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تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد ،عملکرد و اسید چرب امگا 3-خرفه ( )Portulaca oleraceaدر
کشت مخلوط با بالنگوي شهري ()Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer
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چکیده
به منظور بررسی تاثیر مالچ و کود زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی خرفه در کشت مخلوط با بالنگوی شهری،
آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در دو
سال زراعی  4171-4171و  4171-4171به اجرا در آمد .الگوی کشت شامل کشت خالص خرفه و بالنگوی شهری ،کشت
مخلوط افزایشی با نسبتهای  411:11 ،411:11و ( 411:61بالنگوی شهری به خرفه) به عنوان عامل اول ،مالچ کلش گندم
در دو سطح با مالچ و بدون مالچ به عنوان عامل دوم ،و مصرف کود شامل مصرف  411درصد کود شیمیایی و مصرف
تلفیقی کود زیستی ازتوبارور  11 +4درصد کود شیمیایی به عنوان عامل سوم بودند .نتایج نشان داد که مالچ باعث افزایش
ارتفاع ،تعداد شاخه فرعی ،عملکرد دانه ،میزان روغن و امگا 1-در خرفه و کاهش دمای برگ گردید .بیشترین تعداد شاخه
فرعی ( )9/47و عملکرد خرفه ( 19/16گرم بر مترمربع) در کشت خالص و در سال دوم مشاهده شد در حالیکه بیشترین
ارتفاع بوته و کمترین میزان دمای برگ در الگوی کشت مخلوط افزایشی  411:61مشاهده شد .همچنین اثر تیمار کودی بر
هیچیک از صفات مذکور معنیدار نبود .بیشترین میزان نسبت برابری زمین ( )4/16و مجموع ارزش نسبی ( )4/19در الگوی
کشت مخلوط افزایشی  411:11به همراه مالچ و مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  11درصد کود شیمیایی حاصل شد.
افت عملکرد واقعی کل برای بیشتر ترکیبهای کشت مخلوط بیشتر از صفر بود ،که بیانگر برتری کشت مخلوط نسبت به
کشت خالص است.
واژه های کلیدی :ازتوبارور  ،4افت عملکرد واقعی ،امگا ،1-کشت مخلوط ،مالچ گندم

8931  تابستان/ 2  شماره23  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

...  شفق و،روحی

261

Effect of Biofertilizers and Mulching on Growth, Yield and Omega-3 fatty acid of Purslane
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Abstract
The effect of mulching and biofertilizer on qualitative and quantitative traits of purslane in intercropped
with dragon’s head, examined by a field experiments with a factorial arrangement based on randomized
complete block design with three replications at the Research Farm of University of Tabriz during two growing
seasons of 2015 and 2016. Cropping systems including sole cropping of purslane and dragon’s head, additive
intercropping of dragon’s head + purslane (20, 40, 60 +100 %) were evaluated as the first factor, mulch
application including wheat straw mulch and no mulch as the second factor and two types of fertilization
including application of 100% chemical fertilizer and 50% chemical + biological fertilizers as the third factor.
The results showed that mulch application significantly increased the number of branches, plant height, yield,
oil content and omega-3 of pursulane and decreased leaf temperature. The highest number of branches (7.19)
and yield (47.26 g.m-2) were observed in sole cropped and second year; while the highest plant height and
lowest soil temperature was observed in D60 + P100 cropping pattern. Also, neither all of the traits were
significantly affected by fertilizer treatment. The highest land equivalent ratio (1.56) and relative value total
(1.27) were obtained from dragon’s head with purslane intercropping (D40 + P100) and mulch application and
combinative application of chemical and biological fertilizers. Total actual yield loss for most of the
intercropping combinations was greater than zero, which indicates the superiority of intercropping to
monoculture.

Keywords: Actual Yield loss, Azoto Barvar-1, Intercropping, Omega-3, Wheat Mulch
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مقدمه
توسعه روز افزون کاربرد گیاهان دارویی در صنایع

،(ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزا هگزانوئیک اسید

 ضرورت تولید این،مختلف و تامین سالمت جامعه

کاروتن و آنتی اکسیدانهایی- و بتاA ،C ،E ویتامین

 خرفه با نام علمی.گیاهان را افزایش داده است

 اسکوربیک اسید و گلوتاتیون است،توکوفرول-مانند آلفا

Common  و با نام انگلیسیPortulaca oleracea L.

؛ سیموپولوس و همکاران4774 (امارا الوا و همکاران
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 .)4771از نظر خواص دارویی ،این گیاه معالج

همکاران ( )1146با بررسی سودمندی کشت مخلوط

سرفههای مقاوم ،تصفیه کننده خون ،مفید در ترمیم

خرفه و بالنگوی شهری و وفادار ینگجه و همکاران

سوختگیها ،ضد التهاب ،کاهش دهنده خطر بیماریهای

( )1149در کشت مخلوط باقال و بادرشبی به همراه

قلبی و عروقی میباشد (چان و همکاران 1111؛

کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی ،به این نتیجه رسیدند

رادهاکریشنان و همکاران  .)1114بالنگوی شهری

که استفاده از کود زیستی به جای بخشی از کود شیمیایی

()Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer

سبب افزایش نسبت برابری زمین گردید که بیانگر افزایش

نیز گیاهی یکساله و علفی متعلق به تیره Lamiaceae

کارایی کشت مخلوط در صورت استفاده از کودهای

بوده و دانههای آن سرشار از روغنهای خوراکی است

زیستی است.

