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چکیده
کشت مخلوط و کاربرد کودهای زیستی از راهکارهای مهم کشاورزی پایدار در جهت کاهش خطر تخریب منابع محیطی
و بهبود تولید محصوالت زراعی هستند .بر این اساس ،به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر کشت مخلوط
گلرنگ و باقال ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 7274
و  7275در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ،به اجرا در آمد .فاکتور اول چهار الگوی کاشت شامل کشت
خالص گلرنگ و باقال ،کشت مخلوط با نسبتهای  7:7و  2:7به ترتیب باقال و گلرنگ و فاکتور دوم مصرف کود در چهار
سطح شامل عدم کاربرد کود (شاهد) ،کاربرد  711درصد کود شیمیایی (اوره +سوپرفسفات تریپل) ،مصرف تلفیقی 21
و 61درصد کود شیمیایی بعالوه کودهای زیستی (ازتوبارور  7و فسفات بارور  )2بودند .نتایج نشان داد که مصرف تلفیقی
 61درصد کود شیمیایی و کودهای زیستی در سیستم کشت مخلوط  ،7:7موجب افزایش اجزای عملکرد گلرنگ و شاخص
برداشت پروتئین در هر دو سال شد .بیشترین میزان روغن و پروتئین دانه نیز به گیاهان تغذیه شده با تلفیق کود زیستی
بعالوه  61درصد کود شیمیایی مربوط بود .در کلیه تیمارها ،نسبت برابری زمین و مجموع ارزش نسبی باالتر از یک بودند
و بیشترین میزان آنها در سیستم کشت مخلوط  7:7با مصرف تلفیقی کود زیستی و  61درصد کود شیمیایی حاصل شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که کشت مخلوط و کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی (به میزان کمتر) و زیستی باعث بهبود رشد
و تولید گلرنگ میشود.
واژههای کلیدی :پروتئین دانه ،عملکرد ،کشت مخلوط ،کود زیستی ،نسبت برابری زمین
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Abstract
Intercropping and biofertilizer application are the important strategies for reducing the risks of agricultural
production and enhancing crop yield and quality in developing sustainable agriculture. In order to evaluate the
effect of chemical and biofertilizers in safflower/faba bean intercropping, two field experiments were carried
out based on a randomized complete block design with three replications at the Research Farm of the Faculty
of Agriculture, University of Tabriz in 2015 and 2016. The first factor was including four cropping systems
including sole croppings of safflower and faba bean; two intercropping patterns with ratio of 1:1 and 2:1
(safflower/faba bean). The second factor was four levels of fertilizers including no fertilizer,100% chemical
fertilizer (urea+ triple superphosphate), 30% and 60% chemical fertilizer + biofertilizer (Azoto barvar1 +
Phosphate barvar 2). Results revealed that the integrated use of chemical and biological fertilizers in
intercropped plants (1:1) caused to increasing yield components of safflower and protein harvest index for both
years. The highest oil and protein content was also attributed to plants fed by 60% chemical plus biological
fertilizers. Land equivalent ratio and relative value total was above 1.00 in all treatments, and the highest
amount of them were achived from intercropping patterns with ratio of 1:1 and the combinative application of
60% chemical and biological fertilizers. Therefore, it was concluded that intercropping (safflower/faba bean)
with integrated use of the reduced chemical and biological fertilizers, improved growth and quality of
safflower.
Keywords: Biofertilizer, Intercropping, Land Equivalent Ratio, Protein Content, Yield

روند افزایش کاربرد نهادهها مشکالت زیست محیطی را

مقدمه

به همراه دارد که سبب طرح موضوع کشاورزی پایدار

در دنیای جدید روند کشت و کار محصوالت زراعی

 از بین راهکارهای مورد نظر در کشاورزی.شده است

بتدریج از اصول اکولوژیکی خارج شده و به سمت

 تناوب،پایدار میتوان به سیستمهای کشت مخلوط

دیدگاههای اقتصادی پیش میرود که این امر منجر به
.تخریب منابع محیطی و کاهش کارآیی انرژی میشود

ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.در کشت مخلوط....
زراعی و مصرف کودهای زیستی اشاره نمود (سولیوان
.)2112

843

کود زیستی ازتو بارور  7حاوی باکتری تثبیت کننده
نیتروژن از جنس ازتوباکتر بوده که در محیط ریشه گیاه

کشت مخلوط یکی از مهمترین سیستمهای

توانایی ساخت و ترشح مقداری مواد بیولوژیکی فعال

کشاورزی قابل اجرا است که از نظر تنوع محصول

مانند اسید نیکوتینیک ،اکسینها ،جیبرلینها و غیره را

تولیدی و افزایش سود حاصل در واحد سطح و زمان از

دارند که در توسعه سیستم ریشهای نقش مفید و موثری

اهمیت خاصی برخوردار است (محفوظ و میگاور .)2114

دارند و با بهبود جذب آب و عناصر غذایی و تثبیت

علت افزایش محصول در کشت مخلوط ،استفاده بیشتر و

بیولوژیکی نیتروژن ،عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر

بهتر از عوامل محیطی مانند آب ،مواد غذایی و نور است.

