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  چکیده 

  صورت بهآزمایشی  ،  یبلبلچشم   لوبیا  و  ترش  چاي  کیفی  و  کمی  عملکرد  بر  الگوهاي مختلف کشت مخلوط  و  دامی  کود  اثرات  براي بررسی

ید.  دانشگاه زابل اجرا گرد  يکشاورز  در پژوهشکده  1392هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال  هاي خرد شده در قالب طرح بلوكکرت

لوبیا   ، خالصچاي ترش مخلوط (خالص کشت مختلف الگوهايو  یاصلهاي در کرتدامی هکتار کود تن در  30 و 20، 0 تیمارها شامل

بلبلی)  لوبیا چشم % 75+  چاي ترش  %25، بلبلیلوبیا چشم %50+  ترشچاي  %50،بلبلیلوبیا چشم % 25+  چاي ترش %75 ،بلبلیچشم

زیستی    و عملکرد  اقتصادي  بوته، عملکرد  در  میوه  بوته، تعداد  که در چاي ترش بیشترین ارتفاع  نشان داد  بودند. نتایج  فرعی  هايکرتدر  

  همراه با کاربرد   خالص  دانه از کشت  زیستی، درصد پروتئین  اقتصادي، عملکرد  غالف در بوته، عملکرد  حداکثر تعداد  یبلبلچشم   و در لوبیا

تن در هکتار کود دامی و    30کربوهیدرات چاي ترش از کاربرد    آمد. باالترین میزان آنتوسیانین و  به دست  دامی  کود  هکتار  در  تن  30

  + ترش    چاي  %75کشت  حاصل شد. باالترین شاخص برداشت در چاي ترش از    بلبلیچشم لوبیا    %75+    ترش  چاي  %25  مخلوط  کشت

  . ی حاصل شدتن در هکتار کود دام  30مصرف  از کشت خالص آن همراه با    بلبلیچشم   و در لوبیالوبیا    25%

  حیوانی، عملکرد اقتصادي    حبوبات، کود  ،پروتئین  ،آنتوسیانینکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه 

  محیط  و   خاك   آب،   منابع   تخریب   افزایش   به   رو   روند   امروزه 

 و   کشاورزي   در   شیمیایی   مواد   ه ی رو ی ب   کاربرد   اثر   در  زیست 

  و  توجه   موجب   جهان   در   غذایی   مواد   تولید   رایج   هاي روش 

 Avis(   گردیده است   پایدار   کشاورزي   بخش   به   محققان   ترغیب 

et al., 2008 .(   منابع صحیح  مدیریت  به  پایدار  کشاورزي 

 حال  در  نیازهاي  رفع  ضمن  در  که  شود می اطالق  کشاورزي 

 آب و خاك  منابع  ظرفیت  و زیست  محیط  کیفیت  بشري،  تغییر 

  ایجاد  هاي روش  از   یکی  ). Philipp, 2009( کند می  حفظ نیز را

نظام   در   تولیـد   سالمت   حفظ   و   پایداري    کشاورزي  هاي بـوم 

مخلوط.  است   مخلوط   کشت   هاي روش   از   استفاده    کشـت 

اهـداف    بـا   راستا هم   زراعـی   هـاي شـیوه   از   یکی   عنوان به 

افـزایش ) Raei et al., 2011(   اکولوژیـک    مصـرف  کـارایی   ، 

 عملکرد   پایداري   و )  Darbaghsahi et al., 2012(   منـابع 

 )Mushagalusa et al., 2012 ( مخلوط   کشت .  دارد  همراه   به  را 

 از   اسـتفاده کارآمدتر   منظور به   شـرایط،   نمـودن   فـراهم   دلیل   به 

  آفـات، اغلب  و   حشـرات   ، هرز  ي هاعلف   تداخل   کاهش   و   منابع 

 Echarte(   دارد   خود   اجزاي   کشتی تک   به   نسبت   بیشتري   بازده 

et al., 2011( .   

- هاي شیمیایی مینهاده  سوءمصرفکاهش اثرات    منظوربه

توان کودهاي شیمیایی را با مصرف کودهاي زیستی از جمله کود  

 ,.Ghosh et al(حیوانی، کمپوست و کود سبز جایگزین کرد  

دسترس    ).2004 در  و  افزودن  ضمن  دامی    قراردادن کود 

و   (N, P, K, Ca, Mg, S)  پرمصرفاي از عناصر غذایی  مجموعه 

با بهبود ساختمان خاك و   (Fe, Cu, Mn, B) مصرفکمعناصر 

ایجاد بستر    نیهمچن باعث  نگهداري رطوبت  افزایش ظرفیت  با 

و   ریشه  بهتر  رشد  براي  دنبالمناسب  رشد    به  افزایش  آن 

در پژوهش  ).  Ghosh et al., 2004(  شودسبزینگی گیاهان می

انجام شده در مورد زنیان مالحظه شد که با افزایش مقدار کود  

عملکرد   میدامی،  افزایش  با  دانه  دانه  عملکرد  بیشترین  و  یابد 

هکتار  30کاربرد   در  آمد    تن  دست   ,.Akbarinia et al)به 

2004) .  

