
 

Effect of Various Chemical and Organic Mulch Types on Soil Phyisico-Chemical 

Characteristics and Qualitative and Quantitative Yield of Saffron in Qaenat 

Region 
          

Zohre Natavan1, Rooholla Moradi2*, Mehdi Naghizadeh3 and Nasibeh Pourghasemian2 

 

How to cite this article: 
Natavan, Z., Moradi, R., Naghizadeh, M., Pourghasemian, N. 2023. Effect of 

Various Chemical and Organic Mulch Types on Soil Phyisico-Chemical 

Characteristics and Qualitative and Quantitative Yield of Saffron in Qaenat 

Region. Saffron Agronomy & Technology, 10(4): 325-341. 
DOI: 10.22048/jsat.2022.368175.1473 

Article type: 

 Research Article 

Article history:  

Submitted: 2 November 2022 

Revised: 21 November 2022 

Accepted: 20 December 2022 

Available Online: 21 January 2023 
Abstract 

In order to study the effect of different chemical and organic mulch types on various soil characteristics and 

qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was conducted based on a 

randomized complete block design with three replications at Qaen region in from 2018 to 2019 years. 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 all the 

treatments except black and transparent polyethylene significantly improved the potassium contents of soil 

compared to hand weeding treatment. Treatments of beeswax waste (0.083%), pistachio leaf (0.081%), and 

transparent polyethylene (0.080%) included the highest amount of soil nitrogen. The highest amount of carbon 

(0.838%) and soil organic matter (1.17%) was also observed in beeswax waste mulch treatment. This treatment 

also led to soil acidification compared to other treatments. Application of all the mulches except transparent 

polyethylene caused a significant increase in the stigmas yield of saffron compared to non-weeding conditions. 

Beeswax waste and wheat straw 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. Black polyethylene, pomegranate 

leaf, and grape leaf did not show a significant difference with hand weeding in terms of the stigma yield of saffron. 

The highest amount of safranal, crocin and picrocrocin in saffron was obtained from the black polyethylene mulch 

treatment. In general, the results confirmed that the application of all the studied mulches with the exception of 

transparent polyethylene led to improving soil characteristics and saffron yield compared to no weed control 

treatment and is recommended to farmers. 
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  مقاله پژوهشی

يفی كمی و ك عملكردفيزيكوشيميايی خاک و اثر انواع مالچ شيميايی و آلی بر خصوصيات 

 زعفران در منطقه قائنات كالله
 

 2نسیبه پورقاسمیان و 3، مهدی نقی زاده*2مرادی، روح اله 1زهره ناتوان

 1401آبان  11تاریخ دریافت: 
 1401آبان  30تاریخ بازنگری: 
 1401آذر  29تاریخ پذیرش: 
 

سميان، ن.  صيات   .     1401                                                    ناتوان، ز.، مرادی، ر.، نقی زاده، م.، پورقا صو شيميايی و آلی بر خ شيميايی خاك و                                         اثر انوا  مالو      ی و   كم        عملکرد                    فيزيکو

  .   325 -   341    (: 4 )  10                         . زراعت و فناوری زعفران،                       زعفران در منیقه قائنات           كيفی كالله

 

      چكيده

 Crocusزعفران ) بر خصححوصححيات موتلف خاك و عملکرد كمی و كيفیانوا  موتلف مالو شححيميايی و آلی  تأثيرمنظور بررسححی به

sativus L.شی در قالب طرح بلوك ستان قاين در (، آزماي شهر ساله زعفران در  سه تکرار در مزرعه چهار  صادفی با   بازه زمانیهای كامل ت

شامل عدم كنترل، وجين دستی، پالستيک شفاف  اجرا شد.تيمارها شامل استفاده از انوا  موتلف مالو برای كنترل علف هرز 1399تا  1397

برگ انگور، كلش گندم، برگ انار، برگ پسته، كلش جو، تفاله موم زنبور عسل و  ميکرومتر(، بقايای 20تا  15و پالستيک سياه )به ضوامت 

همه تيمارهای مورد بررسی به استثنای پالستيک شفاف و سياه متر( بود. نتايج نشان داد كه سانتی 10تا  5پوشال بنه زعفران )به ضوامت 

شدند. تيمارهای تفاله ستی  سبت به وجين د سيم خاك ن سل ) باعث بهبود پتا سته ) 083/0موم زنبور ع صد(، برگ پ صد( و  081/0در در

 17/1درصد( و ماده آلی خاك ) 838/0درصد( بااترين ميزان نيتروژن خاك را شامل شدند. بيشترين ميزان كربن ) 080/0پالستيک شفاف )

ستفاده اشدن خاك نسبت به ديگر تيمارها شد. درصد( نيز در تيمار مالو تفاله موم زنبور عسل مشاهده شد. اين تيمار همچنين باعث اسيدی 

شفاف باعث افزايش معنیهااز كليه مالو سی بجز پالستيک  شدند. تفاله ی مورد برر شرايب عدم وجين  سبت به  دار عملکرد كالله زعفران ن

ا بودند، كه به ترتيب باعث افزايش كيلوگرم در هکتار( را دار 32/4و  89/4موم زنبور عسححل و كلش گندم به ترتيب بااترين عملکرد كالله )

داری با تيمار درصدی عملکرد كالله نسبت به تيمار عدم وجين شدند. مالو پالستيک سياه، برگ انار و برگ انگور اختالف معنی 177و  213

مالو پالستيک  ان در تيماربيشترين ميزان سافرانال، كروسين و پيکروكروسين زعفر زعفران نشان ندادند.كالله وجين دستی از نظر عملکرد 

ی مورد اسححتفاده به اسححتثنای پالسححتيک شححفاف منجر به بهبود هابیور كلی، نتايج تاييد نمود كه اسححتفاده از كليه مالو سححياه بدسححت آمد.

 باشند.زعفران نسبت به عدم وجين شدند و قابل توصيه برای كشاورزان می كالله عملکردخاك و خصوصيات 
 

 ، پلی اتيلن، تفاله موم زنبور عسلفرانال، كروسين، پيکروكروسينسا كلمات كليدي:

                                                                                                                                                                                                 
 دانشجوی كارشناسی ارشد رشته گياهان دارويی، گروه توليدات گياهی، دانشکده بردسير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -1
 دانشيار، گروه توليدات گياهی، دانشکده بردسير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -2
 استاديار، گروه توليدات گياهی، دانشکده بردسير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -3
 (r.moradi@uk.ac.irنويسنده مسئول:  -)*

DOI: 10.22048/jsat.2022.368175.1473 
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      مقدمه

               از نظر مصرف آب    ی    زراع      اهان ي گ   ن ي           از كارآمدتر   ی ک ي       زعفران 

        يی اسحححت            به عناصحححر غذا    از ي                كم توقع از نظر ن         ی نسحححبتا  اه ي   و گ

( Safari Zareh et al., 2020) .   با    ی    طوان   ی                امکان بهره بردار   

      زايای          از ديگر م   ن ي       آات سنگ   ن ي      به ماش    از ي               بار كشت و عدم ن   ک ي

  م  ك   ی   راع ز   ی  ها       در نظام   ن ي  گز ي  جا   ی  اه ي          به عنوان گ               ورود اين گياه

شند   می       نهاده،         فراوان    ی      ارزآور   ن ي       (. همچنKoocheki, 2013 )      با

به ا   ت ي   اهم   د ي     آن مز خاب  جه      اسححححت     اه ي گ   ن ي                    و لزوم تو

( Hendizadeh, 2019بنابرا .)         اه ي گ   ن ي  تر   ی             زعفران اقتصححاد   ن،  ي    

   ی                كم نهاده در نواح   ی      كشححاورز   ی  ها   سححتم ي    در سحح    ای ه ي   تغذ   ی    زراع

  .                             كشت زعفران در جنوب خراسان است

         هسحححتند كه    ی ع ي  طب   ی  سحححت ي ز     های     نهاده  ،  ی  اه ي گ   ی  ها    مالو

    ان  اه ي    از گ   ی             هرز را در برخ   ی     علفها   ت ي ر ي            بالقوه در مد   ل ي     پتانسححح

سانات دما   ی            ها به طور كل           دارند. مالو   ی     و باغ   ی    زراع        خاك را     يی           نو

   ز ي   و ن      دهند ي م   ل ي          هرز را تقل   ی         بذر علفها   ی                    كاهش داده و جوانه زن

ها   ی ک ي ز ي      مانع ف     جاد ي    با ا ند كرد    ی         رشحححد علف                      هرز را كم خواه

( Margolein et al., 2009چند نمونه از مالو.)                   ه  ت    شحححناخ     های  

