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توكلیكاخکی. ،ر ،.شريفی. ،ر ،.و نبی پور ،ز .0555 .ارزيابی تأثيرتراكم بوته ،پوشش گياهی و سايهانادازی برتعاديل دماای خااک و
عملکرد زعفران ( .)Crocus sativus L.زراعت و فناوری زعفران.027-002 :)0(9 ،
چكيده
بهمنظور بررسی اثر پوششگياهی و سايه اندازی بر عملکرد زعفران ( )Crocus sativus L.آزمايشی بهصورت كرتهای خارد شاده در
قالب طر پايه بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزی گناباد بارای دو ساال زراعای 0557- 59و 0559 -55
اجرا شد .آزمايش شامل فاكتور اصلی ،تراكم بنه در نهار سطح ( 021، 51،11و  001بنه در متر مرباع) و فااكتور فرعای ماديريت بقاياای
گياهی و سايهاندازی در نهار سطح (حذف بقايای زعفران در پايان فصل رشد به عنوان (شاهد) ،حضور بقايای زعفران در پايان فصل رشاد،
(شاهد)  +استفاده از كلش جو به ميزان  2تن در هکتار و در نهايت (شاهد)  +استفاده از سايهبان) بود .با توجاه باه ماهيات فااكتور فرعای،
دادههای فصل دوم رشد مورد اندازهگيری و آناليز قرار گرفت .نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تراكم و ماديريت پوشاش اثار معنایداری
( )p≤0.01بر ويژگیهای رويشی زعفران (تعداد ،طول و سطح برگ) داشته اما تأثير تراكم و اثار متقابال تاراكم× پوشاش بار ايان صافات
معنیدار نبود .همچنين نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگيری شده مرتب با عملکرد نيز حاكی از تاأثير معنایدار ( )p≤0.01تاراكم بناه،
مديريت پوشش و اثر متقابل تراكم بنه × نوع پوشش بر تعداد ،وزن گل و عملکرد اقتصادی كلاله بود .بهنحوی كه بيشترين مقادار عملکارد
خشک كلاله و وزن تر گل بهترتيب با مقادير  0/01و ( 000كيلوگرم در هکتار) از تيمار تراكم 001بنه در متر مرباع و ماديريت اساتفاده از
پوشش كلش غلات و كمترين اين صفات بهترتيب با مقادير  2/2و ( 211كيلوگرم در هکتار) از تيمار تراكم  11بناه در متار مرباع و پوشاش
شاهد حاصل شد .بررسی آناليز رگرسيون گام به گام برای متغيرهای مرتب با عملکرد اقتصادی زعفران نشان داد كاه تعاداد گال در واحاد
سطح به تنهايی توانست  51/05درصد از تغييرات عملکرد اقتصادی زعفران را تبيين نمايند .با توجه به تاأثير معبات اساتفاده از پوشاش بار
تعديل درجهحرارت خاک در مقايسه با حداكعر دمای روزانه هوا حداقل ( 7درصد) و همزمان شدن اثرات معبت اين شيوه از مديريت زراعی با
مرحله گلانگيزی در زعفران به نظر میرسد كه توصيه كاربردی استفاده از انواع پوشش بويژه كلش غلات با توجاه باه هزيناه كمتار آن در
مقايسه با سايهبان و همچنين دسترسی سهلتر برای پوشش مزارع زعفران همزمان با شروع فصل گرما میتواند در جهت پايداری و افزايش
عملکرد زعفران مورد توجه باشد.
كلمات كليدي :عملکرد ،دما ،گل ،سطح سبز ،مالچ.
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 .)2013طاول دوره رشااد زعفاران حاادود  221روز اسات كااه از

مقدمه
اقليم از جمله مهمترين عوامل مؤثر بار فعاليتهاای انساان

اواس مهر آغاز و تا اواخر ارديبهشت ماه ادامه میيابد .حداكعر و

باويژه در بخاش كشااورزی اساات ،باه عباارتی محاادوديتها و

حداقل دمای قابل تحمل در زعفران بهترتيب بين  50الای  01و

مرزهای توليد محصولات مختلف زراعی وابسته به شراي اقليمی

 -09الی  -22درجه ساانتیگراد میباشاد (.)Kouzegran, 2014

اسات ( .)Mohamadi, 2007مطالعاات انجاام شاده در مقيااس

اساسا ،يکی از عوامل مهام و تاأثير گاذار بار عملکارد زعفاران

جهانی حاكی از تأثير تغييرات اقليمای بار ميازان درجاهحرارت و

استفاده از تراكم مطلوب بنه در واحاد ساطح میباشاد .انتخااب

بارندگی و به تبع آن تغيير طول فصال رشاد میباشاد .تغييارات

تراكم مناسب بنه ضمن افزايش دوره بهرهبرداری سبب افازايش

اقليمی طی يکی دو دهه اخير منجر به افزايش مياانگين دماای

عملکرد و كاهش طاول دوره باين كاشات تاا اقتصاادی شادن

تابستان شده باه نحاوی كاه تعاداد روزهاای گارم فراوانتار و

عملکرد زعفران میشاود ( .)Behdani & Fallahi, 2015در ايان

گستردهتر شده است ،در اين رابطه شواهد قاوی و معنایداری از

رابطه ملافيلاابی و همکااران ) (Mollafilabi et al., 2014بياان

رونااد افاازايش دمااا در  01سااال گذشااته گاازارن شااده اساات

داشتند كه كاشت پرتراكم زعفاران باعاث میشاود كاه امکاان

 .)Mohamadi,بنابراين ،آنچه كه مسلم است تغييرات دما

بهرهبرداری اقتصادی از مزارع زعفران زودتر فراهم شود ،با ايان

يکاای از عواماال محيطاای مااؤثر باار ادامااه فرآيناادهای نمااوی،

حال بيشتر كشاورزان به منظور صرفهجويی در هزيناههای اولياه

فيزيولوژيکی و بيوشايميايی گياهاان زراعای میباشاد .بار ايان

توليد تمايل به كاشت زعفران با تراكم متوس دارند .به طوركلی

اسااس ،اقلايم و تغيياارات آن يکای از اصالیترين ملاحظااات در

تراكم مناسب بستگی به رون توليد و طول زمان بهرهبرداری از

 )Crocusدر كشاور

مزرعه دارد .با وجود آنکه كاشت زعفران با تاراكم بايش از 201

(2007

توصيه

به توسعه كشت زعفران (sativus L.