یک گیاه    (Hibiscus sabdariffa)چاي ترش با نام علمی  

پنیرك   خانواده  به  متعلق  از    Malvaceaeدارویی  که  است 

می   عنوان به   ام یاال م ی قد  استفاده  و  دارو  نیز   اکنون هم شده 
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 ,.Aziz Eman et al(   است   موردتوجه گیاه دارویی    عنوان به 

در ایران بیشتر به چاي قرمز، چاي مکی و چاي ترش   )2007

گونه این گیاه در سرتاسر جهان    300باشد. بیش از  معروف می 

شود. موطن اصلی و در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر یافت می

امروزه در غرب آسیا، آمریکا، این گیاه غرب آفریقا می باشد و 

هاي  شود. به دلیل ویژگی استرالیا و بسیاري از کشورها کشت می 

در  فرد منحصربه  آن  کشت  گوناگون،  کاربردهاي  و  زیبایی   ،

   . ) Ali et al., 2005( سراسر جهان رو به گسترش است 

علمی   بلبلی چشم لوبیا   نام   Phasaeolous(   با 

vulgaris  (  سه کربنه، روز کوتاه، سازگار  سالهک ی  علفی، گیاهی ،

گراد) و در دامنه  درجه سانتی  35تا    20هاي باال (به درجه حرارت

رشد کرده و توانایی تثبیت نیتروژن در   هاخاك وسیعی از انواع  

درصد ماده    2/0درصد شن و کمتر از    85هایی با بیش از  خاك

  ی خوببه زان فسفر،  هاي فقیر از لحاظ میآلی را دارد و در خاك

بهترین رشد گیاه در  ).  Kolawale et al., 2000(  کندرشد می

باشد، به شوري مقاومت کمی داشته ولی  می  5/5-3/8اسیدیته  

 Hector(  دهدبه مقادیر آلومینیوم در خاك مقاومت نشان می

and Jody, 2002  .(  سایه    بلبلیچشملوبیا به  باالیی  مقاومت 

  باشد می  داشته و در مخلوط با ذرت، سورگوم و نیشکر مناسب

)Singh et al., 2003  .(  و به قابلیت تثبیت نیتروژن  با عنایت 

توسعه   در  مناسب  گیاه  یک  مخلوط  کشت  در  آن  سازگاري 

    ).Carsky et al., 2001(  شودکشاورزي پایدار محسوب می

مزایاي کشت مخلوط به علت استفاده بهینه از منابع    بهباتوجه 

و   خاك  فیزیک  بهبود  در  آلی  مواد  نقش  مواد    نیتأممحیطی، 

الگوهاي    و  دامی  کود  اثرات  بررسی  منظوربهغذایی، این پژوهش  

  لوبیا  و  ترش  چاي  کیفی   و  کمی  عملکرد  بر  مختلف کشت مخلوط

  انتخاب شده است.   بلبلیچشم 

  ها مواد و روش 

  کشاورزي   پژوهشکده   پژوهشی   -آموزشی    مزرعه   آزمایش در 

اجرا گردید.   1392در سال   زهک  شهرستان  در  واقع  زابل  دانشگاه 

طول    یقهدق   41درجه و    61  یاییجغراف  یت در موقع   زهک شهرستان  

و ارتفاع    ی شمال   یقهدق   54درجه و    30  یاییو عرض جغراف   ی شرق 

  در  بارندگی   درازمدت   میانگین قرار دارد.    یامتر از سطح در   483

  4000- 4500  سالیانه   تبخیر   متوسط   و   متر میلی   63  منطقه 

  درجه  23  سالیانه   حرارت   درجه  میانگین.  باشد می   متر میلی 

  -7  مطلق   حداقل   و   گراد سانتی   درجه   49  حداکثر   با   گراد سانتی 

  روز 290 از بیش  آفتابی روزهاي  تعداد . باشد می  گرادسانتی  درجه 

  14  میزان   به   آفتاب   تابش   حداکثر   که   است   شده   گزارش   سال   در 

  در ساعت  4/10 روزانه  تابش   حداقل  و خردادماه  در روز در  ساعت 

  دامی  کود   و   خاك   شیمیایی   و   مشخصات فیزیکی   . باشد می   ماه ي د 

    . است   شده   ) ارائه2و    1(   جداول   در   مطالعه   در این   مورداستفاده 

-بلوك  طرح  قالب  در  شده   خرد  هايکرت  صورتبه   آزمایش

  شامل   اصلی  هايتکرار اجرا شد. کرت  سه   با  تصادفی  کامل  هاي

در  30و    20  صفر،   فرعی،  تیمارهاي  و  دامی  کود   هکتار  تن 

لوبیا    %100چاي ترش،    %100(  الگوهاي مختلف کشت مخلوط

