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 چکیده

رضاوی( و فااروج حیدریاه )خراسانای در روستاهای منطقه تربتبه من ور بررسی رابطه بین آبیاری تابستانه با عم،کرد زعفرانر مطالعه

 291۹هاوی در ساال من ور با مصاحبه رودررو با تعدادی از کارشناسان و کشاورزان پیشرور پرسشنامه شمالی( صورم پذیرفت. بدین)خراسان

سال در روستاهای منطقه  1تا  2هکتاری( زعفران با سنین  1تا  3/2مزرعه )با مساحت قطعام  12تهیه و تکمیل گردید. براین اساس تعداد 

 یاریاو آب وریشهر 23در  یاریمردادماهر آب 12در  یاریشامل آب یاریآب نیزمان اول یمارهایتاساس  نیابر مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین 

قارار  لیتح،و  هیمورد تجز یتصادف در ن ر گرفته شدند که بر اساس طرح کام،اًها بر عم،کرد زعفران و اثر آن مارهایمهرماه بعنوان ت 22در 

 قاراری تحت تاأثیر زماان اولاین آبیااری دار یمعن طور بهقدار عم،کرد ک،اله خشک زعفران نتایج نشان داد که در مزارع دو ساله م گرفتند.

اولین آبیااری  انجا .  داشتساله  1و  9ر 2عم،کرد زعفران )ک،اله خشک( بویژه در مزارع  بر یداریتأثیر معنر ولی زمان اولین آبیاری نگرفت

فران را برای مزرعه یکساله به دنبال داشتر اما برای مزارع دو سالهر اولین آبیاری در مهر ماهر بیشترین مقدار عم،کرد ک،اله خشک زع 22در 

حیدریه و فاروج به هماراه داشات. رابطاه باین صافت شهریور بیشترین تأثیر را در افزایش عم،کرد ک،اله خشک زعفران در مناطق تربت 23

برای سال چهار  منفی بوده  -192/1رد )ک،اله( در سال سو  و با ضریب با صفت عم،ک  -111/1آلودگی قارچی وارد شده در مدل با ضریب 

و این به آن معنی است که بین صفت عم،کرد )ک،اله( در سال سو  و چهار  و متغیر آلودگی قارچیر رابطه رگرسیونی منفی وجود دارد. نتایج 

نه ها به تعداد آبیاری مزارع زعفران مرباوط مای باشاد. لاذا درصد از تغییرام صفت آلودگی به پوسیدگی قارچی ب 11همچنین نشان داد که 

 شود.ها توصیه نمیساله به من ور ج،وگیری از انواع آلودگی 1و  9آبیاری زودهنگا  در تابستان ن یر مرداد ماه بلصوص در مزارع 

 

 عم،کرد ک،الهر آبیاریر گیاه داروییر بیماری بنه :یدیکل کلمات
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 مقدمه

به کاهش میازان بارنادگی و کااهش ساط   امروزه با توجه

وهوایی در نقاط ملت،اب های زیرزمینی و با توجه به تنوع آبآب

نسابی کشورر تولید محصولام دارای نیاز آبی کام کاه از مزیات

منااطق قابل توجهی برخوردارندر بایستی در اولویت کشت و کار 

تارین منباع . عماده(29۹1امیرقاسامیر ) رنادیقارار بگ ییروستا

 لاقتصادی روستاهای کشورر کشاورزی بوده و آب یکی از عواما

توان گفات ایان آید. حتی میبسیار مهم تولید در آن به شمار می

تولید را نیز مشلص  لکارگیری سایر عوام عمدتاً میزان به لعام

ترین وظایب بلش کشاورزی در روستاها توان مهممی. نمایدمی

م راهباردی ازایش تولیاد محصاولغذایی و نیاز افرا تأمین امنیت

های موجاود دانسات. بلاش کشااورزی در باتوجه به محدودیت

 ررودهای اقتصادی به شمار مایترین فعالیتعنوان مهم ایران به

هاای اق،یمای مانناد خشکساالی اما از طرفی ایران با محدودیت

در  گوان چالشی بازرعن ها بهمواجه است که در بسیاری از سال

تارین و یکای از مهام .بوده اسات حه کشاورزی مطربرابر توسع

هاار ترغیاب کشااورزان روساتایی باه کشات کارآمدترین شایوه

-آب می تی مانند زعفران با نیاز آبی پایین در مناطق کمامحصول

 (.2911قیداری و بهروزر )سجاسی باشد

 در آبیااری کامر آبی نیاز جم،ه های خاص زعفران ازویژگی

 بارداریبهره امکان گیاهانر سایر آبی نیاز یهای غیر بحرانزمان

 ساهولت یک نوبت کشتر از پس سال مدم چندین به مزارع از

زایای بالاار امکاان امکان اشتغال نگهداری محصولر و ونقلحمل

 دارای و اساتعدادهای صانعتی فاقاد کاه کشات در منااطقی

 باشندر دارا بودن خواص دارویی زیادمی کشاورزی آب محدودیت

ایان گیااه را از ارزش  خارجی مناسبر و داخ،ی فروش بازار زنی و

؛ 29۹1امیرقاسامیر وکار برخوردار نموده است )بالایی برای کشت

گیاه به دلیل دارا بودن  (. لذا این1221ر 1دانشورکاخکی و فرهمند

هاای زراعای کام نهااده خصوصیام ویژه فیزیولوژیکیر در ن ا 

تاوان آن را باه عناوان مایقابل کشت باوده و مناطق روستایی 

هاای کشااورزی پایادار و کشت گیاهی وسیع جایگزین در ن اا 

های کم بازده در ن ار گرفات برداری در زمیندارای قاب،یت بهره

 (.  1221ر 2تمپرینی)

