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  1392و پذیرش، بهمن،  1392آبان، :دریافت

  چکیده 
زراعت . تن در سال مقام اول تولید دنیا را دارد 125 بیش از و صادرات 254، تولید زعفران هزار هکتار 73ایران با سطح زیرکشت بیش از 

یکی از مشکالت مهم پیشِ . شود خشک به شیوه سنتی در اراضی کوچک و خورده مالکی انجام می در مناطق خشک و نیمهاغلب ان ایران زعفر
. استکشت مجدد زعفران پس از یک دوره کشت به مدت حدود سه برابر دوره کشت اول به منظور باروري خاك کاران، عدم روي زعفران
در . کرده استمحدودیت ایجاد  کاريزعفران طقادر منزعفران ار و حتی ثابت ماندن سطح زیرکشت فعلی توسعه پاید براياین موضوع 

ك و وضعیت بیوشیمیایی خا در تغییر، تغییر در خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك ۀفرضیسه  ،زعفران مزارع کاهش تولید در علت خصوص
. براي بررسی علل این مسئله انجام شده است اندکی هايپژوهش .است هاي خاك ارائه شده تغییر عمده در جمعیت میکروارگانیسم

در خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و ژنتیکی خاك تغییري  ،که پس از یک دور کشت زعفران دهدنشان میها آنبندي نتایج  جمع
یگر این محدودیت احتمال تولید مواد آللوپاتیک و از علل د. شود حاصل نشده و از نظر عناصر کم مصرف هم در خاك محدودیتی ایجاد نمی

رابطه نیاز به بررسی در این  .استتغییر در وضعیت بیوشیمیایی خاك پس از یک دور کشت و ایجاد فتوتوکسی براي کشت مجدد زعفران 
  .باشدبیشتري می

  .مجدد کشت دار،یپا يکشاورز ،خاك يبارورآللوپاتی،  :کلیدي واژه هاي
  مقدمه

که تعداد زیادي از  (.Crocus sativus L)زعفران       
هاي  دانند، داراي ویژگی پژوهشگران آن را بومی ایران می
عزیزي زهان و (است خاص و ارزش اقتصادي باالیی 

ترین  زعفران یکی از گران ،کهطوريهب ).1385همکاران، 
بهنیا، ( اي جهان است محصوالت کشاورزي، دارویی و ادویه

در مناطق خشک و زعفران  تولید جهانی عمده). 1370
اي در بین  جایگاه ویژه وشود  خشک ایران انجام می نیمه

تولید جهانی . محصوالت صنعتی و صادراتی ایران دارد
 90حدود . تن بوده است 180، 1376-77زعفران در سال 

زاده، نجف(و اسپانیا درصد تولید مربوط به کشورهاي ایران 
شورهاي ایتالیا، یونان، هند، مراکش و و بقیه در ک) 1379

بر اساس آمارنامه سال ). 1381کافی، ( شود آذربایجان تولید می
هزار هکتار با تولید  1/73سطح زیرکشت زعفران ایران  ،1391

  تن در سال است 1/254

    
صادرات زعفران . )1391وزارت جهاد کشاورزي، (

  .تن بوده است 124برابر  1381ایران در سال 
فران زراعی گیاهی علفی، چندساله، بدون ساقه، زع

گرمسیري و سرمادوست از تیره زنبق روزبلند، نیمه
(Iridacea) وسیله پداژههکشت زعفران ب. است 

 ،مترسانتی 5/2کروي شکل سالم با قطر  )بنه یا پیاز(
  هر پداژه تولید .شود به صورت چندساله انجام می

چمنی به طول  هاي برگ باریک نظیر علف 11 - 5 
ها  رویش و رشد برگ. کند متر می سانتی 40 - 30

پس از گلدهی در پاییز آغاز و پژمردگی و ریزش 
گل  4 - 1از هر پداژه . افتد ها در بهار اتفاق میآن

کالله شفاف قرمز نارنجی سه . شود تولید می
متر به همراه نسبت  سانتی 2- 3/5اي به طول  شاخه

ران عرضه شده به بازار کوچکی از خامه گل، زعف
  ).1370بهنیا، ( باشد می
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وري باالي  خواص ویژه و کاربردهاي فراوان زعفران بهره
آب، اشتغال روستائیان، جلوگیري از مهاجرت، درآمدزایی 