چاي   %50بلبلی، لوبیا چشم %25چاي ترش +  %75بلبلی، چشم

- لوبیا چشم  %75چاي ترش +    % 25بلبلی،  لوبیا چشم  % 50ترش +  

هاي فرعی به  کرت  ورزي،خاك  عملیات  انجام  از  لبلی) بود. پسب

  60  خالص  ها در کشتفاصله ردیف.  گردید  متر ایجاد  3×3ابعاد  

  بود. بذور دو گیاه  مترسانتی  30  مخلوط  کشت  در  و  مترسانتی

ضدعفونی  (راکسیل)  تبوکونازول    کشسم قارچبا  قبل از کاشت  

گیاه   دو  هر  کاشت  عملیات  در  هیرم  صورتبه شد.    10کاري 

  کوتـاه  دور بـا آبیـاري رشد، اولیه مراحل فروردین انجام شد. در

  انجام  گیاهان  نیاز  به  توجه  با   و  یکنواخت  طور  به  بعد  در مراحل  و

    .گرفت  انجام  دو نوبت  در  هاي هرز علف  با  مبـارزه مکانیکی  شد،

فیزیولـوژیک    رسـیدگی  مرحلـه  دو گیاه در   برداشت  عملیات

  . شد  انجام مترمربع  یـک  سـطح از  ايحاشیه اثرات حذف  از پس

  آزمایشـگاه   به  سپس  و  کدگذاري  قطع،  زمین  سطح  از  هابوته

ارتفاع.  گردید  منتقل   طول  جانبی،  شاخه  تعداد  بوته،  صفات 

  زیستی)،   (عملکـرد  بوته  خشک  وزن  بوته،  در  ، تعداد میوهنیآذگل

ترش  اقتصادي)  (عملکـرد  کاسبرگ  خشک  وزن چاي  و    براي 

  بوته، طول  در  غالف  شاخه جانبی، تعداد  ساقه، تعداد  صفات طول

  و   زیستی)  (عملکـرد  بوته  خشک  غالف، وزن  در  دانه  غالف، تعداد

گیري  اندازه  بلبلی چشم اقتصادي) براي لوبیا    (عملکـرد  هادانه  وزن

براي پس  گیرياندازه  شدند.  ترش،  چاي  برگ    از   کربوهیدرات 

  ي بافت تازه   گرم  2/0  به  درصد  95  اتانول  لیترمیلی  10  افزودن

  دماي  با ساعت به مدت یک بن ماري حمام  در قراردادن و نمونه

  لیترمیلی  5  و  درصد  5/0فنول    لیترمیلی  1  گراد،سانتی  درجه  80

  اضافه   محلول  این  از  لیترمیلی  1  به  درصد  98  کیدسولفوریاس

  دستگاه   با  نانومتر  483موج    طول  در  آن  جذب  و  شد

کربوهیدرات  شد،  قرائت  اسپکتروفتومتر بر    استخراجی  مقدار 

  منحنی  مطابق  و  نمونه  وزن تر  گرم  بر  گلوکز  میکروگرم  اساس

دست  گلوکز  استاندارد   ).Clairmont et al., 1986(  آمد  به 

 ,Wagner(  روش  به چاي ترش  کاسبرگ  آنتوسیانین  محتواي

  روش   از  دانه  نیتروژن  درصد تعیین  گیري شد. براياندازه  )1979

  عدد  در  دانه  نیتروژن  درصد  ضربحاصل  از  و  شد  استفاده  کجلدال

برداشــت  دست  به  دانه  پروتئین میزان  25/6   از   آمد. شـاخص 

  محاسبه   زیستی  عملکرد  بــه   اقتصــادي  عملکــرد  نســبت

  گردید.  

  یسهمقا  و  1/9نسخه    SAS  افزارنرم با  ها  تجزیه آماري داده

دامن  هایانگینم چند  آزمون  سطح    دانکن  ايهبا  درصد    پنجدر 

شد. نجام  ا  Word  افزارنرم  رسم جداول با استفاده از  انجام گرفت،
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش   - 1جدول  

Table 1 - Physico-chemical properties of the soil in experimental site 

  بافت خاك 

Soil Texture 

  ماده آلی (%) 

Organic matter 

 نیتروژن (%) 

Nitrogen 

 فسفر  

Phosphorus 
 (mg/kg)  

 پتاسیم   

Potassium 
(mg/kg)  

 اسیدیته 

pH    

 هدایت الکتریکی 

EC 
)1-(dS.m  

  لوم شنی 

 Sandy loam  
0.73 0.13 6.21 297.56 7.8 1.6 

 
  خصوصیات شیمیایی کود دامی مورد استفاده در آزمایش   - 2جدول 

Tabel 2 - Chemical properties of manure used in the experiment 

 هدایت الکتریکی 

  EC 
)1-(dS.m  

  اسیدیته 

pH  

 نیتروژن    

Nitrogen 
 (%) 

 فسفر    

Phosphorus 
(mg/kg)   

 پتاسیم 

Potassium 
(mg/kg)   

12.2 8.4 0.78 1194.5 745.53 

  

