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چکیده
سيستمهای کشت مخلوط و کاربرد کودهای زیستی نقش بسزایی در بهبود کمّيت و کيفيت محصوالت دارند .در این راستا،
پژوهشی برای ارزیابی اثر کود زیستی مایکوروت بر صفات کمّی و کيفی آویشن باغی ( )Thymus vulgaris L.در کشت مخلوط با
نخود زراعی ( ،)Cicer arietinum L.بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی
 1822اجرا شد .تيمارها شامل کشت خالص آویشن ،کشت خالص آویشن تلقيح شده با قارچ ،کشت خالص نخود ،کشت خالص نخود
تلقيح شده با قارچ ،کشت مخلوط یک ردیف نخود  +یک ردیف آویشن ( ،)1:1الگوی کشت  1:1تلقيح شده با قارچ ،کشت دو ردیف
نخود  +یک ردیف آویشن ( )2:1و الگوی کشت  2:1تلقيح شده با قارچ بودند .نتایج نشان داد ،بيشترین عملکرد دانه (151/04
کيلوگرم در هکتار) و عملکرد بيولوژیک ( 1605/6کيلوگرم در هکتار) نخود در کشت خالص نخود با کاربرد قارچ ميکوریزا حاصل
شد که تفاوت معنیداری با تيمار  2:1با مصرف ميکوریزا نداشت .عالوهبراین ،بيشترین عملکرد ماده خشک آویشن ( 132/01گرم در
مترمربع) نيز به کشت خالص با کاربرد قارچ ميکوریزا تعلق داشت .همچنين ،بيشترین درصد ( )%1/62و عملکرد اسانس ( 8/81گرم
در مترمربع) در الگوی کشت مخلوط  1:1تلقيح شده با قارچ ميکوریزا در چين اول بدست آمد .براساس آناليز شيميایی اسانس تيمول،
گاما-ترپينن و پارا-سيمن ترکيبهای غالب اسانس بودند .بيشترین درصد تيمول و گاما-ترپينن در الگوی کشت مخلوط  1:1تلقيح
شده با ميکوریزا حاصل شد .همچنين بيشترین مقادیر شاخصهای زراعی (نسبت برابری زمين ،نسبت برابر سطح زیرکشت و زمان،
نسبت برابر سطح برداشت و کارایی استفاده از زمين) و شاخصهای اقتصادی (سودمندی کشت ،سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و
شاخص بهرهوری سيستم) بهترتيب در الگوهای کشت  2:1و  1:1همراه با کاربرد کود زیستی مایکوروت بدست آمد .بهطور کلی نتایج
نشان داد که کود زیستی مایکوروت در کشت مخلوط بهویژه در الگوی کشت  1:1به بهبود کمّيت و کيفيت اسانس آویشن باغی منجر
شد.
واژههای کلیدی :تيمول ،کشاورزی پایدار ،کود زیستی ،درصد اسانس ،عملکرد دانه.
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مقدمه
امروزه با توجه به اهميت حفظ سالمتی و مشخص شدن
عوارض جانبی داروهای شيميایی ،گياهان دارویی بهعنوان
گزینهای ارزشمند برای جانشينی آنتیبيوتيکهای شيميایی
محسوب میشوند ( .)Sharma et al., 2020ازاینرو ،توليد
گياهان دارویی و فرآوردههای حاصل از آن روندی افزایشی
داشته ،زیرا این گياهان دارای متابوليتهای ثانویه مفيدی
بوده و در ترکيبهای آنها خواص زیستفعال و بيوشيميایی
زیادی وجود دارد که در صنایع مختلف دارویی ،شيميایی،
آرایشی و غذایی مورد استفاده قرار میگيرند ( Sharma et
 .)al., 2020یکی از گياهان دارویی باارزش ،آویشن باغی
( )Thymus vulgaris L.است .این گياه متعلق به خانواده
نعناعيان ( )Lamiaceaeو دارای ساختار بوتهای ،ساقه
مستقيم ،علفی یا چوبی و چندساله میباشد که ارتفاع آن با
توجه به شرایط اقليمی بين  24تا  54سانتیمتر متفاوت
است ( .)Shmeit et al., 2020اسانس آویشن باغی نهتنها
در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد ،بلکه یک آنتیبيوتيک
قوی بوده و ترکيبهای موجود در آن دارای خواص
ضدعفونیکننده ،خلطآور ،ضدميکروب ،ضدقارچ و ضدانگل
هستند .همچنين در درمان سرفه ،برونشيت ،گلودرد ،بهعنوان
ضدنفخ ،تقویتکننده دستگاه هاضمه و آرامبخش بکار
میرود ( .)Oliviero et al., 2016مهمترین ترکيبهای
اسانس آویشن شامل تيمول ،کارواکرول ،گاما-ترپينن و
پارا-سيمن میباشد .فعاليتهای ضد باکتریایی اسانس آن
بهعلت داشتن وجود گروههای هيدروکسيل در تيمول و
کارواکرول و شرکت کردن گروه هيدروکسيل در تشکيل
پيوندهای هيدروژنی است (.)Golubkina et al., 2020
نخود زراعی با نام علمی  Cicer arietnium L.گياهی
دو لپه ،یکساله و مهمترین گياه خانواده حبوبات
( )Leguminosaeاست که نقش مهمی در رفع کمبود پروتئين
دارد ( .)Kaur & Prasad, 2021در سال  1823سطح
زیرکشت نخود در کشور  512826هزار هکتار و با توليد
 235152تن و متوسط عملکرد  223کيلوگرم در هکتار بوده
است .این گياه با توانایی تثبيت نيتروژن جوی از طریق
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همزیستی با باکتری ریزوبيوم میتواند منجر به کاهش مصرف
کود نيتروژن شده و باعث بهبود ساختمان و تهویه خاک،
کاهش فرسایش و افزایش حاصلخيزی خاک گردد ( Semba
 .)et al., 2021نخود حاوی اسيدهای آمينه ضروری مانند
آرژنين ،لوسين ،ایزولوسين ،الیسين ،والين ،ترئونين ،ميتونين و
سيستئين ،فنيلآالنين و تيروزین میباشد .این گياه با داشتن
 %20پروتئين ،نزدیک به  1/6ميليون تن از پروتئين توليد
شده در جهان را به خود اختصاص داده که نقش مؤثری در
تأمين جيره غذایی انسان و تغذیه دام دارد ( Kaur & Prasad,
.)2021
کاربرد روزافزون کودهای شيميایی در سطح زیاد و
بهمدت طوالنی آثار زیانباری به همراه داشته ،بهطوری که
امروزه روند رو به افزایش تخریب منابع ،آشکار شدن
پيامدهای زیست محيطی و عدم دستيابی به ثبات اقتصادی،
علوم کشاورزی را به سمت استفاده از کشاورزی پایدار در
بومنظامهای زراعی سوق داده است (.)Madawala, 2021
کاربرد کودهای بيولوژیکی راهکار مطلوب برای غلبه بر این
مشکالت و گام مهمی در جهت نيل به اهداف کشاورزی
پایدار میباشد ( .)Amani Machiani et al., 2021ازجمله
این کودها میتوان به قارچهای ميکوریزا آرباسکوالر اشاره
کرد که قادرند با ایجاد یک شبکه گسترده ،سطح ویژه مؤثر
ریشهها را افزایش و امکان دسترسی به حجم وسيعی از
خاک را نسبت به ریشه گياهانی که با قارچ ميکوریزا کلونيزه
نشدهاند ،فراهم کنند ( .)Assis et al., 2020براساس
تحقيقات پيشين ،قارچهای ميکوریزا منجر به تغييرات قابل
توجهی در کمّيت و کيفيت متابوليتهای ثانویه میشوند
( Almeida .)Merlin et al., 2020و همکاران ( )2424در
ارزیابی همزیستی قارچ ميکوریزا با گياه بابونه آلمانی
( )Matricaria chamomilla L.دریافتند که قارچ ميکوریزا
موجب افزایش عملکرد ماده خشک ،بهبود عملکرد اسانس
و ترکيبهای اسانس شد .نتایج  Amani Machianiو
همکاران ( )2421نيز نشان داد که تلقيح با قارچ ميکوریزا
منجر به افزایش کمّيت و کيفيت اسانس آویشن باغی
( )Thymus vulgaris L.گردید ،بهطوری که اسانس آویشن
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نسبت به عدم مصرف  %3/5افزایش یافت .آنان بيان کردند
که باالترین ميزان ارتفاع بوته ،قطر کانوپی و عملکرد ماده
خشک آویشن با کاربرد قارچ ميکوریزا بدست آمد.
از آنجا که مصرف مواد شيميایی روی کمّيت و کيفيت
ترکيبهای مؤثره گياهان دارویی اثرهای منفی دارد،
بهرهگيری از اصول اکولوژیک مانند کشت مخلوط بهعنوان
یک راهکار مهم علمی و اقتصادی در مدیریت توليد گياهان
دارویی موضوعی ضروریست (.)Weisany et al., 2021
استفاده از لگومها در کشت مخلوط ،بهعنوان یک روش
مؤثر برای جبران محدودیتهای ناشی از کمبود نيتروژن در
خاک و افزایش توليد مورد توجه قرار گرفتهاند ( Raza et
 .)al., 2021کشت مخلوط موجب استفاده کارآمد از منابع
محيطی ،حاصلخيزی خاک ،کاهش مصرف سموم و کودها،
افزایش تنوع و توليد در واحد سطح نسبت به کشت خالص
میگردد ( .)Zhou et al., 2021تحقيقات نشان داده که
کشت مخلوط میتواند سبب بهبود کمّيت و کيفيت گياهان
دارویی گردد ( .)Weisany et al., 2021عملکرد و
ترکيبهای اسانس گشنيز ( )Coriandrum sativumتحت
تأثير الگوهای کشت مخلوط با سویا و قارچ Glomus
 intraradicesقرار گرفت .بهطوری که ترکيبهای
،coriander
ether
،apiole
،limonene
 carvone ،n-dihydrocarvoneو  myristicinدر نتيجه
تلقيح با قارچ ميکوریز و کشت مخلوط افزایش معنیداری
پيدا کردند ولی قارچ  Glomus intraradicesترکيبهای
 cis-sabinolو  phytolاسانس گشنيز را در کشتهای
خالص و مخلوط کاهش داد (.)Weisany et al., 2021
همچنين درصد و عملکرد اسانس ،ميزان فنل و درصد
آنتیاکسيدان زرین گياه ( Dracocephalum kotschyi
 )Boiss.در کشت مخلوط با لوبيا معمولی افزایش یافت
(.)Hosseini & Hamzei, 2021
با توجه به تفکر کشاورزی پایدار بر لزوم استفاده از
کودهای زیستی و اهميت توليد آویشن و نخود در تأمين
بخش قابل توجهی از نياز غذایی ،پروتئينی و دارویی کشور،
پژوهشی با هدف ارزیابی اثر کود زیستی مایکوروت

اثر کاربرد کود زیستی مایکوروت ...

