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چكيده
مزرعه زعفران ،طی شروع دوره ركود تا گلدهی بدون رشد است و افزايش دماای خااک و كااهش كاارايی اساتفاده از زماين از جملاه
مشکلات اصلی تکكشتی اين گياه محسوب میشوند .به منظور بررسی تأثير انواع آرايشهای كشت مخلوط گياه دارويای نندسااله پنيارک
( )Malva sylvetris L.با زعفران ( )Crocus sativus L.بر رشد بنه و عملکرد گل به منظور تخفيف اثر تغيير اقليم و گرمايش جهانی ،آزمايشی در
مزرعه تحقيقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،در سه سال زراعی  0550-50و  0550-51و  0551-57به اجرا درآمد .تيمارها
شامل فاصله رديف  00 ،51 ،00و  11سانتیمتر زعفران از پنيرک و كشت خالص پنيرک و زعفران بودند .نتايج سال سوم نشان داد كاه اثار
آرايشهای كشت مخلوط با پنيرک بر شاخصهای عملکرد گل و بنه زعفران معنیدار بود .مقايسه بين تيمارهای خالص با مخلوط نشان داد
كه بيشترين تعداد گل ،عملکرد كلاله خشک و عملکرد بنههای دختری در كشت خالص به ترتيب برابر باا  90گال در متار مرباع1/2000 ،
گرم بر متر مربع و  21/00گرم بر مترمربع مشاهده شد .در بين تيمارهای كشت مخلوط نيز بيشترين مقدار برای فاصله رديف  51سانتیمتار
به ترتيب با  01گل در متر مربع 1/000 ،گرم بر متر مربع و  05/55گرم بر متر مربع بدست آمد .محتوی كروسين ،پيکروكروسين و سافرانال
تحت تأثير معنیدار كشت مخلوط با پنيرک قرار نگرفت .اثر كشت مخلوط با زعفران بر وزن گل تر ،وزن خشک گل و تعداد شااخه جاانبی
پنيرک معنیدار بود .بيشترين وزن خشک گل پنيرک برای فاصله رديف  11سانتیمتر با  29/95گرم بر متر مربع مشاهده شد .دامنه نسابت
برابری زمين  0/10-0/77محاسبه شد كه بالاترين ميزان برای فاصله رديف  00سانتیمتری پنيرک از زعفران بود.
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 ،)2019لذا مشاخص شاده اسات قرارگياری انادامهای هاوايی

مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.گياهی يکساله در مزارع نند

گياهان همراه بر سطح خااک از طرياق ساايهانادازی و كااهش

ساله و متعلق به خانواده زنبقيان است كاه گلادهی آن در پااييز

دمای خااک باه وياژه طای ساالهاای اخيار باه دليال وقاوع

میباشد .اين گياه از اواخر ارديبهشت و تابستان خشاک شاده و

خشکسالیها و با توجه باه كااهش ساطح مناابع آب زيرزمينای

به خواب مایرود ( .)Molina et al., 2004ايان گيااه در ناواحی

میتواند احتمالاع از طريق ارتقا خدمات و كاركردهای گياه هماراه

خشک و نيمهخشک دنيا به ويژه ايران كاشته مایشاود و باومی

همچون كاهش دما و مطلوب شدن شراي برای رشاد بناههای

& Khanali et al., 2016; Sepaskhah

مادری سبب تحريک گلدهی شده و افزايش عملکرد زعفاران را

منطقه خراساان اسات (
2009

 )Kamgar-Haghighi,كااه نقااش مهماای در اقتصاااد

كشاااورزی و معيشاات روسااتاييان اياان اسااتان ايفااا مااینمايااد
(

;Bouzarjmehri et al., 2016; Nasabian & Jafari, 2016

در پی داشته باشد (

Koocheki et al., 2006; Koocheki et al.,

 .)2019علاوه بر اين كه بهبود كارايی استفاده از زمين و باه تباع
آن افزايش درآمد را نياز موجاب مایگاردد (

Koocheki et al.,

 .)Khorramdel et al., 2018بررسیها نشان داده اسات كاه باه

 .)2019البته ،بهدليل ويژگیهای خاص زعفران بايستی انتخااب

دليل شکل پوشش گيااهی و گساترن نسابتاع ضاعيف سيساتم

گياه همراه باا دقات انجاام شاود (.)Khorramdel et al., 2016

ريشهای زعفران ،بخش قابل توجهی از منابع مورد بهارهبارداری

گياهان همراه از طريق افزايش ماده آلی و در نتيجه افزايش نفوذ

;Koocheki & Seyyedi, 2016b

باران و نزولات آسمانی ،ممانعت از رشد علفهای هارز ،افازايش

 .)Koocheki & Seyyedi, 2015; Fallahi et al., 2015عزيازی

زيستتوده ميکروبای خااک و تشاديد فعاليتهاای ريزجاناداران

ژوهان و همکاران ( )Azizi-Zohan et al., 2008گزارن كردناد

خاكزی ،نقش مهمای در كشااورزی پايادار نياز ايفاا میكنناد

با وجودی كه زعفران گياهی دارای نياز آبی كم و نسبتاع مقاوم به

( .)Jahan et al., 2013همچناين تحقيقاات نشاان میدهاد كاه

تنش خشکی میباشد ،ولی دستيابی به عملکرد مطلوب ،نيازمناد

كشت زعفران با ديگر گياهان مزايايی از قبيل كنترل علفهاای

آبياری مناسب و تأمين نياز آبی گياه در دوره رشد سبزينهای میباشد.

هرز را به دنبال دارد و علاوه بر آن ،سايهاندازی گياهان همراه به

ايان گيااه قارار نمایگيارد (

عوامل متعددی بر عملکرد گياه زعفران تأثير گذارند كه دما،
يکی از مهمترين اين عوامل است و میتواناد از طرياق گلادهی
نقش بسزايی بار عملکارد آن داشاته باشاد (

Koocheki et al.,

موجب سايهاندازی و خنکتر شدن خاک ،باعث افزايش عملکرد
گاال و بنااه در زعفااران میشااود (

;Koocheki et al., 2006

.)Koocheki et al., 2016a

 .)2009به طوریكه بررسیها نشاان داده اسات گالانگيازی و

از جمله گياهان همراه میتاوان باه گيااه دارويای ارزشامند

عملکرد زعفران به طور مستقيم با دماای محاي و باه تباع آن

پنيرک ( )Malva sylvestris L.اشاره كرد كه از ماواد ماوثره آن

دمای خاک در ارتباط است ،البته وقوع درجه حرارتهای بالاا در

در درمااان زخمهااای معااده ،ناراحتیهااای گوارشاای ،ساارفه و...