بنه در مترمربع باعث شروع زودتر بهرهبرداری از مزارع میشاود،

میباشد (.)Esmaelnejad, 2017
گرنه ،زعفران در دامنهی نسبتاَ وسيعی از اقليمهای مختلاف

اما بديهی است كه كاشت با تراكمهای زيااد فقا در شارايطی

رشد میكند اما رشاد رويشای آن باا آب و هاوای سارد تطاابق

منطقی خواهد بود كه اين محصول بصورت يکساله كشت شود،

 .)Behdaniبررسایها نشاان

زيرا در غير اين صورت بدليل تکعير بنهها در سال دوم و رقابات

میدهد كه مناطق زعفرانخياز اياران اكعارا در ارتفااع بايش از

ايجاد شده و تراكم بيش از حد تأثير منفای بار عملکارد خواهاد

 0111متر از سطح دريا قرار دارند .اصولاع مناطق توليد زعفران در

داشت (.)Behdani & Fallahi, 2015

بيشاتری

دارد (& Fallahi, 2015

استان خراساان بازرگ در طياف وسايعی از شاراي اقليمای باا

ننانچااه زعفااران در تابسااتان در طاای مرحلااه تشااکيل

تفاوتهای قابل تاوجهی از شاراي محيطای باه خصاوص دماا

سلولهای آغازين گل در معرض تنشهای گرمايی قرار گيرد به

پراكنش دارد .زعفران برعکس بسياری از گياهان زراعای ديگار

خصوص ننانچه طول دوره تنش گرمايی نياز طولاانی باشاد در

دارای رژيم حرارتی متفاوتی است و معمولاع آغاز فعاليت اين گيااه

اياان صااورت مساالما سااق گاال و در نتيجااه كاااهش عملکاارد

با شروع فصل سرما همراه است .از اين رو میتوان ايان گيااه را

اقتصااادی دور از انتظااار نخواهااد بااود (

يک گياه مقاوم به سارما و حسااس باه تنشهاای گرماايی باه

 .)2015بههمين منظور اخيرا ،مديريت استفاده از بقاياای گيااهی

حسااب

آورد ( Behdani, 2011; Dehnadi Moghadam et al.,

Behdani & Fallahi,

در مناطقی كه با محدوديت منابع آبی و تنشهای گرمايی روبرو
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میباشند در جهت پايدار شدن توليد و همچنين حفاظت از مناابع

معبت كاربرد بقايای گياهی در تعديل دما و فراهمی نسابی ماواد

& Knowler

آلی به نظر میرسد مديريت صحيح بقايای گياهی همچنين سايه

 .)Bradshaw,در اين رابطه ،منابع متعددی وجود دارند كه

اندازی بتواند گلدهی و عملکرد زعفران را به نحو مؤثری تحات

آب و خاااک مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات (
2007

میتوانند به عنوان مالچ و يا پوشش گياهی در نظامهای زراعای

تااأثير قاارار دهااد (

مورد استفاده قرار گيرند به عنوان معال میتوان به بقايای گياهی

Moghaddam et al., 2013; Koocheki & Khajeh-Hosseni,

گنادم ) ،(Triticum aestivum L.جاو (،)Hordeum vulgare L.
ساقههای ذرت ) ،(Zea mays L.و بقايای ساير گياهان رويشی و
حتی شن با اندازههای ريزتر آن اشااره داشات (
2016

Prosdocimi et

 .)al.,اصولا ،كااربرد ماالچ میتواناد دركااهش فرساايش

خاک ،افزايش كارايی مصارف آب ( ،)Awe et al., 2015تعاديل
درجه حرات در لاياه فوقاانی خااک ،افازايش فاون ميکروبای و
حاصلخيزی خاک ( ،)Munoz et al., 2017حف بيلان ماده آلای
خااک (et al., 2015
(et al., 2016

 )Naabو كااهش تاراكم علفهاای هارز

 )Splawskiدر نظامهااای زراعاای مااؤثر باشااد.

مديريت و استفاده از بقايای گياهی و ساايهاندازی در نظامهاای
توليدی زعفران از دو بعد ،يکای تاأثير ايان شايوه ماديريتی بار
كاهش درجهحرارت خاک وكاهش تأثير تنشهای گرمايی بر گل
انگيزی در فصل تايستان و دوم تأثير آن بر حف ذخيره رطوبتی
خاک میتواند ،حائز اهميت باشد .نتايج پژوهشهای انجام شاده
در اين رابطه حاكی از آن است كه استفاده از بقايای گيااهی باه
عنوان مالچ میتواند دما در عماق  00ساانتیمتری خااک را باه
ميزان  2الای  7درجاه ساانتیگراد كااهش دهاد (

Olasantan,

 .)1999در اين ارتباط ،لئاو و همکااران ( )Liu et al., 2014بياان
داشتند اساتفاده از بقاياای بارنج باه عناوان پوشاش گيااهی در
مقايسه با شاهد يا عدم اساتفاده از ماالچ ،كااهش درجاهحرارت
خاک در فصل گرم و افزايش درجهحرارت در فصال سارد را باه
همراه داشته است .همچنين نتايج ساير بررسیهای انجاام شاده
نشان دهنده تأثير معبت استفاده از مالچ بر كاهش تبخير از سطح
خاک بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک میباشد (

Keesstra

 .)et al., 2016; Jimenez et al., 2017با در نظار گارفتن تاأثير

Behdani & Fallahi, 2015; Rezvani

 .)2019در اياان رابطااه رضااوانی مقاادم و همکاااران (

Rezvani

 )Moghaddam et al., 2013در مطالعهی تأثير اساتفاده از ماالچ
بقايای گياهی گندم در پنج سطح ( 9 ،1 ،0 ،2 ،1تان در هکتاار)
در سه زمان (خرداد ،مردادو مهرماه) بر رشد بناههای دختاری و
عملکرد زعفران را مورد بررسی قارار دادناد نتاايج ايان بررسای
نشان داد كه در هر سه زمان ذكر شده ،با افزايش سطح كااربرد
كلش گندم ،تعداد گل و عملکرد گال تار و خشاک زعفاران در
واحد سطح به طور معنیداری افزايش يافات .ايان پژوهشاگران
بيان داشتند كه افزايش تعداد گل و در نهايت افازايش عملکارد
كلاله زعفران در واحاد ساطح میتواناد ناشای از بهباود شاراي
فيزيکی خاک از نظر جذب نسبی رطوبت و تعديل دماای خااک
در نتيجه كااربرد ماالچ باشاد .همچناين ملافيلاابی و همکااران
(et al., 2017

