
 

  

  

  بررسی جنبه هاي زراعی و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه 

  در منطقه اصفهان

محمدرضا نادري درباغشاهی
 

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهاناستادیار ،

  شهرري دانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار، علیرضا پازکی

  اسالمی واحد گلپایگانت علمی دانشگاه آزاد اعلیرضا بنی طباء، عضو هی

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهاناستادیارعلیرضا جاللی زند، 

  

  چکیده

 جنبه هاي زراعی و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه این مطالعه به منظور بررسی      

خوراسگان اصفهان در سال کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد   مزرعه تحقیقاتی دانشکدهاصفهان در

 کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی، بابونه گاوي و بابونه تحقیقدر این .  انجام گرفت13 87 -  88زراعی 

آزمایش به . سه ساله بررسی گردید شیرازي در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر

. ي کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتصورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك ها

فاکتوریل دو تاریخ کاشت اواخر   زعفران و بدون زعفران به عنوان پالت اصلی و آزمایش شاملتیمارهاي

ل اسفند و سه گونه بابونه گاوي، آلمانی و شیرازي به عنوان یو اوا) پس از اتمام برداشت گل زعفران(آبان 

هاي زعفران بدون  نتایج نشان داد که امکان کشت بابونه در بین ردیف . نظر گرفته شدهاي فرعی در پالت

هیچ گونه رقابت منفی بین این دو گیاه وجود دارد به طوري که عملکرد زعفران در تیمارهاي زعفران خالص 

 فران و بابونه بهترین تیمار مخلوط زع.وتیمارهاي مخلوط با بابونه هیچ تفاوت معنی داري را نشان ندادند

 کیلو 1354 کیلو گرم گل زعفران و 83/1امکان تولید همزمان  مقدار ) مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه(

 وجود دارد که 69/1نسبت برابري زمین   و41/3گرم در هکتار گل خشک بابونه با یک مجموع ارزش نسبی 

  . ی در کشت خالص بابونه تفاوت معنی داري ندارداین مقدار تولید بابونه با میزان عملکرد بابونه آلمان

  زعفران زراعی، بابونه آلمانی، بابونه شیرازي، بابونه گاوي، کشت مخلوط :هاي کلیدي واژه         

                                               
  مسئولنویسنده:khuisf.ac.irmnaderi@ E-mail:   

  25/6/89 :تاریخ پذیرش مقاله                              20/3/89: تاریخ دریافت مقاله

                   

  

  

                                                                                              یافته هاي نوین کشاورزي

   1388 تابستان -4 شماره-                                                  سال سوم                                         
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   قدمهم

کی اکوسیـستم هـاي     با ادامه روند رو به رشد جمعیت جهان، تخریب و بهـم خـوردن تعـادل اکولـوژی                      

 .د براي افزایش تولیدات کشاورزي و حفظ محیط ریست اقدام کر           همزمان لذا باید  ادامه می یابد،     کشاورزي

، زیـرا بـه     اسـت  به این هدف نزدیک می سازد، کشت گیاهان به صورت مخلـوط               را یکی از راههایی که ما    

 سطح زیـر  ازو می باشد ) خالص(تجریه دیده شده است که عملکرد کشت مخلوط بیشتر از کشت انفرادي      

کشت مخلوط  ).9 (می شود ده بهتري    استفا کشت
 1

عبارت است از پرورش هم زمان دو یا چند گیاه در یک            

 افزایش عملکرد مهمترین مزیت  کـشت مخلـوط نـسبت بـه تـک           .متعددي است   متضمن محاسن  کهزمین  

در کشت مخلوط هنگامی حداکثر عملکرد بدست می آید که گیاهان تشکیل دهنده مخلـوط از      . کشتی است 

همچنین انتخاب گیاه زراعـی      ).9 ( و میزان استفاده از منابع طبیعی با یکدیگر کامال متفاوت باشند           نظر نحوه 

همراه با نیازهاي مشابه بسیار داراي اهمیت می باشد به عبارت دیگر گیاهان زراعی همراه باید بر مبناي نیاز    

).8(آبی و تغذیه اي گیاه اصلی انتخاب شوند 

ن بخشی از بهار و تابستان را در حالت خواب سپري می کند و مزرعه زعفران در این                  از آنجا که گیاه زعفرا    

دوره فاقد اندام رویشی می باشد،  استفاده از سایر گیاهان زراعی با نیازهاي مشابه به عنوان کشت مخلـوط                    

