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  30/34/1334 تاریخ پذیرش:؛ 33/13/1333تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
بر  (.Crocus sativus L) ( با زعفران.Cuminum cyminum L) بززیره س افزایشیهای کشت مخلوط منظور مطالعه تأثیر نسبته ب

با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی های کامل تصادفی عملکرد و اجزای عملکرد هر دو گونه، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک

تراکم  %23زعفران+ %133های کشت مخلوط افزایشی شامل نسبتاجرا شد.  1333-34و  1332-33دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 

تراکم مطلوب زیره  %03زعفران+ %133تراکم مطلوب زیره سبز،  %03زعفران+ %133تراکم مطلوب زیره سبز،  %43زعفران+ %133، سبزمطلوب زیره 

و کشت خالص هر دو گیاه به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. زعفران و زیره سبز به ترتیب بر  سبزتراکم مطلوب زیره  %133زعفران+ %133، سبز

سبز های کشت مخلوط افزایشی زیرهبتبوته در متر مربع کاشته شدند. نتایج نشان داد که اثر نس 123بنه در متر مربع و  03اساس تراکم مطلوب 

بود. بیشترین وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران برای کشت خالص  (≥31/3p)دار  بر تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی

های کشت مخلوط افزایشی با نسبت بالاترین مقادیر این صفات در مقایسه بینگرم بر متر مربع بدست آمد.  88/2و  08/231زعفران به ترتیب با 

اجزای عملکرد و گرم بر متر مربع حاصل شد.  30/1و  34/214تراکم مطلوب زیره سبز به ترتیب برابر با  %03زعفران+ %133سبز برای نسبت زیره

. بیشترین (≥31/3p)رار گرفت های کشت مخلوط با زعفران قداری تحت تأثیر نسبتعملکرد بیولوژیکی، دانه و اسانس زیره سبز به طور معنی

گرم بر متر مربع بدست آمد. بالاترین مقادیر این صفات در  08/123و  30/243عملکرد بیولوژیکی و دانه برای کشت خالص به ترتیب برابر با 

گرم بر متر مربع بدست  33/04و  10/181سبز به ترتیب با تراکم مطلوب زیره  %133زعفران+ %133مقایسه بین الگوهای کشت مخلوط برای نسبت 

درصد افزایش  13و  33، 01، 88درصد در کشت مخلوط با زعفران، عملکرد اسانس به ترتیب  133به  23آمد. با افزایش درصد حضور زیره سبز از 

ت برابری زمین برای بالاترین مجموع نسبمحاسبه گردید.  10/3-1و  20/3-1دامنه نسبت برابری زمین زعفران و زیره سبز به ترتیب بین یافت. 

زعفران با  کشت مخلوط شود کهتوصیه میبر اساس نتایج بدین ترتیب، بدست آمد.  12/1سبز با تراکم مطلوب زیره  %03زعفران+ %133نسبت 

 .گیاهان دارویی نظیر زیره سبز به منظور بهبود عملکرد این گونه ارزشمند مد نظر قرار گیرد

 

 .گیاه دارویی، نسبت برابری زمین، وزن کلاله عملکرد اسانس، های کلیدی:واژه
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 مقدمه
به عنوان گیاه زراعی نقدینه  (.Crocus sativus L) زعفران

(Rangahau, 2003یکی از قدیمی ،) ترین محصولات ایران

-به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی خراسان محسوب می

 ترین محصولوان گران( و به عنBehdani, 2005)شود 

ای در بین و دارویی جهان از جایگاه ویژهکشاورزی 

به  ،محصولات صنعتی و صادراتی ایران برخوردار است

تولید زعفران دنیا به ایران تعلق درصد از  09که طوری

 ,.Arslan et al., 2007; Mohammad-Abadi et al)دارد 

 ,Ghorbani and Koochekiقربانی و کوچکی ) (.2006

ترین گیاه فران اقتصادی( گزارش کردند که زع2006

های کشاورزی کم نهاده در جنوب زراعی در سیستم

رغم قدمت کاشت زعفران شود. علیخراسان محسوب می

در مقایسه با بسیاری از محصولات رایج در کشور، این گیاه 

های نوین، سهم کمتری داشته و تولید آن بیشتر از فناوری

ج ینتا (.Koocheki, 2004باشد )میمتکی بر دانش بومی 

تحقیقات نشان داده است که گسترش کاشت این گیاه در 

باران و دارای زمستان سرد و تابستان مناطق بسیار کم

(. برخی مطالعات Kafi et al., 2002aگرم گسترش دارد )

(Azizi-Zohan et al., 2008; Rahmati, 2003 مؤید این )

از نظر  مطلب است که زعفران یکی از کارآمدترین گیاهان

شود و از نظر نیاز به مصرف آب در جهان محسوب می

باشد. این گیاه بخشی توقع میگیاهی کمنیز عناصر غذایی 

از دوره رویشی را که معمولاً مصادف با اردیبهشت تا مهر 

که کند، به طوریباشد در حالت رکود سپری میماه می

-Deهای رویشی است )مزرعه آن طی این دوره فاقد اندام

maastro and Ruta, 1993; Farhoodi et al., 2003; Kafi 

et al., 2002a( بنشاپ .)Benschop, 1993 ) اظهار نمود

های زعفران طی تابستان در حال رکود اگرچه بنه

این ولی از آنجا که معمولاً القای گلدهی طی  باشند،می

تواند میمحیطی لذا بهبود شرایط گیرد، دوره شکل می

عملکرد اقتصادی آن داشته گلدهی و زایی بر نقش بس

( بیان Molina et al., 2005باشد. مولینا و همکاران )

های بالا در تابستان باعث داشتند که وجود درجه حرارت

شود. تأخیر در ظهور گل و در نتیجه کاهش عملکرد می

( نیز Mc Gimpsey et al., 1997گیمپسی و همکاران )مک

مل اصلی محدودکننده کشت زعفران داشتند که عا بیان

علاوه بر هزینه کارگری زیاد، اقلیم سازگار با رشد آن 

 باشد. می

انگیزی را وجود شرایط نامناسب برای رشد زعفران، گل

که این امر کاهش عملکرد را به دنبال دارد  دهدکاهش می

(Kafi et al., 2002a; Negbi et al., 1989)های . در سال

دلیل بروز مشکلات ناشی از افزایش درجه اخیر نیز، ب

حرارت، تولید گل در این گیاه با ارزش با مشکل روبرو 

. گلوی و همکاران (Negbi et al., 1989) شده است

(Galavi et al., 2008 با مطالعه تأثیر تیمارهای کنترل )

ک بر رشد و عملکرد زعفران بیان نمودند درجه حرارت خا

تر شدن اک بدلیل مناسبکه کنترل درجه حرارت خ

در خاک، باعث افزایش ظهور گل  هاشرایط برای رشد بنه

 و برگ و طول کلاله و برگ زعفران شد. 

