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ABSTRACT
Background and objectives: Intercropping as a new green revolution can
prepare the way for sustainable production by increasing resource use
efficiency. In agroecosystems sustainable management, application of
biofertilizers especially mycorrhiza as a supplement or alternative for
chemical fertilizers is very important. Accordingly, a study was conducted
to evaluate the effects of application of Rhizophagus intraradices and
chemical fertilizers on yield and yield components of safflower (Carthamus
tinctorius L.) and chickpea (Cicer arietinum L.) under intercropping
systems.
Materials and Methods: A field experiment was carried out as factorial
based on randomized complete blocks design (RCBD) with 20 treatments
and three replications at the Faculty of Agriculture, University of Maragheh
in 2019. The first factor including different planting patterns (P1: safflower
sole cropping, P2: chickpea sole cropping, P3: cropping of a row of
safflower+ a row of chickpeas, P4: cropping of three row of safflower+ two
row of chickpeas, P5: cropping of four row of safflower+ two row of
chickpea) and the second factor including different fertilizer sources (F1:
control, F2: application of arbuscular mycorrhizal fungus (Rhizophagus
intraradices), F3: recommended chemical fertilizer and F4: 50% chemical
fertilizers + mycorrhiza fungus (AM).
Results: The results showed that the highest seed yield of safflower (1906.6
Kg ha-1) and chickpea (765 Kg ha-1) were observed in monoculture with
application of 50% chemical fertilizer+ mycorrhizal fungus. Furthermore,
the highest of safflower oil content (28.51%) and yield (508.71 Kg ha -1)
were obtained in planting pattern of 4:2 and monoculture with application of
50% chemical fertilizer+ mycorrhizal fungus, respectively. Although, seed
yield of safflower and chickpea in monocultures decreased in compared with
intercropping, but the land equivalent ratio (LER) in the all planting patterns
was higher than one. So that the highest (1.89) LER was observed in
planting pattern of 1:1 integrated with 50% chemical fertilizer+ mycorrhizal
fungus.
Conclusion: Based on the land equivalent ratio, system productivity and
intercropping monetary indices intercropping pattern of 1 row chickpea+ 1
row safflower with application of 50% chemical fertilizers+ mycorrhiza
fungus not only leading to agricultural ecosystems diversity and sustainable
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productivity, but also effective in enhancing economic income and land use
efficiency. As a result, application of biofertilizer in intercropping can
reduce the detrimental implications of chemical fertilizers on the
environment.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :کشت مخلوط به عنوان انقالب سبز جدید میتواند با استفاده بهتر از منابع ،زمینه را برای

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

تولید پایدار فراهم کند .در مدیریت پایدار بومنظامهاای کشااورزی ،کااربرد کودهاای زیساتی باهویاژه
مایکوریزا بهعنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی از اهمیت باالیی برخوردار است .بر همین اساس،

تاریخ دریافت1400/03/22 :

مطالعهای با هدف ارزیابی اثر قارچ  Rhizophagus intraradicesو کودهای شایمیایی بار عملکارد و

تاریخ ویرایش1400/08/30 :

اجزای عملکرد گلرنگ و نخود در کشت مخلوط اجرا گردید.

تاریخ پذیرش1400/09/26 :
واژههای کلیدی:
درصد روغن
عملکرد دانه
قارچ مایکوریزا آربوسکوالر
نسبت برابری زمین

مواد و روشها :یک آزمایش مزرعهای بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی باا 20
تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغاه در ساا زراعای  1398اجارا
گردید .فاکتور او شامل الگوهای مختلف کشت ( :P1کشت خالص گلرنگ :P2 ،کشت خاالص نخاود،
 :P3کشت یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود :P4 ،کشت سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود و :P5

کشت چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود) و فاکتور دوم شامل منابع مختلف کودی ( :F1عدم کاربرد
کود :F2 ،قارچ مایکوریزا ( :F3 ،)Rhizophagus intraradicesکود شایمیایی توصایه شاده و 50 :F4
درصد کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا) بودند.
یافتهها :نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه گلرنگ ( 1906 /6کیلوگرم در هکتار) و نخود ( 765
کیلوگرم در هکتار) در کشت خالص با کاربرد تلفیقی  50درصد کود شیمیایی +قارچ مایکوریزا مشاهده
شد .عالوه بر این ،بیشترین درصد روغن ( 28/51درصد) و عملکرد روغن ( 508/71کیلوگرم در
هکتار) گلرنگ بهترتیب در الگوهای کشت چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود و کشت خالص با
کاربرد تلفیقی  50درصد کود شیمیایی +قارچ مایکوریزا حاصل شد .علیرغم کاهش عملکرد دانه گلرنگ
و نخود در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص ،شاخص نسبت برابری زمین سودمندی کشت مخلوط
را تأیید کرد ،به طوری که در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت برابری زمین باالتر از یک بود و
بیشترین مقدار این شاخص ( )1/89در تیمار یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود با کاربرد  50درصد
کود شیمیایی +قارچ مایکوریزا مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به شاخصهای نسبت برابری زمین ،بهروهوری سیستم و شاخص مالی مخلوط،
الگوی کشت یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود همراه با کاربرد تلفیقی  50درصد کود شیمیایی +
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قارچ مایکوریزا نه تنها منجر به ایجاد تنوع در اکوسیستمهای کشاورزی و پایداری تولید شد ،بلکه در
افزایش درآمد اقتصادی و بهرهوری استفاده از زمینهای کشاورزی نیز موثر است .در نتیجه استفاده از
کودهای زیستی در کشت مخلوط میتواند اثرات زیان بار کودهای شیمیایی را روی محیط زیست کاهش
دهد.
استناد :حقانینیا ،م ،.جوانمرد ،ع.ه .)1401( .اثر کاربرد قارچ  Rhizophagus intraradicesو کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد
گلرنگ و نخود در کشت مخلوط ،تولید گیاهان زراعی.1- 56 ،)2( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19136.2429
© نویسندگان.

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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مقدمه
کشت مخلوط بهعنوان یک استراتژی بارای تناوع

خطر مواجه کارده اسات ( 6و  .)7بناابراین ،باهدلیال

بخشیدن به سیستمهای کشت در مکان و زمان ،جهت

مشکالت ناشی از مصارف بایرویاه و غیار اصاولی

دستیابی به ثبات تولیاد و امنیات غاذایی در ساط

کودهای شیمیایی و توجه بیشتر باه کیفیات ،ثباات و

جهااان مطاارح اساات ( 1و  .)2در مناااطقی کااه بااا

پایداری در تولید ،مدیریت کودها در کشاورزی پایدار

محدودیت نهادهها مواجه هساتند ،کشات مخلاوط باا

برورت پیدا کرده است .در این رابطه مصارف بهیناه

استفاده کارآمد از زمین و استفاده مؤثر از منابع محیطی

کود در افزایش عملکارد کمای و کیفای محصاوالت

میتواند از طریق برقراری روابط متقابل باین گیاهاان،

زراعی نقش کلیدی ایفا میکند ( 6و  .)8از آنجاا کاه

موجب افزایش عملکرد ،افزایش ترسیب کربن خاک،

کودهااای شاایمیایی الزمااه پایااداری در کشاااورزی،

کاهش آفات و بیماریها ،کاهش فرسایش و افازایش

اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی بوده نمیتاوان

جذب مواد مغذی میگاردد ( .)3باهواساطه ایان امار

به یکباره آنها را از اکوسیستمهای زراعی حذف نمود

وابستگی نظامهای زراعی به منابع بیرونای و غیرقابال

( .)9بر این اساس ،رویکرد جهانی بهسمت استفاده از

تجدید شونده کمتر و به دنبا آن پایداری بومنظاامهاا

نهاده های سالم از قبیل کودهای زیستی بوده ( )10کاه

افزایش مییابد ( .)4در پژوهشی عملکرد داناه نخاود

ماایتواننااد بااهعنااوان مکماال و جااایگزین بخشاای از

( )Cicer arietinumو ذرت ) (Zea mays L.در کشت

کودهای شیمیایی در کاهش مصرف این کودها بهطور

مخلوط نسبت باه کشات خاالص هار یاک از آنهاا

قابل توجهی موثر بوده و موجاب پایاداری تولیاد در

بهترتیب  9و  23درصد به دلیل استفاده از مواد مغذی

نظامهای کشاورزی گردند ( .)11قارچهاای میکاوریزا

خاااک ،اثاارات مکملاای ،دریافاات بهتاار نااور ،فعاال و

از جمله  Rhizophagus intraradicesاز کودهای مهم

انفعاالت بین گونهای و تثبیت نیتروژون توساط نخاود

زیستی هستند .یکی از ویژگیهای مهم ایان قاارچهاا

افزایش یافت ( .)1همچنین ،در پاژوهش دیگاری باا

انتقا مواد بین سلو های کورتکس ریشه گیاه کلونیزه

ارزیابی کشت مخلوط گندم ()Triticum aestivum L.

شااده بااا قااارچ و آربوسااکو هااای آن اساات (.)12

و ذرت باالترین عملکرد داناه و اجازای عملکارد در

همزیستی قارچی مواد کربوهیدراتی را عمدتا به شکل

الگوهای کشت مخلاوط حاصال شاد ( .)4در کشات

ساکارز از گیاه دریافت کرده و موجب فراهمی عناصر

مخلااوط سااویا ( )Glycine max L.و آفتااابگردان

غذایی برای گیاه میشاود ( .)13باه ایان ترتیاب کاه

( )Helianthus annuus L.هم شااخصهاای نسابت

عناصر غذایی از غشا آربوسکو بوسایله حامالهاای

برابری زمین ،رقابات ،غالبیات ،نسابت معااد ساط

غشایی که با شیب پروتون عمل میکنناد باهصاورت

زیرکشات ،مجمااوع ارزش نسابی و بااریب ازدحااام

فعا در اختیار گیاه قرار میگیرد و مواد کربوهیادراتی

نسبی بیش تر از یک بهدست آمد که بیانگر سودمندی

موجود در آوند آبکش گیاه ابتدا توسط قارچ به گلوکز

کشت مخلوط بود (.)5

و فروکتوز تبدیل شده و سپس توسط حاملها جاذب

شده که سالمتی انسانها و سایر موجودات زنده را باا

در دهههای اخیار اساتفاده بایرویاه از کودهاای

میشود که این امر در نهایت سبب بهباود عملکارد و

شیمیایی بهعنوان ابزاری برای رسیدن به حداکثر تولید

اجزای عملکرد گیاه میگردد (.)14

در واحد سط باعث افزایش هزینههای تولید ،بازدهی

نتااایج عباادی و پیاارزاد ( )2018نشااان داد کااه

پایین در بلند مدت و پیامدهای منفی زیساتمحیطای

بیشترین ارتفاع بوتاه ،درصاد کلونیزاسایون ریشاه و
5

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،2

( )SPADنخاود مرباوط باه

مییاباد ،ج :درآماد اقتصاادی و بهارهوری و کاارایی

شاخص کلروفیال بار

گیاهان همزیست با  Rhizophagus intraradicesباه

استفاده از زمین میتواناد باا اجارای کشات مخلاوط

همراه  50میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک بود .آنهاا

گلرنگ و نخود و با کاربرد تلفیقی کودهای زیساتی و

اظهار داشتند با افازایش کااربرد کاود ساوپر فسافات

شیمیایی افزایش یابد.

تریپل تا  100میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خااک ،گیااه

در نهایت با توجه به اینکه امنیت غذایی همراه باا

همزیست با گونههای مایکوریزا ،کااهش معنایدار در

حفظ محیطزیست به یاک موباوع مهام جهاانی در

تعداد دانه در بوته و درصد پروتئین دانه نشاان دادناد

دهههای اخیر تبادیل شاده و یکای از ارکاان توساعه

( .)15همچنین ،حمیدی و مرعشی ( )2018بیش ترین

پایدار جوامع محسوب میگردد ،در ایان راساتا ،ایان

میزان شاخص سط بار  ،مااده خشاک کال ،مااده

پژوهش با هدف ارزیابی کاربرد قارچ Rhizophagus

خشک ریشه و عملکرد دانه گندم را از تیماار تلفیقای

 intraradicesو کود شیمیایی بار عملکارد و اجازای

 Rhizophagus intraradicesو ساااط کاااودی 80

عملکرد گیاهان گلرناگ و نخاود در کشات مخلاوط

کیلوگرم کود شیمیایی فسفر گزارش کردناد ( .)19در

اجرا گردید.