بخصوص در (مناسب نسبت به سایر محصوالت کشاورزي
سبب توجه ویژه ) هاي سنتی هاي خرد و کشاورزي زمین

  زراعت این محصول  .ایران شده استبه این محصول در 
سطح که، طوريه، بدر ایران رو به رشد و توسعه است

کافی، ( 1368هزار هکتار در سال  12زیرکشت آن از 
 رسیده است 1390هزار هکتار در سال  1/73به  )1381

رشد  رو به روند). 1391وزارت جهاد کشاورزي، (
کند که  ایجاب می آن،و اهمیت تولید  زعفران زراعت

 و تولید این محصول تعیین فرآیندعوامل دخیل در 
ریزي و مدیریت صحیح این عوامل براي حفظ  برنامه

  .جایگاه تولید زعفران ایران، مدنظر قرارگیرد
زعفران ایران در گذشته و حال یک  هر چند

محصول صادراتی بوده و به عنوان کشت فشرده در اقتصاد 
اهمیت بسیاري برخوردار خیز از  کشاورزي مناطق زعفران

مطالعه . شود است، هنوز تولید آن به شیوه سنتی انجام می
هاي انجام شده در خصوص مسائل کاشت،  پژوهشو 

و مشکالت زراعی و تناوبی آن بسیار کم  داشت، برداشت
یکی از مسائل ) 1381(عزیزي زهان و همکاران . است

کشت عدم امکان را تولید زعفران  فرآیندحل نشده در 
پس از یک دور  سال 50تا  30مدت هب مجدد زعفران

بهنیا  .اندمعرفی کرده )ناپایداري خاك( کشت آن در مزرعه
ترین مشکالت تولیدکنندگان زعفران را در  عمده) 1370(

. هاي مختلف مشخص کرده است بند براي گرایش 13
یکی از این بندها شناخت عواملی که مانع کشت مجدد 

به  پژوهش،در این . شوند، است ن میزعفران در زمی
ارائه و  شواهد ناپایداري خاك در زراعت زعفرانبررسی 
انجام شده در این خصوص پرداخته  هايبررسینتایج 

  .شده است
عدم امکان کشت مجدد خاك و  يداریناپا شواهد) الف

  زعفران
اي کـه   ناموفق بودن زراعت مجدد زعفران در مزرعـه       

ل براي یک دوره جریان داشته در منابع زراعت این محصو

هـا بـه شـرح زیـر     ترین آنکه عمده مختلفی گزارش شده
  :است

کار عقیده دارند در خاکی که  کشاورزان زعفران
توان  در حال حاضر زیر کشت زعفران است، مجدداً نمی

و در این ارتباط عقاید مختلفی  کاري نمود اقدام به زعفران
ین موضوع منحصر به ایران ا .)1381کافی، (موجود است 

و در کشورهاي دیگر نظیر اسپانیا نیز این عقیده  باشد نمی
هایی که قبال در اسپانیا در زمین ).1999بی، گن(وجود دارد 

باید  ،زعفران کشت شده و مجددا کشت آن مد نظر باشد
سال بین دو  20و  10ترتیب هبراي مزارع فاریاب و دیم ب

  ).1368حبیبی و باقري، ( فتدکشت متوالی فاصله بی
پس از یک  ،کشاورزان خراسان نظر بنا به اظهار       

سه ( سال 30ساله در یک زمین،  10تا  هشتدوره کشت 
کشاورزان  نظر و بنا به اظهار) برابر مدت یک دوره کشت

توان در همان زمین  سال دیگر نمی 50تا  ،استهبان فارس
زعفران را  ).1370قرائی و بیگی، (زعفران کشت کرد 

سال در زمین  10سال و حداکثر  هشتتا  چهارمعموالً 
الزم است زمین حداقل براي  آنپس از . گذارند باقی می

زیرا  ،باشدسال تحت کشت محصوالت دیگر  10تا پنج 
زمین در اثر تجمع عوامل نامساعد به شدت خسته 

زعفران را باید در زمینی کاشت که از چند سال . شود می
نژاد، وفا و نیک( بل در آن زعفران کشت نشده باشدق