رسد که کشت مخلوط زعفران با ترتیب، بنظر میبدین

اندازی بر سطح خاک به ویژه در سایر گیاهان، بدلیل سایه

سطح تر شدن خنک تواند باعثمیدوره رکود زعفران، 

در نتیجه با بهبود شرایط برای رشد بنه،  واک شده خ

دهد. علاوه بر این، تولید گل و عملکرد زعفران را افزایش 

های پایدار هستند های مخلوط یکی از انواع نظامسیستم

افزایش پایداری  ، موجبکه با افزایش تنوع و پیچیدگی

(. کوچکی و همکاران Zhang and Li, 2003)خواهند شد 

(Koocheki et al., 2009 با مقایسه عملکرد زعفران در )

شرایط کشت خالص و مخلوط با سه گروه از گیاهان 

 Triticum aestivum) غلات )گندم بهاره و پاییزهشامل 

L. ،)) حبوبات )عدس(Lens culinaris L. )و نخود (Cicer 

arietinum L.)( و گیاهان دارویی )اسفرزه (Plantago 

ovata Forsk.)اکشیر، خ (Discurinia sophias L.) ،

 Carum copticum)زنیان ، (.Nigella sativa L) سیاهدانه

L. )و زیره سبز (Cuminum cyminum L. اظهار نمودند ))

ارزش نسبی تنها در کشت مخلوط زعفران با  که مجموع

کوچکی و نتایج مطالعه سیاهدانه و زنیان مشاهده شد. 

های روی اثر ترکیب( Koocheki et al., 2013همکاران )

 چندسالهمختلف کشت مخلوط گیاه دارویی مرزنجوش 

(Origanum vulgare L.) نشان داد که کشت  با زعفران

که مخلوط موجب بهبود عملکرد زعفران شد. به طوری

بالاترین عملکرد برای کشت مخلوط یک ردیفی مشاهده 

ی هابا بررسی انواع سری (Khosravi, 2005خسروی )شد. 

 Bunim)زیره سیاه دو گیاه جایگزین کشت مخلوط 

persicum L.)  و زعفران در یک دوره شش ساله گزارش

وری باعث افزایش بهره دو گیاهنمود که کشت مخلوط 

که بهترین کشتی شد؛ به طوریزمین در مقایسه با تک
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گیری از کشت بدست آمد. بهره 09:09 نتیجه برای نسبت

های هرز شده و از طریق بهتر علفمخلوط منجر به کنترل 

اندازی گیاه همراه بر خاک، کاهش درجه حرارت سایه

که برآیند این عوامل افزایش  گرددخاک را موجب می

فلاحی و همکاران . عملکرد را به دنبال خواهد داشت

(Fallahi et al., 2015 نیز اظهار داشتند که ساختار )

باعث شده که  ای گیاه زعفرانکانوپی و گسترش ریشه

برداری این گیاه قرار بخش قابل توجهی از منابع مورد بهره

های خاص زعفران و دارا وجود، بدلیل ویژگیبا ایننگیرد. 

 Kafiآشیانه اکولوژیکی ویژه نسبت به سایر گیاهان )بودن 

et al., 2002a; Koocheki et al., 2009; Koocheki et 

al., 2013; Negbi et al., 1989،) انتخاب گیاه  بایستی

 همراه با دقت انجام شود. 

از  یکسالهگیاهی دارویی، علفی، کوچک و بز سزیره

باشد که رشد و استقرار آن در مراحل خانواده چتریان می

 ;Ghahraman, 1993باشد )ابتدایی رشد آهسته می

Omidbaigi, 2005 دارای مقادیر قابل  این گیاه(. بذر

ذایی، ، غر صنایع داروییتوجهی اسانس است که د

 ,Omidbaigiهای فراوان دارد )بهداشتی و آرایشی استفاده

زیره هوایی های محجم انداهمچنین از آنجا که (. 2005

بنابراین  ،باشدکم میآن  ایسبز و توسعه سیستم ریشه

قدرت رقابتی ضعیفی در مشخص است که این گیاه دارای 

(. لذا، Kafi et al., 2002b)باشد می هرزهای مقابل علف

را رقابت شدید بر سر منابع  تواندهرز میهای وجود علف

توجه به گیاهان از طرف دیگر، . به دنبال داشته باشد

ای را به جایگاه ویژهاین گیاهان دارویی و تولید ارگانیک 

این نیاز احساس می  ، بنابراین،خود اختصاص داده است

ن مصرف کودهای گیاهان در محیطی بدواین شود که 

 ,Liebman) ندشوشیمیایی و سموم شیمیایی تولید 

2002) . 

کشاورزی بکارگیری اصول  ترتیب، با توجه به اهمیتبدین

 ,Gliessmanهای زراعی )نظامپایدار در مدیریت بوم

دارویی در  ارزشمندهای (، وجود پتانسیل تولید گونه1997

( و در Ghahraman, 1993; Omidbaigi, 2005کشور )

 ;Rangahau, 2003نظر گرفتن اهمیت اقتصادی زعفران )

Ghorbani and Koocheki, 2006) این آزمایش با هدف ،

های کشت مخلوط افزایشی زعفران با ارزیابی اثر نسبت

عملکرد در شرایط آب و زیره سبز بر اجزای عملکرد و 

 هوایی مشهد طراحی و اجراء شد. 

 هامواد و روش
 افزایشیهای کشت مخلوط لعه تأثیر نسبتمنظور مطاه ب

با زعفران بر عملکرد هر دو گونه، آزمایشی در  سبززیره 

های کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح پایه بلوک

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 

اجرا  1303-04و  1302-03مشهد در دو سال زراعی 

شت مخلوط افزایشی های کتیمارها شامل نسبتشد. 

