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 مقدمه

 صرورتبهآزمایشری  گیراه دارویری زعفررانو بنه  بر عملکرد گل گند  کلش و کاه کاربرد مقادیر و پخش زمان تأثیر یبررس منظوربه 

 مرکرزکشاورزی و منابع طبیعی گناباد وابسرته بره  ایستگاه تحقیقات مزرعه در تکرار سه با کامل تصادفیهایبلوک طرح قالب در فاکتوریل

 اجررا 39-35و  31-39 زراعری سرال دو در( ییدارو اهانیگ و زعفران بخش) یرضو خراسان یعیطب عمناب و یکشاورز آموز  و قاتیتحق

تیرمراه و 89، خردادمراه)اول تن در هکتار( و زمان کاربرد کلش گنرد   1و  5، 1، 7) فاکتورهای آزمایش شامل مقدار کاربرد کلش گند شد. 

 کراربرد مقرادیر گنرد ، کلرش مالچ پخش زمان داریمعن تأثیر از یحاک انسیوار هیتجز جینتا. بودندسطحی(  پخش صورتبهاول شهریورماه 

 برا سرهیمقا در خردادماه اول در کلش مالچ پخش. بود درصد  ی سطح در زعفران دهیگل یهاشاخص یتمام بر هاآن متقابل اثر نیز و مالچ

درصرد(  93 و3/85،  7/18 ترا ترتیرببره) زعفران خش  کلاله ملکردع و گل عملکرد گل، تعداد افزایش در را تأثیر بیشترین ورماهیشهر اول

 کلش سطوح کلش، مالچ پخش زمان تأثیر تح داری معنی طوربه زعفران دختریهای بنه موردمطالعههای شاخص تمامی همچنین. داش 

 گر  1 از بیشهای بنه عملکرد در افزایش ینبیشتر ،یموردبررس تیمارهای بین در. گرف  قرار درصد  ی سطح درها آن متقابل اثرات نیز و

نسرب  بره  شدکه مشاهده خردادماه در کلش مالچ تن 1 کاربرد جهینت در( گر  1/8917)زعفران دختریهای بنه کل عملکرد و (گر 7/517)

 دهد. درصدی را نشان می7/77و  7/57ترتیب افزایشتن در هکتار بقایا در همان تاریخ به 7تیمار مصرف 
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 مقدمه

محصولات کشاورزی و  نیبهاترگران ازیکی  عنوانبه زعفران

صرنعتی و صرادراتی  ای در برین محصرولاتدارویی جایگاه ویژه

و لپره تر یراهی گ زعفررران (.Kafi et al., 2002) ایرران دارد

( تعلرق دارد Iridaceae) زنبررقبرره خررانواده اس  کره نئوفی  

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

آن در پراییز بروده و از اواخرر دهری گلاس  که ساله زراعی چند

 ,.Molina et alرود )مریو بره خرواب  شردهخش اردیبهشر  

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

سال به رونرد تولیردی خرود ادامره دهرد  83تا  1تواند حدود می

(Kumar et al., 2008 و )کره  در نواحی غرب آسریا هعمد طوربه

سرررد و هررای زمسررتانبارنرردگی سررالانه پررایین،  اقلرریم بررا دارای

 Azizi-zohan etد )، گسررتر  دارباشندیمگررر  هایی تابستان

al., 2008 .) نزولات  انبازمآن  فصل رشد تطابقنیاز به آب کم و

نیازی بیطولانی، برداری بهرهامکران  ،کاریزعفرانمناطق  جوی

و  سنگین، ایجراد درآمرد بررای جوامرع روسرتاییآلات ماشینبه 

 گیاهی جایگزین در عنوانبه، باع  معرفی زعفران ایجاد اشت ال

 ;Koocheki et al., 2011b) شرده اسر نهراده  هرای کرمنظا 

Aghaei & Rezagholizadeh, 2011ر منرراطق خشرر  و (. د

حفاظ  از منابع آبری و خراک  گرو در استمرار تولید، خش مهین

 یجابره گیراهی بقایرای صحیح مردیری  راستا، این در. باشدیم

 طوربه بایس می راعیهای زسیستم از هاآن حرف یا و سوزاندن

 ,Kamkar & Mahdavi Damghaniقرار گیرد ) توجه مورد ویژه

2008; Du Prezz et al., 2001). گیراهی و بهررهبقایرای حفظ-

و در کاهش فشرردگی خراک ورزی خاکدوات ا از گیری صحیح

نرسبی رطوبرر  و  تأمین، حفرظ نرزولات و ی زیحاصلخافزایش 

 کنردیمررا ایفرا  یمرؤثر بسیار کاهش فرسایش خاک نقش نیرز

(Cheraghi et al., 2011; Jorabloo et al., 2009 ) افررزایش

مفیررد خرراک در کنررار  یهاسررمیکروارگانیمتحریرر  و فعالیرر  

 نیررز از فوایررد حفررظ و هادانرهخاکنفوپپریری و بهبود ثبرات 

 ;Monzon et al., 2006باشرد )ی مریاهیرگ یایربقامردیری  

Bastian et al., 2009به دلیرل  توانیمرا  یاهیگ یایبقاقش (. ن

اهم نمودن کربن تازه برای گیاه، فر شده آزادغرایی تأمین عناصر

میکروبی، کاهش تلفات آب خاک، تعردیل  تودهس یزبرای تولید 

نمودن برخی عناصرر  جربقابلخاک و  pHدمای خاک، کاهش 

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

ها شیمیایی خاک و تأمین منبع انرنی برای فعالی  میکروارگانیز 

 دانسر   یراهم براخراک ی زیرخحاصرلیش افرزا  ینها درو 

(Jamshidian & Khajehpoor, 1999.) 

