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چكيده
بهمنظور بررسی تأثير انواع م تلف مالچ شيميايی و آلی بر تراكم و زيست توده علافهاای هارز و برخای خصوصايات زراعای زعفاران
( ،)Crocus sativus L.آزمايشی در قالب طرت بلوكهای كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه چهار ساله زعفاران در شهرساتان قااين در
سال  6557تا  6555اجرا شد .تيمارها شامل استفاده از انواع م تلف مالچ برای كنترل علف هرز شامل عدم كنترل ،وجين دساتی ،پلاساتيک
شفاف و پلاستيک سياه (به ض امت  69تا  24ميکرومتر) ،بقايای بر انگور ،كلش گندم ،بر انار ،بر پسته ،كلش جو ،تفالاه ماوم زنباور
عسل و پوشال بنه زعفران (به ض امت  9تا  64سانتیمتر) بود .نتاير نشان داد كه كليه مالچهای مورد استفاده به استثنای پلاستيک شافاف
باعث كاهش معنی دار تعداد گونه ،تراكم ،وزن خشک و تنوع شانون علف هرز نسبت به تيمار عادم وجاين شادند .پاايينترين وزن خشاک
علفهای هرز مربوط به مالچ پلاستيک سياه ( 92/22گرم علف هرز در متر مربع) و كلش گندم ( 625گرم علف هرز در متر مربع) بود .رابطه
منفی بين وزن ( )R=-0.79و تراكم علف هرز ( )R=-0.68با عملکرد زعفران وجود داشت .استفاده از كلياه ماالچهاای ماورد بررسای بجاز
پلاستيک شفاف باعث افزايش معنی دار عملکرد بنه ،گل و كلاله زعفران نسبت به شرايط عدم وجين شدند .تفاله موم زنباور عسال و كلاش
گندم به ترتيب بالاترين تعداد گل ( 696و  659گل در متر مربع) و عملکرد كلاله ( 0/95و  0/52كيلاوگرم در هکتاار) را دارا بودناد ،كاه باه
ترتيب باعث افزايش  265و  677درصدی عملکرد كلاله نسبت به تيمار عدم وجين شدند .مالچ پلاستيک سياه ،بر انار و بر انگور اختلاف
معنی داری با تيمار وجين دستی از نظر رشد و عملکرد زعفران نشان ندادند .بطور كلی ،نتاير تأييد نمود كه استفاده از كليه ماالچهاای ماورد
استفاده به استثنای پلاس تيک شفاف منجر به كنترل مناسب علف هرز و بهبود خصوصيات عملکردی زعفران نسبت به عادم وجاين شادند و
قابل توصيه برای كشاورزان میباشند.
كلمات كليدي :آللوپاتی ،بنه ،پلی اتيلن ،تفاله موم زنبور عسل ،تنوع شانون
 -6دانشجوی كارشناسی ارشد رشته گياهان دارويی ،گروه توليدات گياهی ،دانشکده كشاورزی بردسير ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 -2دانشيار ،گروه توليدات گياهی ،دانشکده كشاورزی بردسير ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 -5استاديار ،گروه توليدات گياهی ،دانشکده كشاورزی بردسير ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
(*-نويسنده مسئول)r.moradi@uk.ac.ir :
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( .)Mollafilabi, 2000از طرفی ،گياه زعفران فاقد ساقه هوايی