(Rhizophagus intraradices ،Funneliformis mosseae

و  )Claroideoglomus etunicatumبر کمّيت و کيفيت
اسانس آویشن باغی ( )Thymus vulgaris L.و برخی
صفات نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.در کشت
مخلوط اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی
با سه تکرار و شش تيمار در مزرعه تحقيقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه مراغه با ارتفاع از سطح دریا 1011
متر ،طول جغرافيایی  06درجه و  16دقيقه شرقی و
عرض  81درجه و  20دقيقه شمالی در سال زراعی
 1822اجرا شد .تيمارها شامل کشت خالص آویشن،
کشت خالص آویشن تلقيح شده با قارچ ،کشت خالص
نخود ،کشت خالص نخود تلقيح شده با قارچ ،کشت
مخلوط یک ردیف نخود  +یک ردیف آویشن (،)1:1
الگوی کشت  1:1تلقيح شده با قارچ ،کشت دو ردیف
نخود  +یک ردیف آویشن ( )2:1و الگوی کشت 2:1
تلقيح شده با قارچ بودند .هر کرت شامل  14خط کاشت
به طول چهار متر با فواصل ردیفی  04سانتی متر و فاصله
روی ردیف  24سانتی متر در نظر گرفته شد .کود زیستی
مورد استفاده در این تحقيق با نام تجاری مایکوروت که
Funneliformis
گونه
سه
از
ترکيبی
و
Rhizophagus
intraradices،mosseae
 Claroideoglomus etunicatumبود از شرکت
زیست فناور پيشتاز واریان تهيه گردید .قبل از کاشت از
خاکی که حاوی هيف های قارچ ميکوریزا ،بقایای ریشه و
اسپور بود ،در داخل خطوط کاشت و زیر نشاءها به مقدار
 144گرم در هر کرت استفاده شد .به منظور آماده سازی
زمين برای کاشت ،در اوایل پایيز  1823شخم نيمه عميق
توسط گاوآهن برگردان دار انجام و در بهار ،بعد از شخم
سطحی ،برای نرم کردن خاک از دو نوبت دیسک عمود بر
هم استفاده شد .پيش از اجرای آزمایش ،سه نمونه خاک
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اندازه گيری گردید (جدول .)1

به صورت تصادفی از قسمت های مختلف محل اجرای
آزمایش انتخاب و خصوصيات فيزیکی و شيميایی آن

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of the experimental soil
Total
nitrogen
)(g.kg-1

Available
phosphorus
)(mg.kg-1

Exchangeable
potassium
)(mg.kg-1

Field
capacity
)(%

pH

EC
(dS.m1
)

Organic
matter
)(g.kg-1

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

0.89

7.39

570.85

27.1

8.16

1.18

0.63

27.5

16.5

56

clay
loam

براساس نتایج آناليز خاک  65کيلوگرم در هکتار
سوپرفسفات تریپل قبل از کاشت و  05کيلوگرم در هکتار
اوره بهصورت سرک (بهعنوان نيتروژن استارتر) به خاک
اضافه شد .نشاءهای آویشن و بذرهای نخود در یازدهم
فروردینماه در عمق پنج سانتیمتری خاک کاشته شدند.
مبارزه با علفهای هرز بهصورت منظم و بهطور دستی انجام
شد .قبل از برداشت نخود 14 ،بوته از هر کرت بهطور
تصادفی برای اندازهگيری ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته،
دانه در غالف ،دانه در بوته و وزن صد دانه انتخاب شدند.
همچنين در مرحله گلدهی نخود ،از هر کرت ریشه  14بوته
بهطور کامل از خاک خارج و تعداد و وزن خشک گرهها
تعيين شد .برداشت نهایی نيز در مساحتی برابر  2مترمربع از

خطوط ميانی با حذف اثرهای حاشيهای انجام گردید.
عالوهبراین ،برداشت آویشن در زمان گلدهی و در دو چين
( 15تير و  15مهرماه) انجام شد .پس از تعيين وزن تر
بوتههای برداشت شده ،آنها را در محيط سایه تا ثابت شدن
وزن نگهداری و بعد عملکرد ماده خشک گياهان محاسبه
شد .برای استخراج اسانس نمونههای آویشن ،از کلونجر
استفاده شد .اسانسگيری بهمدت سه ساعت از اندامهای
هوایی آویشن انجام شد .اسانسهای استخراج شده با
سولفات سدیم خشک آبگيری و داخل ویال شيشهای در
دمای  0درجه سانتیگراد تا زمان آناليز نگهداری شد .بعد از
اسانسگيری ،درصد و عملکرد اسانس طبق روابط زیر
محاسبه گردید.

رابطه 1

( × 144وزن خشک نمونه ( 04گرم)  /وزن اسانس) = درصد اسانس

رابطه 2

درصد اسانس × ماده خشک کل (گرم در مترمربع) = عملکرد اسانس

شناسایی ترکیبهای اسانس
برای شناسایی ترکيبهای اسانس از دستگاه
کروماتوگرافی گازی متصل شده به طيفسنجی جرمی
( )GC/MSمدل  Agilent 5977Aساخت کشور آمریکا ،با
ستون  %5( HP-5 MSفنيل متيل پلی سيلوکسان ،بهطول 84
متر ،قطر داخلی  4/25ميلیمتر و ضخامت ماده جاذب
 4/25ميکرومتر) استفاده شد .برای برنامهریزی دمایی آون،
ابتدا دما در عرض  5دقيقه به  64درجه سانتیگراد رسيد،

پس از آن بهتدریج دما با سرعت  8درجه سانتیگراد بر
دقيقه افزایش یافت تا به دمای  204درجه سانتیگراد رسيد.
سپس به مدت  24دقيقه در این دما نگهداری شد .هليوم
بهعنوان گاز حامل با سرعت جریان یک ميلیليتر بر دقيقه
استفاده شد .ولتاژ یونيزاسيون  14الکترون ولت ،روش
یونيزاسيون  EIو دمای یونيزاسيون  224درجه سانتیگراد
بود .محفظه تزریق در حالت تقسيم (نسبت تقسيم )1:84
تنظيم شد و محدوده جذب جرمی از  04تا  044 m/zبود.

اثر کاربرد کود زیستی مایکوروت ...
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برای محاسبه شاخص بازداری پيکها ،مخلوطی از
هيدروکربنهای آليفاتيک ( )C8-C40تحت شرایط تحليلی
باال به دستگاه  GCتزریق گردید و از نرمافزار
 Chemstationاستفاده شد .محاسبه و شناسایی ترکيبهای
اسانس بهوسيله شاخصهای بازداری خطی آنها و مقایسه
آن با شاخصهای موجود در کتاب مرجع ()Adams, 2007
و با استفاده از طيفهای جرمی ترکيبهای استاندارد و
استفاده از اطالعات موجود در کتابخانه رایانهای انجام شد.
برای جداسازی ترکيبها ،از دستگاه کروماتوگرافی گازی
مدل  Agilent 7990Bساخت کشور آمریکا با آشکارساز
یونيزاسيون شعلهای ( )FIDو ستون  VF-5MSاستفاده شد.
دمای تزریق و آشکارساز بهترتيب روی  284و 204
سانتیگراد تنظيم شده بودند .گاز هليوم با سرعت جریان
یک ميلیليتر بر دقيقه و نسبت تقسيم  1:20استفاده شده بود.
نمونههای اسانس به نسبت  1:144در هگزان رقيقسازی و
بهميزان  1ميکروليتر تزریق شدند .کمّی کردن ترکيبهای
اسانس با استفاده از نرمالسازی سطح پيک و بدون استفاده
از ضرایب اصالح انجام شد (.)Morshedloo et al., 2018
در نهایت ،شناسایی ترکيبهای اصلی اسانس با مقایسه
رابطه 8

)LER= (Yti/Ytm) + (Ysi/Ysm

در این رابطه Yti ،و  Ysiبهترتيب عملکرد آویشن و
نخود در کشت مخلوط و  Ytmو  Ysmبهترتيب عملکرد
آویشن و نخود در کشت خالص است .نسبت برابر سطح
رابطه 0

زیرکشت و زمان بيانگر کارایی تبدیل انرژی نورانی به
شيميایی بر حسب واحد زمان و سطح زیر کشت میباشد
(.)Gitari et al., 2020

ATER= (Yti/Ytm×tt) + (Ysi/Ysm×ts)/t

در این رابطه tt ،طول دوره رشد آویشن ts ،طول دوره
رشد نخود و  tطول دوره رشد در کشت مخلوط میباشد.
عالوهبراین ،نسبت برابر سطح برداشت شاخصی است
رابطه 5

