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 چکیده

 ایمزرعه یآزمایش، لوبیاشوید و و اجزای عملکرد قارچ مایکوریزا بر عملکرد کشت مخلوط و بررسی تأثیر  به منظور

 به صورت فاکتوریل (.Phaseolus vulgaris L) قرمز ایلوب و( .Anethum graveolens L) دیشوکشت مخلوط  جهت ارزیابی

های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در قالب طرح پایه بلوک

، (مربع متر در بوته 94)قرمز با ترکم مناسب  لوبیا خالص کردستان به اجرا در آمد. عامل اول سیستم کشت شامل کشت

بوته در متر مربع شوید  29و  94، 59بوته در متر مربع، کشت مخلوط افزایشی  59و  94، 29د با تراکم کشت خالص شوی

شامل بدون کاربرد قارچ مایکوریزا )شاهد( و کاربرد قارچ بوته در متر مربع لوبیا، و عامل دوم قارچ مایکوریزا  94به 

شوید افزایش پیدا کرد. در لوبیا، کشت مخلوط  دانه، عملکرد ان داد که در کشت مخلوط افزایشیبود. نتایج نش مایکوریزا

گردید. درحالی که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص باعث کاهش  دانهباعث افزایش وزن غالف، تعداد غالف و عملکرد 

 ه شوید باعث. کاربرد قارچ مایکوریزا در گیاگردیدتعداد چتر در بوته، تعداد چترک در بوته و تعداد شاخه فرعی در بوته 

د. همچنین، در لوبیا، وزن ش دانهافزایش تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد 

 ینسبو مجموع ارزش  نسبی عملکرد مجموع با کاربرد قارچ مایکوریزا افزایش پیدا کرد. دانهغالف، تعداد غالف و عملکرد 

 ، که بیانگر برتری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص بود.مخلوط بیشتر از یک بودهای کشت برای بیشتر ترکیب

 

 قرمز ایلوبط، مخلو کشت، زایکوریما قارچ، عملکردید، شو: کلیدی واژه های
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Abstract 

          The effect of intercropping and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on yield and yield components of 

common bean (Phaseolus vulgaris L.) and dill (Anethum graveolens L.), examined by a field experiments with 

a factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications in Agricultural and 

Natural Resources Research Center of Kurdistan. The first factor, cropping systems including sole cropping 

of common bean (40 plant.m-2), sole cropping of dill with density of 25, 50 and 75 plant.m-2, additive 

intercropping including 75, 50 and 25 plant.m-2 to 40 plant/m2, and the second factor, AMF including with and 

without (control) AMF application. The results showed that additive intercropping increased dill seed yield. 

In common bean, intercropping increased the weight and number of pod and seed yield. Whereas, 

intercropping, compared whit sole cropping reduced the number of umbels and umbelets, branches per plant. 

AMF application significantly increased the number of umbels, umbelets and branches per plant and seed 

yield. Also, in common bean, AMF significantly increased weight and number of pod and seed yield.  Relative 

yield total (RYT) and relative value total (RVT) for most of the intercropping combinations were greater than 

one, which indicates the superiority of intercropping to monoculture. 

 

Keywords: Arbuscular Mycorrhizal, Common Bean, Dill, Intercropping, Yield 

 

 مقدمه
 را آینده تولیدات مختلف کشت و کار، های شیوه       

 نهاده و ها کش علف ورود و دهند می قرار تأثیر تحت

 جبران اثرات اضافی هزینه بر عالوه دیگر شیمیایی های

اد می کند ایج انسان سالمتی و زیست محیط بر ناپذیری

(. افزایش جمعیت جهان 1388 )نصیری محالتی و کوچکی

و تخریب منابع طبیعی و به تبع آن نیاز مبرم به افزایش 

کشاورزی و رفع نیاز غذایی بشر از تولید محصوالت 

رود و برای مشکالت اساسی دنیای امروز به شمار می

رفع آن راهکارهایی همانند کشت مخلوط گیاهان زراعی 

در بسیاری از مناطق دنیا پذیرفته شدن  ارائه شده است.

کشت مخلوط به عنوان جزیی مرسوم از مدیریت 

این نوع کشت های زراعی، ثابت کرده است که اکوسیستم

تواند مزایای مشخصی را برحسب درجه تنوع در می

 کان داشته باشد )لیتورجیدیس و همکارانزمان و م

 (. از مزایای مهم کشت مخلوط مواردی مانند2446

افزایش تولید، استفاده بیشتر از منابع محیطی، کنترل 

علف های هرز و کاهش خسارت آفات و بیماری ها را می

 توان نام برد.

 ییغذا عناصر نیتأم منبع تنها ،ییایمیش یهدکود     
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 یم زین یستیز یکودها بلکه ستند،ین اهیگ ازین مورد

. دکنن فایا نقش اهان،یگ ییغذا یازهاین نیتأم در توانند

 بهبود راهکارهای جمله از زیستی کودهای از استفاده

. باشد می پایدار کشاورزی در غذایی عناصر تأمین

 یکودها نیا در موجود یها سمیکروارگانیم از یتعداد

 ار خاک فسفر به یدسترس تیقابل توانند یم یستیز

 قشن یفایا زین و فسفر یفراهم قیطر از و دهند شیافزا

 محصوالت تیفیک شیافزا و اهیگ رشد بر گر،ید یها

 زا یکی مایکوریزا های قارچ. باشند تأثیرگذار یکشاورز

 دیگر با و هستند خاک زیستی جامعه مهم اجزای

 و بون) دارند متقابل اثرات ریزوسفر در ریزجانداران

 های قارچ که دهند می نشان مطالعات(. 1444 رویرا

 جذب افزایش و تنشسطح  کاهش قیطر از مایکوریزا

 خشکی تنش شرایط تحت گیاهان رشد به غذایی، عناصر

 های قارچ(. 1446 آزکون و لوزانو زیرو) کنند می کمک

 یشافزا ریشه، مرفولوژی تغییر باعث نیهمچن مایکوریزا

 ریشه های بیماری برخی بروز از جلوگیری و آب جذب

 طهراب تأثیر شترینیب و ترین مهم(. 2441 آوگ) شوند می

 عناصر جذب افزایش مایکوریزا، های قارچ با همزیستی

 أثیرت این. باشد می میزبان گیاه در فسفر ویژه به معدنی

 یا بوده کم خاک محلول فسفر که اراضی در خصوص به

 ربسیا فسفر عنصر پخشیدگی ضریب خشکی، اثر در

 نهمکارا و شیرانی) باشد می مشهودتر است یافته کاهش

 منافذ به توانند می مایکوریزا قارچ های هیف(. 1354

 نهاآ در نفوذ به قادر کشنده تارهای حتی که ریزی بسیار

و مواد  آب جذب میزان افزایش باعث و شده وارد نیستند

بر این اساس انجام مطالعه (. 1441 سدالیت) گردندغذایی 

و پژوهشی در ارتباط با تأثیر قارچ مایکوریزا بر گیاهان 

دارویی و حبوبات از جمله شوید و لوبیا به دلیل موارد 

 .استفاده زیاد از آنها ضروری به نظر می رسد

های قارچ همزیستی قشن مورد در اندکی تحقیقات        

 گیاه لوبیا و شوید عملکرد و رشد افزایش بر مایکوریزا

است.  شده انجام کشت مخلوط شرایط ویژه تحت به

 دادند نشان خود تحقیقات ( در2449کاپور و همکاران )