، سبزتراکم مطلوب زیره  %29 زعفران+ %199شامل 

 %199، سبزتراکم مطلوب زیره  %49زعفران+ 199%

 %09زعفران+ %199، سبزتراکم مطلوب زیره  %09زعفران+

تراکم  %199زعفران+ %199، سبزتراکم مطلوب زیره 

 و کشت خالص هر دو گیاه بودند. سبزمطلوب زیره 

سازی زمین و تهیه بستر عملیات آماده منظور انجامه ب

. بعد از انجام کاشت، از شخم و دیسک استفاده شد

تن کود دامی سرند شده به  39سازی زمین عملیات آماده

 9-39صورت جداگانه به هر کرت اضافه و سپس با لایه 

 متری خاک به طور کامل مخلوط شد. سانتی

بین  هایی با فاصلهکاشت دستی زعفران روی ردیف

متر در نیمه دوم شهریور سال اول بر سانتی 20ردیف 

بنه در متر مربع به صورت کرتی در کرت  09اساس تراکم 

اولین آبیاری متر کاشته شد.  0/1×3هایی به ابعاد 

به منظور و دومین آبیاری زعفران بلافاصله پس از کاشت 

بصورت سبک یک هفته بعد از ها تسهیل در سبز شدن بنه

از  های گلاول با هدف تسهیل در خروج جوانه آبیاری

انجام شد. در فاصله دو نوبت آبیاری به شیوه نشتی خاک 

 .صورت گرفتشکنی هیک مرتبه سل

زیره سبز به صورت تأخیری در اوایل اسفند ماه بر مبنای 

( در Nezami et al., 2009بوته در متر مربع ) 129تراکم 

ستی کاشته شد. بین د های زعفران به صورتبین ردیف

متر فاصله سانتی 199و  09ها به ترتیب ها و بلوککرت

در نظر گرفته شد. عملیات تنک زیره سبز به منظور 

های مورد نظر در نیمه دوم فروردین ماه دستیابی به تراکم

به صورت دستی انجام شد. اولین آبیاری بلافاصله قبل از 

چهارده روی یکبار های بعدی به فاصله هر کاشت و آبیاری

در تا پایان فصل رشد ادامه یافت. بعد از کاشت زیره سبز 

 ،ماه( پانزدهم تیر)و قبل از برداشت پایان فصل رشد 

شامل تعداد شاخه جانبی در زیره سبز اجزای عملکرد 

بوته، تعداد چتر در شاخه جانبی، تعداد چترک در چتر، 

بوته  19ح از سطتعداد دانه در چترک و وزن هزار دانه 
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گیری و ثبت شد. تعیین عملکرد بیولوژیکی و دانه اندازه

ها و چترها با حذف اثرات نیز پس از زرد شدن بوته

 به منظورانجام شد. در پانزدهم تیر ماه ای حاشیه

 اسانس محتوی و انتخاب بذر گرم 299 اسانس، استخراج

 یریگاندازه کلونجر و آب بخار با تقطیر روش از استفاده با

ها و گلدهی یک به منظور تسهیل در سبز شدن بنه .شد

برای تعیین نوبت آبیاری در مهر ماه هر دو سال انجام شد. 

 متر مربع( 0/4)از سطح  برداریعملکرد گل و کلاله، نمونه

آغاز و تا پایان دوره گلدهی ادامه  از زمان شروع گلدهی

ظاهر شده، های برداری، تمام گلیافت. در هر نوبت نمونه

جهت تعیین وزن  وآوری و شمارش صورت روزانه جمعه ب

خشک کلاله  سپس وزن. ندتر به آزمایشگاه منتقل شد

های کشت گیری و ثبت شد. برای ارزیابی نسبتاندازه

با ن ینسبت برابری زمشاخص مخلوط نسبت به خالص 

  .(Gliessman, 1997) محاسبه شد( 1استفاده از معادله )

 (1معادله )
Ypm

Ypi

Yam

Yai
LER= 

: به ترتیب عملکرد اقتصادی Yai و Ypiکه در این معادله، 

و  Ypmدو گیاه زعفران و زیره سبز در کشت مخلوط و 

Yam نیز نشاندهنده میزان عملکرد اقتصادی این دو گیاه :

بعد از ها داده تجزیه واریانس باشد.در کشت خالص می

و مقایسه  MSTAT-Cفزار ابا نرمبررسی نرمالیتی 

در  1(LSD)دار حداقل اختلاف معنیها با آزمون میانگین

صورت گرفت. نمودارها توسط  سطح احتمال پنج درصد

 ترسیم شدند. Excelافزار نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1- Least significant difference  

 نتایج و بحث 

های کشت مخلوط افزایشی بر زیره سبز اثر نسبت

 بر عملکرد گل و کلاله زعفران

های افزایشی کشت مخلوط اریانس اثر نسبتنتایج تجزیه و

 1زیره سبز بر تعداد و وزن گل و کلاله زعفران در جدول 

 نشان داده شده است. 

های آید، اثر نسبتبر می 1همانگونه که از جدول 

سبز بر تعداد گل، وزن تر گل کشت مخلوط افزایشی زیره

 بود.  (≥91/9p)دار  و وزن خشک کلاله زعفران معنی

لاترین تعداد گل مربوط به کشت خالص زعفران با با

گل در متر مربع بود. در بین الگوهای کشت  09/490

مخلوط بیشترین تعداد گل برای نسبت کشت مخلوط 

 06/406تراکم مطلوب زیره سبز با  %09زعفران+ 199%

گل در متر مربع مشاهده شد که این میزان در مقایسه با 

سبز، تراکم مطلوب زیره  %29زعفران+ %199های نسبت

 %199سبز و تراکم مطلوب زیره  %49زعفران+ 199%

سبز به ترتیب برابر با تراکم مطلوب زیره  %09زعفران+

ترین تعداد گل برای درصد بالاتر بود. پایین 09و  32، 02

تراکم مطلوب زیره  %199زعفران+ %199نسبت مخلوط 

(.1 گل در متر مربع حاصل شد )شکل 06/141سبز با 
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 .های کشت مخلوط افزایشی با زیره سبز بر عملکرد گل و کلاله زعفراننتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر نسبت .1جدول 

 Table 1. Results of variance analysis (means of squares) for the effect of additive intercropping ratios with cumin 
on flower yield and stigma yield of saffron. 

 وزن خشک کلاله
Dry weight of stigma  

 وزن تر گل
Fresh weight of flower 

 تعداد گل
Number of flowers 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر

S.O.V. 