زمان بازداری آنها با زمان بازداری استانداردهای خالص
(تيمول ،سيمن و ترپينن) تزریقشده انجام گردید.
عالوهبراین ،برای ارزیابی کشت مخلوط نسبت به کشت
خالص ،از شاخصهای نسبت برابری زمين (Land :LER
 ،)Equivalent Ratioنسبت برابر سطح زیرکشت و زمان
( ،)Area Time Equivalent Ratio :ATERنسبت برابر
سطح برداشت (Area Harvest Equivalent :AHER
 ،)Ratioکارایی استفاده از زمين (Land Utilization :LUE
 ،)Efficiencyشاخص بهرهوری سيستم (System :SPI
 ،)Productivity Indexسودمندی کشت مخلوط (:IA
 )Intercropping advantageو شاخص برتری مالی کشت
مخلوط ()Monetary advantage intercropping :MAI
استفاده شد.
نسبت برابری زمين براساس سطح زیر کشت محاسبه
میگردد و توسط آن مشخص میشود که برای بدست آوردن
محصول حاصل از یک هکتار کشت مخلوط ،چه مقدار
زمين بهصورت کشت خالص نياز است تا همان مقدار
محصول برداشت شود (.)Gitari et al., 2020

برای نشان دادن کارآیی یا بازده مصرف منابع محيطی که
بهصورت زیر محاسبه شد (.)Gitari et al., 2020

)AHER= (Yti/Ytm×ni)+ (Ysi/Ysm×ni
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 :niبيانگر این است که در طول دوره کشت مخلوط چند
بار میتوان گياه را بهصورت خالص کاشت یا برداشت کرد.
کارآیی استفاده از زمين ،از طریق دو شاخص  LERو
 ATERمحاسبه شد .بهدليل اینکه  LERبيش از اندازه
رابطه 6

واقعی و  ATERکمتر از عدد حقيقی سودمندی کشت
مخلوط را نشان میدهد ،پس بهتر است ميانگين این دو
شاخص برای ارزیابی کشت مخلوط استفاده گردد ( Yilmaz
.)et al., 2015
LUE (%) =[(LER+ATER)/ 2] ×100

همچنين برای تعيين سودمندی اقتصادی از شاخصهای
بهرهوری سيستم کشت مخلوط ،سودمندی کشت مخلوط و

سودمندی مالی استفاده شد (Yilmaz et al., 2015؛ Gitari

.)et al., 2020

رابطه 1

SPI = (Ysm/Ytm)Yti + Ysi

رابطه 3

IA = IAt+ IAs
IAt = AYLt× Pt
IAs = AYLs× Ps

رابطه 2

)MAI = (Yti×Pt + Ysi× Ps) × (LER-1/LER

 Pt ،MAI ،AYLs ،AYLt ،IAs ،IAt ،IA ،SPIو Ps

بهترتيب شاخص بهرهوری سيستم ،شاخص سودمندی کشت
مخلوط ،سودمندی کشت مخلوط آویشن ،سودمندی کشت
مخلوط نخود ،شاخص برتری مالی مخلوط و قيمت محصول
آویشن و نخود هستند.
در نهایت پس از اطمينان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه
واریانس توسط نرمافزار آماری ) SAS (9.2و مقایسه
ميانگينها با آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5انجام شد.

آمد که تفاوت معنیداری با کشت خالص نخود و الگوی 1:1
با کاربرد مایکوروت نداشت (جدول  .)8بهطور ميانگين
کاربرد مایکوروت منجر به افزایش  00درصدی ارتفاع بوته
نخود در همه تيمارها نسبت به عدم مصرف آن شد .همچنين
کمترین ارتفاع بوته نخود ( 22/00سانتیمتر) به کشت
خالص نخود بدون کاربرد مایکوروت تعلق داشت
(جدول .)8
تعداد غالف در بوته ،دانه در غالف و دانه در بوته نخود

نتایج
صفات نخود
ارتفاع
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2بيانگر تفاوت معنیدار
در سطح احتمال  %1بين تيمارهای مختلف از لحاظ ارتفاع
بوته نخود است .بيشترین ارتفاع بوته نخود (08/22
سانتیمتر) در تيمار  2:1با کاربرد قارچهای ميکوریزا بدست

نتایج حاصل (جدول  )2حکایت از آن داشت که تعداد
غالف در بوته ،دانه در غالف و تعداد دانه در بوته نخود در
سطح احتمال  %1معنیدار بود .بهطوری که بيشترین تعداد
غالف در بوته ( )16/82در کشت خالص نخود با مصرف
مایکوروت بدست آمد که تفاوت معنیداری با الگوهای
کشت  1:1و  1:2تلقيح شده با مایکوروت نداشت .همچنين
کمترین تعداد غالف در بوته ( )2/16به الگوی کشت 1:1
بدون کاربرد مایکوروت تعلق داشت .بيشترین تعداد دانه در
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غالف ( )1/81و بيشترین تعداد دانه در بوته ( )21/06نيز
به کشت خالص نخود با مصرف مایکوروت مربوط بود
(جدول  .)8کمترین دانه در غالف ( )4/22و دانه در بوته
( )3/23نخود هم در الگوی کشت  1:1بدون مصرف
مایکوروت مشاهده شد (جدول .)8
وزن صد دانه
با توجه به تجزیه واریانس (جدول  ،)2وزن صد دانه
نخود در سطح احتمال  %1معنیدار شد .بيشترین ( 52گرم)
وزن صد دانه در کشت خالص نخود با کاربرد مایکوروت
بدست آمد که تفاوت معنیداری با الگوهای کشت  1:1و
 2:1تلقيح شده نداشت (جدول  .)8بهطور کلی کاربرد
مایکوروت موجب افزایش  11/3درصدی وزن صد دانه
نخود نسبت به عدم کاربرد آن شد .کمترین وزن صد دانه
نخود ( 00/61گرم) هم به الگوی کشت  1:1بدون کاربرد
مایکوروت مربوط بود (جدول .)8
تعداد گره و وزن خشک گره
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تيمارهای مختلف
بر تعداد گره و وزن خشک گره نخود در سطح احتمال %1
معنیدار شد (جدول  .)2بيشترین تعداد گره ( )26/43و وزن
خشک گره ( 4/62گرم در مترمربع) در تيمار  2:1با کاربرد
مایکوروت حاصل شد (جدول  .)8همچنين کمترین تعداد
گره ( )11/26و کمترین وزن خشک گره ( )4/26به کشت
خالص نخود تلقيح نشده تعلق داشت (جدول .)8
عالوهبراین ،نتایج بيانگر آن بود که قارچهای ميکوریزا
موجب افزایش  08/5درصدی وزن خشک گره و 21/6

اثر کاربرد کود زیستی مایکوروت ...

درصدی تعداد گره نخود نسبت به عدم کاربرد قارچ شد.
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2بيانگر این است که اثر
تيمارهای مختلف بر عملکرد بيولوژیک و عملکرد دانه نخود
در سطح احتمال  %1معنیدار گردید .بيشترین عملکرد
بيولوژیک ( 1605/6کيلوگرم در هکتار) و بيشترین عملکرد
دانه ( 151/04کيلوگرم در هکتار) در کشت خالص نخود با
کاربرد مایکوروت حاصل شد که تفاوت معنیداری با الگوی
کشت  2:1تلقيح شده با قارچ نداشت (جدول  .)8همچنين،
نتایج نشان داد براساس ميانگين کليه تيمارها ،کاربرد قارچ
ميکوریزا موجب افزایش  23درصدی عملکرد دانه و
 15درصدی عملکرد بيولوژیک نخود نسبت به عدم مصرف
آن شد .همچنين ،کمترین عملکرد بيولوژیک
( 1225/12کيلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه نخود
( 066/12کيلوگرم در هکتار) به الگوی کشت  1:1بدون
مصرف مایکوروت مربوط بود (جدول .)8
شاخص برداشت
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشاندهنده اثر معنیدار
تيمارها در سطح احتمال  %5بر شاخص برداشت نخود بود.
بيشترین شاخص برداشت ( )%05/60به کشت خالص نخود
با مصرف مایکوروت مربوط بود که تفاوت معنیداری با
الگوهای کشت  +2:1مایکوروت و کشت خالص نخود بدون
مصرف قارچ نداشت (جدول  .)8همچنين کمترین شاخص
برداشت ( )%86/48در الگوی کشت  1:1بدون کاربرد
مایکوروت مشاهده شد (جدول .)8

 تجزیه واریانس برخی صفات ارزیابی شده در نخود-2 جدول
Table 2. ANOVA of some properties evaluated in Cicer arietinum
Mean squares
Source of
variations

df

Replication

Plant height

Number of
pods per
plant

Number of
seed pods
per plant

Number of
seeds per
plant

100-seed
weight

Number of
nodules

Nodule
weight

Seed yield

Biological yield

Harvest
index

2

18.79ns

1.03ns

0.0027ns

2.78ns

3442.02ns

9.94ns

0.03ns

25083.92ns

725.34ns

92.43

Treatment

5

153.17

**

**

**

**

30431.71

**

Error

10

10.35

103.67

0.39

1.07

1.46

1.89

0.0004

2556.30

2313.11

9.79

8.93

5.20

5.75

7.09

2.49

6.32

4.91

8.29

3.29

7.66

C.V. (%)

19.36

0.07

**

69.49

**

28.76**

26.17

0.06

50496.31

**

3441*

ns, *, and **: not significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

 مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر صفات مورفوفیزیولوژیک نخود-3 جدول
Table 3. Means comparison of different treatments effects on morphophysiological traits of Cicer arietinum
Treatments

Plant
Height
(cm)

