
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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 چکیده

، نقش مهمی از اقتصاد کشاورزان را به خود یکی از مهم ترین محصوالت زراعیزعفران بعنوان 

اختصاص داده است.با توجه به مشخص شدن کاربرد زیاد گلبرگ های زعفران در صنایع نساجی ، ارایشی و 

زعفران نیز مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش دارویی آن، این بخش از عمکرد گل 

اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ در تابستان بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران مورد بررسی قرار گرفت.طرح 

متر مربع به صورت طرح آماری اسپلیت پالت در قالب بلوک کامل  084مورد نظر در شهرستان سرایان در سطح 

: آبیاری در اول تیر ، اول مرداد، اول شهریور، بدون را گردید. تیمار های آبیاری شاملتکرار اج 0ادفی  با تص

آبیاری)شاهد( و تیمار های مالچ شامل:علف های هرز زعفران)خارشتر(، کاه زیره، کاه جو، بدون مالچ)شاهد( 

دید و گلبرگ های هر قسمت در آون عملکرد هر یک ازکرت ها برداشت گر 3131انتخاب گردید. در پاییز 

مورد آنالیز قرار گرفتند که نتایج نشان داد که به ترتیب آبیاری  SPSSها با نرم افزار آماری خشک گردید. داده

در اول شهریور ماه و اول مرداد ماه بیشترین تاثیر معنی داری بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران داشته است. 

 نی داری بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران نداشت.مالچ های مختلف نیز اثر مع

 تابستان مالچ، زعفران، گلبرگ آبیاری،ها: کلید واژه

 

 دمهمق -3

گرانبهاترین گیاه زراعی  از خانواده زنبق می باشد. Crocus Sativusو علمی  saffronزعفران با نام عمومی 

[6]. استمثقال و گرم ، کیلوگرم  ،واحد خرید و فروش آن به جای تنو تنها گیاهی است که زمین  در رویموجود 
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 Crocus)زعفران  گیاه [2].زعفران یکی از مهم ترین گیاهانی می باشد که مصرف غذایی،دارویی،مواد ارایشی، و... دارد 

sativus)  که  است رنگی بنفش های گل دارای، [16]د شو می استحصال جهان ادویه گرانبهاترین آن،  گل مادگی از که

 5.68طور متوسط  به زعفران شوند، گلبرگ می ریخته دور عنوان ضایعات به مادگی، کردن جدا از پس آن های گلبرگ

 گلبرگ بر انجام شده های پژوهش اساس بر ، [10]  درصد وزن خشک گل را تشکیل می دهد .9.60درصد وزن تر یا 

 ضدافسردگی خاصیت ،  [15]  دهنده تسکین،   [13] خون فشار دهنده جمله کاهش از فراوانی درمانی خواص زعفران

 برای آن معرفی شده است. [11] زنان قائدگی قبل از عالئم دهنده کاهش و، [12]

( روش سطح پاسخ جهت تعیین شرایط بهینه استخراج با هدف 0090طی تحقیقی توسط مهدوی خزایی و همکاران )

 .[9]بر مبنای سیانیدین تری گلیکوزید( مورد بررسی قرار داده اندباالترین میزان آنتوسیانین ) 

با آزمایش با طرح بلوک کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی زابل اثر عمق  5338-5338و همکاران در سال  گالوی

کاشت و کنترل دمای تابستانه را بر رشد و عملکرد زعفران بررسی نموده اند و به این نتیجه رسیدند که همه صفات به جز 

.تحت تیمار های کنترل دمای تابستانه طول کالله و طول  تعداد برگ و تعداد ریشه کششی تحت تاثیر دما قرار گرفتند

برگ افزایش یافت و زمان ظهور گل و برگ نیز تسریع گردید .  با افزایش عمق کاشت زمان ظهور گل و برگ به طور 

 افزایش یافت ولی با 08به  03معنی داری کاهش یافت اما طول کالله و برگ افزایش یافت و تعداد گل و برگ از عمق 

سانتی متر و آبیاری  و بیشترین تعداد گل  03عمق بیشتر از آن ،تعداد گل کاهش یافت.در کل کمترین تعداد گل در عمق 

 .[14]سانتی متر و پوشش مالچ بدست آمده است 08در عمق 

یس و تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران در جلوگیری از پلیئوزیس هپات 0090در طی یک بررسی در سال 

 . [3]تالنژیکتازی کبدی ناشی از مصرف جنتامایسین سولفات در موش صحرایی ارزیابی شده است

در دانشگاه فردوسی  0039-0053مسافری ضیاء الدینی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد زعفران را در سال های 