(امان زاده و همکاران  .)1144در حال حاضر این گیاه

کاربرد مالچ را میتوان یکی از راهکارهای زراعی

جهت تولید دانه و نیز استخراج روغن و موسیالژ کشت

پایدار برای بهبود عملکرد خرفه دانست (شاهیدول حقی

میشود و در درمان اختالالت گوناگون نظیر برخی

و همکاران  .)1111مالچ از طریق حفظ رطوبت خاك از

اختالالت عصبی ،کبدی و بیماریهای کلیوی بهکار میرود

طریق کاهش دمای خاك و کاهش تبخیر از سطح خاك

(جونز و واالموتی .)1111

باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان میشود

امروزه تالشهای گستردهای با هدف یافتن

(بونا و همکاران  .)1144مومن و همکاران ( )1141بیان

راهکارهای مناسب برای افزایش عملکرد گیاهان زراعی

کردند که کاربرد مالچ بر عملکرد گیاهان کدوی پوست

بهخصوص در گیاهان دارویی ،بهبود کیفیت خاك

کاغذی و نخود در شرایط الگوی مخلوط موثر بود.

ومحصوالت کشاورزی آغاز شده است .از جمله این

بنابراین با توجه به رویکرد روزافزون به استفاده از

راهکارها ،به کارگیری روشهای مدیریتی نظیر کشت

گیاهان دارویی و نقش این گیاهان در چرخه اقتصادی و

مخلوط ،کود زیستی و مالچ میباشد .یکی از ارکان اصلی

از طرف دیگر لزوم استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار

در کشاورزی پایدار ،استفاده هرچه بیشتر از نهادههای

و ارتقای عملکرد کمی و کیفی گیاهان ،پژوهشی با هدف

آلی از جمله کودهای زیستی در اکوسیستمهای زراعی با

بررسی رشد ،عملکرد و میزان اسید چرب امگا 1-گیاه

هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه در مصرف نهادههای

دارویی خرفه در کشت مخلوط با بالنگوی شهری تحت

شیمیایی است .تامین عناصر کم مصرف و پر مصرف

تاثیر کود زیستی و مالچ در شرایط آب و هوایی تبریز

جهت بهبود رشد و عملکرد گیاهان ،تشدید فعالیتهای

انجام گرفت.

حیات ،بهبود کیفیت و حفظ سالمت محیط زیست و در
مجموع حفظ و حمایت از سرمایههای ملی (خاك ،آب و
منابع انرژی غیرقابل تجدید) از مهمترین مزایای کودهای
زیستی محسوب میشود (شارما .)1111
کشت مخلوط از مولفههای کشاورزی پایدار محسوب
میگردد .مدیریت صحیح تولید محصوالت زراعی در این
نوع کشت و استفاده موثرتر از زمان و مکان ،منجر به
بهبود جذب و کارایی مصرف منابع توسط گیاهان و ثبات
عملکرد باالتر میشود (مبسر و همکاران  .)1141قمری و

مواد و روشها
جهت بررسی اثر کاربرد مالچ و کود زیستی بر
عملکرد و میزان اسید چرب امگا 1-گیاه خرفه در کشت
مخلوط با بالنگوی شهری ،آزمایشی در دو سال زراعی
 4171-4171و  4171-4171در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در هشت
کیلومتری شرق تبریز در اراضی کرکج انجام شد.
میانگین متوسط دما و بارندگی سالیانه در جدول  4آمده
است.
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روحی ،شفق و ...

جدول  -1تغییرات میانگین دما و بارندگی در دو سال آزمایش
1931
1931

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

میانگین بارندگی (میلیمتر)

11/1

4/1

1/7

1

16/1

میانگین دما (سانتیگراد)

41/1

11/9

12/1

17/1

11

میانگین بارندگی (میلیمتر)

16/4

17/2

41/1

1

1/9

میانگین دما (سانتیگراد)

46/1

14

16/1

12/6

11/1

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

نیز به میزان  1تن در هکتار بعد از استقرار بوتهها ،در

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .فاکتور اول الگوی

فواصل بین ردیفها پخش گردید .تنک کردن به منظور

کشت در پنج سطح ،شامل کشت خالص خرفه ( )C1و

ایجاد تراکمهای مورد نظر در مرحله سه تا چهار برگی

بالنگوی شهری ( ،)C2کشت مخلوط افزایشی با نسبت-

گیاهان انجام شد .در انتهای فصل رشد مصادف با قهوه-

های )C4( 411 :11 ،)C3( 411:11و )C5( 411:61

ای شدن  71درصد کپسولها در خرفه ( 41هفته پس از

بالنگوی شهری به خرفه ،فاکتور دوم مالچ کلش گندم در

کاشت) و فندقهها در بالنگوی شهری ( 41هفته پس از

دو سطح بدون مالچ ( )M1و با مالچ ( ،)M2و فاکتور

کاشت) بوتههای موجود در هر یک از کرتها از مساحت

سوم مصرف کود در دو سطح شامل مصرف 411

تقریبی دو متر مربع کف بر شد .سپس خصوصیات

درصد کود نیتروژن ( )F1و مصرف تلفیقی کود زیستی

رشدی و عملکرد خرفه در واحد سطح اندازهگیری شد.

ازتوبارور  11 +4درصد کود نیتروژن ( )F2بودند .خاك

برای اندازهگیری دمای برگ (در مرحله گلدهی) از

محل آزمایش از نوع لوم شنی بود و نتایج حاصل از

دستگاه دماسنج مادون قرمز ( )TES 1327استفاده شد.

