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مقاله علمی  -پژوهشی

اثر مقدار و زمان كاربرد مالچ بقاياي گندم بر گلدهی و خصوصيات مرفولوژيكی بنههاي
دختري زعفران ))Crocus sativus L.
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هریوندی . ،ر ،.رضوانیمقد  ،پ ،.خر دل ،س ،.و مویدی ،ع.ا .8931 .اثر مقدار و زمان کراربرد مرالچ بقایرای گنرد برر گلردهی و
خصوصیات مرفولونیکی بنههای دختری زعفران ) .)Crocus sativus L.زراع و فناوری زعفران.938-981 :)9(7 ،
مقدمه
بهمنظور بررسی تأثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گند بر عملکرد گل و بنه گیراه دارویری زعفرران آزمایشری بهصرورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گناباد وابسرته بره مرکرز
تحقیقات و آموز

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (بخش زعفران و گیاهان دارویی) در دو سرال زراعری  31-39و  39-35اجررا

شد .فاکتورهای آزمایش شامل مقدار کاربرد کلش گند ( 5 ،1 ،7و  1تن در هکتار) و زمان کاربرد کلش گنرد (اول خردادمراه89 ،تیرمراه و
اول شهریورماه بهصورت پخش سطحی) بودند .نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنیدار زمان پخش مالچ کلرش گنرد  ،مقرادیر کراربرد
مالچ و نیز اثر متقابل آنها بر تمامی شاخصهای گلدهی زعفران در سطح ی

درصد بود .پخش مالچ کلش در اول خردادماه در مقایسره برا

اول شهریورماه بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد گل ،عملکرد گل و عملکرد کلاله خش

زعفران (برهترتیرب ترا 85/3 ، 18/7و  93درصرد)

داش  .همچنین تمامی شاخصهای موردمطالعه بنههای دختری زعفران بهطور معنیداری تح تأثیر زمان پخش مالچ کلش ،سطوح کلش
و نیز اثرات متقابل آنها در سطح ی

درصد قرار گرف  .در بین تیمارهای موردبررسی ،بیشترین افزایش در عملکرد بنههای بیش از  1گر

(517/7گر ) و عملکرد کل بنههای دختری زعفران(8917/1گر ) در نتیجه کاربرد  1تن مالچ کلش در خردادماه مشاهده شدکه نسرب بره
تیمار مصرف  7تن در هکتار بقایا در همان تاریخ بهترتیب افزایش 57/7و 77/7درصدی را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :بنه دختری ،تعداد گل ،خامه ،کلاله خش  ،مالچ کلش.
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تحری ر

مقدمه
زعفران بهعنوان یکی از گرانبهاترین محصولات کشاورزی و
دارویی جایگاه ویژهای در برین محصرولات صرنعتی و صرادراتی

و فعالی ر میکروارگانیسررمهای مفیررد خرراک در کنررار

نفوپپریری و بهبود ثبرات خاکدانرهها نیررز از فوایررد حفررظ و
مردیری بقایرای گیراهی مریباشرد (

;Monzon et al., 2006

 .)Kafiزعفررران گیراهی تر لپره و

 .)Bastian et al., 2009نقش بقایای گیاهی را میتوان به دلیرل

نئوفی اس کره برره خررانواده زنبررق ( )Iridaceaeتعلرق دارد

تأمین عناصرغرایی آزاد شده برای گیاه ،فراهم نمودن کربن تازه

(  )Khan, 2004; Behboodi & Samadi, 2004و ایرن از نظرر

برای تولید زیس توده میکروبی ،کاهش تلفات آب خاک ،تعردیل

زراعی چندساله اس که گلدهری آن در پراییز بروده و از اواخرر

دمای خاک ،کاهش  pHخاک و قابلجرب نمودن برخی عناصرر

Molina et al.,

برای گیاه ،افزایش پخیره رطوبتی خاک ،بهبود خواص فیزیکی و

 .)2004زعفران بسته به شرایط آب و هوایی منطقه کشر شرده

شیمیایی خاک و تأمین منبع انرنی برای فعالی میکروارگانیز ها

میتواند حدود  1تا  83سال به رونرد تولیردی خرود ادامره دهرد

و در نهای افرزایش حاصرلخیرزی خراک برا اهمیر دانسر

( )Kumar et al., 2008و بهطور عمده در نواحی غرب آسریا کره

(.)Jamshidian & Khajehpoor, 1999

ایرران

دارد (et al., 2002

اردیبهشر خش شرده و بره خرواب مریرود (

دارای اقلرریم بررا بارنرردگی سررالانه پررایین ،زمسررتانهررای سرررد و

حفظ بقایایگیاهی با حفظ رطوب خراک از طریرق کراهش

دارد ( Azizi-zohan et

دمای خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک باع افزایش عملکرد

تابستانهایی گررر میباشند ،گسررتر
2008

 .)al.,نیاز به آب کم و تطابق فصل رشد آن بازمان نزولات

و اجرزای عملکررد گیاهران مریشرود (

Limon-Ortega et al.,

جوی مناطق زعفرانکاری ،امکران بهرهبرداری طولانی ،بینیازی

 .)2008; Najafinezhad et al., 2009استفاده صحیح و اصولی از

به ماشینآلات سنگین ،ایجراد درآمرد بررای جوامرع روسرتایی و

بقایای کاه و کلش غلات دانهریز از قبیل گند از اهداف مدیری

ایجاد اشت ال ،باع معرفی زعفران بهعنوان گیاهی جایگزین در

بقایای گیاهی باشرد ( .(Koocheki et al., 2007بقایرای کراه و

نظا هرای کرم نهراده شرده اسر (
& Rezagholizadeh, 2011

;Koocheki et al., 2011b

کلش گند میتوانند تا  33درصد وزن خرود آب جررب کننرد در

و

صورتیکه در مواد رسی ،جررب آب فقرط بره میرزان  89ترا 73

 .)Aghaeiدر منرراطق خشرر

نیمهخش  ،استمرار تولید در گرو حفاظ از منابع آبری و خراک

درصد وزن آنها میباشد (.)Jorabloo et al., 2009

میباشد .در این راستا ،مردیری صحیح بقایرای گیراهی برهجای

دانگا و واکینردیکی ( )Danga & Wakindiki, 2009اظهرار

سوزاندن و یا حرف آنها از سیستمهای زراعی میبایس بهطور

داشتند که حفظ کاه و کلش گند در سرطح خراک مریتوانرد در

Kamkar & Mahdavi Damghani,

تعدیل درجه حرارت خاک مؤثر باشد ،برهطروریکره خاکهرای

 .)2008; Du Prezz et al., 2001حفظ بقایرایگیراهی و بهرره-

دارای بقایای گیاهی در مقایسه با خاکهای فاقد بقایا در درجره

گیری صحیح از ادوات خاکورزی در کاهش فشرردگی خراک و

حرارت بالای محیطی دیرتر گر شده و از سویی دیگر ،در شرب

افزایش حاصلخیزی  ،حفرظ نرزولات و تأمین نرسبی رطوبرر و

حرارت خود را دیرترر از دسر مریدهنرد (.)Chen et al., 2007

نیرز کاهش فرسایش خاک نقش بسیار مرؤثری را ایفرا مریکنرد

باسره و همکاران ( )Basereh et al., 2015نیز با بررسری ترأثیر

 )Cheraghiافررزایش

نوع و مقدار مالچ کاه و کلش گند  ،یونجره و پرت برر نوسرانات

ویژه مورد توجه قرار گیرد (

(et al., 2011; Jorabloo et al., 2009

هریوندی و همکاران ،اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنههای ...
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دمایی سطح خاک در بیرجند نشان دادند اثرات اصلی نوع و مقدار

