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چکیده
مقدمه و هدف :با توجه به لزوم استفاده از سیستمهای کشاورزی پایدار و وارد کردن گونههای جدید بهمنظور افزایش
تنوع گونهای ،پژوهشی با هدف بررسی اثر کشت مخلوط آویشن ( )Thymus vulgaris L.با سویا ( )Glycine max L.با
کاربرد کود زیستی بر محتوی و عملکرد اسانس آویشن و شاخصهای اکولوژیکی اجرا شد.
مواد و روشها :آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوكهای کامل تصادفی با  09تیمار و  3تکرار در
دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی  0398اجرا شد .فاکتور اصلی الگوهای مختلف کشت شامل کشت خالص
آویشن ،کشت خالص سویا ،کشت مخلوط یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن ( )0:0و دو ردیف سویا +یک ردیف آویشن
( )9:0بود .فاکتور دوم و سوم بهترتیب تلقیح و عدم تلقیح با میکوریز و برداشت (دو چین) بودند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،بیشترین عملکرد ماده خشک آویشن ( 636/5گرم در متر مربع) در کشت خالص و چین اول
بدست آمد .همچنین ،بیشترین عملکرد اسانس آویشن ( 9/65گرم در متر مربع) در چین اول و الگوی کشت مخلوط 0:0
بدست آمد .عالوه بر این ،با تلقیح قارچ میکوریزا درصد و عملکرد اسانس آویشن بترتیب  31/86و  00/95درصد نسبت به
عدم تلقیح افزایش یافت .بیشترین شاخصهای اکولوژیکی (نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان ،نسبت معادل سطح
برداشت و کارایی استفاده از زمین) و شاخصهای اقتصادی (سودمندی کشت ،سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و
شاخص بهرهوری سیستم) در الگوی کشت  0:0با کاربرد کود زیستی بدست آمد که بیانگر سودمند بودن این الگوی کشت
از لحاظ اقتصادی نسبت به کشت خالص دو گیاه میباشد.
نتیجهگیری :به طور کلی ،کشت مخلوط یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن همراه با کود زیستی میتواند در افزایش درآمد
اقتصادی و کارایی استفاده از زمین به کشاورزان معرفی گردد.
واژههای کلیدی :الگوی کشت ،شاخص بهرهوری سیستم ،عملکرد دانه ،کشاورزی پایدار ،کود زیستی
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Abstract
Background and Objectives: In order to using sustainable agricultural methods and entering new species for
increasing biodiversity, a field experiment performed to evaluate the effect of thyme (Thymus vulgaris L.) and
soybean (Glycine max L.) with application of biofertilizer on the essential oil productivity, essential oil yield
and ecological indices.
Material and Methods: A field experiment was carried out as split split plot based on the randomized
complete blocks design (RCBD) with 12 treatments and three replication at the faculty of Agriculture,
University of Maragheh during 2019 growing season. The main factor was different planting patterns including
thyme sole culture, soybean sole culture, intercropping of one row soybean+ one row thyme (1:1) and
intercropping of two rows of soybean+ one row thyme (2:1). The sub plot and sub- sub plot factor were
inoculation and non-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungus and harvest time (first harvest and second
harvest), respectively.
Results :The results demonstrated that the highest dry yield of thyme (634.5 g.m-2) was achieved in the sole
culture of plants with application of AMF. Also, the highest essential oil yield of thyme (9.45 g.m-2) was
observed in the first harvest and intercropping ratio of 1:1. In addition, the essential oil yield and essential oil
yield of thyme with AMF inoculation increased by 30.86 and 11.95% compared with control. Moreover, the
highest ecological indices (LER, AHER, ATER and LUE) and monetary indices (IA, MAI and SPI) were
achieved in the intercropping ratio of 1:1 with AMF application.
Conclusion: The intercropping ratio of 1 row soybean+ 1 row thyme along with biofertilizer could be
suggested to farmers for enhancing economic income and land use efficiency.
Keywords: Bio-Fertilizer, Cropping Pattern, Sustainable Agriculture, System Productivity Index, Seed Yield
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مقدمه
کشت خالص هر چند دارای عملکرد باالیی است و در
تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد نقش مهمی ایفاء

11

توسط سویا در طول فصل رشدی و در شرایط محیطی
مختلف  65-005کیلوگرم در هکتار گزارش شده است
(هریج و همکاران .)0991

میکند ،ولی به هزینه و انرژی باالیی نیاز داشته و از نظر

آویشن ( )Thymus vulgaris L.گیاهی است از تیره

بومشناختی باعث بروز مشکالتی از جمله آلودگی

نعناعیان با ساختار بوتهای و ساقه مستقیم و علفی یا

آبهای زیرزمینی ،افزایش آفات ،از بین رفتن منابع

چوبی و پرشاخه به ارتفاع  01تا  31سانتیمتر و در

طبیعی و کاهش تنوع زیستی میشود .بنابراین ،بازنگری

بعضی موارد تا  65سانتیمتر است .ساقههای منشعب

در روشهای متداول کشاورزی و راهکارهای مربوط به

این گیاه پوشیده از کركهای سفید رنگ میباشد .پیکر

استفادهی بیشتر و بهتر از منابع و افزایش راندمان تولید

رویشی آویشن باغی حاوی مواد مؤثره اسانس با میزان

ضروری است (نصیری محالتی و همکاران  .)9105کشت

 0-3درصد میباشد .اسانس آویشن از جمله ده اسانس

مخلوط به عنوان یکی از مهمترین سیستمهای کشاورزی

معروف است که دارای خواص ضدباکتریایی و

پایدار ،به دلیل افزایش تنوع و سود حاصل از آنها در

ضدقارچی ،آنتیاکسیدان ،نگهدارنده طبیعی غذا و

واحد سطح و زمان از اهمیت ویژهای برخوردار است

تاخیردهنده پیری میباشد و جایگاه خاصی در تجارت

(امانیماچیانی و همکاران  .)9109کشت مخلوط ،کشت

جهانی دارد .مهمترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس را

دو یا چند گیاه زراعی به صورت توأم بوده که امکان

تایمول ،گاما ترپینن ،پی سایمن و کارواکرول تشکیل

برقراری روابط متقابل بین گیاهان مختلف را فراهم

میدهد .عالوه براین ،پیکر رویشی گیاه حاوی تانن،

ساخته و موجب افزایش عملکرد در واحد سطح ،بهبود

فالونوئید ،ساپونین و مواد تلخ نیز میباشد (عسکری و

راندمان استفاده از منابع محیطی (بارگاز و همکاران

همکاران .)9108

 )9105و کاهش خسارت آفات میشود (کائو و همکاران
.)9105

نتایج آزمایشات قبلی بیانگر این است که کشت
مخلوط گیاهان دارویی به همراه لگوم منجر به افزایش

لگومها به دلیل داشتن پروتئین باال ،فیبر و

اجزای عملکرد ،کمیت و کیفیت گیاهان دارویی میشود.