تجزیه شیمیایی آن در جدول  1آمده است .بذور خرفه و

پس از جمع آوری و آسیاب نمودن بذرها ،روغنگیری از

بالنگوی شهری همزمان در هفته دوم اردیبهشت ماه و

نمونهها از  41گرم بذر خرفه با استفاده از دستگاه

بهصورت دستی در کرتهایی به ابعاد  1× 1متر کاشته

سوکسله به مدت  6ساعت انجام شد و از دی اتیل اتر به

شد .فاصله بین ردیفهای کاشت در خرفه و بالنگوی

عنوان حالل استفاده شد .پس از انجام عملیات جداسازی،

شهری به ترتیب  11و  11سانتیمتر و فاصله روی

اندازهگیری میزان اسید چرب امگا 1 -با دستگاه گاز

ردیفهای کاشت در کشت خالص خرفه و بالنگوی

کروماتوگرافی طبق روش  AOCSانجام شد (لیو و

شهری به ترتیب  41و  4سانتیمتر در نظر گرفته شد.

همکاران  .)1111از شاخصهای نسبت برابری زمین،4

تراکم خرفه در کشت مخلوط ثابت بوده و بذور بالنگوی

مجموع ارزش نسبی 1و افت عملکرد واقعی 1برای ارزیابی

شهری به ترتیب با فواصل  1/1 ، 1و  4/66سانتیمتر

کشت مخلوط به شرح زیر استفاده شد (واندرمیر 4727؛

روی ردیفها برای ایجاد تراکمهای  11 ،11و  61درصد

بانیک .)4776

کشت شد .کود شیمیایی و زیستی مورد استفاده به

)LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb

ترتیب شامل اوره ( 91کیلوگرم در هکتار) و ازتوبارور
 4بود .طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده (زیست فناور

در این رابطه  Yabو  Ybaبه ترتیب عملکرد گونههای

سبز) ،کود زیستی ازتو بارور  4به میزان  411گرم در

 aو  bدر کشت مخلوط و  Yaaو  Ybbبه ترتیب عملکرد

هکتار بهصورت تلقیح با بذراستفاده شد .مالچ کلش گندم

هر یک از گونههای  aو  bدر کشت خالص میباشند.

). Land Equivalent Ratio (LER
). Relative Value Total (RVT

1

2

). Actual Yield Loss (AYL

3

تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد ،عملکرد و اسید چرب امگا 9-خرفه (... )Portulaca oleracea
RVT= aP1  bP2 / aM1 aM1  bM 2

AYLa = [(Yab/Zab) / (Yaa/Zaa)]-1
AYLb = [(Yba/Zba) / (Ybb/Zbb)]-1

در این رابطه  aقیمت محصول اصلی b ،قیمت
محصول ثانوی  P1 ،و  P2به ترتیب عملکرد گیاه اصلی
و فرعی در کشت مخلوط و  M1حداکثر عملکرد خالص
گیاه اصلی است.
AYL = AYLa + AYLb
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در این روابط  Zabو  Zaaبه ترتیب نسبت گونه  aدر
کشت مخلوط و خالص Zba ،و  Zbbبه ترتیب نسبت گونه
 bدر کشت مخلوط و خالص .پس از اطمینان از نرمال
بودن دادهها ،تجزیه واریانس مرکب با استفاده از نرم

که در این رابطه  AYLaو  AYLbبه ترتیب افت

افزار آماری  MSTAT-Cو مقایسه میانگینها به روش

عملکرد واقعی جزئی گونه  aو گونه  bهستند که از روابط

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح آماری پنج درصد

زیر محاسبه میشوند :

انجام شد.
جدول  -2خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش

نیتروژن

پتاسیم قابل جذب
-1

فسفر قابل جذب
-1

شوری

رس

-1

سیلت

شن

()%

( )mg.kg

( )mg.kg

( (dS.m

()%

()%

()%

1/41

171

46

4/4

41

11

61

نتایج و بحث

اسیدیته

ماده آلی
()%

9/1

1/96

مصرف تلفیقی کود زیستی  11 +درصد کود شیمیایی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین دو

اختالف معنیداری از لحاظ افزایش ارتفاع وجود نداشت

سال زراعی ،الگوی کشت و مالچ اختالف معنیداری در

(جدول  .)1عمرانی و فالح ( )1149در بررسی تاثیر

سطح احتمال  4درصد از لحاظ ارتفاع بوته خرفه وجود

کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد

داشت .اثر متقابل سال × الگوی کشت بر ارتفاع بوته در

خرفه به این نتیجه رسیدند که بیشترین ارتفاع خرفه در

سطح احتمال  4درصد معنیدار بود (جدول  .)1ارتفاع

تیمار تلفیقی مصرف کود مشاهده شد .نتایج مشابهی

بوته خرفه با کاربرد مالچ کلش گندم افزایش یافت (جدول

مبنی بر تاثیر مصرف تلفیقی کود بر افزایش ارتفاع بوته

 .)1مالچ با افزایش رطوبت در ناحیه ریشه ،رشد رویشی

خرفه توسط محققان دیگری نیز ارائه شده است

گیاه را بهبود داده و از ورود سریع گیاه به مرحله زایشی

(سلطانینژاد و همکاران  .)1141از آنجا که عناصر غذایی

ممانعت به عمل میآورد (هودو و همکاران .)1111

پرمصرف و کممصرف نقش بسیار مهم در رشد و نمو

شهریاری و همکاران ( )1141گزارش کردند که اثر

گیاهان دارند ،ممکن است کودهای زیستی با بهینه نمودن

خاکپوش بر فاصله میانگرهها ،ارتفاع بوته و تعداد شاخه

دسترسی گیاه خرفه به مواد غذایی سبب افزایش رشد و

فرعی نعنا فلفلی معنیدار بود و باعث افزایش صفات فوق

عملکرد آن شده باشند (سایکیا و همکاران .)1141

گردید .همچنین ،در بررسی تاثیر خاکپوشها بر بادام

اینانلوفر و همکاران ( )1141گزارش کردند که به

زمینی مشخص گردید که بیشترین ارتفاع گیاه ،با کاربرد

کارگیری تیمارهای کودی باالخص مصرف تلفیقی کود

خاکپوش کلش نسبت به تیمار بدون خاکپوش حاصل شد

شیمیایی (اوره) و زیستی (نیتروکسین) سبب افزایش

(راماکریشنا و همکاران .)1116

ارتفاع بوته خرفه گردید .رضائی چیانه و همکاران

مطابق جدول  ،1اثر کود بر ارتفاع خرفه معنیدار
نبود ،یعنی بین کاربرد  411درصد کود شیمیایی و

( )4171گزارش کردند که در کشت مخلوط زنیان و
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شنبلیله کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی سبب

گزارش کردند که کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله سبب

افزایش ارتفاع شنبلیله شد.

