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           به منظور بررسی اثر تراکم و مدیریت پوشش  سطح  خاک  بر  عملکرد  و  خصوصیات  بنه های  دختری  زعفران 

).Crocus sativus L( آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار 

برای دو سال زراعی98 -1397 و 99- 1398 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گناباد اجراء شد. آزمایش شامل 

بقایای گیاهی و  بنه در متر مربع( و فاکتور فرعی مدیریت  بنه در چهار سطح )60 ،120،90 و 150  فاکتور اصلی، تراکم 

پوشش در چهار سطح )حذف بقایای زعفران در پایان فصل رشد )شاهد(، حضور بقایای زعفران در پایان فصل، )شاهد( + 

استفاده از کلش غالت و )شاهد( + استفاده از سایبان( بود. نتایج نشان داد بیشترین مقدار عملکرد خشک کالله با مقدار 5/16 

)کیلوگرم در هکتار( از تیمار تراکم 150بنه و پوشش کلش غالت و کمترین این صفت با مقدار 2/2 )کیلوگرم در هکتار( از 

تیمار تراکم 60 بنه در متر مربع و شاهد بدست آمد. میانگین دمای خاک در عمق استقرار بنه در سه نوع پوشش در مقایسه 

با شاهد حدود 15 درصد کمتر بود، که حاکی از تاثیر مثبت استفاده از پوشش  بر تعدیل دمای خاک می باشد. به نظر می رسد 

که استفاده از نوعی پوشش در  سطح خاک به منظور تعدیل دمای خاک همزمان با شروع فصل تابستان می تواند بر عملکرد 

اقتصادی زعفران تاثیر مثبت داشته  باشد.
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بیان مسئله

زعفران زراعی ).Crocus sativus L( گیاهی است 

فشرده  و  کروی  )پیازهای(  بنه   با  زنبقیان  خانواده  از 

معطر  و  بنفش  گل های  دارای  که  قاعده  قسمت  در 

می باشد. این گیاه و به لحاظ گیاه شناسی یکساله اما در 

زراعت به عنوان گیاهی چندساله، مورد کشت و کار 

قرار می گیرد )کافی و همکاران، 1381( در حال حاضر 

می باشد.  دنیا  زعفران  کننده  تولید  بزرگترین  ایران 

مجموع سطح زیر کشت و تولید کل زعفران در کشور 

برای سال زراعی 98-1397 به ترتیب معادل 120 هزار 

هکتار و 439 تن گزارش شده است. بر اساس آخرین 

آمار، سطح زیر کشت و تولید زعفران در استان خراسان  

گزارش  تن  و 322  هکتار  هزار   91 به ترتیب  رضوی 

اصوال   .)1398 دوم  جلد  آماری،  )سالنامه  است  شده 

مناطق تولید زعفران در استان خراسان بزرگ در طیف 

وسیعی از شرایط اقلیمی به خصوص دما پراکنش دارد. 

معموال آغاز فعالیت گیاه زعفران برعکس بسیاری از 

گیاهان زراعی دیگر با شروع فصل سرما همراه است. 

