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بالنگوي شهري  در آن اجزاي و عملکرد برهاي حل کننده فسفات زنی باکتريثیر مایهتا

)Lallemantia iberica( نخود  و)Cicer aritinum L. (در حالت تک کشتی و مخلوط  

  2انهیچ یئرضا لیاسماع ،2رزادیپ رضایعل ،*2انیلیجل جالل ،1یشکران مهیفه

  زراعت،  دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران دانشجوي دکتري، گروه-1

  ، ایرانارومیه ، ارومیهگروه زراعت،  دانشگاه -2

  

  دهیچک

کودهاي زیستی جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان از گیري از  کشت مخلوط گیاهان و بهره

د و اجزاي عملکر حل کننده فسفات بر يهايباکتر اثر. گردنددیدگاه کشاورزي پایدار مهم محسوب می

 صورت به) 1393- 1394(دو ساله  یشیآزمابا مخلوط، خالص و و نخود در کشت  يشهر يعملکرد بالنگو

 نقده يهنرستان کشاورز یقاتیتحق با سه تکرار در مزرعه یهاي کامل تصادفبلوك طرح قالب در لیفاکتور

 160( بالنگو و) ته در مترمربعبو 40 و 30(با تراکم نخود  اشتشامل ک یشیآزما يمارهایت. بررسی گردید

 Bacillus lentus( زیستی فسفاته شامل دو باکتري  کود بازنی  مایه طیشرا در) مربع متر در بوته

 عملکرد، )عدد 3/1(تعداد دانه در نیام  نیشتریب در نخود .ندبود یزن هیماو بدون ) Pseudomonas putidaو

 در بوته 30 تراکم با نخود خالص ازکشت) درصد 9/49( شتبردا شاخص و) هکتار در کیلوگرم 1/674( دانه

از کشت ها میزان آن نیکمترو حاصل شد  در سال اول کاشت و در شرایط کاربرد کود زیستی مربع متر

 در. بدست آمد )بدون کاربرد کود زیستی(در سال دوم و تحت تیمار شاهد  بالنگو+ نخود بوته 40مخلوط 

شاخص  و) هکتار در کیلوگرم 5/489(، عملکرد دانه )عدد 5/106( بوته در دانه ادتعد باالترین بالنگو گیاه

 و آمد دستبه کاشت اول سال در زیستی کود کاربرد و بالنگو خالص کشت یماراز ت) درصد 1/22(برداشت 

 در) کودبدون ( یزن هیما بدون تیمار در بالنگو+  40نخود مخلوط کشت تیمار به مربوط آنها مقدار کمترین

 با تیمار بالنگو+ نخود بوته 30 مخلوط در شرایط کشت ینزم ينسبت برابر. سال اول کاشت حاصل شد

 خالص کشت به نسبت سودمند زراعی افزایش درصد 74 دهنده نشان بود که) 74/1(کاربرد کود زیستی 

 به کشاورزي هاياز زمین هاستفاد وريو بهره تولید پایداري ایجاد براي تواندمی این تیمار دارد و گونه دو

  .باشد موثر ايمالحظه قابل طور

  ینزم ينسبت برابرکشاورزي پایدار، کودهاي زیستی، عملکرد، آبیاري تکمیلی،  :یديکل هاي واژه

                                                              
  16/11/1396: تاریخ پذیرش       24/5/1396: تاریخ دریافت      j.jalilian@urmia.ac.ir :نگارنده مسئول *
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  مقدمه

هاي  ترین سیستم کشت مخلوط یکی از مهم

کشاورزي قابل اجرا است که از نظر تنوع 

واحد محصول تولیدي و افزایش سود حاصل در 

سطح و زمان از اهمیت خاصی برخوردار است 

(Mahfouz and Migawer, 2004). کشت در 

 نظام بوم داريیپا جهینت در و یستیز تنوع مخلوط

 مخلوط کشت نیبنابرا .ابدییم شیافزا یزراع

 از نهیبه ةاستفاد بر عالوه گرید اهانیگ با لگوم

 داريیپا به خاك يزیحاضلخ و افزایش نیزم

 کند کمک نهاده کم کشاورزي در عملکرد

)Banik et al., 2006.(  

دیم  یزراع اهانیگ نیترمهم از یکی نخود

سوم  گاهیجا دیخانواده بقوالت بوده که از نظر تول

 لیدل به و )FAO, 2014(بوده  دارارا  یجهان

 منبع کی عنوان بهقابل توجه  ییارزش غذا

 ،ییغذا بریف درات،یکربوه ،یاهیگ نیپروتئ

 قرار خاصی  توجه مورد یو مواد معدن هانیامتیو

  ).Jukanti et al., 2012( است گرفته

 Lallemantia( ي شهريبالنگوگیاه دارویی 

iberica( انگلیسی  با نامLallemantia  یا

Dragons head رهیت داراسانس گیاهان از یکی 

 Ursu and( است ) Labiatae( نعناعیان

Borcean, 2012 .(ر منطقه آذربایجان این گیاه د

و اغلب مناطق ایران در بین کشاورزان بیشتر با نام 

بالنگو از . شود قره زرك یا بزرك سیاه شناخته می

گیاهان مهم تناوبی کشت بهاره در مناطق کشت 

باشد  دیم و آبی برخی مناطق آذربایجان می

 لیبه دل یستیز يهادکو ).1384قربانی، (

ها در آن دیت مفو اثرا ستیز طیبا مح يسازگار

به عنوان  يکشاورز محصوالت دیتولافزایش 

 در ییمایش يمکمل کودها ایو  نیگزیجا

 ,Kizilkaya).مطرح هستند داریپا کشاورزي

2008; Arrudaa et al., 2013) زیستی کود 

 فسفات کننده حل باکتري نوع دو حاوي فسفر

فسفاتاز  اسید و آلی اسیدهاي ترشح با که باشدمی

 را به فرم محلول قابل نامحلول خاك فسفر قادرند

 توسعه دلیل به همچنین. کند تبدیل یاهجذب گ

با  مقابله آب در جذب و بهبود ياریشه سیستم

 دارد ينقش موثرتر نیز یتنش کم آب یطشرا

 یکی سودوموناس). 1390 همکاران، و علیجانی(

 فسفات کننده حل هايباکتري جنس مهمترین از

 طریق از این باکتري مختلف هايگونه .باشدمی

 سیدروفورها، تولید جمله از مختلفی سازوکارهاي

 گیاهی، هايهورمون تولید ها،بیوتیکآنتی سنتز

سنتز برخی  و گیاه توسط فسفر جذب افزایش

 شوندمی گیاه رشد تحریک سبب ها،آنزیم

)Mirzaei et al., 2010.( 

 کشت در) 1391( همکاران و زادهنقی

 نیام تعداد که کردند گزارش خلر و ذرت مخلوط

 یستیو عملکرد دانه خلر با مصرف کود ز بوته در

فسفر نسبت به عدم کاربرد  یمیاییفسفر و کود ش

در کشت گزارش شده  .کرد یداپ یشکود افزا

 یی،و گاو زبان اروپا یحانبا ر یامخلوط سو

 خالص کشت به مربوط ریحان عملکرد بیشترین

 کشت در سویا سهم افزایش با و بود گیاه این

 .شد کاسته ریحان عملکرد میزان از مخلوط

 نیز اروپایی گاوزبان عملکرد بیشترین همچنین،

 همزمان و بود گیاه این خالص کاشت به مربوط

 ردیف تعداد کاهش و سویا اندازيسایه افزایش با
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 زبان گاو عملکرد از مخلوط در اروپایی گاوزبان

