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Introduction 

 Saffron is a vulnerable crop to weed competition because of its short canopy and narrow leaves. So weeds 
are the major problem in saffron production. Weeds are mainly controlled by hand or mechanically in saffron 
fields, if these traditional methods are effective and environmental friendly but they are expensive and time 
consuming.These traditional methods are effective and environmental friendly, however they are expensive and 
time consuming. The number of suitable herbicide for weed control in saffron fields are limited. The importance 
of herbicide as alternatives method for weed control was recognized long ago. Herbicide treated mulch (HTM) is 
the combination of physical (mulch) and chemical (herbicide) weed control methods. This experiment was 
conducted to investigate the possibility of using mulch and herbicide treated mulch (HTM) to increase the 
efficiency of herbicides in saffron weeds management. The objectives of this study were to compare the effect of 
herbicides alone and in combination with mulch on weed control and also determine the influence of herbicide 
placement (on soil surface, under mulch or herbicide-treated mulch) on weed control and phytotoxicity of 
saffron. 

Materials and Methods 

 Field experiments were conducted during the growing seasons of 2016 and 2017 in Khorasan Razavi, Iran. 
Two field of 4-year-old saffron that had not received herbicide applications for at least two years in two different 
climates were chosen. The treatments consist of trifluralin (EC48%) at 1200 g i.a.ha-1, pendimethalin (EC33%) 
at 1485 g i.a.ha-1 and metribuzin (WP70%) at 525 g i.a.ha-1 were applied in three method: 1) Directly to soil: 
herbicides were applied before crust crushing directly in soil. 2) Under the mulch: herbicides were sprayed with 
an electric knapsack sprayer after crust crushing directly in soil, then the soil surface was covered with a layer of 
wood chips mulch with a depth of 3 cm. 3) Herbicide treated mulch: mulch of wood chips were pretreated with 
herbicides by placing the mulch on a plastic sheet at the depth of 3 cm above and herbicide was sprayed on top 
of the mulch and evenly mixed and allowed to dry for 48 hours before applying them to field. The non-treated 
control with and without mulch and also treatment of hand weeding was included for comparison 

Results and Discussion 

 There was no severe phytotoxicity to saffron after treatments application according to EWRC, slight injuries 
observed in all plots ranging from 1 (No damage) to 2 (Very little damage including slightly yellowing). 
Metribuzin herbicide induced more phytotoxicity symptoms on saffron compared to two other herbicides, but it 
was better to weeds control and increasing saffron yield. Treatment of metribuzin mixed with mulch in both 
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fields after hand weeding were the best treatment to decreasing of weeds dry weight and improvement of yield 
components of saffron. Treatment of metribuzin mixed with mulch compared with control caused 85% and 87% 
reduction of weed dry weight in both fields, also this treatment compared with control increased dry weight 
stigma to 2.5 times and 2 times. It seems that after metribuzin, pendimethalin herbicide has better efficiency for 
use in saffron fields. Although, treatment of mulch without herbicide, is not prevented weed growth, but had 
more effective on increasing of saffron yield compared to weedy check, especially in field 1(region of Kashmar). 
Therefore, the use of mulch in warm and dry areas has better effect on saffron yield improvement. Considering 
that the cultivation of saffron is carried in semi-arid regions of Iran such as Khorasan, the correct application of 
plant residues in semi-arid regions can have a direct effect on the amount of organic matter in the soil, which 
leads to an increase in flower yield. Generally the pre-mixed mulch with herbicide, in addition to improving the 
herbicide efficiency, increased saffron yield. This results indicate that the proper combination of herbicides with 
mulch layer as thin as 3 cm can provide acceptable weed control. According to the result, one suggested way to 
weed management in saffron could be the combination of herbicide (Metribuzin) with mulch. 

 
Keywords: Herbicide-treated mulches, Physical and chemical integrated management, Metribuzin, 

Pendimethalin, Trifluralin 
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 مقاله پژوهشی

 96-63، ص 1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

های هرز و بر کنترل علف های پیش رویشی با مالچ آلیکشبررسی رهیافت اختالط علف

 (.Crocus sativus Lزعفران ) عملکرد

 
 4حسن مکاریان -3محمد کافی -*2یبنددر یدیزا هیمابرا -1رییوا حسینی اهرز

 21/22/2931تاریخ دریافت: 

 12/12/2933تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

هیای مففیاوج تهی     ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در خراسان رضوی در دو مزرعه چهارساله زعفران با اقلیم  مزرعه آزمایش
انجیا  شیدت تمرارهیای موردبررسیی      5961-69های های هرز زعفران طی سالان روشی تدید در کنفرل علفعنوکش و مالچ بهارزیابی اثر ترکمب علف

، شیرک   WP70%، شرک  آریا( و مفریبیوزین ) EC33%شرک  گماه(، پندیرفالمن )، EC48%های پمش رویشی تریفلورالمن )کششامل کاربرد علف
مسفقم  در خاک، زیر الیه مالچ تراشه چوب و کاربرد  طوربه در هکفار به سه روش مخفلف مؤثرهاده گر  م 101و  5841، 5011گماه( به ترتمب در مقادیر 

هیای  نفایج نشان دادنید کیه گونیه    یی و نمز شاهد بدون کنفرل بودندتتنهابهها با مالچ تراشه چوب هرراه با سه تمرار شاهد وتمن، مالچ کشمخلوط علف
درصید   69و 61هیای هیرز )بیه ترتمیب     در هر دو مزرعه کرفرین وزن خشک علفکاسنی بودت  بو وگندممان، شب هایعلف هرز غالب مفعلق به خانواده

وتمن دسفی  درصد افزایش وزن کالله خشک در مقایسه با شاهد( از تمرار 501و  011و بمشفرین عرلکرد زعفران )به ترتمب  کاهش در مقایسه با شاهد(
های هرز و ه  افزایش اتزاییی عرلکیرد زعفیران بهفیر از تمرارهیای      کش ه  در کاهش وزن خشک علفلوط با علفبه دس  آمدت تمرارهای مالچ مخ

هیای موردبررسیی زعفیران بیه خیود      بمشفرین عرلکرد را در کلمه شیاخ   تنهایی عرل کردندت تمرار مفریبوزین مخلوط با مالچ بعد از وتمنکش بهعلف
کدا  از مناطق موردبررسی نشد تأثمر در همچ های هرزمفر اگرچه باعث کاهش وزن خشک علفسانفی 9ضخام  کش در اخفصاص دادت مالچ بدون علف

ها باعث افزایش عرلکرد زعفیران  کشکش عالوه بر بهبود کار آیی علفطورکلی تمرارهای مالچ مخلوط شده با علفبهمثبفی بر عرلکرد زعفران داش ت 
 9الیه میالچ تراشیه چیوب بیه ضیخام       با یک مفریبوزین کشنفایج حاصل، اخفالط علف با توته به ا شاهد نمز شدندتدرصد در مقایسه ب 591تا  45از 

 .های هرز زعفران فراه  کندتواند کنفرل قابل قبولی از علفمفر، میسانفی

 

 شمرمایی -  تلفمقی فمزیکیکش، مفریبوزین، مدیریپندیرفالمن، تریفلورالمن، مالچ مخلوط شده با علف کلیدی: هایواژه

 

    1 مقدمه

یک گماه چندسیاله اسی  کیه در     (.Crocus sativus L) زعفران
کنیید برخییی منییاطق تهییان ماننیید ایییران، ایفالمییا و یونییان رشیید مییی

(Koocheki et al., 2016 ت)ترین تولمدکننده زعفیران در  بزرگ رانیا
، سطح زیر کش  زعفران در اییران  0152سال  در  تسراسر تهان اس

                                                           
، دانشکده و اسفادان های هرزدانشجوی دکفری علو  علفترتمب به -9و  0، 5

 کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 (e-izadi@um.ac.ir:Email                                نویسنده مسئول: -)*
 اورزی، دانشگاه صنعفی شاهرودنباج، دانشکده کش گروه زراع  و اصالح دانشمار -8

DOI: 10.22067/JPP.2021.32701.0 

تن زعفیران   098/929هکفار بوده که از این سطح  8/514149بر بالغ
 Iranian Ministry of Agriculturalآمییده اسیی  ) دسیی بییه

Statistics, 2017). بییه علیی  دارا بییودن ارتفییاو کوتییاه و   زعفییران
پذیری اس ، های هرز گماه آسمبیک ازنظر رقاب  با علفهای باربرگ
هیای هیرز   یکی از مشکالج عرده تولمید زعفیران، علیف    کهطوریبه

هیای هیرز تیو موشیی     علیف (ت Rashed Mohassel, 1992هسفند )
(Hordeum murinum L.) ،(Izadi-Darbandi and Hosseini 

evari, 2016; ،Padarloo et al., 2018; Rashed Mohassel, 

1992; Soufizadeh et al., 2006;)   علیف پشیرکی (Bromus 

tectorum L. )(Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016 

Soufizadeh et al., 2006;  ،) شاهی وحشیی (Cardaria draba 

https://jpp.um.ac.ir/
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mailto:e-izadi@um.ac.ir:Email
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L.) (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016; 

Soufizadeh et al., 2006; Rezvani Moghaddam et al., 

-Izadi) (.Hordeum spontaneum Koch، تییییودره )(2013

Darbandi and Hosseini evari, 2016)  بنیید ، علییف هفیی
(Polygonum aviculare L. کنگر وحشیی ،) (Cirsium arvense 