طی تابستان میتواند نقش منفی بر عملکرد زعفران داشته باشاد

استفاده میشود .از آنجاا كاه گياهاان دارويای نقاش مهمای در

(2017

 .)Esmaelnejad,از آنجا كه گياه زعفران بخشی از بهار و

تابستان را در حالت خواب سپری میكند و در طی اين دوره فاقد
اندامهای رويشی اسات (

Kafi et al., 2002; Koocheki et al.,

صنعت پزشکی ايفاا مایكنناد (
et al., 2013

;Christodoulou et al., 2015

 ،)Shahabzadehلاذا تولياد پايادار ايان گياهااان

همچون بهرهگيری از كشات مخلاوط در شاراي عادم مصارف

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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نهاادههاای شايميايی اماری ضاروری در حفا بهباود كيفيات

و ايجاد يک منبع درآمد جانبی برای كشااورزان مایتواناد مفياد

محسوب میشود .جهت دساتيابی باه حاداكعر عملکارد ،تعياين

باشد .لذا هدف از اجرای اين آزمايش نندساله بررسی تأثير انواع

آرايش كاشت مطلوب و تراكم مناسب ضروری میباشد ،نرا كاه

آرايشهای كشت مخلوط با گيااه دارويای نندسااله پنيارک بار

اگر گياهان برمبنای آرايش مطلوب بر سطح خاک توزياع نشاده

عملکاارد گاال و بنااه و خصوصاايات كيفاای زعفااران بااه عنااوان

باشند ،منابع موجود به ويژه نور به صاورت كامال ماورد بهاره-

راهکاری پايدار برای تخفيف اثرات تغيير اقليم و گرمايش جهانی

برداری قرار نمیگيرند كه علاوه بار كااهش عملکارد ،هادررفت

انجام شد.

ساير منابع را نيز موجب میگردد .از طرف ديگر ،اگر تراكم بالاتر
از حد مطلوب انتخاب شده باشد ،تشديد رقابت را به دنباال دارد،

مواد و روشها

بنابراين انتخاب آرايش مناسب كاشت از طرياق بهارهبارداری از

اين آزمايش در قالب طر بلوکهای كامل تصادفی با نهاار

نااور میتوانااد در حصااول عملکاارد مطلااوب بساايار مفيااد باشااد

تکرار ،در مزرعه تحقيقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسای

( .)Barkhi et al., 2009علاوه بر اين ،از آنجا كاه در كشاور ماا

مشهد واقع در  01كيلومتری شرق مشهد با عرض جغرافيايی 51

نزولات جوی كم و مناابع آب محادود اسات ،از ايان منظار نياز

درجه و  01دقيقه شمالی و طول جغرافيايی  05درجه و  51دقيقه

انتخاب آرايش مطلوب كاشت از طريق استفاده بهينه از منابع به

شرقی و ارتفاع  590متر از سطح دريا ،در سه سال زراعی متوالی

ويژه آب و سايهاندازی بر سطح خاک به واسطه ممانعت از تبخير

 0550-51 ،0550-50و  0551-57به اجرا درآمد .قبل از انجاام

و تعرق مخصوصاع در مناطق خشک و نيمهخشاک ضاروری باه

آزمايش جهت تعياين خصوصايات فيزيکای و ميازان عناصار از

نظر میرسد (.)Onnabi Milani, 2002

عمق  1-20سانتیمتری از نقااط مختلفای از خااک مزرعاه باه

بر اين اساس ،با توجه به اينکاه رونهاای معماول اصالا
نباتات برای گياه زعفران به دليل دارا بودن سه سری كروماوزوم
در سلولهای سوماتيکی،

پيشرفت نندانی نداشاته ( Kafi et al.,

 )2002و بنههای مادری نقاش مهمای در گالانگيازی و تولياد
عملکرد ايان گيااه ايفاا

مایكناد ( Alipoor Miandehi et al.,

صورت تصادفی نمونهگيری انجاام شاد كاه نتاايج در جادول 0
نشان داده شده است.
لازم به ذكر است كه سال قبل از اجرای مطالعه ،زمين ماورد
نظر آيش و سال قبل از آن زير كشت يونجه بوده است كه ايان
امر بهبود خصوصيات شيميايی خاک را به دنبال داشته اسات .در

 )2014; Renau-Morata et al., 2012و از طرفی در نظر گرفتن

اوايل شهريور ماه پس از شخم اوليه و ديسک و تساطيح زماين

شراي اقليمی مناطق زعفرانكاری و وجود درجاه حارارتهاای

به وسيله لولر ،كرتهايی به ابعاد  2×0/0متر ،توس كارگر ايجاد

نسبتاع بالا در اين مناطق ،بنظر میرسد كه كشت مخلوط زعفران

شد .بين هر كرت پشتههاايی باا عارض  01ساانتیمتار و باين

با گياهان همراه بتواند از طريق ساايهانادازی ،در تعاديل دماای

تکرارها يک متر فاصله در نظر گرفته شد .نهال تان در هکتاار

خاک و به تبع آن افازايش طاول دوره رويشای ،تحرياک گال-

كود دامی پوسيده از نوع گاوی قبل از كاشت به خااک اضاافه و

انگيزی ،افزايش طاول دوره تخصايص ماواد فتوسانتزی از بناه

با لايه سطحی خاک به طاور كامال مخلاوط شاد .خصوصايات

مادری به بنههای دختری و بهبود رشد بناههاای دختاری ماوثر

شيميايی كود آلی شامل ميازان عناصار معادنی قابال دساترس

واقع شود .علاوه بر اينكه كاشت گيااه هماراه باه عناوان ياک

(شامل نيتروژن ،فسفر و پتاسيم ،اسيديته و هدايت الکتريکی) نيز

محصول جانبی جهت استفاده بهينه از زمين در بقيه فصول سال

قبل از افزوده شدن به خاک اندازهگيری و تعيين شد (جدول .)2
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جدول  -9خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک ( 0-52سانتیمتر)
)Table 1- Physical and chemical criteria of soil (0-25 cm

