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چکیده
به منظور بررسي تأثير نسبتهای كشت مخلوط افزایشي نخود با گياه نقدینه زعفران بر خصوصيات كمي و عملكرد ،آزمایشي در قالا
طر بلوکه ای كامل تصادفي با هفت تيمار و سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزی دانش اه فردوسي مشهد در دو سال زراعاي
 939- 93اجاارا شااد .تيمارهااا شااامل  % 11زعفااران % 1+نخااود % 11 ،زعفااران %41+نخااود % 11 ،زعفااران %61+نخااود% 11 ،
زعفران %81+نخود % 11 ،زعفران % 11 +نخود و كشت خالص دو گياه بود .صفات مورد مطالعه شامل ارتفا بوتاه ،تعاداد شااخه فرعاي،
تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه و عملكرد بيولوژیكي و دانه نخود و تعداد گل ،وزن تر گل ،وزن
تر كالله و وزن خشک كالله زعفران بودند .نتایج نشان داد كه اثر نسبتهای كشت مخلوط با زعفران بر ارتفا بوته ،تعاداد شااخه فرعاي،
تعداد غالف ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،عملكرد بيولوژیكي و عملكرد دانه نخاود معنايدار باود ( .)p≤1/15بااالترین عملكارد
بيولوژیكي و دانه نخود برای كشت خالص به ترتي با  618/9و  8 /3كيلوگرم در هكتار و كمترین مقاادیر بارای تيماار  % 11زعفاران+
 % 11نخود به ترتي با /5

و  55/34كيلوگرم در هكتار مشاهده گردید .اثر نسبتهای كشت مخلوط ردیفي با نخود بر تعداد گال ،وزن

تر گل ،وزن تر كالله و وزن خشک كالله زعفران در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود (  .)p≤1/1بااالترین تعاداد گال و وزن خشاک
كالله زعفران برای كشت خالص به ترتي برابر با  19/83گل در متر مربع و  1/41گرم كالله در متر مربع و كمترین مقادیر بارای % 11
زعفران % 1 +نخود به ترتي با  8/34گل در بوته و  1/ 4گرم كالله در متر مربع مشاهده گردید .با افازایش درصاد حضاور نخاود از 1
درصد به  11درصد در كشت مخلوط افزایشي با زعفران ،وزن خشک كالله باه ترتيا

 4 ، 6 ، 4و  5درصاد افازایش یافات .بادین

ترتي  ،با توجه كشت مخلوط زعفران با گياهان تثبيتكننده نيتروژن نظير نخود را بایستي جهت بهبود عملكرد این گياه نقدیناه باه عناوان
راهكار جای زین اكولوژیكي در مدیریت پایدار آن مدنظر قرار داد.
کلمات کلیدی :تثبيت نيتروژن ،كشت مخلوط افزایشي ،گياه نقدینه ،وزن كالله
مقدمه

925

بكارگيری اصول اكولوژیک در مدیریت بومنظامهای زراعاي

مناس به عنوان یک راهكار مؤثر در افازایش پایاداری و بهباود
توليد محصوالت زراعي و ایجاد امنيت غاذایي در ساطح جهاان
مدنظر متخصصين قرارگرفته است .برای افزایش توليد در واحاد

 دانشيار گروه زراعت و اصال نباتات دانشكده كشاورزی دانش اه فردوسي مشهد استادیار گروه زراعت و اصال نباتات دانشكده كشاورزی دانش اه فردوسي مشهد - 9دانشجوی كارشناسي ارشد اگرواكولوژی ،دانشكده كشاورزی دانش اه فردوسي مشهد
(* -نویسنده مسئول)Asadi@um.ac.ir :

سطح راهكارهای زیادی وجود دارد كاه یكاي از ایان راهكارهاا
استفاده از كشت مخلوط است .كشت مخلوط گياهاان باا هادف
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بهرهوری بيشتر از زمين صورت ميگيرد و از جملاه راهكارهاای