هاای زایشای زعفارانر همزماان باا به طور ک،ی تمایز اندا 

 کاهش رطوبت خاک در اطراف بنه و افزایش درجه حرارم اتفاق

و  رسد کاه آبیااری(. از این رو به ن ر می29۹1افتد )صادقیر می

در تابستان بتواند از طریق کااهش دماای خااک  شلم حفاظتی

بار مکبات اطراف ناحیه بنه و نیز حفظ رطوبت خاکر ضمن تأثیر 

های تواند در تشکیل اندا بهای زایشیر در نهایت روند تمایز اندا 

ینکاه کشااورزان عاد  آبیااری رغم اع،ای .گل مؤثر واقاع شاود

زعفران در تابستان را در مقایسه با سایر محصاولام زراعایر باه 

گیرندر برخی از محققاین آبیااری و عنوان یک مزیت در ن ر می

شلم حفاظتی تابستانه را برای افازایش گ،ادهی زعفاران مفیاد 

؛ صادقیر 29۹2اند )مسافریر دانسته و اجرای آن را توصیه نموده

( طای 2919فیضای و همکااران ) (.29۹1قوژدیر ربانی؛ ق29۹1

تحقیقی نشان دادند که در سال اول اجرای آزماایشر آبیااری در 

دار را در افزایش تعداد گلر تیر + مرداد ماه بیش ترین تأثیر معنی

 13عم،کرد گل و وزن خشک ک،اله زعفران منجر شد )به ترتیب 

مرباع(. همچناین در  گر  در متر 21/2و  2/21گل در متر مربعر 

گل  1/211های ذکر شده )سال دو ر حداککر افزایش در شاخص

گر  در متر مربع( در نتیجاه اجارای  11/2و  1/12در متر مربعر 

 آبیاری در مرداد ماه مشاهده گردید. 

چهار مرح،اه شامل طی تابستان توالی رشد و نمو زعفران در 

خار اردیبهشات تاا )اوا حقیقای دوره خواب رمرح،ه اولباشد. یم

                                                                                           
1  - Daneshvar Kakhki and Farahmand 
2 - Temperini 
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بنیاان گاذاری و تماایز  ر دورۀمرح،اه دو  تیر(ر اواس  الی اواخر

تماایز  ر دورۀمرح،اه ساو : ها )اواخر تیر تاا اواخار مارداد(ربرگ

های گل درون جوانه )اواخر مرداد تاا اوایال های اولیه اندا طرح

و  های گل )تا اواخر شاهریور(شهریور( و سپس کامل شدن اندا 

های گل ها و اندا رشد سریع برگ ر دورۀمرح،ه چهار در نهایت 

چایر )ابریشامباشاد ر میدرون جوانه )اواخر شهریور تا اواخر مه

یبهشات اردبه بیانی دیگرر از اواخر  (21۹1ر 1؛ کول و فاروغ29۹1

تیرماهر دوره خواب زعفران شامل خواب حقیقی و ظااهری  21تا 

ستمی نوک جوانه بناه دارای باشد. تا اواس  تیر ماهر بافت مریمی

مارداد  22فعالیت بسیار جزوی است )خواب حقیقای(. ساپس تاا 

ی رویشی و بعد از آن مراحال هااندا مراحل تکوین و تمایز یابی 

مارداد  13ی زایشی )خاواب ظااهری( تاا هااندا تکوین و تمایز 

ی زعفران دهگل . از این رو القای(29۹1صادقیر )شود یمانجا  

ر و همکااران 2مولینااافتاد )یماتفااق  بالاا یهااحرارم درجه در

1223.) 

آبیاری تابستانه به عنوان اولین آبیاری زعفاران باه ویاژه در 

( عامل مؤثری 2911مقد  و همکارانر اواس  مرداد ماه )رضوانی

ی زعفران در مرح،اه رکاود باه شامار دهگلدر افزایش تحریک 

ی هاانادا تکوین و تماایز  رتحت تأثیرود. این افزایش اساساً می

باشد. به عبارتی دیگرر از آن جایی که تکوین و تماایز یمزایشی 

ی گل در مریستم جوانه بنه زعفاران از دهام مارداد مااه هااندا 

تواند در شاکل گیاری یمشودر از این رو رطوبت خاک یمشروع 

مساافری  .(29۹1صاادقیر )هر چه بهتر این فرآیندها مؤثر باشد 

نیز در یک آزمایش چهار ساله نشان دادند که آبیاری در  (29۹2)

درصاد  2۹را تاا مرداد ماه عم،کرد گال و وزن خشاک زعفاران 

افزایش داده و آبیاری تیر ماه تأثیری بر عم،کارد نداشات. نتاایج 

مطالعام نشان داده که زمان مناسب برای اعمال اولاین آبیااری 

؛ 1229لیناا و همکاارانر زعفران بستگی به اق،یم منطقه دارد )مو

                                                                                           
1 - Koul and Farooq 
2 - Molina 

(. مناطقی که دارای ارتفاع بالااتری از 1223و همکارانر  3بهدانی

تر هساتندر زماان مناساب بارای سط  دریا بوده و طبیعتاً خناک

انجا  اولین آبیاری زودتر و حدود اوایل پاویز باوده و در منااطقی 

 با ارتفاع پاوینتر از سط  دریاا و میاانگین دماهاای بالااترر زماان

مناسب برای اعمال اولین آبیاری حادود اواسا  تاا اواخار پااویز 

(. ولای براسااس گاازارش 29۹۹باشاد )ع،یازاده و همکاارانر می

آبیاااری تابسااتانه ساابب افاازایش  (29۹1رحیماای و همکاااران )