افزایش ارتفاع بوته شنبلیله گردید .ویسانی و همکاران

مطابق جدول  ،1کشت مخلوط افزایشی  61درصد

( )1141bدر کشت مخلوط شوید و لوبیا قرمز افزایش

بالنگوی شهری  411 +درصد خرفه در سال دوم

ارتفاع بوته شوید را در کشت مخلوط گزارش کردند .آنها

آزمایش بیشترین میزان ارتفاع بوته خرفه (17/11

علت این امر را رقابت بیشتر شوید با لوبیا برای کسب

سانتیمتر) را نشان داد .کمترین مقدار ارتفاع بوته نیز با

نور بیان کردند .هومبرتو ( )1111گزارش کرد که طویل

 19/46سانتیمتر متعلق به کشت خالص در سال اول

شدن ساقه در محیطهای سایهدار به تاثیر نسبت نور

آزمایش بود .در تفسیر نتایج حاصل از این آزمایش می-

قرمز به قرمز دور مربوط میشود و با کاهش این نسبت

توان گفت ،در کشت مخلوط با افزایش رقابت بینگونهای

ارتفاع بوته افزایش مییابد .این امکان وجود دارد که

طول میانگرهها زیاد میشود و به تبع آن ارتفاع گیاه در

افزایش ارتفاع تحت تاثیر نسبت پایین نور قرمز به قرمز

تراکمهای باال (شرایط سایه اندازی) افزایش مییابد

دور ،عالمت هشدار دهندهای در آستانه رقابت برای نور

(کوچکی و همکاران  .)1119بیگناه و همکاران ()1141

باشد.

جدول  -9نتایج تجزیه واریانس مرکب ارتفاع ،شاخه فرعی،دمای برگ ،روغن و عملکرد دانه خرفه تحت تاثیر کشت مخلوط با
بالنگوی شهری و سطوح کودی و مالچ طی سالهای  1931و 1931
منابع تغییر

درجه
آزادی

ارتفاع بوته

تعداد شاخه
فرعی

دمای برگ

روغن دانه

اسید چرب
امگا1-

عملکرد دانه

سال

4

**64/71

**17/72

**79/111

**11/171

**41/171

**49/116

تکرار (سال)

1

17/21

11/17

44/911

41/791

11/41

11/119

الگوی کشت

1

**191/91

**17/41

1/111

1/119

1/621

**4111/212

مالچ

4

**414/46

**11/11

**4471/671

**71/761

**442/617

**411/111

کود

4

1/11

1/119

1/116

1/119

1/774

1/411

الگوی کشت × مالچ

1

1/194

1/414

1/141

1/111

1/117

1/171

الگوی کشت × کود

1

1/111

1/141

1/146

1/171

1/121

1/112

مالچ × کود

4

1/149

1/171

1/141

1/144

1/119

1/191

سال × الگوی کشت

1

**1/44

**1/176

1/171

1/111

1/119

**44/11

سال × مالچ

4

1/211

1/411

**1/111

1/111

1/111

1/114

سال × کود

4

1/117

1/117

1/111

1/119

1/171

1/141

سال × الگوی کشت × مالچ

1

1/641

1/116

1/194

1/111

1/127

1/142

سال × الگوی کشت × کود

1

1/116

1/111

1/191

1/111

1/111

1/112

سال × مالچ × کود

4

1/117

1/114

1/111

1/114

1/111

1/124

الگوی کشت × مالچ × کود

1

1/147

1/141

1/112

1/111

1/141

1/141

سال × الگوی کشت × مالچ × کود

1

1/141

1/111

1/421

1/411

1/114

1/111

اشتباه آزمایشی

61

1/111

1/161

1/142

1/161

1/114

4/111

4/19

1/71

1/16

4/92

4/11

1/11

ضریب تغییرات (درصد)
** معنیدار در سطح احتمال  4درصد می باشد.
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اثر سال ،الگوهای کشت ،مالچ و اثر متقابل سال ×