1358.(  

زار را  ات معتقدند که زمین زعفراننکشاورزان قائ        
که باید الاقل دو توان زعفران کاشت، یا آن دوباره نمی

برابر مدت توقف زعفران، براي کشت مجدد آن فاصله 
جاللی  ).1379عزیزي زهان و سپاسخواه، ( قائل شد

هاي کشمیر معتقد است که پس از  در مورد خاك) 1962(
توان در آن خاك زعفران  ها نمی یک دوره کشت تا سال

 .کشت کرد

تجربیات عملی نگارنده در زراعت زعفران در یکی         
از روستاهاي شهرستان قاین، نظر کشاورزان خراسان را 

برخی از براي مقابله با این مشکل، . کند تأیید می
ها به منظور کشت  ن پس از بیرون آوردن پداژهکشاورزا
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 30 – 40به تعویض  ، اقداممجدد زعفران در همان زمین
ي که قبال در آن با خاك بکر  یمتر از خاك سطح سانتی

خاکبرداري  پس ازکه کنند و یا این کشت نشده می زعفران
و دادن یک ) عمق خاك زراعی زیاد باشددر صورتی که (

مجدد زعفران اقدام به کشت سنگین،  )گاوي(کود حیوانی
معموال پس از انجام این عملیات کشت مجدد  .نمایند می

 .شودزعفران دچار مشکل حادي نمی

دالیل احتمالی نامناسب شدن طوالنی مـدت خـاك          
بالفاصله یا با فاصله کم پـس از یـک   زعفران  براي کشت

 در ، احتمــاالً یکــی از مــوارد تغییــرزعفــران دوره کشــت
وضــعیت  در تغییــر، خصوصــیات فیزیکوشــیمیایی خــاك

ــیمیایی خـــاك  تغییـــر عمـــده در جمعیـــت   و  بیوشـ
که  )1370قرائی و بیگی، (است هاي خاك  میکروارگانیسم

سـاله کشـت اول زعفـران در     10هفت تا هاي فرآیندطی 
بر اساس شواهد فوق عدم  .افتدخاك ناحیه ریشه اتفاق می

به کشـاورزان   شکل مبتالامکان کشت مجدد زعفران یک م
کـاران جدیـد در   روي زعفـران کـار قـدیم و پـیش   زعفران

هـاي  پـژوهش از آنجا کـه  . هاي مختلف کشور استاستان
نتوانسـته دلیـل   براي حل ایـن مسـئله تـاکنون    شده انجام 

و نظـر بـه اهمیـت     کنـد معرفیرا علمی قطعی این مسئله 
موضوع به خصوص با روند رو بـه رشـد توسـعه کشـت     

بنـدي  زعفران در ایران و نیاز به پایدار ماندن تولید، جمـع 
همـه   هايپژوهشمطالعات موجود، معرفی مسئله و انجام 

  . نمایدجانبه ضروري می
  انجام شده و راهکارهاي ارائه شدهاي  بررسی) ب

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در تغییرات  -1 - ب 
  خاك

سـاله   10تـا   شـش ممکن است پـس از یـک دوره          
برداري از مزرعه زعفـران در خصوصـیات فیزیکـی و     بهره

یا عناصر غذایی خاك تغییراتی ایجاد شـود کـه    ،شیمیایی
براي دوره بعدي زراعت زعفران در آن خاك محدودکننده 

در داخـل و خـارج    هـایی پژوهشدر این خصوص . باشد
) 1957(و همکــاران بیســواز . کشــور انجــام شــده اســت

شیمیایی و مورفولوژیکی یک خـاك   خصوصیات فیزیکی،

در کشـت زعفـران را   خـاك غیرقابـل   کشت و یـک   قابل
ها نتیجـه گرفتنـد   آن. مورد مطالعه قرار دادند) هند( کشمیر

هـا در آن   هایی کـه سـال   که میزان کربنات کلسیم در خاك
کمتر است و مقدار زیادي از این ماده  ،کشت زعفران شده

در حالیکه در خـاك  . افته استهاي پایینی تجمع ی در الیه
ها پراکنده  اوالً کربنات کلسیم در تمام الیه ،غیرقابل کشت

. مقدار آن بیشتر از خـاك کشـت شـده اسـت     و ثانیاً بوده
مقدار فسفر قابل استفاده هم از وضع مشـابهی برخـوردار   

