
 

7931 تابستان/ 8شماره 82 نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد  

 

تیمارهای مختلف  تحت( Dracocephalum moldavicaعملکرد بادرشبو )صفات رشدی و  رسیبر

 (.Vicia faba L)باقال با کشت مخلوط در کودی

 

 2عادل دباغ محمدی نسب   ،*2امینی لها ، روح1لیلی وفادار ینگجه

 

 91/7/11: تاریخ پذیرش   91/91/19تاریخ دریافت:  

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکتری-9

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،گروه اکوفیزیولوژی گیاهیو استاد  دانشیار -1

 ramini58@gmail.comمسئول مکاتبه: *

 
 

 چکیده

عملکرد  صفات رشدی و بر(، .Vicia faba Lمخلوط با باقال ) کشت و به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودی

 9111دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال  تحقیقاتیآزمایشی در مزرعه  (Dracocephalum moldavicaبادرشبو )

شد. فاکتور اول نوع  انجامهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

به روش جایگزینی به صورت مخلوط و بادرشبو باقال کشت مخلوط بادرشبو،  کشت خالصسطح شامل  چهارکشت در 

 درصد 911 باقال و فاکتور دوم نوع کود در سه سطح شامل کاربرد-بادرشبو 2:1و  1:1های و نواری با نسبت 9:9ردیفی 

شیمیایی و  هایدرصد کود 91 +( 1 بارور+  بارور ازتو) زیستی کودهای ،(پلتریسوپرفسفات+  اوره) شیمایی هایکود

تیمار  ازمتر مربع(  درگرم  9/999) در واحد سطح مخلوط سرشاخه گلدار وزن خشکبیشترین  بودند. کمپوستورمی

در  مخلوطبیشترین عملکرد دانه در واحد سطح کود شیمیایی حاصل شد.  %911 به همراه کاربرد بادرشبوکشت خالص 

 11/29 شیمیایی به میزان %911گرم در متر مربع و در بین تیمارهای کودی تحت تیمار  11/91 کشت خالص با میانگین

 1:1کشت مخلوط جایگزینی ( در تیمار در هکتار گرمکیلو 29/17عملکرد اسانس )بیشترین  دست آمد.گرم در متر مربع به

 %911کودی  مربوط به تیمارکیلوگرم در هکتار(  88/19) . در بین تیمارهای کودی، بیشترین عملکرد اسانسشد مشاهده

 1:1بادرشبو و باقال، استفاده از تیمار جایگزینی با نسبت توان نتیجه گرفت که در کشت مخلوط بنابراین، می بود. شیمیایی

 در واحد سطح شود.اسانس تواند سبب بهبود عملکرد می کودهای شیمیایی %911و نیز کاربرد 

 

 کمپوستاسانس، بادرشبو، کشت مخلوط جایگزینی، کود زیستی، ورمیهای کلیدی: واژه
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Abstract 

        The effect of different fertilizer treatments on yield, yield components and essential oil of Moldavian 

balm in intercropping with faba bean was evaluated by field experiment as factorial based on randomized 

complete block design with three replications in 2014. The first factor was cropping system at four levels 

including sole cropping of Moldavian balm and three intercropping ratios (1:1, 2:2 and 2:4) of faba bean with 

Moldavian balm, and the second factor was fertilizer at three levels including nitrogen and phosphorus 

chemical fertilizer, bio-fertilizer (Azoto Barvar + Barvar-2) + 50% of chemical fertilizers, and vermicompost. 

The maximum flowering branches yield per occupied unit area (115.5 g.m-2) was recorded in the pure cropping 

of Moldavian balm with the application of the 100% chemical fertilizers. The maximum grain yield per 

occupied unit area was observed in sole cropping (56.02 g.m-2) and among fertilizer treatments was belonged 

to 100% chemical fertilizer (41.06 g.m-2). The highest essential oil yield (27.41 Kg.ha-1) was recorded in the 

cropping system of 2:2 faba bean-Moldavian balm. Additionally, among fertilizer treatments, the highest 

essential oil yield (31.88 Kg.ha-1) was observed in 100% chemical fertilizers treatment. Thus, in faba bean-

Moldavian balm intercropping, cropping system of 2:2 and application of 100% chemical fertilizers can 

improve the essential oil yield in the unit area. 
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 مقدمه

جمعیت، تخریب محیط زیست و پایین  افزایش

ترین و نگران تولید در واحد سطح، از مهم بازدهبودن 

بخش کشاورزی در ترین معضالت جامعه بشری کننده

زراعت و  رایجبازنگری در روش های  ،. بنابراینهستند

-از زمین ترمربوط به استفاده بیشتر و بهینه هایروش

خود ، اهمیت در واحد سطح و افزایش تولید های زراعی

یکی از . کشت مخلوط درا بیش از پیش نمایان می ساز

های زراعی هم راستا با اهداف اکولوژیک می باشد شیوه

زمان در  طور همبه کشت دو یا چند گیاه زراعی بهکه 

، الگوی کشتدر این شود. قطعه از زمین گفته مییک 

تمام یا بخشی از دوره رشد با یکدیگر رقابت در  گیاهان

کنند. در کشت مخلوط مقدار عملکرد به صورت می

شود حصوالت کاشته شده محاسبه میمجموع عملکرد م

 (.1199 استریچلند و همکاران)



 37....                                                    ( تحت تیمارهایDracocephalum moldavicaبررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو )

 درمان منظور به دارویی گیاهان از استفاده

 اگر .است بوده زمان هم انسان زندگی تاریخ با هابیماری

 و شیمیایی داروهای از استفاده گذشته قرن نیم در چه

 هاآن بارزیان آثار ولی ه است،یافتزیادی  رواج سنتزی

 گیاهانکاربرد  به مجدد گرایش سبب انسان سالمت بر

 هک است روشن خوبی به ترتیب، بدین .شده است دارویی

 از یکی دارویی گیاهان از استفاده ،تاریخ طول در همواره

)امیدبیگی  است بوده هابیماری درمان در مهم هایروش

( گیاهی Dracocephalum moldavicaبادرشبو ) (.1119

علفی، یکساله و متعلق به تیره نعناع است. منشأ این گیاه 

های هیمالیا گزارش شده است. و دامنهجنوب سیبری 

بخش و اشتهاآور مواد مؤثره پیکر رویشی این گیاه آرام

است. اسانس آن دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و 

درد و نفخ شکم و نیز در صنایع غذایی، برای مداوای دل

سازی و صنایع بهداشتی و آرایشی مورد استفاده نوشابه

(. تمام اندام گیاه حاوی 1119گیرد )امیدبیگی قرار می

های جوان ها و ساقهاسانس است و مقدار آن در گل، برگ

های گیاه است. ژرانیل استات، بیشتر از سایر قسمت

ژرانیال و ژرانیول اجزای اصلی شناخته شده اسانس 

-بادرشبو هستند که این ترکیبات دارای خاصیت آنتی

 دارای خاصیت اکسیدانی بوده که به همین دلیل این گیاه

زاده و همکاران باشد )یوسفضد سرطانی نیز می

1191.) 

 ایستاده، یکساله، ( گیاهی.Vicia faba Lباقال )

ا ب مناطق در وسیعی طوربه و بوده بنیه قوی و مستحکم

 گرمسیری مناطق بلند ارتفاعات و آب و هوای معتدل

 حدود ایران در باقال زیر کشت سطح. شودمی کشت

 درصد 19 از بیش با گلستان استان. است هکتار 19111

 8189 و 91118 عملکرد با ترتیب به و کشت زیر سطح

 دیم و آبی شرایط در سبز نیام هکتار در کیلوگرم

. ودشمی محسوب کشور در باقال کننده تولید بزرگترین

 از که است تن هزار 21 حدود ایران در باقال تولید میزان

 عملکرد. آیدمی دستبه هکتار هزار 11 معادل سطحی

 که است هکتار در کیلوگرم 9178 معادل کشور در دانه

 باشدمی جهانی میانگین از کمتر کیلوگرم 911 حدود

 (.1199کشاورزی  آمارنامه)

امروزه در کشاورزی پایدار به فراهم کردن 

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش حاصلخیزی 

-کید میطریق به کارگیری کودهای زیستی تا خاک از

دارنده با شود. کود زیستی عبارت است از مواد نگه

جمعیت متراکم از یک یا چند نوع موجود مفید خاکزی و 

ها که به منظور تأمین های متابولیکی آنیا فرآورده

های عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، کنترل بیماری

مان خاک، مورد استفاده خاکزاد و حفظ پایداری ساخت

های . باکتری(1191)جهان و همکاران گیرند قرار می

موجود در کودهای زیستی، افزون بر تثبیت نیتروژن، 

ی هاکنندگی فسفر خاک، ترشح انواع هورمونتوانایی حل

ها و بیوتیکهای طبیعی، انواع آنتیمحرک رشد، آنزیم

 را دارند که ترکیباتی مانند سیدروفورها و گازهای فرار

سبب رشد ریشه، توسعه بخش هوایی گیاه، مقاومت به 

شوند )سپایپن و زا و حمله نماتدها میعوامل بیماری

 (.1118دوبیلیر 

های انجام شده، کاربرد بر اساس پژوهش

-کودهای زیستی توانسته است تغییرات مثبتی در ویژگی

های رشدی و عملکرد گیاهان ایجاد کند )وو و همکاران 

( امکان استفاده از 1111(. آزاز و همکاران )1119

کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی را در گیاه 

بردند که رشد رویشی، رازیانه بررسی کردند و پی

عملکرد و میزان اسانس گیاه رازیانه در تیمارهای 

کوچکی و . کود زیستی افزایش یافته استمصرف 

گزارش کردند که کاربرد کودهای ( 1118)همکاران 

زیستی مانند نیتروکسین، سوپرنیتروپالس و باکتری حل 

نقش مفید و  Pseudomonas fluorescensکننده فسفات 

موثری در بهبود رشد، عملکرد اندام هوایی، خصوصیات 

 کیفی و اسانس گیاه دارویی زوفا داشته است.

اند که استفاده های بسیاری نشان دادهپژوهش

ز تواند بهتر اتلفیقی از کودهای زیستی و شیمیایی می

طوری که ، بهها به تنهایی عمل کندکاربرد هر یک از آن

های بار کاربرد کوداستفاده تلفیقی از این منابع، آثار زیان

دهد و نیز موجب افزایش عملکرد شیمیایی را کاهش می

با  یتلفیق کودهای زیست استفاده از شود. بنابراین، بامی

توان از درصدی از کودهای شیمیایی، از یک سو می
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توان کاهش عملکرد جلوگیری کرد و از سوی دیگر می

مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد )کاندیل و 

گزارش ( 1117الدین )محفوظ و شرف(. 1112همکاران 

که کاربرد کودهای ازتوباکتر، آزوسپیرلیوم و  کردند

 موجبشیمیایی  هایدرصد کود 91همراه باسیلوس به 

 .ه استافزایش رشد رویشی و اسانس گیاه رازیانه شد

که کاربرد  ندکرد عنوان( 1192) و غالمی زادهنجات

ار دتلفیقی کود نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژن

را  شوید دانه ارتفاع، عملکرد بیولوژیکی و اجزای عملکرد

( در مطالعه 1197سخاوی و همکاران ). ه استافزایش داد

 Cuminum cyminum.کشت مخلوط باقال و زیره سبز )

L ) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود آلی و زیستی

بیشترین  9:9کشت مخلوط ردیفی  مشاهده کردند که

عملکرد دانه باقال را به خود اختصاص داد و عملکرد دانه 

باقال در تیمار کاربرد ورمی کمپوست تفاوت معنی داری 

 ازتو) درصد کود شیمیایی+ کود زیستی 91تیماربا 

بنابراین، کاربرد تلفیقی کودهای  نداشت. (1 بارور+ بارور

اند تومیدر تلفیق با کشت مخلوط زیستی و شیمیایی 

کودهای شیمیایی به  مصرف برای کاهشراهکار مناسبی 

( اظهار داشتند 1111مافی و مارکسیاریل ). شمار رود

نعناع و سویا کیفیت و عملکرد که در کشت مخلوط 

اسانس نعناع به دلیل افزایش منتول در مقایسه با 

( 1192کشت خالص، بیشتر بود. کیانی و همکاران )

گزارش کردند که کاربرد کود نیتروژن و استفاده از 

داری بر عملکرد الگوی کشت مخلوط اثر معنی

  اسانس رازیانه داشته است.

عنایت به اهمیت  با توجه به مطالب فوق و با

گیاهان دارویی و جایگاه کشت مخلوط و نیز کاربرد 

کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و حفظ سالمت 

به منظور بررسی اثر کودهای  این آزمایشمحیط زیست، 

بر برخی باقال  با کشت مخلوطو زیستی و شیمیایی 

 .شد اجرابادرشبو صفات رشدی و عملکرد 

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  9111آزمایش در سال این 

 91دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، واقع در فاصله 

کیلومتری شرق تبریز اجرا گردید. این محل با ارتفاع 

 21متر از سطح دریای آزاد، در طول جغرافیایی  9111

درجه و  18دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  97درجه و 

ه های نیمن منطقه دارای اقلیمدقیقه شمالی قرار دارد. ای 1

استپی و نیمه خشک سرد است و بر اساس آمار 

های گرم های سرد و تابستانهواشناسی، دارای زمستان

باشد. دما در زمستان کم و بیش تا زیر صفر تنزل می

نماید. هر چند های گیاهی را متوقف مینموده و فعالیت

ولی در که در تابستان ممکن است بارندگی رخ دهد، 

 مجموع دارای فصل خشک در تابستان است. میانگین

 ساله 99 دوره یک در طی ساالنه حداقل و حداکثر دمای

 متوسط گراد ودرجه سانتی 2/98و  9/7 ترتیب به

است  شده گزارش مترمیلی 8/187 سالیانه بارندگی

 مزرعه خاک مشخصات .(1191)آذرخشی و همکاران، 

 .است شده ارائه 9 جدول در

                                         

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه مورد آزمایش -1جدول 

 الکتریکی هدایت

 بر )میکروموس

 متر(سانتی

pH رس 

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 شن

 )درصد(

 ماده آلی بافت

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر 

 بر گرم)میلی

 کیلوگرم(

 پتاسیم 

 بر گرم)میلی

 کیلوگرم(

 112 9/1 18/1 71/1 لوم شنی 19 11 99 79/7 574
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های آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش 

فاکتور اول شامل الگوهای مختلف کشت به صورت کشت 

به باقال و  بادرشبوخالص بادرشبو و کشت مخلوط 

-و نواری با نسبت 9:9صورت ردیفی جایگزینی به نسبت 

باقال و فاکتور دوم سطوح -بادرشبو 2:1و  1:1های 

 کود درصد 911 اربردمختلف مصرف کود شامل ک

 زیستی کودهای ،(تریپلسوپرفسفات+  اوره) شیمایی

 شیمیایی و درصد کود 91( + 1 بارور+  بارور ازتو)

 کشت در استفاده مورد کمپوست بودند. روشورمی

 بوبادرش و باقال کاشت. باشدمی جایگزینی نوع از مخلوط

. گرفت انجام دست با در اردیبهشت ماه و همزمان طوربه

 رد ولی بود، متفاوت تیمارها به توجه با پالت هر مساحت

 فاصله و متر چهار کاشت نوارهای طول تیمارها تمامی

 تراکم. در نظر گرفته شد مترسانتی 91 هم از پشته دو

 فاصله با متر مربع در بوته 11 بادرشبو برای مطلوب

 تراکم و ردیفه دو کشت در متر سانتی 1/91 ردیف روی

ردیف  روی فاصله با متر مربع در بوته 21 باقال مطلوب

های باقال و بود. بذر ردیفه دو کشت در مترسانتی 91

بادرشبو پس از ضدعفونی با بنومیل، به ترتیب در 

متر کاشته شدند و برای سانتی 9و  1شیارهایی به عمق 

ها، روی بذور کشت شده خروج هر چه بهتر گیاهچه

های شیمایی اوره و ماسه بادی ریخته شد. کود

کیلوگرم  81و  91تریپل به ترتیب به میزان سوپرفسفات

تن در هکتار با  9کمپوست به میزان در هکتار و ورمی

صورت خاک کرت تیمار مورد نظر قبل از کاشت به

یکنواخت مخلوط شد. طبق دستورالعمل شرکت سازنده، 

 9به میزان  1های زیستی ازتو بارور و بارور کود

صورت تلقیح با بذر وگرم برای هر کیلوگرم بذر بهکیل

 استفاده شد.