مقدمه
زعفران به عنوان گرانبهاترين محصول كشاورزی و داروئای

و دارای بر های سوزنی و باريک میباشد كاه در تماام فصال

جهان جايگاه ويژهای در بين محصولات صنعتی و صادراتی ايران

رشد روی سطح خاك پ ش شده اند .لذا علفهای هارز عمادتا

داراست .اين گياه به دليال اشاتغال زايای بالاا و قيمات مناساب

بر آن غالب هستند .همچنين ،چون اين گياه دارای سرعت رشاد

نسبت به ساير محصولات كشاورزی و خاواص داروئای آن و باه

آهسته میباشاد ،تاراكم و جمعيات علافهاای هارز در مزرعاه

ويژه اين كه تنها  24درصد آن در داخل مصرف و مابقی آن باه

زعفران نسبتا بالا میباشاد كاه موجاب تاأثير منفای بار رشاد و

ساير كشورهای جهان صادر میشود ،در ساالهاای اخيار ماورد

عملکارد زعفاران مایشاود ) .(Kafi et al., 2002گوناههاای

توجه ويژه مسولين قارار گرفتاه ( .)Abbasi, 2017زعفاران در

متعددی از علفهای هرز در مزارع زعفران میباشند كه عملکرد

صنايع غذايی ،بهداشتی ،آرايشی ،داروئی ،رنگرزی ،عطرساازی و

زعفران را میتوانند كااهش دهناد (.)Ghorbani et al., 2008

هنار كااربرد دارد ) .(Mollafilabi, 2009كاارايی بالاا از نظار

علاوه بر تأثير منفی علفهای هرز بر رشد و عملکرد زعفران ،اين

مصرف آب و عناصر غاذايی ( )Rahmati, 2003امکاان بهاره

گياهان پوششهای انبوهی را به وجود میآورناد كاه شارايط را

برداری طولانی با يک بار كشات و عادم نيااز باه ماشاين آلاات

باارای فعالياات بيشااتر جوناادگان نظياار مااو

فااراهم ماایكنااد

سنگين را میتوان در معرفی زعفران به عنوان گياهی جاايگزين

( .)ZareHosseini et al., 2014در برخای ماوارد نياز حضاور

در نظامهای زراعی كم نهاده مؤثر دانست ( Koocheki et al.,

علفهای هرز منجر به افزايش حضور عوامل بيماری زا در مزارع

 .)2012با اين وجود ،عملکرد زعفران در واحد سطح در ايران باا

زعفران شده است (.)Abbasian et al., 2013

ركوردهای ثبت شده در دنيا فاصله زياادی دارد ( Padarloo et

برای مباارزه و كنتارل علافهاای هارز مازارع زعفاران از

 .)al., 2018عوامل زيادی در خلا عملکرد زعفاران نقاش دارناد

رو های م تلفی نظير وجين دساتی ،علاف كاشهاا ،كنتارل

كه در اين ارتباط علفهای هرز يکی از مهمترين عوامل به شمار

مکانيکی ،آفتاب دهی و كنترل بيولوژيکی میتوان اساتفاده كارد

میروند (.)Feizi & Moradi, 2019

وجين دستی و علف كشها دو .رو

غالاب كنتارل علافهاای

مزارع زعفران وجود علفهاای هارز

هرز در زعفران هستند ( .)Abbasian et al., 2013اماا وجاين

میباشد كه با رقابت برای جذب آب و مواد غذايی ،نور و خسارت

دستی وقت گير و هزينه زيادی دارد و كنترل شايميايی گاران و

به بنهها برای اين گياه مزاحمت ايجاد كارده و موجاب كااهش

غير اكولوژيک اسات ( .)Soufizadeh et al., 2008همچناين،

عملکرد آن میشوند ( .)ZareHosseini et al., 2014در مزارع

استفاده از علف كشهاای خااص و بادليل محادود باودن آنهاا

زعفران منطقه قاينات بر اساس بررسی انجام شده  70گونه علف

موجب افزايش طيف خاصی از علفهای هرز شده اسات ،علااوه

هرز از  22خانواده گياهی شناسايی شده اسات ( Javadzadeh,

بر آن استفاده بی رويه از علف كاشهاای خااص باعاث ايجااد

 .)2010خسارت علفهای هرز باا توجاه باه چناد سااله باودن

پديده مقاومت و در نتيجاه باعاث افازايش مقادار سام و ايجااد

زعفران و رشد سبزينه ای اندك آن در شروع فصل و م صوصاا

آلودگیهاای زيسات محيطای مایگاردد ( Abbasian et al.,

در سالهای اول رشد و استفاده نادرست زعفرانکاران از كودهای

 .)2013برای ايجاد موفقيت در مديريت درازمدت علفهای هرز

داماای تااازه و عماال آوری نشااده قاباال توجااه ماایباشااد

میبايست رهيافتهای مرسوم در كنترل شيميايی علفهای هرز

يکی از مشکلات بزر
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دچار تغيير شاود و در واقاع باياد تلاا هاا بار كااهش اساتقرار
علفهای هرز و در نتيجاه كااهش رقابات علافهاای هارز باا

مواد و روشها

محصاول منجار شاود ( .)Blackshaw et al., 2008باهنظار

اين آزمايش در سالهای زراعی  6557-55در مزرعه چهاار

ضروری میرسد كه درباره مصرف علف كشها تجديد نظر شود

ساله زعفران در شهرستان قاين ،واقاع در روساتای نياگ در 25

و استراتژیهای غير شيميايی نظير اساتفاده از ماالچ باا تواناايی

كيلومتری جنوب غربی قاين اجرا شد .خاك مزرعه لاومی شانی،

سركوب علفهای هرز مدنظر قرار گيرد.

با اسيديته  ،7/7هدايت الکتريکی  4/59دسی زيمانس بار متار،

مالچها میتوانند به دليل خفه كردن علفهاای هارز باعاث

كربن آلی  6/47درصد ،نيتروژن كل  4/6درصد ،فسافر  0/2پای

كاهش رشد و تراكم آنها شده و از ايان طرياق سابب افازايش

پی ام و پتاسيم  924پای پای ام باود .آزماايش در قالاب طارت

عملکرد محصولات شوند ( Kaspar et al., 2007; Margolein

بلوكهای كامل تصاادفی باا ساه تکارار اجارا شاد .تيمارهاای

 .)et al., 2009امروزه كاربرد بقايای گياهی بعنوان مالچ اهميت

آزمايشی شامل استفاده از انواع م تلف مالچ برای كنتارل علاف

توجاه باه

هرز شامل عدم كنترل ،وجين دستی ،پلاستيک شفاف ،پلاساتيک

اصول كشاورزی پايدار دارد .بقايای گياهی علاوه بر تاأثيری كاه

سياه ،بقايای بر انگور ،كلش گندم ،بر انار ،بر پسته ،كلش

روی بهبود خصوصيات فيزيکای ،شايميايی و بيولاوژيکی خااك

جو ،تفاله موم زنبور عسل و پوشال بنه زعفران بود.

زيادی در مديريت علفهای هرز در راستای گساتر

دارند ،با اثرات آللوپاتی و جلوگيری از رسيدن نور به سطح خاك،

برای اعمال تيمارها ،كرتهايی به ابعاد  5×5متار مشا ص

جوانه زنی ،استقرار و رشد علفهای هرز را كاهش داده و توانايی

شد .اضافه كردن مالچهای پلاستيکی (پلی اتيلن) به ض امت 69

رقاابتی گياهاان را بهباود مایب شاند ( Khoramdel et al.,

تا  24ميکرومتر و مالچهای آلی (بصورت تازه) به ضا امت  9تاا

 .)2013علاوه بر اين ،بقايای گياهی با تأثير بر محتاوی نيتارات

 64سانتی متر كه به طور جداگانه هريک به ميزان  944كيلوگرم

خاك ،تعديل دمای خاك ،ممانعت از نفوذ ناور و حفام محتاوی

بقايا در متر مربع در زمان پاك گل در اواخر آبان (چراكه در ايان

رطوبتی خاك میتوانند رشد و نمو علفهای هرز را تحات تاأثير

زمان ،بوتههای زعفران به خاوبی مشا ص باوده و باه راحتای

قرار دهند ( .)Judice et al., 2007مالچهای پلاستيکی بيشترين

میتوان مالچ را در بين رديفها و فاصله بين بوتهها اعمال كرد)،

كاربرد را در كشاورزی دارند و براساس كاربرد آنها از رناگهاای

بين رديفهای زعفران انجاام شاد و بلافاصاله آبيااری صاورت

متفاوتی برخوردارند كه در مقياس وسيعی در زراعتهای رديفای

گرفت .در اين زمان مقدار  94كيلاوگرم در هکتاار سوپرفسافات

و صيفی مورد استفاده قرار میگيرند (.)Afshare et al., 2012

تريپل و  79كيلوگرم در هکتار اوره به زمين اضافه شد .همچنين،

عليرغم اهميت و قدمت زعفران به عنوان يک محصاول باا

در اواخر بهمن و اسفند تغذيه برگی نيز انجام شد .در تيمار وجين

و اقتصادی در ايران و نقش علافهاای هارز در كااهش

دستی ،علفهای هرز توسط وجين دساتی در كال طاول فصال

عملکرد آن ،توجه چندانی به مديريت علفهای هرز مازارع ايان

رشد كنترل گرديد .در تيمار شاهد نيز ،به علفهاای هارز اجاازه

گياه بوسيله مالچ نشده اسات .بناابراين ،ايان مطالعاه باا هادف

رشد تا پايان فصل رشد داده شاد .آبيااری زعفاران بارای كلياه

بررسی تأثير انواع م تلف مالچ بر رشد و تراكم علفهای هارز و

كرتها بصورت يکسان در  9نوبت انجام شد .بررسی خصوصيات

عملکرد بنه ،گل و كلاله زعفاران در شارايط آب و هاوايی قاائن

علف هرز شامل تعداد گونه ،تراكم ،وزن خشک علف هارز تناوع

اجرا شد.

شانون و شاخص يکنواختی با استفاده از نمونهبرداری با كوادرات

ارز
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 94×94سانتیمتری در مرحله رشد رويشای زعفاران در اواساط

شاخص سطح بر زعفران در اواسط فرودين  6555باا اساتفاده

ارديبهشت ماه  6559انجام شد.

از دستگاه  Leaf Area Meterمدل  Licorاندازه گيری شد.

برای ارزيابی تنوع گونه ای شانون ( )Hكه بر اسااس غناای

دادههای حاصل از آزماايش بار اسااس طارت آمااری ماورد

گونه ای و فراوانی نسبی گونهها میباشاد ،از معادلاه  6اساتفاده

استفاده ،توساط نارم افازار ( SASنسا ه  )5/2ماورد تجزياه و

شد (.)Shannon & Weaver, 1963

تحليل قرار گرفتند و از آزمون دانکن در سطح احتماال  9درصاد

)(6

جهت مقايسه ميانگين استفاده شد.
كه در آن  Hشاخص شانون ( ni ،)H ≥ 0تعاداد افاراد هار

گونه ( iامين گونه) و  Nتعداد كل علفهای هرز میباشد .مقادار
ni
 ، Nنشاندهنده نسبت يا فراوانی نسبی يک گونه است.