(L.) scop.) (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016; 
Rashed Mohassel, 1992) ( تلخهAcroptilon repens خاکشمر ،)

 Izadi-Darbandi)( Sisymbrium subulatum E.Fournتلیی) )

and Hosseini evari, 2016) وحشی ) خروسو تاجretroflecxus 

L. Amaranthus )(Rashed Mohassel, 1992 )عنیییوان بیییه
در میزارو زعفیران    های هرز غالب مزارو زعفران شناسایی شدندتعلف
 شیوندت مکانمکی و یا دسفی کنفرل می های هرز عردتاً با وسایلعلف

زیسی  هسیفند،   محیم   های سنفی مؤثر و دوسیفدار بااینکه این روش
 Behnia, 1992; Kumar et) هسیفند بیر و پرزحری    پرهزینه، زمان

al., 2019; McGimpsey et al., 1997) طییرد دیگییر،   ازت

شیوند،  اشی  میی  مفیری ک سانفی 01های در ردیف 5هاکه بنهازآنجایی
تواند باعث آسیمب تیدی بیه زعفیران و کیاهش      کنفرل مکانمکی می

 سازدتهای هرز را دشوارتر میعرلکرد شود که این امر کنفرل علف
هیایی کیه بیرای اسیففاده اخفصاصیی در      کیش دسفرسی به علیف 

اند دشوار اس  و تحقمقاج کریی در میورد کنفیرل    شدهزعفران معرفی
وتیود تعیدادی   بیااین ؛ شده اس عفران انجا های هرز زشمرمایی علف

 انید شیده های هرز مزارو زعفیران معرفیی  کش برای کنفرل علفعلف
(Abasspoor et al., 2011; Abbasi, 1996; Abbasian et al., 

2013; Norouzzadeh and Delghandi, 2006; Rahimian, 

1993; Soufizadeh et al., 2008) ت بر اساس آخرین ویرایش کفاب
 عرده محصوالج مه  هرز هییایعلییف و هییابمرییاری ،آفاج فهرس 

 Iranian Ministry ofن حفیییب نباتیییاج ) سیییازماکشاورزی 

Agricultural Statistics, Plant Potection Organization, 

-آرفیو  فلیورفن و هالوکسیی  های مفریبوزین، اکسیکش( علف2020

های هرز زعفیران در کشیور بیه ثبی  رسیمده      مفمل برای کنفرل علف
به افزایش تقاضا برای تولمد زعفران ارگانمیک،  طرفی با توته  از اس ت

هیای  های هرز برای رفع نگرانیی های مخفلف کنفرل علفادغا  روش
هیای  اهرمی  اسیففاده از روش   .محمطی ضروری اسی  مالی و زیس 
هیا  های هرز از مدجتای مواد شمرمایی برای کنفرل علفتایگزین به
های هیرز  تلفمقی علفهای مدیری  در سمسف  .شده اس قبل شناخفه

(0IWMمرکن اس  ترکمبی از روش )هیای  های مخفلف کنفرل علف
های هرز، اسیففاده از  های مهار رشد علفیکی از راه هرز اسففاده شودت

میالچ پاشیی فرآینید پوشیش     ها بر روی سطح خاک اسی ت  انواو مالچ
سطح خاک در اطراد گماهان با مواد آلی یا مصنوعی برای ایجاد یک 

                                                           
1- Corm 

2- Integrated Weed Management 

م  مناسییب بییرای رشیید گمییاه، توسییعه و تولمیید کارآمیید اسیی    محیی
(Somireddy, 2012ت) 

اره در سیطح  در یک مطالعه ثاب  شد که اسیففاده از میالچ خیاک   
توتهی عرلکرد کاللیه،  طور قابلبه مزارو زعفران بسمار سودمند بود و

سیال افیزایش یافی      0ز سرع  تکثمر بنه و مفوس  اندازه بنه پی  ا 
(Molina et al., 2005ت) شده اس  که عرلکرد گل گزارش نمهرچن

اره افیزایش  هیای چیوب و خیاک   زعفران توس  مالچ پاشی بیا تراشیه  
از طرییق بیه    های هرز راتوانایی رقابفی زعفران با علف مالچ .یابدمی

ظر شرای  آب و هوایی و خیاک  دس  آوردن یک محم  رشد بهفر ازن
ای زعفیران  عنیوان میالچ در گونیه   کاه به ارتباطبخشدت دراینبهبود می

زینفییی در هلنیید بییرای محافظیی  بنییه از خسییارج سییرما در زمسییفان 
 Grestaمورداسففاده قرار گرف  و نفایج سودمندی را به دنبال داش  )

et al., 2008ایی که کش  زعفران در مناطق خشک و نمریه  (ت از آنج
( میالچ  Azizi-Zohan et al., 2009خشک کشور انجا  میی شیود )  

تواند به تعدیل درته حرارج خاک و نوساناج رطوب  کرک کنید و  می
 ,Sadeghiشرای  بهفری برای تکثمر بنه یا گل انگمزی فراه  کنید ) 

و  9(بررسی اثر انواو بقایای گماهی )آففابگردان، تو و سیمر  در (ت2008
ای و تو، خلر، چاودار، شبدر ایرانی، ماشک گل خوشه)گماهان پوششی 

های هرز و برخیی  توده علفبر فراوانی نسبی، تراک  و زیس  8(منداب
کیه اگرچیه کیاربرد بقاییای      خصوصماج زراعی زعفران، مشخ  شد

های هیرز  هی و کاش  گماهان پوششی باعث کاهش ترعم  علفگما
مراتب بمش از بقایای گماهی بود شود ولی تأثمر گماهان پوششی بهمی
(Shabahang et al., 2013 ت)ی مقد  و هرکیاران ) رضوانRezvani 

Moghaddam et al., 2013سییطوح مخفلییف  ( در بررسییی تییأثمر
هیای هیرز   کرپوس  قارچ بر عرلکیرد کاللیه زعفیران و تنیوو علیف     

داری بیر کنفیرل   مشاهده کردند کیاربرد کرپوسی  قیارچ تیأثمر معنیی     
 (1HTM) هاکشعلفهای هرز زعفران داش ت مالچ تمرار شده با علف

( کیش فعلی کنفرل فمزیکی )میالچ( و شیمرمایی )   هایروشترکمبی از 
هیای  میالچ  مطالعاج بسماری نشان داده اس  که .هرز اس  هایعلف

هیرز،   هیای علیف  در کنفیرل ایی بهفیر  کیار  هیا کشعلفتمرار شده با 
در مقایسیه بیا   سیوزی  گماهو کاهش اثراج ها کشعلفاثربخشی بهفر 

 ;Case and Mathers, 2006) ددارنی  ییتنهیا ها بیه کشعلفکاربرد 

Mathers, 2003; Monzon et al., 2006)کلی بیر اسیاس    طوربه ت
 در زعفران در ایران مزارو هرز هایعلف شده، مدیری مطالعاج انجا 

هرز در مزارو زعفران اییران از   هایعلفو ندارد  قرار وضعم  مطلوبی
 Rashed Mohassel, 1992; Iranian) اس  برخوردارباالیی  تراک 

                                                           
3- Helianthus annuus, Hordeum vulgare, Allium 

sativum 

4- Lathyrus sativus, Secale montanum, Trifolium 

resupinatum, Vicia villosa, Eruca sativa 

5- Herbicide treated mulch 
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Ministry of Agricultural Statistics, 2017   ت با توته بیه تیوان)
هیای  مؤثر علف های هرز، مدیری  و کنفرلک  رقابفی زعفران با علف

ایین    ت لیذا اسی  باکمفمی   با عرلکرد باال و فرانتولمد زع ازمنشمهرز پ
هیای گمیاهی و رهمافی     آزمایش ته  بررسی امکان اسففاده از مالچ

 های هرز زعفیران کش برای بهبود مدیری  علفعلف –اخفالط مالچ 
 انجا  شدت

 
 

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی محل انجام پژوهش

کیش بیا   اخفالط علیف  منظور بررسی امکان اسففاده از رهماف به
 5969و  5961هیای  ای در طی فصل رشد سیال مالچ، آزمایش مزرعه

در خراسان رضوی و در دو منطقه کاشرر و کوهسیر  کیه بیه لحیا      
 شکل, 5 تدول)هایی باه  دارند انجا  شد اقلمری و هواشناسی تفاوج

 ت(0 شکلو  5

 

 آزمایش اجرای محل خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات برخیو بررسی  و مختصات جغرافیایی مناطق مورد های اقلیمیویژگی -1جدول 
Table 1- Climatic, geographic coordinates and some soil physico-chemical characteristics of soil in 

 نام منطقه 
Region 

 اقلیم
Climate 

 مختصات جغرافیایی
Geographic 

coordinates 

 بافت خاک
Soil 

texture 

 درصد

 کربن

C (%) 

 اسیدیته

 
pH 

 الکتریکی هدایت

)1-EC (dS.m 

 

ارتفاع از سطح 

 دریا 
Elevation from 

sea level (m) 

  الکتریکی هدایت
)1-EC (dS.m 

 