پااژوهش دیگااری قلااینااژاد و درویااشزاده ()2021
 intraradicesموجاب بهبااود کمیات و کیفیاات گیاااه

مواد و روشها
این پاژوهش در ساا زراعای  1398باهصاورت

کنجد شد .این محققان نتیجاه گرفتناد عملکارد باذر،

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامال تصاادفی باا

درصد و عملکرد روغن ،اسیدهای چرب اشباع نشاده

سه تکرار و  20تیمار در مزرعاه تحقیقااتی دانشاکده

و کلروفیل کل در گیاهان تلقی شاده افازایش یافات

کشاورزی دانشگاه مراغه با ارتفاع از سط دریا 1477

( .)16در ارتباط با ارزیابی کودهای زیستی و شیمیایی

متر ،طو جغرافیایی  46درجه و  16دقیقاه شارقی و

بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در کشت مخلوط باا

عرض  37درجه و  24دقیقه شمالی اجرا شاد .آب و

باقال گزارش شد کاه بایشتارین شااخص کلروفیال،

هوای منطقه نیمه خشک ،سرد و معتاد باا میاانگین

ارتفاع و شاخه فرعی در بوته به کااربرد تلفیقای کاود

بارندگی سالیانه  375میلیمتر ( 73درصد بااران و 27

زیستی و شیمیایی تعلق داشت .همچنین ،بایش تارین

درصد برف) در زمستان و اوایل بهار میباشد .فااکتور

نسبت برابری زمین ( )1/41در الگوی کشت مخلاوط

او شاامل پانج الگاوی کشات ( :P1کشات خااالص

 1:1و با مصرف تلفیقی کودها حاصل شد (.)17

گلرنگ :P2 ،کشات خاالص نخاود :P3 ،کشات یاک

مشااااهده کردناااد کااااربرد قاااارچ Rhizophagus

این آزمایش براساس این فربیهها اجارا گردیاد،

ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخاود ( :P4 ،)1:1کشات

الف :کاربرد تلفیقی کودهاای زیساتی و شایمیایی باه

سااه ردیااف گلرنااگ  +دو ردیااف نخااود ( )3:2و

دلیل فراهم کردن نیتاروژن در مراحال اولیاه رشاد و

:P5کشت ،چهار ردیاف گلرناگ  +دو ردیاف نخاود

همچنین با آزادسازی سایر عناصر غاذایی در مراحال

( ،))4:2و فاکتور دوم شامل چهار ناوع تیماار کاودی

بعدی رشاد ،باه بهباود عملکارد و اجازای عملکارد

( :F1عدم کاربرد کود (شااهد) :F2 ،قاارچ ماایکوریزا،

گیاهان منجر خواهد شد ،ب :درصد و عملکرد روغن

:F3کود شیمیایی توصیه شاده و  50 :F4درصاد کاود

دانه گلرنگ در کشت مخلوط بهدلیال اثارات مکملای

شیمیایی  +قاارچ ماایکوریزا) بودناد .قبال از اجارای

بین دو گیاه و تثبیت نیتاروژن توساط نخاود افازایش

آزمایش یک نموناه خااک (جادو  )1جهات تعیاین
6
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ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی انتخاب و مورد تجزیه

مورد آزمایش در طو دوره رشدی در شاکل  1ارائاه

قرار گرفت .همچنین ،مشخصات آب و هوایی منطقاه

شده است.

جدو  - 1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در این آزمایش (عمق  0- 30سانتیمتر).
Table 1- Physical and chemical properties of the soil used in the site of experiment (depth 0-30 cm).
نیتروژن کل
فسفر قابل
مقدار پتاسیم تبادلی
هدایتالکتریکی
(درصد)
ماده آلی
جذب
Amount of
رس
سیلت
شن
(دسیزیمنس
بافت خاک
اسیدیته
Total
exchangeable
Organic
Available
Clay
Silt
Sand Texture
بر متر)
nitrogen
potassium
matter
phosphorus
pH
soil
EC
)(mg.kg -1
()%
)(mg.kg -1
()dS.m-1
(میلیگرم بر کیلوگرم)
درصد ()%
لومی رسی
Silty
loam

16.5

56

27.5

0.8

1.18

)precipitation total (2019
)Precipitation total (10 year mean
)average temperature (2019
)average temperature (10 year mean

7.39

Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
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30.0

60

بارندگی (میلی متر)

دما (درجه سانتی گراد)

)Temperature (°C

مجموع بارندگی ماهانه (سا ) 98
مجموع بارندگی ماهانه (میانگین  10سا )
میانگین دمای ماهانه (سا ) 98
میانگین دمای ماهانه (میانگین  10سا )

8.16

570.85

0.089

0
مهر

شهریور
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September

مرداد
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خرداد

تیر
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July

اردیبهشت
May

فروردین
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شکل  - 1مجموع بارش ماهانه و میانگین دمای ماهانه سا  1398در حین اجرای آزمایش در مقایسه با میانگین  10ساله.
Figure 1- Monthly total rainfall and mean temperature in 2018 during the experiment in comparison with
the 10-year (2008–2018) average values.

کشت  50سانتیمتر و فاصله بین ردیافهاای کشات

بهمنظور آمادهسازی زمین جهت کاشات ،ابتادا در
پاااییز  1397شااخم نیمااه عمیااق توسااط گاااوآهن

گلرنگ و نخود بهترتیب  25و  30ساانتیمتار لحاا

برگرداندار انجام و سپس عملیات دیساک و تساطی

شد .نخستین آبیاری بعد از اتمام کاشت و آبیاریهای

صاورت گرفات .کاشاات گلرناگ و نخاود در اوایاال

بعدی با توجه به شرایط آب و هاوایی منطقاه و نیااز

فروردین ماه  1398بهطاور هامزماان و باا دسات در

گیاه انجام شد .حد بحرانای عناصار فسافر و پتاسایم

تراکم  40و  50بوتاه در متار مرباع باهترتیاب بارای

برای گلرنگ بهترتیب  15و  200میلیگرم در کیلوگرم

گلرنگ (رقم گلدشت) و نخود (رقام ساارا ) انجاام

و برای نخود بهترتیب  14و  230میلیگرم در کیلوگرم

گرفت .الزم به ذکر است که فاصله بین بلوکها  2متر،

بااود .لااذا در تیمااار  100درصااد کااود ش ایمیایی70 ،

طو ردیفهای کاشت  4متر ،فاصله بین کارتهاای

کیلااوگرم در هکتااار کااود اوره (حاااوی  46درصااد
7
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نیتروژن) و  50کیلوگرم در هکتار کاود سوپرفسافات

سانتریفوژ در داخل محلو ساکارز 60درصاد شاناور

تریپل (حاوی  46درصد فسفر) مصرف شد .تمام کود

شاادند و در  700دور در دقیقااه بااه ماادت  20دقیقااه

فسفره به صورت نواری عمقی همزمان با باذرکاری و

سانتریفوژ شدند .مایع رویی که حاوی اسپورها بود در

کود اوره به صورت سرک در دو نوبت (زمان کشت و

روی یک کاغذ صافی جمعآوری و بر روی یک کاغذ

مرحله رزت) مورد استفاده قرار گرفات .ساویه قاارچ

شطرنجی در زیر بینوکولر با درشتنمایی  50-30برابر

ماااایکوریزا ( )Rhizophagus intraradicesماااورد

شمارش گردید و میانگین تعداد اسپورهای مربوط باه

اساااتفاده در ایا ان تحقیا اق از شااارکت از کلینیا اک

 5تکرار برای هر نمونه خاک محاسبه شد ( .)18عالوه

گیاهپزشکی اسدآباد همدان تهیه شد .موقع کاشت باه

بر این ،در زمان کاشت ابتدا بذرهای نخود با محلاو

مقاادار  80گاارم از خاااک حاااوی هیاافهااای قااارچ

قند و سپس باا بااکتری  Mesorhizobium ciceroباا

مایکوریزا ،بقایاای ریشاه و اساپور (حادود 70-100

جمعیت تقریبی  108سلو باکتری در هار میلایلیتار

اسپور در هر گرم خاک) ،در هر ردیف کشت اساتفاده

(تهیه شده از شرکت فناوری زیستی مهر آسیا ،تهران)

شد .برای تهیه زادمایه قارچی ،تحت شرایط اساتریل،

آغشته شدند .بر اساس توصیه شرکت سازنده ،میازان

زادمایه قارچی داخل گلادانهاای  2کیلاویی حااوی

مصرف مزوریزوبیوم ،یک کیلوگرم در هکتار باه ازای

بسااتر ورماایکوالیاات و کوکوپی ات (نساابت اخااتالط

 70-80کیلوگرم بذر نخود بود .در پایان فصل رشاد

حجمی  )1:1استریل ابافه شد و باا گیااه ذرت و در

برای اندازهگیری صفات زراعی ،تعداد  10بوته از هار

شرایط گلخانه به مدت چهار ماه نگهداری شادند .در

کرت بهطور تصادفی انتخاب و صافاتی نظیار ارتفااع

پایان این دوره ،قسامت هاوایی گیااه ذرت از ساط

بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد طباق در بوتاه ،تعاداد

خاک قطاع شاده و محتویاات داخال گلادان ،شاامل

دانه در طبق و وزن هزار داناه بارای گلرناگ و بارای

هیفها ،اسپور و ریشاههاای ماایکوریزایی باهعناوان

نخود صفات ارتفاع بوته ،تعداد شااخه فرعای ،تعاداد

زادمایه در آزمایش اصلی استفاده شد .همچنین ،جهت

غالف در بوته ،تعداد داناه در بوتاه و وزن صاد داناه

شمارش اسپور از هر نمونه خاک  5سری  20گرمای

اندازهگیری شدند .از هر کرت آزمایشی سطحی معاد

جدا و اساپورها باه روش کلیرونوماوس و همکااران

یک متر مربع انتخاب و برداشت نهایی جهات تعیاین

( )1993جداسازی شدند ( .)18نمونه خااک در یاک

عملکرد زیستی و عملکرد دانه با رعایت اثر حاشیهای

بشر  500میلیلیتری ریخته شد و  250میلایلیتار آب

از هر طرف صورت گرفت .سپس شاخص برداشت از

مقطاار بااه آن ابااافه و مخلااوط فااو بااهصااورت

تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک تعیاین شاد.

سوسپانسیون در آورده و پس از یک دقیقه به هامزدن

جهت تعیین درصد روغن ،نمونهای دو گرمای از هار

در همزن برقی با دور باال ،از الکهایی با قطار منافاذ

کرت انتخاب و بعد از آسیاب کردن ،در کاغذ صاافی

 500میکرومتاار و سااپس  45میکرومتااری عبااور داده

بستهبندی و بهعنوان وزن اولیه توزین گردید .سپس با

شدند .محتویات سط الک  45میکرومتری دوباره در

اساتفاده از دسااتگاه سوکساله و حااال پترولیاوم اتاار

یک لیتر آب مقطر سوسپانسیون و از ساط الاک 45

نمونهها به مدت  1ساعت مورد آزمایش قرار گرفتناد.

میکرومتری عبورداده و سرانجام محتویات سط الاک

پس از اتمام آزمایش نمونهها همراه باا کاغاذ صاافی

در  40- 60میلااایلیتااار آب جماااعآوری گردیاااد.

وزن گردید .تفابل وزن اولیه نمونه و وزن ثانویه بار

سوسپانساایون اسااپوری باهطااور مساااوی در دو لولااه

وزن اولیه نموناه درصاد روغان نموناه را باه دسات
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میآورد ( .)19برای تعیین عملکارد روغان ،عملکارد

در الگوهای مختلف کشت مخلوط میباشد .شااخص

دانه در درصد روغن برب گردیاد .عاالوه بار ایان،

رقابت با استفاده از رابطه باال محاسبه شد (.)21

بهمنظور بررسی سودمندی کشت مخلاوط نسابت باه

رابطه ( 4شاخص بهرهوری سیستم کشت مخلوط):
SPI = (Yss/ Ycc) Ycs+ Ysc

کشت خالص ،برخی از مهمترین شاخصها با استفاده

رابطه ( 5شاخص برتری مالی کشت مخلوط):

از روابط زیر محاسبه شدند.

)MAI = (Ycs× Pc+ Ysc× Ps)× (LER-1/ LER

رابطه ( 1نسبت برابری زمین):

جهت تعیین سودمندی اقتصادی از شااخصهاای

)LER= (Ycs/ Ycc) + (Ysc/ Yss

( )SPIو ( )MAIاستفاده شد .در ایان رواباط  Pcو Ps

نسبت برابری زمین بر اسااس ساط زیار کشات

بهترتیب قیمت نخود و گلرنگ بوده که  20و  10هزار

محاسبه میگردد و به وسیله آن مشخص میشاود کاه

تومان در نظر گرفته شد (.)22

برای به دست آوردن محصو حاصال از یاک هکتاار

در نهایت بعد از اطمینان از نرماا باودن دادههاا،

کشت مخلوط ،چه مقدار زمین بهصورت خالص مورد

تجزیااه واریااانس توسااط ناارمافاازار آماااری  SASو

نیاز است تاا هماان مقادار محصاو برداشات شاود.

مقایسات میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر ساط

نسبت برابری زمین از طریق رابطه فو محاسابه شاد

احتما  5درصد انجام گرفت.

( .)20در این رابطه  Ycsو  Yscبهترتیب عملکرد نخود
و گلرنگ در مخلوط و  Yccو  Yssبهترتیاب عملکارد

نتایج و بحث

نخود و گلرنگ در کشت خالص میباشد.

