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بررسی اثر كشت مخلوط افزايشی زعفران و زيره سبز در تاريخهاي مختلف كاشت بر عملكرد
كمی و كيفی دو گونه
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مرادی ،ر ،.و پورقاسمیان ،ن . 11 .بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلز کاشت بر عملکرد کمی
و کیفی دو گونه .زراعت و فناوری زعفران. 1- 9 :) (8 ،

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر نسبتهای کشات مخلاوط افزایشای زیاره سابز ( )Cuminum cyminum L.و زعفاران (

Crocus

 )sativus L.در تاریخهای کاشت بر عملکرد دو گیاه ،بهصورت اسپلیت-پ ت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باا تکارار در یاک
مزرعه که ساز دوم کشت آن بود در دانشکده کشاورزی بردسیر در ساز 10-19

اذرا شد .عوامل آزمایشی شامل تاریخ کاشت زیره سابز

در چهار سطح ( 3آبان 3 ،آرر 0 ،اسفند و  0فروردین) بهعنوان فاکتور کرت اصلی و نسبتهای کشات مخلاوط افزایشای زعفاران باا
زیرهسبز در  9سطح (کشت خال

زعفران ( 03بوته در متر مربع) ،کشت خال

زیره سبز (3

بوتاه در متار مرباع) ،کشات مخلاوط 33

درصد زعفران  00 ،03 ، 0 +و  33درصد تراکم مطلوی زیره سبز) بهعنوان فاکتور فرعی بود .صفات مورد مطالعه شامل تعداد چتر در بوته،
درصد اسانس ،عملکرد بذر ،بیولوییک و اسانس زیره سبز و همچنین تعداد گل ،عملکرد گل ،عملکرد ک لاه ،تعاداد بناه دختاری ،وزن بناه
دختری و تعداد بنه ناسالم زعفران بود .نتایج نشان داد در کلیه نسبتهای کاشت ،عملکرد و اذزای عملکرد زیاره سابز باا تاأخیر در کاشات
کاهش قابل توذهی یافت .میزان کاهش عملکرد زیره سبز در تاریخ کاشت اسفند و فروردین نسبت به تاریخ کاشت آبان به ترتیب حدود 1
و  93درصد بود .درصد اسانس زیره سبز در تاریخ کاشتهای آبان ( /01درصد) ،آرر ( /08درصد) و فروردین (  /8درصد) بیشتر از اسفند
(  /3درصد) بود .تعداد بنه دختری زعفران تحت تأثیر تیمارهای مورد بررسی قرار نگرفت ولی درصد بنه ناسالم در کشت اسفند و فروردین
بیشتر از پاییزه بود .با تأخیر در کاشت و افزایش تراکم زیره سبز در کشت مخلوط ،وزن بنه کاهش معنیداری نشان داد .میزان عملکرد گال
و ک له زعفران تحت تأثیر کشت پاییزه زیره سبز بطور چشم گیری بیشتر از کشت بهاره آن بود .کشت مخلوط تأثیر منفی بر تولید زعفاران
داشت و بیشترین عملکرد ک له زعفران ( /10کیلوگرم در هکتار) در کشت خال

این گیاه حاصل شد .بطورکلی ،باتترین (  ) /0مقاادیر

 LERدر کشت مخلوط پاییزه زعفران و زیره سبز مشاهده شد.
کلمات کلیدی :اسانس ،بنه دختری ،ک له ،نسبت برابری زمین.

 پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و گروه مهندسی تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی بردسیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان(* -نویسنده مسئوز)r.moradi@uk.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2019.156395.1325
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مقدمه

رو هااای کشاات ارگانیااک و نظااامهااای کاام نهاااده هسااتند

کشت مخلوط از رو های زراعی و با قادمتی دیریناه باوده

( .)Sujatha et al., 2011یکی از مهمترین گیاهاان دارویای و

که کشاورزان در ذهت بهبود شرایط زراعی و افزایش ساازگاری

صادراتی کشور زیره سبز ( )Cuminum cyminumمیباشد .این

باا طبیعات در پایش گرفتاهاناد ( .)Abbasi et al., 2006در

گیاه در حاز حاضر در استانهای خراسان ،یزد ،اصفهان و کرمان

زراعتهای چند کشتی آنجه بیشتر مد نظر است مهاار تغییارات

کشت شده و ساز به ساز سطح زیر کشت آن افزوده مای شاود

زمانی و مکانی یا به عبارت دیگر حداکثر استفاده از فصل رشاد،

(.)Saeed Nejhad & Rezvani, 2010

آی ،درذه حرارت ،نور و سایر منابع میباشاد ( Moradi et al.,

از طرف دیگر ،زعفران نیز گیاهی است که به دلیل دارا بودن

 .)2017نظامهای چندکشتی از ثبات اکولوییکی باتتری نسابت

ویژگیهای خا

از ذمله دلیل دارا بودن آشیانه اکولوییکی ویژه

به نظامهای تککشتی برخاوردار مایباشاند ( Gonias et al.,

نسبت به سایر گیاهان ،نیاز آبی کم ،آبیااری در زماانهاای غیار

 .)2011کشت مخلوط زعفران باا غا ت ( Koocheki et al.,

بحرانی نیاز آبی سایر گیاهان ،امکان بهارهبارداری از مازارع باه

 ،)2009حبوباات ( Koocheki et al., 2009; Asadi et al.,

مدت چندین ساز پس از یک نوبت کشت ،سهولت حمل و نقل

 ،)2016گیاهان دارویای ( Khosravi, 2005; Koocheki et

و نگهداری محصوز ،امکان اشتغاززایی باات ،امکاان کشات در

al., 2009; 2013; 2016; Naderidarbaghshahi et al.,

مناطقی که فاقاد اساتعدادهای صانعتی و دارای محادودیت آی

 )2013; Khorramdel et al., 2016ماورد بررسای قارار

دارویای زیااد و نیاز باازار

کشاورزی میباشند ،دارا بودن خوا

گرفتهاست .از آنجاییکه ،زعفران یکی از کارآمدترین گیاهاان از

فرو

نظر مصرف آی در ذهان محسوی مایشاود و از نظار نیااز باه

کشت و کار برخاوردار نماودهاسات ( & Daneshvar Kakhki

عناصر غذایی نیز گیاهی کم توقع است ( Azizi-Zohan et al.,

 .)Farahmand Gelyan, 2012; Feizi et al., 2019علیرغم

 ،)2008بنابراین کشت مخلوط این گیاه با گیاهاان دارویای کاه

قدمت کشت زعفران در مقایسه با بسیاری از محصوتت زراعای

نیاز آبی و غذایی کمتری نسبت به گیاهان زراعی دارند میتواناد

رایج در کشور ،این گیاه از فنااوریهاای ناوین ،ساهم کمتاری

سودمند باشد.