سمت   برگ  ،  ی  اه ي گ   ی ا ي                    شده، عبارتند: از بقا شده    ی  ها        ها، ق         هرس 

   ی  ها      فراوده  ،  ی ک ي    پالسحححت   ی  ها ه ي       كاغذ، ا  ،  ی   وان ي             درختان، كود ح

      ی هرز   ها                           توانند به دليل خفه كردن علف  می    ها           و سنگ. مالو   ی   نفت

                  و از اين طريق سححبب         ها شححده                        باعث كاهش رشححد و تراكم آن

   (. Kaspar et al., 2007                           افزايش عملکرد محصححوات شححوند )

  ن        شححود، اي                                                 زمانی كه از بقايای گياهی به عنوان مالو اسححتفاده می

ند  بازی كن ياه  های آلی را برای گ ند نقش كود                                                      مواد می توان

( Hosseini et al., 2014( كيو و همکاران .)                  Qiu et al., 2014 )  

                                    كه در زيسحححت بوم كشحححاورزی، ماده آلی بر                  چنين اظهار كردند 

ندازه           ها و فرآيند                بسحححياری از عملکرد             گيری خاك به                های قابل ا

سانی اثر می  ,.Yang et al                              گذارد. همچنين يانگ و همکاران )            آ

بار مواد 2012 ماده آلی عالوه بر اينکه نقش ان يان كردند كه                                                        ( ب

         نگهداری                                                  غذايی را دارد، موجب تهويه بهتر خاك و بهبود ظرفيت

                                                   آب می گردد. در كودهای آلی در طی دوره رشحححد، آزاد شحححدن 

صر غذايی انجام می شويی                     عنا                                  گيرد كه اين امر موجب كاهش آب

                      (. با افزايش ماده آلی Grassi et al., 2015      گردد )            اين عناصر می

خاك،    -          های فيزيکی                       خاك عالوه بر بهبود ويژگی يايی               شحححيم

                 ميکروبی افزايش و                                   كيفيحت خحاك و توليحدات گيحاهی و توده

          . در همين (Zhou et al., 2019)     يابد                   فرسايش خاك كاهش می

   به                     كند كودهای شححيميايی                                  راسححتا تحقيقات انجام گرفته تاييد می

                   دهند، مگر زمانی كه                                      تنهايی عملکرد گل زعفران را افزايش نمی

   (. Fallahi et al., 2018                                    همراه با مواد آلی به كار برده شحححوند )

     نشحان    (Tajik-Ahmadi, 2010             تاجيک احمدی )        آزمايش   ج ي   نتا

   ی ب  نسحح   ش ي                                    تابسححتانه و اسححتفاده از مالو موجب افزا   ی  ار ي         داد كه آب

سا    سه ي                    اطراف كورم ها در مقا   ی                    رطوبت خاك و كاهش دما    ر ي     با 

شته و موجب افزا       مارها ي ت صد    12   ش ي                گ شک كالله    ی    در              وزن خ

                                . میالعه رضححوانی مقدم  و همکاران        شححاهد شححد     مار ي         نسححبت به ت

( Rezvani Moghaddam et al., 2013 سی صوب برر                 ( در خ

ص   ر ي      و مقاد   خ ي         اثرات تار صو     بنه     ات ي                            كاربرد كاه و كلش گندم برخ

گل   ی    دختر   ی  ها كاربرد        زعفران    ی ز ي   انگ    و  بت     تن    8                    نيز اثر مث

                              مالو در مهرماه را تاييد نمود.

يت          از طرفی،  مالو اهم ياهی بعنوان  يای گ قا كاربرد ب                                              امروزه 

                                های هرز در راسححتای گسححترش توجه به    علف                زيادی در مديريت 

   كه    ی     تأثير                                               اصحول كشحاورزی پايدار دارد. بقايای گياهی عالوه بر 

                                                  روی بهبود خصححوصححيات فيزيکی، شححيميايی و بيولوژيکی خاك 

سیژ خاك،  سيدن نور به                                                              دارند، با اثرات آللوپاتی و جلوگيری از ر

          و توانايی                      های هرز را كاهش داده                             جوانه زنی، استقرار و رشد علف

هان را بهبود می يا قابتی گ ند )                         ر  ,.Khoramdel et al       بوشححح

با 2013 يای گياهی  قا     رات             بر محتوی نيت       تأثير                                (. عالوه بر اين، ب
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عت از نفوا نور و حفظ محتوی  مان خاك، م مای  عديل د                                                     خاك، ت

       تأثير               های هرز را تحت                     توانند رشححد و نمو علف             رطوبتی خاك می

                  ی پالستيکی بيشترين   ها       (. مالوJudice et al., 2007           قرار دهند )

  ی   ها                                                      كاربرد را در كشحاورزی دارند و براسحاس كاربرد آنها از رنگ

         ی رديفی  ها                                             متفاوتی برخوردارند كه در مقياس وسححيعی در زراعت

    (. Afshar et al., 2012       گيرند )                           و صيفی مورد استفاده قرار می

هدف بررسحححی  با  عه  یال مالو بر       تأثير                        اين م                      انوا  موتلف 

خاك،  يات موتلف  له زعفران                   خصحححوصححح         و ميزان                     عملکرد كال

                          در شرايب آب و هوايی قائن                                سافرانال، كروسين و پيکروكروسين

         اجرا شد.

 

   ها          مواد و روش

              در مزرعه چهار       1397 -  99          های زراعی                  اين آزمايش در سححال

ستای نيگ در  ستان قاين، واقع در رو شهر     23                                                   ساله زعفران در 

                     كاشححت بنه ها در مزرعه                                  كيلومتری جنوب غربی قاين اجرا شححد. 

           و روی رديف     25                  با فاصححله بين رديف       1393                  مورد نظر در خرداد 

شده بود.     سانتی   7 شن                  متر انجام        شاخش       ی، با                 خاك مزرعه لومی 

سی زيمنس بر متر،    0 /  95                 ، هدايت الکتريکی  7 / 7  ( pH       واكنش )                   د

     ميلی    4 / 2           درصد، فسفر    0 / 1                 درصد، نيتروژن كل    1 /  07         كربن آلی 

     بود.        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     520         و پتححاسحححيم                 گرم در كيلوگرم

                                 های كامل تصادفی با سه تکرار اجرا                        آزمايش در قالب طرح بلوك

                                 استفاده از انوا  موتلف مالو برای                           شد. تيمارهای آزمايشی شامل 

                                               كنترل علف هرزشححامل عدم كنترل، وجين دسححتی، پالسححتيک 

                                                         شفاف، پالستيک سياه، بقايای برگ انگور، كلش گندم، برگ انار، 

                                                         برگ پسته، كلش جو، تفاله موم زنبور عسل و پوشال بنه زعفران 

     بود.

         متر مشحححوش    3 × 3            يی به ابعاد   ها                       برای اعمال تيمارها، كرت

ضافه كردن مالو     شد. ضوامت                ا ستيکی )پلی اتيلن( به                                   های پال

   5                              های آلی )بصورت تازه( به ضوامت                ميکرومتر و مالو    20   تا     15

    گرم      800                                          سححانتی متر كه به طور جداگانه هريک به ميزان     10   تا 

       )چراكه       1397                                               بقايا در متر مربع در زمان پاك گل در اواخر آبان 

ته مان، بو به   ها                 در اين ز به             ی زعفران                      خوبی مشحححوش بوده و 

      اعمال     ها                و فاصله بين بوته    ها                        توان مالو را در بين رديف        راحتی می

                                          های زعفران انجام شد و بالفاصله آبياری صورت               كرد(، بين رديف

                       های هرز توسب وجين دستی                              گرفت. در تيمار وجين دستی، علف

                                                     در كل طول فصححل رشححد كنترل گرديد. در تيمار شححاهد نيز، به 

                                               هرز اجازه رشحد تا پايان فصحل رشحد داده شحد. آبياری      های   علف

                نوبت انجام شد.    5                  ها بصورت يکسان در                     زعفران برای كليه كرت

      1398                                                در سححال دوم، اولين آبياری )بسححار آب( در اواخر مهر 

                                                    انجام شده و پس از ظهور گل خصوصيات عملکردی گل و كالله 

    اك   ی خ                                             مورد ارزيابی قرار گرفت. خصححوصححيات فيزيکو شححيمياي

         برای اين                          مورد ارزيابی قرار گرفت.      1398                نيز در آبان ماه        شححامل 

        کرومات ي    با د   ش ي               خاك با روش اكسحححا   ی       كربن آل   ی    محتو      منظور 