 1مزرعه 
Field 1 

 کاشرر

Kashmar 

 معفدل گر 
Warm 

temperate 

 
E ''54.6  '29  •58

N''18.2  '12  •35 

 رسی -لو 
clay loam 

0.153 8.01 2.19 
 

1056 
2.19 

 2مزرعه 

Field 2 

 کوهسر 
KoohSorkh 

 معفدل سرد
Cold 

temperate 

 
E ''42.2 '32  •58 
N ''15.9 '26  •35 

 شنی -لومی
Sandy loam 

0.537 7.83 1.11  
1777 

1.11 

 

ساله زعفران کیه حیداقل    8در دو مزرعه و  طقهآزمایش در دو من
منظیور  بیه کش دریاف  نکرده بودند، انجا  شدت به مدج دو سال، علف

-سیانفی  91تا  تعممن خصوصماج فمزیکوشمرمایی خاک، از عرق صفر

صورج تصادفی انجا  و بیه  برداری بهمفری خاک محل پژوهش نرونه
و فمزیکی خاک در تدول آزمایشگاه منفقل شدت نفایج تجزیه شمرمایی 

در تکیرار   9تمریار در   50تعیداد   به آزمایش شده اس تنشان داده یک
بیر اسیاس نقشیه طیرح در     قالب طرح بلوک کامل تصادفی اترا شیدت  

نسب  به کرج بنیدی مزرعیه اقیدا  شیدت هیر       5961شهریورماه سال 
هیا  بیمن کیرج  و مفر  5هر تکرار  با فاصلهمربع مفر 0×9کرج به ابعاد 

، EC48%تمرارهیا شیامل تریفلیورالمن )    مفر در نظر گرففه شیدت  1/1
در هکفار،  مؤثرهگر  ماده  5011شرک  گماه( بانا  تجاری ترفالن در 

 5841در  اسیفام   تجیاری  بانیا  ، شرک  آرییا(  EC33%پندیرفالمن )
، شرک  گماه( بانیا   WP70%در هکفار و مفریبوزین ) مؤثرهگر  ماده 

در هکفار به سه روش مخفلف  مؤثرهگر  ماده  101تجاری سنکور در 
ها بعد از اولمن آبمیاری و قبیل از   کشمسفقم  در خاک: علف طوربه: 5

 سمالبی نازل با شارژی ماتابی پشفی پاشس  ازسله شکنی با اسففاده 

لمفر محلیول در هکفیار بیا فشیار      911ای( که برای حج  پاشش )شره
مسیفقم  در خیاک اسیففاده     طوربهود، کملو پاسکال کالمبره شده ب 1/0

 پیاش سی  ها با ییک  کش: زیر مالچ )مالچ تراشه چوب(: علف0شدندت 

بعید از   طور که در بیاال توضیمح داده شید(   هرانشارژی ماتابی ) پشفی
مسفقم  در خاک اسففاده شد، سپ  سطح خاک بیا   طوربهسله شکنی 

: مالچ 9وشانده شدت مفر پیسانف 9الیه از مالچ تراشه چوب به عرق یک
از پمش مخلیوط   کشعلف: مالچ تراشه چوب با کشعلفتمرار شده با 

بر روی یک ورقه پالسفمکی به ضیخام    هامالچترتمب که ینابهشد؛ 
 طیور بیه و  بر روی میالچ اسیپری   کشعلفمفر قرار گرففند و یسانف 9

 طیور به هامالچساع  بعد از خشک شدن،  84یکنواخ  مخلوط شد و 
(ت سه Case and Mathers, 2006ها پخش شدند )یکنواخ  در کرج

هرز )دو بار وتمن طبیق عیرد منطقیه(، تمریار      هایعلفتمرار وتمن 
مفر و نمز تمرار شاهد بدون کنفیرل  سانفی 9یی به ضخام  تنهابهمالچ 

آبماری و کیود  ت نددر نظر گرففه شدو به عنوان شاهد نمز برای مقایسه 
دهی مزارو زعفران طبق عرد منطقه انجا  شد و در ترا  فصل رشد 

 گونه سرو  دفع آفاج نباتی اسففاده نشدتاز همچ
 

 گیریصفات مورداندازه

 91، 91ها بر روی زعفران در کشسوزی علفبرآورد خسارج گماه
 صورج چشری و با اسففاده از روش( به5DAT) تمرارروز بعد از  61و 

0امفمازدهی
EWRC       انجا  شدت در ایین روش بیه تمریاری کیه باعیث

و به تمراری که کامالً بیدون تیأثمر    6، امفماز شدنابودی کامل زعفران 
تیدول  ) گرففندقرار  6و  5و بقمه تمرارها در حد واس   5اس ، امفماز 

اسیففاده از معادلیه   های هرز در هر دو مزرعه بیا  تراک  نسبی علف (ت0
100×tD/wD RD= کهRD  ،تراک  نسبی :wD    تیراک  ییک گونیه و :

tDمحاسبه شدتس ها ا: تراک  ترا  گونه ، 

پاشی دو بار در اواخر اسیفند  های هرز پ  از س وزن خشک علف

                                                           
1- Days after treatment 

2- European weed research council 
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 541) 5969و اواخر فیروردین  روز پ  از کاربرد تمرارها(  511) 5961
 بیا اسیففاده از   در طول فصل رشد زعفیران  روز پ  از کاربرد تمرارها(

ترامی   تقرار گرف یابیمورد ارز( مفر 1/1×  1/1مفر مربع ) 01/1کادر 

، بیرش  ادردر کی هیا،  پ  از شناسایی و تعممن تراک  آنهای هرز علف
 84گراد بیرای  درته سانفی 91آوری و در آون در دمای شده، ترعداده

 سپ  توزین شدندت وساع  خشک 
 

 
 سازمان هواشناسی ایران .کاشمر (1931تا تیر  1931میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد )از مرداد  -1شکل 

Figure 1- Monthly rainfall and average temperature during the two growing seasons in Kashmar (August 2016 until July 

2018) at the I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO) 

 

 
 سازمان هواشناسی ایران .کوهسرخ (1931تا تیر  1931میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد )از مرداد  -2شکل 

Figure 2- Monthly rainfall and average temperature during the two growing seasons in KoohSorkh (August 2016 until July 

2018) at the I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO) 
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 EWRC  کش روی زعفران بر اساس مقیاس استانداردارزیابی بصری آسیب علف -2جدول 
Table 2-Visual evaluation of herbicides damage to weeds and crop based on EWRC scale. 

 توضیح
Crop tolerance 

 درصد خسارت به زعفران
Damage percentage 

 نمره ارزیابی
Evaluation score 

 بدون خسارج
No damage 

0 1 

 پریدگی بسمار ک  و یا عالئ  خفمف مشابهخسارج با رنگ
Very little damage 

1-2.5 2 

 ، ولی ناپایداردتریشد یخسارج کر

More damage 
2.5-7 3 

 رترخسارج مفوس  و پایدا

Moderate and reversible damage 
7-12.5 4 

 خسارج مفوس  و پایدار
Moderate and consistent damage 

12.5-20 5 

 خسارج شدید
Severe damage 

20-30 6 

 خسارج بسمار شدید
Very severe damage 

30-50 7 

 خسارج در حد نابودی کامل
Nearly full kill 

50-99 8 

 نابودی کامل
Full kill 

100 9 

 
 با زمانه  5969 سال مردادماه درزعفران  هایاز بنه بردارینرونه

 کرج مسیاحفی  هر سطح که از صورجشدت بدین انجا  بنه خواب دوره

شیدندت   خیارج  خیاک  از هیا بنیه  شیده و مربیع انفخیاب   مفر 1/1 معادل
گمیری  ها اندازههای رشد شامل تعداد بنه دخفری و وزن کل بنهویژگی

صیورج دسیفی از   بیه  5969آبیان   91تا  51های زعفران از ت گلدنشد
ای برداش  و ثب  سطح یک مفرمربع در هر کرج با رعای  اثر حاشمه

های مکرر زعفران در طول فصیل گلیدهی،   گردیدت با توته به برداش 
هرروز نسب  به برداش  گل اقیدا  گردیید و در پاییان اعیداد نهیایی،      

روز بودت  01ی زعفران در یک دوره حدود حاصل ترع نفمجه کل گلده
 تیر های مربوط به گل و رشد زایشی شامل تعداد و وزنسپ  شاخ 

گمیری و ثبی  شیدت    خشک کالله در واحد سطح، انیدازه  وزنو ها گل
 به گراددرته سانفی 91 دمای با آون در کالله شدهبرداش  هاینرونه

ت هرچنیمن  (Koocheki et al., 2016) شدند خشک ساع  08 مدج
ها( در واحد سطح بعید از برداشی    هوایی )برگ یهاخشک اندا  وزن
 هیای تجزییه  از قبیل  گمری و ثبی  شیدت  ها در اوایل آذرماه اندازهگل

 نبیودن  نرمال در صورج و شد انجا  هاداده بودن نرمال آزمون آماری،
افیزار  ها با اسففاده از نیر  سففاده شدت دادها X√+1/1ها از تبدیل داده

تجزییه  وتحلمل آماری قیرار گرفی ت   مورد تجزیه SAS ver9.3 آماری
 هیا اثر مکان، اثر تمریار و اثیر مفقابیل آن   برای ها واریان  مرکب داده
در سطح احفرال پنج  LSDها با اسففاده از آزمون انجا  شد و ممانگمن
 درصد مقایسه شدندت

 

 بحث نتایج و

 های هرزشناسایی علف

در میزارو زعفیران    شدهمشاهدههرز  هایعلفی هاگونه 0تدول 
ی شایع در این آزمایش مفعلق به هاگونه دهدتیمموردمطالعه را نشان 