جنوب خراسان محسوب ميشود .عليرغم قدمت كاشت زعفران

افزایش توليد محصوالت كشاورزی است .از جملاه برتاریهاای

در مقایسه با بسياری از محصوالت رایج در كشور ،ایان گيااه از

كشت مخلوط نسبت به كشت خالص افزایش عملكرد مايباشاد

فناوریهای نوین ،سهم كمتری داشته و توليد آن بيشاتر متكاي

كه علت آن در نتيجاه اساتفاده بيشاتر از عناصار غاذایي ،ناور،

بر دانش بومي ميباشاد ( .)Koocheki, 2004نتاایج تحقيقاات

كاهش رشد علفهای هرز و یا افزایش رانادمان مصارف مناابع

نشان داده است كه گستر

كاشت این گيااه در منااطق بسايار

ميباشد ( .)Abdali Mashhadi, 2006از دی ر دالیال برتاری

كم باران و دارای زمستان سارد و تابساتان گارم گساتر

نظام مخلوط نسبت به تکكشاتي كااهش آفاات و بيمااریهاا،

( .)Kafi et al., 2002از آنجا كاه ایان گيااه بخشاي از بهاار و

حفاات خاک ،بهبود راندمان استفاده از منابع ،كاهش ریساک و

تابستان را در حالت خواب سپری ميكناد و مزرعاه آن در طاي

ممانعت از رشد علفهای هرز اسات (Haymes & Lee, 1999

این دوره فاقد اندام رویشي ميباشد ،لذا كاشت سایر گياهاان باا

;.)Reijntjes et al., 1992

نيازهای مشابه بهعنوان كشت مخلوط ميتواند گزینهای مناسا

دارد

انتخاب گونههای تشكيلدهناده مخلاوط بساته باه شارایط

برای كاربرد بهتر زمين در طول دوره خواب زعفران تلقاي شاود

اقليمي خاک و عوامل و ویژگيهای منطقهای متفاوت ميباشاد.

( .)Farhoodi et al., 2003با توجه به این كه زعفاران گيااهي

در كشت مخلوط هن امي حداكثر عملكرد به دست مايآیاد كاه

دارای نياز آبي كم است و مصرف مقدار زیاد آب باعث آسي باه

گياهان تشكيلدهنده از نظار نحاوه و ميازان اساتفاده از مناابع

این گياه مي گردد ،انتخاب گياه زراعي همراه با نيازهاای مشاابه

طبيعي با یكدی ر كامالً متفاوت باشاند ( .)Mazaheri, 1998در

بسيار دارای اهميت ميباشد ( Farhoodi et al., 2003; Kafi

بيشتر مواقع یكي از گياهان وارد شده در كشت مخلوط گياهي از

 .)et al., 2002به عبارت دی ر ،گياهان زراعي هماراه بایاد بار

خانواده حبوبات است .حبوبات از جمله گياهااني هساتند كاه باه

مبنای نياز آبي و تغذیاهای كام انتخااب شاوند .اگرچاه تحقياق

دلياال تثبياات نيتااروژن از جای اااه ویااژهای در كشاات مخلااوط

زیادی بر روی كشت مخلوط زعفاران باا ساایر گياهاان زراعاي

برخوردارند .نخود با نام علمي  Cicer arietinum L.گونهای از

انجام ن رفته است ،اما شواهدی وجود دارد كه نشاندهنده مزیت

حبوبات است كه در مناطق نيماهخشاک كشات و كاار وسايعي

نسبي كشت مخلوط این گياه با تعدادی از گياهان دی ر ميباشد.

ميشود .با استناد به مطالعات صورت گرفته و بر مبنای نيازهاای

تحقيقات نشان مي دهند كه این موارد با مزایاایي نظيار كنتارل

كم آبي و تغذیهای ،معماوالً یكاي از اجازای كشات مخلاوط را

علف های هرز و اثرات سایهاندازی و خنکكننده گياه هماراه ،در

به ویژه در شارایط نامسااعد محيطاي نخاود تشاكيل مايدهاد

ارتباااط اساات (

(.)Banik et al., 2006

 .)Koocheki et al., 2013عالوه بر ایان ،برخاي گازار هاا در

;Farhoodi et al., 2003; Khoze, 2000

زعفران با نام علمي  Crocus sativus L.گياه چندساله باا

زمينه كشت مخلوط زعفران با غالت و نيز در زیر سایهانادازهای

ارزشي است كه در كشورهایي باا اقلايم خشاک و نيماهخشاک

درختان ان

ور و زیتون نيز وجود دارد ( Banitaba, 2008; Kafi et

كاشااته ماايشااود ( .)Abdullaev, 2006قرباااني و كااوچكي

.)al., 2002

كردند كه زعفران

نتایج ارزیابي كشت مخلوط زعفاران باا تعادادی از گياهاان

( )Ghorbani & Koocheki, 2006گزار

اقتصادیترین گياه زراعي در سيستمهای كشاورزی كم نهاده در

شامل گندم بهااره و پاایيزه ،عادس ،نخاود ،اسافرزه ،خاكشاير،
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نسبي بارای

همچنين در نظر گرفتن اهميت اقتصادی زعفران ( Rangahau,

كشت مخلاوط زعفاران باا ساياهدانه و زنياان باه دسات آماد.