 :Rhizoglyphus robini (Acariجمعیاات کنااه زعفااران 

Acaridae) .شده است  

کاری طی در طی زمانر کشاورزان روستاهای مناطق زعفران

هار سالیان متمادی همگا  با کاهش منابع آبی و بروز خشکساالی

کم کم به سمت استفاده از کشت و کار گیاهان باا مقاومات باه 

خشکسالی و مصرف آب کمتر در مناطق روستایی گارایش پیادا 

کاه هناوز باین  رساداند. با توجه باه مناابع باه ن ار ماینموده

متلصصین امر در خصوص آبیاری تابستانه و یا عاد  آن اتفااق 

ن ر وجود ندارد و معایب و محاسان آن باه عوامال ملت،فای از 

جم،ه خاکر اق،یمر تنوع زیساتی و پارامترهاای دیگاری وابساته 

است که مطالعام بیشتری را در خصوص نقش آبیااری تابساتانه 

-ر بررسی میزان خسارم کناهدر عم،کرد زعفران و از سوی دیگ

کند. لذا هدف تحقیاق های زعفران و بیماریهای قارچی ط،ب می

حاضر بررسی اهمیت نقش آبیاری تابستانه و رابطه آن با عم،کرد 

 باشد.می اق،یمی ملت،ب زعفران در مناطق

 

 هامواد و روش

کاه  زعفاران مازارع انتلااب جهت مطالعه اهداف به توجه با

روساتایی  منااطق زعفرانکاری وضعیت میانگین زا الگویی بیانگر

هاای تحقیقر بررسای شروع از قبل یکسال از باشدر مورد بررسی

کشااورزیر  کارشناساان باا مشاورم ضامن و انجاا  مقادماتی

                                                                                           
3 - Behdani 
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 تهیه و مقدماتی هایپرسشنامه مح،یر مط،عین و خبره کشاورزان

 مطالعاام اولیاهر نتاایج و ن ریام این اساس بر و گردید تکمیل

انتلاب  نحوی به شهرستان روستاهای هر در بررسی مورد مزارع

هاا و باشاند. باا توجاه باه روش منطقاه کال از شاخصی که شد

های متناوع آبیااری مازارع زعفاران در منااطق روساتایی شیوه

شاامالی و رضااوی ایاان مطالعااه در منطقااه ملت،ااب خراسان

رم شامالی( صاورضوی( و فاروج )خراسانحیدریه )خراسانتربت

پذیرفت. بدین من اور باا مصااحبه باا تعادادی از کارشناساان و 

ساعی هاوی تهیه و تکمیل گردیاد و کشاورزان پیشرور پرسشنامه

شوند نمایناده نزدیاک باه جامعاه شد کشاورزانی که انتلاب می

 حداککر کشاورزان مناطق یاد شده باشند. 

-نمونه روش از شده یطراح یهاپرسشنامه لیتکم من ور به

 نیاا. شاد اساتفاده کاارانزعفاران  نیساده در ب یتصادف یریگ

 و اسات یریاگنمونه روش نیترآسان واقع در یریگنمونه روش

 میتعما قابال و اعتماد قابل یریگنمونه اصول تیرعا با آن جینتا

 دیاگرد محاسابه 2 معادلاه طبق نمونه تعداد. است جامعه کل به

 (.2111 ر1امانهی)

(2) n=    

تعاداد کال  رNو  ازیاتعداد نموناه ماورد ن رnفرمولر  نیدر ا

صفت ماورد مطالعاه در  انسیبرآورد وار رs²هدف است.  تیجمع

 tبا فرض نرمال بودن صفت مورد ن ر از جادول  رtجامعه است. 