حفظ رطوب  خراک از طریرق کراهش  گیاهی بابقایایحفظ 

دمای خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک باع  افزایش عملکرد 

 ,.Limon-Ortega et al) شرودیمرو اجرزای عملکررد گیاهران 

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

 مدیری  اهداف از ریز از قبیل گند دانه غلات کلش و کاه بقایای

 و کراه . بقایرایKoocheki et al., 2007))گیاهی باشرد بقایای 

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

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

 (.Jorabloo et al., 2009باشد )یم هاآن وزن درصد

 اظهرار (Danga & Wakindiki, 2009واکینردیکی ) و دانگا

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

 یهراخاک کرهطروریهبرباشد،  مؤثرخاک  حرارت درجه تعدیل

 درجره در بقایا فاقد هایبا خاک مقایسه بقایای گیاهی در دارای

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

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

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

 نوسرانات برر پرت و یونجره کلش گند ، و کاه مالچ مقدار و نوع
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 مقدار و نوع اصلی خاک در بیرجند نشان دادند اثرات سطح دمایی

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

کره  دار بودمعنی شب در ظهر و در هاآن بین متقابل اثر همچنین

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

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

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

 درمجمروع شد. ثب  هکتار در تن 1  (75/73)یونجه  ( و35/78)

 ترتیربروز بهشبانه طول در خاک سطح دمایی نوسانات ،کمترین

 .آمد بدس  پرت و ونجهگند ، ی کلش و کاه زیر در

 ,.Rezvani Moghaddam et al) همکراران و مقرد یرضوان

 مهرمراه در کلرش مرالچ پخرشکه در پژوهشی دریافتند ( 2013

 زعفرران گرل عملکررد و گرل تعدادرا در افزایش  تأثیربیشترین 

 از بریش هرایبنره عملکرد در افزایش بیشترین همچنین داش 

 1 کاربرد یجهدرنت زعفران دختری یهابنه کل عملکرد و گر 87

 . شد مشاهده مهرماه در کلش مالچ تن

 بشرر، یصنعت یها یفعال گستر  لیدل به گرشته قرن یط

- راتییرت  برروز امر نیا که کرده رییت  اتمسفر ییایمیش بیترک

 یناشر رییت  نیا. اس  داشته دنبالبه یجهان میاقل در راای سابقه

 داده نشران شرواهد. اسر  یاگلخانره یگازها غلظ  شیافزا از

 کرر  حررارت درجه یاتمسفر یگازها غلظ  شیافزا با که اس 

 گرر،ید طررف از. اسر  افتهیشیافزا یاملاحظهقابلطور به نیزم

 همرراه بره را یمختلفر یمریاقل یآمردهایپ حرارت درجه شیافزا

. شرودیمر محسروب میاقلر رییت  د یپد بروز یاصل عامل ،داشته

 برر جرهیدرنت و یکیدرولونیره چرخه بر ییبسزا تأثیر میاقل رییت 

 Koocheki et) دارد لیس و یخشکسال شدت و یفراوان آب، منابع

al., 2010). 

 یهراحرارت درجه در تلقیح دوره ی  شامل زعفران گلدهی

 بررای پرایین حررارت درجره دوره ی  و گلدهی القای برای بالا

 ایرن گلردهی فرآینرد حساسی  به با توجه .باشدیم هاگل ظهور

 حررارت درجره افرزایش کره رسدنظر میدما، به ت ییرات به گیاه

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

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

 درجره83/77 زعفرران در ظهورگرل و تلقریح دوره بررای بهینره

 درجه اس . افزایش روزه تلقیح33 دوره ی  با گراد همراهسانتی

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

 افرزایش برا کرهیطوربره داش  خواهد زعفران گلدهی رفتار بر

 یدما از گراد بالاترسانتی درجه 7 میزان به حرارت درجه میانگین

 ، درشدهانجا  ریتأخ با نمو سرع  کاهش دلیل به گلدهی بهینه،

 صرورت گلردهی اساسراًگرراد سرانتی درجه 78/93 دمایی رنیم

 در هراکره بنره ایل دورهطرو افزایش با علاوهبه ،گرف  نخواهد

 در اختلالراتی نیرز رنردیگیمر قررار بالا یهاحرارتدرجه  معرض

 یرا روز873 مردتبالابره دمرای چنانچه و خواهدکرد بروز گلدهی

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

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

گرراد سانتی درجه 7 حدود زعفران در کش  مناطق در ندهآی سال

 زمان و نمو سرع  بر ایقابل ملاحظه تأثیرشده اس   بینی پیش

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

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

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

مناطق  در ایچنین پدیده کرد. بروز خواهد ایجاد گیاهان فنولونی

 طولرانی و رویشری رشد دوره شدن تر کوتاه باع  زعفران کش 

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

 ,.Koocheki et alداد ) خواهرد قررار ترأثیر تح  زعفران را نمو

 مطلروب ( طولMolina et al., 2004همکاران ) و لینامو (.2010

 چنانچه که داشتند بیان کرده، روزگزار  33 تا 73 را تلقیح دوره

شرد.  نخواهرد انجا  گلدهی یابد ادامه بیشتر یا روز 893 دوره این

 حررارت درجره مستقیم تأثیر تح  زعفران عملکرد و اتگیزیلگ

 و( Koocheki et al., 2010  Molina et al., 2004) بروده محیط

 در بهینره حرد از تررپرایین دماهرای و تابسرتان در دماهای بالرا

 ترأثیر زعفرران عملکرررد و گرلدهری القراء بررتواند می زمستان،
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 درنظرر با (;Sadeghi, 2008 Sadeghi, 1996) باشد داشته منفی

 درجره تعدیل در گند  کلش بقایرای کراربرد مثبر  تأثیر گرفتن

 خرراک رطوبر  حفرظ و آلرری مرواد نسربی فراهمری و حرارت

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

 در عوامررل ترررینمهررم از یکری عنروان بره آلی مواد نقش به

 ;Sadeghi et al., 1987) زعفررران عملکرررد ت ییرررات کنتررل

Nehvi et al., 2010)، بقایرا این حیحص مدیری  رسدمی نظر به 

 طروربره را زعفران دختری هایبنه عملکرد نیز و دهی گل بتواند

 . دهرد قرار تأثیر تح  موثری

زمران پخرش و سرطوح  ترأثیراین آزمایش با هدف بررسری 

 وهرای کمری گرل زعفرران شراخصبر کاربرد مالچ کلش گند  

 گناباد منطقه دردر سال دو   آندختری  هایبنههمچنین رفتار 

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

 .باشد محصول این تولید

 