ناشی از ت ییر اقلیم برر گلردهی آن مرؤثر باشرد .نترایج پرژوهش

مالچ کلش بر دمای سطح خاک زیر مالچ کلش در ظهر و شب و

کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2010نشران داد رنیرم

همچنین اثر متقابل بین آنها در ظهر و در شب معنیدار بود کره

بهینره بررای دوره تلقریح و ظهورگرل در زعفرران 77/83درجره

کمترین دمای سطح خاک در ظهر در زیر مالچ گند ( )79/55و

سانتیگراد همراه با ی

دوره 33روزه تلقیح اس  .افزایش درجه

یونجه ( )77/85در مقدار  1ترن در هکترار دیرده شرد همچنرین

حرارت در طی دوره تلقیح و نیز در مرحله ظهور گل ،اثرات منفی

بیشترین دمای سطح خاک در شب به ترتیب در زیر مرالچ گنرد

بر رفتار گلدهی زعفران خواهد داش برهطوریکره برا افرزایش

( )78/35و یونجه ( 1 )73/75تن در هکتار ثب شد .درمجمروع

میانگین درجه حرارت به میزان  7درجه سانتیگراد بالاتر از دمای

کمترین ،نوسانات دمایی سطح خاک در طول شبانهروز بهترتیرب

بهینه ،گلدهی به دلیل کاهش سرع نمو با تأخیر انجا شده ،در

در زیر کاه و کلش گند  ،یونجه و پرت بدس آمد.

رنیم دمایی  93/78درجه سرانتیگرراد اساسراً گلردهی صرورت

Rezvani Moghaddam et al.,

نخواهد گرف  ،بهعلاوه با افزایش طرول دورهای کره بنرههرا در

رضوانیمقرد و همکراران (

 )2013در پژوهشی دریافتند که پخرش مرالچ کلرش در مهرمراه

معرض درجه حرارتهای بالا قررار مریگیرنرد نیرز اختلالراتی در

بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد گرل و عملکررد گرل زعفرران

گلدهی بروز خواهدکرد و چنانچه دمرای بالابرهمردت 873روز یرا

داش همچنین بیشترین افزایش در عملکرد بنرههرای بریش از

بیشتر ادامه یابد مانع از ظهور گل خواهد شد ،بنابراین به نظر می

87گر و عملکرد کل بنههای دختری زعفران درنتیجه کاربرد 1

رسد که افزایش درجه حرارت ناشی از ت ییر اقلیم کره بررای 89

تن مالچ کلش در مهرماه مشاهده شد.

سال آینده در مناطق کش زعفران در حدود  7درجه سانتیگرراد
فعالی های صنعتی بشرر،

پیش بینی شده اس تأثیر قابل ملاحظهای بر سرع نمو و زمان

طی قرن گرشته به دلیل گستر

ترکیب شیمیایی اتمسفر ت ییر کرده که این امر برروز ت ییررات -

ظهور گل در زعفران داشرته باشرد ( .)Koocheki et al., 2006از

سابقهای را در اقلیم جهانی بهدنبال داشته اس  .این ت ییر ناشری

سوی دیگر نتایج برخی مطالعات حاکی از آن اس که ت ییر اقلیم

از افزایش غلظ گازهای گلخانرهای اسر  .شرواهد نشران داده

باع شروع زودترر فصرل بهرار شرده ،ایرن امرر ت ییراتری را در

اس که با افزایش غلظ گازهای اتمسفری درجه حررارت کرر

فنولونی گیاهان ایجاد خواهد کرد .بروز چنین پدیدهای در مناطق

زمین بهطور قابلملاحظهای افزایشیافته اسر  .از طررف دیگرر،

کش زعفران باع کوتاه تر شدن دوره رشد رویشری و طولرانی

افزایش درجه حرارت پیآمردهای اقلیمری مختلفری را بره همرراه

شدن دوره تلقیح در درجه حرارت بالا شده و به نوبه خود رشرد و

داشته ،عامل اصلی بروز پدید ت ییر اقلریم محسروب مریشرود.

نمو زعفران را تح ترأثیر قررار خواهرد داد (

ت ییر اقلیم تأثیر بسزایی بر چرخه هیردرولونیکی و درنتیجره برر

 .)2010مولینا و همکاران ( )Molina et al., 2004طول مطلروب

منابع آب ،فراوانی و شدت خشکسالی و

سیل دارد (Koocheki et

.)al., 2010

گلدهی زعفران شامل ی
بالا برای القای گلدهی و ی

دوره تلقیح را  73تا  33روزگزار

Koocheki et al.,

کرده ،بیان داشتند که چنانچه

این دوره  893روز یا بیشتر ادامه یابد گلدهی انجا نخواهرد شرد.
دوره تلقیح در درجه حرارتهرای

گلاتگیزی و عملکرد زعفران تح تأثیر مستقیم درجره حررارت

دوره درجره حررارت پرایین بررای

 )Molina et al., 2004و

محیط

بروده (Koocheki et al., 2010

ظهور گلها میباشد .با توجه به حساسی فرآینرد گلردهی ایرن

دماهای بالرا در تابسرتان و دماهرای پرایینترر از حرد بهینره در

گیاه به ت ییرات دما ،بهنظر میرسد کره افرزایش درجره حررارت

زمستان ،میتواند برر القراء گرلدهری و عملکرررد زعفرران ترأثیر
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 )Sadeghi,با درنظرر

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طررح بلروکهرای

منفی داشته

باشد (1996; Sadeghi, 2008

گرفتن تأثیر مثبر کراربرد بقایرای کلش گند در تعدیل درجره

کامرل تصرادفی برا  87تیمرار و سره تکررار در مزرعره ایسرتگاه

حرارت و فراهمری نسربی مرواد آلرری و حفرظ رطوبر خرراک

تحقیقات کشراورزی و منرابع طبیعری گنابراد وابسرته بره مرکرز

( )Najafinezhad et al., 2009; Chen et al., 2007و نیز با توجه

تحقیقات و آموز

کشاورزی و منابع طبیعری خراسران رضروی

به نقش مواد آلی بره عنروان یکری از مهررمترررین عوامررل در

(بخش زعفران و گیاهان دارویری واقرع در فاصرله  9کیلرومتری

زعفررران ( ;Sadeghi et al., 1987

جاده گناباد-روشناوند با عررض ج رافیایی  99درجه و  77دقیقره

 ،)Nehvi et al., 2010به نظر میرسد مدیری صحیح این بقایرا

و  13ثانیه شمالی و طول ج رافیایی  91درجه و  19دقیقره و 71

بتواند گل دهی و نیز عملکرد بنههای دختری زعفران را برهطرور

ثانیه شرقی و در ارتفاع  8395متری از سررطح دریرا) اجررا شرد.