قرار میدهد (اکبری و همکاران  .)2177کود زیستی فسفر

در کشت مخلوط جامعه گیاهی در زمانی کوتاهتر زمین

بارور  2حاوی دو نوع باکتری حلکننده فسفات از گونه-

را پوشانده و بدین ترتیب جذب یا کارآیی استفاده از

های باسیلوس لنتوس و سودوموناس پوتیدا میباشد که

تشعشع و عناصر غذایی را افزایش و جمعیت علف هرز

به ترتیب با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی

را کاهش میدهد (بانیک و همکاران  .)2116گیاهان تیره

و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول و

حبوبات از جمله باقال به دلیل تثبیت نیتروژن موجود در

در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه میگردند (ملبوبی

هوا ،نقش موثری در افزایش حاصلخیزی خاک دارند و

 .)2111پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که استفاده

به همین علت در تناوب با گیاهان روغنی کشت میشوند

تلفیقی از کودهای زیستی و شیمیایی میتواند بهتر از

(سینگ راجش و همکاران  .)2171عالوه بر تثبیت

کاربرد هر یک از آنها به تنهایی عمل کند ،به طوریکه

بیولوژیکی نیتروژن ،باقال به عنوان منبع غنی از پروتئین

استفاده تلفیقی از این منابع ،آثار زیانبار کاربرد کودهای

در تغذیه انسان و دام و نیز گیاه اصالح کننده ساختمان

شیمیایی را کاهش میدهد و نیز سبب افزایش عملکرد

خاک به کار میرود (کوپکه و نیمجک .)2171

میشود.

بدون تردید کاربرد کودهای زیستی عالوه بر اثرات

گلرنگ بهعنوان یک گیاه دانه روغنی در مناطق

مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد ،از جنبههای

مختلف جهان مورد کشت وکار قرار میگیرد .این گیاه

اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع

بومی ایران بوده و به دلیل ویژگیهای مطلوب و خاص

شده و میتواند به عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب

نظیر مقاومت نسبتا زیاد آن به تنشهای محیطی نظیر

برای کودهای شیمیایی باشد (ابوخدراه و همکاران

خشکی ،شوری ،گرما و سرمای زمستانه ،داشتن تیپ-

 .)2111اصطالح کودهای زیستی منحصرا به مواد آلی

های بهاره و پاییزه ،استفادههای دارویی و غذایی از گل-

حاصل از کودهای دامی ،بقایای گیاهی ،کود سبز و غیر

های آن ،تولید روغن نباتی با کیفیت باال (بهدلیل بیش

اطالق نمیگردد بلکه ریز جانداران باکتریایی و قارچی به

از 71درصد اسیدهای چرب غیراشباع خصوصا لینولئیک

ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه و مواد حاصل از

و اولئیک) و تولید کنجاله بهعنوان مکمل غذایی برای دام

فعالیت آنها از جمله کودهای زیستی محسوب میگردند

از اهمیت خاصی برای تامین دانههای روغنی مورد نیاز

(منافی و کلوئپس  .)7774گونههای باکتریایی زیادی

کشور برخوردار است (باقری و همکاران .)2172

شناسایی شدهاند که عمل تثبیت بیولوژیک نیتروژن و

در آزمایشی که توسط زعفرانیه ( )2175صورت

حاللیت فسفات را انجام میدهند که شامل ازتوباکتر،

گرفت ،مشاهده شد که کشت مخلوط نخود و گلرنگ

آزوسپریلیوم ،سودوموناس و غیره میباشند (مرادی و

موجب افزایش عملکرد دانه گلرنگ و کارآیی استفاده از

همکاران .)2117

منابع میشود .راعی و همکاران ( )2175گزارش کردند
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سعیدی ،راعی و...

که با کاربرد کودهای زیستی ازتوباکتر و قارچ مایکوریزا

کاشت  4متر و فاصله دو پشته از هم  51سانتیمتر در

تا حد زیادی میتوان رشد و عملکرد گیاه گلرنگ را بهبود

نظر گرفته شد .تراکم مطلوب برای گلرنگ و باقال به

بخشید .نتایج مطالعات نقیزاده و همکاران ( )2172در

ترتیب 41و  21بوته در مترمربع تعیین شد .کاشت گلرنگ

کشت مخلوط ذرت و خلر نشان داد که کاربرد تلفیقی

و باقال در اواسط اردیبهشت ماه به طور همزمان و با

کودهای زیستی و شیمیایی فسفره باعث افزایش عملکرد

دست انجام گردید .در تیمار  711درصد کود شیمیایی،

و اجزای عملکرد خلر میشود .پژوهشهای بسیاری

 15کیلوگرم در هکتار کود اوره (حاوی  46درصد

نشان دادهاند که استفاده تلفیقی از کودهای زیستی و

نیتروژن) و  51کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات

شیمیایی و همچنین کشت مخلوط میتواند باعث بهبود

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

میزان روغن در گیاه گلرنگ گردد (سید شریفی و

فسفره به صورت نواری عمقی همزمان با بذرکاری و

همکاران  .)2171در این راستا هدف از اجرای این تحقیق

کود اوره به صورت سرک در دو نوبت ( 51کیلوگرم در

بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر روی عملکرد،

مرحله ساقهدهی و  25کیلوگرم در مرحله غنچهدهی)

