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فرهنگی ،م ،.اسمدیدن ،ا ،.و یوساافی جوان ،ا .1311 .اثر بقدیدی بنه و عصاادره آن بر عماکرق بر

و گل زعفران ( Crocus sativus

 )L.تحت تدثیر سنین مختاف بقدیدی مزرعه زعفران .زراعت و فندوری زعفران.325-338 :)1(8 ،
چکیده
یکی از مشاکادت موجوق قر کشت زعفران ،عدم امکدن کشت مجدق آن قر یک مزرعه میبدشد .محدلعه جهت شندسدیی عال عدم امکدن
کشات مجدق زعفران ضاروری به نظر میرسد .این تحقیق به منظور بررسی اثر سنین مختاف خدک مزرعه زعفران و همچنین کدربرق بنه و
عصادره آن بر عماکرق و اجزای عماکرق گل و بر زعفران ،بصاورت فدکتوریل قر دلب طرح پدیه کدمادر تصادقفی و بد سه تکرار قر سدلهدی
زراعی 1315-19و  1319-13قر محیط و شارایط طبیعی وا ع قر شاهرستدن تربتسیدریه انجدم گرقید .فدکتور اول سن مزرعه قر سه سح
(شادمل شدهد ید خدک مزرعه بدون کشت زعفران ،خدک مزرعه قوسدل پس از خروج بنه و خدک مزرعه تحت کشت زعفران قر سدل چهدرم)
و فدکتور قوم کدربرق بنه و عصدره بنه زعفران قر سه سح (شدمل عدم مصرف بنه به عنوان شدهد ،بنه خرق شده زعفران به میزان  14تن قر
هکتدر و مصارف عصدره آبی بنه بد غاظت  50قرصد) بوق .نتدیج نشدن قاق صفدت مورق بررسی تحت تأثیر تیمدرهد رار گرفتند .نتدیج نشدن قاق
کشاات مجدق زعفران قر مزرعه بدعث کدهش معنیقار ( )p≥ 0.05عماکرق بر و گل زعفران به ترتیب بهمیزان بیش از  13و  23قرصااد
شادهاست .همچنین کدربرق عصدره آبی و بنه خرق شده زعفران بدعث کدهش بیش از  10قرصدی اجزای گل و بر زعفران گرقید .بیشترین
عماکرق کادله و بر قر تیمدر شاادهد (به ترتیب  1/88و  240/13کیاوگرم قر هکتدر) و کمترین آنهد قر تیمدر خدک مزرعه قو ساادل پس از
خروج بنه و مصارف بنه خرق شاده (به ترتیب  2/23و  19/01کیاوگرم قر هکتدر) بدست آمد ،بندبراین بر اسدس نتدیج ،بقدیدی بنه زعفران قر
مزرعه بدعث کدهش معنیقار رشاد و عماکرق بر و اجزاء گل زعفران میگرقق که پیشانهدق میشوق به منظور کشت مجدق زعفران قر یک
مزرعه ،بقدیدی زعفران کشت شده سدلهدی بل از خدک خدرج شده تد اثرات خوق آسیبی آن مدنع رشد و عماکرق زعفران جدید نشوق.
کلمات کلیدی :خوقآسیبی ،عصدرهآبی ،کشت مجدق ،مواق بد یمدنده.
 -1قانشجوی سدبق کدرشندسی ارشد تولیدات گیدهی قانشگده تربت سیدریه
 -2استدقیدر گروه تولیدات گیدهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران قانشگده تربت سیدریه
 -3استدقیدر گروه تولیدات گیدهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران قانشگده تربت سیدریه
(* -نویسنده مسئول)a.ahmadian@torbath.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.156368.1324

323

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،3پاییز 9311

مقدمه

بیولوژیکی از موجوقات زنده که ممکن اساات به نوبه خوق تغییر

زعفران ( )Crocus sativus L.گیدهی چند ساادله و ژئوفیت

شکل پیدا کنند .این ترکیبدت وارق محیط میشوند و قارای اثرات

تریپاوئیدی متعاق به خدنواقه زنبق ( )Iridaceaeاست ( Gresta

مستقیم ید غیرمستقیم بر رشد و نمو همدنگونه ید گونههدی قیگر

 )et al., 2008و یکی از بد ارزشااترین گونه هدی کشاادورزی و

میبدشااد ( .)Scigler, 1996اگرچه تمدم اندامهدی گیده ممکن

قارویی جهدن می بدشاد که بخش ا تصادقی آن ،کادله سه شدخه

اساات سدوی مواق آلاوپدتیک بدشااند ،ولی بر هد و ریشااههد از

سدصاال از گل اساات ( .)Ahmadian, 2013زعفران به قلیل

مهمترین منادبع تولیاد کنناده ترکیبادت آلاوپادتیاک هساااتند

تریپاوییدی بوقن عقیم بوقه و لذا تکثیر آن به صاورت رویشی و

( .)Ahmadian, 2013قر زراعت زعفران ،این مواق از بنههد و

از طریق بنههدی آن انجدم میشاااوق ( ;Kafi et al., 2002

بقدیدی کشااات بل که تواندیی رشاااد ندارند تولید میشاااوق.