Number of
pods per plant

Number of
seed pods per
plant

Number of
seeds per plant

100-grain
weight (g)

Number of
nodules

Nodule
weight
(g)

Seed yield
(kg.ha-1)

Biological yield
(kg.ha-1)

Harvest
index (%)

Monoculture

29.44b

12.04c

0.95d

11.44d

45.85b

17.96d

0.26e

585.09c

1462.50c

40.07abc

1:1

28.88b

9.76b

0.92d

8.98e

44.67b

19.63

0.31d

466.79d

1295.79d

36.03c

2:1

30.22b

11.86c

1cd

11.89d

46.46b

21c

0.35d

556.39cf

1395.91c

39.84bc

Monoculture +
AMF

42.22a

16.32a

1.31a

21.46a

52a

21.67

0.47c

751.40a

1645.62a

45.64a

1:1 + AMF

42.11a

13.84b

1.08cb

15.04c

50.04a

24.08

0.56b

616.94cb

1553.81b

39.64cb

2:1 + AMF

43.22a

15.88a

1.19b

19.03b

51.25a

26.08

0.62a

691.76ab

1582.52ab

43.69ab

LSD

5.85

1.25

0.11

1.88

2.20

2.50

0.03

91.98

87.48

5.69

Monoculture- Chickpea monoculture, 1:1- Intercropping of 1 row chickpea+1 row thyme, 2:1- Intercropping of 2 rows chickpea+1 row thyme, AMF- Arbuscular mycorrhizal fungi. Means in each column followed by similar
letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD test.

Thymus vulgaris  تجزیه واریانس صفات کمّی و کیفی-4 جدول
Table 4. ANOVA of quantitative and qualitative traits of Thymus vulgaris
Mean squares
Source of variations

df
Plant height

Dry matter yield

Essential oil

Essential oil
yield

ρ-Cymene

γ-Terpinene

Thymol

Replication

2

4.77

314.97

0.19

011

12.99

9.71**

121.09

Treatment

5

56.80**

2668.83**

0.32**

10.01**

27.84*

5.44

20.80**

Error a

10

0.99

28

0.003

0.17

2.01

1.32

5.82

Cuttings

1

924.26**

13021.85ns

0.50**

6.31**

2.37ns

2.27ns

26.60**

Treatments×Cutting

5

9.70**

77.36

0.03**

0.25**

5.02ns

2.30ns

22.76**

Error b

12

0.36

142.17

0.002

0.02

5.66

0.87

1.21

2.8

7.5

4.2

7.7

15.4

12.2

2.5

C.V. (%)

ns, *, and **: not significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.
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صفات مربوط به آویشن باغی
ارتفاع
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0بيانگر تأثير معنیدار
تيمار ،چين و تيمار× چين بر ارتفاع بوته آویشن باغی در
سطح احتمال  %1بود .بيشترین ( 81/02سانتیمتر) و کمترین
( 18/32سانتیمتر) ارتفاع بوته آویشن باغی بهترتيب در
کشت خالص +مایکوروت در چين اول و تيمار  2:1بدون
مصرف مایکوروت در چين دوم بدست آمد (جدول .)5
عملکرد ماده خشک آویشن باغی
براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0عملکرد ماده
خشک آویشن باغی تحت تأثير تيمارهای مختلف در سطح
احتمال  %1قرار گرفت .بيشترین عملکرد ماده خشک
( 132/01گرم در مترمربع) در تيمار کشت خالص آویشن با
کاربرد مایکوروت بدست آمد و بعد از آن الگوی کشت 1:1
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تلقيح شده با مایکوروت قرار داشت .کمترین عملکرد ماده
خشک آویشن باغی نيز در الگوهای  1:1و  2:1تلقيح نشده
با مایکوروت مشاهده شد (جدول  .)6عالوهبراین ،نتایج
نشان داد کاربرد مایکوروت موجب افزایش  23/1درصدی
ماده خشک آویشن نسبت به عدم مصرف قارچ شد.
درصد و عملکرد اسانس
درصد و عملکرد اسانس آویشن باغی تحت تأثير
معنیدار اثرهای تيمار ،چين و تيمار× چين در سطح احتمال
 %1قرار گرفتند .باالترین درصد ( )%1/62و عملکرد اسانس
( 8/81گرم در مترمربع) در الگوی کشت  1:1تلقيح شده با
مایکوروت و در چين اول بدست آمد (جدول  .)5کمترین
درصد ( )%4/28و عملکرد اسانس ( 1/56گرم در مترمربع)
هم در کشت خالص آویشن بدون کاربرد مایکوروت در
چين دوم مشاهده شد (جدول .)5

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار × چین روی برخی صفات مورد ارزیابی Thymus vulgaris
Table 5. Means comparison of treatments × cutting interaction effects on some properties evaluated in
Thymus vulgaris
Thymol
)(%

Essential oil yield
)(g.m-2

Essential oil
)(%

Plant height
)(cm

Treatments

41.09gf

1.56e

0.93gi

23.03c

Monoculture

36.64i

1.69ed

1.07ef

22.03cd

1:1

43.02dfe

1.55e

1gf

21.81d

2:1

43.11dce

2.85b

1.39c

31.49a

Monoculture + AMF

45.35a

3.31a

1.69a

29.57b

1:1 + AMF

42.71dfe

2.73c

1.50b

28.7b

2:1 + AMF

40.24g

1.07g

0.81i

15.30hg

Monoculture

45.02bc

1.22gf

0.99ghf

14.23ji

1:1

43.02dfe

1.08g

0.91i

13.89i

2:1

43.11dce

1.86cd

1.06ef

19e

Monoculture + AMF

42.71dfe

1.97c

1.26d

17.19f

1:1 + AMF

44.16dcb

1.47ef

1.12e

16.20fg

2:1 + AMF

Cuttings

First cutting

Second cutting

Monoculture- Thyme monoculture, 1:1- Intercropping of 1 row chickpea+1 row thyme, 2:1- Intercropping of 2 rows chickpea+1 row thyme, AMFArbuscular mycorrhizal fungi. Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD
test.
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ترکیبهای اسانس
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0نشان داد که تيمول
تحت تأثير معنیدار اثرهای تيمار ،چين و برهمکنش تيمار×
چين در سطح احتمال  %1قرار گرفت ولی گاما-ترپينن و
پارا-سيمن تنها تحت تأثير تيمار قرار گرفتند .بيشترین

درصد تيمول ( )%05/85در چين اول به الگوی کشت  1:1و
با کاربرد مایکوروت تعلق داشت (جدول  .)5عالوهبراین،
بيشترین درصد گاما-ترپينن ( )%2/18و پارا-سيمن
( )%13/24بهترتيب در الگوهای کشت  1:1و کشت خالص
با کاربرد مایکوروت حاصل شد (جدول .)6

جدول  -6مقایسه میانگین عملکرد ماده خشک ،پارا-سیمن و گاما-ترپینن  Thymus vulgarisدر تیمارهای مختلف
Table 6. Means comparison of different treatments effects on dry matter yield, ρ-cymene, and γ-terpinene in
Thymus vulgaris
)γ-terpinene (%

)ρ-cymene (%

)Dry matter yield (g.m-2

Treatments

6.88bc

15.92b

149.99c

Monoculture

6.39c

12.46c

140.98d

1:1

7.56bc

13.85c

136.22d

2:1

8ab

18.20a

189.47

Monoculture + AMF

9.13a

17ab

175.91b

1:1 + AMF

7.81ab

16.84ab

156.61c

2:1 + AMF

1.47

1.82

6.80

LSD

Monoculture- Thyme monoculture, 1:1- Intercropping of 1 row chickpea+1 row thyme, 2:1- Intercropping of 2 rows chickpea+1 row thyme, AMFArbuscular mycorrhizal fungi. Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD
test.

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط
شاخصهای نسبت برابری زمین ( ،)LERنسبت برابر سطح
زیرکشت ( ،)ATERبرابر سطح برداشت ( )AHERو
کارایی استفاده از زمین ()LUE
نتایج نشان داد باالترین نسبت برابری جزئی زمين
نخود ( )4/24و آویشن ( )4/38بهترتيب در الگوهای
کشت  2:1و  1:1با کاربرد کود زیستی مایکوروت حاصل
شد .همچنين ،باالترین نسبت برابری زمين کل و باالترین
کارایی استفاده از زمين بهترتيب در الگوهای کشت  2:1و
 1:1همراه با مایکوروت بدست آمد .عالوه براین ،در
تمامی الگوهای کشت مخلوط ،مقادیر شاخصهای نسبت

برابر سطح زیرکشت و نسبت برابر سطح برداشت بيشتر از
یک بودند .باالترین شاخصهای  )1/56( ATERو
 )2/11( AHERنيز در الگوی کشت  2:1همراه با
مایکوروت مشاهده شد (جدول .)1
شاخصهای اقتصادی
باالترین شاخصهای سودمندی کل ( ،)8/20برتری
مالی کشت مخلوط ( )828/2و بهرهوری سيستم ()881/5
در الگوی  2:1همراه با کاربرد قارچ ميکوریزا مشاهده شد و
بعد از آن الگوی  1:1با کاربرد قارچ ميکوریزا قرار داشت
(جدول .)3
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جدول  -7مقادیر شاخصهای نسبت برابری زمین ،نسبت معادل سطح زیرکشت ،نسبت معادل سطح برداشت و کارایی استفاده از زمین در
الگوهای مختلف کشت
Table 7. Values of land equivalent ratio (LER), area time equivalent ratio (ATER), area harvest equivalent ratio
(AHER), and land use efficiency (LUE) indices in different planting patterns
LUE

AHER

ATER

LERT

LERt

LERs

Treatments

135.1

2.17

1.42

1.38

0.77

0.61

1:1

154

2.68

1.44

1.63

0.83

0.80

1:1 + AMF

146.3

2.57

1.47

1.37

0.65

0.72

2:1

155.8

2.77

1.56

1.65

0.75

0.90

2:1 + AMF

1:1- Intercropping of 1 row chickpea+1 row thyme, 2:1- Intercropping of 2 rows chickpea+1 row thyme, AMF- Arbuscular mycorrhizal fungi,
LERs- Partial land equivalent ratio of Cicer arietinum, LERt- Partial land equivalent ratio of Thymus vulgaris, LERt- Total land equivalent ratio.

