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  (.Dracocephalum kotschyi Boiss) گیاه زرین کیفی و یکمّ عملکرد ارزیابی
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 چکیده
 و مخلوط کشت شرایط در گياه زرین کيفی صفات و عملکرد اگرومورفولوژیک، صفات بر آن بقایای و معمولی لوبيا اثر بررسی منظور به     

 طرح قالب در آزمایشی ،(.Dracocephalum kotschyi Boiss) گياه زرین خالص کشت به نسبت مخلوط کشت سودمندی بررسی در نهایت

 .شد اجرا 9661 و9661 زراعی های سال در همدان سينای بوعلی دانشگاه تحقيقاتی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک

 باقی زمين در اول سال در اوبيل بقایای بود. گياه زرین با معمولی لوبيا درصد 40 و 20 ،0 افزایشی مخلوط کشت شامل آزمایشی تيمارهای

 و لوژیکاگرومورفو صفات حاصل، نتایج براساس .شود مشخص دوم سال در گياه زرین کيفی و یکمّ عملکرد بر وبيال مانده باقی اثر تا ماند

 های بررسی از حاصل نتایج یافتند. بهبود گياه( زرین خالص )کشت شاهد تيمار به نسبت مخلوط کشت تيمارهای در گياه زرین عملکرد

 افزایش و رشد برای اکولوژیک شرایط بهبود با که داشت آن از حکایت گياه این  برگ در ثانویه های متابوليت توليد مورد در شده انجام

 تيمار به نسبت اکسيدان آنتی درصد و فنل ميزان اسانس، عملکرد و درصد ،لوبيا %20 با مخلوط کشت در گياه، زرین توسط نيتروژن جذب

 کيفی و یکمّ صفات بر لوبيا بقایای اثر بررسی از حاصل نتایج .ندیافت افزایش شاهد تيمار در فالونوئيدی یاه ترکيب ولی ،شد بيشتر شاهد

 و یکمّ عملکرد افزایش سبب و شده تأمين نيتروژن ازجمله غذایی عناصر لحاظ از گياه زرین نيازهای که داد نشان دوم سال در گياه زرین

 از گياه زرین سودبری بيانگر که آمد بدست لوبيا از باالتر گياه زرین در نسبی عملکرد .شده است شاهد تيمار به نسبت گياه زرین کيفی

 نشان را گياه زرین مخلوط کشت سودمندی بودن غالب و رقابت نسبت LER (2<) های شاخص واقع، در .است لوبيا با مخلوط کشت

 گياه زرین ارگانيک توليد برای تواند می و شد شناسایی برتر تيمار عنوان به گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت ،کل در .دادند

 گيرد. قرار استفاده مورد کشاورزان توسط

 

 .فنل فالونوئيد، ،نيتروژن جذب گياهی، بقایای اسانس، اکسيدان، آنتی کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 علمی نام با دنایی بادرنجبویه یا گياه زرین

.Dracocephalum kotschyi Boiss با دارویی گياهان از 
 نعناعيان خانواده به متعلق گياه این است. ایران بومی و ارزش

 چندساله، معطر، و علفی گياهی .(Rechinger, 1986) باشد می
 و دار  دمبرگ یها برگ و متعدد های ساقه با چوبی نيمه
 زرد به متمایل یا سفيد رنگ به نيز ها گل است. شکل مرغی تخم
 از هایی قسمت در گياه این. (Faham et al., 2008) باشند می

 ارزش ازجمله عواملی .شود می یافت ایران مرکز و غرب شمال،
 عدم و اصولی غير برداشت رویشگاه، خاص شرایط دارویی،

 حال در و کمياب ای گونه به را گياه زرین سازی، اهلی و کشت
 رویشی پيکر (.Fattahi et al., 2013) است کرده تبدیل انقراض

 ,.Fallah et al) اسانس باالی درصد داشتن علت به گياه این

 و (Saeidnia et al., 2004) مونوترپن گليکوزیدهای ،(2018
 صنعت در فالونوئيدی و فنلی پلی های ترکيب همينطور

 این های برگ در .است گرفته قرار بسيار توجه مورد داروسازی
 سرطان درمان در که دارد وجود Spinal-z نام به ترکيبی گياه،

 براین، عالوه (.Jahaniani et al., 2005) شود می استفاده
 گياه زرین که است داده نشان اخير فارماکولوژیکی مطالعات

 ،(Lamien-Meda et al., 2010) اکسيدان آنتی هایاثر دارای
 اسپاسم، ضد ،(Swarup et al., 2007) التهاب ضد ویروس، ضد
 فالونوئيدهای و بوده باال چربی کننده برطرف و درد ضد

 بدخيم های سلول تکثير مانع گياه این در موجود متوکسيالت
  .(Kamali et al., 2016) است تومور ضد و شده

 زیست معضالت شيميایی کودهای حد از بيش مصرف
 کيفيت فتاُ آب، منابع آلودگی ازجمله ای عدیده محيطی

 را  خاک حاصلخيزی ميزان کاهش و کشاورزی محصوالت
 ،سویی از (.Hashemzadeh et al., 2014) است شده باعث
 با گياهان از استفاده دليل به کشاورزی رایج های سيستم بيشتر

 هستند پذیر آسيب زیستی تنوع کاهش و مشابه ژنتيک
(Fuente et al., 2014.) اگرواکولوژی های دستورالعمل در 

 اکولوژیک عملکرد بهبود منظور به ها روش از وسيعی طيف
 به توان می آنها ازجمله که است شده ارائه کشت های سيستم
 ,.Wezel et al) کرد اشاره سبز کود از استفاده و مخلوط کشت

 پایدار کشاورزی عمليات عنوان به مخلوط کشت (.2014
 همزمان، صورت به گونه چند یا دو آن در که شود می شناخته

 کنند می رشد زمين قطعه یک در و رشد فصل یک طول در
(Machiani et al., 2018b.) کشت های سيستم ميان از 

 مخلوط کشت هستند، مرتبط توليد افزایش با که مخلوط
 ها گونه دیگر با نيتروژنکننده  تثبيت گياهان عنوان به ها لگوم
 ,Stoltz & Nadeau ؛Ashworth et al., 2015) است تر رایج

 روش یک عنوان به تواند می ها لگوم از استفاده واقع در (.2014
 خاک در نيتروژن کمبود از ناشی محدودیت جبران برای مؤثر

 Rusinamhodzi et) گيرد قرار توجه مورد توليد افزایش و

al., 2012.) لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) ازجمله 
 در پایدار کشاورزی و غذایی منبع لحاظ از مهم های لگوم
 پروتئين که (Ulukapi & Ozmen, 2018) باشد می جهان
 Broughton et) کند می تأمين جهان در را نفر ها ميليون غذایی

al., 2003.) نيتروژن تثبيت برای لوبيا، ازجمله ها لگوم ظرفيت 
 یک گياهان سایر برای آن دادن قرار دسترس در و اتمسفری

 اهداف به رسيدن راستای در آن از توان می که است ویژگی
 ,.Lithourgidis et al) کرد استفاده ارگانيک و پایدار کشاوزی

 کشت که شده گزارش شوید و لوبيا مخلوط کشت در (.2011
 عملکرد افزایش سبب و بخشيده بهبود را گياهان رشد مخلوط،
 (.Weisany et al., 2015) است شده شوید گياه در اسانس
Fallah بادرشبو مخلوط کشت در (2091) همکاران و 

(Dracocephalum moldavica) که کردند بيان سویا با 
 تواند می بادرشبو اکسيدانی آنتی ظرفيت و اسانس های ترکيب

 قرار کشت الگوی و کود نوع تأثير تحت داری معنی طور به
 سویا دانه عملکرد مخلوط کشت که کردند بيان همچنين. گيرد

 نيز آلی کود کاربرد و داده افزایش را بادرشبو هوایی اندام و
 باالترین دهد. می افزایش را اسانس عملکرد داری معنی طور به
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 باقال با عنعنا مخلوط کشت از نيز عنعنا اسانس عملکرد
 نتایج (.Machiani et al., 2018b) است هشد گزارش
 کود با مقایسه در آلی کود کاربردکه  داد نشان ای مطالعه

 دهد می افزایش را نعناع اسانس عملکرد شاهد و شيميایی
(Bajeli et al., 2016.) کشت برای مطلوب تراکم انتخاب 

 در زیادی نقش کنترل، قابل زراعی عامل یک عنوان به گياهان
 ازجمله و کند می ایفا مختلف محصوالت عملکرد بهبود

 رود می شمار به دارویی گياهان توليد بر مؤثر عوامل مهمترین
(Ibrahim, 2012.) در که است تراکمی مطلوب، بوته تراکم 

 گياهان استفاده مورد مؤثر طور به محيطی عوامل کليه آن نتيجه
 درون و ای گونه بين های رقابت حال عين در و گرفته قرار
 کيفی و یکمّ عملکرد حداکثر تا باشند حداقل در ای گونه

 با آزمایشی رو ازاین (.Caliskan et al., 2009) شود حاصل
 کشت شرایط در گياه زرین کيفی و یکمّ عملکرد ارزیابی هدف

 زرین بر لوبيا بقایای اثر همچنين و معمولی لوبيا با مخلوط
 شد. اجرا و طراحی گياه

 ها روش و مواد
 مزرعه در 9661 و 9661 زراعی های سال در آزمایش

 شد. اجرا سينا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقيقاتی
 تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک قالب در آزمایش این

 مخلوط کشت الگوهای شامل آزمایشی تيمارهای .گردید انجام
 .بود گياه زرین با معمولی لوبيا درصد 40 و 20 ،0 افزایشی