اسيديته

هدايت الكتريكی

pH

)EC (dS.m-1

7.78

0.48

ماده آلی

كربن آلی

Organic
)matter (%

Organic
)carbon (%

1.63

0.95

نيتروژن كل
Total N
)(mg.kg-1

فسفر قابل دسترس

پتاسيم قابل دسترس

Available P
)(mg.kg-1

Available K
)(mg.kg-1

55.5

194.38

653

بافت
Texture

لوم سيلت
Silty loam

جدول  -5خصوصيات شيميايی كود حيوانی
Table 2-Chemical properties of manure

اسيديته

هدايت الكتريكی

pH

)EC (dS.m-1

7.46

1.4

نيتروژن كل
Total N
)(%
0.997

رطوبت

فسفر

پتاسيم

)P (mg.kg-1

)K (mg.kg-1

Moisture
()%

0.386

1.45

38.2

بذرهای پنيرک بر مبنای آرايش كاشت يکطرفه (باا فاصاله

رديفهای پنيرک كاشته شدند .در كشت خالص زعفران عمليات

بين رديف يک متر و دهانه جوی  01سانتیمتار) در ارديبهشات

كاشت مطابق با عرف كشاورزان انجام شد .بنههاای زعفاران در

ماه سال اول كاشاته شاد .آراياش كاشات در تيمارهاای كشات

اواخر خرداد ماه بنا به توصيه كشاورزان منطقه با تاراكم  01تان

مخلوط به صورت يک رديف رديف در مياان پنيارک و زعفاران

در هکتار به صورت تسبيحی و به شيوه دستی كاشته شدند.

درنظر گرفته شد ،به گونهای كه حد فاصل هر دو رديف پنيارک

بنهها از منطقه زاوه تربت حيدريه تهيه شاد .قبال از كاشات

يک رديف زعفاران كاشاته شاد .در تيمارهاای مختلاف كشات

يک نمونه  51كيلوگرمی از بنهها جدا شده و بر اساس وزن بنهها

مخلوط هر كرت شامل نهار رديف پنيرک و نهار رديف زعفران

تفکيک شد .مشخصات وزنی بنهها در جدول  5نشان داده شاده

بود .بنههای زعفاران باا فاصاله  00 ،51 ،00و 11ساانتیمتار از

است.

جدول  -3گروهبندي بنههاي كاشته شده بر اساس وزن بنه
Table 3- Grouping of planted corms based on corm weight
2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

5.4%

13.51%

28.43%

32.46%

15.03%

5.17%

گروههاي وزنی
)Weight groups (g

درصد گروه های وزنی
Percent of weight groups

اولين آبياری پنيرک بلافاصله پاس از كاشات و آبياریهاای

به منظور بررسی صفات مورد مطالعه و اطمينان از تأثير گياه

بعدی به فاصله هر  20روز يکبار به شيوه نشتی و باا اساتفاده از

همراه بر رشد و عملکرد زعفاران ،جهات تعياين عملکارد گال،

سيفون در صورت نياز انجام شد .وجين دستی علفهای هرز بناا

برداشت كامل گلها همزمان با گلدهی از سطح كارت (در آباان

به ضرورت در طول فصل رشد هر دو گيااه انجاام شاد .آبيااری

ماه سال سوم) انجام شد .متغيرهای مورد انادازهگياری در ماورد

زعفران مطابق با عرف كشاورزان منطقه مشاهد در جاویهاای

زعفران شامل تعداد گل در واحد سطح ،عملکرد گالتر در واحاد

جداگانه انجام شد.

سطح ،عملکرد خشک كلاله و وزن خشک خامه بودند .همچناين

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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در انتهای فصل رشد رويشی طی ارديبهشت ماه جهات انادازه-

نسبت برابري زمين ( 9)LERو نسبت برابري زمين اقتصاادي

گيری صفات مربوط به بنههای دختری ،به طور تصادفی نمونه-

(5)ELER

برای ارزياابی تاأثير آراياشهاای مختلاف كشات مخلاوط

گيری از بنهها از مساحت  1/0×1/0متر مربع و با استفاده از بيل
به رون خشکهكنای انجاام و صافاتی همچاون قطار ،تعاداد و

( )LERو نسبت برابری زمين اقتصادی ( )ELERباه ترتياب باا

عملکرد اندازهگيری و تعيين شد.
به منظور تعيين خصوصيات كيفی كلاله ،انادازهگيری جاذب
نوری محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مادل

WPA,

 )S2000 UV/Vis Spectrophotometerدر طول موجهای ،207
 551و  001نانومتر بهترتيب برای تعيين محتوی پيکروكروسين،
سافرانال و كروسين انجام شد .نتايج بر اساس حداكعر جذب يک
درصد محلول آبی در طول موجهای ذكر شده (
ماده خشک حداقل طبق معادله زير بيان

زعفران با پنيرک در مقايسه با كشت خالص ،نسبت برابری زمين
اساتفاده از معادلاات  0و  2محاسابه شاد (
.)Koocheki et al., 2019
()0

.)2010

)LER= (Ysi/Yss)+(Ymi/Bms

(ارزن اقتصادی×)/(Yssارزن

اقتصادی×ELERs= (Ysi

()2
(ارزن اقتصادی×)/(Ymsارزن

) بر مبنای

گرديد ( Molina et al.,

;Gliessman, 1998

اقتصادی×ELERm= (Ymi

()5
ELER= ELERs+ELERm

()0
در اين معادله Ysi ،و  :Ymiبه ترتيب عملکرد كلالاه خشاک و

()0
در اياان معادلااه،

 :عاادد قرائاات شااده از دسااتگاه

اسپکتروفتومتر : ،وزن نمونه كلاله بر حسب گارم و  :درصاد
رطوبت نمونهها ( )1/02میباشد.

عملکرد گل خشاک پنيارک در كشات مخلاوط Bss ،و  :Bmsباه
ترتيب عملکرد كلاله خشک و عملکارد گال خشاک پنيارک در
كشت خالص و  ELERsو  :ELERmباه ترتياب نسابت براباری
زمين اقتصادی برای دو گونه زعفران و پنيرک است.

گلهای پنيرک طی مرحله گلدهی به صورت روزاناه جماع-

لازم به ذكر است همانگونه كه قبلاع نيز ذكر شد ،اين مطالعاه

آوری و برداشت و صفات مرتب با عملکرد گل و تعاداد گال در

طی سه سال اجرا شد ،ولی به جهت اطميناان از يکناواختی اثار

انتهای فصل رشد اندازهگياری شاد .بارای تعياين وزن خشاک،

تيمارها و شراي و استقرار گياه همراه (پنيرک) بر رشد و عملکرد

گلها پس از هوا خشک شدن توزين شدند .باه منظاور انادازه-

گياه زعفران فق دادههای سال آخر در اين مقاله ماورد بررسای

گيری عملکرد بذر در پايان فصل رشد ،بعد از حذف اثرات حاشيه

قرار گرفت.