موثری تح تأثیر قرار دهرد.

قبل از کش جه تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خراک

کنتررل ت ییرررات عملکرررد

این آزمایش با هدف بررسری ترأثیر زمران پخرش و سرطوح

مزرعره شامل شاخص واکنش ،هدای الکتریکی ،محتوی عناصر

کاربرد مالچ کلش گند بر شراخصهرای کمری گرل زعفرران و

غرایی نیترونن ،فسفر و پتاسیم از عمق صفر ترا  93سرانتیمترر

همچنین رفتار بنههای دختری آن در سال دو در منطقه گناباد

نمونهبرداری انجا گرف که نتایج تجزیه آن در جردول  8آورده

طراحی و اجرا گردید تا شاید گامی مثب در جه ارتقا و بهبرود

شده اس  .فاکتورهای آزمایشی شامل کاربرد مالچ کلرش گنرد

تولید این محصول باشد.

در چهار سطح ( 5، 1، 7و  1ترن درهکتار) و در سره زمران (اول
خرداد 89 ،تیرماه و اول شهریورماه) به صرورت پخرش سرطحی
بودند.

مواد و روشها

جدول  - 1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1 - Physical and chemical characteristics of soil at experiment site

کربن آلی

نیتروژن کل

فسفر

پتاسیم

)Organic carbon (%

Total nitrogen
)(%

Phosphorus
)(ppm

Potassium
)(ppm

pH

0.314

0.032

8
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7.6

به منظور اجرای آزمایش ،عملیات آماده سازی زمرین شرامل
شخم ،دیس

و تسطیح زمین مطابق عرف منطقه انجا گردیرد.

شاخص واکنش

هدایت الکتریکی
EC
)(dS.m-1
3.6

بافت خاک
Soil texture

لومی شنی
Sandy lomy

انجا شد .بنههای مورد نیاز از گروه وزنی  1-83گر انتخراب و
سپس با دس در عمق  89سانتیمتری خاک کش شد.

بعد از آماده سازی ،کرت بندی زمین با ابعاد  7x7متر انجا شرد.

اولین آبیاری بلافاصله بعد از کش و آبیاری بعردی دو هفتره

متر فاصله در نظر

بعد از آن انجا شد .سپس عملیات سله شکنی بعد از گاورو شدن

گرفته شد و کش زعفران در اواسط شرهریورماه سرال  31و برا

زمین با هدف تسهیل در خروا گلها انجا پریرف  .آبیاریهای

تراکم 833بنه در متر مربع و به فاصله بین ردیف  73سانتیمتر و

بعدی بسته به نیاز آبی گیاه و با توجه به شرایط بارندگی منطقره

فاصله روی ردیف  9سانتیمتر (به صرورت  9 x 73سرانتیمترر)

انجا شد در طول فصل رشد پنج مرحله آبیاری به ترتیب در 73

بین هر کرت  13سانتیمتر و بین بلوکها ی
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مهر (قبل از گلدهی)  9 ،آپر (پس از برداش گل و ظهور برر

مطالعه ،بهمنظور تجزیه آماری دادههرای آزمرایش از نرر افرزار

ها) 79 ،آپر (بعد از وجین علف های هرز زمسرتانه) 79 ،اسرفند و

Mstat-cاسرتفاده شرد .میرانگینهرا نیرز برا اسرتفاده از آزمرون

 89فروردین (به منظور تکمیل رشد بنهها) انجا گرف  .در سال

چنددامنهای دانکن و در سطح احتمال پنج درصد مرورد مقایسره

دو آزمایش نیز زمان آبیاریها مشابه سال اول بود.

آماری قرار گرفتند.

کنترل علفهای هررز از طریرق وجرین دسرتی در دو نوبر
بهمنماه و فروردینماه انجا شد .در طول آزمرایش هریچ گونره

نتایج و بحث

آف کش یا علرفکرش شریمیایی مرورد اسرتفاده قررار نگرفر .

شاخصهای كمي گل زعفران

تیمارهای پخش کلش گند در تاریخهای اول خرداد  89 ،تیرر و

نتایج تجزیه واریانس حاکی از ترأثیر معنریدار زمران پخرش

اول شهریورماه اعمال گردید در ضمن کاربرد مجدد مالچ در سال

مالچ کلش گند  ،سطوح کلرش و نیرز اثررات متقابرل آنهرا برر

دو به دلیل پوسیدگی و یا پراکندگی احتمالی مرالچ در سرال اول

تمامی شاخصهای مرتبط با گلدهی زعفران در سطح ی

درصد

به همان میزان و در همان تاریخ ها صورت گرف .

بود (جدول  .)7از این رو در این مقاله فقط بره بررسری و تفسریر

گلهای زعفران در 89آبانماه سال  39ظاهر شدند .گلدهی

اثرات متقابل این تیمارها بررسی شد .بیشترین تعداد گل (57/97

به مدت  73روز به طول انجامید و در طول این مدت به فاصرله

گل در مترمربع) در تیمار پخش کلش گند برا مقردار  1ترن در

روز در میان برداش گلها انجا شد .جه تعیرین اجرزای

هکتار در اول خردادمراه بره دسر آمرد و کمتررین تعرداد گرل

عملکرد در ابتدای هرکرت کوادراتی به ابعاد  13x93سرانتیمترر

(83/57گل در مترمربع) در تیمار پخش کلش با مقردار  7ترن در

مسرتقر

از

ی

بهصورت تصادفی ( با رعای اثرات حاشیه) سیستماتی

شد و اجزای عملکرد گرل در ایرن کروادراتهرا تعیرین شرد .در
هرکوادرات ،تعداد گلها در واحد سطح شرمار
گل ،وزن خش

کلاله و خامه توسط ترازوی دیجیترال برا دقر

 3/3338گر اندازهگیری شد .وزن خش
رو

هوا خش

شرد و وزن ترر

کلاله و خامه بر اساس

در سایه تعیین شد .برهمنظرور بررآورد عملکررد

هکتار در  89تیرماه مشاهده گردیرد (جردول .)1در هرر یر

سطوح کاربرد مالچ ( 7تا  1تن در هکترار) ،پخرش مرالچ در اول
خردادماه بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد و عملکرد گل داش
بهطوریکه کاربرد  7تن در هکتار مالچ کلش گند  ،تعداد گرل را
در اول خردادماه در مقایسه برا  89تیرر و اول شرهریورماه  ،بره-
ترتیب  831/3درصرد و  18/7درصرد افرزایش داد و نیرز باعر