ارتفاع بوته :نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جاداو

رابطه ( 2نسبت معاد کشت):
ATER= (Ycs/ Yss× tc)+(Ysc/ Ycc× ts)/t

 2و  )3حاکی از آن اسات کاه ارتفااع بوتاه نخاود و

یکی از معایب نسبت برابری زمین این است که عامل

گلرنگ تحت تأثیر معنیدار الگوهاای کشات ،کاود و

زمان در نظر گرفته نمیشود .با توجه به این امار و در

ترکیب تیماری الگوهای کشت با کاود قارار گرفتناد.

نظر گرفتن عامل زمان ،شاخص نسبت معاد کشت و

بیشترین ارتفاع بوتاه گلرناگ ( 74/3ساانتیمتار) در

زمان ( )ATERپیشنهاد شده اسات کاه باا اساتفاده از

الگوی کشت چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخاود

رابطه فو محاسبه شد ( .)20در این رابطاه  tcطاو

با مصرف  100درصد کاود شایمیایی باهدسات آماد

دوره رشد نخود ts ،طو دوره رشد گلرنگ و  tطاو

(جدو  .)4همچنین ،بایشتارین ارتفااع بوتاه نخاود

دوره رشد در کشت مخلوط میباشد.

( )30/8در الگوی کشت کشت سه ردیف گلرناگ  +دو

رابطه ( 3شاخص رقابت):

ردیف نخود باا کااربرد کاود شایمیایی بادون تفااوت
معنیدار با الگوی چهار ردیاف گلرناگ  +دو ردیاف

)CRc = (LERc/ LERs)× (Zsc/ Zcs
)CRs = (LERs/ LERc)× (Zcs/ Zsc

نخود و با کاربرد تلفیقی  50درصاد کاود شایمیایی +

با ارزیابی شاخص رقابت اگار چاه میازان اباافه

قارچ مایکوریزا و مصرف  100درصد کاود شایمیایی

محصو نشان داده نمیشود ،ولی با مشاخص کاردن

حاصل شد (جدو  .)5کم ترین ارتفاع بوتاه گلرناگ

شادت رقاباات باین دو گونااه در تیمارهااای مختلااف

(بهطور میانگین  45/5ساانتیمتار) در هماه الگوهاای

مخلوط ،میتوان در مورد ساودمندی کشات مخلاوط

کشت به تیمار بدون کاربرد کود تعلق داشت (جادو

قضاوت کرد .ایان شااخص در حالات کلای شادت

 .)4در حالی که کم تارین ارتفااع بوتاه نخاود (22/6

رقابت را به صورت کمی نشان میدهد .در این رابطاه

سانتیمتر) در الگوی کشت خالص بدون کاربرد کاود

 Zscو  Zcsبهترتیب نسبت گلرنگ و نخود کاشته شاده
9
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مشاهده شد (جدو  .)5بهنظر میرسد کنار هام قارار

دلیل ،بایش تارین میازان ارتفااع بوتاه باا کاابرد کاود

گرفتن گلرنگ و نخاود موجاب اساتفاده بهیناهتار از

شیمیایی حاصل شده است ( .)11الزم به ذکر است در

نهادههای تولیدی ،توسط گلرنگ شده است .به طوری

نخود بین تیماار کاود شایمیایی و تیماار تلفیقای 50

که بخشی از نیتاروژن تثبیات شاده توساط نخاود در

درصد کود شیمیایی  +مایکوریزا اختالف معنایداری

خاک ،بهوسیله ریشههای گلرنگ جذب شده و باعاث

مشاهده نشد .بنابراین ،احتما میرود قارچ مایکوریزا

تحریک رشاد رویشای ،افازایش جاذب تشعشاعات

هم به واسطه ترش پپتیداز و پروتئاز به درون خااک،

خورشیدی ،افزایش تولید مواد فتوسنتزی و در نهایات

باناادهای نیتااروژن ارگااانیکی را شکسااته و موجااب

بهبود ارتفاع در گلرنگ شده است ( .)23همچنین ،در

افزایش جاذب و کاارایی اشاکا گونااگون نیتاروژن

الگوهای کشت بهعلت سایه انادازی و تاالش جهات

هم چون نیترات ،اوره و آمونیاک شده باشاد .بناابراین،

کسب نور ،ارتفاع بوتهها افزایش مییاباد .در شارایط

مصرف قارچ مایکوریزا در تیمارهای تلفیقی میتواناد

رقابتی ،با کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور ()R/FR

بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه را از منابع ارگانیک و

و همچنین ،کاهش میزان تشعشعات فعاا فتوسانتزی

غیرارگانیک فراهم و از این طریق در بهبود ارتفاع گیاه

( ،)PARافزایش ارتفاع گیاهاان را باه هماراه خواهاد

موثر باشد (.)14

داشت ( .)24از طرفی ،کاهش دریافات ناور باهعلات

تعداد شاخه فرعیی :تعاداد شااخه فرعای گلرناگ و

سایهاندازی ،باعث عدم تجزیه هورمون اکساین شاده،

نخود فقط تحات تاأثیر جداگاناه الگوهاای مختلاف

در نتیجه میزان اکسین افزایش و منجربه افزایش ارتفاع

کشت و کااربرد کاود واقاع شادند (جاداو  2و .)3

گونااگ و

بیش ترین تعداد شاخه فرعی گلرنگ ( )6/9با کااربرد

همکاران ( )2021گزارش کردناد در کشات مخلاوط

کود شیمیایی بدون تفاوت معنیدار با کااربرد تلفیقای

 )Panicumبااااا ماااااش

 50درصد کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا حاصل شد

( )Vigna radiate L.بااهدلیاال جااذب نااور و منااابع

(جدو  .)6همچنین ،بیش ترین تعاداد شااخه فرعای

محیطی و اثر هورمون اکساین باهخااطر کمباود ناور،

نخود ( )5/9با کاربرد تلفیقی  50درصد کود شایمیایی

ارتفاع بوتهها افزایش پیدا کرده است ( .)25همچناین،

 +قارچ مایکوریزا بهدست آمد که تفاوت معنیداری با

وفاداریگنجه و همکاران ( )2017نیز بیشترین ارتفااع

تیمار کاربرد  100درصد کود شیمیایی نداشت (جدو

باقال ) (Vicia faba L.را در کشت مخلوط با بادرشبی

 .)8عالوه بر این ،در بین الگوهاای کشات ،بیشاترین

( )Dracocephalum moldavicaدر الگوی کشت 1:1

تعداد شاخه فرعی گلرنگ در الگاوی کشات خاالص

مشاهده کردند ( .)26عالوه بر این ،ارتفاع گیاه ازجمله

بدون تفاوت معنیدار با الگوهاای کشات یاک ردیاف

صفاتی است که بهشدت تحات تااثیر کاوددهی قارار

گلرنگ  +یک ردیف نخود و کشت سه ردیف گلرناگ +

میگیرد .بنابراین ،افزایش ارتفاع بوته در نتیجه کاربرد

دو ردیف نخود بهدست آمد (جدو  .)7در حاالی کاه

کود شیمیایی را میتاوان چناین توجیاه نماود کاه باا

بیش ترین تعداد شاخه فرعی نخود در کشات خاالص

مصرف کود ،دسترسی گیاه باه عناصار غاذایی کاافی

نخود بدون تفاوت معنیدار با الگوی  1:1مشاهده شد

نیتروژن فراهم شده که این امار از طریاق

(جدو  .)9افزایش سط سبز فتوسنتز کننده موجاب

شدن سلو ها در افزایش

باایشتاار شاادن تولیااد و انتقااا مااواد فتوساانتزی و

اجزای رشد رویشی بسیار مؤثر مایباشاد .باه هماین

هورمونهای تحریککننده رشد به مریستمهای انتهایی

گیاهااان خواهااد شااد .در ایاان خصااو
ارزن (L.

بهخصو

miliaceum

تأثیر بر روی تقسیم و بزر
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و جانبی میشود و در نتیجاه ،مجموعاه ایان عوامال

فرعی شوند ( .)31همچنین ،استفاده از قارچ مایکوریزا

باعث افزایش تحریاک مریساتم انتهاایی و جاانبی و

باعث بهبود خصوصیات خاک نظیر محتوای ماده آلای

افزایش تولید شاخههای فرعی میگردد ( .)31با توجه

و افزایش دسترسی به عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و

به این که ساختار پوشش گیاهی نقش قابل توجهی در

عناصر ریزمغذی میگردد و در حضور مقادیر مناسبی

استفاده موثر از تاابش خورشاید و در نتیجاه افازایش

از کودهای شیمیایی این اثرات تشادید مایشاود کاه

عملکرد محصو دارد ،تعاداد شااخههاای فرعای در

میتواند موجب افزایش تعداد شاخههای فرعای شاود

کشت خالص بهعلت در اختیار داشتن ناور و فضاای

( .)15هم راستا با این نتایج ،عبدی و پیارزاد ()2018

کافی برای رشد جوانههای جانبی افزایش یافته اسات

بیااان کردنااد کاااربرد تلفیقاای کودشاایمیایی  +قااارچ

( .)28همچنین ،در کشت مخلوط بهدلیل فشار رقاابتی

مایکوریزا باعث بهبود صفات رشدی نخود شد (.)15

و محدودیت تولید مواد فتوسنتزی رشد رویشی گیااه

تعداد گره :با توجه به تجزیه واریانس (جدو  )3اثار

کاهش و در نهایت منجر به کاهش تعداد شاخه فرعی

الگوهای مختلف کشت ،کودهای مصرفی و اثر متقابل

شده اسات .نتاایج مشاابهی توساط علاینقایپاور و

الگوی کشت با کود بر تعداد گره ریشه نخود معنیدار

همکاااران ( )2019در چنااد کشااتی گلرنااگ بااا پیاااز

شد .بیش ترین تعاداد گاره ریشاه نخاود ( )30/65در

( )Alium cepaو یونجااه ()Meddicago sativa L.

الگوی کشت چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیاف نخاود و

( )23و در کشااات مخلاااوط نخاااود باااا باااالنگو

با مصرف قارچ مایکوریزا باهدسات آماد کاه تفااوت

( )Lallementia ibrerica M.Bگاازارش شااد (.)29

معنیداری با کاربرد تلفیقی 50درصد کود شایمیایی +

عالوه بر این ،تعداد شاخه فرعی صفتی است که تحت

قارچ مایکوریزا در همان الگاوی کشات ،الگاوی ساه

تأثیر ژنتیاک و شارایط محیطای قارار مایگیارد و در

ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخاود باا تیمارهاای کااربرد

اختیار داشتن میزان کافی از عناصار مایتواناد بار آن

قااارچ مااایکوریزا و کاااربرد تلفیقاای 50درصااد کااود

اثرگذار باشد .در تیمار کود شیمیایی مواد غذایی مورد

شیمیایی  +قارچ مایکوریزا و همچنین ،با الگوی یاک

نیاز گیاه بر اثر معدنی شدن کود فراهم مایگاردد کاه

ردیف گلرنگ  +یاک ردیاف نخاود باا مصارف قاارچ

احتما میرود بهدلیل عدم توسعه ریشههاا و سارعت

مایکوریزا نداشت (جادو  .)5کامتارین تعاداد گاره

پایین معدنی شدن در مراحل ابتدایی رشاد ،دسترسای

( )16/31هم به الگوی کشت خالص بدون کاربرد کود

به عناصر غذایی با محادودیت مواجاه گاردد .اماا در

مربوط بود (جدو  .)5در شرایط کمباود آب و ماواد

کاربرد تلفیقی کود زیستی و کود شیمیایی عاالوه بار

غذایی از میزان فتوسنتز گیاه کاسته میشود و در نتیجه

بهبود رشد اولیه گیاه ،معدنی شادن کاود نیاز تساریع

با کااهش فعالیات تنفسای گارههاا و کااهش انتقاا

میشود .همچنین ،کود زیستی تا مراحل پایانی رشاد،

نیتروژن تثبیت شده به خارج گرهها ،بر تثبیت نیتروژن

عناصر غاذایی را بارای گیااه فاراهم و باعاث بهباود

و همچنین تعداد ریزوبیاومهاای همزیسات در ریشاه

صفات رشدی گیاه میگردد ( .)30عالوهبر این ،قارچ

گیاه نیز اثر منفی دارد ( .)32ولی قاارچ ماایکوریزا از

مایکوریزا هم بهواسطه تولیاد بایشتار هورماونهاای

طریق جذب تادریجی عناصار غاذایی و جاذب آب

محرک رشد مانند جیبرلین میتواند در افازایش رشاد

هدایت برگی را افزایش و با تنظیم فشار تورژسانس و

میانگرههای ساقه موثر باشد

با حفظ باز بودن روزنهها موجب بهبود کارایی تثبیات

طولی سلو ها بهخصو

و سبب بهبود صفات رشدی از جمله تولید شاخههای

کربن دی اکسید میشوند (.)33
11
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. مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و سطوح کودی بر برخی صفات مورد ارزیابی گلرنگ- 4 جدو
Table 4- Mean comparison interaction of cropping pattern and different fertilizer treatments on some evaluated
properties safflower.
الگوی کشت
کود
)ارتفاع بوته (سانتیمتر
)وزن هزار دانه (گرم
)شاخص برداشت (درصد
Planting pattern

