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اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی
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اقحوانی شجری ،م ،.رضوانی مقدم ،پ ،.قربانی ،ر ،.و کوچکی ،ع.ر .5931 .اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه
زعفران ( .)Crocus sativus L.زراعت و فناوری زعفران.9-53 :)5(5 ،

چکیده
به منظور ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران و نیز جمعیت علفهای هرز در مزرعه زعفران تحت تأثیر برخی گیاهان پوششی ،آزمایشیی
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سیا زراعیی  5931-39در سیه
تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل شش گونه گیاه پوششی جو ،شبدر ایرانی ،شنبلیله ،خلر ،کلزا و منیدا و تیمیار شیاهد بیود .نتیای
تجزیه واریانس حاکی از اثر مثبت و معنیدار گیاهان پوششی بر تمامی شاخصهای موردمطالعه بود .بیشترین تعداد گل در واحد سیط (19
عدد در متر مربع) ،وزن تر گل ( 15/88کیلوگرم در هکتار) و وزن خشک کالله ( 9/339کیلوگرم در هکتار) در شرایط کشیت گییاه پوششیی
کلزا مشاهده شد و در ارتباط با وزن خشک کالله زعفران ،تیمار شاهد  15درصد در مقایسه با کشت انواع گیاهیان پوششیی برتیری داشیت.
عالوه بر این ،حداکثر وزن کل بنههای دختری و وزن بنههای دختری بدون فلس در هر کلون در شرایط عدم کشت گیاه پوششی و پیس از
آن در شرایط کشت گیاه کلزا مشاهده شد .کشت گیاهان پوششی نیز بهطور متوسط  51درصد در مقایسه با تیمار شیاهد در خصیوت تعیداد
بنههای دختری در هر کلون برتری نشان داد .با این وجود کمترین مقدار تمامی خصوصیات کمی گل و بنه زعفیران در شیرایط کشیت جیو
بدست آمد .نتای بیانگر آن بود که اگرچه در بین تیمارهای گیاه پوششی ،حداکثر مقدار تمامی ویژگیهای مربوط به گل و بنیه زعفیران بیه
ترتیب متعلق به خانواده شب بو ،بقوالت و گندمیان بود ،اما کمترین تعداد علفهای هرز به ترتیب به خانوادههای گندمیان ،شب بو ،بقوالت
و در نهایت تیمار شاهد اختصات یافت .بنابراین ،نتای حاکی از عدم برتری کشت گیاهان پوششی بجز گیاه پوششی کلزا در مقایسه با شاهد
در خصوت بهبود شاخصهای گل و بنه زعفران بود.
کلمات کلیدی :تعداد گل ،زعفران ،کالله ،کلزا ،وزن کل بنه.
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زعفران از نظر نیاز بیه آ و عناصیر اییایی گییاهی کیع توقیع