بنههای دختری در پایان فصل رشرد رویشری در اردیبهشر مراه

بهبود عملکرد گل بهترتیب به میزان  11/8درصد و 85/33درصد

سررال  ،35از سررطحی معررادل  7333سررانتیمترمربررع (13×93

شد .همچنین در هر سه زمان پکر شده ،با افزایش سطوح کاربرد

تعرداد بنرههرای

مالچ کلش گند در هر ماه ،تعداد گل زعفران در واحد سطح به-

سانتیمتر) بنهها برداش شده ،پس از شرمار
دختری تولید شده ،وزن خش

آنها تعیین شد و صفاتی از قبیرل

تعداد کل بنه دختری ،عملکرد کل بنههای دخترری ،تعرداد بنره

طور معنیداری افزایش پیدا کرد (جدول .)1
اثر متقابل زمان پخش مالچ کلش گند و سطوح کلرش برر

دختری در وزنهای کمتر از  1گر  1/8-1 ،و بیشتر از  1/8گرر

عملکرد گلتر معنیدار بود (جدول  .)7بهطروریکره بریشتررین

در واحد سطح اندازهگیری شد .همچنین بنههای دختری در وزن

عملکرد گلتر با میانگین  83/33گر در مترمربع در تیمار پخش

های کمتر از  1گر  1/8-1 ،و بیشتر از 1/8گر در واحرد سرطح

کلش در خردادماه با مقدار  1تن در هکتار مشراهده شرد کره در

اندازهگیری شدند .پس از اندازهگیری تمامی شاخصهرای مرورد

مقایسه با 89تیرر و اول شرهریورمراه ،برهترتیرب  11/9درصرد و
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از سرطوح کراربرد مرالچ ( 7ترا  1ترن در هکترار) و

 77/51درصد افزایش یاف و کمترین میزان آن ،از اثرر متقابرل

در هر یر

تیمار پخش کلش در  89تیرماه با مقدار  7تن در هکتار به میزان

تیمارهای زمان پخش مالچ کلش گند (خرداد ،مرداد و مهرماه)،

 1/99گر در مترمربع حاصل شد (جدول  .)1بر طبرق پرژوهش

پخش مالچ در مهرماه بیشترین ترأثیر را در افرزایش تعرداد گرل

رضوانیمقد و همکاران ()Rezvani Moghaddam et al., 2013

داش .

جدول -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر زمان پخش و سطوح کاربرد مالچ کلش گندم بر برخی از پارامترهای گل زعفران
Table 2- Variance analysis (mean of squares) for the effect of rate and time of straw application as mulch on studied
characteristics of saffron flower

تعداد گل

عملکرد خامه خشک

عملکرد کلاله

درمترمربع

خشک درمترمربع

Dry style yield
per m2

Dry stigma yield
per m2

flower yield per m2

**0.003

**0.007

0.435ns

33.79ns

**0.0001

**0.024

**64.61

**1761.94

2

**0.001

**0.013

**62.52

**526.72

3

**0.0001

**0.003

**5.87

** 122.96

6

0.0001

0.0001

0.905

30.36

22

9.93

9.39

7.92

15.83

عملکرد گل تر
درمترمربع Fresh

درمترمربع
Flower
number per
m2

درجه آزادی

منابع تغییرات

df

S.O.V

2

Block

زمان پخش مالچ

بلوک

)Date of mulch application (D

سطوح کلش
)Mulch levels (M

زمان پخش مالچ × سطوح کلش
DxM
خطا Error

ضریب ت ییرات
)C.V. (%

*** ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح احتمال  9درصد 8 ،درصد و عد اختلاف معنیدارمی باشند.
*, ** and ns are significant at 0.05 and 0.01 level of probability and no significant, respectively.

گل انگیزی و عملکرد زعفران در ارتبا مستقیم برا شررایط
محیطی بهویژه دما و رطوب خاک میباشد.

مریستمی نروک جوانره بنره فعالیر بسریار جزئری دارد (خرواب
حقیقی) .سپس مراحل تکروین و تمایزیرابی انردا هرای رویشری

( .)Molina et al., 2004; Gresta et al., 2009القای گلدهی

زعفران تا روز  81مردادماه انجا میگردد و بعرداز آن ترا روز 79

مریافترد ( Koocheki, et

مردادماه ،مراحل تکوین و تمایز اندا های زایشی (خواب ظاهری)

زعفران در درجه حرارتهای بالا اتفاق

 .)al., 2010مراحل رشد و نمرو گیراه زعفرران مترأثر از عوامرل

انجا میشود .از عوامل مهم کاهشدهنده عملکرد زعفران ،وقوع

محیطی و فیزیولونی بنه میباشد که در برین عوامرل محیطری،

درجه حرارت بیشازحد در تابستان میباشد که میتواند بر القراء

نقش درجه حرارت و دامنه حرارتی در طول دوره رشد و نمرو آن،

گلدهی در مردادماه تأثیر منفری داشرته باشرد ()Sadeghi, 2008

از اهمیر

بسریار ویرژهای برخروردار اسر (

Gresta et al.,

مولینا (et al., 2004

 )Molinaدمای مناسب برای تکوین گل در

 )Koocheki, et al., 2010 2008از اواخر اردیبهشر ترا اواسرط

زعفران را  79تا  77درجره سرانتیگرراد اعلرا کردهانرد .دمرای

تیرماه ،دوره خواب حقیقی زعفران اس  .تا اواسط تیرماه  ،بافر

حداقل ،عامل اصلی و تعیینکننرده تشرکیل گرل و خرروا گرل

هریوندی و همکاران ،اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنههای ...
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میباشد ،به این صورت که هرچه اف دما بیشرتر باشرد روز بعرد

( .)Amirshekari et al., 2007بهطروریکره افرزایش دمرا از 93

تعداد گل بیشتری برداش خواهد شرد (.)Arsalani et al., 2015

درجه سانتیگراد و کاهش دما از  89درجه سرانتیگرراد در طری

عواملی ازجمله دمای هوا ،با میانگین کمتر از  89درجره سرانتی-

فصل رشد میتواند گل انگیزی این گیراه را برهترتیرب ترا  93و

گراد و حداقل دمای  1درجه سانتیگراد  ،نقش اساسی در ظهرور

 833درصرد کراهش

 .)Molinaبرر اسراس

مطلوب گلها دارند ( )Kafi et al., 2002یا گلدهی زعفرران برا

توضیح پکرشده ،نقش مؤثر مالچ کلش گند در افزایش تعرداد و

رسیدن دمای هوا بره  87درجره

سرانتیگرراد اتفراق مریافتراد (

عملکرد گل زعفران در واحرد سرطح مریتوانرد ناشری از بهبرود

2009 Molina et al., 2004

 .)Alizadeh et al.,همچنرین

شرایط فیزیکی خاک از نظر جرب نسبی رطوب و تعدیل دمرای

جعفربیگلو و مبارکی ( )JafarBiglo & Mobaraki, 2009درجره

خاک بهخصوص در طی تابستان ،در نتیجه کاربرد آن باشد.