 )Mollafilabiتااأثير پاانج بسااتر كاشاات شااامل

كمپوست زباله شهری ،كود گاوی پوسايده ،ضاايعات كمپوسات
بستر قارچ ،كلش گندم و شاهد بر عملکرد گل ،بنه و اجزای گال
زعفران را مورد بررسی قرار دادناد .نتاايج بدسات آماده از ايان
پژوهش نشان داد كه بالاترين مقادير كلاله خشک ،وزن تر گل و
تعداد گال از بساتر كاشات كلاش گنادم باه دسات آماد .ايان
پژوهشگران اظهار داشتند ،با توجه بهاين اينکه گرماای تابساتان
اثر منفی در القای گلدهی در مرداد ماه دارد و از عوامل تأثيرگذار
در كاهش عملکرد مزارع زعفران میباشد ،كاربرد بقايای گيااهی
با تعديل درجهحرارت و فراهمی نسبی ماده آلی در خاک موجبات
بهبود رشد و عملکرد نهايی مزارع زعفران را فراهم مینماييد .بر
اين اساس اين مطالعه با هدف بررسای تاأثير بقاياای حاصال از
تراكمهااای مختلااف زعفااران و همچنااين بقايااای غلااات و
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سايهاندازی به منظور ارزيابی تأثير ماديريت پوشاش بار تعاديل

است .ارتفاع ايستگاه از سطح درياا  0111متار و مياانگين بلناد

درجهحرارت خاک ،رفتار گلدهی و در نهايات ارزياابی عملکارد

مدت بارندگی  000ميلیمتار میباشاد .حاداكعر وحاداقل دماای

اقتصادی زعفران طراحی و اجرا شده است.

مطلق ساليانه بهترتيب  00/2و  -00/2درجه سانتیگراد ،متوس
دمای فصل گرم  ،25/7متوس دمای فصل سرد  01/0و متوس
دمای ماهيانه  07درجه سانتیگراد میباشد .باا توجاه باه تناوع

مواد و روشها
اين آزمايش بهصورت كرتهای خرد شده در قالب طر پايه

اقليمی اساتان خراساان رضاوی و بار اسااس رون طبقهبنادی

بلوکهای كامل تصاادفی باا ساه تکارار در ايساتگاه تحقيقاات

اقليمی دومارتن گسترن يافته و متغيرهاای اقليمای ماورد نيااز

كشاورزی گناباد برای دو ساال زراعای  0557-59و 0559 -55

شامل ميانگين بارندگی و درجهحرارت ساليانه شهرساتان گنابااد

اجرا شد (با توجه به ماهيت تيمارهای آزمايشی دادههاای فصال

در اقلايم فراخشاک سارد قارار میگيارد ( .)Zandi, 2017روناد

دوم رشد در اين مقاله ارائه شده است) .ايستگاه تحقيقاتی گنابااد

تغيياارات دمااا در سااه ماااه تابسااتان سااال 0559در شااکل  0و

در 0كيلومتری شمال شرقی گنابااد و در  50درجاه و  20دقيقاه

خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش در جادول 0

عرض شمالی و  09درجه و  00دقيقه طاول شارقی واقاع شاده

ارائه شده است.
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شكل  -9روند تغييرات دماي روزانه هوا در تابستان (ايستگاه گناباد )9318
Figure 1- The trend of summer daily air temperature (Gonabad station 2019).

جدول  -9خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک محل آزمايش (ايستگاه گناباد)
)Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in experimental site (Gonabad station

شاخص
واكنش
pH
7.9

ماده آلی

كربن آلی

Organic
Matter
)(%

Organic
Carbon
)(%

0.46

0.27

فسفر قابل

پتاسيم قابل

جذب

جذب

Available
Phosphorus
)(mg.kg-1
7.49

Available
Potassium
)(mg.kg-1
121

نيتروژن كل

هدايت

Total
Nitrogen
)(%

الكتريكی
EC
)(dS.m-1

0.028

1.9

شن

سيلت

رس

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

62

22

16
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آزمايش مورد نظر شاامل دو فااكتور ،تاراكم بناه در نهاار

كاشت زعفران انجام شد .قبل از كاشت باه منظاور جلاوگيری از

سطح ( 021، 51،11و  001بنه در مترمربع) در كرتهای اصلی

خسارت كنه ،باكتری و قارچ ،ضد عفونی بنهها با استفاده ازرون

به عنوان فاكتور اول و مديريت بقاياای گيااهی و ساايه انادازی

اسپریپاشی بهترتيب با استفاده از سموم فن پيروكسی ميات باه

شامل نهار سطح (حذف بقايای زعفران در پايان فصل رشاد باه

نسبتهای ( 2در هزار) ،نوردوكس ( 2در هازار) و كاربنادازيم (5

عنوان (شاهد) ،حضور بقايای زعفران در پايان فصل رشد ،حاذف

در هزار) انجام شد .مقدار بنه مورد نياز جهات كاشات هرياک از

بقايای زعفران (شاهد)  +استفاده از كلش جو به ميزان  2تان در

خطوط با توجه باه تراكمهاای ماورد نظار جداگاناه محاسابه و

هکتار و در نهايت حذف بقاياای زعفاران (شااهد)  +اساتفاده از

وزنگيری شد .كاشت بنههای زعفران برای هر ياک از تيمارهاا

سايهبان 0باود كاه در كرتهاای فرعای باهعنوان فااكتور دوم،

دردهه اول مهر ماه  0557به صورت نيمه مکانيزه در عمق -21

قرارگرفتند .شايان ذكر است كه در اين تيمار به منظاور كااهش

09سانتیمتری خاک انجام شد .اولين آبياری با استفاده از سيستم

شدت تابش از سايهبان مات از جنس فيبر با پوشش پلای اتايلن

تحت فشار 0در تاريخ  22مهر ماه صاورت پاذيرفت كاه پاس از

با ضريب تخلخل 2و سايهاندازی  91درصاد جاذب و  21درصاد

سپری شدن هشت روز سله شکنی خاک باا اساتفاده از تراكتاور

سبز كاه در ارتفااع  0الای  01ساانتیمتری از

باغی انجام شد ،البته باه جاز آبيااری نوبات اول باا توجاه باه

سطح زمين نصب شده بود كه پاس از اتماام تابساتان از ساطح

بارندگی تجمعی صورت گرفته  5نوبت آبيااری ديگار تاا پاياان

كرتها جمع شد .هر كرت فرعی شامل  9خ كاشت به فاصاله

فصل رشد انجام شد .همچنين جهت مباارزه باا علاف هاایهرز

 20سانتیمتر و هر كرت اصلی دارای  52خ بهطول  0متر بود.