کربوهیدرات به عنوان دومین منبع مهم جهت تامین منابع

امانیماچیانی و همکاران ( )9108گزارش کردند درصد و

غذایی انسانها مورد استفاده قرار میگیرند .سویا با نام

کیفیت اسانس حاصل از نعناعفلفلی ( Mentha piperita

علمی  ،Glycine max L.گیاهی یک ساله متعلق به تیره

 )L.در کلیه الگوهای کشت مخلوط با سویا (Glycine

لگومینوز میباشد .سویا یکی از مهمترین گیاهان روغنی

) max L.نسبت به کشت خالص افزایش یافت .نتایج

و پروتئینی به شمار میرود و بذر سویا بر مبنای وزن

پژوهش مافی و موسیارلی ( )9113نشان داد که عملکرد

خشک به طور متوسط دارای  35-61درصد پروتئین و

نعناعفلفلی در کشت مخلوط با سویا  51درصد افزایش

 08-91درصد روغن و حدوداً  35درصد کربوهیدارت

یافت و با افزایش درصد منتول و کاهش درصد

میباشد و به عنوان یک رژیم غذایی اصلی در تعذیه

منتوفوران و منتیل استات (اجزای تشکیل دهنده اسانس

انسان و دامها مورد استفاده قرار میگیرد (پراتاب و

نعناع فلفلی) ،افزایش کیفیت اسانس حاصل گردید .عالوه

همکاران  .)9109کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکی

بر این ،تعداد برگ به ازای هر گره ،مساحت برگها،

نیتروژن ،موجب تقویت خاكهای زراعی شده و ازنظر

شاخص سطح برگ ،میزان کلروفیل ،کاروتنوئید ،وزن

اکولوژیکی نقش مهمی در پایداری اکوسیستمهای زراعی

خشک ساقه و برگ در الگوهای کشت مخلوط بهبود پیدا

ایفا مینماید .بطور میانگین ،میزان نیتروژن تثبیت یافته

کردند .همچنین ورما و همکاران ( )9103نتیجه گرفتند که
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عملکرد و اسانس نعناعفلفلی بصورت قابل توجهی تحت

فعالیت بیشتر آنزیمهای آنتیاکسیدانی در شرایط تنش

تاثیر کشت مخلوط با شمعدانی ( Pelargonium

منجر شده است (استادی و همکاران  ،9191ویسانی و

 )graveolens L.قرار گرفت ،به گونهای که بیشترین

همکاران  .)9106امیری و همکاران ( )9105مشاهده

عملکرد و کارآیی استفاده از منابع محیطی در کشت

کردند فعالیت آنریمهای آنتیاکسیدانی ،درصد اسانس و

مخلوط بدست آمد .درصد اجزای تشکیل دهنده اسانس

کیفیت اسانس گیاه شمعدانی معطر در شرایط تنش

نعناعفلفلی و شمعدانی و بازارپسندی آنها نیز با انجام

خشکی با کاربرد قارچ میکوریزا افزایش یافت .استادی و

کشت مخلوط بهبود پیدا کردند.

همکاران ( )9191نیز نتیجه گرفتند درصد و کیفیت اسانس

با توجه به محدودیت سطح زیرکشت ،مصرف

نعناعفلفلی با کاربرد قارچ میکوریزا بهبود پیدا کردند .این

کودهای شیمیایی در طی انقالب سبز و بعد از آن بهعنوان

ویژگیهای گیاهان کلونیزه شده با قارچ میکوریزا به آن

تنها راهکار افزایش تولید در واحد سطح در نظر گرفته

ها اجازه میدهد تا نسبت به گیاهانی که با قارچ میکوریزا

شده است .کاربرد کودهای شیمیایی در دهه  9101نسبت

کلونیزه نشدهاند ،اهمیت ویژهای برای محیطهای چالش

به  0991دو برابر شده و از  80هزار تن در سال 0991

برانگیز داشته باشند .بنابراین با توجه به رویکرد

به  060هزار تن در سال  9101رسیده است (لیو و الل

روزافزون به استفاده از گیاهان دارویی و نقش این

 .)9105با توجه به کارآیی پایین کودهای شیمیایی (-51

گیاهان در چرخه اقتصادی و از طرف دیگر لزوم استفاده

 31درصد) و مشکالت زیستمحیطی ناشی از مصرف

از نظامهای کشاورزی پایدار و ارتقای عملکرد کمی و

باالی آنها ،ضروری است استفاده از کودهای زیستی

کیفی گیاهان ،پژوهشی با هدف ارزیابی برخی صفات

توسعه پیدا کنند .کودهای زیستی حاوی قارچها و

کمی و کیفی و شاخصهای اکولوژیکی ،رقابتی و

باکتریهای مفید حل کننده عناصر غذائی هستند که

اقتصادی در کشت مخلوط آویشن -سویا با کاربرد قارچ

معموالً با اسیدی کردن خاك و یا ترشح آنزیمها موجب

میکوریزا اجرا گردید.

آزادسازی عناصر از ترکیبات پیچیده معدنی و آلی
خواهند شد .قارچهای میکوریزا آربوسکوالر ،0یکی از

مواد و روشها

عوامل بیولوژیک خاكهای زراعی میباشند که به دلیل

این پژوهش در سال زراعی  0398در مزرعه دانشکده

افزایش سطح مؤثر ریشه و به دنبال آن سطح جذب و

کشاورزی دانشگاه مراغه با طول جغرافیایی  66درجه و

توانایی افزایش جذب فسفر از منابع غیرمتحرك بهواسطه

 06دقیقه شرقی و عرض  39درجه و  93دقیقه شمالی با

فعالیت آنزیم فسفاتاز و ترکیبات آلی حل کننده فسفات

ارتفاع  0685متر از سطح دریا اجرا گردید .قبل از اجرای

نامحلول ،موجب استفاده تجاری از این قارچها به عنوان

آزمایش سه نمونه خاك بصورت تصادفی از قسمتهای

کودهای زیستی شده است (محمدی و همکاران .)9106

مختلف محل اجرای آزمایش برداشته (عمق صفر الی 31

میکوریز مقاومت گیاه در برابر تعدادی از تنشهای

سانتی متری) و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

زیستی و غیرزیستی از قبیل خشکی ،کمبود مواد غذایی،

اندازهگیری شد (جدول  .)0همچنین مشخصات آب و

رسوب فلز سمی و شوری را بهبود میبخشد .عالوه بر

هوایی منطقه مورد آزمایش در طول دوره رشدی در

این نتایج پژوهشهای قبلی نشان داده که قارچ میکوریز

جدول  9بیان شده است.

بویژه در گیاهان دارویی به افزایش فتوسنتز ،جذب
رطوبت بیشتر از خاك ،افزایش کلروفیل و کارتنوئید و
- Arbuscular Mycorrhizal Fungi

1

13

ارزیابی عملکرد اسانس و شاخصهای اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی...
جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش (عمق صفر الی  33سانتی متر)
ماده آلی

هدایت الکتریکی

()%

()dS.m-1

1/88

1/90

اسیدیته

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن کل

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()%

699

09/9

1/189

9/53

بافت خاك
لومیرسی شنی

جدول -2مشخصات آب و هوایی منطقه مورد آزمایش در طول دوره رشد
متوسط دمای ماهیانه

بارندگی ماهیانه

مجموع ماهیانه

طول دوره روشنایی

(درجه سانتی گراد)

((mm

ساعات آفتابی

()hr

فروردین

01/6

50/3

918/9

09/59

اردیبهشت

08/5

39/8

318

03/95

خرداد

95/9

6/9

399/3

06/69

تیر

99/6

1

365/6

06/68

مرداد

99/8

1

358/3

03/99

شهریور

99/0

1

319/5

09/56

مهر

06/9

6/3

961/5

00/31

ماه

آزمایش بهصورت اسپلیت اسپلیت پالت بر پایه طرح

از کاشت و  81کیلوگرم در هکتار نیتروژن ( 31کیلوگرم

بلوكهای کامل تصادفی با  09تیمار و سه تکرار اجرا

در هنگام کاشت بصورت کود استارتر و مابقی آن در دو

شد .فاکتور اصلی شامل الگوهای مختلف کشت در چهار

مرحله رشد رویشی و پس از برداشت چین اول آویشن)

سطح ،کشت خالص آویشن ،کشت خالص سویا ،کشت

به خاك اضافه گردید .نشاهای آویشن و بذور سویا در

مخلوط یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن ( )0:0و کشت

 05اردیبهشتماه به ترتیب با تراکمهای  09/5و  65بوته

مخلوط دو ردیف سویا +یک ردیف آویشن ( )9:0بود.