و کاسینی   (Brassicaceae) بو(، شبPoaceae) ی گندممانهاخانواده
(Asteraceaeبودندت علف )و  ی، شیاهی وحشیی  تیو موشی  ای هیرز  ه

( در هر دو مزرعیه آزمایشیی حریور    Achillea santolinaبومادران )
در مزرعه زعفران کاشرر علف هرز شیاهی وحشیی بیا تیراک       داشفندت
مشیفرین  ب 20/56ی بیا تیراک  نسیبی    تو موشی و سپ   29/09نسبی 

کیه در کوهسیر    یدرحیال تراک  علف هرز را به خود اخفصاص دادنید،  
درصد، بمشفرین تیراک    85/06با تراک  نسبی  ف هرز علف پشرکیعل

 هیای علفی هاگونههرز را به خود اخفصاص دادت تدول دو  هایعلف
 .دهید یمی در میزارو زعفیران موردمطالعیه را نشیان      شدهمشاهدههرز 

 Izadi-Darbandi and) تو موشیی هرز  هایعلفمحققان دیگر نمز 

Hosseini evari, 2016; Rashed Mohassel, 1992; 

Soufizadeh et al., 2006)   و علیف پشیرکی (Izadi-Darbandi 

and Hosseini evari, 2016; Soufizadeh et al., 2008)   شیاهی
 Soufizadeh et al., 2008; Izadi-Darbandi and) وحشییی

Hosseini evari, 2016; Padarloo et al., 2018; Rashed 

Mohassel, 1992)  و تیودره (Izadi-Darbandi and Hosseini 

evari, 2016)  هیرز غالیب میزارو زعفیران      هیای علیف  عنیوان بیه را
 Gladiolusشناسییایی نرودنییدت علییف هییرز گالیییول وحشییی )    
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abbreviatusهای هرز در حال گسفرش در میزارو زعفیران   ( از علف
آزمایش فق  در مزرعه کوهسر  مشاهده اس  که در زمان انجا  این 

از خانواده زنبق اس  که بیا زعفیران در    علف هرز(ت این 9تدول شد )
اعفقاد بر این اس  که کنفرل شیمرمایی آن در   یک خانواده قرار دارد و

یر نمس  و کنفرل مکیانمکی آن نمیز بیه دلمیل     پذامکانمزارو زعفران 

 Iranianگمیرد ) یمی ی انجیا   سخفبهآن به گماه زعفران  شباه  زیاد

Ministry of Agricultural Statistics, 2017 ت پژوهشگران دیگر)
نمز وتود این علف هرز را در مزارو زعفران منطقه کوهسیر  گیزارش   

 (تIzadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016) اندداده

 
 پاشیزعفران آزمایشی در مرحله قبل از سم رعهعلف هرز موجود در مز یهامتوسط تراکم و تراکم نسبی گونه -9جدول 

Table 3- The average density and relative density of weed species in the experimental saffron field before spraying 

 اشمر: ک1مزرعه 
Field 1: Kashmar 

 

 نام علف هرز

Persian name 

 نام علمی

Scientific name 

 خانواده

Family 

 تراکم 

)2-Density (plant m 

 تراکم نسبی
Relative density 

(%) 

 Hordeum spontaneum C.Koh. Poaceae 3 4.23 تودره

 Hordeum murinum L. Poaceae 14 19.72 تو موشی

 Cardaria draba L. Brassicaceae 19 26.76 شاهی وحشی

 Polygonum aviculare L. Polygonaceae 13 18.31 بندهف 

 Cirsium arvense L. Asteraceae 2 2.82 کنگر وحشی

 Acroptilon repens L. Asteraceae 2 2.82 تلخه

 Achillea santolina Asteraceae 5 7.04 بومادران

 Malcolmia africana L. Brassicaceae 3 4.23 درشفوک

 Adonis sp. Ranunculaceae 4 5.63 آدونم 

 Others  6 8.45 هادیگرگونه

 : کوهسر 0مزرعه 
Field 2: KoohSorkh 

 Bromus tectorum L.    

 Hordeum murinum L. Poaceae 25 29.41 علف پشرکی

 Cardaria draba L. Poaceae 6 7.06 تو موشی

 Alyssum sp. Brassicaceae 7 8.24 شاهی وحشی

 Lamium amplexicaule L. Brassicaceae 3 3.53 قدومه

 Gladiolus abbreviatus Andrews. Lamiaceae 8 9.41 غربملک

 Achillea millefolium L. Iridaceae 7 8.24 گالیول وحشی

 Sisymbrium subulatum E.Fourn. Asteraceae 6 7.06 بومادران

 Galium aparine L. Brassicaceae 2 2.35 )خاکشمر تل

 Erysimum cheiranthoides L. Rubiaceae 7 8.24 بی تی را 

 Others Brassicaceae 4 4.71 علف سمر

 Bromus tectorum L.  10 11.76 هادیگرگونه

 

 های هرزوزن خشک علف

 ها اثر مکیان بیر وزن  تجزیه مرکب داده بر اساس نفایج حاصل از
هیای دو  شدت لذا آنیالمز داده  (p≤0.01)دار های هرز معنیک علفخش

در هیر دو   هادادهیان  وارنالمز آنفایج طور تداگانه انجا  شدت مکان به
روز  541روز و  511ز هرهیای  علیف خشک وزن که ن داد نشا منطقه

در هر دو  تتح  تأثمر تمرارهای مخفلف قرار گرف  بعد کاربرد تمرارها
 های هرز از تمرار وتیمن دسیفی بیه   رین وزن خشک علفمنطقه کرف

درصید وزن   69و  61که به ترتمب باعیث کیاهش   طوریدس  آمد به
روز بعد از کیاربرد   541های هرز در مقایسه با تمرار شاهد خشک علف
ت در کاشرر بعد از تمرار وتمن تمرارهای کیاربرد  (8تدول )تمرارها شد 

کش مفریبوزین مخلوط با میالچ و کیاربرد مفریبیوزین زییر میالچ      فعل
های هرز را داشفند که با تمرار وتمن دسیفی  کرفرین وزن خشک علف

داری نداشیفند ولیی در کوهسیر  از کیاربرد تمرارهیای      اخفالد معنی
تنهیایی  مفریبوزین مخلوط با مالچ، مفریبوزین زیر مالچ و مفریبوزین به
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های هرز به دس  آمد که ن کرفرین وزن خشک علفبعد از تمرار وتم
داری باه  نداشفند ولی با تمرار وتیمن  اگرچه این تمرارها تفاوج معنی

های هرز در هر داری داشفندت بمشفرین وزن خشک علفاخفالد معنی
از تمریار   بیه ترتمیب   روز بعد کاربرد تمرارها 541روز و  511دو منطقه 

دس  آمد کیه اخیفالد    تنهایی بهمالچ بهشاهد بدون کنفرل و کاربرد 
تنهایی نفمجه قابیل  ت کاربرد مالچ به(1تدول ) داری باه  نداشفندمعنی

 کیدا  از دو مزرعیه نداشی ت   های هرز را در همچقبولی از کنفرل علف

 50و  9انید کیه میالچ باضیخام      محققمن دیگیر نمیز گیزارش کیرده    
که برای کنفیرل  شود، درحالیهای هرز مینع از رشد علفمفر ماسانفی
مفر نماز به سانفی 9های هرز در کاربرد مالچ باضخام  قبول علفقابل

(ت در هیر دو مزرعیه،   Somireddy, 2012کیش اسی  )  کاربرد علیف 
 هیای هیرز  های تمرار شده با مفریبوزین، وزن خشک کیل علیف  کرج

تیدول  رفری در مقایسه با پندیرفالمن و تری فلورالمن مشاهده شید ) ک
پژوهشییگران دیگییر در بررسییی تییأثمر پییمش رویشییی بعرییی از    (ت8

هیای هیرز زعفیران نشیان دادنید کیه       های راییج بیر علیف   کشعلف
های هرز باریک برگ مفریبوزین بمشفرین تأثمر را بر وزن خشک علف

 Abasspoor et al., 2011; Abbasi, 1996; Abbasian et) داش 

al., 2013; Norouzzadeh and Delghandi, 2006; Rahimian, 

1993; Soufizadeh et al., 2008) های هرز وزن خشک کل علفت
 )منطقیه  روز بعید از کیاربرد تمرارهیا در مزرعیه دو      541و  511در 

وهوا آب ( که با توته به تفاوج در اقلم ،8تدول بود ) کوهسر ( بمشفر
مطالعیاج دیگیر نمیز نشیان داد کیه       پذیر اس ،و نوو علف هرز توتمه
ز در مزارو زعفران اسفان خراسان رضوی های هرساخفار ترعم  علف

ارتفاو از سطح دریا و اقلیم  منطقیه قیرار     ،تح  تأثمر مدیری  مزرعه
آمیده در هیر دو   دسی  سایر نفایج به (,Padarloo et al., 2018دارد )

کش مفریبوزین در ترکمب بیا  در هر دو مزرعه علف .مزرعه مشابه بود
دار باعیث کیاهش معنیی    روز بعد کاربرد تمرارها 541روز و  511 مالچ

داری بیمن  های هرز شیدت اگرچیه تفیاوج معنیی    وزن خشک کل علف
تمرارهای مفریبوزین مخلوط با مالچ، کیاربرد مفریبیوزین زییر میالچ و     