روز مورد نیاز برای ورود به مرحله تولید گل را در گیاه زعفران ،از
کاش تا گلدهی را  185درجه روز گزار

دهرد (et al., 2005

عملکرد کلاله خش

که مهرمتررین بخرش اقتصرادی گیراه

نمودهاند .حداقل درجه

زعفران را تشکیل میدهد بهشردت تحر ترأثیر مقردار و زمران

حرارت لاز برای ریشه دهی و طویل شردن بر هرا 83،درجره

پخش کلش قرار گرف بهطروریکره بیشرترین عملکررد کلالره

سانتیگراد اس و دامنه دمایی مطلوب برای رشد آنها برین 83

خش

مربو به اثر متقابل تیمار پخش کلش در اول خردادمراه

تا  89درجه سانتیگراد میباشد .درجه حرارت مناسب برای تولید

با مقدار  1تن در هکتار به میزان  3/99گرر در مترمربرع برود و

بنه نیز  83درجه سانتیگراد اس که سربب افرزایش تخصریص

کمترین میزان آن نیز در تیمار پخش کلرش برا مقردار  7ترن در

مواد فتوسنتزی جه تولید و رشرد بنرههرای دخترری مریشرود

هکتار در  89تیرماه به میزان 3/87گر حاصل شد (جدول.)1

جدول  - 3مقایسه میانگین ویژگیهای کمی مطالعه شده گل زعفران تحت تأثیر اثرات ساده زمان پخش و سطوح کاربرد مالچ کلش گندم
Table 3- Mean comparison for studied quantitative characteristics of saffron flower under the influence of simple effect of
rate and time of straw application as mulch

عملکرد خامه خشک

عملکرد کلاله خشک

عملکرد گلتر

Dry style yield
)(g.m-2

Dry stigma yield
)(g.m-2

Fresh flower yield
)(g.m-2

Flower number per m2

0.06a

0.24a

14.25a

47.76a

0.05 b

0.16b

9.62c

23.31c

0.06a

0.16b

12.18b

33.69b

0.04c
0.05bc
0.06ab
0.07a

0.16 b
0. 17b
0. 17b
0.24a

9.06d
10.89c
12.95b
15.17a

25.21c
32. 74bc
38.37ab
42.96a

تعداد گل در مترمربع

تیمارها
Treatments

زمان پخش کلش
Date of mulch application

اول خرداد
22 June

 89تیر
6 July

اول شهریور
23 August

سطوح کلش

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل ی

)Mulch levels (t.ha-1
2
4
6
8

حرف مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنیدار نمیباشند.

In each column, means followed by at least one letter in column are not significantly different at 5% probability level using Duncan’s
Multiple Rang Test.
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با پخش کلش گند به میزان  7ترن در هکترار ،روی سرطح

خصوصیات فیزیکی خاک مانند فراهمی رطوبر و ت ییرر دمرای

خاک بهطورکامل پوشیده نشد و امکان نفوپ تشعشرع خورشرید و

سطح خاک ،در بهبود شاخصهای کمی گل زعفران ،مؤثر باشد.

رسیدن آن به سطح زمین وجود داش ولی برا افرزایش سرطوح

در هر ی

از سطوح کاربرد مرالچ کلرش گنرد ( 7ترا  1ترن در

کاربرد مالچ کلش گند  ،پوشش سطح خاک کامرل شرده ،مرانع

هکتار) پخش مالچ در اول خردادماه بیشترین تأثیر را در افرزایش

نفوپ تشعشع خورشید میشد لرا شراخصهرای عملکررد گرلتر،

و عملکررد خامره

عملکرد کلاله خش

و خامه خش

در هر سه زمان پخش مالچ

تعداد گل ،عملکرد گلتر ،عملکرد کلاله خش
خش

زعفران داش (جدول .)1برتری پخش مالچ کلش گنرد

کلش گند در اول خرداد 89 ،تیر و اول شرهریورماه از ی رونرد

در اول خردادماه میتواند ناشری از تعردیل مناسرب دمرا و حفرظ

افزایشی برخوردار بودنرد و بیشرترین افرزایش در شراخصهرای

رطوب خاک در مقایسه با پخش مالچ در 89مردادماه باشد کره

پکرشده در سطح کاربرد مالچ کلش گنرد بره میرزان  1ترن در

تا حدودی منجرر بره کراهش خرروا گرمرای اضرافی از خراک

هکتار مشاهده گردید (جدول  .)1بهطوریکه پخش مرالچ کلرش

میشود .ضمن اینکه چون گیاه زعفران کل دوره استراح  ،گل

در اول خردادماه در مقایسه با اول شهریور ماه بیشترین ترأثیر را

انگیزی و گلدهی را در تیمرار اول خردادمراه زیرر مرالچ بروده ،از

در افزایش تعرداد گرل ،عملکررد گرل و عملکررد کلالره خشر

فواید مالچ بهره بیشتری گرفته اس  ،لرا پخش مالچ کلش گند

زعفران (بهترتیب تا 85/3 ، 18/7و  93درصد) داش .

در اول خردادماه بر تیمارهای 89تیرماه و اول شهریورماه برترری

کاربرد مالچ کلش گند میتواند برا تحر ترأثیر قررار دادن

داشته اس .

جدول  -4میانگین اثر متقابل زمان پخش و سطوح کاربرد مالچ کلش گندم بر پارامترهای موردمطالعه گل زعفران
Table 4- Mean comparison for interaction effect of rate and time of straw application as mulch on studied parameters of
saffron flower

زمان پخش
عملکرد خامه خشک

عملکرد کلاله خشک

عملکرد گلتر

تعداد گل در مترمربع

سطوح کلش

Dry style yield
)(g.m-2

Dry stigma yield
)(g.m-2

Fresh flower yield
)(g.m-2

Flower number per m2

Mulch levels
)(t.ha-1

0.05c
0.06bc
0.07ab
0.08a
0.03d
0.056c
0.06bc
0.065bc
0.05c
0.055c
0.06bc
0.07ab

0.21c
0.23b
0.25d
0.33a
0.12i
0.14h
0.16fg
0.18de
0.15gh
0.16gh
0.17ef
0.22bc

8.79fg
10.77e
13.59cd
19.09a
g8.35
8.85fg
10.21ef
10.36e
10.03efg
13.04d
14.85bc
15.56b

28def
44.25b
55.23a
62.37a
19.62f
21.47f
24.14ef
28def
28.5def
32.5cde
35.75bd
38.5bc

2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل ی

کلش
Date of
mulch
application

اول خرداد
22 June

89تیر
6 July

اول شهریور
23 August

حرف مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنیدار نمیباشند.