در متر مربع در عمق پنج سانتیمتری خاك کاشته شدند.

فاکتور فرعی و فرعی فرعی بهترتیب تلقیح و عدم تلقیح

اولین نوبت آبیاری بالفاصله بعد از کاشت انجام گرفت.

قارچ میکوریزا و برداشت در دو چین بودند .در الگوهای

مبارزه با علفهای هرز به صورت منظم و بطور دستی

کشت خالص 0:0 ،و  9:0به ترتیب چهار ،شش و نه خط

و آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای بصورت

کشت به طول چهار متر با با فواصل ردیفی  61سانتیمتر

هر  01روز یک بار و بر اساس نیاز آبی گیاه سویا انجام

در نظر گرفته شد .کود زیستی مورد استفاده قارچ

شد.

میکوریزا ( )Funneliformis mosseaeبود که از شرکت

برداشت بصورت تصادفی از سطحی معادل 3/9

زیستفناور پیشتاز واریان تهیه گردید .قبل از کاشت از

مترم مربع (از ردیفهای وسط و با حذف اثرات

خاکی که حاوی هیفهای قارچ ( 0111اسپور در هر 01

حاشیهای) انجام شد .برداشت آویشن در دو چین (اواخر

گرم خاك) بود ،در داخل خطوط کاشت و زیر نشاها به

تیر و شهریورماه) صورت گرفت .در هر دو چین ،آویشن

مقدار  51گرم در هر خط کاشت استفاده گردید .به منظور

در مرحله گلدهی برداشت گردید .بعد از تعیین وزن تر

آمادهسازی زمین جهت کاشت ،در اوایل پاییز 0399

بوتههای برداشت شده ،آنها را در محیط سایه تا ثابت

شخم نیمهعمیق توسط گاوآهن برگرداندار انجام و در

شدن وزن نگهداری و سپس وزن خشک اندازهگیری شد

بهار پس از شخم سطحی ،جهت نرم کردن خاك از دو

عالوه بر این ،بذور سویا در مرحله رسیدگی کامل در

نوبت دیسک عمود بر هم استفاده شد .بر اساس نتایج

اواخر شهریور ماه برداشت گردید( .جدول .)3

آنالیز خاك 61 ،کیلوگرم در هکتار سوپرفسفاتتریپل قبل
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جدول  -3مراحل رشدی سویا و آویشن در طول دوره آزمایشی
آویشن

سویا

کشت

 05اردیبهشت

 05اردیبهشت

رشد رویشی

 05خرداد

 05خرداد

گلدهی

تیر ماه

مرداد ماه

دانه بندی

-

اوایل شهریور ماه

رسیدگی

-

اواخر شهریور ماه

برداشت

دو مرحله ای :اواخر تیر و شهریور

اواخر شهریور ماه

برای استخراج اسانس از دستگاه کلونجر (مدل فارماکوپه

شیشهای در دمای  6درجه سانتیگراد تا زمان آنالیز

بریتانیا) استفاده شد .اسانسگیری بهمدت سه ساعت از

نگهداری گردید .بعد از اسانسگیری ،عملکرد اسانس طبق

اندامهای هوایی انجام شد .سپس اسانسهای استخراج

رابطه زیر محاسبه گردید (امانی ماچیانی و همکاران

شده با سولفات سدیم خشک آبگیری و داخل ویال

.)9109

وزن خشک درصد وزنی اسانس = عملکرد اسانس

)رابطه )0

بهمنظور ارزیابی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص،

( ،9)SPIسودمندی کشت مخلوط ( 8)IAو شاخص برتری

از شاخصهای نسبت برابری زمین ( ،)LERنسبت

مالی کشت مخلوط ( 9)MAIاستفاده شد .نسبت برابری

برابری زمین استاندارد ( ، ،9)LERsنسبت معادل سطح

زمین بر اساس سطح زیر کشت محاسبه میگردد و

زیر کشت و زمان ( ،)ATERنسبت معادل سطح برداشت

بوسیله آن مشخص میشود که برای بدست آوردن

( ،3)AHERکارایی استفاده از زمین ( ، )LUEنسبت رقابت

محصول حاصل از یک هکتار کشت مخلوط ،چه مقدار از

( ،6)CRضریب تراکم نسبی ( ،5)Kغالبیت ( ،6)Aکاهش

زمین به صورت خالص مورد نیاز است تا همان مقدار

واقعی عملکرد ( ، )AYLشاخص بهرهوری سیستم

محصول برداشت شود (یلماز و همکاران .)9105

(رابطه )9

)LER= (Yti/Ytm) + (Ysi/Ysm

در این رابطه  Ytiو  Ysiبترتیب عملکرد آویشن و

دیگر زراعت مخلوط زمین را بیشتر از کشت خالص یک

سویا در کشت مخلوط و  Ytmو  Ysmبترتیب عملکرد

گیاه اشغال میکنند .با توجه به این امر و در نظر گرفتن

آویشن و سویا در کشت خالص میباشد .یکی از معایب

عامل زمان ،شاخص نسبت معادل کشت و زمان پیشنهاد

نسبت برابری زمین این است که عامل زمان در نظر گرفته

شده است .نسبت معادل کشت و زمان در حقیقت بیانگر

نمیشود .در کشت مخلوط گاهی اتفاق میافتد که دوره

کارایی تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی بر حسب واحد

رویش گیاهان بیش از کشت خالص است و یا به عبارتی

زمان و سطح زیر کشت میباشد که از طریق رابطه زیر
محاسبه میشود (ویلی :)0999

2

7

3

8

- Land Equivalent Ratio Standard
- Area Harvest Equivalent Ratio
4
- Competition Ratio
5
- Relative Crowding Coefficient
6
- Aggressivity

- System Productivity Index
- Intercropping advantage
9
- Monetary advantage intercropping

ارزیابی عملکرد اسانس و شاخصهای اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی...
(رابطه )3

13
ATER= (Yti/Ytm×tt)+(Ysi/Ysm×ts)/ t

در این رابطه  ttطول دوره رشد آویشن ts ،طول دوره

عالوه بر این ،نسبت معادل سطح برداشت شاخصی است

رشد سویا و  tطول دوره رشد در کشت مخلوط میباشد.

برای نشان دادن کارآیی یا بازده مصرف منابع محیطی
که به صورت زیر محاسبه شد (ویلی .)0981

(رابطه )6

)AHER= (Yti/Ytm×ni)+ (Ysi/Ysm×ni

 :niبیانگر این است که در طول دوره کشت مخلوط چند

 LERبیش از اندازه واقعی و  ATERکمتر از عدد حقیقی

بار میتوان گیاه را بصورت خالص کاشت یا برداشت

سودمندی کشت مخلوط را نشان میدهد ،بهتر است

نمود.