اقري شیروان و ب(شد  کاسته اروپایی

نیز ) 1389( همکاران و پورامیر ).1391همکاران،

 اجزاي و عملکرد ارزیابی روي خود يمطالعه در

 اظهار مخلوط کشت در نخود و عملکرد کنجد

کشت  به نسبت کنجد مخلوط کشت که کردند

 عملکرد و بیولوژیک عملکرد داراي خالص آن

 کنجد تراکم کاهش با همچنین کمتري بود، دانه

 و بیولوژیک هاياز عملکرد مخلوط کشت در

 نیز نخود گیاه در .کاسته شد بیشتري میزان به دانه

 در دانه عملکرد و بیولوژیک عملکرد کاهش

کشت خالص قابل  به نسبت مخلوط کشت

 ينسبت برابر مقدار محققان این .بود مشاهده

 باالتر مخلوط تمام تیمارهاي را در (LER) ینزم

 نشان این موضوع که ندکرد گزارش یک از

 باکشت مقایسه در مخلوط کشت برتري دهنده

  . است خالص

نخود  کشت یرز سطح اغلب ینکها به توجه با

دارد  قرار خشک یمهن و خشک یماقل در یرانا در

کند و یمناطق رشد ماین در  یبه خوبنیز بالنگو و 

و همچنین به  به کمبود آب دارد یمقاومت خوب

 بر تحقیقات صورت گرفتهاغلب  لحاظ اینکه

جداگانه  طور به يشهر يو بالنگو نخود روي

ی زراع تیاهم به توجه با لذا .است گرفته صورت

 اطالعات کمبودو  ه نخود و بالنگوگون دو هر

 دو نیمخلوط ا کشت خصوص در مستند و یکاف

ترکیب  نیبهتر نییتع با هدف شیآزما نیا اه،یگ

 منابع از نهیبه ةاستفاد يبرا مخلوط کشت تیماري

کاربرد  طیعملکرد در شرا نیشتریب به یابیبا دست

 و آب طیشرا حل کننده فسفات و در هايباکتري

 اجرا و یطراح )شمال غرب ایران( نقده ییهوا

  .شد

  

  هامواد و روش

اي مزرعهدر  یآزمایش در دو سال زراع

واقع  نقده شهرستان يکشاورز هنرستان یقاتیتحق

واقع در طول (ی غرب انجیاستان آذربا در

 57و َ 36و عرض جغرافیایی ْ 24و  45با ْجعرافیایی 

انجام ) هاي آزادسطح آب ازمتر  1328و ارتفاع 

شرایط آب و هوایی محل آزمایش در جدول . شد

و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه  1

  .ارائه شده است 2در جدول 

بر پایه  یلآزمایش به صورت فاکتوراین 

. شد اجراکامل تصادفی با سه تکرار   ح بلوكطر

کاشت  تراکم دوشامل  یشیآزما یمارهايت

 یک ،)مترمربع در بوته 40 و 30(خالص نخود 

 ترکیب دو و) مربع متر در بوته 160( بالنگو تراکم

گونه  دو هر از مخلوط کشت براي تیماري

+ بالنگودر متر مربع و  بوته 30نخود + بالنگو(

 زنیمایه یطدر دو شرا )در متر مربع بوته 40نخود 

 حل باکتري نوع دو حاوي(فسفاته  زیستیبا کود 

 لنتوس باسیلوس هايگونه از فسفات کننده

)Bacillus lentus( پوتیدا سودوموناس و 

)Pseudomonas putida(  بود زنی مایهو بدون. 

اگر تراکم گونه (افزایشی  روش به مخلوط کشت

هاي مختلف ه دوم به نسبتاول ثابت و تراکم گون

به تراکم گونه اول اضافه شود مخلوط افزایشی 

نخود  بذور .شد انجام در روي ردیف )گویند

 مرکز از شهري يو بالنگو  ILC482یدسف

   .شد یهته مراغهدیم  کشاورزي یقاتتحق
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  1394 -1393 سال در نقده شهرستان نسبی رطوبت و حرارت درجه بارندگی، میانگین -1 جدول  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین    سال هاي ماه  سال

  9/6  2/5  -3/0  8/4  1/11  6/16  3/21  3/25  4/23  6/19  7/11  6/7    )گرادسانتی(میانگین دما   1392

  1/33  1/39  8/41  7/63  4/91  9/9  7/5  5/0  9/2  16  1/25  3/47    )میلی متر( میزان بارندگی  

  55  62  57  72  68  45  45  36  44  46  55  51    )درصد(نسبی  رطوبت  

  2/8  4/4  3/2  4/4  7/7  7/13  6/22  4/24  2/24  1/20  1/17  5/10    )گرادسانتی(میانگین دما   1393

  20  9/28  7/11  2/39  5/77  7/43  2/8  4  7/5  0  3/0  1/37    )میلی متر( میزان بارندگی  

  66  8/69  73  8/83  1/76  7/68  2/50  2/51  9/54  7/55  9/58  63    )درصد(نسبی  رطوبت  

  3/8  6/1  1/0  6/1  6/11  1/17  2/21  6/25  6/44  3/21  7/15  6/10    )گرادسانتی(میانگین دما   1394

  6/52  9/34  8/44  8/49  9/60  9/8  2/3  0  4/0  7/0  4/35  8/53    )میلی متر( میزان بارندگی  

  4/67  5/73  7/76  3/85  5/77  6/63  6/60  50  87  6/50  3/58  6/64    )درصد(نسبی  رطوبت  

  

  محل آزمایش خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات - 2 جدول

  جذب قابل پتاسیم

(mg/kg) 

  جذب قابلفسفر

(mg/kg)  

  یموادآل

(%)  

  کل تروژنین

)%( 

  هدایت الکتریکی

(dS/m)  

  اسیدیته

  

  رس

)%( 

  سیلت

)%(  

  شن

)%(  

 بافت خاك

  

 ی رسیلوم  22  35  43  76/7  55/0  10/0  72/0  7/10  262

  

 ریزوبیوم باکتري با کاشت از قبل نخود بذر

1لگومینوزاروم
 یبررس منظور به .گردید آغشته 

کود  اثر شتریب نمود و نهادهکم طیشرا در شیآزما

زنی باکتریایی به  مایه ساخت داخل، فسفاته یستیز

در گرم  باکتري 109روش بذرمال و با تراکم 

 هاي کاشتردیف ینب فاصله. انجام گردید حامل 

متر به طول پنج متر یسانت 30هر دو گونه  يبرا

سازي عملیات آمادهدر هر دو سال زراعی، . بود

 یلبندي در اوازمین شامل شخم، دیسک و کرت

اقدام   دوم اسفندماه یمهاسفند انجام گردیده و در ن

 به هرز هايعلف ینوج یاتعمل .به کشت شد

لزوم  هنگام رد و یدست صورت به مرتب طور

 یشیدر مراحل زا يارینوبت آب کی وشد  انجام

 در اواسط نخود و بالنگو برداشت .گردیداعمال 

  .شد انجام تیرماه

                                                              
1 - Rhizobium leguminosarum 

 10 تعداد عملکرد اجزاي تعیین به منظور

 نظیر صفاتی. شد برداري نمونه هر کرت بوته از

 ،بوته هر در جانبی هايشاخه تعداد ،بوته ارتفاع

وزن هزار  بوته،در  دانه تعداد ته،یام در بوتعداد ن

 ،بوته ارتفاعنخود و  يبرا و شاخص برداشت دانه

 دانه ، تعدادفندقهتعداد  ،جانبی هايشاخه تعداد

 يبرا و شاخص برداشت وزن هزار دانه بوته،در 

رشد،  فصل یانپا در. شدند گیرياندازه بالنگو

محاسبه  نخود و بالنگو جهت یاهبراي هر دو گ

یولوژیک به مساحت یک متر دانه و بعملکرد 

 مورد طرف هر از یهحاش متر 5/0 حذف مربع با

   .گرفت قرار استفاده

 مقایسه در مخلوط کشت برتري ارزیابی براي

 زمین برابري نسبت شاخص از خالص، کشت با

)LER (زیر فرمول با و دانه عملکرد اساس بر 

  ).1377 مظاهري،( شد استفاده
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 هايگونه عملکرد ترتیب به P2 و P1 معادله این در