جدول  -8مقادیر شاخصهای ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط  Cicer arietinumو  Thymus vulgarisدر الگوهای مختلف کشت
Table 8. Values of economic evaluation indices in Cicer arietinum and Thymus vulgaris intercropping in different
planting patterns
MAI

SPI

IAt

IAs

IAt

Treatments

163

260.5

2.35

0.59

1.76

1:1

378

331

2.36

0.64

1.71

1:1 + AMF

224.6

278.7

3.40

0.44

3.50

2:1

393.9

331.5

3.94

0.39

3.01

2:1 + AMF

1:1- Intercropping of 1 row chickpea+1 row thyme, 2:1- Intercropping of 2 rows chickpea+1 row thyme, AMF- Arbuscular mycorrhizal fungi,
IAs- Intercropping advantage for Cicer arietinum, IAt- Intercropping advantage for Thymus vulgaris, IAT- Total intercropping advantage.

بحث
ارتفاع بوته
ارتفاع گياه بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رشدی
برای نشان دادن رشد محصول و جذب نيتروژن در مرحله
رویشی گياه بهحساب میآید که عملکرد محصول را تحت
تأثير قرار میدهد ( .)Jiang et al., 2020در این پژوهش
با کاربرد کود زیستی مایکوروت ارتفاع بوته آویشن در
چين اول و دوم بهترتيب  80/28و  24/66درصد نسبت
به عدم کاربرد افزایش پيدا کرد .همچنين ارتفاع بوته نخود
در نتيجه همزیستی با این قارچها  00درصد افزایش یافت.
افزایش ارتفاع تا حد زیادی به دسترسی گياهان به رطوبت
وابسته است ،زیرا در شرایط کمبود رطوبت ،تورژسانس
سلولی کاهش و در نتيجه باعث کاهش رشد و نمو ،تقسيم
و طویل شدن سلولها بهویژه در قسمتهای هوایی گياه
میگردد .ازاینرو ،قارچ ميکوریز میتواند با افزایش سنتز

هورمون آبسيزیک اسيد در ریشه و انتقال آن به اندامهای
هوایی و کنترل باز و بسته شدن روزنهها به حفظ
تورژسانس سلولها منجر شود ( .)Varma et al., 2018از
سویی قارچ ميکوریز میتواند با ازدیاد هورمونهای
محرک رشد گياه از قبيل جيبرلين که در رشد طولی
سلولها بهویژه ميانگرههای ساقه نقش دارد و هورمون
اکسين و سيتوکنين که در تقسيم سلولی مؤثر هستند موجب
افزایش ارتفاع بوتهها گردد .در تطابق با این نتایج،
پژوهشگران بيان کردند که کاربرد قارچ ميکوریز
( )Rhizophagus clarusمنجر به افزایش  01/8درصدی
ارتفاع بوته نعناع ( )Mentha crispa L.نسبت به شاهد
گردید ( .)Urcoviche et al., 2015همچنين در پژوهش
دیگری کاربرد قارچ ميکوریزا ارتفاع بوته ریحان
( )Ocimum basilicumرا  %21نسبت به شاهد افزایش
داد ( .)Khalediyan et al., 2021عالوهبراین ،ارتفاع بوته
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تحت تأثير شرایط رویشی گياه قرار میگيرد و زمانی که
رقابت برونگونهای به علت سایهاندازی برای دریافت
کسب نور بيشتر باشد ،ارتفاع گياه نيز افزایش مییابد،
بهطوری که در شرایط سایه با کم شدن نسبت نور قرمز به
قرمز دور و کاستن ميزان تشعشعات فعال فتوسنتزی ،ارتفاع
بوتهها افزایش مییابد ( .)Yang et al., 2014همچنين ،در
کشت مخلوط بهدليل دریافت نيتروژن تثبيتی نخود و
تحریک رشد رویشی ،افزایش ارتفاع بوتهها قابل انتظار
است .در این زمينه  Gongو همکاران ( )2424بيان کردند
در کشت مخلوط ارزن ( )Panicum miliaceum L.با
ماش ( )Vigna radiate L.بهدليل جذب نور و منابع
محيطی و اثر هورمون اکسين بهدليل کمبود نور ،ارتفاع
بوتهها افزایش پيدا کرد .همچنين  Amiriو همکاران
( )2421نيز در کشت مخلوط ذرت با لوبيا چشمبلبلی
( )Vigna unguiculata L.بيشترین ارتفاع لوبيا چشمبلبلی
را در الگوی کشت  %15ذرت %25 +لوبيا گزارش کردند.
تعداد غالف در بوته ،دانه در غالف و دانه در بوته نخود
نتایج این پژوهش نشان داد باالترین مقادیر این صفات
در کشت خالص و با کاربرد کود زیستی مایکوروت حاصل
شد .بهطوری که مایکوروت توانست تعداد غالف در بوته،
تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در بوته نخود را بهترتيب
 20 ،86و  11درصد نسبت به عدم مصرف افزایش دهد.
قارچ ميکوریزا میتواند بر تخصيص بيوماس بين ریشه و
ساقه و نسبت آنها از طریق توسعه ریشه در گستره وسيعی
از خاک مؤثر باشد ( )Laranjeira et al., 2021و بهدنبال
آن موجب افزایش مساحت سطح برگ ،محتوای کلروفيل،
کارایی کربوکسيالسيون ،کارایی فتوسنتز و افزایش باروری
گياه میشود ( .)Begum et al., 2020بهنحوی که مجموع
این عوامل بر مرحله زایشی گياه اثرگذار است و در نهایت
سبب افزایش تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در بوته
خواهد شد .عالوهبراین ،از آنجا که فسفر در انتقال انرژی
حاصل از فتوسنتز و افزایش تعداد دانه در گياه نقش مهمی
دارد ،میتوان افزایش تعداد دانه در گياهان تلقيح شده با
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ميکوریزا را به افزایش حالليت فسفر نامحلول و توسعه
ریشه در گستره وسيعی از خاک و جذب مواد مغذی بيشتر
(بهویژه فسفر که یک عنصر غيرمتحرک است) و افزایش
رنگدانههای فتوسنتزی و ميزان باالتر فتوسنتز نسبت داد
( .)Thokchom et al., 2020در تحقيق  Ermanو همکاران
( )2411با بررسی اثر قارچ ميکوریزا بر اجزای عملکرد
نخود ،مشاهده شد که کاربرد قارچ ميکوریزا با تأثير بر
فعاليت ميکروارگانيسمها و همچنين جذب بيشتر مواد آلی و
معدنی موجب افزایش اجزای عملکرد نخود از قبيل تعداد
غالف و تعداد دانه در بوته شد .همچنين در پژوهش دیگری
با ارزیابی همزیستی ميکوریزا با گياه شوید ( Anethum
 )graveolens L.گزارش شد که بيشترین تعداد چترک ،دانه
در چتر و دانه در بوته از تيمارهای تلقيح شده با ميکوریزا
بدست آمد ( .)Gheidarlouei et al., 2020عالوهبراین ،در
کشت مخلوط بهدليل سایهاندازی ،نخود بيشتر انرژی خود را
صرف رشد رویشی کرده ،در نتيجه انرژی کمتری برای
تشکيل و رشد غالف و دانه در غالف باقی میماند
( .)Hamzei & Davoudian, 2019اما در کشت خالص،
عدم وجود رقابت بينگونهای موجب شده بوتهها برای
بدست آوردن آشيانهای اکولوژیک یکسان در رقابت نباشند
و تمامی منابع موجود در اختيار آن قرار گرفته و با ایجاد
موازنه بين مواد فتوسنتزی حاصل و تسهيم آن بين
قسمتهای مختلف ،سبب بهبود تعداد غالف در بوته ،دانه در
غالف و دانه در بوته میگردد (.)Dusa & Stan, 2013
همسو با این نتایج Li ،و همکاران ( )2424با مطالعه کشت
مخلوط ذرت و گندم ( )Triticum aestivum L.بيان کردند
که اجزای عملکرد ذرت در کشت مخلوط نسبت به خالص
کاهش یافت.
وزن صد دانه
نتایج پژوهش بيانگر بيشتر بودن وزن صد دانه نخود در
کشت خالص همراه با کاربرد قارچهای ميکوریزا بود .در
بررسی کودهای زیستی بر عملکرد ،گرهزایی و طول دوره
پرشدن عدس دیم ،مشاهده شد که کاربرد قارچ ميکوریزا
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مؤلفههای پرشدن دانه را بهبود بخشيد .زیرا کربن اضافی
تثبيت شده توسط گياهان ميکوریزایی به قارچهای ميکوریزا
تخصيص یافته و این قارچها با ایفای نقش مخزن اضافی
برای آسيميالتها ،موجب تحریک فتوسنتز گياه ميزبان شده
و از این طریق به بهبود مؤلفههای پرشدن دانه و عملکرد آن
کمک میکنند (.)Seyed Sharifi & Seyed Sharifi, 2020
در ارزیابی همزیستی قارچ ميکوریزا با گياه شوید مشخص
شد که بيشترین وزن هزاردانه از تيمارهای تلقيح شده با
ميکوریزا بدست آمد (.)Gheidarlouei et al., 2020
عالوهبراین ،زمانی که گياه در شرایط رقابت برونگونهای
قرار میگيرد ،مواد فتوسنتزی را برای برتری در رقابت با
گياهان مجاور صرف رشد رویشی و ارتفاع میکند که بهتبع
آن انتقال مواد فتوسنتزی و منابع تأمين ذخایر بذری کم شده
و وزن دانهها با کاهش مواجه میشود (.)Gao et al., 2010
بنابراین چنين به نظر میرسد بيشتر بودن وزن صد دانه در
کشت خالص نخود بهعلت کاهش رقابت برای دریافت مواد
فتوسنتزی و امکان انتقال مواد فتوسنتزی بيشتر به دانه بوده
که در نهایت منجر به افزایش وزن صد دانه میگردد ( Fallah
.)et al., 2018
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پژوهشی محققان نشان دادند که تلقيح با قارچ ميکوریزا
باعث افزایش تعداد و وزن گره در گياه عدس ( Lens
 )esculinaris L.گردید که این افزایش به تأمين عناصر
ميکرو و ماکرو نسبت داده شد ( Seyed Sharifi & Seyed
 .)Sharifi, 2020عالوهبراین ،هنگامیکه لگومها بهصورت
مخلوط با سایر گونهها قرار میگيرند ،بهدليل اثرهای مکملی
و مساعدتی بين آنها ،تثبيت نيتروژن تحریک شده و در
نهایت فعاليت ریزوبيوم که در ریشه نخود گرهسازی میکنند
بيشتر شده و باعث افزایش تعداد گره ،سرعت و تشکيل
گرهها میشود ( .)Asadi et al., 2019در تأیيد این نتایج در
کشت مخلوط باقال با گندم ،افزایش تعداد گرههای
ریزوبيومی در کشت مخلوط باقال ()Faba vulgaris L.
نسبت به کشت خالص آن گزارش شده است ( Liu et al.,
 .)2017همچنين  Asadiو همکاران ( )2412در کشت
مخلوط بزرک ( )Linum usitatissimum L.و نخود بيان
کردند که بيشترین و کمترین ميزان گره بهترتيب از کشت
مخلوط یک ردیف نخود +یک ردیف بزرک و کشت خالص
بدست آمد.
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نخود