  نتایج و بحث 

  صفات چاي ترش 

  بوته   در   میوه   جانبی و تعداد   شاخه   تعداد ،  بوته   ارتفاع 

ارتفاع  که  داد  نشان  واریانس  تجزیه    تعداد ،  بوته   نتایج 

تعداد   شاخه  و  دامی،    ر ی تأث تحت    بوته   در   میوه   جانبی  کود 

و  نسبت  (   کنش برهم هاي کاشت  قرار گرفت  ).  3جدول  آنها 

متر از  سانتی   160/ 8چاي ترش برابر با  ارتفاع بوته    باالترین 

خالص چاي ترش  کشت  ی و  تن در هکتار کود دام   30  کاربرد 

 Nemati and(   ). نعمتی و دهمرده 4جدول  (   آمد   به دست 

Dahmardeh, 2015 (    را در ترش  ارتفاع چاي  افزایش  نیز 

مخلوط   کشت  در  کردند.  گزارش  دامی  کود  مصرف  اثر 

علوفه  ماشک  سورگوم  و  مشاهده    (Vicia ervilia)اي  نیز 

هاي خالص بیشتر از  گردید که ارتفاع بوته سورگوم در کشت 

  با   آمده دست به   نتایج   . (Arje, 2007)هاي مخلوط بود  کشت 

  و  روباهی دم   ارزن   مخلوط   کشت   سودمندي تحقیق    نتایج 

مصرف   در  ماش  مطابقت    کود   مختلف   سطوح   شرایط  دامی 

  تعداد شاخه   ن ی شتر ی ب   (Khatamipour et al., 2014).دارد  

ی و  تن در هکتار کود دام   30کاربرد    با   4/ 63جانبی برابر با  

جدول  ( لوبیا حاصل شد    % 75+    ترش   چاي   % 25کاشت    نسبت 

در ) 4   بر   دامی   کود   و   متانول   پاشی محلول   اثرات   تحقیق   . 

  مختلف،   هاي تراکم   در   ترش   چاي   کیفی   و   کمی   عملکرد 

  کود   هکتار   در   تن   50  مصرف   با )  5/ 11(   شاخه   تعداد   بیشترین 

دست   دامی  در  ).  Parsaiemehr et al., 2014(   آمد   به 

عملکرد،   کلزا   و   گندم   مخلوط   کشت   بررسی    اجزاي   بر 

تعداد   هاي علف   تراکم   و   تنوع   عملکرد،  بیشترین  شاخه    هرز 

آمد   در   جانبی  دست  به  کلزا  خالص  کشت  از    بوته 

 )Koocheki et al., 2014  ( در ارزیابی عملکرد و شاخص -

نسبت ه  در  سودمندي  کلزا    کشت   هاي اي  و  نخود  مخلوط 

  50:50و    25:75  جانبی از نسبت کشت   تعداد شاخه باالترین  

شد :  (نخود  حاصل   ,Namdari and Mahmoudi(  کلزا) 

از تیمار    29/ 24برابر با    بوته   در   میوه   تعداد   حداکثر   ). 2013

  ترش   ي کشت خالص چا ی+ تن در هکتار کود دام   30مصرف  

افزایش   ) Raeesi, 2009(   رئیسی ).  4جدول  آمد (   به دست 

  دامی   کودهاي  مصرف  از  ترش ناشیچاي    کپسول در بوته   تعداد 

  گیـاه ايتغذیه وضعیت بهبود که رسدمی نظر کرد. به را گزارش

  خـواص   بهبود  اثر  در  آب  به  آن  افـزایش دسترسی  همچنـین  و

  قدرت  افزایش  باعث  دامی،  از کودهاي   برخـوردار  خـاك  فیزیکـی

  .شودمی  بوته  در  میوه  تعداد  دنبـال آن  بـه  و  گل  تعداد  گیاه،  رشد

کشت  در  سیاهدانه  کیفیت  و  دانه  عملکرد  ارزیابی  تحقیق  در 

به    ود بیشترین تعداد برگه از کشت خالص سیاهدانهمخلوط با نخ

  در   )Gholinejad and Rezaei- Chiyaneh, 2014(  آمد  دست

تحقیق اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت  

پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه اثر متقابل تیمارها بر تعداد نیام در  

  (Najafi et al., 2013).دار نبود  بوته گاودانه معنی

 نیآذگل طول 

  ترش   چاي   ن ی آذ گل   طول   دامی بر   مقادیر مختلف کود 

ها  آن   اثر متقابل   و   هاي کاشت دار نبود ولی سیستم معنی 

  ). 3جدول  (   داشت   داري معنی   تأثیر   درصد   یک   سطح   در 

  با کاربرد متر  سانتی   58/ 34برابر با    ن ی آذ حداکثر طول گل 

کود    20 هکتار  در  کاشت    ی دام تن  نسبت    چاي   % 25و 

  يها جنبه  ی اب ی ارز ). در  4جدول  ( حاصل شد    لوبیا   % 75+    ترش 

و    ک ی ولوژ ی ز ی اکوف  گوار  مخلوط  تحت    گردان آفتاب کشت 

کود   مختلف  طبق    تروژن ی ن سطوح  قطر  بیشترین 

کاشت    گردان آفتاب  نسبت  +    % 75از    % 25گوار 

در    .) Momen keykha, 2014(   حاصل شد   گردان آفتاب 

پانیکول  طول  روباهی و ماش باالترین  کشت مخلوط ارزن دم 

  تن   30  مصرف   با   همراه   ارزن   % 100+ ماش   % 45  تیمار   ارزن از 

 ,.Khatamipour et al(   آمد   به دست   دامی   کود   هکتار   در 

2014 ( .    
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  ی ست ی ز اقتصادي و    عملکـرد 

  نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر آن است که عملکـرد 

و   تحت  ستیزاقتصادي  ترش  و    ریتأث ی چاي  دامی  کود  مقادیر 

آن نسبت متقابل  اثر  و  کاشت  ( هاي  گرفت  قرار  ).  3جدول  ها 

ی چاي ترش به ترتیب مقدار  ستیزاقتصادي و   باالترین عملکـرد

تن در هکتار    30در هکتار با کاربرد    کیلوگرم  17360و    3/725

  ). 4جدول  (د  آم  به دست  ترش  يکشت خالص چا ی +  کود دام

منابع انرژي و مواد غذایی اکوسیستم خاك    نیترمهم کود دامی از  

رود و از طریق بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی  به شمار می

می محصول  عملکرد  افزایش  باعث  خاك  بیولوژیکی   شود و 

.(Fallahi et al., 2009)   اثر مصرف کود دامی بر کمیت    بررسی

و کیفیت عملکرد زیره سبز نشان داد که تعداد چتر در بوته، تعداد  

-بذر در گیاه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادي به طور معنی

 Ahmadian et(  تیمار کود دامی افزایش یافت  ریتأثداري تحت  

al., 2004(.  نه  در تحقیق ارزیابی عملکرد دانه و کیفیت سیاهدا

از کشت   سیاهدانه  عملکرد  باالترین  نخود  با  مخلوط  در کشت 

دست به  آن   -Gholinejad and Rezaei(  آمد  خالص 

Chiyaneh, 2014(  .بر   دامی  کود  و  مخلوط  کشت  اثر  تحقیق  در  

  متقابل   اثر  گاودانه  و  لوبیا  ذرت،  پروتئین  غلظت  و  عملکرد  رشد،

 Najafi, et(  نبود  دارمعنی گاودانه  عملکرد دانه گیاه  بر  تیمارها

al., 2013  (ماشک   و  جو  مخلوط  کشت  بر   گاوي  کود  ریتأث  بررسی  

داد    گردید  علوفه  عملکرد  افزایش  باعث  گاوي  کود  کهنشان 

.(Yolcu et al., 2010)     در کشت مخلوط سویا و ارزن معمولی

افزایش عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی از کشت خالص گزارش  

در کشت مخلوط    .(Ahmadvand and Hajinia, 2015)شد  

عملکرد   بر  کاشت  نسبت  و  دامی  کود  متقابل  اثر  ماش  و  ارزن 

    ).Khatamipour et al., 2014(  دار بودبیولوژیک ارزن معنی

  شاخص برداشت 

ترش  سطو چاي  برداشت  شاخص  بر  دامی  کود  مختلف  ح 

هاي کشت و اثر متقابل کود دامی و  داري نبود، ولی نسبتمعنی

معنی برداشت  شاخص  بر  کاشت  بود  الگوهاي    ).3جدول  (دار 

الگويتن در هکتار کود دام  30کاربرد   و    چاي  %75کاشت    ی 

) را  %25/8شاخص برداشت (درصد  لوبیا باالترین    %25  +ترش  

چگونگی    يدهندهنشان صفت شاخص برداشت    ).4جدول  (داشت.  