مخلوط افزایشی  61درصد بالنگوی شهری  411 +درصد

کشت بر تعداد شاخه فرعی خرفه در سطح احتمال 4

خرفه در سال اول آزمایش بود (جدول  .)1نتایج نشان

درصد معنیدار بود (جدول  .)1مالچ کلش گندم باعث

داد که در تیمار کشت مخلوط ،با افزایش تراکم بالنگوی

افزایش  11درصدی تعداد شاخه فرعی گردید (جدول .)1

شهری از تعداد شاخه فرعی خرفه کاسته شد .به طور

این افزایش در تعداد شاخه میتواند به دلیل دمای مطلوب

کلی در تراکمهای پایین ،به دلیل کمتر بودن رقابت و نیز

خاك و همچنین میزان رطوبت باالتر خاك در زیر مالچ

وجود فضای بیشتر برای توسعه انشعابات بوته ،گیاهان

کلش گندم باشد .با تحقیقات انجام شده بر روی نعنا فلفلی

با استفاده از منابع موجود مقدار بیشتری شاخه فرعی

مشخص شد که کاربرد خاکپوش خرده چوب باعث

تولید مینمایند ،اما با افزایش تراکم گیاهی از تعداد شاخه

افزایش قابل توجهی در رشد محصول و تعداد شاخه و

فرعی کاسته میشود (پیترس و ویلسون  .)4724علیزاده

برگ نعنا در مقایسه با عدم کاربرد مالچ میگردد

و همکاران ( )1141نیز در پژوهش خود بر روی لوبیا و

(شهریاری و همکاران  .)1141این نتایج با نتایج به دست

ریحان بذری یافتههای یکسانی را گزارش کردند .به نظر

آمده در فلفل (اشرفوزامان و همکاران  )1144و شمعدانی

میرسد در آرایشهای کاشت فشردهتر به دلیل نبود نور

عطری (رام و همکاران  )1111همخوانی دارد.

کافی تحریک الزم جهت شاخهدهی صورت نگرفته است

بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی خرفه به
ترتیب متعلق به کشت خالص در سال دوم و الگوی کشت

و در نتیجه ارتفاع گیاه افزایش و تعداد شاخههای جانبی
آن کاهش پیدا کرده است.

جدول  -1مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه خرفه در الگوهای کشت در دو سال زراعی
سال

1931

1931

الگوی کشت

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

تعداد شاخه فرعی

عملکرد دانه
(گرم بر مترمربع)

خالص

19/46h

1/76b

11/11b

111:21

11/11f

1/21d

17/41c

111:11

11/64d

1/97e

11/61d

111:01

16/21b

1/41f

12/61e

خالص

12/12g

9/47a

19/16a

111:21

14/61e

6/19b

11/66c

111:11

11/12c

1/12c

11/11d

111:01

17/11a

1/41e

17/61e

در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،عملکرد

گیاهی از طریق حفظ رطوبت خاك ،کاهش دمای خاك و

دانه خرفه تحت تاثیر تیمارهای سال آزمایشی ،الگوی

کاهش تبخیر از سطح خاك باعث افزایش عملکرد و

کشت ،مالچ و اثر متقابل سال × الگوی کشت در سطح

اجزای عملکرد گیاهان میشود (لیمون اورتگا و همکاران

احتمال  4درصد قرار گرفتند .نتایج جدول  1نشان داد که

 .)1111بیشتر گزارشها موید آن است که عملکرد گیاهان

بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد مالچ کلش گندم

به علت استفاده از مالچ در مقایسه با خاك بدون مالچ،

بود ،در حالیکه کمترین مقادیر عملکرد در کرتهایی که

افزایش یافته است و مالچ کلشی در افزایش عملکرد موثر

مالچ بکار برده نشده بود ،مشاهده شد .حفظ بقایای

بودهاند (بروس و همکاران 1116؛ ژانگ و سان .)1119
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عملکرد گوجه فرنگی در کرتهای همراه با مالچ نسبت به

که باالترین عملکرد دانه در کشت مخلوط لوبیا و ریحان

کرتهای بدون مالچ بیشتر بود (هودو و همکاران 1111؛

بذری مربوط به کشت خالص لوبیا بود .جهانی و

آکینتوی و همکاران  .)1111گلب و کولیگ ( )1112نیز در

همکاران ( )1112در تحقیق خود روی کشت مخلوط عدس

آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که مالچ میتواند از

و زیره سبز بیشترین عملکرد دانه عدس را در کشت

کاهش عملکرد دانه گندم در سیستم شخم کاهش یافته،

خالص عدس و کمترین عملکرد دانه را در کشت مخلوط

به علت افزایش تخلخل خاك ،جلوگیری کند.

گزارش کردند .در بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف

اثر متقابل الگوی کشت در سال روی عملکرد دانه

کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا مشخص

خرفه معنیدار بود .تیمار کشت خالص خرفه در سال

شد که بیشترین عملکرد اقتصادی لوبیا و گاوزبان

دوم آزمایش بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد (جدول

اروپایی از کشت خالص بدست آمد (کوچکی و همکاران

 .)1با توجه به جدول  1مالحظه میشود که با افزایش

.)1141

تراکم بالنگوی شهری به تدریج عملکرد دانه خرفه کاهش

همچنین نتایج نشان داد که در صورت جایگزینی

یافت .در حقیقت ،افزایش تراکم بالنگوی شهری در کشت

کودهای زیستی با شیمیایی عملکرد دانه خرفه بطور

مخلوط با خرفه ،سبب افزایش رقابت برای دستیابی به

معنیدار تحت تاثیر قرار نگرفت (جدول  ،)1به عبارت

منابع رشد (نور ،آب و عناصر غذایی) میشود و از

دیگر میتوان کودهای زیستی را به جای بخشی از

دسترسی خرفه به این منابع میکاهد .کمبود منابع رشد،

کودهای شیمیایی به کار برد .عبدالهادی و همکاران

سبب تغییر در رشد گیاه و کاهش شاخص سطح برگ

( )1117گزارش کردند که کاربرد کودهای زیستی

میگردد و زمینه را برای کاهش فتوسنتز و

آزوسپریلیوم و ازتوباکتر ،اثر مثبتی بر رشد و عملکرد

آسیمیالسیون فراهم میآورد (قمری  .)1149کاهش

سه گونه نعنا داشت .اثر مفید و مثبت کودهای زیستی بر

عملکرد گیاه در کشت مخلوط توسط دیگر پژوهشگران

عملکرد و اجزای عملکرد ریحان نیز گزارش شده است

نیز گزارش شده است .ملکزاده و همکاران ( )1149در

(اردوخانی و همکاران  .)1144همچنین با کاربرد تلفیق

بررسی کشت مخلوط بالنگوی شهری و آنیسون نشان

تیمار کود زیستی و اوره ،میزان عملکرد کمی و کیفی گیاه

دادند که عملکرد آنیسون در کشت مخلوط کمتر از کشت

خرفه بیشتر شد (اینانلوفر و همکاران .)1141

خالص میباشد .علیزاده و همکاران ( )1141بیان کردند
جدول  -1مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه خرفه تحت تاثیر مالچ و کود
ارتفاع بوته