 ترتیب به M1 و M2  ، طمخلو کشت در بالنگو و نخود

  .است خالص کشت در بالنگو و نخود هايگونه عملکرد

 افزار نرم ازبا استفاده  هاداده تحلیل و تجزیه

 با هامیانگین مقایسه وانجام شده   SAS آماري 

 پنجدانکن در سطح احتمال  ايدامنه چند آزمون

  .انجام گردیددرصد 

  

  بحث و نتایج

 و عملکرد اجزاي رشدي، خصوصیات

 و) 3 جدول( واریانس تجزیه نتایج: نخود عملکرد

 بوته ارتفاع بیشترین که داد نشان میانگین مقایسه

 در و کاشت دوم سال در) متر سانتی 6/33( نخود

 النگوب با مربع متر در بوته 40نخود مخلوط کشت

) متر سانتی 7/30( بوته ارتفاع کمترین شد، حاصل

 متر در بوته 30 تراکم با نخود خالص کشت از

 رسد می نظر به چنین ).4 جدول( آمد بدست مربع

 براي ها بوته رقابت گیاهی تراکم بودن باال با که

 بوته ارتفاع آن اثر در و یافته افزایش نور کسب

 دوم سال در همچنین. است شده بیشتر نخود

 از بیشتر ماه فروردین در بارندگی میزان کاشت

 در تواند می عامل این و) 1 جدول( بوده قبل سال

 سال با مقایسه در دوم سال در بوته ارتفاع افزایش

 یا کاهش قبلی محققان. باشد داشته مثبت تاثیر اول

 مخلوط کشت در را گیاهان بوته ارتفاع افزایش

 گیاه دو بین ابترق شدت به یوالف با ماشک

  ). Tuna & Orak, 2007( دادند نسبت

  

  در کشت مخلوط با  نخودعملکرد  يبر عملکرد و اجزا زیستیکاشت و کود  تراکم یرتاث یانسوار یهتجز -3جدول

  شهري بالنگوي

تغییر منابع  

 

درجه 

 آزادي

 تعداد  بوته ارتفاع

 شاخه

یفرع  

 نیام تعداد

 در بوته

 دانه تعداد

 در نیام

 هزار وزن

 دانه

 عملکرد

دانه   

 عملکرد

 بیولوژیک

 شاخص

 برداشت

Y(  1 **54/20( سال  **89/1  02/0  018/0  *3/891  45/27   *7/12377  24/5  

24/2 4  )سال( تکرار  54/0  34/1  002/0  3/554  3/235  4/2670  16/23  

D(  3 **43/11(تراکم کاشت   **31/2  **03/75  **024/0  **4/652  **4/572244  **2/68824  **34/103  

F(  1 **52/123(زیستی کود  **57/11  **9/82  *02/0  **9/11604  **1/30497  **08/365054  39/34  

D×Y  3 **73/10  24/0  **47/4  *009/0  **7/1889  *8/1969  **8/20519  95/0  

F×Y  1 **30/3  47/0  50/0  002/0  4/284  47/2432  16/1010  60/3  

F×D  3 *64/4  31/0  56/0  **015/0  6/140  7/243  *2/11028  41/18  

F× D×Y  3 37/1  053/0  **76/3  *010/0  6/50  **2/3129  5/18947  *78/35  

18/1 28  خطا  24/0  50/0  002/0  1/127  47/660  7/2643  27/9  

87/3 )درصد( تغییرات ضریب  91/5  78/5  55/4  35/4  93/6  15/4  87/2  

ns ،*، **  باشدمی درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی داري،غیرمعنی ترتیب به  
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  صفات نخود بر برخی کاشتتراکم  ×سال اثر میانگین یسهمقا -4 جدول

بوته ارتفاع  تراکم کشت  سال  

)متریسانت(  

  دانه هزار وزن

  )گرم(

  عملکرد بیولوژیک

  )هکتار در کیلوگرم(

  

1393  

  

  

46/32  بوته در متر مربع 40 نخود bc 49/253 bc 57/1215 c 

25/32  متر مربع بوته در 30نخود  cd 15/278 a 90/1380 a 

43/33  در متر مربع بوته 40نخود + بالنگو ab 02/232 d 47/1143 d 

16/33  در متر مربع بوته 30نخود + بالنگو abc 77/246 c 52/1309 b 

  

1394  

  

35/31  بوته در متر مربع 40 نخود de 21/266 ab 23/1198 cd 

73/30  بوته در متر مربع 30 نخود e 53/264 ab 0/1343 ab 

68/33  در متر مربع بوته 40نخود + بالنگو a 1/266 ab 62/1208 c 

55/29  در متر مربع بوته 30نخود + بالنگو f 7/262 b 28/1226 c 

 .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف - 

  

 و) گرم 1/278( دانه هزار وزن بیشترین       

) هکتار در کیلوگرم 9/1380( بیولوژیکی کردعمل

 متر در بوته 30 تراکم با نخود خالص ازکشت

 تفاوت که شد حاصل کاشت اول سال در مربع

 سال در تراکم همین با خالص کشت با داري معنی

 02/232( دانه هزار وزن کمترین. نداشت دوم

 در کیلوگرم 4/1143( بیولوژیکی عملکرد و) گرم

 متر در بوته 40 و بالنگو مخلوط تکش از) هکتار

  ).4 جدول( آمد بدست نخود مربع

 عملکرد علت کاهش محققان، اکثر

اجزاي  بین نوري رقابت به علت را بیولوژیک

 چرا اند،کرده گزارش مخلوط کشت در عملکرد

 براي که رقابتی دلیل به کشت مخلوط در که

 فضا و غذایی آب، مواد نور، قبیل از منابع جذب

 گونه عملکرد شود،می ایجاد زراعی دوگیاه يبرا

همکاران،  و علیزاده(یابد می کاهش ضعیف

1389; Zhang et al., 2008.(  

 نیشتریب که داد نشان ها نیانگیم سهیمقا

) مترسانتی 33/30( نیکمتر و) مترسانتی 6/35(

 40نخود مخلوط ازکشتارتفاع بوته به ترتیب 

شهري در شرایط با بالنگوي  مربع در متر بوته

 بوته 30کاربرد کود زیستی و کشت خالص نخود 

 مربع و تیمار بدون کاربرد کود زیستی در متر

نیا  احمدوند و حاجی). 1شکل ( حاصل شد

در کشت مخلوط سویا و ارزن گزارش ) 1394(

هاي نسبت در سویا بوته ارتفاع کردند که بیشترین

حاصل شد که به  75:25و  50:50کشت مخلوط 

درصد ارتفاع را نسبت به کشت  6و  12رتیب ت

 در ارزن حضور خالص سویا افزایش داد، تداخل

سویا را در  ارتفاع افزایش سویا، هايردیف میان

  .پی داشت

 عملکرد باالترین که داد نشان نتایج

) هکتار در کیلوگرم80/1472( بیولوژیک نخود

 مربع متر در بوته 30 تراکم با آن خالص ازکشت

، و حاصل شدایط کاربرد کود زیستی در شر

 در کیلوگرم5/1161( بیولوژیکی عملکردکمترین 

بوته  40کشت مخلوط نخود با تراکم از  ) هکتار

شکل (در متر مربع با بالنگوي شهري حاصل شد 
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 عملکردو  دانه عملکرد ياجزا بودن باال ).2