باشد،  هاي رویشی و دانه گیاهان میتوزیع مواد پرورده بین اندام

بنابراین هر عاملی که مقادیر این توزیع را تغییر دهد، باعث تغییر  

بیشتر   (Majidian et al., 2008). شوددر شاخص برداشت می

مواد    تخصیصاین است که    يدهنده نشان شاخص برداشت    بودن

بین مخزن اقتصادي نسبت به دیگر مخزنفتوسنتزي  هاي  هاي 

  (Naghizade, et al., 2012).موجود در گیاه بیشتر بوده است  

توان به  ، علت افزایش محصول در زراعت مخلوط را مییطورکلبه

استفاده بهتر و کاراتر گیاهان از عوامل محیطی مانند آب، مواد  

 ,.Koocheki et al(  همکاران  غذایی و نور نسبت داد. کوچکی و

بیان داشتند که حداکثر شاخص برداشت گندم در الگوي   )2014

  آمد.    به دستچهار ردیف گندم + چهار ردیف کلزا  

  کربوهیدرات برگ آنتوسیانین کاسبرگ و 

ها نشان داد که اثرهاي اصلی کود دامی،  تجزیه واریانس داده 

و   کاسبرگ  آنتوسیانین  میزان  بر  آنها  متقابل  اثر  و  کشت  نسبت 

دار  کربوهیدرات برگ چاي ترش در سطح احتمال یک درصد معنی 

ترش    چاي   آنتوسیانین و کربوهیدرات   باالترین میزان   ). 3جدول  ( بود  

ترتیب   و    برگرم   میکرومول   27برابر  به  تر    یکروگرم م   831/ 4وزن 

ی و آرایش  تن در هکتار کود دام   30از مصرف   وزن تر   گرم   بر   گلوکز 

دست لوبیا    % 75+ ترش   چاي   % 25  کشت  ( آم   به    ).4جدول  د 

ها  آنتوسیانین ترکیب گلیکوزیدي است که وجود قند براي تشکیل آن 

هاي دامی سبب بهبود خصوصیات  باشد. استفاده از کود ضروري می 

ریشه  توسط  عناصر  جذب  افزایش  خاك،  پیکر  فیزیکی  تولید  ها، 

رویشی بیشتر و سطح فتوسنتزي باالتر، تولید کربوهیدرات بیشتر و  

تولی  افزایش  سبب  نهایت  می در  آنتوسیانین   ,Hapkins)گردد  د 

  زادهم ی ابراه و    (Gendy et al., 2012)  . جندي و همکاران (1999

   ) Ebrahimzadeh Abdashti, et al., 2016(   آبدشتی و همکاران 

کرده نتایج   گزارش  ترش  چاي  در  را  افزایش  مشابهی  اند. 

آنتوسیانین در کشت مخلوط احتماالً به دلیل استفاده بیشتر از  

می محیطی  کشت  منابع  در  ترش  چاي  گیاه  همچنین  باشد، 

بلبلی استفاده  مخلوط از نیتروژن تثبیت شده توسط لوبیا چشم

در کشت مخلوط    (Abdel- Kader, 2012) کند. عبدل کادرمی

آنتوسیانین در کشت    چاي ترش و گوار گزارش کرد که میزان 

بود. دلیل افزایش کربوهیدرات برگ    یکشتتکمخلوط بیشتر از  

توان اصالح  را میهاي کشت  چاي ترش با مصرف کود دامی و الگو

و   قابل جذب در خاك    يآزادسازبافت خاك  نیتروژن  تدریجی 

زیرا   باعث    جیتدربهنیتروژن    کهیوقتدانست،  شود  گیاه  جذب 

ها در  هاي فتوسنتزي گیاه و ذخیره کربوهیدراتتشدید فعالیت

کاربرد کودهاي زیستی    ریتأثدر تحقیق  گردد.  هاي گیاه میماندا

هاي کیفی چاي ترش،  و کود دامی بر عملکرد اقتصادي و ویژگی

میزان    20و    10تیمارهاي   باالترین  دامی  کود  هکتار  در  تن 

نشان را   ,Nemati  and Dahmardeh(  دادند  کربوهیدرات 

2015 .( 

  بلبلی چشم   ا ی لوب صفات  

  تعداد غالف در بوته فرعی و    شاخه   تعداد طول ساقه،  

آنها    کنش برهم کاشـت و   آرایش مختلف کود دامی،   مقادیر  تأثیر 

  ســطح   بوته در   در   غالف   تعداد   و   فرعی   شاخه   تعداد   ساقه،   طول بر  

ـک  معنی   ـی ( درصــد  بود  حداکثر  5جدول  داري  ساقه ).  در    طول 

  ا ی لوب   % 50  نسبت کشت   و   ی تن در هکتار کود دام   30شرایط استفاده از  

    ). 6جدول  د ( آم   به دست   ترش ي چا   % 50+  
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بلبلی  وبیا چشم ل  -د در تحقیق سودمندي کشت مخلوط کنج 

نسبت   از  لوبیا  بوته  ارتفاع  بیشترین  کودي  تیمارهاي مختلف  در 

   (Aminifar et al., 2017)آمد    به دستلوبیا    %25کنجد +    75%

شنبلیله در کشت مخلوط با زیره سبز فشار رقابتی کمتري را نسبت  

ارتفاع   و  رویشی  رشد  نتیجه  و در  کرده  خالص تحمل  به کشت 

 ,Rezvani Moghaddam and Moradi(  شنبلیله افزایش یافت 

و ریحان و  (Adeoye et al., 2011) همکاران   و آدویه   .  ) 2013

اصالنی   بهبود    (Reyhan and Amiraslani, 2006)امیر  نیز 

عوامل گیاهی را در شرایط کاربرد کودهاي آلی، با افزایش سطوح  

شاخه  تعداد    نی شتر ی ب   دانند. نیتروژن، فسفر و پتاسیم مرتبط می 

  یتن در هکتار کود دام   30استفاده از    طی در شرا   6/ 5  برابر با   ی فرع 

اثر متقابل    ). 5جدول  آمد (   به دست ترش    ي چا   %75  +  ا ی لوب   % 25و  

تعداد غالف    نی شتر ی ب کاشت نشان داد که  ي ها نسبت و  یکود دام 

کشت    ی و تن در هکتار کود دام   30  کاربرد از    ) 20/ 42( در بوته  

ترش    ي چا   % 25+    ا ی لوب   % 75  که با آمد    به دست   ا ی لوب   خالص 

دارد   قرار  گروه  یک  گیاه    ). 6جدول  ( در  در  غالف  تعداد 

ترین  عملکرد لوبیا و حساس   کننده ن یی تع ویژگی    ن ی تر مهم 

آن می    (Scarisbrick et al., 1977).باشد جزء عملکردي 

با کشت   مقایسه  در  لوبیا  خالص  در کشت  غالف  تعداد  باالترین 

لوبیا توسط محققان دیگر نیز گزارش    –سویا و ذرت    –مخلوط ذرت  

است   به    (Rezends and Ramalho, 1994).شده  توجه  با 

در کشـت مخلـوط تعداد غالف در بوته افزوده    لوبیا کـاهش تراکم  

که در اختیار هر بوته  است  فضـاي بیشتري    آن دلیـل    ، شـده اسـت 

می   لوبیا  نتایج  قرار  و    حسینیتوســط    آمده دست به گیرد. 