از این رو می توان این گیاه را یک گیاه مقاوم به سرما 

و حساس به تنش های گرمایی به حساب آورد. طول 

دوره رشد زعفران حدود 220 روز است که از اواسط 

می یابد.  ادامه  ماه  اردیبهشت  اواخر  تا  و  آغاز  مهر 

در  تحمل  قابل  حرارت  درجه  حداقل  و  حداکثر 

زعفران به ترتیب بین 35 الی 40 و 18- الی 22- درجه 

سانتی گراد می باشد )بهدانی و فالحی ، 1394(. میزان 

عوامل  به  اقلیمی،  عوامل  بر  عالوه  گیاه  این  عملکرد 

مدیریتی شامل آرایش کاشت و انتخاب تراکم مطلوب 

سبب  بنه  مناسب  تراکم  انتخاب  است.  وابسته  نیز 

افزایش عملکرد در سال های اولیه و کاهش طول دوره 

بین کاشت تا اقتصادی شدن عملکرد زعفران می شود 

زعفران  پرتراکم  کاشت   .)1394  ، فالحی  و  )بهدانی 

باعث می شود که امکان بهره برداری اقتصادی از مزارع 

زعفران زودتر فراهم شود، با این حال بیشتر کشاورزان 

به منظور صرفه جویی در هزینه های اولیه تولید تمایل 

به کاشت زعفران با تراکم متوسط دارند )مالفیالبی و 

همکاران، 1392(. به طورکلی تراکم مناسب بستگی به 

روش تولید و طول زمان بهره برداری از مزرعه دارد.

 اصوال فعالیت های کشاورزی در مقیاس منطقه ای 

تغییرات  تاثیر  تحت  توجه ی  قابل   بطور  جهانی  و 

اقلیمی قرار می گیرد.  هرچند که گیاهان در طی سالیان 

متمادی با تغییرات محیطی سازگار شده اند اما تغییرات 

رطوبت  و  دما  مانند  اقلیمی  پارامترهای  ناگهانی 

موثر  آنها  تولید  میزان  و  پراکنش  الگوی  بر  می توانند 

واقع شود. در این رابطه کاهش عملکرد زعفران در دو 

دهه گذشته می تواند ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق 

آنکه برخی  با وجود  باشد.  این محصول  تولید  عمده 

از توصیه های زراعی مانند انتخاب بنه بزرگتر در زمان 

از  استفاده  با  بهره  برداری  دوره  طول  کاهش  کاشت، 

تراکم و آرایش کاشت مناسب،  تعداد مدارهای آبیاری 

و تغذیه می توانند بر پایداری عملکرد موثر واقع شوند، 

مهمترین  از  یکی  دما  تغییرات  که  می رسد  نظر  به  اما 

عوامل اقلیمی است که می تواند بر رفتار گل دهی و در 

نهایت بر تغییرات عملکرد زعفران موثر باشد)2019، 

نصیری محالتی(.

 از آنجایی که زعفران زراعی بر خالف گونه های 

وحشی آن توانایی تولید بذر حقیقی را ندارد و صرفا 

بصورت غیر جنسی و از طریق بنه های دختری تکثیر 

می شود )زکی عقل و همکاران، 1400(، از این رو در 

است  ممکن  نیمه  خشک  و  مناطق خشک  از  بسیاری 

زعفران در طی دوره رشد رویشی و نیز دوران انگیزش 

اندام های گل و برگ در فصل تابستان با انواع متفاوتی 

در  زعفران  اگر  شود.  مواجه  غیر زیستی  تنش های  از 
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تابستان در طی مرحله تشکیل سلول های آغازین گل 

در معرض تنش های گرمایی طوالنی مدت قرار گیرد، 

مسلما سقط گل  و در نتیجه کاهش عملکرد اقتصادی 

و  بود.)بهدانی  نخواهد  انتظار  از  دور  بعد  سال  در 

فالحی ، 1394 ; توکلی کاخکی و همکاران،1399(. از 

آنجایی که تولید پایدار زعفران یکی از اهداف کالن و 

راهبردی کشاورزی در سطح ملی و منطقه ای می باشد، 

از این رو  کاربرد روش های صحیح مدیریت زراعی 

بسیار  می تواند  گرمایی  تنش  تأثیر  کاهش  جهت  در 

حائز اهمیت باشد. بر این اساس این مطالعه با هدف 

بررسی تاثیر تراکم های  مختلف و همچنین  استفاده از 

تعدیل دمای خاک و  بر  بقایای غالت و سایه اندازی 

تاثیر آن بر رفتار بنه ها و عملکرد اقتصادی زعفران در 

شرایط اقلیمی گناباد طراحی و اجراء شده است.