داشااته و تولیااد آن بیشااتر متکاای باار دانااش بااومی ماایباشااد

داخلی و خارذی مناسب ،این گیاه را از ارز

باتیی برای

رویکاارد روز افاازون بااه اسااتفاده از گیاهااان دارویاای و

( .)Koocheki et al., 2013این گیااه بخشای از دوره رویشای

فراوردههای حاصله از آن نقش این گیاهان را در چرخاه اقتصااد

خود (اردیبهشت تا مهر ماه) را در حالت رکود ساپری مای کناد،

ذهانی پررنگ تر کرده ،به طوری که مصرف رو باه رشاد آنهاا

بنابراین مزرعه زعفاران در ایان دوره فاقاد انادامهاای رویشای

تنهااا بااه کشااورهای در حاااز توسااعه محاادود نبااوده بلکااه در

مایباشاد ( .)Khorramdel et al., 2016عزیازی یوهاان و

کشورهای پیشرفته نیاز توساعه فراوانای یافتاهاناد ( Rezvani

همکااران ( )Azizi-Zohan et al., 2008گازار

کردناد باا

 .)Moghaddam & Moradi, 2012از طارف دیگار کشات و

وذودی که زعفران گیاهی دارای نیاز آی نسبتاً کم و نسبتاً مقاوم

کار گیاهان دارویی و معطر از نظر ایجاد تنوع و پایداری میتواند

به تنش خشکی میباشد ،ولای دساتیابی باه عملکارد مطلاوی،

نقش مهمی در سیستمهای کشاورزی ایفاا کناد .صارف نظار از

نیازمند آبیااری مناساب و تاأمین نیااز آبای گیااه در دوره رشاد

اقتصادی گیاهان دارویای ،ایان گیاهاان قابال تطاابق باا

ساابزینهای ماایباشااد و در طاای فصاال رشااد آبیاااری فااراوان را

ارز
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میطلبد .برخی مطالعات نشان دادهاست که یک مرحلاه آبیااری

مختلز کاشت به منظور امکانسنجی کشت زعفاران در منطقاه

تابستانه در اوایل مرداد ماه تولید گل را افازایش داده در حالیکاه

بردسیر کرمان بود.

آبیاری در اوایل تیار مااه موذاب کااهش عملکارد شاده اسات
( .)Koocheki et al., 2006; 2009ف حاای و همکاااران
( )Fallahi et al., 2015نیز گزار
پوشش گیاهی و گستر

نمودند که به دلیال شاکل

مواد و روشها
این تحقیق در ساز زراعی 10-19

در یک مزرعه دو ساله

ریشهای زعفران ،بخش قابل تاوذهی

زعفران واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر واقع

از منابع مورد بهرهبرداری ایان گیااه قارار نمایگیارد .بناابراین،

در  03کیلومتری ذنوی غربی شهر کرمان با عارض ذغرافیاایی

زعفران بایستی انتخای گیاه همراه باا

 1درذه و  81دقیقه شمالی و طوز ذغرافیاایی  09درذاه و 01

دقت انجام شود ( .)Khorramdel et al., 2016از طرف دیگار

دقیقه شرقی و ارتفاع  383متری از سطح دریا اذارا شاد .روناد

شدهاست که کشت مخلوط زعفران با دیگر گیاهان ،به-

تغییرات دمای حداقل و حداکثر و بارندگی در طوز دوره آزمایش

در دوره خاوای

در شکل نشان داده شدهاست .آزمایش بصورت اسپلیت پا ت

زعفران ،میتواند باعح خنکتر شدن سطح خاک شده و در نتیجه

بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با تکرار اذرا شد .عامال

با بهبود شرایط برای رشد بنه ،تولید گال و عملکارد زعفاران را

کرت اصلی شامل تاریخ کاشت زیره سابز در چهاار ساطح (3

افزایش دهد .ع وه بر این ،نظامهای مخلوط باا بهباود تناوع و

آبان 3 ،آرر 0 ،اسفند و  0فاروردین) و عامال کارت فرعای

پیچیدگی سیستم ،موذب افازایش پایاداری نظاامهاای زراعای

شامل نسبتهای کشت مخلوط افزایشی زعفران با زیاره سابز و

بهدلیل ویژگیهای خا
گزار

دلیل سایهاندازی بار ساطح خااک باهخصاو

میشود (.)Zhang & Li, 2003
هدف از این تحقیق ،بررسی واکنش زعفران و زیره سابز باه
نسبتهای مختلز کشت مخلوط افزایشی در تاریخ کاشتهاای

کشت خاال

دو گیااه در  9ساطح ( 00 ،03 ، 0و  33درصاد

تراکم مطلوی زیره سبز ،کشت خاال

زعفاران ،کشات خاال

زیره سبز) بود.

شکل  -1روند تغییرات بارندگی (میلیمتر) و دماهای کمینه و بیشینه (درجه سانتیگراد) برای دوره آزمایش در منطقه مورد بررسی
Figure 1- Trend of precipitation (mm), and maximum and minimum temperature (° C) in studied region and duration.
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عملیات آمادهسازی زمین شامل شاخم اولیاه در خارداد مااه

کاشت در اوز مهر و در سازهای دوم و سوم در  0مهر صورت

انجام شده بود .عملیاات کاشات دساتی زعفاران در

گرفت .در ساز دوم و سوم پس از گاورو شدن خاک ،سطح خاک

با استفاده از بنههای ساالم باا وزن

برای تسهیل در خروج گل تا عمق  0ساانتی متار توساط چهاار

متوسط  9-8گرم با عمق کاشت  3سانتیمتر به صورت کشات

شاخ خرا

داده شد .آبیاری مرساوم تابساتانه در هاید کادام از

دانه تسبیحی با فاصله بین و روی ردیزها  3× 3سانتیمتار و

کرتها انجام نشد .کنترز علزهای هرز در مواقع نیاز از طریاق

تراکم  03بوته در متر مربع انجام شد .بنهها از شهرستان کاشامر

وذین دستی انجام شد .در طوز اذرای آزمایش هید گونه آفات

واقع در خراسان رضوی تهیه شدند .اولاین آبیااری در سااز اوز

کش یا علز کش شیمیایی مورد استفاده قرار نگرفت.

ساز 1

نیمه اوز تیر ماه ساز 1

جدول  -1زمان آخرین آبیاری و رسیدگی زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت
Table 1- Last irrigation and harvest time of cumin at different planting dates

تاریخ برداشت

زمان آخرین آبیاری

تاریخ کاشت

Harvest date

Last irrigation date

Planting date

 3اردیبهشت

آبان

May 10

November

خرداد
May 24

 0خرداد
June 5

تیر
June 23

خرداد
May 22

 3خرداد

اسفند

June 10

March

 3تیر

 9تیر

فروردین

July 5

June 27

April

کاشت دستی زیره سبز بر اساس نسبتی از تراکم مطلوی آن
برابار باا 3

آرر
December

بوتاه در متار مرباع (

& Rezvani Moghaddam

شدن اندام هوایی زعفران ،هماهنگ با کشت مخلوط زیاره سابز
آبیاری شد.

 )Moradi,در تاریخهای ماورد نظار در باین ردیازهاای

عملکرد و اذزای عملکرد زیره سابز بار اسااس تااریخهاای

زعفران انجام شد .پس از رسیدن گیاه به ارتفاع  0ساانتیمتاری

برداشت رکر شده در ذدوز انجام شاد .ذهات تعیاین درصاد

ذهت رسیدن به تراکم مورد نظر ،بوتهها تنک شادند .در کشات

اسانس زیره سبز ،مقدار  03گرم از بذر تولید شاده در هار کارت

اسفند و فروردین ب فاصله پس از کاشت ،کرتها آبیاری شدند و

بصورت تصادفی انتخای و توسط دستگاه کلاونجر باا اساتفاده از

آبیاریهای بعدی هر دو هفته یکبار تا زمان زرد شادن بوتاههاا

رو

تقطیر با آی ،اسانس آن اندازهگیری شد .به این منظور هر

بصورت نشتی اذرا شد .تاریخ آخرین آبیاری بارای هار تیماار در

نمونه ابتدا کام ً آسیای شاد و ساپس درون باالن یاک لیتاری

ذدوز نشان داده شدهاست .قابل توذه است که بارای تماامی

ریخته شد و  00میلیلیتر آی به آن اضافه گردید ،سپس به مدت

2012

تاریخهای کاشت زیره سابز ،آبیااری زعفاران در کشات خاال

 3ساعت در دستگاه کلونجر قرار

زعفران همانند نسبتهای کشت مخلوط با زیره سبز اداماه پیادا

پس از رطوبت زدایی آی آن توسط سولفات سدیم باا اساتفاده از

کرد .یعنی بارای تااریخ کاشات اسافند و فاروردین زیاره سابز،

 )Guenther,درصد ،مقدار و عملکرد اسانس تعیاین

کرتهای مربوط به کشت خال

زعفران حتای پاس از خشاک

رو
شد.