يک نوبت وجين در پايان اسفند ماه توس كارگر انجام شاد .باا

فاصله دو تکرار متوالی  2/0و فاصله دو كرت اصلی متاوالی 1/1

توجه به ماهيت آزمايش ،سطو مختلف عامل دوم برای هر يک

متر لحاظ شد .بر اين اساس بهترتيب مساحت يک كرت فرعای،

از كرتهای فرعی از ابتدای تابستان سال  0559اجرا شد بدين

اصلی ،تکرار و كال آزماايش عباارت از  029 ،52 ،9و 590متار

منظور پس از برداشت دانه جو توس كمبااين غلاات از بقاياای

مربع ،بود .بهمنظور جلوگيری از اختلاط 5ساير عوامل ،وزن اولياه

كلش استفاده شد ،كلش مورد نظر به ميازان  2تان در هکتاار از

بنههای مادری و كاشت آنها در تمامی تيمارها بر اساس متوسا

ابتدا تابستان تا پايان شهريور مااه بار روی كرتهاای آزمايشای

وزن  9 -5گاارم انجااام شااد .در اياان مطالعااه ابتاادا پااس از

قرار داشت كه پس از سپری شدن اين مدت جمع آوری كلشها

نمونهبرداری از خاک محل مورد آزمايش بر اساس نتايج بدسات

از سطح كرتها انجام شد .به علت مصادف شدن خواب حقيقای

آمده مقدار  01تن در هکتار كود گاوی پوسيده فراوری شده هام

بنهها با دماهاای بالاا در اولاين مااه تابساتان ،در اداماه نصاب

زمان با آمادهسازی اوليه در اوايال شاهريورماه  0557باه زماين

دماسنجهای شيشهی الکلی )Yolcubal et al., 2004( 0باا دقات

افزوده و شخم اوليه انجام شد .در ادامه ساير عمليات آمادهسازی

( ±0درجه سانتیگراد) همراه با روكش و محاف پلیاتيلنی برای

ثانويه شامل ديسک و لاولر طباق رونهاای راياج در منااطق

هر يک از سطو عامل دوم در تراكم ( 51بنه در متار مرباع) در

عبور نور به رن

عمق كاشت بنه انجام شد ،ساپس قرائات درجاهحرات در عماق
0- Shade
2 - Mesh
5 - Confounding

0 -Wheel move
0 - Liquid in glass thermometer
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مورد نظر بصورت روزانه برای دو ماه پايان تابستان به مادت 11
روز ادامه يافت .اصولا ضريب انتقال حرارتی خاک میتواند تاابع

نتايج و بحث

ويژگیهای مختلفی از جمله محتوی رطوبتی خاک ،بافت و وزن

اثر پوشش بر دماي خاک

 )Abu-Hamed,بادين

بررسی تغييرات دمای خاک در عمق كاشات بناه بارای هار

جهت با توجه باه خصوصايات فيزيکای خااک محال آزماايش

يک از شيوههای مديريتی پوشش گياهی شاامل حاذف بقاياای

(جدول  )0قرائت درجاهحرارت بارای هار ياک از دماسانجها در

زعفران در پايان فصل رشد به عناوان (شااهد) ،حضاور بقاياای

ساعت  00به وقت محلی انجام شد .بايستی توجه داشت كه بين

زعفران در پايان فصل رشد ،استفاده از كلش غلات و اساتفاده از

حداكعر دمای هوا و حداكعر دمای خاک در عمق قرار گيری بناه

سايبان نشان داد كه دمای خاک در عمق مورد نظر در مقايسه با

ممکن است يک فاز تأخيری زمانی وجود داشته باشاد كاه بهتار

حداكعر دماای روزاناه هاوا از تغييارات كاهشای قابال تاوجهی

است در پژوهشهای آتی مد نظر قرار گيارد .درفصال برداشات

برخوردار بود (شکل .)2

مخصوص ظااهری خااک

باشاد (2001

گل جهت بررسی اثر تيمارهای آزمايش بر عملکرد زعفران پاس

ميانگين دمای ثبت شده خاک طی دو ماه پايانی تابستان در

از حذف  1/0متر اثر حاشيهای در هر يک از كرتهای آزمايشای

مقايسه با ميانگين درجاهحرارت حاداكعر روزاناه ( 50/50درجاه

همراه با ظهور گل نمونه برداریهای مورد نظار جهات بررسای

سانتیگراد) برای سطو كلش غلات ،سايهبان و بقايای زعفاران

صفاتی مانند ميانگين وزن تک گل (با اندازه گيری تصادفی وزن

و شاهد باا مياانگين دماای  55 ،51/00 ،21/92و 50/20درجاه

 01گل در طی فصل برداشت بدست آمد)  ،تعاداد گال ،وزن تار

سانتیگراد بهترتيب  7 ،00 ،20و  1/5درصد كاهش را نشاان داد

گل و عملکرد خشک كلاله در سطح كرت فرعی در پااييز 0559

(شکل  .)2روند تغييرات درجهحرارت خاک در عمق كاشات بناه

انجام شد .هم زمان با فرا رسيدن پايان فصل رشد (بهاار )0555

در مقابل حداكعر دمای روزانه هوا نشان داد كاه افازايش دماای

با انتخاب نهار بوته بهطور تصادفی صفات رويشی شاامل طاول

روزانه هوا با افزايش دمای خاک در تيمار شاهد همراه اسات .در

برگ بر حسب ميلیمتر و تعداد برگ در هار بوتاه انادازهگيری و

اين رابطه شيب خ رگرسيون برازن شده نشان داد كه افزايش

سپس اندازهگيری سطح برگ با استفاده از رون ارائه شده توس

يک درجه سانتیگراد دمای حداكعر روزانه با افزايشی معادل1/95
سانتیگراد (R2=0.87

 )b= 0.89در عمق خااک در تيماار

كامار ( )Kumar, 2009و معادله ( )0انجام شد.

درجه

طول برگ (ميلیمتر) =(A= 191.33e (L) 0.0037 R2=0.89) L

شاهد همراه است .از طرفی نتايج برازن رگرسيون خطی دماای
خاک در عمق كاشت در تيمار حضور بقاياای زعفاران در مقابال

)(0

بررسی توابع رگرسيونی و آناليز رگرسايون گاام باه گاام 0و

حداكعر دمای روزانه هوا نشان داد كه شيب خ برازن شاده در

تجزيه وتحليل دادهها توس نرمافازار )، SAS 9.1 (SAS, 2002

اين رابطه از تيمار شااهد كمتار و

)b= 0.82

رسم شکلها با استفاده از  Excelو مقايسه ميانگينها با استفاده

بود .به عبارتی در تيمار حضور بقايای زعفران افزايش ،يک درجه

از آزمون حداقل اختلاف معنیدار ( )LSDدر سطح  0درصد انجام

سانتیگراد دمای حداكعر روزانه با افزايش كمتری در دمای خاک

شد.

در عمق كاشت بنه در مقايسه با تيمار شاهد همراه باود (شاکل
.)5
0 - Stepwise Regression

معاادل (R2=0.82
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شكل  -5روند تغييرات حداكثر دماي هوا و دماي خاک در عمق كاشت بنه براي هر يک از سطوح پوشش در طی تابستان (از ابتداي مرداد تا پايان
شهريور)
Figure 2- The trend of maximum air temperature and soil temperature at the corm planting depth for each of
the covering levels (from July to Sep.).