میانگین این دو شاخص برای ارزیابی کشت مخلوط

کارآیی استفاده از زمین ،توسط دو شاخص  LERو

استفاده گردد (سینگ و همکاران .)9103

 ATERاز طریق رابطه زیر محاسبه شد .بهدلیل این که
(رابطه )5

LUE (%) =[(LER+ATER)/ 2] ×100

نسبت رقابت ،شاخص مهمی برای دانستن توانایی رقابت

شدت رقابت بین دو گونه در تیمارهای مختلف میتوان

یک محصول با محصول دیگر است (ویلی و رائو .)0981

نسبت به سودمندی کشت مخلوط قضاوت کرد (یلماز و

با بررسی مفهومی به نام نسبت رقابت اگر چه میزان

همکاران .)9105

اضافه محصول نشان داده نمیشود ،ولی با اشاره به

)CRt = (LERt/LERs) × (Zsi/Zti

(رابطه )6
)CRs = (LERs/LERt) × (Zti/Zsi

در این رابطه  Zsiو Ztiبه ترتیب نسبت سویا و آویشن

ضریب تراکم نسبی ( ،)Kمیزان رقابت بین گیاهانی را

کاشته شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط میباشد.

نشان میدهد که با استفاده از روش جایگزینی به صورت
مخلوط کشت شدهاند.

(رابطه )9

K = kt×Ks
]Kt = (Yti×Zsi)/[(Ytm – Yti) Zti
]Ks = (Ysi×Zti)/ [(Ysm – Ysi) Zsi

در این رابطه  Zsiو Ztiبه ترتیب نسبت سویا و آویشن

در کشت مخلوط و خالص میباشند .ضریب غالبیت،

کاشته شده در الگوهای مختلف کشت مخلوط میباشد.

میزان غالبیت گیاهان را نسبت به همدیگر در کشت

همچنین  Ysi ،Ytm ،Ytiو  Ysmبه ترتیب عملکرد تولیدی

مخلوط نشان میدهد (هاوگارد نیلسن و همکاران .)9119

آویشن در کشت مخلوط و خالص و عملکرد تولیدی سویا
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(رابطه )8

)At= (Yti/Ytm×Zti) – (Ysi/Ysm×Zsi
)As= (Ysi/Ysm×Zsi) – (Yti/Ytm×Zti

در این رابطه  Atو  Asبه ترتیب ضریب غالبیت برای

برای تعیین شاخص بهرهوری سیستم کشت مخلوط

آویشن و سویا در الگوهای مختلف کشت مخلوط

( )SPIاز رابطه زیر استفاده شد (الیتورگایدیس و

میباشد.

همکاران .)9100
رابطه 9

SPI = (Ysm/Ytm)Yti + Ysi

جهت تعیین سودمندی اقتصادی از شاخصهای سودمندی کشت مخلوط ( )IAو سودمندی مالی ( )MAIاستفاده شد
(الیتورگایدیس و همکاران .)9100

(رابطه )01
(رابطه )00

IA = IAt+ IAs
IAt = AYLt× Pt
IAs = AYLs× Ps
)MAI = (Yti×Pt + Ysi×Ps) × (LER-1/LER

در نهایت بعد از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه

ماده خشک در کلیه الگوهای مختلف کشت مخلوط ریحان

واریانس توسط نرمافزار آماری  MSTAT-Cصورت

( )Ocimum basilicum L.و لوبیا ()Phaseolus vulgaris L.

پذیرفت .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن

کمتر از کشت خالص بود .همچنین صالحی و همکاران

در سطح احتمال یک و پنج درصد انجام شد.

( )9109مشاهده کردند بیشترین عملکرد دانه کتان روغنی
) (Linum usitatissimum L.و شنبلیله (Trigonella

نتایج و بحث

) foenum-graecum L.در کشت خالص دو گیاه بیشتر

عملکرد ماده خشک آویشن

از الگوهای کشت مخلوط بود .امانی ماچیانی و همکاران

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )6نشان داد عملکرد

( )9108نیز گزارش کردند عملکرد ماده خشک نعناعفلفلی

ماده خشک آویشن تحت تاثیر الگوی کشت ،تاریخ

در کلیه الگوهای کشت مخلوط آن با سویا نسبت به کشت

برداشت (چین) و ترکیب تیماری دو فاکتور قرار گرفت.

خالص کمتر بود .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که عملکرد

بیشترین عملکرد ماده خشک ( 636/5گرم در متر مربع)

ماده خشک آویشن در چین اول  08/3درصد نسبت به

در چین اول و الگوی کشت خالص حاصل شد .در حالی

چین دوم بیشتر بود .بیشتر بودن ماده خشک در چین

که کمترین عملکرد ماده خشک در چین دوم و الگوی

اول نسبت به چین دوم به طول دوره رشد در چین اول

کشت دو ردیف سویا +یک ردیف آویشن ( )9:0حاصل

و شرایط بهینه برای گیاه در چین اول (از قبیل بیشتر

شد (جدول  .)5کاهش عملکرد ماده خشک آویشن در

بودن طول روز و تابش آفتاب ،دمای محیط و  )...نسبت

الگوهای مختلف کشت مخلوط نسبت به کشت خالص به

به چین دوم مربوط میشود .بطور مشابه امانی ماچیانی

منفی بودن غالبیت و همچنین کمتر بودن نسبت رقابت این

و همکاران ( )9109با مقایسه دو چین نعناعفلفلی بیان

گیاه در برابر سویا مربوط میشود .به طور مشابه،

کردند که چین اول نسبت به چین دوم  99/96درصد

رضائی چیانه و همکاران ( )9191نتیجه گرفتند که عملکرد

عملکرد بیشتری تولید نمود.
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ارزیابی عملکرد اسانس و شاخصهای اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی...
جدول  -4تجزیه واریانس عملکرد ماده خشک ،درصد و عملکرد اسانس آویشن به صورت اسپلیت پالت در زمان
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

عملکرد ماده خشک

درصد اسانس

عملکرد اسانس

تکرار

9

5850/6 ns

**1/165

** 6/53

الگوی کشت

9

**

903099/0

**

0/90

خطای یک

6

قارچ میکوریزا

0

ns

0989/0

**

3595/0

الگوی کشت× قارچ میکوریزا

9

0131/5ns

*

598/9

خطای دو

6

چین

0

**

66890/9

الگوی کشت× چین

9

**

91966/6

قارچ میکوریزا× چین

0

ns

الگوی کشت× قارچ میکوریزا× چین

9

ns

0966/0

خطای سه

09

3969/3

**

31/91

1/13

1/19

*

6/91

1/096

1/196

1/89ns

1/113

1/08
**

**

3/906

ns

**

1/119

ns

1/19

ns

1/10

096/5
9/99

ns

1/316

ns

1/639

5252/1

0/005

0/275

11/5

2/77

15/22

ضریب تغییرات (درصد)

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح  0و  5درصد و عدم تفاوت معنیدار می باشد.