ای ،بذرها از سطح يک متر مربع جمعآوری و توزين شد .در اين

در پاياان باه منظاور تجزياه و تحليال دادههاای حاصال از

زمان همچنين ،ارتفاع بوته ،اجزای عملکرد شاامل تعاداد شااخه

آزمايش از نرمافزار  Minitab17و برای رسم نمودارها از نرمافازار

جانبی در بوته ،تعداد كپسول در بوته ،وزن كپسول در بوتاه ،وزن

 Excelاستفاده شد .ميانگينها نيز با استفاده از آزمون  LSDو در

بذر در بوته و تعداد بذر در بوته نيز اندازهگيری و ثبت شد.

سطح احتمال پنج درصد با يکديگر مقايسه شدند.

0- Land Equivalent Ratio
2- Economic Land Equivalent Ratio
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نتايج و بحث

خشک كلاله و عملکرد گل تر در سطح احتمال  0درصد معنیدار

شاخصهاي گل و بنه زعفران

شد و وزن خشک خاماه تحات تاأثير تيمارهاای آزماايش قارار

نتايج تجزيه واريانس دادهها در سال سوم نشان داد كه اثار

نگرفت (جدول .)0

فاصله رديف كشت پنيرک از زعفاران بار تعاداد گال ،عملکارد
جدول  -4تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر آرايشهاي كشت مخلوط با پنيرک بر شاخصهاي عملكرد گل زعفران
Table 4- Analysis of variance (mean squares) for the effect of intercropping patterns with mallow on flower yield traits of
saffron

وزن خشک خامه

تعداد گل

عملكرد خشک كلاله

عملكرد گل تر

درجه آزادي

ضريب تغييرات

Dry style weight

Number of flowers

Dry stigma yield

Fresh flower yield

df

S.O.V.

0.001242

662.1

0.00841

66.909

3

بلوک

0.00069 ns

*570.1

*0.00823

*45.545

4

0.00040

108.3

0.00197

8.403

12

10.22

67.17

16.61

34.43

Replication

فاصله رديف كشت
Row spacing

خطا
Error

ضريب تغييرات
)C.V. (%

 :** ،* ،nsبه ترتيب عدم وجود اختلاف معنیدار و اختلاف معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns, * and **: represent non-significant and significant at 5% and 1% level, respectively.

مقايسه ميانگين دادهها نشان داد كه بيشترين عملکرد گل تر

شده است .همچنين در بين تيمارهای مربوط به كشات مخلاوط

در تيمار كشت خالص زعفران به دست آمد .به نظر میرسد كاه

بيشترين عملکرد گل تر زعفران در فاصله كشت  51سانتیمتری

اختصاص فضای بيشتر در تيمار كشت خالص منجر باه افازايش

با پنيرک وكمترين عملکرد گل تر با  71درصد كاهش در فاصله

عملکرد گل در مقايسه با آرايشهای كشت مخلاوط باا پنيارک

كشت  11سانتیمتری پنيرک حاصل شد (جدول .)0

جدول  -2مقايسه ميانگين اثر آرايشهاي مختلف كشت مخلوط با پنيرک بر شاخصهاي عملكرد گل زعفران
Table 5- Mean comparisons for the effect of different intercropping patterns with mallow on flower yield indicators of saffron

عملكرد خشک كلاله

تعداد گل در متر مربع

Dry stigma yield
)(g.m-2
0.090
0.155
0.0286
0.0366

Flower number
)(No.m-2
27
46
20
9.33

9.72
13.39
7.19
3.13

0.2115

81

26.51

0.078

18.3

5.12

عملكرد گل تر
)Fresh flower yield (g.m-2

فاصله رديف در آرايشهاي كشت مخلوط
Row spacing in intercropping patterns
)(cm
15
30
45
60

كشت خالص زعفران
Sole saffron cultivation
*)LSD (0.05

* ميانگينهای هر ستون كه بزرگتر از مقادير  LSDدر سطح احتمال پنج درصد باشند ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  LSDدارند.
* Means within each column followed by larger than the LSD are significantly different at p ≤ 0.05 as determined by LSD test.

تعداد گل زعفران نياز باا اطميناان  50درصاد تحات تاأثير

 .)0در مقايسه بين تيمارهاای مخلاوط و خاالص ،مشاابه سااير

آرايشهای مختلف كشت مخلوط با پنيرک قرار گرفات (جادول

صفات مربوط به گل ،حداكعر تعداد گل مربوط باه تيماار كشات

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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 )Khosravi,روی كشت مخلوط زعفران با زياره ساياه و