گیری شاخص کلروفیل برگ از برای اندازه

 ,CCM-200 (Opti-Sciencesدستگاه قابل حمل 

Tingsboro, MA ) برگی که شاخص محتوای کلروفیل

(CCI ) اساس اعداد و ارقام بدون واحد نشان میرا بر-

در مرحله گلدهی، از هر دهد، مورد استفاده قرار گرفت. 

طور تصادفی انتخاب و شاخص کلروفیل کرت سه بوته به

در سه قسمت از هر برگ بالغ و سالم واقع در قسمت 

 فوقانی، میانی و تحتانی همان بوته ثبت شد.

 به منظور تعیین عملکرد و اجزای عملکرد دانه

ها از های موجود در هر یک از کرتبوته بادرشبو،

ی یک متر مربع کف بر شده و در داخل مساحت تقریب

از محصول  .های مجزا به آزمایشگاه منتقل گردیدندپاکت

دانه هر واحد آزمایشی سه نمونه صد تایی توسط 

دستگاه بذر شمار جدا شد و پس از توزین، میانگین وزن 

صد دانه بدست آمد. عملکرد دانه در واحد سطح نیز 

با تقسیم عملکرد اخص برداشت نیز شگیری شد. اندازه

 محاسبه گردید. دانه به عملکرد بیولوژیکی

-، در مرحله گلبادرشبواستخراج اسانس  برای

طور بوته، از هر کرت آزمایشی، به 91دهی کامل تعداد 

ای، برداشت شد. سپس اثر حاشیه رعایتتصادفی و با 

به آزمایشگاه منتقل و در سایه خشک شدند. ها بوته

روش تقطیر با آب و با استفاده از با استخراج اسانس 

گرم از  91بدین منظور دستگاه کلونجر صورت گرفت. 

ساعت در محفظه دستگاه  1ماده خشک گیاهی به مدت 

کلونجر قرار داده شد و سپس استخراج اسانس صورت 

گیری شده از دستگاه کلونجر حجم اسانس اندازهگرفت. 

لیتر( یگرم بر میل 18/1) بادرشبودر چگالی اسانس 

ترتیب، وزن و بدین  (1111)آزاز و همکاران،  شد ضرب 

دست آمد. درصد اسانس نیز از رابطه زیر اسانس به

 شد: محاسبه

 وزن نمونه )گرم( / وزن اسانس حاصل از نمونه )گرم( = درصد اسانس × 911

عملکرد اسانس از رابطه زیر  محاسبهمنظور همچنین، به

 استفاده گردید:

 = عملکرد اسانس گیری در واحد سطحعملکرد بخش مورد اسانس ×درصد اسانس 

 های آماری بر اساس طرح فاکتوریلکلیه تجزیه

ا هو مقایسه میانگین های کامل تصادفیبر پایه طرح بلوک

انجام شد. برای  MSTATC با استفاده از نرم افزار

ای دانکن در سطح ها از روش چند دامنهمقایسه میانگین
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گیری از ها با بهرهاستفاده گردید. رسم شکل %9احتمال 

 انجام پذیرفت. Excelافزار نرم

 

 نتایج و بحث

بر شاخص کلروفیل برگ  یاثر تیمار کود

دار بود، ولی در سطح احتمال یک درصد معنی بادرشبو

 ×های مختلف کشت و اثر متقابل الگوی کشت اثر الگو

(. 1دار نبود )جدول بر این صفت معنی یتیمار کود

دهد که در تیمار مقایسه سطوح تیمار کودی نشان می

( 97/11شیمیایی شاخص کلروفیل برگ ) %911کودی 

وست کمپو نیز ورمی بیشتر از تیمارهای کود بیولوژیکی

 ایهکودکاربرد و  شیمیاییبین تیمارهای کود  لیبود و

داری اختالف معنی کودهای شیمیایی %91+  زیستی

( 1191) و همکاران امیرمردفر(. 9وجود نداشت )شکل 

شیمیایی در مرحله  %911گزارش کرد در تیمار کودی 

دهی شاخص کلروفیل در برگ پرچم و میانگین سنبله

شیمیایی  %91ی بوته گندم بیشتر از تیمار کودی هابرگ

+ بیولوژیکی بود، که با نتایج حاصل از این آزمایش 

نیز با مقایسه  (1111) و همکاران اکبری مطابقت دارد.

کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر شاخص کلروفیل برگ 

به این نتیجه رسیدند که تیمار کودهای  آفتابگردان

شیمیایی بیشتر از سایر تیمارها موجب افزایش میزان 

  شود.کلروفیل برگ می

 

 کشت و تیمار کودیتحت تأثیر الگوی  بادرشبونتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی  -2جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 مربعاتمیانگین 

شاخص 

 کلروفیل

ارتفاع 

 بوته

تعداد 

شاخه 

 جانبی

تعداد 

شاخه 

 گلدار

وزن 

سرشاخه 

 گلدار

وزن 

هزار 

 دانه

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 171/19 117/1 191/1 722/11 ** 111/1 9/197 ** 99/11 ** 111/1 911/9 819/9 1 بلوک

 1/997 ** 111/1 112/1 7/9992 ** 111/1 9/2129 ** 11/11 ** 112/91 * 191/19 * 828/99 1 الگوی کشت

 1/118 ** 118/1 ** 119/1 711/81 ** 111/1 9/271 ** 11/11 ** 917/91 * 219/1 981/28 ** 1 کود