جدول  -5مقایسه میانگین عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس آویشن در ترکیب تیماری الگوی کشت و زمان برداشت
تیمار

عملکرد ماده خشک

عملکرد اسانس
-2

()g.m-2

( )g.m

کشت خالص × چین 0

636/5 a

9/99 a

کشت مخلوط  × 0:0چین 0

661/9 b

9/65 a

کشت مخلوط  × 9:0چین 0

309/5 c

5/15 b

کشت خالص × چین 9

699/5 b

6/36 bc

کشت مخلوط  × 0:0چین 9

361/0 c

6/88 b

کشت مخلوط  × 9:0چین 9

996/9 c

3/61 c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترك هستند ،براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری با هم ندارند.

درصد اسانس

تجمع اسانس در گیاهان دارویی در شرایط محیطی گرم

تجزیه واریانس (جدول  )6نشان داد که درصد

تمایل به افزایش نشان داده که گیاه را در مقابل آسیب-

اسانس آویشن تحت تاثیر الگوی کشت ،زمان برداشت،

های نوری و کمبود احتمالی آب محافظت میکند (تورتوال

قارچ میکوریزا و ترکیب تیماری الگوی کشت با قارچ

و همکاران  .)9113در تطابق با نتایج پژوهش حاضر،

میکوریزا قرار گرفت .درصد اسانس در چین اول 59

امانیماچیانی و همکاران ( )9109نتیجه گرفتند میزان

درصد بیشتر از چین دوم بود (شکل  . )0کمتر بودن

اسانس نعناعفلفلی در چین اول  91/39درصد بیشتر از

اسانس در چین دوم نسبت به چین اول به کاهش دما در

چین دوم بود .هاسیوتیس و همکاران (  ) 9106مشاهده

چین دوم نسبت داده میشود که تاثیر منفی بر غدد

نمودند میزان اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده آن تحت

تشکیل دهنده اسانس و میزان اسانس تولید شده خواهد

تأثیر پارامترهای آب و هوایی از قبیل دما و بارندگی قرار

داشت (امانیماچیانی و همکاران  .)9109زیرا تشکیل و

میگیرند ،به طوریکه بارندگی و کاهش دما در طی دوره

01
رشد
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( Lavandula

( )9109گزارش کردند که بیشترین درصد اسانس

گیاه

دارویی

اسطوخودوس

 )angustifoliaمنجر به کاهش میزان تولید اسانس شد که

نعناعفلفلی در الگوهای مختلف کشت مخلوط با باقال در

دلیل آن را به تخریب غدد ترشح کننده اسانس نسبت

الگوی کشت مخلوط  9ردیف نعناع  3 +ردیف باقال

دادند .عالوه بر این نتایج نشان داد بیشترین درصد

مشاهده شد .همچنین کمترین میزان اسانس نعناعفلفلی

اسانس آویشن در الگوی کشت یک ردیف آویشن +یک

نیز در کشت خالص این گیاه بدست آمد .رضائیچیانه و

ردیف سویا ( )0:0با کاربرد قارچ میکوریزا بدست آمد.

قلینژاد ( )9105نیز گزارش کردند که بیشترین (0/69

میزان تولید اسانس در کشت مخلوط  0:0و  9:0نسبت به

درصد) و کمترین ( 1/99درصد) درصد اسانس سیاهدانه

کشت خالص آویشن به ترتیب  53/6و  08/9درصد

در کشت مخلوط با نخود بهترتیب در الگوی  51درصد

افزایش نشان داد .همچنین کمترین درصد اسانس به

نخود 011 +درصد سیاهدانه و کشت خالص سیاهدانه

کشت خالص آویشن و عدم کاربرد قارچ مربوط بود

بدست آمد .با تلقیح قارچ میکوریزا درصد اسانس آویشن

(شکل  .)9از آنجایی که ترپینوئیدها اجزاء اصلی اسانس

 31/86درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش یافت .افزایش

را تشکیل میدهند بیوسنتز واحدهای سازنده آنها

اسانس آویشن با کاربرد قارچ میکوریزا به بهبود صفات

(ایزوپرونوئیدها) به استیل کوآنزیم آ NADPH ،ATP ،و

رشدی گیاه ،افزایش فعالیت فتوسنتزی و اندازه غدد

غلظت فسفر معدنی در گیاه بستگی دارد ،نیتروژن هم

تشکیلدهنده اسانس بر اثر افزایش سطح جذب و

بهطور غیرمستقیم از طریق افزایش سرعت انتقال

دسترسی به عناصر غذایی نسبت داده میشود (رحمان

الکترون و فتوسنتز برگ ATP ،و سوبسترای مورد نیاز

و حنیف  .)9106کاپور و همکاران ( )9109نتیجه گرفتند

را برای سنتز ایزوپرنوئیدها تأمین میکند (ارمنو

که کاربرد قارچ میکوریزا باعث ایجاد تغییراتی در غلظت

وفرناندز  ،)9109به نظر میرسد کشت مخلوط این گیاه

فیتوهورمونهای گیاهی از قبیل جاسمونیک اسید،

دارویی با سویا از طریق فراهمی عناصر اصلی سازنده

ژیبرلیک اسید و سیتوکینن شده که این فیتوهورمونها،

اسانس از جمله نیتروژن موجب افزایش درصد اسانس

تشکیل غدد ترشح کننده اسانس را بیشتر کرده و در

آویشن شده است .زیرا نیتروژن یکی از عناصر مؤثر بر

نهایت منجر به تولید بیشتر متابولیتهای ثانویه میشوند.

فعالیت آنزیمهای فتوسنتزی و در نتیجه میزان اسانس

رسولی صادقیانی و همکاران ( )9101گزارش کردند که

گیاهان است .بنابراین هر عاملی که باعث افزایش

کاربرد سه گونه مختلف قارچ میکوریزا منجر به افزایش

نیتروژن قابل دسترس گیاه گردد ،در نهایت منجر به

معنیدار درصد اسانس گیاه ریحان ( Ocimum

افزایش اسانس خواهد شد .امانیماچیانی و همکاران

 )basilicumنسبت به شاهد (عدم کاربرد قارچ) شد.
a

2
1.5
1
0.5

درصد اسانس

b

0
چین 2

چین 1

شکل  -1مقایسه میانگین درصد اسانس آویشن در چین اول و دوم
ستونهای دارای حرف متفاوت اختالف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن دارند.

ارزیابی عملکرد اسانس و شاخصهای اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی...
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شکل  -2درصد اسانس آویشن در الگوهای مختلف کشت و کاربرد قارچ میکوریزا
ستونهای دارای حرف متفاوت اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن دارند.

(شکل  .)3عملکرد اسانس آویشن رابطه مستقیمی با

عملکرد اسانس
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )6نشان داد که عملکرد

عملکرد ماده خشک و درصد اسانس تولیدی دارد .لذا،

اسانس آویشن تحت تاثیر الگوی کشت ،زمان برداشت،

افزایش عملکرد آن در کشت مخلوط یک ردیف سویا +یک

قارچ میکوریزا و ترکیب تیماری الگوی کشت در چین قرار

ردیف آویشن در چین اول و همچنین کاربرد قارچ

گرفت .بیشترین عملکرد اسانس آویشن در چین اول و

میکوریزا به افزایش عملکرد ماده خشک و درصد اسانس

الگوی کشت یک ردیف آویشن +یک ردیف سویا حاصل

بیشتر در این تیمارها نسبت داده میشود (امانیماچیانی

شد که تفاوت معنیداری با کشت خالص آویشن نداشت.

و همکاران  .)9109ویسانی و همکاران ( )9106نتیجه

همچنین کمترین عملکرد اسانس آویشن در الگوی کشت

گرفتند عملکرد اسانس شوید ()Anethum graveolens L.