تعداد شاخه فرعی

(سانتیمتر)

عملکرد دانه
(گرم بر مترمربع)

بدون مالچ

14/12b

1/64b

16/11b

با مالچ

11/14a

1/11a

12/14a

%111شیمیایی

11/76a

1/49a

19/14a

%11شیمیایی+زیستی

11/61a

1/79a

19/11a

در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

دمای برگ خرفه تحت تاثیر تیمارهای سال و مالچ

معنیدار نبود .اثر متقابل سال × مالچ نیز در سطح احتمال

قرار گرفت .اثرات الگوی کشت و کود بر روی دمای برگ

 4درصد معنیدار گردید (جدول  .)1باالترین دمای برگ
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خرفه متعلق به تیمار عدم کاربرد مالچ در سال اول

گندم باعث کاهش دمای برگ عدس شد .در گیاهانی که

آزمایش بود ،در حالیکه پایینترین دمای برگ خرفه به

تحت شرایط کاربرد مالچ (فراهمی آب خاك) قرار دارند،

تیمار کاربرد مالچ کلش گندم در سال اول و دوم آزمایش

میزان تعرق و در نتیجه آب تبخیر شده از برگها باال

اختصاص داشت (شکل  .)4این نتایج با یافتههای گرنت و

است که منجر به دفع انرژی خورشیدی جذب شده توسط

همکاران ( )1119در گیاه انگور مطابقت دارد .امینی و

برگها میگردد و دمای برگ پایین میآید (تایز و زایگر

اعلمی میالنی ( )1141گزارش کردند که کاربرد مالچ کلش

.)1111
a

سال اول
سال دوم

c

c

مالچ

دمای برگ (درجه سانتیگراد)

b

21
1۸
10
11
12
11
۸
0
1
2
1

بدون مالچ

شکل -1مقایسه میانگین دمای برگ خرفه تحت تاثیر مالچ در دو سال زراعی
در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،1درصد روغن

 .)4776در واقع کمآبی به ویژه در هنگام رسیدگی،

دانه خرفه بطور معنیداری تحت تاثیر سال و مالچ قرار

درصد روغن را کاهش ولی درصد پروتئین را افزایش

گرفت ،در حالیکه الگوی کشت و تیمار کودی تاثیر معنی-

میدهد که این حالت به دلیل تسریع در رسیدگی گیاه می-

داری بر روی این صفت نداشتند .درصد روغن دانه خرفه

باشد .در این حالت فرصت کافی برای سنتز روغن از

در سال دوم آزمایش بیشتر از سال اول بود (جدول .)6

پروتئینهای ذخیره شده در دانه وجود نداشته و بنابراین

دمای باال طی مرحله پر شدن دانه در سال اول آزمایش

درصد روغن کاهش مییابد (آلیاری و شکاری .)1141

منجر به تولید بذوری با کیفیت پایین و میزان روغن بذر

بنابراین به نظر میرسد کاربرد مالچ کلش گندم ،به دلیل

کمتر شده است که این نتایج با یافتههای سایر محققان

کاهش میزان تبخیر سطحی خاك و افزایش نفوذپذیری

مطابقت دارد (فالگال و همکاران 1111؛ فرناندز مویا و

منافذ خاك سبب حفظ و نگهداری بیشتر رطوبت در الیه-

همکاران .)1111

های مختلف خاك میشود .این امر باعث طوالنیتر شدن

مقایسه میانگینهای روغن دانه خرفه نشان داد که

دوره رسیدگی دانه و افزایش میزان روغن دانه خرفه می-

کاربرد مالچ کلش گندم در مقایسه با عدم کاربرد آن

شود .همچنین در صورت جایگزینی کودهای زیستی با

باعث تولید درصد روغن دانه بیشتری شد (جدول .)6

کود شیمیایی درصد روغن خرفه بطور معنیدار تحت

اینانلوفر و همکاران ( )1141گزارش کردند که کمبود

تاثیر قرار نگرفت ،یعنی میتوان به جای استفاده بخشی

رطوبت خاك سبب کاهش میزان روغن دانه خرفه گردید.

از کودهای شیمیایی از این کودها استفاده نمود .باسو و

کاهش محتوی روغن در اثر رطوبت پایین خاك میتواند

همکاران ( )1112و اکبری و همکاران ( )1144نتایج

به علت اختالل در فرآیندهای متابولیکی بذر و آسیب به

مشابهی در تایید نقش کودهای زیستی بر افزایش درصد

انتقال آسیمیالتها به دانه باشد (بوچرو و همکاران

روغن دانه را گزارش کردند.

276

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  23شماره  / 2تابستان 8931

روحی ،شفق و ...

