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Introduction
The use of intercropping and the potential of microorganisms such as Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)
and Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) is one of the important strategies in sustainable agriculture.
Intercropping is multiple cropping systems, in which two or more crop species planted simultaneously in a field
during a growing season. Of course, this does not mean that in the intercropping, plants can be planted at a time
together, but is the purpose that two or more crops are together in one place, during their growing season or at
least in a time frame. Therefore, it is possible that plants are different in terms of planting date, and a plant is
planted after the other plant. Potential benefits of intercropping are such as high productivity and profitability,
improvement of soil fertility, efficient use of resources, reduction in the damages caused by pests and weeds,
better lodging resistance and yield stability. On the other hand, the use of AMF and PGPR as biofertilizers can
play a role in improving plant nutrition, plant growth and product quality. The aim of this study was to study the
effect of AMF and PGPR inoculation on plant growth indices in bean-Moldavian balm intercropping.

Materials and Methods
This experiment was conducted in the Agricultural Research Greenhouse of Urmia University, Located in 11
kilometers Sero road of the city of Urmia, Iran (latitude 36° 57′ N, longitude 45° 24′ E and 1321 m elevation) in
2017. The climate of the area is a Hot-summer Mediterranean climate bordering continental climate with cold
winters, mild springs, hot dry summers, and warm autumns. This experiment was carried out in a factorial based
on a randomized complete block design with three replications. The factors including microbial inoculation
{(AMF, PGPR, AMF+PGPR and without microbial inoculation) and planting patterns (Sole cropping of
Moldavian balms and bean, 1 row bean+ 1 row Moldavian balms (1:1), 2 rows bean+ 1 row Moldavian balms
(2:1), 1 row bean+ 2 rows Moldavian balms (1:2) and 2 rows bean+ 2 row Moldavian balms (2:2)}. For this
purpose, soil samples were prepared from Naqhadeh city in West Azerbaijan Province in Iran. In order to
greenhouse tests, the soils added to the pots (in each pot containing 45 kg of soil). In treatments, soil used with
microbial inoculation. Microbial strains were used for microbial inoculation including PGPR (P. aeruginosa,
P.fluorescens and P. putida) and AMF (Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis and Claroideoglomus
etunicatum). For plant cultivation, been (Phaseolus vulgaris L.) and moldavian balms (Dracocephalum
moldavica) seeds cultivar were grown in pots. At the end of the growth period, the characteristics of the
agronomic traits in the bean plant were including plant height, number of seeds per pod, 1000 seed weight,
biomass yield and Seed yield, and in Moldavian Balm were including, plant height, biomass yield and essential
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oil percentage were determined. In addition, the land equivalent ratio (LER) was calculated to determine the
advantages of intercropping. The analysis of variance for the obtained data was done by statistical analysis
system (SAS 9.4) software. The mean comparison was done using the Duncan test at the 5% probability level.

Results and Discussion
The results showed that the different intercropping and microbial inoculation had a significant effect on all
traits, in Moldavian balms and common beans. All the plant growth indices in common bean-Moldavian balm
intercropping were the highest in the combined treatment of AMF +PGPR, compared to another treatment. The
highest and the lowest seed and biomass yield of bean were achieved in sole cropping with 3.20 and 9.70 g and
1:1 with 1.57 and 4.41 g, respectively. The maximum biomass yield and other traits of Moldavian balm obtained
under sole cropping, while essential oil percentage was higher in all intercropping patterns than in sole cropping
patterns. The main constituents of Moldavian balms essential oil were Geranyl acetate, Geranial, Geraniol and
Neral. The highest LER value (1.67) was obtained from 2:2 intercropping in PGPR inoculation.

Conclusion
In general, the results showed that all of the plant growth indices of Moldavian balms and bean in sole
cropping were higher than other intercropping patterns; however higher LER was observed in intercropping with
microbial inoculation. This shows more exploitation of unit area in intercropping. In addition, the greater amount
of LER in replacement intercropping than additive intercropping highlights the necessity of appropriate density
of plants per unit area in the intercropping. It can be concluded that application of intercropping with combined
application of AMF and PGPR leads to improvement on yield and yield components of plant.
Keywords: Essential oil, Intercropping, Land equivalent ratio, Microbial inoculation, Sustainable agriculture
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بررسی شاخصهای رشدی لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.و بادرشبی
( )Dracocephalum moldavicaدر الگوهای مختلف کشت مخلوط در حضور ریزجانداران
مینا باقری -1میرحسن رسولی صدقیانی -2اسماعیل رضایی چیانه -3محسن

برین*4

تاریخ دریافت9900/50/50 :
تاریخ پذیرش9055/50/50 :

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزای عملکرد بادرشبی و لوبیا قرمز در کشت خالص و مخلوو بصوور ااکووریود در
قالب طرح بلوکهای کامد تصادای با سه تکرار در شرایط گلخانهای در دانشگاه ارومیه اجرا گردیود ااکوورهوا شوامد تلقویح میکروبوی ابواکوریهوای
 ،AMF ،PGPRتلقیح تلفیقی  AMF + PGPRو بدون تلقیح) و الگوهای کشت [ایک ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا ،)1:1دو ردیوف بادرشوبی+
دو ردیف لوبیا ا ،)2:2دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا ،)2:1یک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا )1:2و کشت خالص لوبیا و بادرشبی] بودند صفا
مورد بررسی برای لوبیا شامد ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای ارعی ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و زیستتوده ،بورای
گیاه بادرشبی شامد ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،تعداد شاخههای ارعی ،عملکرد زیستتوده و درصد اسانس بود نوایج نشان داد که صفا اندازهگیری شوده
برای دو گونه تحت تأثیر الگوهای مخولف کشت قرار گراوند .بیشورین عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه لوبیا بوهترتیوب بوا  9/07و 3/27گورم بوتوه از
کشت خالص لوبیا حاصد شد اثر نوع تلقیح میکروبی نیز بر صفا مورد بررسی لوبیا و بادرشبی معنیدار بود بهطوریکه بیشورین عملکرد دانوه لوبیوا و
باالترین درصد اسانس ا 7/22درصد) بادرشبی در تیمار تلقیح تلفیقی  AMF+PGPRمشاهده گردید آنالیز ترکیبا شیمیایی اسانس بادرشبی نشان
داد که  Geraniol ،Geranial ،Geranyl acetateو  Neralترکیبا اصلی بودند که در کشت مخلو تحت کاربرد کودهای زیسوی بهبوود یااونود
همچنین ،نسبت برابری زمین در تمام الگوهای کشت مخلو بیشور از یک بود و باالترین میزان ایون شواخص ا )1/70از تیموار کشوت مخلوو  2:2در
شرایط تلقیح با PGPRها حاصد شد که معادل  70درصد اازایش در بهرهوری اسوفاده از زمین انسبت به کشت خالص دو گونه) بود به نظر میرسد که
این الگو میتواند در بهبود بهرهوری اسوفاده از زمینهای کشاورزی ،به ویژه در نظامهای تولید گیاهان دارویی ،مناسبتر باشد
واژههای کلیدی :اسانس ،تلقیح میکروبی ،کشاورزی پایدار ،کشت مخلو  ،نسبت برابری زمین

مقدمه

1

اازایش رو به رشد جمعیت جهان و میزان تقاضا برای مواد غذایی
و به تبع آن نیواز ویوژه بوه ااوزایش تولیود محصووال کشواورزی از
مشکال اساسی جهان به شمار مویرود ایون در حوالی اسووت کووه
میوزان اراضوی جدیود جهت توسعه سطح زیرکوشت بوسیار محوودود
 2 ،1و  –4بهترتیب دانشآموخوه کارشناسی ارشد ،اسواد و دانشیار گروه مهندسی
علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
)Email: m.barin@urmia.ac.ir
ا* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنویک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران
DOI: 10.22067/JHS.2021.67092.0