گزار

محسو میشود ( .)Rahmati, 2003گیاه زعفران با دارابیودن

 )et al., 2009حاکی از اثر مثبت کاشت برخی گیاهیان داروییی

خصوصیاتی از قبیل پایین بودن سرعت رشید و شیاخص سیط

بهاره در مزرعه زعفران بیود .برخیی پژوهشیگران دریافتنید کیه

بر  ،باریک و کشیده بودن بر ها و نیز عدم توان این گییاه در

نیتروژن باقی مانده از بقوالت ،توسط زعفیران بیه خیوبی قابیل

جی منابع باعث کاهش قدرت رقیابتی زعفیران در مقایسیه بیا

استفاده می باشد لیا کاشت بقوالت به عنوان گییاه پوششیی در

علفهای هرز و درنهایت کاهش رشد و عملکرد آن میی گیردد

مزرعه زعفران از اهمیت بسزایی برخوردار اسیت ( Mahmood,

لیا کنتر علفهای هرز در میزارع زعفیران یکیی از بزرگتیرین

 .)2001; Shabahang et al., 2013از طرفی ،بقایای گیاهیان

مشکالت این مزارع میباشید ( Kafi et al., 2002; Behdani

پوششی قادر به ایجاد مکان های کوچک جهت فعالیت حشیرات

 .)& Fallahi, 2015; Shabahang et al., 2013در ایین

مفید از جمله شکارچیان حشرات و صیادان بیور علفهیای هیرز

راستا ،محققان کاهش رشد و عملکرد زعفران را به علیت وجیود

کردنید

علفهای هرز در مزارع زعفران گزار

نمود .نتای مطالعات کوچکی و همکیاران ( Koocheki

می باشد ( .)Pullaro et al., 2006این محققین گزار

کردنید ( Ghorbani et

که یک الیه بقایای گیاهان پوششی بر روی سط خاک موجیب

 .)al., 2008از طرفی ساختار کانوپی گیاه زعفران به نحوی میی

کاهش بیور علف های هرز گردید .گیاهیان پوششیی بیا تعیدیل

باشد که در بخشی از دوره رشد خود از امکانات محیط بی بهیره

دمای خاک و ممانعت از شکسته شدن خوا بیر علفهای هیرز

میباشد لیا استفاده از سیستع هیای کشیت مخلیوط و گیاهیان

و همچنین جلوگیری از نفود نور به سط خیاک باعیث کیاهش

پوششی در استفاده بهینه از امکاناتی مانند نور ،آ و مواد ایایی

جوانهزنی و بیوماس تولیدی علفهای هرز میگردد ( Behdani

میی توانید قابیل توجیه باشید ( ;Koocheki et al., 2015b

 .)& Fallahi, 2015پژوهشگران بیان کردند که کاشت گیاه جو

.)Fallahi et al., 2014

به عنوان گیاه پوششی موجب افزایش میاده آلیی خیاک ،بهبیود

گیاهان پوششی از جملیه گیاهیانی هسیتند کیه بیه عنیوان

خصوصیات خاک و کنتر علفهای هرز گردید ( Valenzuela

مهمترین منابع مواد آلی خاک به حسا می آیند و از مهعتیرین

 .)& Smith, 2002جیبسیون و همکیاران ( Gibson et al.,

مزایای آن می توان به بهبود باروری خاک ،تعدیل عواملی ماننید

 )2011نیز کاهش بانک بیر علفهیای هیرز در خیاک را تحیت

دما و رطوبت ،فراهمی و حفظ عناصری مانند نیتیروژن و بهبیود

تأثیر مالچ کاه گندم ( )Triticum aestivumگزار

نمودند در

ساختار فیزیکی و بیولوژیکی خاک و در نهایت افیزایش عملکیرد

این راستا ،استفاده از مالچ کاه االت عالوه برکاهش و تیأخیر در

محصیوالت زراعیی اشیاره کیرد ( ;Koocheki et al., 2015

جوانهزنی و سبز شدن علفهای هرز ،جهیت حفاتیت بنیههیای

 .)Fallahi et al., 2014لیا ،فاکتورهای محیطیی ماننید دمیا و

زعفران از سرما و در نهایت بهبود رشد و عملکرد زعفران توصیه

حاصلخیزی خاک و همچنین عملییات میدیریتی ماننید شیخع و

شیده اسیت ( .)Soufizadeh et al., 2008یکیی از مهمتیرین

زمان برگرداندن گیاه پوششی ،بر تجمع مقدار مواد مغیی در گیاه

راهکارهای بوم شناختی مدیریت علف های هرز ،کاشت گیاهیان

پوششی و نیز گیاه بعدی و به عالوه عملکرد آنها اثر گیار است

پوششی خانواده لگوم ها میباشد ( .)Lal et al., 1991در همین

( .)Sabahi et al., 2006خوزه ماری ()Khoze Mary, 2000

راستا ،گزار

شده است که گیاهان پوششی ایر خیانواده لگیوم

در پژوهشی امکان کشت مخلوط زعفران را با حبوبات و ایالت

که درصد نیتروژن پایین و نسبت  C/Nباالیی دارنید باعیث اثیر

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران...
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مثبت جزئی و یا حتی عدم تأثیر یا اثر منفی بر رشید و عملکیرد

این آزمایش با هدف بررسی اثر انیواع گیاهیان پوششیی بیر

محصیو بعید از خیود مییشیوند ( ;Kuo & Jellum, 2002

تراکع و زیست توده علفهای هرز و برخی خصوصیات زراعیی و

.)Wagger, 1989

عملکرد گل و بنیه زعفیران در قالیب طیرح بلیوکهیای کامیل

از اینرو ،به نظر میرسد کیه اسیتفاده از گیاهیان پوششیی

تصادفی با سه تکرار در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیکده کشیاورزی

مناسب ،خصوصا گیاهان پوششی پاییزه که فصل رشد و نیاز آبی

دانشگاه فردوسی مشهد (واقع در  59کیلومتری شرق مشیهد بیا

آنها تا حدودی منطبق با دوره رشید و فعالییت زعفیران اسیت،

عییرج جغرافیییایی  91درجییه و  55دقیقییهی شییمالی و طییو

میتواند ضمن افزایش کارایی استفاده از نهادهها ،اثرات مثبتی بر

جغرافیایی  53درجه و  18دقیقهی شرقی و ارتفاع  385متیری از

رشد و عملکرد این گیاه دارویی داشته باشد ( Koocheki et al.,

سییط دریییا) در سییا زراعییی  5931-39اجییرا شیید .تیمارهییای

 .)2015b; Fallahi et al., 2014بیر ایین اسیاس ،بکیارگیری

آزمایشی شامل گیاهیان پوششیی جیو (،)Hordeum vulgare

راهکارهای مدیریتی در این زمینه حایز اهمییت میی باشید .لییا

شیییییبدرایرانی (resupinatum

 ،)Trifoliumشییییینبلیله

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر کاشت گیاهان پوششی

( ،)Trigonella foenum – graecum L.خلیر ( Lathyrus

مختلف بر خصوصیات زراعیی و عملکیرد گیل و بنیه زعفیران و

 ،)sativusکلزا ( ،)Brassica napusمنیدا ()Eruca sativa

جمعیت علفهای هرز در شرایط آ و هوایی مشهد بود.

و شاهد بود .قبل از اجرای آزمایش نمونه برداری از عمیق 9-99
سانتی متری خاک انجام شد که نتای آن در جدو  5آورده شده

مواد و روش ها

است.
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Soil physical and chemical characteristics of experimental location

پتاسیم
K
)(ppm

فسفر
P
)(ppm

نیتروژن کل
Total N
)(%

کربن آلی
O.C.
)(%

)(ms.cm-1

136

41

0.07

0.38

0.67

هدایت الکتریکی
EC

عملیات کاشت بنههای زعفیران (بیا متوسیط وزن  1تیا 59

اسیدیته
pH

سیلت
Silt
)(%

رس
)Clay (%

شن
)Sand (%

8.42

31.95

48.46

19.59

بافت خاک
Soil texture

لومی سیلتی
Silty loam

آبیاری او  ،به منظور تسهیل در خروج جوانه های گیل و بیر

گرم) با تراکع کشت  599بنیه در متیر مربیع بیا فاصیله 59*59

زعفران از خاک ،عملیات سله شیکنی صیورت گرفیت .عملییات

سانتیمترمربع ،در  19خط کاشت به صورت ردیفی در هر کیرت

وجین دستی نیز در طو فصل رشد انجام شد.

 1مترمربعی در نیمه شهریورماه 5931در عمق  55سانتی متیری

نمونهبرداری از علفهای هرز بیا کیوادراتی بیه ابعیاد × 9/5

خاک انجام شد .هع زمان کاشت دستی بیر گیاهیان پوششیی در

 9/5مترمربییع ،دو مرتبییه اواسییط اسییفند مییاه  5931و اوایییل

بین ردیفهای زعفران برحسب تراکع مورد نیاز برای هر گیاه به

اردیبهشت ماه  5939انجام و سپس گونههای پاییزه و بهیاره بیه

صورت ردیفی در هر کرت انجام گردید .آبیاری او بالفاصله بعد

تفکیک باریک بر و پهن بر شیمار

و وزن خشیک آنهیا

از کاشت و سایر آبیاری ها طبق عرف و با توجه به شرایط آ و

اندازه گیری شد .سپس نمونه ها بهطور جداگانه در آون با دمیای

هوایی منطقه و هر کرت بصورت جداگانه صورت گرفت .پیس از

 15درجه سانتی گراد به مدت  18سیاعت قیرار داده شید و وزن
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خشییک آنهییا انییدازهگیییری گردییید .در خییرداد مییاه ،5939

صورت روز در میان گلهیای تیاهر شیده جمیع آوری و جهیت

نمونه برداری از بنه های زعفران آااز شد و سه کلون از هر کرت

اندازه گیری وزن تر و خشک گل و کالله به آزمایشیگاه منتقیل

از مساحت  9/99مترمربع خارج و جهت اندازهگیری شاخصهای

شدند .درنهایت ،آنالیز دادههای خام آزمیایش بیا اسیتفاده از نیرم

بنه زعفران از جمله تعداد بنه دختری در هر کلون ،مجمیوع وزن

افزار  SAS 9.2انجام شد .جهت مقایسه میانگین دادهها از آزمون

بنه های دختری در هر کلون ،وزن فلس در هیر کلیون ،نسیبت

چند دامنه ای دانکن در سط احتما پن درصد استفاده شد.