 ،منگنـز و مـس   مانندمقدار عناصر کم مصرف . ه استبود
اي کـه  ، یعنـی الیـه  کشـت هاي سطحی خاك قابل  در الیه

هاي مشـابه در   بیشتر از الیهپداژه زعفران در آن قرار دارد، 
چنـد مقـدار    هـر  ،از سوي دیگر. بودخاك غیرقابل کشت 

 ،لـیکن  ،مورد مطالعه یکـی بـوده اسـت    هايمکانرس در 
مقدار بیشتر ظرفیت تبادل کاتیونی در خـاك قابـل کشـت    

رس خاك هاي  کانیممکن است به علت اختالف در نوع 
. کنـد  این موضوع در مورد مواد آلی هم صـدق مـی  . باشد

اگرچه مقدار کربن آلی و نسبت کربن به ازت تعـادل الزم  
رسـد   را براي یک خاك حاصلخیز ندارند، ولی به نظر می

اگرچـه از  . که نقش مهمی در رشد زعفران نداشـته باشـند  
مقدار کـم عناصـر کـم مصـرف در خـاك نتیجـه قطعـی        

امـا احتمـاالً مقـدار کربنـات کلسـیم در       ،ن گرفتتوا نمی
بیشتر بـودن  . ها عامل محدودکننده استقابلیت استفاده آن

اسیدیته خاك غیرقابل کشت زعفران از خاك قابل کشـت  
ها نتیجه گرفتند آن ،ر کلیطوهب. نیز در این مورد مؤثر است

مقدار کربنات کلسیم عامل محدودکننـده رشـد   احتماال که 
  .آید زعفران بشمار میمطلوب 

تغییــرات خصوصــیات   ) 1370( قرائــی و بیگــی        
کشـت  هـاي تحـت    خـاك ی شناسـ کانیفیزیکوشیمیایی و 

در منطقه اسـتهبان  ) یک دوره کشت از قبل و بعد(زعفران 
هاي مورد  خاكکه  نتایج نشان داد .کردند فارس را بررسی

هـاي   لهاي سا خاك .مطالعه از نظر ژنتیکی اختالف ندارند
هـاي مختلـف وقفـه     ، خاك بکر و سالکشت اول مختلف

بـــه لحـــاظ خصوصـــیات  ،بعـــد از یـــک دوره کشـــت
اي  مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مینرالوژي اختالف عمـده 
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بـه دلیـل نیـافتن     انپژوهشـگر در نهایـت ایـن    .نشان نداد
ــاك  ــرات در خ ــا    تغیی ــد ت ــیه کردن ــف توص ــاي مختل  ه

عـدم امکـان کشـت     هاي دیگري براي یافتن علل پژوهش
بـه  . مجدد زعفران پس از یـک دوره کشـت انجـام گیـرد    

بررسی عناصر کمیـاب و وجـود    پژوهشگرانپیشنهاد این 
  .باشد سمیت در خاك در اولویت می

اثـر یـک   ، قبلی خود پژوهشبه دنبال ) 1372( قرائی      
دوره کشت زعفران بر عناصر کم مصرف خاك در منطقـه  

 600مطالعه در یک منطقـه  . است کرده استهبان را بررسی
هاي  نمونه. هکتار کشت زعفران انجام شد 145هکتاري با 

هاي زیرکشت  ، زمین)کشت نشده(هاي بکر  زمین خاك از
، پـنج ، سـه هاي اول الی دهم، کشت مجدد پس از  در سال

در  ،پـس از یـک دوره کشـت   سال آیش زعفـران   20و  17
ــق ــاي  عم ــانتی 30- 60و  0- 30ه ــريس ــ مت ــورد تهی ه و م

نتایج حاصـله   .قرار گرفتند و شیمیاییهاي فیزیکی  آزمایش
  ):1جدول ( به شرح زیر بوده است پژوهشاز این 

هاي تحت کشت زعفران  تغییرات مقدار عناصر در خاك  - 1
هاي بدون کشت مجـدد   هاي مختلف کشت، در زمین در سال