.)Gresta et al., 2008; Hassanzadeh Aval et al., 2013

پژوهشاگران قر بررسای اثر عصادره آبی زعفران بر خصااوصیدت

این گیده عمدتدر قر مندطقی کشاات میشااوق که قچدر کم آبی و

جوانهزنی و رشااد سااه گونه عاف هرز گزارش کرقهاند که کدربرق

تنشهدی محیحی هسااتند بندبراین گیدهدنی که قر تندوب بد این

عصااادره بر

و بنه این گیده قارویی سااابب کدهش پدرامترهدی

گیده رار میگیرند بدید به خشااکی مقدوم بدشااند ،از اینرو ،عمدتدر

جوانهزنی قر هر سااه عاف هرز شاادمل تدج خروس ،خدکشاایر و

از غااادت و سبوباادت قر تناادوب زعفران اساااتفاادقه میشاااوق

ازمک شد (.)Asgarpour et al., 2015

( .)Ahmadian, 2013روند رو بهرشد زراعت زعفران و اهمیت

اثرات منفی کشاات مجدق زعفران روی خوقش وجوق قارق،

تولید آن ایجدب میکند که عوامل قخیل قر فرآیند تولید این

بهعنوان مثدل بعضای از کشدورزان معتقدند که قر زمین زعفران،

محصول تعیین و برندمهریزی و مدیریت صحی این عوامل برای

نمیتوان قوبدره زعفران کشات نموق و ید آنکه لدا ل قوبرابر مدت

سفظ جاادیگااده تولیااد زعفران ایران ،ماادنظر رارگیرق .یکی از

تو ف زعفران قر زمین ،برای کدشاات مجدق آن بدید فدصاااه دئل

عمدهترین مشاکادت تولیدکنندگدن زعفران شندخت عوامای است

شد ( .)Azizi-Zehan et al., 2008قر اسپدنید قر زمینهدیی که

کاه مدنع کشااات مجدق آن قر مزرعه میبدشاااد .کشااادورزان

بادر زعفران کشات شادهاست و مجدقار کشت آن مورق نظر بدشد

زعفرانکدر معتقدند که بعد از برقاشاات زعفران نبدید قر آن زمین

بسااته به شاارایط خدک 10 ،تد  20ساادل فرصاات مجدق به زمین

قوبدره زعفران کدشاات و ستی قر بعضاای مندطق جهت کدشاات

میقهند که فدصاه زمدنی  10سدل برای مزارع فدریدب و  20سدل

مجادق زعفران ا ادام به تعویض  40-30سااادنتی متر خدک

برای مزارع قیم میبدشااد .قر کشاامیر مزارعی که بادر زعفران قر

سح الدرض میکنند (.)Ahmadian, 2013

آن کشت شده بدشد ،یکسدل آیش گذاشته و قر سدل قوم گندم ید

آلاوپدتی یکی از انواع مداخاه منفی است که اثر زیدنبدر آن از
طریق آزاقساادزی مواق شاایمیدیی گیدهقهندة آن مواق صااورت

خرقل میکدرند و سااپس زعفران را کشاات مینمدیند ( Kafi et

.)al., 2002

میگیرق .این مواق به وسایاه آبشویی و تجزیه بقدیدی گیدهی و ید

بد توجه به اینکه سن مزارع زعفران موجوق قر مندطق زعفران

تراوش توساط ریشه قر محیط آزاق میشوق ( Azizi-Zehan et

خیز کشور ،رو به افزایش بوقه و لدزم است بنه هد به مزارع جدید

 .)al., 2008آلاوپدتی عبدرت اسااات از تولید مولکولهدی فعدل

منتقال شاااده و از طرفی منادطق جدید از لحدظ کیفیت خدک و
قسااترساای به مندبع مورق نیدز برای تولید ،ندمندسااب می بدشااند،
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ضاروری به نظر میرسد تحقیقدتی انجدم شوق تد ضمن بررسی و

قر قو سااادل زراعی  1315-19و  1319-13انجدم شاااد .طبق

شاندسادیی عال عدم امکدن کشات مجدق قر اراضی قارای سدبقه

طبقهبندی کوپن شااهرسااتدن تربتسیدریه قارای ا ایم خش اک و

کشات زعفران ،راهکدرهدی رفع مشااکل مذکور نیز شااندساادیی و

سااارق میبادشاااد .متوساااط قرجه سرارت روزانه قر ایساااتگده

معرفی گرقق .این محدلعه بهمنظور مقدیسااه تأثیر مزارع بد ساانین

تربتسیدریه  14/4قرجه ساادنتیگراق میبدشااد .سدا ل و سداکثر

مختاف کشااات زعفران و همچنین کدربرق بنه و عصااادره بنه قر

قمد قر ایساتگده این شاهرساتدن  3/2و  21/9محدسبه گرقیده و

کشت مجدق بر عماکرق بر و گل و اجزای عماکرق گل و کادله

سدا ل و سداکثر محاق به ترتیب  22و  42/5قرجه سدنتیگراق به

زعفران انجدم شد.

ثبت رسیده است.
بل از اجرای آزمدیش نمونهبرقاری از خدک بسااتر کشاات

مواد و روشها

انجدم شااد .مراسل مقدمدتی از بیل خشااککرقن ،کوبیدن و

بهمنظور بررسااای اثر بقدیدی سااانین مختاف خدک مزرعه

الاککرقن ،تهیاه گال اشااابدع و مراسل اندازهگیری و آندلیز

زعفران و بنه و عصااادره آن بر میزان تولید کمی گیده قارویی

نمونههدی خدک انجدم گرقید .نتدیج سدصاال نشاادن قاق که خدک

زعفران ،آزمدیشاای قر مزرعه شااخصاای وا ع قر شااهرسااتدن

محل آزمدیش لوم-رسی بد  pHبرابر  3/8بوق.

تربتسیدریه بد عرض جغرافیدیی 35قرجه و  20ق یقه شااامدلی و
 51قرجه و  13ق یقه شار ی و قر ارتفدع 1450متر از سااح قرید

خصاوصایدت فیزیکی و شیمیدیی خدک بستر کشت شدمل قر
جدول هدی یک تد سه ارائه شده است.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده (نمونه شاهد)
Table 1- Physical and chemical characteristics of used soil

هدایت الکتریکی

اسیدیته

EC
)(mmos.cm-1

PH

2.4

7.8

فسفر

پتاس

آهک

رس

سیلت

شن

بافت خاک

OC
)(%

)N (%

P
)(ppm

K
)(ppm

Chalk
)(%

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

0.383

0.032

7.8

152

17.5

16

53

31

لوم-رسی -

کربن آلی

نیتروژن

Silt clay

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستر دو سال بعد از برداشت بنه زعفران
Table 2- Physical and chemical characteristics of used soil thatcorms had been take out two years ago

هدایت الکتریکی
EC
)(mmos.cm-1

اسیدیته

کربن آلی

نیتروژن

PH

)OC (%

)N (%

2.8

7.8

0.431

0.041

فسفر

پتاس

آهک

رس

سیلت

شن

بافت خاک

P
)(ppm

K
)(ppm

Chalk
)(%

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

11.5

180

17.25

16

53

31

لوم-رسی -
Silt clay

جدول  -3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستر تحت کشت زعفران (سال چهارم کشت)
Table 3- Physical and chemical characteristics of used soil fourth year culture

هدایت الکتریکی
EC
)(mmos.cm-1

اسیدیته

کربن آلی

نیتروژن

PH

)OC (%

)N (%

3.4

7.8

0.51

0.049

فسفر

پتاس

آهک

رس

سیلت

شن

P
)(ppm

K
)(ppm

Chalk
)(%

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil texture

15.1

253

17.5

16

53

31

لوم-رسی Silt-
clay

بافت خاک
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آزمدیش بهصورت فدکتوریل قر دلب طرح پدیه کدمادر تصدقفی