 )2003; Ghorbani & Koocheki, 2006و بهارهگياری از

همچنين رابطه معكوس و معنيداری بين طول دوره رشاد گوناه

مدیریت اكولوژیک در توليد این گيااه ،ایان پاژوهش باا هادف

همراه و تعداد آبياری الزم تا رسيدگي زعفاران مشااهده گردیاد

مطالعه اثر نسبتهای كشت مخلوط افزایشي نخود با زعفران بار

( .)Koocheki et al., 2009نتایج آزمایشي دی ار نشاان داد كاه

عملكرد و اجزای عملكرد دو گياه در شرایط آب و هوایي مشاهد

امكان كشت بابونه در بين ردیفهای زعفاران بادون هيچ وناه

طراحي و اجرا شد.

رقابت منفي بين این دو گياه وجود دارد؛ به طاوریكاه عملكارد
زعفران در كشت مخلوط با بابونه در مقایساه باا كشات خاالص
زعفران تفاوت معنيداری نداشت ،ضمن اینكه در تيماار مخلاوط

مواد و روشها
این آزمایش در قال طر بلوکهای كامل تصادفي با هفت

زعفران و بابونه آلمااني باه طاور همزماان امكاان تولياد /89

تيمااار و سااه تكاارار در مزرعااه تحقيقاااتي دانشااكده كشاااورزی

كيلوگرم در هكتار گل زعفران و  954كيلاوگرم در هكتاار گال

دانش اه فردوسي مشاهد در دو ساال زراعاي  93 -3و -39

خشک بابونه با نسبت برابری زمين  /63وجود دارد كه ميتواند

 93اجرا شد .تيمارهای آزمایش شاامل  % 11زعفاران% 1 +

تحول بزرگاي در اقتصااد كشااورزان زعفارانكاار ایجااد نمایاد

نخود % 11 ،زعفران %41 +نخود % 11 ،زعفران %61 +نخاود،

( .)Naderi Darbaghshahi et al., 2009برخي محققان نياز

 % 11زعفااران %81 +نخااود % 11 ،زعفااران % 11 +نخااود و

نمودهاند كه امكان كشت مخلاوط حبوباات و غاالت باا

كشت خالص زعفران و نخود بود .به منظور انجام عمليات آماده-

زعفران وجود دارد و كشت مخلوط زعفران با نخود و لوبيای دیم

سازی زمين و تهيه بستر كاشت ،از شخم و دیسک استفاده شاد.

 .)Khoze,زعفااران قااادر اساات از

بعد از انجام عملياات آماادهساازی زماين در ساال اول اجارای

نيتروژن برجای مانده در خاک به وسيله حبوبات ،به طور مطلوبي

آزمایش  91تن در هكتار كاود گااوی پوسايده سارند شاده باه

استفاده كند ( .)Mahmood, 2001مطالعات نشان داده است كه

صورت جداگانه به هر كرت اضافه و با الیه  1-91ساانتيمتاری

كشت مخلوط زعفران و جو بهاره نه تنها تأثير نامطلوبي بر رشاد

خاک به طور كامل مخلوط شد.

گزار

را توصاايه

نمااودهانااد (2000

و عملكرد زعفران نداشت ،بلكه از طریق ممانعت از رشد علاف-

زعفران در كشت مخلوط بر روی سه ردیف (با فاصاله باين

های هرز و خنکسازی سطح خاک با سایهاندازی موج بهباود

ردیف و روی ردیف به ترتيا  51و  4ساانتيمتار) و در كشات

توانایي گلدهي و عملكرد گال شاد ( .)Albert, 1999خساروی

خالص بر روی شش ردیف (با فاصله بين ردیف و روی ردیف به

( )Khosravi, 2005با بررسي انوا سریهای جای زین كشات

ترتي  5و  8سانتيمتر) بر اساس تراكم  51بنه در متر مربع در

مخلوط دو گياه زیره ساياه ( )Bunim persicum L.و زعفاران

كرتهایي به ابعاد  /5×9متر در نيمه دوم شهریور ساال 93

نمود كه كشت مخلوط دو گيااه

به صورت دستي كاشاته شاد .اولاين آبيااری بالفاصاله پاس از

در یک دوره شش ساله گزار

باعث افزایش بهرهوری زمين در مقایسه با تکكشاتي شاد؛ باه

كاشت زعفران و دومين آبياری به منظور تسهيل در سابز شادن

طوریكه بهترین نتيجه برای نسبت  51:51به دست آمد.