 قارچ مایکوریزا به طور با رازیانه ریشه همزیستی که

 بیوماس دانه، گلدهی، وزن هزار بهبود سبب معنی داری

( در 2442گوپتا و همکاران ) گردید. رازیانه دانه عملکرد و

قارچ  با نعناع که تلقیح اظهار داشتند مطالعه ای،

 طور به را بیولوژیکی عملکرد و بوته مایکوریزا، ارتفاع

 مشاهده دیگری داد. در مطالعه توجهی افزایش قابل

 زیره نوعی و شوید دارویی دو گیاه ریشه تلقیح که گردید

 وزن دار معنی افزایش نوع قارچ مایکوریزا سبب دو با

گردید )کاپور و همکاران  ها آن هوایی اندام های خشک

 ریشه تلقیح گردید که مالحظه بررسی، یک طی (. در2442

 سبب قارچ مایکوریزا گونه دو با زنیان و شوید های

گردد  می هوایی آنها اندام خشک وزن دار معنی افزایش

 (.2442و همکاران )کاپور 

با عنایت به اینکه تاکنون تحقیقات چندانی در             

ارتباط با تأثیر قارچ مایکوریزا بر گیاه شوید و لوبیا در 

 و نیز با در نگرفتهشرایط کشت مخلوط در کشور انجام 

مزایای بسیار کشت مخلوط و اثرات مفیدی نظر گرفتن 

گیاهان زراعی می  که قارچ مایکوریزا در بهبود عملکرد

بررسی تأثیر ، تحقیق حاضر با هدف تواند داشته باشد

قارچ مایکوریزا بر خصوصیات زراعی و عملکرد شوید 

 انجام گرفت. در کشت خالص و مخلوطلوبیا و 
 

 هاروشو مواد 

بر قارچ مایکوریزا  تأثیر بررسیبه منظور          

در لوبیا قرمز خصوصیات زراعی و عملکرد شوید و 

شرایط کشت مخلوط، آزمایشی به صورت فاکتوریل در 

های کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح پایه بلوک

در مزرعه تحقیقاتی مرکز  1342بهار سال های زراعی 

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان اجرا 

ایستگاه گریزه سنندج در سه کیلومتری جنوب  شد.

متر ارتفاع  1353گرفته و دارای  سنندج قرارشهرستان 

درجه و یک دقیقه طول شرقی  95از سطح دریا بوده و در 

ویژگی دقیقه عرض شمالی قرار دارد.  16درجه و  39و 

قید گردیده  1های خاک محل اجرای آزمایش در جدول 

 است.
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 هایبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک آزمایش      

عامل  تیمار انجام گردید. 19با سه تکرار و کامل تصادفی 

اول سیستم کشت شامل کشت خالص لوبیا قرمز با ترکم 

بوته در متر مربع، کشت خالص شوید با تراکم  94مناسب 

 94بوته در متر مربع، کشت خالص شوید با تراکم  59

بوته  29بوته در متر مربع، کشت خالص شوید با تراکم 

بوته در متر مربع  59افزایشی  در متر مربع، کشت مخلوط

بوته در متر مربع لوبیا، کشت مخلوط  94شوید به 

بوته در متر  94بوته در متر مربع شوید به  94افزایشی 

بوته در متر مربع  29مربع لوبیا، کشت مخلوط افزایشی 

بوته در متر مربع لوبیا و عامل دوم، استفاده  94شوید به 

شامل عدم  Funneliformis mosseaeقارچ مایکوریزا 

( )شاهد( و کاربرد قارچ -VAMکاربرد قارچ مایکوریزا )

مایه تلقیح قارچ مایکوریزا از +( بود. VAMمایکوریزا )

 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تهیه شد.

کاشت لوبیا قرمز و شوید به طور همزمان و با         

و  متر مربع 3×9دست انجام گردید. کرت هایی به ابعاد 

سانتی تر از  94در هر کرت شش ردیف کاشت به فاصله 

 غربی یکدیگر به صورت جوی و پشته و در جهت شرقی

ایجاد شد. در یک طرف پشته، بذور شوید به ترتیب در 

سانتی متر روی ردیف ها برای  8و  9، 66/2فواصل 

 9/1بوته در متر مربع، در عمق  29و  94، 59تراکم های 

در طرف دیگر پشته نیز بذور لوبیا به سانتی متر و  2تا 

بوته در متر  94ها )تراکم سانتی متر روی ردیف 9فاصله 

 مربع( و عمق پنج سانتی متر کاشته شد. 

برای تلقیح شوید و لوبیا با قارچ مایکوریزا، قبل از         

حاوی هیف های قارچ مایکوریزا، از خاکی که کاشت 

گرم  14اسپور در هر  1444بقایای ریشه و اسپور )حدود 

خاک( بود در داخل خطوط کاشت و زیر بذور به مقدار 

اولین نوبت  گرم در هر ردیف کاشت قرار داده شد. 34

های انجام شد. آبیاری بالفاصله بعد از کاشتآبیاری 

بعدی بر حسب شرایط اقلیمی منطقه به طور متوسط هر 

در مرحله انجام گرفت. بارانی طریقۀ  هفته یک بار به

رسیدگی فیزیولوژیک دانه، آبیاری قطع شد تا ضمن 

ذر، محصول جهت برداشت آماده کاهش رطوبت مازاد ب

شوید  هایجهت اطمینان از استقرار یکنواخت بوته شود.

در  سپس تکشت بذور با تراکم باال صورت گرف و لوبیا،

کرت ها به صورت برگی در تمام تا چهار  سهمرحلۀ 

 .یکنواخت عمل تنک انجام گرفت

 

 اندازه گیری پارامترهای مورد نظر

، برای لوبیا فرعیتعداد شاخه به منظور اندازه گیری       

بوته ده  شوید وبوته ده  رشد، در طول مراحل و شوید

در هر کرت توسط نخ رنگی عالمت گذاری شدند و لوبیا 

  انجام گرفت.الزم برداری ها  اشتدبه طور منظم یاد

 

 عملکرد و اجزای عملکرد

در بوته،  غالفلکرد در لوبیا شامل تعداد ماجزای ع       

و وزن دانه و اجزای عملکرد در غالف تعداد دانه در 

چتر در بوته و شوید شامل تعداد شاخه فرعی، تعداد 

تعیین عملکرد دانه در واحد سطح و  تعداد چترک در چتر

 .گردید

 

 

 

 

 برخی از خصوصیات فیزیکوشیمایی خاک محل اجرای آزمایش -1جدول

 کربن آلی
نیتروژن 

 کل

روی قابل 

 جذب

فسفر قابل 

 جذب

قابل  پتاس

 جذب
 بافت خاک

 شن )%( سیلت )%( رس )%( (ppm) درصد

189/2 159/4 96/9 92 841 52/29 68/33 6/91 
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 مخلوط کشت ارزیابی شاخص

 1 (RYT) نسبی عملکرد مجموع

 تنسب را مخلوط کشت برتری دانشمندان از بسیاری      

 (RYT) نسبی عملکرد مجموع اساس بر خالص کشت به

 محاسووبه زیر صووورت به که (1454 ویلی) کنند می بیان

 شود. می
RYT = RYa + RYb = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb)   

 Yab :گونه عملکرد a مخلوط کشت در 

Yaa :گونه عملکرد a خالص کشت در 

Yba :گونه عملکرد b مخلوط کشت در 

Ybb :گونه عملکرد b خالص کشت در  

 و مخلوط کشت برتری دهنده نشان یک از بزرگتر مقادیر

 رد آن بودن نامناسب دهنده نشان یک از کوچکتر مقادیر

  .است خالص کشت با مقایسه

 