با توجه کـه  ). 8( می تواند گزینه اي مناسب براي کاربرد بهتر زمین در طول دوره خواب زعفران تلقی شود               

اینکه زعفران یک گیاه داراي نیاز آبی کم است و مصرف مقدار زیاد آب باعث آسیب به این گیاه می گردد،                    

بـه عبـارت دیگـر گیاهـان      ). 8( انتخاب گیاه زراعی همراه با نیازهاي مشابه بسیار داراي اهمیت مـی باشـد             

اگر چه تحقیـق زیـادي بـر روي کـشت           . وندتغذیه اي کم انتخاب ش     زراعی همراه باید بر مبناي نیاز آبی و       

مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی انجام نگرفته است اما شواهدي وجود دارد که نـشان دهنـده مزیـت                     

 مخلوط زعفران گزارشات در زمینه کشت. نسبی کشت مخلوط این گیاه با تعدادي از گیاهان دیگر می باشد         

به منظور ارزیـابی پتانـسیل       ).6 و   3( نگور و زیتون نیز وجود دارد     ردیفهاي درختان باغ ا   با غالت و نیز بین      

 در مزرعه تحقیقـاتی دانـشکده کـشاورزي دانـشگاه           ی با سایر گیاهان زراعی، آزمایش     کشت مخلوط زعفران  

 از گیاهان زراعی شـامل گنـدم بهـاره و پـاییزه،     تعدادي  به صورت کشت مخلوط زعفران با     فردوسی مشهد 

دست آمـده  ه نتایج ب.  انجام گرفتو زیره، سیاه دانه، زنیان خاکشیر،ن دارویی اسفرزهو گیاها نخود،عدس

از تجزیه مرکب آزمایش نشان داد که مزیت نسبی کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهـان زراعـی از لحـاظ                     

مجموع ارزش نسبی  
2
 )(RVT 

مطالعه در این   . تنها در کشت مخلوط زعفران با سیاه دانه و زنیان بدست آمد            

یک رابطه معکوس و معنی داري بین طول دوره رشد گیاه همراه و تعداد آبیاري الزم تا رسیدگی و عملکرد         

با عادت رشدي    بابونه گیاهی است از خانواده کاسنی ، یکساله، معطر و خوشبو          ). 7(زعفران مشاهده گردید    

     م ریـشه اي کـم عمـق و سـطحی کـه      متـر بـا سیـست     سانتی70 تا 50ارتفاع آن بین مستقیم و گسترده  که

می باشد که سه گونه مهم  فاوت ها و گونه هاي مت این گیاه داراي  جنس ).1( ریشه هاي ا فقی زیادي دارد

1- Inter Cropping
2- RVT (Relative Value Total)
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و بابونـه  )LTanacetum parthenium.(، بابونـه گـاوي   )L Matricaria chamomilla(.  بابونه آلمـانی آن 

 بـه نـسبت  بابونه گیاهی اسـت کـه رشـد    .  کشت و کار می گردددر ایران )Anthemis nobilis L(شیرازي 

هاي سردتر را ترجیح می دهد، جوانه هاي این گیاه یخبندان سبک را تحمل مـی کننـد،                   آسانی دارد و اقلیم   

بـذور در بهـار یـا پـاییز     .  پاییزه بوده و ارقام بهاره از آن حاصل شده اند         دوست و ماهیت آن    روزبلند، سرما 

بررسـی   ).5( که تأخیردر کشت بهاره منجر به کـاهش عملکـرد گـل و اسـانس مـی شـود             کشت می شوند    

 ).10( خصوصیات اکولوژیکی این گیاه بیانگر امکان کشت این گیاه به صورت مخلوط با زعفران می باشـد                

ر خصوصیات اگر چه کشت مخلوط زعفران و بابونه هیچ سابقه علمی و عملی ندارد ولی به واسطه تشابه د            

، مطالعه زراعت مخلوط این دو گیاه می تواند موضوع مناسبی باشد کـه ایـن مطالعـه    ژیک این دو گیاه  واکول

.با این هدف انجام گردید

  

  مواد و روش ها

 در سـال     جنبه هاي زراعی و اقتصادي زراعت مخلوط زعفـران و بابونـه            این مطالعه به منظور بررسی       

کـشاورزي دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد            آموزشـی دانـشکده    - در مزرعه تحقیقـاتی      13 87 - 88زراعی  

 کیلومتري شرق اصفهان 10مزرعه مذکور در فاصله . خوراسگان واقع در روستاي خاتون آباد انجام گرفت