 توسط 9661 سال ماه فروردین اواسط در نظر مورد زمين
 برای دیسک از و شد زده شخم دار برگردان گاوآهن

 از قبل .شد استفاده کاشت بستر سازی آماده و ورزی خاک
 آزمایش محل متری سانتی 60 تا صفر عمق از آزمایش اجرای

 خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات تعيين منظور به
 9 جدول در آزمایش محل خاک آناليز نتایج .شد برداری نمونه
 در آزمایش محل هوایی و آب خصوصيات .است شده  ارائه
 .است شده ارائه 2 جدول در نيز رشد فصل طول

 بذرهای زرین گياه. بود کاری نشاء روش به گياه زرین کشت

 بوعلی دانشگاه تحقيقاتی مزرعه گلخانه در 9663 سال اسفندماه
 و اصلی زمين به ها نشاء شدند. انتقال کشت سينا در سينی نشاء

با ميانگين  اردیبهشت 99 تاریخ در همزمان طور به لوبيا کشت
 در. شد جامان 9661 گراد در سال درجه سانتی 6/92دمای 

 مانده باقی اثر تا ماند باقی زمين لوبيا در بقایای رشد، فصل پایان
 .شود در سال دوم مشخص گياه زرین آلی نيتروژن تأمين در آن

 نيز 9661 سال با توجه به اینکه زرین گياه چندساله است، در
 درجه 93دمای  ميانگين اردیبهشت با 99 تاریخ لوبيا در کشت
 های کرت. شد انجام 9661 سال طرح مشابه گراد، سانتی

 تهيه( مترمربع 99) متر 9/2 عرض و متر 3طول  به آزمایشی
ها یک  بلوک بين فاصله و بلوک هر در ها کرت بين فاصله .شدند

 صورت کرتی بود. فاصله کشت به. شد گرفته نظر در و نيم متر
  های کشت برای هر دو گونه در کشت خالص ردیف بين
ردیف کاشت  9بنابراین در هر کرت آزمایشی  .بود متر سانتی 90

شد.  کشت مترمربع در بوته 90 تراکم با گياه وجود داشت. زرین
بوته در مترمربع برای ارزیابی  40کشت خالص لوبيا نيز با تراکم 

های کشت مخلوط، در سه تکرار انجام گردید. انتقال  شاخص
 و انجام دستی صورت  به بذرهای لوبيا نشاء زرین گياه و کشت

 لوبيا کشت، بذرهای از قبل همچنين .شد انجام آبياری بالفاصله
 ( که از مؤسسهRhizobium phaseoli) ریزوبيوم باکتری با

شد، در تاریکی و با استفاده از  تهيه کرج خاک و آب تحقيقات
% شکر تلقيح و بالفاصله کشت شدند. در هر گرم از 90محلول 

 تيمارهای باکتری وجود داشت. در 2×901تعداد مایه تلقيح 
 در بوته 93)% 40و  (مترمربع در بوته 1) %20 مخلوط، کشت

 گياه زرین خالص کشت به تراکم کشت خالص لوبيا( مترمربع
 براساس .شد های زرین گياه کشت اضافه و در بين ردیف

 هکتار در کيلوگرم 920مقدار   خاک، آناليز از حاصل نتایج
 سولفات هکتار در کيلوگرم 900 و تریپل فسفات سوپر

 آبياری .در زمان تهيه بستر کشت به زمين اضافه شد پتاسيم
 های علف رشد دوره طول در و شد انجام ای قطره صورت به

 .شدند وجين دستی صورت به هرز



 

 

 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول
 آهک

(%) 

 خاک شوری

(µS/CM) 
pH 

 آلی کربن

(%) 

 کل نیتروژن

(%) 

 جذب  قابل پتاسیم

(ppm) 

 جذب  قابل فسفر

(ppm) 

9/9 934 49/1 93/9 93/0 66 2/4 

 

 خصوصیات آب و هوایی محل آزمایش در طول فصل رشد -2جدول 
 مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 پارامتر

دمای کمینه 

(Cº) 
46/4 61/2 42/3 64/4 96/6 19/6 60/94 49/94 69/96 14/99 29/99 14/90 66/3 60/3 

دمای بیشینه 

(Cº) 
63/91 61/96 11/91 62/20 16/21 93/60 26/63 41/69 92/69 46/69 09/66 19/69 61/24 62/23 

متوسط رطوبت 

)%( 
60/46 11/39 46/19 39/99 29/99 64/64 14/20 13/24 40/22 63/26 96/24 13/23 64/43 40/64 

 66/9 04/3 94/4 96/0 63/0 06/0 00/0 00/0 00/0 06/0 00/0 00/0 94/0 44/0 (mm)بارندگی 

 39/6 93/1 09/99 33/90 92/90 91/90 29/92 99/92 63/99 19/90 99/6 39/3 16/3 39/1 ساعات آفتابی
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 گردید انجام گلدهی اوليه مراحل در گياه زرین برداشت
(Zeinali et al., 2014.) چين، دو در اول سال در گياه زرین 

 سه در دوم سال در و 99/1/61 و 69/9/61 های تاریخ در
 برداشت 92/1/61 و 3/9/61 ،92/6/61 های تاریخ در چين
 ساقه، تعداد بوته، ارتفاع شامل اگرومورفولوژیکی صفات .شد

 در بوته کل عملکرد و  برگ عملکرد فرعی، شاخه تعداد
 بوته پنج چين هر در صفات گيری اندازه منظور به بود. مترمربع

 نيز لوبيا و گياه زرین عملکرد شد. انتخاب تصادفی طور به
 .شد تعيين مترمربع دو سطح از شده برداشت های بوته سبراسا

 حدود و طرفين از ردیف یک حذف از بعد برداشت عمليات
 از حاشيه اثر عنوان به ها ردیف تمام انتهای و ابتدا از متر نيم

 وزن آوردن بدست برای .در نظر گرفته شد آزمایشی واحدهای
 خشک اتاق دمای در و سایه در ها نمونه گياه، زرین خشک
 متر ميلی یک دقت با کش خط از استفاده با بوته ارتفاع شدند.

 ترازو از استفاده با نيز ها نمونه خشک وزن .شد گيری اندازه
 از اسانس استخراج برای .شد گيری اندازه گرم 09/0 دقت با

ساعت  9/6 مدت آب به با تقطير روشو  کلونجر دستگاه
 ميزان اکسيدانی، آنتی ظرفيت گيری اندازه منظور به .شد استفاده

 به اقدام ابتدا ،گياه زرین برگ کل فالونوئيد و کل فنل
 اولتراسونيک دستگاه از استفاده با ها برگ از گيری عصاره
 از استفاده با برگ کل فنل غلظت گيری اندازهآنگاه  .گردید
 گيری اندازه ،(Tezcan et al., 2009) ويکالتوسي -فولين روش
 و (2003) همکاران و Li روش به برگ کل يدفالونوئ غلظت

 همکاران و Li روش از نيز برگ اکسيدان آنتی درصد سنجش
 ،900 کری مدل) اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با (2009)

 مخلوط کشت سودمندی بررسی برای .شد انجام (آمریکا
 استفاده با ها شاخص مهمترین از برخی خالص، کشت به نسبت

 شدند. محاسبه زیر های رابطه از
 

 LER = LERZ+LERB   زمين برابری نسبت (9

 LERZ = YZB/YZ   گياه زرین نسبی عملکرد

  LERB = YBZ/YB    لوبيا نسبی عملکرد

   CRZ = (LERZ/LERB)×(Z(BZ)/Z(ZB))   گياه زرین رقابت نسبت (2

   CRB = (LERB/LERZ)×(ZZB/ZBZ)    لوبيا رقابت نسبت

   SPI = (YZ/YB)YBZ+YZB  کاشت سيستم وری بهره شاخص (6

 AGZ = 2×(LERZ-LERB) = -AGB   غالب بودن شاخص (4

 
 زرین عملکرد ترتيب به YBZ و YZB شده، ذکر معادالت در

 عملکرد ترتيب به YB و YZ مخلوط، کشت در لوبيا و گياه
 ترتيب به نيز ZBZ و ZZB و خالص کشت در لوبيا و گياه زرین
 باشند. می مخلوط کشت در لوبيا و گياه زرین کاشت های نسبت

انجام  SAS 9.4 آماری افزار نرم توسط ها داده واریانس تجزیه
 در LSD آزمون از استفاده با نيز ها داده ميانگين مقایسه .گردید

 .شد انجام SAS 9.4 آماری افزار نرم توسط %9 آماری سطح
 

 نتایج
 اول سال در گیاه زرین اگرومورفولوژیکی صفات

 چين دو هر در که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج
 تعداد بوته، ارتفاع صفات بر کشت الگوی تأثير اول، سال
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 در بوته کل عملکرد و برگ عملکرد مترمربع، در فرعی شاخه
 در ساقه تعداد بود. دار معنی %9 احتمال سطح در مترمربع
 چين در ولی نداد نشان داری معنی تفاوت اول چين در مترمربع

 گرفت قرار کشت الگوی تأثير تحت %9 احتمال سطح در دوم
 بررسی مورد صفات مقدار بيشترین طوری که به (.6 )جدول

 مخلوط کشت در لوبيا بوته تراکم کاهش با بوته ارتفاع بجز
 افزایشی مخلوط کشت تيمار دوم، و اول چين در .آمد دستب

 ميزان به ترتيب به را برگ عملکرد گياه، زرین با لوبيا 20%
 %41 /99 ميزان به را بوته کل عملکرد و %11/49 و 11/43%