اجزای عملکرد و میزان پروتئین گلرنگ در کشت مخلوط

مورد استفاده قرار گرفت .کودهای زیستی ازتوبارور 7

با باقال میباشد.

و فسفات بارور  2در زمان کاشت بر اساس روش
پیشنهادی شرکت تولید کننده به صورت بذرمال (به
میزان  711گرم در هکتار) مورد استفاده قرار گرفتند.

مواد و روشها
این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح

تعداد  71بوته از هر کرت برای اندازهگیری اجزای

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی

عملکرد مورد نظر در گلرنگ شامل تعداد طبق در بوته،

دانشگاه تبریز با طول جغرافیایی  46درجه و 71دقیقه

دانه در طبق و وزن هزار دانه برداشت و در آزمایشگاه

شرقی و عرض جغرافیایی  28درجه و  5دقیقه شمالی در

شمارش و توزین گردید .به منظور تعیین عملکرد دانه

دو سال زراعی  7274و  7275اجرا شد .ارتفاع این منطقه

بوتههای موجود در هر یک از کرتها از مساحت تقریبی

از سطح دریا  7261متر و متوسط بارندگی سالیانه 251

دو متر مربع کف بر شد .پس از آسیاب نمودن بذرها،

میلیمتر در سال میباشد .نمودار تغییرات دما و بارندگی

روغنگیری از نمونهها از  71گرم بذر با استفاده از

در دو سال زراعی در شکل  7ارائه شده است .خاک محل

دستگاه سوکسله به مدت  6ساعت انجام شد و از دی

آزمایش از نوع لوم شنی بود و نتایج حاصل از تجزیه

اتیل اتر به عنوان حالل استفاده شد .درصد پروتئین دانه

شیمیایی آن در جدول  7آمده است .الگوهای مختلف

گلرنگ با استفاده از روش کلدال 7اندازه گیری شد و

کشت شامل کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسـبت 7:7

عملکرد پروتئین نیز از حاصلضرب درصد پروتئین در

( )C3و  ،)C4( 2:7و تک کشتی گلرنگ ( )C2و باقال ()C1

عملکرد دانه به دست آمد .شاخص برداشت پروتئین نیز

به عنوان عامل اول و مصرف کود در چهار سطح شامل

از حاصل تقسیم عملکرد پروتئین بر عملکرد بیولوژیک

عدم کاربرد کود ( ،)F0کاربرد  711درصد کود شیمیایی

محاسبه و بر اساس درصد بیان شد .برای ارزیابی کشت

(اوره +سوپرفسفات تریپل) ( ،)F1مصرف تلفیقی )F2( 21

مخلوط از ا شاخصهای نسبت برابری زمین )LER( 2و

و )F3( 61درصد کود شیمیایی بعالوه کودهای زیستی
(ازتوبارور  7و فسفات بارور  )2به عنوان عامل دوم
بودند .فاصله بین بلوکها  7/5متر ،طول ردیفهای
Kejeldahl

1.

. Land Equivalent Ratio

2

ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.در کشت مخلوط....

857

مجموع ارزش نسبی )RVT( 7استفاده شد که با روابط زیر

در این رابطه  aقیمت محصول اصلی b ،قیمت محصول

محاسبه و ارزیابی گردیدند (واندرمیر .)7787

ثانوی  P1 ،و  P2به ترتیب عملکرد گیاه اصلی و فرعی

)LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb
در این رابطه  Yabو  Ybaبه ترتیب عملکرد گونههای a

در کشت مخلوط و  M1حداکثر عملکرد خالص گیاه

و  bدر کشت مخلوط و  Yaaو  Ybbبه ترتیب عملکرد هر
یک از گونههای  aو  bدر کشت خالص میباشند.

aM1  bM 2

اصلی است .دادهها با استفاده از برنامه آماری
 MSTAT-Cمورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسه
میانگینها نیز توسط آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

RVT= aP1  bP2 / aM1

احتمال پنج درصد انجام گرفت.