In each column, means followed by at least one letter in column are not significantly different at 5% probability level using Duncan’s
Multiple Rang Test.
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جدول  -5آمار دمای روزانه (حداقل ،حداکثر و متوسط) خرداد ،تیر ،مرداد و شهریورماه  1335شهرستان گناباد
(اداره کل هواشناسی خراسان رضوی)
Table 5- The temperature (minimum, maximum and average) of June, July, August and September of 2015 in Gonabad city
)(Khorasan Razavi, Iran meteorology center
شهریور35

مرداد35

تیر35

خرداد35

))September 2015

))August, 2015

))July, 2015

((June, 2015

روز

متوسط دما

حداکثر دما

حداقل دما

متوسط دما

حداکثر دما

حداقل دما

متوسط دما

حداکثر دما

حداقل دما

متوسط دما

حداکثر دما

حداقل دما

Average
temperatu
re

Maximum
temperatu
re

Minimum
temperatu
re

Average
temperatu
re

Maximum
temperatu
re

Minimum
temperatu
re

Average
temperatu
re

Maximum
temperatu
re

Minimum
temperatu
re

Average
temperatu
re

Maximum
temperatu
re

Minimum
temperatu
re

26.2

33.6

18.8

32.0

38.5

25.4

9.26

34.3

19.5

29.2

34.8

23.5

1

26.0

33.1

18.8

29.6

37.2

21.9

8.26

32.9

20.7

24.9

30.8

19.0

2

24.9

32.1

17.6

29.7

38.4

20.9

4.24

31.8

17.0

23.9

30.4

17.3

3

24.2

32.5

15.9

32.3

40.3

24.3

4.25

33.3

17.5

26.2

33.0

19.4

4

24.9

33.0

16.7

34.0

41.5

26.5

6.26

34.6

18.6

27.9

35.8

20.0

5

24.7

32.9

16.4

33.0

38.3

27.7

3.28

36.2

20.3

26.6

33.6

19.6

6

25.3

33.7

16.8

31.5

37.4

25.6

8.28

34.0

23.5

27.3

35.0

19.6

7

26.0

34.9

17.1

30.3

35.5

25.0

3.28

34.7

21.8

28.2

35.5

20.8

8

26.5

34.0

19.0

29.9

35.3

24.4

4.29

37.8

20.9

29.8

36.7

22.9

9

26.3

33.6

19.0

27.7

33.8

21.5

9.30

40.1

21.7

31.2

38.7

23.7

10

26.9

34.3

19.5

27.2

34.4

19.9

4.31

39.3

23.4

29.7

38.0

21.3

11

28.1

36.2

20.0

27.2

34.3

20.0

6.31

39.2

23.9

28.9

35.6

22.2

12

29.3

35.0

23.5

27.3

34.0

20.5

3.32

39.1

25.5

28.5

34.6

22.4

13

27.1

34.1

20.1

26.9

34.2

19.5

3.33

39.3

27.3

26.5

32.4

20.6

14

28.7

37.0

20.3

27.5

35.4

19.6

5.31

36.5

26.4

27.7

35.7

19.7

15

30.5

37.6

23.4

28.4

35.5

21.3

3.30

36.5

24.1

30.0

39.3

20.6

16

30.1

36.8

23.4

27.5

35.0

20.0

9.30

36.6

25.1

32.1

38.9

25.2

17

29.1

34.9

23.3

27.3

35.7

18.9

7.31

37.6

25.8

9.32

40.2

25.5

18

27.0

32.5

21.4

28.1

36.1

20.0

5.30

36.5

24.5

3.32

39.7

24.8

19

27.4

35.2

19.5

28.7

36.4

20.9

3.29

37.1

21.5

6.32

39.4

25.8

20

27.4

32.8

22.0

28.9

36.7

21.1

1.30

38.4

21.8

31.3

38.2

24.3

21

25.2

33.1

17.3

28.7

36.3

21.1

7.31

39.4

24.0

31.8

38.9

24.6

22

26.5

31.9

21.1

28.4

35.7

21.0

7.30

36.9

24.5

32.1

39.3

24.9

23

26.6

34.9

18.2

27.3

34.2

20.4

5.28

33.6

23.3

30.7

36.7

24.7

24

28.2

36.9

19.5

26.4

34.1

18.7

5.28

36.2

20.7

26.9

32.4

21.4

25

29.5

38.4

20.5

26.3

32.4

20.2

8.28

36.8

20.8

25.6

31.5

19.7

26

27.3

35.9

18.6

26.2

32.8

19.5

3.29

35.7

22.8

25.4

32.2

18.5

27

29.3
27.8
27.4
26.7

38.5
35.2
35.7
34.3

20.1
20.4
19.0
19.1

25.7
25.4
26.1
26.4

33.2
33.2
33.1
34.0

18.1
17.6
19.1
18.8

2.29
29.7
31.9
33.9

36.4
37.5
40.5
41.0

22.0
21.8
23.3
26.7

27.5
27.9
28.0
28.3

34.4
35.1
35.8
36.3

20.5
20.7
20.1
20.2

28
29
30
31

27.1

34.7

19.6

28.4

35.6

21.3

29.7

36.8

22.6

28.7

35.8

21.7

Day

دما
متوسط
ماهانه
Average
monthly
temperatu
re

بررسی ت ییررات دمرایی در مراههرای خررداد ،تیرر ،مررداد و

عنای به اینکه دمای مناسب گلانگیرزی زعفرران در تابسرتان

شهریورماه در گناباد نشان میدهد که متوسرط دمرای روزانره در

حدود  79تا  77درجره اسر و چرون دادههرای اقلیمری گنابراد

خردادماه  71/7درجه سانتیگراد ،در تیرمراه  ، 73/7در مردادمراه

دماهای بالاتر از آن را ثب کرده اس لرا میتوان ادعا کررد کره

 71/1و در شهریورماه  77/8درجره سرانتیگرراد بروده اسر برا

مالچ کلش گند مصرفی باع سررد شردن خراک شرده اسر .
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مراحرل رشرد و نمرو گیراه زعفرران مترأثر از عوامرل محیطری و

آماس سلولی شده ،در نتیجه منجر به بهبود سرع گرلدهری و

فیزیولونی بنه میباشد که در بین عوامل محیطری ،نقرش درجره

عملکرد گل میشود از سوی دیگر ،با توجره بره اینکره کشر

حرارت و دامنه حرارتی در طول دوره رشد و نمو از اهمی بسیار
ویژهای برخوردار اس

( Gresta et al., 2009; Koocheki et al.,

 .)2010زعفران در فصل گرما به خواب میرود و مراحل رشرد و
نمو ظاهری آن در فصل سرما اتفاق