 یخطاا dو  دیاآیدسات مابه %13 نانیدر سط  اطم ودنتیاست

باشد. یم %3ر  %13 نانیکه مقدار آن در سط  اطم رشیقابل پذ

 تاا 3/2 قطعام مساحت)با زعفران  مزرعه 12 تعداد اساس نیبرا

 مورد هکتار 222 حدود سط  و  سال 1 تا 2 نیسن با( یهکتار 1

 .گرفت قرار مطالعه

بر عم،کرد ک،اله زعفارانر  یاریآب نیاثر زمان اول نییتع یبرا

انتلاب  رمایشدند و بر اساس آنها تعداد سه ت یها بررسپرسشنامه

                                                                                           
1 - Yamane 

 نیاقرار گرفتند. بر  یآمار لیو تح، هیو تجز یشده و مورد بررس

 12در  یاریااشااامل آب یاریااآب نیزمااان اولاا یمارهااایاساااس ت

مهرمااه بعناوان  22در  یاریو آب وریشهر 23در  یاریمردادماهر آب

 یتصاادف در ن ر گرفته شدند که بر اسااس طارح کام،ااً مارهایت

هدف از ایان با توجه به اینکه  گرفتند.قرار  لیتح،و  هیمورد تجز

بررسی تعیین رابطه بین زمان اولین آبیااری پاس از اتماا  دوره 

باشاد کاه ممکان اسات بساته باه منطقاه و رشد قب،ی گیاه می

مدیریت کشاورزان از تابستان شروع شود و یا تا پاییز باه تااخیر 

 شاود.افتدر به این خاطر در تحقیاقر اولاین آبیااری عناوان مای

ها عباارم بودناد از ناا  و ناا  ترین اط،اعام پرساش ناماهمهم

خانوادگیر منطقه و روستای محل مزرعهر تعداد و سط  مزرعاهر 

هاای تاریخ کشتر مقدار بناه مصارفی در هکتاارر تااریخ آبیاری

انجا  شده در طی فصال رشادر تعاداد آبیااریر مقادار مصارف 

ع و پایاان گ،ادهیر های شیمیاوی و کود حیوانیر تاریخ شرونهاده

میزان گل برداشت شده از هار مزرعاهر متوسا  عم،کارد ک،الاه 

ساالهر مشااهده  1تاا  2خشک درمزارع زعفران با سنین ملت،ب 

خسارم آفت کنه یا پوسیدگی قارچی و باکتریاوی که به دقات در 

های مذکور لحاظ گردید. جهات تعیاین روایای تدوین پرسشنامه

محققاین برجساته در ایان زمیناه  هار از متلصصین وپرسشنامه

کمک گرفته شد. به من ور تعیاین میازان خساارم و پوسایدگی 

هاای ملت،اب هار هار از بلشقارچی و یا وجود آفت کنه در بنه

های تصادفی از بنه ها تهیه و مورد بررسی و بازبینی مزرعه نمونه

ای و باا به جهت وجود کنه و یا آلودگی قارچی بصورم مشااهده

ه از لوپ دستی گیاهپزشکی انجا  شد. جهت تعیین میزان استفاد

هار رابطه بین عم،کرد ک،اله زعفران با میزان آلودگی قاارچی بناه

رابطه بین تعداد دفعام آبیااری و آلاودگی باه کناه و پوسایدگی 

هاا اساتفاده قارچی از تجزیه رگرسایون سااده و خطای باین آن

با اساتفاده اً تصادفی های آزمایش در قالب طرح کام،گردید. داده

 مورد تجزیه و تح،یل آماری قرار گرفتند.SPSS از نر  افزار 
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 نتایج و بحث 

تجزیه واریانس صفت عملکرد کلاله خشک زعفدران تحدت  -
 ساله 4و  2، 2، 2تأثیر زمان اولین آبیاری در مزارع 

باین دهادر ینشاان ما انسیاوار هیکه جدول تجز همانطور 

 9ر 2زعفران در مزارع خشک  ر عم،کرد ک،الهتیمارها از ن ر مقدا

 زمان اولین آبیاری در مازارع ماورد بررسایتحت تأثیر  ساله 1و 

سااله مقادار  1ی وجاود داشات اماا در مازارع داریمعنا اخت،اف

عم،کرد ک،اله خشک زعفران تحت تأثیر زمان اولین آبیاری معنی 

أثیر تاار زمااان اولااین آبیاااری (. در واقااع2)جاادول  دار نگردیااد

عم،کرد زعفران )مقادار ک،الاه کاهش  ایو  افزایش بر یداریمعن

 (.  2 داشته است )جدولساله  1و  9ر 2خشک( بویژه در مزارع 

 

 مزارع مورد مطالعه یقارچ یآلودگ ریتأثتحت زعفران واریانس مقدار ک،اله خشک  تجزیه  .1 جدول

  زعفران عملکرد کلاله صفت( MS) مربعات میانگین  

 سال چهارم                 سال سوم  سال دوم   سال اول آزادی درجه تغییر نابعم

 ns 329/2 **311/91 **2۹1/211 231/2** 1 تیمار
 111/91 3۹1/21 119/۹ 21۹/2 91 خطا

 ۹1/9 11/1 11/2 19/2  % رامییتغ بیضر

ns ** درصد 2و  3به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطوح احتمال   ر *ر 

 

صفت مقدار عملکرد کلاله خشک زعفدران  نیانگیم سهیمقا -
ساله با  4و  2، 2، 2در مزارع  یاریآب نیتحت تأثیر زمان اول

 آزمون دانکن  

(ر شاروع 1تا  2نتایج مقایسه میانگین نشان داد )نمودارهای 

مهر ماهر بیشترین مقدار عم،کرد ک،الاه  22زمان اولین آبیاری در 

(ر 2را برای مزرعه یکساله به دنبال داشت )نمودار  خشک زعفران

شاهریور  23اما برای مزارع دو ساالهر شاروع اولاین آبیااری در 

بیشترین تأثیر را در افزایش عم،کرد ک،الاه خشاک زعفاران باه 

(. در مزارع سه و چهار ساله به ن ار مای 1داشت )نمودار  ههمرا

یااری باشاد تارین زماان اولاین آبمهر مااه مناساب 22رسد که 

هااای بیشااتر در ماازارع مااذکور (. در بررساای1و  9)نمودارهااای 

مشلص شد که زمان اولین آبیاری بویژه در شرای  تغییار اق،ایم 

های قاارچی کنونی برای مزارع سه و چهارسالهر گسترش آلودگی

رساد کاه هار چقادر زماان را به همراه داردر بنابراین به ن ر می

اه مهار باه تاأخیر بیفتادر شارای  اولین آبیاری باه دهاه اول ما

هاای قاارچی تر شده و امکاان آلودگیاکولوژیکی رشدی مناسب

گردد و در نتیجه بهبود عم،کرد را به دنباال دارد. مزارع کمتر می

این نتایج بطور عینی در بررسی مزارع مورد مطالعه و نیز صحبت 

کار ها کام،ا ماورد تأییاد اکبا کشاورزان جهت پرنمودن پرسشنامه

 آنها قرار گرفت.