0.166ns 1754.464ns 8233.556ns 2 
 تکرار

Replication 

0.019** 22895.642** 107005.556** 5 

 مخلوط کشت هاینسبت

Intercropping 

ratios 

0.027 353.901 1715.356 10 
 خطا

Error 

- - - 17 
 کل

Total 

11.59 12.46 12.57 
 ضریب تغییرات )%(

CV (%) 

ns  دار در سطح احتمال یک درصدمعنیدار و به ترتیب غیرمعنی**: و 

ns and ** are non significant and significant at 1% probability level, respectively. 
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 .های کشت مخلوط افزایشی با زیره سبز بر تعداد گل زعفراناثر نسبت .1شکل 

Figure 1. Effect of additive intercropping ratios with cumin on flower number of saffron. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوتهای دارای حروف میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وC.به ترتیب نشاندهنده زعفران و زیره سبز است : 
S and C are saffron and cumin, respectively. 
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بیشترین وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران برای 

گرم بر  66/2و  06/201زعفران به ترتیب با  کشت خالص

متر مربع بدست آمد. کمترین مقادیر این صفات مربوط به 

سبز به  زیرهتراکم مطلوب  %199زعفران+ %199نسبت 

گرم در متر مربع بود. بالاترین  01/9و  60/03ترتیب برابر با 

های کشت مخلوط مقادیر این صفات در مقایسه بین نسبت

تراکم  %09زعفران+ %199سبز برای نسبت زیرهافزایشی با 

گرم بر  00/1و  34/214سبز به ترتیب برابر با  زیرهمطلوب 

متر مربع حاصل شد. میزان افزایش وزن تر گل در نسبت 

سبز  زیرهتراکم مطلوب  %09زعفران+ %199کشت مخلوط 

تراکم مطلوب  %29زعفران+ %199های در مقایسه با نسبت

سبز و تراکم مطلوب زیره  %49زعفران+ %199سبز،  زیره

سبز به ترتیب برابر تراکم مطلوب زیره  %09زعفران+ 199%

درصد بود. میزان این افزایش برای وزن  09و  32، 02با 

درصد محاسبه  40و  39، 01خشک کلاله به ترتیب برابر با 

 (. 3و  2های گردید )شکل
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 .با زیره سبز بر وزن تر گل زعفرانهای کشت مخلوط افزایشی اثر نسبت .2شکل 

Figure 2. Effect of additive intercropping ratios with cumin on flower fresh weight of saffron. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوتهای دارای حروف میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وC.به ترتیب نشاندهنده زعفران و زیره سبز است : 

S and C are saffron and cumin, respectively. 
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 .های کشت مخلوط افزایشی با زیره سبز بر وزن خشک کلاله زعفراناثر نسبت .3شکل 

Figure 3. Effect of additive intercropping ratios with cumin on stigma dry weight of saffron. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوتهای دارای حروف میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وCندهنده زعفران و زیره سبز است.: به ترتیب نشا 
S and C are saffron and cumin, respectively. 

 

دوره رشد خود بدین ترتیب، از آنجا که زعفران بخشی از 

 De-maastroکند )را به صورت رکود در خاک سپری می

and Ruta, 1993; Kafi et al., 2002a; Farhoodiet al., 

باشد ر این دوره می( و القای گلدهی زعفران د2003

(Benschop, 1993 و با در نظر گرفتن این مطلب که وجود )

های بالا باعث تأخیر در ظهور گل و کاهش حرارتدرجه

رسد که (، به نظر میMolina et al., 2005شود )عملکرد می

با زعفران  سبز به صورت کشت مخلوط افزایشیهمراهی زیره

ها نظیر خنک شدی برای بنهاحتمالاً از طریق بهبود شرایط ر

اندازی زیره سبز و اعمال شدن سطح خاک تحت تأثیر سایه

آبیاری منجر به تحریک تولید گل شده که در نهایت، 

اقتصادی زعفران را افزایش تعداد گل، وزن تر گل و عملکرد 

 Galavi etگلوی و همکاران )نتایج مطالعه موجب گردید. 

al., 2008 )تانسیل رشد و گلدهی و بهبود نیز مؤید افزایش پ

خسروی عملکرد زعفران تحت تأثیر تعدیل دمای خاک بود. 

(Khosravi, 2005با بررسی نسبت )مخلوط زیره های کشت-

گیری از کشت مخلوط سیاه با زعفران اظهار داشت که بهره

اندازی سطح خاک و کاهش دمای خاک منجر به دلیل سایه

تایج مطالعه کوچکی و عملکرد زعفران شد. نبه بهبود 

( نیز مؤید بهبود عملکرد Koocheki et al., 2013همکاران )

اقتصادی زعفران به صورت کشت مخلوط با مرزنجوش بود. 

این محققان نیز دلیل این امر را به خنک شدن سطح خاک 

انگیزی زعفران در شرایط کشت مخلوط نسبت و تحریک گل

ایگاه اقتصادی زعفران و دادند. بنابراین، با در نظر گرفتن ج

های زراعی نظامهای دارویی در بوماهمیت وارد کردن گونه

(Koocheki et al., 2004 )شود که کشت پیشنهاد می

ها با زعفران مدنظر قرار گیرد. البته بایستی مخلوط این گونه

های گیاه همراه به ویژه از نظر نیاز آبی به طور دقیق ویژگی

 در نظر گرفته شود. 

های کشت مخلوط با زعفران بر اجزای اثر نسبت

 عملکرد و عملکرد کمی و کیفی زیره سبز
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داری تحت تأثیر اجزای عملکرد زیره سبز به طور معنی

 (≥91/9p)های کشت مخلوط با زعفران قرار گرفت نسبت

که با افزایش درصد حضور زیره سبز در (. به طوری2)جدول 

-ل افزایش رقابت درون گونهکشت مخلوط با زعفران، به دلی

ای برای جذب منابع و کاهش فضای در دسترس، اجزای 

عملکرد کاهش یافت. بالاترین تعداد شاخه جانبی، تعداد 

شاخه  00/21چتر، تعداد چترک و تعداد دانه به ترتیب با 

 10/30چتر در متر مربع،  06/24جانبی در متر مربع، 

تر مربع برای نسبت دانه در م 66/12چترک در متر مربع و 

سبز بدست آمد و تراکم مطلوب زیره  %29زعفران+ 199%

 %199زعفران+ %199نسبت کمترین مقادیر این صفات برای 

شاخه جانبی  44/0سبز به ترتیب برابر با تراکم مطلوب زیره 

چترک در  00/16، چتر در متر مربع 29/11، در متر مربع

صل شد. با افزایش دانه در متر مربع حا 00/6و  متر مربع

درصد در کشت  199به  29درصد حضور زیره سبز از 

 03، 30، 10شاخه جانبی به ترتیب  تعدادمخلوط با زعفران، 

 %29زعفران+ %199درصد در مقایسه با نسبت نسبت  06و 

سبز کاهش یافت. میزان این کاهش برای تراکم مطلوب زیره 

درصد، برای  00 و 44، 31، 12تعداد چتر به ترتیب برابر با 

درصد و  40و  31، 23، 11تعداد چترک به ترتیب برابر با 

درصد  41و  20، 24، 12برای تعداد دانه به ترتیب برابر با 

(. 3محاسبه گردید )جدول 
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نتایج تجزیه واریانس  .2جدول 