مهرماه و  08مرداد ماه و آبیاری قبل از گلدهی در  مشهد بررسی نموده است و باین نتیجه رسیده ان که آبیاری تابستانه در

 . [8] روز می تواند عملکرد زعفران را به حداکثر برساند 03تا  08لیتر در متر مربع در مدار  83تا  53حجم آب 

جنوبی را  و شمالی رضوی، خراسان در استانهای زعفران زراعت آبیاری شروع زمان مناسب ترین علیزاده و همکاران

 مختلف نقاط ای بر درصد98و  83،38احتماالت  با آبیاری اولین برای تاریخ مناسبترین مطالعه این در ی کرده است.بررس

اولین  انجام زمان و گلدهی تاریخ حاصله نتایج اساس بر . شده است انجام الزم بندی پهنه و تعیین خراسان های استان

 سطح از باالتر ارتفاع با هایی مکان در است. متفاوت بسیار مطالعه مورد منطقه دمای و اقلیم به بسته زعفران گیاه آبیاری

 و ارتفاع شدن کم با .باشد می پائیز اوایل در و هنگام زود آبیاری زمان و گلدهی تاریخ کمتر، معموال دمای میانگین و دریا

  [5].می شوند منتقل پائیز اواخر به حتی و اواسط به اولین آبیاری انجام زمان و گلدهی تاریخ هوا دمای رفتن باال

و سیستم مدل اسید  DPPH( میزان خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران را به دو روش 0053تجلی و همکاران )

 . [4]لینولئیک را تعیین نمودند

 کوچکی و همکاران تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزن جوش و زعفران بر خنک شدن بنه ها بمنظور

در مزرعه  0053-55و  .005-53کاهش اثرات نا مطلوب تغییر اقلیم، را بررسی نموده اند.آزمایش در دو سال زراعی 
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تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده است. نتایج آزمایش نشان داد که اثر فاصله آبیاری و 

 . [7]معنی دار بود کشت مخلوط با مرزن جوش بر تعداد گل و عملکرد اقتصادی

اثر تاریخ،عمق و فاصله کاشت بر صفات رویشی و زایشی زعفران در  0055-0059آقازاده و همکاران در سال زراعی 

شرایط آب و هوایی شهرستان ماکو را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد که تعداد برگ،وزن تر و خشک برگ ، وزن تر و 

ل کالله و سطح برگ تحت تاثیر سطوح مختلف تاریخ ، عمق و فاصله کاشت خشک گل ، وزن تر و خشک کالله ، طو

شهریور ماه افزایش یافت. همچنین عمق کاشت  58قرار گرفت به طوری که شاخص های رشد و عملکرد در تاریخ کاشت 

شت کمتر به و فاصله کاشت بر صفات مورد نظر تاثیر داشته و بیشترین میزان عملکرد در فاصله کاشت کمتر و عمق کا

 . [1]دست آمده است

 داد نشان تاثیر  افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران را بررسی کرده اند، نتایج 0055کوچکی و همکاران در سال 

 درجه 03 دمای در بطوریکه نمود زعفران بروز گلدهی رفتار در تغییراتی تلقیح دوره حرارت درجه افزایش با که

 .[7]نشد انجام گلدهی تلقیح، دوره طول به توجه بدون سانتیگراد

گلبرگ های زعفران در حال حاضر در رنگ آمیزی ، لوازم آرایشی ومواد غذایی و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار 

می گیرد و حتی بعضی از کاربرد های دیگر گلبرگ زعفران به درستی مشخص نگردیده است ، همین امر باعث گردید تا 

تحقیق بر روی گلبرگ زعفران صورت پذیرد. که در این پژوهش ما اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ های مختلف را  این

 بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران بررسی نماییم.

 مواد و روش ها -2

شهرستان کیلومتری مرکز استان)  0.3در کیلومتر مربع   9008با وسعتی بالغ بر شهرستان سرایانمنطقه مطالعاتی: 

بیرجند (واقع شده است که دردشتی هموار در حاشیه کویر در دامنه جنوب غربی رشته کوه زابری معروف به شتران قرار 

اع متوسط فارت دقیقه عرض شمالی قرار داشته و 80درجه و 00دقیقه طول شرقی ودر  00درجه و 85در این شهرستان  .دارد

 متر می باشد. 0858آن از سطح دریا 

 طرحنوع 

اسپلیت  آزمایشی در قالب طرح زعفران،عملکرد گلبرگ آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر  به منظور بررسی تأثیر

 -0زمان آبیاری تابستانه )  تیمار چهار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شاملتکرار چهار تصادفی درپالت در قالب بلوک 

مالچ علف هرز زعفران  -0بدون آبیاری بعنوان شاهد( و چهار تیمار مالچ )  – 8 اوایل شهریور -0اوایل مرداد  -5اوایل تیر 

می باشد. قابل ذکر می باشد که آبیاری  بدون مالچ بعنوان شاهد( -8مالچ کاه جو  -0مالچ کاه زیره  -5شامل خارشتر و... 