در مزارع یکساله تأخیر در زماان آبیااری اول احتمالاا باعاث 

ها کمتر هدر ها شده و در نتیجه ذخیره غذاوی بنهرشد کمتر برگ

رفته و بویژه در مناطقی که زمستان سردتری دارندر رشد مجادد 

تر بوده و همچنین گ،ادهی ها بعد از رفع خطر سرما مط،وببرگ

( طای 2911ماالکی و همکااران )(. 2ناد )نماودار بهتری هم دار

تاأخیر ده آزمایشی نشان دادند که در منطقه زاوه تربت حیدریاهر 

پااییز مهرماه( در  12اول نسبت به عرف منطقه )روزه در آبیاری 

و همچنین ادامه آبیاری در بهار سال بعد از طریاق یاک مرح،اه 

اقتصادی زعفران  اثر منفی بر عم،کردتیمار آبیاری بیشترر هر دو 

. از طرفی در بین کشاورزان مرسو  است که بیشتر مزارع داشتند

کنند یعنی یک آب قبل از آبیاری گل )گال دو ساله را دو آبه می

ها قبلر زمان آبیااری اول در بیشاتر دهند و البته از سالآب( می

مرداد مرسو  بوده که با توجاه باه شارای   13تا  12مناطق  در 

های قارچیر مطالعام نشان یر اق،یم و گسترش آلودگیکنونی تغی

تر شاهریور بارای شاروع آبیااری اول مط،اوب 23داد که زماان 
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رو با توجه به جوان بودن مزارع دوسااله و ذخیاره باشد. از اینمی

تر بناه ها از سال قبل و با تراکم مناسبکافی محتوای غذاوی بنه

نتایج حاصا،ه نشاان داد هار در واحد سط   در بیشتر ن ر سنجی

شاهریور(ر  23که عم،کرد ک،اله خشک مزارع دوسااله و دو آباه )

نسبت به مزارع دوساله و یک آباه )عاد  آبیااری در قبال از آب 

( 2919(. در تحقیقی فیضی و همکاران )1گل( بیشتر بود )نمودار 

نیز در بررسی اثر شلم حفاظتی و آبیاری تابساتانه بار عم،کارد 

اری تابستانه در تیر+ مردادمااه را بارای ساال اول و زعفرانر آبی

آبیاری در مرداد ماه را برای سال دو  دارای بیشاترین تاأثیر بار 

عم،کاارد گاال و وزن خشااک ک،الااه گاازارش کردنااد. اگرچااه در 

خصوص آبیاری تابستانه مطالعام زیادی صورم نگرفتاه اساتر 

کاشات  ای روی زماان اولاین آبیااری و الگاویاما نتایج مطالعه

زعفران نشان داد که تنها اثر الگوی کاشت بر عم،کارد زعفاران 

دار بود و زمان اولین آبیاری و اثر متقابال آنهاا تاأثیری بار معنی

در  (.2912عم،کرد زعفاران نداشات )محمادآبادی و همکاارانر 

درصد  21گزارش دیگریر آبیاری مردادماه در مزارع تازه کاشتر 

درصد افزایش عم،کرد گل را در پای  12و در مزارع چند ساله تا 

داشت اما آبیاری تیرماه سبب کاهش عم،کرد شد که نویسندگان 

های رویشی دلیل آن را همزمانی آبیاری تیرماه با تمایزیابی اندا 

هاای زایشای کاه و آبیاری مردادماه را همزمان با تمایزیابی اندا 

صاادقیر منجر به افزایش عم،کارد گال شاده اساتر دانساتند )

29۹1.) 

( گزارش نمودند کاه وجاود درجاه 1223مولینا و همکاران ) 

های بالا در تابستان باعث تأخیر در ظهاور گال و کااهش حرارم

بدین ترتیبر از آنجا که زعفران بلشی از دوره  شود.عم،کرد می

ی ماسترو کند )درشد خود را به صورم رکود در خاک سپری می

( و القای گ،دهی زعفران 29۹2؛ کافی و همکارانر 2119ر 1و روتا

( و با در ن ار گارفتن ایان 2119ر 2باشد )بنشاپدر این دوره می

                                                                                           
1 - De-Maastro and Ruta 
2 - Benschop 

های بالا باعث تأخیر در ظهور گل و حرارممط،ب که وجود درجه

-(ر به ن ر مای1223شود )مولینا و همکارانر کاهش عم،کرد می

تابستانه احتمالااً از طریاق بهباود شارای  رسد که اعمال آبیاری 

 ها ن یر خنک شدن سط  خاک مفید واقع گردد.رشدی برای بنه

همانطور که در بلش قبل اشاره شد در مزارعای کاه زماان 

مرداد(ر گسترش آلودگی  12اولین آبیاری زودتر انجا  شده است )

رو بارای فهام و درک های قارچی بیشتر مشاهده گردیدر از ایان

شتر این موضوعر در ادامه از رابطاه رگرسایونی بارای مطالعاه بی

بیشتر تأثیر آلودگی های قارچی در عم،کرد ک،اله خشک زعفاران 

 استفاده گردید.

 

رگرسیون بین صفت عملکدرد ککلالدهو و آلدودگی قدارچی  -
حیدریده و منطقه تربت4تا  2تعدادی از مزارع زعفران کسال  
 و شهر فاروج کخراسان شمالیو 

برای پی بردن به رابطه بین صفت مهم اقتصاادی عم،کارد 

)ک،اله(  و آلودگی قارچی در مزارع زعفاران ماورد مطالعاه و باه 

دست آوردن یک رابطه رگرسیونی بین صافت وابساته عم،کارد 

ک،اله و صفت غیر وابسته آلودگی قاارچیر از رگرسایون اساتفاده 

ودگی و یا آلودگی گردید. در بررسی بعمل آمده با توجه به عد  آل

کم مزارع زعفران یکساله و دوسااله ماورد مطالعاهر باین مقادار 

آلودگی قارچی و عم،کرد ک،اله مزارع زعفران مورد بررسیر رابطه 

داری مشاهده نشد ولی برای مزارع زعفران ساه رگرسیونی معنی

داری مشااهده گردیاد ساله و چهارساله رابطه رگرسایونی معنای

 (.3تا  1های )جدول

تجزیاه رگرسایون بارای صافت  1همان طور که در جدول 

عم،کرد )ک،اله( در ساال ساو   نشاان داده شاده اساتر رابطاه 

رگرسیونی برای صفت وابسته عم،کرد )ک،اله( در ساال ساو  در 

 دار گردیده است.سط  احتمال یک درصد معنی
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 کرد ک،اله خشک زعفران،متوس  عم .1نمودار 