همچنين برای بررسی چگونگی پراكندگی گوناههاای علاف

نتايج و بحث
خصوصیات علفهای هرز

تعداد گونه علف هرز :نتاير تجزيه واريانس نشاان داد كاه
تأثير تيمارهای مورد بررسی بر اين شاخص در سطح احتمال يک
درصد معنی دار بود (جدول.)6

هرز از شاخص يکنواختی استفاده شد ( ،)Gosselin, 2006كه با

نتاير نشان داد كه كليه مالچهای مورد استفاده باه اساتثنای

معلوم بودن شاخص شاانون از طرياق معادلاه  2قابال محاسابه

پلاستيک شفاف باعث كاهش معنی دار تعاداد گوناه علاف هارز

است.

نسبت به تيمار عدم وجاين شادند (جادول .)2كااربرد پلاساتيک
H
ln S

()2

J

كه در آن  Jشاخص يکنواختی H ،شاخص تنوع شاانون و S

تعداد گونهها میباشد .اين شاخص معياری از ميازان يکناواختی
توزيع تعداد گونههای علاف هارز باوده و مقادار آن مسااوی ياا
كوچکتر از  6میباشد .هرچه ميزان  Jبه يک نزديک تر باشد ،به
معنی يکنواختی بيشتر توزيع گونههای علف هرز میباشد .يعنای
از گونههای م تلف علف هرز تعداد مساوی در هر كارت وجاود
دارد و هرچه به صفر نزديکتر باشد ،نشاندهنده غالبيت يک گونه
علف هرز میباشد.

در انتهای فصل رشد زعفران (اواخر ارديبهشت) ،خصوصيات
بنه زعفران شامل تعداد و وزن بنه در واحد سطح و ميانگين وزن

شفاف نه تنها تعداد گونه علف هرز را كاهش ناداد ،بلکاه باعاث
افزايش تعداد گونه نسبت به شاهد شد .استفاده از پلاستيک سياه
با دارا بودن  0/60گونه علف هرز در متر مربع ،ماؤثرترين تيماار
جهت كاهش تعداد گونه علف هارز باود ،بطوريکاه ميازان ايان
شاخص را نسبت به شرايط عدم وجين حدود  74درصاد كااهش
داد .اختلاف معنی داری بين كاربرد پلاستيک سياه با ماالچ گنادم
( 0/55گونه علف هرز در متر مربع) و بار پساته ( 0/97گوناه
علف هرز در متر مربع) از نظر اين شاخص مشاهده نشد.
تراكم علف هرز

اثر تيمارهای م تلف كاربرد مالچ بر تراكم علف هرز مزرعه
معنی دار بود (( )p≤0.01جدول .)6

و قطر تک بنه مورد ارزياابی قارار گرفات .در ساال دوم ،اولاين

بيشترين تراكم علاف هارز بارای پلاساتيک شافاف (240/5

آبياری (بسار آب) در اواخر مهر  6559انجام شده و پس از ههور

علف هرز در متر مربع) با  65/5درصد افزايش تراكم علاف هارز

گل خصوصيات عملکردی گل و كلاله مورد ارزيابی قرار گرفات.

نسبت به شاهد و كمترين ميزان برای تيمار موم زنبور عسل (97

ناتوان و همکاران ،اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علفهای هرز و خصوصیات رشدی و ...

علف هرز در متر مربع) با  19درصد كااهش تاراكم علاف هارز

211

نسبت به شاهد مشاهده شد (جدول .)2

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) برخی ويژگیهاي علفهاي هرز تحت تأثير مالچهاي مورد استفاده
Table 1-ANOVA results (mean of squares) weed trait as affected by mulching treatments

شاخص يكنواختی

تنوع شانون

وزن خشک

تراكم علف هرز

تعداد گونه

درجه آزادي

منابع تغيير

Evenness index

Shannon index

Dry weight

Weed frequency

Number of species

df

)(S.O.V.

0.005ns

0.002ns

27.67ns

16.46ns

0.103ns

2

تکرار

**0.011

**0.247

**25275.6

**7740.7

**40.91

9

0.002

0.008

85.00

17.18

0.127

18

4.63

8.04

5.408

4.236

9.46

-

Replicate

تيمار
Treatment

خطا
Error

ضريب تغييرات
)C.V. (%

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

جدول  -1نتايج مقايسه ميانگين برخی ويژگیهاي علف هرز تحت مالچهاي مورد استفاده
Table 2– Mean comparisons of weed characteristics as affected by mulch treatments

تنوع

وزن خشک علف هرز

تراكم علف هرز

شانون
Shannon index

Weed dry weight
()g.m-2

Weed frequency
()Plant.m-2

Number of species
)(m-2

0.879bcd

1.73c

208.8e

57.60f

6.30bc

0.804e

2.17a

373.0a

204.3a

14.90a

0.903bc

1.60cd

186.5f

78.13cde

5.90c

0.977a

1.56de

123.0g

71.11def

4.93cd

0.945ab

1.34f

52.22h

64.00ef

4.14d

0.915ab

1.93b

261.1c

89.14c

8.30b

0.910ab

1.44ef

186.5f

70.18def

4.87cd

0.821de

1.68cd

242.4d

83.60cd

7.80b

0.809e

1.69cd

249.9cd

80.70cd

8.10b

0.838cde

2.20a

317.0b

179.5b

13.80a

شاخص يكنواختی
Evenness index

تعداد گونه

تيمار
Treatment

موم عسل
Bees wax

پلاستيک شفاف
Transparent polyethylene

بر انگور
Grape leaf

كلش گندم
Wheat straw

مالچ سياه
Black polyethylene

بر انار
Pomegranate leaf

بر پسته
Pistachio leaf

كلش جو
Barley straw

پوشال زعفران
Saffron dunnage

عدم وجين
No weed control

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون دارای اختلاف معنیداری در سطح احتمال  9درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
)Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05

بهعلاوه ،كاربرد مالچ سياه ( 10علف هرز در متر مربع) نيز به

ارتباط با كنترل تراكم علف هرز زعفران نشان داد و در مقايسه با

ميزان متوسط  10درصد موجاب كااهش تاراكم علاف هارز در

كاربرد پلاستيک شفاف باعث كاهش  74درصادی تاراكم علاف

مقايسه با تيمار عدم مالچپاشی شاد و برتاری قابال تاوجهی در

هرز گرديد .اختلاف معنایداری باين كااربرد ماالچ بار انگاور
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( 79/65علف هرز در متر مربع) ،كلش گندم ( 76/66علاف هارز

( 216/6گرم علف هرز در متر مربع) و پوشاال زعفاران (205/5

در متر مربع) و بر پسته ( 74/69علف هرز در متار مرباع) باه

گرم علف هرز در متر مربع) و كلش جو ( 202/0گرم علف هارز

ترتيب با  14 ،91و  16درصد كاهش تراكم علف هرز نسبت باه

در متر مرباع) باه ترتياب باا  26 ،67و  26درصاد كااهش وزن

عدم كنترل مشاهده نشد .همچنين ،كاربرد تيمارهای بار اناار،

خشک علف هرز نسبت به شاهد مشاهده نشد.