وزن بنه به فلس ،متوسط وزن و قطر بنههای دختیری ،متوسیط
تعداد جوانههای گل دهنده در هر بنه دختیری ،تعیداد بنیههیای

نتایج و بحث

دختری در گروههای مختلف وزنی و قطری ،به آزمایشگاه منتقل

شاخصهایکمیگلزعفران


نتای تجزیه واریانس بیانگر اثر معنیدار تیمارهای آزمایشیی

گردیدند .نمونهبرداری از گلهیای زعفیران ،همزمیان بیا شیروع
گلدهی گیاه موردمطالعیه در انتهیای مهرمیاه  5939آایاز و بیه

بر تمامی شاخصهای گلدهی زعفران بود (جدو .)1

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی خصوصیات گل زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 2- Results of variance analysis (mean square) for some parameters of saffron flowers as affected by cover crops

وزن خشک

وزن تر کالله

وزن تر گل

تعداد گل در مترمربع

درجه

Stigma fresh
weight

Flower fresh
weight

Flower number per
m2

آزادی
df

0.0021ns

0.480ns

0.4353ns

41.97ns

9.440ns

2

**0.2323

**10.224

**18.014

**3419.7

**140.7

6

0.0294

1.1140

3.7418

151.22

5.621

12

26.85

20.36

33.71

16.73

16.96

-

وزن خشک کالله
Stigma dry
weight

گلبرگ
Petal dry
weight

منابع
تغییرات
Source of
variations

تکرار
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سط احتما یک و پن درصد و عدم معنیداری.
**, * and ns significant difference over control at p< 0.01 and p< 0.05 and not significantly, respectively.

حداکثر تعداد گل زعفران در ایین پیژوهش بیا کشیت گییاه

مقایسه با سایر گیاهان پوششی بود زیرا بیشترین وزن تر گیل و

پوششی کلزا و سپس شنبلیله (به ترتییب  19/99و  15/99عیدد

کالله (به ترتیب  15/88و  5/19کیلوگرم در هکتار) در این تیمار

در مترمربع) و کمتیرین تعیداد آن در تیمیار جیو ( 1/89عیدد در

بدست آمد .به عالوه ،کشت گیاه کلزا باعث حصو حداکثر وزن

مترمربع) حاصل شد به طیوری کیه بیین بیشیترین و کمتیرین

خشک گلبر و کالله گیاه زعفران ( 1/11و 9/339کیلیوگرم در

تیمارها بهطور متوسط  88درصد اختالف وجود داشت (جدو .)9

هکتار) نیز گردید و کمترین مقیادیر ایین دو صیفت (بیه ترتییب

با این وجود ،کشت انواع مختلف گیاهان پوششی در این پژوهش

 5/19و  9/5519کیلوگرم در هکتار) با کشت گیاه پوششیی جیو

بهطور میانگین باعث کاهش  59درصیدی تعیداد گیل در واحید

حاصل شد .الزم به ذکر است که بیشیترین مقیدار وزن خشیک

سط گردید .همچنین نتیای حیاکی از برتیری کشیت کلیزا در

کالله زعفران در بین خانواده های گیاهان پوششی به ترتییب در

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران...
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تیمار گیاهان خانواده شب بوئیان ،خانواده بقوالت و گندمیان ( به

مختلف گیاهان پوششی برتری قابل تیوجهی در ارتبیاط بیا وزن

ترتیب  9/1135 ،9/111و  9/5519کیلیوگرم در هکتیار) بدسیت

خشک کالله زعفران نشان داد (جدو .)9

آمد .تیمار شاهد نیز به میزان  15درصد در مقایسه با کشت انواع
جدول  -3مقایسه میانگینهای برخی خصوصیات گل زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 3- Mean comparisons for some parameters of saffron flowers as affected by cover crops

وزن خشک کالله

وزن خشک گلبرگ

وزن تر کالله

وزن تر گل

Stigma dry weight
)(kg.ha-1

Petal dry weight
)(kg.ha-1

Stigma fresh weight
)(kg.ha-1

Flower fresh weight
)(kg.ha-1

تعداد گل در
مترمربع

تیمارها

Flower number
per m2

Treatments

0.8797ab

6.6005ab

6.883a

92.03b

15.66b

شاهد

0.4780c

4.24c

6.783a

72.05bc

11.33bc

Persian
clover

0.7645abc

5.6265abc

6.083a

89.32b

21.33a

شنبلیله

0.6460bc

5.1047bc

5.70a

61.88c

10.66c

0.9907a

7.4407a

8.533a

117.58a

23.00a

0.5573bc

5.5634abc

5.500a

72.60bc

13.00bc

0.1543d

1.7028d

0.675b

8.97d

2.833d

Control

شبدر ایرانی

Fenugreek

خلر
Grass pea

کلزا
Rapeseed

مندا
Arugula

جو
Barely

در هرستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک ازنظر آزمون چند دامنهای دانکن در سط پن درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level.