   هامواد و روش

 هرایبلروک طررح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

ایسرتگاه  مزرعره در تکررار سره و تیمرار 87 برا کامرل تصرادفی

تحقیقات کشراورزی و منرابع طبیعری گنابراد وابسرته بره مرکرز 

موز  کشاورزی و منابع طبیعری خراسران رضروی تحقیقات و آ

 کیلرومتری 9واقرع در فاصرله )بخش زعفران و گیاهان دارویری 

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

  71و دقیقره  19درجه و  91 شمالی و طول ج رافیاییثانیه  13و 

 شرد.جررا ا یرا(متری از سررطح در 8395ارتفاع در شرقی و ثانیه 

قبل از کش  جه  تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خراک 

شامل شاخص واکنش، هدای  الکتریکی، محتوی عناصر مزرعره 

مترر سرانتی 93از عمق صفر ترا  غرایی نیترونن، فسفر و پتاسیم

آورده  8آن در جردول تجزیه برداری انجا  گرف  که نتایج نمونه

کاربرد مالچ کلرش گنرد   فاکتورهای آزمایشی شامل .شده اس 

اول در سره زمران )( و هکتارترن در 1و  5، 1، 7)در چهار سطح 

 صرورت پخرش سرطحی ماه( بهاول شهریورو  تیرماه 89 خرداد،

  بودند.

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش - 1جدول 

Table 1 - Physical and chemical characteristics of soil at experiment site  
 کربن آلی

Organic carbon (%) 

 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

(%) 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 پتاسیم
Potassium 

(ppm) 

 شاخص واکنش
pH 

 هدایت الکتریکی
EC 

)1-.mSd( 

 بافت خاک
Soil texture 

0.314 0.032 8 236 7.6 3.6 
 لومی شنی

Sandy lomy 

 

ماده سازی زمرین شرامل عملیات آ آزمایش، اجرای به منظور

شخم، دیس  و تسطیح زمین مطابق عرف منطقه انجا  گردیرد. 

انجا  شرد.  متر 7x7 ابعاد با زمین بندی کرتبعد از آماده سازی، 

فاصله در نظر  ی  متر هابلوک بین و مترسانتی 13 کرت هر بین

و برا  31سرال  کش  زعفران در اواسط شرهریورماهو  گرفته شد

و  مترسانتی 73 فاصله بین ردیف بهدر متر مربع و بنه 833تراکم 

 مترر(سرانتی x 9 73 صرورته بمتر )سانتی 9فاصله روی ردیف 

 و انتخراب گر  1-83 یوزن گروه از نیاز مورد یهابنهنجا  شد. ا

 . شد کش  خاک متریسانتی 89 عمق در دس  با سپس

فتره صله بعد از کش  و آبیاری بعردی دو هبلافااولین آبیاری 

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

های آبیارییرف . رانجا  پ هاگلزمین با هدف تسهیل در خروا 

عدی بسته به نیاز آبی گیاه و با توجه به شرایط بارندگی منطقره ب

 73 در ترتیب به آبیاری مرحله پنج رشد فصل طول درانجا  شد 
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 برر  ظهور و گل برداش  از پس) آپر 9 ، (گلدهی از قبل) مهر

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

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

 .بود اول سال مشابهها آبیاری زمان نیز آزمایش دو 

هررز از طریرق وجرین دسرتی در دو نوبر   یهاعلفکنترل 

گونره  چانجا  شد. در طول آزمرایش هریماه فروردینو ماه بهمن

. شریمیایی مرورد اسرتفاده قررار نگرفر کرش علرفیا کش آف 

تیرر و  89های اول خرداد ، تیمارهای پخش کلش گند  در تاریخ

 در سال مالچ مجدد اول شهریورماه اعمال گردید در ضمن کاربرد

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

 .گرف  صورت ها تاریخ همان در و میزان همان به

دهی ظاهر شدند. گل 39ماه سال آبان 89ی زعفران درهاگل

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

. جه  تعیرین اجرزای دانجا  ش هاگل برداش ی  روز در میان 

 متررسرانتی 93x13 عملکرد در ابتدای هرکرت کوادراتی به ابعاد

سیستماتی  مسرتقر  (اثرات حاشیه رعای با  ) صورت تصادفیبه

در تعیرین شرد. هرا کروادراتشد و اجزای عملکرد گرل در ایرن 

ترر  در واحد سطح شرمار  شرد و وزن هاگلتعداد  ،کوادراتهر

برا دقر  خامه توسط ترازوی دیجیترال  کلاله وگل، وزن خش  

 اساس بر خامه و خش  کلاله وزن. شد گیریاندازهگر   3338/3

 عملکررد بررآورد منظروربرهتعیین شد.  سایه در خش  هوا رو 

مراه اردیبهشر  در یشریرو رشرد فصل انیپا در یدخترهای بنه

 13×93) مربررعمترسررانتی 7333معررادل  یسررطح از ،35سررال 

هرای بنرهپس از شرمار  تعرداد  ،برداش  شدهها متر( بنهسانتی

و صفاتی از قبیرل  وزن خش  آنها تعیین شدشده،  دختری تولید

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

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

های دختری در وزن همچنین بنه .شد یریگاندازهدر واحد سطح 

سرطح  گر  در واحرد8/1و بیشتر از  8/1-1 ،گر  1های کمتر از 

هرای مرورد گیری تمامی شاخصپس از اندازه گیری شدند.اندازه

 افرزار نرر  از هرای آزمرایشداده آماری تجزیه منظوربه ،مطالعه

Mstat-c آزمرون از اسرتفاده برا هرا نیرزمیرانگین .اسرتفاده شرد 

 مرورد مقایسره درصد پنج احتمال سطح در و ای دانکنچنددامنه

 گرفتند. قرار آماری

 

 بحث نتایج و
 كمي گل زعفران های شاخص

 پخرش زمراندار یمعنر ترأثیر از حاکی واریانس تجزیه نتایج

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

 در سطح ی  درصد گلدهی زعفران مرتبط با هایشاخص تمامی

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

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

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

تعرداد گرل و کمتررین  بره دسر  آمردهکتار در اول خردادمراه 

ترن در  7تیمار پخش کلش با مقردار در ( مترمربع گل در57/83)