(1961

داده شد (1928

 )Clevenger,و

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...

اندازهگیری خصوصیات بنههای زعفران شاامل تعاداد و وزن
بنههای دختری در  0شهریور سااز 19
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زیره سبز
تعداد چتر در بوته

و عملیاات برداشات

به صورت روزاناه و از کال

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت ،نسبتهای

سطح کرتها انجام شد .وزنتر و خشک گل و وزن تر و خشاک

کشت مخلوط و بارهمکنش آنهاا تاأثیر معنایداری در ساطح

ک له به صورت هوا خشک توسط ترازو با دقت اندازهگیری شد.

احتماز یک درصد بر تعداد چتر در بوته زیره سبز داشتند (ذدوز

گل زعفران در اوایل آبان ماه 19

).

دادههای حاصل از آزماایش بار اسااس طارح آمااری ماورد
استفاده ،توساط نارم افازار ( SASنساخه  )1/ماورد تجزیاه و

بررسی برهمکنش تاریخ و نسبت کشت بر تعداد چتر در بوته

تحلیل قرار گرفتند و از آزمون دانکن در سطح احتمااز  0درصاد

نشان داد که بطور میانگین باا تاأخیر در کاشات از میازان ایان

ذهت مقایسه میانگین استفاده شد .مقایسات میانگین برهمکنش

صفت بطور قابل توذهی کاسته شد (ذدوز ) .بهنظار مایرساد

تیمارها بهصورت بر دهی انجام شد .رسم نمودارها نیاز توساط

کشت زیره سبز در پاییز سبب میشود بوتاههاای گیااه بهتار از
کشت اسفند و بهار استقرار یافته و با گستر

نرم افزار  Excelانجام شد.

ریشه ( Rezvani

 )Moghaddam & Moradi, 2012ذذی آی و عناصر غذایی
را بهتر انجام دهند.

نتایج و بحث

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی در زیره سبز تحت تأثیر تاریخ و نسبت کاشت
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of studied traits of cumin as affected by planting date and intercropped ratio
with saffron

عملکرد

تعداد چتر در بوته

درجه

Number of umbels per
plant

آزادی
df

S.O.V

0.58ns

2

تکرار

3

عملکرد اسانس

درصد اسانس

عملکرد بذر

Essential oil
yield

Essential oil
percentage

Seed
yield

0.157ns

0.001ns

442.0ns

1093ns

**121

**0.556

**141173

**629182

**541

0.441

0.075

1241.2

508

2.62

6

بیولوژیک
Biological
yield

منابع تغییر

Replication
تاریخ کاشت ()A
Planting date

خطای اصلی

**120

0.031ns

**157132

**658047

**263

4

**9.64

0.004ns

**11674

**47623

**43.92

12

Main error
نسبت کاشت ()B
Planting
ratio
A×B

0.493

0.062

992

567

2.88

32

خطای فرعی

8.44

9.17

10.31

3.91

8.49

-

Sub error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح پنج و یک درصد و عدم معنیداری.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

نتایج تحقیق سهیلی و همکااران ()Soheyli et al., 2010

بااهطااور معناایداری بیشااتر از اساافند بااود .قربااانی و همکاااران

نشان داد که اذزای عملکرد زیاره سابز در تااریخ کاشات آباان

( )Ghorbani et al., 2009با بررسی رشد و عملکرد زیره سابز
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کردند کاه تاأخیر

افزایش تراکم زیره سبز در کشت مخلوط از تعاداد چتار در بوتاه

در تاریخهای کاشت آرر ،دی و اسفند ،گزار

در کاشت سبب کاهش معنیدار تعاداد چتار در بوتاه گیااه شاد.

زیره سبز کاسته شد .در تاریخ کاشت آرر ،اخت ف معنیداری بین

رضااوانی مقاادم و ماارادی ( & Rezvani Moghaddam

کشت خال

زیره سبز (  ) /و  0درصد تاراکم آن ( ) /

 )Moradi, 2012نیز در بررسی تاریخ کاشت پاییزه و بهاره زیره

وذود نداشت ولی ایان دو تیماار اخات ف معنایداری باا دیگار

سبز اظهار داشتند که بطور کلی تأخیر در کاشت سابب شاد کاه

تراکمهای کاشت زیره سبز از نظر تعداد چتر در بوته نشان دادند

زیره سبز فرصت کافی برای تکمیال مراحال رویشای نداشاته و

(ذدوز ) .بهنظر میرسد در دو تاریخ کاشات اوز ،قارار گیاری

قبل از کامل شدن دوره رویشی ،مرحله زایشی آغاز شده و ارتفاع

زیره سبز همراه با زعفران احتماتً به دلیل شاکلگیاری رقابات

گیاه کاهش یابد ،که این موضوع سبب کاهش تعداد چتر در گل

بین گونهای تاأثیر منفای بار ایان ذازء عملکاردی زیاره سابز

آرین و دیگر اذزای عملکرد این گیاه شد.

داشتهاست .چرا که در این دو تاریخ کاشت ،رشاد زیاره سابز در

شاخ

اثر کشت مخلاوط در تااریخ کاشاتهاای مختلاز بار ایان

ماههای بهمن و اسافند کاه مرحلاه اوج رشاد رویشای زعفاران

روند متفاوتی داشت (ذادوز ) .بطاوریکاه ،در تااریخ

میباشد ( ،)Khosravi, 2005به شدت تحت تأثیر گیاه زعفران

بطاور

قرار گرفتهاست و زعفاران باا ذاذی عناصار غاذایی ،در تغذیاه

کاشت آبان مااه میازان ایان شااخ

در کشات خاال

مناسب زیره سبز اخت ز ایجاد کردهاست.

معنیداری بیشتر از دیگر تراکمهای کاشت زیره سابز باود و باا

جدول  –3اثر برهمکنش تاریخ کاشت و نسبت کشت مخلوط بر برخی خصوصیات زیره سبز
Table 3- Interaction effect of planting date and intercropping ratio on some cumin traits
تیمار Treatment
عملکرد بیولوژیک
عملکرد اسانس

تعداد چتر در بوته

Essential oil yield
)(kg. ha-1

Biological yield
)(kg. ha-1

Number of umbels per plant

16.84a
4.78d
7.99c
12.40b
13.72b
15.83a
4.30c
7.61b
11.11a
12.45a
8.71a
3.20d
5.58c
6.63b
8.92a
6.05a
3.20c
4.84b
5.90a
6.19a

1241.3a
330.1d
592.7c
898.2bc
949.6b
1131a
303.4d
561.3c
811.58bc
893.6b
749a
281.3d
478.8cd
533.9c
698.3b
418a
203.7c
311.2b
395.3a
417.3a

36.22a
31.25b
25.44c
22.17d
16.54e
32.11a
31.11a
22.39b
19.99b
13.66c
17.54a
17.88a
17.36a
14.39b
12.15b
12.17b
17.14a
16.13a
12.32b
12.14b

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بهصورت بر

نسبت کشت

تاریخ کاشت

)Planting ratio (%
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S

Planting date

آبان
November

آرر
December

اسفند
March

فروردین
April

دهی دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.

)Column means with the same letter as slicing are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05
C and S are cumin and saffron, respectively.
 Cو  :Sبه ترتیب معرف زیره سبز و زعفران میباشد.

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...