 دقیقـه شـرقی واقـع    48 درجه و 51 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی       40 درجه و    32در عرض جغرافیایی    

 متر و اقلیم منطقه بر اساس تقسیم بندي کـوپن خـشک             1555تراز دریا   ارتفاع منطقه از سطح     . شده است 

میانگین دراز مدت بارندگی و درجـه حـرارت سـالیانه      . می باشد ) Bwhs(بسیارگرم با تابستانهاي خشک     

  گراد می باشد   درجه سانتی16متر و   میلی120منطقه به ترتیب 

 با اسـیدیته    دسی زیمنس بر متر    5/3یت الکتریکی   خاك محل مورد مطالعه داراي بافت سیلتی لومی با هدا         

 در این مطالعه کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی، بابونه گاوي و بابونه              . درصد کربن آلی بود    8/0و  8/7

آزمـایش  . سه ساله بررسی گردید شیرازي در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر     

ل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در چهار تکرار  مورد بررسی قـرار                به صورت اسپیلیت فاکتوری   

گرفت که تیمار زعفران و بدون زعفران به عنوان پالت اصلی وفاکتوریـل دو تـاریخ کاشـت اواخـر آبـان        

و اوائل اسفند و سه گونه بابونه گاوي، آلمـانی و شـیرازي بـه عنـوان        ) پس از اتمام برداشت گل زعفران     (

 متر و فاصله بـین  5طول  خط زعفران به5هر کرت آزمایشی شامل  .ي فرعی در نظر گرفته شد ها پالت

کاشـت  .  سانتی متر بود که در سال سوم کاشت قـرار داشـتند            20 سانتی متر و فاصله روي خط        30خطوط

 5 بابونه در هر دو تاریخ به صورت خطی بین ردیفهاي زعفران در عمق یک سانتیمتري و با فواصل بوتـه                   

      30در ضمن در کرتهاي شـاهد بابونـه، بابونـه بـه صـورت خطـی و بـه فاصـله                      . متر انجام گرفت   سانتی

د کاللـه   در ایـن مطالعـه عملکـر      . متر کشت گردید و در کرت زعفران خالص بابونه کشت نگردید           سانتی
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ـ    1389، وزن خشک اندام هوایی زعفـران در بهـار           1388 خشک زعفران در پاییز    ري زمـین ،    ، نـسبت براب

در این مطالعه شاخص مجموع ارزش . مجموع ارزش نسبی و عملکرد گل خشک بابونه  اندازه گیري شد        

عملکـرد   : Y1،قیمـت زعفـران    : P1در ایـن معادلـه      ). 7(  محاسبه گردیـد   1نسبی از طریق معادله شماره      

  .کرد بابونه می باشدعمل : Y2 و قیمت بابونه : P1  ، زعفران

RVT = (P1Y1 + P2Y2) / P1Y1                                     )1(

 میلیون تومـان و قیمـت    3که در فرمول فوق بر اساس اطالعات روز قیمت هر کیلو کالله خشک زعفران               

.  هزار تومان اعمال گردید7هر کیلو گل خشک بابونه 

  ).9(  محاسبه گردید2همچنین نسبت برابري زمین از فرمول شماره 

                                    )2(                                         LER= ΣYi / Yij                       

                    

عبارت از محـصول     Yijدر کشت مخلوط و     ) در واحد سطح  ( مقدار محصول یک گونه      Yiدر این معادله    

  .همان گونه در زراعت تک کشتی است

 بـر اسـاس مـدل آمـاري طـرح اسـپلیت             MSTAT-Cافزار آمـاري      هاي حاصله با استفاده از نرم       کلیه داده 

ضمن اینکه پارامترهاي مربوط به خصوصیات زعفران براساس نمونه برداري از       . فاکتوریل تجزیه گردیدند  

ن هـا براسـاس آزمـو     میـانگین .پالت زعفران و بر اساس طرح بلوك کامل تصادفی تجزیه واریانس گردید      

آمـاري    درصد مقایسه گردیدند و براي رسم نمودارها از نـرم افـزار   5چند دامنه دانکن در سطح آماري 

Excel استفاده گردید.  