جدول  -1خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش
نیتروژن

پتاسیم قابل

فسفر قابل

(درصد)

جذب
)(mg.kg-1

جذب
)(mg.kg-1

1/75

271

76

شوری
)(ds.m-1

7 /7

رس

سیلت

شن

(درصد)

(درصد)

(درصد)

75

21

65

(درصد)

1/4

1/16

35
30
25
20
15
10
5

دما (درجه سانتیگراد)

بارندگی (میلیمتر)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

اسیدیته

ماده آلی

0

میانگین بارندگی

میانگین دما

شکل -1نمودار تغییرات دما و بارندگی در دو سال زراعی ( 1334چپ) و ( 1335راست)

نتایج و بحث

 .)2مطابق جدول  ،2اجزای عملکرد دانه گلرنگ در کشت

اجزای عملکرد

خالص کمتر از سیستمهای کشت مخلوط بود .سیستم

تجزیه واریانس دادههای مربوط به اجزای عملکرد

کشت مخلوط  7:7گلرنگ -باقال با تولید  1/61طبق در

دانه گلرنگ نشان دهنده اثر معنیدار سال بر تعداد طبق

بوته و  47/82دانه در طبق ،برتری قابل توجهی نسبت به

در بوته ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه بود .کلیه

سایر الگوهای کشت داشت .احتماال دلیل بیشتر بودن

صفات مورد بررسی به طور معنیداری تحت تاثیر

تعداد دانه در طبق در کشت مخلوط  7:7رقابت درون و

سیستم کشت و کود قرار گرفتند .اثر متقابل سیستم

برون گونهای کمتر بوتههای گلرنگ با یکدیگر وهمچنین

کشت × کود بر وزن هزار دانه و اثر متقابل سال × کود

با بوتههای باقال بوده که باعث شده از منابع و عناصر

بر تعداد طبق در بوته و دانه در طبق معنیدار بود (جدول

غذایی به نحو مطلوبتری بهرهبرداری کنند و این امر در

. Relative Value Total

1
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سعیدی ،راعی و...

نهایت به افزایش تعداد دانه در طبق منجر شده است.

هزاردانه را بهبود بخشیده است .جلیلیان و همکاران

برخی از یافتههای اخیر نشان داده که کشت مخلوط

( )2171نیز تاثیر مثبت کشت مخلوط در افزایش وزن

گلرنگ با لگومها تعداد طبق در بوته و دانه در طبق را

هزار دانه را گزارش کردند .در آفتابگردان بذور تلقیح

افزایش میدهد (زعفرانیه 2175؛ جلیلیان و همکاران

شده با کودهای زیستی نیتروژندار و فسفردار وزن

 .)2171همچنین به گزارش رضایی چیانه و همکاران

هزار دانه بیشتری نسبت به بذور تلقیح نشده داشتند

( ،)2175تعداد دانه در طبق آفتابگردان در کشت مخلوط

(فرنیا و مؤیدی  .)2174در سال دوم آزمایش با مصرف

آفتابگردان -باقال نسبت به کشت خالص افزایش یافته

تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی،

است که این نتایج با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد.

بیشترین تعداد طبق در بوته و دانه در طبق حاصل شد

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،4بیشترین وزن هزار

(جدول .)5اجاقلو و همکاران ( )2111نیز گزارش کردند

دانه به سیستم کشت مخلوط  7:7گلرنگ -باقال و مصرف

که تلقیح با کود زیستی ازتوباکتر و فسفات بارور 2باعث

تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی (با

افزایش تعداد طبق در بوته و دانه در طبق گلرنگ شده

مقدار  46/15گرم) مربوط بود .به احتمال زیاد گیاه باقال

است .در کل ،مصرف تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی

در کنار گلرنگ از طریق تثبیت زیستی نیتروژن و افزایش

در مقادیر توصیه شده از طریق تاثیر مثبت بر جذب

جذب تشعشع توسط کانوپی مخلوط ،سبب افزایش

عناصر ماکرو و میکرو و بهبود جذب آب به سبب توسعه

آسیمیالسیون مواد فتوسنتزی از طریق افزایش سطح

سیستم ریشهای ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان را

برگ و به تبع آن بهبود ظرفیت فتوسنتزی شده و وزن

افزایش میدهد (ناروال و همکاران .)2111

جدول  -2تجزیه واریانس مرکب (دو سال) صفات مورد مطالعه در گلرنگ تحت تاثیر کشت مخلوط با باقال و
سطوح کودی طی سالهای  1334و 1335
درجه

طبق در

دانه در

وزن هزار

آزادی

بوته

طبق

دانه

سال

7

**22/74

**512/72

**255/57

**7871767/2

تکرار (سال)