در ادامه نتايج حاصل از برازن رگرسيون خطی دمای خااک

در فصل گرم در حدود  0درجه سانتیگراد كمتار از تيماار عادم

در عمق كاشت برای دو سطح استفاده از سايهبان و كاربرد كلش

استفاده از مالچ بود .اصولا در رابطه با زعفران شناخت صاحيح از

غلات در مقابل حداكعر دمای روزانه هوا نشان دهنده ،تأثير كمتر

نيازهای اكولوژيکی آن بهويژه عوامل مؤثر اقليمی میتواند نقش

افزايش دمای روزانه هوا بر افزايش دمای خاک در عمق كاشات

تعيين كنندهی در توليد پايدار آن داشته باشاد (.)Husaini, 2014

بنه بود .شايب خا بارازن شاده بارای افازايش ياک درجاه

هرنند كه ظهور گل در زعفران در ابتدای پاييز رخ میدهد ،اماا

سانتیگراد دمای هوا در استفاده از سايهبان معاادل (  )b= 0.78و

گلانگيزی نندين ماه زودتر حادث میشود .به عباارتی زعفاران

= )bباود باه عباارتی

جهت گلانگيزی و گلدهی و وقوع مناسب اين مراحل به دامنه

استفاده از سايبان و كلش غلات سبب میشود كه دمای خاک در

دمايی مشخصی در هر يک از مراحل نماوی نيااز دارد .در ايان

عمق كاشت بنه در مقايسه با شاهد يا عدم استفاده از هايچ ناوع

رابطه مولينا و همکاران ( )Molina et al., 2005در سه آزماايش

پوششی با افزايش كمتری همراه باشد (شکل .)0

در شراي كنترل شده به بررسی تأثير رژيمهای مختلف دماا بار

برای استفاده از كلش غلات

معاادل (0.75

Zhang et

تشکيل تعاداد گال در بناههای زعفاران پرداختناد ،نتاايج ايان

 )al.,درپژوهشی تأثيراستفاده از مالچ گندم و عدم اساتفاده

پژوهشگران نشان داد كه تعداد گل تشکيل شده در دامنه دمای

از آن را بر عملکرد گندم  ،دما و رطوبت خاک مورد ارزيابی قارار

 25الی  27درجه سانتیگراد بين  2/0-2/9گل به ازا هار بناه

دادند .نتايج بدست آمده توسا ايان پژوهشاگران نشاان داد در

متغير بود .البته تعداد گل تشکيل شاده در هار بناه در دماهاای

تيمار استفاده از مالچ ميانگين دما در عمق  01سانتیمتری خاک

خارج از ايان طياف باه خصاوص در دماای بالااتر از  51درجاه

در راستای نتايج بدست آمده زانا
2009

و همکااران (
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سانتیگراد با كااهش ( 0/0گال باه ازا هار بناه) هماراه باود.

به ازا هر بنه در مقايسه با شاهد مؤثر باشد.

اساسا،درجهحرارت يکی از شاخصترين فاكتورهای محيطی است
كه بسياری از فرآيندهای فيزيولوژيکی زعفران را تحت تأثير قرار

اثر تراكم و نوع پوشش بر ويژگیهاي رويشی زعفران

میدهااد .از آنجااايی كااه گاالانگيزی در ارتباااط مسااتقيم بااا

نتايج تجزيه واريانس بدست آمده از تأثير تاراكم و ماديريت

درجهحرارت محي بوده و دماهای بالاتر از حد بهينه در تابساتان

پوشش بر ويژگیهای رويشی اندازهگيری شده نشان دهنده تأثير

میتواند بر القای گلدهی و عملکرد زعفران نقش مؤثری داشته

معنیدار

نوع پوشش بر صفات اندازه گيری شده باود

باشد ( .)Behdani & Fallahi, 2015از ايان رو باهنظر میرساد،

اما ،اثر تراكم و اثر متقابل تراكم× پوشش بر صفات مورد بررسی

كاهش دمای خاک به جهت استفاده از بقاياای زعفاران ،كلاش

معنیدار نبود (جدول .)2

()p≤0.01

غلات و يا سايهبان به عنوان پوشش بتواند در افزايش تعداد گال
50
y = 0.8931x + 3.6777
R² = 0.87
n=60
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شكل  -3تغييرات دماي خاک در عمق كاشت بنه به عنوان تابعی از حداكثر دماي روزانه هوا ،شيب خط رگرسيون نشان دهنده دماي خاک در عمق
كاشت زعفران براي شاهد ( )aو بقاياي زعفران ( )bمیباشد
Figure 3- Soil temperature at the corm planting depth as a function of maximum daily air temperature. Slope of the
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 پوشش گیاهی و سایهاندازی برتعدیل دمای خاک و عملکرد زعفران،ارزیابی تأثیرتراکم بوته
regression line is indicated the soil temperature at the saffron planting depth in control (a) and saffron straw (b).
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 شيب خط رگرسيون نشان دهنده دماي خاک در عمق، تغييرات دماي خاک در عمق كاشت بنه به عنوان تابعی از حداكثر دماي روزانه هوا-4 شكل
) میباشدb( ) و كلش غلاتa( كاشت زعفران براي سايهبان
Figure 4- Soil temperature at the corm planting depth as a function of maximum daily air temperature. Slope of the
regression line is indicated the soil temperature at the saffron planting depth in shade (a) and cereal straw (b).

 تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر تراكم و نوع پوشش بر ويژگیهاي رويشی زعفران-5 جدول
Table 2- Analysis variance (mean squares) the effect of density and type of covering on saffron vegetative characteristics

منابع تغييرات

df

S.O.V.

تعداد برگ در بوته

طول برگ

سطح برگ دريک بوته

Leaf number of a plant

Leaf length

Leaf area of a plant

Replication (R) تكرار

2

2.89ns

53.64*

12252060.47*

Density (D) تراكم

3

7.69ns

31.02ns

8001818.99ns

Ea خطاي اصلی

6

5.75

8.34

3095450.00

3
9
24

26.75**

70.13**

2.65ns

9.97ns

2.43

10.80

31475689.11**
3351614.68ns
793.90190

14.11

9.20

16.11

Covering (C) پوشش
D×C
Eb خطاي فرعی
C.V. % ضريب تغييرات

. درصد0  و0  به ترتيب غير معنیدار و معنیدار در سطح احتمال:**  * و،ns
ns, * and **: represent non-significant, significant at 5% and 1% level, respectively.
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نتايج مقايسه ميانگين اثر ساده مديريت نوع پوشش حاكی از