  

  نتایج و بحث

  عملکرد زعفران

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بیانگر عـدم تـاثیر معنـی دار کـشت مخلـوط بابونـه بـر                           

بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها عملکرد زعفران در کشت مخلوط           ). 1جدول( عملکرد زعفران می باشد   

 83/1 کیلوگرم در هکتار مربوط به مخلوط زعفران با بابونه شیرازي پائیزه تا              16/1با بابونه با یک دامنه از       

عنـی داري   کیلوگرم در هکتار مربوط به مخلوط زعفران با بابونه آلمانی پائیزه با یک گروه آماري تفاوت م                

  ) .2جدول(  کیلو گرم در هکتار نداشت93/1با عملکرد زعفران در تیمار زعفران خالص با میزان 

نتایج حاصله در خصوص عملکرد زعفران در تیمارهاي زعفران خالص و مخلوط زعفران با بابونه بیانگر                

 طـی دوران رشـد و نمـو    این واقعیت می باشد که ظاهرأ حضور گیاه بابونه در کنار بوته هاي زعفـران در  

. زعفران هیچ گونه خسارتی به رشد و نموزعفران و تجمع ماده خـشک در کـورم هـاوارد ننمـوده اسـت                     

همچنین حضور ریشه هاي بابونه در کنار بنه هاي زعفران در خاك و همچنین رطوبت خاك بـه واسـطه                    
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منفی بر رشد بنه هـاي زعفـران و         هاي اضافی تا رسیدگی فیزیولوژیکی بابونه نتوانسته است تأتیر           آبیاري

تابستان گذرانی این بنه ها داشته باشد چرا که در صورتیکه آبیاري اضافی تیمارهاي مخلوط تـا رسـیدگی           

 عملکرد زعفران که نتیجه عمـل بنـه   ا مسلم،بابونه باعث خسارت به بنه ها و پوسیدگی بنه ها گردیده بود        

                                              .     ها در سال بعد می باشد کاهش می یافت

نتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر رشد و عملکرد زعفران: 1جدول 

میانگین مربعات

درجه آزاديمنابع تغییرات

ماده خشک کل اندام هوائیعملکرد زعفران

53/421/2970**2تکرار

645/062/798تیمار

1255/058/937خطا

36/963/15----ضریب تغییرات

 *
  

:  **و
  

 درصد می باشند1 درصد و 5به ترتیب بیانگر تفاوت معنی دار در سطح آماري 

  

  نتایج مقایسه میانگین هاي اثرات تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد و ماده خشک کل اندام هوائی زعفران: 2جدول

تیمار

  عملکرد زعفران

)kg/ha(

کل اندام هوائی  ماده خشک 

)  gr/m2
(

a83/1a30/86بابونه آلمانی پائیزه+  مخلوط زعفران 

a16/1a77/92بابونه شیرازي پائیزه+   مخلوط زعفران 

a76/1a47/98بابونه گاوي پائیزه+  مخلوط زعفران 

a20/1a2/106بابونه آلمانی بهاره+  مخلوط زعفران 

a43/1a04/82زي بهارهبابونه شیرا+  مخلوط زعفران 

a76/1a40/101بابونه گاوي بهاره+  مخلوط زعفران 

a93/1a90/127زعفران خالص

    درصد می باشد5اعداد هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند فاقد تفاوت معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح

  

 12/0 و مخلـوط آن بـا زنیـان بـا     06/1عفـران بـا   کشت خالص ز) 1388( در مطالعه کوچکی و همکاران 

بـا افـزایش   در ایـن مطالعـه   . کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد را دارا بودنـد    

در .، از میزان عملکـرد زعفـران کاسـته شـد            )آب مورد نیاز براي گیاه زراعی همراه      (تعداد دفعات آبیاري    

س و معنی داري بین طول دوره رشد گیاه همـراه و تعـداد آبیـاري الزم تـا                   مطالعه ایشان یک رابطه معکو    

تـا اواخـر   ( رسیدگی و عملکرد زعفران مشاهده گردید به طوري که گیاه زنیـان کـه بـاالترین دوره رشـد                

ن و کمتـرین عملکـرد      و بیشترین تعداد آبیاري را نیاز داشت باعث بیشترین خسارت بـه زعفـرا             ) شهریور
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ر اصـفهان مـورد     زراعت مخلوط زعفـران و زیـره سـبز را د          ) 1387(بنی طباء و همکاران      .زعفران گردید 

هاي زعفران تـاثیر سـوئی بـر عملکـرد      در مطالعه ایشان کشت زیره سبز در بین ردیف. مطالعه قرار دادند 

لیـل  ایـشان د . نتایج مطالعه ایشان بیانگر موفقیت زراعت مخلوط زیره و زعفران می باشد           . زعفران نداشت 