Fertilizer
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4

Plant height(cm)
1000- grain weight (g)
Harvest index(%)
43.68g ±1.89
30.40g±1.20
29.32bcd±0.62
fg
de
47.49 ±2.03
38.10 ±1.47
29.79abc±0.77
C1
de
de
58.55 ±1.20
37.71 ±1.45
30.57ab±0.68
66.67abcd±1.45
39.68bcd±1.30
31.85a±0.38
g
g
45.17 ±1.73
29.31 ±1.24
28.84bcde±0.55
56.22ef±1.86
34.66ef±1.37
28.91bcde±0.34
C2
cde
cd
62.10 ±1.88
40.35 ±1.37
29.34bcd±0.19
abc
de
70.33 ±1.20
38.25 ±1.45
30.49ab±0. 9
46.29g±1.73
31.30fg±1.39
28.12cde±0.12
61.13de±1.66
37.22de±1.76
29.76abc±0.27
C3
59.35de±1.15
44.10ab±1.51
27.89de±0.65
cde
a
62.90 ±1.45
45.70 ±1.86
28.40cde±0.48
fg
g
47.16 ±1.85
31.56f ±1.17
27.48e±0.45
64.33bcd±1.67
42.73abc±1.29
28.33cde±1.02
C4
74.35a±1.98
43.78abc±1.53
28.82bcde±0.47
ab
a
72.11 ±1.76
46.19 ±1.76
30.23ab±1.45
LSD (5%)
7.97
4.25
1.65
:C4 ) و3:2(  کشت مخلوط سه ردیف گلرنگ و دو ردیف نخود:C3 ، )1:1(  کشت مخلوط یک ردیف گلرنگ و یک ردیف نخود:C2 ، کشت خالص گلرنگ:C1
 درصد کود50  مصرف تلفیقی:F4  کود شیمیایی و:F3 ، کاربرد قارچ مایکوریزا:F2 ، عدم کاربرد کود:F1 .)4:2( کشت مخلوط چهار ردیف گلرنگ و دو ردیف نخود
. در سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری نداردLSD  براساس آزمون، در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند. قارچ مایکوریزا+ شیمیایی
C1: Monoculture of safflower, C2: 1 row intercropping of chickpea + 1 safflower (1:1), C3: 2 row chickpea+ 3 row
safflower (3:2), C4: 2 row chickpea+ 4 row safflower (4:2). F1: control, F2: application of Arbuscular mycorrhizal
fungus, F3: recommended chemical fertilizer and F4: 50% chemical fertilizers + mycorrhiza fungus (AM). Means in
each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test.
. مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و سطوح کودی بر برخی صفات مورد ارزیابی نخود-5 جدول
Table 5- Mean comparison interaction of cropping pattern and different fertilizer treatments on some evaluated
properties chickpea.
الگوی کشت
)ارتفاع بوته(سانتیمتر
تعداد غالف در بوته
)وزن صد دانه (گرم
کود
تعداد گره
Planting
Plant height
Number of pods per
100- grain weight
Fertilizer
Number of nodule
pattern
(cm)
Plant
(g)
F1
22.65d±1.50
16.94bc±1.02
16.31g±0.94
37.14e±1.15
F2
26.40c±1.39
17.32abc±1.73
18.65fg±1.19
40.91dc±1.27
C1
F3
26.86bc±1.24
17.81ab±1.15
17.98gf±1.15
42abc±0.95
c
a
F4
26.96 ±1.53
18.35 ±1.33
22.65de±1.23
42.43abc±1.38
C
bc
F1
26 ±1.66
16.87 ±1.08
21.98de±0.99
39.83d±1.53
F2
26.45c±1.44
17.29abc±1.32
28.31abc±0.77
41.33bcd±1.18
C2
F3
26.82bc±1.73
17.52abc±1.44
21.98de±1.25
42.59abc±1.37
F4
27.55bc±1.49
17.89ab±0.97
24.98bcd±0.91
43.38a±1.63
bc
c
F1
26.90 ±1.76
15.32 ±1.39
20.31ef±0.84
41.53bc±1.23
bc
bc
F2
27 ±1.65
16.92 ±1.01
27.31abc±1.08
41.74abc±1.00
C3
F3
30.86a1.57
17.19abc±1.36
22.66de±0.75
42.15abc±1.21
bc
abc
F4
28.72 ±1.62
17.47 ±1.21
30.31a±0.67
42.84ab±1.04
F1
27.10bc±1.65
14.13d±1.27
22.31de±1.20
41.65bc±1.58
F2
27.35bc±1.15
16.69bc±1.85
30.65a±0.83
41.95abc±1.13
C4
F3
29.32ab±1.73
17.15abc±1.39
24.31cd±0.80
42.51ab±1.40
F4
28.84abc±1.26
16.40abc±1.15
28.65ab±0.96
42.73ab±1.04
LSD (5%)
2.71
1.15
4.28
1.63
:C4 ) و3:2(  کشت مخلوط سه ردیف گلرنگ و دو ردیف نخود:C3 ،)1:1(  کشت مخلوط یک ردیف گلرنگ و یک ردیف نخود:C2 ، کشت خالص نخود:C1
 درصد کود50  مصرف تلفیقی:F4  کود شیمیایی و:F3 ، کاربرد قارچ مایکوریزا:F2 ، عدم کاربرد کود:F1 .)4:2( کشت مخلوط چهار ردیف گلرنگ و دو ردیف نخود
. در سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری نداردLSD  براساس آزمون، در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند. قارچ مایکوریزا+ شیمیایی
C1: Monoculture of chickpea, C2: 1 row intercropping of chickpea + 1 safflower (1:1), C3: 2 row chickpea+ 3 row
safflower (3:2), C4: 2 row chickpea+ 4 row safflower (4:2). F1: control, F2: application of Arbuscular mycorrhizal
fungus, F3: recommended chemical fertilizer and F4: 50% chemical fertilizers + mycorrhiza fungus (AM). Means in
each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test.
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. طبق در بوته و تعداد شاخههای فرعی در گلرنگ، مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد بیولوژیک-6 جدول
Table 6- Mean comparison of effect of different fertilizer treatments on biological yield, number of seed per head and
number of branches in safflower.
)عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار
تعداد شاخههای فرعی
تعداد طبق در بوته
تیمارهای کودی
Biological yield
Number of
Number of seed per
Fertilizer treatments
)Kg ha-1(
branches
head
عدم مصرف
Control
قارج مایکوریزا
Mycorrhiza fungus
کود شیمیایی
Chemical fertilizers
 مایکوریزا+کود شیمیایی

4.84c±0.24

15.50b±0.28

4991.25b±121.46

5.42bc±0.21

15.55b±0.35

5695.45a±79.98

6.90ab±0.31

16.49a±0.30

5775.15a±102.15

5. 98a±0.29
17.25a±0.33
5959.62a±82.13
Mycorrhiza fungus + Chemical
fertilizer
LSD (5%)
1.02
0.88
275.85
. در سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری نداردLSD  براساس آزمون،در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD
Test.
. طبق در بوته و شاخه فرعی در گلرنگ، مقایسه میانگین اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد بیولوژیک-7 جدول
Table 7- Mean comparison of effect of different planting patterns on biological yield, number of seed per head and
number of branches in safflower.
)عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار
الگوی کشت
تعداد شاخههای فرعی
تعداد طبق در بوته
Biological yield
Planting pattern
Number of branches
Number of seed per head
)Kg ha-1(
6.47a±0.36
17.18a±0.35
5936.75a±89.55
a
ab
1:1
6.21 ±0.32
16.37 ±0.38
5565.34b±152.38
ab
b
3:2
5.61 ±0.21
15.56 ±0.35
5523.68b±129.42
b
b
4:2
4.85 ±0.24
15.62 ±0.30
5394.86b±148.63
LSD (5%)
1.02
0.88
275.85
 دو ردیف+  دو ردیف نخود و چهار ردیف گلرنگ+  سه ردیف گلرنگ، یک ردیف گلرنگ+ یک ردیف نخود، بهترتیب کشت خالص4:2  و3:2 ،1:1 ،MC
MC خالص گلرنگ

. در سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری نداردLSD  براساس آزمون، در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند.نخود
Monoculture of Safflower, 1 row intercropping of chickpea + 1 Safflower, 2 row chickpea+ 3 row Safflower, and 2
row chickpea+ 4 row Safflower. Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at
5% probability level using LSD Test.
. مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد بیولوژیک و شاخه فرعی در نخود-8 جدول
Table 8- Mean comparison of effect of different fertilizer treatments on biological yield and branch in chickpea.
)عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار
تیمارهای کودی
تعداد شاخههای فرعی
Fertilizer treatments

Number of branches

)Kg ha-1(Biological yield

عدم مصرف

5.28c±0.25

2374.73c±94.17

5.42b±0.24

2669.93b±42.77

5.74ab±0.22

2754.65ab±47.75

Control
قارج مایکوریزا
Mycorrhiza fungus
کود شیمیایی
Chemical fertilizers
 مایکوریزا+کود شیمیایی

5. 94a±0.17
2812.15a±38.55
Mycorrhiza fungus+ Chemical fertilizers
LSD (5%)
0.34
133.7
. در سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری نداردLSD  براساس آزمون،در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test.
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر الگوهای مختلف کشت بر شاخه فرعی ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نخود.
Table 9- Mean comparison of effect of different planting patterns on number of branches, biological yield and harvest
index in chickpea.
الگوی کشت
تعداد شاخههای فرعی
عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
شاخص برداشت (درصد)
Number of branch
)Biological yield(Kg.ha-1
)Harvest index (%
a
5.98 ±0.30
2765.43a±49.27
26.92a±0.54
ab
b
1:1
5.69 ±0.22
2604.58 ±123.34
25.49ab±0.67
bc
b
3:2
5.52 ±0.21
2579.56 ±101.16
23.97bc±0.40
c
b
4:2
5.29 ±0.25
2559.23 ±33.44
22.92c±0.42
)LSD (5%
0.34
133.7
2.45
در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد تفاوت معنیداری ندارد.

Planting pattern
خالص نخود

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test.

بنابراین با حفظ رطوبت و تامین عناصر غاذایی از

کشت مخلوط باقال با گندم ،افزایش تعاداد گارههاای

ابتدای رشد نخود ،امکاان بقاا ،فعالیات و همزیساتی

ریزوبیومی در کشت مخلوط بااقال نسابت باه کشات

باکتریهای ریزوبیومی را با نخود فاراهم مایکناد .از

خالص آن گزارش شده است ( .)37همچنین ،اسادی

طرفی با توجه به اینکه تشکیل گره نیااز شادیدی باه

و همکاران ( )2019در کشت مخلوط بزرک و نخاود

فسفر دارد تلقی با قارچ ماایکوریزا از طریاق فاراهم

عنوان نمودند که بیشترین و کمترین میازان گاره باه

کردن فسفر و همچنین جذب عناصار دیگاری مانناد

ترتیب از کشت مخلاوط یاک ردیاف نخاود  +یاک

کلسیم ،مولیبدن ،مس و روی بر تعداد و وزن گارههاا

ردیف بزرک و کشت خالص بهدست آمد (.)32

موثر میباشد ( .)34 ،22عاالوه بار ایان ،هیافهاای

تعداد طبق و غالف در بوته :نتایج حاصل (جدو )2

قااارچهااای میکااوریز باارای نفااوذ بااه ریشااه گیاهااان

حاکی از آن است که اثر الگوهاای مختلاف کشات و

آنزیمهای پکتیناز و سلوالز ترش میکنند کاه باعاث

کاربرد کود بر تعداد طباق در بوتاه گلرناگ معنایدار

سستی دیواره سلو های گیاهی میشود .ایان سساتی

گردید ،اما برهمکنش الگوهای کشت و کاربرد کود بر

دیواره نفوذ باکتری ریزوبیوم را تسهیل میکناد کاه در

این صفت معنیدار نشد .بیشترین تعداد طبق در بوته

نهایت میتواند موجب بهبود تعداد گاره شاود (.)35

گلرنااگ ( )17/2بااه کاااربرد تلفیقاای 50درصااد کااود

در پژوهشی محققان نشان دادند کاه تلقای باا قاارچ

شیمیایی  +قارچ مایکوریزا تعلق داشات کاه تفااوت

مایکوریزا باعث افزایش تعداد و وزن گاره در عادس

معناایداری بااا کااود شاایمیایی نداشاات (جاادو .)6

( )Lens culinaris L.گردید که این افزایش به تاأمین

همچنین ،بیشترین تعداد طبق در بوته گلرنگ ()17/1

عناصر میکرو و ماکرو نسبت داده شد ( .)36عالوه بر

در کشت خالص آن حاصل شد که تفاوت معنیداری

ایاان ،هنگااامی کااه بقااوالت در کنااار سااایر گونااههااا

با الگوی یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود نداشات

بهصورت مخلوط قرار مایگیرناد ،باه جهات اثارات

(جدو  .)7عالوهبر این ،تجزیه واریانس (جادو )3

مکملی و مساعدتی آنها از طریاق تبیاث بیولاوژیکی

نشااان داد کااه تعااداد غااالف در نخااود تحاات تااأثیر

نیتروژن و در دسترس قرار دادن به گیاه مجاور ،میزان

الگوهای مختلف کشت ،کاربرد کود و ترکیب تیماری

باالتری از نیتروژن تحریک شده و در نهایات فعالیات

الگوی کشت و کاربرد کود قارار گرفات .بایشتارین

ریزوبیوم که در ریشه نخود گرهسازی میکنند بیشتار

تعداد غالف در نخود در الگوی کشات خاالص 50 +

شده و باعاث افازایش تعاداد گاره فعاا  ،سارعت و

درصد کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا حاصل شاد و

تشکیل گرهها میگردد ( .)32در تاییاد ایان نتاایج در

کم ترین میزان این صفت هم به الگاوی چهاار ردیاف
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گلرنگ  +دو ردیف نخود بدون کاربرد کود تعلق داشت