 عداد و زمان اولین آبیاری در هکتار در سال اولتحت تأثیر ت

 کرد ک،اله خشک زعفران،متوس  عم  .2نمودار 

 تحت تأثیر تعداد و زمان اولین آبیاری در هکتار در سال دو 

 

     

 زعفران خشک ک،اله عم،کرد متوس .  4 نمودار

 چهار  سال در هکتار در آبیاری اولین زمان و تعداد تأثیر تحت

 متوس  عم،کرد ک،اله خشک زعفران .3 رنمودا

 سو  سال در هکتار در آبیاری اولین زمان و تعداد تأثیر تحت

 مبین تعداد آبیاری است. 1تا  2در محور افقی نمودارهای   ۹و  1ر 1ر 3*؛ اعداد 

 

 سو )ک،اله( در سال  عم،کرد ستهرگرسیون برای صفت واب تجزیه. 2 جدول

( df ( تغییر منابع آزادیدرجه    (ss مجموع مربعات )   (MS) میانگین مربعات F 

 (r) رگرسیون
 (E) خطا
 (G) کل

2 
99 
91 

121/212 
111/111 
113/112 

۹21/212 
193/29 

**121/21 

 

 سو  سال در)ک،اله(  عم،کردضرایب رگرسیونی صفام وارد شده در مدل با صفت وابسته   .3 جدول

 استیودنتt ضریب صفت

 29۹/21 ** 122/1 مبدا از عرض

 - 132/9** -111/1 سو  سال در ک،اله عم،کرد

1۹/2 =2R  سو  سال در)ک،اله(  عم،کردشده برای صفت وابسته  تصحی 
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ر رابطاه باین صافت 9با توجه به ضرایب رگرسیونی جادول 

باا صافت  -111/1آلودگی قارچی وارد شده در مدل باا ضاریب 

به آن معنی اسات  عم،کرد )ک،اله( در سال سو  منفی بوده و این

که بین صفت عم،کرد )ک،الاه( در ساال ساو  و متغیار آلاودگی 

 ²Rقارچیر رابطاه رگرسایونی منفای وجاود دارد و باتوجاه باه 

تصحی  شده مدل برای صفت وابسته صفت عم،کرد )ک،الاه( در 

درصد از تغییرام صفت عم،کرد )ک،اله( در ساال  1۹سال سو  ر 

رع زعفاران ماورد بررسای سو  به میازان آلاودگی قاارچی مازا

باشدر یعنی میزان آلودگی قارچی مزارع زعفران در افزایش یاا می

باشاد کاهش مقدار صفت عم،کرد )ک،اله( در سال سو   مؤثر می

 (. 9)جدول 

 

 چهار  سال در)ک،اله(  عم،کرد وابسته صفت برای رگرسیون تجزیه . 4  جدول

( df ( تغییر منابع درجه آزادی       (ss موع مربعات )مج    (MS) ات میانگین مربع   F 

 (r) رگرسیون
 (E) خطا
 (G) کل

2 
99 
91 

21۹/321 
1۹1/132 
۹92/2139 

21۹/321 
۹11/1۹ 

**121/21 

 

 چهار  سال در)ک،اله(  عم،کرد وابسته صفت با مدل در شده وارد صفام رگرسیونی ضرایب  .5 جدول

 استیودنتt ضریب صفت

 192/22 ** ۹22/21 مبدا از عرض

 - 211/1** -192/1 چهار  سال در ک،اله عم،کرد

99/2 =2R  چهار  سال در)ک،اله(  عم،کردشده برای صفت وابسته  تصحی 

 

تجزیه رگرسیون برای صفت وابسته عم،کرد )ک،اله( در ساال 

م،اح اه   1چهار  هم انجا  گرفات و هماانطور کاه در جادول 

دار درصاد معنای گردد رابطه رگرسیونی در سط  احتمال یکمی

شده و صفت غیر وابسته آلودگی قارچی وارد مدل شدر به طوری 

( در ماورد مقادار آلاودگی قاارچی -192/1که رابطه رگرسیونی )

با مقدار عم،کرد )ک،الاه( در ساال چهاار ر  1مزارع زعفران سال 

تصاحی  شاده بارای صافت  ²Rباشدر  لذا با توجه به منفی می

درصاد از  99ه( در ساال چهاار ر وابسته صافت عم،کارد )ک،الا

تغییرام مقدار عم،کرد )ک،اله( مازارع زعفاران در ساال چهاار ر 

باشاد باه طاوری کاه تاأثیر وابسته  به میزان آلودگی قارچی می

منفی  مقدار آلودگی قارچی مزارع بر عم،کرد ک،اله مزارع زعفران 

و  1(. بیچران،او3باشد ) جدول سال چهار ر مبین این موضوع می

                                                                                           
1 - Bicharanloo 

( نشان دادند که آبیاری تابستانه زعفران فق  در 1212همکاران )

دار عم،کرد ک،الاه سال سو  آزمایش باعث بهبود و افزایش معنی

خشک شد و در سال اول و دو  و سو  آزمایشر عم،کرد تر گال 

 و تعداد گل را افزایش داد. 