جدا گرقید و به اصاحادح نقره گرقید .بنههدیی بد وزن بین هشت

بد قو فدکتور و سااه تکرار قر قو ساادل زراعی  1315-19و -13

تد قه گرم انتخدب شااده و به محل کشاات منتقل گرقید .بنههدی

 1319قر محیط و شرایط طبیعی وا ع قر شهرستدن تربتسیدریه

زعفران قاخل جعبههدی پادستیکی به ابعدق  45قر  32سدنتیمتر و

انجدم گرقید .فدکتور اول شادمل خدک مزرعه قر سه سح (بدون

عمق  15ساادنتیمتر بصااورت رقیفی بد تراکم  149بوته قر متر

کشات زعفران ید شدهد ،مزرعه قوسدل پس از خروج بنه از خدک

مربع بد فدصااه رقیف  8و  5سادنتیمتر کشت گرقیده که فدصاه

و مزرعه تحت کشاات زعفران قر ساادل چهدرم زراعی) و فدکتور

بین جعبههد 50 ،سادنتیمتر قر نظر گرفته شد و قر محیط مزرعه

قوم شادمل کدربرق بنه و عصادره بنه زعفران قر سه سح (شدمل

قر شارایط طبیعی قر عمق  40سدنتیمتری خدک رار قاقه شد تد

 -1عدم مصرف عصدره و بنه (شدهد) -2 ،بنه خرق شده به مقدار

شاارایط رشاادی کدمادر مشاادبه بد شاارایط مزرعه زعفران قر سدلت

 14تن قر هکتدر  -3مصرف عصدره آبی بنه) بوق.

زراعی بدشد.

خدک جهت بساتر کشت زعفران از مزرعهای وا ع قر اراضی

جهات عصااادرهگیری ابتادا بنههدی سااادلم انتخدب و برای

روسااتدی آبروق تربت سیدریه انتخدب گرقید .مزرعه فوقالذکر به

جاوگیری از بروز تغییرات شاایمیدیی قر شاارایط کنترل شااده قر

مسدست  13000مترمربع بوق که خدک برقاشتشده از حعه یک

قمدی  50قرجه سادنتیگراق خشک گرقید .سپس بد کمک آسیدب

به مساادست  3000مترمربع که تد قو ساادل بل تحت کشاات

بر ی اندامهد پوقر شاده و از الک قو میایمتری عبور قاقه شدند.

زعفران بوقه و بنههدی زعفران برقاشت گرقیده و زمین به سدلت

 500گرم از اندامهدی پوقر شده جهت آزمدیش مورق استفدقه رار

آیش رار گرفتهاست و خدک برقاشت شده از حعه قو به مسدست

گرفت .قر هر مرساه برای کدربرق عصدرهبنه قر آب آبیدری ،مقدار

 5000مترمربع که قارای زعفران بد سن کدشت چهدر سدله بوقه و

 50گرم از پوقر سدصااه به  100میایلیتر آب مقحر اضدفهشده و

حعه سااه به مساادست  5000مترمربع زمینی اساات که کشاات

روی ش ایکر  200قور قر ق یقه به مدت  48ساادعت رار گرفتند.

زعفران قر آن صااورت نگرفته و به عنوان شاادهد ،نمونه خدک

ساپس محاول ساوساپدنسیون از کدغذ صدفی واتمن شمدره یک

برقاشات گرقید .قر هر حعه ابتدا مکدنهدیی به صورت زیگزاک

عبور قاقه شدند .این عصدرههد بهعنوان محاول پدیه قر نظر گرفته

و تصدقفی انتخدب گرقیده و توسط اوگر خدک تراشیده شده و قر

شاادند که بد ر یق کرقن عصاادره پدیه توسااط آب مقحر ،محاول

کیسااهای ریخته شااده پس از نمونهبرقاری از حعه مورق نظر،

مورق نظر برای کدربرق قر شاارایط طبیعی (مزرعه) بدساات آمد.

خدکهدی هر حعه به مکدنی صدف منتقل گرقید و بد هم مخاو

برای تهیه مخاو بنه خرق شااده به منظور کدربرق مسااتقیم قر

و از هر حعه سدوق  100کیاوگرم خدک برقاشااتشااده که قر

بستر کشت مقدار  150گرم بنه زعفران بههمراه فاس اطراف آن

مجموع  2300کیاوگرم خادک باه محل آزمدیش جهت کشااات

قاخل قستگده خرقکن ریخته شد و پس از خرقشدن جهت اضدفه

انتقدل گرقید.

کرقن به خدک بستر کشت به محل آزمدیش انتقدل یدفت.

بنههدی زعفران جهت کشااات از مزرعهای وا ع قر منحقه

آبیدری مزرعه مرساه اول پس از کشت زعفران (سدل ،)1315

آبروق شاهرستدن تربتسیدریه خریداری گرقیده و به محل کشت

مرساه قوم پس از نمدیدن شاادن اندام رویشاای قر سااح خدک،

منتقل شاد .ابتدا بنههدی زعفران خدکگیری شاده و سپس ا دام

مرساه ساوم قر اواخر آررمده ،مرساه چهدرم قر اسفندمده و آبیدری

به ساورتبندی بنههدی سادلم گرقید .فاسهدی اضادفی از بنههد

زعفران صورت پذیرفت (تعداق کل

آخر قر زمدن تغییر رنگ بر

اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران ...

قفعدت آبیدری پنج مرساه بوق) .جهت خروج راستتر اندام رویشی
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زعفران ،ساهشکنی سح خدک جعبه هد پس از آبیدری اول انجدم

نتدیج تجزیه واریدنس (جدول  4و  )5نشاادن قاق اثرات ساادقه

شد .قر مهرمده سدل قوم پس از کشت (سدل  )1319و همزمدن بد

سان خدک مزرعه و بنه و عصدره بنه زعفران بر وزنتر و خشک

فعدلیت رشاادی زعفران ،گلهد شااروع به رشااد کرقه که هر روز

گابر  ،وزنتر و خشااک کادله ،تعداق گل قر متر مربع ،وزنتر و

جمعآوری گرقیدند و بد ترازوی آزمدیشااگدهی ساامتهدی مختاف

خشاااک پرچم و وزنتر و خشاااک گل معنیقار بوق قر سدلیکه

گل به تفکیک وزن شااد و به آون جهت خشااک شاادن منتقل و

برهمکنش تیمدرهد فقط بر وزن تر و خشاااک کادله و وزن ترگل

پس از  24ساادعت وزن خشااک اندام گل زعفران اندازه گیری و

معنیقار بوق.