 تواندمی خالص در کشت نخود بیولوژیکی

 که باشد ايبین گونه ترقاب وجود عدم دلیل به

 هايبراي آشیان نخود بوته هر شرایط این تحت

 تمامی منابع و نکرده رقابت یکسان اکولوژیکی

این  که است گرفته قرار اهیگ اختیار در موجود

 عملکرد افزایش عوامل از یکی تواندمی موضوع

 و انهیچ ییرضا( باشد خالص کشت گیاه در این

  .)1392 ،همکاران

  

  

  
  . نخود تراکم کاشت بر ارتفاع بوته× کود زیستی اثر میانگین یسهمقا -1ل شک

  است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف

  

  

  
  .نخود تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک×کود زیستی اثر میانگین یسهمقا -2شکل 

 .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن الفاخت انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف
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 اه،یدر کشت مخلوط دو گ تراکم شیافزا با

 یجیتدر بطور زین عملکرد يو اجزا عملکرد

در کشت خالص  تراکم شیافزا افت،ی کاهش

 ياجزا و عملکرد بر يداریمعن رینخود تاث

) 1393( انهیچییو رضا نژادیقل. نداشت عملکرد

 گزارش اهدانهیو سدر کشت مخلوط نخود 

 عملکرد و دانه عملکرد نیشتریب که کردند

خالص  کشت از اهدانهینخود و س بیولوژیک

  .دست آمد به

تیمار  که داد نشان ها داده نیانگیم سهیمقا

بوته در متر مربع  30کشت خالص نخود با تراکم 

داشت که ) عدد 78/8(تعداد شاخه فرعی  نیشتریب

بوته در متر مربع  40داري با تراکم تفاوت معنی

بوته بالنگوي شهري به هر  160افزودن . نشان نداد

دو تراکم نخود باعث کاهش تعداد شاخه فرعی 

هاي در هر بوته نخود شد، کاهش تعداد شاخه

شکل (هاي باالتر نخود بیشتر بود فرعی در تراکم

 مخلوط کشت در یفرع شاخه تعداد). الف- 3

 یکل طور هب افت،ی کاهش یکشت تک به نسبت

کمتر بودن  لیبه دل ،یاهیگ نییپا يها تراکم در

 شتریب يفضاها وجود زین و يا گونه درونرقابت 

 از استفاده با اهانیگ بوته، انشعابات توسعه يبرا

 دیتول یفرع شاخه يشتریب مقدار موجود منابع

  .کنند یم

 خالص نخود کشت در بیشتري تعداد شاخه

 در کنجد با آن مخلوط کشت تیمارهاي به نسبت

 گزارشنیز ) 1389( همکاران و پورامیر  مطالعه

 11افزایش  زیستی باعث کود کاربرد .است شده

 12و افزایش  یشاخه جانب ي تعداددرصد

بدون تیمار  نسبت بهنخود  وزن هزاردانه يدرصد

  ).ب و ج-3شکل (کود شد 

 

 

و وزن هزار ) ب(و اثر کود زیستی بر تعداد شاخه فرعی ) الف(ی نخود مقایسه میانگین اثر تراکم بر تعداد شاخه فرع-3شکل 

  .نخود) ج(دانه 

  .است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر ستون هر در مشابه غیر حروف

  

 آلی مواد گیاهی هاي رشد کننده تنظیم

 در و شوند می تولید گیاه توسط که باشند می

 تنظیم را لوژیکیفیزیو فرآیند کم هاي غلظت

اکسین و  به توان می آنها جمله از کنند، می
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 مهمی بسیار نقش اکسین. کرد سیتوکینین اشاره

 افزایش و گیاه اي ریشه سیستم توسعه شاخه و در

 افزایش نهایت در و عناصر و آب جذب سطح

 ).Stajković et al., 2011( دارد گیاه عملکرد

 کشت گیاهان نخود تحت که داد نشان نتایج

در سال اول  مربع متر در بوته 30 تراکم با خالص

 نیشتریبکاشت و در شرایط کاربرد کود زیستی 

تعداد دانه در نیام ، )عدد 1/17( نیام در بوته تعداد

دارا ) درصد 9/49( برداشت شاخص و) عدد 3/1(

 خالص کشت با يداریکه تفاوت معن بودند،

سال دوم و  در مربع متر در بوته 30 تراکم با نخود

 نیکمتر .در شرایط کاربرد کود زیستی نداشت

در نیام دانه تعداد  ،)عدد 1/8( نیام در بوته تعداد

از ) درصد 4/37(و شاخص برداشت  )عدد 1/1(

مربع نخود  در متر بوته 40+کشت مخلوط بالنگو

 حاصل شددر شرایط عدم کاربرد کود زیستی 

 که داد نشان ها نیانگیم سهیمقا). 5جدول (

 )هکتار در کیلوگرم 1/674( دانه ن عملکردیشتریب

 متر در بوته 30 تراکم با نخود خالص ازکشت

در سال اول کاشت و در شرایط کاربرد کود  مربع

 2/419(و کمترین عملکرد دانه  حاصل شدزیستی 

 40+ از کشت مخلوط بالنگو )هکتار در کیلوگرم

 مربع نخود در شرایط عدم کاربرد در متر بوته

بوته بالنگوي  160افزودن  .کود زیستی حاصل شد

شهري به هر دو تراکم نخود باعث کاهش 

 .عملکرد دانه در هر بوته نخود شدچشمگیر 

هاي باالتر و در کاهش عملکرد دانه در تراکم

تیمار عدم کاربرد کود زیستی فسفاته بیشتر بود 

 ,.Yazdani et al( همکاران و یزدانی). 5جدول (

بذور با کود  تلقیح ارش کردند کهگز) 2009

با جذب عناصر و از طریق  2زیستی فسفات بارور

 باعث یاهگ دسترس در ییغذا عناصر یفراهم

 ،هایانگرهم طول یشافزا و یشیرو رشد یکتحر

ی و نیز افزایش و شاخه جانبارتفاع  یشافزا

 گریتحقیقی د در .شدند شاخص برداشت

 هايريباکت استفاده از ریزو مشخص شد که

 و آزوسپریلیوم ،ازتوباکترها(  رشد محرك

 در دانه نخود عملکرد افزایش باعث )سودوموناس

 ,.Rokhzadi et al( گردیدشاهد ماریت با مقایسه

) 1394( همکاران و نسب محمدي دباغ ).2008

 کشت در دانه عملکرد کاهش اصلی دلیل

 در بوته تعدادکمتر به را خالص به نسبت مخلوط

 نیام تعداد فرعی، شاخه تعداد کمتر، سطح واحد

 به نسبت مخلوط کشت در نیام در دانه تعداد و

 همچنین گزارش کردند که. دادند ربط خالص

 در ياگونه برون رقابت افزایش و اندازيسایه

 .نیز سبب کاهش عملکرد دانه شد مخلوط کشت

 همچنین محققان دیگري گزارش کردند که

خردل  وعدس  خالص کشت درعملکرد دانه 

 بیشتر،مطلوب  يرشد با فضا یلممکن است به دل

 مغذي مواد بودن دسترس در و هوا خورشید، نور

 بیان شده است کمتر ايگونه ینرقابت ب یاو  یشترب

)Nandini Devi et al., 2014.( میزان کمترین 

 هايکشت در را یالوب بوته در غالف تعداد

 آنجایی زا .شده است مشاهده سورگوم افزایشی

 مهمترین عنوان به یالوب بوته در غالف تعداد که

 مطرح گیاهی هر عملکرد کننده تعیین جزء

 کشت در غالف تعداد کاهش بنابراین باشد، می

 تعداد کاهش دلیل به هم آن افزایشی مخلوط
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 درون رقابت نتیجه در گیاه در بارور هايگل

 به غذایی مواد و نور جذب سر بر رقابت ايگونه

 Zandvakili( شد خواهد منجر عملکرد کاهش

et al., 2012.(  

  