 گياه( زرین خالص )کشت شاهد تيمار به نسبت %69/43 و
 .(4 )جدول داد افزایش

 
 اول سال در اسانس عملکرد و درصد

 عملکرد و درصد که داد نشان ها داده واریانس آناليز نتایج
 کشت الگوی تأثير تحت چين دو هر در گياه زرین اسانس

 ميزان کمترین و بيشترینکه  نحوی به (.9 )جدول گرفتند قرار
 از ترتيب به اول سال چين دو هر در اسانس عملکرد و درصد
 تيمار و گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار
 عملکرد و درصد کاهش نتایج براین، عالوه آمد. بدست شاهد

طوری  به .داد نشان اول چين به نسبت دوم چين در را اسانس
 با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار اسانس عملکرد که

% 19/29 ميزان به اول چين به نسبت دوم چين در گياه، زرین
 .(92 )جدول یافت کاهش

 

 اول سال در گیاه زرین فیتوشیمیایی صفات بررسی
 که داد نشان اول سال در ها داده واریانس تجزیه نتایج

 تحت %9 احتمال سطح در چين دو هر در فالونوئيد ميزان
 فنل ميزان بر کشت الگوی اثر گرفت. قرار کشت الگوی تأثير

 ميزان ولی بود دار معنی %9 احتمال سطح در اول چين در نيز
 از چين دو هر در اکسيدان آنتی درصد و دوم چين در فنل

 در (.9 )جدول ندادند نشان را داری معنی تفاوت آماری لحاظ

 فنل ميزان که شد مشاهده ها ميانگين مقایسه از حاصل نتایج
 که داد نشان نتایج است. فالونوئيد ميزان از بيشتر گياه این در

 ولی شود، می بيشتر مخلوط کشت شرایط در فنل ميزان
با وجود  آمد. دستب شاهد تيمار از فالونوئيد ميزان بيشترین

اکسيدان تفاوت  بين تيمارها از لحاظ درصد آنتی اینکه
اکسيدان از  داری مشاهده نشد ولی بيشترین درصد آنتی معنی

دست بلوبيا با زرین گياه  %20تيمار کشت مخلوط افزایشی 
 (.92جدول )آمد 

 
 سال دوم در گیاه زرین اگرومورفولوژیکی صفات بررسی

زرین  اگرومورفولوژیکی معمولی بر صفاتاثر بقایای لوبیا 
 گیاه

را دار بودن اثر الگوی کشت  معنی تجزیه واریانس، نتایج
بر تمامی صفات اگرومورفولوژیک مورد بررسی نشان داد 

(. بيشترین مقدار صفات مورد بررسی از تيمار کشت 3)جدول 
لوبيا با زرین گياه مشاهده شد ولی این  %40مخلوط افزایشی 

لوبيا با زرین گياه  %20تيمار با تيمار کشت مخلوط افزایشی 
بقایای حاصل از لوبيا در تيمار  داری نداشت. تفاوت معنی

لوبيا با زرین گياه، عملکرد برگ  %40کشت مخلوط افزایشی 
و  %43/96ترتيب به ميزان  و عملکرد کل بوته در مترمربع را به

 (.1نسبت به تيمار شاهد افزایش داد )جدول  31/91%
 

 اثر بقایای لوبیا بر درصد و عملکرد اسانس زرین گیاه در سال دوم
طور  نتایج ميانگين مربعات نشان داد که بقایای لوبيا به

داری درصد و عملکرد اسانس زرین گياه را تحت تأثير  معنی
ه بيشترین و (. مطابق نتایج بدست آمد1قرار داد )جدول 

ترتيب از تيمارهای کشت  کمترین درصد و عملکرد اسانس به
 % لوبيا با زرین گياه و شاهد حاصل شد. 40مخلوط افزایشی 

ترتيب  طوری که این تيمار درصد و عملکرد اسانس را به به
% نسبت به تيمار شاهد افزایش داد 39/19و  09/60به ميزان 
 (.92)جدول 



 

 

 میانگین مربعات اثر الگوی کشت بر صفات اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در سال اول -3جدول 
 چین اول  چین دوم

 درجه

 آزادی

 منابع

 تغییر
 عملکرد

 کل بوته

عملکرد 

 برگ

 تعداد

 شاخه فرعی

 تعداد

 ساقه

 ارتفاع

 بوته

 عملکرد 

 کل بوته

 عملکرد

 برگ

 تعداد

 شاخه فرعی

 تعداد

 ساقه

 ارتفاع

 بوته

*99/9109  **19/949  36/96104 ns 92/2 ns *01/92   *02/9612  **34/464  *19/69991  *01/200  **92/926  تکرار 2 

**12/2266  **23/691  **19/14666  *64/12  **69/922   **06/2666  **49/302  **00/16266  00/69 ns **96/942  تیمار 2 

96/914  90/24  96/4666  39/92  39/4   90/991  36/20  00/6369  66/24  11/6  خطا 4 

19/99  93/96  94/91  26/92  20/92   92/92  99/99  61/93  00/93  14/90  ضریب تغییرات 

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 

 

 اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در سال اولمیانگین اثر الگوی کشت بر صفات ه مقایس -4جدول 
 چین اول  چین دوم

الگوی 

لوبیا:  کشت

 زرین گیاه

 عملکرد کل

)گرم در 

 مترمربع(

 عملکرد برگ

)گرم در 

 مترمربع(

 تعداد شاخه فرعی

 )در مترمربع(

 تعداد ساقه

 )در مترمربع(

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

 عملکرد کل 

)گرم در 

 مترمربع(

 عملکرد برگ

)گرم در 

 مترمربع(

تعداد شاخه 

 فرعی

 )در مترمربع(

 تعداد ساقه

 )در مترمربع(

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

39/12 b 94/62 b 19/664 b 19/21 ab 29/24 a  11/61 b 43/69 b 90/641 b 90/60 a 00/29 a 111:41 

41/999 a 69/41 a 90/969 a 90/64 a 29/91 b  19/962 a 03/91 a 90/941 a 90/63 a 90/91 b 111:21 

69/39 b 49/21 b 90/202 b 00/24 b 90/99 c  33/36 b 61/60 b 90/293 b 90/29 a 29/99 c 111:1 

 .(≥09/0P)ندارند  LSDی براساس آزمون دار معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت  ميانگين

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 



 

 

 

 گیاه در سال اول زرین بر عملکرد کیفی الگوی کشت اثر مربعات میانگین -5جدول 

 چین اول چین دوم

 درجه

 آزادی

 فعالیت منابع تغییر

اکسیدانی آنتی  

 فالونوئید 

 
 فنل

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 اسانس

 فعالیت

اکسیدانی آنتی  
 فنل فالونوئید

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 اسانس

60/639 ns *96/6  **61/26  **06/2  22/0 ns *39/166  *44/4  **91/99  **31/9  11/0 ns 2 تکرار 

31/6 ns *61/2  61/6 ns **36/9  **29/2  31/1 ns *96/6  *42/4  **99/2  *69/0  تیمار 2 

04/66  62/0  66/0  02/0  06/0  24/69  41/0  34/0  04/0  96/0  خطا 4 

41/90  99/92  69/1  93/90  46/1  93/90  16/1  04/1  61/90  61/1  ضریب تغییرات 

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 
 

 چین اول سال دوم میانگین مربعات اثر بقایای لوبیا بر صفات اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در -6جدول 
 منابع تغییر درجه آزادی ارتفاع بوته تعداد ساقه تعداد شاخه فرعی عملکرد برگ عملکرد کل بوته

*91/99496  *26/6241  **66/996263  **00/9016  **66/966  تکرار 2 

**11/21031  **44/9110  **29/696693  **29/9292  *00/16  تیمار 2 

20/620  01/261  01/4161  19/42  66/9  خطا 4 

69/92  49/94  49/99  91/92  91/99  ضریب تغییرات 

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  نشان ترتيب به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 
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 بررسی اثر بقایای لوبیا بر صفات فیتوشیمیایی زرین گیاه در سال دوم

ها نشان داد که ميزان فالونوئيد در  نتایج تجزیه واریانس داده
% تحت تأثير بقایای لوبيا قرار گرفت، ولی ميزان 9سطح احتمال 

اکسيدان از بقایای این لگوم تأثير نگرفتند  فنل و درصد آنتی
(. مشاهده شد که در سال دوم نسبت به سال اول ميزان 1)جدول 

ت. با وجود اینکه بين تيمارها از فنل و فالونوئيد افزایش یاف

داری وجود نداشت  اکسيدان تفاوت معنی لحاظ ميزان فنل و آنتی
اکسيدان از تيمار کشت  ولی بيشترین مقدار فنل و درصد آنتی

% لوبيا با زرین گياه بدست آمد. بيشترین 40مخلوط افزایشی 
ار طوری که در تيم مقدار فالونوئيد از تيمار شاهد بدست آمد، به

% نسبت به تيمار کشت 94/62شاهد ميزان فالونوئيد به ميزان 
 (.92% لوبيا با زرین گياه بيشتر بود )جدول 40مخلوط افزایشی 

 

 میانگین اثر بقایای لوبیا بر صفات اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در چین اول سال دوم همقایس -9جدول 

 عملکرد کل بوته

 )گرم در مترمربع(

 عملکرد برگ

 )گرم در مترمربع(

 تعداد شاخه فرعی

 (در مترمربع)

 تعداد ساقه

 (در مترمربع)