كلش جو و پوشال با كاهش  95 ،94و  99درصد در مقايساه باا
تيمار شاهد در خصوص كاهش تراكم علاف هارز نقاش مثبتای
نشان دادند كه اختلاف معنیداری بين آنها مشاهده نشد.
وزن خشک علف هرز

تنوع شانون

نتاير حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه تأثير تيمارهاای
مورد بررسی بر شاخص تنوع شانون در سطح احتمال يک درصد
معنیدار بود (جدول .)6

تيمارهای م تلف ماورد مطالعاه ،وزن خشاک علاف هارز

نتاير نشان داد كه كليه مالچهای مورد استفاده باعث كاهش

مزرعه زعفران را به طور معنی داری ( )p≤0.01تحت تأثير قارار

معنیدار تنوع شانون علف هرز نسبت به تيمار عدم وجين شادند

دادند.

(جدول  .)2بيشترين كاهش تنوع شانون نسابت باه تيماار عادم

نتاير مقايسه ميانگين حاكی از برتاری ماالچ ساياه (92/22

كنترل در استفاده از مالچ سياه با دارا باودن تناوع  6/50حاصال

گرم علف هرز در متر مربع) در مقايسه باا سااير تيمارهاا جهات

شد .بطوريکه ،در مقايسه با شاهد اين شاخص را حدود  04درصد

كاهش وزن خشک علف هرز بود (جدول  .)2كاه توانسات ايان

كاهش داد .اختلاف معنی داری در استفاده از مالچ پلاستيک سياه

شاخص را  95درصد نسبت به شاهد كاهش دهد .مالچ پاشی باا

و بر پساته ( )6/00مشااهده نشاد .همچناين ،شااخص تناوع

پلاستيک شفاف ( 575گرم علف هرز در متر مربع) نه تنها نقاش

شانون علف هرز تحت تأثير تيمار پلاستيک شفاف ( )2/67برتری

مثبتی در كاهش وزن خشک علف هرز نداشت ،بلکه باه ترتياب

معنی داری نسبت به شاهد ( )2/24نداشت.

باعث افزايش حدود  69درصدی وزن خشک علف هرز نسبت به
شاهد هم شد .به علاوه ،كاربرد تيماركلش گندم ( 625گرم علاف
هرز در متر مربع) به ميزان متوسط  14درصد موجب كاهش وزن
خشک علف هرز در مقايسه با تيمار عدم مالچ پاشی شد و بادين
ترتيب نقش بسزائی در ارتباط با كاهش وزن خشک علاف هارز
نشان داد .ميانگين وزن خشک علفهای هرز در تيمار مالچ بر
انگور ( 691/9گرم علف هرز در متر مربع) با تيماار بار پساته
( 691/9گرم علف هرز در متر مربع) اختلاف معنیداری نداشات،
اما با تيمار شاهد ( 567گارم علاف هارز در متار مرباع) تفااوت
معنیداری دارا بود (جدول  .)2بنابراين مایتاوان نتيجاه گرفات
تيمار بر انگور توانسته علفهای هارز را همانناد بار پساته
كنترل كند .اختلاف معنیداری باين اساتفاده از ماالچ بار اناار

شاخص یکنواختی

اثر تيمارهای م تلف مورد مطالعه بر شاخص يکناواختی در
سطح احتمال يک درصد معنی دار بود (جدول .)6
بيشترين شاخص يکنواختی علفهای هرز باه ترتياب بارای
كلش گندم ،مالچ سياه ،بر

انگور و بر پساته باه ترتياب باا

 4/569 ،4/509 ،4/577و  4/564بااااود .كمتاااارين شاااااخص
يکنواختی نيز برای تيمارهاای ماالچ شافاف ،پوشاال زعفاران و
كلش جو به ترتيب با 4/945 ،4/940و  4/926مشاهده شد ،كاه
اختلاف معنیداری نسبت به شاهد نشان ندادند (جدول  .)6كاربرد
تفاله موم زنبور عسل ( ،)4/975بر انگور ( ،)4/545بر پساته
( ،)4/564بر انار ( )4/569و مالچ ساياه ( )4/509نياز افازايش

ناتوان و همکاران ،اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علفهای هرز و خصوصیات رشدی و ...
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مثبتی از نظر شاخص يکنواختی علفهایهرز نسابت باه شااهد

زعفران گرديد .اما اختلاف معنیداری بين اين تيمارها در ارتبااط

نشان دادند.

با افزايش وزن بنه زعفران مشاهده نشد.

خصوصیات رشدی و عملکردی زعفران

شاخص سطح برگ ()LAI

وزن بنه در متر مربع

نتاير تجزيه واريانس حاكی از آن بود كاه تاأثير تيمارهاای

اختلاف معنی داری ( )p≤0.01بين تيمارهای مورد اساتفاده

مورد بررسی بر شاخص سطح بر در سطح احتمال يک درصاد

از نظر اين شاخص وجود داشت (جدول) .مقايسه بين تيمارهاای

معنیدار بود (جدول  .)5نتاير نشان داد كه كليه مالچهاای ماورد

كاربرد مالچ از نظر وزن بنه نشان داد كاه بيشاترين وزن بناه در

بررسی به جز پلاساتيک شافاف باعاث افازايش معنایدار LAI

تيمارهای موم عسل ( 6754/7كيلوگرم در هکتار) ،ماالچ گنادم

زعفران نسبت به تيمار عدم وجين شادند (جادول  .)0بيشاترين

( 6705/2كيلوگرم در هکتار) و وجين دساتی ( 6159/5كيلاوگرم

افزايش  LAIنسبت به تيمار شاهد در استفاده از تفاله موم زنبور

در هکتار) مشاهده شد كه نسبت به تيمار شااهد باه ترتياب10،

عسل ( )5/60و مالچ گندم ( )5/45حاصل شد ،كه اختلافشاان باا

54 /65 ،50/و 90/ 95درصد وزن بنه را افزايش دادناد .لاازم باه

يکديگر معنیدار نبود (جدول .)6كمترين ميزان  LAIمربوط باه

ذكر است كه كمترين وزن بنه زعفران برای پلاساتيک شافاف و

تيمار عدم وجاين ( )4/95بادون تفااوت معنایدار باا پلاساتيک

شاهد به ترتيب با  599/1و 524گرم بنه در متار مرباع مشااهده

شفاف( )6/90اختصاص يافت .همچنين تيمار مالچ ساياه ()2/16

شد .به علاوه كاربرد مالچ ساياه ( 6179/9كيلاوگرم در هکتاار)،

بااا تيمااار وجااين دسااتی ( )2/12از نظاار اياان شاااخص اختلاااف

بر انار ( 6149/4كيلاوگرم در هکتاار) ،بار انگاور (6951/1

معنیداری نداشتند .علاوه بر اين ،نتاير مقايسه ميانگين حاكی از

كيلوگرم در هکتار) ،كلاش جاو ( 6942/9كيلاوگرم در هکتاار) و

عدم وجود اختلاف معنیدار بين تيمار كلش جو ( )2/26و پوشاال

بر پسته ( 6099/9كيلوگرم در هکتار) باعث افازايش وزن بناه

زعفران ( )2/65از نظر  LAIبود.