معرفی دستاورد

در  شده  خرد  کرت  های  به صورت  آزمایش  این 

تکرار  سه  با  تصادفی  کامل  بلوک های  پایه  قالب طرح 

سال  دو  برای  گناباد  کشاورزي  تحقیقات  ایستگاه  در 

توجه  )با  اجرا شد  زراعی 98 -1397 و 99- 1398 

زراعی  سال  داده های  آزمایشی  تیمارهای  ماهیت  به 

دوم  ارائه شده است(. ایستگاه تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی گناباد در 5 کیلومتري شمال شرقي گناباد 

واقع شده است. حداکثر وحداقل درجه حرارت مطلق 

سانتي گراد،  درجه   -14/2 و   44/2 به ترتیب  سالیانه 

فصل  دمای  متوسط   ،23/7 گرم  فصل  دمای  متوسط 

سرد 10/5 و متوسط درجه حرارت ماهیانه 17 درجه 

ماه  سه  در  دما  تغییرات  روند  مي باشد.  سانتي گراد 

تابستان سال 1398در شکل)1( و خصوصیات فیزیکی 

ارائه   )1( جدول  در  آزمایش  محل  خاک  شیمیایی  و 

شده است.

آزمایش مورد نظر شامل دو  فاکتور، تراکم بنه در 

چهار سطح )60 ،120،90 و 150  بنه در مترمربع( در 

 (ایستگاُ تحقیقات گٌاباد)خصَصیات فیسیکی ٍ شیویایی خاک هحل آزهایش- 1جدٍل 

شاخص 
 ٍاکٌش
 

 کزبي آلی
 (درصد) 

 فسفز قابل جذب
 (هیلی گزم بز کیلَگزم)

 پتاسین قابل جذب
هیلی گزم بز )  

 (کیلَگزم
 

ًیتزٍژى 
 کل

 (درصد)

هدایت 
 الکتزیکی

دسی سیوٌس )
 (بز هتز

 شي
 (درصد)

 سیلت
 (درصد) 

 رس
 (درصد)

9/7 27/0 49/7 121 028/0 9/1 62 22 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ایستگاه تحقیقات گناباد) 1398روند تغییرات دمای روزانه هوا در تابستان - 1 شکل                

1-  

2-   
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کرت های اصلی به عنوان فاکتور اول و مدیریت بقایای 

گیاهی و سایه  اندازی شامل چهار سطح )حذف بقایای 

بقایای  )شاهد(، حضور  رشد  فصل  پایان  در  زعفران 

زعفران در پایان فصل رشد، )شاهد( + استفاده از کلش 

غالت  به میزان 2 تن در هکتار و در نهایت )شاهد( 

فرعی  کرت های  در  که  بود  سایه بان1  از  استفاده   +

به عنوان فاکتور دوم، قرارگرفتند. شایان ذکر است که 

در این تیمار به منظور کاهش شدت تابش، از سایه بان 

مات از جنس فیبر با پوشش پلی  اتیلن به رنگ سبز با 

سایه اندازی 80 درصد جذب نور و 20 درصد عبور 

از سطح  الی 10 سانتی متری  ارتفاع 5  نور که در 

سطح  از  تابستان  اتمام  از  پس  که  شد  استفاده  زمین 

کرت ها جمع شد. هر کرت فرعی شامل 8 خط کاشت 

 32 دارای  اصلی  کرت  هر  و  سانتی متر   25 فاصله  به 

خط به طول 4 متر بود. فاصله دو تکرار متوالی 2/5 و 

بر  متر لحاظ شد.  متوالی 0/6  فاصله دو کرت اصلی 

این اساس مساحت یک کرت فرعی، اصلی، تکرار و 

1- Shade 

کل آزمایش به ترتیب 8، 32، 128 و384 مترمربع بود 

)شکل 2(.