این موضوع سبب شدهاست که هرچه تاراکم زیاره سابز در
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(ذدوز ).

کشت مخلوط افزایش یافته ،احتماتً به دلیل رقابت بیشتر بین و

مقایسات میانگین نشان داد که عملکرد بذر و بیولوییک زیره

درون گونهای عناصر غذایی کمتری در دسترس زیره سابز قارار

سبز تحت تأثیر تیمارهای مورد بررسی روند یکساانی دارا بودناد

گرفتهاست .کاوچکی و همکااران ()Koocheki et al., 2016b

(ذدوز و شکل ) .بطور میانگین ،هرچه تااریخ کاشات زیاره

کردند با

سبز زودتر انجام شد ،عملکرد بذر و بیولوییک آن باتتر بود و در

افزایش تراکم زیره سبز در کشت مخلوط از تعاداد چتار در بوتاه

کلیه تراکمهای کاشت کمترین مقدار این صفات در تاریخ کاشت

گیاه کاسته شاد .نتاایج مشاابهی توساط خارم دز و همکااران

شدهاسات اساتفاده

نیز با بررسی کشت مخلوط زعفران و زیره سبز گزار

( )Khorramdel et al., 2016نیز گزار

شدهاست.

فروردین ماه بدست آمد .همانطور که گزار

بهتر زیره سبز از آی و مواد غذایی و رقابت بهتر با علزهای هرز

در تاریخ کاشت اسفند و فرودین روند متفاوت با کشت پاییزه

در تاریخ کاشتهای پااییزه ،مایتواناد در افازایش عملکارد آن

در

نسبت به کشت بهاره موثر باشد ( & Rezvani Moghaddam

بود و کشت مخلاوط  0و  03درصاد زیاره سابز بخصاو
تاریخ کاشت فرودین تعداد چتر در بوته بیشتری از کشت خاال

 .)Moradi, 2012زریان زاده و همکااران ( Zarrinzadeh et

زیره سبز و تراکمهای باتتر آن داشتند .از آنجاییکه ،بطاورکلی

 )al., 2007طی آزمایشی به بررسی اثر چهار تاریخ کاشات (آرر،

تعداد چتر در بوتاه زیاره سابز در تااریخ کاشاتهاای اسافند و

دی ،اسفند و فروردین) بر عملکارد زیاره سابز پرداخات و بیاان

فروردین بطور معنیداری کمتر از کاشت پاییزه بود که این نشان

داشت که بیشترین عملکرد زیره سبز در تاریخ کاشتهاای آرر و

میدهد گیاه به پتانسیل رشد خود نرسیدهاست .از طرف دیگر ،در

شدهاست که عملکارد کشات

تاریخ کاشت اسفند و بخصو

دی بدست آمد .همچنین ،گزار

فروردین چون رشد زیره سابز در

پاییزه زیره سبز نسبت به کشت بهاره افزایش معنیداری داشات

بخش زیادی از فصل رشد با دوره زرد شدن بوتههای زعفران در

( .)Nezami & Bagheri, 2009ایشاان بیاان داشاتند کاه در

بهار همراه بودهاست (ذدوز ) .این باعح شدهاست که از رقابت

کشت بهاره بدلیل گرمی هوا و خصوصیات رشادی گیااه باویژه

بین گونهای زعفران و زیره سبز کاسته شاود و رشاد زیاره سابز

حساسیت بیش از حد زیره سبز به فتوپریود ،در نتیجه بلند شادن

بیشتر تحت تأثیر رقابت درون گونهای باشد .در نتیجه بیشاترین

روزها در اوایل بهار از عملکرد کاسته خواهاد شاد ،زیارا در ایان

تعداد چتر در بوته زیره سبز در کمترین تراکم کاشات ایان گیااه

حالت زیره سبز وارد مرحله زایشی شده و این موضاوع در اذازاء

حاصل شدهاست .در کل ،بیشترین (  ) 9/تعداد چتار در بوتاه

عملکرد گیاه موثر بوده و باعح کاهش عملکرد میشود.

زیره سابز

در تاریخ کاشتهای پاییزه ،میزان عملکرد بذر زیاره سابز در

زیره سبز در تاریخ کاشت آبان ماه برای کشت خال

بدساات آمااد و کمتاارین مقاادار آن ( ) / 3در تاااریخ کاشاات

کشت خال

گیاه بطور معنیداری بیشاتر از کلیاه نسابتهاای

فروردین و کشت مخلوط  33درصد تاراکم زیاره سابز حاصال

کشت مخلوط بود (ذادوز و شاکل ) .اماا در تااریخ کاشات
اسفند اخت ف معنیداری از نظر این صفت بین کشت خاال

شد.
عملکرد بذر و بیولوژیک

این دو شااخ

بطاور معنایداری ( )p≤0.01تحات تاأثیر

تاریخ کاشت ،نسبت کاشت و اثر متقابل این دو تیمار قرار گرفتند

و

تراکم  33درصد زیره سبز در کشت مخلوط مشااهده نشاد .در
تاریخ کاشت فروردین ،میزان عملکرد گیااه در کشات خاال

و

تراکمهای  33و  00درصاد زیاره سابز اخات ف معنایداری را
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نشان نداد .بهنظر میرسد در تاریخ کاشت پاییزه ،زیره سبز بیشتر

موضوع باعح شدهاست که اخت ف معنیداری بین کشت خال

تحت تأثیر رقابت بین گونهای با زعفران بوده و به میازان قابال

زیره سبز با تراکمهای  33و  00درصد آن وذود نداشاته باشاد.

توذهی از تراکم کاشت به دلیال رقابات بار سار ذاذی عناصار

بررسی کشت مخلوط زعفران و بابونه نیز نشان داد که عملکارد

غذایی تأثیر پذیرفتهاست .اما از آنجاییکه زعفران در فصال بهاار

گل بابونه ( )Matricaria chamomillaدر تاریخ کاشت اسفند

رشد سبزینهای خود را متوقز کرده و همچنین ریشاه خاود را از

(  81کیلوگرم در هکتار) نسبت به تااریخ کاشات پااییزه ( 93

دست میدهد ( ،)Khorramdel et al., 2016بهنظر مایرساد

کیلااااوگرم در هکتااااار) کاااااهش معناااایداری یافاااات

در کشت بهاره رقابت بین گوناهای نااچیز باوده و احتمااتً ایان

(.)Naderidarbaghshahi et al., 2013

شکل  -2تأثیر برهمکنش تاریخ کاشت و نسبتهای کشت مخلوط بر عملکرد بذر زیره سبز
Figure 2- Interaction effect of planting date and intercropping ratio on cumin seed yield.

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بهصورت بر

دهی دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.

Column means with the same letter as slicing are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05).
 C ،Soleو  :Sبه ترتیب معرف کشت خال  ،زیره سبز و زعفران میباشدSole, C and S: are cumin and saffron, respectively. .