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

لوبیا:  الگوی کشت

 زرین گیاه

99/691 a 60/944 a 90/191 a 90/33 a 00/24 a 111:41 

41/293 a 90/991 a 90/191 a 00/34 a 00/26 a 111:21 

96/969 b 90/91 b 00/269 b 90/60 b 00/99 b 111:1 

 .(≥09/0P )ندارند  LSDی براساس آزمون دار معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت  ميانگين

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  نشان ترتيب به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 

 

 گیاه در چین اول سال دوم زرینصفات کیفی  بر بقایای لوبیا اثر مربعات میانگین -9جدول 

اکسیدانی آنتی فعالیت اسانس عملکرد فنل فالونوئید  اسانس درصد  آزادی درجه  تغییر منابع   

*33/9241  **36/22  *61/62  **64/9  31/0 ns 2 تکرار 

93/6 ns *93/99  16/0 ns **91/21  *66/2  تیمار 2 

63/929  46/9  61/2  40/0  29/0  خطا 4 

64/99  12/99  91/99  06/99  69/6 تغییرات ضریب   

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 
 

 دوم های چین در گیاه زرین یاگرومورفولوژیک صفات بررسی
 دوم سال سوم و

 کشت الگوی که دهد می نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج
 را بررسی مورد اگرومورفولوژیکی صفات داری معنی طور به

 گياه زرین سوم و دوم های چين در مترمربع در ساقه تعداد بجز

 در که شد مشاهده (.6 جدول) است داده قرار تأثير تحت
 کشت تيمار از بوته ارتفاع بيشترین سوم، و دوم های چين

 چند هر آمد. دستب گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط
 قرار کشت الگوی تأثير تحت داری معنی طور به ساقه تعداد که

 شاخه تعداد بيشترین همچنين و آن مقدار بيشترین ولی نگرفت
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 گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار از فرعی
 در بوته کل و برگ عملکرد افزایش سبب درنتيجه ،آمد دستب

 افزایشی مخلوط کشت رسد می نظر بهبنابراین  .شدند تيمار این
 زرین کولوژیکا نيازهای است توانسته گياه زرین با لوبيا 20%
 را آن عملکرد و رشد بهبوددر نهایت  و کند تأمين را گياه

 افزایش سبب دوم چين در طوری که به است. شده باعث
 و %03/99 ميزان به ترتيب به بوته کل عملکرد و برگ عملکرد

 و %04/92 مقدار به ترتيب به سوم چين در و 12/46%
 عملکرد بررسی در است. شده شاهد تيمار به نسبت 46/46%

 %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار در بوته کل عملکرد و برگ
 و برگ عملکرد سوم، و دوم های چين در گياه زرین با لوبيا

 ترتيب به دوم چين به نسبت سوم چين در بوته کل عملکرد
 (.90 )جدول داد   نشان را درصدی 16/99 و 14/90 کاهش

 

 دوم سال سوم و دوم های چین در اسانس عملکرد و درصد
 درصد که داد نشان ها داده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 ولی نگرفت قرار کشت الگوی تأثير تحت دوم چين در اسانس
 عملکرد و %9 احتمال سطح در سوم چين در اسانس درصد

 الگوی تأثير تحت %9 احتمال سطح در چين دو هر در اسانس
 که داد نشان ها ميانگين مقایسه (.99 جدول) گرفتند قرار کشت

 گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت چين، دو هر در
 نتيجه در ،شده اسانس بيشتر سنتز سبب گياه رشد بهبود با

 این طوری که به است. کرده توليد نيز را اسانس عملکرد بيشترین
 %16/39 و %31/34 ترتيب به سوم و دوم چين در تيمار

 داد. افزایش شاهد تيمار به نسبت را اهگي زرین اسانس عملکرد
 کشت تيمار در  ميانگين مقایسات از آمده بدست نتایج در

 در که شود می مشاهده گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط
 به اسانس عملکرد و %41/1 ميزان به اسانس درصد سوم چين
  است یافته کاهش دوم چين به نسبت %69/22 مقدار

  (.92 جدول)
 

 دوم سال در گیاه زرین فیتوشیمیایی صفات بررسی
 صفات بين در که داد نشان مربعات ميانگين نتایج

 طور به فالونوئيد ميزان تنها بررسی مورد فيتوشيميایی
با  (.99 )جدول گرفت قرار کشت الگوی تأثير تحت داری معنی

 درصد و فنل ميزان لحاظ از تيمارها بين اینکهوجود 
 بيشترین ولی نداشت وجود داری معنی تفاوت اکسيدان آنتی

 مخلوط کشت تيمار از اکسيدانی آنتی فعاليت و فنل ميزان
 طوری که به .آمد ستبد گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی
 از که است آمده دستب شاهد تيمار از فالونوئيد ميزان بيشترین

 با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت تيمار با آماری لحاظ
 نتایج به توجه با .ندارد داری معنی تفاوت گياه زرین

 و فنلی های ترکيب ميزان که شد مشخص آمده، بدست
 در اکسيدانی آنتی فعاليت درصد آنها نتيجه در و فالونوئيدی

 در که نحوی به .است یافته کاهش دوم چين به نسبت سوم چين
 ميزان گياه، زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار

 به دوم چين به نسبت سوم چين در فالونوئيدی های ترکيب
 (.92 جدول  ) یافت کاهش %1/29 ميزان

 

  گیاه زرین توسط نیتروژن جذب بررسی
 سرال،  دو هرر  در که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج

 ترأثير  تحت داری معنی طور به ها چين تمامی در نيتروژن جذب
 در کره  همانگونه (.96 جدول) گرفت قرار آزمایشی تيمارهای

 در نيترروژن  جرذب  بيشرترین  شرود،  مری  مشراهده  94 جدول
 تيمرار  از دوم سرال  سوم و دوم های چين و اول سال های چين

 ولی آمد. بدست گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت
 برر  ها لگوم بقایای اثر بيانگر واقع در که دوم سال اول چين در

 گيراه  زرین توسط نيتروژن جذب بيشترین باشد، می گياه زرین
 دسرت  بره  گيراه  زرین با مخلوط کشت در لوبيا %40 بقایای از

 جرذب  اول سرال  در کره  دهرد  می نشان نتایج براین عالوه آمد.
 در دوم سرال  در و اول چرين  بره  نسربت  دوم چين در نيتروژن
اسررت. یافترره کرراهش دوم چررين برره نسرربت سرروم چررين



 

 

 میانگین مربعات اثر الگوی کشت بر صفات اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در سال دوم -7جدول 
 چین دوم چین سوم

 درجه

 آزادی

منابع 

 تغییر
 عملکرد

 کل بوته

 عملکرد برگ
 تعداد

 شاخه فرعی

 ارتفاع بوته تعداد ساقه
 عملکرد

 کل بوته

 تعداد ساقه تعداد شاخه فرعی عملکرد برگ
ارتفاع 

 بوته

*39/2191  *69/110  *66/69493  **19/431  **02/939  **96/3661  *21/9669  *00/24600  **01/190  *66/40  تکرار 2 

*40/4661  **39/9690  **19/941391  29/14 ns **93/921  *66/9449  **94/2044  **00/946919  29/14 ns *19/12  تیمار 2 

33/699  06/13  91/2641  29/21  21/1  66/422  16/921  00/6919  01/29  02/3  خطا 4 

21/96  94/93  36/96  60/99  69/94  40/96  96/93  10/96  10/94  10/96  ضریب تغییرات 

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 

 

 میانگین اثر الگوی کشت بر صفات اگرومورفولوژیکی زرین گیاه در سال دوم همقایس -11جدول 

 چین دوم چین سوم

 کشت الگوی

 گیاه زرین: لوبیا
 عملکرد کل

 )گرم در مترمربع(

 عملکرد برگ

 )گرم در مترمربع(

 تعداد شاخه فرعی

 در مترمربع

 تعداد ساقه

 در مترمربع

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

 عملکرد کل

 )گرم در مترمربع(

 عملکرد برگ

 )گرم در مترمربع(

 تعداد شاخه فرعی

 در مترمربع

 تعداد ساقه

 در مترمربع

ارتفاع 

 بوته

 متر( )سانتی

61/921 b 31/90 b 90/661 b 00/62  29/29 a 09/993 ab 19/12 a 00/690 b 00/66  29/26 a 111:41 

43/916 a 99/16 a 00/349 a 90/61  90/93 b 99/964 a 69/64 a 00/399 a 90/66  19/91 ab 111:21 

06/61 b 96/61 b 90/292 c 00/21  90/92 b 90/906 b 40/42 b 00/220 c 00/26  19/92 b 111:1 

 .≥P) 09/0 (ندارند  LSDداری براساس آزمون  های دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی ميانگين

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 



 

 

 گیاه در سال دوم زرین بر صفات کیفی الگوی کشت اثر مربعات میانگین -11جدول 
 چین دوم چین سوم

 درجه
 آزادی

 فعالیت منابع تغییر
 اکسیدانی آنتی

 فنل فالونوئید
 عملکرد

 اسانس
 درصد
 اسانس

 فعالیت
 اکسیدانی آنتی

 فنل فالونوئید
 عملکرد
 اسانس

 درصد
 اسانس

*91/640  **42/6  **14/29  **94/4  *13/0  **11/9329  **16/22  *32/99  *96/9  006/0 ns 2 تکرار 
00/90 ns *92/6  99/6 ns **21/4  *49/9  63/1 ns *16/1  99/6 ns **16/3  11/0 ns 2 تیمار 
96/60  99/0  69/0  99/0  96/0  91/66  12/0  30/9  99/0  91/0  خطا 4 

69/90  49/99  29/1  96/94  66/1  46/90  93/90  66/90  60/99  29/6  ضریب تغییرات 

ns، * باشند می %9 و %9 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به**:  و. 