 811/2 112/1 112/1 281/2 119/1 7/11 ** 11/2 ** 889/9 198/9 172/9 1 کود ×الگوی کشت 

 111/98 11/1 111/1 111/9 197/1 179/1 81/1 191/1 111/11 111/1 11 خطا

 11/97 19/92 79/11 11/19 79/8 1/1 11/1 11/91 17/1 19/1 - ضریب تغییرات )%(

 می باشد. %1و  %4دار در سطح احتمال معنی * و **: به ترتیب

 
 در تیمارهای کودی  بادرشبوشاخص کلروفیل برگ  -1شکل 

 است )آزمون دانکن(. %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیدهندهحروف متفاوت نشان 

a

b
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 09....                                                    ( تحت تیمارهایDracocephalum moldavicaبررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو )

افزایش ارتفاع بارزترین تغییر ناشی از رشد در 

تواند از نطر رقابت اغلب گیاهان است، افزایش ارتفاع می

با سایر گیاهان در یک جامعه گیاهی مزیت محسوب 

ها را در بهترین شود. این خصوصیت کارآمدترین برگ

دهد، در کشت موقعیت از نظر فرایند فتوسنتز قرار می

مخلوط ارتفاع بوته روی رقابت نوری مؤثر است 

، اثر الگوی 1(. طبق جدول 1199 استریچلند و همکاران)

ار دار بود، ولی اثر تیممعنی بادرشبوکشت بر ارتفاع بوته 

فت این صتیمار کود بر × کودی و اثر متقابل الگوی کشت 

-سانتی 17/11بادرشبو با -باقال 9:9تیمار دار نشد. معنی

شت های کبا الگودارای بیشترین ارتفاع بوته بود که  متر

داری بادرشبو اختالف معنی-باقال 1:2و نیز  1:1مخلوط 

در کشت مخلوط سه گونه ای (. 1را نشان نداد )شکل 

 Zea) ، ذرت( .Helianthus annuus L)آفتابگردان

mays L) و سویا (Glycine max (L.) Merrill) 

بر  معنی داریمشاهده شد که الگوی کشت مخلوط اثر

 (.1192داشت )امینی و همکاران، نارتفاع بوته آفتابگردان 

کشت مخلوط  9:9در تیمار  بادرشبوبیشتر بودن ارتفاع 

. بوده است باقالای بیشتر با گونهبه دلیل رقابت برون

 باقالدر بین نوار  بادرشبوهای نوار زیرا تعداد ردیف

کمتر است، بنابراین در این الگوی کشت نسبت به سایر 

از اثر مجاورتی نوارها بیشتر  بادرشبوهای کشت، الگو

شود که در نتیجه برای دسترسی به نور، ارتفاع متأثر می

، در پژوهشدهد. بر خالف نتایج این بوته را افزایش می

ش ارتفاع بوته با کاربرد کودهای اغلب تحقیقات افزای

شیمیایی، زیستی و آلی گزارش شده است. برای مثال، 

 فزایش دادهکاربرد کود شیمیایی ارتفاع بوته کنجد را ا

(. کاربرد کودها سبب 1111 است )مالیک و همکاران

تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شده و در نتیجه 

گردد هی میهای گیاموجب تقسیم و بلند شدن سلول

(. یکی از دالیل اصلی 1199استریچلند و همکاران )

افزایش ارتفاع بوته بر اثر کاربرد کودهای بیولوژیک 

های گیاه است که گرهمربوط به بیشتر شدن طول میان

های تواند به دلیل تحریک تولید هورموناین امر می

ها باشد )ناگاناندا و محرک رشد گیاه توسط این کود

 (.1191همکاران 

 

 
، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aهای مختلف کشت )الگوبوته بادرشبو در  ارتفاع -2شکل 

3A5و  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبتA ردیف بادرشبو(  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 

 است )آزمون دانکن( %4سطح احتمال دار در ی اختالف معنیمتفاوت نشان دهندهحروف 
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های الگو اثربر اساس نتایج تجزیه واریانس، 

 تعداد شاخه جانبی بادرشبوبر کشت و تیمار کودی 

ر تیمار کود ب× دار بود، ولی اثر متقابل الگوی کشت معنی

(. بیشترین میانگین 1دار نگردید )جدول این صفت معنی

 1:1الگوی کشت ( از 87/92) تعداد شاخه جانبی

 تعداد شاخه جانبی(. 1به دست آمد )شکل  باقال-بادرشبو

( و 18/92) کودهای شیمیایی %911در تیمار کاربرد 

کودهای شیمیایی  %91تیمار کاربرد تلفیقی کودزیستی + 

کمپوست از ورمی داری بیشترطور معنیبه (19/92)

( در کشت 1191زاده اصل )(. نصراله2)شکل  ندبود

زمینی گزارش کرد که مخلوط لوبیا چیتی و سیب

ر زمینی در تیمابیشترین تعداد انشعابات در بوته سیب

دست آمده است که دلیل های کشت مخلوط جایگزینی به

-ای نسبت به رقابت درونگونهآن را کاهش رقابت برون

ینی زمو اختصاص فضای بیشتر برای رشد سیب ایگونه

( د رمطالعه b 1191امینی و همکاران )عنوان کرده است. 