  . این موفقیت را انطباق نیازهاي زراعی و اکولوژیکی گیاه زعفران و زیره سبز گزارش نموده است

می باشد   انجام یافته در مورد زراعت مخلوط زعفران و گیاهان دیگر بیانگر این مطلبنتایج کلی مطالعات

 بیشتري داشته باشد اثر سـوي      تطابق   یکی گیاه همراه با گیاه زعفران     ژکه هر چقدر نیازهاي زراعی و اکولو      

به نظر می رسد در مطالعه حاضر دلیل عدم تاثیر منفی گیـاه           . گیاه همراه بر عملکرد زعفران کمتر می باشد       

بابونه در هر دو تاریخ کاشت و در مورد هر سه گونه تطابق مناسب نیازهاي اکولوژیکی و زراعی این گیاه        

که تا اوائل فروردین که گیاه زعفران نیاز باالئی به نـوروآب  در هر دو تاریخ کاشت می باشد به اینصورت    

و مواد غذائی خاك دارد بوته هاي بابونه هنوز داراي یک رشد ابتدائی بوده و در حالت رزت می باشـد و            

هیچگونه رقابت نوري با زعفران نداشته و از نظر آب و مواد غذائی هم رقابت شدیدي ایجاد نمی شود و                    

ئل فروردین به بعد که رشد سریع و انبوه گیاه بابونـه شـروع مـی گـردد رشـد بوتـه هـاي                  از طرفی از اوا   

      شروع به اتمام می باشد و تقریبـاً رقابـت قابـل توجـه اي بـین ایـن دو گیـاه ایجـاد                         و زعفران تقریبا کند  

اي بابونـه از  نمی شود که البته این عدم تداخل رشدي و رقابت در مورد کشت بهاره که رشد انبوه بوته ه                 

از طرفی با توجه به اینکه گیـاه بابونـه بـسته بـه گونـه و                  .اواخر فروردین شروع گردید بیشتر مشهود بود      

تاریخ کاشت از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه به مرحله رسیدگی وارد می گردد و تا ایـن زمـان نیـاز بـه             

ین زعفران و بابونه نتوانسته است خـسارت  آبیاري وجود دارد به نظر می رسد این مدت تداخل نیاز آبی ب          

قابل توجه اي به عملکرد زعفران وارد نماید که البته این تداخل نیاز آبی درکشت پاییزه بابونه وخاصه در                   

که نسبت به دو گونه دیگر زودرس تر بود و تقریباً در اوائل خرداد قابل برداشـت بـود           مورد بابونه آلمانی    

بسیار کمتر بود و در مقابل در کشت بهاره بابونه و خاصـه در مـورد گونـه گـاوي کـه از دو رقـم دیگـر                            

 البته در کل علت عدم تفاوت معنی دار بین دو تاریخ کاشـت و سـه گونـه                 . دیررس تر بود مشهود تر بود     

بابونه در این مطالعه شاید به این دلیل می باشد که شاید اثر رقابتی زودتر گیاهان بابونه در کشت پـائیزه و        

تر در کشت بهاره بابونه در مقابل هم عمل کـرده اسـت و اثـرات منفـی                                            اثر تداخلی آبیاري طوالنی مدت      

  .  یکدیگر را خنثی نموده است

  ی زعفراندام هوایماده خشک ان

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بیانگر عدم تاثیر معنی دار کشت بابونه به صورت مخلوط با                 

نتـایج مقایـسه میـانگین هـاي اثـر          ). 1جـدول ( ی زعفران می باشـد    هوایزعفران بر  ماده خشک کل اندام        

 میزان ماده خشک تولیدي زعفـران در        تیمارهاي آزمایشی بر این صفت رویشی زعفران نشان می دهد که          

 گرم در متر مربع     30/86شده در این آزمایش با یک دامنه از          بخش اندام هوائی در تیمارهاي مختلف اجرا      
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 گرم در مترمربع در تیمار زعفران خالص همگی 90/127در تیمار مخلوط زعفران با بابونه آلمانی پاییزه تا      

در کل نتایج بیانگر این مطلب می باشـد کـه اگرچـه کـشت               ). 2ول  جد( در یک گروه آماري قرار داشتند     

بابونه درون زعفران باعث کاهش ماده خشک تولیدي در هر دو تاریخ کاشت و در مـورد هـر سـه گونـه                       