 زرین گیاهمقایسه میانگین اثر الگوی کشت بر صفات کیفی برگ  -12جدول 

 اکسیدان آنتی درصد

 در کوئرستین گرم میلی) فالونوئید
 (برگ خشک وزن گرم 111

 در اسید گالیک گرم میلی) فنل
 (برگ خشک وزن گرم 111

 اسانس عملکرد
 مترمربع( بر )گرم

 کشت الگوی اسانس درصد
 گیاه( زرین :)لوبیا

3 چین 2 چین  1 چین  3 چین  2 چین  1 چین  3 چین  2 چین  1 چین  3 چین  2 چین  1 چین  3 چین  2 چین  1 چین   

– 91/62 a 49/62 a 
– 13/4 ab 16/1 ab 

– 92/99 a 19/99 a – 36/9 b 96/9 b 
– 92/6 b 30/4 ab 111:41 

سال
 

اول
 

– 16/66 a 00/64 a 
– 39/6 b 91/3 b 

– 60/99 a 26/92 a 
– 19/2 a 20/2 a 

– 46/4 a 66/4 a 111:21 

– 99/60 a 10/60 a 
– 66/9 a 36/1 a 

– 60/6 a 61/6 b – 91/9 c 16/0 c 
– 11/2 c 19/6 b 111:1 

13/62 a 99/66 a 62/66 a 00/3 ab 90/6 a 61/1 b 16/99 a 61/92 a 49/96 a 93/2 b 46/1 a 66/6 b 23/4 a 39/4 ab 16/9 a 111:41 

سال
 

دوم
 

14/66 a 93/64 a 26/62 a 69/9 b 31/3 b 96/90 ab 64/92 a 29/96 a 69/96 a 30/6 a 99/3 b 31/4 a 96/4 a 69/4 a 20/9 ab 111:21 

21/60 a 16/60 a 21/69 a 46/1 a 00/90 a 16/99 a 11/90 a 91/99 a 90/92 a 26/9 c 49/2 c 69/9 c 26/6 b 60/6 b 92/4 b 111:1 

 .(≥09/0P)ندارند  LSDداری براساس آزمون  های دارای حروف مشترک در هر ستون و در هر سال، تفاوت معنی ميانگين

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 
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 میانگین مربعات اثر الگوی کشت بر جذب نیتروژن توسط زرین گیاه  -13جدول 
 درجه جذب نیتروژن )سال اول( جذب نیتروژن )سال دوم(

 آزادی
 منابع تغییر

 چین اول چین دوم چین اول چین دوم چین سوم

 تکرار 2 090/0** 099/0** 021/0* 012/0** 061/0**

 تیمار 99 020/0** 099/0** 994/0** 049/0* 061/0**

 خطا 22 009/0 009/0 006/0 002/0 009/0

 ضریب تغییرات 62/92 43/91 63/99 13/99 33/99

ns* ، باشند می %9و  %9دار در سطح احتمال  دار و معنی غير معنیترتيب  و **: به. 

 

 اثر الگوی کشت بر جذب نیتروژن توسط زرین گیاهمیانگین  همقایس -14جدول 

 کشت الگوی )گرم در گیاه( سال اول - جذب نیتروژن )گرم در گیاه( سال دوم - جذب نیتروژن

گیاه( زرین :)لوبیا  چین اول دومچین  چین اول چین دوم چین سوم 

24/0 b 66/0 b 99/0 a 96/0 b 91/0 b 111:41 

61/0 a 43/0 a 66/0 b 29/0 a 21/0 a 111:21 

93/0 c 22/0 c 90/0 c 06/0 b 92/0 c 111:1 

 .≥P) 09/0 (ندارند  LSDداری براساس آزمون  های دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی ميانگين

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص زرین گياه می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 900:0و  900:20، 900:40تيمارهای 

 

  لوبیا و گیاه زرین مخلوط کشت سودمندی های شاخص بررسی

 (،CR) رقابت نسبت ،(LER) زمين برابری نسبت شاخص
 کاشت سيستم وری بهره شاخص و (AG) بودن غالب شاخص

(SPI) 

 براساس گياه زرین نسبی عملکرد داد نشان آزمایش نتایج
 و 10/9 دوم و اول سال در ترتيب به برگ عملکرد مجموع

 دستب گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت از 90/2
 عملکرد بيشترین نيز بوته کل عملکرد مجموع براساس آمد.

 با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار از گياه زرین نسبی
 و 16/9 ميزان به دوم و اول سال در ترتيب به گياه، زرین

 از نيز (4/0) لوبيا نسبی عملکرد بيشترین شد. حاصل 14/9
 شد حاصل گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت

 کشت تيمارهای بجز زمين برابری نسبت .(93 و 99 )جدول
 مجموع براساس گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط
 در بود یک از بزرگتر که اول سال در بوته کل و برگ عملکرد

 زمين برابری نسبت مخلوط، کشت تيمار دو هر در موارد سایر
 نسبت مخلوط کشت برتری دهنده نشان که بود 2 از بيشتر کل
 (60/2 و 66/2) LER ميزان بيشترین باشد. می کشتی تک به
 زرین با لوبيا %20 و %40 افزایشی مخلوط کشت از ترتيب به

  شد. حاصل دوم سال در گياه،
 گياه زرین رقابت نسبت بيشترین آزمایش، این نتایج طبق

 بر گياه، زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت از (21/4)
 نسبت که حالی در آمد. دستب برگ عملکرد مجموع اساس
 و 99 )جدول (41/0) بود حداقل در تيمار این در لوبيا رقابت



 ... عملکرد کمّی و کیفی زرین گیاه  ارزیابی  663

 

 در گياه زرین برای AG مقدار داد نشان آزمایش نتایج (.93
 بزرگتر بررسی مورد حاالت تمامی و مخلوط کشت تيمارهای

 دستب صفر از کوچکتر لوبيا برای AG مقدار ولی شد صفر از
 )جدول آمده بدست نتایج به توجه با (.93 و 99 )جدول آمد

 افزایشی مخلوط کشت تيمار از SPI ميزان بيشترین (،94 و 96
 و برگ عملکرد براساس محاسبه ایبر گياه، زرین با لوبيا 40%

 دوم سال در 61/161 و16/939 ترتيب به بوته، کل عملکرد
 آمد. دستب

 

 مخلوط زرین گیاه و لوبیا براساس عملکرد برگ کشت سودمندی های شاخص نتایج -15جدول 

SPI 

AG CR LER الگوی کشت  

 AGZ AGB CRZ CRB CRZ/CRB LERZ LERB TLER )لوبیا: زرین گیاه(

26/69 90/9 90/9- 99/9 11/0 66/9 99/9 4/0 99/9 111:41 

 سال اول

49/60 20/6 20/6- 11/9 93/0 93/6 10/9 2/0 09/2 111:21 

16/939 03/6 03/6- 66/9 92/0 14/6 66/9 4/0 66/2 111:41 
 سال دوم

21/941 16/6 16/6- 01/2 41/0 21/4 90/2 2/0 60/2 111:21 

 

 بوته کل عملکرد براساس لوبیا و زرین گیاه مخلوط کشت سودمندی های شاخص نتایج -16جدول 

SPI 

AG CR LER کشت  الگوی 

 AGZ AGDB CRZ CRDB CRZ/CRDB LERZ LERDB LER گیاه( زرین :)لوبیا

21/922 63/9 63/9- 61/9 12/0 69/9 61/9 4/0 11/9 111:41 

 سال اول
62/922 61/6 61/6- 11/9 94/0 46/6 16/9 2/0 90/2 111:21 

61/161 19/2 19/2- 11/9 93/0 91/6 11/9 4/0 91/2 111:41 
 سال دوم

19/369 21/6 21/6- 12/9 99/0 69/6 14/9 2/0 09/2 111:21 

 

 بر لوبيا مورفولوژی تأثير بررسی برای آزمایش، این در
 سودمندی ارزیابی های شاخص محاسبه و گياه زرین عملکرد

 فولوژیکراگرومو صفات برگ، سطح شاخص مخلوط، کشت
 و 9 های شکل در آن نتایج و شد بررسی لوبيا کيفی صفات و

 توجه با است. هشد ارائه 91 و 91 های جدول در همچنين و 2
 الگوهای بين داری معنی تفاوت مذکور صفاتمورد  در اینکه به

 ميانگين شده ذکر های جدول دررو  ازاین ،نشد مشاهده کشت
 .است شده گزارش تيمار هر در صفات این
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 های صفات اگرومورفولوژیک لوبیا در الگوهای مختلف کشت میانگین -19جدول 
 وزن خشک گره

 در بوته )گرم(

 تعداد گره

 در بوته

 وزن هزاردانه

 )گرم(

 تعداد دانه

 در غالف

 تعداد غالف

 در بوته

 تعداد شاخه

 فرعی در بوته

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی

 الگوی کشت

زرین گیاه( )لوبیا:  

99/9 10/22 29/230 91/4 90/29 90/1 90/92 111:41 

سال
 

اول
 

99/9 90/26 00/210 22/4 29/23 00/1 00/96 111:21 

01/9 12/22 99/231 69/6 00/24 00/1 00/94 11:111 

91/9 20/24 36/231 60/4 00/21 23/1 00/99 111:41 

سال
 

دوم
 

20/9 00/29 22/210 69/4 96/21 01/6 90/94 111:21 

99/9 12/26 39/231 94/4 00/23 49/1 00/93 11:111 

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص لوبيا می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 00:900و  900:20، 900:40تيمارهای 