 2 (RVT) ارزش نسبیمجموع 

 رب بیشتر زراعی، گیاهان کشت الگوی تعیین امروزه       

 توجیه برای رو این از. است اقتصادی ارزش اساس

-مطلوب با بایستی آن ارزیابی مخلوط، کشت اقتصادی

 اخصش. باشد امکانپذیر گیاه دو کشتی تک شرایط ترین

 نسبی ارزش مجموع هدف این به دسترسی برای مناسب

 و جوانشیر) شود می محاسبه زیر صورت به که است

 (:1354 همکاران

/= RVT

 
 دانه کیلوگرم یک) اصلی محصول قیمت a رابطه این در

 اماند تر وزن کیلوگرم یک) ثانوی محصول قیمت b ،(لوبیا

 اصلی گیاه عملکرد ترتیب به P2 و P1 ،(شوید هوایی های

 خالص عملکرد حداکثر M1 و مخلوط کشت در فرعی و

 کشت باشد، یک از بیشتر RVT اگر. است اصلی گیاه

 کوچکتر RYT اگر ولی است برخوردار مزیت از مخلوط

 باشد نمی برخوردار مزیت از مخلوط کشت باشد، یک از

 (.1354 همکاران و جوانشیر)

                                                           
1-Relative Yield Total 

2-Relative Value Total 

 تعیین همزیستی میکوریزی

ابتدا خاک  گیاه از خاک،های برای جدا کردن ریشه         

های موجود در آن روی الک ریخته شد. به همراه ریشه

های داخل آن زیر شیر آب قرار ک همراه خاک و ریشهلا

کامالً  هاگرفته و به آهستگی تکان داده شد تا این که ریشه

 اضافیها آب عاری از خاک شدند. بعد از جداسازی ریشه

 ریشهکلنیزاسیون  درصد تعیین جهت .شد گرفتهآنها 

 از استفاده آزمایشگاه، با محیط مویین( در ای )ریشه

آمیزی )فلیپس و هایمن   هیمن رنگ و فیلیپس روش

خطوط  روش از سپس و گرفت صورت ای ریشه (1454

  (.1459گردید )تنانت  متقاطع استفاده

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

به دست آمده با استفاده از برنامه آماری  هایداده       

SAS  مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسه میانگین

( در LSDها نیز توسط آزمون حداقل تفاوت معنی دار )

انجام گرفت. نمودارها و جداول مربوطه نیز با  %9سطح 

 تهیه شد. Excelاستفاده از نرم افزار 

 

 بحث و نتایج

 شوید

 تعداد چتر در بوته

نشان داد که کاربرد  داده هانتایج تجزیه واریانس         

درصد بر  9مایکوریزا تأثیر معنی داری در سطح احتمال 

(. 2جدول شوید داشت )بوته  در چترکو تعداد چتر 

همچنین بین سطوح سیستم کشت اختالف معنی داری در 

درصد از لحاظ تعداد چتر در بوته  9سطح احتمال 

همان طوری که در مقایسه میانگین داده   مشاهده گردید.

( مشاهده می گردد، در شرایط کشت خالص، 1ها )شکل 

تعداد چتر در بوته گیاه بیشتر می باشد به طوری که در 

( 94/59شرایط کشت مخلوط افزایشی شوید و لوبیا )

تعداد چتر در بوته به طور معنی داری کاهش پیدا کرده 

شی شوید با لوبیا باعث همچنین کاشت مخلوط افزایاست. 

 

 21 bPaP  1aM

21 bMaM 
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کاهش تعداد چترک در بوته در گیاه شوید گردید )شکل 

های (. هرچند که بین کشت خالص شوید در تراکم2

( 94/29مختلف و کشت مخلوط افزایشی شوید و لوبیا )

داری مشاهده یه لحاظ تعداد چترک در بوته اختالف معنی

باعث الزم به ذکر است که کاربرد مایکوریزا نگردید. 

گیاه شوید بوته  در چترک ودار تعداد چتر افزایش معنی

 (.2جدول گردید )

 

تعداد شاخه ، تعداد چترک در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد چتر در بوتهنتایج تجزیه واریانس داده ها برای  -2جدول 

 تأثیر سطوح سیستم کشت و کاربرد قارچ مایکوریزاگیاه شوید تحت عملکرد دانه  و فرعی در بوته

 MSمیانگین مربعات   منابع تغییر

 df  تعداد چتر در
 بوته

تعداد چترک در 
 چتر

تعداد چترک در 
 بوته

تعداد شاخه فرعی در 
 بوته

 دانهعملکرد 

42/6 2 تکرار   ns 39/92  ns 885 ns 1 ns 19346* 
45/28 9 سیستم کشت * 92/34  ns 8398*** 2/21  ns 14224* 

11/32 1 مایکوریزا * 36/3  ns 8998* 1/85 *** 9996 ns 

25/8 9 مایکوریزا×سیستم کشت  ns 82/34  9486 ns 32/9  ns 1142 ns 
21/5 22 خطای آزمایشی  1/34  2411 43/8  3914 

1/18  ضریب تغییرات )درصد(  5/19  16/15  5/22  4/19  

 Ns باشد.می درصد 1/4و  1،  9غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ، *، **، *** بترتیب 

 

کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا ممکن    

است از طریق افزایش سطح جذب ریشه ها )نفوذ 

ها و افزایش سطح تماس با خاک( موجب قارچ میسلیوم

به آب و مواد غذایی، شده  شویدافزایش دسترسی گیاه 

و از این طریق، افزایش وزن خشک اندام های مختلف و 

عملکرد گیاه را باعث گردیده باشد. در واقع چنین استنباط 

 ویدشمی شود که همزیستی قارچ مایکوریزا با ریشه گیاه 

ممکن است از طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایی، 

ز این طریق موجب باعث افزایش فتوسنتز گیاه شده و ا

همچنین تحقیقات قبلی . بهبود رشد گیاه گردیده باشد

نشان داد که کاربرد کودهای زیستی باعث افزایش تعداد 

شاخه گلدار گیاه دارویی ریحان گردید )ویسانی و 

 (.  1341همکاران 

 
 25 (D50 ،)52(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در تغییرات تعداد چتر در بوته شوید -1شکل 

(D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25  بوته شوید
 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05به 
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25 (D50 ،)(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در تغییرات تعداد چترک در بوته شوید-2شکل 

52 (D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25  بوته

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05شوید به 

 

 چتر در چترک تعداد

بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها، بین سطوح     

مختلف سیستم کشت، کاربرد مایکوریزا و اثرات متقابل 

چتر اختالف معنی داری  در چترک آنها از لحاظ تعداد

 (. 2جدول وجود نداشت )

 

 تعداد شاخه فرعی در بوته

گردد کاربرد مالحظه می 2جدول همان طوری که در      

مایکوریزا از لحاظ تعداد شاخه فرعی در بوته شوید تأثیر 

درصد داشتند. نتایج به  1/4معنی داری در سطح احتمال 

دست آمده از این تحقیق نشان داد که کاربرد مایکوریزا 

افزایش معنی دار تعداد شاخه فرعی در بوته باعث 

(. کشت مخلوط 3جدول ( گیاه شوید گردید )22/13)

( باعث کاهش 94/94و  94/59افزایش شوید و لوبیا )

 . (3)شکل  تعداد شاخه فرعی در بوته گردید

 

 

 