( Walkley & Black, 1934 ،)   با روش       تروژن ي ن   ی    محتو            كل 

             دسترس با روش            فسفر قابل     زان ي م   (، Bremner, 1970        كجلدال )

سن ) س   (، Olsen et al., 1954       اول سترس با روش     بل  قا   م ي    پتا              د

                    ( اندازه گيری شدند.Varley, 1966   ی )    وارل

صيات كيفی زعفران، متابوليت صو       انويه      های ث                                       جهت تعيين خ

سين     كالله سين )عامل رنگ(، پيکروكرو شامل كرو شک                                              های خ

                                                          )عامل طعم( و سافرانال )عامل عیر( در آزمايشگاه صنايع غذايی 

شکده كشاورزی بردسير      يری  گ         شد. عصاره     گيری       اندازه      كرمان                        دان

                                             های خشححک زعفران با آب مقیر طبق روش اسححتاندارد       از كالله

( 2003 )   ISO/TS 3632-2   انجام شححد. بدين صححورت كه حدود                            

                                                       گرم كالله زعفران از هر تيمار توزين شده و در ارلن با حجم    0 / 5

                                           ليتر ريوته شحححد. جهت جلوگيری از رسحححيدن نور به     ميلی     500

شدند. پس از         ها، ارلن    مونه ن شانده                                                  ها با فويل آلومينيومی كامالً پو

               های آسياب شده،                     ليتر آب مقیر به كالله    ميلی     200            افزودن حدود 

سی قرار          اين نمونه ساعت بر روی همزن مغناطي                                             ها به مدت يک 

     500                                               داده شحححدند. پس از اين مدت، مايع حاصحححل در يک بالن 

                           می پيچيده شحححده بود، به حجم                         ليتری كه در فويل آلومينيو    ميلی
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     200                            ليتر از اين مايع در يک ارلن     ميلی    20               رسححانده شححد. سححپس 

      وسيله                                                ليتر با آب مقیر به حجم رسانده شد و مايع حاصل به    ميلی

سلولز با  ستات  سيليکات )ا صافی                                                      پمپ خأل موزن هوا و كاغذ 

         گيری جذب                                ميکرومتر( صحححاف گرديد. سحححپس اندازه   0 /  45    قیر 

با مدل                نوری محلول  گاه اسحححپکتروفتومتر ) فاده از دسحححت                                      اسحححت

SPKOL 2000- UV/Visو      330  ،    257    های             ( در طول موج  

سين           نانومتر به     440 سافرانال و كرو سين،                                            ترتيب برای پيکروكرو

صد محلول آبی  ساس حداكثر جذب يک در شد. نتايج بر ا                                                      انجام 

   𝐸 λ max             های اكر شحححده )          در طول موج
                    ( بر مبنای ماده خشحححک   1%

    (. Molina et al., 2005            بيان گرديد )   1 - 3       معادله           حداقل طبق 

( 1 )                    𝐸 λ max   
1%  = 

𝐴 λ max   ∗ 5000    

𝑚   ( 100   − 𝐻 ) 
 

له،  عاد گاه    𝐴 λ max               در اين م ئت شحححده از دسحححت عدد قرا  ،                          

  ،  𝐻                                     ، وزن نمونه كالله زعفران بر حسب گرم و  𝑚               اسپکتروفتومتر، 

      باشد.                   در نظر گرفته شد، می   6 /  42      ها كه                 درصد رطوبت نمونه

                                          های حاصحححل از آزمايش بر اسحححاس طرح آماری مورد     داده

                     ( مورد تجزيه و تحليل  9 / 2      )نسوه  SAS                        استفاده، توسب نرم افزار

         درصححد جهت    5                                           قرار گرفتند و از آزمون دانکن در سححیژ احتمال 

            استفاده شد.                مقايسه ميانگين

 

    بحث   و   ج ي   نتا

                      خصوصیات فیزیکوشیمیایی                            اثر تیمارهای مختلف مالچ بر 

    خاک

      خاک     آلی               وی کربن و ماده    محت

مار مالو، كربن     تي ماده                      های موتلف  به طور         و  خاك را                    آلی 

     ترين         (. پايين 1     جدول  )   ند         قرار داد       تأثير      ( تحت p≤0.01      داری )    معنی

صد كربن آلی خاك به ترتيب برای تيمار ستي                                     در   ک               های مالو پال

     درصححد    0 /   417       درصححد و    0 /   400                          سححياه و كلش جو به ترتيب با 

   0 /   838                                          و بااترين درصد كربن آلی به ترتيب با ميزان           بدست آمد

                                                درصد به مالو  تفاله موم عسل و مالو سفيد  اختصاب    0 /   813  و 

                    های مورد اسحححتفاده به                                  داشحححت. نتايج نشحححان داد كه كليه مالو

                          درصد و وجين دستی با ميزان    0 /   417                        استثنای كلش جو با ميزان 

صد باعث افزايش معنی   0 /   522 صد كرب                     در سبت به             دار در               ن آلی ن

شدند         كاربرد           تيمار عدم                         كاربرد مالو برگ انار در     (. 2      جدول )          مالو 

                                                         مقايسه با شاهد ميزان كربن آلی خاك را بهبود بوشيد و اختالف 

                                               داری بين كاربرد اين تيمار با پوشال مشاهده نشد.    معنی

                                   های موتلف مالو از نظر ماده آلی خاك                 مقايسحححه بين تيمار

      مصححرف               مربوب به تيمار     خاك          ماده آلی                      نشححان داد كه بيشححترين

   1 /  17 )                    درصححد و سححپس موم عسححل   1 /  40                  برگ پسححته با ميزان 

صد( سفيد     در صد(    1 /  08 )             ، مالو  صد( بود    1 /  04 )           و برگ انار       در           در

يب    كه              درصحححد افزايش     37 /  02  و     42 /  29  ،   47 /  16  ،   84 / 5         به ترت

شاهد  سبت به  شان دادند.             ن                      داری بين تيمار مالو          اختالف معنی             ن

ستيک شد  سف        پال شاهده ن شاخش م                                           يد و برگ انار از نظر اين 

جدول مار  ،          (. همچنين 2       ) ماده آلی در تي       مالو                              كمترين ميزان 

ستيکی ستی با ميزان    0 /   538              سياه با ميزان          پال صد و وجين د                           در

                                               درصحد مشحاهده شحد. بیوريکه تيمار مالو سحياه و وجين    0 /   620

     درصححد   18 /  31  و     29 /  11                                دسححتی ميزان اين شححاخش را به ميزان 

ب به    نسححح                    كاهش دادند. همچنين                        عدم كنترل علف های هرز     ت 

شاهد      تيمار شاخش با  شال و برگ انگور هم از نظر اين                                                   های پو

              داری نداشتند.          اختالف معنی

يات مديريتی تغيير  با عمل به اينکه كربن آلی خاك                                                        با توجه 

سی   می صيت مهم در برر صو                                                   كند بايد كربن آلی به عنوان يک خ

           های پويای                    همچنين به عنوان شاخش                     كيفيت خاك لحا  شود و 

           (. نيتروژن Saadatfar et al., 2016                    كيفيت خاك لحا  شححود )

                                                          در خاك بيشتر به صورت تركيبات آلی وجود دارد، بنابراين تجمع 

                                                   نيتروژن در خححاك بححا تجمع مواد آلی، رابیححه نزديححک دارد

( Koocheki & Seyyedi, 2016) .    يل بد با ت ياهی  يای گ قا                       ب

                                   افزايش تهويه خاك موجب افزايش مقدار                 شحححدن به هوموس و

         بنابراين   . (Rafati et al., 2019)                           مواد آلی و نيتروژن می شححوند 

                                                            و طبق نتايج به دست آمده به نظر می رسد در اثر كاربرد مالو ها 
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    ربن  ك                                                      در تيمار های تفاله موم عسل، برگ پسته و برگ انار مقدار 

            ی تواند روی  م                          افزايش يافته كه اين موضحححو      خاك          ماده آلی   و

    رسد                                                       افزايش مقدار نيتروژن خاك نيز مؤثر باشد. چنين به نظر می

                                                       كه تفاله موم عسححل، برگ پسححته و انار به دليل تبديل شححدن به 

                                                 هوموس موجب افزايش اين شححاخش ها شححده اند. همچنين در 

  ی                                      سفيد به دليل اينکه مثل شرايب گلوانه ا       پالستيک            تيمار مالو 

شا       يمار،         در اين ت          ماده آلی               يد دليل افزايش                        عمل می كند، بنابراين 

شد علف هرز                                                          جذب نور و به دام انداختن نور كه موجب افزايش ر