  در این مطالعه ابتدا پس از نمونه برداري از خاک 

محل آزمایش و انجام تجزیه  های آزمایشگاهی مقدار 

40 تن در هکتار کود گاوي پوسیده فرآوری شده هم 

 1397 شهریورماه  اوایل  در  اولیه  آماده سازی  با  زمان 

عملیات  سایر  اولیه  شخم  از  پس  و  افزوده  زمین  به 

آماده سازي ثانویه شامل دیسک و لولرطبق روش هاي 

رایج در مناطق کاشت زعفران انجام شد. قبل از کاشت 

به منظور جلوگیری از خسارت کنه، باکتری و قارچ، 

اسپری پاشی  روش  از  استفاده  با  بنه ها  عفونی  ضد 

به  میت  پیروکسی  فن  سموم  از  استفاده  با  به ترتیب 

و  هزار(  در  نوردوکس)2  هزار(،  در   2( نسبت های 

به منظور  گرفت.  صورت  هزار(  در  کاربندازیم)3 

بنه های  کاشت  عوامل،  اختالط سایر  از  جلوگیري 

مادری با وزن اولیه متوسط 9- 8 گرم در تمامي تیمارها 

در دهه اول مهرماه 1397 به صورت نیمه مکانیزه در 

عمق 20- 18سانتی متری  سطح خاک انجام شد. اولین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای تعدادی از تیمارهای اجراء شده درسطح مسرعه - 2شکل                               
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سیستم  با  بارانی  آبیاری  روش  از  استفاده  با  آبیاری 

آبفشان غلتان2 در تاریخ 22 مهر ماه صورت پذیرفت 

خاک  سله  شکنی  روز  هشت  شدن  سپری  از  پس  که 

با  مجموع  در  شد.  انجام  باغی  تراکتور  از  استفاده  با 

توجه به بارندگی تجمعی صورت گرفته در منطقه، سه 

نوبت دیگر آبیاری تا پایان فصل رشد صورت گرفت. 

پایان  در  وجین  نوبت  یک  های هرز  علف  با  مبارزه 

اسفند ماه توسط کارگر انجام شد. با توجه به ماهیت 

آزمایش، اجرای سطوح مختلف عامل دوم  برای هر 

یک از کرت های فرعی از ابتدای تابستان سال 1398 

 2 میزان  به  جو  کلش  منظور  بدین  پذیرفت.  صورت 

تن در هکتار از ابتدای تیرماه تا پایان شهریور ماه بر 

روی کرت های آزمایشی قرار داشت که پس از سپری 

شدن این مدت کلش از سطح کرت ها جمع  آوری شد. 

به علت مصادف شدن خواب حقیقی بنه ها با دماهای 

باال در اولین ماه تابستان، دماسنج های شیشه ی الکلی با 

دقت )1± درجه سانتی گراد( همراه با روکش و محافظ 

پلی اتیلنی برای هریک از سطوح عامل دوم در تراکم 

شد.  نصب  بنه  کاشت  عمق  در  مربع  متر  در  بنه   90
درجه  حرارت در عمق مورد نظر به صورت روزانه و 

در ساعت 14 در ماه های مرداد و شهریور قرائت شد. 

در پاییز 1398 جهت بررسي اثر تیمارهاي آزمایش بر 

عملکرد خشک کالله، گل های زعفران پس از حذف 

0/5 متر اثر حاشیه ای از کرت های آزمایشی برداشت 

شد.  در ادامه جهت بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر 

ویژگی های بنه زعفران شامل وزن و تعداد کل بنه ها در 

واحد سطح و همچنین تعداد بنه  های دختری با وزن 

مساوی و یا بیشتر از 8 گرم، نمونه  برداری در تابستان 

تیمار  هر  در  مترمربع   0/25 معادل  سطحی  1399از 

استفاده  با  داده ها  تجزیه وتحلیل  انجام شد.  آزمایشی 

2 -Wheel move

استفاده  با  میانگین ها  نرم افزار  SAS 9.1 و مقایسه  از 

از آزمون حداقل اختالف معنی  دار )LSD( در سطح 5 

درصد صورت گرفت.