بنهها بصورت سبک یک هفته بعد از آبياری اول با هدف تسهيل

بنابراین ،با توجه به اهميت وارد كردن گياهان تثبياتكنناده

در خروج جوانههای گل از خاک به شيوه نشاتي انجاام شاد .در

نيتروژن در تناوب زراعي به دليل بهبود محتوی نيتروژن خاک و

فاصله دو نوبت آبياری یک مرتباه سالهشاكني صاورت گرفات.
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نخود بر اساس تراكم  51بوته در متار مرباع در اسافندماه 93
بين ردیفهای زعفران در كشات مخلاوط كاشاته شاد.عملياات
آبياری نخود طبق عرف منطقه هر هفت روز یک بار انجام شاد.
الزم به ذكر است نخود در تمام تيمارهاا باا نسابت  11درصاد
كاشته شد و در مرحله  4-6برگي جهت دستيابي به تراكم ماورد
نظر تنک شدند .كنترل علفهای هرز نيز بنا به ضرورت در طول
فصل رشد انجام شد.
در پایان فصل رشد نخود (اواخر خرداد مااه) و باا زرد شادن
بوتهها ،خصوصيات كمي و اجزای عملكرد (شاامل تعاداد شااخه
فرعي ،تعداد غالف در بوته ،تعداد داناه در بوتاه ،تعاداد داناه در
غالف و وزن صد دانه) اندازهگيری و ثبت شاد .تعياين عملكارد
بيولوژیكي و دانه (بر حس گرم بر مترمربع) نيز پس از زرد شدن
بوتهها با حذف اثرات حاشيهای انجام شد.
بهمنظور تسهيل در سبز شدن بنههاا و گلادهي یاک نوبات
آبياری در مهرماه هر دو سال انجاام شاد .جماعآوری گالهاای
زعفران در آبان ماه سال  93به منظور برداشت دادههاا انجاام
گرفت .برای تعيين عملكرد گل و كالله ،نموناهبارداری از زماان
شرو گلدهي آغاز و تا پایان دوره گلادهي اداماه یافات .در هار
نوبت نمونهبرداری ،تمام گلهای ااهر شده ،باهصاورت روزاناه
جمعآوری و شمار

و جهت تعيين وزنتر (بار حسا گارم بار

مترمربع) به آزمایش اه منتقل شدند .ساپس وزن خشاک كاللاه
اندازهگيری و ثبت شد.
به منظور تجزیه واریانس دادهها از نرم افازار  MSTAT-Cو
جهت مقایسه ميان ين دادهها از آزمون چند دامناهای دانكان در
سطح احتمال پنج درصد استفاده شد .برای رسم شكلهاا نياز از
نرمافزار  Excelاستفاده شد.
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دانه نخود معنيدار نبود (جدول ).

نتایج و بحث

بيشترین ارتفا بوته نخود باا  4 /18ساانتي متار در كشات

اثر نسبتهاا کشات ملوا ط بار خص یایار رشاد و

خالص و كمترین مقدار آن در نسبت  % 11زعفران % 1+نخاود

اجزا عموکرد نل د

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه ارتفا بوته ،تعاداد

با  4/89سانتي متر مشاهده گردیاد .همچناين افازایش درصاد

شاخه فرعي ،تعداد غالف ،تعداد داناه در غاالف ،تعاداد داناه در

حضور نخود از  1درصد در كشت مخلوط باا زعفاران باه 11

بوته ،عملكرد بيولوژیكي و عملكرد دانه نخود بهطور معنايداری

درصد ،موج افزایش  64درصدی ارتفا نخاود گردیاد (جادول

تحت تأثير نسبت های كشات مخلاوط باا زعفاران قارار گرفات

).