                               و در اواخر فروردين ماه به دليل   ( Natavan et al., 2021 )    شده 

                                                      گرمای زياد اين بقايا به هوموس تبديل شحححده و موجب افزايش 

     م با     ال ه                                                  اين شاخش گرديده اند. از طرفی تيمار مالو سياه و پوش

                                                     كاهش كربن آلی و ماده آلی موجب كاهش نيتروژن شحححده اند و 

    رشحححد       كاهش                                              می توان دليل آن را در تيمار مالو سحححياه به دليل 

كاهش   و   ( Natavan et al., 2021 )         های هرز   علف جه                در نتي

           عنوان كرد.                       ماده آلی برگشتی به خاك 

  ( Makari & Afzali, 2018 )                       تحقيقات مکاری و افضحححلی

ست كه برگرداندن بقايای گياهی به خاك می تواند  شان داده ا                                                         ن

صيات خاك تحت  ضافه نمودن ماده الی        تأثير                           باعث بهبود خصو                      ا

                                            بححه خححاك شحححود. همچنينتحقيقححات حيححدرزاده و جالليححان 

( Heydarzadeh & Jalalian, 2020 ححاكی از آن بود كحه )                    

     اك و  خ                                                    بقايای گياهی می تواند نقش مؤثری بر افزايش ماده آلی

ضو  را به اين  شد. آنها اين مو شته با شويی نيتروژن دا                                                          كاهش آب

        تروژن و         تثبيت ني       تأثير                                   امر نسحححبت دادند كه بقايای گياهی تحت 

سازی تدريجی آن تحت                            تجزيه بقايای گياهی در خاك        تأثير                        آزاد 

                                                     با كاهش آبشحححويی نيتروژن در مقايسحححه با خاك لوت می تواند 

                             ی از تقاضای گياه به اين عنصر                           نقش مفيد تری در فراهمی بوش

                                                       داشحححته باشحححد. از آنجا كه بااترين ميزان آبشحححويی طی پائيز و 

         بنابراين   ،  (Mohammadi et al., 2015 )                  زمسححتان رخ می دهد

شويی نيتروژن، منجر                                                             كاربرد بقايای گياهی از طريق ممانعت از آب

    رات                  مثبت بر محتوی نيت       تأثير                              به جلوگيری از تلفات آن و موجب 

   در    (. Heydarzadeh & Jalalian, 2020      گححردد )  مححی     خححاك

  ی  م        به خاك     آلی          مالو های                                تحقيقات ديگری اثبات شد كه افزون 

                                                  توانححد مواد آلی خححاك از جملححه كربن آلی را افزايش دهححد 

( Mahmoudabadi et al., 2013 بر اسححححاس میححالعححاتی .)                    

يت  با افزايش مقداركربن آلی، ظرف كه  ند  عاتی نشحححان داد                                                       میال

شکيل ژل         نگهداری صل از تجزيه بقايای                      رطوبت در اثر ت                          های حا

شحات ميکروبی، افزايش يافت )  Zolfi Bavariani et                                   آلی و تر

al., 2016.)   

               تجزيه واريانس      نتايج         بر اسحححاس   :    خاک         نيتروژن      محتوي 

   ها           انوا  مالو       تأثير         داری تحت                              مقدار نيتروژن خاك به طور معنی

   (. 1      جدول )  ( p≤0.01           قرار گرفت )

شترين ميزان نيتروژن را تيمار   سل، برگ                              بي                         های تفاله موم ع

                          به خود اختصححاب دادند و سححپس                     پسححته و پالسححتيک شححفاف

به  نار و كلش گندم از نظر ميزان نيتروژن در رت                                                           تيمارهای برگ ا

                        كمترين ميزان نيتروژن هم     (. 2      جدول )                     های بعدی قرار داشحححتند 

        ، اختالف       همچنين     بود.   (     درصححد   0 /   028                      مربوب به تيمار پوشححال )

خاكبين  مار                                      معنی داری از نظر محتوی نيتروژن  هد     های      تي      شحححا

                  مشححاهده نشححد. ميزان             و برگ انگور              (، عدم وجين         وجين دسححتی )

ماده آلی خاك  تا تغييرات كربن و  مل هم راسححح عا                                                       تغييرات اين 

 ,Zabihi & Pishbin )                ابيحی و پيش بين                بر اساس گزارش    بود.

به حد         توقعی اسححح                ( زعفران گياه كم2018                      ت ولی برای رشحححد 

صر غذايی نياز دارد صل  ،                                متوسیی از عنا شرايب اوليه حا                          بنابراين 

           باشححد. عالوه                                            خيزی خاك برای اين گياه دارای اهميت زيادی می

                 های جديد كرده كه                                           بر اين، زعفران از سححال دوم به بعد توليد بنه

سیژ نزديکتر       اين بنه شرايب                  ها در  شده و از  شکيل                                ی به خاك ت

خاك،     محيی ما و تغييرات رطوبتی  ما، گر له سحححر        تأثير                                           ی از جم

ند         بيشحححتری می های آلی می   .      پذير يداری              كود پا ند برای                      توان

   (. Monemizadeh et al., 2019                     كشححاورزی مناسححب باشححند )

                                                         مقدار ماده آلی خاك به دليل اينکه خصوصيات فيزيکی، شيميائی 

شديدا تحت      دهد  ی   ر م   قرا       تأثير                                         و بيولوژيکی و فرايندهای خاك را 
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    (. Zabihi & Pishbin, 2018 )     شحححود                          های مهم كيفيت خاك محسحححوب می           يکی از شحححاخش

 

 ي مورد استفادههامالچ تأثيري فيزيكوشيميايی خاک تحت هانتايج تجزيه واريانس )ميانگين مربعات( ويژگی -1جدول 
Table 1-ANOVA results (mean of squares) of soil physico-chemical characteristics as affected by mulching treatments

هدايت 

 الكتريكی 

EC 

 اسيديته 

pH 
 ماده آلی

Organic matter 

 كربن آلی 

Organic carbon 

 فسفر
P 

 نيتروژن 

Total N 

 پتاسيم
K 

 آزادي درجه

df 

 منابع تغيير

S.O.V 

ns0.036 ns0.137 ns0.007 ns0.001 ns0.179 ns0.003 ns2395.6 2 
 تکرار

Replicate 

**3.22 **3.13 **0.189 **0.0743 **87.97 **0.022 **15138.6 10 
 تيمار

Treatment 

0.090 0.204 0.005 0.001 0.564 0.009 1834.1 20 
 خیا

Error 

10.68 6.26 8.33 6.51 8.49 6.12 9.07 - 
 ضريب تغييرات

C.V. (%) 

 داری.داری در سیژ پنج و يک درصد و عدم معنی: به ترتيب نشان دهنده معنیnsو  **، *

ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level. 

 

 ي مختلف برخصوصيات فيزيكوشيميايی خاکهامقايسه ميانگين اثرات مالچ -2جدول 
Table 2- Effect of various studied mulches on soil physico-chemical characteristics 

هدايت 

 الكتريكی 

)1-EC (ds.m 

واكنش 

 خاک

pH 

 ماده آلی
Organic matter 

(%) 

 كربن آلی 

Organic carbon 

(%) 

 فسفر

)1-mg.kgP (  نيتروژن 

N (%) 

 پتاسيم

)1-mg.kgK ( 

 

 تيمارها
Treatments 

b2.63 c4.18 b1.17 a0.838 de8.74 a0.083 e430.0 
 موم عسل

Beeswax 

a4.64 a7.41 de0.937 cd0.632 a22.08 c0.063 d475.0 
 كلش گندم

Wheat straw 

cd2.32 a7.30 g0.620 e0.522 de8.06 cd0.059 ef411.0 
 وجين دستی

Hand weeding 

bc2.39 b6.50 g0.538 f0.400 5.14h f0.039 ef410.0 
 مالو سياه
Black 

polyethylene 

bc2.48 a7.32 cd1.04 b0.724 fg6.79 b0.072 c490.0 
 برگ انار

Pomegranate leaf 

bc2.21 a7.59 f0.791 de0.565 g5.62h d0.056 cd477.5 
 برگ انگور

Grape leaf 

c2.11 a7.58 a1.40 a0.824 ef7.72 a0.081 a610.0 
 برگ پسته

Pistachio leaf 

bc2.42 a7.61 de0.930 f0.417 c10.60 e0.049 c510.0 
 كلش جو

Barley straw 

a5.09 a7.61 ef0.810 bc0.660 b12.95 g0.028 b575.0 
 پوشال زعفران

Saffron dunnage 

c2.11 a7.39 bc1.08 a0.813 i0.1604 a0.080 f405.0 
 پالستيک شفاف
Transparent 

polyethylene 

bc2.42 a7.66 f0.759 e0.533 d9.00 d0.056 f400.0 
 عدم وجين

No weed control 
 باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن نمی 5داری در سیژ احتمال های دارای حروف مشترك در هر ستون دارای اختالف معنیميانگين