  صفات نخود بر برخی تراکم کاشت×زیستی کود×سال اثر میانگین یسهمقا -5جدول 

کاشتتراکم  سال بوته در نیام تعداد کود  نیام در دانه تعداد  )هکتار در کیلوگرم( دانه عملکرد  )درصد( برداشت شاخص   

 
 
 
 
 
 

1393 

ه در متر مربع بوت 40نخود  33/12 شاهد  ef 22/1 cd 3/566 cde 51/44 abcd 

33/14 کود زیستی  bc 24/1 bc 9/591 abcd 84/47 abc 

86/12 شاهد  بوته در متر مربع 30نخود  def 187/1 cd 17/604 abcd 44/43 bcde 

10/17 کود زیستی  a 34/1  a 07/674 a 96/49 a 

16/8 شاهد  بوته در متر مربع  40نخود + بالنگو j 11/1 de 5/454 ef 43/37 f 

5/11 کود زیستی  ghi 143/1 cde 13/458 def 71/47 abc 

بوته در متر مربع  30نخود + بالنگو 30/10 شاهد  hi 140/1 cde 7/505 cdef 95/43 bcde 

06/12 کود زیستی  fgh 24/1 bc 2/551 bcdef 64/43 bcde 

  

  

  

  

1394  

  

بوته در متر مربع  40نخود  53/13 شاهد  cde 182/1 cde 7/573 bcde 35/47 abcd 

90/14 کود زیستی  b 23/1 cd 4/626  abcd 90/42 bcdef 

73/13 شاهد  بوته در متر مربع 30نخود  bcd 21/1 cd 7/592 bcde 57/44 abcd 

83/16 کود زیستی  a 32/1 ab 3/621 abc 65/48 ab 

33/8 شاهد  بوته در متر مربع  40نخود + بالنگو j 07/1 e 2/419 f 29/38 ef 

9/10 کود زیستی  hi 188/1 cd 50/537 bcdef 51/41 def 

بوته در متر مربع  30نخود + بالنگو 66/8 شاهد  i 177/1 cde 10/494 cdef 19/42 cdef 

36/11 کود زیستی  ghi 15/1 cde 10/553 bcde 17/43 bcdef 

  .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف

  

  بالنگو درکشت مخلوط با نخود عملکرد يبر عملکرد و اجزا زیستیکاشت و کود  تراکم یرتاث -6جدول 

 منابع

  تغییر

درجه  

 آزادي

 ارتفاع

   بوته

 شاخه تعداد

  یفرع

 در دانه تعداد  فندقهتعداد 

  بوته

 هزار وزن

  دانه

 عملکرد  دانهعملکرد 

  بیولوژیک

 شاخص

  برداشت

  Y(  1  *54/3  **61/0  86/0  *4/105  **166/0  76/240  7/14002  03/1( سال

  3/6  4/26469  05/464  019/0  46/17  19/0  08/0  30/0  4  )سال( تکرار

  D(  2  **3/103  **77/2  **4/366  **0/3199  **69/5  **6/18829  **4/317519  **6/22( تراکم کاشت

  F(  1  **5/157  **40/35  **1/1270  **7/9688  **07/4  5/2334  **7/117002  **38/73( کود زیستی

D×Y  2  40/0  14/0  87/1  *6/100  **18/0  09/1182  11/39836  *14/14  

F×Y  1  **12/8  002/0  36/2  37/27  **14/0  72/0  0/4225  025/0  

F×D  2  **40/5  092/0  **68/82  **7/531  **37/1  **8/4925  11/41536  42/9  

F× D×Y  2  **57/8  093/0  49/0  19/8  0030/0  94/338  0/8275  69/0  

  36/3  7/32882  10/604  037/0  13/20  27/1  04/0  74/0  20  ي آزمایشخطا

  17/9  39/8  77/5  62/3  55/5  01/4  82/3  69/2  )درصد( ییراتتغ یبضر

ns ،*، **  باشدمی درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی داري،غیرمعنی ترتیب به.  

 عملکرد و عملکرد اجزاي رشدي، خصوصیات

نشان داد که  نتایج مقایسه میانگین: شهري بالنگوي

 یماراز ت) مترسانتی 1/37(ارتفاع بوته  یشترینب

بوته در  40نخود با تراکم + کشت مخلوط بالنگو 
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متر مربع با کاربرد کود زیستی در سال اول کاشت 

داري با کشت حاصل شد که تفاوت معنی) 1393(

ر مربع با بوته در مت 30نخود + مخلوط بالنگو

کاربرد کود زیستی در سال اول و دوم کاشت 

نداشت و کمترین ارتفاع بوته در تیمار کشت 

بدون کاربرد کود زیستی در سال  خالص بالنگو

داري با دوم کاشت حاصل شد که تفاوت معنی

همین تراکم در تیمار کاربرد کود زیستی در سال 

  ).4شکل (دوم کاشت نداشت 

  
  .بالنگو ارتفاع بوته بر تراکم کاشت ×کود زیستی ×سال اثر یانگینم مقایسه -4شکل 

  .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف

 
 افزایش ،عدس و اسفرزه مخلوط کشت در

کشت  به نسبت مخلوط کشت در اسفرزه ارتفاع

 Asgharipour and(شده است  گزارش خالص

Rafiei, 2010( .پور و همکاران موسی)1394 (

 در اسفرزه تراکم با افزایشکه  گزارش کردند

 براي رقابت به دلیل مخلوط، هايردیف بین

 اکسین تاثیر هورمون و محیطی منابع و نور جذب

 .یافت آن افزایش بوته ارتفاع نور، کمبود دلیل به

 کرد مشاهده تحقیقی در) 1392( زرندي تهامی

 را ریحان گیاه ارتفاع زیستی و یآل کودهاي که

 و عملکرد با ارتفاع افزایش این و داد افزایش

 رابطۀ آماري نظر از ریحان در آذین گل تعداد

 اثر بر گیاه ارتفاع افزایش .داشت مثبتی و دارمعنی

 از ناشی تواندمی زیستی و آلی کودهاي کاربرد

 نگهداري ظرفیت افزایش و خاك ساختمان بهبود

 .باشد غذایی عناصر تأمین و خاك آب

گیاه ها نشان داد که داده یانگینم یسهامق

 تعداد یشترینببالنگو در شرایط کشت خالص 

و عملکرد بیولوژیکی ) 9/5(شاخه فرعی 

را دارا بود که ) هکتار در کیلوگرم 6/2301(

بوته در  40نخود +  داري با بالنگوتفاوت معنی

اخه فرعی و متر مربع نداشت و کمترین تعداد ش

+  بالنگوعملکرد بیولوژیکی از کشت مخلوط 

-5شکل (بوته در متر مربع حاصل شد  30نخود 

  ).الف و ب
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  .بالنگو) ب(و عملکرد بیولوژیک ) الف(مقایسه میانگین اثر تراکم کاشت بر تعداد شاخه فرعی  -5شکل 

  .است درصد 5 حتمالا سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف

  
  

  .بالنگو) ب(و عملکرد بیولوژیک ) الف(مقایسه میانگین اثر کود زیستی بر تعداد شاخه فرعی  -6شکل 

  .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف 

  