گزارش کرد که طویل شدن ساقه در  (2449) هومبرتو

نور قرمز به قرمز  ثیر نسبتبه تأ دارهای سایه محیط

 بوته شود و با کاهش این نسبت ارتفاعدور مربوط می

-کاسته می های فرعییابد و از تعداد شاخهافزایش می

این امکان وجود دارد که افزایش ارتفاع بوته و  شود

ن پایینسبت تحت تأثیر  های فرعیکاهش تشکیل شاخه

در آستانۀ  اینور قرمز به قرمز دور، عالمت هشدار دهنده

 شبدر و مرزه مخلوط کشت باشد. در رای نوربرقابت 

 کشت با مقایسه در مرزه درصد ساقۀ کاهش نیز ایرانی

 اول و همکاران زاده است )حسن شده گزارش خالص

را  مخلوط کشت در ساقه درصد کاهش دلیل (. آنها1384

و  نور جذب کاهش و مرزه روی شبدر اندازی سایه

 چترک در بوته و تعداد شاخه فرعی گیاه شوید در بوتهمقایسه میانگین صفات تعداد چتر در بوته، تعداد  -3جدول 

 تحت  تأثیر کاربرد قارچ مایکوریزا

 تعداد شاخه فرعی در بوته تعداد چترک در بوته تعدا چتر در بوته 

99/4 کاربرد مایکوریزا a 11/138 a 22/13 a 

66/5 عدم کاربرد مایکوریزا b 95/145 b 11/14 b 

LSD (9 )49/1 4/31 89/1 درصد 
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 تحقیق در .اند دانسته مرزه های ساقه رشد محدودیت

 اجزای عملکرد، مورد در( 1384) همکاران و زاده علی

 ریحان و لوبیا گیاه دو هرز علف کنترل پتانسیل و عملکرد

 ریحان جانبی های شاخه مخلوط، کشت شرایط در بذری

 به هرز علف کنترل بدون و مخلوط کشت تیمارهای در

 با آنها آزمایش نتایج که یافت، کاهش داری معنی طور

به طور کلی در  .است هماهنگ حاضر تحقیق های یافته

تراکم های پایین گیاهی، به دلیل کمتر بودن رقابت درون 

ای و نیز وجود فضای بیشتر برای توسعه انشعابات گونه

بوته، گیاهان با استفاده از منابع موجود مقدار بیشتری 

نمایند، اما با افزایش تراکم گیاهی شاخه فرعی تولید می

شود )پیتر و ویلسون از تعداد شاخه فرعی کاسته می

1481

 .) 

 
 25(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در تعداد شاخه فرعی در بوته شوید تغییرات-3شکل 

(D50 ،)52 (D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25 

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05به  بوته شوید 52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05بوته شوید به 

 

 هایشاخص افزایش در آربوسکوالر مایکوریزا قارچ

پور و همکاران  اسماعیل بود. مؤثرشوید  گیاه رویشی

برگ،  تعداد مقادیر بیشترین که ( اظهار داشتند1342)

 فرعی، شاخه تعداد بوته، ارتفاع برگ، خشک وزن و سطح

 گیاه تلقیح در ریشه خشک وزن و طول خشک ساقه، وزن

 و آمد دست به آربوسکوالر مایکوریزاقارچ  با مرزه

 قارچ شاهد بدون تیمار در صفات این برای مقدار کمترین

( نیز در مطالعه خود 2444شد. مرادی ) حاصل میکوریزا

 بر گیاه بیولوژیک و آلی کودهای انواع بر روی تأثیر

را  فرعی و اصلی شاخه تعداد رازیانه، افزایش دارویی

 بیشتر را به فراهمی موضوع این وی نیز گزارش کرد،

داد. قارچ مایکوریزا باعث  نسبت گیاه برای غذایی عناصر

تحریک ترشح هورمون ها و افزایش جذب فسفر توسط 

 انگیزش در اکسین به نقش توجه با گیاه می شود. لذا،

( و همچنین 2445 همکاران و )دروئگه نابجا ریشه های

عمق  نقش فسفر در بهبود ریشه زایی در گیاهان، افزایش

 تأثیر مکانیزم از استنباط ترین ساده تواند ، میریشه ها

 باشد. گیاهان رشد بر مایکوریزا قارچ

 

 دانهعملکرد 

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح  نتایج

اختالف معنی داری  دانهسیستم کشت از لحاظ عملکرد 

(. در 2جدول درصد وجود دارد ) 9در سطح احتمال 

بوته در متر مربع(،  29مقایسه با کشت خالص شوید )

( باعث 94/94کشت مخلوط افزایشی شوید و لوبیا )

گیاه شوید گردید، درحالی که دانه افزایش عملکرد 

و  94/59اختالف معنی داری بین کشت مخلوط افزایشی )

بوته در متر مربع( از لحاظ عملکرد  94و  59)( و 94/94

 و سنجانی تحقیق (. در9مشاهده نگردید )شکل  دانه

 لوبیا و سورگوم خلوطم کشت ( روی2444همکاران )
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 سورگوم عملکرد کشتی تک که شد اظهار بلبلی چشم

 است. داشته گیاه دو این افزایشی مخلوط به نسبت کمتری

افزایش محصول کشت مخلوط در مقایسه با کشت 

خالص را می توان به تفاوت در سیستم ریشه این گیاهان 

و استفاده مطلوب از شرایط محیطی نسبت داد. تثبیت 

بیولوژیکی نیتروژن توسط ریشه های گیاهان تثبیت 

کننده نیتروژن یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش 

ن به شمار می آید. به کارایی کشت مخلوط این گیاها

طوری که می توان گفت گیاه لوبیا در کشت مخلوط از 

نیتروژن اتمسفر و گیاه شوید از نیتروژن موجود در 

خاک استفاده نموده و به این ترتیب از نظر جذب مواد 

غذایی به عنوان مکمل یکدیگر عمل نموده اند. مظاهری 

خلوط ( در مطالعات خود بیان نمود، اگرچه در م1355)

ذرت و لوبیا نسبت برابری زمین بیش از واحد بوده، ولی 

هنگامی که از غده های تثبیت نیتروژن در لوبیا جلوگیری 

به عمل آمد هر دو گیاه برای جذب نیتروژن با یکدیگر 

رقابت کرده، و مقدار نسبت برابری زمین از یک کمتر 

 کشت بر که در تحقیقی (2441) همکاران و گردید. هاگارد

 آب نور، که بیان نمودند دادند، انجام جو و لوبیا مخلوط

 در گیاه توسط به طور کامل که است ممکن غذایی مواد و

 نتیجه در را این جذب گردد، که جذب مخلوط کشت

 بین رشدی برای فاکتورهای رقابت توانایی در اختالف

 ای گونه بین اگر رقابت و اند دانسته مخلوط در گیاهان

 مخلوط در کشت گیاهان باشد ای گونه درون از کمتر

 .رقابت نمی کنند یکسان اکولوژیکی های آشیان برای

 جو مخلوط کشت بررسی ( در2446همکاران ) و آگگنهو

نسبت  مخلوط کشت در را جو عملکرد افزایش باقال نیز و

 کنترل به را امر این و کردند گزارش گیاه این کشتی تک به

 توسط نیتروژن تثیبت و مخلوط کشت در علف هرز بهتر

 دادند. نسبت باقال

 

 
25 (D50 ،)52 (D75 )(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در تغییرات عملکرد دانه شوید -0شکل 

 05بوته شوید به  25(، D25/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05شوید به بوته  22بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی 

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا )

 

 لوبیا

  غالف وزن
ول تجزیه واریانس داده ها مشاهده که در جد همچنان

سطوح مختلف سیستم کشت و کاربرد می گردد بین 

مایکوریزا از لحاظ وزن غالف اختالف معنی داری وجود 

(. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که 9جدول داشت )