4

**1/28

**77/84

**5/55

5777/26

سیستم کشت

2

**1/66

**257/74

**86/14

**7161612/4

1/127

کود

2

**75/11

**211/77

**17/722

**554661/12

**765/15

سیستم کشت × کود

6

1/771

7/66

**2/622

سال × سیستم کشت

2

1/722

7/71

1/514

سال × کود

2

**7/444

منابع تغییر

عملکرد دانه

شاخص

درصد

درصد

عملکرد

روغن

پروتئین

پروتئین

**771/68

**78/47

**247722/22

**25/21

**1/85

**2621/61

1/42

1/67

**722118/77

**726/48

**56/87

**218181/61

**27/87

**

1/77

برداشت
پروتئین

**78172/71

1/182

1/124

612/68

**1/11

2228/14

1/721

1/21

721/21

1/752

**71/45

1/175

2167/22

1/221

1/287

**2174/18

1/745

سال × سیستم کشت × کود

6

1/188

1/827

1/287

7752/72

1/771

1/158

67/18

1/172

اشتباه

44

1/157

1/121

1/247

7125/68

1/211

1/772

272/71

1/154

2/75

7/84

7/44

2/24

7/46

4/78

5/82

2/17

ضریب تغییرات
(درصد)

-

**  :معنیدار در سطح احتمال  7درصد می باشد.

عملکرد دانه

مختلف کشت و سطوح مختلف کودی و اثر متقابل

تجزیه واریانس مرکب دادهها نشانگر اثر معنیدار

سیستم کشت × کود بر عملکرد دانه در سطح احتمال 7

سال بر عملکرد دانه گلرنگ است .تاثیر سیستمهای

درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مندرج در جدول 4

ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.در کشت مخلوط....
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نشان داد که حداکثر عملکرد دانه گلرنگ (2172/72

ازتوباکترین و فسفاته بارور به همراه کود شیمیایی باعث

کیلوگرم بر هکتار) از کشت خالص این گیاه به همراه

افزایش عملکرد دانه گلرنگ میگردد .همچنین نتایج

مصرف تلفیقی کود زیستی و  61درصد کود شیمیایی

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در هر دو سال

بدست آمد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد

آزمایش ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد

کودهای زیستی نه تنها عملکرد دانه را بهبود بخشید بلکه

کود شیمیایی به بهبود معنیدار عملکرد دانه منجر شد که

کاربرد کودهای شیمیایی را نیز کاهش داد .این یافته با

این افزایش در سال دوم بیشتر از سال اول بود به طوری

نتایج گزارش شده در مورد گیاه گلرنگ توسط سلیمانی

که بیشترین عملکرد دانه با مصرف تلفیقی کود زیستی

فرد و سیادت ( )2177و میرزایی و وزان ( )2172مطابقت

بعالوه  61درصد کود شیمیایی در سال دوم آزمایش

دارد .در کشت مخلوط ذرت-سویا نیز کاربرد تلفیقی

بدست آمد (جدول  .)5به نظر میرسد کمتر بودن ارتفاع

کودهای زیستی و شیمیایی باعث بهبود عملکرد و اجزای

بوته و تعداد شاخه فرعی گلرنگ در سال اول باعث افت

عملکرد شده است (راعی و همکاران .)2171 ،اجاقلو و

معنیدار عملکرد نسبت به سال دوم گردیده است (دادهها

همکاران ( )2111گزارش کردند که کاربرد کود زیستی

نشان داده نشدهاند).

جدول  -3مقایسه میانگین تعداد طبق در بوته ،دانه در طبق و عملکرد پروتئین گلرنگ تحت تاثیر سال و سیستم کشت
روغن دانه

پروتئین دانه

عملکرد پروتئین

تعداد طبق در بوته

تعداد دانه در طبق

(درصد)

(درصد)

(کیلوگرم بر هکتار)

76/45b

546/82b

7274

6/57b

42/17b

27/74b

664/41a

7275

1/81a

47/11a

22/47a

71/46a

C2

6/51b

42/28c

27/22a

76/76a

451/66c

C3

1/61a

47/82a

27/25a

71/12a

821/51a

C4

1/22a

46/71b

27/77a

76/87a

528/12b

 :C2کشت خالص گلرنگ :C3 ،کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  7:7و  :C4کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  .2:7در هر ستون حروف
متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

درصد روغن و پروتئین

روغن دانه آفتابگردان در دماهای باالتر می باشد

میانگین درصد روغن و پروتئین دانه گلرنگ به طور

(فرناندز مویا و همکاران  .)2115همانطور که در شکل 2

معنیداری تحت تاثیر سال و کود قرار گرفت ،ولی

مشاهده میگردد ،بیشترین درصد روغن دانه به گیاهان

هیچکدام از اثرات متقابل تیمارهای مورد بررسی بر این

تغذیه شده با مصرف تلفیقی کود زیستی و  61درصد

صفات معنیدار نگردید (جدول  .)2در سال دوم آزمایش

کود شیمیایی تعلق داشت ،هر چند بین این تیمار و تیمار

درصد روغن دانه گلرنگ بیشتر از سال اول بود که میزان

کود  711درصد شیمیایی اختالف معنیداری وجود

اختالف دو سال به  2/5درصد رسید (جدول  .)2به نظر

نداشت .محققان دیگر گزارش کردند تلقیح بذر با کودهای

میرسد که در سال اول آزمایش ،دمای باال در مرحله

زیستی ،سبب افزایش میزان روغن گلرنگ گردید (راعی

ذخیره و تجمع روغن در دانه ها باعث تسریع در پر شدن

و همکاران  )2175که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

دانه ها شده و منجر به تولید بذوری با کیفیت پایین و

به نظر میرسد در این آزمایش اثرات مثبت کودهای

میزان روغن کمتر شده است که این نتایج مطابق با یافته-

زیستی از طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایی سبب

های سایر محققان میباشد که حاکی از کاهش میزان

افزایش فتوسنتز شده و این امر سبب تولید آسیمیالت

854
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سعیدی ،راعی و...