با توجه به نتای جدو  ،9عملکرد گل و کالله زعفران تحت

عنصر میشیوند .بیهطیور کلیی ،در شیرایط اسیتفاده از گیاهیان

تأثیر کشت گیاه پوششی برتری معناداری نسبت به شاهد نداشت

پوششی ،از جمله دالیل بهبود نسبی خصوصیات رشد و عملکیرد

و فقط با کشت گیاه جو و شبدر ایرانی ،عملکرد کاهش یافت در

زعفران را میتوان به مواردی ماننید بهبیود خصوصییات خیاک،

شده است که کاشت گیاهان پوششیی

تعییدیل دمییا و رطوبییت و نیییز فراهمییی نیتییروژن نسییبت داد

خانواده بقیوالت ،از طرییق آزادسیازی عناصیر اییایی از جملیه

( .)Behdani & Fallahi, 2015با ایین وجیود ،محققیان بییان

نیتروژن و ممانعت از تلفات عناصر و بهبود ساختار خیاک باعیث

کردند که میزان نیتروژن خاک تحت تأثیر کشت گیاهان پوششی

ایجاد شرایط مناسب جهت گلدهی و در نهایت افزایش عملکیرد

خلر و شبدر ایرانیی کیاهش یافیت ( )Jahan et al., 2013لییا

گیل شیده اسیت ( Isik et al., 2009; Campiglia et al.,

کاهش وزن بوته گیاه ریحان ( )Ocimum basilicum L.تحت

 .)2010عالوه بر این ،بقاییای گیاهیان خیانواده بقیوالت ماننید

تأثیر کشت گیاه پوششی ممکن است ناشیی از کمبیود نیتیروژن

شبدرها ،به علت داشتن الظت باالی نیتیروژن و نسیبت پیایین

مورد نیاز گیاه باشد زیرا برخی نتای حیاکی از آن اسیت کیه آزاد

 C/Nخیلییی سییریع در خییاک تجزیییه شییده و باعییث همزمییانی

شدن نیتروژن موجود در گیاهان پوششی و قابل دسیترس شیدن

آزادسازی نیتروژن از بقایای گیاهی با تقاضای گیاه زراعی به این

آن برای گیاه بعدی نیاز به شرایط و زمان کافی دارد ( Sainju et

برخی پژوهش ها گزار
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کردند که اسیتفاده از

مطالب بیان شده ،دالیل احتمالی افزایش و کاهش عملکرد گیل

 .)al., 2006در تحقیق  1ساله ای گزار

گیاهان پوششیی در ابتیدای آزمیایش ،تیأثیر معنیی داری را بیر

و کالله زعفران تحت تأثیر برخی از تیمارهای گیاهیان پوششیی

عملکرد خشک اندام هوایی سبزیجات نداشت ،در حالیکه در طی

مشخص گردید .از طرفی ،کشت گیاه جو از طریق حجیع بیاالی

سا های بعد و به تدری اثرات مثبت گیاهان پوششی تاهر شید

سایه اندازی در طو رشد رویشی زعفران ،باعث کاهش ترفیت

( .)Tian et al., 2010محققان بیان کردند که کمتر بودن تراکع

فتوسنتزی زعفران و در نهایت موجب کاهش گلدهی و عملکیرد

زعفران در کشیت مخلیوط بیا زنییان ( )Carum capticumو

گل زعفران گردید .لیا به نظر میرسد پایین بودن شاخص سط

همچنین طوالنی تر بودن دوره رشد گیاه همراه ،از جمله دالییل

بر و باریک بودن بر های زعفران و نییز تطیابق دوره رشید

کاهش عملکرد زعفران در کشت مخلوط بود همچنین نیاز آبیی

برخی از گیاهان پوششی با زعفران موجب افزایش قدرت رقابتی

بیشتر زنیان نسبت به سایر گیاهان موردمطالعه در این آزمایش و

برخی گیاهان پوششی در مقایسه با زعفران شده و در نتیجیه بیا

کشت خالص باعث افزایش دفعات آبیاری در دوره خوا زعفران

سایه اندازی بر روی زعفران موجب اختال در فرایند فتوسینتز و

و در نهایت کاهش عملکرد زعفران در کشت مخلوط گردید .زیرا

در نهایت منجر به کاهش عملکرد گل و کالله زعفران در برخی

بر اساس این تحقیق بین طو دوره رشید گییاه همیراه و تعیداد

تیمارهای پژوهش شده است.

آبیاری الزم جهت رسیدن به دوره رسییدگی و عملکیرد زعفیران
رابطه معکیوس و معنییداری وجیود دارد ( Koocheki et al.,

شاخصهای کمی بنه زعفران

 .)2009به نظر میرسد انتخا گیاهانی به عنوان گیاه پوششیی

نتای تجزیه واریانس حاکی از اثیر معنییدار کشیت گیاهیان

با دوره رشد کوتاهتر و نیاز آبیی کمتیر و متناسیب بیا دوره رشید

پوششی بر شاخصهای رشدی بنه زعفران بود (جدو .)1 ،5 ،1

زعفران قادر است عملکرد زعفران را افیزایش دهید .باتوجیه بیه
جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی خصوصیات بنه زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 4- Results of variance analysis (mean square) for some parameters of saffron corms as affected by cover crops

نسبت وزن بنه

تعداد بنه دختری

متوسط وزن بنه

دختری به فلس

Mean
replacement
corm weight

در هر کلون

در هر کلون

وزن بنه های
وزن فلس در

دختری بدون فلس

وزن کل بنه های

هر کلون

در هر کلون

دختری در هر کلون

درجه

Corm/Tunic
weight ratio
per clone

Number of
replacement
corms per
clone

Tunic
weight per
clone

Replacement
corms weight
without tunic
per clone

Total weight of
replacement
corms per clone

df

0.6207ns

0.5931ns

0.03688ns

0.002661ns

5.967ns

6.251ns

2

**10.86

**64.4808

**1.8130

**4.08335

**144.09

**148.3

6

0.4401

2.2147

0.2654

0.0710

5.885

6.7132

12

11.75

12.14

12.06

12.76

11.30

11.00

-

آزادی

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سط احتما یک و پن درصد و عدم معنیداری.
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively.

منابع
تغییرات
Source of
variations

تکرار
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران...
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جدول  -5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تعداد ،قطر و وزن بنه های زعفران در هر کلون تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 5- Results of variance analysis (mean square) for number, diameter and weight of corm in each clone of saffron as
affected by cover crops

تعداد بنه های دختری در هر کلون در وزن های

متوسط قطر

تعداد بنه های دختری در هر کلون در قطرهای

مختلف

بنه های

مختلف

Number of saffron replacement corms per
clone in different diameter categories

دختری

Number of saffron replacement corms per
clone in different diameter categories

آزادی

Mean
replaceme
nt corm
diameter

3-4

2-3

1-2

0-1

0.3248ns

0.0055ns

0.1967ns

0.04763ns

2

*0.9314

0.3199ns

**0.8378

6

0.1153

0.1218

12

22.52

66.64

-

df

<9

6-9

3-6

0-3

0.04810

0.1648ns

0.06710ns

0.3839ns

0.09792ns

**0.7040

*0.1719

**1.1540

**1.1405

*0.15051

**0.6755

0.06680

0.04753

0.1679

0.0777

0.03998

0.1062

0.2647

25.84

42.90

42.33

15.69

9.55

46.76

33.40

ns

درجه

منابع
تغییرات
Source of
variations

تکرار
Replicate

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سط احتما یک و پن درصد و عدم معنیداری.
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively.

جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد بنه ،حداکثر وزن بنه و تعداد جوانه درهر بنه زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 6- Results of variance analysis (mean square) for corm yield, maximum corm weight and number of buds per corm of
saffron as affected by cover crops

متوسط تعداد جوانه در هر بنه
دختری
Average number of buds
per replacement corm

عملکرد بنه های دختری

حداکثر وزن بنه
The maximum
weight of 9<corm

درجه

Yield of replacement corms

آزادی

<9

6-9

3-6

0-3

df

0.6403ns

147.70ns

16411684ns

9226190ns

1392857ns

*869047

2

3.0503ns

**1053

**117007513

*9623015

**23428571

**2555555

6

2.1164

111.02

12335730

2628968

3392857

174603

12

25.86

26.87

26.87

42.56

42.27

15.66

-

منابع
تغییرات
Source of
variations

تکرار
Replicate

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سط احتما یک و پن درصد و عدم معنیداری.
**, * and ns significant difference over control at p< 0.01 and p< 0.05 and not significantly, respectively.

بیشترین وزن کل بنههای دختری و وزن بنیههیای دختیری

در بین تیمارهای دارای گیاه پوششی ،بیشترین وزن کل بنه-

بدون فلس در هر کلون در شرایط عدم کشیت گییاه پوششیی و

های دختری در هر کلون به ترتیب به خانواده شب بو ،بقوالت و

پس از آن در شرایط کشت گیاه کلیزا مشیاهده شید ،و کمتیرین

سپس گندمیان ( 15/91 ،11/11و  59/11گرم) اختصیات پییدا

مقادیر این شاخص ها با کشت گییاه پوششیی جیو بدسیت آمید

کرد بهطور کلی وزن کل بنههای دختری در هر کلون در تیمیار

(جدو .)1

شاهد  5/5برابر تیمارهای حاوی گیاه پوششی بود.
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جدول  -7مقایسه میانگینهای برخی خصوصیات بنه زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 7- Mean comparisons for some parameters of saffron corms as affected by cover crops

متوسط وزن بنه
Mean
replacement
corm weight
)(g

نسبت وزن بنه
دختری به فلس
در هر کلون

وزن فلس

وزن بنه های دختری

در هر کلون

بدون فلس در هر

وزن کل بنه های دختری

Number of
replacement
corms per clone

Tunic
weight
per clone
)(g

کلون

Totalدر هر کلون

تعداد بنه دختری
در هر کلون

تیمارها

Replacement
corms weight
without tunic per
)clone (g

weight of
replacement corms
)per clone (g

Treatments

8.6882a

16.123ab

3.6667b

1.8620c

30.000a

31.867a

شاهد

5.6276cd

3.678d

3.6667b

4.3423a

15.973c

20.317c

3.6202e

13.645b

4.444b

1.0953d

14.977c

16.070cd

6.0171c

13.632b

4.666b

1.9167c

25.820ab

27.733ab

7.3794b

16.714a

4.000b

1.6633c

27.853a

29.517ab

4.4899de

8.386c

5.777a

2.7967b

23.110b

25.783b

3.6725e

13.581b

3.6663b

0.9320d

12.487c

13.420d

Corm/Tunic
weight ratio
per clone

Control

شبدر ایرانی
Persian
clover

شنبلیله
Fenugreek

خلر
Grass pea

کلزا
Rapeseed

مندا
Arugula

جو
Barely

در هرستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک ازنظر آزمون چند دامنهای دانکن در سط پن درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple range test in 5% level.

نتای مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشیترین تعیداد بنیه
های دختری در هر کلون ( )5/11با کشت گییاه منیدا حاصیل

کمترین آنها با کشت گیاه پوششی جیو (بیه ترتییب  9/5599و
 )9/1199بدست آمد (جدو .)8

شد به عالوه کشت گیاهان پوششی بهطور متوسط  51درصد در

همچنین حداکثر عملکرد بنه ها در سایز بیاال ( <3گیرم) در

مقایسه با تیمار شاهد در خصوت تعداد بنه های دختری در هیر

تیمار عدم کشت گیاه پوششی حاصیل شید بیه عیالوه در بیین

کلون برتری نشان داد .کشت گیاه کلزا و شیبدر نییز بیه ترتییب

تیمارهای حاوی گیاه پوششی ،بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط

باعث حصو حداکثر و حداقل نسبت وزن بنه دختری بیه فلیس

به خیانواده شیب بیو ،بقیوالت و در نهاییت گنیدمیان (،51118

در هر کلون شد .به عالوه ،کشت انیواع مختلیف خیانواده هیای

 55153و  1989کیلوگرم در هکتار) بود که مقدار این شاخص در

گیاهان پوششی باعث کاهش متوسط وزن بنه در مقایسه با تیمار

خانواده شب بو  1برابر گندمیان بود .عدم کشت گیاه پوششی نیز

شاهد گردید چنانکه بین اینها  15درصد اختالف وجیود داشیت

باعث برتری قابل توجهی در مقایسه با کشت گیاهان پوششی در

(جدو  .)1نتای نشان داد که بیشترین تعیداد بنیه در قطرهیای

ارتباط با متوسط تعداد جوانه بود به طوری که بین ایین هیا 19

باال ( 9-1سانتی متر) با کشت گیاه کلیزا و پیس از آن در تیمیار

درصد تفاوت معنیدار وجود داشت (جدو .)3

شاهد ( 5/55و  )9/8899و در وزن های باال ( <3گرم) در تیمار
شاهد ( )5/55و پس از آن با کشت گیاه کلزا و منیدا ( )5/99و

00

... خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران،اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز

 قطر و وزن بنه های زعفران در هر کلون تحت تأثیر گیاهان پوششی، مقایسه میانگینهای تعداد-8 جدول
Table 8- Mean comparisons for number, diameter and weight of corm in each clone of saffron as affected bycover crops

تیمارها
Treatments

تعداد بنه های دختری در هر کلون در قطرهای

متوسط قطر بنه

مختلف

های دختری

مختلف

Number of saffron replacement corms per
clone in different diameter categories (cm)

Mean
replacement
corm diameter
(cm)