در کشت ) 1395(ویسانی و همکاران 

د که در مخلوط شوید و لوبیا گزارش کردن

 تعداد لوبیا و شوید افزایشی مخلوط کشت شرایط

 کاهش داريمعنی طور بوته به در فرعی شاخه

 پایین هايتراکم در کلی طور به .کرده است پیدا

 ايگونه درون رقابت بودن کمتر دلیل به گیاهی،

 انشعابات توسعه براي بیشتر فضاي وجود نیز و

 مقدار وجودم منابع از استفاده با گیاهان بوته،

 افزایش با اما نمایند،یم تولید فرعی شاخه بیشتري

 کاسته فرعی شاخه تعداد از گیاهی تراکم

 مخلوط کشت در )1394( ولیزادگان .شود می

 که کرد گزارش 1بهار همیشه و گیاه نخود

 هر بیولوژیکی عملکرد و دانه عملکرد بیشترین

 کشت در. شد حاصل خالص کشت از دوگونه

 عملکرد و رشد شنبلیله، و گشنیز مخلوط

 دیگر گونه تراکم افزایش با یک گونه بیولوژیک

 کودي سطوح تمامی در مخلوط کشت در

  .)1393 همکاران، و بیگناه( کرد پیدا کاهش

 که داد نشان هاداده میانگین مقایسه

 يدرصد 29 افزایش باعث زیستی کاربردکود

عملکرد درصدي  14 فرعی و افزایششاخه 

                                                              
1 -Calendula officinalis 
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شد  زیستی بدون کودتیمار  نسبت به  لوژیکییوب

گزارش شده در کشت ). الف و ب-6شکل (

 در بالنگو تراکم یشافزا بامخلوط بالنگو و خرفه، 

 یفرع هاي شاخه تعداد مخلوط هاي یفرد ینب

). Ghamari et al., 2016( یافتندکاهش  خرفه

 شنبلیله و سبز زیره مخلوط کشت که اي مطالعهدر 

 که شده مشاهده رسی قرار داده است،را مورد بر

 بر مخلوط کشت در زیستی کودهاي از استفاده

 که طوري به داشته است، مثبتی اثر عملکرد گیاه

ترکیبی  تیمار از سبز زیره دانه عملکرد بیشترین

 گیاه در و آزوسپریلوم + ازتوباکتر هاي باکتري

 دستبه سودوموناس باکتري تیمار از شنبلیله

  .)1391 ي،مقدم و مراد یوانرض( آمدند

 یشترینها نشان داد که بداده یانگینم یسهامق

وزن هزاردانه ، )عدد 9/97(تعداد دانه در بوته 

از ) درصد 1/22(و شاخص برداشت ) گرم 9/5(

بالنگو و در سال اول کاشت  خالص کشت یمارت

داري با همین تیمار در که تفاوت معنی حاصل شد

تعداد دانه در  کمترین سال دوم کاشت نداشت و

و ) گرم 4/4( هزاردانه ، وزن)عدد 7/63(بوته 

 تیمار به مربوط) درصد 04/18(شاخص برداشت 

بوته در متر مربع  40نخود+ بالنگو  مخلوط کشت

  ).7جدول ( حاصل شددر سال اول کاشت 

 گزارش) 1390( همکارانو  یانهچییرضا

 سطح واحد در بوته تراکم وقتیکردند که 

 بوته پایین هايقسمت به نور یابد،می ایشافز

رشد  کاهشجذب نور،  کاهشسبب  کهرسدنمی

 افزایش باعث نهایت در وشده  یاهو فتوسنتز گ

 بوته ارتفاع افزایش علت. شد خواهد بوته ارتفاع

 برون رقابت ،کشت مخلوط زیاد ي هاتراکم در

 ,.Lin et al( است شده گزارش نور براي ايگونه

 بررسی در )1388( همکاران و میرهاشمی ).2007

 نتیجه این به شنبلیله و زنیان مخلوط کشت مزیت

 زنیان خشک وزن و برداشت شاخص که رسیدند

 با مقایسه در مخلوط کشت تیمارهاي از درکل

  .بود بیشتر زنیان خالص کشت

گیاهان نشان داد که  یانگینم یسهانتایج مق

برد کود و در شرایط کار خالص بالنگو در کشت

، )عدد 4/36(در بوته  فندقهتعداد  یشترینبزیستی 

وزن هزاردانه ، )عدد 5/106(تعداد دانه در بوته 

 در کیلوگرم 5/489(و عملکرد دانه ) گرم 28/6(

 در فندقه تعداد کمترین و را دارا بودند )هکتار

، )عدد 6/43(تعداد دانه در بوته ، )عدد 3/15( بوته

 3/384( دانه عملکرد و )گرم 2/4( هزاردانه وزن

 کشت تیمار به مربوط) هکتار در کیلوگرم

بوته در متر مربع و تیمار  40نخود+  بالنگو مخلوط

 ).8جدول ( حاصل شد) بدون کود زیستی( شاهد

 و اسفرزه مخلوط کشت در که شده گزارش

 کشت با مقایسه در اسفرزه دانه عملکرد عدس،

 Asgharipour and(بوده است  بیشتر آن خالص

Rafiei, 2010(. قرار دادن نشان داد که نتایج 

 کاهش به منجر اسفرزه، مخلوط کشت در عدس

در کشت  .است شده توده زیست عملکرد و دانه

 و جو تراکم افزایش با مخلوط جو و گاودانه،

 انرژي بیشتر گاودانه گیاه اندازي،سایه افزایش

 افزایش جمله از رویشی رشد صرف را خود

 جهت کمتري انرژي نتیجه در و کرده بوته ارتفاع

 که طوري به ماندمی باقی هاغالف رشد و تشکیل

 درون رقابت دلیل به زیادتر، هايتراکم در

 ریزش میزان مواد فتوسنتزي، سر بر اي بوته
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 از بنابراین و یافته افزایش شده تشکیل هاي گل

 ئی،حمزه( شودمی کاسته بوته در غالف تعداد

1391.(  

بالنگو صفات برخی تراکم کشت بر ×اثر سال میانگین مقایسه-7 جدول  

)عدد(بوته  در دانه تعداد  تراکم کشت سال )گرم( دانه هزار وزن  )درصد( برداشت شاخص   

 
1393 

95/97  خالص بالنگو a 90/5 a 09/22 a 

بوته در متر مربع 40نخود  +بالنگو  75/63 d 36/4 e 04/18 c 

وته در متر مربعب 30نخود + بالنگو  53/75 c 87/4 c 8/19 abc 

 
1394 

60/96  خالص بالنگو a 76/5 a 57/21 ab 

بوته در متر مربع 40نخود +  بالنگو  5/65 d 55/4 d 77/18 c 

بوته در متر مربع 30نخود +  بالنگو  40/85 b 87/4 b 57/19 bc 

  .است درصد 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف

  

  بالنگو زراعی صفات بر کود×تراکم کاشت اثر میانگین مقایسه -8 جدول

 در فندقه تعداد کود  تراکم کاشت

 بوته

تعداد دانه در    

)عدد(بوته   

وزن هزار دانه 

)گرم(  

کیلوگرم (عملکرد دانه 

)در هکتار  

60/30 شاهد  خالص بالنگو b 5/88 c 38/5 b 67/453 b 

45/36 کود زیستی a 05/106 a 28/6 a 48/489 a 

بوته در  40نخود +  بالنگو

  متر مربع

30/15 شاهد d 60/43 e 17/4 d 3/384 d 

65/29 کود زیستی b 65/85 c 75/4 c 33/427 bc 

بوته در  30نخود +  بالنگو

  متر مربع

43/20 شاهد c 05/61 d 77/4 c 5/385 d 

87/35 کود زیستی a 88/99 b 31/5 b 67/415 c 

  