دو ردیف سویا +یک ردیف آویشن و در چین دوم بدست

در کشت مخلوط با لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.با

آمد (جدول  .)5با تلقیح قارچ میکوریزا عملکرد اسانس

کاربرد قارچ میکوریزا بدلیل افزایش عملکرد ماده خشک

آویشن  00/95درصد نسبت به عدم تلقیح افرایش یافت

و درصد اسانس بیشتر شد.

b

مصرف قارج

عملکرد اسانس )(g.m-2

a

6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2

عدم مصرف قارچ

شکل  -3عملکرد اسانس آویشن با کاربرد قارچ میکوریزا
ستونهای دارای حرف مشترك اختالف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن ندارند.

ارتفاع بوته سویا

الگوهای مختلف کشت بیشترین ( 95/99سانتی متر) و

ارتفاع بوته سویا تحت تاثیر جداگانه الگوی کشت و

کمترین ( 66/89سانتی متر) ارتفاع بوته سویا به کشت

کاربرد قارچ میکوریزا قرار گرفت (جدول  .)6در بین

مخلوط  9ردیف سویا +یک ردیف آویشن ( )9:0و کشت
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03
خالص سویا مربوط بود (جدول  .)9با توجه به نتایج

قابل انتظار است (یانگ و همکاران  .)9106عالوه بر این،

شاخصهای رقابتی از قبیل غالبیت و نسبت رقابت ،سویا

با تلقیح قارچ میکوریزا ارتفاع بوته سویا  6/3درصد

در مقایسه با آویشن از غالبیت بیشتری برخوردار

نسبت به عدم تلقیح افزایش یافت .احتماالً دلیل افزایش

میباشد .لذا ،افزایش ارتفاع بوته سویا به رقابت برون

ارتفاع بوته با کاربرد قارچ میکوریزا به جذب بهتر

گونهای آن با گونه مکمل (آویشن) در مراحل رشد

نیتروژن ،روی ،فسفر ،آمونیوم ،مس و پتاسیم نسبت داده

رویشی و غالبیت بیشتر آن نسبت داده میشود (جدول

میشود که در نهایت منجر به بهبود صفات رشدی ارتفاع

 .)9تونا و اوراك ( )9119گزارش کردهاند که کاهش یا

بوته و تعداد شاخ و برگ میگردد (بائوم و همکاران

افزایش ارتفاع بوته گیاهان به شدت رقابت بین دو گیاه

 .)9105همچنین معصومی زواریان ( )9105نتیجه گرفتند

بستگی دارد .به طوری که ارتفاع بوته در صورت رقابت

که کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش ارتفاع بوته و

افزایش مییابد و دلیل آن به سایهاندازی و رقابت نوری

وزن کل ماده خشک گیاه انیسون ()Pimpinella anisum L.

بین بوتهها نسبت دادند .زیرا در شرایط سایه با کاهش

گردید.

نسبت نور قرمز به قرمز دور ( )R/FRو کاهش میزان
تشعشعات فعال فتوسنتزی ( )PARافزایش ارتفاع گیاهان
جدول  -6تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد سویا به صورت فاکتوریل
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته

دانه در غالف

تکرار

9

*03/66

*1/161

الگوی کشت

9

**

*

1/169

قارچ میکوریزا

0

**

*

1/199

069369/0

الگوی کشت* قارچ

9

عملکر دانه

عملکرد

شاخص برداشت

بیولوژیک

میکوریزا
اشتباه آزمایشی

01

*699866/9

**

859935/9

**

990831/9

96/63

1/195ns

1/193ns

08095/9ns

*060013/9

9/51ns

1/132

0/07

78558/03

10255/7

10/778

7/53

5/27

15/53

5/25

5/53

063/3

39/60

ضریب تغییرات ()%

**

96998/9ns

*99/699

9969969/5

ns

ns

0/99

*

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح  1و  2درصد و عدم تفاوت معنیدار می باشد.

جدول  -7مقایسه میانگین صفات مربوط به سویا در الگوهای مختلف کشت و کاربرد قارچ میکوریزا
تیمار

ارتفاع بوته

دانه در غالف

(سانتیمتر)

عملکرد بیولوژیک

شاخص برداشت

(کیلوگرم در هکتار)

(درصد)

الگوی کشت
کشت خالص

66/89 c

0/99 a

5399/9 a

39/90 a

آویشن  0:0سویا

91/95 b

0/55 b

3919/9 b

39/88 a

آویشن  9:0سویا

95/99 a

0/69 ab

3559/9 b

33/86 a

قارچ میکوریزا
عدم تلقیح

68/89 b

0/58 b

3936/3 a

30/05 b

تلقیح

90/85 a

0/90 a

6098/3 a

35/99 a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.

ارزیابی عملکرد اسانس و شاخصهای اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی...
دانه در غالف

01

دانه سویا تحت تاثیر الگوهای مختلف کشت ،کاربرد قارچ

تجزیه واریانس نشان داد تعداد دانه در غالف سویا

میکوریزا و برهمکنش دو فاکتور قرار گرفت (جدول .)6

تحت تاثیر جداگانه الگوی کشت و کاربرد قارچ میکوریزا

بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه سویا بهترتیب در

قرار گرفت (جدول  .)6در بین الگوهای کشت بیشترین

کشت خالص سویا با کاربرد میکوریزا و کشت مخلوط

( )0/99تعداد دانه در غالف در کشت خالص سویا بدست

یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن و عدم تلقیح قارچ

آمد که تفاوت معنیداری با الگوی کشت مخلوط دو ردیف

بدست آمد (شکل  .)6از آنجایی که میزان تراکم گیاهان

سویا +یک ردیف آویشن نداشت .همچنین کمترین تعداد

برداشت شده در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص

دانه در غالف ( )0/55به الگوی کشت یک ردیف سویا+

کمتر میباشد ،لذا کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه به

یک ردیف آویشن متعلق بود (جدول  .)9دلیل کاهش تعداد

کاهش میزان تراکم گیاهان در واحد سطح برداشت شده

دانه در غالف سویا در تیمار  0:0را میتوان به کمتر بودن

نسبت داده میشود .عالوه بر این ،بیشتر بودن عملکرد

ضریب نسبی تراکم سویا در این الگو در مقایسه با سایر

بیولوژیک و دانه در کشت خالص سویا به باال بودن

الگوهای کشت نسبت داد (جدول  .)9در حالی که هاوگارد

اجزای عملکرد بویژه تعداد دانه در غالف مربوط میشود.

نیلسن و همکاران ( )9119مشاهده کردند که در کشت

به طور مشابه ،امانی ماچیانی و همکاران ( )9108گزارش

خالص به دلیل افزایش رقابت درونگونهای ،کاهش اجزاء

کردند در کلیه الگوهای مختلف کشت مخلوط سویا با

عملکرد گیاهان حاصل شد ،اما در کشت مخلوط به دلیل

نعناع فلفلی ،عملکرد دانه سویا نسبت به کشت خالص آن

وارد کردن گونه همراه و کاهش رقابت درونگونهای،

کمتر بود .عالوه بر این نتایج نشان داد عملکرد دانه سویا

بهبود اجزاء عملکرد بدست آمد .در تطابق با نتایج

با کاربرد قارچ میکوریزا  91/6درصد نسبت به عدم

پژوهش حاضر ،امانی ماچیانی و همکاران ( )9109نتیجه

کاربرد آن افزایش یافت .با توجه به این که کاربرد قارچ

گرفتند بیشترین تعداد دانه در غالف باقال در کشت

میکوریزا منجر به بهبود صفات رشدی از قبیل ارتفاع

مخلوط با نعناعفلفلی حاصل شد .عالوه بر این ،تعداد دانه

بوته ،دانه در غالف و دانه در بوته میگردد (جدول ،)9

در غالف سویا با کاربرد قارچ میکوریزا  8/93درصد

لذا افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت

نسبت به عدم کاربرد افزایش یافت.