ثبت قاقههد انجدم گرقید .جهت اندازهگیری بر هد قر اساافندمده

نتدیج مقدیسااه میدنگینهد (جداول  9و  )8نشاادن قاق که وزن

سدل قوم پس از کشت (سدل  )1319و همزمدن بد رشد سداکثری

خشاااک و تر گابر  ،وزن خشاااک و تر پرچم و تعداق گل قر

بر هدی زعفران ا دام به جمعآوری نمونهبرگی شااد و بد ترازوی

مترمربع قر بین تیمادر شااادهاد (باه ترتیب  29/08و 135/52

ق یق توزین گرقید .سااپس به آون انتقدل و پس از  48ساادعت

میایگرم  4/23 ،و 9/31میایگرم و )141/43و تیمدر سدل چهدرم

جهت اندازهگیری وزن خشاااک ا دام گرقید .طول بر بد خط

کشااات (بااه ترتیااب  25/11و 193/8میایگرم و  4/23و 9/3

کش ق یق اندازهگیری شد .جهت بررسی صفدت مورق آزمدیش قر

میایگرم و )138/21تفادوت معنیقاری نداشااات .کمترین وزن

خصاااوص بنهزعفران قر تیرمده که بنه قر خواب بوقه و فعدلیت

خشاااک و تر گابر  ،وزن خشاااک و تر پرچم و تعداق گل قر

رشادی نداشات ،برقاشات بنه انجدم شد .بنههد خدکگیری شده،

مترمربع قر تیمدر قو ساادل پساز برقاشاات (به ترتیب  23/93و

وزنتر کپه و وزنتر بنههد ثبت گرقید .سااپس بنه به آون منتقل

 158/43مایااایگارم و  3/59و  5/53ماایااایگرم و )38/58

شاده و پس از  48سدعت ا دام به توزین و ثبت وزن خشک کپه

مشادهدهشاد .نتدیج مقدیساه میدنگین اثر سادقه بنه و عصدره آن

و بنه گرقید .عماکرق گل کدمل از سدصاااضاارب تعداق گل قر متر

نشدن قاق که بیشترین وزن خشک و تر گابر  ،وزن خشک و تر

مربع قر وزن خشاک تک گل و محدسبه بر مبندی هکتدر بدست

پرچم و تعداق گل قر مترمربع قر تیمدر عدم مصرف بنه (به عنوان

آمد .همچنین عماکرق کادله از سدصاضرب تعداق گل قر متر مربع

شااادهاد) (باه ترتیب  29/13و  181/41میایگرم و 4/15و3/8

قر متوسااط وزن خشااک کادله قر گل بر مبندی هکتدر محدساابه

میایگرم و )141/21و کمترین وزن خشااک و تر گابر  ،وزن

گرقید .منظور از عماکرق ا تصاادقی سدصاال جمع عماکرق کادله و

خشک و تر پرچم و تعداق گل قر مترمربع قر تیمدر مصرف بنه (به

آن

ترتیااب  23/25و 159/03میایگرم و 3/29و  5/14میایگرم و

عماکرق بر خشاک ضرب قر یمت تقریبی زعفران و بر

قر ساادل  1319به ارزش تقریبی به ترتیب  50میایون ریدل و 12

 )88مشدهده شد (جداول  9و .)8

هزار ریدل به ازای هر کیاو کادله خشک و بر خشک می بدشد.

وزن خشک و تر گابر  ،وزن خشک و تر پرچم و تعداق گل

محدساابدت آمدری بد اسااتفدقه از نرمافزار ) SAS (Ver 9.1انجدم

قر مترمربع قرخدک مزرعه قوسادل پس از برقاشات کدهش یدفته

شد .همچنین مقدیسه میدنگینهد بد استفدقه از آزمون چند قامنهای

اسات که استمدلدر وجوق مواق بدزقارنده رشد و اثرات خوقآسیبی بنه

قانکن قر سح استمدل پنج قرصد انجدم گرفت.

زعفران بدعث این کدهش شاده بدشند .همچنین بنه و عصدره بنه

نتایج و بحث

زعفران اساتفدقه شده قر این آزمدیش این استمدل را تقویت کرقه

تأثیر سن خاک مزرعه ،بنه و عصاره آن بر خصوصیات گل

اسات .ترکیبدت آلاوپدتیک ،رشد و نمو گیدهدن را از طریق تداخل

330

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،3پاییز 9311

قر فرآینادهادی مهم فیزیولوژیک آنهد ،همچون تغییر سااادختدر

اناداختن رسااایادگی و باه تاأخیر انداختن و ید عدم موفقیت قر

قیواره سااولی و عمل غشاد ،جاوگیری از تقسیم ساولی و فعدلیت

تولیدمثل میبدشاد ( .)Narwal, 1994قر تحقیقی اثر قگرآسیبی

برخی از آنزیمهد ،تعدقل هورمونی گیدهی ،جذب عندصااار غذایی،

زعفران بر رشاد و جوانهزنی چهدر ر م سورگوم مورق بررسی رار

فتوسنتز ،تنفس و تغییر سدختدر  DNAو  RNAمختل میسدزند

گرفت و نتدیج نشدن قاق که عصدرهآبی و الکای بنه زعفران سبب

( .)Singh et al., 2003اثرات ساامی تجزیه بقدید روی گیدهدن

کدهش معنیقار وزنتر و خشک گیدهچههد قر تمدم ار دم سورگوم

همراه باد جاذب نادمندساااب مواق غذایی ،رنگپریدگی ،به تأخیر

میگرقق (.)Taheri et al., 2011

جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ویژگیهای کمی گل زعفران تحت تاثیر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره آن
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron flower as affected by farm soil age and corm
and its extract

تعدادگل در واحد
سطح
Number of
flower

وزن خشک کلاله

وزن تر کلاله

وزن تر گلبرگ

Stigma dry
weight

Stigma fresh
weight

Petal fresh
weight

وزن خشک
گلبرگ

درجه

منابع تغییرات

آزادی

S.O.V

Petal dry
weight

df

** 5181.04

**0.501

**11.53

* 291.86

*6.15

2

* 3327.01

**0.811

**19.506

**647.07

**13.15

2

13.361 ns

*0.128

*3.59

18.38 ns

0.56 ns

4

246.96

0.01

0.33

21.34

0.56

18

13

2.35

2.71

2.76

3.01

-

سن خدک مزرعه
Farm soil age

بنه و عصدره آن
Corm and its extract

سن مزرعه * بنه و عصدره
Farm age*Corm and its
extract

اشتبده آزمدیشی
Error

ضریب تغییرات
(C.V.) %

* و ** به ترتیب معنیقار قر سح استمدل پنج و یک قرصد و  nsعدم معنیقاری میبدشد.
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant.