و مالچ های انتخابی از مواد طبیعی  تیمار ها با توجه به ابیاری فعلی توسط بیشتر کشاورزان بصورت سطحی انجام شده است

 و در دسترس کشاورزان استفاده شده است.
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 مورد بررسی تیمار های

بی مواجه هستند، تیمار آبا توجه به اینکه در مناطقی که زعفران کشت می شود، کشاورزان با کمبود شدید منابع 

 5/8/90که سه آبیاری در تاریخ های تخاب گردید. های آبیاری در تابستان فقط یک بار ابیاری در ماه های مختلف ان

 در این پژوهش اجرا شد. 90/./5و  5/8/90و

استفاده که در دسترس کشاورزان می باشد، انتخاب شد. که مشخصات آن ها و بال مالچ های مورد نظر نیز از مواد طبیعی

 می باشد. 0مطابق جدول شمار ه 

 
 مشخصات مالچ های استفاده شده -3جدول 

 نوع مالچ ارتفاع مالچ)سانتی متر( (kg/m3چگالی) 

 علف های هرز زعفران )خار شتر( 11.5 7.6

 کاه جو 2.25 22.8

 کاه زیره 2.75 20.9

 

 
 روش اجرای طرح

با توجه به چند ساله بودن گیاه زعفران و اینکه بیشترین عملکرد آن در سال چهارم برداشت می باشد در این 

زمینی با  0093در سال  به منظور اجرای این طرحپژوهش داده برداری در سال چهارم گلدهی زعفران انجام شده است. 

 و مترسانتی 08عمق کاشت ه های زعفران در این زمین در انتخاب گردید.بنبا بافت یکنواخت لومی  متر مربع 853مساحت 

کیلوگرم در هکتار بوده است و در هر سه  8333میزان بنه مصرفی برابر  کاشته شدند. مترسانتی 83های کاشت فاصله ردیف

فسفات، کیلوگرم بر هکتار کود شیمیایی  083کیلوگرم بر هکتار کود حیوانی،  53333روش در سال اول کاشت، مقدار 

کیلوگرم بر هکتار کود شیمیایی  پتاس مصرف شده است. همچنین در  033کیلوگرم بر هکتار کود شیمیایی اوره و  083

کیلوگرم بر هکتار ریزمغذی مصرف شده  8کیلوگرم بر هکتار کود شیمیایی اوره و  033های بعد کاشت هر ساله سال

های هرز به ین در طول مدت اجرا، بسیار کم بوده است، کنترل علفهای هرز موجود در زماست. با توجه به اینکه علف

بلوک تقسیم شد و در داخل هر  8زمین مورد نظر به 0090 خرداد ماهدر  صورت دستی و توسط کارگر انجام شده است.

ا در آمدند )ابعاد هر وان تیمار فرعی به اجرتیمار آبیاری  بعنوان تیمار اصلی و در داخل آن ها، تیمار های مالچ بعن 8بلوک 

 می باشد(متر  8/5*0کرت 

اجرا  0090مرز تیمارها توسط پشته های خاکی از هم جدا شدند و تیمار های مورد نظر طبق برنامه قبلی در تابستان  

تمام برای  0090اولین آبیاری در تاریخ دوم آبان ماه  شدند و در پایان شهریور ماه مالچ ها از سطح زمین جمع آوری شدند.

 دستگاه رنده زنی برای تمام کرت ها به طور مشابهوسط آبان رنده زنی ت 08زمین به صورت یکسان انجام شد و در تارخ 

 . انجام شد

 
 صفات مورد بررسی

متری وجود داشته است . برای تعیین میزان عملکرد گلبرگ زعفران، از هر  568*0کرت  8.در این طرح تعداد 

متر مربع از هر  0متر مربعی دوبار به صورت تصادفی نمونه گیری انجام شد )  8/3وسط کادر قسمت به صورت روزانه ت
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پس از جدا کردن کالله زعفران از گل ها، گلبرگ ها در سایه خشک شد و پس از ( .0)شکلکرت روزانه برداشت شد(. 