بیشتر و بهبود رشد شده است که در نهایت موجب

افزایش دهند (اکمک و همکاران  .)2116بنابراین بهنظر

افزایش درصد روغن دانه گیاه شده است .باکتریهای

میرسد افزایش غلظت فسفر از طریق افزایش اجزای

حل کننده فسفات نیز میتوانند فسفر قابل دسترس در

عملکرد موجب افزایش عملکرد دانه و درصد روغن شده

خاک را به وسیله هیدرولیز فسفر از ترکیبهای غیر آلی

است.

به علت اسیدی کردن خاک و یا تراوش آنزیمهای فسفاتاز
جدول  -4مقایسه میانگین وزن هزار دانه ،عملکرد و شاخص برداشت پروتئین گلرنگ در سیستم های کشت
مخلوط تحت تاثیر سطوح کودی مختلف.
سیستم کشت

C2

C3

C4

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت پروتئین

(گرم)

(کیلوگرم برهکتار)

(درصد)

F0

51/85i

5252/37d

5/71g

F1

66/14f

5862/35b

6/41e

F2

62/25g

5265/27c

5/65f

F3

68/11de

5325/25a

6/65e

F0

61/21h

7876/18g

8/65c

F1

12/86b

2221/71e

77/24a

F2

68/77e

2122/25f

7/81b

F3

15/25a

2242/15e

77/56a

F0

57/27h

7415/67i

5/28fg

F1

67/57d

7665/85h

1/17d

F2

65/77f

7566/71hi

6/21e

کود

8/12d
7122/11gh
17/65c
F3
 :C2کشت خالص گلرنگ :C3 ،کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  7:7و  :C4کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  :F0 ،2:7عدم کاربرد کود،
 711 :F1درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی :F3 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد
کود شیمیایی .در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

40

a

a
b

35

25
20
15
10

روغن دانه (درصد)

c

30

5
0
F3

F2

F1

F0

شکل  -2درصد روغن دانه گلرنگ در سطوح مختلف کودی
( :F0عدم کاربرد کود 711 :F1 ،درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی :F3 ،مصرف تلفیقی کود
زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی) .در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح
احتمال پنج درصد میباشد.
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در سال دوم میزان اختالف درصد پروتئین دانه گلرنگ

( )2172مصرف ازتوباکتر و آزوسپیریلوم در تلفیق با

با سال اول  7/17بود .به نظر میرسد طوالنی بودن دوره

کود اوره ،درصد پروتئین آفتابگردان را نسبت به تیمار

پر شدن دانه در سال دوم آزمایش (دادهها نشان داده

شاهد به طور قابل مالحظهای افزایش داده است .در واقع

نشدهاند) ،سبب افزایش معنیدار درصد پروتئین دانه

به علت نقش انکار ناپذیر نیتروژن در ساختمان پروتئین

گلرنگ گردیده است (جدول  .)2درصد پروتئین دانه

ها ،مصرف توأم کودهای زیستی تثبیت کننده نیتروژن با

گلرنگ در تیمارهای مختلف کودی متفاوت بود .بیشترین

کود اوره سبب افزایش درصد پروتئین گردیده است.

درصد پروتئین دانه ( 78/42درصد) به مصرف 711

بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر گلرنگ نشان داد

درصد کود شیمیایی اختصاص داشت .با این حال بین

که استفاده از کودهای زیستی (ازتوباکتر) باعث افزایش

این تیمار و تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه 61

درصد پروتئین گلرنگ میشود (شهرکی و همکاران

درصد کود شیمیایی اختالف معنیداری مشاهده نگردید

 )2176که تایید کننده نتایج بدست آمده در این تحقیق

(شکل  .)2بر اساس نتایج مطالعات جلیلیان و همکاران

میباشد.
20

a

a

18

b

14
12
10
8
6

پروتئین دانه (درصد)

c

16

4
2
0
F3

F1

F2

F0

شکل  -3درصد پروتئین دانه گلرنگ در سطوح مختلف کودی
( :F0عدم کاربرد کود 711 :F1 ،درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی :F3 ،مصرف تلفیقی کود
زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی) .در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح
احتمال پنج درصد میباشد.