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05). 
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سی ست كه بين ماده آلی      برر شان داده ا      خاك          و نيتروژن                                  ها ن

                                                    و عملکرد گل و كالله زعفران همبسحححتگی مثبت و باايی وجود 

مالو    (.Feli et al., 2016 )      دارد ياهی،                       از اينرو، افزودن،             های گ

                                                       تواند بر عملکرد اين گياه مؤثر باشححد. اين اثرات ممکن اسححت   می

                                                      در نتيجه افزايش محتوای رطوبت خاك و در نهايت، رشحححد بهتر 

شد  صر غذايی با سی به عنا ستر  Kamali )                                             گياه بدليل افزايش د

et al., 2017.)     به عنوان که كشحححت زعفران  به اين جه                                       با تو

حم حه    مه ح ح حی و ادوي ح ح حاه داروي حرين گي حران     ای د                                ت ح ح            ر اي

                                                      عمحححدتا ًدر منحححاطق خشحححک و نيمحححه خشحححک كشحححور 

      گيحححرد                                های خراسحححان و كرمحححان( صحححورت محححی            )مانند استان

( Ramezani et al., 2020 با در نظر گرفتن كمبحححود محححواد .)                                

          بايسحت در       ها محی                                     آلحی خحاك در ايحن منحاطق مصحححرف مالو

                      رد توجححححه قححححرار گيححححرد                               توليححححد اين گياه به طور ويژه مححححو

( Khushe Charkh et al., 2020كاربرد مالو.)              های در دسترس             

                در زراعت زعفران                         به عنوان راهکاری پايدار             را می توان          كشاورزان

                                                      برای كاهش آبشححويی عناصححر غدايی و بويژه نيتروژن به منظور 

صرف نهاده ها مدنظر قرار داد  Shabahang et )                                           بهبود كارايی م

al., 2013.)   

 

              فسفر قابل جذب

صرف انوا  انوا  مالو شان دادكه م    ها                                                     نتايج تجزيه واريانس ن

           قرار دادند        تأثير      ( تحت p≤0.01      داری )                       فسفر خاك را به طور معنی

سفر برای تيمار كلش گندم ) 1     )جدول شترين ميزان ف     22 /  08                                           (. بي

                         درصد افزايش نسبت به شاهد     73 1 / 9      (  با        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م

          های پوشال                (. همچنين تيمار 2   دول            مشاهده شد )ج            )وجين دستی( 

    10 /  60                 وكلش جو با ميزان          لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م    12 / 9         با ميزان 

گذارترين        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م ندم اثر  مار كلش گ عد از تي                                    ب

    60 /  66                                              ها بر روی اين شاخش در مقايسه با شاهد بودند كه      تيمار

       كمترين                                      درصححد افزايش نسححبت به شححاهد را داشححتند.    31 /  51  و 

   0 /   160                پالستيک شفاف با                                   مقادير فسفر هم مربوب به تيمار مالو 

                               ميزان اين شاخش را در مقايسه با         بود كه         لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م

صد    98                     تيمار عدم وجين حدود      داری             . اختالف معنی   داد     كاهش       در

سفر بين سل      زنبور         های موم      تيمار                       از نظر ميزان ف   و             ، عدم وجين   ع

                      وجين دستی مشاهده نشد.

                                                 نقش مهمی را در متابوليسححم گياهان در فرآيند انتقال       فسححفر

                                     كند. فسححفر باعث بهبود رشححد ريشححه، تحريک              انرژی بازی می

شد         گلدهی می سفر باعث عقب افتادگی ر                                             شود. همچنين كمبود ف

شه و تاخير در گلدهی می شد كم ري شه گياهان بعلت ر     ود ش                                                ري

( Zabihi & Pishbin, 2018)  معموا فسفر قابل دسترس برای .                             

گانيک خاك متصحححل شحححده بات ار به تركي هان  با                                       گيا يا  ند و              ا

سم ست كه                   های خاك تجمع يافته             ميکروارگاني                         اند و اين درحالی ا

                                                   محلول خاك حاوی مقدار كمی فسححفر اسححت. مواد آلی به علت 

                                   ای كه بر خصحححوصحححيات فيزيکی، شحححيميايی و  ه           اثرات سحححازند

    وند  شحح                                    د، به عنوان ركن باروری خاك شححناخته می              بيولوژيکی دارن

.(Mashghooli & Jafari, 2016)   شده                         با توجه به میب بيان 

  د                     توان چنين استنباب كر                            بر اهميت و ضرورت مواد آلی می       تأكيد  و 

                                                       كه شايد دليل افزايش چشمگير در مالو كلش گندم، وجود همين 

  ب      بل جذ                                               مواد آلی كافی در آن بوده كه توانسححته اسححت فسححفر قا

                              خاك را تا اين حد افزايش دهد. 

سيم:  شان داد كه         پتا         يمارهای  ت       تأثير                                نتايج تجزيه واريانس ن

سيم سی بر مقدار پتا صد      خاك                            مورد برر سیژ احتمال يک در                       در 

( p≤0.01معنی  )       (. 1               دار بود )جدول   

                             های مورد استفاده باعث افزايش                            نتايج نشان داد كه كليه مالو

   ند   شححد                        تيمار وجين دسححتی )شححاهد(                   دار پتاسححيم نسححبت به     معنی

       گرم در    ی ل ي م     610                               (. اسحححتفاده از برگ پسحححته با ميزان 2       )جدول

                                                      بيشترين ميزان پتاسيم را دارا بود، به طوريکه ميزان اين        لوگرم ي ك

شاهد حدود شرايب  سبت به  صر را ن صد افزايش داد.     48 / 4                                 عن                  در

       لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     411            تيمار شححاهد )         داری بين           اختالف معنی
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  ،      لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     410 / 0                            ، مالو پالسححتيک سححياه با ميزان  (

  و        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     405 / 0                          مالو پالسححتيک سححفيد با ميزان 

            از نظر عنصححر        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     400 / 0         با ميزان           عدم وجين

شال زعفران و كلش جو، پس از برگ  شد. پو شاهده ن سيم م                                                     پتا

با دارا بودن  يب  به ترت ته    و        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     575 / 0                           پسححح

                          مؤثرترين تيمححار جهححت افزايش        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م     510 / 0

                                                        پتاسححيم خاك نسححبت به عدم كاربرد مالو بود. به طوريکه ميزان 

    27 / 5  و     43 / 7            ن دستی حدود                              اين شاخش را نسبت به شرايب وجي

                          پی پی ام افزايش داده است.

                                           در كنار دو عنصححر نيتروژن و فسححفر يکی ديگر از        پتاسححيم 

    های                دهد و در فرآيند                                  عناصحححر مورد نياز گياهان را تشحححکيل می

قش دارد ن تز  ن توسححح ف ين و  ئ ت پرو چون سححححاخححت  همی                                            م

( Mohammadzadeh et al., 2019.)     در مناطق خشک و نيمه                    

                               های خاب مانند ميکا، رس و ايليت             يل وجود كانی          خشححک، به دل

   در     (.Rahimi et al., 2019 )                        ها غنی از پتاسححيم هسححتند   خاك

 Mohammadzadeh et )                   محمدزاده و همکاران             همين راسحححتا

al., 2019)    شتند كه حدود سيم موجود در     98                     اظهار دا صد پتا                      در

                                  های معدنی اسحححت كه برای گياهان قابل                خاك به شحححکل كانی

                                           در مجمو  نتايج حاصل از اين میالعه نشان داد  .    باشد           استفاده نمی

                                         مثبتی كه تيمارهای مالو شامل: برگ پسته و       تأثير              كه با توجه به 

ند و ت نار، برگ انگور، كلش گ مار موم زنبور                                         كلش جو، برگ ا                ي

سيم  ست افزايش پتا شتند، ممکن ا سيم دا                                                      عسل روی افزايش پتا

كانی يدگی  يل افزايش هواد به دل ها  مار حاوی                                            در اين تي          های 

شد سيم با        تأثير               همچنين به دليل     (.Jahanara et al., 2018 )             پتا

                                                     مثبت رطوبت بر افزايش پتاسحححيم در دسحححترس گياه،  وجود اين 

                               گهداری رطوبت، در افزايش پتاسحححيم                    ها به دليل افزايش ن    مالو

ستدال     (.Mohebbi, 2016 )                خاك دخالت دارد ساس اين ا                    بر ا