کیش پنیدیرفالمن   تنهیایی وتیود نداشی ت کیاربرد علیف     مفریبوزین به
دو روش مخلیوط بیا    کیش بیه  د این علفتنهایی در مقایسه با کاربربه

های هرز داش ت در نمز تأثمر کرفری در کنفرل علف مالچ و یا زیر مالچ
کش تریفلورالمن نمیز نفیایج مشیابهی    کاربرد تمرارهای مربوط به علف
کیش  های هرز در تمریار کیاربرد علیف   مشاهده شدت وزن خشک علف

ر الیه میالچ در کاشیرر در   تنهایی و تمرار تریفلورالمن زیتریفلورالمن به
پاشی در مقایسه با تمرار تریفلورالمن مخلوط با مالچ روز بعد از س  511
 (ت با توته به نفیایج میذکور، بیه   8تدول بمشفر بود ) داریطور معنیبه
 با ترکمب مقایسه در مالچ با تریفلورالمن کشعلف ترکمب رسدمی نظر
 ایین  کیارآیی  افزایش با مالچ در پندیرفالمن و مفریبوزین هایکشعلف
تریفلیورالمن و   هیای کشعلف با توته به اینکه تاس  مؤثرتر کشعلف

و تریفلورالمن یکی از فرارتیرین ترکمبیاج    پندیرفالمن نسبفاً فرار هسفند

هیای دی نمفیروآنملمن اسی     کیش )باالترین فشار بخار( در بمن علیف 
(Weber, 1990) صیورج مخلیوط بیا میالچ،     ها بهکاربرد آن بنابراین؛

تواند ها از طریق تبخمر و تصعمد میاحفراالً از طریق کاهش تلفاج آن
ها شودت مقایساج گروهیی تهی  ارزییابی    منجر به افزایش کارایی آن

طور که مقایسه ها انجا  شدت هرانکشهای مخفلف کاربرد علفروش
هیا هریراه بیا میالچ     کیش دهد، کیاربرد علیف  نشان می 4تدول در  5

ها مخلوط بیا میالچ( باعیث کیاهش     کشها زیر مالچ و علفکش)علف
هییای هییرز در هییر دو منطقییه کاشییرر و دار وزن خشییک علییفمعنییی

تنهیایی در  هیا بیه  کیش )مقایسه کاربرد علیف  0کوهسر  شدت مقایسه 
)مقایسیه کیاربرد    9ها زیر مالچ( و نمز مقایسیه  کشربرد علفمقابل کا

نمز  ها مخلوط با مالچ(کشتنهایی در مقابل کاربرد علفها بهکشعلف
ها زیر مالچ و نمز هرراه بیا میالچ باعیث    کشنشان داد که کاربرد علف

هیای هیرز در مقایسیه بیا کیاربرد      دار وزن خشیک علیف  کاهش معنی
 8شودت این در حیالی اسی  کیه در مقایسیه     می تنهاییها بهکشعلف

هیا مخلیوط بیا میالچ     کیش ها زیر مالچ با کاربرد علفکشکاربرد علف
ها کشمقایسه شد در هر دو منطقه کاشرر و کوهسر  اسففاده از علف

روش مخلوط با مالچ در مقایسه بیا روش کیاربرد زییر میالچ تیأثمر       در
 (ت4تدول اشفند )های هرز ندداری بر وزن خشک علفمعنی

 

 زعفران به خسارت چشمی ارزیابی

تمرارهیای آزمیایش روی    سیوزی گماهنفایج نشان دادند که ممزان 
ی بسیمار کی (   دگیی پررنگ)خسارج و  0)بدون آسمب( تا  5زعفران از 

در تمرارهیای   سیوزی هگمیا ( و بمشفرین اثراج 1تدول ی شد )بندرتبه
( در Abbasi, 1996) عباسی مفریبوزین مشاهده شدت کشعلفحاوی 

 کیه  کیرد  مشیاهده هیای مخفلیف روی زعفیران    کشبررسی اثر علف

 باعث و داشفه سوئی اثر زعفران گماه روی بوزینیمفر کشعلف مصرد

 .شودمی هابرگ شدن زرد و زودرس خزان
ر تمرارهییای آزمییایش بییر زعفییران در دو منطقییه کاشییرر و  تییأثم

 بوزینیمفرکش کوهسر  مففاوج بودت در منطقه کاشرر تمرارهای علف
روز بعید از   91زیر مالچ در مرحله اول ارزییابی )  بوزینیمفریی و تنهابه

های زعفیران شیدند کیه    یدگی بسمار ک  در برگپررنگکاربرد( باعث 
روز بعید از   61و  91مراحل بعیدی ارزییابی )  این ممزان از خسارج در 

کیدا  از مراحیل   کامل بهبود یاف ت سایر تمرارها در هیمچ  طوربهتمرار( 
سوزی ایجاد نکردندت در منطقه کوهسر  تمرارهیای  ارزیابی عالئ  گماه

مخلوط بیا   بوزینیمفرزیر مالچ،  بوزینیمفریی، تنهابه بوزینیمفرکاربرد 
یی و تریفلیورالمن زییر   تنهیا بیه یفلورالمن تر یی،هاتنبهمالچ، پندیرفالمن 

ییدگی  پررنگروز بعد از کاربرد( باعث  91مالچ در مرحله اول ارزیابی )
تزئی در زعفران شدند که این ممزان خسارج در مرحلیه دو  ارزییابی   

یی و تنهیا بیه  بوزینیمفرروز بعد از تمرار( فق  با کاربرد تمرارهای  91)
روز بعید   61ادامه یاف  و در ارزیابی مرحله سیو  )  زیر مالچ بوزینیمفر
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 (ت9تدول )از تمرارها خسارج مشاهده نشد  کدا همچاز تمرار( در 

در مخلیوط بیا    هیا کشعلفکه اسففاده از  دهدیمنشان  1تدول 
ی هیا میالچ ت شیود یمی  در زعفران سوزیگماهمالچ باعث کاهش اثراج 

در  هیا کیش علیف  سیوزی گمیاه اثراج  توانندیم کشعلفتمرار شده با 
زعفران را کاهش دهند، این احفرال وتیود دارد کیه تریاس و تیذب     

ها در این تمرارها توس  زعفران منجیر بیه ایین مهی      کشکرفر علف
 شده باشدت

 

 اجزای عملکرد زعفران
اثیر مکیان بیر کلمیه اتیزای      ها نشان داد نفایج تجزیه مرکب داده
تیر و  خشیک، وزن  تیر، وزن کاللیه تیر و   عرلکرد )تعداد گل، وزن گل

خشک برگ، تعداد و وزن بنه دخفری و عرلکرد( و اثر مکان در تمریار  
دار تعییداد و وزن بنییه دخفییری معنییی  تییر و خشییک بییرگ وبییر وزن

(p≤0.01) شیدت  طور تداگانه انجا های دو مکان بهشدت لذا آنالمز داده 
 داریید معنییفالیییخد اتواز وحاکی آمییده دسیی بییه یهییادادهنالمز آ
(p≤0.01ب ) اتیزای عرلکیرد   کلمیه  ریی أثمر بیی تازنظیر  ا یی هرمن تمرایی 
 تبود در هر دو منطقه انریعفز

 

 تعداد گل

بر اساس مقایساج ممانگمن، بمشفرین و کرفیرین تعیداد گیل بیه     
دسی    دو مزرعه بیه  ترتمب از تمرار وتمن و شاهد بدون کنفرل در هر

تنهیایی باعیث   در مزرعه کاشیرر تمریار میالچ بیه     .(2 و 9ول اتدآمد )
درصد( تعداد گل در واحد سطح نسب  بیه تمریار    06دار )یمعنافزایش 

داری یمعنی در مزرعیه کوهسیر  تفیاوج     اگرچیه ( 9تدول شاهد شد )
 (ت 2تدول د )مشاهده نش

 
 در تیمارهای مختلف در مزرعه زعفران کاشمر و کوه سرخ g.m)-2 (های هرزعلف کل تودهمقایسه میانگین زیست -4جدول 

Table 4- Mean comparison of weed biomass (g.m-2) in different treatments on saffron field of Kashmar and KoohSorkh 