طول برگ در انتهای فصل رشد بهترتيب برای مديريت اساتفاده

تأثير معنیدار اين فاكتور بر صفات اندازهگيری شده بود .بهنحوی

از كلش غلات ،سايهبان و حضور بقايای زعفران و كمترين طاول

كه استفاده از كلش ،سايهبان و حضور بقايای زعفران با افازايش

برگ در تيمار شاهد ،وجود داشت .باهطوری كاه طاول بارگ در

صفات اندازهگيری شده همراه باود (جادول  .)5باا وجاود آنکاه

مديريت استفاده از كلش غلاات در مقايساه باا تيماار شااهد باا

تفاوت آماری معنیداری بين دو تيمار استفاده از كلاش غلاات و

افزايش  07درصدی همراه بود .اين روند بارای ساطح سابز در

سايهبان برای تعداد برگ در بوته وجاود نداشات ،اماا بيشاترين

يک بوته نيز وجود داشت به عبارتی بيشترين سطح سبز در بوتاه

تعداد برگ در بوتاه بارای ماديريت اساتفاده از كلاش غلاات و

بهترتيب در سه نوع مديريت استفاده از كلش ،سايهبان و حضاور

سايهبان و كمترين آن در تيمار شاهد ،مشاهده شد .به نحوی كه

بقايای زعفران و كمترين آن در تيمار شاهد ،مشاهده شد (جدول

تعداد برگ در بوته در دو تيمار ذكار شاده در مقايساه باا شااهد

.)5

بهترتيب با  59و 27درصد افزايش همراه بود .همچنين بيشترين
جدول  -3مقايسه ميانگين اثر نوع پوشش بر ويژگیهاي رويشی زعفران
Table 3- Mean comparison for the effect of covering on saffron vegetative characteristics

سطح برگ در بوته

طول برگ

Leaf area of a plant
)(mm2
5861.40

تعداد برگ در بوته

پوشش )(Covering

Leaf length
)(cm
32.33

9

شاهد ) (Control

7857.40

36.25

11

بقايای زعفران )(Saffron straw

9203.80

38.08

12

كلش غلات )(Cereal straw

9358.50
1163.80

36.16
2.76

13
1.31

سايه بان )(Shading
)LSD (5%

Leaf number of a plant

بهنظر میرسد استفاده از مديريت پوشش در طی دوره خواب

مانند درجه حرارتهای بالاتر از آستانه تحمل و كاهش بارنادگی

زعفران نهتنها میتواند در كاهش دمای خاک مؤثر باشاد ،بلکاه

در طی فصل روبرو شاود كاه در نهايات میتواناد بار عملکارد

میتواند با كاهش تبخير از سطح خاک به حف محتوی رطوبتی

زعفران مؤثر باشد ( .)Koocheki & Khajeh-Hosseni, 2019از

در خاک كمک نماييد كه درنهايت میتواند بر بهبود ويژگیهاای

اين رو به نظر میرسد كه هر گونه عمليات مديريت زراعی مانند

رويشی در فصل زراعی بعد نيزمؤثر باشد .اصاولا ،نيااز رطاوبتی

استفاده از بقايای گياهی و يا سايهبان كه بتواند تا حدی در جهت

زعفران بطور قابل توجهی تحت تأثير تبخير و تعارق 0كاه خاود

كاهش تبخير از سطح خاک عمل نمايد میتواند بر رشد زعفران

تابعی از شراي اقليمی است قرار میگيرد .توسعه بيشتر زعفاران

مؤثر باشد .در اين راستا استگنری و همکااران

در مناطق خشک و نيماه خشاک اياران سابب شاده كاه ايان

 )2014تأثير استفاده از مالچ بار رشاد و عملکارد گنادم دوروم را

محصول در طی نرخه زندگی خود با شراي اقليمی نامسااعدی

مورد بررسی قرار دادند .نتايج بدست آمده توس اين پژوهشگران

( Stagnari et al.,

نشان داد كه استفاده از حداقل  0/0تان كلاش گنادم در ساطح
0 - Evapotranspiration

خاک در طی فصل رشد كاهش تبخير از لاياه ساطحی خااک و

ارزیابی تأثیرتراکم بوته ،پوشش گیاهی و سایهاندازی برتعدیل دمای خاک و عملکرد زعفران
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حف محتوی رطوبتی خاک را به همراه داشته كه اين موضوع در

تراكم از سطح  11به  001بنه در متر مربع تعاداد و وزن گال در

نهايت موجب بهبود رشد رويشی و عملکارد نهاايی گنادم شاده

واحد سطح را بهترتيب  0/9و  0/0برابر و عملکرد خشک كلالاه

است .البته در اين رابطه نتايج بدست آمده توس ساير محققاين

را حادود دو برابار افاازايش داد .در ايان خصااوص توسا ساااير

( )Zhang et al., 2007; Steiner, 1989نيز بر نقش معبات ماالچ

محققين نيز تأثير معبت افزايش تراكم بناه در واحاد ساطح ،بار

بر بهبود بيلان آب درخاک ،كاهش تبخيار و در نهايات افازايش

عملکرد اقتصادی زعفران تأكيد شده اسات (

عملکرد گندم ،تأكيد شاده اسات .باه نظار میرساد ،اساتفاده از

Naderi Darbaghshahi et al., 2009; Koocheki et al., 2016

نوعی پوشش در دامنه زمانی كه سلولهای آغازين بارگ و گال
تشکيل میشود از طريق تعديل دمای خاک بر ذخياره محتاوای
رطوبتی خاک در عمق كاشت بنه و رشد رويشای زعفاران ماؤثر

Tavakkoli et al.,

; )2011البته در اين رابطه بايستی به تاراكم بناه و تعاداد ساال
های بهره برداری از مزرعه توجه داشت .اساسا ،ننانچه مزرعاه
با تراكم بالا كشت شود سن بهره برداری از مزرعه كاهش خواهد
يافت نرا كه با افزايش سن مزرعه بدليل رقابات مزيات كاشات

باشد.

پرتراكم از بين خواهد رفت (.)Koocheki et al., 2019
همچنين نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل تراكم × ماديريت

اثر تراكم و نوع پوشش بر عملكرد اقتصادي زعفران

نتايج تجزيه واريانس صفات انادازه گياری شاده مارتب باا

پوشش نشان داد كه افزايش تراكم هماراه باا اساتفاده از ناوعی

عملکرد (جدول )0نشان داد كه تراكم بنه و پوشاش بار تماامی

پوشش شامل (بقايای زعفران ،كلش غلات و سايهبان) باه جاز

صفات مورد بررسی و اثر متقابل تراكم بنه × پوشش بر تعاداد و

صفت وزن تک گل برای ساير صفات اندازهگيری شده با افزايش

وزن گل و همچنين وزن خشک كلاله (عملکرد اقتصادی) معنی-

همراه بود (جدول  .)0بيشترين تعداد گل در واحد سطح از تاراكم

دار ( )p≤0.01بود .نتايج مقايسه ميانگين اثار فاكتورهاای ماورد

 001و پوشش كلش غلات و كمترين آن از تراكم  11بنه در متر

بررسی نشان داد كه بيشترين تعداد ،وزن گل و وزن خشک كلاله

مربع و شاهد بدست آمد.