-کشت مخلوط افزایش شوید و لوبیا باعث افزایش معنی

دار وزن غالف گیاه لوبیا گردید به طوری که بیشترین 

گرم در متر مربع( در شرایط کشت  6/295وزن غالف )

(. کاربرد مایکوریزا 9مشاهده شد )شکل  94/94مخلولط 

باعث افزایش معنی دار وزن غالف گیاه لوبیا در شرایط 

 (.9جدول کشت مخلوط شوید و لوبیا گردید )
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   Ns،  درصد میباشد. 1/4و  1،  9*، **، *** بترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال 
 
 

 تأثیر کاربرد قارچ مایکوریزاتحت  غالف، تعداد غالف و عملکرد دانه لوبیاوزن مقایسه میانگین  -2جدول 

متر در ) تعداد غالف (گرم در متر مربع) وزن غالف  

 (مربع

 ( )گرم در متر مربع دانهعملکرد 

8/248 کاربرد مایکوریزا a 34/299 a 8/191 a 

9/199 عدم کاربرد مایکوریزا b 55/189 b 6/142 b 

LSD (9 )4/31 32/39 2/94 درصد 

 
 

 صورت در که است داده نشان مختلف هایبررسی

 مخلوط، کشت مناسب در تراکم و کاشت آرایش انتخاب

 رقابت توانایی در تفاوت به دلیل غذایی مواد و آب جذب

نیلسون و -می یابد )هوگارد افزایش مختلف گیاهان بین

 بین در که می رسد به نظر (. بنابراین2441همکاران 

 و شوید دارای رقابت لوبیا مخلوط کشت مختلف الگوهای

 گون های درون با رقابت مقایسه در کمتری ای گونه بین

 برای این الگو در همراه گیاهان تا است دهش باعث و بوده

 این امر در که نکنند رقابت یکسان اکولوژیکی نیچ های

نهایت منجر به افزایش رشد و عملکرد در این شرایط 

از طرف دیگر چنین به نظر می رسد که گردیده است. 

 در کاهش نسبی وزن غالف و تعداد غالف در گیاه لوبیا

 بودن باال دلیل به احتماالً 94/59شرایط کشت مخلوط 

 ای گونه درون رقابت با مقایسه در گونه ای بین رقابت

 .(1341)کوچکی و همکاران باشد  گونه دو بوته های بین

نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاربرد قارچ مایکوریزا 

 هایباعث افزایش وزن غالف لوبیا گردید.  قارچ

 درون گیاهان در هورمونی وضعیت بهبود با مایکوریزا

 برگ نقش روزنه های شدن بسته و باز عمل کنترل در

 شبکه گستردگی اثر در آب جذب با افزایش داشته و نیز

شرایط  در آب جذب کاهش مشکالت هیف های خود

رقابت گیاهان در محیط ریشه برای جذب این منبع در 

فاگرادو -کاهش می دهند )رولدان کشت مخلوط را حالت

 و فتوسنتز سرعت شده . مشخص(1482و همکاران 

 قارچهای با همزیست گیاهان در آب مصرف بازده

می  کاسته آنها تعرق میزان و از افزایش میکوریزایی،

 (.1446شود )رویز لوزانو و همکاران 

 

 تعداد غالف

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح      

 معنی داری درسیستم کشت و کاربرد مایکوریزا اختالف 

 درصد از لحاظ تعداد غالف گیاه لوبیا 1/4سطح احتمال 

وزن غالف، تعداد غالف، تعداد دانه در غالف و عملکرد نتایج تجزیه واریانس داده ها برای مقادیر صفات  -0جدول 

 ستم کشت و کاربرد قارچ مایکوریزادانه گیاه لوبیا تحت تأثیر سطوح سی

 MSمیانگین مربعات   منابع تغییر

 df عملکرد دانه تعداد دانه در غالف تعداد غالف وزن غالف 

ns 2422 ns 491/4 2349 2 تکرار  ns 9469 * 

522/4 ***34493 **14988 3 سیستم کشت  ns 9849* 

666/4 ***21334 ***23451 1 مایکوریزا  ns 19949*** 

ns 9981 ns 333/4 2398 3 مایکوریزا ×سیستم کشت  ns 524 ns 

./922 1936 2119 19 خطای آزمایشی  1332 

5/13  ضریب تغییرات )درصد(  89/18  94/12  1/26  
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 25 (D50 ،)52(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در مقایسه میانگین وزن غالف  لوبیا  -2شکل 

(D75 بوته در متر مربع ) 05بوته شوید به  22و کشت مخلوط افزایشی ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25  بوته شوید

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05به 

 

افزایش معنی دار تعداد غالف گیاه لوبیا لوبیا باعث 

در متر مربع نسبت به کشت خالص لوبیا گردید. همانگونه 

که مالحظه می گردد باالترین مقادیر تعداد غالف گیاه 

لوبیا به ترتیب به کشت مخلوط افزایشی شوید و لوبیا در 

 (.6تعلق داشت )شکل  94/29 و 94/94تراکم های 

 کشت مخلوط با نیز (1441)همکاران  و جیناایج یوج

 در که اعالم کردند افزایشی روش به لوبیا و آفتابگردان

 استفاده عنوان قیم به آفتابگردان از لوبیا مخلوط، کشت

 اجزای از بین و یافت افزایش لوبیا دانه عملکرد و کرده

بوته به طور معنی  درغالف  تعداد فقط لوبیا دانه عملکرد

و  سلیم .پیدا کرد افزایش و گرفت قرار تأثیر داری تحت

کشت  با که کردند اعالم آزمایشی طی (2443همکاران )

برای  مناسبی محیطی شرایط لوبیا و آفتابگردان مخلوط

لوبیا  بوته درغالف  تعداد و گردید فراهم لوبیا رشد

 خردل افزایشی مخلوط کشت در همچنین یافت. افزایش

 طریق از نخود، بوته در دانه عملکرد نیز مقدار نخود و

 کشت به نسبت درصد 94 مقدار بهغالف ها تعداد  افزایش

 غالف (. تعداد1355پیدا کرد )مظاهری  خالص آن افزایش

 از باالتر نعناع و سویا طمخلو کشت سویا در بوته در

 باالتر دانه تعداد اصلی و عامل بود خالص سویا کشت

)مافی و موک گردید  گزارش باالتر غالف تعداد بوته در

  (.2443سیاریلی 

نتایج نشان داد کاربرد قارچ مایکوریزا باعث افزایش 

 نشان داد کهمطالعه ای  نتایج تعداد غالف لوبیا گردید.

 موجب رایزوبیوم و قارچ مایکوریز باکتری با تلقیح

گردید  تیمار شاهد به تعداد غالف در لوبیا نسبت افزایش

 را مایکوریزا مثبت تأثیرات (. 2414)بهت و همکاران 

 بخصوص ضروری عناصر جذب بهبود به توانمی

داد )چن و  نسبت مایکوریزا هایقارچ فسفر توسط عنصر

 فسفر جذب افزایش نیز مطالعات زیادی (.2443همکاران 

 از فسفر فعال به جذب را توسط قارچ آن مثبت تأثیرات و

 و قارچ ایریشه خارج هایمیسیلیومفعالیت  و خاک

میکوس و -است )وگل داده گیاه نسبت به آن انتقال

(. در بررسی که توسط بهت و همکاران 2449همکاران 

( انجام شد مشخص گردید که افزایش تأمین فسفر 2414)

برای گیاه میزبان توسط قارچ مایکوریز موجب افزایش 

ر و سرعت شود. میزان فسفهای ریشه میتعداد گره

فتوسنتز گیاهان دارای قارچ مایکوریز در مقایسه با 

 گیاهان فاقد مایکوریزا بیشتر است. در نتیجه اثر این

عوامل، اندازه گره و انرژی جهت تثبیت نیتروژن افزایش 
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( گزارش کردند تلقیح 1384یابد. علیمددی و همکاران )می