در بین تراکمهای مختلز زیره سبز در کشات مخلاوط نیاز

کیلوگرم در هکتار) زیره سبز در تاریخ کاشت فاروردین و تاراکم

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش تراکم زیره سبز در

 0درصد زیره سبز و بیشترین میازان ایان صافات (باه ترتیاب

کشت مخلوط ،عملکرد بذر و بیولوییک آن افزایش یافت .کاهش

و  93 /0کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت آبان ماه و

3/

عملکرد گیااه در اثار کااهش تاراکم در کشات مخلاوط توساط

کشت خال

محققین زیادی تأیید شدهاسات ( & Rezvani Moghaddam

مخلوط افزایشی زیره سبز با زعفران نیز نشان داد که با افازایش

Moradi, 2012; Khorramdel et al., 2016; Koocheki

نساابت تااراکم زیااره ساابز در کشاات مخلااوط ،میاازان عملکاارد

 .)et al., 2009; Asadi et al., 2016بطاور کلای ،کمتارین
عملکرد بیولوییاک ( 3 /0کیلاوگرم در هکتاار) و باذر ( 3/

زیره سبز حاصل شد .بررسای نسابتهاای کشات

بیولوییااک و بااذر زیااره ساابز افاازایش معناایداری یافاات
(.)Khorramdel et al., 2016

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...
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(شااکل ) و همچنااین عملکاارد بااذر پااایینتر در تاااریخ کاشاات

درصد اسانس

درصد اسانس زیره سبز تنها تحت تأثیر تیمار تااریخ کاشات

فروردین باعح شدهاست که محتوی اسانس گیاه نسبت به دیگر

در سطح احتمااز یاک درصاد قارار گرفات و نسابت کاشات و

تاریخهای کاشت افزایش یابد .از آنجاییکه ،اساانسهاا ذزئای از

برهمکنش آنها تأثیری بر این شاخ

نداشت (ذدوز ).

نتایج نشاان داد کاه بیشاترین درصاد اساانس گیااه ( /8
درصد) در تاریخ کاشت فروردین حاصل شاد کاه البتاه اخات ف
معنیداری با میزان این شااخ

در تااریخ کاشات آباان (/01

متابولیتهای ثانویه گیااهی هساتند و گیااه معماوت در هنگاام
دریافت تنش محیطی میزان این مواد را در انادام خاود افازایش
می دهد ( ،)Moradi et al., 2011در آزمایش حاضر نیز بهنظر
میرسد قرار گیری گیاه در شرایط دماهای باتتر باعاح افازایش

درصد) و آرر ( /08درصد) نشان نداد (شکل ) .کمترین میازان

متابولیت های ثانویاه گیااه زیاره سابز از ذملاه درصاد اساانس

اسانس زیره سابز (  /3درصاد) نیاز در تااریخ کاشات اسافند

شدهاست .حقیرالسادات و همکاران ( Haghiroalsadat et al.,

مشاهده شد که بطور معنیداری کمتر از دیگر تاریخهای کاشات

 )2011نیز اظهار داشتند که تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان

بود .رضاوانی مقادم و مارادی ( & Rezvani Moghaddam

دارویی به شدت تحت تأثیر شرایط محیطی از ذمله تانشهاای

نمودند که درصد اسانس زیره سبز

زیستی و غیر زیستی مانند تنش دمایی مایباشاد .دامناه درصاد

در تاریخ کاشت پاییزه بیشتر از کشت اسفند باود .ایشاان اظهاار

اسانس زیره سبز در تراکمهای مختلز کشت مخلاوط باا زیاره

داشتند که تغذیه و رشد و نمو مناسب تار زیاره سابز در کشات

سبز توسط کوچکی و همکااران ()Khoocheki et al., 2016b

 )Moradi, 2012نیز گزار

پاییزه ،تأثیر مهمی در پر شدن اسانس بذر داشتهاست .از طرفای،

نیز بین  / 9تا  /18درصد گزار

شدهاست.

بهنظر میرسد قرار گیری زیره سابز در معارض دماهاای بااتتر

شکل  -3تأثیر تاریخهای مختلف کاشت بر درصد اسانس زیره سبز
Figure 3- Effect of different planting date on percentage of cumin essential oil.

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05).
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 .)2004نتایج نشان میدهاد کاه در ایان تحقیاق ساهم تاأثیر

عملکرد اسانس

تأثیر نسبتهای کاشت ،تاریخ کاشت و برهمکنش دو تیماار
بر عملکرد اسانس زیره سبز معنیدار بود (ذدوز ).

عملک رد بذر بر عملکرد اسانس بسایار بیشاتر از درصاد اساانس
بودهاست.

بررسی برهمکنش دو تیمار نشاان داد کاه عملکارد اساانس
روندی مشابه عملکرد بذر زیره سبز دارا بود (ذدوز ) .بطوریکه،

زعفران

با تأخیر در کاشت بطور معنیداری از عملکرد اسانس زیاره سابز

تعداد بنه دختری

در کلیه نسبتهای کاشت کاسته شد .با افزایش سهم زیره سابز

آنالیز واریانس دادهها نشان داد که تعداد بنه زعفران در واحد

در کشت مخلوط ،عملکرد اسانس این گیاه در کلیاه تااریخهاای

سطح تحت تأثیر هید کدام از تیمارهای تاریخ ،نسابت کاشات و

کاشت کاهش یافت که این کاهش در تاریخهای کشات پااییزه

برهمکنش آنها قرار نگرفت (ذدوز.)3

بیشتر از بهاره بود (ذدوز ) .بر خ ف تاریخ کاشت آباان و آرر،

وزن تر بنه دختری

در تاریخهای کاشت اسفند و فروردین اخت ف معنیداری از نظر

اثر تاریخ کاشت و برهمکنش آن با نسبت کاشات در ساطح

و تراکم  33درصاد گیااه در

احتماز یک درصد بر وزن تر بنه معنیدار بود ولی نسبت کاشات

عملکرد اسانس بین کشت خال

کشت مخلوط مشاهده نشد .تأیید شدهاست که عملکرد اساانس

تأثیری بر این صفت نداشت (ذدوز .)3

برآیندی از درصد اسانس و عملکرد بذر میباشاد ( Tanu et al,
جدول  -تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی در زعفران تحت تأثیر تاریخ و نسبت کاشت
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) of studied traits of saffron as affected by planting date and intercropping
ratio

بنه ناسالم

وزن خشک

عملکرد تر گل

تعداد گل

درجه

Flower fresh
weight

Flower
number

آزادی
df

S.O.V

183ns

10.64ns

2

تکرار

**3806

3

6

نسبت کاشت
()B
Planting
ratio
A×B

خطای فرعی

وزن تر بنه دختری

تعداد بنه دختری

Replacement corm
fresh weight

Replacement corm
number

0.001ns

2080ns

106ns

0.005ns

**1039

**17104

1.80ns

**4.17

**30156

1.22

1425

35.56

0.084

143

10.44

2.60ns

740ns

2.47ns

**3.14

**19957

**2863

4

2.93ns

**7772

2.17ns

**0.334

**2293

**303

12

1.48

950

51.84

0.034

216

17.88

32

13.07

6.30

6.15

8.53

8.01

6.47

-

Infected
corm

کالله
Stigma dry
weight

منابع تغییر

Replication

تاریخ کاشت
()A
Planting
date

* ** ،و  :nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح پنج و یک درصد و عدم معنیداری.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

خطای اصلی
Main error

Sub error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...
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منجر به کاهش وزن تر بنه زعفران در واحد سطح شدهاست.

وزن بنه زعفران کاهش یافت (ذدوز  .)0در تااریخ کاشاتهاای

در تاریخ کاشت اسفند و فرودین ،روند مشخصی از نظر وزن

زعفران با کشت مخلوط  0و

بنه در واحد سطح مشاهده نشد و تراکمهای  303/9( 0گرم در

 03درصد زیره سبز مشاهده نشد و تیمارهای یاد شده مقدار وزن

متر مربع) و  03درصد (  300/گرم در متر مرباع) زیاره سابز در

بنه باتتری نسبت به کشت مخلوط  00و  33درصد زیره سابز

تاریخ کاشت اسفند و تراکم  00درصد (  3 8/گرم در متر مربع)

دارا بودند .بهنظر میرسد در کشت پاییزه که بوتههای زیره رشاد

کمترین وزن بنه را شامل شدند .دتیل و بحح ایان موضاوع در

مناسبتاری داشاتند ،کشات مخلاوط زعفاران و زیاره سابز در

صفت بعد رکر شدهاست.