است که با فراهم نمودن عناصری نظیر فسفر ،کلسیم،

(جاادو  .)5در الگوهااای کشاات مخلااوط ،افاازایش

پتاسیم و بهخصو

نیتروژن ،موجب افازایش هرچاه

رقابت برون گونهای بین بوتهها بهویژه در مرحله رشد

بیشتار سارعت رشاد ،عملکارد و اجازای عملکارد

رویشی و اوایل رشاد زایشای کاه طارح اولیاه انادام

ماایگااردد .در ایاان خصااو

سااعیدی و همکاااران

زایشی شکل میگیرد ،اجازه رشد مطلوب باه گیااه را

( )2018در پژوهشی با بررسی اثر کودهای زیساتی و

نداده و تعداد گلهای بارور در گیاه با کااهش مواجاه

شیمیایی بر عملکرد گلرنگ و باقال بیشترین طبق در

خواهد شد که در نتیجه باه کااهش تعاداد غاالف در

بوته و دانه در طبق را از تیمار تلفیقی کاود زیساتی و

بوته منجر میشود ( .)38ولی قارچ مایکوریزا پتانسیل

شیمیایی گزارش کردند (.)17

آب بر

و هدایت روزنهای در گیاه میزبان را افزایش

تعداد دانه در طبق گلرنگ و تعیداد دانیه در بوتیه

و موجب میشود این گیاهان نسبت به گیاهان تلقای

نخود :با توجه به تجزیه واریانس (جداو  2و  )3اثر

نشده ،فتوسانتز بایشتاری انجاام داده ( )39و انتقاا

الگوهای مختلف کشت ،کودهای مصرفی و اثر متقابل

بیشتر مواد فتوسنتزی باه گالهاا منجار باه افازایش

الگوی کشت با کود بر تعداد دانه در طباق گلرناگ و

باروری و در نتیجه تشکیل غالف بیشتر خواهد شاد.

تعداد دانه در بوته نخود معنیدار شد .بیش ترین تعداد

از طرف دیگر ،وجود نیتروژن یکی از عوامل ماؤثر در

دانه در طبق ( )50/7گلرنگ در الگوی کشت خاالص

تشکیل کلروفیل گیاه میباشد و چنانچه مقدار کافی از

و با کاربرد تلفیقی  50درصد کاود شایمیایی  +قاارچ

نیتااروژن در اختی اار گی ااه قاارار نگی ارد ،عماال تولی اد

مایکوریزا بهدست آمد که تفاوت معنیداری با کااربرد

کلروفیل کاهش و یا مختل خواهد شد .در این شرایط

کود شیمیایی در همان الگوی کشت نداشت .کمتارین

با انتقا کم مواد غذایی به گلهای در حاا بااروری،

تعداد دانه در طبق ( )30/1هم به تیمار عادم مصارف

تعداد غالف در بوته کاهش ماییاباد ( .)27بناابراین،

کود در الگوی کشت چهار ردیف گلرناگ  +دو ردیاف

کاربرد کود شیمیایی در کنار قارچ مایکوریزا با تاأمین

نخود مربوط بود (شکل  .)2عالوه بر این ،بایشتارین

نیتروژن مورد نیاز گیاه میتوانند در بهبود تولید غالف

تعداد داناه در بوتاه نخاود ( )22/7در الگاوی کشات

و طبق در بوته نقش بهسزایی داشته باشاند .همچناین،

خالص با کاربرد کود شیمیایی حاصل شد که تفااوت

علیرغم این که تیمار تلفیقی با تیماار کاود شایمیایی

معنایداری باا کااربرد تلفیقای کودشایمیایی  +قااارج

کامل تفاوت معنایداری نداشات اماا بیاانگر اهمیات

مایکوریزا در همان الگوی کشات نداشات .کامتارین

حذف یا جایگزینی کودهاای شایمیایی بارای بهباود

تعداد دانه در بوته نخود ( )15/9هم به الگاوی کشات

شرایط زیستمحیطی میباشد .همسو با این نتایج ،در

چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود بدون مصرف کود

بسیاری از پژوهشها مشخص شده که کاربرد تلفیقای

مربوط بود (شاکل  .)3تعاداد داناه در طباق ظرفیات

کود زیستی و شیمیایی بر تمامی صفات فیزیولوژیاک

مخزنهای گیاهی را تعیین میکند ،هرچه تعداد دانهها

از جمله تعداد طبق در بوته بهطور قابل توجهی ماوثر

بیش تر باشد گیاه مخزنهای بیشتاری را بارای ماواد

بوده است ( .)1باهطاوریکاه مصارف تلفیقای قاارچ

پرورده تولیدی در اختیار داشته و هر دلیلای کاه ایان

مایکوریزا و کود شیمیایی در مقاادیر توصایه شاده از

اجزا را افزایش دهد ،میتواند موجب بهباود عملکارد

طریق گسترش بیش تر ریشه و تثبیت زیستی نیتاروژن

شود .بنابراین ،در الگوهای کشات مخلاوط باا مختال

در ریشه عامل بسیار مهمی برای بهبود اجزای عملکرد

شدن فتوسنتز و بواسطه آن ناباروری گلچههاا ،تعاداد
17

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،2

دانه با کاهش مواجه شده است .اما در کشت خاالص

( .)45 ،10افزایش فتوسنتز و انتقا آن باه غاالفهاا

بهعلت رشد رویشای بایش تار ،تعاداد شااخه فرعای

باعث پر شدن بهتر و رشد بیشتر غالف و طبق شاده

بیش تری تولید شده که میتواند تعداد غاوزه تشاکیل

و به این ترتیب با افزایش بااروری و کااهش ریازش

شده را افزایش دهد و در نهایت مجموع تعداد دانه در

گلها در طو دوره گلدهی ،تعاداد داناه در غاالف و

هر بوته افزایش یابد ( .)41همچنین ،در الگوی کشت

طبق هام افازایش ماییاباد ( .)46علای و همکااران

خالص میزان تمایز گل آذینها در طو مراحل رشاد

( )2014اظهار داشتند افزایش محتوی فسفر خااک از

رویشی افزایش یافته ،در نتیجه تعاداد داناههاا در هار

صفر تا  60کیلوگرم در هکتار بهدلیال افازایش فسافر

گلآذین بیش تر میشود ( .)42در این رابطه داودیان و

محلو  ،نقاش مهمای در جاذب عناصاری از جملاه

حمزهئی ( )2019در ارزیابی کشات مخلاوط کلازا و

پتاسیم و منیزیم دارد و باعث اختصا

بیشتار ماواد

نخود گزارش کردند تعداد دانه در خورجین در الگوی

غذایی و مواد فتوسنتزی به بذر و در نتیجه بازر تار

کشت خالص کلزا بهطور معنیداری بیشتر از کشات

شدن ابعاد و تعداد دانه میگردد ( .)44باهطاور کلای،

مخلوط باود .آنهاا کااهش تعاداد داناه در الگوهاای

میتوان چنین استنباط کرد کاه کااربرد تلفیقای قاارچ

کشت مخلوط را به کاهش ظرفیت فتوسنتزی به دلیال

مایکوریزا و کود شیمیایی باعاث گساترش و توساعه

سایه اندازی نسبت دادند ( .)43همچنین ،بهبود غلظت

ریشه ،افزایش طاو دوره رویشای گیااه و در نتیجاه

فسفر محلو  ،باعث افزایش میزان ذخیره فیتاین باذر

افزایش سط فتوسنتزکننده شده که به تبع آن موجاب

شده و فیتین نیز منبع اصلی ذخیره فسفر در اکثر بذرها

افزایش طو دوره پر شدن دانه مایشاود .در نهایات

و دانهها بوده که ترکیاب مهمای بارای جواناه زدن و

مواد فتوسنتزی بیشتری به دانه انتقا مییابد کاه باه

رشد دانه است که در نهایت اثر مهمی بر انادازه ،وزن

دنبا آن باعث اجزای عملکرد میگردد.

و تعااداد بااذر دارد ( .)11بنااابراین ،قااارچ مااایکوریزا

وزن هزار دانه :نتایج تجزیه واریانس (جداو  2و )3

میتواند از طریق مکانیسمهایی مانند افزایش حاللیت

بیان گر این است کاه اثار الگوهاای مختلاف کشات،

فسفر نامحلو و توسعه ریساه در گساتره وسایعی از

کاربرد کودها و اثر متقابل الگوی کشت با کود بر وزن

خاک ،باعث جذب بیشتار و ماوثرتر فسافر و ساایر

هزار دانه گلرنگ و وزن صد دانه نخود معنیدار باود.

عناصر غذایی در گیاهان همزیست با قارچ گاردد کاه

بیش تارین وزن هازار داناه ( 46/2گارم) گلرناگ در

این امر بر مرحله زایشی گیاه موثر باوده و مایتواناد

الگوی کشت چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخاود

باعث بهبود دانهبندی ،دساتیاابی بایشتار باه ماواد

و با کاربرد تلفیقی  50درصد کاود شایمیایی  +قاارچ

پرورده و در نهایت موجب افزایش تعداد دانه در بوته

مایکوریزا حاصل شد .کم ترین میزان وزن هازار داناه

شود ( .)14کاربرد کود شیمیایی هم از طریق افازایش

هم در الگوهای کشت خالص و الگاوی کشات یاک

تعداد سلو هاای بنیاادی و افازایش ماواد فتوسانتزی

ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود بدون مصرف کاود

باعث بهبود تعداد دانه در طبق گلرنگ و تعداد دانه در

مشاهده شد (جدو  .)4عالوه بر این ،بیشترین وزن

بوته نخود میگاردد ( .)44زیارا باا کااربرد کودهاای

صد دانه نخود ( )43/3به الگوی یک ردیف گلرنگ +

شیمیایی بهویژه تأمین نیتروژن در مرحلاه زایشای کاه

یک ردیف نخود و با کاربرد تلفیقای  50درصاد کاود

نیاز گیاه به آن زیاد است ،باعث میشود کاه بار هاا

شیمیایی  +قارچ مایکوریزا تعلق داشت.

دیرتر پیر شوند و مدت زمان بیشتری فتوسانتز کنناد
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LSD value= 4.16
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شکل  - 2مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر تعداد دانه در طبق گلرنگ :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک
ردیف نخود :3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود :4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 2- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources number of seed
per head safflower. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2: Planting
pattern of 3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of chickpea.
The means having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using LSD Test.
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شکل  - 3مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر تعداد دانه در بوته نخود :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک
ردیف نخود :3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود :4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردبف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 3- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources number of seed
per plant of chickpea. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2:
Planting pattern of 3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of
chickpea. The means having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using
LSD Test.

کم ترین میزان وزن  100دانه نخود در الگاوی کشات

حاصل از فتوسنتز کم شده است .در نتیجاه ،افازایش

خالص بدون مصرف کاود حاصال شاد (جادو .)5

تعداد دانه و کاهش فراوردههای فتوسنتزی اختصاا

وزن دانه رابطه مستقیمی با تواناایی گیااه در فراهمای

یافته باه مقصادهای فیزیولوژیاک در کشات خاالص

مواد پرورده برای مخزنها و شرایط محیطی در زماان

گلرنگ و نخود سبب شده که وزن دانههاا نسابت باه

پر شدن دانه دارد .در کشات خاالص باهدلیال ازدیااد

الگوهای کشت مخلاوط باا کااهش مواجاه شاود .از

مخزنها ،سهم هر کادام از مخاازن در دریافات ماواد

طرفی فتوسنتز اصلیتارین عااملی اسات کاه اجازای
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عملکرد و بهرهوری محصو را تعیین مایکناد (.)47

عالوه بر این ،بخشی از افزایش وزن هزار داناه را نیاز

مشخص شده کشت مخلاوط باعاث

میتوان به نقش مثبت قارچ مایکوریزا نسبت داد .زیرا

تغییر عوامل محیطی ،بهویژه نور شده ( )25و وبعیت

قارچهای ماایکوریزا مایتوانناد از طریاق انشاعابات

تشعشعات دریافتی به گیاه و خاک را تنظیم میکند که

میسیلیومی به درون خاک و روزنههایی که برای ریشه

در ارتبااط اسات،

و تارهای کشنده گیاه در دسترس نیساتند راه یابناد و

در این خصو

مساتقیماً باا افازایش ساط بار

بهطوریکه امکان رهگیری بیشتار تشعشاعات فعاا

به این ترتیب از حجام بایش تاری از پروفیال خااک

فتوسنتزی را فراهم میکند .در نتیجه هدایت روزنهای،

استفاده کرده و باعث افزایش ساط جاذب فسافر از

تباد  CO2و  H2Oباین بار هاا و محایط را تنظایم

منابع غیرمتحرک از طریاق فعالیات آنازیم فسافاتاز و

میکند .با توجه به اینکاه افازایش هادایت روزناهای

ترکیبات آلی حلکنناده فسافات ناامحلو مایشاوند

مکانیسم سازشی است که گیاهان از طریق آن فتوسنتز

( .)31از طرف دیگر ،این قارچها میتوانناد از طریاق

را افزایش میدهند ،میتواند در طو دوره رشاد

هیفهای خود  NH+4را به جای  NO-3جاذب کنناد.