جدول  -0مقایسه میانگین روغن و اسید چرب دانه خرفه تحت تاثیر سال ،مالچ و کود
روغن دانه

اسید چرب امگا1-

(درصد)

(درصد)

4171

41/11b

16/11b

4171

41/11a

19/21a

بدون مالچ

41/76b

11/11b

با مالچ

41/71a

12/16a

%411شیمیایی

41/71a

11/16a

%11شیمیایی+زیستی

41/79a

11/11a

در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

بذور خرفه دارای مقادیر قابل توجهی از اسیدهای

چرب وجود دارد .در رابطه با گیاهان دارویی ،کمبود

چرب امگا( 1-آلفا-لینولنیک اسید) است که نقش موثری

رطوبت باعث کاهش مقادیر متابولیتهای اولیه نظیر

در سالمتی بدن انسان دارد .مطابق جدول  ،1تیمار مالچ

لیپیدها و اسیدهای چرب و افزایش متابولیتهای ثانویه

و سال بطور معنیداری مقادیر اسید چرب امگا 1-را

مانند فنولها و اسانس میشود (بوسچین و همکاران

تحت تاثیر قرار دادند .مقدار این اسید چرب تحت تاثیر

 .)1112از آنجایی که مالچ به نگهداری رطوبت خاك کمک

تیمار کودی قرار نگرفت (جدول  ،)1به عبارت دیگر

میکند ،بنابراین باعث افزایش میزان فتوسنتز و در نهایت

مصرف تلفیقی کود زیستی  11 +درصد کود شیمیایی در

افزایش مقادیر اسیدهای چرب میشود .این نتایج با یافته-

مقایسه با کود  411درصد شیمیایی تاثیر یکسانی بر

های بدست آمده توسط بتایب و همکاران ( )1117در گیاه

روی میزان امگا 1-داشت (جدول  .)6لوییس و همکاران

مریم گلی و الریبی و همکاران ( )1117در گیاه زیره سیاه

( )1141بیان کردند که تلقیح بذر با کود زیستی سبب

مبنی بر کاهش میزان اسیدهای چرب در شرایط کمبود

بهبود میزان اسیدهای چرب بذر سویا گردید .پازیشوال

رطوبت خاك مطابقت دارد .عالوه بر این ،روتوندو جوز

و همکاران ( )1144و جوشگه و همکاران ( )1119نتایج

و وستگیت مارك ( )1117نیز گزارش کردند که کمبود

مشابهی را گزارش نمودند.

رطوبت در طول دوره پر شدن دانه سویا ،میزان روغن

کاربرد مالچ کلش گندم نسبت به عدم کاربرد مالچ سبب

را حدود  11درصد کاهش داد.

افزایش معنیدار میزان اسید چرب امگا 1-خرفه گردید

در سال دوم آزمایش نسبت برابری زمین در تمامی

(جدول  .)6این امر احتماال به دلیل تاثیر مثبت مالچ بر

ترکیبهای تیماری بیشتر از سال اول بود .بیشترین

روی ذخیره رطوبت و فراهمی عناصر غذایی قابل

میزان نسبت برابری زمین در الگوی کشت مخلوط

دسترس در خاك میباشد .این مقادیر مشابه با مقادیر

افزایشی 11درصد بالنگوی شهری  411 +درصد خرفه

گزارش شده در گیاه خرفه توسط سیموپولوس و

تحت تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی بعالوه  11درصد

همکاران ( )4771و لیو و همکاران ( )1111میباشد.

کود شیمیایی به همراه مصرف مالچ کلش گندم به میزان

نتایج جدول  6نشان داد که میزان امگا 1-در سال دوم

 4/16حاصل شد .الگوی کشت مخلوط افزایشی 11

آزمایش به دلیل دمای کمتر نسبت به سال اول افزایش

درصد بالنگوی شهری  411 +درصد خرفه تحت تیمار

نشان داد .کرول و پازسکو ( )1149گزارش کردند که

مصرف  411درصد کود شیمیایی به همراه عدم مصرف

ارتباطی بین عوامل محیطی با محتوای روغن و اسیدهای

مالچ دارای کمترین میزان نسبت برابری زمین ( )4/17در

تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد ،عملکرد و اسید چرب امگا 9-خرفه (... )Portulaca oleracea
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بین کشتهای مخلوط بود (شکل  .)1رضوانیمقدم و

همکاران  .)1141 aبدین ترتیب چنین به نظر میرسد که

مرادی ( )1141در کشت مخلوط زیره سبز -شنبلیله و

در بین الگوهای مختلف کشت مخلوط بالنگوی شهری و

قمری و همکاران ( )1146در کشت مخلوط خرفه-

خرفه ،الگوی کشت مخلوط افزایشی  11درصد بالنگوی

بالنگوی شهری نیز مقدار نسبت برابری زمین را باالتر از

شهری  411 +درصد خرفه ،دارای رقابت بین گونهای

یک گزارش کردهاند که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت

کمتری در مقایسه با رقابت درون گونهای بوده و باعث

دارد که نشاندهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با

شده است تا گیاهان همراه در این الگو برای نیچهای

کشت خالص است .نقش تفاوتهای مورفولوژیکی در

اکولوژیکی یکسان رقابت نکرده که در نهایت منجر به

دستیابی به نسبت برابری زمین و عملکرد نسبی کل

افزایش عملکرد کل در این شرایط ،در مقایسه با سایر

بیشتر توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است

الگوهای مخلوط شده است.