مریافترد ( Amirshekari et

.)al., 2007

زعفران در مناطق نیمهخش

کشور مانند استانهای خراسران و

کرمان صورت میگیررد ( )Azizi-Zohan et al., 2009و نیرز برا
توجه به اینکه فراهمی موادآلی و عناصر غررایی از مهرمتررین
عوامل در کنترل ت

ییرات عملکرد زعفران میباشند ( Behdani et

 )al., 2006; Nehvi et al., 2010کاربرد صحیح بقایای گیاهی در

با اینوجود ،از عوامل مهم کاهش عملکررد زعفرران ،وقروع

مناطق نیمهخش

میتواند با تأثیر مستقیم برر میرزان مرادهآلری

درجه حرارت بیشازحد در تابستان بوده کره مریتوانرد برر القراء

خاک منجر به افزایش عملکرد گل و درنهای  ،افرزایش پایرداری

گلدهی در مردادماه تأثیر منفی داشرته باشرد .مولینرا و همکراران

تولید زعفران شود (.)Rezvani Moghaddam et al., 2013b

( )Molina et al., 2005ضمن آنکه گلانگیزی و عملکررد گرل
زعفران را در ارتبا مستقیم با درجه حرارت محیط دانستند بیران
کردند که وقوع دماهای بالاتر و یا پایینتر از حد بهینه مریتوانرد

شاخصهای كمي بنههای دختری زعفران

تمامی شاخصهای موردمطالعه بنه زعفرران برهطور معنری-

القای گلدهی زعفران را تح تأثیر قرار دهد .برا در نظرر گررفتن

داری تح تأثیر زمان پخش مالچ کلش گند  ،سرطوح کلرش و

تأثیر مثب کاربرد مالچهای گیاهی در تعدیل درجه حرارت محیط

نیز اثرات متقابل آنها در سطح ی

درصد قرار گرف (جدول.)5

خرراک ( )Monzon et al., 2006; Koocheki et al., 2007

از اینرو در این مقاله فقط به بررسی و تفسیر اثرات متقابل ایرن

مدیری صحیح بقایای گیاهی در زراعر زعفرران مریتوانرد در

تیمارها پرداخته شد .تعدادکل بنه دخترری در مترمربرع بهشردت

تسریع گلدهی و نیز افزایش عملکرد گل در این گیاه مؤثر باشد.

تح تأثیر زمان پخش مالچ کلش گنرد و سرطوح کلرش قررار

در این ارتبا گزار شده اس که پخش مالچ کلش در مهرمراه

گرف  .بهطوریکه بیشترین تعداد کل بنه دختری ( 575/9بنه در

میتواند منجر به افزایش معنیدار تعداد گرل در مترمربرع و نیرز

مترمربع) در تیمار پخرش  1ترن کلرش گنرد در هکترار در اول

زعفران بهترتیب تا  58و  59درصد شرود

خردادماه و کمترین تعداد کل بنه دختری (133/5بنه در مترمربع)

عملکرد گلتر و خش

(.)Rezvani Moghaddam et al., 2013b
مدیری مالچهای گیاهی بهمنظور تعدیل درجه حرارت خاک،

در تیمار پخش کلش گند در هکتار در  89تیرماه با مقدار  7تن
بهدس آمد (جدول .)1

از جمله راهکارها در تسریع گلدهی و نیز افزایش تعداد و عملکرد

بیشترین عملکرد کل بنه دختری (8917/7گر در مترمربرع)

گل زعفران میباشد .همچنین بهبود ساختار فیزیکری و افرزایش

در تیمار پخش  1تن کلش گنرد در هکترار در اول خردادمراه و

محتوی نسبی رطوب خاک درنتیجره کراربرد مالچهرای گیراهی

کمترین عملکرد کل بنه دختری ( 199گر در مترمربع) در تیمار

()Limon Ortega et al., 2008; Danga & Wakindiki, 2009

پخش  7تن کلش گند در هکتار در  89تیررمراه بهدسر آمرد

میتواند نقش مؤثری در تسهیل گلدهی زعفرران داشرته باشرد.

(جدول .)1به نظر میرسد پایین بودن نسربی عملکررد بنرههرای

و همکراران ()Shabahang et al., 2013

زعفران در نتیجه پخش مالچ گند در  89تیر در مقایسه برا اول

کاربرد بقایای گیاهی به دلیل حفظ رطوب خاک باع افرزایش

خرداد و اول شهریور میتواند بهدلیل گرر مانردن خراک در اثرر

طبرق نترایج شرباهن
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پوشش کاه و کلش باشد .بهعبارتدیگر پوشرش کراه در خررداد

میشود ولی پوشرش مرالچ در  89تیرمراه موجرب دوا گرمرایی

مانع نفوپ گرمای تابستان به خاک شده ،از طرفی پوشرش خراک

میشود که قبلاً در خاک نفوپ کرده اس .

در شهریورماه نیز از طریق حفظ رطوب موجب افزایش عملکررد
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از اینرو مانع خروا گرمای اضافی بهویژه در شبها از عمق
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(جدول  .)1از سوی دیگر ،بر اسراس نترایج حاصرل از میرانگین

خاک میشود .این گرمای اضافی میتوانرد در نهایر برر رشرد

تیمارهای آزمایش ،با افزایش در اندازه بنههرای دخترری ،نسرب

جوانههای جانبی و بنههای دختری زعفران ترأثیر منفری داشرته

این بنهها از تعداد کل بنههای دختری( 979/77بنه در مترمربرع)

باشد و باع کاهش رشد آنان گردد.

رو به کراهش گراشر

برهطوریکره بنرههرای  1/8ترا  1گرر

پخررش مررالچ کلررش در اول خردادمرراه در مقایسرره بررا اول

( 971/17بنه در مترمربع) بیشترین درصد ( )57/75و بنههای برا

شهریورماه بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد گل ،عملکرد گل و