شال  می         زعفران     بنه                                            توان چنين نتيجه گرفت كه حتی در تيمار پو

ست بر رو س   ی               خود زعفران دارا   ی                    هم كه ممکن ا    ی ب ي           اثرات خودآ

سته موجب افزايش قابل توجه  شد، اين تيمار توان سيم       ميزان پ                                              با        تا

                                  شحححود در زمانی كه خاك خالی از بقايا                   د. چنين اسحححتنباب می   گرد

    در      پتاسححيم  ،              در دسححترس ريشححه      رطوبت       كاهش        به دليل   ،     باشححد

سيم        يافته و       كاهش    گياه     دسترس    ده  ش              خاك توسب گياه        موجود        پتا

شود. صر در خاك می        رحيمی                                                كه منجر به كاهش ميزان اين عن

ند    (Rahimi et al., 2019 )          و همکاران  يان كرد مار            ب             كه در تي

                                                         مولوب كردن بقايا، كود دامی و نيتروژن باخاك بيشححترين ميزان 

شد صل  سيم خاك حا سفر و پتا                     آنها دليل آن را اين   .                                  نيتروژن، ف

                                                          طور بيان كردند كه كود دامی و بقايا منبع غنياز عناصحححر غذايی 

                                                  باشححد با تجزيه آنها اين عناصححر در دسححترس خاك قرار می   می

      گيرد.

 

   ( pH )               شاخص واکنش خاک 

                  دار تيمارهای مورد     معنی       تأثير                            نتايج تجزيه واريانس حاكی از 

                     (. كمترين شاخش واكنش  1                               بررسی بر اين شاخش بودند )جدول

مار  به تي با دارا بودن        كاربرد                    خاك مربوب    و    4 /  18                     موم عسحححل 

سيديته  شاهد با ا سيديته مربوب به تيمار  شترين ا    به   ،    بود   7 /  66                                               بي

                                        تفاله موم عسححل ميزان اين شححاخش را نسححبت به               طوريکه تيمار

                     درصححد كاهش داد )جدول   2 4 / 7         به ميزان              )وجين دسححتی(      شححاهد

2 .)   

                                                   اين شححاخصححبر عواملی مانند قابليت اسححتفاده عناصححر غذايی 

يت ميکرو  عال ناصحححر سحححنگين و ف هان، تحرك ع يا ياز گ                                                   مورد ن

 ,.Zolfi Bavariani et al )                          ارگانيسحححم های خاك مؤثراسحححت

                     خاك پايين تر از سححاير   pH                    تيمار موم عسححل ميزان     در    (.2016

  ل       به دلي                                     كه به نظر می رسححد اين موضححو  می تواند             تيمارها بود

        افزايش                 باشحححد كه منجر به  (  2      )جدول     خاك                     زياد بودن مواد آلی

               تجزيه مواد آلی         دخيل در                         ميکروارگانيسحححم های خاكزی        جمعيت

سترس آنها جهت تجزيه     شده )         ( و در                                          به علت افزايش كربن در د

                      شححده اسححت. از طرف ديگر،                  كاهش اسححيديته خاك           نهايت سححبب 

سيديته خاك           ا معلول ر                               نتيجه كاهش بقايا )نبود بقايا(   در                    افزايش ا
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سیحی  سايش  سرعت فر شتر كربنات به    و                        افزايش                         نزديکی بي

                     (. در تمام تيمار های Jafari et al., 2014                  سیژ خاك می دانند )

             داری نداشححتند        الف معنی                                مورد بررسححی هر چند كه با شححاهد اخت

                                                           ليکن افزايش اسيديته هم در هيو كدام از تيمارها نسبت به شاهد 

سئله می تواند بيانگر  شد كه اين م شاهده ن       تمامی       مثبت       تأثير                                        م

شد يا به عبارتی ديگر اگر  سيديته خاك با                                                             مالو ها بر روی ميزان ا

                                                      تيمارهای ياد شده موجب كاهش اسيديته نشدند، موجب افزايش 

                                               هم نشده و اثرات نامیلوبی بر اين شاخش نگذاشتند.

 

               هدایت الکتریکی

به طور معنی خاك  يت الکتريکی  حت                               هدا        تأثير         داری ت

مالو      تيمار تايج مقايسحححه  1                 قرار گرفت )جدول               های موتلف                  (. ن

                                                          ميانگين نشان داد كه بيشترين ميزان هدايت الکتريکی مربوب به 

صرف       تيمار  شال با ميزان      م سی زيمنس بر متر   5 /  09               پو        بود. و                   د

                                                        سححپس تيمار كلش گندم از نظر ميزان هدايت الکتريکی با ميزان 

سی زيمنس بر متر   4 /  64 شت ولی از نظ                د    ر                                 در مرتبه بعدی قرار دا

شاخش با تيمار شال                 اين  شد.           اختالف معنی     بنه       پو شاهده ن                  داری م

                                                         كمترين ميزان هدايت الکتريکی نيز به تيمار مالو سحححفيد و برگ 

                          اختصاب داشت كه، به طوريکه                 دسی زيمنس بر متر   2 /  11       پسته با

ستيک            تيمار مالو شاخش را       شفاف       پال سته ميزان اين                               و برگ پ

     كاهش       درصححد   9 /  06          به ميزان             )وجين دسححتی(              نسححبت به شححاهد

             ، مالو سحححياه،         عدم وجين                    تيمارهای برگ انگور،   ،             دادند.همچنين

                          ی بر اين شحححاخش نداشحححته و با      تأثير                      كلش جو و برگ انار هيو 

ستی(      شاهد شاخش              هم اختالف معنی             )وجين د                      داری از نظر اين 

   (. 2               نداشتند )جدول

يت الکتريکی هادی محلول                 هدا نده ميزان امالح  ماي                                   خاك ن

                                      شححوری خاك يکی از عوامل محدود كننده رشححد          خاك اسححت. 

                                                    گياهان به حسحححاب می آيد. افزايش بقايا، پوشحححش آن و كاهش 

مديريت وجود دارد،                                                         تبوير از خاك منیقه ای كه در آن اعمال 

خاك در اين   می يت الکتريکی  هدا نده  كاهش ده مل  عا ند                                                  توا

          نبود مالو   ،          (. همچنينMashayekhi et al., 2016 )         بوش باشد 

                                           فزايش درجه حرارت خاك و درنتيجه، سحححبب كم شحححدن       باعث ا

                                                رطوبت خاك شحححده اسحححت. در نتيجه با كاهش رطوبت، غلظت 

     ابد. ي                                                نمک در خاك افزايش و هدايت الکتريکی نيز افزايش می

 

     کالله           کمی و کیفی        عملکرد 

                                                   نتايج تجزيه واريانس نشححان داد كه عملکرد كالله در سححیژ 

                               تيمارهای مورد آزمايش قرار گرفت        تأثير                   احتمال يک درصد تحت 

   (. 3       )جدول

 

 تيمارهاي مختلف مالچ تأثيرتجزيه واريانس )ميانگين مربعات( عملكرد كالله و خصوصيات كيفی زعفران تحت  -3جدول 
Table 3- ANOVA results (mean of squares) of stigma yield and quality of saffron as affected by mulch treatments 

 پيكروكروسين

Picrocrocin 

 سافرانال

Safranal 

 كروسين
Crocin 

 عملكرد خشک كالله 
Stigma dry weight 

 آزادي درجه

df 

 منابع تغيير

S.O.V 

ns39.36 ns22.31 ns103 ns0.063 2 
 تکرار

Replicate 

**4258 **212 **18235 **3.08 10 
 تيمار

Treatment 

66.32 13.61 97 0.084 20 
 خیا

Error 

8.01 6.84 3.18 8.69 - 
 ضريب تغييرات

C.V. (%) 

 داری.داری در سیژ پنج و يک درصد و عدم معنی: به ترتيب نشان دهنده معنیnsو  **، *

ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level. 