جدول  -5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ویژگیهای کمی گل زعفران تحت تاثیر سن خاک مزرعه و بنه و عصارهآن
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron flower as affected by farm soil age and
corm and its extract

وزن خشک گل

وزن تر گل

وزن تر پرچم

Flower dry
weight

Flower fresh
weight

Flag fresh
weight

Flag dry weight

** 24.86

** 88.64

** 1.806

* 0.668

2

7.02

** 2.851

2

2.87 ns

* 56.95

0.34 ns

0.192 ns

4

1.14

5.49

0.09

0.09

18

2.21

0.8

4.85

7.4

-

**

27.22

**

113.98

**

وزن خشک پرچم

درجه آزادی
df

منابع تغییرات
S.O.V

سن خدک مزرعه
Farm soil age

بنه و عصدره آن
Corm and its extract

سن مزرعه * بنه و عصدره
Farm age*Corm and its
extract

اشتبده آزمدیشی
Error

ضریب تغییرات
(C.V.) %

* و ** به ترتیب معنیقار قر سح استمدل پنج و یک قرصد و  nsعدم معنیقاری میبدشد.
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant.

331

... اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران

 مقایسه میانگین اثر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره بنه بر خصوصیات گل زعفران-6 جدول
Table 6- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower

وزن خشک گلبرگ

صفات

وزن تر گلبرگ

Petal dry weight
Petal fresh weight (mg.m-2)
(mg.m-2)
Farm soil age سن خدک مزرعه

Characteristics

سدل چهدرم کشت
Fourth year of culture

)عدم کشت (شدهد
Non culture (control)

قوسدل پس از برقاشت بنه
Two years after corm harvest

تعداد گل در واحد سطح
Number of
flower (No.m-2)

25.11 a

167.8 a

138.29 a

26.08 a

175.52 a

141.43 a

23.62b

158.47 b

78.58 b

Corm and its extract بنه و عصدره آن

بنه
Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

23.25 c

156.03 c

88 b

25.1 b

167.21 b

133.57 a

26.93 a

181.49 a

149.29 a

.قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک بر مبندی ازمون قانکن قر سح استمدل پنج قرصد اختادف معنیقاری بد یکدیگرندارند
In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

 مقایسه میانگین برهمکنش سن خاک مزرعه و بنه و عصاره بنه بر خصوصیات گل زعفران- 7 جدول
Table 7- Mean comparisons for interaction effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics
of saffron flower

تیمارها

وزن تر کلاله

Treatments

سن خاک مزرعه
Farm soil age

بنه و عصاره آن
Corm and its
extract

بنه
سدل چهدرم کشت
Fourth year of
culture

Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

بنه
)عدم کشت (شدهد
Non culture
(control)

Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

بنه
قوسدل پس از
برقاشت بنه
Two years after
corm harvest

Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

Stigma fresh
weight
(g.m-2)

وزن خشک کلاله

وزن تر گل

Stigma dry weight
(g.m-2)

Flower fresh weight
(g.m-2)

19.57 de

3.96 e

264.11 b

21.29 c

4.22 d

275.22 b

22.63 b

4.67 b

290.39 ab

19.97 d

4.03 e

273.64 b

22.48 b

4.52

c

289.06 ab

27.74 a

5.55 a

31.96 a

18.73 e

3.77 f

215.38 c

19.94 d

3.98 e

264.22 b

21.23 c

4.27 d

279.28 ab

.قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک بر مبندی ازمون قانکن قر سح استمدل پنج قرصد اختادف معنیقاری بد یکدیگرندارند
In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using
Duncan test.
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جدول  - 8مقایسه میانگین اثر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره بنه بر خصوصیات گل زعفران
Table 8- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower

وزن خشک گل
)Flower dry weight (mg.m-2

وزن تر پرچم
)(mg.m-2

صفات

وزن خشک پرچم
)(mg.m-2

Flag dry weight
Flag fresh weight
سن خدک مزرعه Farm soil age

48.17 b

6.7 a

4.27 a

50.75 a

6.71a

4.23a

45.76 C

5.57 b

3.56 b

Characteristics

سدل چهدرم کشت
Fourth year of culture

عدم کشت (شدهد)
)Non culture (control

قوسدل پس از برقاشت بنه
Two years after corm harvest

بنه و عصدره آن Corm and its extract
45.65 c

5.14 c

3.26 c

48.62 b

6.43 b

4.1 b

51.04 a

7.8 a

4.95 a

بنه
Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک بر مبندی ازمون قانکن قر سح استمدل پنج قرصد اختادف معنیقاری بد یکدیگرندارند.
In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

بر اساادس نتدیج سدصاااه از مقدیسااه میدنگین قاقههد از لحدظ

خشااک کادله و وزن تر و خشااک گل قر تیمدر شاادهد و کمترین

صافدت وزن تر و خشاک کادله و وزن تر و خشک گل بین تیمدر

صفدت مذکور قر تیمدر مصرف بنه ،و قر خدک مزرعه قوسدل پس

شااادهاد (به ترتیب  22/19و 4/93میایگرم و 212/3و 50/35

از برقاشت مشدهدهشد (جدول  3و .)8

میایگرم) ،تیمدر سادل چهدرم کشت ( 21/42و 4/302میایگرم و

به نظر میرسد کدهش وزن تر و خشک کادله و گل قر خدک

 233/3و 48/13میایگرم) و تیمدر قوسااادل پس از برقاشااات

مزرعه قوسدل پس از برقاشت متأثر از وجوق مواق بدزقارنده رشد و

( 53/11و 3/12میایگرم و  292/15و 45/39میایگرم) اختادف

اثر خوقآسیبی بنه زعفران بدشد که قر این آزمدیش بد استفدقه بنه

معنیقار ( )P≤ 0.05وجوق قاشات .بدلدترین وزن تر و خشک کادله

و عصاادره آن این استمدل وت بیشااتری پیدا نموقه اساات .قر

و وزن تر و خشاک گل قر تیمدر شدهد ( 22/19و 4/93میایگرم

محدلعهای صااابدب و همکدران ( Sabagh Nekonam et al.,

و 212/3و  50/35میایگرم) و پدیینترین وزن تر و خشااک کادله

 )2014اثرات آلاوپاادتی زعفران را بر جوانااهزنی و رشاااد گیااده

و وزن تر و خشاک گل قر تیمدر قوسدل پس از برقاشت (11/53

تدجخروس 1مورق بررسای رار قاقند .نتدیج این تحقیق نشدن قاق

و 3/81میایگرم و 292/15و  45/39میایگرم) مشاادهده شااد.