در  گیاه نخود با قارچ مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم

تشکیل گره بر روی ریشه گیاه مؤثر واقع شد. به نظر 

رسد که یک حالت همزیستی چند جانبه بین لوبیا، قارچ می

مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم وجود دارد به طوری که 

قارچ مایکوریزا با افزایش سطح جذب مواد غذایی از جمله 

فسفر برای ریشه گیاه و باکتری با چسبیدن به سطح 

ای قارچ مایکوریزا و در نهایت نفوذ به داخل ریشه ههیف

تواند در تشکیل تعداد گره اثر مثبتی داشته و از گیاه، می

آن جای که تشکیل گره بر روی ریشه نیاز شدیدی به 

(، لذا می توان اظهار داشت که 1344فسفر دارد )مرزبان 

کاربرد مایکوریزا از طریق بهبود گره زایی توسط ریشه 

بیا به واسه تأمین فسفر مورد نیاز گیاه باعث گیاه لو

افزایش تثبیت نیتروژن برای گیاه شده و از این طریق 

 موجبات رشد و نمو آن را فراهم آورده است.

 

 
 25(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در مقایسه میانگین تعداد غالف گیاه لوبیا -6شکل 

(D50 ،)52 (D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25 

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05بوته شوید به 

 

 تعداد دانه در غالف

( نشان داد 9جدول نتایج تجزیه واریانس داده ها )

که سیستم کشت و کاربرد مایکوریزا تأثیر معنی داری 

بر تعداد دانه در غالف گیاه لوبیا در طول دو سال 

 با کشت (2444همکاران ) و کاروترز آزمایش نداشتند.

 در نیام دانه تعداد که کردند اعالم لوبیا و ذرت مخلوط

 مظاهری و همکاران .نمی شود واقع تأثیر تحت لوبیا

در تحقیقی روی کشت مخلوط ارقام سویا  (1381)

در گیاه  نیامگزارش کردند که تغییرات تعداد دانه در 

های مختلف دارای تفاوت معنی داری نبود در تراکمسویا 

ه در نیام نسبت به تعداد نیام و اظهار کردند که تعداد دان

و کمتر تحت  استدر بوته از تغییرات کمتری برخوردار 

گیرد. زراعی قرار می تأثیر شرایط محیطی و مدیریت

( در کشت مخلوط ذرت و باقال نیز 1385رضایی چیانه )

های مورد مطالعه به دست نتایج مشابهی روی گونه

زایش رقابت بین رسد که افبنابراین، به نظر می آوردند.

ای در کشت مخلوط شوید و لوبیا تأثیر چندانی بر گونه

 .ر غالف نداردها دتعداد دانه

 

 دانهعملکرد 

همان طوری که در جداول تجزیه واریانس داده ها 

مالحظه می گردد تأثیر سطوح سیستم کشت و کاربرد 

لوبیا معنی دار بوده است  دانهقارچ مایکوریزا بر عملکرد 

(. برهمکنش سیستم کشت و کاربرد مایکوریزا 9جدول )

لوبیا معنی دار نشد. مقایسه میانگین داده  دانهبر عملکرد 

ها نشان می دهد کشت مخلوط افزایشی شوید و لوبیا 
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( نسبت به کشت خالص لوبیا باعث 94/94و  94/29)

 افزایش (. این5لوبیا گردید )شکل  دانهافزایش عملکرد 

 نهاآ شدن نزدیک و گیاهی پوشش زایشاف دلیل احتماالً به

 از بهتر استفاده و مخلوط شرایط در مطلوب تراکم به

اختالف معنی داری بین کشت  .باشد می محیطی منابع

 دانهو کشت خالص لوبیا از لحاظ عملکرد   94/59مخلوط 

 مشاهده نگردید. 

جایگزین کردن الگوی افزایشی به جای الگوی 

جایگزینی، روشی است که تاکنون بسیاری از محققین 

مناسب بودن آن را ثابت کرده اند )جوانشیر و همکاران 

(. رقابت در کشت خالص )رقابت درون گونه ای( با 1354

افزایش تراکم زودتر به وقوع می پیوندد و شدیدتر خواهد 

گوی کشت مخلوط با توجه به نیاز شد. درحالی که در ال

متفاوت گونه ها، رقابت آنها کمتر خواهد بود و سودمندی 

گونه های همراه در این الگوی کاشت به میزان رقابت بین 

گونه ای نسبت به رقابت درون گونه ای وابسته است 

 توسط که آزمایشی در (.1389)شریفی و همکاران 

 شد، مشاهده گرفت صورت (2449)  همکاران و وونکس

 نیتروژن راندمان مصرف باقال و ذرت مخلوط کشت در

 این استفاده رفت. باال گونه دو این کشتی تک به نسبت

گره  توسط شده تثبیت نیتروژن و خاک نیتروژن از بهینه

 کلروفیل میزان معنی دار افزایش باعث باقال های ریشه

 ذرت عملکرد رفتن باال سبب و بالطبع برگی فتوسنتز و

 ذرت مطلوب عملکرد کلروفیل و میزان نیتروژن، بین شد.

 ویژه به دانه ای سورگوم های با های مخلوط کشت در

دارد )آرگنتا و  وجود قابل قبول و مثبت همبستگی باقال

به طور کلی، عملکرد در کشت مخلوط  .(2449همکاران 

نیلسون و -به دلیل استفاده مؤثرتر از نور )هاوگارد

(، اثرات آللوپاتیک بر روی علفهای هرز 2443همکاران 

( و انتقال نیتروژن تثبیت شده به 1458)پودنام و دوک 

  .( افزایش می یابد1444 و همکارانگیاه مجاور )کامار 

 

 
 25 (D50 ،)52(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در مقایسه میانگین عملکرد دانه لوبیا -5شکل 

(D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)25  بوته شوید

 ([D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05به 

 

حاضرنشان داد که کاربرد قارچ  تحقیقنتایج 

مایکوریزا به طور قابل مالحظه ای باعث افزایش عملکرد 

ح توأم تلقیای (. در مطالعه9جدول گیاه لوبیا گردید ) دانه

قارچ مایکوریز آربوسکوالر بذور لوبیا چشم بلبلی با 

باکتری ریزوبیوم موجب  و (Glomus mossea)گونه 

بیشتر شدن عملکرد ماده خشک، تعداد غالف و عملکرد 

رسد که قارچ به نظر می (. 2448)بابی و همکاران  دانه شد

مایکوریزا آربوسکوالر به واسطه انشعابات میسلیومی 

خود سطحی اضافه را برای جذب آب و عناصر غذایی به 

وجود آورده است و در نتیجه دریافت آب و مواد معدنی 
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-افزایش یافته و به تبع آن فرایند فتوسنتز نیز بهبود می