Number of saffron replacement corms per
clone in different diameter categories (g)

0-1

1-2

2-3

3-4

0.0000c

1.4433ab

1.3333ab

0.8867b

Persian
clover

0.7767b

1.0000b

1.2200ab

شنبلیله

0.4467bc

1.6667ab

0.5567bc

شاهد
Control

شبدر ایرانی

Fenugreek

خلر
Grass pea

کلزا
Rapeseed

مندا
Arugula

جو
Barely

تعداد بنه های دختری در هر کلون در وزن های

0-3

3-6

6-9

9<

2.3586ab

1.2200d

0.4467cd

0.4433bc

1.5567a

0.6667bc

1.9864bc

1.7767c

0.7767dc

0.4433bc

0.6700b

1.8900a

0.4433bc

2.0275bc

2.8900a

0.0000d

0.8900a

0.6667b

1.5567ab

2.2233a

0.3300bc

1.9999bc

1.4433cd

1.7767a

0.2233c

1.2233a

0.1100bc

1.6667ab

0.6700b

1.5533a

2.4167a

1.3300cd

1.0000abc

0.3333c

1.3333a

1.5567a

2.0000a

1.3333ab

0.8900b

1.7748c

2.3333b

1.2233ab

0.7800ab

1.3300a

0.2200bc

1.2200b

2.1133a

0.1100c

2.0795abc

1.4433cd

1.5533ab

0.4433bc

0.2200b

.در هرستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک ازنظر آزمون چند دامنهای دانکن در سط پن درصد تفاوت معنیداری ندارند
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple range test in 5% level.

 حداکثر وزن بنه و تعداد جوانه درهر بنه زعفران تحت تأثیر گیاهان پوششی، مقایسه میانگینهای عملکرد بنه-9 جدول
Table 9- Mean comparisons for corm yield, maximum corm weight and number of buds per corm of saffron as affected by
cover crops

عملکرد بنه های دختری

تیمارها

حداکثر وزن بنه
-1

Yield of replacement corms (kg.ha )

Treatments

The maximum weight of
9<corm (kg.ha-1)

متوسط تعداد جوانه در هر بنه دختری
Average number of buds per
replacement corm

0-3

3-6

6-9

9<

1833.3d

2000cd

3333bc

21856a

65.567a

6.767a

Persian
clover

2666.7c

3500bc

3333bc

12321bc

36.963bc

3.869b

شنبلیله

4333.3a

0d

6667a

9391c

28.173c

5.405ab

2166.7cd

8000a

1667c

12067bc

36.200bc

6.340ab

2000.0cd

4500abc

2500c

17313ab

51.940ab

6.262ab

3500.0b

5500abc

5833ab

16143ab

48.430ab

5.919ab

2166.7cd

7000ab

3333bc

2380d

7.140d

4.812ab

شاهد
Control

شبدر ایرانی

Fenugreek

خلر
Grass pea

کلزا
Rapeseed

مندا
Arugula

جو
Barely

.در هرستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک ازنظر آزمون چند دامنهای دانکن در سط پن درصد تفاوت معنیداری ندارند
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple range test in 5% level.
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با توجه به نتای جداو  8 ،1و  ،3از جملیه دالییل احتمیالی

طی دوره رشد و نمو ،نتوانسته هیچ آسیبی به رشد و نمو زعفران

برتری عدم کشت گیاهان پوششی در مقایسه با کشت آنهیا در

و ماده خشک بنه ها وارد نماید لیا بین کشت خالص و مخلیوط

ارتباط با برخی از شاخصهای بنه زعفران ،میی تیوان بیه عیدم

از نظر عملکرد تفاوت معنیداری وجود نداشت که بنظر میرسد

وجود زمان کافی جهت تجزیه بقایا و اثرات دگرآسییبی گیاهیان

مدیریت صحی گیاهان پوششی توانسته شاخصهیای رشیدی و

پوششی اشاره کیرد ( .)Kramberger et al., 2009کیوچکی و

عملکرد بنههای دختری زعفران را بهبود بخشد.