 .یره سبزهای کشت مخلوط با زعفران بر عملکرد و اجزای عملکرد ز)میانگین مربعات( اثر نسبت
 Table 2. Results of variance analysis (means of squares) for the effect of intercropping ratios with saffron on yield and yield components of cumin. 

 عملکرد اسانس
Essential oil 

yield 

 درصد اسانس
Essential 

oil content 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 یولوژیکعملکرد ب
Biological yield 

 دانه 1333وزن 
1000-seed 

weight 

 تعداد دانه
Number of 

seeds 

 تعداد چترک
Number of 

umbellets 

 تعداد چتر
Number of 

umbels 

 تعداد شاخه جانبی
Number of 

branches 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر

S.O.V. 

0.222* 0.319ns 63.147ns 70.998ns 0.050ns 0.126ns 11.475ns 3.881ns 0.516ns 2 
 تکرار

Replication 

1.795** 0.062ns 4157.028** 16274.988** 0.283** 11.958** 151.524** 99.312** 95.031** 5 

نسبت کشت 

 مخلوط

Intercropping 

ratio 

0.041 0.026 28.591 50.496 0.003 0.487 1.920 2.008 2.307 10 
 خطا

Error 

- - - - - - - - - 17 
 کل

Total 

13.95 6.83 8.94 5.62 1.11 7.19 5.25 8.60 11.23 
 ضریب تغییرات )%(

CV (%) 

ns یک درصدپنج و دار در سطح احتمال معنیدار و به ترتیب غیرمعنی**: ، * و 

ns, * and ** are non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 .های کشت مخلوط با زعفران بر اجزای عملکرد زیره سبزمقایسه میانگین اثر نسبت .3جدول 
 Table 3. Mean comparison for the effect of intercropping ratios with saffron on yield components of cumin. 

دانه  1333وزن 

 )گرم(
1000-seed 

weight (g) 

تعداد دانه )تعداد 

 تر مربع(در م
Number of 

seeds (No.m-2) 

تعداد چترک )تعداد در 

 متر مربع(
Number of 

umbellets (No.m-2) 

تعداد چتر )تعداد در 

 متر مربع(
Number of 

umbels (No.m-2) 

تعداد شاخه جانبی 

 )تعداد در متر مربع(
Number of 

branches (No.m-2) 

 های کشت مخلوطنسبت
Intercropping ratios 

4.97a 
12.77a 36.16a 24.67a 21.99a* 

تراکم مطلوب زیره سبز %23زعفران+ 133%  
100% saffron+20% of optimum 

density of cumin 

4.81b 
11.24b 32.07b 21.65b 18.00b 

تراکم مطلوب زیره سبز %43زعفران+ 133%  
100% saffron+40% of optimum 

density of cumin 

4.63c 
9.70c 27.97c 17.01c 14.21c 

تراکم مطلوب زیره سبز %03زعفران+ 133%  
100% saffron+60% of optimum 

density of cumin 

4.44d 
9.09cd 24.90d 13.91d 10.25d 

تراکم مطلوب زیره سبز %03زعفران+ 133%  
100% saffron+80% of optimum 

density of cumin 

4.32e 
7.51e 19.35e 10.40e 7.29d 

تراکم مطلوب زیره سبز %133زعفران+ 133%  
100% saffron+100% of optimum 

density of cumin 

4.16f 
7.98de 17.99e 11.20e 9.44d 

 کشت خالص
Monoculture 

 . (≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون در هر ستون، تفاوت معنی متفاوتهای دارای حروف * میانگین

* Means with the different letter(s) in each column are significantly different based on LSD test (p≤0.05). 
 

های کشت مخلوط با زعفران بر عملکرد اثر نسبت

(. 2بود )جدول  (≥91/9p)دار بیولوژیکی و دانه زیره سبز معنی

بیشترین عملکرد بیولوژیکی و دانه برای کشت خالص به 

گرم بر متر مربع بدست  06/129و  90/243ترتیب برابر با 

-که با افزایش درصد حضور زیره سبز در نسبتآمد؛ به طوری

های کشت مخلوط با زعفران، عملکرد بیولوژیکی و دانه 

افزایش یافت. بالاترین مقادیر این صفات در مقایسه بین 

 %199زعفران+ %199الگوهای کشت مخلوط برای نسبت 

گرم بر  09/04و  10/161سبز به ترتیب با تراکم مطلوب زیره 

 29متر مربع بدست آمد. با افزایش درصد حضور زیره سبز از 

درصد در کشت مخلوط با زعفران، عملکرد بیولوژیکی  199به 

 %199نسبت درصد در مقایسه با  21و  49، 01، 60به ترتیب 

سبز افزایش یافت. میزان تراکم مطلوب زیره  %199زعفران+

و  30، 03، 60دانه به ترتیب برابر با این افزایش برای عملکرد 

درصد محاسبه گردید. البته اگرچه اجزای عملکرد زیره  10

ای کمتر و وجود فضا و منابع گونه سبز از طریق رقابت درون

محیطی بیشتر در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص بالاتر 

(، ولی در نهایت، بالاترین عملکرد بیولوژیکی و 3بود )جدول 

 (. 4کشت خالص اختصاص داشت )شکل  دانه به
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Figure 4. Effect of intercropping ratios with saffron on biological yield and seed yield of cumin. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوت برای هر جزءهای دارای حروف میانگین

* Means with the different letter(s) for each component have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وC.به ترتیب نشاندهنده زعفران و زیره سبز است : 
S and C are saffron and cumin, respectively. 