 : کوهسرخ2مزرعه 
Field 2: KoohSorkh 

 : کاشمر1مزرعه  
Field 1: Kashmar تیمار 

Treatment 181 روز بعد از تیمار 
180 days after 

treatment  

 روز بعد از تیمار 111
150 days after 

treatment  

 
 روز بعد از تیمار 181

180 days after 

treatment  

 روز بعد از تیمار 111
150 days after 

treatment  
f77.03 f66.91  f53.14 d49.66 

 شاهد بدون کنفرل

Weedy Check 

2)-(f75.16 18)-(f65.20  1)-(f52.55 1)-(d48.95 
 مالچ

Mulch 

93)-(a5.58 106)-(a6.16  90)-(a5.50 89)-(a5.55 
 وتمن دسفی

Hand weeding 

82)-(b13.71 96)-(b12.91  79)-(b10.93 79)-(a10.50 
 تنهاییبهمفریبوزین 

Metribuzin alone 

84)-(b12.62 97)-(b12.46  84)-(ab8.49 83)-(a8.53 
 مفریبوزین زیر مالچ

Metribuzin under mulch 

87)-(b10.26 99)-(b10.79  85)-(ab7.95 83)-(a8.23 
 مفریبوزین مخلوط با مالچ

Metribuzin mixed with mulch 

65)-(d26.83 82)-(cd22.38  59)-(cd21.94 59)-(b20.45 
 تنهاییبهپندیرفالمن 

Pendimethalin alone 

73)-(c20.56 83)-(c21.77  62)-(cd20.02 62)-(b18.74 
 پندیرفالمن زیر مالچ

Pendimethalin under mulch 

73)-(c21.02 83)-(c21.19  65)-(c18.43 62)-(b19.06 
 پندیرفالمن مخلوط با مالچ

Pendimethalin mixed with 

mulch 

55)-(e34.36 72)-(e28.98  42)-(e30.71 45)-(c27.1 
 تنهاییبهتریفلورالمن 

Trifluralin alone 

63)-(d28.33 72)-(e29.12  53)-(d24.78 52)-(bc23.87 
 تریفلورالمن زیر مالچ

Trifluralin under mulch 

68)-(d24.85 78)-(d24.61  59)-(cd22.05 56)-(b21.61 
 ریفلورالمن مخلوط با مالچت

Trifluralin mixed with mulch 

 باشندنری درصد پنج احفرال سطح در دارمعنی اخفالد دارای LSD آزمون اساس بر مشفرک حرود با هاممانگمن سفون هر در
In each column means with same letter based on LSD test are not significantly different at 5% level of probability. 

 دهداعداد داخل پرانفز درصد تغممراج تمرارها را نسب  به تمرار شاهد نشان می
The number inside the bracket represents the the percentage of changes compared to the control treatment 
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 در مزرعه زعفران کاشمر و کوهسرخ EWRC تلف با استفاده از روش امتیازدهیسوزی در تیمارهای مخبرآورد خسارت ناشی از گیاه -1جدول 
Table 5- Damage estimation of phytointoxication (European Weed Research Council - EWRC scale) in different 

treatments on saffron field of Kashmar and KoohSorkh 

 : کوهسرخ2مزرعه 
Field 2: KoohSorkh 

 : کاشمر1مزرعه  
Field 1: Kashmar 

 مکان آزمایش

 EWRCنمرات ارزیابی چشمی بر اساس 
Saffron phytointoxication (EWRC scale – 

Notes 1- 9) 
 

 EWRCنمرات ارزیابی چشمی بر اساس 
Saffron phytointoxication (EWRC scale – Notes 

 هاتیمار (9 -1
Treatments 31  روز بعد از

 تیمار
90 DAT 

روز بعد از  01

 تیمار
60 DAT 

روز بعد از  91

 تیمار
a30 DAT 

 
روز بعد از  31

 تیمار
90 DAT 

روز بعد از  01

 تیمار
60 DAT 

روز بعد از  91

 تیمار
a30 DAT 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) b1 (0) 
 وتمن دسفی

Hand weeding 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 مالچ

Mulch 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 شاهد بدون کنفرل
Weedy Check 

1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 تنهاییپندیرفالمن به

Pendimethalin alone 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 پندیرفالمن زیر مالچ

Pendimethalin under mulch 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 پندیرفالمن مخلوط با مالچ

Pendimethalin mixed with mulch 

1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 تنهاییتریفلورالمن به

Trifluralin alone 

1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 تریفلورالمن زیر مالچ

Trifluralin under mulch 

1 (0) 1 (0) 1 (0)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 تریفلورالمن مخلوط با مالچ

Trifluralin mixed with mulch 

1 (0) 2 (1-2.5) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5) 
 تنهاییمفریبوزین به

Metribuzin alone 

1 (0) 2 (1-2.5) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5) 
 مفریبوزین زیر مالچ

Metribuzin under mulch 

1 (0) 1 (0) 2 (1-2.5)  1 (0) 1 (0) 1 (0) 
 مفریبوزین مخلوط با مالچ

Metribuzin mixed with mulch 
a: DAT: Days after treatment 

bدهدت: اعداد داخل پرانفز درصد خسارج به زعفران را نشان می 
b: The number inside the bracket represents the percentage of damage to the saffron plant 

 
با توته به نفایج قبلی که کاربرد مالچ در مقایسه بیا شیاهد بیدون    

هیرز در   هیای علیف دار در وزن خشیک  یمعنی کنفرل باعیث کیاهش   
از مناطق نشد، احفراالً اسیففاده از میالچ در میزارو زعفیران      کدا همچ

 باعث کاهش دمای خاک در طول تابسفان داغ این منطقه شیده و بیه  
هرکیاران   و مولمنیا  منجیر شیده اسی ت    هیا بنهافزایش گل انگمزی در 

(Molina et al., 2005 ضیرن )  گیل   عرلکیرد  و گیل انگمیزی   آنکیه
 دانسیفند، اههیار   محیم   حیرارج  درته با مسفقم  ارتباط در را زعفران

 القای تواندمیبهمنه  حد از ترپایمن یا و باالتر دماهای وقوو که داشفند

 عرلکرد کاهش عوامل مه  از .دهد قرار تأثمر تح  را زعفران گلدهی

 بیر  تواندمی که بوده تابسفان ازحد دربمش حرارج درته وقوو زعفران،

 ,.Shabahang et alباشد ) داشفه تأثمر منفی مردادماه در گلدهی القاء

 کیش علیف در هر دو مزرعه  2و  9های تداول ت بر اساس داده(2013
 تیأثمر دیگر در افزایش تعداد گل  کشعلفمفریبوزین در مقایسه با دو 

در کاشرر بمشفرین تعداد گل بعد از تمریار   کهطوریبهبمشفری داش ، 
درصد افزایش نسب  به شاهد بیه ترتمیب از تمریار     586و  585وتمن 

آمد که ایین   به دس ن زیر مالچ مفریبوزین مخلوط با مالچ و مفریبوزی
کیه در  یدرحیال (ت 9تیدول  نداشفند ) باه داری یمعندو تمرار اخفالد 

درصید   49و  60، 62کوهسر  بمشفرین تعداد گل بعد از تمرار وتیمن  
افزایش نسب  به شاهد به ترتمب از تمرارهای مفریبیوزین مخلیوط بیا    

آمد که  به دس مالچ و پندیرفالمن مخلوط با مالچ  مالچ، مفریبوزین زیر
 (ت2تییدول داری نداشییفند )یمعنییاخییفالد  بییاه اییین تمرارهییا نمییز 

 Sadrabadi Haghighi and)صدرآبادی حقمقیی و قنیادی طوسیی    

Ghanad Tosi, 2016)   در بررسییی تییأثمر پییمش رویشییی بعرییی
های هرز زعفران نشان دادنید کیه پی  از    های رایج بر علفکشعلف

 .ا داردهی وتمن دسفی، مفریبوزین بمشفرین تأثمر را برافزایش تعداد گل
تنهایی در مقایسه با کاربرد آن هرراه مالچ اگرچیه  کاربرد مفریبوزین به
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باعث کاهش تعداد گل در هر دو منطقه شد، ولی این کاهش فقی  در  
دار شیدت کیاربرد   کاشرر و با تمرار مفریبوزین مخلیوط بیا میالچ معنیی    

دار پندیرفالمن مخلوط با مالچ در هر دو منطقیه باعیث افیزایش معنیی    
و  9تداول تنهایی شد )کش بهعداد گل در مقایسه با کاربرد این علفت
کش پنیدیرفالمن زییر میالچ اگرچیه در کاشیرر باعیث       ( کاربرد علف2

تنهایی کش بهدار تعداد گل در مقایسه با کاربرد این علفافزایش معنی
(ت 2تدول دار نشد )(، ولی این افزایش در کوهسر  معنی9تدول شد )

داری کش تریفلورالمن در کوهسر  تفاوج معنیی تمرارهای شامل علف
(، ولیی در کاشیرر   2تیدول  ازنظر تعداد گل در واحد سیطح نداشیفند )  

کیش زییر   تنهایی در مقایسه با کاربرد ایین علیف  رالمن بهکاربرد تریفلو
دار تعداد گل در واحد سیطح  مالچ و مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی

تریفلییورالمن  کییشعلییفدر مزرعییه کاشییرر کییاربرد  (ت9تییدول ) شیید
لمن یی در مقایسه با دو تمرار تریفلیورالمن زییر میالچ و تریفلیورا    تنهابه

دار تعداد گیل در واحید سیطح شید     یمعنمخلوط با مالچ باعث کاهش 
(ت در کوهسر ، تمرار تریفلورالمن مخلوط با مالچ در مقایسه با 9تدول )

داری یمعنی  طیور بیه یی تعداد گل در واحد سیطح را  تنهابهتریفلورالمن 
هییای کیش (ت در هیر دو مزرعییه، کیاربرد علیف   2دول تی افیزایش داد ) 

ها کشیی در مقایسه با کاربرد این علفتنهابهپندیرفالمن و مفریبوزین 
تیداول  دار تعداد گل شید ) یمعنبه روش مخلوط با مالچ باعث کاهش 

 (ت2و  9

 

 هاتر گلوزن

گیر  در   99/99و  9/04در هر دو مزرعه به ترتمب با تمرار وتمن 
گیل در واحید سیطح بیود و بیا کلمیه        تروزنمفرمربع دارای بمشفرین 