همکییاران ( )Koocheki et al., 2009در آزمایشییی بییر روی

با این حا  ،با توجه به برخی گزار ها قابل ذکر اسیت کیه

کیرد

گیاهان پوششی با بهبود باروری خاک ،سهولت فراهمی نیتروژن،

که استفاده از گیاهان دارای دورة رشد طوالنی در بهار بیه دلییل

ایجییاد تعییاد در رطوبییت ،تشعشییع و دمییا و همچنییین بهبییود

افزایش تعداد دفعات آبیاری تابستانة مزرعه زعفران باعث کاهش

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک نقیش بسیزایی

قابل توجه عملکرد زعفران میشود .بر این اساس ،جهت ممانعت

در اسییتقرار گیاهییان زراعییی و در نهایییت افییزایش عملکییرد

از کاهش عملکرد ،زعفران را میتیوان بیا گیاهیانی بیه صیورت

محصوالت زراعی ایفیا مییکننید ( ;Koocheki et al., 2015

مخلوط کاشت نمود که دورة رشد کوتاهتری داشته و لیا به تعداد

 .)Behdani & Fallahi, 2015کیییوچکی و همکیییاران

دفعات آبیاری کمتری نیاز داشته باشند .عالوه بر این ،بیه دلییل

( )Koocheki et al., 2015بر اسیاس پیژوهشهیای مختلیف

ساختار ایرگستردة انیدام هیای هیوایی و زیرزمینیی زعفیران ،از

گزار

کردند که بهتر است گیاهان همیراه و گیاهیان پوششیی

نهادههایی مانند نور ،فضا ،آ و عناصر ایایی به خوبی اسیتفاده

انتخا شده جهت کشت در مزرعه زعفران ،پیاییزه باشیند ،نییاز

نمیشود و از اینرو ،کاشت زعفران به صورت مخلوط با گیاهیان

محدود رطوبتی و ایایی داشته باشند و دوره رشدی آنها نیز در

دیگر و نیز استفاده از گیاهان پوششی مناسب میتواند در افزایش

حداکثر تطابق دوره رشدی زعفران باشد .لیا به نظر مییرسید در

کارایی استفاده از زمین و نهادههیا مفیید واقیع شیود و بیه نظیر

این آزمایش ،احتماالً مصرف نیتیروژن توسیط گیاهیان پوششیی

میرسد که استفاده از گیاهان پاییزه که فصل رشید و نییاز آبیی

خانواده ایر بقوالت مانند جو باعث کمبود دسترسیی بنیههیا بیه

آنهییا نسییبتاً منطبییق بییر دورة رشیید و فعالیییت زعفییران اسییت،

عناصر ایایی و کاهش عملکرد و شاخصهیای مربیوط بیه بنیه

مناسبتر باشد ( .)Behdani & Fallahi, 2015در این ارتبیاط،

زعفران شده است .از طرفی ،تطابق نیازهای اکولوژیکی و زراعی

کاربرد گیاهان پاییزه و بهارهای که دوره رشد کوتاهی دارند و به

گیاه پوششی با زعفران باعث میشود از نظر رطوبت ،مواد ایایی

تعداد آبیاری کمتری نیاز دارند ،از قبییل ماشیک گیل خوشیهای،

و نور بین این دو گیاه رقابت ایجاد نشود و گیاه زعفران بتواند بیا

خلر ،شبدر ،بابونه و مندا بر رشد و عملکیرد زعفیران مثبیت در

استفاده کارآمد از شرایط محیطی به حداکثر رشد و عملکرد خیود

کاشت همزمان تعدادی از گیاهان بهاره با زعفران گیزار

پژوهشهای مختلفی گزار
;2012

al.,

et

شیده اسیت ( Koocheki et al.,

Darbaghshahi

Naderi

;2009

 .)Shabahang et al., 2013; Koocheki et al., 2015نتای
نادری دربااشیاهی و همکیاران ( Naderi Darbaghshahi et

 )al., 2012نشان داد که کشت مخلوط گیاه بابونه با زعفران در

برسد.
علفهایهرزمزرعهزعفران
شاخصهایکمی 


کاشت گیاهان پوششی در مزرعه زعفران بیر شیاخصهیای
رشدی علفهای هرز اثر معنیداری نشان داد (جدو .)59

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران...
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بر اساس نتای مقایسه مییانگین هیا ،بیشیترین تعیداد علیف

در تیمار شاهد ،بیشترین شاخصهای کمی گل و بنه زعفران نیز

هرزهای پهن بر در نمونهبرداری پاییزه و بهاره در شرایط عدم

مربوط به همین تیمار بود ،که این موضوع مؤید این مطلب است

کشت گیاه پوششی (به ترتیب  518و  98/11عدد در متر مربیع)

که رقابتی که گیاهان پوششی با گیاه زعفیران ایجیاد کیرده ،بیه

و بیشترین تراکع علف هرزهای بارییک بیر در نمونیهبیرداری

مراتب بیشتر از رقابت علفهای هرز با زعفران بود و این موضوع

پاییزه در تیمار شیاهد و شیبدر ( 5/99عیدد در متیر مربیع) و در

باعث برتری شاخصهای زعفران در شیرایط عیدم کشیت گییاه

نمونهبرداری بهاره نیز در تیمار شاهد و با کشت خلر ( 1/11عیدد

پوششی گردید .مقایسه بین تیمارهای کاشت گیاهان پوششیی از

در مترمربع) بدست آمد (جدو  )55همچنیین کمتیرین مقیادیر

نظر تعداد گونههای علف هرز نشان داد که بیشترین تعداد گونیه

مربوط به تمامی این شاخصها در شرایط کشیت گییاه پوششیی

در هر دو نمونهبرداری پاییزه و بهاره در کشت خلیر (بیه ترتییب

جو و مندا مشیاهده شید .بیهطیور کلیی حیداکثر تعیداد علیف

 1/11و  )1/11و کمترین تعداد گونه در کشت مندا (به ترتییب

هرزهای پهن بر و باریک بر در تمامی تیمارها به ترتیب در

 9/1111و  9/9999گونه) مشاهده شد (جدو .)55

نمونه برداری پاییزه و بهاره بدست آمد .نتای حاکی از آن بود که

با توجه به نتای مشاهده شده در جدو  ،55چنیین بیه نظیر

با کاشت به ترتیب گیاه جو ،مندا  ،بقیوالت و در نهاییت تیمیار

می رسد که کاشت گیاهان پوششی از طریق تعدیل درجه حرارت

شاهد ،تعداد علفهای هرز روندی افزایشی یافت به طوری کیه

خاک و ممانعت از نفوذ نور به خاک موجب کاهش جوانیهزنیی و

بین بیشترین و کمترین آنها بهطور متوسیط  31درصید تفیاوت

در نتیجه کاهش تعداد گونههای علف هرز شیده اسیت ( Amin

وجود داشت که این اختالف بسیار چشیمگیر بیود .کشیت گییاه

 .)Ghafori et al., 2014در این باره ،برخی محققیان دریافتنید

پوششی شبدر باعث حصو بیشترین وزن خشک علفهای هیرز

که وجود بقایای گیاهی در سط خاک به علت کاهش تغیییرات

پهن بر و باریک بر پیاییزه گردیید (بیه ترتییب 119/51 ،و

دمایی خاک ،مانع از شکسته شدن خوا بیر علیفهیای هیرز و

 5/39گرم در مترمربع) و در نمونه برداری بهیاره ،بیشیترین وزن

جوانهزنیی آنهیا مییشیود (.)Totterdell & Roberts, 1980

خشک به ترتیب مربوط به کشت گیاه خلر و عیدم کشیت گییاه

بهدانی و فالحی ( )Behdani & Fallahi, 2015گزار

کردند

پوششی ( 11/18و  55/31گرم در متر مربع) بیود .کمتیرین وزن

که تعداد گونههای علفهای هرز پهن بر به مراتیب بیشیتر از

خشک علفهای هرز پهن بر با کشیت گییاه جیو و منیدا و

گونههای باریک بر در مزارع زعفران بود که ایین موضیوع بیا

کمترین مقادیر باریک بر ها با کشت جو ،مندا و شنبلیله کیه

نتای حاصیل از آزمیایش حاضیر مطابقیت دارد (جیدو  .)55در

پیکر رویشی بیشتری داشتند ،بدست آمید .ایین موضیوع نشیان

پژوهشی که رو های مختلف کنتر علفهای هرز در مزرعیه

دهنده این مطلب است که هرچیه گییاه پوششیی میورد نظیر از

زعفران بررسی شد ،نتای حاکی از برتری کشت گیاه پوششی به

تراکع و پیکر رویشی بیشیتری برخیوردار باشید ،باعیث کیاهش

دلیل کنتر مناسب علفهای هرز در مقایسه با سایر رو هیای

فضای زیست جهت رشید علیفهیای هیرز و درنهاییت موجیب

مورد مطالعه بود به طوری که استفاده از گیاه پوششی جیو قیادر

کاهش رشد آنها میگیردد (جیدو  .)55نتیای حاصیل از ایین

به کاهش قابل توجه علفهای هرز مزرعه زعفران گردید ( Zare

پژوهش بیانگر آن بود که با وجود بیشترین تراکع علفهای هرز

.)Hosseini et al., 2014

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز ،خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران...
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از طرفی کاشت گیاهان پوششی خانواده لگیومهیا از طرییق
کاهش نیاز به مصرف کودهای نیتروژنی ،باعث کاهش جمعییت

می تواند به عنوان راهکاری در جهت کنتر طبیعیی علیفهیای
هرز مدنظر قرار گیرد.