 یابد و عملکرد دانه گیاهان زراعی رابطه نزدیکی با

دارد. در گیاهان  2COاسیمیالسیون فتوسنتزی خالص 

 یابد تا نیازمایکوریزایی سرعت فتوسنتز افزایش می

همزیستی قارچ مایکوریزا تأمین شود این عمل از طریق 

-به ازای واحد برگ انجام می  2COافزایش مقدار تثبیت 

گیرد. شواهد زیادی وجود دارد که با وجود انتقال بیشتر 

ها در گیاهان مایکوریزایی این تزی به ریشهمواد فتوسن

گذارد. بنابراین انتقال تأثیری بر وزن خشک گیاه نمی

افزایش فتوسنتز توسط قارچ مایکوریزا جذب عناصر 

دهد و همین امر موجب غذایی در خاک را افزایش می

ذخیره بیشتر مواد غذایی در دانه شده و در نهایت وزن 

 با تلقیح(. 1344بد )مرزبان یاصد دانه نیز افزایش می

 ل درکلروفی و سیتوکنین مقادیر افزایش باعث مایکوریزا

را افزایش می دهد  گیاه رشد نهایت در می شود و گیاهان

( 2414(. تانگ جان و همکاران )1484)آلن و همکاران 

بیان داشتند که استفاده از قارچ مایکوریزا در کشت 

باقال را در حدود  مخلوط برنج و باقال مقدار بیوماس

درصد به ترتیب نسبت به تک کشتی و بدون  288تا  8/64

 های مایکوریزاتلقیح با قارچ مایکوریزا افزایش داد. قارچ

های پس از همزیست شدن با گیاهان میزبان بر جنبه

ذارند گمختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی گیاه تأثیر می

لونا و  -)استرداشوند و موجب بهبود رشد و نمو آن می

(. یکی از دالیل افزایش عملکرد گیاهانی که 2443دیویس 

شوند این است که این قارچ ها با مایکوریزا تلقیح می

 شوند. برخیموجب افزایش فتوسنتز در گیاه میزبان می

از محققین افزایش در سرعت فتوسنتز گیاهان 

 نمایکوریزایی شده را گزارش کرده اند )والتین و همکارا

ای از محققین معتقدند که مایکوریزا باعث (. عده2446

افزایش سرعت فتوسنتز در واحد سطح برگ گیاه میزبان 

شود و دلیل این امر را افزایش غلظت نیتروژن برگ و می

به تبع آن افزایش مقدار کلروفیل سیستم فتوسنتزی و 

افزایش راندمان فسفر فتوسنتزی، افزایش فعالیت آنزیم 

ند نیترات ریداکتاز، نیتروژناز و گلوتامین سینتتاز های مان

 (. 2443لونا و دیویس -دانند )استردادر گیاه میزبان می
 

 عملکرد مجموع( و LERs)جزئی  زمین برابری نسبت

 (RYT) نسبی

به مشوواهده می گردد   A,B 8همچنان که در شووکل  

یاه بیشتر از گجزئی لوبیا  زمین برابری نسوبت  طور کلی

واقعیت اسووت که افزایش که بیانگر این شوووید می باشوود 

ه دعملکرد کشووت مخلوط بیشووتر مربوط به گیاه لوبیا بو

 کشووت مخلوط به جزءکل  نسووبی عملکرد مجموع اسووت.

های کشت مخلوط برای همه ترکیبشوید با لوبیا  59:94

بیشتر از یک بود. در شرایط کشت مخلوط، کاربرد قارچ 

 عمجمومایکوریزا نسبت به عدم کاربرد آن باعث افزایش 

(. بر اساس میانگین داده 4شوکل   گردید ) نسوبی  عملکرد

به به تیمار کشوووت مخلوط افزایشوووی  RYTباالترین  ها

مربوط ( 61/1شوید با لوبیا و کاربرد مایکوریزا ) 94:94

اختالفوات مورفولوژیک شووووید و لوبیا و در نتیجه  بود. 

های مختلف و اسوووتفاده مکملی از منابع، ایجاد اشوووکوب

هووای مختلف خوواک برداری بهتر از نور و یووا افقبهره

بزرگتر از یوک بواشووود. آبراهام و    RYTتوانود دلیول   می

در کشت  RYT( اظهار داشتند که افزایش 1489سوینگ ) 

ر از یک به دلیل افزایش جذب نیتروژن مخلوط به بیشوووت

 زمین برابری نسووبت ( افزایش2442راجسوووارا )  اسووت.

 نعناع و فرنگی گوجه همچنین و مخلوط نعناع کشووت در

 مخلوط کشووت  گزارش کرد. در را معطر شوومعدانی  با

نیز گزارش شووده  8/1کل تا   LERمرزه  و ایرانی شووبدر

 رسدمی نظر به (.1384است )حسن زاده اول و همکاران، 

 و تشوکیل  در مایکوریزا قارچ مخلوط، کشووت شورایط  در

 نتیجه در و داشووته مهمی نقش خاک هایخاکدانه ثبات

 توسوووعه باعث و یافته بهبود خاک هیدرولیکی هودایت 

 شده غذایی عناصر و آب جذب بهبود و ایریشه سیستم

 شبکۀ داشتن با مایکوریزا هایقارچ(.  2441 آوگ،) است

 ریشه،  جذب سورعت  و سوطح  افزایش و گسوترده  هیفی

 ویژه به عناصوورغذایی و آب جذب در را گیاهان کارایی

 داده افزایش مس و روی فسفر، مانند تحرک کم عناصور 
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 دل، و مارسووچنر) شوووندمی آنها رشوود بهبود موجب و

 توسووط فسووفاتاز آنزیم ترشووح و تولید همچنین(. 1449

 غیرمحلول فسفات که شودمی باعث مایکوریزا هایریسه

 برای و آید در محلول فرم به خاک در شوووده تثبیت و

با توجه به   (.2449 سوووونگ،) گردد جذب قابل ریشوووه

یی در رشد و نمو گیاه دارند و نقشوی که آب و مواد غذا 

 درکوه قوارچ مایکوریزا    توأثیری بوا عنوایوت بوه     همچنین 

می توانود داشوووته  برای گیواه   عوامول این جوذب  افزایش 

از ، می توان اظهار داشوووت که قارچ مایکوریزا دبواشووود 

طریق افزایش جووذب آب و مواد غووذایی برای گیوواه در 

( 9جدول )دانه شرایط کشت مخلوط سبب بهبود عملکرد 

 ارزیابی موجب بهبود شاخص هایشوده و از این طریق  

 شده است. مخلوط کشت

 

  
(، تحت تأثیر سطوح سیستم کشت ]کشت خالص B( و شوید )A( برای لوبیا )LERsبرابری زمین جزئی )نسبت  -8شکل 

بوته در متر  05بوته شوید به  22( بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی D75) 25 (D50 ،)52(، D25) 22شوید با تراکم 

بوته در متر مربع  05بوته شوید به  52(، D50/C40لوبیا )بوته در متر مربع  05بوته شوید به  25(، D25/C40مربع لوبیا )

 ([D75/C40) لوبیا

 

 (RVTمجموع ارزش نسبی )

 مقادیرمشووواهده می گردد  14همچنان که در شوووکل 

RVT افزایشووی مخلوط های کشووت تیمارهای تمام در 

 دهنده نشوووان که بود، یک از بیشوووتر لوبیا با شووووید

 به نسووبت مخلوط های کشووت این اقتصووادی سووودمندی

 در مایکوریزاقارچ  کاربرد. باشوود می خالص های کشوت 

 RVT افزایش باعث موارد اغلب در مخلوط کشت شرایط

 مخلوط کشت در اقتصادی سوودمندی  بیشوترین . گردید

 مایکوریزا کاربرد و لوبیا با شووووید 94:94 افزایشوووی

 فیزیولوژیک و مرفولوژیک اختالفات. شد حاصل( 42/2)