تعداد گره و وزن خشک گره نخود
نتایج پژوهش بيانگر افزایش تعداد و وزن خشک
گرههای ریزوبيومی در الگوی کشت  2:1همراه با کاربرد
کود زیستی مایکوروت بود .قارچ ميکوریز از طریق جذب
تدریجی عناصر غذایی ،جذب آب و هدایت برگی را افزایش
میدهد و با تنظيم فشار تورژسانس و با حفظ باز بودن
روزنهها موجب بهبود کارایی تثبيت کربن دیاکسيد میشود
( )Laranjeira et al., 2021و با حفظ رطوبت ،امکان بقاء،
فعاليت و همزیستی باکتریهای ریزوبيومی را فراهم میکند.
از سویی ،با توجه به اینکه تشکيل گره ریزوبيوم نياز
شدیدی به فسفر دارد تلقيح با قارچ ميکوریزا از طریق
فراهم کردن فسفر و همچنين جذب عناصر دیگری مانند
کلسيم ،موليبدن ،مس و روی بر تعداد و وزن گرهها مؤثر
است ( .)Farhadian Asgarabadi & Eisvand, 2017در

بيشترین عملکرد بيولوژیک و دانه نخود در کشت خالص
همراه با کاربرد کود زیستی مایکوروت حاصل شد .گياهان
تلقيح شده با ميکوریزا نسبت به عدم تلقيح دارای قابليت
آب برگ و هدایت روزنهای بيشتری هستنند ( Varma et
 .)al., 2018در واقع همزیستی با ميکوریزا سبب تنظيم
اسمزی گياه ميزبان و افزایش تماس ریشه با ذرات خاک
شده که باعث بهبود شرایط رشدی ،افزایش مواد مغذی خاک
و محلولسازی مواد معدنی خاک بر اثر افزایش فعاليتهای
ميکروبی شده و منجر به بهينهسازی جذب عناصر کممصرف
و پرمصرف توسط ریشه گياه شده ( Kothe & Turnau,
 )2018که با بهبود جذب عناصر غذایی و انتقال به
بخشهای زایشی گياه در مرحله پر شدن دانه در افزایش
وزن دانهها و بهتبع آن در عملکرد دانه نقش بسزایی دارد
( .)Erman et al., 2011در بررسی همزیستی قارچ
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ميکوریزا بر عملکرد نخود و سياهدانه ()Nigella sativa L.
در کشت مخلوط ،گزارش شد که تلقيح با ميکوریزا عملکرد
دانه سياهدانه و نخود را بهترتيب  %20/62و %13/52
نسبت به عدم مصرف قارچ ميکوریزا افزایش داد
( .)Javanmard et al., 2020عالوهبراین ،به نظر میرسد
یکی از دالیل کاهش عملکرد دانه نخود در کشت مخلوط
بهویژه در الگوی  1:1کاهش تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه
در غالف ،تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه نسبت به کشت
خالص است (جدول  .)8سایهاندازی در کشت مخلوط بر
روی سنتز کلروفيل تأثير میگذارد و ميزان شاخص کلروفيل
را کاهش میدهد ،بهطوری که کلروپالستها عمدتاً در
بافتها محصور میشوند و ورود  CO2به کلروپالست از
طریق فضای بين سلولی محدود میگردد .محققان دیگر نيز
اعتقاد دارند در کشت مخلوط نسبت به خالص عملکرد
بيولوژیک با کاهش مواجه خواهد شد که علت آن را به
کاهش فضای الزم برای رشد و افزایش رقابت بينگونهای
نسبت میدهند ( .)Dusa & Stan, 2013در تطابق با نتایج
بدست آمده از این پژوهش ،محققان در ارزیابی کشت
مخلوط باقال و رازیانه بيان کردند که بيشترین عملکرد دانه و
بيولوژیک رازیانه از کشت خالص بدست آمد
( .)Mohammadi & Rezaei-Chiyaneh, 2019در
پژوهش دیگری ،در بررسی کشت مخلوط بزرک و نخود
بيشترین عملکرد دانه و عملکرد بيولوژیک از کشت خالص
گزارش شد (.)Asadi et al., 2019
شاخص برداشت نخود
باالترین شاخص برداشت نخود در کشتهای خالص
بدون تفاوت معنیدار با الگوی کشت  2:1با و بدون کود
زیستی مایکوروت حاصل شد .همزیستی با قارچهای
ميکوریزا با افزایش آسيميالسيون مواد فتوسنتزی موجب
بهبود سطح برگ و افزایش قابليت فتوسنتزی در زمان قبل
از گلدهی میگردد که بهنظر میرسد در زمان پس از گلدهی
با انتقال دوباره این مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن ،سبب
افزایش وزن دانه و شاخص برداشت خواهد شد ( Begum
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 .)et al., 2020همچنين افزایش شاخص برداشت با کاربرد
قارچ ميکوریز به آزادسازی یون هيدروژن و اسيدی کردن
ریزوسفر و ترشح اسيدهای آلی حلکننده فسفاتهای
نامحلول مانند اسيد ماليک و در نتيجه جذب فسفر بيشتر
توسط گياه نسبت داده شده است (.)Varma et al., 2018
در کشت مخلوط رقابت بين گياهان سبب تخصيص منابع به
برگ و ساقه برای رقابت بر سر نور ،یا به ریشه بهدليل
افزایش رقابت بر سر جذب آب و مواد غذایی میگردد که
باعث شده گياهان نتوانند به اندازه کافی و مناسب مواد
فتوسنتزی را به دانهها منتقل کنند .ازاینرو نسبت عملکرد
دانه به عملکرد بيولوژیکی با کاهش مواجه و در نهایت منجر
به کاهش شاخص برداشت میگردد (.)Zhang et al., 2020
همچنين تفاوت در شاخص برداشت ممکن است بهدليل
ميزان بيوماس در آغاز پر شدن دانه ،ميزان رشد گياه در
طول پر شدن دانه و انتقال دوباره آسيميالتهای ذخيره شده
قبل از گردهافشانی در طول مراحل رویشی باشد .بهطوری
که فشار رقابت میتواند در مرحله گردهافشانی موجب
کاهش تعداد دانهها شده و پس از گردهافشانی نيز بهعلت
کاهش آسيميالت ،تجمع بيوماس در طول رشد دانه کمتر
خواهد شد که در نتيجه شاخص برداشت کاهش مییابد ( Li
 .)et al., 2015در این رابطه  Liuو همکاران ( )2411در
کشت مخلوط سویا و ذرت گزارش کردند که شاخص
برداشت سویا در الگوهای کشت مخلوط نسبت به کشت
خالص کاهش یافت و آن را به افزایش نسبت زیستتوده
ساقه به دانه نسبت دادند .همچنين در پژوهشی با ارزیابی
عملکرد و شاخصهای سودمندی زوفا ( Hyssopus
 )officinalisو اسفرزه ( ،)Plantago ovate Forskمحققان
نتيجه گرفتند که بيشترین شاخص برداشت اسفرزه به کشت
خالص اسفرزه تعلق داشت (.)Roozpeikar et al., 2020
عملکرد ماده خشک آویشن باغی
عملکرد ماده خشک آویشن باغی با کاربرد قارچهای
ميکوریزا در کشت خالص  %26/82نسبت به عدم کاربرد
ميکوریز افزایش یافت .قارچ ميکوریزا قادر است از طریق
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تأمين بخشی از نيتروژن مورد نياز گياه در افزایش ماده
خشک اثرگذار باشد .پژوهشگران افزایش ماده خشک در
گياهان تلقيح شده با قارچ ميکوریزا را به بهبود جذب
عناصر غذایی ازجمله نيتروژن نسبت دادند ( Zhang et al.,
 .)2020نتایج مشابهی مبنی بر افزایش ماده خشک ریحان و
فرنجمشک Khalediyan et al., ( Melissa officinalis L.
2021؛  )Assis et al., 2020با کاربرد قارچ ميکوریز
مشاهده شده است .عالوهبراین ،چنين بهنظر میرسد که
کاهش عملکرد ماده خشک آویشن در کشت مخلوط نسبت
به کشت خالص بهدليل کمتر بودن نسبت رقابت و منفی بودن
غالبيت این گياه در برابر نخود باشد ( Roozpeikar et al.,
 .)2020در این رابطه محققان مشاهده کردند که ميزان
عملکرد ماده خشک اسطوخودوس و گل بابونه در کشت
خالص بهترتيب  %12و  %01نسبت به کشت مخلوط افزایش
یافت ( .)Naghizadeh & Moradi, 2021همچنين براساس
نتایج بدست آمده از این پژوهش ،عملکرد ماده خشک
آویشن در چين اول بيشتر از چين دوم بود که کاهش
عملکرد ماده خشک آویشن در چين دوم نسبت به چين اول
به طول دوره رشد کمتر و همچنين شرایط محيطی مانند
تابش آفتاب ،دمای محيط و طول روز نسبت داده شده است.
درصد و عملکرد اسانس
کاربرد کود زیستی مایکوروت در الگوی کشت ،1:1
درصد و عملکرد اسانس آویشن باغی را نسبت به سایر
تيمارها افزایش معنیداری داد .بهبود اسانس آویشن باغی
با کاربرد قارچ ميکوریزا به افزایش فعاليت فتوسنتزی و غدد
تشکيلدهنده اسانس بر اثر افزایش سطح جذب و دسترسی
به عناصر غذایی نسبت داده میشود .به نظر میرسد
همزیستی ریشه گياه آویشن با قارچ ميکوریزا از طریق
فراهمی عناصر اصلی سازنده اسانس ازجمله نيتروژن و
فسفر موجب افزایش درصد اسانس شده است .ميکوریزا
جذب مواد معدنی از خاک را تسهيل کرده که میتواند با
تحریک فعال فتوسنتزی ،افزایش متابوليسم ساکاریدها و
افزایش تقسيم سلولی بهصورت همافزایی به افزایش اندازه و