ه ک مشاهده نمودندذرت، سویا آفتابگردان کشت مخلوط 

آفتابگردان بیشترین تعداد برگ در بوته را در الگوی 

زاده تفتی و مکیداشت.  1-2-1کشت مخلوط نواری 

کردند که کاربرد تلفیقی ( گزارش 1191همکاران )

کودهای زیستی و شیمیایی تعداد شاخه فرعی را در گیاه 

 مینها دلیل این موضوع را تأداد. آن دارویی مرزه افزایش

مناسب نیتروژن توسط کود شیمیایی و نیز توانایی 

های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم در تثبیت نیتروژن باکتری

ال مانند اکسین، و ساخت و ترشح برخی مواد زیستی فع

نیک و پنتوت اسید جیبرلین، بیوتین، اسید نیکوتینیک،

 دانستند. Bهای گروه ویتامین

 

 
: کشت مخلوط 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aهای مختلف کشت )الگو در در بادرشبو تعداد شاخه جانبی بوته -3شکل 

ردیف  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 5Aو  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبت3A، 1:1جایگزینی با نسبت 

  بادرشبو( 

 است )آزمون دانکن(. %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده
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 03....                                                    ( تحت تیمارهایDracocephalum moldavicaبررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو )

 
 کودی هایتیماردر  بادرشبو تعداد شاخه جانبی بوته -5شکل 

 است )آزمون دانکن( %4سطح احتمال دار در معنی ی اختالفحروف متفاوت نشان دهنده

 

تعداد شاخه های مربوط به تجزیه واریانس داده

 های مختلفدهد که اثر الگونشان می بادرشبو بوته گلدار

تیمار × های کشت کشت، تیمار کود و اثر متقابل الگو

ر بوده دامعنی %9کودی بر این صفت در سطح احتمال 

-باقال 1:2و نیز  1:1های مخلوط (. الگو1است )جدول 

و نیز کاربرد  کود شیمیایی %911بادرشبو و کاربرد 

طور به کودهای شیمیایی %91تلفیقی کود زیستی + 

کشت  به بیشتری نسبتتعداد شاخه گلدار داری معنی

خالص و نیز کشت مخلوط این دو گیاه تولید کردند. 

-کاربرد ورمیو  خالص بادرشبوتیمارهای کشت 

(. 9د )شکل بوتعداد شاخه گلدار دارای کمترین  کمپوست

های مخلوط سبب ها در کشترشد رویشی بهتر بوته

ردد گافزایش درصد نور دریافتی و افزایش فتوسنتز می

ای جزو این عامل در نهایت منجر به افزایش میانگین ا

نتایج  (.1199استریچلند و همکاران شود )عملکرد می

نسب محمدی چیانه و دباغمشابهی نیز توسط رضائی

ها اظهار کردند که در ( گزارش شده است. آن1192)

کشت مخلوط زنیان و شنبلیله کاربرد تلفیقی کودهای 

زیستی و شیمیایی سبب افزایش تعداد چتر در زنیان شد. 

 بادرشبو عملکرد اصلی اجزای از گلدار شاخه تعداد چون

 ،گلدار شاخه تعداد افزایش بنابراین شود،می محسوب

 این که گرددمی سطح واحد در دانه تعداد افزایش سبب

. داشت خواهد دانه عملکرد در زیادی تأثیر افزایش،

افزایش تعداد سرشاخه گلدار موجب بهبود عملکرد 

گردد و در نتیجه عملکرد اسانس سرشاخه گلدار نیز می

 افزایش خواهد یافت. این گیاه در واحد سطح نیز
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: کشت مخلوط جایگزینی با 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aهای مختلف کشت )الگوتعداد شاخه گلدار بادرشبو در  -4شکل 

ردیف بادرشبو( و  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 5Aو  2:2: کشت مخلوط نواری با نسبت3A، 1:1نسبت 

 تیمار کودی 

 است )آزمون دانکن( %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

های بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر الگو

 ×های کشت مختلف کشت، تیمار کود و اثر متقابل الگو

در واحد سطح  سرشاخه گلدار عملکردتیمار کودی بر 

دار بوده است )جدول معنی %9در سطح احتمال  مخلوط

کود شیمیایی  %911و کاربرد  کشت خالص بادرشبو(. 1

 9/999) بیشتریوزن سرشاخه گلدار داری طور معنیبه

مخلوط این دو گیاه  هایکشت بهنسبت گرم در متر مربع( 

بادرشبو و -باقال 1:2د. تیمارهای کشت مخلوط تولید کر

دارای کمترین گرم در متر مربع  17/28کمپوست با ورمی

اله دادی و همکاران  (.1بود )شکل سرشاخه گلدار  عملکرد

بیشترین عملکرد خشک  که کردند( گزارش 1199، 1191)

 Calendulaگل آذین و گلبرگ همیشه بهار )

officinalis L.( در کشت مخلوط با سویا )Glycine 

max (L.) Merrill حاصل  1:2و  9:9( در آرایش کشت

های ( اظهار کرد که استفاده از باکتری1119شاالن ) شد. 

آزوسپریلیوم و ازتوباکتر تعداد کپسول در سیاهدانه را 

ها دلیل این موضوع را اثر مثبت مصرف افزایش داد. آن

دهی گیاه های زایشی و گلکودهای زیستی بر اندام

وزن سرشاخه یل کاهش دانستند. در این آزمایش، دل

بادرشبو در الگوهای کشت مخلوط در مقایسه با  گلدار

های کاهش تعداد بوتهتوان به را می کشت خالص

 نسبت داد. مخلوطبادرشبو در واحد سطح 
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: کشت مخلوط 3A، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aهای مختلف کشت )اثر الگو -6شکل 

شاخه  عملکردردیف بادرشبو( و تیمار کودی بر  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 5Aو  2:2نواری با نسبت

 در واحد سطح مخلوط گلدار بادرشبو

 (انکناست )آزمون د %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

های تحت تأثیر الگو بادرشبودانه  هزاروزن 

و نیز اثر متقابل الگوهای  ، تیمار کودیمختلف کشت

-(. دباغ محمدی1تیمار کودی قرار نگرفت )جدول × کشت 

عنوان نمودند که در کشت نیز ( 1199نسب و همکاران )

-وزن صد دانه ذرت تحت تأثیر الگو ،مخلوط ذرت و لوبیا

اسوالد و همکاران ، اماهای کشت قرار نگرفته است. 