 

رگرسیون بین صفت وابسته آلودگی به آفت کنه و تعداد  -
حیدریه و منطقه تربت4تا  2ر مزارع زعفران کسال  آبیاری د

 و شهر فاروج کخراسان شمالیو 

به آفت کنه  یآلودگبرای پی بردن به رابطه بین صفت مهم 

ی در مزارع زعفران مورد مطالعه و باه دسات آوردن اریو تعداد آب

و  باه آفات کناه یآلودگ یک رابطه رگرسیونی بین صب وابسته

د آبیاری از رگرسایون اساتفاده گردیاد. در صفت غیر وابسته تعدا

سالهر بین مقادار آلاودگی باه  1تا  2بررسی بعمل آمده در مزارع 

آفت کنه و تعداد آبیااری مازارع زعفاران ماورد بررسایر رابطاه 
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 (.1داری مشاهده گردید )جدول رگرسیونی معنی

 

 یاریآب تعداد وابسته ریغ صفت ریأثت تحتبه آفت کنه  یوابسته آلودگ صفتتجزیه رگرسیون برای   .1 جدول

( df ( تغییر منابع درجه آزادی   (ss مجموع مربعات )   (MS) عاتمیانگین مرب   F 

 (r) رگرسیون
 (E) خطا
 (G) کل

2 
99 
91 

131/1 
221/2 
312/۹ 

131/1 
121/9 

**11۹/91 

 

تجزیاه رگرسایون بارای صافت  1طور که در جادول همان

تأثیر تعداد آبیااری نشاان داده وابسته آلودگی به آفت کنه تحت 

شده استر رابطه رگرسیونی برای صفت وابسته آلودگی به آفات 

دار درصاد معنای 2کنه تحت تأثیر تعداد آبیاری در سط  احتمال 

ر رابطه باین 1گردیده است. با توجه به ضرایب رگرسیونی جدول 

و  912/2صفت آلودگی به آفت کنه وارد شده در مدل با ضاریب 

داد آبیاری مکبت بوده و این به آن معنی است کاه باین صفت تع

صفت آلودگی به آفت کنه و متغیر تعداد آبیاریر رابطه رگرسیونی 

تصحی  شده مدل برای صافت  ²Rمکبت وجود دارد و باتوجه به 

درصد از تغییرام صفت آلودگی  39وابسته صفت آلودگی به کنهر 

باشدر مورد بررسی می به آفت کنه به تعداد آبیاری مزارع زعفران

یعنی تعداد آبیاری مزارع زعفاران در افازایش یاا کااهش مقادار 

 (. 1باشد )جدول صفت آلودگی به آفت کنه مؤثر می

 

به  یوابسته آلودگ صفترگرسیونی صفام وارد شده در مدل با  ضرایب  .1 جدول

 یاریوابسته تعداد آب ریصفت غ ریتأثآفت کنه تحت 

 استیودنتt ضریب صفت

 -211/3 ** -1۹2/2 مبدا از عرض

 111/1** 912/2 کنه آفت به یآلودگ

39/2 =2R  کنه آفت به یآلودگ وابسته صفت برای شده تصحی 

 

رگرسیون بین صفت وابسته آلودگی به پوسیدگی قارچی  -
و منطقدده 4تدا  2و تعدداد آبیداری در مدزارع زعفددران کسدال 

  شمالیوحیدریه و شهر فاروج کخراسانتربت

تجزیاه رگرسایون بارای صافت  ۹همان طور که در جدول 

وابسته آلودگی به پوسیدگی قاارچی تحات تاأثیر تعاداد آبیااری 

نشان داده شده اساتر رابطاه رگرسایونی بارای صافت وابساته 

آلودگی به پوسیدگی قارچی تحت تأثیر تعاداد آبیااری در ساط  

ب دار گردیده است. باا توجاه باه ضارایاحتمال یک درصد معنی

ر رابطاه باین صافت آلاودگی باه پوسایدگی 1رگرسیونی جدول 

و صفت تعداد آبیااری  111/2قارچی وارد شده در مدل با ضریب 

مکبت بوده و این به آن معنی است که باین صافت آلاودگی باه 

پوسیدگی قارچی و متغیر تعداد آبیاریر رابطاه رگرسایونی مکبات 

ی صفت وابسته تصحی  شده مدل برا ²Rوجود دارد و باتوجه به 

درصد از تغییرام صفت آلاودگی باه  11صفت پوسیدگی قارچیر 

پوسیدگی قارچی به تعداد آبیاری مازارع زعفاران ماورد بررسای 

باشدر یعنی تعداد آبیاری مزارع زعفران در افزایش یاا کااهش می

باشاد )جادول مقدار صفت آلودگی به پوسیدگی قارچی مؤثر مای

1 .) 

( بار روی 291۹یی و همکااران )در تحقیقی که توس  رضاا

 باتیمارهای قطع آبیاری آخر زعفران انجا  شد اظهار داشتند که 

 و خشاک تر وزن صفت هردو میزان آبیاریر زمان قطع در تأخیر

 آبیاری آخر قطع به طوریکهر .نشان داد داری معنی کاهش ک،اله

 باه درصادی 12 و21حدود  کاهش به منجر منطقهعرف  از بعد

 قطاع تیماار باه هکتاار نسابت در ک،اله و خشک تر نوز ترتیب

آخار مازارع  قطاع دیرهنگاا  آبیااریشد.  عرف زمان در آبیاری

 در تابستان احتمالاً منجر به کاهش طول دوره خواب گیاهزعفران 

های زعفران و نیز افزایش جمعیت کنه و درنتیجه خسارم به بنه

اد و درنهایت رسد این عامل باعث کاهش تعد. به ن رمیشودمی
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   .(291۹رضایی و همکارانر ) شده استو ک،اله عم،کرد گل 