اسوووت ا )Alizadeh et al., 2019بووه همووین خوواطر ،نظووامهووای
کشاورزی رایج جهت باال بوردن بوازده محصوول در واحود سوطح بوه
اسوفاده از کودهای شیمیایی اتکا نموودهانود ،ولوی مصورف کودهوای
شیمیایی موجب ایجاد مشوکال جودی بوه صوور مسووقی و غیور
مسوقی برای انسانها و محیط زیسوت شوده اسوت ا Mohammadi
 )and Rezaei-Chiyane, 2019برای راع چنین مشوکالتی تمایود
به اسوفاده از نظامهای پایدار کشواورزی و اسووفاده از کشوت مخلوو
گیاهان زراعوی و پوانسوید ریوز جانوداران مفیود خواکزی بوه عنووان
مه ترین تکنیکها در کشاورزی پایودار ارائوه شوده اسوت اRezaei-
 )Chiyaneh et al., 2020کشتهای مخلو  ،به عنوان یک سیسو
جایگزین شکد پیچیدهتری از چند کشوی هسوند کوه در آنهوا دو یوا
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چند گونه به طور ه زمان در یک قطعوه زموین در طوی یوک اصود
زراعی رشد داده میشوند ا Mohammadi and Rezaei-Chiyane,
 )2019هدف اصلی کشت مخلو  ،دسوویابی بوه بهورهوری بیشوور از
طری و ااووزودن منووابع محیطووی مکموود ،ااووزایش تنوووع و پایووداری
کشاورزی ،کاهش آلودگی محیط زیسوت ،کنوورل علوفهوای هورز و
همچنین کاهش حساسیت بوه حشورا و بیمواریهوا در مقایسوه بوا
سیسو های تک کشوی است ا)Amani Machiani et al., 2018
اسوفاده از پوانسید ریز جانداران مفیود خواکزی ماننود قوار هوای
میکوریز آربوسوکوالر ا )AMF1و بواکوریهوای محورک رشود گیواه
ا )PGPR2تحت عنوان کودهای زیسوی مویتواننود در بهبوود توأمین
نیازهای غذایی گیاهان ،رشد گیاه و اازایش کیفیت محصوال نقوش
ایفا کنند باکوریهوای  PGPRاز طریو مکانیسو هوای تذذیوهای و
ایزیولوژیکی مخولفی مانند حد کنندگی اسوفا  ،تببیوت نیووروژن در
ریزوسفر ،تولید هورمونهای گیاهی ااکسوین ،سویووکنین ،جیبورلین و
اتیلن) ،اازایش حاللیت ترکیبا نامحلول و ک محلول عناصر غوذایی
و اازایش اراهمی آنها از طری تولید اسیدهای آلی و معودنی ،تولیود
اسووفاتازها ،کنووورل عواموود بیموواریزا از طری و تولیوود سوویدرواور و
آنویبیوتیکها باعث بهبود رشد و سالمت گیاه میشوند ا Vahedi et
 )al., 2018قار های  AMFنیز از طریو مکانیسو هوای مخولفوی
حاللیت عناصر موجود در خاک را که در حالت عادی غیر قابد جوذ
برای گیاه میباشند ،اازایش داده و با گسورده کردن شبکه هیفهوای
خود در خاک ،اازایش سطح و سرعت جوذ ریشوه گیواه را ااوزایش
میدهند ا)Weisany et al., 2016
علیزاده و همکاران ا )Alizadeh et al., 2019در بررسی کشوت
مخلو گیاه بزرک و باقال گزارش کردند که کشت مخلوو دو گونوه
به همراه کاربرد کودهای زیسوی باعث اازایش میوزان جوذ عناصور
غذایی و نسبت برابری زمین در کشت مخلو در مقایسوه بوا شورایط
تک کشوی میگردد مطالعه بور روی کشوت مخلوو رازیانوه و لوبیوا
تحت تاثیر ریزوباکوریهای محرک رشد گیاه نیز نشان دهنوده بهبوود
عملکرد دو گونه و اسانس رازیانه در کشت مخلو و ااوزایش نسوبت
برابری زمین را در کشت مخلو نسبت به شرایط تک کشووی نشوان
داد ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2020بررسی کشت مخلو شبدر
بریس و گیاه ریحان نشان داد کوه وزن خشوک انودامهوای رویشوی
ریحان در کشت مخلو کمور از کشت خالص بود ،در حالیکه درصود
اسانس در کشت مخلو بیشور از کشت خالص بود ا Daneshnia et
 )al., 2015کوچکی و همکاران ا )Koocheki et al., 2020نیوز بوا
کشت مخلو گیاه دارویی روغنی بوزرک و کنجود ااوزایش معنویدار
وزن هزار دانه ،تعداد دانه در کپسول و تعداد کپسول در بوتوه در گیواه
1- Arbuscular mycorrhizal fung
2- Plant growth promoting rhizobacteria

دارویی روغنی بزرک و کنجد را گزارش کردند
انوخوا گیواه برای کشوت مخلو دارای اهمیت زیادی میباشد
و این انوخا بایسوی در جهت بهبود عملکرد در واحد سطح و برتوری
کشت مخلو نسبت بوه توک کشووی صور گیورد حبوبواتی ماننود
لوبیا به علوت همزیسووی بوا ریزجانوداران نقوش مورثری در ااوزایش
حاصلخیزی خاک دارند و بوه هموین دلید در تناو با سوایر گیاهوان
زراعی کشت شده و یا بووه عنوووان کووود سوبز موورد اسووفاده قورار
میگیرند همچنین بادرشبی گیاهی علفی ،یکساله و موعلو بوه تیوره
نعناعیان بوده و تمام اندام گیاه حاوی اسانس است و مقدار آن در گد،
برگها و ساقههای جوان بیشور از سایر قسمتهای گیاه است
با توجه به اینکه لوبیا توانوایی و سوازگاری زیوادی در الگوهوای
کشت مخولف دارد و کشت مخلو لوبیا و گیاه دارویی مانند بادرشوبی
می توانود عوالوه بور کواهش مصورف کودهوای شویمیایی و ااوزایش
حاصلخیزی خاک منجر به بهبود عملکرد کموی و کیفوی گیواه تولیود
شده گردد لذا با توجه بوه مطالوب اوو و اهمیوت کشوت مخلوو و
جایگاه حبوبا و گیاهان دارویی در کنار اسوفاده از کودهای زیسوی در
کشور ،تحقی حاضر با هدف بررسی عملکرد کمی و کیفوی بادرشوبی
در کشت مخلو با لوبیوا تحوت تواثیر بواکوریهوای  PGPRو قوار
 AMFاجرا گردید

مواد و روشها
ایوون تحقی و در سووال زراعووی  1390در گلخانووه گووروه باغبووانی
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ،واقع در  11کیلوموری شمال غر
ارومیه در پردیس نازلو اجرا شد این منطقه بوا عورج جذراایوایی 37
درجه و  20دقیقه و طول جذراایایی  42درجه و  24دقیقه با ارتفواعی
برابر  1321مور از سطح دریا واقع شده است برای انجام این پژوهش،
خاک زراعی مورد اسوفاده از شهرسوان نقده واقع در اسوان آذربایجوان
غربی تهیه و بعد از هوا خشک کردن از غربال  2میلیموری عبور داده
شد سپس برخوی ویژگویهوای ایزیکوی و شویمیایی بوه روشهوای
اسواندارد اندازهگیری شدند ا )Sparks et al., 1996اجدول )1
برای انجام آزمون گلخانهای ،آزمایش بصور ااکوورید و بوا دو
ااکوور در قالب طرح بلوک کامد تصادای با سه تکرار که شامد تلقیح
میکروبووی ابوواکوریهووای ،AMF ،PGPRتلقوویح تلفیقووی + PGPR
 AMFو بدون تلقیح) و الگوهای کشوت مخلوو ایوک ردیوف لوبیوا
+یک ردیف بادرشبی ا ،)1:1دو ردیوف لوبیوا  +یوک ردیوف بادرشوبی
ا ،)2:1یک ردیف لوبیا  +دو ردیف بادرشبی ا ،)1:2دو ردیف لوبیا  +دو
ردیف بادرشبی ا ،)2:2کشت خالص لوبیا و خالص بادرشبی) بوود ،کوه
در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیوه اجورا گردیود
اشکد )1
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جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
نشت