  

زعفران به کنندگی رسد که وجود اثرات تسهیلبه نظر می

هرز  هایعلفزنی و رشد تحت تأثیر جلوگیری از جوانهویژه 

(Eghbali et al., 2008; Fallahi et al., 2014; Rashed et al., 

( موجب بهبود خصوصیات رشد و اجزای عملکرد زیره 2009

کرد کمی زیره سبز را سبز شده است که در نهایت، بهبود عمل

تحقیقات به دنبال داشته است. در همین راستا، نتایج برخی 

(Awal et al., 2006; Berntsena et al., 2004 ) مؤید کاهش

و کاهش ( Carruthers et al., 1992های هرز )علفجمعیت 

در کشت ( Parajulee et al., 1997ها )تلفات آفات و بیماری

 ;Gliessman, 1997تنوع زیستی ) افزایش باشد.مخلوط می

Altieri and Liebman, 1986نیز  های زراعی( در اکوسیستم

 باشد. تعادل سیستم می برقرارکنندهبه نوعی 

 های کشتنسبت در زیره سبزافزایش اجزای عملکرد 

و بهبود  آسیمیلاسیون به افزایش مربوط زعفرانمخلوط با 

 ایگونه برون رقابت سبیافزایش ن اثر تولید مواد فتوسنتزی بر

( در مقایسه با Singh, 1973ای )گونهکاهش رقابت درون  و

البته بایستی به این مهم توجه کرد که  باشد.کشت خالص می

های کشت مخلوط به دلیل افزایش تراکم زیره سبز در نسبت

ای تحت تأثیر کاهش فضا و عناصر بروز رقابت درون گونه

ش رشد و اجزای عملکرد غذایی در دسترس موجب کاه

های کشت مزیت نظامگردید. بدین ترتیب، با توجه به اینکه 

مخلوط جهت افزایش عملکرد به عوامل مختلفی از جمله 

 Hassanzadeh Aval) نوع رقم، تراکم گیاهی، ترکیب گیاهان

et al., 2007)ها در کشت مخلوطهر یک از گونه ، سهم 

(Hassanzadeh Aval et al., 2007) فاصله قرارگیری از  و

 -Hassanzadeh Aval et al., 2007; Rezaei)یکدیگر 

chiyaneh et al., 2014; Mirhashemi et al., 2009 ) بستگی

گردد که به منظور دستیابی به حداکثر ، لذا تأکید میدارد

های عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط به ترکیب گونه

گردد.  ها توجهیک از گونههمراه، نوع رقم، تراکم و سهم هر 

-Hauggardنیلسون و همکاران )-هوگاردنتایج مطالعه 

Nielson et al., 2001 )پایین بودن  در شرایطکه  نشان داد

گیاهان  عدم رقابتای، ای از درون گونهبین گونهبودن رقابت 

موجب افزایش  ،های یکسانگیاهان در کشت مخلوط برای نیچ
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( Weston et al., 2002ن و همکاران ). واتسوشودمیعملکرد 

غالباً به  کشتیتک هایسیستمگیری از بهرهکه  گزارش نمودند

 اجزاء کاهش به ای منجردلیل افزایش رقابت درون گونه

وارد کردن  باکه کشت مخلوط شد، در حالی گیاهان عملکرد

افزایش  ای سببگونهگونه همراه و کاهش رقابت درون 

 Hassanzadeh)زاده اول و همکاران حسن گردد.عملکرد می

Aval et al., 2007 )های کشت مخلوط گیاه با بررسی نسبت

شبدر ایرانی  و( .Satureja hortensis L)دارویی مرزه 

(Triofilum resupinatum L. ) اظهار داشتند که با افزایش

بیش از حد تراکم به دلیل بروز رقابت، رشد گیاهان کاهش 

البته با توجه به افزایش رشد و عملکرد زیره سبز به  یافت.

که این  صورت کشت مخلوط افزایشی با زعفران مشخص است

ای کمی داشته و وارد کردن آن در گیاه رقابت درون گونه

تواند اثرات مثبتی را بر رشد آن و همچنین کشت مخلوط می

 گیاه همراه به دنبال داشته باشد.

شت مخلوط با زعفران بر محتوی های کاگرچه اثر نسبت

دار نبود، ولی عملکرد اسانس به طور اسانس زیره سبز معنی

های کشت مخلوط با زعفران قرار داری تحت تأثیر نسبتمعنی

(. بیشترین و کمترین عملکرد 2)جدول  (≥91/9p) گرفت

گرم بر متر مربع( و  03/2اسانس به ترتیب برای کشت خالص )

گرم  40/9سبز )تراکم مطلوب زیره  %2زعفران+ %199نسبت 

بر متر مربع( مشاهده شد. با کاهش درصد حضور زیره سبز از 

درصد در کشت مخلوط با زعفران، عملکرد اسانس  199به  29

از طریق کاهش سهم گیاه و به تبع آن کاهش عملکرد دانه، به 

درصد در مقایسه با کمترین تراکم  10و  30، 01، 66ترتیب 

 (. 0ش یافت )شکل مطلوب کاه
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 .های کشت مخلوط با زعفران بر عملکرد اسانس زیره سبزاثر نسبت .0شکل 

Figure 5. Effect of intercropping ratios with saffron on essential oil yield of cumin. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوتهای دارای حروف میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وC.به ترتیب نشاندهنده زعفران و زیره سبز است : 
S and C are saffron and cumin, respectively. 

 

 ,.Hassanzadeh Aval et alتحقیقات )با توجه به نتایج 

2007; Haffei and Mucciarelli, 2003; Rajsawara, 2002 )

درصد اسانس یکی از صفاتی است که به ندرت تحت تأثیر 

باشد و عمدتاً وابسته تیمارهای محیطی و مدیریت زراعی می

(. Omidbaigi, 2005) به خصوصیات ژنتیکی گیاهان است

نتایج این تحقیق نیز نشان داد که درصد اسانس زیره سبز 

-مخلوط با زعفران قرار نگرفت. به نظر می تحت تأثیر کشت

های زیره سبز در شرایط رسد که بهبود شرایط برای رشد بوته

زنی و رشد مخلوط با زعفران به ویژه تحت تأثیر کاهش جوانه



 54...افزایشیکشت مخلوط  هایسری اثردل و همکاران: خرم
 

 

 

 ;Eghbali et al., 2008; Fallahi et al., 2014های هرز )علف

Rashed et al., 2009ها ( و کنترل آفات و بیماری(Parajulee 

et al., 1997)  با افزایش آسیمیلاسیون و بهبود تولید مواد

راجسوارا فتوسنتزی موجب افزایش عملکرد اسانس شد. 