از ) بدون کشت زعفران(پس از یک دوره کشت و زمین بکر 
  .کند د خاص پیروي نمییک رون

گیري شده بسیار زیاد بـه   در تیمارهاي اندازه مقدار بر  -2
 .رسد که شاید سبب مسمومیت بوري گیاه باشد نظر می

 ،عناصـر کـم مصـرف    درشـده   بررسـی هـاي   پروفیل  -3
ــوژیکی اخــتالف  خصوصــیات فیزیکوشــیمیایی و مورفول

  .چشمگیري ندارند
شـت،  هاي مختلـف ک  بین عناصر کم مصرف در سال  -4

هاي کشت نشده پس از یک دور کشت،  زمین بکر و زمین
 .شود اختالف چشمگیري مالحظه نمی

خـود پیشـنهاد کـرده     هـاي پژوهشوي پس از ارائه نتایج 
است که در مورد مسئله عدم امکان کشت مجـدد زعفـران   

 .بیشتري انجام شودو کار پس از یک دور کشت 

  
  
  

  خاك  آللوپاتی و تغییرات وضعیت بیوشیمیایی
هاست که مشکل کاشت مجدد برخی از درختان میوه  مدت

مثــل ســیب، هلــو، مرکبــات، انگــور و بســیاري دیگــر از 
ایـن مشـکالت تـا    . محصوالت باغی شناخته شـده اسـت  

مـوارد   .حدود زیادي در ارتباط با عوامل شیمیایی هسـتند 
مشابهی نیز در مورد یونجـه، شـبدر و تعـدادي از گیاهـان     

مشـکل  ). 1377زاده، تقـی ( ش شـده اسـت  اي آزمای علوفه
با . ستا هاعدم امکان کشت مجدد زعفران نیز یکی از این

-مربوط به مناطق خاص زعفراناین تفاوت که این مسئله 

طور عمده نواحی خشک و نیمه خشـک  کاري در دنیا و به
هاي خراسان جنوبی و رضوي و استهبان فـارس در  استان

  .ناخته نشده استهنوز شایران است که علت آن 
در قرن نوزدهم کشـاورزان اروپـایی شـاهد کـاهش            

برداشت محصول پس از چند سال کشت مداوم یک گیـاه  
. شـد  در زمین بودند که با افزودن کود به زمین جبران نمی

در آن زمان بدون دانستن علت کـاهش محصـول بـه ایـن     
شد  بعدها این پدیده شناخته. گفتند می بیماري خاكپدیده 

اسـتفاده از مزایـا و    راسـتاي آللوپاتی نـام گرفـت و در   و 
غفـارزاده،  (هـایی برداشـته شـد     مبارزه با ضررهاي آن گام

هـاي فعـال    آللوپاتی عبارت است از تولید ملکول ).1377
بیولوژیکی از موجودات زنده که ممکن است به نوبه خود 

و  شوند این ترکیبات وارد محیط می. تغییر شکل پیدا کنند
داراي اثرات مستقیم یا غیرمسـتقیم بـر روي رشـد و نمـو     

اثر  ).1996سیگلر، ( باشد هاي دیگر می همان گونه یا گونه
اي بیوشیمیایی که شبیه یک  ماده وسیلهبهآللوپاتیک احتماالً 

گیاهـان دیگـر را کـم یـا      ، رشـد باشد کننده رشد می تنظیم
غـدیري،  (برد  ها را از بین مییا اینکه آن سازد، میمتوقف 

هاي گیاه ممکـن اسـت حـاوي    اگر چه تمام اندام). 1372
هـا از مهمتـرین   ها و ریشهولی برگ ،مواد آللوپاتیک باشند

ویلیامسـون،  ( منابع تولید کننده ترکیبات آللوپاتیک هسـتند 
ــه  ). 1990 ــم از تجزی ــران ه ــاتی در زعف ــر آللوپ ــاید اث ش
  .شود هر سال انجام می هاي مادر باشد که در پداژه

ــاتی         ــده آللوپــ ــیمیایی ایجادکننــ ــات شــ ، ترکیبــ
Allelochemical ــی ــده م ــوند نامی ــات از  . ش ــن ترکیب ای
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هاي مختلفی مانند تصاعد، آبشویی، ترشحات ریشـه   روش
مـواد  . شـوند مـی هـا وارد محـیط    دو یا زمان تجزیه پسمان