(گوش 1111؛ ییلماز و همکاران 1112؛ ویسانی و
سال دوم

۱.۶۰

سال اول

۱.۵۵

۱.۴۵
۱.۴۰

نسبت برابری زمین

۱.۵۰

۱.۳۵
۱.۳۰
مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

افزایشی 01:111

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

افزایشی 11:111

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

افزایشی 21:111

شکل  -2نسبت برابری زمین در الگوهای کشت مختلف تحت تیمار مالچ و کود در دو سال زراعی
در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

مجموع ارزش نسبی بیانگر نسبت کل درآمد ناخالص

تلفیقی کود زیستی بعالوه  11درصد کود شیمیایی به

کشت مخلوط به بیشترین درآمد کشت خالص است .اگر

همراه مصرف مالچ کلش گندم بود (شکل  .)1بر اساس

مقدار مجموع ارزش نسبی بزرگتر از یک باشد ،نشانگر

این نتایج تمامی کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص

مزیت و برتری اقتصادی کشت مخلوط نسبت به تک-

خرفه درآمد ناخالص کمتری داشتند .ملک زاده و

کشتی است (وان درمیر  .)4727در کلیه تیمارهای کشت

همکاران ( )1149نیز بیان کردند که بیشترین مجموع

مخلوط ،مجموع ارزش نسبی بزرگتر از یک بود که

ارزش نسبی در کشت مخلوط بالنگوی شهری با آنیسون

نشانگر برتری کشت مخلوط بر تککشتی هر یک از

به میزان  4/17حاصل شد .ملک زاده و همکاران ()1149

گیاهان میباشد .بیشترین مجموع ارزش نسبی در هر دو

گزارش کردند که در کشت مخلوط بالنگوی شهری و

سال متعلق به الگوی کشت مخلوط افزایشی 11درصد

آنیسون ارزش نسبی بیشتری در مقایسه با تککشتی به

بالنگوی شهری  411 +درصد خرفه تحت تیمار مصرف

دست آمد.
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سال دوم

سال اول

۱.۳۰۰
۱.۲۵۰

۱.۱۵۰
۱.۱۰۰
۱.۰۵۰

مجموع ارزش نسبی

۱.۲۰۰

۱.۰۰۰
مالچ

بدون مالچ

مالچ

%11شیمیایی+زیستی

بدون مالچ

 %111شیمیایی

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

افزایشی 01:111

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

افزایشی 11:111

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

افزایشی 21:111

شکل  -9مجموع ارزش نسبی در الگوهای کشت مختلف تحت تیمار مالچ و کود در دو سال زراعی
در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

شاخص افت عملکرد واقعی برای ارزیابی رفتار

مساوی و یا کمتر از رقابت درون گونهای است .در چنین

هریک از گونهها در کشت مخلوط و همچنین رقابت بین

حالتی گیاهان نه تنها با یکدیگر رقابت نمینمایند بلکه

و درون گونهای اجزای مخلوط استفاده میشود .این

مکمل یکدیگر هم هستند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

شاخص میتواند سودمندی و یا عدم مزیت کشت مخلوط

که کشت مخلوط بالنگوی شهری و خرفه در کلیه نسبت-

را نسبت به تککشتی آن نشان دهد (بانیک  .)4776در هر

های مخلوط دارای اصل تولید مساعدتی یا تسهیل شده

دو سال زراعی افت عملکرد واقعی کل در بیشتر کشت-

بود و به عبارت دیگر مساعدت در کلیه تیمارها وجود

های مخلوط بزرگتر از صفر بدست آمد (شکل  )1که

داشت که با نتایج دباغ محمدی نسب و همکاران ()1144

نشان میدهد کشت مخلوط نسبت به خالص برتری دارد

در کشت مخلوط ذرت -آفتابگردان و صدری و همکاران

و همچنین بیانگر سودمندی کشت مخلوط در استفاده

( )1141در کشت مخلوط رازیانه -شنبلیله مطابقت داشت.

بهینه از منابع موجود با حداقل رقابت برون و درون-
گونهای است .به عبارت دیگر اثر رقابت برون گونهای
۲.۵۰

سال دوم

سال اول
۲.۰۰

۱.۰۰

افت عملکرد واقعی

۱.۵۰

۰.۵۰
۰.۰۰
مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

افزایشی 01:111

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

افزایشی 11:111

مالچ

بدون مالچ

%11شیمیایی+زیستی

مالچ

بدون مالچ

 %111شیمیایی

۰.۵۰-

افزایشی 21:111

شکل  -1افت عملکرد واقعی در الگوهای کشت مختلف تحت تیمار مالچ و کود در دو سال زراعی
در هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میباشد.
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... )Portulaca oleracea(  خرفه9- عملکرد و اسید چرب امگا،تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد

 نسبت برابری زمین و مجموع ارزش نسبی برای.باشد

نتیجهگیری کلی

 که نشان،همه ترکیبهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که در گیاه

دهنده سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص

 در شرایط کشت مخلوط افزایشی خرفه با بالنگوی،خرفه

همچنین اکثر الگوهای.خرفه و بالنگوی شهری میباشد

 در حالیکه کشت، ارتفاع بوته افزایش پیدا کرد،شهری

کشت مخلوط در هر دو سال زراعی افت واقعی عملکرد

مخلوط باعث کاهش تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه

 به عبارت دیگر در بیشتر تیمارها مقادیر افت،نداشت

 میزان، خصوصیات رشدی، همچنین عملکرد دانه.گردید

 بنابراین در راستای کاهش.عملکرد واقعی کل مثبت بود

. با کاربرد مالچ افزایش یافت1-روغن و اسید چرب امگا

مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی پایدار و با توجه

از سوی دیگر کشت مخلوط و کاربرد مالچ سبب حفظ

 کشت مخلوط،به قابلیت مالچ در ذخیره رطوبت خاك

 صفات کیفی و.رطوبت و کاهش دمای سطح خاك شد

خرفه با بالنگوی شهری میتواند سبب افزایش بهره وری

- یعنی می،کمی خرفه تحت تاثیر تیمار کودی قرار نگرفت

از منابع و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی خرفه

توان اظهار داشت که وارد سازی کودهای زیستی

.گردد

 درصد کود شیمیایی داشته11 توانسته است اثری معادل
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