تراکمهای باتی زیره سبز منجر به بروز رقابت بین گونه زعفران

میزان بنه ناسالم

و زیره سبز از نظر آی و مواد غذایی شدهاست .از آنجاییکه تعداد

درصد بنههای ناسالم زعفران در واحد سطح بطور معنیداری

بنه در واحد سطح تحت تأثیر قرار نگرفات (ذادوز  ،)3احتمااتً

تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت ولی اثر نسبت کاشات و اثار

رقابت بین زعفران و زیره سبز بر سر ذاذی آی و ماواد غاذایی

متقابل آنها بر صفت یاد شده معنیدار نبود (ذدوز .)3

پاییزه ،اخت فی بین کشت خال

جدول  –5اثر برهمکنش تاریخ کاشت و نسبت کشت مخلوط بر برخی خصوصیات زعفران
Table 5- Interaction effect of planting date and intercropping ratio on some saffron traits
تیمار Treatment
وزن تر بنه
عملکرد تر گل
وزن خشک کالله

تعداد گل

Stigma dry
weight
)(kg.ha-1

Flower fresh
weight
)(kg.ha-1

Flower number per m2

Corm fresh
weight
)(g.m-2

2.97a
2.94a
2.69b
2.31c
1.90d
2.93a
2.90a
2.79ab
2.42b
2.09c
1.95a
1.86b
1.85b
1.52c
1.40d
1.32a
1.20b
1.23b
1.17c
1.10d

246.8a
240.2a
230.7b
199.8c
160.7d
247.8a
248.7a
239.2a
212.3b
179.3c
179.1a
161.2b
159.3b
130.8c
118.2d
126.3a
103.5b
108.9b
98.36b
93.25c

89.76a
88.69a
81.29ab
69.77b
57.36c
88.82a
87.61a
84.36ab
72.98b
63.26c
63.17a
56.32b
55.98b
45.87c
42.17c
38.11a
38.25a
37.26a
35.44a
36.17a

533.6a
532.6a
530.6a
505.5b
464.4c
533.7a
534.6a
531.6a
515.5b
503.5b
473.2a
454.6b
455.2b
467.2ab
462.2ab
435.6a
424.9ab
436.8a
418.3b
434.2a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بهصورت بر

نسبت کاشت

تاریخ کاشت

Planting ratio
)(%
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S
کشت خال Sole
25C+100S
50C+100S
75C+100S
100C+100S

Planting
date

آبان
November

آرر
December

اسفند
March

فروردین
April

دهی دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.

Column means with the same letter as slicing are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05).
C and S are cumin and saffron, respectively.
 Cو  :Sبه ترتیب معرف زیره سبز و زعفران میباشد.
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شکل  -تأثیر تاریخهای مختلف کاشت زیره سبز در کشت مخلوط بر درصد بنههای ناسالم زعفران
Figure 4- Effect of different cumin planting dates in intercropping on infected saffron corms.

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤0.05).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که درصد بنههای ناسالم در

زعفران نقاش بسازایی داشاته باشاد (.)Rahimi et al., 2013

تاریخ کاشت آبان و آرر حدود  /0درصد بود که بطور معنیداری

بهنظر میرسد که در آزمایش حاضر ادامه آبیااری بعاد از خاوای

درصد)

بنه در تاریخ کاشتهای اسفند و فرودین زیاره سابز (ذادوز )

و (  1/درصد) بود (شکل  .)3ایان موضاوع نشاان مایدهاد

منجر به مهیا شدن شرایط مناسب رشد برای عوامل بیماری زای

عاملی غیر از کشت مخلوط بر آلودگی بناههاا تاأثیر داشاته کاه

بنه شده که خود باعح آلاودگی و کااهش وزن بناه شادهاسات.

منجر به کاهش وزن بنه در واحد سطح نیز شدهاست .تحقیقاات

بنابراین ،بهنظر میرسد نباید سیستم کشت زعفران طاوری اذارا

مختلز نشان دادهاند که یکای از عاواملی کاه در تابساتان روی

شود که آبیاری بعد از خوای بنهها انجاام پاذیرد و باا زرد شادن

غده زعفران تاأثیر مایگاذارد خساارت کناه Rhizoglyphus

برگهای زعفران آبیاری قطع گردد .در تأیید این موضوع فیضی

) robini Claparede (Acari: Acaridaeو همچناااین

و همکاران ( )Feizi et al., 2018نیاز باا بررسای تیماار قطاع

آلودگیهای قاارچی مایباشاد ( ;Rahimi & Kamali, 1993

آبیاری آخر فصل نشان دادند که زمانی که آبیاری در زمان خوای

 .)Rahimi et al., 2008; 2013این عوامل بیماریزا با نفور به

بنهها بعد از زمان عرف منطقه اداماه پیادا کارد ،وزن بناههاای

داخاال بنااههااای زعفااران از محاال زخاامهااا و همچنااین دیگاار

زعفران که در انتهای تابستان اندازهگیری شدند بطور معنیداری

قسمتهای سالم موذاب خساارت باه بناههاا شاده و عملکارد

نسبت به قطع عرف آبیاری کاهش یافت .این موضاوع تصادیق

زعفاران را بشادت کااهش مایدهاد ( Rahimi & Kamali,

مینماید که آی مصرفی برای رشد زیره سابز در شارایط کشات

 .)1993تحقیقات نشان دادهاند برخی رو های زارعای ازذملاه

مخلوط تأخیری که در زمان خوای بنه زعفران انجاام مایشاود

تاریخ آبیاری میتواند در تعیین ذمعیت کنه و در نتیجه عملکارد

تأثیر منفی بار بناه زعفاران دارد .آزماایشهاایی کاه در مازارع

کمتر از مقدار این شاخ

در تاریخ کاشت اسفند ( /

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...
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زعفرانکاری بجستان و قاین انجام شد نشان داد که آبیاری بعاد