 

 های صفات اگرومورفولوژیک لوبیا در الگوهای مختلف کشت میانگین -19جدول 
 الگوی کشت عملکرد بیولوژیکی )گرم در مترمربع( عملکرد دانه )گرم در مترمربع(

 سال اول سال دوم سال اول سال دوم )لوبیا:زرین گیاه(

12/961  41/964  00/696  00/641  111:41 

91/36  42/31  20/910  91/919  111:21 

96/642  69/661  00/110  39/134  11:111 

 باشند. لوبيا با زرین گياه و کشت خالص لوبيا می %20و  %40دهنده الگوهای کشت مخلوط افزایشی  ترتيب نشان به 00:900و  900:20، 900:40تيمارهای 

 

  
 اول سال در معمولی لوبیا برگ سطح شاخص -1 شکل دوم سال در معمولی لوبیا برگ سطح شاخص -2 شکل

 باشند. لوبيا معمولی با زرین گياه و کشت خالص لوبيا معمولی می %20و  %40ترتيب تيمارهای کشت مخلوط افزایشی  به DB و Z: DB40، Z: DB20تيمارهای 



 ... عملکرد کمّی و کیفی زرین گیاه  ارزیابی  661

 

 بحث

 های چین در گیاه زرین اگرومورفولوژیکی صفات بررسی
 دوم سال سوم و دوم های چین و اول سال

 بوته ارتفاع بيشترین شد،دیده  نتایج قسمت در که همانطور
 زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت تيمار از گياه زرین
 واحد در تراکم افزایش دليل به تيمار این در شد. مشاهده گياه

 به اکسين تجزیه یکدیگر، روی بر ها بوته اندازی سایه و سطح
 افزایش و ها سلول طولی رشد سبب و شود انجام نمی خوبی
 عدم براین عالوه شود. می تيمار این در گياه زرین بوته ارتفاع
 نتيجه در ،شود می انتهایی غالبيت ایجاد سبب اکسين تجزیه
 ولی یابد. می کاهش تيمار این در نيز فرعی های شاخه تعداد
 تيمار با داری معنی تفاوت تيمار این در مترمربع در ساقه تعداد
 از نداشت. گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت

 علت به یکدیگر روی بر ها بوته اندازی سایه پدیدهسویی 
 زرین های برگ ریزش سبب سطح، واحد در تراکم افزایش

 عملکرد و  برگ عملکرد کاهش  سبب نهایت در و شده گياه
 با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار به نسبت بوته کل

 عملکرد و برگ عملکرد اینباوجود ولی است. شده گياه زرین
 لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت تيمار در گياه زرین بوته کل
 از برخی در که هرچند بود. بيشتر شاهد تيمار از گياه زرین با

 کل در ولی نداشتند داری معنی تفاوت آماری لحاظ از ها چين
 گياه این عملکرد توانست ها ميانگين مقایسه نتایج به توجه با
 آمده دستب نتایج مطابق بخشد.ب بهبود شاهد تيمار به نسبت را
 با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار پژوهش، این از

 گياه زرین اگرومورفولوژیکی صفات تمامی توانست گياه زرین
 مخلوط کشت کلی طور به .دهد بهبود تيمارها سایر به نسبت را

 همچنين و کانوپی در گياهان هوایی اندام طراحی و توزیع
 Bargaz et) دهد می تغيير را گياهان ریشه ترشحات و توزیع

al., 2015)، و گياهان بين روابط ماهيت و اندازه بر نتيجه در 
 متقابل روابط ایجاد امکان و گذاشته تأثير ها ميکروارگانيسم

 در که سودمند متقابل روابط ازجمله کند. می فراهم را سودمند

 اثر و مکملی اثر به توان می شود می ایجاد مخلوط کشت
 دارد موضوع این به اشاره مکملی اثر کرد. اشاره کنندگی تسهيل

 به مختلفی های روش با مختلف گياهان مخلوط، کشت در که
 نتيجه در نمایند، می استفاده آن از و کنند می پيدا دسترسی منابع

 کشت های سيستم در یابد. می کاهش ای گونه بين رقابت
 یکدیگر با مورفولوژی لحاظ از گياهان اینکه علت به مخلوط
انجام  ای گونه به ریشه طراحی و توزیع دارند، هایی تفاوت

 گياهان ازیک  هر غذایی مواد و آب جذب یندافر که شود می
 هوایی اندام فضایی توزیع .گردد انجام  مختلفی های مکان در
 افزایش را خورشيد نور جذب کارایی که است ای گونه به نيز
 مخلوط کشت سيستم در لوبيا (.Justes et al., 2014) دهد می

 گياه زرین به نسبت تری عميق ای ریشه سيستم دارای چون
 جذب را غذایی عناصر و آب تری پایين اعماق از باشد می
 صورت بدین است؛ سطحی ریشه دارای گياه زرین ولی کند می
 عناصر و آب خود مخصوص اکولوژیک آشيان ازیک  هرکه 

 بروز از مکملی اثر از استفاده با و نماید می جذب را غذایی
 افزایش را منابع از استفاده کارایی و کرده جلوگيری رقابت

 جذب برای گياهان توانایی به شيميایی مکملی اثر دهد. می
 بارز مثال دارد. اشاره غذایی مواد مختلف شيميایی های شکل

 نيتروژن تثبيت برای ها لگوم توانایی شيميایی، مکملی اثر
 ندارند را توانایی این ها گونه دیگر که باشد می اتمسفری

(Duchene et al., 2017.) زرین مزرعه در لوبيا افزودن با 
 از برداری بهره در لگوم یک عنوان به لوبيا توانایی علت به گياه،

 نيتروژن مصرف برای ای گونه بين رقابت از اتمسفری، نيتروژن
 عناصر سایر و فسفر به دسترسیسویی  از .شود می جلوگيری

 و خاک با ها ریشه تماس سطح افزایش علت به را خاک غذایی
 تسهيل ها لگوم ریشه ناحيه در خاک ریزوسفر شدن اسيدی

 نيز نعناع و باقال مخلوط کشت در .(Li et al., 2008) کند می
 چين، دو هر در نعناع عملکرد بيشترین که است شده گزارش

 باقال و نعناع (40:30 و 30:40) مخلوط کشت الگوی از
 که است شده گزارش (.Machiani et al., 2018b) آمد دستب
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 گياهان مصرف علت به که خاک دررا  نيتروژن کمبود ها لگوم
 نيتروژن تثبيت با شود می ایجاد مخلوط کشت در لگوم غير

 کل توليد افزایش سبب نتيجه در ،دهند می کاهش اتمسفری
 همکاران و Mehr (.Weisany et al., 2015) شوند می

 چای مخلوط کشت سيستم در که کردند گزارش نيز (2091)
 منابع از گياه دو این مکملی استفاده دليل به ماش و ترش

 برای محيطی شرایط بهبود و غذایی عناصر و آب مانند موجود
 از و یافته افزایش گياه دو هر نمو و رشد مخلوط، دیگر جزء

 کشت عملکرد افزایش سبب کمتر های ورودی به نيازسویی 
 شد ذکر نتایج قسمت در که همانطور است. شده مخلوط
 بود. کمتر دوم سال به نسبت اول سال در گياه زرین عملکرد

 گياه زرین زیرا ،شد انجام کاری نشاء روش به گياه زرین کشت
 زرین استقرار و باشد می ضعيف بسيار ای ساقه دارای ابتدا در

 در ولی انجامد می طول به ماه یک حدوداً کشت زمان در گياه
 خوبی به و یافته استقرار کامل طور به گياه زرین چون دوم سال

 و آب شرایط شدن مساعد با است کرده دوانی ریشه خاک در
 در دوم سال در و کرده رشد به شروع بهار فصل در هوایی
 برداشتمحصول  گياه این از توان می چين سه همدان، شرایط

 زرین بوته کل و برگ عملکرد که شد مشاهده همچنين کرد.
 در بود، دوم چين از بيشتر اول چين در و اول سال در گياه
 بهبنابراین  بود. بيشتر سوم چين از دوم چين در نيز دوم سال
 رشد حداکثر گرم و بلند روزهای در گياه زرین که رسد می نظر

 علت همين به یابد، می افزایش آن عملکرد و داشته را رویشی
 عملکرد رود، می سردی به رو هوا اینکه سبب به بعدی چين در

 یابد. می کاهشآن 
 

 و اول سال های چین در اسانس عملکرد و درصد بررسی

 دوم سال سوم و دوم های چین

 و درصرد  ميزان کمترین و بيشترین تحقيق، این نتایج مطابق
 کشرت  تيمارهرای  از ترتيب به گياه زرین برگ اسانس عملکرد

 شرد.  حاصرل  شاهد و گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط
 براالتر  سرطوح  با آن توليد که است ای ثانویه متابوليت اسانس،
 دليرل  بره  تروده  زیست افزایش است. مرتبط فتوسنتزی فعاليت
 سرطح  فسفر، و نيتروژن ویژه به غذایی مواد به دسترسی افزایش
 توليد مسبب نتيجه در ،داد خواهد افزایش را فتوسنتزی فعاليت
 ,.Croteau et al)خواهد شد  دارویی گياهان در بيشتر اسانس

 بره  لوبيرا  از نسبت این افزودن رسد می نظر بهرو  ازاین (.1972
 اکولروژیکی  نيازهرای  اسرت  توانسرته  گياه زرین خالص کشت
 نيرز  (a2091) همکاران و Machiani کند. تأمين را گياه زرین