در مورد عملکرد و اجـزاي    (Hosseini et al., 2004)  همکــاران 

در کشت مخلوط این    بلبلیچشم اي و لوبیـا  علوفـه عملکـرد ارزن  

  دهـد.  قرار مـی   دیی تأ مطالـب را مـورد  

  طول غالف  

ها نشان داد که تیمارهاي  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

صفت    آنها بر  کنشبرهم هاي مختلف کاشت و  کود دامی، نسبت

  ). 5جدول  دار نبود (معنی  بلبلیچشم   ایطول غالف لوب

  تعداد دانه در غالف 

این  اثر متقابل    و  کاشت  يها نسبتی،  کود داممختلف  سطوح  

  ).5جدول  (  بود  يداریتعداد دانه در غالف معنصفت  بر  تیمارها  

تن در هکتار    30  ماریاز ت  )83/15(  تعداد دانه در غالف  نیشتریب

  نیکمتر  وترش    يچا  %75+    ای لوب  %25مخلوط  و کشت    یکود دام

  لوبیا   خالصو کشت    دامیبدون اعمال کود    ماریتاز  )  67/7آن (

. جهت بهبود عملکرد لوبیا باید به تعداد  )6جدول  (  حاصل شد

لوبیا   عملکرد  با  عامل  این  زیرا  داشت  توجه  غالف  در  دانه 

دارد شده  (Jindal and Gupta, 1984)  همبستگی  گزارش   .