بافت خاک
soil texture

pH

لومی رسی
Clay Loam

7.5
0

الکترونی
EC
)(dS.m-1
0.85

ماده
آلی
O.M
)(%

N

1.01

0.1

P

K

)(mg.kg-1
12.50

400

شکل  -1لوبیا قرمز و بادرشبی در مرحله رشد رویشی
Figure 1- Phaseolus vulgaris L. and Dracocephalum moldavica in vegetative stage of growth

برای انجام آزمونهای گلخانهای 42 ،کیلوگرم خواک بورای هور
گلدان به ابعاد  22×22×07سانویمور اطول×عرج× ارتفواع) منوقود
گردید دمای گلخانه  ،22 ± 3رطوبت نسبی  27- 07درصد و شود
نور  477-277میکرومول بر مور بر ثانیه بود برای تلقیح میکروبوی از
سویههای میکروبی شامد گونوههوای سوودومونا هوای اترکیبوی از
گونوههوای  P.fluorescens ،Pseudomonas aeruginosaو P.
 )putidaو گونههوای قوار میکووریز ا Funneliformis mosseae,
 Rhizophagus irregularisو)Claroideoglomus etunicatum
اسوفاده گردیود بورای تلقویح بوذرها از روش اضوااه کوردن محلوول
باکوریها ا 02میلیلیور از سوسپانسیون برای هر گلدان) اسوفاده شود
مقدار  47گرم قار های میکوریز برای بذر هر گیاه بوود بورای تلقویح
تلفیقی نیز روش مایهزنی بذر و اضااه کردن قار میکووریز بوههموان
روش قبد اعمال شد برای کشت گیاه به روش کشت مخلو از نووع
جایگزینی ،بذرهای لوبیا قرمز رق یاقو و بادرشوبی از تووده محلوی
ارومیه پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدی  7/2درصد در گلودانهوا
کشت گردیدند
ااصله بین ردیفهای دو گونه  13سانویمور و روی ردیفها پنج

سانویمور برای هر دوگیاه در نظر گراوه شد در نویجه تراک نهایی در
کشت خالص برای هر دو گونه  12/04بوته در مور مربع بود آبیاری بر
حسب نیاز گیاهان انجام گردید عملیا وجین علفهای هرز در طول
اصد رشد بنا بر ضرور به طور مرتب به صور دسوی کنورل شدند
برداشت لوبیا بعد از  112روز زمانیکه نیوامهوای لوبیوا حودود07-07
درصد رسیده و رنگ آنها زرد شده و دانههای لوبیا خشک شده بودند،
انجام شد در این زمان بادرشبی در مرحله گلدهی کامود بوود جهوت
اندازهگیری خصوصیا موراولوژیکی و اجزای عملکورد از هور گلودان
شش بوته از هر گونه گیاهی به صور تصادای انوخا شود سوپس
بوتهها به آزمایشگاه منوقد و اندازهگیری صوفاتی ماننود ارتفواع بوتوه،
تعداد شاخههای ارعی و تعداد برگ در بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعوداد
دانه در نیام ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در گیاه لوبیا و ارتفواع بوتوه،
تعداد شاخههوای ارعوی ،تعوداد بورگ و عملکورد زیسوتتووده بورای
بادرشبی انجام گردید اندازهگیری عملکرد دانه لوبیا و عملکرد زیسوت
توده بادرشبی با حذف تأثیرا حاشیهای ،دو ردیف کنواری گلودانهوا
حذف شده و از مساحت باقیمانده محاسبه گردید
اسوخراج اسانس بادرشبی بهوسیله دسوگاه کلونجر ا Clevenger,
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 )1982و با روش تقطیر با آ و دسوگاه اسانسگیر صوور پوذیرات
ارزیابی موواد مووثره اسوانس رازیانوه بوا دسووگاه گواز کرومواتوگراف
ا )Agilent 7890A-5975C, USAدارای انجکوور split/splitless
و سوون موئینه بوه طوول  37موور و قطور داخلوی  7/22میلویموور و
ضخامت ایل  227میلیمور انجام شد دتکوور دسوگاه از نوع یونیزه و
اشعه با حرار  217درجه سانویگراد است که در آن گاز هیودروژن و
هوا با سرعت  47میلی لیور بر دقیقه عبور داده میشود از گواز هلیووم
او خالص با سرعت عبور یک میلیلیور در دقیقه به عنوان گاز حامد
اسوفاده شد پیکهای خروجی براسا زمان بازداری بوا نمونوههوای
اسواندارد و از کوابخانه جرمی  Wily 2007و  NIST 2005مقایسه و
شناسایی شد و بر اسا سطح زیر منحنی تعیین غلظت شدند
برای ارزیابی کشت مخلو لوبیا با بادرشبی در مقایسه بوا کشوت
خالص از شاخص نسبت برابوری زموین ا LER: Land Equivalent
 )Ratioابر اسا عملکرد دانه) طب معادله اسوفاده گردید ا:)2
ا)1
در این معادله Y1 ،و  :Y2به ترتیوب عملکورد کشوت مخلوو در

گونههای اول و دوم و  F1و  :S2نیز عملکرد کشوت خوالص در گونوه
اول و دوم است
تجزیه و تحلید آماری شامد تجزیه واریانس و مقایسوه میوانگین
دادهها با اسوفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احوموال پونج
درصد با نرم اازار  SAS 9.4و رس نمودارها با نرماازار  Excelانجام
گردید

نتایج و بحث
لوبیا

نوایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی الگوی کشت
و تلقیح میکروبی بر کلیه صفا اندازهگیری شده اارتفاع بوتوه ،تعوداد
شاخههای ارعی ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن هزاردانوه،
عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه) لوبیوا ا )p≤7/71معنویدار بوود در
حالیکه اثرا موقابد تیمارهای ذکر شده بر هیچ یک از صفا مذکور
معنیدار نشد اجدول )2

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) کشت مخلوط و تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز
Table 2- ANOVA (mean of squares) for intercropping pattern and microbial inoculation on yield and yield components of
Phaseolus vulgaris L.

عملکرد
دانه

عملکرد زیست-
توده

منابع

وزن هزاردانه

تعداد دانه در نیام

1000 seedweight

Number
of seeds per
pod

plant
height

0.16ns

5.602ns

2

**35.908

4

3

Microbial inoculation
)(M
P×M

ارتفاع بوته

درجه آزادی
Degree of
freedom

Seed
yield

Biomass yield

*0.219

*14.44

197.99ns

**4.491

**43.397

**5531.41

**2.548

**3.549

**46.470

**8061.781

**2.949

**82.754

0.036ns

0.850ns

138.614ns

0.083ns

2.469ns

12

0.053

0.446

99.67

0.057

5.40

38

9.51

7.32

3.81

7.90

9.94

-

تغییرات
Sources
of variation

تکرار
Replication

الگوی کشت
)Planting pattern (P

تلقیح میکروبی

خطا
Error

ضریب تذییرا
)CV (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احومال  2و 1درصد
ns, * and ** non-significant, significant at 5% and 1% of probability level, respectively.