 از یر  هرر در.  (1جردولمشاهده گردیرد ) تیرماه 89هکتار در 

اول  در مرالچ پخرش ،(رهکترا در تن 1 تا 7) مالچ کاربرد سطوح

 داش  گل عملکرد و تعداد افزایش در را تأثیر بیشترین ماهخرداد

تعداد گرل را  ،گند  کلش مالچ هکتار در تن 7 کاربردکه طوریهب

-بره ماه ،اول شرهریور و تیرر 89 برا مقایسه ماه دراول خرداد در

نیرز باعر   و داد شیافرزا درصرد 7/18 و درصرد 3/831 بیترت

 درصد33/85 و درصد 8/11به میزان  بیترتبه گل عملکردبهبود 

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

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

 (. 1جدول ) پیدا کرد افزایشداری یمعنطور 

برر  کلرش سطوحو  گند  کلش مالچ شپخ زماناثر متقابل 

تررین شبری کرهطروریهب (.7جدول ) بوددار یمعنتر عملکرد گل

تیمار پخش مترمربع در  گر  در 33/83با میانگین تر عملکرد گل

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

 و درصرد 9/11 بیرترتبره ،مراهرویشرهر اول و ریرت89 با مقایسه
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از اثرر متقابرل  ،کمترین میزان آن و یاف  شیافزا درصد 51/77

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

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

( Rezvani Moghaddam et al., 2013) و همکارانمقد  رضوانی

و  (رهکترا در ترن 1 ترا 7) مرالچ کراربرد سرطوح از یر  هر در

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

 گرل تعرداد افرزایش در را ترأثیر بیشترین ماهمهر در مالچ پخش

 .داش 

 

  زعفرانگل برخی از پارامترهای  بر گندمکلش  مالچ کاربرد سطوح و پخش زماناثر  )میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -2جدول
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  

 عملکرد خامه خشک

 درمترمربع

Dry style yield 
2per m 

عملکرد کلاله 

 خشک درمترمربع

Dry stigma yield 
2per m 

د گل تر عملکر

 Fresh درمترمربع

2flower yield per m 

 تعداد گل

 درمترمربع

Flower 

number per 
2m 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

**0.003 **0.007 ns0.435 ns33.79 2 

 بلوک

Block 

 

**0.0001 **0.024 **64.61 **1761.94 2 
 پخش مالچ زمان

Date of mulch application (D) 

**0.001 **0.013 **62.52 **526.72 3 
 کلش سطوح

 
Mulch levels (M) 

**0.0001 **0.003 **5.87 **122.96  6 
 کلش سطوح× مالچ  پخش زمان

 D x M  
 Error خطا 22 30.36 0.905 0.0001 0.0001

 ضریب ت ییرات   15.83 7.92 9.39 9.93
C.V. (%) 

 .باشند میداریدرصد و عد  اختلاف معن 8درصد،  9طح احتمال در سداری یبه ترتیب نشان دهنده معن  nsو **، *
*, ** and ns are significant at 0.05 and 0.01 level of probability and no significant, respectively. 

 

 شررایط برا مستقیم ارتبا  در زعفران عملکرد و انگیزی گل

 باشد.یم خاک رطوب  ودما  ژهیوبه محیطی

 (Molina et al., 2004; Gresta et al., 2009). یگلده یالقا 

 Koocheki, et) افتردیمر اتفاق بالاهای تحرار درجه در زعفران

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

 ،یطریمح عوامرل نیبر در که باشدیم بنه یولونیزیف و یطیمح

آن،  نمرو و رشد رهدو طول در یحرارت دامنه و حرارت درجه نقش

 ,.Gresta et al ) اسر  برخروردارای هژیرو اریبسر  یراهم از

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

 بافر  رماه ،یت اواسط تااس .  زعفران یقیخواب حق دوره رماه،یت

دارد )خرواب  یجزئر اریبسر  یرفعال بنره جوانره نروک یستمیمر

ی شریروهرای  انردا یابیرزیتما و نیوتکر مراحل سپس .حقیقی(

 79ترا روز  آن بعرداز و گرددیممردادماه انجا   81زعفران تا روز 

ی( ظاهر خواب) یشیزاهای  اندا زیتما و نیتکو مراحل مردادماه،

 وقوع زعفران، عملکرد دهندهکاهش مهم عوامل از .شودیم انجا 

 القراء بر واندتیم کهباشد می تابستان در ازحدشیب حرارت درجه

( Sadeghi, 2008) باشرد داشرته یمنفر تأثیر ماهدمردا در یگلده

 در گل نیتکو یبرا مناسب یدما (Molina  et al., 2004) نایمول

 یدمرا. انردکرده اعلرا گرراد سرانتی درجره 77 تا 79 را زعفران

 گرل خرروا و گرل لیتشرک کننردهنییتع و یاصل عامل حداقل،
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 بعرد روز باشرد شرتریب دما اف  هرچه که صورت نیا به باشد،یم