خالص زعفران بود .در مقايسه بين آرايشهای كشت مخلوط باا

(2005

پنيرک ،بيشترين تعداد گل در فاصله رديف  51سانتیمتر پنيرک

كااونکی و همکاااران (et al., 2013

از زعفران ( 01گل در مترمربع) و كمترين تعداد گل برای تيماار

مخلوط زعفران با مرزنجون مويد آن است كه كشت مخلوط از

فاصله رديف  11سانتیمتر ( 5/5گل در مترمرباع) مشااهده شاد

طريق سايهاندازی و كاهش دمای خاک موجاب تحرياک گال-

(جدول  .)0به نظر میرسد كه وجود فاصله بيشتر بين رديفهای

انگيزی و بهبود عملکرد گل شد كه اين امر میتواناد در شاراي

كشت پنيرک با زعفران در آرايشهای كاشت با فاصله بيشاتر از

اقليمی فعلی كه شراي محيطی نوسانات زيادی به وياژه از نظار

پنيرک باعث شده كه تأثير سايهاندازی گيااه هماراه پنيارک بار

دما و بارندگی تجربه میكند ،مفيد واقع گردد .همچناين از آنجاا

رديف كشت كاهش يافته و تعديل دمای خاک در ايان آراياش-

كه تعادل دسترسی به عناصار غاذايی يکای ديگار از مهمتارين

های مخلوط به خوبی انجام نشده باشد .به هماين دليال ميازان

عوامل موثر بر رشد بنههای دختاری و عملکارد كلالاه زعفاران

افزايش عملکرد گل در اين تيمار (فاصاله ردياف  11ساانتیمتر

اسات (

پنيرک از زعفران) در مقايسه با افزايش عملکرد در فاصله رديف

 ،)Koocheki & Seyyedi, 2016aبر اين اساس به نظر میرساد

 51سانتیمتری بسيار كمتر بود (جادول  .)5از طارف ديگار ،باه

كه تجزيه تدريجی بقايای گياه همراه پنيارک طای فصالهاای

نظر میرسد كه همراهی با گياه دارويی پنيرک در كشت مخلوط

پاييز و زمستان متقارن با مراحل گلدهی و رشد رويشی زعفاران،

با زعفران از طريق سايهاندازی و خنک شدن سطح خاک موجب

احتمالاع بدليل افزايش ماده آلای و بهباود خصوصايات شايميايی

بهبود شراي رشدی برای بنههای دختری شده كاه ايان امار از

خاک افزايش رشد ،بهبود تعداد گل و به تبع آن عملکرد كلاله را

طريق تحريک توليد گل ،افازايش وزن گال تار و وزن خشاک

موجب شده است .در اين راستا كونکی و همکاران (

كلاله را به دنبال داشته است .نتايج بررسیها مؤيد آن اسات كاه

 )et al., 2016aگزارن نمودند كه كشت مخلاوط زياره سابز باا

پخش كلش بر سطح خاک از طريق تعديل دما موجب تسريع در

زعفران ،افزايش تعداد گل و عملکرد خشک كلالاه را باه دنباال

زمان ظهور گل و به تبع آن افزايش عملکرد گل شده اسات .باا

داشت.

 )Koochekiروی كشاات

;Behnia et al., 1999; Koocheki & Seyyedi, 2015

Koocheki

توجه به اين نکته كه القای گلدهای زعفاران در طای تابساتان

وزن خشک كلاله با اطمينان  50درصد تحت تاأثير آراياش-

شکل میگيرد ()Khorramdel et al., 2016; Benschop, 1993

های كشت مخلوط با پنيرک قارار گرفات (جادول  .)0مقايساه

و وجود درجه حرارتهای بالا میتواند موجب تأخير در ظهور گل

ميانگين دادهها نشان داد كه اختصاص فضای بيشاتر در كشات

Molina et al.,

خالص زعفران ،منجر به حصول بالااترين وزن خشاک كلالاه در

 ،)2005لذا به نظر میرسد كه كشت مخلوط پنيرک باا زعفاران

اين تيمار شد .همچنين در مقايسه بين تيمارهای مخلوط آرايش

به دليل بهبود شراي رشدی برای بنهها نظير خنک شدن ساطح

كاشت پنيرک با زعفران مشخص شد كه بيشترين عملکرد كلاله

خاک تحت تاأثير ساايهاندازی گيااه هماراه منجار باه افازايش

در فاصله كشت  51سانتیمتر از پنيرک بدست آمد؛ به طوریكه

گلوی و همکاران ( Galavi

در بين تيمارهای كشت مخلوط ،افزايش فاصله رديف پنيارک از

 )et al., 2009نيز در تاييد نتايج فوق بيان داشاتند كاه پتانسايل

زعفران از  51به  11سانتیمتر ،منجر به كااهش 71درصادی در

رشد و عملکرد زعفران تحت تأثير تعديل دمای خاک به واساطه

وزن خشک كلاله گرديد (جدول  .)0به نظر میرسد كه علاوه بار

مصرف مالچ كلش گندم افزايش میيابد .نتايج مطالعات خسروی

تأثير سايهاندازی پنيرک بر زعفران ،آبيااری پنيارک باه عناوان

و در نتيجاه كااهش عملکارد زعفاران گاردد (

عملکرد گل در زعفران گرديده است.
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گياهی بهاره در فصل تابستان احتمالاع از طريق خنک شدن خاک

های مختلف محيطی به ويژه خشکی و درجه حرارتهای بالا در

و بهبود شراي برای رشد بنهها تأثير معبتای بار بهباود عملکارد

مناطق خشاک و نيماهخشاک هساتند ،باه ارمغاان آورد .البتاه

كلاله داشته است .افزايش عملکرد زعفاران باه واساطه آبيااری

همانگونه كه قبلاع نيز تآكيد گردياد ،موفقيات در كشات مخلاوط

Farooq et

دارد ( Khorramdel et al.,

تابستانه توس ساير محققين نيز اثبات شاده اسات (

 .)al., 1983; Koocheki et al., 2006همچنين همانگونه كاه در
جدول  0مشااهده مایشاود ،افازايش فاصاله ردياف پنيارک از
زعفران از  51سانتیمتری به بالا به واساطه تاأثير كمتار ساايه-
اندازی پنيرک بر زعفران ،اثر كمتری بر افازايش عملکارد كلالاه
نشان داد .بر اين اسااس از آنجاا كاه تناوع زيساتی و پاياداری
مهمترين رهآورد بکارگيری كشت مخلاوط باه عناوان ماديريت
زراعای در سيساتمهاای كشااورزی اسات (
1998

;Yin et al., 2017

 ،)Gliessman,پيشنهاد میشود باا بهارهگياری از كشات

مخلوط زعفران با ساير گياهان دارويی نظير پنيرک ،بهبود تناوع
زيستی و به تبع آن پايداری و ثبات را برای بومنظامهاای تولياد

بستگی به انتخاب صحيح گياه همراه

2016; Naderi Darbaghshahi et al., 2013; Asadi et al.,

 ،)2016لااذا پيشاانهاد ماایشااود خصوصاايات مورفولااوژيکی و
فيزيولوژيکی و نيازهای محيطی گونههای همراه به دقات ماورد
بررسی قرار گيرد.
براساس نتايج جدول تجزيه وارياانس ،در باين خصوصايات
مربوط به بنه زعفران ،فاصله رديف در كشت مخلوط باا پنيارک
تنها بر عملکرد بنه دختری با ساطح اطميناان  50درصاد تاأثير
معنیداری داشت و ساير صفات شامل تعداد و متوس قطر بناه-
های دختری تحت تأثير تيمارهای مورد آزماايش قارار نگرفتناد
(جدول .)0

اين گياه كه به ميزان زيادی تحت تأثير نوسانات اقليمی و تنش-
جدول  -6تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر آرايشهاي مختلف كشت مخلوط با پنيرک بر شاخصهاي عملكرد بنه زعفران
Table 6- Analysis of variance (mean squares) for the effect of different intercropping patterns of mallow on corm indicators
of saffron

متوسط قطر بنههاي

تعداد بنههاي دختري

دختري
Mean diameter of
replacement corms

Number of
replacement
corms

Yield of replacement
corms

df

0.0255

625

1985

3

0.00627 ns

809.6 ns

*12631

4

0.01459

1019.4

19262

12

25.9

عملكرد بنههاي دختري

درجه
آزادي

S.O.V.