( .)p≤1/15اثر نسبتهای كشت مخلوط با زعفران بار وزن صاد
جدول  -2مقایسه میانگین خصوصیات کمی و اجزای عملکرد نخود در کشت مخلوط ردیفی با زعفران
Table 2- Mean comparison for growth criteria and yield components of chickpea in row intercropping with saffron

دانه

غالف

دانه

شاخه فرعی

ارتفاع

نسبتهای کشت مخلوط

Branch
)(No.plant-1

)Height (cm

Intercropping ratios

17.77a

0.8567a

20.79a

10.75a

*14.83e

 % 11زعفران % 1 +نخود

15.80a

0.7213b

17.47b

9.893a

16.89de

12.49b

0.5800c

14.73c

7.177b

18.18d

10.39bc

0.4467d

12.26d

5.500c

21.56c

8.460c

0.3500e

9.607e

3.480d

27.75b

5.333d

0.1833f

5.507f

2.590d

41.78a

-1

-1

)Seed (No.plant-1

) Seed (No.pod

) Pod (No.plant

100% saffron+20% chickpea

 % 11زعفران %41 +نخود
100% saffron+40% chickpea

 % 11زعفران %61 +نخود
100% saffron+60% chickpea

 % 11زعفران %81 +نخود
100% saffron+80% chickpea

 % 11زعفران % 11 +نخود
100% saffron+100% chickpea

كشت خالص
Monoculture

* ميان ينهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنيداری ندارند.
* Means with the same letter (s) in each column have not significant difference at 5% probability level according to Duncan's
Multiple Range Test.

دليل افزایش ارتفا نخود در كشت خالص نسبت به مخلاوط

غالف و  1/11دانه در بوته به دست آمد و كمترین ميزان برای

احتماالً مربوط به افزایش رقابات درونگوناهای باين بوتاههاای

كشت خالص به ترتي باا  /53شااخه فرعاي در بوتاه5/511 ،

نخود برای جذب نور تحت تأثير تراكم باالتر و سایهاندازی بوته-

غالف در بوته 1/ 8 ،دانه در غالف و  5/99دانه در بوتاه نخاود

ها ميباشد .از طرف دی ر ،كاهش تراكم نخود در كشت مخلوط

برای تيمار كشت خالص مشاهده گردید .افزایش درصاد حضاور

با زعفران به دليل وجود فضای بيشتر برای رشد بوتههاا موجا

نخود از  1درصد در كشت مخلاوط باه  11درصاد در كشات

افزایش اجزای عملكرد گردید ،به طوریكه بيشترین تعداد شاخه

خالص ،كاهش تعداد غالف در بوته ،تعاداد داناه در بوتاه ،تعاداد

فرعي ،تعداد غالف ،تعداد دانه در غاالف و تعاداد داناه در بوتاه

دانه در غالف و تعداد شاخه فرعي در بوتاه نخاود را باه ترتيا

برای نسبت  % 11زعفران % 1+نخود باه ترتيا برابار 1/15

برابر با  18 ،11 ،19و  15درصد به دنبال داشت (جادول ) .باه

شاخه فرعي در بوتاه 1/13 ،غاالف در بوتاه 1/8561 ،داناه در

نظر ميرسد دليل این كاهش ،مربوط باه افازایش رقابات درون
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گونهای باشد كه از طریق تراكم باالی شاخ و برگ گيااه ،ساایه

 55/34كيلوگرم در هكتار مشاهده گردید .بيشترین مقاادیر ایان

اندازی كاهش اجزای عملكرد را موج شده است.

صفات در بين نسبتهای كشت مخلوط ردیفي با زعفاران بارای
تيمار  % 11زعفران %81+نخود باا  88/8و  84/5كيلاوگرم در

بيشترین عملكرد بيولوژیكي و دانه نخود برای كشت خاالص
به ترتي با  618/9و  8 /3كيلوگرم در هكتار و كمترین مقادیر
برای تيمار  % 11زعفران % 11 +نخود به ترتيا باا /5
Seed

هكتار به دست آمد (شكل ).

و
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شکل  -1اثر نسبتهای کشت مخلوط با زعفران بر عملکرد بیولوژیکی و دانه نخود
Figure 1- Effect of intercropping ratios with saffron on biological and seed yield of chickpea

ميان ينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنيداری ندارند.
Means with same letter (s) have not significant difference at 5% probability level according to Duncan's Multiple Range Test.