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

-سرانتی درجره 89 از کمتر نیانگیم با هوا، یدما ازجمله یعوامل

 ظهرور در یاساس نقش ،گراد سانتی درجه 1 یدما حداقل وگراد 

 برا انزعفرر یگلده ا( یKafi et al., 2002) دارندها لگ مطلوب

 ) افترادیمر اتفراقگرراد سرانتی درجره 87 بره هوا یدما دنیرس

Molina et  al., 2004 Alizadeh et al., 2009.) نیهمچنر 

 درجره (JafarBiglo & Mobaraki, 2009ی )مبارکجعفربیگلو و 

 از زعفران، اهیگ در را گل دیتول مرحله به ورود یبرا ازین مورد روز

 درجه حداقل اند.هنمود گزار  روز درجه 185 را یگلده تا کاش 

 درجره 83،هرابر  شردن لیطو و یده شهیر یبرا لاز  حرارت

 83 نیبر هارشد آن یمطلوب برا ییدما دامنه و گراد اس سانتی

 دیتول یبرا مناسب حرارت درجه .باشدیمگراد سانتی درجه 89 تا

 صیتخصر شیافرزا سربب که گراد اس سانتی درجه 83 زین بنه

 شرودیمر یدخترر هرایهبنر رشرد و دیتول جه  یتوسنتزف مواد

(Amirshekari et al., 2007 .)93 از دمرا افرزایشکره طروریهب 

 یطر درگرراد سرانتی درجه 89 از دما کاهش وگراد سانتی درجه

 و 93 ترا ترتیرببره را گیراه این انگیزی گل تواندیم رشد فصل

 اسراس برر(. Molina et al., 2005) دهرد کراهش درصرد 833

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

 بهبرود از ناشری توانردیمر سرطح واحرد در زعفران گل عملکرد

 دمرای تعدیل و رطوب  نسبی جرب نظر از خاک فیزیکی شرایط

 .باشد آن کاربرد جهینت در ،خصوص در طی تابستانبه خاک

گیراه  بخرش اقتصرادیتررین مخش  که مهر لالهعملکرد ک

مقردار و زمران  ترأثیرتحر   شردتبه دهدیمزعفران را تشکیل 

 لالرهیشرترین عملکررد ککره بطروریهب قرار گرف پخش کلش 

اول خردادمراه در تیمار پخش کلش خش  مربو  به اثر متقابل 

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

ترن در  7ش برا مقردار در تیمار پخش کلرکمترین میزان آن نیز 

  (.1جدول) حاصل شدگر  87/3به میزان  رماهیت 89هکتار در 

 

  گندمکلش  مالچ کاربرد سطوح و پخش زمان ساده اثرات تأثیر تحت زعفران گل ی مطالعه شدهکمهای یژگیو نیانگیم سهیمقا - 3جدول 
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

Dry style yield 

)2-(g.m 

 عملکرد کلاله خشک
Dry stigma yield 

)2-(g.m 

 ترعملکرد گل
Fresh flower yield 

)2-(g.m  

 مترمربع در تعداد گل
2umber per mFlower n 

 تیمارها
Treatments 

 زمان پخش کلش    
Date of mulch application 

a0.06 a0.24 a14.25 a47.76 
 خرداد اول

22 June 

b 0.05 b0.16 c9.62 c23.31 
 تیر 89

6 July 

a0.06 b0.16 b 12.18 b33.69 
 اول شهریور

23 August 

 کلش  سطوح    

)1-Mulch levels (t.ha 
c0.04 b .160 d9.06 c25.21 2 
bc0.05 b0. 17 c10.89 bc74 32. 4 
ab0.06 b0. 17 b12.95 ab38.37 6 
a0.07 a0.24 a15.17 a42.96 8 

 باشند.دار نمیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنیدر هر ستون، میانگین
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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 سرطح ، رویهکترار در ترن 7 به میزان گند  پخش کلش با

 و دیخورشر تشعشرع نفوپ امکان و نشد دهیپوش کاملطورهب خاک

 سرطوح شیافرزا برا یول داش  وجود نیمز سطح به آن دنیرس

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

، ترگرل عملکرردهرای صشراخ لرا شدیم دیخورش تشعشع نفوپ

 مالچ پخش زمان سه هر درو خامه خش   خش  کلاله عملکرد

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

 هرایصشراخ در افرزایش بیشرترینار بودنرد و افزایشی برخورد

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

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

 را ترأثیر بیشترین ماه وریشهر اول با سهیمقا در خردادماه اول در

 خشر  کلالره عملکررد و گرل عملکررد گرل، تعرداد افزایش در

 .داش  (درصد 93 و3/85،  7/18 تا ترتیببه) رانزعف

 دادن قررار ترأثیر تحر  برا تواندیم گند  کلش مالچ کاربرد

و ت ییرر دمرای  رطوبر  فراهمی مانند خاک فیزیکی خصوصیات

. باشد مؤثر ،زعفران گل کمی هایصشاخ بهبود درسطح خاک، 

 در ترن 1 ترا 7) گنرد  کلرش مرالچ کاربرد سطوح از ی  هر در

 افرزایش در را تأثیر بیشترین ماهاول خرداد در مالچ پخش( تارهک

 خامره عملکرردو  خش  کلاله عملکرد تر،گل عملکرد گل، تعداد

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

 حفرظ و دمرا مناسرب تعردیل از ناشری تواندیم ماهاول خرداد در

 کره باشد دادماهمر89  در مالچ پخش با مقایسه در خاک رطوب 

 خراک از اضرافی گرمرای خرروا کراهش بره منجرر حدودی تا

 گل استراح ، دوره کل زعفران اهیگ چون کهنیا ضمن .شودیم

 از ،بروده مرالچ ریرز خردادمراه اول مراریت در را یگلده و یزیانگ

 گند  کلش مالچ پخش لرا ،اس  گرفته یشتریب بهره مالچ دیفوا

 یبرترر ماهوریشهر اول و رماهیت89 یمارهایت بر خردادماه اول در

 .اس  داشته

 

 زعفرانگل  بر پارامترهای موردمطالعه گندمکلش  مالچ کاربرد سطوح و پخش زمانمتقابل اثر میانگین  -4جدول 

Table 4- Mean comparison for interaction effect of rate and time of straw application as mulch on studied parameters of 

saffron flower 

 عملکرد خامه خشک
Dry style yield 

)2-(g.m 

 عملکرد کلاله خشک 
Dry stigma yield 

)2-(g.m 

 ترعملکرد گل
Fresh flower yield 

)2-(g.m  

 مترمربع تعداد گل در
2Flower number per m 

 کلش  سطوح

Mulch levels 

)1-(t.ha 

زمان پخش 

 کلش
Date of 

mulch 

application 
c0.05 c0.21 fg8.79 def28 2 

 خرداد اول
22 June  

bc0.06 b0.23 e10.77 b44.25 4 
ab0.07 d   0.25 cd13.59 a55.23 6 
a0.08 a0.33 a19.09 a62.37 8 
d0.03 i0.12 8.35g f19.62 2 

  تیر89
6 July  

c0.056 h0.14 fg8.85 f21.47 4 
bc0.06 fg   0.16 ef10.21 ef24.14 6 
bc0.065 de0.18 e10.36 def28 8 
c0.05 gh0.15 efg10.03 def28.5 2 