بلوک

منابع تغييرات

Replication

فاصله رديف در آرايشهای كشت مخلوط
Row spacing in intercropping
patterns

خطا
Error

ضريب تغييرات
32.20
28.16
)C.V. (%
 * ،nsو ** :به ترتيب عدم وجود اختلاف معنیدار و اختلاف معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns * and **: represent non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

بر اساس جادول مقايساه مياانگين بيشاترين عملکارد بناه
دختری در كشت خالص زعفران و سپس در تيمار فاصاله ردياف

 51سانتیمتری زعفران از پنيرک به دست آمد (شکل .)0

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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شكل  -9مقايسه ميانگين اثر آرايشهاي مختلف كشت مخلوط با پنيرک بر عملكرد بنههاي دختري زعفران
Figure 1- Mean comparisons for the effect of different intercropping patterns with mallow on yield of replacement corms
of saffron.

*ميانگينهای بزرگتر از مقادير  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  LSDدارند.
* Means followed by larger than the LSD are significantly different at p ≤ 0.05 as determined by LSD test.

همانگونه كه قبلاع نيز ذكر گرديد و در بيشتر مقالات مربوط به

گلدهی  25درجه سانتیگراد اسات ( ،)Molina et al., 2005لاذا

كشت مخلوط مورد تأييد اكعر محققان میباشد ،اختصاص فضای

پايين بودن ميزان ماده آلی خاک در مازارع زعفاران (

بيشتر در كشت خالص منجر به افزايش عملکرد بنههای دختری

 )Moghaddam et al., 2015از يکطرف و عدم وجود انادامهاای

شده است .همچنين در بين تيمارهاای كشات مخلاوط ،احتمالااع

رويشی طی اين زمان بر سطح خاک به دليال بالاا باودن دماا و

كنترل بهتر دما به واسطه سايهاندازی گياه هماراه پنيارک در دو

وقوع نوسانات دمايی خاک ،علاوه بر ايجاد تنشهاای حرارتای و

تيمار  51و  00سانتیمتر منجر به ايجاد شاراي مناسابتار در

رطوبتی به بنههای دختری ،تشديد فرسايش را نيز موجاب مای-

خاک و در نتيجه بهبود رشد و عملکارد بناههای دختاری شاده

گردد .لذا در اين آرايشهای كشت مخلوط به نظر مایرساد اثار

گلوی و همکااران ( Galavi et al.,

معبت كشت مخلوط با پنيرک بار بهباود تولياد زعفاران بيشاتر

 )2009با بررسی اثر سايهاندازی بار رشاد زعفاران تحات تاأثير

مربوط به پوشش سطح خاک توس گياه هماراه مایباشاد كاه

كاربرد مالچ ،نيز نتايج فوق را تاييد كردند .بار طباق گزارشاات و

باعث افزايش كارايی مصرف منابع ،ارتقا بهارهوری (

است (شکل  .)0در اين راستا

Rezvani

Yadav et

مشاهدات ،مزرعه زعفران طی ارديبهشت تا مهر ماه معمولاع بدون

 ،)al., 2018تخفيف

رشد رويشی است و بنههای دختری در حال گذرانيدن دوره ركود

 ،)Wang et al., 2014كاهش تبخير و تعرق و جلوگيری از تلفات

مایباشاند (

Koocheki & Seyyedi, 2015; Koocheki et al.,

)2019; Renau-Morata et al., 2012؛ در حالیكه القای گلدهی
در ايان زماان باه وقاوع مایپيونادد (

عناصار غاذايی (

دما ( ;Yin et al., 2020; Chen et al., 2018

Ebrahimian et al., 2016; Murungu et al.,

 )2011باه وياژه طای دوره ركاود زعفاران (

Koocheki et al.,

Koocheki & Seyyedi,

 )2016b; Rezvani Moghaddam et al., 2013میشود .بر ايان

 .)2016bاز طرف ديگر ،از آنجا كه دمای مطلاوب بارای القاای

اساس بکارگيری كشت مخلوط در مزارع زعفاران مایتواناد باه
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اكوسيستمهای زراعی توليد زعفران نيز به همراه خواهد داشت.

عنوان راهکاری پايدار برای كاهش فرسايش ،جلوگيری از تلفات
آب به صورت تبخير و به تبع آن افزايش كاارايی مصارف آب و

خصوصيات كيفی زعفران

همچنين تخفيف و تعديل دمای خاک به واسطه سايهانادازی بار

ميزان كروسين ،پيکروكروسين و سافرانال تحت تأثير معنی-

سطح خاک مدنظر قرار گيرد .علاوه بر اين ،مشاخص اسات كاه

دار آرايشهای مختلف كشت مخلاوط باا پنيارک قارار نگرفات

پنيرک علاوه بر مزايای حضور خود به عنوان ياک گيااه دارويای

(جدول .)7

مهم ،در عين حاال كاركردهاای معبات و قابال تاوجهی بارای

جدول  -7تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر آرايشهاي مختلف كشت مخلوط با پنيرک بر شاخصهاي كيفی زعفران
Table 7- Analysis of variance (mean squares) for the effect of different intercropping patterns of mallow on quality
indicators of saffron

سافرانال

پيكروكروسين

كروسين

درجه آزادي

منابع تغييرات

Safranal

Picrocrocin

Crocin

df

S.O.V.

3.417

3.417

3.299

3

بلوک

0.0127ns

0.0250ns

0.0396ns

4

0.087

0.083

0.118

12

0.10

0.45

0.19

Replication

فاصله رديف در آرايشهای كشت مخلوط
Row spacing in intercropping patterns

خطا
Error

ضريب تغييرات
)C.V. (%

 :** ،* ،nsبه ترتيب عدم وجود اختلاف معنیدار و اختلاف معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns, * and **: represent non-significant and significant at 5 and 1% levels, respectively.

تحقيقات نشان داده كه كيفيت زعفران متأثر از غلظات ساه

بين صفات مورد مطالعه فق وزنتر و خشک گل و تعداد شااخه

متابولياات ثانويااه عمااده شااامل كروسااين (عاماال رناا )،

جانبی تحت تأثير تيمارهای كشت مخلوط با زعفران قرار گرفات

میباشد (Lage

و بر ساير صفات مورد بررسی اثر معنیداری نشان ناداد (جادول

 .)& Cantrell, 2009; Srivastava et al., 2010به نظر میرساد

 .)9ننين به نظر میرسد كه غالبيت مطلق بوته پنيرک به نسبت

كه سنتز و توليد متابوليتهای ثانويه در زعفاران عمادتاع توسا

زعفران از يکطرف و عدم همپوشانی فصل رشد ايان دو گيااه از

پيکروكروسين (عامل طعم) و سافرانال (عامل بو)

خصوصيات ژنتيکی كنترل میشاود (

;Lage & Cantrell, 2009

 )Zarinkamar et al., 2011و كمتر تحت تأثير ماديريت زراعای

طرف ديگر منجر به عدم تأثير پذيری اكعر صفات ماورد مطالعاه
در پنيرک از كشت مخلوط با زعفران شده است.