ـ   طـور موقـت از رشـد گیاهـان     هآللوپاتیک ممکن اسـت ب
جاور جلوگیري کرده و تنـوع گیـاهی را بـدون نـابودي     م

این ترکیبات طبیعی ممکن . کامل گونه هدف تنظیم نمایند
المبرت و ( است بتدریج به ترکیبات غیرسمی تجزیه شوند

توانـد بـه    هاي گیـاهی مـی   دتأثیر پسمان ).1991همکاران، 
تحریـک   ه دلیـل بو یا  ،ها دوجود ترکیبات سمی در پسمان

  . ها باشد دبه دالیل موجود در پسمان هاکروارگانیسمرشد می
تواند به عنوان یک توانایی مفیـد و در بعضـی    آللوپاتی می
غفـارزاده،  (در گیاهـان زراعـی مطـرح شـود      ،موارد مضر

هـاي  در خصوص اثر آللوپاتیک بقایاي اندام اخیراً ).1377
انجـام شـده   هـایی  پـژوهش زعفران بر رشد سایر گیاهـان  

  . است
اثر آللوپاتیـک مقـادیر   ) 1387(و همکاران یاقبال

هاي هوایی و پداژه زعفران بـر رشـد   مختلف بقایاي اندام
 گندم، چاودار، ماش و لوبیا را بررسی و گزارش کردند که

 تـأثیر  خاك به زعفران شده اضافه هايبافت مقدار و اندام

 گیـاه  چهـار  در مـورد مطالعـه   صـفات  کلیه بر داريمعنی

 هـوایی  انـدام  هـاي بافـت  مقـدار  افـزایش  با .اردد زراعی

 درصـد  شـاهد  بـه  نسـبت  خـاك،  بـه  شده اضافه زعفران

 و هـوایی  هاياندام بیوماس برگ، ارتفاع، سطح کلروفیل،
 زعفران پداژه بافت مقدار افزایش با اما یافت افزایش ریشه

 مـورد  همـه صـفات   شـاهد  به نسبت خاك به شده اضافه

 در )لوبیـا  و مـاش ( تابسـتانه  هانگیا. یافت کاهش مطالعه

 تحـت  کمتـر  )چاودار و گندم(زمستانه  گیاهان با مقایسه

. گرفـت  قـرار  زعفران هايبافت در مواد موجود تنش تأثیر
 پداژه هايبافت که دادنشان آزمایش این نتایج ،مجموع در

 منفی، اثر آللوپاتی مطالعه، مورد زراعی گیاهان بر زعفران

راشـد  .دارد کننـدگی  تحریـک  اثـر  انزعفـر  هايبرگ ولی
اثر آللوپاتیک عصاره بـرگ و  ) 1388( محصل و همکاران

تـر را در  بنه زعفران بر رشد گیاهچه تاج خروس و سـلمه 
چهار سطح بررسی و نتیجه گرفتند که عصاره برگ و بنـه  

ارتفاع، سطح برگ، وزن برگ، وزن سـاقه و وزن   :زعفران
  . کاهش دادتک بوته هر دو گونه علف هرز را 

ــه     ــده ک ــخص ش ــگاه مش ــات در آزمایش ترکیب
توانـد از   بازدارنده حاصل از گیاهان و بقایـاي گیـاهی مـی   

تواننـد   در غیر این صورت مـی . طریق آبشویی از بین برود
 طور بالقوه جلوگیري بعمل آورنـد هاز رشد گیاهان رقیب ب

و وجـود   با در نظر گرفتن مـوارد فـوق   ).1377زاده، تقی(
د تجربی دال بر اثرات آللوپاتیـک زعفـران بـر روي    شواه

، احتمـاالً یـک دور کشـت    خود و دیگـر گیاهـان زراعـی   
زعفران باعث تولید مواد آللوپاتیـک و تغییـر در وضـعیت    
بیوشیمیایی خاك شده و ایجـاد فتوتوکسـی بـراي کشـت     

 . )1379عزیزي زهان و سپاسخواه، ( کند بعدي زعفران می
مسـئله عـدم امکـان کشـت مجـدد       با این فرض که هاآن