جدول  -5تجزيه واريانس خصوصيات عملكردي زعفران تحت تأثير تيمارهاي مختلف مالچ
Table 3- ANOVA results (mean of squares) of saffron yield traits as affected by mulch treatments
درجه آزادي منابع تغيير
وزن بنه
شاخص سطح برگ
تعداد گل
وزن تر گل
عملكرد خشک كلاله
Stigma dry weight

Flower fresh weight

Flower number

LAI

Corm weight

df

)(S.O.V.

**3.08

**19770.7

**2905.8

**0.795

**251344.2

2

تکرار

0.063ns

*1112.5

98.94ns

0.007ns

3955.6ns

10

0.084

292.1

84.71

0.007

13041.5

20

8.69

6.37

9.02

3.73

7.61

-

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

Replicate

تيمار
Treatment

خطا
Error

ضريب تغييرات
)C.V. (%
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جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات مالچهاي مختلف جهت مديريت علفهاي هرز برخصوصيات عملكردي زعفران
Table 4- Mean comparisons of the effect of various studied mulches on yield traits of saffron

وزن بنه

عملكرد خشک كلاله

وزن تر گل

Stigma dry weight
)(kg.ha-1

Flower fresh weight
)(g.m-2

Flower number

4.89a

391.2a

151a

3.14a

4.32b

345.6b

135.0b

3.03a

1749.2a

3.94bc

315.6c

120.0bc

2.66b

1698.3a

3.90bc

312.0c

117.0c

2.61b

1678.5ab

3.61dc

289.2cd

106.0dc

2.43c

1608.0cab

3.46dc

277.0ed

105.0dc

2.44c

1596.6cab

3.21d

256.8e

98.00d

2.22d

1488.8cb

3.16d

253.2e

97.00d

2.21d

1502.8cb

3.13d

250.8e

94.00d

2.19d

1469.1c

1.63e

130.8f

51.00e

1.54e

988.6d

1.56e

124.8f

48.00e

1.53e

920.0d

تعداد گل در متر مربع

شاخص سطح برگ
LAI

1790.7a

تيمارها

Corm weight
)(kg.ha-1

Treatments

موم عسل
Bees wax

كلش گندم
Wheat straw

وجين دستی
Hand weeding

مالچ سياه
Black polyethylene

بر انار
Pomegranate leaf

بر انگور
Grape leaf

بر پسته
Pistachio leaf

كلش جو
Barley straw

پوشال زعفران
Saffron dunnage

پلاستيک شفاف
Transparent polyethylene

عدم وجين
No weed control

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون دارای اختلاف معنیداری در سطح احتمال  9درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05).

تعداد گل

عدم كنترل علف هارز ( 09گال در متار مرباع) بادون اختلااف

اثر تيمارهای م تلف مورد بررسی بر تعاداد گال در ساطح

معنیدار با پلاستيک شفاف( 96گل در متر مربع) مشاهده شد.

احتمال يک درصد معنی دار بود (جادول  .)6تماامی ماالچهاای
مورد استفاده باعث افزايش معنیدار تعداد گل زعفران نسبت باه

وزن تر گل

تيمااار عاادم وج اين شاادند (جاادول  .)2اسااتفاده از تفالااه مااوم

تيمارهای مورد مطالعاه ،وزن تار گال را بطاور معنایداری

زنبورعسل و مالچ گندم به ترتيب با دارا بودن  696و  659گل در

( )P≤0.01تحت تأثير قرار دادند (جادول  .)5بيشاترين وزن تار

متر مربع ،مؤثرترين تيمارهاا در افازايش صافت ماذكور بودناد.

گل برای مالچ تفاله موم زنبور عسل ( 556/2گرم در متر مرباع)

بطوريکه اين شاخص را نسبت به تيمار عادم وجاين باه ترتياب

با حدود  265درصد افزايش نسبت به عدم وجين و كمترين وزن

حدود 260/75و  696/29درصد افازايش دادناد .اختلااف معنای

تر گل برای تيمار پلاستيک شفاف ( 654/9گارم در متار مرباع)

داری بين وجين دستی ( 624/4گل در متار مرباع) ،ماالچ ساياه

مشاهده شد كه افزايش غير معنیداری را نسبت به شاهد نشاان

انار ( 614/4گل در متر مرباع)

داد (جدول  .)0بعلاوه ،كاربرد ماالچ گنادم ( 509/1گارم در متار

از نظر اين شاخص مشاهده نشد .كمترين تعداد گال در شارايط

مربع) ،وجين دستی ( 569/1گرم در متر مربع) و مالچ سياه (569

( 667/4گل در متر مربع) و بر
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گرم در متر مربع) بدون اختلاف معنایدار باا يکاديگر هار كادام

بحث

موجب افزايش قابل توجهی در وزن تر گل در مقايسه باا تيماار

صفات علف هرز

عدم وجين شدند .بقيه تيمارهای مورد مطالعه (بر انگور ،بار
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در اين مطالعه ،نوع مالچ مورد استفاده بر تعداد گونه ،تراكم،

پسته ،كلش جو و پوشاال زعفاران) بادون اختلااف معنایدار باا

زيستتوده ،تنوع و يکنواختی علفهای هارز تاأثير معنای داری

يکديگر ،سبب افزايش حدود  644درصد در وزن تر گال نسابت

داشت .نتاير نشان داد كه مالچ پلاساتيک ساياه ،بار پساته و

به تيمار شاهد شدند.

كلش گندم به ميزان قابل توجهی تعداد گونه علف هرز را نسبت
به تيمار عدم كنترل كاهش داده و در بين تيمارهای مورد بررسی
دارای كم تارين ميازان ايان شااخص بودناد .درحاليکاه ،تيماار

وزن خشک کلاله

تيمارهای م تلف كاربرد ماالچهاا وزن خشاک كلالاه را در

پلاستيک شفاف دارای بيشترين گونه علف هرز حتی در مقايساه

سطح احتمال يک درصد به طور معنیداری تحت تأثير قراردادند

با شاهد بود .به نظر میرسد پلاستيک شفاف با عباور ناور باعاث

(جدول  .)5نتاير مقايسه ميانگين نشان دهنده برتری تفاله ماوم

گرم شدن خاك شده و شرايط را در فصل پاييز برای جوانه زنای

زنبور عسل با  0/95كيلوگرم كلاله خشک در هکتار در مقايسه با

و رشد علفهای هرز مساعدتر كرده و در چناين شارايطی اكثار

ساير تيمارها بود (جدول  .)0كه توانست ايان شااخص را حادود

گونههای علفهای هرز توانساته اناد جواناه زده و سابز شاوند.