همچون كشت مخلوط قرار میگيرد .در همين راساتا كاونکی و

مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه نشاان داد كاه بالااترين

همکاران ( )Koocheki et al., 2016bنياز گازارن كردناد كاه

عملکردتر و خشک گل برای فاصله رديف  11سانتیمتر پنيارک

نسبتهای كشات مخلاوط باا زيارهسابز تاأثير معنایداری بار

از زعفران مشاهده شد (جدول .)5

خصوصيات كيفی زعفران نداشت.
شاخصهاي عملكرد و اجزاي عملكرد پنيرک

تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه پنيرک نشان داد كاه از

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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جدول  -1مقايسه ميانگين اثر آرايش هاي مختلف كشت مخلوط با زعفران بر عملكرد گل و تعداد شاخه جانبی پنيرک
Table 9- Mean comparison for the effect of different intercropping patterns with saffron on flower yield and number of
branches of mallow

وزن خشک گل

وزن گل تر

فاصله رديف در آرايشهاي كشت مخلوط

Dry flower weight
)(g.m-2
13.35
19.38
20.26
28.89

Fresh flower weight
)(g.m-2
82.48
96.92
91.48
123.02

Row spacing in intercropping
)patterns (cm
15
30
45
60

27

23.30

106.30

كشت خالص پنيرک

3.60

5.19

12.9

تعداد شاخه جانبی در بوته
Branches number per plant
23.5
21.5
24
18.5

Sole cultivation of mallow
*)LSD (0.05

* ميانگينهای هر ستون كه بزرگتر از مقادير  LSDدر سطح احتمال پنج درصد باشند ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  LSDدارند.
* Means within each column followed by larger than the LSD are significantly different at p ≤ 0.05 as determined by LSD test.

به نظر میرسد كه كاهش فاصله رديف در تيمارهای كشات

و لوبيا بيان داشتند كه مواد آللوپاتياک ناشای از بناه زعفاران در

مخلوط با زعفران احتمالاع منجر باه تأثيرپاذيری بيشاتر ناشای از

خاک موجب كاهش زيستتاوده انادامهای هاوايی و زيرزمينای

آللوپاتی زعفران بر رشد رويشی و به تبع آن رشد زايشی پنيارک

گياهان مورد مطالعه شد .عسگرپور و همکااران (

Asgarpour et

 )al.,نيز اظهار نمودند كه كاربرد غلظتهای عصااره آبای

شده و لذا با كاهش فاصله كشات دو گيااه و كااهش ايان اثار،

2015

وزنتر و خشک گال كااهش يافات .در هماين راساتا اقباالی و

بنه و گلبرگ زعفران باعث كاهش درصد جوانهزنی و رشد اولياه

همکاران ( )Eghbali et al., 2008با بررسی اثر آللوپاتيک بقايای

تعدادی از گونههای علف هرز شامل تاج خروس وحشی ،خاكشير

اندامهای هوايی و زيرزمينی زعفران بر رشد گندم ،ناودار ،ماان

ايرانی و ازمک شد.

جدول  -90مقايسه ميانگين نسبت برابري زمين و نسبت برابري زمين اقتصادي در آرايشهاي كشت مخلوط زعفران و پنيرک
Table 10- Mean comparisons for land equivalent ratio (LER) and economic LER (ELER) for intercropping patterns of
saffron and Mallow

نسبت برابري زمين اقتصادي

نسبت برابري زمين اقتصادي

پنيرک

زعفران

ELERm
1.345
0.831
0.869
1.240
0.141

ELERs
0.427
0.732
0.135
0.173
0.263

نسبت برابري زمين
LER
1.773
1.564
1.005
1.413
0.363

فاصله رديف در آرايشهاي كشت مخلوط
Row spacing in intercropping
)patterns (cm
15
30
45
60
*)LSD (0.05

* ميانگينهای هر ستون كه بزرگتر از مقادير  LSDدر سطح احتمال پنج درصد باشند ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  LSDدارند.
* Means within each column followed by larger than the LSD are significantly different at p ≤ 0.05 as determined by LSD test.

نسبت برابری زمين به عنوان شاخصی مهام جهات ارزياابی

پنيرک و زعفران بالاتر از يک محاسبه شد كه ايان امار نشاان-

Gliessman,

دهنده سودمندی اجرای الگوهای كشت مخلوط اين دو گيااه در

 .)1998بر اساس نتاايج باه دسات آماده نسابت براباری زماين

افزايش بهرهوری از منابع و بهبود شراي محيطی میباشد .نتايج

( )LERو نسبت براباری زماين اقتصاادی ( )ELERبارای هماه

نشان داد كاه فاصاله ردياف  00ساانتیمتر پنيارک از زعفاران

تيمارهای مورد آزمايش در آرايشهای كشات مخلاوط دو گيااه

بالاترين نسبت برابری زمين ( )0/77را به خود اختصاص داد كاه

كارايی كشت مخلوط مورد استفاده قرار میگيارد (

تأثیر آرایشهای کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم
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اختلاف معنیداری با تيمارهای فاصله ردياف  51و  11ساانتيمتر

عناصر غذايی باه خاوبی اساتفاده نمایشاود .از ايانرو ،كاشات

نداشت .علاوه بر آن ،در اين تيمار به طور همزمان امکاان تولياد

زعفران به صورت مخلوط با گياهان ديگار و باه وياژه گياهاان

 0/0كيلوگرم كلاله خشک زعفران و  055كيلوگرم در هکتار گل

دارويی به دليل نياز آبی پايين و خصوصيات كاركردی منحصر به

خشک پنيرک وجود دارد كه به واسطه افازايش درآماد و بهباود

فرد و نيز كاشت گياهان پوششی مناساب مایتواناد در افازايش

وضعيت اقتصادی و معيشت كشاورزان زعفارانكاار ماوثر باشاد.

بهرهوری و كارايی استفاده از زمين و نهادههاا باه طاور وياژهای

بررسی نسبتهای برابری زمين جزئی بارای دو گيااه پنيارک و

مفيد واقع شود.