باعث بهبود سیستم فتوسنتزی و افزایش جاذب CO2

بنابراین ،با افزایش جذب و فراهمی عناصر غاذایی از

شود که مجموع این عوامل باعث بهبود وزن هزار دانه

جمله فسفر و نیتروژن ،تولیاد آسایمیالتهاا در گیااه

در کشت مخلوط میگردد ( .)26 ،18بنابراین ،چناین

افزایش پیدا کرده و در نتیجه باعث افزایش وزن باذر

بهنظر میرسد که کاهش فرآوردههای فتوسنتزی یکای

میشود ( .)14بنابراین ،چناین اساتنباط مایشاود کاه

دیگر از عوامل مهم کاهش وزن هزار داناه در کشات

میزان عناصر غذایی در دسترس بارای گیااه از طریاق

خالص نخود و گلرنگ باشد .در تطابق با ایان نتاایج،

کودهاای شاایمیایی و کودهاای زیسااتی دارای اثاارات

در کشت مخلوط کلزا با نخود ،بیشترین و کامتارین

همافزایی بوده و میتواند افزایش وزن هزار دانه را باه

وزن هزار دانه کلزا بهترتیب از کشت مخلوط و کشت

دنبا داشته باشد که بیانگر یک ناوع ارتبااط مساتد

خالص به دست آمد ( .)43عالوهبر این ،افازایش وزن

فیزیولوژیکی میباشد ( .)16در تطابق باا ایان نتاایج،

هزار دانه بر اثار کااربرد تلفیقای کودهاای زیساتی و

عبدی و پیرزاد ( )2018بیش ترین وزن صد دانه نخود

شیمیایی را میتوان به افازایش ماواد ذخیاره شاده و

را در تیمار تلفیقی قارچ ماایکوریزا  +کاود شایمیایی

کاهش محدودیت منبع نسبت داد کاه موجاب انتقاا

گزارش کردند (.)15

بیشتر مواد پرورده به دانهها میشود .زیرا کود زیستی

عملکرد دانه :عملکرد دانه گلرنگ و نخود تحت تأثیر

در کنار کود شیمیایی با اثرگذاری مثبت خود بر جذب

معنیدار الگوهای کشت ،کاربرد کود و ترکیب تیماری

عناصر ،بهباود توزیاع آب در گیااه ،افازایش فعالیات

الگوهای کشت با کود قرار گرفتناد (جاداو  2و .)3

نیترات ردوکتاز و تولید هورمونهای گیاهی ماؤثر بار

بیش ترین عملکرد دانه گلرنگ ( 1906 /6کیلوگرم در

رشد گیاه موجب بهبود اجزای عملکارد از قبیال وزن

هکتار) به الگوی کشت خالص با کاربرد تلفیقی کاود

هزار دانه میگردند ( .)30همچنین ،علت افزایش وزن

شیمیایی +قارچ مایکوریزا تعلق داشت که با الگوهای

دانه بهواسطه کاربرد کود شیمیایی مایتواناد باه دلیال

یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخاود  50 +درصاد

افزایش تولید ماده خشک و کاهش محدودیت مبدأ در

کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا و کشت خالص +کود

طو مرحله مریستمی آندوسپرم ،افازایش دوام ساط

شیمیایی تفاوت معنیداری نداشت .کم ترین عملکارد

بر

بر

و طوالنیتر شدن دوره پر شدن دانه باشد (.)48

دانه گلرنگ در همه الگوهای کشت مخلوط باه تیماار
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بدون کاربرد کود مرباوط باود (شاکل  .)4همچناین،

بودن عملکرد دانه در کشت خالص گلرناگ و نخاود

بیشترین عملکرد دانه نخود ( 765کیلوگرم در هکتار)

قابل توجیه است .عالوه بر این ،یکی از عوامل کاهش

در الگوی کشت خالص و در تیمارهای کاربرد تلفیقی

عملکرد دانه در کشت مخلاوط ،کااهش فضاای الزم

 50درصد کود شیمیایی  +قارچ ماایکوریزا و کااربرد

برای رشد و به دنبا آن کاهش دسترسی گیاهان برای

انفاارادی کااود شاایمیایی مشاااهده شااد کااه تفاااوت

جذب آب ،مواد غذایی و نور میباشد ( .)50همچنین،

معنیداری با کاربرد جداگانه قارچ مایکوریزا در کشت

دوره رشد در کشات مخلاوط باهدلیال ساایه انادازی

خالص نداشتند .عالوهبر این ،تفاوت ایان تیمارهاا باا

کوتاااهتاار ماایشااود .بنااابراین ،از لحااا فتوساانتز،

الگوی کشت یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود و

سایهاندازی طوالنیمدت بر روی سنتز کلروفیل تاأثیر

با کاربرد تلفیقی و جداگاناه کاود شایمیایی معنایدار

میگذارد ( .)51در نتیجه میزان شااخص کلروفیال در

نبود .همچنین ،کم ترین عملکرد دانه به الگوی کشات

کشت مخلوط کم تر شده ،بهطوری که کلروپالستهاا

سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود ( 491/5کیلوگرم

عمدتاً در بافتها محصور میگردناد و ورود  CO2باه

در هکتار) با عدم مصرف کود تعلق داشت (شکل .)5

کلروپالساات از طریاق فضااای باین ساالولی محاادود

بهنظر میرسد در کشت خالص نخود و گلرنگ بهدلیل

میشود .بنابراین ،این عوامل میتوانند باه طاور قابال

عدم وجود رقابت بینگونهای تمامی منابع موجاود در

توجهی اجزای عملکرد کشت مخلوط از قبیال تعاداد

دسترس گیاه قرار گرفته که در ایان حالات هار بوتاه

دانه و ...را تحت تاثیر قرار داده و متعاقب آن منجرباه

برای آشیانهای اکولوژیکی یکساان رقابات نکارده و

کاهش عملکرد دانه خواهد شد ( .)47نتاایج مشاابهی

تمامی منابع موجود در دسترس گیاه قارار مایگیارد.

مبنی بر باال بودن عملکرد دانه در کشت خالص نسبت

بنابراین ،در این شرایط هر بوته از مناابع در دساترس

باااااه کشااااات مخلاااااوط در سااااایبزمینااااای

بیشترین بهرهبرداری را کرده که این موبوع میتواند

( ،)solanum tuberosum L.حبوباات ( )1و رازیاناه

یکی از عوامال افازایش عملکارد گیاهاان در کشات

( ،)Foeniculum vulgare Millلوبیااا ( Phaseolus

خالص باشد .همچنین ،احتما میرود که رشاد زیااد

 )52( )vulgaris L.گزارش شده اسات .باهطاورکلی،

اندام هاوایی گلرناگ و نخاود در الگوهاای مختلاف

هرچند نتایج بیانگر کاهش عملکارد داناه گلرناگ و

کشت مخلوط ،موجب کاهش عملکارد داناه در ایان

نخود در کشت مخلوط در مقایسه باا کشات خاالص

الگوها نسبت به کشت خالص شده که ایان نتیجاه باا

بود .ولی ،کاربرد  50درصاد کاود شایمیایی  +قاارچ

نتایج راعی و همکااران ( )2020مطابقات دارد (.)49

مایکوریزا در الگوی کشت یک ردیف گلرنگ  +یاک

صافات زایشای و عملکارد داناه در گیااه همبساتگی

ردیااف نخااود بااهترتیااب بااا تولی اد  1840و 736/45

زیادی با هم دارند ،باهطاوری کاه صافات زایشای از

کیلوگرم در هکتاار گلرناگ و نخاود سابب افازایش

جمله تعداد طبق و دانه در طباق تعیاین کنناده میازان

نسبت برابری زمین ( )LERو بهباود تولیاد در واحاد

عملکرد دانه میباشند ( .)23در تحقیق حابر نیاز باا

سط شد .خصوصیات فتوسنتزی گیاه ارتباط نزدیکی

توجه به اینکه بیشترین تعاداد طباق و داناه در طباق

با نیتروژن دارناد ،زیارا بار پاروتئینهاای موجاود در

گلرنگ و بیش ترین تعداد داناه در بوتاه و غاالف در

تیالکوئی ادها و چرخااه کااالوین اثرگااذار ماایباشااند.

بوته نخود در کشت خالص این گیاهان بهدست آمد و

بنابراین ،کاربرد کود شایمیایی باعاث تبادیل کارآماد

عملکرد دانه نیز برآیندی از صفات مذکور است ،بااال

 CO2بااه کربوهی ادرات شااده کااه در نهایاات موجااب
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افزایش تجمع ماده خشک و عملکرد داناه مایگاردد

جذب به فرم قابل جذب ،افازایش تثبیات نیتاروژن و

( .)37از طرف دیگر ،مصارف کاود شایمیایی سابب

تباادیل آن بااه فاارم  NH4+ساابب افاازایش کلروفیاال

و دوام آن پس از گلدهی

فتوساانتزی و بهبااود فعالیاات آناازیمهااایی هاامچااون

شده ،که در نهایت با کااهش تلفاات ناور و افازایش

ریاداکتاز ،نیتروژناااز و گلوتااامین س اینتتاز در گیاه اان

کارایی مصرف نور ،میتواند ظرفیت جذب و فتوسنتز

میزبان شده که میتواند عملکرد را افزایش دهد ( 53و

گیاه را بهبود بخشد و منجر به افزایش عملکارد داناه

.)12

افزایش شاخص سط بر

گردد ( .)25قارچ مایکوریزا هم با تبدیل فسفر غیرقابل
LSD value= 149.58
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شکل  - 4مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر عملکرد دانه گلرنگ :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف
نخود :3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود :4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردبف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 4- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources of seed yield
safflower. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2: Planting pattern of
3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of chickpea. The means
having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using LSD Test.
LSD value= 149.58
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شکل  - 5مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر عملکرد دانه نخود :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف
نخود :3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود :4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردبف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 5- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources of seed yield
chickpea. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2: Planting pattern of
3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of chickpea. The means
having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using LSD Test.
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بنابراین ،کااربرد تلفیقای کاود شایمیایی و قاارچ

چیتی (-)Phaseolus vulgaris L.کدو پوست کاغذی

مایکوریزا سبب تامین عناصار ماورد نیااز گیااه نظیار

( ،)57( )Cucurbita pepo L.باالترین میزان عملکارد

نیتروژون و فسفر شده و با توجاه باه نقاش فسافر و

زیستی را در کشت خالص مشاهده کردناد .در تیماار

نیتروژن در ذخیاره و انتقاا انارژی ،فعالیات برخای

تلفیقی کود شیمیایی و قارچ مایکوریزا جذب بیشتار

آنزیمها ،ساخت ساکارز و نشاساته ،فتوسانتز ،انتقاا

عناصر غذایی سبب افزایش رشاد و نماو و کلروفیال

کربوهیدراتها ،تنفس سلولی ،افازایش قطار و طاو

بر

شده که فرآورده فتوسنتزی را افزایش مایدهاد.