 هر کرت تعیین گردید.  گلبرگ درجه منتقل شد و وزن خشک 33آن به آون با دمای 

 

 متر مربعی 8/3نحوه نمونه گیری برای برداشت گل ها توسط کادر  -2شکل

 آنالیز آماری

ها در و مقایسه میانگین SPSSبا استفاده از نرم افزار  توکیهای آماری برای این طرح با آزمون تجزیه و تحلیل

 درصد انجام شده است. 8سطح احتمال 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -1

و بررسی آماری شد که نتایج آنالیز واریانس آن مطابق جدول  شد SPSSداده های برداشت شده وارد نرم افزار 

 می باشد 5

آنالیز واریانس داده ها -2جدول  

 .F Sig میانگین مربعات df منابع تغییر

 000. 10.957 31.307 3 آبیاری

 231. 1.485 4.243 3 مالچ

 368. 1.077 3.077 3 بلوک

 801. 586. 1.675 9 مالچ * آبیاری

   2.857 45 خطا

    64 کل

     

a. R Squared =0.505  
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 اثر آبیاری تابستانه بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران

بدست  0که نتایج مطابق جدول  انجام شددرصد  8بررسی معنی داری میانگین ها، توسط آزمون توکی در سطح احتمال 

 آمد.

  توکی با استفاده از آزمون اثر آبیاری های تابستانه بر عملکرد گلبرگ خشک زعفرانتحلیل  -1جدول 

 

تانهزمان آبیاری تابس   

میانگین 

 اختالف

خطای 

 .Sig استاندارد

 سطح اطمینان 98%

 مرز پایینی مرز پایینی 

Tukey 

HSD 

 3.0824 1062.- 075. 59762. 1.4881 آبیاری تیر ماه بدون آبیاری

 1.1699 2.0187- 893. 59762. 4244.- آبیاری مرداد ماه

اهآبیاری شهریور م  -1.9119* .59762 .013 -3.5062 -.3176 

 1062. 3.0824- 075. 59762. 1.4881- بدون آبیاری آبیاری تیر ماه

 3182.- 3.5068- 013. 59762. *1.9125- آبیاری مرداد ماه

اهآبیاری شهریور م  -3.4000* .59762 .000 -4.9943 -1.8057 

 2.0187 1.1699- 893. 59762. 4244. بدون آبیاری آبیاری مرداد ماه

 3.5068 3182. 013. 59762. *1.9125 آبیاری تیر ماه

اهآبیاری شهریور م  -1.4875 .59762 .075 -3.0818 .1068 

اهآبیاری شهریور م  3.5062 3176. 013. 59762. *1.9119 بدون آبیاری 

 4.9943 1.8057 000. 59762. *3.4000 آبیاری تیر ماه

 3.0818 1068.- 075. 59762. 1.4875 آبیاری مرداد ماه

درصد 8معنی داری در سطح احتمال  .  * 

 

و مرداد ماه موجب بیشترین عملکرد گلبرگ خشک شده آبیاری ابتدای شهریور ماه با توجه به تحلیل آماری تیمار های 

اثر تیمار های 5شکل  .ماه و بدون آبیاری تفاوت معنی داری نداشته است تیرعملکرد گلبرگ خشک بر اثر آبیاری  است.

 مختلف آبیاری تابستانه را بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران نشان می دهد.
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 تیمار های مختلف آبیاری تابستانه را بر عملکرد گلبرگ خشک زعفراناثر  -2شکل

 اثر پوشش مالچ تابستانه بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران

 می باشد. 8هآنالیز تاثیر پوشش مالچ بر عملکرد  گلبرگ زعفران مطابق جدول شمار

 

استفاده از آزمون توکیتحلیل اثر مالچ های مختلف بر عملکرد گلبرگ خشک زعفران با  -0جدول   

 

 

  نوع مالچ

میانگین 

 اختالف

خطای 

 .Sig استاندارد

 سطح اطمینان 98%

 مرز پایینی مرز پایینی 

Tukey 

HSD 

 9199. 2.2687- 674. 59762. 6744.- مالچ خار شتر بدون مالچ

 1.9837 1.2049- 914. 59762. 3894. مالچ کاه زیره

 2.0362 1.1524- 881. 59762. 4419. مالچ کاه جو

 2.2687 9199.- 674. 59762. 6744. بدون مالچ مالچ خار شتر

 2.6580 5305.- 296. 59762. 1.0637 مالچ کاه زیره

 2.7105 4780.- 256. 59762. 1.1163 مالچ کاه جو

 1.2049 1.9837- 914. 59762. 3894.- بدون مالچ مالچ کاه زیره

 5305. 2.6580- 296. 59762. 1.0637- مالچ خار شتر

 1.6468 1.5418- 1.000 59762. 0525. مالچ کاه جو

 1.1524 2.0362- 881. 59762. 4419.- بدون مالچ مالچ کاه جو

 4780. 2.7105- 256. 59762. 1.1163- مالچ خار شتر

 1.5418 1.6468- 1.000 59762. 0525.- مالچ کاه زیره

درصد 8معنی داری در سطح احتمال  .  * 
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 طبق جدول باال مشخص شد که هیچ یک از پوشش مالچ ها اثر معنی داری بر عملکرد گلبرگ خشک نداشته است.