ارتفاع بوته

نوایج نشان دادند اجدول  )3که بیشوورین ا 22/70سوانویموور) و

کمورین ا 21/17سانویمور) ارتفاع بوته در بین الگوهای مخولف کشت
به ترتیب از کشت خالص لوبیا و کشت مخلو  1:1حاصود شود اموا

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

اخوالف معنیداری بین کشت خالص لوبیا با کشت مخلو  2:1از نظر
ارتفاع بوته مشاهده نشد تیمارهای کشت مخلو  1:1و  2:2نیز با ه
اخوالف معنیداری نشان ندادند دلیود کواهش ارتفواع بوتوه لوبیوا در
کشت مخلو نسبت به کشت خالص میتواند به دلید رقابت گیاهوان
در یک جامعهی گیاهی باشد در کشت مخلو ارتفاع بوته روی رقابت
نوری مرثر است ،زیرا به دلید رقابت بین بوتوههوا بور سور آ  ،موواد
غذایی و اضای زیسوی سبب کاهش جذ نور و در نویجه کاهش رشد
لوبیا شده و به تبع آن ارتفاع را در کشت مخلو کاهش داده اسوت از
طرف دیگر ،با توجه به اینکه بادرشبی نسوبت بوه لوبیوا دارای ارتفواع
بیشوری است به نظر میرسد که لوبیا در کشت مخلو اشوار رقوابوی
بیشوری را موحمد شده و به دلید محدودیت تولیود موواد اووسونوزی
باعث کاهش رشد رویشی و در نویجه ارتفاع آن شده است ا Hamzei
 )and Sedighi Kamel, 2020نووایج تحقیو  ،همسوو بوا تحقیو
رضایی چیانه و قلینوژاد ا Rezaei-Chiyaneh and Gholinezhad,
 )2015است آنها نیوز کواهش ارتفواع نخوود در کشوت مخلوو بوا
سیاهدانه نسبت به کشت خالص لوبیا را به اازایش رقابت برون گونوه
ای دو گونه بر سر منابع محیطی ،کواهش جوذ نوور و موواد غوذایی
نسبت دادند چنین به نظر مویرسود کوه در کشوت مخلوو لوبیوا بوا
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بادرشبی نیز به دلیود ااوزایش رقابوت بور منوابع محیطوی و کواهش
تولیدا مواد اووسنوزی ارتفاع لوبیا کاهش یاات
کاربرد تلقیح میکروبی تأثیر قابد توجهی در اازایش ارتفواع لوبیوا
داشت اجدول  )4بطوری که ،بیشورین ا22/04سانویموور) و کموورین
ا 27/19سووانویمووور) ارتفوواع بوتووه بووه ترتیووب بووا کوواربرد تلفیقووی
 PGPR+AMFو عدم مصرف اشاهد) حاصد شد ااوزودن کودهوای
بیولوژیک سبب تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شوده و در نویجوه
موجب تقسی و طوید شدن سلولهای گیاهی میشود ا Alizadeh et
 )al., 2019از دالید اصلی اازایش ارتفاع بوته بر اثر کاربرد کودهای
زیسوی ،بیشور شدن طول میانگرههای گیاه است که این عمد به دلید
تحریک تولید هورمونهای محرک رشد گیاه از جمله اکسوین توسوط
ایون کودهوا گوزارش شوده اسوت ا )Nagananda et al., 2010در
تطاب با نوایج پژوهش حاضر ،علیوزاده و همکواران ا (Alizadeh et
 al., 2019گزارش کردند که کاربرد کود زیسووی منجور بوه ااوزایش
 10/41درصدی ارتفاع بوته بزرک نسبت به عدم مصورف آن گردیود
این محققین بیان کردند که کاربرد تلفیقی قوار میکووریزا و بواکوری
های تامین کننده عناصر غذایی از طری بهبوود جوذ عناصور تواثیر
مببوی بر صفا رشدی از قبید ارتفاع بوته در این گیاه داشوه است

جدول  -3مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا در الگوهای مختلف کشت مخلوط با بادرشبی
Table 3- Mean comparisons of the yield and yield components of common bean at different intercropping patterns with
Moldavian balms

عملکرد دانه
Seed yield
)(g.plant-1

3.26a

عملکرد زیست-
توده
Biomass yield
)(g.plant-1

وزن هزاردانه
1000 seedweight
)(g

تعداد دانه در
نیام
Number
of seeds per
pod

ارتفاع بوته
Plant
height
)(cm

299.15a

3.72a

25.67a

1.57d

4.41d

246.64c

2.47d

21.10c

2.44b

7.52b

258.33b

3.15b

22.43bc

2.62b

7.33b

260.66b

2.95c

24.16ab

2.24c

6.64c

247.87c

2.82c

23.52b

9.70a

الگوی کشت
Planting pattern

کشت خالص لوبیا قرمز
Solecropping of common bean

یک ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز
One row Moldavian balms
+one row common bean

دو ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا قرمز ا)2:2
Two rows Moldavian balms +Two rows
common bean

دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز ا)2:1
Two rows Moldavian balms +One row
common bean

یک ردیف بادرشبی+دو ردیف لوبیا قرمز ا)1:2
میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

One row Moldavian balms +Two rows
common bean

آزمون چنددامنهای دانکن درسطح احومال  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.
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جدول  -4اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز
Table 4- The effect of microbial inoculation on yield and yield components of .Phaseolus vulgaris L.

عملکرد و اجزای عملکرد
Yield and yield components

تعداد دانه در نیام

ارتفاع

Number of seeds
per pod

Height
)(cm

6.99b

265.04b

3.03b

23.46b

2.46b

7.65b

261.79b

3.23b

23.91b

3.02a

9.22a

289.20a

3.56a

25.84a

1.83c

4.92c

232.66c

2.48c

20.19c

عملکرد دانه

عملکرد زیستتوده

Seed yield
)(g.plant-1

Biomass yield
)(g.plant-1

2.39b

وزن هزاردانه
1000 seedweight
)(g

تلقیح میکروبی
Microbial inoculation

باکوریهای محرک رشد
PGPR

قار های میکوریز آربوسکوالر
AMF
قارچهای میکوریز آربوسکوالر +باکوریهای
محرک رشد
باکوری های محرک رشد

+
AMF+PGPR

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

بدون تلقیح میکروبی
No microbial inoculation

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومالی  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.

تعداد دانه در نیام

الگوهای مخولف کشت اثر معنیداری بر تعداد دانه در نیام داشوند
اجدول  )3به طوریکه کشت خالص لوبیا با  3/02عدد تعداد دانوه در
نیام بیشورین تاثیر و کشت مخلو 1:1با  2/40عدد کموورین تواثیر را
در تعداد دانه در نیام داشت کاهش تعداد دانوه در نیوام در تیمارهوای
کشت مخلو میتواند ناشی از کاهش اضای تذذیهای در کشت لوبیوا
باشد کاهش اضای تذذیهای در گیاه باعث میشود که حج کمووری
از خاک در اخویار ریشههای گیواه قورار گیورد لوذا میوزان آ و موواد
غذایی دریااوی کاهش یااووه و در نویجوه سوبب کواهش تولیود گیواه
میشود که در اثر آن میزان انوقال آسمیال به بخش زایشی گیاه نیز
کاهش مییابد در چنین شرایطی محدود بودن شیره پورورده در نیوام
به علت عدم تذذیه مناسب منجر به کاهش این صفت و سایر اجوزای
عملکورد خواهود شود ا )Katebi et al., 2016در تطواب بوا نووایج
پژوهش حاضر ،رضوائی چیانوه و همکواران ا Rezaei-Chiyaneh et
 )al., 2019در کشت مخلو نخود و جو تحت تأثیر کودهای زیسووی
و شیمیایی نویجه گراوند که حضور گیاه مکمد اجو) با کواهش منوابع
مرثر در رشد و همچنین اازایش رقابت بر سر منابع محیطی منجر بوه
کاهش اجزای عملکرد نخود از جمله تعداد غالف در بوته گردید
اسوفاده از تلقیح میکروبی تأثیر قابود تووجهی در ااوزایش تعوداد
دانه در نیام داشت اجدول  )4به گونهای که بیشوورین تعوداد دانوه در