(ت 2و  9تییدول داری داشیی  )یمعنییتمرارهییا از اییین نظییر تفییاوج   
هیرز   هایعلفرل ی مخفلف کنفهاروشی قبلی در ارزیابی هاگزارش

زعفران نمز نشان داد که در بمن تمرارهای مورد ارزیابی بمشفرین وزن 
 Sadrabadi Haghighi andگیل مربیوط بیه تمریار وتیمن اسی  )      

Ghanad Tosi, 2016; Zare Hosseini et al., 2014) . در کاشرر
تمرارها، مفریبوزین مخلوط با مالچ، مفریبوزین زیر میالچ،  در بمن سایر 

پندیرفالمن مخلوط با مالچ و پندیرفالمن زیر مالچ بیه ترتمیب بمشیفرین    
اخیفالد   بیاه  گل بعد از وتمن را دارا بودند که ایین تمرارهیا    تروزن
( در کوهسیر  تمرارهیای   9تدول ) وزن گل نداشفند ازنظرداری یمعن

یی، تنهیا بیه با مالچ، مفریبوزین زیر مالچ، مفریبوزین مفریبوزین مخلوط 
پندیرفالمن مخلوط با مالچ و پندیرفالمن زیر مالچ بیه ترتمیب بمشیفرین    

آماری این  ازنظرگل بعد از وتمن را به خود اخفصاص دادند که  تروزن
 تیر وزنین کرفیر  ت(2تیدول  نداشیفند )  باه داری یمعنتمرارها تفاوج 

آمید کیه بیا     به دسی  نمز در کاشرر از تمرار شاهد بدون کنفرل  هاگل
آمییاری تفییاوج  ازلحییا  دردا قییرارتمرییار مییالچ کییه در مرتبییه بعییدی 

 تیر وزنکه در کوهسر  کرفیرین  یدرحال (ت9تدول داری داش  )یمعن

آمید کیه ایین دو     به دس به ترتمب از تمرار شاهد و تمرار مالچ  هاگل
 (ت2تدول نداشفند ) باه داری یمعنآماری تفاوج  ازنظرتمرار 

 
 وزن خشک کالله

 Srivastava et) هس بخش اقفصادی زعفران  ترینمه کالله 

al., 2010 ه بمشیفرین  (ت نفایج حاصل از مقایسه ممانگمن نشان داد کی
درصد افزایش نسب   501و  011وزن خشک کالله زعفران به ترتمب 

دسی  آمید کیه بیا سیایر       به شاهد در هر دو منطقه از تمرار وتمن به
بمشفرین وزن خشک (ت 2و  9تداول )داری داش  تمرارها تفاوج معنی

 ار وتمن در منطقیه کاشیرر بیه ترتمیب از تمرارهیای     کالله بعد از تمر
تنهیایی،  مفریبوزین مخلوط با مالچ، مفریبوزین زیر مالچ، مفریبوزین بیه 

پندیرفالمن مخلوط با مالچ، پندیرفالمن زیر مالچ و تریفلیورالمن مخلیوط   
داری دس  آمدت ایین تمرارهیا ازنظیر آمیاری تفیاوج معنیی       با مالچ به
در منطقه کوهسر  تمریار مفریبیوزین مخلیوط بیا      (ت9تدول نداشفند )

مالچ بعید از تمریار وتیمن بمشیفرین وزن خشیک کاللیه را بیه خیود         
دار اخفصاص داد که در مقایسه با دیگر تمرارها باعیث افیزایش معنیی   

کاشیرر   (ت در منطقیه 2تیدول  وزن خشک کالله در واحد سطح شید ) 
تنهیایی  های تریفلورالمن، پندیرفالمن و مفریبیوزین بیه  کشکاربرد علف

دار وزن خشک کاللیه در مقایسیه بیا کیاربرد ایین      باعث کاهش معنی
در  کیه یدرحیال (ت 9تیدول  صورج مخلوط با مالچ شید ) ها بهکشعلف

مقایسه بیا مفریبیوزین   یی در تنهابهمنطقه کوهسر  کاربرد مفریبوزین 
اخیفالد  اگرچیه  مخلوط با مالچ باعث کاهش وزن خشک کالله شید،  

هیای تریفلیورالمن و   کیش امیا کیاربرد علیف   ؛ نداشفند باه داری یمعن
دار وزن خشیک کاللیه در   یمعنی یی باعیث کیاهش   تنهابهپندیرفالمن 

(ت 2تیدول  هیا مخلیوط بیا میالچ شید )     کشمقایسه با کاربرد این علف
کرفرین وزن خشک کالله در هر دو منطقه به ترتمب از تمریار شیاهد   

( با این تفاوج کیه  2و  9تداول بدون کنفرل و تمرار مالچ حاصل شد )
ل کاربرد مالچ در مزرعه کاشرر در مقایسه با تمرار شیاهد بیدون کنفیر   

ایین   اگرچیه (، 9تدول دار وزن خشک کالله شد )یمعنباعث افزایش 
این احفرال وتیود   (ت2تدول دار نشد )یمعنتفاوج در مزرعه کوهسر  

د  خاک نسبی رطوب  محفوی افزایش و فمزیکی ساخفار بهبود دارد که
 ;Danga and Wakindiki, 2009) گماهی ایهمالچ کاربرد درنفمجه

Foroughifar and Pour Kasmani, 2002; Monzon et al., 

 در بیا  داشفه اسی ت  گلدهی زعفران در افزایش مؤثری نقش ( ;2006

 حرارج تعدیل درته در گماهی هایمالچ اربردک مثب  تأثمر گرففن نظر

 Danga and Wakindiki, 2009; Limon-Ortega) خیاک  محم 

et al., 2008; Monzon et al., 2006 )  در  کلیش  میالچ  پخیش
 ترگل عرلکرد نمز و گل تعداد دارمعنی افزایش به منجر تواندمی مهرماه

 Rezvaniشیود ) ) درصید  91 و 95، 89 تا ترتمب به(زعفران  خشک و

Moghaddam et al., 2013ت) 
 در هیر دو مزرعیه   کشعلفعالوه بر این در بررسی روش کاربرد 
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هیا  کیش دهید، کیاربرد علیف   نشان می 4در تدول  5مقایسه گروهی 
هیا مخلیوط بیا میالچ(     کشها زیر مالچ و علفکشهرراه با مالچ )علف
دار ممانگمن گل )تعداد گل و وزن خشیک کاللیه(،   باعث افزایش معنی

)مقایسیه کیاربرد    0در هر دو منطقه کاشرر و کوهسر  شیدت مقایسیه   
هیا زییر میالچ( و نمیز     کشتنهایی در مقابل کاربرد علفها بهکشعلف

تنهیایی در مقابیل کیاربرد    هیا بیه  کیش )مقایسه کاربرد علف 9مقایسه 
هیا زییر   کشنمز نشان داد که کاربرد علف ها مخلوط با مالچ(کشعلف

دار ممانگمن تعیداد گیل و   مالچ و نمز هرراه با مالچ باعث افزایش معنی
تنهیایی شیده   هیا بیه  کشوزن خشک کالله در مقایسه با کاربرد علف

صیورج  هیا بیه  کیش منطقه کاشرر کاربرد علف اس ت عالوه بر این در
ها زیر مالچ باعث افزایش کشمخلوط با مالچ در مقایسه با کاربرد علف

ممانگمن تعداد گل و وزن خشک کالله شد ولی این افیزایش فقی  در   
 (ت4تدول شد ) (p≤0.05) دارمورد عرلکرد کالله خشک معنی

 

 وزن خشک برگ

بمشفرین وزن خشک برگ در واحد سیطح در   9ق نفایج تدول طب
منطقه کاشرر به ترتمب از تمرارهای وتمن دسفی، مفریبوزین مخلیوط  

از این  باه آمد که این تمرارها  به دس با مالچ و مفریبوزین زیر مالچ 
داری نداشفندت کرفرین وزن خشک برگ نمیز مربیوط   یمعننظر تفاوج 

داری یمعنفرل بود که با دیگر تمرارها اخفالد به تمرار شاهد بدون کن
یی در مقایسیه بیا کیاربرد ایین     تنهیا بیه مفریبیوزین   کیش علف داش ت
دار وزن یمعنی زیر مالچ و مخلیوط بیا میالچ باعیث کیاهش       کشعلف

یی بیا  تنهیا بیه خشک برگ زعفران شد، هرچنمن کیاربرد پنیدیرفالمن   
داری داشی  و وزن  یمعنی مخلوط با مالچ تفاوج  کشعلفکاربرد این 

کوهسر  تمرار شیاهد   (ت در مزرعه9تدول خشک برگ را کاهش داد )
کرفرین وزن خشک زعفران را به خود اخفصاص داده بود ولی با دیگر 

داری نداش  یمعنتمرار مفریبوزین مخلوط با مالچ تفاوج  تزبهتمرارها 
 (ت2ل تدو)

 

 های دختریتعداد بنه

بنیه   011/ 6و  6/542در هر دو منطقه تمرار شاهد بدون کنفرل )
بنیه در مفرمربیع( بیه     6/091و  12/094در مفرمربع( و وتمن دسیفی ) 

کرفرین و بمشفرین تعداد بنه دخفری را به خود اخفصاص دادند  ترتمب
(ت در مزرعه 2و  9تداول داری داشفند )یمعنکه با بقمه تمرارها تفاوج 