د گلبرگ خشک نتایج این پژوهش به ترتیب  آبیاری تابستانه در ابتدای شهریور ماه و  در ابتدای مرداد ماه بیشترین تاثیر بر عملکرطبق 

آبیاری ابتدای تیر که دلیل آن می توان مرطوب و سردتر بودن بنه زعفران در قبل از فصل رشد زعفران دانست. زعفران را داشته است

در بررسی اثر مالچ های مختلف نیز   ه شاهد) بدون آبیاری( نداشته است.داری در عملکرد گلبرگ خشک نسبت بماه تفاوت معنی 

مشخص شد که هیچ یک از مالچ ها تاثیر معنی داری بر عملکرد گلبرگ خشک نسبت به شاهد) بدون مالچ(، نداشته است. همچنین 

 هده نگردید.بین  ابیاری های تابستانه و مالچ ها اثر متقابل مشا

 

 منابع -0

. اثر عمق و فاصله کاشت بر ضفات رویشی و زایشی زعفران. فصل نامه دانش نوین (0090آقازاده، ر. و همت زاده، ا.) -[0]

 ..5کشاورزی پایدار، شماره 

 .009 ص. شناخت زعفران ایران. انتشارات توس.(..00) ابریشمی، م. ح. -[5]

 گلبرگ هیدروالکلی عصاره حمایتی تأثیر ارزیابی (.0090)زردست. م.  .آ .، ترابی. ز.، حسن پورفرد. م. وامیدی -[0]

 موش در سولفات جنتامایسین از مصرف ناشی کبدی تالنژیکتازی و هپاتیس پلیئوزیس از در جلوگیری زعفران

 .8.5-888(:ص 8)09بیرجند.  پزشکی علوم دانشگاه علمی صحرایی. مجله

 آنتیاکسیدانی خواص میزان . تعیین(0053)گازرانی، س.  مهشید. و تجلی، ف .، همتی کاخکی، ع.، خاتمی راد، -[8]

 لینولئیک. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. اسید مدل سیستم و DPPH روش دو به زعفران گلبرگ

 زراعت آبیاری شروع زمان .بررسی مناسب ترین(0055)محمدیان، آ.  اده، ا.، سیاری، ن.، احمدیان، ج. وعلیز -[8]

(: 0) 50جنوبی. مجله آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، و شمالی رضوی، خراسان در استانهای زعفران

 .039-005ص

. زعفران فناوری تولید و فناوری. دانشگاه (0050)مالفیالبی، ع.  کافی، م.، راشد محصل، م. ح.، کوچکی، ع. و -[.]

 ..53 صفردوسی مشهد.

 Crocus. تاثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران)(0059)گنجعلی، ع.  کوچکی، ع.، علیزاده، ا. و -[3]

sativus L. ،058-008 ص(:5) 5(. نشریه پژوهش های زراعی ایران. 

. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد زعفران. پایان نامه کارشناسی ارشد. (0053)مسافری ضیاء الدینی، ح.  -[5]

 مشهد.دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی 

 استخراج سازی . بهینه(0090)همتی کاخکی، ع . ک .، جعفری، س. م .، قربانی، م . ومهدوی خزایی ،  -[9]

 ص.  5:0غذایی.  صنایع و علوم در نوآوری و پژوهش پاسخ. نشریه سطح روش به زعفران گلبرگ آنتوسیانین

03-83. 

 خراسان زعفران گلبرگ آنتوسیانین استخراج و جستجو(. 0030) .ک .س رحیمی، . ود .ک حسینی، ،.ع همتی، -[03]

 .مشهد غذایی، صنایع و علوم پژوهشکده پژوهشی، طرح مدل، نوشابه یک در آن پایداری و بررسی
[11]- Agha-Hosseini, M., Kashani, L., Aleyaseen, A., Ghoreishi, A., Rahmanpour, H., Zarrinara, A. R. 

and Akhondzadeh, S. (2008). Crocus sativus L. (saffron) in the treatment of premenstrual 
syndrome: a double-blind, randomised and placebo-controlled trial. BJOG: An International 
Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115 (4): 515-519. 
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