بابونه نسبت به کشت خالص زعفران شده است ولی این کاهش در هیچکدام از تیمارهـا معنـی دارنـشده           

ارقام مربوط به میانگین ها بیشترین اثر منفی بابونه بر مـاده خـشک انـدام                است، اگرچه بر اساس اعداد و       

هوائی زعفران مربوط به بابونه آلمانی در کشت پاییزه و کمترین اثر منفی مربوط به بابونه آلمانی در کشت          

 بـا  بهاره می باشد که شاید دلیل آن رشد زودتر و سریعتر بابونه آلمانی در کـشت پـاییزه و رقابـت بیـشتر      

زعفران در مقایسه با گونه هاي دیگر بابونه در کشت پاییزه و در مقابل شروع رشد دیرتر و رقابـت کمتـر              

بابونه المانی در کشت بهاره در مقایسه با کشت پاییزه و زودرس تر بودن و قطع آبیاري زودتـر در بابونـه           

  . آلمانی بهاره نسبت به دو گونه دیگر بابونه در کشت بهاره باشد

  ملکرد بابونهع

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، عملکرد بابونه به طور بسیار معنی داري تحت تاثیر تاریخ کاشـت و نـوع                    

). 3جـدول   ( بابونه قرار گرفته است ولی نوع کشت مخلوط بر عملکرد بابونه تـاثیر معنـی داري نداشـت                 

 بابونه و کشت مخلـوط زعفـران بـا        نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد بابونه در کشت خالص           

 کیلو گرم بر هکتار در یک گروه آماري قرار دارند ولی عملکرد بابونه              603 و   617بابونه به ترتیب بامیزان     

 کیلو گرم بر متر مربع به طور معنی داري بیشتراز تاریخ کاشت بهـاره               821در تاریخ کاشت پاییزه با میزان       

 کیلو گرم بر متـر  1027همچنین بابونه آلمانی با عملکرد معادل . می باشد  کیلو گرم بر هکتار      399با میزان   

 و 473مربع بطور معنی داري عملکرد باالتري نسبت به بابونه شیرازي و بابونه گاوي به ترتیب بـا میـزان                  

اثرات متقابل نوع کشت مخلوط و نوع بابونه و تاریخ کاشت معنی دار گردید ولی                ).4جدول(  داشت 329

نتـایج مقایـسه میـانگین هـاي        ). 3جـدول   ( متقابل نوع کشت مخلوط و تاریخ کاشت معنی دارنگردید        اثر  

ت اثرات متقابل نوع کشت و تاریخ کاشت بیانگر این مطلب است که  هم در کشت خالص و هم در کـش                  

متقابـل  اثر  ). 1شکل  (یزه به طور معنی داري بیشتر از کشت بهاره بود           مخلوط عملکرد بابونه در کشت پای     

نوع کشت و نوع بابونه نیز بیانگر این مطلب است که بابونه آلمانی در هر دو حالت خالص و مخلـوط بـا         

زعفران عملکرد باالتري نسبت به دو نوع دیگر بابونه داشته است در حالیکه بابونه شـیرازي در وضـعیت                   

  معنـی دار نمـی باشـد       مخلوط عملکرد باالتري نسبت به حالت خالص داشته است اگر چه ایـن تفـاوت              

 یزه، بابونـه آلمـانی بـه طـور         ابونه نیز نشان داد که در کشت پـای        اثر متقابل تاریخ کاشت و نوع ب      ). 2شکل(

معنی داري از دو نوع دیگر برتري داشته است ولی در کشت بهاره تفـاوت عملکـرد چنـدانی بـا دو نـوع          

         آلمـانی و بابونـه شـیرازي تقریبـاً برابـر            دیگر نداشته است به طوري که در کشت بهـاره عملکـرد بابونـه             

اثرات متقابل تاریخ کاشت، نوع بابونه و نوع مخلوط نیز بیانکر این مطلب اسـت کـه                 ). 3شکل  ( می باشد 
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بابونه آلمانی در کشت پاییزه چه در حالت مخلوط و چه در حالت خالص عملکـرد بـاالتري نـسبت بـه                      

هـر دو حالـت مخلـوط و حالـت           بابونه شیرازي و بابونه گاوي در     حالت بهاره داشته است ولی عملکرد       

  ).5جدول ( خالص تفاوت معنی داري در هر دو تاریخ کاشت ندارند

نتیجه کلی در مورد عملکرد بابونه درتمام حاالت بیانگر این واقعیت می باشد که در کشت مخلوط بابونه                  