اندازه بیش از  1/8گر (  13/779بنه در مترمربع )کمترین درصد

زعفران (بره ترتیرب ترا 85/3 ، 18/7و 93

( )3/18از تعداد کل بنههای دخترری در خراک را شرامل شردند

درصد) داش  .همچنین تمامی شاخصهای مورد مطالعه بنههای

(جدول .)1مشابه تعداد بنههای دختری ،عملکررد ایرن بنرههرا در

دختری زعفران بهطور معنیداری تح تأثیر زمان پخرش مرالچ

خاک نیز با افزایش در اندازه آنهرا رو بره افرزایش گراشر  .بره

کلش ،سطوح کلش و نیز اثررات متقابرل آنهرا در سرطح یر

عبارتدیگر ،بنههای با اندازه بیش از  1/8گر  ،بیشترین عملکرد

درصد قررار گرفر  .در برین تیمارهرای موردبررسری ،بیشرترین

( 177/39گر در مترمربع) از کل بنههرای تولیردی را بره خرود

افزایش در عملکررد بنرههرای بریش از  1گرر ( 517/7گرر ) و

اختصاص دادند (جدول .)1

عملکرد کلاله خش

عملکرد کل بنههای دختری زعفرران ( 8917/7گرر ) درنتیجره

کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2011نیز با مشاهده

کاربرد  1تن مالچ کلش در خردادماه مشاهده شد که نسرب بره

ارتبا منفی بین تعداد و عملکرد بنرههرای دخترری زعفرران در

تیمار مصرف  7تن در هکتار بقایرا در همران تراریخ بره ترتیرب

خاک ،گزار

دادندکه افزایش تعداد بنههرای تولیردی در واحرد

افزایش57/7و  77/7درصدی را نشان میدهد (جدول.)1

سطح از طریق افزایش رقاب  ،منجر به کاهش وزن بنهها مری-

بر اساس نتایج این آزمایش ،به نظر میرسد که ازنظر تولیرد،

شود .پاندی و همکاران

(et al., 1979

 )Pandeyدر بررسی ترأثیر

بنههای با وزن  1-83گر (بیشتر از  1گر ) و کاربرد  1تن مالچ

اندازه بنه بر جوانهزنی و گلدهی زعفران نیز نتیجره گرفتنرد کره

کلش گند در هکتار میتواند در زراع زعفران قابرل توصریه و

بنههای مادری با وزن در حدود  1ترا  83گرر  ،از عملکررد گرل

اجرا باشد .اهمی تولید بنههایی با وزن بیشرتر بره دلیرل درصرد

نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده و برا کراهش وزن بنره مرادری،

بالرراتر گلرردهی درنتیجرره کاشر ایررن بنررهها عنوانشررده اسر .

عملکررد گرل زعفرران رو بره کراهش میگرارد .عملکررد گرل

بهعبارتدیگر ،با کاهش اندازه بنه ،بهویژه بنههای برا وزن کمترر

زعفرران در سرال اول کاش این گیاه برهطور عمرده در ارتبرا

از  1گر  ،عملکرد گلهای حاصل ازکاش ایرن بنرههرا ممکرن

مستقیم با بنه مرادری بروده ،بنرابراین تعرداد و انردازه بنرههرای

یابرد ( ;Pandey et al., 1979

زعفرران از تأثیرگرارترین عوامل در افزایش عملکررد ایرن گیراه

اس بهطرور چشرمگیری کراهش
.)Sadeghi, 1993

میباشند (Mahallati et al., 2007

 .)Nassiriعزیرزی زوهران و

بر اساس نتایج بهدس آمده ،در هر سره زمران پخرش مرالچ

همکراران ( .)Azizi Zohan et al., 2008اعلا کردند که بنههای

گند (اول خرداد 89 ،تیر و اول شهریورماه) کاربرد مرالچ کلرش

مادری با وزن بیش از هشر گرر نقرش اصرلی را در گلردهی

گند در سطح  1تن در هکتار در مقایسه با سایر سطوح بیشترین

زعفران اعمال میکنند.

تأثیر را در افزایش تعداد بنههای با وزن بریش از  1گرر داشر
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مولینا و همکاران ( )Molina et al., 2005نیز گرزار
که بین تعداد و اندازه بنههای دختری ی

دادنرد

بنهها ،احتمال گلدهی آنها نیز کمتر میشود.

رابطه منفی وجود دارد

با در نظر گرفتن عملکرد بسریار پرایین بنرههرای برا وزن در

و هرچه تعداد بنههای دختری بیشتر باشد به دلیرل کراهش وزن

حدود  1گر در واحد سطح ازنظر شاخصهای کمی گل زعفران
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...  اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنههای،هریوندی و همکاران

 کاربرد مرالچ کلرش گنرد برهعنوان محصرول جرانبی،میگردد

) میتوان نتیجرهگیری نمرود کره کراربردPandey et al., 1979(

تولیدشده در مزارع گند این مناطق میتواند امکان تولید هر چه

 بیشتر تعداد بنههای دختری در خراک را تحر، مالچ کلش گند

 بهمنظور افزایش تولیرد، بااینوجود.بیشتر زعفران را فراهم نماید

 برا.  در افزایش اندازه آنها کمتر مؤثر بوده اسر،تأثیر قرار داده

بنههای با اندازه مناسب جه کاش میبایس علاوه بر فراهمی

درنظر گرفتن دوره تولید زعفران در ایران تا حردود هشر سرال

 سرایر،نسبی موادآلی و رطوبر در طرول دوره رشرد ایرن گیراه

 جه تولید بنههرای دخترری برا وزن،میتوان نتیجهگیری کرد

عوامل زراعی مؤثر بر عملکرد ایرن گیراه نیرز موردمطالعره قررار

 بره بریش از دو سرال زمران جهر،مناسب برای تولید زعفرران

.گیرد

Naderi Darbaghshah et ., 2009( باشد

رشدکافی این بنهها نیاز
.)al

سپاسگزاری
نتیجه گیری

بودجه این طرح توسط معاون محترر پرژوهش و فنراوری
 دانشرکده کشراورزی و در قالرب طررح،دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج این آزمایش مؤید نقش مرؤثر کراربرد پخرش سرطحی

31/87/3  مرورخ133 در جلسه9/93399تحقیقاتی مصوب با کد

 با در.مالچ کلش گند در بهبود شاخصهای گلدهی زعفران بود

تأمینشده اس که بدینوسریله از حمای هرای مررالی دانشرگاه

نظرگرفتن این نکته که کش زعفران بهطرور عمرده در منراطق

.سپاسگزاری میگردد

 وقروع،کشور با میزان مادهآلی پایین موجود در خاک
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Abstract
In order to investigate the effect of spreading time and application rates of wheat straw as mulch
on Saffron corm and flower yield, a field experiment was conducted as factorial layout based on
randomized complete block design with three replications at Gonabad Agricultural and Natural
Resources Research Station, Center for Research and Agricultural Education and Natural
Resources of Khorasan Razavi in the years 2015-16. The treatments were all combination of wheat
straw in four levels (2, 4, 6 and 8 t.ha-1) and time of wheat straw spreading in three dates (22 June,
6 July and 23August). The results showed that the rate and time of straw application and their
interaction had a significant effect on all studied characteristics of saffron flower. Spreading of
wheat straw on June 22 compared to July 6 and August 23 had the highest significant effect on
increasing flower number, fresh flower yield, dry stigma and style yield (up to 41.7, 16.9 and 50
percent, respectively). In addition, all studied criteria of saffron replacement corms were
significantly affected by the time of wheat straw spreading, different levels of wheat straw
application and their interactions. Among the studied treatments, the highest corm yield in terms of
more than 8g (595.65 g) and total saffron replacement corms yield were obtained in applying 8 t.ha1
wheat straw at on June 22 (1163 g). Compared to the treatment of 2 tons per hectare, the remnants
on the same date show an increase of 112.2 and 12.9 percent, respectively.
Keywords: Dry stigma, Number of flower, Replacement corm, Style, Wheat mulch.
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