تاثیر کاربرد قارچ میکوریزا به بهبود صفات رشدی و
عملکردی نسبت داده میشود (التف و چائوکسینگ

عملکرد بیولوژیک و دانه

 .)9100در تطابق با نتایج پژوهش حاضر ،گولوبکینا و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد عملکرد بیولوژیک سویا

همکاران ( ) 9191مشاهده کردند کاربرد قارچ میکوریزا

فقط تحت تاثیر الگوی کشت قرار گرفت (جدول .)6

منجر به

( Artemisia

بیشترین ( 5399/9کیلوگرم در هکتار) و کمترین (3919/9

 ،)dracunculus L.زوفا ( )Hyssopus officinalis L.و

کیلوگرم در هکتار) عملکرد بیولوژیک به کشت خالص

اسطوخودوس ( )Lavandula angustifolia L.گردید.

سویا و کشت مخلوط یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن
تعلق داشت (جدول  .)9همچنین نتایج نشان داد ،عملکرد

افزایش

عملکرد ترخون
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شکل  -4عملکرد دانه سویا در الگوهای محتلف کشت و کاربرد قارچ میکوریزا
ستونهای دارای حرف مشترك اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون دانکن ندارند.

شاخص برداشت
نتایج تجزیه واریانس نشان داد شاخص برداشت
سویا فقط تحت تاثیر قارچ میکوریزا قرار گرفت (جدول
 .)6با کاربرد قارچ میکوریزا میزان شاخص برداشت
سویا  03/9درصد نسبت به عدم کاربرد افزایش یافت
(جدول  .)9حصول عملکرد بهینه در گیاهان زراعی با
تنظیم روابط مبدا -مقصد در راستای تولید و استفاده از
فتوآسمیالتها بدست میآید .بررسیها نشان داده است،
عوامل محدود کننده در تولید ماده خشک و یا سرعت
فتوسنتز در واحد سطح برگ ،با ظرفیت مبدا یا مقصد در
ارتباط میباشد .هنگامی که ظرفیت مبدا بیشتر از ظرفیت
یک مقصد معین باشد ،مقصد کنترل کننده سرعت تولید
ماده خشک خواهد بود .ظرفیت بالقوه مقصدها در طول
مرحله پرشدن دانه میتواند با توجه به مولفههای اجزای
عملکرد (برای مثال در سویا تعداد غالف در بوته و تعداد
دانه در غالف ،اندازه دانه و تعداد دانههای پر شده) تعیین
گردد .از آنجایی که کاربرد قارچ میکوریزا منجر به
افزایش اجزای عملکرد سویا (از قبیل تعداد دانه در غالف)
و عملکرد دانه شده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که
کاربرد قارچ میکوریزا با تاثیرگذاری بر تخصیص
زیستتوده بین ساقه و ریشه و با افزایش جذب عناصر
غذایی منجر به بهبود فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزی

به مقصد (دانهها) شده و به تبع آن شاخص برداشت
افزایش مییابد (ناصری و همکاران .)9109
شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط
نسبت برابری زمین کل در تمامی الگوهای کشت
مخلوط بیشتر از یک بود که نشان دهنده برتری کشت
مخلوط آویشن با سویا نسبت به کشت خالص دو گیاه
میباشد (جدول  .)8همچنین ،نسبت برابری جزیی زمین
آویشن و سویا در اکثر الگوهای کشت مخلوط بیشتر از
 1/5بود که نشان دهنده برتری این الگوهای کشت
براساس کارایی استفاده از زمین میباشد (یلماز و
همکاران  .)9105مونتی و همکاران ( )9106نتیجه گرفتند
که افزایش  LERجزیی به بیشتر از  1/5به درجه مکملی
اجزای مخلوط بستگی دارد .همچنین ،بیشترین مقادیر
 LERدر تیمار یک ردیف آویشن +یک ردیف سویا با
کاربرد قارچ میکوریزا مشاهده شد .بر اساس مقادیر
 01-99 ، LERدرصد سطح زیرکشت بیشتری در کشت
خالص نیاز است تا عملکردی مشابه کشت مخلوط حاصل
شود .استفاده کارآمد از منابع محیطی ،تبادل مواد غذایی،
افزایش توانایی رقابتی در کنترل علفهای هرز ،تثبیت
نیتروژن ،وجود اختالف در سیستم ریشهای اجزای
مخلوط و جذب بیشتر تشعشع دلیل افزایش  LERدر
کشت مخلوط میباشد (بانیک و همکاران  .)9116امانی
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ماچیانی و همکاران ( )9108گزارش کردند در کلیه

کشت مخلوط لوبیا با گاوزبان باعث افزایش نسبت

الگوهای کشت مخلوط نعناع فلفلی +سویا ،نسبت برابری

برابری زمین شد ،به طوری که باالترین مقدار آن ()0/55

زمین بیشتر از یک بود .کوچکی و همکاران ( )9109در

در تیمار  9:9مشاهده شد.

کشت مخلوط گاوزبان اروپایی و لوبیا مشاهده کردند که
جدول -8میزان  AHER ،ATER ،LERو  LUEمعمولی و استاندارد در نسبت های مختلف کشت مخلوط
تیمار

LER

ATER

AHER

LUE

1/86

015/9
018/5

آویشن

سویا

کل

آویشن  0:0سویا

1/59

1/58

0/01

0/10

آویشن  9:0سویا

1/60

1/90

0/09

0/16

1/96

آویشن  0:0سویا  +میکوریزا

1/58

1/90

0/99

0/09

0/10

096/3

آویشن  9:0سویا  +میکوریزا

1/68

1/96

0/96

0/05

0

009/6

 AHER ،ATER ،LERو  LUEبه ترتیب نسبت برابری زمین ،نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان ،نسبت معادل سطح برداشت و کارایی
استفاده از زمین میباشند.

مقادیر  ATERو  AHERدر اکثر الگوهای کشت مخلوط

 LUEدر اکثر الگوهای کشت نعناع فلفلی و سویا بیشتر

باالتر از یک بدست آمد .بیشترین مقادیر شاخصهای

از یک بدست آمد.