 رقابتی منفی با بوته هاي زعفران نداشته اسـت، بوتـه     با زعفران، به همان نسبتی که بوته هاي بابونه اثرات         

هاي زعفران نیز اثرات رقابتی منفی روي رشد و نمو و عملکرد بابونه ایجاد ننموده است که دلیل آن ایـن                    

نکته می باشد که هر چقدر نیازهاي زراعی و اکولوزیکی گیاه همراه با گیاه بابونه تطـابق بیـشتري داشـته                     

به نظر می رسد در مطالعه حاضر دلیل عدم         ). 7( همراه بر عملکرد بابونه کمتر می باشد         باشد اثر سوء گیاه   

تاثیر منفی گیاه زعفران در هر دو تاریخ کاشت و در مورد هر سـه گونـه بابونـه تطـابق مناسـب نیازهـاي                  

ین که گیاه   رورددر هر دو تاریخ  کاشت می باشد به اینصورت که تا اوائل ف             و زراعی این گیاه     اکولوژیکی  

ی به نوروآب و مواد غذائی خاك دارد و داراي اندام هوائی انبوه و رقابت کننده با بابونـه                  زعفران نیاز باالی  

می باشد بوته هاي بابونه هنوز داراي یک رشد ابتدائی بوده و در حالت رزت می باشند و هنوز نیاز نوري   

فی قابل توجه اي روي بوته هاي بابونـه نـدارد و از             ی زعفران اثرات من   قابل توجه اي نداشته و اندام هوای      

ردد و بوته هـاي بابونـه نیـاز    طرفی از اوائل فروردین به بعد که رشد سریع و انبوه گیاه بابونه شروع می گ 

تقریبا کند  وشروع به اتمـام مـی باشـد و            رطوبت و تغذیه اي باالئی دارند رشد بوته هاي زعفران            ،نوري

وجه اي بین این دو گیاه ایجاد نمی شود که البته این عدم تداخل رشدي و رقابـت در                    رقابت قابل ت   تقریبا

نتـایج   .مورد کشت بهاره که رشد انبوه بوته هاي بابونه از اواخر فروردین شروع گردید بیشتر مشهود بـود         

اییزه حاصله در خصوص مقایسه کشت بهاره و پاییزه بابونه بیانگر این مطلب است که عملکرد در کشت پ

تقریباً دو برابر کشت بهاره می باشد که با توجه به اینکه گیاه بابونـه سـازگاري بهتـري بـه شـرایط آب و                  

  ، )11( هوائی خنک دارد این نتیجه قابل توجیه می باشد

  نسبت برابري زمین

  درصد تحت تاثیر تیمار هـاي آزمایـشی قـرار گرفـت            5نسبت برابري زمین به طور معنی داري در سطح          

براساس نتایج مقایسه میانگین ها نسبت برابري زمین در تمام تیمارهاي کشت مخلوط نـسبت               ). 6جدول(

به تیمار زعفران خالص به طور معنی داري بیشتر بود که در این میان تیمار کشت مخلوط زعفران با بابونه     

داد همچنـین از نظـر    باالترین نسبت برابري را بـه خـود اختـصاص           98/1شیرازي پاییزه با نسبت برابري      

 را بـه خـود      1آماري تمام تیمارهاي زراعت مخلوط بدون تفاوت آماري همگی نسبت برابـري بـاالتر از                

  ).7جدول ( اختصاص دادند

باشـد بـه ایـن        x ELR+1= باشد به عبارتی اگـر         1در زراعت مخلوط اگر نسبت برابري زمین بیشتر از          

 زمین اضافه در کشت تک کشتی مورد نیاز اسـت تـا بتـوان               )در واحد سطح  ( xمفهوم می باشد که مقدار      
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به طور  ). 9( همان مقدار محصولی که در واحد سطح از کشت مخلوط به دست آمده است برداشت نمود               

 در تیمار مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه بیانگر این مطلب  مـی باشـد کـه                69/1مثال نسبت برابري    

 هکتار 69/1فران و بابونه تولیدي در این تیمار مخلوط در یک هکتار نیاز به   براي تولید مقدار محصول زع    

 هکتار در کـشت     69/1زمین در حالت کشت خالص این دو می باشد که بیانگر کاهش زمین مورد نیاز از                 

 هکتار در کشت مخلوط این دو گیاه می باشد که نـشان دهنـده افـزایش                 1تک کشتی این دو محصول به       