 265درصد نسبت به شاهد افزايش دهد .پلاساتيک شافاف ايان

برخلاف مالچ شفاف ،مالچ سياه به دليل عدم انتقال نور خورشايد

شاخص را نسبت به شاهد  0/0درصاد افازايش داد كاه ايان دو

شرايطی را فراهم كرده كه مساعد برای جوانه زنای باذور علاف

تيمار بدون اختلااف معنایدار باا يکاديگر كمتارين ميازان وزن

هرز نبوده و از طرفی موجب خفه كردن و عدم رشاد علافهاای

خشک كلاله را به خود اختصاص دادند .بعلاوه ،كاربرد تيمارهاای

هرز جوانه زده نيز شده و بنابراين توانسته دارای كم ترين تعاداد

مااالچ گناادم ( 0/52كيلااوگرم در هکتااار) ،وجااين دسااتی(5/50

گونه علف هرز سبز شده در ميان همه تيمارها باشد .اين موضوع

كيلوگرم در هکتار) و مالچ سياه ( 5/54كيلاوگرم در هکتاار) هار

میتواند برای ديگر مالچهای مورد استفاده نيز صادق باشد .چنين

كدام موجب افزايش قابل توجه و معنای دار وزن خشاک كلالاه

به نظر میرسد كه پ ش كردن بقايای گياهی بر ساطح خااك،

زعفران در مقايسه باا تيمارشااهد شادند و بادين ترتياب نقاش

با تعديل درجه حرارت خااك و ممانعات از نفاوذ ناور باه خااك

بسزائی در ارتباط با افزايش وزن خشک كلاله نشان دادند ولی در

موجب كاهش جوانهزنی و به تباع آن كااهش تعاداد گوناههای

عين حال اختلاف معنیداری بين آنها مشاهده نشاد (جادول .)9

علفهرز شده كه درنهايت كاهش تراكم نسبی علفهای هارز را

ميانگين وزن خشک كلاله زعفران در تيمارهای بر اناار (5/16

به دنبال داشته است .در اين راستا ،توتردل و ربرتز ( Totterdell

كيلوگرم در هکتار) ،بر

انگور ( 5/01كيلوگرم در هکتار) ،بار

 )& Roberts, 1980گزار

نمودند كه وجود بقايای گياهی در

پسته ( 5/26كيلوگرم در هکتار) ،كلاش جاو ( 5/61كيلاوگرم در

سطح خاك موجب ممانعت از نفوذ نور و كاهش تغييرات دماايی

هکتار) بدون اختلاف معنیدار با يکديگر موجب افزايش معنی دار

خاك میشود كه اين امر به دليل ممانعت از شکسته شدن خواب

وزن خشک كلاله نسبت به تيمار شاهد شدند.

بذر علفهای هرز از جوانهزنی آنها جلوگيری میكنند .تاكيد شده
است كه مصرف بقايای گياهی از طريق كاهش دماای خااك و
آزاد سازی مواد آللوپاتيک ،رشد و نمو علفهای هارز را كااهش
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توانايی محدود كردن جوانه زنی بعضی از علفهای هارز را دارد

داده است ).(Judice et al., 2007
از طرف ديگر ،دلاور و همکااران )(Delavar et al., 2014

( .)Rashed Mohassel, 2008نتاير اين محققين نشان داد كه

ادعا میكند كه گياهاان دارای خاصايت دگرآسايب ،مثال گيااه

تركيبات آللوپاتيک زعفران درصد جوانه زنی بذر گندم را به طاور

آنغوزه دارای تركيباتی باا خاواص آللوپاتياک هساتند ،كاه ايان

معنی داری كاهش داد (.)Hossieni & Rizvi, 2007

تركيبات با ممانعت از تشکيل هستههای سلولی در حال تقسيم و

نکته قابل تأمل در رابطه با مالچ پلاستيک شفاف اين بود كه

همچنين جلوگيری از تشکيل DNAباعث توقف رشد میشوند و

علی رغم افزايش تعداد گونه و تراكم علفهاای هارز در فصال

با افزايش اين تركيبهاا ،ميازان ممانعات از رشاد نياز افازايش

پاييز و زمستان توسط اين تيماار ،در اواخار فصال رشاد (اواخار

میيابد .همچنين تأييد شده است كه بقايای گياهی با آزاد سازی

ارديبهشت) مشاهده شد كه علافهاای هارز در زيار پلاساتيک

فيتوتوكسينها در محيط ايزوسفر ،باعث تغيير اسيديته خاك شده

محبوس شده و نتوانسته بودند از آن خارج شاوند .ايان موضاوع

كه با ممانعت از جوانهزنی و استقرار گونههای هرز ،تراكم و وزن

سبب زردی و خفگی آنها شده و اجازه توليد باذر باه علافهاای

خشک آنها را كاهش مایدهناد (.)Shabahang et al., 2013

هرز را ناداده باود .در واقاع باا كااربرد ماالچ پلاساتيک شافاف،

نتاير مطالعات آقا علي اانی و همکااران ( AghaAlikhani et

علفهای هرز جوانه زده و سبز شده بودناد اماا نتوانساته بودناد

 )al., 2019نشاان داد كاه بقاياای كلاش گنادم مایتوانناد از

چرخه زندگی خود را كامل نمايند .بنابراين ،اين تيمار نيز میتواند

جوانهزنی و رشد علفهای هرز در نظامهاای زراعای جلاوگيری

در كاهش بانک بذر علف هرز نقش مثبتِ بسزايی داشته باشد.

شاده

بر خلاف مالچ پلاستيک شفاف ،در تيمار مالچ سياه به عناوان

نمايد كه اين امر باعث افزايش عملکرد میشاود .گازار

است كه استفاده از مالچ چاودار به دليل دارا بودن اثرات آللوپااتی

مؤثرترين تيمار در كنترل علفهای هرز مزرعاه زعفاران نتااير

مانع از جوانه زنی بذر چند علف هرز شد ( & Przepiorkowski

حاكی از اين بود كه اين تيمار با كاهش تعدادگونه ،تراكم و وزن

 .)Gorski, 2014توانايی جو نيز در كنترل علفهای هرز ماورد

خشک موجب كاهش ميزان تنوع شانون ،كاه مایتاوان چناين

بررسی قرار گرفت و نشان داده شد كاه آللوپااتی در تاداخل آن

استنباط كرد كه علفهای هرز كمتری در كرتهای ايان تيماار

نقااش مااؤثری داشااته اساات (.)Asgarpour et al., 2009

رشد كرده و تنوع و فراوانی اين علفهای هرز كام باوده اسات.

همچناين ،ريازوی و همکااران ( )Rizvi et al., 1992اعلااام

بنابراين ،علفهای هرز اين تيمار دارای شاخص يکنواختی بالايی

كردند ،يک لايه كاه و كلش میتواند علفهای هرز يکساله را به

بوده كه نشان دهنده غالبيت تعداد گونه كمی علف هرز میباشد.

خوبی كنترل كند .اما بايد قبل از تجزيه كامل جاايگزين شاوند،

اما چون رشد اين گونههای محدود كم شده است ،اين علفهای

زيرا پس از مادتی باه دليال شارايط اقليمای و محيطای دچاار

هرز با وجود بالا بودن شاخص يکنواختی ،غالبيت ايجاد نکارده و

پوسيدگی شده و حجم آن كاهش يافته و ساايه انادازی لاازم را

رقابت شديدی با گياه زعفران نداشته اند.