 کشت در که کردند بيان سویا با نعناع مخلوط کشت بررسی در
 عناصرر  سایر و پتاسيم فسفر، نيتروژن، انتقال و جذب مخلوط،

 بهبرود  ریزوسرفر  ای گونره  بين متقابل روابط طریق از ریزمغذی
 کشت الگوهای تمام در که کردند گزارش همچنين نانآ یابد. می

 از بيشرتر  نعناع اسانس عملکرد و محتوا سویا، با نعناع مخلوط
 اسرتفاده  به را امر این دليل نانآ است. بوده نعناع خالص کشت

 ای ریشره  سيستم دارای نعناع زیرا دادند. نسبت منابع از مکملی
سرویی   از و دارد عميقری  ای ریشه سيستم سویا و است سطحی

 اسرانس  عملکررد  و ميزان و نعناع رشد نيتروژن تثبيت با سویا
 شروید،  با لوبيا مخلوط کشت در است. داده افزایش را گياه این

 ,.Weisany et al) یافرت  افرزایش  شروید  اسرانس  عملکررد 

 و درصرد  اول سرال  در کره  شد مشاهده تحقيق این در (.2015
 در بود، بيشتر دوم چين به نسبت اول چين در اسانس عملکرد

 ایرن  آمد. دستب سوم چين از بيشتر دوم چين در نيز دوم سال
 همکاران و Zeinali (،2096) همکاران و Verma نتایج با نتایج

 دارد. مطابقت (a,b 2091) همکاران و Machiani و (2094)
 

 اول سال های چین در گیاه زرین فیتوشیمیایی صفات بررسی

 دوم سال سوم و دوم های چین و

 کشت شرایط در فنل ميزان آمده، دستب نتایج مطابق
 عناصر لحاظ از رشد، برای شرایط شدن بهتر با و مخلوط
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 تيمار از فالونوئيد ميزان بيشترین ولی شود می بيشتر غذایی
 های ترکيب حاوی اینکه علت به گياه این آمد. دستب شاهد
 یها ترکيب وجز ها ترکيب این و باشد می فالونوئيدی و فنلی
 فعاليت دارای د،نشو می محسوب آنزیمی غير اکسيدانی آنتی
 تيمارها بين اینکهبا وجود  است. باالیی بسيار اکسيدانی آنتی

 نشد مشاهده داری معنی تفاوت اکسيدان آنتی درصد لحاظ از
 مخلوط کشت تيمار از اکسيدان آنتی درصد بيشترین ولی

 را آن توان می که آمد بدست گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی
 اکسيدانی آنتی فعاليت با فنلی های ترکيب بيشتر همبستگی به
بنابراین  داد. نسبت گياه این در فنل ميزان بودن بيشتر علت به
 بين اکسيدان آنتی درصد داری معنی عدم رسد می نظر به

 شرایط در فنل گياه این در که باشد این علت به تيمارها
 نيتروژن ازجمله غذایی عناصر تأمين لحاظ از رشد مطلوب

 کمبود شرایط در فالونوئيدی های ترکيب ولی شود می توليد
 که دارد وجود شواهدی شوند. می سنتز بيشتر غذایی عناصر

 محيطی عوامل به واکنش در فالونوئيدها نقش ازحکایت 
 که است شده گزارش مطالعات برخی در .دارد ها تنش ویژه به

 توليد زیادی ميزان به تنش شرایط در ها فالونوئيد مقدار
 (2092) همکاران و Noori .(Treutter, 2005) شود می

 UV تنش اثر دررا  ریحان گياه در اسانس درصد کاهش
 بيان اسانس های ترکيب های ساخت پيش مسير تغيير دليل به

 ساخت پيش که آروماتيک آمينه اسيدهای یعنی کردند.
 شرایط در هستند، فالونوئيدها و اسانس های ترکيب مشترک

 در شوند. می هدایت فالونوئيدها سنتز سمت به بيشتر تنش
 تيمار در فنل ميزان که شد مشخص ها ميانگين مقایسه نتایج
 تيمار به نسبت گياه زرین با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت
 .بود بيشتر گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت
 مخلوط کشت در تراکم افزایش با که رسد می نظر بهرو  ازاین

 یافته کاهش فنلی های ترکيب بيوسنتز اندازی، سایه علت به
 بيوسنتز ميزان که است کرده بيان نيز Xie (2003) است.

 .دارد بستگی نور شدت به فنلی ترکيبات

 زرین اگرومورفولوژیکی صفات بر معمولی لوبیا بقایای اثر
 دوم سال اول چین در گیاه

 از حاصرل  بقایای پژوهش، این از آمده دستب نتایج مطابق
 بيشرترین  گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت تيمار
 و رشرد  بهبرود  سبب و گذاشت بررسی مورد صفات بر را تأثير

 افرزایش  کره  رسرد  مری  نظر بهبنابراین  شد. گياه زرین عملکرد
 ازجملره  گياهران  کرل  توليد افزایش سبب اول اولویت در تنوع

 افرزایش  سربب  نتيجره  در و شود می ریشه توده زیست افزایش
 افزایش سبب نهایت در که شده خاک نيتروژن و کربن محتوای
 با واقع در (.Grigulis et al., 2013)گردد  می ميکروبی فعاليت

 بره  خراک  آلی ماده تجزیه سرعت خاک، به ها لگوم برگرداندن
 و یافتره  افرزایش  خراک  هرای  براکتری  فعاليرت  تحریرک  علت

 چنرين  (.Betencourt, 2012)شرود   انجرام مری   سرازی  معدنی
 عملکررد  ارتقرای  در را مکملری  متقابرل  اثرر  نقرش  هایی یافته

 در تنرروع افررزایش هنگررام منررابع، از بهتررر اسررتفاده و گياهرران
 و توده زیست توليد افزایش بيانگر که کند می برجسته  ها سيستم

 اسررت خرراک برره انرررژی و مررواد جریرران افررزایش نتيجرره در
(Duchen et al., 2017).  هرا  لگروم  تحقيقری،  نترایج  مطرابق  

 خرود  هروایی  انردام  در نيترروژن  هکتار در کيلوگرم 900-40
 برا  رسرد  مری  نظر به (.Amossé et al., 2014) کنند می ذخيره

 ابتردا  در مخلروط،  کشت در  لگوم یک عنوان به لوبيا کردن وارد
 برين  رقابرت  از لوبيا وسيله به اتمسفری نيتروژن تثبيت علت به

 نهایرت  در و شده کاسته نيتروژن کسب برای لوبيا و گياه زرین
 مقردار  افرزایش  برر  عالوه خاک در لوبيا بقایای تجزیه از پس

 علرت  بره  (Hauggard-Nielsen et al., 2008) خاک نيتروژن
 ميرزان  مخلروط  کشرت  در غذایی عناصر کسب در مکملی اثر

 افرزایش  خراک  در نيرز  غرذایی  عناصرر  سایر و پتاسيم فسفر،
 دیگری محققان (.Hauggard-Nielsen et al., 2009) یابد می
 آلری  کرود  از اسرتفاده  کره  انرد  کررده  گزارش خود نتایج در نيز

 ,.Fallah et al) دهرد  مری  افرزایش  را دارویی گياهان عملکرد

  (.Rostaei et al., 2018 ؛2018
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 در گیاه زرین اسانس عملکرد و درصد بر لوبیا بقایای اثر

 دوم سال اول چین

 بيشترین ترتيب به آزمایش، این از شده کسب نتایج مطابق
 به مربوط لوبيا بقایای از اسانس، عملکرد و درصد کمترین و

 شاهد و گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط کشت تيمار
 تجزیه با تيمار این در رسد می نظر بهبنابراین  آمد. دستب

 دسترس در نيتروژن ازجمله مغذی مواد لوبيا، بقایای تدریجی
 توليد افزایش و رشد بهبود سبب و گرفته قرار گياه زرین

 از گياه تأمين شود. می گياه این در ثانویه و اوليه های متابوليت
 تقسيم و توسعه در کليدی نقش نيتروژن عنصر لحاظ
 ای غده های کرک اسانس، های کانال اسانس، حاوی های سلول

 دارد ثانویه های متابوليت توليد افزایش در ثانویه های کانال و
(Alizadeh et al., 2010.) نشان تحقيقی نتایج راستا این در 

 داده افزایش را نعناع اسانس عملکرد آلی کود کاربرد که داد
  (.Bajeli et al., 2016) است

 
 در گیاه زرین فیتوشیمیایی صفات بر لوبیا بقایای اثر بررسی

 دوم سال اول چین

 از تيمارها بين شد مشاهده نتایج قسمت در که همانگونه
 داری معنی تفاوت اکسيدانی آنتی فعاليت و فنل ميزان لحاظ
 بيشترین آمده دستب نتایج مطابق کل در ولی ،نداشت وجود
 از فالونوئيد ميزان کمترین و اکسيدانی آنتی فعاليت و فنل ميزان

 لوبيا %40 افزایش مخلوط کشت تيمار از حاصل یلوبيا بقایای
 در فالونوئيد ميزان بيشترین ولی ،آمد دستب گياه زرین با

 این در که شد مشاهده براین عالوه شد. مشاهده شاهد تيمار
 یافت. افزایش قبل سال به نسبت ثانویه های ترکيب ميزان چين

 از پس اکسيدانی آنتی های ترکيب افزایش که است شده گزارش
 طریق از آلی کودهای تأثير از ناشی تواند می آلی کود کاربرد
 و متابوليکی مسيرهای بر ميکرو و ماکرو غذایی عناصر تأمين
 های متابوليت توليدبرای  مربوطه شيميایی های واکنش برخی

 همکاران و Amiri (.Pandey & Patra, 2015) باشد ثانویه
 و کل فنل ميزان آلی کودهای کاربرد که کردند بيان نيز (2091)

 شاهد تيمار به نسبت را ایرانی گاوزبان اکسيدانی آنتی فعاليت
 در دارویی گياهانمورد  در شده انجام مطالعات داد. افزایش

 که است مطلب این گویای زراعی و طبيعی های اکوسيستم
 با تطابق دليل به اکولوژیکی، اصول پایه بر هایی نظام از استفاده
 فراهم گياهان این توليد برای را شرایط بهترین طبيعی، شرایط

 شود می توليد شرایطی چنين در همؤثر ماده حداکثر و کرده
(Khalesro et al., 2012.)  