نیام ا 3/27عدد) در تیمار تلفیقوی  AMF+PGPRو کموورین ا2/40
عدد) در تیمار بدون تلقیح میکروبی مشاهده شد دلید ااوزایش تعوداد
دانه در نیام با کواربرد تلفیقوی کودهوای زیسووی را موی تووان بوه در
دسور قرار گراون عناصر غذایی در طول دوره رشدی گیواه نسوبت
داد که در نهایت منجر به بهبود شرایط رشدی گیاه ،اووسنوز بیشوور و
بهبود اجزای عملکرد دو گیاه نسبت داد هرچوه تعوداد دانوه امقصود)
بیشور باشد گیاه دارای ظرایت بزرگوری برای دریاات مواد اووسنوزی
است و اازایش این صفت منجور بوه ااوزایش عملکورد خواهود شود
خورمدل و همکواران ا )Khorramdel et al., 2011بوا بررسوی اثور
تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزای عملکورد گیواه دارویوی سویاهدانه
بیان داشوند که بیشوورین تعوداد دانوه در اولیکوول از تیموار ترکیبوی
میکوریزا و آزوسپریلیوم به دست آمد که دلید آن را بوه بهبوود روابوط
آبی گیاه-خاک و جذ بهور عناصر غذایی نسبت دادند
وزن هزار دانه

باالترین میزان وزن هزاردانه به کشت خالص لوبیا مربو بود که
 1/21برابر نسبت به کمورین میزان یعنی کشت مخلو  1:1بیشور بود
اجدول  )3هر چند که بین کشت مخلو  1:1با سایر تیمارهای کشت
مخلو اخوالف معنیداری وجود نداشت وزن هزار دانه از عوامد مه
و تعیین کننده عملکرد دانه است و نقش مهمی در پوانسوید عملکورد

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

یک رق دارد کاهش وزن هزار دانه در الگوهوای کشوت مخلوو بوه
کاهش اجزای عملکرد گیاه و کاهش تجمع آسیمال هوا نسوبت داده
موویشووود رضووایی چیانووه و قلووینووژاد ا Rezaei-Chiyaneh and
 )Gholinezhad, 2015نیز همسو با نوایج این تحقی گزارش کردند
که وزن هزار دانه نخود در کشت مخلو با سیاه دانه نسبت به کشت
خالص آن بدلید اازایش رقابت بین گونه ای اجزای کشت مخلوو و
تولید آسیمیالسیون کمور کاهش پیدا کرد.
وزن هزاردانه در تیمار تلفیقی تلقیح میکروبی  1/24برابر بیشور از
تیمار بدون تلقیح بود اجدول  )4زمانی که گیاه زراعی در مرحله قبود
از گلدهی بوده و در حال رشد سریع میباشد ،مواد حاصد از اووسونوز
به ریشهها انوقال یااوه و تلقیح میکروبی بوا توسوعه ریشوه ،شورایط را
برای جذ بهور و بیشور عناصر معدنی اراه میکنند این امر به نوبه
خود باعث اازایش اووسنوز میشود اضاای مواد اووسنوزی نیز قبد از
گلدهی در ساقهها ذخیره میگردد و پس از گلدهی و با نزدیک شودن
به دوران رسیدگی با انوقال مجدد ،این مواد به اندام زایشوی ادانوههوا)
منوقود مویشووند شوکرانی و همکواران ا)Shokrani et al., 2017
اازایش وزن هزاردانه نخود را تحت تاثیر کاربرد کودهوای زیسووی در
کشت مخلو با گیاه دارویی بالنگوی شهری را گزارش کردند کوه بوا
نویجه تحقی حاضر مطابقت دارد محققان دیگر ،ااوزایش وزن هوزار
دانه در اثر تلقیح قار  P indica.را بوه ااوزایش اووسونوز و انوقوال
شیره پروده بیشور به دانه در مرحله پرشدن دانه در اثر بهبود جذ آ
و عناصر غوذایی توسوط قوار نسوبت دادهانود ا Ilbas and Sahin,
)2007
عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه

الگوهای مخولف کشت مخلو اثر معنیداری بر این شاخصهای
رشدی لوبیا داشوند اجدول  )2بطوریکه کشت خوالص  2/19و 2/70
برابر بورتیب عملکرد زیست توده و عمکرد دانه را در مقایسه با کشوت
 1:1اازایش داد تیمارهای کشت مخلو  2:2و  2:1از نظور عملکورد
دانه و عملکرد زیستتوده اخوالف معنیداری با ه نشوان ندادنود از
دالید اصلی کاهش عملکرد دانه در کشوت مخلوو شواید بوووان بوه
سایهاندازی و اازایش رقابت بین گیاهان لوبیا و بادرشوبی اشواره کورد
هیرپا ا )Hirpa, 2014در کشت مخلو ذر و سویا کاهش عملکورد
حبوبا مذکور درکشت مخلو نسبت بوه کشوت خوالص را گوزارش
کردند عملکرد دانه و عملکرد زیستتودهی لوبیوا بوهترتیوب ااوزایش
 1/00و  1/72برابری در شرایط تلقیح تلفیقی نسبت بوه بودون تلقویح
نشان دادند اجدول  )3رائی و همکاران ا )Raei et al., 2015اظهوار
داشوند که همزیسوی با قار میکوریزا و باکوری ازتوباکور ،میزان جذ
عناصر غذایی نیوروژن ،اسفر و عناصر ریز مذوذی را در گیواه گلرنوگ
بهبود بخشیده و از این طریو سوبب ااوزایش رشود و نموو و مقودار
کلرواید برگ و موعاقب آن اازایش میوزان اووسونوز گیواه شوده و در
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نهایت اازایش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ را در پی داشوه است
در کشت مخلو رازیانه و بادرشبی با لوبیا ،امانی ماچیانی و همکواران
ا )Amani Machiani et al., 2019گوزارش کردنود کوه در کشوت
مخلو  ،عملکرد ماده خشک بادرشبی در مقایسه با کشت خوالص بوه
دلید رقابت بر سر جذ منابع و عمدتاً نور کاهش یااوت ،اموا کواربرد
اسید هیومیک توانست به دلید اازایش جذ عناصر غوذایی از خواک
عملکرد هر سه گیاه را بهبود ببخشد در تحقیقی حاضر نیز به نظر می
رسد کاربرد کودهای زیسوی توانست با تامین به موقع عناصور غوذایی
عملکرد هر دو گونه را بهبود ببخشد
بادرشبی

نوایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر الگوی کشوت و اثور
نوع تلقیح میکروبی بر کلیه صفا مورد بررسی اارتفواع بوتوه ،تعوداد
شاخههای ارعی ،تعداد برگ ،عملکرد زیستتووده و درصود اسوانس)
بادرشبی ا )p≤7/71معنیدار بود ،اما اثر موقابد بوین الگووی کشوت و
نوع کود زیسوی بر هیچ یک از صفا مذکور معنیدار نگردید اجودول
.)2
ارتفاع بوته

بیشورین ارتفاع بوته با  32/27سانویمور در کشت خالص بادرشبی
و کمورین با  24/70سانویمور درکشت مخلو  1:1مشواهده شود در
حالیکه بین کشت مخلو  1:1با کشوت مخلوو  2:1از نظور ارتفواع
بوته اخوالف معنیداری حاصد نشد اجدول )7
رضوا و همکواران ا )Raza et al., 2019گوزارش کوردهانود کوه
کاهش یا اازایش ارتفاع بوته گیاهان به شود رقابوت بوین دو گیواه
بسوگی دارد به طوری کوه ارتفواع بوتوه در صوور ااوزایش رقابوت
کاهش مییابد و دلید آن به سایهاندازی و رقابت نوری بین بوتههوای
اجزای کشت مخلو نسبت دادند زیورا در شورایط سوایه بوا کواهش
میزان تشعشعا اعال اووسنوزی ا )PARکاهش ارتفواع گیاهوان نیوز
قابد انوظار است با توجه به جدول  ،0تلقیح میکروبی تأثیر بوارزی در
اازایش ارتفاع بادرشبی داشت بهگونهای که از بین تیمارهای مخولف،
تلقیح تلفیقی  PGPR+AMFسبب اازایش  1/37برابری این شاخص
رشدی نسبت به تیموار بودون تلقویح شود همچنوین بوین تیمارهوای
 PGPRو AMFبر ارتفاع بوته اخوالف معنیداری وجود نداشوت بوه
نظر می رسد که کربرد تلفیقی کودهای زیسوی از طری اازیش تووان
زیسووی تببیووت نیوووروژن و همچنووین جووذ سووایر عناصوور غووذایی و
همچنین اازایش ترشح و سنوز هورمونهای رشد از قبید سیووکینین،
اکسین و جیبرلین منجر به بهبود صفا رشدی از قبید ارتفاع بوته در
گیاه بادرشبی شده است سخنگوی و همکاران ا Sokhangoy et al.,
 )2012در مطالعه خود عنوان کردند که ارتفواع گیواه شووید در تیموار
تلفیقی ازتوباکور  +آزوسپریلیوم  +سوودومونا بوه طوور معنویداری
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اازایش یاات این محققین دلید اازایش ارتفاع بوته شوید را به بهبود
رشد ریشه در مرحله گیاهچه ای نسبت دادند که به تبع آن منجور بوه