 اول شهریور
23 August 

c0.055 gh0.16 d13.04 cde32.5 4 
bc0.06 ef0.17 bc14.85 bd35.75 6 
ab0.07 bc0.22 b15.56 bc38.5 8 

 باشند.دار نمین در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک بر مبنای آزمون دانکدر هر ستون، میانگین
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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  گناباد شهرستان 1335ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور )حداقل، حداکثر و متوسط( روزانه یدما آمار -5 جدول

 (یرضو خراسان یهواشناس کل اداره)
Table 5- The temperature (minimum, maximum and average) of June, July, August and September of 2015 in Gonabad city 

(Khorasan Razavi, Iran meteorology center) 
   35شهریور

September 2015)) 

   35مرداد

August, 2015)) 

 35تیر

July, 2015)) 

 35خرداد

( (June, 2015 روز 
Day 
 

 متوسط دما

Average 

temperatu

re 

 حداکثر دما

Maximum 

temperatu

re 

 حداقل دما

Minimum 

temperatu

re 

 متوسط دما

Average 

temperatu

re 

 حداکثر دما

Maximum 

temperatu

re 

 حداقل دما

Minimum 

temperatu

re 

 متوسط دما

Average 

temperatu

re 

 حداکثر دما

Maximum 

temperatu

re 

 حداقل دما

Minimum 

temperatu

re 

 متوسط دما

Average 

temperatu

re 

 حداکثر دما

Maximum 

temperatu

re 

 حداقل دما

Minimum 

temperatu

re 

26.2 33.6 18.8 32.0 38.5 25.4 26.9 34.3 19.5 29.2 34.8 23.5 1 

26.0 33.1 18.8 29.6 37.2 21.9 26.8 32.9 20.7 24.9 30.8 19.0 2 

24.9 32.1 17.6 29.7 38.4 20.9 24.4 31.8 17.0 23.9 30.4 17.3 3 

24.2 32.5 15.9 32.3 40.3 24.3 25.4 33.3 17.5 26.2 33.0 19.4 4 

24.9 33.0 16.7 34.0 41.5 26.5 26.6 34.6 18.6 27.9 35.8 20.0 5 

24.7 32.9 16.4 33.0 38.3 27.7 28.3 36.2 20.3 26.6 33.6 19.6 6 

25.3 33.7 16.8 31.5 37.4 25.6 28.8 34.0 23.5 27.3 35.0 19.6 7 

26.0 34.9 17.1 30.3 35.5 25.0 28.3 34.7 21.8 28.2 35.5 20.8 8 

26.5 34.0 19.0 29.9 35.3 24.4 29.4 37.8 20.9 29.8 36.7 22.9 9 

26.3 33.6 19.0 27.7 33.8 21.5 30.9 40.1 21.7 31.2 38.7 23.7 10 

26.9 34.3 19.5 27.2 34.4 19.9 31.4 39.3 23.4 29.7 38.0 21.3 11 

28.1 36.2 20.0 27.2 34.3 20.0 31.6 39.2 23.9 28.9 35.6 22.2 12 

29.3 35.0 23.5 27.3 34.0 20.5 32.3 39.1 25.5 28.5 34.6 22.4 13 

27.1 34.1 20.1 26.9 34.2 19.5 33.3 39.3 27.3 26.5 32.4 20.6 14 

28.7 37.0 20.3 27.5 35.4 19.6 31.5 36.5 26.4 27.7 35.7 19.7 15 

30.5 37.6 23.4 28.4 35.5 21.3 30.3 36.5 24.1 30.0 39.3 20.6 16 

30.1 36.8 23.4 27.5 35.0 20.0 30.9 36.6 25.1 32.1 38.9 25.2 17 

29.1 34.9 23.3 27.3 35.7 18.9 31.7 37.6 25.8 32.9 40.2 25.5 18 

27.0 32.5 21.4 28.1 36.1 20.0 30.5 36.5 24.5 32.3 39.7 24.8 19 

27.4 35.2 19.5 28.7 36.4 20.9 29.3 37.1 21.5 32.6 39.4 25.8 20 

27.4 32.8 22.0 28.9 36.7 21.1 30.1 38.4 21.8 31.3 38.2 24.3 21 

25.2 33.1 17.3 28.7 36.3 21.1 31.7 39.4 24.0 31.8 38.9 24.6 22 

26.5 31.9 21.1 28.4 35.7 21.0 30.7 36.9 24.5 32.1 39.3 24.9 23 

26.6 34.9 18.2 27.3 34.2 20.4 28.5 33.6 23.3 30.7 36.7 24.7 24 

28.2 36.9 19.5 26.4 34.1 18.7 28.5 36.2 20.7 26.9 32.4 21.4 25 

29.5 38.4 20.5 26.3 32.4 20.2 28.8 36.8 20.8 25.6 31.5 19.7 26 

27.3 35.9 18.6 26.2 32.8 19.5 29.3 35.7 22.8 25.4 32.2 18.5 27 

29.3 38.5 20.1 25.7 33.2 18.1 29.2 36.4 22.0 27.5 34.4 20.5 28 

27.8 35.2 20.4 25.4 33.2 17.6 29.7 37.5 21.8 27.9 35.1 20.7 29 
27.4 35.7 19.0 26.1 33.1 19.1 31.9 40.5 23.3 28.0 35.8 20.1 30 
26.7 34.3 19.1 26.4 34.0 18.8 33.9 41.0 26.7 28.3 36.3 20.2 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 

دما 

 متوسط

 ماهانه 
Average 

monthly 

temperatu

re 

 

 و مررداد ر،یرت رداد،هرای خرهمرا در ییدمرا راتییرت  یبررس

 در روزانره یدمرا متوسرط که دهدیم نشان گناباد در ورماهیشهر

 مردادمراه در ، 7/73 رمراهیت در گراد،سانتی درجه 7/71 خردادماه

 برا اسر  بروده گررادسرانتی درجره 8/77 ورماهیشهر درو  1/71

 تابسرتان در زعفررانی انگیرزلگ مناسب یدما کهنیا به  یعنا

 گنابراد یمریاقلهرای هداد چرون و اسر  درجره 77 تا 79 حدود

 کره کررد ادعاتوان یم لرا اس  کرده ثب  را آن از بالاتر یدماها

. اسر  شرده خراک شردن سررد باع  یمصرف گند  کلش مالچ
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 و یمحیطر عوامرل از ترأثرم زعفرران گیراه نمرو و رشرد مراحرل