   (LER) زمین برابري نسبت

 کارایی دهنده نشان زمین برابري نسبت

 در منابع از استفاده جهت در مخلوط کشت

 زمین برابري نسبت .است خالص کشت با مقایسه

 هاينسبت بین شهري بالنگوي و نخود جزئی

 جزئی  LER بیشترین که داد نشان کشت مختلف

تیمار شاهد  ،)85/0( کود زیستی کاربرد با نخود

 جزئی LER و) 8/0( )ود زیستیک کاربرد بدون(

تیمار  و) 9/0(کود زیستی  کاربرد بالنگو

 30+بالنگو مخلوط کشت به مربوط) 8/0(شاهد

کاربردکود زیستی  بابوته در متر مربع نخود 

 یجزئ LER). 7شکل ( شد حاصل 2بارور  فسفاته

 یجزئ LER از باالتر تیمارها تمامی در بالنگو در

 که نمود گیرينتیجه چنین توانمی که بود نخود

 تأثیر بالنگو مخلوط، کشت مختلف هاينسبت در

 باعث امر این که پذیرفته نخود همراهی از بیشتري

 در آن جزئی زمین برابري نسبت بیشتر بهبود

 نخود در جزئی LER .است شده نخود با مقایسه

کود  کاربرد به مربوط تیمارهاي تمام در بالنگو و

) بدون کود زیستی( شاهد تیمار از بیشتر زیستی
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 عدس و سبز زیره مخلوط کشت بررسی در. بود

 از باالتر سبز زیره جزئیLER که  شد مشخص

   ).1392 همکاران، و چیانهرضایی( بود عدس

 تیمارهاي تمامی در کل زمین برابري نسبت

 برتري دهنده نشان که بود یک از بیشتر مخلوط

 يهانسبت در کشتیتک به نسبت مخلوط کشت

 از کل LER نسبت بیشترین. باشدمی کشت

 تیمار بابالنگو +  نخود بوته 30 مخلوط کشت

 بود) 6/1( شاهد تیمار و) 7/1( زیستی کود کاربرد

 سودمند افزایش درصدي 67 و 74 دهنده نشان که

 و است گونه دو خالص کشت به نسبت زراعی

 40 مخلوط کشت از کل LER نسبت کمترین

 و) 5/1(کود زیستی  کاربرد با وبالنگ+  نخود بوته

). 7شکل ( شد حاصل) 4/1( شاهد تیمار

  
  

 هايتراکم در شهري بالنگو و نخود دانه عملکرد براي کل زمین برابري نسبت و جزئی زمین برابري نسبت -7شکل 

  .مخلوط و کاربرد کود زیستی کشت مختلف

  

 که است سودمند زمانی مخلوط کشت

 محصول حداکثر از ربیشت مخلوط، عملکرد

) 1393(چیانه رضایی و نژادقلی .باشد کشتی تک

در کشت مخلوط نخود و سیاهدانه گزارش 

 نسبت مخلوط تیمارهاي تمامی کردند که در

 باالترین .بود یک از بیشتر )45/1( زمین برابري

 75 + نخود درصد 25 از نسبت کاشتLER میزان

 45 دهدهن نشان که دست آمدبه سیاهدانه درصد

 کشت به نسبت سودمندي زراعی افزایش درصد

 براي تواندمی این تیمار و است گونه دو خالص

 قابل طور به کشاورزي هايدر زمین ایجاد

 کشت هاينسبت در. باشد موثر ايمالحظه

 بیشتري تأثیر زعفران مخلوط زعفران و زیره سبز،

 احتماالً امر این که پذیرفته سبز زیره همراهی از

 تأثیر تحت هابنه براي رشد شرایط بهبود به بوطمر

 توسط خاك سطح شدن خنک و اندازيسایه

 نسبت مجموع باالترین .باشد می سبززیره هايبوته

 درصد 60 و زعفراندرصد 100 يبرا زمین برابري
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)در متر مربع(تراکم * کود زیستی

نسبت برابري زمین  کل نسبت برابري جزئی زمین بالنگو نسبت برابري جزئی زمین نخود
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 دهندهکه نشان آمد دستبه 12/1 سبز زیره

 باشدمی کشتیتک به نسبت سودمندي درصد12

 مخلوط کشت در ).1395همکاران، خرمدل و (

 نیزم نسبت برابري یابیارز بذري، حانیر و ایلوب

کشت  بر ایلوب و حانیر مخلوط کشت داد نشان

 یفیرد مخلوط کشت و دارد برتري هاخالص آن

 اختصاص خود به را نیزم برابري نسبت نیشتریب

 یرضوان ).1389اده و همکاران، یزعل( است داده

 زیره مخلوط کشت در )1391( مرادي و مقدم

 کودي تیمار که کردند گزارش شنبلیله و سبز

 زیستی کود تیمار به نسبت سودوموناس

  .داشت باالتريLER  شاهد و نیتروکسین

  نتیجه گیري 

اجزاي  و عملکرد که داد نشان یجنتا

 در يشهر ينخود و بالنگو یاهگ دو هر عملکرد

 مخلوط کشت یمارهايت از یشترخالص ب کشت

و تعداد  یامتعداد ن ی،تعداد شاخه فرع کاهش .بود

در کشت مخلوط نسبت به خالص از  یامدانه در ن

کاهش عملکرد دانه در کشت  یاصل یلدال

 یگرد یلاز دال .بودمخلوط نسبت به خالص 

نخود و  یناي ب رقابت برون گونه یشتوان افزا یم

 در .در کشت مخلوط اشاره کرد يشهر يبالنگو

توانست  یستیز کود ربردحاضر کا یقتحق

 يدانه نخود و بالنگو عملکرد اجزاي و عملکرد

 نتیجه توانمی بنابراین ،ببخشد بهبود را يشهر

 مخلوط کشت در زیستی کود کاربرد که گرقت

 به دسترسی براي مناسب راهکارهاي از یکی

 بدون یا مصرف حداقل با مطلوب عملکرد

 نسبت. است کود شیمیایی هاي نهاده مصرف

 مخلوط تیمارهاي تمامی در کل زمین برابري

 کشت برتري دهنده نشان که بود یک از بیشتر

 هاي نسبت در کشتیتک به نسبت مخلوط

به طور کلی با توجه به . باشد می کشت مختلف

کشت  متعلق بهکل  LER نسبت بیشترین اینکه

در  بوته 160+  مربع متر در نخود بوته 30مخلوط

. بود زیستی کود کاربرد یمارتمتر مربع بالنگو با 

لذا در کشت مخلوط این دو گیاه ترکیب تیماري 

براي دستیابی به نتایج  .شود مذکور پیشنهاد می

 جامع و تکمیل نتایج تحقیق حاضر، کاربرد دیگر

 و) یو آل یستیز یمیایی،ش( کودي یمارهايت

 براي جایگزینی کشت مخلوط  روش از استفاده

  .شود می پیشنهاد بعدي تحقیقات

  

   منابع

 مخلوط کشت مختلف الگوهاي اکولوژیکی هايجنبه بررسی .1394. نیا سمیه حاجی احمدوندگودرز،

  .498 -485): 4(7کشاورزي  بوم شناسی نشریه. سویا و ارزن معمولی جایگزینی

 درصد بیولوژیک، عملکرد بر مخلوط کشت تأثیر .1393. محسنجهان  یز،مقدم پرو یرضوان یحانه،ر یگناهب 

 Trigonella). شنبلیله و  (.Coriandrum sativum L) گشنیز یکمورفولوژ خصوصیات و نیتروژن

foenum-graecum L.)  377- 369): 3(12 ایران زراعی هايپژوهش نشریه.  
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 بهره و عملکرد سودمندي ارزیابی. 1391. ربانعلیق اسدي وحید، اکبرپور فائزه، زعفریان میالد، شیروان باقري

 Borago). ییو گاوزبان اروپا (.Ocimum basilicum L) ریحان با سویا مخلوط کشت اقتصادي وري

officinalis L.)  57-47): 2(2مجله کشاورزي بوم شناختی.  

 اجزاي و عملکرد یارزیاب. 1389. رضا قربانی  مهدي، محالتی نصیري علیرضا، کوچکی فرزین، پورامیر

): 5(8 ایران زراعی هايپژوهش یهنشر  نشریه .جایگزینی هايسري مخلوط کشت در نخود و کنجد عملکرد

747 -757.  