اازایش جذ عناصر غذایی و بهبود صفا رشدی در این گیاه دارویی
گردید

جدول  -5تجزیه واریانس کشت مخلوط و تلقیح میکروبی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد اسانس گیاه بادرشبی
Table 5- ANOVA (mean of squares) of intercropping pattern and microbial inoculation on yield and yield components and
essential oil percentage of Moldavian balm plant

درصد اسانس

عملکرد زیست

Essential oil
percentage

توده
Biomass yield

**0.074

0.20ns

0.15ns

**0.044

**8.95

**2.14

**99.54

ارتفاع بوته

درجه آزادی

Number of lateral branches

plant
height

Degree of
freedom

9.08ns

2
4

تعداد شاخههای فرعی

منابع
تغییرات
Sources
of variation

تکرار
Replication

الگوی کشت
)Planting patterns (P

تلقیح میکروبی
**0.020

**2.59

**4.26

**136.28

3

0.001 ns

0.01ns

0.08ns

3.40ns

12

Microbial inoculation
)(M
P×M

0.001

0.08

0.20

2.58

38

خطا

4.12

5.22

9.78

5.73

-

Error

ضریب تذییرا
)CV (%

 * ، nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احومال  2و 1درصد
ns, * and ** non-significant, significant at 5% and 1% of probability level, respectively.
جدول  -6عملکرد و اجزاء عملکرد بارشبی در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا قرمز
Table 6- The yield and yield components of Moldavian balms at different intercropping patterns with common bean

درصد اسانس

عملکرد زیست توده

Essential oil
percentage

Biomass yield
)(g.plant-1

Number of lateral branches

0.39c

6.58a

5.14a

32.26a

0.52a

4.46c

4.19c

24.67d

0.55a

5.34b

4.74b

28.04c

0.47b

4.52c

5.01ab

25.25d

0.46b

5.47b

4.30c

29.45b

تعداد شاخههای فرعی

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

ارتفاع بوته
plant height
)(cm

الگوهای کشت
Planting pattern

کشت خالص بادرشبی
Solecropping of Moldavian balms

یک ردیف بادرشبی+یک ردیف لوبیا قرمز ا)1:1
1 row Moldavian balms +1 row common bean

دو ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا قرمز ا)2:2
2 rows Moldavian balm +2 rows bean

دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز ا)2:1
2 rows Moldavian balms +1 row bean

یک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا)1:2
1 row Moldavian balms +2 rows bean

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومالی  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to Duncan test.

تعداد شاخههای فرعی

بیشورین تعداد شاخههوای ارعوی ا 2/14عودد) از کشوت خوالص
بادرشبی بدست آمد که با الگوی کشت  2:1تفاو معنیداری نداشوت
و کمورین تعداد شاخههای ارعی ا 4/19عودد) از کشوت مخلوو 1:1
حاصد شد که با کشت مخلو  1:2تفاو معنویداری را نشوان نوداد
اجدول  )7به نظر میرسد که عدم رقابت بین گونهای ،وجود شورایط
نوری و اضای مناسبتر برای رشد جوانههای جوانبی باعوث ااوزایش

تعداد شاخههای ارعی بادرشبی در کشت خالص نسبت بوه الگوهوای
کشت مخلو شوده اسوت ویسوانی و همکواران ا Weisany et al.,
 )2016نیز کاهش تعداد شاخههای جانبی شوید در کشت مخلوو بوا
لوبیا قرمز را به سایه اندازی لوبیا قرمز بر شوید و کاهش جذ نوور و
محدودیت رشد ساقه نسبت دادند علیزاده و همکاران ا Alizadeh et
 )al., 2019در کشووت مخلووو بووزرک و بوواقال گووزارش کردنوود کووه
بیشورین تعداد شاخههای جانبی هر دو گونه از کشت خالص در شرایط

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

کاربرد تلفیقی ریزو باکوریهای محرک رشد و قار میکوریزا به دلید
اراهمی بیشتر عناصرغذایی برای گیاهان بهدست آمد کوه بوا نویجوه
تحقی حاضر مطابقت دارد شکرانی و همکاران ا Shokrani et al.,
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 )2017نیز در کشت مخلو بالنگوی شهری و نخود نشان دادنود کوه
بیشورین تعداد شاخه جانبی بالنگو از کشت خالص بوه دلیود ااوزایش
اضای زیسوی آن بدست آمد

جدول  -7اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه بادرشبی
Table 7- The effect of microbial inoculation on yield and yield components of Moldavian balms

درصد اسانس

عملکرد زیست توده

Essential oil
percentage
0.47b

Biomass yield
)(g.plant-1
5.21b

4.50b

0.49b

5.34b

4.71b

28.67b

0.52a

5.78a

5.38a

31.78a

0.43c

4.77c

4.11c

24.40c

تعداد شاخههای فرعی
Number of lateral branches

ارتفاع بوته
Plant height
)(cm
28.05b

تلقیح میکروبی
Microbial inoculation
باکوری های محرک رشد
PGPR

قار های میکوریز آربوسکوالر
AMF
قار های میکوریز آربوسکوالر +باکوری های محرک رشد
AMF+PGPR

بدون تلقیح میکروبی
No microbial inoculation

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومال  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.

در بین تیمارهای مخولف کود زیسوی تیمار ترکیبی قار میکوریزا
 +باکوریهای حد کننده اسفا بیشورین ا 2/30عدد) و تیموار عودم
تلقیح میکروبیکمورین ا 4/11عودد) تعوداد شواخههوای ارعوی را دارا
بودند تیمارهای مصرف جداگانه قار میکوریزا و باکوریهوای حود-
کننده اسفا نیز از نظر آمواری بوا هو تفواو معنویداری نداشووند
اجدول  )0به نظر میرسد کاربرد تلفیقی کودهوای زیسووی از طریو
کاهش اسیدیوه خاک موجب ااز ایش جذ نیووروژن ،اسوفر و سوایر
عناصر غذایی شده و با تأمین این عناصر در مراحود مخولوف رشودی
گیاه بیشورین اثرگذاری را بر صفا رشدی گیاه از قبید تعودا شواخه-
های ارعی گذاشوه است در بررسی تأثیر کودهای زیسوی بور برخوی
صفا موراولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبی نووایج نشوان داد
که اسوفاده ازکودهای زیسوی باعث اازایش تعداد شاخههای ارعی در
گیاه شد و بیشورین تعداد شاخه ارعی از تیمار تلفیقوی نیوروکسوین +
اسوفا بوارور  + 2بیوسوولفور بدسوت آمود ا Rahimzadeh et al.,
 )2012هاشوو زاده و همکوواران ا)Hashemzadeh et al., 2014
گزارش کردندکه اسوفاده توومم از انوواع کودهوای زیسووی میکووریزا،
نیوروکسین و سوپرنیوروپال احاوی باکوریهای محرک رشد شوامد
آزوسپریلیوم ،سودومونا و باسیلو ) در مقایسه با عدم کاربرد آنهوا
بیشورین تأثیر را روی تعداد شاخه ارعی در گیاه شوید داشت
عملکرد زیست توده