کردند که وفور عناصر غذایی در کودهای  عنوان (1111)

شیمیایی نسبت به کودهای آلی و زیستی از دالیل اصلی 

اثر بخشی بیشتر در تحریک رشد رویشی و در نتیجه 

( نیز 1191نظری ) فالح و افزایش وزن دانه گیاهان است.

نتایج یکسانی را در مورد اثر کود زیستی بر وزن هزار 

رسد وزن هزار دانه بیشتر دانه مشاهده کردند. به نظر می

کی گیاه وابسته است و کمتر تحت های ژنتیبه ویژگی

 ،مشهدی و همکاران) گیردثیر عوامل محیطی قرار میتأ

1191). 

ای هتأثیر الگوبر اساس نتایج تجزیه واریانس، 

در واحد  بادرشبوکشت و تیمار کودی بر عملکرد دانه 

دار بود، ولی اثر متقابل الگوی کشت سطح مخلوط معنی

(. 1دار نگردید )جدول بر این صفت معنی یتیمار کود× 

د دانه در واحد سطح مخلوط بیشترین میانگین عملکر

گرم در متر مربع( از تیمارهای کشت خالص  11/91)

(. میانگین عملکرد دانه در 7به دست آمد )شکل  بادرشبو

گرم در  11/29) کودهای شیمیایی %911تیمار کاربرد 

داری بیشتر از کود زیستی و طور معنیبهمتر مربع( 

(. با توجه به نتایج به دست 8کمپوست بود )شکل ورمی

توان چنین اظهار داشت که از دالیل اصلی کاهش آمده می

ه در کشت مخلوط نسبت به خالص در درجه عملکرد دان

اول کاهش تعداد بوته در واحد سطح و سپس تعداد شاخه 

است. از دالیل دیگر کاهش شاید بتوان به  و گلدار رعیف

ای بین باقال و گونهاندازی و افزایش رقابت برونسایه

( گزارش 1191aهمکاران ) امینی وبادرشبو اشاره کرد. 

مخلوط اثر معنی داری بر عملکرد کردند که الگوی کشت 

( با مطالعه 1191مشهدی و همکاران ). دانه ذرت داشت

تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و کشت مخلوط گندم و 

نخود به این نتیجه رسیدند که بیشترین عملکرد محصول 

آن در کشت مخلوط یک  کمتریندر کشت خالص گندم و 
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مچنین شود. هردیف گندم و دو ردیف نخود حاصل می

با افزایش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر از 

کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد و اجزای  911صفر تا 

نیلسون و هاگارد یابد.عملکرد دانه نخود افزایش می

( در پژوهش خود دریافتند که عملکرد دانه 1119جنسن )

ه جو در کشت مخلوط با نخود فرنگی کاهش پیدا کرد

 در دانه عملکرد مخلوط، کشت تیمار در همچنین،. است

 کوددهی عدم شرایط در فرنگی، نخود محدود رشد ارقام

 دارنیتروژن کود کاربرد شرایط در و درصد 19 حدود

 .ه استبود خالص کشت عملکرد از کمتر درصد 11

 

 
: کشت مخلوط 3A، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aهای مختلف کشت )اثر الگو -7شکل 

عملکرد دانه بادرشبو در واحد ردیف بادرشبو( بر  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 5Aو  2:2نواری با نسبت

 سطح مخلوط

 است )آزمون دانکن( %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

 
 کودیهای تیماردر  عملکرد دانه بادرشبو در واحد سطح مخلوط -8شکل 

 است )آزمون دانکن(. %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده
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های مختلف کشت، تیمار کودی و اثر اثر الگو

 تیمار کودی بر شاخص برداشت× های کشت متقابل الگو

(. مغایر با نتیجه 1دار نگردید )جدول معنی دانه باردشبو

( با مطالعه 1191این آزمایش، اسماعیلی و همکاران )

کشت مخلوط یونجه و جو بهاره به روش افزایشی و 

های مختلف گزارش کردند که کشت جایگزینی در نسبت

مخلوط افزایشی یونجه با جو موجب افزایش شاخص 

شود. اکبری و کشتی میبه تکبرداشت دانه جو نسبت 

( افزایش میزان مواد غذایی قابل دسترس 1111همکاران )

های شیمیایی را عامل افزایش شاخص وسیله کودهب

بدوساک و  اند.برداشت دانه آفتابگردان عنوان کرده

( نیز عنوان نمودند که کاربرد کود 1199جاستس )

ه ت بشیمیایی در کشت مخلوط گندم دوروم و نخود نسب

سایر کودها افزایش بیشتری در شاخص برداشت دانه 

 گندم ایجاد نموده است.