درصید   81بعد از وتیمن دسیفی بیا     کاشرر بمشفرین تعداد بنه دخفری
افزایش نسب  به شاهد به ترتمب مفعلق به تمرار مفریبوزین مخلوط با 

 کیش علیف داری نداشی ت کیاربرد   یمعنمالچ که با تمرار وتمن تفاوج 
دار تعداد بنیه در  یمعنیی باعث کاهش تنهابهرالمن و مفریبوزین تریفلو

ها با میالچ شید، امیا در    کشواحد سطح در مقایسه با مخلوط این علف
داری مشاهده یمعنها زیر مالچ اخفالد کشمقایسه با کاربرد این علف

یی در مقایسه با پندیرفالمن زیر تنهابهکه تمرار پندیرفالمن یدرحالنشدت 

ی هیا بنهدار تعداد یمعنالچ و پندیرفالمن مخلوط با مالچ باعث کاهش م
(ت در مزرعه کوهسر  بمشفرین تعداد بنه دخفیری  9تدول دخفری شد )

در واحد سطح به ترتمب مربوط به تمرارهای وتمن، مفریبوزین مخلوط 
با میالچ و تریفلیورالمن    با مالچ، مفریبوزین زیر مالچ، پندیرفالمن مخلوط
داری نداشفندت کاربرد یمعنمخلوط با مالچ بود که با تمرار وتمن تفاوج 

یی در تنهیا بیه هیای مفریبیوزین، تریفلیورالمن و پنیدیرفالمن     کشعلف
هیا مخلیوط بیا میالچ باعیث کیاهش       کیش مقایسه با کاربرد این علف

در مقایسه بیا  که یدرحالدار تعداد بنه دخفری در واحد سطح شد، یمعن
داری مشیاهده نشید   یمعنی ها زییر میالچ تفیاوج    کشکاربرد این علف

(ت کرفرین تعداد بنه دخفری در کاشرر از تمرار شیاهد بیدون   2تدول )
تیدول  داری داشی  ) یمعنآمد که بقمه تمرارها تفاوج  به دس کنفرل 

ه در کوهسر  کرفرین تعداد بنه دخفیری از تمریار شیاهد    کیدرحال( 9
یی تنهیا بهآمد که با تمرارهای مالچ، تریفلورالمن  به دس بدون کنفرل 

 (ت2تدول داری نداشفند )یمعنو تریفلورالمن زیر مالچ تفاوج 
 

 هاوزن کل بنه

( نشیان داد کیه در هیر دو    2و  9تداول ) هاممانگمننفایج مقایسه 
گیر    59/5115و  02/5105به ترتمب  هابنهمزرعه بمشفرین وزن کل 
که کرفیرین وزن بنیه   یدرحالآمد،  به دس در مفرمربع از تمرار وتمن 

گر  در مفرمربع مربیوط بیه تمریار شیاهد بیدون       99/250و  05/149
ت تمرارهای مفریبوزین مخلوط با مالچ و مفریبوزین زیر میالچ  کنفرل بود
تدول درصد افزایش در مقایسه با شاهد ) 99و  94کاشرر با  در مزرعه

درصد افزایش در مقایسه با  85( و تمرار مفریبوزین مخلوط با مالچ با 9
داری یمعنی ( با تمرار وتمن تفاوج 2تدول شاهد در مزرعه کوهسر  )

 Sadrabadiدر تحقمقی صدرآبادی حقمقی و قنادی طوسی )نداشفندت 

Haghighi and Ghanad Tosi, 2016    نشیان دادنید کیه تمریار ) 
 بنیه  کیل  وزن حصیول  موتیب و وتمن دسفی  بوزینمفری کشعلف

 بنیه  وزن کرفرین و شد تمرارها سایر به  نسب سطح واحد در بمشفری

در مزرعیه   تآمید  دسی   بیه  هرزهای علف وتمن عد  با سطح واحد در
کاشرر تمرار مفریبوزین مخلیوط بیا میالچ و مفریبیوزین زییر میالچ در       

دار وزن کیل  یمعنیی باعث افزایش تنهابهمقایسه با کاربرد مفریبوزین 
ا مالچ و پندیرفالمن زیر مالچ نمیز  شد و تمرار پندیرفالمن مخلوط ب هابنه

دار وزن کیل  یمعنی یی باعیث افیزایش   تنهابهدر مقایسه با پندیرفالمن 
تریفلورالمن از این نظر  کشعلفمرارهای شامل تکه یدرحالشد،  هابنه

(ت در مزرعه کوهسر  کیاربرد  9تدول نداشفند ) باه داری یمعنتفاوج 
تریفلورالمن و پندیرفالمن مخلوط با مالچ با کیاربرد ایین    هایکشعلف
دار وزن بنیه  یمعنی یی و یا زیر مالچ باعث افیزایش  تنهابه هاکشعلف

 کیل  وزن افزایش باعث مالچ باها کشعلف این شد و اخفالط دخفری
 کشعلفیی نمز در مقایسه با کاربرد این تنهابهشد و مفریبوزین ها بنه

داری کیاهش  یمعن طوربهرا  هابنهوزن کل  الچ و زیر مالچمخلوط با م
 (ت2تدول داد )
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هیا هریراه بیا    کشمقایساج گروهی نمز نشان داد که کاربرد علف

هیا مخلیوط بیا میالچ( باعیث      کیش ها زیر مالچ و علفکشمالچ )علف
د و وزن بنه( و وزن خشیک  دار ممانگمن بنه زعفران )تعداافزایش معنی

(ت 5برگ زعفران در هر دو منطقه کاشیرر و کوهسیر  شید )مقایسیه     
تنهیایی در مقابیل کیاربرد    هیا بیه  کیش )مقایسه کاربرد علف 0مقایسه 
هیا  کیش )مقایسه کیاربرد علیف   9ها زیر مالچ( و نمز مقایسه کشعلف
ان داد نمیز نشی   ها مخلوط با مالچ(کشتنهایی در مقابل کاربرد علفبه

ها زیر مالچ و نمز هرراه بیا میالچ باعیث افیزایش     کشکه کاربرد علف
هیا  کیش دار ممانگمن بنیه زعفیران در مقایسیه بیا کیاربرد علیف      معنی
های مخلوط با کششودت در منطقه کوهسر  کاربرد علفتنهایی میبه

ها زیر مالچ تعداد بنه دخفری و وزن کشمالچ در مقایسه با کاربرد علف
 (ت4تدول افزایش داد ) (p≤0.05) داریطور معنیها را بهبنهکل 

 

 گیری نتیجه

کش مفریبیوزین عالئی    طورکلی با توته به نفایج حاصل، علفبه
کیش دیگیر   سوزی بمشفری بر روی زعفران در مقایسه با دو علفگماه

عرلکیرد زعفیران از    های هرز و افزایشایجاد کرد، اما در کنفرل علف
 دیگیر  تحقمقیاج  نفیایج  بیا  یاففیه  ایین های دیگر بهفر بیودت  کشعلف

ت تمرار مفریبوزین مخلوط با مالچ در هر دو مزرعه بعد از دارد هراهنگی
های هرز و ه  افزایش عرلکیرد  تمرار وتمن ه  در کاهش وزن علف

مقایسیه   تمرار مفریبوزین مخلوط با مالچ درزعفران بهفرین تمرار بودت 

هیای  کاهش وزن خشک علیف  ٪42و  ٪41با شاهد به ترتمب باعث 
بیه   شد، این تمریار هرچنیمن   کوهسر و مزرعه  کاشرر هرز در مزرعه

وزن خشک کاللیه نسیب     درصدی 511 و 591 شیباعث افزا ترتمب
رسد بعید  به نظر می شدت کوهسر و مزرعه  کاشرر به شاهد در مزرعه
کیارایی بهفیری بیرای اسیففاده در      یرفالمنکش پنداز مفریبوزین، علف

 هیای علیف مانع رشید   اگرچهتنهایی مزارو زعفران داردت تمرار مالچ به
هرز نشد، ولی در مقایسه با شاهد بدون کنفیرل بیر عرلکیرد زعفیران     

رسد اسیففاده از  یممثبفی داش ت به نظر  تأثمریژه در مزرعه کاشرر وبه
یش عرلکرد زعفران برافزامشفری ب تأثمرمالچ در مناطق گر  و خشک 

 مانند کشور خشکمناطق نمره در زعفران کش  اینکه به توته باداردت 

 بقاییای  صیحمح  گمرد، کاربردصورج می کرمان و خراسان هایاسفان

 میاده  ممیزان  بر مسفقم  تأثمر با تواندمی خشکمناطق نمره در گماهی

پاییداری   افیزایش  ،درنهای  و گل عرلکرد افزایش به خاک، منجر آلی
 شودت زعفران تولمد
کش عالوه بر بهبود کیارآیی  مخلوط شده با علف طورکلی مالچبه
نفایج این تحقمق ها باعث افزایش عرلکرد زعفران نمز شدندت کشعلف

الییه میالچ بیه    هیا بیا ییک   کیش نشان داد که ترکمبی مناسب از علف
هیای هیرز   از علیف  تواند کنفرل قابل قبولیمفر، میسانفی 9ضخام  

شود تحقمقاج بمشیفری در  وتود پمشنهاد میبااین .زعفران فراه  کند
هیای از  خصوص میالچ ها، بهها و مالچکشزممنه اسففاده مخلوط علف
 کش، در مزارو زعفران انجا  شودتپمش مخلوط شده با علف
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