 درجره نقرش ،یمحیطر عوامل بین در که باشدیم بنه یولونیفیز

 بسیار اهمی  از نمو و رشد دوره طول در یحرارت دامنه و حرارت

 ,.Gresta et al., 2009; Koocheki et al) اس  برخوردارای هژیو

 و رشرد مراحل و رودیم خواب به گرما فصل در زعفران(. 2010

 Amirshekari et) افتردیمر اتفاق سرما فصل در آن یرظاه نمو

al., 2007.) 

 وقروع زعفرران، عملکررد کاهش مهم عوامل از وجود،نیا با

 القراء برر توانردیمر کره بوده تابستان در ازحدشیب حرارت درجه

 همکراران و داشرته باشرد. مولینرا یمنف تأثیرماه دمردا در یگلده

(Molina et al., 2005) گرل عملکررد وانگیزی لگ کهآن ضمن 

بیران  دانستند محیط حرارت درجه با مستقیم ارتبا  در را زعفران

 توانردیمر بهینه حد ازتر نییپا ای و بالاتر یدماها وقوع که کردند

 گررفتن نظرر در برا .دهد قرار تأثیر تح  را زعفران یگلده یالقا

 محیط تحرار درجه لیتعد در یگیاههای چمال کاربرد مثب  تأثیر

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

 در توانردیمر زعفرران زراعر  در یگیاه یایبقا صحیح  یریمد

. باشد مؤثر گیاه نیا در گل عملکرد شیافزا نیز ودهی لگ عیتسر

 مهرمراه در کلش مالچ پخش که اس  شدهگزار  ارتبا  نیا در

 نیرز مترمربرع و در گرل تعداد داریمعن شیافزا به منجر تواندیم

 شرود درصد 59 و 58 تا ترتیبهب زعفران خش  و ترلگ عملکرد

(Rezvani Moghaddam et al., 2013b.) 

 خاک، حرارت درجه لیتعد منظوربه یگیاههای چمال  یریمد

 عملکرد و تعداد شیافزا نیز و دهیلگ عیتسر در کارهاراه جمله از

 شیافرزا و یکریفیز ساختار بهبود نهمچنی .باشدیم زعفران گل

ی گیراه یهرامالچ کراربرد جرهیدرنت خاک رطوب  ینسب یمحتو

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

. باشرد داشرته زعفرران دهیلگ تسهیل در یمؤثر نقش تواندیم

( Shabahang et al., 2013) همکراران و شرباهن  جینترا طبرق

 شیافرزا باع  خاک رطوب  حفظ دلیل به ییاهگ یایبقا کاربرد

 و دهریلگر سرع  بهبود به منجر جهینت در ،شده یسلول آماس

 کشر  کرهنیا بره توجره با گر،ید یسو از شودیم گل عملکرد

 و خراسرانهای ناستا مانند کشور خش مهین مناطق در زعفران

 برا نیرز و (Azizi-Zohan et al., 2009) ردیرگیم صورت کرمان

 نیتررمهرم از ییغررا عناصر وآلی دموا یفراهمکه ینا به جهتو

 Behdani et) باشندیم زعفران عملکرد ت ییرات کنترل در عوامل

al., 2006; Nehvi et al., 2010 )در یگیاه یایبقا صحیح کاربرد 

آلری همراد میرزان برر مستقیم تأثیر با تواندیم خش مهین مناطق

 یداریرپا شیافرزا  ،یدرنها و گل عملکرد شیافزا به منجر خاک

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

 

 زعفران های دختری بنهكمي های صشاخ

-یمعنر طوربره زعفرران بنه موردمطالعههای صشاخ تمامی

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

(. 5جدول) گرف  ارقر در سطح ی  درصد هاآن متقابل اثرات نیز

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

 شردتبه مترمربرع درتعدادکل بنه دخترری  پرداخته شد.تیمارها 

زمان پخش مالچ کلش گنرد  و سرطوح کلرش قررار  تأثیرتح  

 دربنه  9/575)تعداد کل بنه دختری  که بیشترینطوریهبگرف . 

ترن کلرش گنرد  در هکترار در اول  1ار پخرش ( در تیممترمربع

( مترمربع دربنه 5/133بنه دختری ) کل تعدادکمترین  خردادماه و

تن  7با مقدار  تیرماه 89در تیمار پخش کلش گند  در هکتار در 

 (.1ل جدو)آمد  دس به

( در مترمربرعگر  7/8917)عملکرد کل بنه دختری  بیشترین

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

( در تیمار در مترمربعگر   199) عملکرد کل بنه دختری کمترین

آمرد  دسر بهمراه تیرر 89تن کلش گند  در هکتار در  7پخش 

 هرایبنره عملکررد نسربی بودن پایینرسد (. به نظر می1جدول)

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

 اثرر در خراک مانردن گرر  دلیلبهتواند یمشهریور خرداد و اول 
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 خررداد در کراه پوشرش گریدعبارتبه. باشد کلش و کاه پوشش

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

 عملکررد افزایش موجب رطوب  حفظ طریق از نیز ماهشهریور در

 گرمرایی دوا  موجرب مراهتیر 89 در مرالچ پوشرش ولی شودیم

  ه اس .کرد نفوپ خاک در قبلاً که شودیم
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 عمق از هاشب در ژهیوبه اضافی گرمای خروا مانع رونیا از