 لدالی از یکی مخلوط کشووت در غیربقوالت و بقوالت بین

 تسهیل یا مثبت جانبه دو همزیسوتی  روابط بروز اصولی 

 دهی، ریشووه عمق در تفاوت(. 2441 آکودا،) باشوود می

 از احتماال ریشه طول تراکم و ریشوه  شوعاعی  گسوترش 

 مخلوط کشووت در جزء دو رقابت بر که هسووتند عواملی

 افزایش باعث و گذاشته تأثیر غذایی عناصور  و آب برای

 .شوند می زمین از استفاده کارایی

های شووود که گونهاز نظر رقابت چنین اسووتنباط می

مختلف گیواهی در مجاورت یکدیگر برای جذب عنصووور  

نمایند یا به عبارت دیگر اثر بخصووووصوووی رقوابوت نمی   

رقابت درون ای مسووواوی و یا کمتر از رقابت برون گونه

ای اسوووت. در چنین حالتی گیاهان نه تنها با یکدیگر گونه

نمایند بلکه مکمل یکدیگر هم هسوووتند. به علت رقابت نمی

استفاده مؤثر از منابع موجود،  میزان کمیت و کیفیت در 

یابد. جذب بیشووتر تابش فعال کشووت مخلوط افزایش می

 فتوسووونتزی، آب و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در کشوووت

تواند دلیل اصلی افزایش عملکرد آن نسبت به مخلوط می
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کشوت خالص باشود به عبارت دیگر ثبات تولید در کشت   

مخلوط بیشوتر اسوت. در کشووت مخلوط نسبت به کشت   

خوالص از آب و منووابع بووه طور مطلوب تری اسوووتفوواده  

ا کنند با کشت لوبیشوود و عملکرد بیشوتری تولید می  می

رکیب شووونده در کشووت مخلوط به عنوان یکی از اجزاء ت

توان به تثبیت بیولوژیک با شووووید و قارچ مایکوریزا می

نیتروژن و افزایش جذب فسفر که از عناصر پر مصرف 

های تولید گیواه بوده اسوووتفواده نمود و بوا کاهش هزینه   

 کمیت و کیفیت را در کشت مخلوط افزایش داد.

 
(، D25) 22سطوح سیستم کشت ]کشت خالص شوید با تراکم  در (  لوبیا و شویدRYTعملکرد نسبی کل ) مجموع -9شکل 

25 (D50 ،)52 (D75 بوته در متر مربع و کشت مخلوط افزایشی )05بوته شوید به  22 ( بوته در متر مربع لوبیاD25/C40 ،)

([. تحت D75/C40) بوته در متر مربع لوبیا 05بوته شوید به  52(، D50/C40بوته در متر مربع لوبیا ) 05بوته شوید به  25

 شرایط کاربرد و عدم کاربرد قارچ مایکوریزا

 

  نتیجه گیری نهایی

اه در گیاز این تحقیق نشان داد که  دست آمدهنتایج به 

شوید، در شرایط کشت مخلوط افزایشی شوید با لوبیا، 

افزایش پیدا کرد. در حالی که کشت مخلوط  دانهعملکرد 

تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در بوته و  کاهشباعث 

تعداد شاخه فرعی در بوته گردید. در لوبیا، کشت مخلوط 

افزایشی شوید و لوبیا باعث وزن غالف، تعداد غالف و 

گردید. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ  دانهعملکرد 

شوید باعث افزایش تعداد چتر در بوته، مایکوریزا در گیاه 

تعداد چترک در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد 

گردید. همچنین، در گیاه لوبیا وزن غالف، تعداد  دانه

با کاربرد قارچ مایکوریزا به طور  دانهغالف و عملکرد 

ی برا نسبی عملکرد مجموع معنی داری افزایش پیدا کرد.

ه کشت مخلوط بیشتر از یک بود. های کبیشتر ترکیب

نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت 

 آزمایش این که آنجا ازمی باشد. شوید و لوبیا خالص 

 نتیجه توان می بنابراین شد اجرا نهاده کم سیستم در

 برای مناسب راهکارهای از یکی مخلوط کشت که گرفت

 بدون یا مصرف حداقل با مطلوب عملکرد به دسترسی

 منجر مدت بلند در که است خارجی های نهاده مصرف

 انرژی به زراعی های سیستم وابستگی عدم یا کاهش به

 .شود می آنها پایداری افزایش و فسیلی های

 

 مورد استفاده منابع

 عملکرد و مورفوفیزیولوژیک  صفاتاز برخی بر میکوریزا قارچ و خشکی تنش . تأثیر1342 هادیان ج، ، جلیلوند، پ وب پور اسماعیل

 .164-155(: 2)9کشاورزی،  شناسی . بوم(.Satureja hortensis L)مرزه 

 . اکولوژی کشت مخلوط )ترجمه(. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1354 جوانشیر ع، دباغ محمدی نسب ع، حمیدی آ و قلی پور م،
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 Satureja)مرزه  عملکرد و خصوصیات زراعی بر تراکم اثر .1384 م، محالتی و نصیری ر ح خزاعی ع، کوچکی ف، اول زاده حسن

hortensis L.)  ایرانی و شبدر(Trifolium resupinatum L.)  424-424 (:6) 8، ایران زراعی های پژوهش کشت مخلوط. در. 

نسبت اختالط و تراکم بوته بر تولید علوفه در کشت مخلوط  تأثیر. 1389 ،سروش زاده ع و م ع شریفی ی، آقاعلیخانی م، مدرس ثانوی

 . 363-354(: 3) 35-1سورگم با لوبیا چشم بلبلی. مجله علوم کشاورزی ایران، 

. بررسی اثر قارچ مایکوریزا وزیکوالر آربسکوالر، فسفر و تنش خشکی بر کارایی 1354 ،ا و علیزاده ع شیرانی راد ا، هاشمی دزفولی

 . 122-125: 16جذب عناصر غذایی در گیاه گندم.  نشریه نهال و بذر ایران، 

 علف هرز کنترل پتانسیل و عملکرد اجزای عملکرد، زراعی، خصوصیات . بررسی1384 ،محالتی م نصیری ی، کوچکی ع و زادهعلی

 بوم نشریه  .مخلوط کشت شرایط ( در.Ocimum basilicum Lرویشی ) ریحان (  و.Phaseolus vulgaris Lلوبیا ) گیاه دو

 . 354-383(: 3)2کشاورزی،  شناسی

 و مایکوریزا فسفات، کننده حل ریزجانداران تأثیر ارزیابی .1384 ،افشاری ر توکل و ح بشارتی حسین  ،جهانسوز م ر ،علیمددی ا

 . 93-93 (:1) 29، مجله پژوهشی خاک .نخود گیاه در زایی گره بذر بر پرایمینگ

اروپایی  گاوزبان ردیفی مخلوط کشت مختلف الگوهای اکولوژیک . بررسی1341غفوری ا،  امین و س دل خرم ، ع، شباهنگ ج کوچکی

(Borago officinalis L.( و لوبیا )Phaseolus vulgaris L. .)1-11(: 1) 9، کشاورزی شناسی بوم نشریه.  

. تأثیر همزیستی توأم قارچ مایکوریزا آرباسکوالر و باکتری مزوریزوبیوم بر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی. 1344 مرزبان ز،

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود. پایان

 مخلوط. انتشارات دانشگاه تهران. . زراعت1355 مظاهری د،

 .94-99: 99. بررسی کشت مخلوط ارقام مشخصی از سویا، مجله پژوهشی وسازندگی، 1381 مظاهری د، پاساری ب و پیغمبری ع،

  صفحه. 993، دانشگاه فردوسی مشهد(. استفن آر . گلیسمن. ترجمه )اگرواکولوژی. 1388 نصیری محالتی م و کوچکی ع،

. تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس 1341ویسانی و، رحیم زاده خویی ف و سهرابی ی، 

 .53-85(: 1)28پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. -گیاه دارویی ریحان. فصلنامۀ علمی
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