288

تعداد غدههای ترشح کننده اسانس ،تسریع واکنشهای
متابوليسمی ،افزایش سنتز و تجمع متابوليتها کمک کرده که
در نهایت با بهبود فتوسنتز که گام اول برای توليد ترپنوئيدها
میباشد موجب افزایش توليد اسانس میگردد ( Golubkina
 .)et al., 2020همچنين ،همزیستی با قارچ ميکوریزا با
افزایش شبکه گسترده هيف موجب میشود تا گياه مواد
مغذی بيشتری را جذب کند و با تأمين کافی عناصر اصلی
سازنده اسانس ازجمله فسفر باعث افزایش درصد و عملکرد
اسانس میگردد ( .)Merlin et al., 2020در پژوهش
دیگری که بر روی ریحان مقدس ()Ocimum tenuiflorum
انجام شد ،محققان دریافتند که گياهان تلقيح شده از درصد و
عملکرد اسانس باالتری برخوردار بودند ( Thokchom et
 .)al., 2020عالوهبراین ،در کشت مخلوط با در اختيار قرار
دادن نيتروژن برای گياهان ATP ،و  NADPHبيشتری
توسط گياه توليد شده ،در نتيجه انرژی بيشتری برای توليد
واحدهای سازنده ترکيبهای ترپنوئيدی که در تشکيل
اسانس نقش دارند مهيا میگردد و موجب افزایش عملکرد و
درصد اسانس میشود (.)Ormeno & Fernandez, 2012
همچنين از آنجا که عملکرد اسانس حاصلضرب درصد
اسانس و عملکرد ماده خشک میباشد ،ازاینرو ،هر گونه
افزایش در این صفات منجر به افزایش عملکرد اسانس
خواهد شد .بنابراین دليل افزایش عملکرد اسانس در چين
اول به افزایش عملکرد ماده خشک و ميزان اسانس توليد
شده در مقایسه با چين دوم مربوط میشود .در تطابق با
نتایج این پژوهش Amani Machiani ،و همکاران ()2421
گزارش کردند که درصد و عملکرد اسانس در چين اول
 %08/5نسبت به چين دوم افزایش یافت .در مطالعه دیگری
افزایش درصد و عملکرد اسانس زرین گياه
( )Dracocephalum kotschyi Boissدر کشت مخلوط با
لوبيا مشاهده شد (.)Hosseini & Hamzei, 2021
ترکیبهای اسانس
باالترین مقادیر ترکيبهای اصلی اسانس آویشن باغی
(تيمول و گاما-ترپينن) در الگوی کشت مخلوط  1:1و با
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کاربرد مایکوروت حاصل شد .در حالی که باالترین مقدار
پارا-سيمن در کشت خالص آویشن با کاربرد قارچ بدست
آمد .همزیستی گياه با ميکوریزا موجب افزایش غلظت
ترپنوئيدها میگردد که معموالً این موضوع به بهبود تراکم
غدهها نسبت داده میشود (.)Thokchom et al., 2020
عالوهبراین ،قارچ ميکوریزا تغييراتی را در غلظت
فيتوهورمونهای گياهی از قبيل اسيد جاسمونيک ،اسيد
ژیبرليک و سيتوکينن ایجاد میکند که این فيتوهورمونها،
تشکيل غدههای ترشحکننده اسانس را افزایش و در نهایت
موجب بهبود توليد متابوليتهای ثانویه میگردد ( Mandal
et al., 2015؛  .)Rehman & Asif Hanif, 2016تغيير در
سطوح فيتوهورمونها منجر به تحریک مسير ( MEPمتيل
اریتریتول فسفات ( ))Methyl erythritol phosphateبا
تنظيم سنتز بيشتر -1( DXRدئوکسی-D-گزیلوز  5فسفات
ریدوکتو ایزومرزا ( 1- deoxy-D xylulose 5-Phosphate
 ))reductoisomeraseو -1( DXSدئوکسی-D-گزیلوز
-5فسفات سنتتاز ( 1- deoxy-D-xylulose 5-phosphate
 ))synthaseبهصورت غيرقابل بازگشت خواهد شد که
ممکن است موجب توليد بيشتر ( IPPایزو پنتينيل
پيروفسفات ( ))Isopentenyl pyrophosphateو DMAPP
(دیمتيل آليل دیفسفات ())Dimethylallyl diphosphate
شده و در نتيجه ترکيبهای ترپنوئيدی را افزایش میدهد
( .)Kapoor et al., 2017با توجه به این نکته که در مسير
ساخت اجزای اسانس ،پيشمادههایی مانند ایزوپنتنيل
پيروفسفات ،دیمتيل آليلپيروفسفات و ژرانيل پيروفسفات
نقشی ساختاری و حياتی دارند ،بهنظر میرسد که همزیستی
گياهان با قارچ ميکوریز منجر به افزایش جذب فسفر توسط
گياه و افزایش مقدار پيشمادههای ذکرشده میشود
( .)Mohammadi et al., 2021همچنين قارچ ميکوریزا
قادر است باعث افزایش تجمع مونو یا دیترپنها توسط
فعاليت آنزیمی شود که این موضوع از ژرانيل دی فسفات
( )GPPپيشماده مشترک آنها آغاز میگردد ( Mandal et
 .)al., 2015اسانسها ترکيبهای ترپنوئيدی هستند که
واحدهای سازنده آنها (ایزوپرنوئيدها) مانند ایزوپنتنيل
پيروفسفات و دی متيل آليل پيروفسفات بوده که به
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ترکيبهایی مانند  ATPو  NADPHنياز دارند .بنابراین،
حضور عناصری از قبيل نيتروژن و فسفر برای تشکيل
ترکيبهای مذکور ضروریست .ازاینرو ،کاربرد قارچ
ميکوریزا منجر به بهبود ترکيبهای اسانس میگردد.
تحقيقات قبلی نيز تأثير قارچ ميکوریزا را در بهبود
ترکيبهای شيميایی در گياهان دارویی نشان دادهاند ( Assis
 .)et al., 2020پژوهشگران بيان کردند که قارچهای
ميکوریزا اثرهای مثبتی بر روی ترکيبهای شيميایی اسانس
ریحان مقدس نشان دادند .همچنين غلظت ( eugenolیک
فنيل پروپانوئيدبا ارزش) و سایر ترپنوئيدهای مهم پزشکی
(بتا-اِلمن ،بتا-کاریوفيلن ،جرماکرن  Aو جرماکرن  )Dدر
اسانس گياهان تلقيح شده با ميکوریزا افزایش مییابد.
عالوهبراین ،تلقيح با قارچ ميکوریزا باعث افزایش محتویات
فنل ،فالونوئيد و پلیفنول میگردد ( Thokchom et al.,
 .)2020در پژوهش دیگری قارچ ميکوریزا باعث بهبود
ترکيبهای اسانس ریحان شد ،بهطوری که در تيمارهای
تلقيح شده محتوای متيل ،ژرانيول و ليمونن نسبت به شاهد
افزایش یافت ( .)Khalediyan et al., 2021همچنين بيان
شده که توليد بيشتر متابوليتهای ثانویه و بهبود ترکيبهای
آن تا حد زیادی وابسته به ميزان فعاليتهای فتوسنتزی است
( .)Weisany et al., 2021محققان در کشت مخلوط باقال و
رازیانه نتيجه گرفتند نه تنها باالترین ميزان درصد و عملکرد
اسانس رازیانه از کشت مخلوط بدست آمد ،بلکه کشت
مخلوط منجر به بهبود ترکيبهای اسانس رازیانه ازجمله
آنتول نيز شد ( Mohammadi & Rezaei-Chiyaneh,
 .)2019همچنين گزارش شد که بيشترین مقدار فنل و درصد
آنتیاکسيدان زرینگياه در کشت مخلوط با لوبيا حاصل شد
(.)Hosseini & Hamzei, 2021

شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط
نسبت برابری زمين ،ارزیابی درستی از کارایی استفاده از
عناصر غذایی ،آب و تشعشع خورشيدی در کشت مخلوط
میباشد LER .بيشتر از یک ،بيانگر این است که مساعدت
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بيشتر از رقابت بين گونهای بوده است ( Haghaninia et al.,

 .)2018براساس نتایج این پژوهش ،نسبت برابری جزئی
زمين آویشن و نخود در تمامی الگوهای کشت مخلوط
بيشتر از  4/5بود .افزایش  LERجزئی بيشتر از  4/5به
درجه مکملی اجزای مخلوط بستگی دارد ( Gitari et al.,
 .)2020اثر مکملی اشاره به این موضوع دارد که در کشت
مخلوط ،گياهان با روشهای مختلفی به منابع دسترسی پيدا
میکنند و از آن استفاده مینمایند ،در نتيجه رقابت
بينگونهای کاهش مییابد .در کشت مخلوط به علت اینکه
گياهان از لحاظ مورفولوژی تفاوتهایی دارند ،توزیع و
طراحی ریشه به گونهای انجام میشود که جذب آب و مواد
غذایی هر یک از گياهان در آشيانهای اکولوژیکی مختلفی
انجام گردد .توزیع فضایی اندام هوایی نيز به گونهای است که
کارایی جذب نور را افزایش میدهد .نخود در کشت مخلوط
با سيستم ریشهای عميقتر نسبت به آویشن باغی از اعماق
پایينتری آب و عناصر غذایی را جذب میکند ولی آویشن
باغی دارای ریشه سطحی است؛ بدین صورت که هر یک از
آشيان اکولوژیک مخصوص به خود آب و عناصر غذایی را
جذب میکند و با استفاده از اثر مکملی از بروز رقابت
جلوگيری کرده و کارایی استفاده از منابع را افزایش میدهد.
همچنين اثر مکملی شيميایی به توانایی گياهان برای جذب
شکلهای شيميایی مختلف مواد غذایی اشاره دارد .نمونه
بارز اثر مکملی شيميایی ،توانایی لگومها در تثبيت نيتروژن
اتمسفری است که دیگر گونهها این توانایی را ندارند
( .)Duchene et al., 2017با افزودن نخود در مزرعه
آویشن باغی ،به علت توانایی نخود در بهرهبرداری از
نيتروژن اتمسفری ،از رقابت بينگونهای برای نيتروژن
جلوگيری میشود .از سویی دسترسی به فسفر و سایر
عناصر غذایی خاک را به علت افزایش سطح تماس ریشهها
با خاک و اسيدی شدن ریزوسفر خاک در ناحيه ریشه
تسهيل میکند ( .)Hosseini & Hamzei, 2021براساس
مقادیر نسبت برابری زمين %83-65 ،سطح زیر کشت
بيشتری در کشت خالص آویشن باغی و نخود نياز است تا
عملکردی مشابه کشت مخلوط این دو گياه حاصل شود.
 Javanmardو همکاران ( )2424در کشت مخلوط سياهدانه
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و نخود مشاهده کردند که نسبت برابری زمين در تمامی
الگوهای کشت مخلوط بيشتر از یک بدست آمد .همچنين
این پژوهشگران بيان کردند که باالترین مقادیر  LERدر
الگوی کشت  2ردیف سياهدانه +یک ردیف نخود حاصل
شد .عالوهبراین ،در صورتی که زمان اشغال زمين توسط
گونهها در کشت مخلوط یکسان نباشد ،نسبت برابر زمان-
سطح زیر کشت شرایط ارزیابی مناسبتری در مقایسه با
نسبت برابری زمين فراهم خواهد کرد ( Yilmaz et al.,
 .)2015این شاخص در واقع بيانگر کارایی تبدیل انرژی
نورانی به شيميایی است .براساس نتایج ،مقادیر  ATERو
 AHERدر تمامی الگوهای کشت مخلوط باالتر از یک
بدست آمد .کارایی استفاده از زمين ( )LUEنيز روندی
مشابه  ATERو  AHERداشت Singh .و همکاران
( )2418در کشت مخلوط شمعدانی و سير بيان کردند که
 ATERدر تمامی الگوهای کشت مخلوط بزرگتر از یک
است.
شاخصهای اقتصادی
در همه الگوهای کشت مخلوط ،مقادیر  IAو MAI

مثبت بودند .باالترین شاخص برتری مالی کشت مخلوط و
سودمندی مالی در الگوی  2:1همراه با کاربرد قارچ
ميکوریزا مشاهده شد .عالوهبراین ،یکی دیگر از شاخصها
که ميزان بهرهوری و کارایی سيستم کشت مخلوط را نشان
میدهد ،شاخص بهرهوری سيستم ( )SPIبوده که دادهای
مربوط به آن با استاندارد کردن محصول زراعت ثانوی بر
مبنای محصول زراعت اصلی حاصل میشود ( Agegnehu
et al., 2006؛  .)Gitari et al., 2020باالترین شاخص
بهرهوری سيستم نيز در الگوی  2:1همراه با کاربرد قارچ
ميکوریزا مشاهده شد .دليل آن به نسبت برابری زمين ،نسبت
برابر سطح زیرکشت و کارایی استفاده از زمين بيشتر این
الگوی کشت برمیگردد (.)Hosseini & Hamzei, 2021
 Hosseiniو  )2421( Hamzeiمشاهده کردند که تيمارهایی
که از  LERباالتری برخوردار باشند ،ميزان  SPIباالتر و در
نتيجه ثبات عملکرد بيشتری دارند Haghaninia .و همکاران
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) گزارش کردند که قارچ مایکوریزا با افزایش جذب2413(
آب و مواد غذایی برای گياه در شرایط کشت مخلوط موجب
افزایش عملکرد شده و از این طریق باعث بهبود
.شاخصهای اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط میگردد
بهعنوان نتيجهگيری کلی میتوان بيان کرد که عملکرد و
اجزای عملکرد نخود و کمّيت و کيفيت اسانس آویشن باغی
تحت تأثير معنیدار الگوهای کشت و کاربرد کود زیستی
 بهطوری که بيشترین عملکرد دانه،مایکوروت قرار گرفتند
نخود و عملکرد ماده خشک آویشن باغی در کشت خالص
 اما بيشترین درصد و.با کاربرد مایکوورت حاصل شد
ترپينن-عملکرد اسانس و باالترین مقادیر تيمول و گاما
بهعنوان ترکيبهای اصلی اسانس آویشن باغی در الگوی
 یک ردیف آویشن با کاربرد+ کشت یک ردیف نخود
 همچنين باالترین شاخصهای نسبت.مایکوروت بدست آمد
 بهرهوری سيستم و، کارایی استفاده از زمين،برابری زمين
 و2:1 سودمندی مالی کشت مخلوط بهترتيب در الگوهای
. و با کاربرد کود زیستی مایکوروت حاصل شدند1:1
 کشت مخلوط آویشن با نخود همراه با کاربرد قارچ،بنابراین
ميکوریزا نه تنها منجر به ایجاد تنوع در اکوسيستمهای
 بلکه در افزایش کمّی و،کشاورزی و پایداری توليد میشود
کيفی محصول و افزایش درآمد اقتصادی و کارایی استفاده از
.زمينهای کشاورزی نيز مؤثر خواهد بود
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Abstract
Intercropping systems and biofertilizers application play an important role in improving the
quantity and quality of plant products. In this regard, to evaluate the effects of Myco-Root
biofertilizer on the quantitative and qualitative traits of Thymus vulgaris L. in intercropping with
Cicer arietinum L., an experiment was carried out as a randomized complete block design
(RCBD) at the faculty of Agriculture, University of Maragheh during 2020 growing season.
Treatments included thyme sole culture, thyme sole culture inoculated with Myco-Root,
chickpea sole culture, chickpea sole culture inoculated with Myco-Root, intercropping of one
row chickpea+one row thyme (1:1), planting pattern of 1:1 inoculated with Myco-Root,
intercropping of two rows chickpea+one row thyme (2:1), and planting pattern of 2:1 inoculated
with Myco-Root. The results demonstrated that the highest seed (751.40 kg.ha-1) and biological
(1645.6 kg.ha-1) yields of chickpea were obtained in the chickpea monoculture inoculated with
Myco-Root, which was not significantly different from planting pattern of 2:1 inoculated with
Myco-Root. Moreover, the highest dry matter yield of thyme (189.47 g.m-2) was achieved in the
sole culture with application of mycorrhizal fungus. Also, the highest percentage (1.69) and
essential oil yield (3.31 g.m-2) of thyme was obtained in planting pattern of 1:1 with application
of mycorrhizal fungus in first harvest. Thymol, γ-terpinene, and p-cymene were recognized as
the main essential oil compounds. The highest percentage of thymol and γ-terpinene was
obtained in planting pattern of 1:1 inoculated with mycorrhizal fungus. Also, the highest
agronomical (land equivalent ratio, area harvest equivalent ratio, area time equivalent ratio, and
land use efficiency) and economic (intercropping advantage, monetary advantage index, and
system productivity index) indices were achieved in the intercropping ratio of 2:1 and 1:1 with
application of Myco-Root biofertilizer, respectively. In general, the results showed that the
Myco-Root biofertilizer application in intercropping, especially the planting pattern of 1:1,
could improve the quantity and quality of thyme essential oil.
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