زعفران در زمین پـس از یـک دور کشـت، بـه دلیـل اثـر       
که گیاه پس از یک دور کشـت، خـاك   یعنی این( آللوپاتی

کند و لـذا کشـت مجـدد     مزرعه را براي خودش سمی می
یا تجمع مواد و امـالح  ، )زعفران در آن زمین موفق نیست

بررسـی   پژوهشـی خاصی در منطقه ریشه گیـاه باشـد، در   
توان از خاك خارج  که آیا این مواد را با آبشویی می ندکرد

در خـاکی   با اعمال تیمارهاي مختلف آبشـویی  هاآنکرد؟ 
که به مدت یک دوره هشت ساله زیرکشت زعفران بـوده،  

را انجام و فاکتورهاي رویشی گیاه  را کشت مجدد زعفران
 پـژوهش نتـایج  . دادگیري و مورد تجزیه آماري قرار  اندازه

در صـورتی کـه    ،تا پایان دوره رشد رویشی اول نشان داد
با یک مقدار مناسب انجام گیرد، احتماالً در خارج ی یآبشو

کردن مواد آالینده خاك اثر مثبت داشته و زمینـه را بـراي   
تیمارهایی که به اندازه دو تا چهار . کند رشد گیاه فراهم می

ه بود، نسبت برابر کل حجم خلل و فرج خاك آبشویی شد
  .دادنتایج بهتري نشان ) بدون آبشویی(به تیمار شاهد 

هشت برابـر حجـم خلـل و فـرج     (آبشویی زیاد           
هـا داشـته کـه     اثر منفی روي رشـد و تکثیـر پـداژه   ) خاك

احتماالً به دلیل ضعیف شدن بـیش از حـد خـاك از نظـر     
 هــاآن ).2جــدول (عناصـر مــورد نیــاز گیــاه بـوده اســت   

جا که اختالفـات در رشـد و تکثیـر    از آن ،ندینی کردب پیش
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شـود،   هاي مختلف بر روي هم انباشته می ها در سال پداژه
هاي سوم و چهارم اختالف بیشتري در رشد گیـاه   در سال

بدیهی اسـت نتـایج   . براي تیمارهاي مختلف مشاهده شود
بعدي  هايپژوهشیک راه کلی را براي انجام  پژوهشاین 

 که آیا در صورت موفق بـودن آبشـویی  این. دکن روشن می
در حل این مسئله، امکان اجراي عملـی آن خواهـد بـود؟    

 هاي اقتصـادي  هاي متعددي از جمله بررسی نیاز به بررسی
 . بررسی اثرات سوءآبشویی سنگین بر کیفیت خاك دارد و

  :اندزیر را ارائه نموده هايپیشنهاد، ها در نهایتآن
قیـق در منـاطق کشـت زعفـران     هاي کلی و د بررسی -1

براي مشخص کردن میزان محـدودیتی کـه بـه دلیـل ایـن      
کـاري ایجـاد    براي کشاورزان در منـاطق زعفـران   را مسئله

و راهکارهـا و تجربیـات کشـاورزان در     شـود شده، انجام 
مناطق مختلف براي فرار از این مسـئله بررسـی و آزمـون    

  .شود
ت و در بعـد  تر، طوالنی مـد  بیشتر، دقیق هايپژوهش -2

ی بـا خصوصـیات متفـاوت انجـام     یها تر براي خاك وسیع
  .گیرد

تجزیــه و بررســی آب زهکشــی حاصــل از آبشــویی  -3
، ها از نظر نوع و میزان موادي که در آنها حـل شـده   نمونه

تحلیل و بررسی اقتصادي براي انجام عملیات  .انجام گیرد
در صورت گرفتن جواب (خاکبرداري، خاکریزي، آبشویی 

امکان کشت مجدد زعفـران در برابـر کشـت     براي) عیقط
  .گیاهان دیگر انجام شود

  گیرينتیجه
در مناطقی که کشت زعفران به عنوان یک زراعت        

و بزودي در مناطقی که زراعت  شود اصلی انجام می
، مسئله عدم امکان زعفران در دهه اخیر توسعه یافته است

کشت یک  کشت زعفران در زمین پس از یک دوره
مشکل اساسی است و رشد تولید و توسعه زراعت این 