اثر متقابل تااریخ و نسابت کاشات نشاان داد کاه در تااریخ

از مرداد ماه در مزارع تازه کاشت زعفران  0درصاد و در مازارع

کاشتهای پاییزه اخت فی باین تعاداد و عملکارد گال تولیادی

چندساله تا  33درصد عملکرد گل را افزایش میدهد ،ولی آبیاری

و کشاات مخلااوط  0و  03درصااد

تیرماه و قبال از آن در هار دو ماورد مضار تشاخی

زعفااران در کشاات خااال

داده شاد

زعفااران مشاااهده نشااد (ذاادوز  .)0امااا تعااداد و وزن گاال در

( .)Sadeghi et al., 2003ایشااان دلیاال ایاان کاااهش را

تراکمهای  00و  33درصد زعفران بطاور معنایداری کمتار از

داده و تأکیاد داشاتند کاه در

تیمارهای یاد شده بود .یعنی با افزایش سهم زیره سبز در کشات

این مناطق به موضوع افزایش خطار آلاودگی قاارچ و پوسایدن

مخلوط افزایشی با زعفران ،از عملکرد زعفران کاسته شاد .ایان

بنهها که زارعین غالباً از آن واهمه دارند تاوذهی نمایشاود .در

موضوع هم راستا با نتایج مرباوط باه وزن بناه در واحاد ساطح

مزارع زعفران بعضی نقاط که باه هار دلیلای در دوره اساتراحت

میباشد (ذدوز  .)0یعنی تعداد و عملکرد گل تولیدی زعفران باا

زعفران آبیاری گردند شرایط رشد و نمو آفات مناساب گردیاده و

کاهش وزن بنه زعفران تحت تأثیر تراکمهای باتی زیاره سابز

سریعاً ذمعیت کنه بات می رود و فعالیت چشامگیر کناه زعفاران

در سریهای افزایشی کشت مخلوط در تاریخ کاشتهای پااییزه

عمدتاً در مزارعی دیده میشود که بهشدت بار خصوصایات بناه

کاهش یافتهاست .بهنظر میرسد در این شرایط کاشت ،زیره سبز

تأثیر منفی دارد .در بررسی اثر تاریخ کاشات و مادیریت آبیااری

با زعفران بر سر آی و ماواد غاذایی رقابات نماوده و بخشای از

شد که کاشت بنههای زعفران در طوز دوره اساتراحت

عناصر و رطوبت مورد نیاز رشد بنههای زعفاران را ذاذی کارده

حقیقی ،عدم انجام آبیاری در این مرحله ،و ع وه بر آن پرهیز از

که خود منجر باه کااهش وزن بناه و در نهایات عملکارد گال

آبیاری تابستانه در اوز مرداد ماه موذب شد متوسط وزن بنههای

شدهاست .در تاریخ کاشت اسفند و فارودین نیاز کشات خاال

دختری تولید شده بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد

بطور معنیداری تعداد و وزن گل بیشاتری از کلیاه نسابتهاای

زعفران افازایش یاباد ( .)Koocheki et al., 2016aرحیمای و

کشت مخلوط دارا بود.

آلودگیهای قارچی بنهها تشخی

مشخ

همکاران ( )Rahimi et al., 2008نیاز در بررسای اثار آبیااری

نتایج نشان داد باا تاأخیر در کاشات تعاداد و عملکارد گال

تابستانه بر ذمعیات کناه زعفاران نشاان دادناد آبیااری ماداوم

زعفران در کلیه نسبتهای کشت و حتی کشت خاال

زعفاران

تابستانه باعح افزایش ذمعیت کنه و عاملی مؤثر در کاهش وزن

کاهش معنیداری یافت (ذدوز  .)0به عنوان مثااز ،تعاداد گال

بنه و بهتبع آن عملکرد زعفران بودهاست .بررسی کشت مخلاوط

تولیدی در کشت خال

زعفران برای تاریخ کاشاتهاای آباان،

بابونه در تاریخ کاشتهای پاییزه و بهاره با زعفران تأیید نمود که

آرر ،اساافند و فااروردین بااه ترتیااب  9 / 0 ،88/8 ،81/09و

کشت مخلوط تأثیر منفی بر وزن بنه داشت و با تأخیر در کاشات

 8/گل در متر مربع بود .در دیگر نسبتهای کشت نیز ایان

بابوناااااه ،وزن بناااااه کااااااهش معنااااایداری یافااااات

روند صادق بود .دامناه گال تولیادی زعفاران در تااریخ کاشات

(.)Naderidarbaghshahi et al., 2013

فروردین (  8/تا  0/33گل در متارمرباع) بطاور معنایداری

تعداد و عملکرد گل

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد و وزن گل تولیدی
زعفران بطور معنیداری ( )P≤0.01تحت تأثیر تیمارهاای تااریخ
کاشت ،نسبت کاشت و برهمکنش آنها قرار گرفت (ذدوز .)3

کمتر از دیگر تاریخهای کاشت بود و بین کشت خال
نسبتهای کشت مخلوط از نظر این شاخ

و تماامی

اخت ف معنیداری

مشاهده نشد.
همان طور که قب ً نیز اشاره شد ،تأخیر در تاریخ کاشت زیاره
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سبز در کشت مخلوط منجر به کاهش معنیدار وزن بنه در واحد

زعفران را می توان با گیاهانی بهصورت مخلوط کاشت کاه دوره

سطح شد .وزن بنه تأثیر مستقیمی بر تعداد و عملکرد گل داشاته

رشد کوتاهتری داشته و لذا به تعداد دفعاات آبیااری کمتاری در

و هرچه بنهها درشتتر باشاند ،تعاداد و زماان گلادهی افازایش

بهار نیاز دارند.

مییابد .باهطاوریکاه ،رمضاانی ( )Ramezani, 2000نیاز باا
بررسی اندازه بنه بر عملکرد گل زعفران نشان دادند که اثار وزن

وزن خشک کالله

این شاخ

نیز در سطح احتماز یاک درصاد تحات تاأثیر

بنه بر عملکرد گل معنیدار بود و کاشت بنههای درشتتر نهتنها

تیمارهای تاریخ کاشت ،نسبت کاشات و اثار متقابال آنهاا قارار

باعح افزایش گلآوری در ساز اوز شاد ،بلکاه از طریاق تولیاد

گرفت (ذدوز .)3

بنههای دختری درشتتر نیز منجر به بهباود گلادهی و افازایش

ک لااه تولیاادی در کلیااه نساابتهااای کاشاات در تاااریخ

کارایی مزرعه در سازهای بعدی گردید ،بنابراین بهنظر میرساد

کاشتهای پاییزه بیشتر از بهاره بود (ذدوز  .)0تأخیر در کاشات

با کاهش وزن بنه درنتیجه اداماه پیادا کاردن آبیااری در زماان

زیره سبز تأثیر منفی بر تولید ک له زعفران داشات .باا افازایش

خوای حقیقی بنهها ،تعداد گل نیز کاهش یافتهاست .مساافری و

نسبت زیره سبز در کشت مخلوط از عملکرد ک له زعفران بطور

همکاران ( )Mosaferi et al., 2007تأثیر آبیاریهای تابساتانه

معنیداری کاسته شد .بطور کلای ،بیشاترین ( /10کیلاوگرم در

بر عملکرد گال زعفاران را بررسای نمودناد .تیمارهاای آبیااری

هکتار) عملکرد ک له خشک زعفران در تاریخ کاشت آباان مااه

اعماز شده عبارت بودند از یک آبیاری در تیرماه ،یک آبیااری در

برای کشت خال

زعفران حاصل شد و کمترین ( / 3کیلوگرم

مردادماه ،یک آبیاری در تیرماه بهاضافه یک آبیاری در مردادمااه

در هکتار) مقدار آن در تاریخ کاشات فارودین مااه زیاره سابز و

و شاهد (بدون آبیاری تابستانه) .نتایج آزمایش ماذکور نشاان داد

تراکم  33درصد زیره سبز مشاهده شد (ذادوز  .)0کاوچکی و

که آبیاری در مرداد ماه عملکرد گل و وزن خشک زعفران را تاا

همکااران ( )Koocheki et al., 2009نیاز باا بررسای کشات

 8درصد افزایش داد ولی تیمار آبیاری در تیرماه نسبت به عادم

مخلوط زعفران با غا ت ،حبوباات و گیاهاان دارویای گازار

آبیاری تابستانه عملکرد گل زعفاران را کااهش معنایداری داد.

نمودند که طوز دوره رشد گیاه همراه رابطه معکوس با عملکارد

ایشان تأکید نمودند که آبیاری اواخر فصل بهار که بنه در مرحله

زعفران داشت و هرچه گیااه دیرتار آبیااری شاد باعاح کااهش

خوای حقیقی هست ،تأثیر منفی بر خصوصیات گل زعفران دارد.