 



 1401 زمستان، 4شماره ، 10جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       334

 زعفران كالله ي مختلف بر عملكرد و خصوصيات كيفیهامقايسه ميانگين اثرات مالچ -4جدول 
Table 4- Effect of various studied mulches on stigma yield and quality of saffron 

 پيكروكروسين 

Picrocrocin (Absorbance of 

1% water solution at 257 

nm) 

 سافرانال 

Safranal (Absorbance of 

1% water solution at 330 

nm) 

 كروسين
 Crocin (Absorbance of 

1% water solution at 440 

nm) 

عملكرد 

 خشک كالله
Stigma 

dry weight 
)1-(kg.ha 

 تيمارها
Treatments 

d102.8 c29.09 e246.7 a4.89 
 موم عسل

Beeswax 

fg80.44 e21.40 g186.0 b4.32 
 كلش گندم

Wheat straw 

b126.0 d25.61 c269.7 bc3.94 
 وجين دستی

Hand weeding 

a136.3 a36.52 a333.8 bc3.90 
 مالو سياه
Black 

polyethylene 

f83.68 d25.57 g182.9 dc3.61 
 برگ انار

Pomegranate leaf 

g74.44 e22.42 g178.5 dc3.46 
 برگ انگور

Grape leaf 

d100.1 ab34.56 de254.2 d3.21 
 پستهبرگ 

Pistachio leaf 

b125.6 a36.49 b321.4 d3.16 
 كلش جو

Barley straw 

e93.4 c29.77 225.5f d3.13 
 پوشال زعفران

Saffron dunnage 

c115.0 c30.75 c269.2 e1.63 
 پالستيک شفاف
Transparent 

polyethylene 

d104.2 bc32.02 cd260.5 e1.56 
 عدم وجين

No weed control 
 باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن نمی 5داری در سیژ احتمال های دارای حروف مشترك در هر ستون دارای اختالف معنیميانگين

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05). 
 

 

                                                      نتايج مقايسححه ميانگين نشححان دهنده برتری تفاله موم زنبور 

                                            كيلوگرم كالله خشک در هکتار در مقايسه با ساير    4 /  89       عسل با 

     213                              (. كه توانسححت اين شححاخش را حدود  4                  تيمارها بود )جدول 

                  درصححد نسححبت به وجين     24 /  11           عدم وجين و              درصححد نسححبت به 

ستی سبت به             افزايش دهد.       د شاخش را ن شفاف اين  ستيک                                  پال

                                           درصد افزايش داد كه اين دو تيمار بدون اختالف    4 / 4          عدم وجين

                                                  دار با يکديگر كمترين ميزان وزن خشحححک كالله را به خود     معنی

ندم ) مالو گ های  مار كاربرد تي ند. بعالوه،     4 /  32                                                اختصحححاب داد

                    كيلوگرم در هکتار( و    3 /  94 )                              كيلوگرم در هکتار(، وجين دسحححتی

                                      كيلوگرم در هکتار( هر كدام موجب افزايش    3 /  90          الو سحححياه ) م

                                     دار وزن خشححک كالله زعفران در مقايسححه با                 قابل توجه و معنی

                                          شحدند و بدين ترتيب نقش بسحزائی در ارتباب با           عدم وجين       تيمار

                     ولی در عين حال اختالف   ،                               افزايش وزن خشک كالله نشان دادند

                   (. ميانگين وزن خشک  4                                داری بين آنها مشاهده نشد )جدول    معنی

نار )                    كيلوگرم در هکتار(،    3 /  61                                  كالله زعفران در تيمارهای برگ ا

        كيلوگرم    3 /  21                             كيلوگرم در هکتار(، برگ پسته )   3 /  46           برگ انگور )

تار(، كلش جو ) بدون اختالف    3 /  16                   در هک تار(                               كيلوگرم در هک

                 دار وزن خشحححک كالله                               دار با يکديگر موجب افزايش معنی    معنی
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به تيم                     اختالف معنی داری بين        شحححدند.          عدم وجين   ار            نسحححبت 

                                                         عملکرد كالله در تيمارهای يادشده با تيمار وجين دستی مشاهده 

     نشد.

                                          نتايج تحقيق نشحححان داد كه همه تيمارهای مالو           بیور كلی، 

                                                     مورد اسححتفاده به اسححتثنای مالو پالسححتيک شححفاف، توليد كالله 

سبت به تيمار عدم كنترل علف هرز بهبود      داری     معنی                                                 زعفران را ن

                                                       بوشححيدند. از طرف ديگر، ميزان اين صححفت در زمان اسححتفاده از 

بل توجه و   ها    مالو قا ندم بیور  له موم زنبور عسحححل و گ فا                                               ی ت

  ی   ها                                                 داری بيشتر از تيمار وجين دستی علف هرز بوده و مالو    معنی

سياه، برگ انار و انگور اختالف معنی ستيک                  داری از اين نظر                                         پال

                          هرز نشحححان ندادند. نقش مثبت      های        مل علف                 با تيمار كنترل كا

سياه بر خصوصيات مورد بررسی زعفران در اين                                                       مالو پالستيک 

مار در كنترل علف هرز  نايی اين تي يل توا به دل    ت  اسححح                                                 تحقيق 

( Natavan et al., 2021 گزارش شده است كه استفاده از مالو .)                                    

سياه با افزايش دمای خاك )          (، ميزان Bennet, 2006                                پالستيک 

    دهد        قرار می       تأثير       را تحت     ها                          ذب مواد مغذی به وسححيله ريشححه ج

( Abbasi et al., 2017با كنترل مؤثر علف     های                             (، همچنين، 

 & Kasirajan                   ( و حفظ رطوبت خاك )Lamont, 2005     هرز )

Ngouajio, 2012 شد گياه سزايی دارد.        تأثير              ( بر ر     ثبت  م       تأثير             ب

ياه بر كنترل علف هرز و در ن            تيجه بهبود                                         مالو پالسحححتيک سححح

 ,.Ngouajio et al               تاييد شده است )             پژوهش ديگری          عملکرد در 

2003.)   

سد تفاله موم زنبور عسل نيز به دليل غنی بودن از        بنظر می                                                 ر

             (، حفظ مناسححب Pourghasemian et al., 2020            مواد غذايی )

    ( و Pourghasemian & Moradi, 2018           رطححوبححت خححاك )

 Natavan et    رز ) ه     های                            همچنين كنترل مناسحححب تراكم علف

al., 2021 .توانست باعث بهبود چشمگير عملکرد زعفران شود )                                              

سد كه علت افزايش عملکرد كالله زعفران در               چنين به نظر می                                         ر

صرف ديگر مالو    بر      واد م         مثبت اين        تأثير             ی آلی نيز به   ها                    شرايب م

     يگر،               باشد. از طرف د                               هايی فيزيکوشيميايی خاك مربوب می     ويژگی

    ل و                منفی بر القای گ       تأثير                                از آنجاييکه دمای باا طی تابسحححتان 

          و با توجه  (Molina et al., 2005)                       كميت گلدهی زعفران دارد

                                                        به نقش مثبت كاربرد بقايای گياهی در تعديل درجه حرارت خاك 

( Zotarelli et al., 2009)   سد كه اعمال اين               چنين به نظر می                  ر

                             خاك و تعديل آن منجر به بهبود         بر دمای        تأثير                تيمارها به دليل 

          نشححان داده     ها                                      ميزان گلدهی زعفران شححده اسححت. برخی بررسححی

  ل                           بر محتوای نيترات خاك، تعدي       تأثير                       اسححت كه بقايای گياهی با 

خاك  عت از نفوا نور و حفظ محتوی رطوبتی  مان خاك، م مای                                                      د

ند رشحححد و نمو علف  می حت                    توا ند        تأثير               های هرز را ت           قرار ده

( Judice et al., 2007 آزادشححححهححركححی و هححمححکححاران .)                       

( Azadshahraky, 2010 كاهش ماده آلی و                                 ( افزايش ميزان 

                                                   وزن موصححوب ظاهری خاك را در نتيجه حفظ بقايای گندم در 

شاهده كردند. ليمون -Limon                 ارتگا و همکاران ) -                           سیژ خاك م

oretga et al., 2008 صحيژ مالو                                    ( گزارش نمودند كه مديريت 

                                  در افزايش كارايی مصححرف عناصححر غذايی        تواند           كلش گندم می

          ذار باشد.  گ       تأثير                                              مانند نيتروژن و نيز بهبود عملکرد گياهان زراعی 

            ( نيز اظهار Danga & Wakindik, 2009                   دانگا و واكينديکی )

سايش  ضمن كاهش فر سیحی كلش گندم،  شتند كه كاربرد                                                  دا

     شحححود.                                             خاك منجر به افزايش فراهمی عناصحححر غذايی خاك می

         تواند در                                       ر اين حفظ كاه و كلش گندم در سححیژ خاك می      عالوه ب

        ی دارای   ها                                             تعديل درجه حرارت خاك مؤثر باشد، به طوريکه خاك

                           ی فاقد بقايا در درجه حرارت   ها                            بقايای سیحی در مقايسه با خاك

شب حرارت  سويی ديگر در  شده و از                                                      باای محيیی ديرتر گرم 

ما                      خود را ديرتر از دسحححت می تايج آز ند. ن             يشحححات بيالس و                 ده

         مالو كاه        تأثير              ( نشححان داد كه Bilalis et al., 2003         همکاران )