زعفران نيز بيانگر تأثير معبت كشت مخلوط بر عملکارد هار دو
گياه به ويژه زعفران بود؛ به طوریكه در اين تيمارها زعفاران از

نتيجهگيري

همراهی با پنيرک تأثير معبتتری پذيرفته است .به عبارت ديگر،

توليد زعفران به عنوان گياهی با آشيانه اكولاوژيکی وياژه از

پنيرک به عنوان يک گياه همراه به واسطه سايهاندازی بر ساطح

نظر نياز آبی پايين ،بهرهوری بالا و ارزن بالای اقتصادی به طور

خاک و تعديل دما نهايتاع عملکرد بالاتر زعفاران را موجاب شاده

ويژهای مورد توجه محققان قرار گرفته اسات .باا وجاود جايگااه

است (جدول  .)01بر اساس نتايج فوق میتوان اظهار داشت كاه

اقتصادی اين گياه در اشاتغالزايی و بهباود معيشات روساتاييان،

علاوه بر كاربردهای ويژه گياه پنيرک به عنوان يک گياه دارويای

توليد آن هنوز متکی بر دانش بومی كشاورزان بوده و عملکرد آن

مهم ،كاركردهای اين گياه به عناوان ياک گيااه هماراه جهات

در حال كاهش است كه البته بنظر میرسد تغييارات اقليمای باه

سايهاندازی بر سطح خاک ،تعديل دما و افزايش بهرهوری مناابع

ويژه طی سالهای گذشته اين روناد كاهشای را تشاديد نماوده

بسيار مفيد و اقتصادی میباشد؛ به طوریكه به واساطه افازايش

است .نتايج اين آزمايش روی اثار آراياشهاای كشات مخلاوط

بهرهوری منابع ،افزايش نسبت براباری اقتصاادی در تيمارهاای

پنيرک با زعفران نشان داد كه بيشترين عملکرد زعفران به دليل

كشاات مخلااوط مشاااهده مایشااود .در همااين راسااتا خسااروی

اختصاص فضای بيشتر در كشت خاالص مشااهده شاد .در باين

( )Khosravi, 2005نيز با بررسی نسبتهای كشت مخلوط زياره

تيمارهای كشت مخلوط نيز ،فاصله رديف  51سانتیمتر زعفاران

سياه با زعفران اظهار داشت كه بهرهگيری از كشت مخلاوط باه

از پنيرک در بسياری از صفات تأثير معبتی بر عملکرد گل و بناه

دليل سايهاندازی بر سطح خاک و كااهش دماای آن منجار باه

داشت .به نظر میرسد كه كشت مخلوط پنيرک باا زعفاران باه

بهبود عملکرد زعفران شد .مطالعاات مختلاف روی بررسای اثار

دليل بهبود شراي رشدی بنه نظيار خناک شادن ساطح خااک

تيمارهااای كشاات مخلااوط رديفاای زعفااران بااا مرزنجااون

تحت تأثير سايهاندازی بوتههای پنيرک منجر به افزايش عملکرد

( )Koocheki et al., 2013و نخود ( )Asadi et al., 2016نشاان

گل و بنه در زعفران گرديد .همچنين غالبيت اين گياه نسبت باه

داده است كه اجرای كشت مخلوط باعث افزايش بهرهوری زمين

زعفران منجر به عدم تأثيرپذيری معنیدار صفات آن در آرايش-

و بهبود نسبت برابری زمين شد .اقحاوانی شاجری و همکااران

های مخلوط با زعفران شده است .بر اين اساس ،با توجه به بروز

( )Aghhavani Shajari et al., 2017با بررسی اثر كاشت گياهان

نوسااانات اقليماای ،تغيياارات دمااا و كاااهش بارناادگی در منطقااه

پوششی بر جمعيت علافهاای هارز و خصوصايات گال و بناه

خراسان به ويژه طی سالهای اخير پيشنهاد میشود باه منظاور

زعفران نيز بيان داشتند كه به دليل ساختار غيرگسترده اندامهای

بهبود سطح توليد و عملکرد زعفران ،كشت مخلوط اين گيااه باا

هوايی و زيرزمينی زعفران ،از نهادههايی مانند ناور ،فضاا ،آب و

ساير گونههای دارويی نندساله همنون پنيرک مدنظر قرار گيرد
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های توليد اين گياه را موجب گردد و علاوه بر جلوگيری از تلفات

 باه واساطه،كه اين امر علاوه بر افزايش ثبات و پاياداری تولياد

 اشتغالزايای و ايجااد،آب و به تبع آن بهبود كارايی مصرف آب

 جلاوگيری از نوساانات دماايی خااک و،سايهاندازی گياه هماراه

.درآمد جانبی برای كشاورزان را به همراه داشته باشد
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Abstract
A saffron field is free of vegetation from the onset of dormancy to the flowering phase, and
increased soil temperature and reduced land-use efficiency are the clearest problems of sole saffron
cultivation. An experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of
Mashhad, Iran during three growing seasons of 2015-2016, 2016-2017, and 2017-2018 in order to
study the effect of intercropping patterns of mallow (Malva sylvetris L.) as a perennial medicinal
plant with saffron (Crocus sativus L.) on replacement corm growth and flower yield as possible
cooling of corms for climate change and global warming mitigation. Treatments were 15, 30, 45,
and 60-cm row spacing for saffron from mallow planting rows and sole saffron and mallow
cultivations. Based on results in the third year, the effect of intercropping patterns with mallow was
significant on yield indicators of flower and corm of saffron. A comparison between sole
cultivation and intercropped saffron revealed that the highest values for flower number, dried
stigma yield, and yield of replacement corms were recorded for sole saffron cultivation with 81
flowers.m-2, 0.2115 g.m-2 and 26.51 g.m-2, respectively. The highest values for these criteria were
related to 30-cm row spacingsspacing from mallow with 46 flowers in comparisons amongst
intercropping patterns.m-2, 0.155 g.m-2 and 13.39 g.m-2, respectively. However, corcin, picrocrocin,
and safranal contents were not significantly affected by intercropping patterns with mallow. The
effect of intercropped saffron was significant on fresh weight of flower, the dried weight of flower
and number of branches per plant of mallow. The maximum value for dried flower weight was
observed for 60-cm row spacing with 28.89 g.m-2. The range for LER was calculated to be within
1.01-1.77, and the maximum value was for 15-cm row spacing.
Keywords: Crocin content, Stigma yield, Land equivalent ratio.
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