در  درصد اسانس بادرشبوبر  یاثر تیمار کود

های دار بود، ولی اثر الگوسطح احتمال یک درصد معنی

 تیمار کود بر× مختلف کشت و اثر متقابل الگوی کشت 

تیمار (. مقایسه سطوح 1دار نبود )جدول این صفت معنی

شیمیایی  %911دهد که در تیمار کودی کودی نشان می

کاربرد ( بیشتر از تیمارهای 91/9) درصد اسانس

-و نیز ورمی کودهای شیمیایی %91+  زیستی هایکود

-عواملی مانند کاربرد کود می (.1کمپوست بود )شکل 

ر راثیر قسانس را در برخی از گیاهان تحت تأتواند تولید ا

گیاه و به دنبال آن تولید  ساز و کاروامل بر دهد. اثر این ع

های ثانوی، بستگی به شرایط محیطی مانند متابولیت

فراهمی مواد معدنی در خاک، نوع خاک، شرایط اقلیمی و 

(. کاربرد کودهای 1112نوع گیاه دارد )اراباسی و بایرام 

ه دار سبب افزایش درصد اسانس ریحان شدنیتروژن

( 1111رزی و همکاران )(. د1112 بایرام و یج)ارابا است

های کمی و کیفی اثر مثبت کودهای زیستی بر ویژگی

 کودهای در موجود هایباکتریرازیانه را گزارش کردند. 

 کردن محلول و هوا نیتروژن تثبیت بر افزون زیستی

 گیاه، رشد محرک مواد ترشح و تولید با ،خاک فسفر

شرایط  توانندمی ها،بیوتیکآنتی و آمینه اسیدهای

 رد بیوشیمیایی فرآیندهای بهتر انجام برای را مطلوبی

تولید و تجمع اسانس در گیاهان  .سازند فراهم گیاه

 این برای تولید و است NADPH و ATP نیازمند دارویی

ری ضرونیتروژن و فسفر  مانند عناصری وجود ترکیبات

، بنابراین تغذیه مناسب گیاه از طریق کاربرد است

کودهای زیستی و شیمیایی، ممکن است سبب تسهیل در 

انجام فرآیندهای بیوشیمیایی تولید اسانس شود و در 

 (.1111نتیجه درصد اسانس را افزایش دهد )هان و لی 

 
 کودیدر تیمارهای  درصد اسانس بادرشبو -9شکل 

 است )آزمون دانکن( %4در سطح احتمال دار ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده
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ای هبر اساس نتایج تجزیه واریانس، تأثیر الگو

اسانس بادرشبو در واحد کشت و تیمار کودی بر عملکرد 

ار تیم× دار بود، ولی اثر متقابل الگوی کشت معنی سطح

(. بیشترین 1دار نگردید )جدول کود بر این صفت معنی

کیلوگرم  29/17در واحد سطح ) اسانسمیانگین عملکرد 

به  باقال-بادرشبو 1:1الگوی کشت مخلوط ( از در هکتار

داری با الگوی که از لحاظ آماری تفاوت معنی دست آمد

در  اسانس(. میانگین عملکرد 91)شکل  نداشت 1:2کشت 

 در تیمار کاربردکیلوگرم در هکتار(  88/19)واحد سطح 

داری بیشتر از کود طور معنیکودهای شیمیایی به 911%

کمپوست بود و ورمی ایییکودهای شیم %91+  زیستی

عملکرد اسانس بستگی به دو  کهبه دلیل این (.99)شکل 

عامل عملکرد اندام هوایی در واحد سطح و درصد اسانس 

رود که اثر تجمعی این دو عامل دارد، بنابراین انتظار می

است دلیل تغییرات عملکرد اسانس در این تیمارها ممکن 

( گزارش کردند که کاربرد 1192کیانی و همکاران ) باشد.

-کود نیتروژن و استفاده از الگوی کشت مخلوط اثر معنی

-ه است. دهقانیداری بر عملکرد اسانس رازیانه داشت

دریافتند که کاربرد تلفیقی نیز ( 1199مشکانی و همکاران )

نیتروکسین و کود شیمیایی اوره، عملکرد  کود زیستی

. بر اساس ه استرا افزایش داد آلمانیاسانس بابونه 

( استفاده از کود 1111های بانچیو و همکاران )یافته

زیستی، زیست توده، درصد اسانس و عملکرد اسانس 

 .ه استداد ریحان را افزایش

 

 
: کشت مخلوط 3A، 1:1: کشت مخلوط جایگزینی با نسبت 2A، بادرشبو: کشت خالص 1Aمختلف کشت ) هایاثر الگو -11شکل 

اسانس بادرشبو در عملکرد ردیف بادرشبو( بر  2ردیف باقال و  5: کشت مخلوط نواری با نسبت 5Aو  2:2نواری با نسبت

 واحد سطح

 است )آزمون دانکن( %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده
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 در تیمارهای کودی عملکرد اسانس بادرشبو در واحد سطح -11شکل 

 است )آزمون دانکن( %4دار در سطح احتمال ی اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده

 

 گیری کلینتیجه

های حاصل از این پژوهش طور کلی یافتهبه

دهد که الگوی کشت مخلوط بادرشبو و باقال به نشان می

نسبت به کشت خالص برتری دلیل افزایش اجزای عملکرد 

کاربرد کود شیمیایی عملکرد، اجزای عملکرد دانه . داشت

داری طور معنیو نیز عملکرد اسانس بادرشبو را به

 در مورد .سایر تیمارهای کودی افزایش داد نسبت به

آن  بیشتر ریمقادمی شود از  نیز توصیه ورمی کمپوست

معنی داری در عملکرد بادرشبو  استفاده شود تا تاثیر

بنابراین، استفاده از الگوی کشت مخلوط   داشته باشد.

باقال به همراه کاربرد کودهای -بادرشبو 1:1نواری 

شیمیایی سبب تولید مطلوب عملکرد دانه و اسانس این 

 گیاه خواهد شد.
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