برخی آفات ،علفهای هیرز و درنهاییت کیاهش مصیرف علیف
کشها و آفیت کیشهیا مییشیود ( Ngouajio & Mennan,

نتیجهگیری

 .)2005; Barberi & Mazzoncini, 2001نتای امین افوری

نتای حاصل از این پژوهش بیانگر برتری عدم کشیت گییاه

و همکیاران ( )Amin Ghafori et al., 2014نییز حییاکی از

پوششی در مزرعه زعفران از نظر صفات مربیوط بیه گیل و بنیه

کاهش وزن خشک علفهای هرز در تمامی تیمارهیای گیاهیان

زعفران بود ،با این وجود کشت گیاهان پوششی توانست با اعما

پوششی در مقایسه با تیمار شاهد بود که البته میزان ایین تیأثیر

قدرت رقیابتی بیاال از حضیور علیفهیای هیرز در ایین مزرعیه

برحسب کیفیت و نوع گیاه پوششیی متفیاوت بیود .لییا گیاهیان

جلوگیری نماید .با توجه به تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفتیه،

پوششییی بییا دارا بییودن خصوصیییاتی از جملییه ،وجییود ترکیبییات

احتماالً علت بهبود نسبی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفیران

باال ،سرعت باالی جوانهزنیی و

در شرایط کاشت گونههای مختلف گیاهان پوششی را مییتیوان

رشد قوی از قیدرت رقیابتی بیاالیی در مقابیل علیفهیای هیرز

عالوه بر فراهمی نیتروژن توسط انواع گونیههیای بقیوالت ،بیه

برخوردار بوده که این موضوع سبب کاهش تعداد و وزن خشیک

بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خیاک ،تعیاد دمیایی و

علفهای هرز میگردد ( .)Fisk et al., 2001عالوه بر این ،اثر

رطوبتی خاک مرتبط دانست .همچنین ،به نظر مییرسید کشیت

نوع گیاه پوششی ،آ و هوا و زمان سا بر جمعییت علیفهیای

بهاره گیاهانی با دوره رشدی کوتاه و کشت گیاهان پیاییزه دارای

هرز متفاوت میباشد ( )Herrero et al., 2001که این نتای بیا

فصل رشد و تیپ رویشی منطبق با زعفران و همچنین گونههای

نتای آزمایشهیای کیوچکی و همکیاران ( Koocheki et al.,

کع نیاز به عناصر ایایی به صورت مخلوط با زعفران مییتوانید

 )2011مطابقت دارد چرا که از نظر نیوع گییاه پوششیی ،شیبدر

راهکاری پایدار بیرای رسییدن بیه عملکیرد مطلیو و افیزایش

ایرانی نتوانست در کنتر علف هرز آسیپاراگوس ( Asperagus

کارایی مصرف نهادهها باشد.

دگرآسیب ،دارا بودن سط بر

 )sp.موفق عمل کند و زمان های مختلف کاشت گیاه اصلی بیر
تراکع علف هرز االب اثرگیار بود .لیا در انتخیا گییاه پوششیی

سپاسگزاری

جهت کنتر علف های هرز باید عوامل مختلفی از جمله شیرایط

هزینه هیای انجیام ایین رسیاله توسیط معاونیت پژوهشیی و

محیطی را در نظر گرفت ( .)Campiglia et al., 2010با توجیه

فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشیاورزی و در قالیب

به مطالعات انجام شده ،بنظر میرسد کاشت گیاهیان پوششیی و

طرح تحقیقاتی مصو با کید  13981میور  31/55/51تیأمین

برگرداندن بقاییای آنهیا بیه خیاک ،از طرییق آزادسیازی میواد

شییده اسییت کییه بییدین وسیییله از حمایییتهییای مییالی دانشییگاه

دگرآسیب به محیط ریزوسفر ،از رشد علیفهیای هیرز ممانعیت

سپاسگزاری میگردد.

کرده که این امر نقش بسزایی در کاهش تراکع و زیسیت تیوده
علفهای هیرز داشیته اسیت .لییا اسیتفاده از گیاهیان پوششیی
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Abstract

This experiment was conducted in order to study the effect of cover crops on weeds
population, flower and corm yield of saffron. The experiment was carried out based on
Randomized Complete Block Design with three replications at the Research Station, Faculty
of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2013-14. The treatments included six
cover crops: barely (Hordeum vulgare), persian clover (Trifolium resupinatum), fenugreek
(Trigonella Foenum – Graecum L.), grass pea (Lathyrus sativus), rapeseed (Brassica napus)
and arugula (Eruca sativa) and control. The results of analysis of variance showed that the
effect of cover crops was significant on all of the studied properties. The maximum flower
number (23.m-2), flower fresh weight (61.88 kg.ha-1) and stigma dry weight (0.990 kg.ha-1)
were observed in the planting of rapeseed. The stigma dry weight at the control treatment was
41% more than planting a different kind of cover crops. Furthermore, the highest total weight
of replacement corms and replacement corms weight without tunic per clone were obtained at
the control and then planting of rapeseed as a cover crop. The number of replacement corms
per clone among cover crop treatments was about 17% more than that of control. However,
the lowest amount of all parameters of flower and corm of saffron were obtained for arugula,
Fabaceae species and barely cover crop treatments. Meanwhile, the minimum amount of weed
density was observed for barely, arugula, Fabaceae species cover crops treatments and control.
Therefore, the results indicated that control and rapeseed as a cover crop treatments had better
effects on the flower and corm parameters of saffron.
Keywords: Flower number, Saffron, Stigma, Rapeseed, Total weight of corm.
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