 

 یاریوابسته تعداد آب ریصفت غ ریتأثتحت  یقارچ یدگیبه پوس یرگرسیون برای صفت وابسته آلودگ تجزیه . 8 جدول

( df ( تغییر منابع درجه آزادی   (ss مجموع مربعات )   (MS) عاتمیانگین مرب   F 

 (r) رگرسیون
 (E) خطا
 (G) کل

2 
99 
91 

111/3 
139/1 
122/۹ 

111/3 
۹1/2 

**۹11/12 

 

 یاریوابسته تعداد آب ریصفت غ ریتأثتحت  یقارچ یدگیبه پوس یضرایب رگرسیونی صفام وارد شده در مدل با صفت وابسته آلودگ . 3 جدول

 استیودنتt ضریب صفت

 -392/1** -121/1 مبدا از عرض

 ۹21/1** 111/2 یقارچ یدگیپوس به یآلودگ

11/2 =2R  یقارچ یدگیپوس به یآلودگشده برای صفت وابسته  تصحی 

 

  
ساله تحت  1تا  2زعفران  مزارع در قارچی پوسیدگی به آلودگی عد  یا وجود.  1نمودار 

 یاریآب ینتعداد و زمان اول یرتأث

 زعفران مزارع در کنه آفت مشاهده عد  یا مشاهده.  5نمودار 

 آبیاری اولین زمان و تعداد تأثیر تحت ساله 1 تا 2

 

 نتیجه گیری 

با توجه به کمبود آب در مناطق روستایی ممکن است گااهی 

کشاورز ساعی کناد الگاوی کشات خاود را تغییار داده و درصاد 

تی مانناد زعفاران اهایش را به کشات محصاولبیشتری از زمین

ی لاذا در طا. اختصاص دهد که به آب کمتری نیاز داشته باشاند

های پای در نیاز آبی کمر وقوع خشکسالی لهای اخیر به دلیسال

پاایر صااادرام و ارزآوری مناساابر اشااتغالزایی و ج،ااوگیری از 

با توجه به نتایج حاص،ه . مهاجرم کشت زعفران رونق یافته است

رسد که در شرای  کنونی تغییار اق،ایمر در این مطالعه به ن ر می

رع روسااتاییان زعفرانکااار و ماادیریت زمااان آبیاااری اول در ماازا

هاای قاارچی و بهباود پیشگیری از خسارم و گساترش آلودگی

باشاد. عم،کرد زعفران خشاکر از اهمیات بالااوی برخاوردار می

خیاز بایاد در زمیناه شاروع روستاییان در مناطق ملت،ب زعفران

آبیاری اولر همه شرای  اق،یمی را لحاظ کنناد تاا ضامن بهباود 

هاای قاارچی را باه حاداقل ترش آلودگیعم،کردر خسارم و گس

رسانده تا تولید پایداری ایجاد گردد. بعنوان مکال مدیریت آبیاری 

کشاورز منطقه گرمسیر رشتلوار با کشاورز منطقه ساردتر ج،گاه 

رخ و یا منطقاه معتادل زاوه در مازارع زعفاران متفااوم اسات 
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ریر آبیاا ۹تاا  1بطوریکه روستاییان در منطقه گرمسیر با تعاداد 

ها دچار آفت کنه و یا آلودگی پوسیدگی قارچی شدند بیشتر نمونه

های خی،ای نوبات آبیااری( تعاداد نموناه 3اما در مناطق سردتر )

کمتری آلوده به پوسیدگی قارچی )یک مورد( و یا آفت کناه )دو 

های مورد مطالعه بودند. همچناین در منااطق مورد( از کل نمونه

های مورد مطالعاهر فقا  ر از کل نمونهنوبت آبیاری( 1تر )معتدل

یک مورد آلودگی به پوسیدگی قارچی و آفت کنه مشاهده گردید 

(. بنااابراین همراهاای بیشااتر کارشناسااان و 1و  3)نمودارهااای 

محققین مراکز پژوهشی با کشاورزان عزیز در حوزه تولید زعفران 

 باشد.بویژه در شرای  کنونی از جایگاه مهمی برخوردار می
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In order to investigate the relationship between saffron yield and summer irrigation, a survey was 

conducted in the saffron fields of rural areas of Torbat Heydarieh and Farooj cities in Iran. The survey 

was done by using questionnaires to be filled in face to face interviews with farmers and expertise of 

this subject in 2019. Based on this method, 90 saffron fields (areas around 0.5- 7 ha) with ages from 1-

4 years were studied. In addition, the effect of first irrigation treatments consisting of irrigation in august, 

in mid-September and in early October on saffron yield based on completely randomized design is 

investigated. The results indicated that first irrigation time did not significantly affect 2 year old 

fields.However,  the time of first irrigation had significant effect on saffron yield especially in 1, 3 and 

4 years-old farms. Irrigation on early October in one year-old farms showed the highest stigma yield, 

but in two year- old farms this condition occurred for irrigation on mid-September in Torbat Heydarieh 

and Farooj. In addition there was a negative relationship between fungi contamination with yield of -

4.779 in three year- old farms and the regression coefficient was -7.731 in four year-oldsfarms. 

Furthermore there was about 64 % of changes in corm contamination to fungi related to the number of 

irrigations. Therefore, early irrigation of farms in the summer such as August especially in three and 

four year-old farms is not recommended due to increased risk of contamination to fungi and diseases.  

Keywords: Stigma yield, Irrigation, Medicinal plant, corm disease 
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