که پوقر و عصاادرهآبی گیده زعفران روی وزن و طول گیدهچه اثر

بیشاترین وزن تر و خشک کادله و وزن تر و خشک گل قر تیمدر

منفی قاشااته اساات .عزیزی و همکدران ()Azizi et al., 2006

عدم مصاارف بنه (شاادهد) به ترتیب ( 23/34و 4/31میایگرم

گزارش گرقند که بد افزایش غاظت عصدره بنه زعفران ،عاف هرز

و 219/32و  51/04میایگرم) و کمترین آن قر تیمدر بنه (11/24

گچقوسات و شاامبیک به نحو چشمگیری بد کدهش وزن خشک

و  3/81میایگرم و 292/01و  45/95میایگرم) مشاادهده شااد

گیادهچه روبرو میگرقق .ا بدل و همکدران ( Eghball et al.,

(جدول  9و  .) 8برهمکنش تیمدرهد نشدن قاق بیشترین وزن تر و

 )2002قر بررسااای تأثیر آلاوپدتی کورم و اندام هوایی زعفران بر

1 - Amaranthus retro flexus

اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران ...
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رشد چهدر گیده زراعی چدوقار ،گندم ،لوبید و مدش که قر تندوب بد

( 0/42گرم) ،تیمدر سدل چهدرم کشت ( 0/28گرم) و تیمدر قوسدل

آن رار میگیرناد ،گزارش کرقناد که بدفتهدی کورم زعفران بر

پس از برقاشاات ( 0/18گرم) اختادف معنیقار ( )P≤ 0.05وجوق

گیدهدن زراعی مورق محدلعه ،اثر قگرآسیبی منفی قاشته است.

قاشات .بیشترین وزنخشک هر بر قر تیمدر شدهد ( 0/42گرم)

تأثیر سنن خاک مزرعه ،بنه و عصناره آن بر خصنوصیات

و کمترین وزنخشااک بر

برگ زعفران

( 0/18گرم) مشادهده شد .برهمکنش تیمدرهد نشدن قاق بیشترین

نتدیج جدول تجزیه واریدنس (جدول  )1نشدن قاق اثرات سدقه
عمر خدک مزرعه و بنه و عصدره بنه زعفران بر وزنخشک بر ،
تعداق بر

قرکپه و طول بر

معنیقار بوق .بر اسااادس نتدیج

مقدیساه میدنگینهد (جدول  )10بین وزنخشک بر تیمدر شدهد

قر تیمدر قوساادل پس از برقاشاات

وزنخشاااک بر

قر تیماادر شااادهااد ( 0/99گرم) و کمترین

وزنخشاک بر

قر تیمدر مصرف بنه ،و قر خدک مزرعه قوسدل

پس از کدشت ( 0/14گرم) و استفدقه از بنه قر خدک سدل چهدرم
( 0/15گرم ) مشدهده شد (جدول .)10

جدول  -9تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ویژگیهای کمی برگ زعفران تحت تاثیر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره آن
Table 9- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron leaf as affected by farm soil age and
corm and its extract

تعداد برگ
وزنخشک برگ

درجه آزادی

Leaf langth

Number of leaf in
clump

Leaf dry weight

df

طول برگ

** 78.80

**11.92

** 0.06

2

**59.18

**19.76

** 0.07

2

*6.21

0.77 ns

** 0.008

4

0.71

0.16

0.0006

18

3.004

4.13

2.7

-

درکپه

منابع تغییرات
S.O.V

سن خدک مزرعه
Farm soil age

بنه و عصدره آن
Corm and its extract

سن مزرعه × بنه و عصدره
Farm age*Corm and its
extract

اشتبده آزمدیشی
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

* و ** به ترتیب معنیقار قر سح استمدل پنج و یک قرصد و  nsعدم معنیقاری میبدشد.
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant.

برابر مشاادهدات و نتدیج مشااخ

گرقید قر خدک مزرعه

بر  ،وزن ساااد ه و وزن تک بوته عافهدی هرز ساااامه تره و

اتفدق افتدقهاست

تدجخروس را کدهش قاقه اساات ( Rashed-Mohessel et al.,

قوسدل پس از برقاشت کدهش وزنخشک بر

که اختمدلدر عات این کدهش وزن مربو به وجوق مواق بدزقارنده

.)2009

رشد و اثر خوقآسیبی بنهزعفران بدشد که استفدقه از بنه و عصدره

نتدیج مقدیسااه میدنگینهد قر جدول  12نشاادن میقهد بین

بنه زعفران قر این آزمدیش این استمدل را تقویت کرقه اساات .قر

تعداق بر

قرکپه قر تیمدر شاادهد ( ،)11/35تیمدر ساادل چهدرم

تحقیقی روی بوته عافهدی هرز ساااامه تره و تدجخروس اثرات

کشاات ( )1/4و تیمدر قوساادل پس از برقاشاات ( )8/4اختادف

آلاوپدتیک عصاادره بنه زعفران را مورق بررساای رار قاقند که قر

معنیقار ( )P≤ 0.05وجوق قاشت .بیشترین تعداق بر قر کپه قر

نتیجه مشااخ

گرقید عصاادره بنه زعفران ،وزن بر  ،سااح

تیمدر عدم مصرف بنه (شدهد) ( )12و کمترین تعداق بر قر کپه
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قر تیمدر بنه ( )3/59مشدهدهشد (جدول .)12
جدول  -11مقایسه میانگین برهمکنش سن خاک مزرعه و بنه و عصاره بنه بر خصوصیات برگ زعفران
Table 10- Mean comparisons for interaction effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of
saffron leaf

تیمارها
عملکرد برگ خشک

وزنخشک برگ

طول برگ

(mg.m-

Leaf dry weight
)2

)Dry leaf yield (kg.h-1

Leaf langth
)(Cm

20.71 d

24.75 d

0.15 e

49.24 c

28.1 c

0.25 c

114.06 b

32.89 b

0.43 b

33.77 cd

25.81 d

0.21 d

103.21 b

31.95 b

0.42 b

240.97 a

38.99 a

0.66 a

16.09 d

22.18 e

0.14 e

30.12 cd

25.05 d

0.20 d

42.23 c

25.89 d

0.24 c

Treatments

بنه و عصاره آن
Corm and its
extract

سن خاک مزرعه
Farm soil age

بنه
Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد

سدل چهدرم کشت
Fourth year of
culture

Control

بنه
Corm

عدم کشت (شدهد)

عصدره بنه

Non culture
)(control

Corm extract

شدهد
Control

بنه
قوسدل پس از
برقاشت بنه

Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد

Two years after
corm harvest

Control

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک بر مبندی ازمون قانکن قر سح استمدل پنج قرصد اختادف معنیقاری بد یکدیگر ندارند.
In each column, means followed by the same letter (s) are not significantly different at 0.05 probability level, using
Duncan test.