عملکرد و شاخص برداشت پروتئین

( 77/56درصد) به سیستم کشت مخلوط  7:7به همراه

اثر ساده سال به طور معنیداری عملکرد و شاخص

مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود

برداشت پروتئین گلرنگ را در سطح احتمال  7درصد

شیمیایی مربوط بود که به لحاظ آماری اختالف معنی-

متاثر ساخت .سیستمهای مختلف کشت و کود هم اثر

داری با مصرف  711درصد کود شیمیایی نداشت (جدول

معنیداری بر این دو صفت داشتند .شاخص برداشت

 .)4همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد عملکرد

پروتئین گلرنگ همچنین به طور معنیداری تحت تاثیر اثر

پروتئین گلرنگ در هر دو سال آزمایش با مصرف

متقابل سیستم کشت × کود و سال × کود قرار گرفت

کودهای مختلف (بویژه کود تلفیقی) افزایش یافت که در

(جدول  .)2بیشترین شاخص برداشت پروتئین گلرنگ

این بین بیشترین عملکرد پروتئین به گیاهان تغذیه شده
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سعیدی ،راعی و...

با تلفیق کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی در

ارتباط مستقیمی وجود دارد .در بین صفات مورد

سال دوم آزمایش تعلق داشت .با توجه اینکه عملکرد

بررسی ،عملکرد پروتئین گلرنگ بیشترین حساسیت را به

پروتئین ،از حاصلضرب میزان پروتئین و عملکرد دانه

ترکیبهای مختلف کشت داشت و کشت مخلوط  7:7با

بدست میآید ،بنابراین به علت باال بودن مقادیر این

میانگین  821/51کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد

صفات در تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه 61

پروتئین برخوردار بود (جدول  .)2گزارشات توحیدی

درصد کود شیمیایی (جدول  ،)5بیشتر بودن عملکرد

نژاد و همکاران ( )2114نشاندهنده افزایش میزان کل

پروتئین نیز دور از انتظار نیست .باال بودن عملکرد

پروتئین دانه آفتابگردان در کشت مخلوط با ذرت است.

پروتئین در سال دوم را میتوان به بارندگی بیشتر و

کاربرد تلفیقی کودهای زیستی به همراه کودهای

دمای پایینتر در سال  7275نسبت به سال  7274نسبت

شیمیایی در گیاهان روغنی مانند گلرنگ و آفتابگردان نیز

داد (شکل  .)7کرول و پازسکو ( )2171دریافتند که بین

سبب افزایش درصد و عملکرد پروتئین گردیده است

پارامترهای آب و هوایی و میزان و عملکرد پروتئین

(فرنیا و مویدی 2174؛ اکبری و همکاران .)2177

جدول  -5مقایسه میانگین تعداد طبق در بوته ،دانه در طبق ،عملکرد دانه و پروتئین گلرنگ تحت تاثیر
تیمار کودی مختلف در دو سال زراعی
سال

7274

7275

تعداد طبق در بوته

تعداد دانه در طبق

F0

5/81e

72/22f

7771/72f

F1

6/86cd

68/50d

2226/77d

677/26c

F2

6/76e

60/33e

2765/12e

517/21d

F3

1/24c

63/65cd

2422/52c

626/48c

F0

8/23d

67/52e

5726/25d

250/80d

F1

6/68b

20/38b

5806/65b

368/35b

F2

3/03c

63/22c

5635/63c

805/25c

F3

2/58a

27/27a

5377/28a

336/88a

کود

عملکرد دانه

عملکرد پروتئین

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)
421/75e

 :F0عدم کاربرد کود 711 :F1 ،درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی،
 :F3مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی .در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار
بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

نسبت برابری زمین

کودی بدست آمد (شکل  .)4دلیل این امر میتواند وجود

شاخص نسبت برابری زمین در تمامی کشتهای

اختالفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه و در

مخلوط در هر دو سال آزمایش بیشتر از یک بدست آمد.

نتیجه ایجاد اشکوبهای مختلف و بهرهبرداری بهینه از

در تمامی تیمارهای کودی ،میزان نسبت برابری زمین در

منابع ،تثبیت بیشتر نیتروژن در خاک توسط گیاه لگوم و

سال دوم کشت بیشتر از سال اول بود .در هر دو سال

بهبود شرایط محیطی برای جزء دیگر مخلوط و بهبود

زراعی ،میزان نسبت برابری زمین در همه کشتهای

کارایی مصرف نور باشد (رضایی چیانه و همکاران

مخلوط در تیمار کودی مصرف تلفیقی کود زیستی

 .)2177نتایج مشابهی توسط جلیلیان و همکاران ()2171

بعالوه 61درصد کود شیمیایی بیشتر از سایر تیمارهای

در کشت مخلوط گلرنگ-گاودانه گزارش شده است .دباغ

ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.در کشت مخلوط....
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محمدی نسب و همکاران ( )2175نیز با بررسی اثر