در واحد سطح از تراكم  001بنه در متر مربع بدست آمد .افزايش
جدول  -4تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر تراكم و نوع پوشش بر عملكرد اقتصادي زعفران
Table 4- Analysis variance (mean squares) the effect of density and type of covering on economic saffron characteristics

عملكرد خشک كلاله

عملكرد گل

تعداد گل

وزن يک گل

Stigma dry yield

Flower yield

Flower number

One flower weight

0.002ns

43.96ns

*165.81

0.001ns

2

**0.099

**272.60

**5601.74

**0.016

3

تراكم )Density (D

0.001

11.48

73.03

0.001

6

خطای اصلی Ea

**0.015
**0.005
0.0011
9.66

**217.36

**2463.63

*0.002

*39.47

**353.02

0.001ns

14.34
12.99

47.92
8.40

0.0006
6.86

3
9
24

df

منابع تغييرات
S.O.V.
Replication
تکرار )(R

پوشش)Covering (C
D×C
خطای فرعی Eb
 C.V. %ضریب تغییرات

 * ،nsو ** :به ترتيب غير معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns, * and **: represent non-significant, significant at 5% and 1% level, respectively.
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جدول  -2مقايسه ميانگين اثر متقابل تراكم و پوشش بر عملكرد گل و كلاله زعفران
Table 5- Mean comparison for the interaction effect of density and covering on flower and stigma yield of saffron vegetative
characteristics

عملكرد خشک كلاله
Stigma dry yield
)(g.m-2

عملكرد گل
Flower yield
)(g.m-2

تعداد گل
Flower
)number (m2

وزن يک گل
One flower
)weight (g

پوشش )(Covering

0.223
0.213
0.253
0.260
0.310
0.336
0.280
0.316
0.350
0.300
0.390
0.453
0.380
0.400
0.516
0.510

20.00
22.76
25.90
26.00
25.36
29.63
26.41
28.34
23.83
25.40
33.43
39.39
25.86
33.33
41.11
39.35

44.66
53.33
64.00
67.00
67.00
78.33
69.66
79.33
69.33
75.00
97.00
112.33
75.33
101.00
128.66
127.00

0.440
0.430
0.406
0.403
0.383
0.376
0.383
0.366
0.376
0.333
0.363
0.363
0.356
0.340
0.323
0.300

شاهد )(Control
بقايا )(Saffron straw
كلش غلات )(Cereal straw
سايه بان )(Shading
شاهد )(Control
بقايا )(Saffron straw
كلش غلات )(Cereal straw
سايه بان )(Shading
شاهد ) (Control
بقايا )(Saffron straw
كلش غلات )(Cereal straw
سايه بان )(Shading
شاهد ) (Control
بقايا )(Saffron straw
كلش غلات )(Cereal straw
سايه بان )(Shading

0.055

6.38

11.67

0.041

تراكم
)Density (D
)(corm number per m2

60

90

120

150

)LSD (5%

به عنوان معال تعداد گل در واحد سطح در تراكم  021بنه در

افزايش را نسبت به شااهد نشاان داد .باا وجاود انکاه افازايش

متر مربع در شراي استفاده از پوششهای سايهبان ،كلش غلاات

شاخصهای اقتصادی عملکرد در شراي استفاده از مديريتهای

و بقايای زعفران به ترتيب  0/0 ،0/1و  0/0برابر افزايش توليد را

مختلف پوشش مشهود میباشد ،اما تفاوت آماری معنیداری بين

در مقايسه با تيمارشاهد به همراه داشته است .با وجود آنکه اكعر

اساتفاده از دو نااوع پوشاش مااديريتی كلاش غلااات و سااايهبان

شاخصهای اقتصادی مرتب با عملکرد با افزايش تاراكم بهباود

مشاهده نشد (جدول  .)0هم راستا با نتايج بدسات آماده در ايان

يافت ،اما آنچه كه بر اساس ماهيت اين آزمايش اهميت داشات،

مطالعه ،رضوانی مقدم و همکااران (

نقش استفاده از پوشش در بهبود شاخصهای اقتصاادی باود .در

 ) al., 2013به بررسی اثر مقادير مختلف كاربرد كلاش گنادم بار

همين رابطه بيشترين وزنتر گل و عملکرد خشک كلاله در واحد

عملکرد اقتصادی زعفران در شاراي اقليمای مشاهد پرداختناد.

سطح در تراكمهای مختلف عمدتا از سطو اساتفاده از پوشاش

نتايج بدست آمده توس اين محققين نشان داد كه كاربرد كلاش

كلش غلات و سايهبان حاصل شده است .در اين رابطه عملکارد

گندم در سطو مختلف آن افزايش معنیدار تعداد گل ،وزن گال

اقتصادی كلاله و وزن گل در واحد سطح برای تراكم  001بنه در

و عملکردخشک كلاله در واحد سطح را به هماراه داشاته اسات.

مترمربع در شراي استفاده از پوششهای بقايای زعفران ،كلاش

همچنين بررسی اثر تراكم بنه و ناوع بساتر كاشات بار اجازای

غلات و سايهبان به صورت ميانگين به ترتيب  25و  09درصد و

عملکاارد گاال و كلالااه زعفااران توس ا ملافيلااابی و همکاااران

برای تاراكم  11بناه در متار مرباع باهترتيب  01و  20درصاد

( )Mollafilabi et al., 2017نشان دادكه كه اعماال تاراكم 001

Rezvani Moghaddam et

ارزیابی تأثیرتراکم بوته ،پوشش گیاهی و سایهاندازی برتعدیل دمای خاک و عملکرد زعفران
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بنه در متر مربع و نيز مصرف كلش گندم بهترين تأثير معبات را

متغير باقی مانده طول برگ ،تعداد برگ ،وزن يک گل و وزن تر

بر وزن تر و خشک كلالاه باه هماراه داشاته اسات در صاورتی

گل كمتر از  7درصد بود .با توجه به ماهيت اين مطالعه و ساهم

كمترين افزايش برای اين صفات در تيمار شاهد مشاهده شد .باا

نسبی بالای متغير تعداد گل در واحد ساطح باهنظر میرساد كاه

توجااه بااه اينکااه مرحلااه تشااکيل ساالولهای آغااازين باارگ و

مديريت زراعی استفاده از پوشش گياهی و يا سايهبان در مازارع

گلانگيزی از اواخر تير تا اواس مارداد مااه باا تقسايم و تماايز

زعفرانی كه در اقليم های گرم و خشک واقع شادهاند از اهميات

سلولها بنيادی صورت میپذيرد ،لذا تغييرات دمای خاک در اين

بيشتری برخوردار میباشد.