ايجاد نکرده و در نتيجه نمیتوانند از جوانه زنی و رشاد ممانعات
كنند .نويسيس و همکاران ( )Nwosisi et al., 2019نيزكاهش

رشد و عملکرد زعفران

تراكم و زيست توده بسياری از گونههای علف هرز را با اساتفاده

نتاير تحقيق نشان داد كه همه تيمارهای مالچ مورد استفاده

نمودند .همچنين ،تأييد شده اسات

به استثنای مالچ پلاستيک شفاف ،توليد بنه ،بار  ،گال و كلالاه

كه عصاره بر و بناه زعفاران باه دليال خاصايت دگرآسايبی،

زعفران را نسبت به تيمار عدم كنتارل علاف هارز بهباود معنای

از بقايا و عصاره گندم گزار

ناتوان و همکاران ،اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علفهای هرز و خصوصیات رشدی و ...
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داری ب شايدند .از طارف ديگار ،مياازان ايان صافات در زمااان

موم زنبور عسل جهت خفه كردن و كنترل علف هرز ب صاوص

استفاده از مالچهای تفاله موم زنبور عسال و گنادم بطاور قابال

در باغات استفاده میكنند (.)Moradi et al., 2019

توجه و معنی داری بيشتر از تيمار وجين دستی علف هرز باوده و

چنين به نظر میرسد كه علت افزايش عملکرد گال و كلالاه

مالچهای پلاستيک سياه ،بر انار و انگور اختلاف معنای داری از

زعفران در شرايط مصرف ديگر مالچهای آلی نيز به تأثير مثبات

اين نظر با تيمار كنترل كامل علف هرز نشان ندادند .عدم تفاوت

اين گونهها بر ويژگیهايی نظير بهبود خصوصيات خاك ( Singh

مااالچ پلاسااتيک شاافاف بااا تيمااار عاادم كنتاارل علااف هاارز در

 ،)et al., 2005تعاادل دماايی ( ،)Afshar et al, 2012بهباود

خصوصيات رشدی و عملکردی زعفران میتواند باه دليال عادم

محتااوای رطااوبتی خاااك ( )Giudice et al., 2005مربااوط

كارايی اين مالچ در كنترل علف هرز باشد .چراكه هماانطور كاه

میباشد .همچنين ،نتاير اين مطالعه نشان داد كاه مصارف ايان

پيش تر نيز اشاره شد ،استفاده از اين تيمار حتای تعاداد گوناه و

بقايای گياهی به دليل ممانعت از رسيدن نور به سطح خاك و باا

رشد علف هرز را بهبود ب شيد كه به دليل رقابت بين زعفران با

آزاد سازی مواد دگر آسيب باه محايط ريزوسافر باعاث كااهش

علفهای هرز مواد غذايی كمتری در اختيار زعفران قارار گرفتاه

علفهای هارز و در نتيجاه افازايش شااخصهاای عملکاردی

( )ZareHosseini et al., 2014كه اين موضوع باعث كااهش

زعفران شد .از طرف ديگر ،از آنجاييکه دمای بالاا طای تابساتان

وزن بنه و در نتيجه توليد كمتر گل شده است.

تأثير منفی بر القای گل و كميت گلدهی زعفران دارد ( Molina

نقش مثبت مالچ پلاستيک سياه بر خصوصيات مورد بررسای

 )et al., 2005و با توجه به نقش مثبت كاربرد بقايای گياهی در

زعفران در اين تحقيق (جدول  )2به دليل توانايی ايان تيماار در

تعديل درجه حرارت خاك ( )Zotarelli et al., 2009چنين باه

شده است كه استفاده از

نظر میرسد كه اعمال اين تيمارها به دليل تأثير بر دمای خاك و

مالچ پلاستيک سياه با افزايش دماای خااك (،)Bennet, 2006

تعديل آن منجر به بهبود ميزان گلدهی زعفران شده است .برخی

ميزان جذب مواد مغذی به وسيله ريشههاا را تحات تاأثير قارار

بررسیها نشان داده است كه بقايای گياهی با تأثير بار محتاوای

میدهاد ( ،)Abbasi et al., 2017همچناين ،باا كنتارل ماؤثر

نيترات خاك ،تعديل دمای خاك ،ممانعات از نفاوذ ناور و حفام

علاافهااای هاارز ( )Lamont, 2005و حفاام رطوباات خاااك

محتوی رطوبتی خاك میتواند رشد و نمو علفهای هرز را تحت

( )Kasirajan & Ngouajio, 2012بر رشد گياه تأثير بسازايی

تااأثير قاارار دهنااد ( .)Judice et al., 2007آزاد شااهركی و

دارد .تأثير مثبت مالچ پلاستيک سياه بر كنتارل علاف هارز و در

همکاران ( )Azadshraky, 2010افازايش ميازان مااده آلای و

نتيجاه بهباود عملکارد در تحقيقاات زياادی تأيياد شاده اساات

كاهش وزن م صوص هاهری خاك را در نتيجه حفام بقاياای

(.)Ngougio et al., 2003

گندم در سطح خاك مشاهده كردند .ليماون-ارتگاا و همکااران

كنترل علف هرز بود (جدول  .)2گزار

بنظر میرسد تفاله موم زنبور عسل نيز به دليل غنی بودن از

( )Limon-oretga et al., 2008گزار

نمودناد كاه ماديريت

مواد غذايی ( ،)Pourghasemian et al., 2020حفام مناساب

صحيح مالچ كلش گندم مایتواناد در افازايش كاارايی مصارف

رطوباات خاااك ( )Pourghasemian & Moradi, 2018و

عناصر غذايی مانند نيتروژن و نيز بهبود عملکرد گياهان زراعای

همچنين كنترل مناسب تاراكم علاف هارز (جادول  )0توانسات

تأثير گذار باشد .دانگاا و واكيناديکی ( Danga & Wakindik,

باعث بهبود چشمگير رشد و عملکرد زعفران شاود .تأيياد شاده

 )2009نيز اههار داشتند كه كاربرد سطحی كلش گنادم ،ضامن

است كه كشاورزان محلی در ب شهايی از مناطق كشور از تفاله

كاهش فرسايش خاك منجر به افزايش فراهمی عناصار غاذايی
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خاك میشود .علاوه بر اين حفم كااه و كلاش گنادم در ساطح