ریشه و سط تماس ریشه با خاک ،افازایش عملکارد

بنااابراین ،بااا افاازایش طااو دوره رشااد و افاازایش

دانه گلرنگ و نخود را در تیمار تلفیقی کود شمیایی +

تورژسانس سلو های مریستمی ،رشد رویشی بوتههاا

قارچ مایکوریزا به همراه داشته است (.)37 ،17

افزایش و در نهایت موجب بهبود عملکرد بیولوژیاک

عملکرد بیولوژیک :تجزیه واریانس (جاداو  2و )3

میگردد ( .)46 ،58بهطورکلی ،در تیمار تلفیقای کاود

نشان داد که عملکرد بیولوژیک گلرنگ و نخاود فقاط

شایمیایی و قاارچ ماایکوریزا ،وجاود کاود شاایمیایی

تحت تأثیر جداگانه الگوهای مختلف کشت و کااربرد

نیتروژنی در مراحل اولیه رشاد باعاث افازایش رشاد

کود واقع شدند .بیشترین عملکرد بیولوژیک گلرناگ

رویشی و در مراحل بعدی آزادسازی نیتروژن و دیگر

در هر سه تیمار کودی بدون تفاوت معنایدار حاصال

عناصر غذایی از قارچ ماایکوریزا نیاز موجاب بهباود

شد که نسبت به تیماار عادم مصارف  16/40درصاد

رشد زایشی گیاه میگردد ( .)59در نتیجه در تیمااری

افزایش یافت (جدو  .)6در گیااه نخاود بایشتارین

که عناصر غذایی مورد نیاز در طو رشاد باهصاورت

عملکرد بیولوژیاک در تیمارهاای کااربرد تلفیقای 50

مطلوبی فراهم شده به دلیل افازایش رشاد رویشای و

درصاد کاود شاایمیایی  +قاارچ ماایکوریزا و کاااربرد

زایشی ،عملکرد بیولوژیک افزایش ماییاباد .در ایان

جداگانه کود شیمیایی حاصل شد (جدو  .)8عاالوه

خصااو

مرادقلاای و همکاااران ( )2020باایشتاارین

بر این ،در بین الگوهای کشات ،عملکارد بیولوژیاک

عملکارد بیولوژیااک گناادم را در تیماار تلفیقاای کااود

گلرنگ و نخود در الگوهای کشت مخلوط باهترتیاب

زیستی و شیمیایی گزارش کردند (.)30

 7/47و  6/66درصد نسابت باه کشاتهاای خاالص

شاخص برداشت :نتایج تجزیه واریاانس (جادو )2

کاهش یافت (جداو  7و  .)9تولید بااالتر در کشات

بیانگر این است که شاخص برداشت گلرناگ تحات

خالص نسبت به کشت مخلوط میتواند بهعلت محیط

تأثیر الگوهای مختلف کشت ،کااربرد کاود و ترکیاب

همگن تحت تاثیر کشت خالص باشد ( .)52همچنین،

تیماری الگاوی کشات و کااربرد کاود قارار گرفات.

کاهش عملکرد بیولوژیک در الگوهای کشت مخلاوط

بیش ترین شاخص برداشت گلرنگ ( 31/8درصد) در

نسبت باه کشات خاالص باه افازایش رقابات بارون

الگوی کشت خالص و با کاربرد تلفیقی  50درصد کود

گونهای برای کسب منابع مورد نیاز رشد از قبیال آب،

شیمیایی  +قارچ مایکوریزا حاصال شاد کاه تفااوت

عناصر غذایی و نور نسبت داده شاده اسات ( .)54در

معنیداری با تیمار کاربرد انفرادی کود شیمیایی و قارچ

تطابق با این نتایج محفو و میگور ( )2014در کشت

مایکوریزا در همان الگاوی کشات خاالص نداشات.

مخلوط کلزا -نخود ( ،)55ژو و همکاران ( )2019در

همچنین ،تفاوت این تیمارها با الگوهای یاک ردیاف

کشاات مخلااوط سااویا -ذرت ( )56و کااوچکی و

گلرنگ  +یک ردیف نخود  +کاربرد تلفیقی ،سه ردیف

همکاااران ( )2020در چندکشااتی آفتااابگردان -لوبیااا

گلرنگ  +دو ردیف نخود  +قارچ مایکوریزا و چهاار
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ردیف گلرنگ  +دو ردیاف نخاود  +کااربرد تلفیقای

افزایش یابد ( )59که در نهایت مایتواناد باا جاذب

معنیدار نبود (جدو  .)4شاخص برداشت نخود فقط

بیشتر در بهبود شاخص برداشت موثر واقع شود.

تحت تاثیر الگوهای مختلف کشت در ساط احتماا

درصد و عملکرد روغن گلرنیگ :تجزیاه واریاانس

پنج درصد معنیدار شاد (جادو  .)3الگاوی کشات

(جدو  )2نشان داد که اثر الگوهای مختلاف کشات،

خالص و یک ردیف گلرنگ  +یک ردیاف نخاود در

کاربرد کود و ترکیب تیماری الگوهای کشت با کود بر

رتبه او و الگوهای سه ردیف گلرناگ  +دو ردیاف

درصد و عملکرد روغن گلرنگ معنیدار بود .باالترین

نخود و چهار ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود در رتبه

درصد روغن گلرنگ ( 28/7درصد) در الگوی کشات

بعدی قرار گرفتند (جدو  .)9بهنظر میرسد که علت

چهار ردیف گلرناگ  +دو ردیاف نخاود باا کااربرد

کاهش شاخص برداشت در کشات مخلاوط ،باهدلیال

تلفیقی  50درصد کاود شایمیایی  +قاارچ ماایکوریزا

افزایش رقابت بین گیاه اصلی و گیاه همراه در مراحل

به دست آمد .کم ترین درصد روغن هام باه الگوهاای

پایانی رشد و نمو ،بر سر جذب آب ،مواد غذایی و نور

کشت خالص بدون مصرف کود تعلق داشات (شاکل

خورشید بوده که موجاب شاده کاه گیاهاان در دوره

 .)6عالوهبر این ،بیشتارین عملکارد روغان گلرناگ

پایانی رشد ،نتوانند باه انادازه کاافی و مناساب ماواد

( 508/7کیلوگرم) با کااربرد تلفیقای  50درصاد کاود

فتوسنتزی را به دانهها منتقل کنند ،لذا نسبت عملکارد

شیمیایی  +قارچ مایکوریزا در الگوی کشات خاالص

دانه به عملکرد بیولوژیکی با کاهش مواجه شده است

حاصل شد (شکل  .)7نتایج بیانگر وابستگی بیش تار

( .)23همچنین ،تفاوت در شاخص برداشت میتواناد

تولید روغن دانه به عملکرد دانه گلرنگ باود و نشاان

بهدلیل میزان بیوماس در شروع پر شادن داناه ،میازان

داد که حداکثر عملکرد روغن باا افازایش حاداکثری

رشد گیااه در طاو پار شادن داناه و انتقاا مجادد

درصد روغن دانه حاصل نگردید .زیرا عملکرد روغن

آسیمیالتهای ذخیره شده پیش از گرده افشانی در طی

تابعی از عملکارد داناه و درصاد روغان مایباشاد و

مراحل رویشی باشد .بهطوری که فشار رقابت میتواند

تغییرات عملکرد روغن مشابه تغییرات عملکارد داناه

در مرحله گرده افشانی موجب کاستن تعداد دانهها شده

بوده و همبستگی زیاادی باا آن دارد .بناابراین ،چاون

و پس از گرده افشانی نیز بهعلت کااهش آسایمیالت،

بیش ترین عملکرد دانه در تیمار کشت خالص گلرنگ

تجمع بیوماس در طو رشد دانه کمتر خواهد شد که

با کاربرد تلفیقای  50درصاد کاود شایمیایی  +قاارچ

در نتیجه شاخص برداشت کاهش مییابد ( .)39عالوه

مایکوریزا بهدست آمد ،از اینرو ،بااال باودن عملکارد

بر این ،کاربرد تلفیقی کودهاا باعاث انطباا بایشتار

روغن در این تیمار دور از انتظار نیست .پژوهشگران

عناصر غذایی در دسترس با نیازهای گیاه شده کاه باه

دیگری نشان دادند کاه عملکارد روغان گلرناگ باه

تبع آن بهبود شاخص برداشت را باه هماراه دارد (.)9

عملکرد دانه بستگی داشت ( .)8همچنین ،از آنجا کاه

ریسه قارچ مایکوریزا قادر است بیش از  10سانتیمتر

باالترین نسبت برابری زمین ( )1/89در الگوی کشات

بیش تر از سط ریشه و با تاراکم بایش از  10متار از

یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود بهدست آماد و

ریسه در هر گرم خاک گسترش یافته ،باهطاوری کاه

با توجه به وابستگی بیشتر عملکرد روغن به عملکرد

دسترسی به مناطقی را که ریشههای تغذیه کننده گیااه

دانه میتوان چنین اساتنباط کارد کاه کشات مخلاوط

قادر به جاذب از آن نیساتند فاراهم کارده و موجاب

سبب افزایش تولید در واحد سط و افزایش باازدهی

میشود منطقه دسترسای باه موادغاذایی ریزوسافری

و سودمندی محصو میگردد .با این توصیف ،کشت
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مخلوط یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود پس از

گیاه شانبلیله و همچناین ،اساتفاده ماوثر و کارآماد از

کشت خالص گلرنگ در واکنش به کاربرد  50درصاد

عناصار غااذایی خاااک ،رشااد و نمااو و فعالیاتهااای

کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا بیشترین عملکرد دانه

متابولیسمی بیش تر شده و متعاقب آن اسیدهای چرب

ربایی چیانه و همکاران

و درصد روغن افزایش مییابد ( .)62در تطابق با این

( )2020در کشاات مخلااوط رازیانااه ( Foeniculum

نتایج ،رباایی چیاناه و همکااران ( )2020در کشات

 )vulgare L.و لوبیا حداکثر و حداقل عملکرد روغان

مخلوط رازیانه -لوبیا بیش ترین درصد روغن لوبیاا را

را بهترتیب از الگوی کشت خالص و مخلوط گزارش

از نسبت  3:2گازارش کردناد کاه نسابت باه کشات

کردند ( .)52عالوه براین ،با عنایت به اینکه هر عاملی

خالص  15/7درصد افزایش یافت ( .)52عالوه بر این،

که موجب افازایش فتوسانتز شاود ،مایتواناد باعاث

از آنجا که فراهمای فسافر مایتواناد باعاث افازایش

افزایش درصد روغن گردد ( ،)46در کشات مخلاوط

بیوسنتز اسیدهای چرب گردد ( ،)63بناابراین ،انارژی

جذب نور بیش تر بهواسطه کاهش تخریب کلروفیل و

مورد نیاز فرآیندهای گیاهی به صورت مولکاو هاای

انتقا مجدد فسافر باعاث تاأخیر در پیاری بار هاا

ATPتامین میشود که باه دلیال نقاش فسافر در ایان

میشود ( .)61بنابراین ،با ماندگاری بیشتار بار هاا،

مولکااو هااا ،فراهم ای فساافر ساابب تولی اد باایشتاار

میاازان فتوساانتز و در نتیجااه درصااد روغاان افاازایش

مولکو های پرانرژی میشود .قارچهای مایکوریزا باا

صالحی و همکاران ()2019

هیدرولیز فسفر از ترکیبهای غیرآلی ،بهعلت اسایدی

در کشاااااات مخلااااااوط کتااااااان روغناااااای

کردن خاک و تراوش آنازیمهاای فسافاتاز منجار باه

( -)Linum usitatissimum L.شانبلیله ( Trigonella

افزایش غلظت فسفر میشوند ( )12 ،20کاه متعاقاب

 )foenum-graecum L.بیان کردند در کشت مخلاوط

آن افزایش عملکرد روغن حاصل خواهد شد.

را نشان داد .در این خصو

می یابد .در این خصو

( )1:1به دلیل اثرات مکملی و تثبیات نیتاروژن توساط
LSD value= 2.34
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شکل  - 6مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر درصد روغن گلرنگ :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف
نخود :3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود :4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردبف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 6- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources of oil percent
safflower. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2: Planting pattern of
3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of chickpea. The means
having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using LSD Test.
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شکل  - 7مقایسه میانگین اثر متقابل الگوی کشت و منابع کودی مختلف بر عملکرد روغن گلرنگ :SC .کشت خالص :1:1 ،یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف
نخود : 3:2 ،سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود : 4:2 ،چهار ردیف گلرنگ  +دو ردبف نخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف
معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سط احتما پنج درصد ندارند.
Figure 7- Means comparison of interaction effect cropping pattern and different fertilizer resources of oil yield
safflower. SC: Sole cropping, 1:1: Planting pattern of 1 row of safflower + 1 row of chickpea, 3:2: Planting pattern of
3 row of safflower + 2 row of chickpea, 4:2: Planting pattern of 4 row of safflower + 2 row of chickpea The means
having least one common letter are not significant differences at 5% probability level using LSD Test.