ذکر شده در الگوهای کشت مخلوط به همراه قارچ
میکوریزا بدست آمد (جدول  .)8نسبت معادل سطح

شاخصهای رقابتی

برداشت بیانگر کارایی یا بازده مصرف منابع محیطی در

ضریب غالبیت بیانگر معیاری از ارتباطات رقابتی بین

کشت مخلوط میباشد .باالتر بودن شاخص  ATERو

دو گیاه در کشت مخلوط است (ویلی  .)0999نتایج نشان

 AHERدر کشت مخلوط به افزایش کارایی مصرف نور
و جذب بیشتر تشعشع فعال فتوسنتزی ،کاهش رشد علف
های هرز و کاهش رقابت بین دو گونه نسبت داده شده
است (ورما و همکاران  9103و سینگ و همکاران .)9103

سینگ و همکاران ( )9103در کشت مخلوط شمعدانی و
سیر گزارش کردند که میزان  ATERدر کلیه الگوهای
کشت مخلوط بزرگتر از یک بدست آمد .روند  LUEشبیه
 ATERو  LERبود .سینگ و همکاران ( )9103در کشت
مخلوط سیر و شمعدانی مشاهده کردند که باالترین مقدار
 LUEدر تیمار دو ردیف سیر +یک ردیف شمعدانی
بدست آمد که دلیل آن را باالتر بودن میزان  LERو
 ATERبیان نمودند .امانی ماچیانی و همکاران ()9108
نیز نتیجه گرفتند که مقادیر  AHER ،ATER ،LERو

داد میزان غالبیت در همه نسبتهای کشت برای سویا
مثبت و برای آویشن منفی بود که بیانگر توانایی رقابتی
بیشتر سویا نسبت به آویشن می باشد (جدول ( )9یلماز
و همکاران  .)9105نتایج غالبیت با نتایج شاخص نسبت
رقابت مطابقت دارد .بهطوریکه در همه نسبتهای کشت
نسبت رقابت سویا بیشتر از آویشن بود .بنا بر گزارش
ویلی و رائو ( )0981شاخص نسبت رقابت معیار
مناسبتری برای ارزیابی توانایی رقابتی اجزای کشت
مخلوط است و در مقایسه با شاخصهای دیگر مانند
ضریب غالبیت و ضریب تراکم نسبی توانایی بیشتری در
ارزیابی رقابت دارد .در همه الگوهای کشت مخلوط،
نسبت رقابت آویشن کمتر از یک بود .کمتر بودن نسبت
رقابت گونهای به این معنی است که آن گونه میتواند با
گونه دیگر به صورت مخلوط کشت شود ولی اگر نسبت
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رقابت گونهای بیشتر از یک باشد مفهوم آن این است که

بدست آمد .عالوه بر این ،بیشترین مقدار  Kکل در کشت

آن گونه در کشت مخلوط از غالبیت برخوردار است

مخلوط یک ردیف سویا +یک ردیف آویشن با کاربرد

(ویلی  .)0999ضریب تراکم نسبی سویا در همه

قارچ میکوریزا بدست آمد (جدول  .)9هر اندازه مقدار K

نسبتهای کشت بیشتر از آویشن بود که بیانگر برتری

بزرگتر باشد بدان معنی است که هر دو جزء در کشت

عملکرد و همچنین غالبیت سویا نسبت به آویشن در

مخلوط اثرات رقابتی کمتری بر یکدیگر دارند و در نتیجه

کشت مخلوط است .در تأیید این نتیجه میتوان به غالبیت

آن کارایی کشت مخلوط افزایش خواهد یافت

و نسبت رقابت بیشتر سویا در مقایسه با آویشن اشاره

(الیتورگایدیس و همکاران .)9100

کرد .همچنین ،مقدار  Kکل در همه تیمارها باالتر از یک

جدول -9ضریب غالبیت ،نسبت رقابت و ضریب تراکم نسبی در نسبتهای مختلف کشت مخلوط
A

تیمار

K

CR

آویشن

سویا

آویشن

سویا

آویشن

سویا

کل

آویشن  0:0سویا

-1/00

1/00

1/91

0/00

0/18

0/36

0/69

آویشن  9:0سویا

-1/06

1/06

1/86

0/06

0/13

0/60

0/66

آویشن  0:0سویا  +میکوریزا

-1/96

1/96

1/89

0/93

0/38

9/66

3/39

آویشن  9:0سویا  +میکوریزا

-1/18

1/18

1/96

0/19

0/36

9/03

9/91

 CR ،Aو

 Kبه ترتیب شاخص غالبیت ،نسبت رقابتی و ضریب تراکم نسبی میباشند.

شاخصهای اقتصادی

ازدحام نسبی ( )Kدر تیمار مذکور سبب افزایش مقادیر

مقادیر شاخصهای سودمندی کشت مخلوط ( )IAو

 MAIشده است (الیتورگایدیس و همکاران .)9100

سودمندی مالی ( )MAIتیمارهای کشت مخلوط به تفکیک

شاخص دیگری که بهرهوری و کارایی سیستم کشت

در جدول  01ارائه شده است .مثبت بودن این شاخصها

مخلوط را نمایان میسازد ،شاخص بهرهوری سیستم

گویای سودمندی و مزیت اقتصادی کشت مخلوط سویا

میباشد .بیشترین میزان  SPIبه تیمار یک ردیف سویا+

با آویشن و استفاده بهتر از منابع در دسترس توسط این

دو ردیف آویشن با کاربرد قارچ میکوریزا تعلق داشت.

دو گیاه در مقایسه با کشت خالص آنها میباشد .همه

دلیل آن به  LERو  LUEباالتر این تیمار برمیگردد.

نسبتهای کشت مخلوط مقادیر  IAو  MAIمثبت بودند.

الیتورگایدیس و همکاران ( )9100مشاهده کردند در

بیشترین میزان  IAکل و  MAIدر تیمار یک ردیف سویا+

تیمارهایی که از  LERو  Kباالتری برخوردار باشند

یک ردیف آویشن با کاربرد قارچ میکوریزا مشاهده شد.

میزان  SPIباالتر و در نتیجه ثبات عملکرد بیشتری

باالتر بودن مقادیر نسبت برابری زمین ( )LERو ضریب

داشتند.
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) سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و شاخص بهره وری سیستم، شاخص های اقتصادی (سودمندی کشت مخلوط-13جدول
)IA(
SPI

MAI
کل

سویا

آویشن

تیمار

1/65

1/18

1/09

1/19

1/01

 سویا0:0 آویشن

1/66

1/19

1/03

1/18

1/15

 سویا9:0 آویشن

1/89

1/95

1/69

1/09

1/63

 میکوریزا+  سویا0:0 آویشن

1/83

1/08

1/63

1/09

1/51

 میکوریزا+  سویا9:0 آویشن

. سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و شاخص بهره وری سیستم میباشند،سودمندی کشت مخلوط

 در نهایت با توجه به صفات مورد بررسی در.میباشد

 به ترتیبSPI  وMAI ،IA
نتیجهگیری

 میتوان کشت مخلوط آویشن به همراه،آویشن و سویا

بطور کلی با اجرای کشت مخلوط و کاربرد قارچ

سویا و کاربرد قارچ میکوریزا را به عنوان یک روش

.میکوریزا درصد و عملکرد اسانس آویشن افزایش یافت

پایدار و جایگزین کشت خالص در راستای اهداف

به طوری که با کاربرد قارچ میکوریزا درصد و عملکرد

.کشاورزی پایدار معرفی نمود

 درصد افزایش00/95  و31/86 اسانس آویشن بترتیب

سپاسگزاری
از مدیریت محترم مزرعه و آزمایشگاه گروه مهندسی
تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه مراغه بابت انجام
.آزمایشها تشکر و قدردانی میشود

 همچنین بیشترین مقادیر شاخصهای.پیدا کردند
 یک ردیف+اقتصادی در کشت مخلوط یک ردیف سویا
آویشن با کاربرد قارچ میکوریزا بدست آمد که بیانگر
سودمندی بودن کشت مخلوط از لحاظ اقتصادی نسبت
به کشت خالص و اهمیت کاربرد کودهای زیستی
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