(Rajsawara, 2002در کشت مخلوط شمعدانی )  عطری

(Pelargonium sp.) و نعناع (Mentha arvensis L.)  دریافت

 09به  129از که عملکرد اسانس نعناع با کاهش عرض نوار 

متر به دلیل بهبود اثرات مثبت گونه همراه، به طور سانتی

اول و زادهنتایج مطالعه حسن. داری افزایش یافتمعنی

( نشان داد اگرچه Hassanzadeh Aval et al., 2007همکاران )

کشت  هاینسبتخالص و  کشتدرصد اسانس مرزه بین 

ولی داری نشان نداد، اختلاف معنیبا شبدر ایرانی مخلوط 

 از داری بیشترمعنی طور به خالص کشت در اسانس عملکرد

البته همراهی شبدر ایرانی موجب آمد.  دست به مخلوط کشت

 Alizadeh etو همکاران ) زادهعلیبهبود عملکرد اسانس شد. 

al., 2010با مطالعه کشت مخلوط نواری و ردیفی ریحان ) 

(Ocimum basilicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) 

خالص به  کشت اسانس از عملکرد اظهار داشتند که بالاترین

 بین داریمعنی اختلاف اسانس البته از نظر محتوی دست آمد.

 ,Jahanجهان )تیمارهای کشت مخلوط مشاهده نشد. نتایج 

 Matricaria)( روی بررسی کشت مخلوط بابونه 2004

chamomile L.)  و همیشه بهار(Calendula officinalis L.) 

از  کمتر هاینسبت در اسانس عملکرد بالاترین که نشان داد

 Maffeiشد. نتایج مطالعه مافی و موسیارلی ) حاصل 09:09

and Mucciarelli, 2003 علاوه بر افزایش که ( نشان داد

تحت تأثیر  (.Mentha piperita L) عملکرد اسانس نعناع فلفلی

، درصد (.Glycine max L) سویابا  الگوهای کشت مخلوط

 منتول بالاتر و کاهش درصد منتوفوران و منتیل اکتات باعث

 بهبود کیفیت اسانس گردید.

 

های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز با اثر نسبت

 زعفران بر نسبت برابری زمین
های کشت مخلوط افزایشی نتایج تجزیه واریانس اثر نسبت

ن جزئی هر دو گونه و زیره سبز با زعفران بر نسبت برابری زمی

نشان داده شده است.  4مجموع نسبت برابری زمین در جدول 

 

 .سبز با زعفران بر نسبت برابری زمینهای کشت مخلوط افزایشی زیره نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر نسبت .4جدول 
 Table 4. Results of variance analysis (means of squares) for the effect of additive intercropping ratios for cumin 

with saffron on land equivalent ratio. 

 مجموع نسبت برابری زمین
Total LER 

 نسبت برابری زمین جزئی
Partial LER 

  

 زیره سبز
Cumin 

 زعفران
Saffron 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر

S.O.V. 

0.475ns 0.01ns 0.001ns 2 
 تکرار

Replication 

0.176** 0.285** 0.241** 5 
 نسبت کشت مخلوط

Intercropping ratio 

0.003 0.002 0.0001 10 
 خطا

Error 

- - - 17 
 کل

Total 

5.70 8.30 3.34 
 ضریب تغییرات )%(

CV (%) 

ns  دار در سطح احتمال یک درصدمعنیدار و به ترتیب غیرمعنی**: و 

ns and ** are non-significant and significant at 1% probability level, respectively. 
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سبز با زعفران  زیرههای کشت مخلوط افزایشی اثر نسبت

بر نسبت برابری زمین جزئی زیره سبز و زعفران و مجموع 

(. به 4)جدول  بود (≥91/9p)دار نسبت برابری زمین معنی

یره سبز به که دامنه نسبت برابری زمین زعفران و زطوری

-محاسبه گردید. در بین نسبت 10/9-1و  20/9-1ترتیب بین 

های کشت مخلوط بالاترین نسبت برابری زمین برای زعفران 

سبز تراکم مطلوب زیره  %09زعفران+ %199مربوط به نسبت 

 %199زعفران+ %199( و برای زیره سبز برای نسبت 00/9)

-سه بین نسبت( بود. در مقای69/9سبز )تراکم مطلوب زیره 

های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز و زعفران بالاترین 

 %09زعفران+ %199مجموع نسبت برابری زمین برای نسبت 

( که 0بدست آمد )شکل  12/1سبز با تراکم مطلوب زیره 

 باشد.کشتی میدرصد سودمندی نسبت به تک 12نشاندهنده 
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 .ری زمین جزئی زعفران و زیره سبزهای کشت مخلوط بر نسبت براباثر نسبت .0شکل 

Figure 6. Effect of intercropping ratios on partial LER for saffron and cumin. 
 .(≥90/9p) دارند LSDداری بر اساس آزمون ، تفاوت معنیمتفاوت برای هر جزءهای دارای حروف میانگین  

* Means with the different letter(s) for each component have significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

S  وC.به ترتیب نشاندهنده زعفران و زیره سبز است : 
S and C are saffron and cumin, respectively. 

 

گردد، نسبت برابری ملاحظه می 0همانگونه که در شکل 

های کشت مخلوط زمین جزئی زعفران در بیشتر نسبت

های زایشی بیشتر از زیره سبز بود. به بیان دیگر، در نسبتاف

سبز کشت مخلوط، زعفران تأثیر بیشتری از همراهی زیره

پذیرفته که این امر احتمالاً مربوط به بهبود شرایط رشدی 

اندازی و خنک شدن سطح خاک ها تحت تأثیر سایهبرای بنه

ا توجه به این باشد. بدین ترتیب، بسبز میهای زیرهتوسط بوته

اصل که برتری کشت مخلوط در زمان بالاتر بودن مجموع 

کشتی گیاهان همراه در مخلوط از تکعملکرد اقتصادی 

( و در نظر گرفتن این Gliessman, 1997شود )مشخص می

های کشت مخلوط به مطلب که بهبود عملکرد در سیستم

ولوژیک و اختلافات مورف ،استفاده بهتر از منابع توسط دو گیاه

هرز  هایعلف کاهش جمعیتفیزیولوژیک بین آنها و 

(Hemayati et al., 2002 مربوط )رسد که باشد، به نظر میمی

سبز وجود تراکم مطلوب زیره  %09زعفران+ %199در نسبت 

ای و اثرات تسهیلی گیاهان همراه حداقل رقابت درون گونه
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سبت در موجب افزایش مجموع نسبت برابری زمین در این ن