نظير بهبود خصوصيات خااك ،تعاادل دماايی و بهباود محتاوی

خاك میتواند در تعديل درجاه حارارت خااك ماؤثر باشاد ،باه

رطوبتی مربوط باشد .همچنين به نظر میرساد كاه باا فراهمای

طوريکه خاكهای دارای بقايای سطحی در مقايسه با خاكهای

مواد آلی در مقايسه با ساير گونهها توانسته است علاوه بر كاهش

فاقد بقايا در درجه حرارت بالای محيطای ديرتار گارم شاده و از

تااراكم علفهااای هاارز (جاادول  )2نقااش مااؤثری باار بهبااود

سويی ديگر در شب حرارت خود را ديرتر از دست میدهند .نتاير

خصوصيات فيزيکوشيميايی و بيولوژيکی خاك داشته باشد .بطور

آزمايشات بيلاس و همکاران ( )Bilalis et al., 2003نشاان داد

كلی ،سرعت رشد آهسته ،فقدان ساقه هوايی و وجود بار هاای

كه تأثير مالچ كاه گندم در توقف رشد علفهای هرز تاج خروس

سوزنی و باريک زعفران روی سطح خاك )(Kafi et al., 2002

و نيلوفر پيچ بيش از مصرف علف كش بود و اضافه كاردن ايان

میتواند كاهش كارايی مصرف نهادهها را موجب گردد .از طارف

نهادهها به خاك میتواند همچنين تأييد شده است كه استفاده از

ديگر ،با توجه به ضرورت توسعه كشت و كار ايان گيااه نقديناه،

مالچهای آلی بانک بذر علفهای هرز را در خااك كااهش دهاد

چنين به نظر میرسد كه كاربرد بقايای گياهی در دساترس هام

( .)Gibson et al., 2011علااوه بار ايان ،بارای محافظات از

هست را میتوان به عنوان راهکاری پايادار بارای دساتيابی باه

بنههای زعفران از سرمای زمستان در هلناد ،كااربرد ماالچ كااه

عملکرد مطلوب و همچنين بهبود كارايی مصرف نهادهها در اين

غلااات توسااط برخاای برخاای محققااين توصاايه شااده اساات

گياه ارزشمند مد نظر قرار داد ).(Koocheki et al., 2009

(.)Soufizadeh et al., 2008
در تيمار پوشال زعفران نيز عملکرد گل زعفاران در مقايساه

نتيجه گيري

با ساير تيمارها كاهش معنیداری داشته كه اين كاهش عملکارد

نتاير اين مطالعه نشان داد كه مصارف بقاياای گيااهی باه

گل در همان سال احتمالا به اثرات دگرآسيبی پوشال مربوط بود،

دليل ممانعت از رسيدن نور به سطح خاك و باا آزادساازی ماواد

با اين حال اين تاأثير و باهخصاوص اثارات آن در بناه زعفاران

دگرآسيب به محيط ريزوسفر باعث كاهش جوانهزنی و به تبع آن

ممکن است در سالهای بعد نياز مشاهود تار باشاد .كشااورزان

كاهش تراكم علفهای هرز شد .باا ايان وجاود ،اگرچاه كااربرد

منطقه قائنات هنگام كاشت بنه زعفران پوشال را از آن جدا كرده

بقايای گيااهی باعاث كااهش جمعيتهاای علفهاای هارز در

و از كل منطقه كشت و كار دور میكنند ،زيرا كشاورزان معتقدند

مقايسه با شاهد شد ،ولی نتاير آنها قابال تامال باوده و ماالچی

به دليل اثرات بالای دگرآسيبی و آللوپاتيک قوی آن به اصاطلات

مانند پوشال زعفران به دليل آسيب به بنه توصيه نمیگردد .مالچ

موجب پوك شدن بنه زعفران میگردد .بنابراين ،میتوان نتيجاه

پلاستيک سياه نيز ب وبی توانست علفهای هرز را كنترل نموده

گرفت اين تيمار علیرغم كاهش و حذف علفهای هرز موجاب

و باعث بهبود عملکرد زعفران نسبت به تيمار شاهد شود .بهنظار

كاهش عملکرد قابل توجهی در عملکارد گال و كلالاه زعفاران

می رسد ممانعت از رسيدن نور اثر بيشتری نسبت به ساير عوامل

میگردد.

داشته باشد .چرا كه تيمار پلاستيک تيره اثر بيشاتری نسابت باه

بر اين اساس چنين به نظر میرسد كه علات بهباود نسابی

بقيه داشته و از طرف ديگر بذر بسياری از علف های هارز بارای

خصوصيات رشدی و عملکردی زعفران در شرايط كاربرد بقاياای

جوانه زنی به نور نياز دارند .با وجود زمان بر بودن اجرايی كاردن

گياهی علاوه بر فراهمی نيتروژن تحت تأثير قابليت آزاد سازی و

بارای كنتارل

فراهمی اين عنصر برای اين گياه ،به تأثير مالچها بر ويژگیهايی

اين طرت ،ما به كشااورزان اساتفاده از ايان رو
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 توجه زيادی به رو هاای غيار شايميايی،كنترل علفهای هرز

 چارا كاه ايان تيمارهاا در.علفهای هرز را پيشانهاد مایكنايم

 نتاير اين تحقيق مورد توجه قرار گرفتاه و در ساطح،شده است

دسترس كشاورزان اكثر مناطق بوده و مهم تر از آن اينکه بارای

وسيع اجرا شود تا هم به معيشت بهتر كشاورزان و روستائيان اين

مدت طولانی نتاير مطلوبی به دست میآيد كاه موجاب كنتارل

منطقه كمک كند و هم با افزايش عملکرد گل زعفاران موجاب

علفهای هرز سامر و خساارت زا و افازايش عملکارد كمای و

ارزآوری بيشتر شده و زعفاران ايان منطقاه همانناد پيشاين در

كيفی زعفران شاده و در طولاانی مادت حتای قاادر باه بهباود

.بالاترين كيفيت در دنيا شناخته شود
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Abstract
An experiment was conducted based on a randomized complete block design with three
replications in the Qaen region during 2018-2019 in order to study the effect of different chemical
and organic mulch types on density and biomass of weeds and some agronomical characteristics of
saffron (Crocus sativus L.). The experimental treatments were the application of various mulch
types for weed control (no weed control, hand weeding, transparent polyethylene, black
polyethylene, beeswax waste, residues of grape leaf, wheat straw, pomegranate leaf, pistachio leaf,
barley straw, and saffron corm dunnage). The results showed that in all the treatments except for
the transparent polyethylene, significantly, the number of species, density, dry weight, and Shannon
diversity of weed were reduced compared to the no weeding treatment. The lowest dry weight of
weed was related to black polyethylene (52.22 g m-2) and wheat straw (123 g m-2) mulches. There
was a negative relationship between weed weight (R=-0.79) and density (R=-0.68) with saffron
yield. Application of all the mulches except transparent polyethylene caused a significant increase
in corm, flowers, and stigmas yield of saffron compared to the non-weeding conditions. Beeswax
waste and wheat straw yielded the highest number of flowers (151 and 135 flowers m-2) and had
the highest stigma yield (4.89 and 4.32 kg ha-1), respectively. These increased the stigma yield by
213% and 177% compared to the no weeding treatment, respectively. The treatments with black
polyethylene, pomegranate leaf, and grape leaf did not show a significant difference with hand
weeding in terms of growth and yield of saffron. In general, the results confirmed that the
application of all of the studied mulches except for transparent polyethylene, led to appropriate
weed control and improvement of saffron yield characteristics compared to no weed control
treatment and are thus recommended to saffron farmers.
Keywords: Allelopathy, Beeswax waste, Corm, Polyethylene, Shannon variety.
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