اثر پوشش برتعدیل دمای خاک

    بررسی تغییرات درجه حرارت خاک در عمق 

کاشت بنه برای هر یک از شیوه های مدیریتی پوشش 

گیاهی نشان داد که میانگین دمای خاک در طی دوره 

حداکثر  با  مقایسه  در  بنه  استقرار  عمق  در  آزمایش 

قابل  کاهشی  تغییرات  از  هوا  روزانه  حرارت  درجه 

دمای  میانگین  که  طوری  به  بود.  برخوردار  توجه ی 

خاک در عمق استقرار بنه در سه نوع پوشش )بقایای 

زعفران، کلش غالت و سایبان( در مقایسه با شاهد در 

حدود 15 درصد کمتر بود )جدول 2(.

اثر تراکم و نوع پوشش بر عملکرد اقتصادی و 

ویژگی های بنه زعفران

مدیریت   × تراکم  متقابل  اثر  میانگین  مقایسه  نتایج 

پوشش نشان داد که افزایش تراکم همراه با استفاده از نوعی 

پوشش شامل )بقایای زعفران، کلش غالت و سایبان( 

بر عملکرد خشک کالله )عملکرد اقتصادی( با افزایش 

افزایش  با  عملکرد  آنکه  وجود  بود)جدول3(. با  همراه 

این آزمایش  اما بر اساس ماهیت  یافته است.  بهبود  تراکم 

اقتصادی  شاخص های  بهبود  در  پوشش  از  استفاده  نقش 

یعنی عملکرد خشک کالله دارای اهمیت می باشد.   

اقتصادی کالله خشک  در این رابطه میانگین عملکرد 

پوشش شامل  نوعی  از  استفاده  شرایط  در  سطح  واحد  در 

بقایای زعفران، کلش غالت و سایبان نسبت به شاهد )بدون 

پوشش( برای تراکم 150 بنه در مترمربع، 25 درصد و برای 

است  داشته  افزایش  درصد   9 مربع  متر  در  بنه   60 تراکم 

)جدول3(. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم 

با  همراه  تراکم  افزایش  که  داد  نشان  پوشش  مدیریت   ×

استفاده از نوعی پوشش شامل )بقایای زعفران، کلش غالت 

   تاثیر تراکم و مدیریت پوشش ....
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و سایبان(  با افزایش دو صفت تعداد بنه و وزن بنه در واحد 

سطح همراه بود )جدول3(. به طوری که میانگین تعداد بنه 

تولید شده در واحد سطح در تراکم  های 60 و 150 بنه در 

مترمربع در نتیجه اعمال سه نوع مدیریت پوشش در مقایسه 

با شاهد در همان تراکم ها به ترتیب 29 و 48 درصد افزایش 

داشته است. این روند برای وزن  کل بنه های تولید شده در 

واحد سطح نیز مشاهده شد. به طوری که در کمترین تراکم 

)60 بنه درمتر مربع( میانگین وزن بنه  ها در واحد سطح در 

نتیجه اعمال سه نوع مدیریت پوشش در مقایسه با شاهد 

)بدون پوشش( 52 درصد افزایش نشان داد. 