به نظر ميرسد كه افزایش درصد حضور نخود تاا  81درصاد

نسبت به كشت خالص آن شد ،ولي بهبود مجمو عملكارد كال

باعث افزایش عملكرد بيولوژیكي و داناه شاده اسات و افازایش

در نهایت ،موج افزایش نسبت برابری زمين شد .نتایج مطالعاه

بيش از این ميزان ،به دليل افزایش رقابت درونگونهای بوتههای

دی ری روی ارزیابي عملكرد و اجزای عملكرد كنجد و نخاود در

نخود بر سر جذب منابع محيطي كاهش ایان صافات را موجا

كشت مخلوط سریهای جای زیني مشاخص نماود كاه كشات

شاده اسات .شاباني و همكااران ( )Shabani et al., 2005در

مخلااوط كنجااد نساابت بااه كشاات خااالص آن دارای عملكاارد

بررسي تأثير سيستم تک كشتي و مخلوط یونجه یكساله و جو بر

بيولوژیكي و عملكرد دانه كمتری بود ،همچنين با كاهش تاراكم

عملكرد علوفه ،بذر و بانک بذری خاک یونجه یكسااله گازار

كنجد در كشت مخلوط از عملكرد بيولوژیكي و دانه آن به ميزان

نمودند كه كشت مخلوط موجا كااهش عملكارد باذر یونجاه

بيشتری كاسته شد ( .)Pooramir et al., 2010در بررسي تأثير

اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی

تراكم در كشت مخلوط واریته های مختلاف كرچاک نياز علات
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اثر نسبتها کشت ملو ط ردیفی بر عموکرد گل زعفران

كاهش ميزان تجمع ماده خشک در تراكمهای بيشتر به افازایش

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كاه اثار نسابتهاای

رقابت گياهان برای دسترسي به عناصر غاذایي ،ناور و رطوبات

كشت مخلوط ردیفي با نخود بر تعداد گل ،وزن تر گل ،وزن تار

نسبت داده شد (.)Banitaba, 2008

كالله و وزن خشک كالله زعفران در سطح احتمال یاک درصاد
معنيدار بود (جدول .)9

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبتهای کشت مخلوط نخود بر شاخصهای گل زعفران
Table 3- Variance analysis (mean square) for effect of intercroppingرشته with chickpea on flower yield of saffron

