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چکیده:

هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با
پراکنش مزارع زعفران در استانهای خراسان رضوی و
جنوبی می باشد .بدین منظور تعداد  75پالت در نقاط
مختلف این دو استان انتخاب گردید و در هر پالت
فاکتورهای عملکردی ،محیطی و خاک اندازه گیری
شد .سنجش نرمال بودن داده ها با آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف( )k-sو آزمون معنی داری داده ها به روش
آزمون دانکن و  LSDانجام گرفت .جهت بررسی رابطه
بین پراکنش مزارع زعفران با عوامل محیطی ازتکنیک
رج بندی به روش ( )RDAانجام شد .بر اساس نتایج
بیشترین پراکندگی در مناطقی با میانگین دمای
ساالنه  ،12/5 °بارندگی  ،mm 203اسیدیته، 7/8
شوری خاک  ،mmhos 230عمق کاشت  cm 23و
بافت خاک لومی شنی تعیین گردید.
کلمات کلیدی :رج بندی ،عملکرد گل ،بافت خاک

مقدمه:

در منطقه مورد مطالعه ،با توجه به اینکه مزارع زعفران درکل
مناطق زعفران خیز به طور نامنظم و غیر یکنواخت گسترش
یافته است ،ابتدا در محیط  Google Earthهمه منطقه مورد
مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای انتخاب گردید .سپس با
استفاده از نرم افزار  GISمحدوده مزرعه ها بسته شد و مزارع
زعفران به تفکیک مختصات جغرافیایی انتخاب و در مرحله بعد
طی بررسی های میدانی مناطق دارای مزرعه زعفران انتخاب
شده و بر اساس مساحت تفکیک شده از طریق Google Earth
تعداد نمونه های الزم برداشت گردید .در برداشتها سعی گردید
از پایین ترین نقطه ارتفاعی تا باالترین نقطه پالت برداری
صورت گیرد و در واقع تعداد و مکان برداشت  ،نمونه ای از
جامعه آماری مورد نظر باشد .در این تحقیق از قاعده
سرانگشتی گرین ( )Green،1991برای تعیین حجم نمونه مورد
نیاز که روشی جهت تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون
چند متغیره به صورت فرمول ) :n((n>50+8mحجم نمونه:m ،
تعداد متغیرها) است ،استفاده گردید و در مجموع تعداد 75
نمونه انتخاب گردید .هر نمونه شامل یک پالت یک متر مربعی
بود که توسط چهار میخ کوچک انتخاب و سپس تعداد گل،
وزن گل ،وزن خشک کالله و وزن و عمق قرارگیری پیاز در یک
دوره برداشت یادداشت گردید .یک نمونه خاک یک کیلوگرمی
از عمق 30-0سانتیمتری نیز برداشت و به آزمایشگاه ارسال
گردید .در آزمایشگاه آنالیزالزم جهت تعیین بافت خاک(روش
هیدرومتری بایکاس ) انجام شد.
جدول  .1مشخصات و تعداد نمونه در مناطق مورد مطالعه
نام شهرستان
گناباد

کاشمر

تربت حیدریه

فردوس

قاینات

با تلفیق اطالعات به دست آمده در این بررسی میتوان در
ارتفاعات پایین تر همزمان با افزایش دما ،کاهش عملکرد و
کاهش وزن خشک کالله نیز مشاهده شد .همچنین
افزایش عمق ،همزمان با افزایش ارتفاع و کاهش دما باعث
افزایش و بهبود فاکتورهای عملکردی مانند وزن کالله،
وزن بنه و وزن گل و تا حدودی تعداد گل شده است.
بنابراین بهتر است در مناطق با ارتفاع کمتر عمق کاشت
بیشتر در نظر گرفته شود تا اثرات شدید گرمای تابستانه بر
روی پیازها کاهش یابد .نتایج بررسی نشان داد فاکتور
عملکردی وزن و تعداد گل با فاکتور وزن کالله کامال برهم
منطبق نیستند؛ مهمترین دلیل این است که داده های
اولیه این تحقیق نشان داد که مناطق با ارتفاع کم دارای
عملکردی حدود 0/34گرم در متر مربع باشد ،در حالیکه
در ارتفاعات باالتر عملکرد حدود  0/52گرم کالله در متر
مربع مزرعه می باشد در حالیکه در همین پالتها تعداد گل
همتراز با وزن خشک کالله افزایش نیافته ولی وزن تک
گل و به دنبال آن اجزای گل در ارتفاعات باالتر سرعت
افزایش بیشتری داشته است .نتایج نشان داد بیشترین
تاثیر شوری خاک بر روی وزن بنه بود.این عامل با سایر
عوامل عملکردی نیز ارتباط معنی دار ولی به صورت منفی
داشته است.یعنی افزایش شوری باعث کاهش عملکرد می
شود.استفاده از آبهای شور در سالهای کم آبی قنوات و چاه
موتورها جهت آبیاری مزارع زعفران باعث افزایش نمک در
خاک و یقینا کاهش عملکرد در سالهای بعد خواهد شد .بر
اساس نتایج بیشترین پراکندگی در مناطقی با میانگین
دمای ساالنه  ،12/5 °بارندگی  ،mm 203اسیدیته، 7/8
شوری خاک  ،mmhos 230عمق کاشت  cm 23و بافت
خاک لومی شنی تعیین گردید.
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گیاه زعفران با نام علمی  Crocus sativus L.از نظر
طبقه بندی علمی متعلق به تیره زنبقیان( )Iridaceaeو
در نواحی گرم ومعتدل می روید (ثابتی .)1353 ،این
گیاه به دلیل ارزش اقتـصادی بـسیار بـاال نقـش ویـژه
ای در صـادرات غیرنفتی ایران دارد و لذا شناسایی
مناطق مستعد کشت آن در سطح کشور ،زمینه را برای
برنامـه ریـزی های الزم جهت افزایش عملکرد آن
فراهم خواهد کرد .با توجه به تأثیر عوامل محیطی
گوناگون بر رشد و عملکرد محصول زعفران ،فرایند
سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده
از اطالعات جامع و متنوع مکـانی و توصـیفی اسـت
(مبارکی و بیگلو .)1387،تیمـوری و همکـاران
( )1392به عوامل مؤثر بر توسعه کشت زعفران در بین
روستائیان خراسان جنوبی اشـاره داشـته و مهمترین
آن را ترویج و آموزش کشاورزان ذکر نموده انـد .کـوزه
گـران و همکـاران ( (1396بـه نحوه کشت و برداشت
زعفران اشاره نموده و عنوان داشته است که با توجه به
پیشرفت علوم کـشاورزی ولـی تـاکنون توجه ویژه ای
به کشت علمی زعفران نشده و همچنان به صورت
بومی و ابتدائی کشت و برداشت می شود و نتیجـه آن
بر صادرات محصول مشخص شده است .آقازاده و
همتزاده ( )1390در رابطـه بـا نحوه کشت زعفران
ازنظر عمق ،فاصله و چگونگی آبیاری محصول و زمان
کشت مطالبی را عنوان نموده اند .این بررسی به منظور
تعیین چگونگی اثر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش و
عملکرد مزارع زعفران در استان های خراسان رضوی و
جنوبی انجام شده است.
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