است تعداد دانه در غالف در کشت مخلوط کمتر از کشت خالص  

از نظر آماري تفاوت معنی داري  است ولی در مخلوط و خالص 

ارزن دم    (Zaffaroni et al., 1991).ندارد   در کشت مخلوط 

تعداد دانه  روباهی و ماش در شرایط مصرف کود دامی بیشترین  

  30  مصـرف  با  همراه  ارزن  %100+    ماش  %15  تیمـار  از  نیامدر  

 ,.Khatamipour et alآمد (  به دست  دامی  کود  هکتـار  در  تـن

2014 .(  

  یستی عملکرد زعملکرد اقتصادي و 

عملکرد که  داد  نشان  واریانس  تجزیه  و  نتایج    اقتصادي 

نسبت  ریتأثتحت    زیستی  عملکرد دامی،  و  کود  کاشت  هاي 

(  کنشبرهم گرفت  قرار  عملکرد 5جدول  آنها  مقدار  باالترین   .(  

و   1801به ترتیب    بلبلیچشملوبیا    زیستی  اقتصادي و عملکرد

 ی + تن در هکتار کود دام  30هکتار با کاربرد    در  کیلوگرم  9997

  عملکرد   .)6(جدولد  آم   به دست  بلبلیچشم لوبیا  کشت خالص  

دانه مــیچشم  لوبیا  بیشتر  اثــرات  توانــدبلبلی  دلیــل    بــه 

 و شیمیایی   فیزیکــی  خصوصــیات  بــر  دامــی  کــود  مثبــت

همچنـــین  خاك  رطوبت  حفظ  تخلخل،  بهبود  نظیر  خاك،   و 

.  باشد  بـــراي عناصر غذایی  گیـــاه  بـــاالي  جـــذب  قابلیـــت

  افـزایش تولیــد   (Gustave et al., 2008)  همکـاران  و  گاستاو

  از   بهتر   و استفاده   بیشــتر   رشــد   سرعت به   را   مخلــوط   کشــت   در 

گزارش شده    . دادند  ها نسبت گونه   تفاوت   دلیل   به   دسترس  در  منابع 

در کشت مخلوط ارزن و لوبیا مقادیر مختلف کودهاي دامی    که   است 

ه و شیمیایی اثر معنی  دو گیـاه    و علوفه خشک  داري بر عملکرد داـن

د  دارـن لوبیـا  و  تیـــمار    (Tavassolli et al., 2010).  ارزن  در 

خــالص،   دلکشـــت    يا گونهنیبرقـــابت    وجـود  عـدم  لیبه 

بوته براي  را  بیشتري  رشـد  بوتهامکـان  و  نموده  فراهم  با  ها  ها 

هـرز شـده و در    يهاعلف اشـغال فضاهاي خـالی مـانع رشـد  

. عملکرد بیولوژیک ذرت  گرددنتیجه بر وزن خشک آن افزوده مـی

کاهش   خالص  کشت  با  مقایسه  در  یونجه  با  مخلوط  در کشت 

کشت مخلوط ماشک با  در    . (Zhang et al., 2011)داشته است  

کشت شده در مخلوط    اهانی از گ  کیهر    کیولوژبی  ، عملکردوالفی

نسبت به کشت خالص آنها کاهش    داريیبه طور معن  اهیدو گ  نیا

  . (Tuna and Orak, 2007)  تاس  افتهی

  شاخص برداشت 

هاي کشت و اثر متقابل آنها بر  تیمارهاي کود دامی، نسبت

معنی برداشت  بود  شاخص  میانگین  ).5جدول  (دار  ها  مقایسه 

درصد    37/49نشان داد که باالترین مقدار شاخص برداشت برابر با  

  به دست   لوبیاخالص    کشتی +  تن در هکتار کود دام  30از کاربرد  

برداشــت گیــاه    ).6  جدول(آمد   شـــاخص  افـــزایش  علـت 

روي خــاك  تواند به سبب اثرات مطلـوب کـود دامـی بـر  لوبیا می

ماننــد افــزایش مــواد آلــی خــاك، بهبــود ساختمان خاك  

   و ظرفیـت بـاالي نگهـداري آب در خـاك باشد.
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 دانه  پروتئین درصد

-ها نشان داد که کود دامی، نسبتنتایج تجزیه واریانس داده

دانه لوبیا در سطح    بر پروتئین  هاتیمار  کنشبرهم هاي کاشت و  

معنی درصد  یک  ( احتمال  بود  درصد  5جدول  دار  باالترین   .(

تن در هکتار کود    30درصد از کاربرد    18/22دانه برابر با    پروتئین

افزایش غلظت  ). 6جدول حاصل شد ( لوبیاخالص  کشتی + دام

توان به افزایش  پروتئین دانه لوبیا پس از کاربرد کود دامی را می

جذب نیتروژن، فسفر، روي، آهن، منگنز، مس و غیره نسبت داد  

غلظت بود  زیرا  خاك  از  بیشتر  دامی  کود  در  عناصر  این  هاي 

  بهبود تغذیه گیاه سبب افزایش تشکیل  ؛ لذا)2و    1هاي  (جدول

است  پروتئین اثر ).  Marschner, 2003(  گردیده  تحقیق   در 

  پروتئین  غلظت  و  عملکرد  رشد،   بر  دامی  کود  و  مخلوط  کشت

خام دانه لوبیا در شرایط    گاودانه باالترین پروتئین  و  لوبیا  ذرت،

متقابل    60کاربرد   اثر  ولی  تن در هکتار کود دامی حاصل شد 

  ) Najafi, 2013(  نبود دارلوبیا معنیدانه    خام  تیمارها بر پروتئین

لوبیا در کشت  رد اقتصادي  کاهش عملک   که  6جدول  با توجه به  

با   ترشمخلوط  می  چاي  نشان  نظر  ،  دهدرا  اساس    مارشنر بر 

(Marschner, 2003)    در لوبیا  دانه  پروتئین  غلظت  افزایش 

می را  مخلوط  داد  کشت  نسبت  تغلیظ  اثر  وقوع  به  توان 

سرعت تشکیل دانه از سرعت تشکیل پروتئین کمتر    گریدعبارت به

  . بوده است

  يریگجهینت

کشت  نتایج تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کود دامی و  

را   بلبلیچشمو لوبیا  کمی و کیفی چاي ترش    هايویژگیمخلوط  

ویژگی بهبود  با  دامی  کود  زیرا  داد،  و  افزایش  فیزیکی  هاي 

خاك،   در  غذایی  عناصر  فراهمی  و  رطوبتی  محتواي  شیمیایی، 

می گیاه  بهتر  توسعه  و  رشد  کشت  بهرهشود.  موجب  از  گیري 

رقابت   کاهش  دلیل  به  رقابت    ياگونه نیبمخلوط  به  نسبت 

ایجاد  و    طیاز طریق استفاده بهینه از عوامل محی  ياگونه درون

را پایداري و ثبات تولید    ،هاي کشاورزينظام  تنوع زیستی در بوم

لوبیا  ، براي تغذیه بهتر گیاه چاي ترش و  یطورکلبهبه همراه دارد.  

تن در   30افزایش عملکرد کمی و کیفی آنها کاربرد  بلبلی و  چشم

و کشت مخلوط در سیستان   دامی  کود  شرایط مشابه  و  هکتار 

شود. توصیه می
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Abstract 

In order to study the effects of manure and different intercropping patterns on quantitative and 
qualitative yield of roselle and cowpea, an experiment was conducted as split plot based on a 
randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Center of 
Zabol University in 2013. The treetments included 0, 20 and 30 t.ha-1 manure to main plots and 
different intercropping patterns (sole roselle, sole cowpea, %75 roselle + 25% cowpea, %50 roselle 
+ %50 cowpea, and %25 roselle + %75 cowpea) in sub plots. Results revealed that in roselle the most 
plant height, number of fruits per plant, economic yield, biological yield and in cowpea the maximum 
number of pod per plant, economical yield, biologinal yield and percent seed protein of sole cropping 
along with application of 30 t.ha-1 manure were obtained. The highest amount anthocyanins and 
carbohydrates sour tea were obtained from the application of 30 t.ha-1 of manure and intercropping % 
25 hibiscus + % 75 cowpea. The highest harvest index in roselle of %75 roselle + %25 cowpea and 
in cowpea of pure cultures along with application of 30 t.ha-1 manure were obtained. 
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