دامنه زمانی میتواند بر رشد و مراحل نموی حاائز اهميات مای
باشد .نتاايج مطالعاه انجاام شاده توسا موليناا و همکااران

(

نتيجهگيري

 )Molina et al., 2005; Molina, 2004در رابطه با تأثير دما بر

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه فاكتورهای مديريتی

تعداد گل تشکيل شده برای هر بناه نشاان داد كاه بيشاترين و

شامل تراكم و استفاده از مالچ ياا پوشاشهای گيااهی میتواناد

كمترين تعداد گل بهترتيب در دماای  20و  51درجهساانتیگراد

تأثير معبتی بر عملکرد كلاله زعفران داشته باشد .هرنناد كاه در

حاصل شد .البته اين پژوهشگران اذعان داشتند كه علاوه بر دماا

بسياری از مطالعات بر نقش تراكم به عنوان يک فاكتور مديريتی

طول مدت زمان حضور بنهها درهر يک از دماهای مورد نظر نيز

در جهت افزايش عملکرد اقتصادی زعفاران باويژه در ساالهای

بر توانايی تشکيل گل در هر بنه نيز تأثير گذار بوده است .از اين

اوليه تأكيد شده است .اما يافتههای ايان مطالعاه نشاان داد كاه

رو به نظر میرسد كه مديريت استفاده از نوعی پوشش در مرحله

استفاده از مالچهای گياهی و يا ساايهاندازی همزماان باا شاروع

نموی تکوين و تمايز گلها خصوصا در منااطق خشاک و نيماه

فصل گرما در شراي اقليمی مناطق خشک و نيماه خشاک بار

خشک در جهت تعديل اثر كاهشی و بازدارندگی دما بر تشاکيل

عملکرد اقتصاادی زعفاران تاأثير معبات دارد .مسالماع ،ننانچاه

گل در بنههای زعفران مؤثر باشد.

تنشهای گرمايی بويژه در طی فصل تابستان در مرحلاه نماوی
گلانگيزی به حدی بالاتر از آستانه تحمل فيزيولوژيکی زعفاران
برسد كاهش تعداد گلهای تشکيل شده باه ازا هار بناه را باه

سهم نسبی اجزاء عملكرد

در ادامه اين بررسی آناليز رگرسيون گام بهگام برای تعياين

همراه خواهد داشت .در همين ايان رابطاه نتاايج ايان پاژوهش

سهم نسبی هر يک از متغيرهای مارتب باا عملکارد اقتصاادی

نشان داد كه بطور ميانگين تعداد گلهای تولياد شاده در واحاد

زعفران انجام شد .نتايج بدستآمده در رابطه با سهم نسبی اجزا

ساطح در شااراي اسااتفاده از سااايهبان ،كلااش غلااات و بقايااای

عملکرد مؤيد اين است كه تعداد گال در واحاد ساطح توانسات

زعفران بهترتيب  01 ،01و  21درصد افزايش را نسبت به پوشش

بهعنوان اولين متغير با ضاريب تبياين جزئای 51/050درصاد و

شاهد به همراه داشته است .بنابراين ماديريت اساتفاده از ناوعی

سطح سبز بوته به عنوان دومين متغير با سهم نسبی 2/90درصد

پوشش در فصل تابستان در نظامهای زراعی زعفران با توجه باه

توجيه شود (جدول  .)1باه عباارتی ،فقا دو متغيار ذكار شاده

تأثير معبت آن بر تعديل درجهحرارت خاک مورد تأكيد میباشاد.

توانستند باهطور معنایداری 55/05درصاد از تغييارات عملکارد

از اين رو بهنظر میرسد كه توصايه كااربردی اساتفاده از كلاش

اقتصادی زعفران را تبيين نمايند .در اين ارتباط سهم نسبی نهار

غلات باا توجاه باه هزيناه كمتار آن در مقايساه باا ساايهبان و

1- Partial R2

همچنين در دساترس باودن آن بارای پوشاش مازارع زعفاران
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.حتی بهبود عملکرد زعفران حائز اهميت باشد

 میتواند در جهات پايادار شادن و،همزمان با شروع فصل گرما

 آنالیز رگرسيون گام بهگام براي تعيين سهم نسبی هر يک از متغيرهاي عملكرد اقتصادي زعفران-6 جدول
Table 6- Stepwise regression analysis to determine the relative contribution of each economic stigma yield variables

متغير
Variable
تعداد گل
Flower number (m2)
سطح برگ در بوته
Leaf area of a plant
(mm2)

مرحله ورود
Entry step

ضريب تبيين جزئی
Partial coefficient of determination

ضريب تبيين مدل
Model coefficient of determination

1

0.9059

0.9059**

2

0.0284

0.9343**

. درصد است0 ** نشاندهنده معنی داری در سطح
**Represent significances at 1%.
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Abstract
In order to investigate the effects of vegetation covering and shading on the economic yield of saffron
(Crocus sativus L.), a split–plot experiment based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with
three replications was conducted at the Gonabad station for two cropping years (2018-2019, 2019- 2020).
Experiments included main factor, density at four levels (90, 60, 120, and 150 corms per square meter) and
sub-factors of crop residue management and shading at four levels (removal of saffron residues at the end of
the growing season as (control), presence of saffron residues at the end of the growing season, (control) + use
of 2 (t.ha-1) barley straw and finally (control) + use of shading). Due to the nature of sub-factors, the data for
the second year of growth were measured and analyzed. The results of the analysis of variance showed that
density and cover management had a significant effect (p≤0.01) on the vegetative characteristics of saffron
(number, length, and leaf area). However, the effect of density and the interaction effect of density ×
covering on vegetative traits had not significant effect. Also, the results of measured traits related to yield
showed that the effect of corm density, covering management, and the interaction of corm density × type of
covering on the number, flower weight, and economic stigma yield were significant (p≤0.01). The highest
amount of dry stigma yield and fresh weight of flowers with values of 5.16 and 411 (kg.ha-1), respectively,
achieved from the treatment of 150 corms per square meter density and use of cereal straw covering and the
lowest of these traits with values of 2.2 and 200 (kg.ha-1) was obtained from the density of 60 corms per
square meter and control. Stepwise regression analysis for variables related to saffron economic yield showed
that the number of flowers per unit area alone could explain 90.59% of the variation in saffron economic
performance. Considering the positive effect of covering application on adjusting soil temperature compared
to the maximum daily air temperature (at least 7%) and the simultaneous positive effect of this method of
cropping management with induction of flowering stage in saffron, it seems that the use of different types of
covering, especially cereal straw, is recommended to stabilize and improve saffron yield due to its low cost
and easier access to covering saffron fields.
Keywords: Flowers, Green area, Mulch, Temperature, Yield.
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