شد علف  Amaranthus )                  های هرز تاج خروس                    گندم در توقف ر

retroflexus)    يو پ فر  لو ي ن يش از   ( Ipomoea tricolor )             و         ب

       به خاك     ها                                      مصحححرف علف كش بود و اضحححافه كردن اين نهاده

ست كه   می شده ا ستفاده از مالو                              تواند همچنين تاييد    ی     ی آل  ها               ا

 Gibson et                            های هرز را در خاك كاهش دهد )            بانک بذر علف
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al., 2011ی زعفران از   ها                                  (. عالوه بر اين، برای محافظت از بنه            

                                                    سححرمای زمسححتان در هلند، كاربرد مالو كاه غالت توسححب برخی 

    (. Soufizadeh et al., 2008                           برخی محققين توصيه شده است )

به نظر می             بیور كلی، چني كه علت بهبود ع           ن    د     ملکر                  رسحححد 

ياهی عالوه بر فراهمی  يای گ قا كاربرد ب                                                    زعفران در شحححرايب 

     هايی            ها بر ويژگی    مالو       تأثير                               نيتروژن و ديگر عناصحححر غذايی، به 

صيات صو صوب در طی                  خاك، تعادل دمايی                     نظير بهبود خ                )به خ

                     و بهبود محتوی رطوبتی                          انگيزی در اواسحححب تابسحححتان(        دوره گل

شد. همچنين به نظر می    مربو سد كه با فراهمی مواد آلی در                         ب با                              ر

                               توانسححته اسححت نقش مؤثری بر بهبود          تيمارها               مقايسححه با سححاير 

                                                       خصوصيات فيزيکوشيميايی و بيولوژيکی خاك داشته باشد. بیور 

ساقه هوايی و وجود برگ سته، فقدان  شد آه سرعت ر     های                                                 كلی، 

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

                        ها را موجب گردد. از طرف                             تواند كاهش كارايی مصححرف نهاده  می

                                                        ديگر، با توجه به ضححرورت توسححعه كشححت و كار اين گياه نقدينه، 

                                       رسححد كه كاربرد بقايای گياهی در دسححترس هم               چنين به نظر می

                                             توان به عنوان راهکاری پايدار برای دسحححتيابی به          هسحححت را می

صرف نهاده                       عملکرد میلوب و همچنين           ها در اين                        بهبود كارايی م

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

تا كه هر سحححه ترك     انس ي   وار   ه ي   تجز   ج ي   ن    ب ي                     نشحححان داد 

    رصد  د   ک ي              در سیژ احتمال    ن ي               سافرانال و كروس   ن،  ي       کروكروس ي پ

      نتايج     (. 3       )جدول    ند         قرار گرفت   ش ي         مورد آزما   ی     مارها ي ت       تأثير    تحت 

سه  سين در        مقاي شترين ميزان پيکروكرو شان داد كه بي                                                  ميانگين ن

سياه بدست آمد كه بیور معنی شتر                                             تيمار مالو پالستيک             داری بي

                                (. تيمارهای مالو جو و وجين دسححتی  4                           از بقيه تيمارها بود )جدول

عدی از نظر ميزان پيکروكروسحححين قرار  به ب                                                       بدون اختالف در رت

يب نيز د ند. كمترين ميزان اين ترك مالو برگ انگور و                                    گرفت                     ر 

سياه به  ستيک  سبت به مالو پال شد كه ن شاهده                                                     كلش گندم  م

               درصد كمتر بود.    41  و     45           ترتيب حدود 

                                                         از نظر ميزان سححافرانال نيز بيشححترين مقدار در دو تيمار مالو 

شد )جدول  شاهده  سياه م ستيک              (. تيمارهای  4                                     كلش جو و پال

سته و عدم كنترل علف هرز در رتبه بعدی    ه               از نظر اين ماد                                           مالو پ

                                                           قرار داشححتند. دو تيمار مالو برگ انگور و كلش گندم نيز كمترين 

                                                              مقدار سافرانال را شامل شدند. ميزان اين ماده در مالو های تفاله 

                                                         موم زنبور عسل، پوشال زعفران و پالستيک سفيد بيشتر از تيمار 

     بود.   ز  هر     های               وجين دستی علف

سين در تيما سي                                 بااترين ميزان ماده كرو ستيک     اه                 ر مالو پال

شد كه بیور معنی شاهده  شتر از ديگر تيمارهای مورد                       م                                  داری بي

                                      (. تيمارهای برگ انگور، برگ انار و كلش  4                بررسحححی بود )جدول 

                                  دار با يکديگر كمترين ميزان كروسححين                     گندم بدون اختالف معنی

                             داری بين تيمارهای وجين و عدم                         را شححامل شححدند. اختالف معنی

شد.     اين   ان  ز        ز نظر مي              وجين علف هرز ا شاهده ن    ات      تركيب                   تركيب م

                                                           سافرانال، كروسين و پيکركروسين جزء متالوليت های ثانويه گياه 

شرايب مديريتی  ستند. تغييرات متابوليت های ثانويه گياهی در                                                            ه

                                                     موتبف، واكنش های متفاوتی نشحححان می دهند. در اين تحقيق، 

      تريکی         دايت الک                                            تغيير محتوی رطوبتی، عناصر غذايی، اسيديته و ه

سخ های  سب انوا  موتلف مالو های پالستيک و آلی پا                                                     خاك تو

باعث شحححدند. در  ثانويه را  بات  فاوتی از نظر ميزان اين تركي                                                          مت

سافرانال،  سياه بر تركيبات                                                      خصوب نقش مثبت مالو پالستيک 

                                                   كروسححين و پيکركروسححين زعفران می توان به نقش مثبت اين 

                         يش رطوبت در دسحححترس گياه و                             تيمار در كنترل علف هرز، افزا

                                                       همچنين افزايش دمای خاك در فصل پاييز و زمستان اشاره كرد 

                                                       كه هر كدام از اين عوامل ممکن اسحححت در بروز اين نتايج نقش 

             داشته باشند.

 

           نتيجه گيري

                                                 نتايج اين میالعه نشحححان داد كه مصحححرف بقايای گياهی و 

     نسبت     ان                                              همچنين مالو پالستيک سياه باعث بهبود عملکرد زعفر
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                    وزن خشحححک كالله زعفران                                 به تيمار عدم وجين شحححدند. از نظر

           كيلوگرم در    3 /  94                                     اختالف معنی داری بين تيمار وجين دسحححتی )

تار های     هک مالو  نار )              ( و  تار(، برگ    3 /  61          برگ ا                        كيلوگرم در هک

           كيلوگرم در    3 /  21                             كيلوگرم در هکتار(، برگ پسحححته )   3 /  46       انگور )

هده نشحححد.           در هکتار(         كيلوگرم    3 /  16                هکتار(، كلش جو )             مشحححا

شيميايی خاك تحت  صيات فيزيکو     دار    عنی م       تأثير                                      همچنين، خصو

ند.  يابی قرار گرفت های مورد ارز مار له موم    که،  ي    بیور                                   تي فا                 مالو ت

    )به    ی       ماده آل     زان ي م                                   و پس از آن، مالو برگ پسححته بااترين      زنبور 

   0 /  72  و    0 /  84           ی)به ترتيب        كربن آل  ،      درصححد(   1 /  40  و    1 /  17      ترتيب 

                  درصد( خاك را دارا    0 /   081  و    0 /   083          )به ترتيب      تروژن ي ن   و      درصد( 

   4 /  64                                            مالو گندم نيز بيشحححترين ميزان هدايت الکتريکی )   .     بودند

  (        لوگرم ي        گرم در ك   ی ل ي م    22 /  08                          دسححی زيمنس بر متر( و فسححفر )

شدت  سل به  ستفاده از تفاله موم زنبور ع شدند. ا سبب                                                         خاك را 

شد. بیوريکه  شدن خاك  سيدی     7 /  66      را از     خاك   pH                                  منجر به ا

                                       تغيير داد. استفاده از مالو پالستيک سياه    4 /  18                 در تيمار شاهد به 

                                                         بااترين ميزان كروسين، پيکروكروسين و سافرانال كالله زعفران 

                                                          را دارا بود. كاربرد مالو جو از نظر خصححوصححيات كيفی زعفران در 

                                      بنابراين، نتايج اين تحقيق نشححان داد كه                       رتبه بعدی قرار داشححت.

                                                   ی مورد ارزيابی به استثنای پالستيک شفاف می توانند در        مالو ها

                                                   بهبود عملکرد زعفران و همچنين خصححوصححيات فيزيکوشححيميايی 

                خاك مؤثر باشند.
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