 هیاًگیي دهای خاک در عوق کاشت بٌِ برای ّریک از تیوارّای پَشش سطح خاک- 2جدٍل 

 

 

 

 

 

 

الزم به ذکر است که میانگین .  در ماههای مرداد و شهریوری روزانه خاکمیانگین دما †     

 .ثبت شده بود  درجِ ساًتیگراد34/35 حداکثر دمای هوا در این مدت 

 (ساًتیگراد) دها †هیاًگیي تیوارّای پَشش سطح خاک

 24/35 شاّد

 33 بقایای زعفراى

 82/26 کلش غالت

 44/30 سایباى

تراکم×  متقابل  اثر  شدن  معنی  دار  عدم  به  توجه  با   

پوشش برای صفت تعداد بنه  های دختری با وزن  مساوی 

یا بیشتر از 8 گرم،  نتایج بررسی اثر ساده دو عامل تراکم و 

پوشش نشان داد که بیشترین میانگین تعداد بنه های دختری 

تولید شده  با وزن مساوی یا بیشتر از 8 گرم در تراکم 90 

بنه در متر مربع  و به لحاظ  مدیریت پوشش سطح خاک در 

دو تیمار پوششی استفاده از کلش غالت و سایبان حاصل 

شده است )جدول4(.
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هقایسِ هیاًگیي اثر هتقابل تراکن ٍ ًَع پَشش بر  عولکرد خشک کاللِ ٍ ٍیژگی ّای بٌِ زعفراى - 3جدٍل                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراکن

تعداد بٌِ در هتر ) 
(هربع  

 

 پَشش

 

 عولکرد خشک کاللِ

(گرم برهتر هربع)  

 تعداد بٌِ

(هتر هربع )   

 ٍزى بٌِ 

(گرم برهتر هربع)  

60 

223/0 شاهد  33/137  33/761  

213/0 بقایا  66/162  33/1049  

253/0 کلش غالت  33/177  20/1221  

260/0 سایبان  33/193  53/1259  

90 

310/0 شاهد  66/202  21/1136  

336/0 بقایا  66/234  40/1614  

280/0 کلش غالت  66/278  53/2538  

316/0 سایبان  33/325  46/2283  

120 

350/0 شاهد  33/165  37/673  

300/0 بقایا  252 26/1418  

390/0 کلش غالت  440 93/2654  

453/0 سایبان  33/409  26/2116  

150 

380/0 شاهد  66/238  73/1041  

400/0 بقایا  388 30/1749  

516/0 کلش غالت  66/434  96/2446  

510/0 سایبان  496 53/2326  

LSD )5%(  05/0  7/102  4/531  

   تاثیر تراکم و مدیریت پوشش ....
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توصیه ترویجی

 بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه به نظر 

با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی  می رسد که 

چند سال اخیر درمناطق عمده تولید این محصول در 

استان خراسان بزرگ چه به لحاظ کاهش بارندگی ها 

در  دما  میانگین  افزایش  یا  و  زمستان  و  پاییز  در طی 

بهینه  از حد  باالتر  دماهای  پایداری  و  ودوام  تابستان 

استفاده  می باشد.  موثر  زعفران  عملکرد  کاهش  بر  که 

از نوعی پوشش در  سطح خاک مزرعه زعفران شامل 

فصل  در   ) سایبان  غالت،  کلش  زعفران،  )بقایای 

با  خاک  دمای  کاهش  یا  تعدیل  نتیجه  در  و  تابستان 

عملکرد  بر  می تواند  مدیریتی  شیوه  این  از  استفاده 

اقتصادی و تولید بنه های دختری زعفران با وزن بیشتر 

و در نتیجه برعملکرد کالله در طی دوره بهره برداری 

تاثیر مثبت داشته  باشد.  

ِ ّای دختری با ٍزى - 4جدٍل   گرم 8 هساٍی یا بیشتر ازهقایسِ هیاًگیي اثر  تراکن ٍ ًَع پَشش بر تعداد بٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بٌِ ّای با ٍزى هساٍی یا  تراکن )تعداد بٌِ در هتر هربع (

  گرم8بیشتر از 

60 33/51  

90 67/93  

120 67/63  

150 67/51  

LSD (5%) 05/29  

  پَشش

 27 شاهد

67/53 حضور بقایای زعفران  

33/103 کلش غالت  

33/76 سایبان  

LSD (5%) 61/24  
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