 اجزاي عملکرد، بر یمیاییش  و بیولوژیک آلی، کودهاي تأثیر ارزیابی .1392. محمدکاظم زرندي تهامی

  .مشهد فردوسی دانشگاه اگرواکولوژي، ارشد شناسیکار نامه پایان .ریحان دارویی گیاه اسانس و عملکرد

 سیستم وريبهره شاخص و زمین از استفاده کارایی SPAD شاخص عملکرد، ارزیابی. 1391. جواد ئیحمزه

  .91- 79): 4(2باغی  و زراعی محصوالت فراوري و تولید مجله .گاودانه و جو مخلوط کشت در

  کشت هايسري اثر. 1395. ابوالفضل میرشکاري انعلی،قرب اسدي پرویز، مقدم رضوانی سرور، خرمدل

 هاي پژوهش نشریه. عملکرد اجزاي و عملکرد بر (.Crocus sativus L) زعفرانبا  سبز زیره افزایشی مخلوط

  .71- 53): 1(4  زعفران

 با لوبیا رقم سه و ذرت مخلوط کشت ارزیابی. 1394. اقبال تمري اله، روح امینی عادل، نسب محمدي دباغ

  113-99): 1(25 پایدار تولید و کشاورزي دانش نشریه. شیمیایی و زیستی کودهاي کاربرد

 الگوهاي بررسی .1392 .بنایی اصل فرزاد ،ولیزادگان اروج ،بخش مهدي تاج  ،رضایی چیانه اسماعیل

  .472- 462): 3(5 کشاورزي شناسی بوم نشریه .دوم کشت در عدس و سبز زیره مخلوط کشت مختلف

 .سعید زاداهري کاظم، گلعذانی قاسمی رضا، محمد شکیبا عادل، نسب محمدي دباغ اسماعیل، چیانه رضایی

 تولید و کشاورزي دانش نشریه .باقال با مخلوط کشت در ذرت زراعی هايویژگی برخی بررسی .1390

 .14- 1): 1(2 پایدار

و کشت مخلوط بر  یولوژیککاشت، کود ب  یختار یبررس .1391. روح اله يمراد یز،پرو مقدم یرضوان 

     230-217): 2(43 ایران زراعی گیاهان علوم نشریه. یلهسبز و شنبل یرهاسانس ز یتعملکرد و کم

. 1390. محمد علی سید ثانوي مدرس علی، محمد زاهدي منصور ملبوبی مجید، دهقی امینی میثم، علیجانی

 درصد و اسانس مقدار عملکرد، بر 2 بارور فسفاته زیستی کود با تلفیق در فسفره کود مختلف سطوح تأثیر

 گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامۀ . (.Matricaria recutita L)آلمانی بابونه دارویی گیاه کامازولن

 .459- 450 ):3(27 ایران معطر و دارویی
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 یلپتانس و عملکرد اجزاي عملکرد، یبررس .1389. مهدي یمحالت یرينص ،علیرضا یکوچک ،اسری علیزاده

 یطشرا در (Ocimum basilicum) يبذر یحانو ر) (Phaseolus vulgaris یالوب یاهگ دو هرز علف کنترل

 .553-541): 2(7  ایران زراعیهاي پژوهش یهنشر. مخلوط کشت

انتشارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مقررات . ن دارویی ترکمن صحراگیاها. 1384. قربانی، عبدالباسط

  .صفحه 100پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، 

 Nigella sativa) سیاهدانه کیفیت و دانه عمکرد ارزیابی. 1393. اسماعیل چیانهرضایی اسماعیل، نژادقلی

L.) نخود با مخلوط کشت در.(Cicer arietinum L.)  249-236): 3(16 ایران زراعی علوم مجله. 

  .صفحه 262 تهران، دانشگاه انتشارات .مخلوط زراعت .1377 .داریوش مظاهري

 بر کاشت زمان اثر. 1394. محمدرضا پوراصغري ،علیرضا مهرسیروس احمد، قنبري حسن، پورموسی

 ایران زراعی علوم مجله .مخلوط کشت در اسفرزه و زنیان رقابتی و سودمندي هايشاخص و عملکرد

17)2 :(139 -152.  

 کشت مزیت بررسی. 1388. نصیري محالتی مهدي ،پارسا مهدي ،کوچکی علیرضا ،میرهاشمی سیده ملیحه

 ایران زراعی هايپژوهش مجله نشریه .کاشت آرایش و دامی کود مختلف سطوح در شنبلیله و زنیان مخلوط

7)1 :(259 -269. 

 .علی اکبرو مقصودي  صطفی، حیدري مراتعلی، سیاه سر بمحمد، گلوي محمود، رمرودي مهديزاده  نقی

تاثیر کاربرد انواع کود فسفري شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت و خلر در کشت . 1391

   .215- 203): 2(43مجله علوم گیاهان زراعی ایران . مخلوط

 آربوسکوالر مایکوریزا قارچ اثر. 1395. سهرابی یوسف سعید، سلماسی هتابراعی یعقوب، ز ،ویسانی وریا

 در .Phaseolus vulgaris L قرمز لوبیا و .Anethum graveolens L شوید عملکرد اجزاي و عملکرد بر

 .19- 1: )3(26 پایدار تولید و کشاورزي دانش نشریه. مخلوط و خالص کشت

 Calendula( بهاریشههم وCicer arietinum) (نخود  کیفی و کمی دعملکر مطالعه. 1394. اروج ولیزادگان

officinalis L. (دانش نشریه. نواري و ردیفی مخلوط کشت در حشرات نسبی وفور و ايگونه تنوع 

  .30- 15): 3( 25 پایدار تولید و کشاورزي
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Effect of phosphate solubilizing bacteria inoculation on yield's characteristics 

of dragon's head (Lallemantia iberica) and chickpea (Cicer aritinum L.) in 

monoculture and intercropping conditions 
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Abstract 

Intercropping and use of biofertilizers are important for improving the quantitative and 

qualitative yield of plants from a sustainable agricultural perspective. In order to evaluate 

the effect of phosphate solubilizing bacteria on yield and yield components of dragon's 

head and chickpea sole and intercropping, a 2-years (2013-2014) factorial experiment were 

conducted based on randomized complete block design with three replications at the 

agricultural research Campus in Nagadeh, Iran. Treatments including sole and 

intercropping of chickpea (30 and 40 plants/m2), dragon's head (160 plants/m2) and 

inoculation with two inoculated phosphates biofertilizer (Bacillus lentus and Pseudomonas 

putida) and without inoculation. In inoculated chickpea, the highest amount of seeds per 

pods (1.3), seed yield (674.1 kg/ha) and harvest index (49.96 %) were obtained from sole 

cropping of 30 plants/m2 at first year. The minimum amounts of them were obtained from 

intercropping of chickpea 40 plants/m2 and dragon's head at second year under control 

treatment. At first year, in sole cropping of bacterial inoculated dragon's head, the 

maximum number of seeds per plant (106.5), seed yield (489.5 kg/ha) and harvest index 

(22.1 %) were obtained, the minimum of them observed from intercropping of dragon's 

head and chickpea 40 plants/m2 without inoculated at 2013. LER in inoculated 

intercropping of chickpea 30 plants/m2 and dragon's head was 1.74, that showed 

intercropping improved land use efficiency by 74% compared with sole cropping, and this 

treatment can be effective in stabilizing production and agricultural land utilization. 

Keywords: Biofertilizers, Land equivalent ratio, Supplemental irrigation, Sustainable 

Agriculture, Yield. 

  

  

  

  

                                                              
* Corresponding author:J.Jalilian@urmia.ac.ir  Received:2017/02/04   Accepted:2017/08/14 