بیشتر عملکرد ک له زعفران شد .ایشان دلیل این امر را نیاز آبی

از طرف دیگر احتماز میرود قطاع باه موقاع آبیااری در کشات

کم زعفران دانستند و بیان داشتند که استفاده آی بیشاتر از نیااز

مخلوط پاییزه زیره سبز ،باعح قرار دادن فرصت بیشتری به گیاه

آبی زعفران تأثیر منفی بر عملکرد آن دارد .از آنجاکه ،باا اینکاه

ذهت خوای بنهها تا زمان بیدار شدن شده و باعح افزایش طوز

زعفران گیاهی با نیاز آبی کم بوده ولی در دوره رشد آبیاری زیااد

دوره خوای بنهها شده که در این فرصت گیاه فرصات بیشاتری

تأثیر مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه دارد ،بهنظر میرسد شاید اگار

گل و گلانگیزی داشته و این امر منجر باه تولیاد

در این تحقیق نیز بنهها در شهریور مورد بررسی قرار میگرفات

بهتر گل در فصل آینده شدهاست که با نتایج فیضی و همکااران

شاید دتیل بهتری توسط محققین ارایه میشد .همچنین ،فیضی

( )Feizi et al., 2019همساو مایباشاد .کاوچکی و همکااران

و همکاران ( )Feizi et al., 2019نیز گزار

کردناد تاأخیر در

( )Koocheki et al., 2009نیز تأکید نمودند کاه باهطاورکلای

قطع آبیاری در انتهای فصل رشد زعفران در بهار رابطه منفی باا

ذهت آغاز

بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه...
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عملکرد ک له گیاه در آبان ماه داشت .ایشان دلیال ایان امار را

کلی کشت مخلوط نشان داد که در تاریخ کاشت آبان و آرر مااه

آلودگی بنهها به بیمااریهاای قاارچی و کناه در صاورت اداماه

نسبت کاشت  00درصد تاراکم زیاره سابز  +زعفاران بیشاترین

نمودناد .کااهش عملکارد

(  ) /0مقدار  LERکشات مخلاوط را شاامل شاد (ذادوز .)9

ک له زعفران تحات تاأثیر تاأخیر در کاشات بابوناه نیاز تأییاد

باتترین میزان  LERکشات مخلاوط در تااریخ کاشات اسافند

شدهاست (.)Naderidarbaghshahi et al., 2013

(  ) /3و فرودین ( ) / 0مربوط به کشت مخلاوط  33درصاد

آبیاری در زمان خوای بنهها گازار

نسبت برابری زمین ()LER

تراکم زیره سبز  +زعفران بود .کشت مخلوط  0درصاد تاراکم

نتایج نشان داد که در کلیه تاریخهای کاشت LER ،ذزئای

زیره سبز  +زعفران در کلیه تاریخهاای کاشات کمتارین میازان

زیره سبز با افزایش درصد تراکم زیره در کشت مخلوط افازایش

 LERکل را شامل شد .نتایج تأیید میکناد کاه در تااریخهاای

معنیداری یافت (ذادوز  .)9از طارف دیگار تاأخیر در کاشات،

کاشت آبان و آرر گیاه زعفران و در تاریخ کاشاتهاای اسافند و

 LERذزئی زیره سبز را به میازان قابال تاوذهی افازایش داد.

فروردین گیاه زیره سبز ساودمندی بیشاتری از کشات مخلاوط

 LERذزئی زعفران روندی متفاوت با زیاره سابز دارا باود و باا

داشتهاند (ذدوز .)9

افزایش سهم زیاره سابز در کشات مخلاوط و تاأخیر در تااریخ
کاشت ،مقدرا آن کااهش معنایداری نشاان داد .بررسای LER
جدول  –6اثر برهمکنش تاریخ کاشت و نسبت کشت مخلوط بر نسبت برابری زمین
Table 6- Interaction effect of planting date and intercropping ratio on LER

تیمار Treatment

نسبت برابری زمین جزئی زیره
نسبت برابری زمین جزئی
نسبت برابری زمین
نسبت کشت
سبز
زعفران
کل
Planting ratio
Cumin partial LER
Saffron partial LER
Total LER
)(%
0.286d
0.988a
1.27c
25C+100S
c
b
b
آبان November
0.480
0.906
1.39
50C+100S
0.736b
0.777c
1.51a
75C+100S
0.794a
0.639d
1.43a
100C+100S
d
a
0.272
0.977
1.25b
25C+100S
آرر
c
b
0.486
0.940
1.43ab
50C+100S
December
b
c
0.699
0.813
1.51a
75C+100S
a
d
0.765
0.705
1.47a
100C+100S
d
a
0.372
0.627
0.999c
25C+100S
اسفند
c
a
0.641
0.624
1.26b
50C+100S
March
0.724b
0.511b
1.24b
75C+100S
a
c
0.940
0.470
1.41a
100C+100S
d
b
0.531
0.404
0.935c
25C+100S
c
a
فروردین
0.795
0.415
1.21b
50C+100S
b
c
0.964
0.395
1.36a
75C+100S
April
a
d
0.998
0.370
1.37a
100C+100S
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بهصورت بر دهی دارای اخت ف معنیداری در سطح احتماز  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter as slicing are not significantly different by duncan test (p≤ 0.05).
C and S are cumin and saffron, respectively.
 Cو  :Sبه ترتیب معرف زیره سبز و زعفران میباشد.
تاریخ کاشت
Planting
date
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نتیجه گیری

 نتایج، از طرفی.) میباشد و توصیه میگرددLER بودن باتترین

نتایج تحقیق بطور کلی نشان داد که کشت مخلوط اسافند و

تأیید مینماید که آبیاری پایان فصل زعفران در بهار بهتر اسات

فروردین زیره سبز و زعفران هم بر تولیاد زعفاران تاأثیر منفای

.با زرد شدن برگها پایان پذیرد

چشم گیری دارد و هم زیره سبز عملکرد بسیار کمتری از کشات
 بهنظر میرسد تأثیر منفی کشت بهاره زیاره.پاییزه تولید میکند

سپاسگزاری

سبز بر عملکرد زعفران به دلیل بروز بیماریهای قاارچی و کناه

هزینه این پژوهش توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی

در اثر ادامه پیدا کاردن آبیااری کشات مخلاوط در دوره خاوای

 بادین وسایله.دانشگاه شهید بااهنر کرماان تاأمین شادهاسات

 توصیه مایشاود حتای کشات.حقیقی بنههای زعفران میباشد

نویسااندگان از مساااعدتهااای ایاان پژوهشااکده سپاسااگزاری

زیره سبز نیز در پاییز صورت گیارد تاا عملکارد مطلاوی

خال

.میکنند

 بهترین شرایط برای کشت مخلوط زیره سبز و.تری حاصل شود
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Abstract
In order to study the effects of various additive intercropping series of saffron and cumin on their yields,
and yield components, an experiment was conducted as split-plot arrangement based on randomized
complete block design with three replications in a two years saffron research farm in agricultural faculty of
Bardsir during 2016-2017. The experimental treatments were assigned to the main plot on planting dates
(November 11, December 11, March 6 and April 4), and additive intercropping series (25, 50, 75 and 100%
of optimum density of cumin (120 plant.m-2), sole saffron (50 plant.m-2), sole cumin) as subplot. The studied
traits were including number of umbrellas per plant, essential oil percentage, seed, biological and essential oil
yield, and also saffron flower number, flower yield, stigma yield, number of replacement corm, corm weight
and number of infected corm. The results showed that delaying in cumin planting date led to a notable
decrease in cumin yield and yield components, in all of the planting patterns. The reduction values of cumin
seed yield in March and April planting dates compared to November were 39% and 64%, respectively.
Cumin essential oil at November (2.79%), December (2.78%) and April (2.83%) planting dates were higher
than that of March (2.42%). The experimental treatments had no significant effect on corm number, but
cumin planting at spring had more infected corms than fall planting. The corm weight was declined as
affected by delay in planting date and increase in cumin density. The saffron flower and stigma yield in fall
intercropping was significantly higher than spring intercropping. Intercropping had negative impacts on
saffron productivity, and the highest stigma yield (2.97 kg.ha-1) was assigned to sole cropping. In general, the
maximum (1.51) LER was related to fall intercropping of cumin and saffron.
Keywords: Essential oil, Irrigation, LER, Replacement corm, Stigma.
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