 
 گیاه زرین توسط نیتروژن جذب بررسی

 بزرگ های مولکول ساختار در شرکت دليل به نيتروژن
 یکمّ عملکرد بر تواند می نوکلئيک اسيدهای و ها پروتئين مانند

 به دسترسی (.Xie & Wang, 2006) بگذارد اثر گياه کيفی و
 مقادیر جذب موجب ریشه محيط در نيتروژن، کافی ميزان
 افزایش با و شود می گياه هوایی اندام توسعه و آن از کافی
 را بيشتری عملکرد اجزای تواند می گياه فتوسنتزی، مواد توليد
 نياز تأمين برای مؤثر روشی ها م لگو از استفاده کند. توليد

 باشد می محصول توليد افزایش و گياهان نيتروژنی
(Lithourgidis et al., 2011.) با بادرشبو مخلوط کشت در 

 دو هر در فسفر و نيتروژن جذب که است شده گزارش سویا،
 تغييرات ایجاد و نيتروژن بيولوژیکی تثبيت طریق از گياه

 ,.Fallah et al؛ Latati et al., 2014) ریشه منطقه در شيميایی

 نيز (2099) همکاران و Lithourgidis .یافت بهبود (2018
 کشت در نخود و گندم توسط نيتروژن جذب که کردند گزارش
 در شد، مشاهده نتایج در که همانگونه .یافت افزایش مخلوط

 دوم چين در گياه زرین توسط نيتروژن جذب ميزان اول سال
 چين به نسبت سوم چين در دوم، سال در و اول چين به نسبت

 گياه رشد کاهش به توان می را آن دليل ،است یافته کاهش دوم
 قبلی های چين به نسبت ها چين این در دما کاهش دليل به
 یکمّ عملکرد و رشد بين مثبت همبستگی علت به (2 جدول)
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 .داد نسبت شده جذب نيتروژن ميزان با گياه زرین
 

 با گیاه زرین مخلوط کشت سودمندی های شاخص بررسی

 لوبیا

 در مخلوط کشت کارایی دهنده نشان زمين برابری نسبت
 و است خالص کشت با مقایسه در منابع از استفاده جهت

را  محصول کاهش یا افزایش ميزان مستقيم صورت به تواند می
 ,.Lithourgidis et al) نماید تعيين گونه دو مخلوط کشت در

 لوبيا از باالتر گياه زرین در نسبی عملکرد کلی طور به (.2011
 کشت از گياه زرین که نمود گيری نتيجه چنين توان می که بود

 برابری نسبت .است پذیرفته بيشتری مثبت اثر لوبيا با مخلوط
 مخلوط کشت عملکرد سودمندی نشانگر یک از بزرگتر زمين

 از بهتر برداری بهره نتيجه در که است خالص کشت مقابل در
 گياهان رشد جهت در طبيعی منابع از مناسب استفاده و زمين

 واقع، در (.Lithourgidis et al., 2011) است آمده دستب
 به لوبيا %20 کردن اضافه که است این بيانگر آمده دستب نتایج
 تعدیل را گونه دو رقابتی اثر توانسته گياه زرین خالص کشت

 .است شده یک از بيشتر LER تيمار این در رو ازاین ،کند
 Hamzei) لوبيا و آفتابگردان مخلوط کشت در دیگری محققان

& Babaei, 2017،) ماش و ترش چای (Mehr et al., 

 و باقال ،(Machiani et al., 2018a) سویا و نعناع ،(2017
 Rostaei et) سویا و شوید ،(Machiani et al., 2018b) نعناع

al., 2018) سویا و بادرشبو مخلوط کشت در همچنين و 
(Fallah et al., 2018) مقدار LER تيمارهای تمام در را 

 تواند می امر این که کردند گزارش یک از باالتر مخلوط
 خالص کشت با مقایسه در مخلوط کشت برتری دهنده نشان
 رقابت درجه شناخت منظور به مهمی ابزار رقابت، نسبت .باشد
 با (.Wahla et al., 2009) است دیگری با گياهی گونه یک

 تر پایين رقابتی نسبت از حکایت که آمده دستب نتایج به توجه
 مناسب گياهی را لوبيا توان می ،دارد گياه زرین به نسبت لوبيا

 کشت در .نمود معرفی گياه زرین با مخلوط کشت برای
 برای رقابت نسبت حداکثر بلبلی چشم لوبيا و سورگوم مخلوط

 مخلوط کشت در سورگوم رو ازاین ،آمده دستب سورگوم
 AG=0 اگر (.Oseni, 2010) است شده معرفی پذیرتر رقابت

 یک AG که زمانی و دارند برابر رقابتی قدرت گياه دو هر شود
 بر گياه آن بودن غالب دهنده نشان شود صفر از بزرگتر گياه
 صفر از کوچکتر گياه یک AG که صورتی در است، دیگر گياه
 ,.Dhima et al) باشد می گونه آن بودن مغلوب معنی به شود

 لوبيا بر غالب گياه گياه، زرین آمده، دستب نتایج بنابر (.2007
 گياه زرین عملکرد شدن بيشتر سبب امر همين و باشد می

 نخود و دوروم گندم مخلوط کشت در .باشد می لوبيا به نسبت
 (AG<0) مغلوب گياه نخود و (AG>0) غالب گياه گندم نيز

 شاخص .(Bedoussac & Justes, 2011) است شده گزارش
 نمایان را مخلوط کشت سيستم کارایی و وری بهره که دیگری

 بودن باالتر باشد. می (SPI) سيستم وری بهره شاخص سازد، می
 با است. مخلوط سيستم کارایی افزایش بيانگر شاخص این

 کشت تيمار از ،SPI ميزان بيشترین آمده، دستب نتایج به توجه
 دستب دوم سال در گياه زرین با لوبيا %40 افزایشی مخلوط

 در گردد. برمی تيمار این باالتر LER به امر این دليل آمد.
 K و LER از که تيمارهایی در دش مشاهده پژوهشی نتایج

 ثبات نتيجه در و باالتر SPI ميزان باشند، برخوردار باالتری
  (.Lithourgidis et al., 2011) ندردا بيشتری عملکرد

 مخلوط کشت آمده، دستب نتایج به توجه با کلی طور به
 را گياه زرین کيفی و یکمّ عملکرد تواند می گياه زرین با لوبيا
 بر را اکولوژیکی اصول رعایت نقش همچنين و بخشيدب بهبود

 این نتایج براساس .کند نمایان گياهان عملکرد افزایش
 با لوبيا %20 افزایشی مخلوط کشت تيمار توان می آزمایش

 یک عنوان به و نمود معرفی برتر تيمار عنوان به را گياه زرین
 سيستم به دستيابیدليل  به مزرعه مدیریت برای تکنيک

 توجه با همچنين گرفت. نظر در باال توليد با پایدار کشاورزی
 با وانجام شد  کرتی صورت به کشت آزمایش این در اینکه به
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 و نبوده کشت برای مناسبی روش کرتی روش اینکه به اذعان
 در دشو می پيشنهاد شود، استفاده پشته و جوی روش از باید

انجام  ای پشته و جوی صورت به کشت حتماً بعدی مطالعات
 .شود
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Abstract 
      To investigate the effects of common bean (Phaseolus vulgaris) and its residuals on  

agromorphological traits, yield, and qualitative characteristics of dragonhead (Dracocephalum 

kotschyi Boiss.) under intercropping conditions, and finally to evaluate the usefulness of 

intercropping compared to the monoculture of dragonhead, an experiment was conducted in a 

randomized complete blocks design with three replications at the research farm of Bu-Ali Sina 

University in Hamedan during growing seasons of 2018 and 2019. Experimental treatments 

included the additive intercropping of 0, 20 and 40% bean with dragonhead. The bean residuals 

were remained at the farm in the first year to determine its effects on quantitative and qualitative 

yield of dragonhead in the second year. Based on the results, the intercropping improved the 

agromorphological traits and yield of dragonhead compared to the control (dragonhead 

monoculture). The results showed that in the intercropping of 20% bean, the percentage and yield of 

essential oil, the phenol content, and the antioxidant percentage of dragonhead were higher than the 

control treatment, but flavonoids content was higher in the control. The results in the study of 

effects of bean residuals on the quantitative and qualitative traits of dragonhead in the second year 

showed that the meet of dragonhead needs in terms of nutrients like nitrogen increased its 

quantitative and qualitative yield compared to the control treatment. The relative yield of 

dragonhead was higher than bean, which indicated the profitability of dragonhead from 

intercropping with bean. In fact, the indices of land equivalent ratio (LER), competitive ratio (CR), 

and aggressivity (AG) showed the usefulness of dragonhead intercropping. Overall, the additive 

intercropping of 20% bean with dragonhead was identified as the superior treatment and can be 

used by farmers for organic production of dragonhead.  
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