قر تیمدر

اثرات سادقه سن خدک مزرعه و تیمدر بنه و عصدرهبنه زعفران بر

برهمکنش تیمدرهد نشاادن قاق بیشااترین طول بر

شادهد ( 38/11سدنتیمتر) و کمترین طول بر قر تیمدر مصرف

عماکرق بر خشااک ،عماکرق کادله و عماکرق گل معنیقار بوق.

بنه ،و قر خدک مزرعه قوسادل پس از کدشت ( 22/18سدنتیمتر)

قر سدلی که برهمکنش تیمدرهدی مذکور بر صفدت عماکرق کادله

مشاادهده شااد (جدول  .)10این افزایش و کدهش طول بر قر

و عماکرق گل معنیقار نبوق (جدول  .)11همچنین اثر ساان خدک

تیمدرهدی مذکور بد صااافدت وزن خشاااک بر و عماکرق بر

مزرعه و تیمدر بنه و عصاادره آن و همچنین برهمکنش تیمدرهدی

خشک قر هکتدر نیز محدبقت قارق (جدول .)10

فوق الذکر بر عماکرق ا تصاادقی زعفران معنیقار نبوقه اساات
(جادول  .)11لاذا از رکر قاقههادی مربو به مقدیساااه میدنگین

تأثیر سن خاک مزرعه ،بنه و عصاره آن بر عملکرد زعفران

همدنگونه که نتدیج جدول تجزیه واریدنس نشااادن میقهد

عماکرق ا تصدقی زعفران خوققاری گرقید.

اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران ...
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جدول  - 11تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد زعفران تحت تاثیر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره آن
Table 11- Analysis of variance (mean of squares) for yield of saffron as affected by farm soil age and corm and its extract

عملکرد اقتصادی

عملکرد گل

عملکرد کلاله

عملکرد برگ خشک

درجه آزادی

منابع تغییرات

Economical yield

Flower yield

Stigma yield

Dry leaf yield

df

S.O.V

65171.1 ns

** 93381.3

**26.1

**21762.8

2

سن خدک مزرعه

101225.3 ns

** 136373.2

*40.5

** 27561.2

2

4673.8 ns

2000.3 ns

1.9 ns

** 6590.8

4

173.8

2958.5

0.69

120.3

18

15.3

15.8

15.3

3.7

-

Farm soil age

بنه و عصدره آن
Corm and its extract

سن مزرعه × بنه و عصدره
Farm age*Corm and its extract

اشتبده آزمدیشی
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

* و ** به ترتیب معنیقار قر سح استمدل پنج و یک قرصد و  nsعدم معنیقاری میبدشد.
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant.

بر اسادس نتدیج مقدیسه میدنگینهد (جدول  )12بین عماکرق

قاشاته که تأثیر آشاکدری بر قرصاد و سارعت جوانهزنی و وزن

کادله و گل قر تیمدر شاادهد (به ترتیب  3/03و  433/1کیاوگرم

خشاک سادیر گیدهدن قاشاته است ( Abbasi- Alikamar et

قر هکتدر) ،تیمدر ساادل چهدرم کشاات ( 5/94و  391/1کیاوگرم

.)al., 2007; Hossieni et al., 2007; Taheri et al., 2011

قر هکتدر) و تیمدر قوسااادل پس از کشااات ( 3/98و 235/4

مواق آلاوشااایمیادیی بر برخی واکنشهادی فیزیولوژیکی گیدهی

کیاوگرم قر هکتادر) قر تیمادر اثر سااان خادک مزرعاه اختادف

مدنند جذب مواق غذایی ،تقسیم ساولی ،رشد و نمو ریشه ،تنفس

معنیقار ( )P≤ 0.05وجوق قاشاات .بیشااترین عماکرق کادله و

و فتوسانتز ،سانتز پروتئین ،نفورپذیری غشد ،جوانهزنی و فعدلیت

عماکرق گل قر تیمدر شااادهد و کمترین عماکرقهدی مذکور قر

آنزیمهااد و همچنین بر برخی از ویژگیهاادی زراعی و طبیعی

تیمدر قوساادل پس از برقاشاات مشاادهده شااد .بر اساادس نتدیج

همچون تأثیر بر تثبیت نیتروژن و نیتریفیکدسیون ،اشکوب بندی

مقدیسه میدنگینهد (جدول  )12بین عماکرق کادله و گل قر تیمدر

رویش گیدهدن و مشکادت کشت مجدق تدثیر میگذارند ( Kruse

عدم مصاارف بنه (شاادهد) ( 3/54و  451/3کیاوگرم قر هکتدر)،

.)et al., 2000

تیمدر عصاادرهبنه ( 5/54و  351/3کیاوگرم قر هکتدر) و تیمدر بنه
( 3/3و  214/5کیاوگرم قر هکتدر) قر تیمدر اثر بنه و عصاادرهبنه
اختادف معنیقار ( )P≤ 0.05وجوق قارق .بیشااترین عماکرق کادله
و گل قر تیمدر عدم مصرف بنه (شدهد) و کمترین عماکرق کادله
و گل قر تیمدر بنه مشاادهده شااد .اثر برهمکنش تیمدرهد (جدول
 )10نشاادن قاق بیشااترین عماکرق بر خشااک قر تیمدر شاادهد
( 240/13کیاوگرم قر هکتدر) و کمترین عماکرق بر خشک قر
تیمدر مصاارف بنه و قر خدک مزرعه قوساادل پس از کدشاات
( 19/01کیاوگرم قر هکتدر) مشدهده شد (جدول .)10
تحقیقادت مختاف قلادلات بر وجوق مواقی قر بنه زعفران

نتیجهگیری
نتدیج نشدن قاق کشت مجدق زعفران قر مزرعه بدعث کدهش
معنیقار ( )p≥ 0.05عماکرق بر و گل آنهد به ترتیب بهمیزان
بیش از  13و  23قرصد شدهاست .همچنین کدربرق عصدره آبی و
بنه خرق شاده زعفران بدعث کدهش بیش از  10قرصدی اجزای
گل و بر