 رشرد برر  یرنها در توانردیم اضافی گرمای این. شودمی خاک

 داشرته منفری ترأثیر زعفران دختری هایبنه و جانبیهای هجوان

 و باع  کاهش رشد آنان گردد. باشد

 اول بررا سررهیمقا در خردادمرراه اول در کلررش مررالچ پخررش

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

 93 و3/85،  7/18 ترا ترتیرب بره) زعفران خش  کلاله عملکرد

 هایبنه مطالعه موردهای صشاخ تمامی همچنین .داش درصد( 

 مرالچ پخرش زمان تأثیر تح داری معنی طوربه زعفران دختری

  یر سرطح در هراآن متقابرل اثررات نیز و کلش سطوح ش،کل

 بیشرترین ،یموردبررسر تیمارهرای برین در. گرفر  قررار درصد

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

 جرهیدرنت( گرر  7/8917) زعفرران دختری هایبنه کل عملکرد

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

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

 (.1جدول) دهدیمدرصدی را نشان  7/77و 7/57افزایش

 ،تولیرد ازنظر کهرسد می نظر به آزمایش، این نتایج اساس بر

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

 و توصریه قابرل رانزعف زراع  در تواندیمدر هکتار  گند  کلش

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

. اسرر  شرردهعنوان هابنرره ایررن کاشرر  جررهیدرنت گلرردهی بالرراتر

 کمترر وزن برا هایبنه ژهیوبه بنه، اندازه کاهش با گر،یدعبارتبه

 ممکرنهرا بنره ایرن ازکاش  حاصلهای لگ عملکرد گر ، 1 از

 ;Pandey et al., 1979د )یابر کراهش گیریچشرم طروربه اس 

Sadeghi, 1993 .) 

 مرالچ پخرش زمران سره هر در ،آمدهدس به نتایج اساس بر

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

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

 گرر  داشر  1 از بریش نوز با هایبنه تعداد افزایش در را تأثیر

 میرانگین از حاصرل نترایج اسراس بر دیگر، سوی (. از1 )جدول

نسرب   دخترری، هرایبنه اندازه در افزایش با آزمایش، تیمارهای

( مترمربرع در بنه 77/979دختری) هایبنه کل تعداد از هابنه این

گرر   1ترا  8/1 هرایبنره کرهیطوربرهگراشر    کراهش به رو

 برا های( و بنه75/57درصد ) ( بیشترینترمربعم در بنه 17/971)

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

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

در  هرابنره ایرن عملکررد دختری، هایبنه تعداد مشابه (.1جدول)

 بره. گراشر  شبره افرزای رو هراآن اندازه در افزایش با نیز خاک

 عملکرد بیشترین گر ، 8/1 از بیش اندازه با هایبنه ،گریدعبارت

 خرود بره را تولیردی هرایبنه کل ( ازمترمربع در گر  39/177)

 (.1ل جدو) دادند اختصاص

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

 درن زعفررا دخترری هرایبنره عملکرد و تعداد بین منفی ارتبا 

 واحرد در تولیردی هرایبنه تعداد افزایش کهدادند گزار  خاک،

-ها مریبنه وزن کاهش به منجر ،رقاب  افزایش طریق از سطح

 ترأثیر بررسی در (,.Pandey et al 1979) همکاران و پاندی. شود

 کره گرفتنرد نتیجره نیز زعفران گلدهی و زنیجوانه بر بنه اندازه

 گرل عملکررد از گرر ، 83 ترا 1 ودحد در وزن باهای مادری بنه

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

 گرل عملکررد. گراردمی کراهش بره رو زعفرران گرل عملکررد

 ارتبرا  در عمرده طوربره گیاه این کاش  اول سرال در زعفرران

 هرایبنره انردازه و تعرداد بنرابراین بروده، مرادری بنه با قیمتمس

 گیراه ایرن عملکررد افزایش در عوامل نیگرارترتأثیر از عفررانز

 هران وزو عزیرزی .(Mahallati et al. Nassiri ,2007 ) باشندمی

های بنهاعلا  کردند که . (Azizi Zohan et al., 2008) همکراران

شر  گرر  نقرش اصرلی را در گلردهی هبا وزن بیش از مادری 

 کنند. اعمال میزعفران 
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 دادنرد گرزار  زین (Molina et al., 2005) همکاران و نایمول

 دارد وجود یمنف رابطه  ی یدختر هایبنه اندازه و تعداد نیب که

 وزن کراهش لیردل به باشد شتریب یدختر هایبنهتعداد  هرچه و

 .شودیم کمتر زین هاآن یگلده احتمال ،هابنه

 در وزن برا هرایبنره پرایین بسریار عملکرد گرفتن نظر در با

 زعفران گل کمی هایصشاخ ازنظر سطح واحد در گر  1 حدود



 212     ...  یهابنه مرفولوژیکی اتیخصوص و  یگلده بر گندم بقایای مالچ کاربرد زمان و مقدار ثراهریوندی و همکاران، 

(et al., 1979 Pandey )کراربرد کره نمرود یریگجرهینت توانمی 

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

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

سرال  هشر  حردود تا ایران در زعفران تولید دوره درنظر گرفتن

 وزن برا دخترری هرایبنه تولید جه ی کرد، ریگجهینت توانمی

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

 Naderi Darbaghshah et., 2009) باشد نیاز هابنه این رشدکافی

al.) 

 

 گیری نتیجه

 سرطحی پخرش کراربرد مرؤثر نقش دیمؤ آزمایش این نتایج

 در با. بود زعفران دهیگل هایصشاخ بهبود در گند  کلش مالچ

 منراطق درطرور عمرده به زعفران کش گرفتن این نکته که رنظ

 وقروع ،موجود در خاک پایینآلی هماد میزان با کشور خش مهین

انجرا   رطوبر  پرایین فراهمی نیز و حرارتی و خشکیهای شتن

 جرانبی محصرول عنوانبره گنرد  کلرش مرالچ کاربرد گردد،یم

 چه هر تولید امکانتواند یم مناطق این مزارع گند  در دشدهیتول

 تولیرد افزایش منظوربه وجود،نیباا. نماید فراهم را زعفران بیشتر

 فراهمی بر علاوه س یبایم کاش  جه  مناسب اندازه با هایبنه

 سرایر گیراه، ایرن رشرد دوره طرول در رطوبر  وآلی دموا نسبی

 قررار موردمطالعره نیرز گیراه ایرن عملکرد بر مؤثر زراعی واملع

  .گیرد
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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.ha
-

1
 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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