وزن خشک کالله

وزن تر کالله

وزن تر گل

تعداد گل

درجه آزادی

منابع تغییر

Dry weight of stigma

Fresh weight of stigma

Fresh weight of flower

Flower number

df

S.O.V

0.001

0.014

4.374

24.54

2

تكرار

**

0.043

**

**

1.121

**

493.914

2311.489

5

0.001

0.010

4.978

22.974

10

8.14

7.08

7.61

7.55

Replication

تيمار
Treatment

خطا
Error

ضری تغييرات ()%
)CV (%

** :معنيدار در سطح احتمال یک درصد
**: Significant at 1% probability level

بيشترین وزن تر گل و وزن تر كالله زعفاران بارای كشات

طریق تحریک توليد گل ،در نتيجه افزایش وزن تر گل و كاللاه

خالص به ترتي برابر با  48/1گرم در متر مربع و  / 3گرم در

را موج گردیده است .نتایج مطالعه سان ول ()Sengul, 2003

متر مربع و كامتارین ميازان ایان صافات بارای نسابت % 11

مؤید كاهش درجه حرارت خاک در كشت مخلاوط تحات تاأثير

زعفران % 1 +نخود به ترتيا باا  9/98گارم در متار مرباع و

سایهاندازی گياهان همراه بود .گلاوی و همكااران ( Galavi et

 1/65گرم در متر مربع مشااهده گردیاد .همچناين باا افازایش

 )al., 2008بيان نمودند كه قرارگيری مالو بر ساطح خااک باه

درصد حضور نخود از  1درصد به  11درصد در كشت مخلاوط

دليل تعدیل درجه حرارت باعث تسریع در زماان اهاور گال در

با زعفران ،وزن تر گل در نسابتهاای مختلاف كشات مخلاوط

زعفران شد .خسروی ( )Khosravi, 2005با بررسي نسبتهای

افزایشي باه ترتيا  59 ، 46 ، 11و  6درصاد در مقایساه باا

كشت مخلوط زیرهسياه با زعفران ااهار داشت كه بهرهگياری از

نسبت  % 11زعفران % 1 +نخود افازایش یافات .ميازان ایان

كشت مخلوط به دليل سایهاندازی سطح خاک و كااهش دماای

افزایش برای وزن تر كالله به ترتي برابار باا  5 ، 45 ، 61و

خاک منجر به بهبود عملكرد زعفران شاد .كاوچكي و همكااران

 1درصد تعيين شد (جدول .)4
به نظر ميرسد كاه همراهاي نخاود در ساریهاای كشات

( )Koocheki et al., 2013گزار

نمودناد كاه تركيا هاای

كشت مخلوط زعفران با مرزنجو

تأثير معنيداری بار وزن تار

مخلوط با زعفران از طریق ساایهانادازی و خناک شادن ساطح

گل زعفران داشت .این محققان دليل این امر را به خنک شادن

خاک موج بهبود شرایط رشدی برای بنهها شده كه این امار از

سطح خاک و تحریک گالان يازی زعفاران در شارایط كشات
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مخلوط نسبت دادند .بنابراین ،با در نظر گرفتن جای اه اقتصاادی

این گونهها به صورت همراه با زعفران مدنظر قارار گيارد .البتاه

زعفران و اهميت وارد كردن گونههای دارویي در بوم نظاامهاای

بایستي ویژگيهای گياه همراه به ویژه نياز آبي بهطور دقياق در

زراعي ( )Koocheki, 2004پيشنهاد ميشود كه كشت مخلاوط

نظر گرفته شود.

جدول  -4مقایسه میانگین عملکرد گل زعفران در نسبتهای کشت مخلوط ردیفی با نخود
Table 4- Mean comparison for flower yield of saffron in intercropping series with chickpea

وزن تر کالله

وزن تر گل

نسبتهای مختلف کشت مخلوط

)Fresh weight of stigma (g.m-2

)Fresh weight of flower (g.m-2

Different rates of intercropping

0.65d

13.38d

*

 % 11زعفران % 1 +نخود

0.79d

16.64d

1.40c

29.10c

1.56bc

32.68bc

1.74b

36.19b

2.29a

48.02a

100% saffron+20% chickpea

 % 11زعفران %41 +نخود
100% saffron+40% chickpea

 % 11زعفران %61 +نخود
100% saffron+60% chickpea

 % 11زعفران %81 +نخود
100% saffron+80% chickpea

 % 11زعفران % 11 +نخود
100% saffron+100% chickpea

كشت خالص
Monoculture

* ميان ينهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنيداری ندارند.
* Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level according to Duncan's
Multiple Range Test.

باالترین تعداد گل و وزن خشک كالله زعفران برای كشات

كشت مخلوط با نخود شده است .نتایج مطالعهای نشاان داد كاه

خالص به ترتي برابر با  19/83گل در مترمربع و  1/41گرم در

بيشترین تعداد گال در متار مرباع در كشات خاالص زعفاران و

مترمربع و كمترین مقادیر برای  % 11زعفران % 1 +نخاود باه

كمترین آن در كشت مخلوط با زنيان حاصل شاد ( Koocheki

ترتيا باا  8/34گال در بوتااه و  1/ 4گارم مشااهده گردیااد.

 .)et al., 2009نتایج مطالعهای دی ر نيز مؤید بهبود تعداد گل و

افزایش درصد حضور نخود از  1درصد به  11درصد در كشت

عملكرد اقتصادی زعفران تحت تأثير تركي های كشت مخلاوط
باود ( .)Koocheki et al., 2013بادین ترتيا ،

مخلوط افزایشي با زعفران موج افزایش تعداد گال باه ترتيا

با مرزنجاو

برابر با  59 ، 46 ، 11و  6درصد در مقایسه باا نسابت % 11

توصيه ميشود كه كشت مخلوط زعفران با گياهان تثبيتكنناده

زعفران % 1 +نخود شد .مقادیر این افزایش بارای وزن خشاک

نيتروژن به ویژه در راستای دستيابي به بهبود عملكرد این گوناه

كالله باه ترتيا برابار باا  4 ، 6 ، 4و  5درصاد محاسابه

اقتصادی ارزشمند مد نظر قرار گيرد كه این امر عالوه بار ایجااد

گردید (شكل ).