با مشکل در میان مدت و طوالنی مدت محصول را 
انجام شده و  هايعنایت به پژوهشبا . مواجه خواهد کرد

علت هنوز  ،تجربیات کشاورزان در خصوص این مسئله
حلی قطعی براي راه قطعی مسئله مشخص نبوده و هنوز 

اگرچه که برخی اقدامات عملی . ستا مسئله پیدا نشده
ضروري ولی  ،شودبراي مقابله با این مسئله انجام می

بر اساس کارهاي انجام شده  پژوهشگران کشوراست که 
 .این مسئله بپردازندو حل یابی  و در تکمیل آنها به علت

این امر تأثیرات سودمندي بر توسعه پایدار کشت 
و بهبود وضعیت زعفران، پایداري معیشت کشاورزان 

کاري، و بطور کلی بخش  اقتصادي در مناطق زعفران
.داشتتولید زعفران در کشور خواهد 
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 ).1372 یقرائ(هاي مختلف کشت و بعد از کشت  هاي تحت کشت زعفران در سال مصرف در خاكمقادیر عناصر کم - 1جدول 

  Mn  Fe  B  Co  Cu  Zn  Cl    As  Ni  Se  
  )نانوگرم در کیلوگرم(  )کیلوگرم گرم در میلی(  

 1  25/0  5/20    0/142  22/0  36/0  01/0  0/196  80/0  15/2  سال اول کشت
<  

 1  21/0  0/18    0/96  21/0  10/0  18/0  7/572  30/1  90/8  سال دوم کشت
<  

 1  21/0  0/36    5/216  45/0  36/0  18/0  1/240  51/1  15/11  سال چهارم کشت
<  

 1  14/0  5/17    5/216  30/0  50/0  01/0  8/138  38/1  68/4  سال پنجم کشت
<  

 1  14/0  0/10    5/184  32/0  36/0  01/0  3/370  88/0  86/3  سال هفتم کشت
<  

 1  14/0  0/47    0/195  36/0  23/0  07/0  8/543  88/0  61/3  سال هشتم کشت
<  

 1  17/0  0/30    0/138  16/0  36/0  10/0  4/312  92/0  67/2  سال دهم کشت
<  

 1  14/0  5/21    0/245  44/0  90/0  18/0  0/486  05/1  24/2  کشتسال پس از یک دوره  3
<  

 1  29/0  5/20    0/195  30/0  76/0  14/0  3/370  55/1  14/3  سال پس از یک دوره کشت 5
<  

 1  17/0  0/18    0/179  34/0  63/0  01/0  2/399  89/1  66/5  سال پس از یک دوره کشت 17
<  

 1  21/0  5/15    0/114  20/0  90/0  01/0  0/486  91/2  40/7  سال پس از یک دوره کشت 20
<  

 1  17/0  0/16    5/315  33/0  63/0  14/0  0/486  47/1  61/4  زمین کشت نشده
<  

 
  

در تحت اثر تیمارهاي مختلف آبشویی با استفاده از آزمون دانکن  ،مقایسه میانگین فاکتورهاي رویشی زعفران در کشت مجدد - 2جدول 
 .*)1379 پاسخواه،س و زهان يزیعز(درصد  10و پنج سطوح 

تعداد برگ در   تعداد پداژه سبز شده  فاکتور
  گلدان

متوسط تعداد 
  برگ در پداژه

متوسط طول 
برگ در حد اکثر 

  رشد
  )مترسانتی(

  )گرم(وزن خشک علوفه

 

1   5 10  مقدار آبشویی
0 

5   1
0 

5   10 5   10 5   

(%)   (%)   (%)   (%)   (%)   
PV 12/0  ab  ab  3  a+شبار

b  a  8/8  a a  7/2  a  a  3/29  a  a  33/0  
  PV 2  a  a  5/4  a  a  8/9  a  a  3/2  b  a  2/24  a  a  38/0+شبار
  PV 4  a  ab  0/4  a  a  3/10  a  a  6/2  ab  a  1/27  a  a  37/0+شبار
  PV 8  b  b  1/2  b  a  4/4  a  a  4/2  a  a  0/30  b  b  11/0+شبار
  .داري وجود نداردهاي هر ستون با حروف مشابه تفاوت معنیبین میانگین*  
PV: حجم خلل و فرج خاك  
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