با توجه بـه اینکـه درایـن    . فاده از زمین و بقیه نهاده ها در کشت مخلوط این دو گیاه می باشد       راندمان است 

 بوده است نتیجـه بیـانگر رانـدمان بهـره           1مطالعه نسبت برابري زمین در تمام تیمارهاي مخلوط باالتر از           

نتـایج فـوق بـا      . شدوري باالتر از زمین و بقیه نهاده هاي کشاورزي در زراعت مخلوط این دو گیاه می با                

  ).8 و 7، 6، 3( نتایج تحقیقات سایر محققین در این زمینه تطابق دارد

  مجموع ارزش نسبی 

  درصد تحت تاثیر تیمار هاي آزمایـشی قـرار گرفـت           1 مجموع ارزش نسبی به طور معنی داري در سطح          

اي کـشت مخلـوط   بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها مجمـوع ارزش نـسبی در تمـام تیمارهـ            ). 6جدول(

نسبت به تیمار زعفران خالص به طور معنی داري بیشتر بود که در این میان تیمار کشت مخلوط زعفـران                    

.  باالترین مجموع ارزش نسبی را به خود اختصاص داد      41/3با بابونه آلمانی پاییزه با مجموع ارزش نسبی         

آماري همگـی مجمـوع ارزش نـسبی        همچنین از نظر آماري تمام تیمارهاي زراعت مخلوط بدون تفاوت           

با توجه به اینکه مجموع ارزش نسبی بیـانگر میـزان در            ). 7جدول  (  را به خود اختصاص دادند     1باالتر از   

آمد حاصله از کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی می باشد نتایج حاصله بیانگر این مطلب می باشد که 

 مخلوط نسبت به کشت زعفران خالص یا بابونـه    در تمام تیمارهاي کشت مخلوط درآمد حاصل از کشت        

خالص زیادتر بوده است که این افزایش در آمد در تیمار کشت مخلوط زعفران بـا بابونـه آلمـانی پـاییزه                      

  ارزیـابی پتانـسیل کـشت مخلـوط          در) 1388( کوچکی و همکـاران    . برابرکشت خالص بوده است    41/3

، و گیاهـان دارویـی اسـفرزه   نخـود  عدس،دم بهاره و پاییزهشامل گن گیاهان زراعی، تعدادي اززعفران با 

گـزارش نمودنـد کـه    و زیره سبزکه به صورت ردیف هاي جایگزین کشت شدند       ، سیاه دانه، زنیا   خاکشیر

تنها در کشت مخلوط زعفران     کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی از لحاظ مجموع ارزش نسبی             

در کـشت مخلـوط     مجمـوع ارزش نـسبی  در مطالعـه ایـشان مقـادیر    .  است با سیاه دانه و زنیان برتر بوده      

به نظر می رسد که میزان مجموع ارزش نسبی در    .  بود 16/2 و   85/1زعفران با سیاه دانه و زنیان به ترتیب         

یک کشت مخلوط به میزان سازگاري گیاه همراه با گیاه اصلی و البته قیمت و میزان عملکرد گیـاه همـراه                

لوط وابسته است که با توجه به نتیجه حاصله در این آزمایش سازگاري مناسب بین زعفـران    در کشت مخ  

با هر سه گونه بابونه مورد مطالعه در هر دو تاریخ کاشت و البته قیمت نـسبتاً بـاالي گـل خـشک بابونـه                         

  .باعث این مزیت نسبی کشت مخلوط نسبت به کشت تک کشتی گردیده است
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423       1388تابستان ، 4، شمارهسومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

آمده در این مطالعه در مقایسه بین سه گونـه بابونـه و دو تـاریخ کاشـت، از نظـر      با توجه به نتایج بدست     

، کشت مخلوط زعفران با بابونه آلمانی بعد از اتمـام برداشـت گـل    ن عملکرد زعفران و بابونه تولیدي   میزا

 کیلو گرم در هکتـار گـل خـشک    1354 کیلو گرم در هکتار کالله خشک زعفران و         83/1زعفران با تولید    

بونه بهترین درآمد و مجموع ارزش نسبی را به خود اختصاص داده است و قابل توصـیه جهـت اجـراء                     با

تحت شرایط مشابه منطقه مورد مطالعه به زارعین زعفران کار جهت افزایش درآمد و افزایش بهره وري از 

  .زمین و کلیه نهاده هاي کشاورزي وافزایش دوره اشتغال کارگران در منطقه می باشد
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