تنو زیستي در بومنظامهای كشاورزی و همچنين ایجاد پایداری

وجود نخود به عنوان گياه همراه در كشت مخلوط با زعفران،

و ثبات توليد ،ميتواند از طریق كاهش مصرف كودهای نيتروژنه

احتماالً از طریق تثبيت زیستي نيتاروژن و فراهماي ایان عنصار

شيميایي در راستای تولياد اكولوژیاک زعفاران و بهباود كيفاي

ضروری برای رشد بنهها باعث افزایش گالآوری و باه تباع آن

ارز

آن در بازارهای جهاني بهطور قابل مالحظهای مفيد واقاع

افزایش تعداد گل و وزن خشک كالله در نسابتهاای افزایشاي

شود.

اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی
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 اثر نسبتهای کشت مخلوط با نخود بر (الف) تعداد گل و (ب) وزن خشک کالله زعفران-2 شکل
Figure 2- Effect of intercropping ratios with chickpea on (A) flower number and (B)
stigma dry weight of saffron
.)p≤1/15(  تفاوت معنيداری بر اساس آزمون دانكن دارند،ميان ينهای دارای حروف متفاوت
* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan’s test (p≤0.05).

 بهطوریكه افزایش درصد حضاور.مخلوط با زعفران قرار گرفت

بهطوركلي نتایج این تحقيق نشان داد كه عملكارد و اجازای

 درصد باعث افزایش عملكرد بيولوژیكي و دانه شاده81 نخود تا

عملكرد نخود به طور معنيداری تحت تأثير نسابتهاای كشات

5931  تابستان،2  شماره،4  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران
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موج بهبود رشد بنههای زعفران و در نتيجه تحریک توليد گل

- به دليل افزایش رقابت درونگونه،و افزایش بيش از این ميزان

 همچناين وجاود.و افزایش وزن تر گل و كاللاه گردیاده اسات

ای بوتههای نخود بر سر جذب منابع محيطي كاهش این صفات

 احتماالً از،نخود به عنوان گياه همراه در كشت مخلوط با زعفران

 اثر نسابتهاای كشات مخلاوط، عالوه بر این.را موج گردید

طریق تثبيت زیستي نيتروژن و فراهمي این عنصر ضروری برای

 وزن تر كالله و، وزن تر گل،ردیفي زعفران با نخود بر تعداد گل

رشد بنهها باعث افزایش گلآوری و به تبع آن افزایش تعداد گل

وزن خشک كالله زعفران در سطح احتمال یک درصد معنايدار

و وزن خشک كالله در نسبتهای افزایشاي كشات مخلاوط باا

 به نظر ميرسد كه گياه نخود در نسبت های كشت مخلاوط.بود

.نخود شده است

با زعفران از طریق سایهاندازی و خنکتار كاردن ساطح خااک
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Abstract
In order to study the effect of additive intercropping series of chickpea (Cicer arietinum L.) with
saffron (Crocus sativus L.) on their growth criteria and yield, a field experiment was done based on a
randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station,
Faculty of Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad during two growing seasons of 20122013 and 2013-2014. The treatment included 100% saffron+20%chickpea, 100%
saffron+40%chickpea, 100% saffron+60%chickpea, 100% saffron+80%chickpea, 100%
saffron+100% chickpea and their monoculture. The trait studied were plant height, yield components,
biological yield and seed yield of chickpea and the number of flowers, fresh weight of flowers, fresh
weight of stigma and dry weight of stigma for saffron. The results showed that saffron intercropping
series had a significant impact on plant height, number of branches, number of pods, number of seeds
per pod, number of seeds per plant, biological yield and seed yield of chickpea (p≤0.01). The highest
biological yield and seed yield of chickpea were observed in monoculture with 608.3 and 282.9 kg.m-2
and the minimum of these were obtained in 100%saffron+100% chickpea with 122.5 and 55.94 g.m-2,
respectively. The number of flowers, fresh weight of flower, fresh weight of stigma and dry weight of
stigma for saffron were significantly affected by intercropping with chickpea (p≤0.01). The highest
flower number and stigma dry weight of saffron were achieved in monoculture with 103.89 and 0.47
g.m-2 and the lowest of these were obtained in 100%saffron+20% chickpea with 28.94 flowers.m-2 and
0.14 g.m-2, respectively. By increasing the chickpea ratio from 20 to 100% at additive intercropping
series with saffron, the dry weight of stigma was increased by 142, 116, 41 and 5%, respectively.
Therefore, we may conclude that intercropping of saffron with nitrogen fixation plants such as
chickpea seems to be a rational ecological approach for sustainable management of saffron.
Keywords: Nitrogen fixation, Additive intercropping, Cash crop, Stigma weight
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