کوچکی و های کشت مخلوط شده است. مقایسه با سایر نسبت

های رکیببررسی ت با( Koocheki et al., 2013همکاران )

که بالاترین  ندکشت مخلوط زعفران با مرزنجوش نشان داد

و  21/1با  ی دو گیاهنسبت برابری زمین به ترکیب یک ردیف

 کمترین نسبت به ترکیب سه ردیف زعفران+یک ردیف

بیان همچنین تعلق داشت. این محققان  06/9مرزنجوش با 

های نمودند که عملکرد نسبی زعفران در تمامی ترکیب

دهنده مخلوط بالاتر از مرزنجوش بود که این امر نشان

زعفران از همراهی با مرزنجوش بود. تأثیرپذیری بیشتر 

 که دادند ( نشانAlizadeh et al., 2010زاده و همکاران )علی

 بر لوبیا با ریحان مخلوط تیمارهای کشت تمامی عملکرد در

داشت، به طوری که بالاترین نسبت  برتری خالص کشت

درصد افزایش سودمندی نسبت  22برابر  22/1برابری زمین با 

دادی و الهنتایج مطالعات . محاسبه گردیدکشتی تکبه 

روی کشت مخلوط ردیفی  (Allahdadi et al., 2013همکاران )

 Rezvaniمقدم و مرادی )رضوانیسویا و همیشه بهار و 

Moghaddam and Moradi, 2012 )کشت مخلوط زیره  بر

مؤید افزایش نسبت برابری زمین در الگوهای  سبز و شنبلیله

 کشت مخلوط بود. 

 

 گیرینتیجه

 خصوصیاتو  فنولوژی با گیاهی هایگونه مخلوط کشت

آشیان یک  در را بترقا کمترین که متفاوت مورفولوژیکی

 مخلوط کشت موفقیت در مهمی گام ،کنند ایجاد اکولوژیکی

های . نتایج این آزمایش روی تأثیر نسبتشودمی محسوب

 احتمالاً مخلوط زیره سبز کشت مخلوط نشان داد که کشت

 تحریک از طریق و خنک شدن سطح خاک اندازیسایه بدلیل

شد.  کلاله زعفرانگل موجب افزایش عملکرد گل و وزن  تولید

های کشت مخلوط با زعفران گیری از نسبتهمچنین، بهره

زیره سبز تحت تأثیر  برای رشد مطلوب شرایط وجود دلیل

 ها،های هرز و کنترل آفات و بیماریجلوگیری از رشد علف

افزایش اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی زیره سبز  باعث

 بین رقابت کاهش لیلگیری از کشت مخلوط به دبهره شد.

از طریق استفاده بهینه  ایگونه درون رقابت به نسبت ایگونه

بهبود عملکرد و اجزای عملکرد شد.  موجب از عوامل محیطی

دما، فاکتور اصلی و ترتیب، با توجه به این مطلب که بدین

های هوایی و ظهور گل ای در سرعت تشکیل اندامکنندهتعیین

به دمای محیط و دمای  این گیاهعملکرد  و باشددر زعفران می

 شود کهتوصیه میبر اساس نتایج ، لذا خاک بستگی دارد

زعفران با گیاهان دارویی نظیر زیره سبز به ویژه  کشت مخلوط

در راستای دستیابی به بهبود عملکرد این گونه ارزشمند مد 

-بومدر زیستی ایجاد تنوع نظر قرار گیرد که این امر علاوه بر 

تولید،  و ثبات کشاورزی و همچنین ایجاد پایداری هایظامن

های شیمیایی بدلیل از طریق کاهش مصرف نهادهتواند می

های هرز در راستای تولید اکولوژیک کاهش جمعیت علف

 .و مفید واقع شود ای مؤثربه طور قابل ملاحظهگیاهان دارویی 
 

 سپاسگزاری

 شماره پژوهه طرح اعتبارات محل از تحقیق این بودجه

 پژوهشی محترم معاونت توسط 20/90/1302 مورخ 2/20906

 وسیلهبدین که است شده تأمین مشهد فردوسی دانشگاه

 .شودمی سپاسگزاری
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Abstract 
In order to study the impact of additive intercropping series of cumin (Cuminum cyminum L.) with saffron 

(Crocus sativus L.) on their yield and yield components, an experiment was conducted based on a complete block 

design with three replications at Agricultural Research Station, College of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad during two growing seasons of 2013-2014 and 2014-2015. Additive intercropping series were 100% 

saffron+20% of optimum density of cumin, 100% saffron+40% of optimum density of cumin, 100% 

saffron+60% of optimum density of cumin, 100% saffron+80% of optimum density of cumin, 100% 

saffron+100% of optimum density of cumin and their monoculture. Saffron and cumin were planted based on 

optimum density with 50 corms.m-2 and 120 plants.m-2, respectively. The results showed that the effect of 

additive intercropping series of cumin was significant (p≤0.01( on flower number, fresh weight of flower and dry 

weight of stigma of saffron. The highest fresh weight of flower and dry weight of stigma were observed in saffron 

monoculture with 291.87 and 2.77 g.m-2, respectively. Among the additive intercropping series with cumin, their 

maximums were obtained from 100% saffron+60% of optimum density of cumin with 214.34 and 1.98 g.m-2, 

respectively. Yield components, biological yield, seed yield and essential oil yield of cumin were significantly 

affected by intercropping with saffron (p≤0.01(. The highest biological yield and seed yield of cumin were 

achieved in monoculture with 243.08 and 120.87 g.m-2, respectively. Among the intercropping series with saffron, 

their highest were recorded in 100% saffron+100% of optimum density of cumin with 171.15 and 84.90 g.m-2, 

respectively. By increasing presence of cumin from 20 to 100% at additive intercropping series with saffron, 

essential oil were enhanced up to 77, 61, 39 and 19 percent. The highest land equivalent ratio was for 100% 

saffron+60% of optimum density of cumin with 1.12. So, it concluded that intercropping of saffron with other 

medicinal plant such as cumin was considered for its improvement yield. 

 

Keywords: Essential oil yield, Land equivalent ratio, Medicinal plant, Stigma weight. 
  