زعفران گرقید .بیشاااترین عماکرق کادله و بر

قر

تیمدر شاادهد (به ترتیب  1/88و  240/13کیاوگرم قر هکتدر) و
کمترین آنهد قر تیمدر خدک مزرعه قو ساادل پس از خروج بنه و
مصاارف بنه خرق شااده (به ترتیب  2/23و  19/01کیاوگرم قر
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هکتدر) بوق.
جدول  -12مقایسه میانگین اثر سن خاک مزرعه و بنه و عصاره بنه بر خصوصیات گل زعفران
Table 12- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower

تعداد برگ در کپه
Number of leaf in clump

عملکرد گل

عملکرد کلاله

)Stigma yield (kg.h-1
)Flower yield (kg.h-1
سن خدک مزرعه Farm soil age

9.40b

361.1b

5.64 b

11.75a

437.1a

7.07a

8.40c

235.4c

3.68c

صفات
Characteristics

سدل چهدرم کشت
Fourth year of culture

عدم کشت (شدهد)
)Non culture (control

قوسدل پس از برقاشت بنه
Two years after corm harvest

بنه و عصدره آن Corm and its extract
7.56c

214.5c

3.3c

10.45b

359.7b

5.54b

12a

459.3a

7.54a

بنه
Corm

عصدره بنه
Corm extract

شدهد
Control

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک بر مبندی ازمون قانکن قر سح استمدل پنج قرصد اختادف معنیقاری بد یکدیگرندارند.
In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.

خدک مزرعهای که قارای سادبقهی کشات زعفران بوقهاست

بقدیدی پوسیده این گیده قر مزارع کشت شده میبدشد .عماکرق و

(سااح اول تیمدر) بیشااترین تأثیر را قر کدهش عماکرق (عماکرق

صاافدت رشاادی زعفران قر مزارعی که قر آن بنه خرقشااده

بر  ،کادله ،گل و عماکرق ا تصدقی) زعفران قاشت .کشت مجدق

اضاادفهگرقیده نساابت به مزارعی که به آن عصاادرهبنه اضاادفه

زعفران قر خدک برقاشاات شااده از مزرعهای که تحت کشاات

شادهاست کدهش معنیقاری یدفت .بد افزوقن بنه و عصدرهبنه آن

زعفران بوق ،بد کدهش عماکرق و رشااد صاافدت رویشاای مواجه

بصاورت جداگدنه قر خدک مزرعهای که تحت کشت زعفران بوق،

گرقید .عصاادرهآبیبنه نیز قارای خدصاایت آلاوپدتی بوقه و بدعث

عماکرق بصااورت معنیقاری کدهش یدفت .بندبراین میتوان اعادم

کدهش عماکرق گرقیده ولی کدهش عماکرق عصدرهآبی بنه نسبت

نموق بقدیدی بنه زعفران قر مزرعه بدعث کدهش معنیقار عماکرق

به مزرعهای که ساادبقه کشاات زعفران قاشااته اساات بد کدهش

و اجزای عماکرق بنه و گل زعفران می گرقق.

عماکرق کمتری مواجاه گرقید .این استمدل وجوق قارق که برخی

بهطورکای نتدیج این پژوهش نشدن قاق کشت مجدق زعفران

مواق موجوق قر بنه قر فرآیند عصدره گیری تغییر مدهیت قاقه و ید

قر یک مزرعه بد ساادبقه کشاات زعفران بدعث کدهش معنیقار

از بنه خدرج نشده بدشند امد و تی قر معرض خدک و گیده رار می

عماکرق گال و بناه زعفران گرقید .همچنین افزوقن بنههدی

گیرند بد گذشت زمدن مواق آلاوپدتیک را خدرج می نمدیند.

ندسدلم ید عصدره بنه زعفران بدعث کدهش معنیقار عماکرق گل و

بد توجه به اینکه قر خدک مزرعه شاادهد (که بادر قر آن گیده

بنه و همچنین اجزای عماکرق زعفران شدهاست .از طرفی افزوقن

زعفران کشات نشاده) کدهش عماکرق و صفدت رشدی مشدهده

عصدره و بقدیدیبنه به خدکهدی قارای سدبقه کشت ،تحت کشت

نشااد میتوان قریدفت که خدصاایت آلاوپدتی زعفران مربو به

و بدون کشت آثدر خوقآسیبی وی بر کشت مجدق زعفران قاشته

333

... اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران

 نساابت به خروج کدمل بنههد از خدک و پدکساادزی،یک مزرعه

که این تأثیر قر مزارعی که سادبقه کشت قر آن وجوق قارق بد اثر

مزرعه از بقدیدی بنه زعفران ا دام نمدیند تد امکدن کشااات مجدق

 بر همین اسدس توصیه میشوق کشدورزان.بیشتر روبرو بوقهاست

.زعفران قر یک مزرعه میسر گرقق

جهت کدهش اثرات منفی بقدیدی زعفران قر کشاات مجدق آن قر
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Abstract
One of the most serious problems in saffron production is that it is impossible to plant saffron again in a
given farm. Therefore, it is essential to identify the reasons for not being able to plant saffron again in a given
farm. This research was carried out in order to investigate the effect of residual soil of saffron, different ages
of saffron field, its corm and extract on quantitative production of saffron in factorial as completely
randomized design with three replications during 2016-2018, in a personal farm under natural conditions in
Torbate Heydarieh, Iran. The first factor was soil age at three levels (including field soil without background
of saffron cultivation (control treatment), field soil from which corms had been taken out two years ago, and
soil under cultivation of saffron in the fourth year) and the second factor was the application of corm and its
extract in three levels (including non-consumption of corm as control, crushed saffron corm 14 tons per
hectare and consumption of aqueous extract of saffron corm with a concentration of 50 percent). The results
showed that most traits were affected by treatments and their interactions. The cultivation of saffron in the
field caused a significant reduction in the amount of leaf and flower components and their yield (more than 17
and 27 %, respectively). Also, using aqueous extract and crushed saffron corm reduced more than 10% of
flower and leaf components and their yield. The highest stigma and leaf yield were observed in the control
treatment (9.88 and 240.97 kg.ha-1, respectively) and the least stigma and leaf yield were observed in field soil
two years after the outcrop and using crushed corms (2.27 and 16.09 kg.ha-1, respectively). So, it can be stated
that remnants of saffron corm in the field significantly reduce the growth, reproduction, leaf and flower yield
and its components and it is recommended that the cultivated saffron residues of the previous year be taken
out from the soil for re-cultivation of saffron so that its harmful effects do not reduce the growth and yield of
new saffron.
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