در این رابطه ،اوالدعسکری و همکاران ( )2020با

 +قارچ مایکوریزا ( )1/89بهدست آمد و کامتارین آن

بررسی اثر تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی بر کلازا

به الگوی کشت سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخاود

( ،)34ماارو و همکاااران ( )2020در ارزیااابی کاااربرد

بدون کاربرد کود ( )1/51تعلق داشت (جدو  .)10با

قارچ مایکوریزا بر کمیت و کیفیات ساویا ( ،)12اثار

توجه باه اینکاه هار دو گوناه در تیماار یاک ردیاف

مثبت کود زیستی و قارچ ماایکوریزا را بار درصاد و

گلرنگ  +یک ردیف نخود با کاربرد  50درصاد کاود

عملکرد روغن گزارش کردناد .صاالحی و همکااران

شایمیایی  +قااارچ مااایکوریزا از عملکارد باایشتااری

( )2019نیز گزارش کردند بیش تارین درصاد روغان

برخوردار بودند به همین دلیل ،نسابت براباری زماین

کتان با کااربرد قاارچ  Rhizophagus intraradicesو

باالتری بهدست آمد .بنابراین ،هر چند عملکرد دانه در

کمترین درصد روغن هم از عدم کاربرد قارچ حاصال

کشت مخلوط گلرناگ و نخاود کااهش یافات ولای

شد (.)62

نسبت برابری زمین بیشتر از یک بود .این بدان معنی

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط

است که  89درصد سط زمین بایشتاری در کشات

نسبت برابری زمین ( :)LERایان شااخص بیاانگار

خالص نیاز است تا عملکارد مشاابه کشات مخلاوط

مقدار زمین مورد نیاز در زراعت تک کشتی (بر حسب

حاصل شود ( .)61در واقع ،سودمندی استفاده از زمین

هکتار) برای تولید محصولی معاد زراعت مخلوط در

در الگوی کشت یک ردیاف گلرناگ  +یاک ردیاف

یک هکتار است .نسبت برابری زماین کال در تماامی

نخود با کاربرد تلفیقی  50درصد کود شیمیایی  +قارچ

تیمارها باالتر از یک شد ( .)17بهطوریکه بیش تارین

مایکوریزا  89درصد بیش تر از کشت خالص شد .باه

 LERاز الگوی کشات یاک ردیاف گلرناگ  +یاک

عبارت دیگر ،این تیمار میتواند برای ایجاد پایداری و

ردیف نخود با کاربرد تلفیقی  50درصد کود شیمیایی

ثبات تولید در افازایش درآماد اقتصاادی و بهارهوری
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استفاده از زمینهای کشاورزی بهطور قابل مالحظهای

بیااان کردنااد می ازان نساابت برابااری زم این در همااه

مؤثر باشد .بهطور کلی ،نسبت برابری زمین بااالتر از

کشتهای مخلوط باالتر از یک بود و در تیمار تلفیقی

یک در این آزمایش بیانگر بیشتر بودن اثر مساعدتی

کود زیستی بهعالوه کود شیمیایی باالترین میزان LER

نسبت به رقابت باین گوناه ای اسات کاه باه تباع آن

بهدست آمد .آنها بیان کردند دلیل این امار مایتواناد

کارایی استفاده از زمین نیز بیش تر شاده اسات (.)21

بهره برداری بهینه از منابع ،تثبیت بیشتار نیتاروژن در

افزایش این شاخص به بیشتر از یک میتواند به دلیل

خاک توسط لگوم و بهبود شرایط محیطی برای جاز

جذب بیشتر تشعشعات و راندمان مصرف بااالتر آن،

دیگر مخلوط و بهبود کارایی مصرف نور باشاد (.)17

استفاده کارآمد از مناابع محیطای باهدلیال اختالفاات

همچنین ،راعی و همکااران ( )2020مشااهده کردناد

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ،بهبود سیستم تثبیات و

نسبت برابری زمین در کلیه تیمارهای مختلف کاودی

جااذب نیتااروژن ،افاازایش تااوان رقااابتی در کنتاار

و کشت مخلوط لوبیا چیتی و خارد سایاه بااالتر از

علفهای هرز و تفکیک آشیان اکولوژیک در الگوهای

یک بود و باالترین آن به تیمار کود زیستی  +شیمیایی

کشت مخلوط گلرنگ و نخود باشد ( .)24ساعیدی و

و کشت مخلوط (تراکم مطلوب دو گیاه) تعلق داشت

همکاران ( )2018در کشت مخلاوط گلرناگ و بااقال

(.)49

جدول  - 10مقادیر شاخصهای نسبت برابری زمین ،نسبت معادل سطح زیر کشت و نسبت رقابت در تیمارهای آزمایشی.
نسبت رقابت
نخود
CRc
0.98
0.95
0.98
0.96
1.17
1.39
1.46
1.55
1.98
1.68

Table 10- Values of LER, ATER and CR indices at experimental treatments.
نسبت برابری
نسبت برابری
نسبت برابری
نسبت معاد سط
نسبت رقابت
کود
زمین نخود
زمین گلرنگ
کل
زیر کشت
گلرنگ
Fertilizer
LERc
LERs
LERT
ATER
CRs
F1
0.77
0.79
1.56
1.30
1.02
F2
0.90
0.94
1.84
1.54
1.05
F3
0.90
0.92
1.82
1.52
1.02
F4
0.92
0.97
1.89
1.58
1.04
F1
0.66
0.85
1.51
1.29
0.86
F2
0.86
0.93
1.78
1.50
0.72
F3
0.86
0.88
1.74
1.46
0.68
F4
0.88
0.85
1.72
1.43
0.65
F1
0.77
0.76
1.53
1.27
0.50
F2
0.77
0.90
1.67
1.41
0.60

الگوی کشت
Planting
pattern
C1

C2

C3

F3
0.81
0.86
1.66
1.39
0.54
1.84
F4
0.76
0.91
1.66
1.41
0.62
1.62
 :C1کشت مخلوط یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود ( :C2 ،)1:1کشت مخلوط سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود ( )3:2و  :C3کشت مخلوط چهار
ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود ( :F1 .)4:2عدم کاربرد کود :F2 ،کاربرد قارچ مایکوریزا :F3 ،کود شیمیایی و  :F4مصرف تلفیقی  50درصد کود شیمیایی
 +قارچ مایکوریزا.
C1: 1 row intercropping of chickpea + 1 safflower (1:1), C2: 2 row chickpea + 3 row safflower (3:2), C3: 2 row
chickpea + 4 row safflower (4:2). F1: control, F2: application of arbuscular mycorrhizal fungus, F3: recommended
chemical fertilizer and F4: 50% chemical fertilizers + mycorrhiza fungus (AM).

نسبت معادل سطح زییر کشیت و زمیان (:)ATER

بازدهی باال در استفاده از زمان و زمین است ( .)61باا

نسبت معاد سط زیر کشت و زمان بیانگار کاارایی

توجه به جادو  10مقادار  ATERدر کلیاه تیمارهاا

تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی میباشد .اگار نسابت

باالتر از یک بهدست آمد .بایشتارین ( )1/58نسابت

معاد سط زیر کشت باالتر از یک باشد نشان دهنده

معاد سط زیر کشت و زمان به الگوی کشت  1:1با
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کاربرد  50درصد کاود شایمیایی  +قاارچ ماایکوریزا

در ارزیابی رقابت دارد ( .)46 ،5بر اساس جدو ،10

تعلق داشت و کمترین آن به الگوی  3:2بدون مصرف

در تمامی تیمارهای کودی ،فقط در الگوی  ،1:1نسبت

کود مربوط بود .باالتر بودن شاخص  ATERدر کشت

رقابت گلرنگ بیش تر از نخود و باالتر از یک بود .در

مخلاوط باه افازایش کاارایی مصارف ناور و جااذب

بقیه تیمارها نسبت رقابت گلرنگ کمتار از یاک و باا

بیشتر تشعشع فعا فتوسنتزی ،کاهش رشد علفهای

عالمت مثبت بود (جدو  )10کاه نشااندهناده ایان

هرز و کاهش رقابت باین دو گوناه نسابت داده شاده

است که گلرنگ دارای اثار متقابال مثبات باوده و در

اساات ( .)5سااینگ و همکاااران ( )2013در کشاات

نتیجه می تواند به آسانی با سایر گیاهان مخلوط گاردد

مخلوط شمعدانی و سایر گازارش کردناد کاه میازان

( .)1پایین بودن نسابت رقابات نشاان دهناده مزیات

 ATERدر کلیه الگوهای کشت مخلاوط بازر تار از

مثبت برای یک گیاه بوده که با بهرهبارداری مکمال از

یک بهدست آمد (.)21

منابع رشد ،بهبود عملکرد کشت مخلوط با بهارهوری

شاخص رقابت ( :)CRشاخص رقابت گرچاه میازان

باالتر را موجب میگردد ( .)24همچنین ،اگار نسابت

ابافه محصو را در کشت مخلوط نشاان نمایدهاد،

رقابت گونهای بیشتر از یک باشد مفهوم آن این است

ولای بااا اشاااره بااه شاادت رقاباات ب این دو گونااه در

که آن گونه در کشات مخلاوط از غالبیات برخاوردار

کشتهای مخلوط میتوان نسبت به ساودمندی آنهاا

است .بیشتر از یاک باودن نسابت رقابات نخاود در

قضاوت کرد .بنابراین ،نسبت رقابت معیار مناسبتری

الگوهای کشت  3:2و  4:2حاکی از غالب باودن ایان

برای ارزیابی توانایی رقاابتی اجازای کشات مخلاوط

گیاه در کشت مخلوط با گلرنگ در الگوهاای کشات

است و در مقایسه با شاخصهای دیگر مانند شاخص

مذکور میباشد (.)1

غالبیت ( )Aو بریب تراکم نسبی ( )Kدقت بیشتری
جدو  -11مقادیر شاخصهای ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط در تیمارهای آزمایش.
Table 12- Values of economics evaluation indices of intercropping at experimental treatments.
الگوی کشت
کود
شاخص بهرهوری سیستم
شاخص برتری مالی کشت مخلوط
MAI
8740975.64
13532059.74
13690560.16
15308831.42
8035132.24
12663721.91
12403986.11
12420968.03
8242817.24
10863447.25

SPI
1121.89
1353.87
1368.5
1444.92
1086.01
1313.61
1310.11
1318.98
1099.44
1230.16

Fertilizer
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2

Planting pattern
C1

C2

C3

F3
1251.26
11112957.75
F4
1272.58
11515117.46
 :C1کشت مخلوط یک ردیف گلرنگ  +یک ردیف نخود ( :C2 ،)1:1کشت مخلوط سه ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود ( )3:2و  :C3کشت مخلوط چهار
ردیف گلرنگ  +دو ردیف نخود ( :F1 .)4:2عدم کاربرد کود :F2 ،کاربرد قارچ مایکوریزا :F3 ،کود شیمیایی و  :F4مصرف تلفیقی  50درصد کود شیمیایی+
قارچ مایکوریزا.
C1: 1 row intercropping of chickpea+ 1 safflower (1:1), C2: 2 row chickpea+ 3 row safflower (3:2), C3: 2 row
chickpea+ 4 row safflower (4:2). F1: control, F2: application of arbuscular mycorrhizal fungus, F3: recommended
chemical fertilizer and F4: 50% chemical fertilizers + mycorrhiza fungus (AM).
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بهرهوری سیستم ( )SPIو شیاخص میالی مخلیوط

به تککشتی آن گزارش کردند (.)5

( :)MAIشاخصهای اقتصادی نشان دهنده بهارهوری

نتیجهگیری کلی

و کارایی سیستم کشت مخلوط میباشد و باالتر بودن

نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد بااا وجااود اینکااه

آن افاازایش کااارایی سیسااتم مخلااوط را مشااخص

بیشترین تعداد شاخه جانبی ،تعداد طبق و تعداد غالف

می سازد .با توجاه باه جادو  ،11بایشتارین میازان

در بوته ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیاک و شااخص

بهروهوری سیساتم ( )SPIو شااخص ماالی مخلاوط

برداشت گلرنگ و نخود در کشت خالص بهدست آمد

( ،)MAIبه الگوی کشات  1:1باا کااربرد تلفیقای 50

اما شاخصهای نسبت براباری زماین ،نسابت معااد

درصد کود شیمیایی  +قارچ مایکوریزا تعلق داشت.

سط زیرکشت ،شاخص برتری مالی کشت مخلوط و

مثباات بااودن مقااادیر ایاان شاااخصهااا گویااای

شاخص بهرهوری سیستم ،سودمندی کشت مخلوط را

سودمندی و مزیت اقتصادی کشت مخلوط گلرنگ باا

نشان دادند .عالوه بر ایان ،باا کااربرد تلفیقای قاارچ

نخود و استفاده بهتر از منابع در دسترس توساط ایان

 50 +Rhizophagus intraradicesدرصد کود شیمیایی،

دو گیاه در مقایسه با کشت خالص آنها میباشاد (،1

عملکرد دانه و شاخص برداشت هر دو گیاه گلرنگ و

 .)24از طرف دیگر ،باال بودن شاخص نسبت براباری

نخود و همچنین ،درصاد و عملکارد روغان گلرناگ

زمین در کشت مخلوط گلرنگ و نخود باعث افزایش

افزایش یافت .بنابراین ،با کاربرد تلفیقی قارچ مایکوریزا

مقادیر  SPIو  MAIشده و در نتیجاه ثباات عملکارد

و کود شیمیایی در کشات مخلاوط گلرناگ و نخاود

بیش تری هم خواهند داشت ( .)1 ،61هم راستا با این

میتوان تا  50درصد مصرف کود شیمیایی را کااهش

نتایج ،سیدی و همکاران ( )2020در کشات مخلاوط

داد ،بدون اینکه شاخصهای رشدی و عملکارد داناه

آفتابگردان با لگوم سودمندی کشت مخلوط را نسابت

گیاهان کاهش معنیداری پیدا کنند.
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