شاخص رشدی ذکر شده تحت تأثیر الگوهای مخولف کشت قورار
گرات اجدول  )7بطوریکه باالترین عملکرد زیستتووده  7/20گورم

در بوته مربو به کشت خالص بود در بین الگوهوای کشوت مخلوو
نیز کشتهای مخلو  2:2و  1:2بیشورین عملکرد زیست توده گیاه را
به خود اخوصاص دادند در حالیکه کمورین میزان  4/47گرم در بوتوه
مربو به کشت مخلو  1:1بود با توجه به نوایج حاصد شده ،احوماال
به علت وجود رقابت بینگونهای در کشت مخلو  ،ارتفاع بوته ،تعوداد
شاخههای ارعی و تعداد برگ گیاه بادرشبی کاهش یاات و در نهایوت
منجر به کاهش عملکرد زیستتوده گردید
کاهش رقابت درونگونهای و عدم وجود رقابت بوین گونوهای در
کشت خالص بادرشبی موجب بهرهگیری بهور از منابع محیطی شده و
در نویجه میزان اووسنوز و به تبع آن عملکرد زیستتووده بادرشوبی را
در کشت خالص نسبت به سایر تیمارهای کشت مخلو ااوزایش داده
است ا )Amani Machiani et al., 2018رضایی چیانه و همکواران
ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2020با مقایسه میزان عملکورد مواده
خشک تولید شده در الگوهای مخولف کشت مخلوو ریحوان و لوبیوا
گزارش کردند که بیشورین میزان صفت ذکر شوده در کشوت خوالص
ریحان بدست آمد که دلید آن را به اازایش رقابت برون گونه ای بین
اجزای کشت مخلو نسبت دادند ،اما با بررسی شاخص نسبت برابری
زمین مشخص شد کوه الگوهوای مخولوف کشوت مخلوو از نسوبت
برابری زمین باالتری برخوردار بودند که نشان دهنوده مزیوت کشوت
مخلو بر کشت خالص دو گونه بود ورموا و همکواران ا Verma et
 )al., 2013در کشت مخلو نعناع الفلی و شمعدانی به نوایج همسوو
با این تحقی دست یااوند اازایش  1/21برابری عملکرد زیست تووده
در تیمار  PGPR +AMFنسبت به تیمار بودون تلقویح مشواهده شود
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اجدول  )0دلیود ااوزایش عملکورد زیسوت تووده بوا کواربرد تلفیقوی
کودهای زیسوی به بهبود صوفا رشودی و اجوزای عملکورد دو گیواه
نسبت داده میشود که در نویجه آن میزان اووسنوز ،تولید آسیمال و
تجمع ماده خشک در گیاه اازایش خواهد یاات به نظر مویرسود کوه
کاربرد کودهای زیسوی با بهبود جذ عناصر غذایی با اازایش تقسوی
و اازایش تورژسانس سلولهای مریسومی باعث اازایش رشد رویشوی
و عملکرد زیست توده در گیاهان میشود واادار یگنجوه و همکواران
ا )Vafadar-Yengeje et al., 2019دریااوند که با ااوزودن ورموی-
کمپوست به خاک نه تنها اراهمی عناصر غذایی مورد نیواز گیواه ابوه
ویژه نیوروژن و اسفر) اازایش یاات بلکوه ورمویکمپوسوت بوا بهبوود
شرایط ایزیکی و ارآیندهای حیاتی خواک ،ضومن ایجواد یوک بسوور
مناسب برای رشد ریشه ،باعث اازایش تولید ماده خشک بادرشوبی در
کشت مخلو با باقال گردید بر اسا تحقیو صوالحی و همکواران
ا )Salahi et al., 2019اسوفاده از کود بیولوژیک در کشوت مخلوو
شنبلیله و کوان روغنی ،زیست توده شنبلیله را اازایش داده اسوت .بور
اسا یااوههای بانچیو و همکاران ا )Banchio et al., 2009اسوفاده
از کود بیولوژیک ،زیست توده ،درصد اسانس و عملکرد اسانس ریحان
را اازایش داده است.
درصد اسانس

نوایج مقایسه میانگین نشان داد که درصد اسانس بادرشبی تحوت
تاثیر معنیدار الگوهای مخولف کشت قرار گرات اجدول  )7بیشوورین
درصد اسانس ا 7/22درصد) در کشوت مخلوو  2:2بوهدسوت آمود و
کمورین آن ا 7/39درصد) به کشت خالص بادرشبی تعل داشت هور
چند که بین کشت مخلو  2:2و  1:1از نظر آمواری اخووالف معنوی-
داری وجود نداشت میزان درصد اسانس بادرشبی در الگوهای کشوت
مخلو  2:1 ،2:2 ،1:1و  1:2به ترتیب  22 ،41 ،33و  10درصد بیشور
از کشت خالص این گیاه بود محققان دیگوری در مطالعوهای کوه بور
روی اثر تراک بر خصوصیا زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی در
کشت مخلو انجام دادند به این نویجه رسیدند که درصود اسوانس در
تیمارهووای کشووت مخلووو بیشووور از کشووت خووالص بدسووت آموود
ا )Hasanzadeh Aval et al., 2010از آنجوا کوه اسوانس ترکیبوی
ترپنوئیدی بوده که واحدهای سازنده آن نیواز بوه  ATPو NADPH
دارنود و با در نظر گراون این مطلب که حضور عناصر ضروری بورای
تشوکید ترکیوبهوای اخیور ضوروری میباشد به نظر مویرسود کوه
کشت مخلو گیاهان داوریوی بوا حبوبوا از طریو تببیوت زیسووی
نیوروژن و اراهمی عناصر اصلی سازنده اسانس موجب اازایش درصود
اسوانس شوده اسوت.
در ارتبا با تلقیح میکروبی نیز در این میان تیمارهای میکروبی،
تیمار تلفیقی باکوری و قار نسبت به تیمارهای جداگانه بیشورین تأثیر

را در اازایش درصد اسانس داشوند ،به طوری که  7/22درصد اسانس
با بیشورین میزان در این تیمار مشاهده شد اجدول  )0میزان اسوانس
تولید شده با کاربرد  ،PGPRمیکووریزا و تلفیو دو کوود زیسووی بوه
ترتیب  14 ،9و  21درصد بیشور از عدم مصرف اشاهد) بوود عوواملی
مانند تلقیح میکروبی میتوانود تولیود اسوانس را در برخوی از گیاهوان
تحت تأثیر قرار دهد اثر این عوامد بر ساز و کوار گیواه و بوه تبوع آن
تولید موابولیتهای ثانویه ،بسوگی به شرایط محیطوی ماننود اراهموی
مواد معدنی در خاک ،نووع خواک ،شورایط اقلیموی و نووع گیواه دارد
اازایش میزان اسانس در اثر مصرف کاربرد کودهای زیسوی بوه دلیود
نقش مه عناصر غذایی ،بوهخصووص نیووروژن در توسوعه و تقسوی
سلولهای جدید حاوی اسانس ،کانالهای اسانس ،مجاری ترشوحی و
کرکهای غدهای میباشد ،بنابراین بهنظر میرسد که دسورسی بهور و
بیشور عناصر غوذایی از طریو مصورف کودهوای زیسووی و ااوزایش
کارایی مصرف منابع در کشت مخلوو منجور بوه ااوزایش ترکیبوا
اسوانس بادرشوبی شود ا )Amani Machiani et al., 2019بطوور
مشووابه ،رضووایی چیانووه و همکوواران ا Rezaei-Chiyaneh et al.,
 )2020گزارش کردند کاربرد  PGPRمنجر به اازایش  39/3درصدی
اسانس رازیانه نسبت به عودم کواربرد آن گردیود کوه دلیود آن را بوه
دسور بودن عناصر غذایی و بهبود تولیود موواد پویش سواز اسوانس
نسبت دادند رضائی چیانه و دباغ محمدنسوب ا Rezaei-Chiyaneh
 )and Dabbagh Mohammadi Nasab, 2014در کشوت مخلوو
زنیان و شنبلیله گزارش کردند که بیشورین درصد اسانس دانوه زنیوان
در سیسو تذذیه تلفیقیکودهوای زیسووی اشوامد اسوفاته بوارور + 2
ازتوباکور) و کود شیمیایی به دلید اراهمی عناصر غذایی بدست آمد
ترکیبات شیمیایی اسانس