زیستی بدست میآید .در کشت مخلوط زیره سبز و باقال،

کودهای زیستی و نیتروژنی در کشت مخلوط ذرت و

بیشترین نسبت برابری زمین به الگوی کشت مخلوط 7:7

لوبیا دریافتند که بیشترین نسبت برابری زمین و مجموع

در سطوح کودی  711درصد کود شیمیایی و ورمی

ارزش نسبی در کشتهای مخلوط و در حضور کودهای

کمپوست مربوط بود (سخاوی و همکاران .)2171
1.45

سال دوم

سال اول

1.4
1.35

1.25
1.2
1.15

نسبت برابری زمین

1.3

1.1
1.05
1
F3

F1

F2

F0

C4

F3

F1

F2

F0

C3

شکل  -4نسبت برابری زمین در سیستمهای کشت مختلف تحت سطوح مختلف کودی در دو سال زراعی ( :C3کشت مخلوط
گلرنگ و باقال با نسبت  7:7و  :C4کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  :F0 ،2:7عدم کاربرد کود 711 :F1 ،درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف
تلفیقی کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی :F3 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی) .در هر ستون حروف
متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

مجموع ارزش نسبی

وابسته است که با توجه به نتیجه حاصل از این آزمایش،

بیشترین مجموع ارزش نسبی در سال اول و دوم

سازگاری مناسب بین گلرنگ با باقال باعث این مزیت

آزمایش به ترتیب با  7/76و  7/22به سیستم کشت

نسبی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی گردیده است.

مخلوط  7:7گلرنگ -باقال به همراه مصرف تلفیقی کود

رضایی چیانه و همکاران ( )2177گزارش کردند که در

زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی تعلق داشت (شکل

تمامی کشتهای مخلوط ذرت -باقال ،مجموع ارزش

 .)5با توجه به اینکه مجموع ارزش نسبی بیانگر میزان

نسبی بیشتر از یک میباشد و کشتهای مخلوط نسبت

درآمد حاصله از کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی

به کشت خالص سودمندی اقتصادی داشته است .به

میباشد ،نتایج حاصل نشان میدهد که درآمد حاصل از

گزارش ایمران و همکاران ( ،)2177در کشت مخلوط

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص زیادتر بوده است

آفتابگردان و ماش ارزش نسبی بیشتری در مقایسه با

که این افزایش در آمد در تیمار کشت مخلوط گلرنگ با

تک کشتی بدست آمده است .در تحقیق حاضر ،در هر دو

باقال  7/22برابرکشت خالص در سال دوم بوده است .به

سال آزمایش در کلیه تیمارهای کشت مخلوط که در آنها

نظر میرسد که میزان مجموع ارزش نسبی در کشت

از هیچ منبع کودی استفاده نشده بود ،کمترین مقادیر

مخلوط به میزان سازگاری گیاه همراه با گیاه اصلی و

مجموع ارزش نسبی بدست آمد (شکل  ،)5که نشان می-

البته قیمت و میزان عملکرد گیاه همراه در کشت مخلوط

دهد عالوه بر تیمارهای کشت مخلوط ،نوع تغذیه گیاه نیز
در افزایش مجموع ارزش نسبی موثر است.
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سال دوم
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1.25

سال اول

1.20
1.15
1.10

1.00
0.95
0.90

مجموع ارزش نسبی

1.05

0.85
0.80
F3

F1

F2

F0

C4

F3

F1

F2

F0

C3

شکل -5مجموع ارزش نسبی در سیستمهای کشت مخلوط تحت سطوح مختلف کودی در دو سال زراعی( :C3کشت مخلوط گلرنگ
و باقال با نسبت  7:7و  :C4کشت مخلوط گلرنگ و باقال با نسبت  :F0 ،2:7عدم کاربرد کود 711 :F1 ،درصد کود شیمیایی :F2 ،مصرف تلفیقی
کود زیستی بعالوه  21درصد کود شیمیایی :F3 ،مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی) .در هر ستون حروف متفاوت
بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

نتیجهگیری کلی

زیستی بعالوه  61درصد کود شیمیایی بیشترین شاخص

یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که سیستم

نسبت برابری زمین و مجموع ارزش نسبی را داشت.

کشت مخلوط و تیمار کودی به طور معنیداری اجزای

بدین ترتیب ،براساس نتایج میتوان عنوان کرد که

عملکرد گلرنگ را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین

مصرف تلفیقی کود زیستی به جای بخشی از کودهای

مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  61درصد کود

شیمیایی در کشت مخلوط گلرنگ و باقال عالوه بر ایجاد

شیمیایی سبب افزایش عملکرد و میزان پروتئین دانه

تنوع در اکوسیستمهای کشاورزی و پایداری و ثبات

گلرنگ شد .ارزیابی شاخصهای کشت مخلوط نشان داد

تولید ،میتواند مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف

که الگوی کشت مخلوط  7:7به همراه مصرف تلفیقی کود

بیرویه کودهای شیمیایی را نیز کاهش دهد.
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