بر اسا یااوههای این تحقی  14 ،ترکیب در اسوانس بادرشوبی
شناسایی شد اجدول  )0آنالیز شیمیایی ترکیبا اسانس نشان داد کوه
ترکیبا غالب اسانس بادرشبی شامد جرانید اسوا ا34/24-44/47
درصوود) ،جرانیووال ا 10/72 – 23/04درصوود) ،جرانیووول ا– 12/99
 17/70درصد) و نرال ا 12/43 – 10/10درصد) بودند بیشورین میزان
جرانید اسوا و نرال در الگوی کشت مخلو  2:2بوا کواربرد تلفیقوی
 PGPR +AMFبدست آمد که نسبت به تیموار شواهد  10/0و 30/1
درصد اازایش نشان داد همچنین ،بیشورین میزان ترکیبوا جرانیوال
در الگوی کشت مخلو  2:1با کاربرد تلفیقی  PGPR +AMFحاصد
شد که نسبت به تیمار شاهد بورتیب  32/3درصد ااوزایش نشوان داد
عالوه بر این ،کمورین میزان سه ترکیب ذکر شوده در کشوت خوالص
بادرشبی و بدون مصرف هیچ کودی بدست آمد
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با توجه به این موضوع که حضور عناصری نظیر نیوروژن و اسفر
برای تشکید ترکیبهای نامبرده شوده ضوروری مویباشود ا Amani
 )Machiani et al., 2018از این رو کاربرد تلفیقی کودهای زیسووی
در الگوهای کشت مخلو ازطری جذ کارآمد اسوفر و توا حودودی
نیوروژن توسط ریشه ،موجب بهبود برخی از ترکیبا اسانس بادرشبی
شد بهبود برخی از ترکیبا اسانس بادرشبی کشت مخلو نسبت بوه
کشت خالص آن را میتوان به ااوزایش اراهموی نیووروژن از طریو
تببیت بیولوژیک توسط لوبیا ،اراهمی عناصر غذایی از طری کودهای
زیسوی نسبت داد از آنجا که نیوروژن یکی از عناصر غذایی مورثر بور
میزان اعالیت آنزی های اووسنوزی مویباشود و از طراوی اسوانسهوا
جزئی از موابولیتهای ثانویه گیاهی هسوند و میزان آنها به شد به
میوزان موابولیووتهووای اولیوه گیوواهی اکربوهیوودرا هوا ،پووروتئینهووا،
کلروایدها و ) بسوگی دارد؛ بنابراین هر عواملی کوه باعوث ااوزایش
اووسنوز گیاهی گردد میتواند باعث باال راوون موابولیوتهوای ثانویوه
گیاهی از جمله اسانسها شود ا )Singh et al., 2010رضایی چیانوه
و همکاران ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2021گزارش کردنود کوه

کاربرد کودهای زیسوی و ورمی کمپوست در الگوهای مخولوف کشوت
مخلو بالنگو و شنبلیله کیفیت اسوانس تولیود شوده بوالنگو را بهبوود
بخشید
نسبت برابری زمین

نسبت برابری زمین معیار مهموی بورای بررسوی کوارایی سیسوو
کشت مخلو نسبت به سیسو تک کشوی است با توجوه بوه نویجوه
آزمایش نسبت برابری زمین کد در تمامی تیمارهای مخلو بیشوور از
یک بود که نشان دهنده برتری کشت مخلو نسبت به تک کشوی در
بین الگوهای کشت و کارایی باالی تلقیح میکروبی مویباشود کشوت
مخلو  2:2در شرایط تلقیح با PGPRها نسبت برابری زمین برابر بوا
 1/70بود کوه بیشوورین میوزان را در بوین الگوهوای مخولوف کشوت
مخلو به خود اخوصاص داد یعنی سودمندی اسوفاده از زمین در این
تیمار 70درصد بیشور از کشت خالص دو گونه بوود اشوکد  )2کشوت
مخلو زمانی سودمند اسوت کوه عملکورد کشوت مخلوو  ،بیشوور از
حداکبر محصول تککشوی باشد

شکل  -2الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا قرمز و بادرشبی در شرایط تلقیح میکروبی
یک ردیف بادرشبی+یک ردیف لوبیا ا )1 MB: 1 CBا  ،)1 row moldavian balms +1 row beanدو ردیف بادرشبی+دو ردیف لوبیا ا )2 MB: 2 CBا 2

 ،)rowmoldavian balm +2 row beanیک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا )1 MB: 2 CBا ،)1 row moldavian balms +2 row beanدو ردیف
بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا )2 MB: 1 CBا ،)2 row moldavian balms +1 row beanبدون تلقیح میکروبی ا AMF )No microbial inoculationو
 PGPRبهترتیب نشان دهنده باکوریهای محرک رشد و قار میکوریزا آربوسکوالر میباشند
Figure 2- Different intercropping patterns of common bean and moldavian balms in microbial inoculation conditions
AMF and PGPR are plant growth promoting and arbuscular mycorrhizal fungi, respectively
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شرایط بدون تلقیح میکروبوی ااوزایش یااوت بیشوورین مقوادیر ایون
 بیشورین میزان،صفا از تیمار تلفیقی این تلقیح حاصد شد همچنین
2:2 ) در الگوی کشت مخلوو10/10) و نرال ا47/24ژرانید اسوا ا
 بدست آمود تموامی شواخصهوایPGPR +AMF با کاربرد تلفیقی
رشدی در لوبیا و بادرشبی در کشت خالص نسبت به سوایر الگوهوای
 اما بیشوورین نسوبت برابوری زموین از تیموار،کشت مخلو بیشور بود
ها حاصد شد که معادلPGPR  در شرایط تلقیح با2:2 کشت مخلو
 درصد اازایش در بهرهوری اسووفاده از زموین انسوبت بوه کشوت70
خالص دو گونه) بود که بیانگر امکان بهرهبرداری بیشور از واحد سطح
را در کشت مخلو نشان میدهد بنابراین میتوان چنین نویجه گرات
که کشت مخلو یکی از راهکارهوای مناسوب بورای کواهش سوطح
زیرکشت نسبت کشت خالص است و نیز ایون نووع کشوت هموراه بوا
 مویتوانود مصورف کودهوایAMF  و قار هایPGPR باکوریهای
شوویمیایی در کشوواورزی را کوواهش داده و موجووب بهبووود پایوودار در
، به ویژه در نظامهای تولید گیاهان دارویوی،اکوسیسو های کشاورزی
مناسبتر باشد

اضااه عملکرد بهدست آمده را میتوان به اسوفاده بهوور از منوابع
 آ و مواد غذایی باشد نسبت برابری زمین کود،محیطی از قبید نور
بیشور از یک نشان میدهد که عالوه بور اثورا توداخلی مببوت بوین
 رقابت بوین گونوهای کموور از رقابوت درون، گیاهان در کشت مخلو
 نشوان، بیشور از یک باشدLER گونهای میباشد به عبار دیگر اگر
دهنده آن است که تسهید سازی جذ مواد و روابط موقابد بوه نحوو
مرثری بیشور از رقابت در کشت مخلو بوده است محققان دیگوری
Mohammadi and Rezaei-در کشووت مخلووو رازیانووه و بوواقال ا
Amani Machiani et ) و سویا و نعنواع الفلوی اChiyaneh, 2019
 کوود در تمووامLER ) تحووت توواثیر منووابع کووودی مقوودارal., 2018
تیمارهای مخلو باالتر از یک گزارش کردند که این امر نشان دهنده
برتری کشت مخلو در مقایسه با کشت خالص است
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