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 چکیده
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 مقدمه

 ژئوفیت و سککاله چند گیاهی( .Crocus sativus L) زعفران

ست( Iridaceae)زنبق  خانواده به متعلق تریپلوئیدی  Gresta) ا

et al., 2008 )و کشککاورزی های گونه ارزشککترین با از یکی و 

شد می جهان دارویی صادی بخش که با  شاخه سه کالله آن، اقت

 یلزعفران به دل(. Ahmadian, 2013اسکککت ) گل از حاصکککل

شی صورت به آن یربوده و لذا تکث یمبودن عق یپلوییدیتر  و روی

نه طریق از جام آن هایب  ;Kafi et al., 2002)شکککود می ان

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

 و آبی کم دچار که شککودمی کشککت مناطقی در عمدتاً گیاه این

ستند؛ محیطی هایتنش  این با تناوب در که گیاهانی بنابراین ه

شکی به باید گیرندمی قرار گیاه شند، مقاوم خ  عمدتاً رو،این از با

 شکککودمی اسکککتفککاده زعفران تنککاوب در حبوبککات و غالت از

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

 این تولید فرآیند در دخیل عوامل که کندمی ایجاب آن تولید

 برای عوامل این صحیح مدیریت و ریزیبرنامه و تعیین محصول

از  یکی .گیردقرار مککدنظر ایران، زعفران تولیککد جککایگککاه حفظ

 است عواملی شناخت زعفران تولیدکنندگان مشکالت ترینعمده

کشکککاورزان  .باشکککدمیمزرعه  در آن مجدد کشکککت مانع که

شت از بعد که معتقدند کارزعفران  زمین آن در نباید زعفران بردا

 کاشککت جهت مناطق بعضککی در حتی و کاشککت زعفران دوباره

جدد قدام زعفران م  خاک متر سکککانتی 40-30 تعویض به ا

  (.Ahmadian, 2013) کنندمی اجرضسطح

ست منفی مداخله انواع از یکی آللوپاتی  از آن بارزیان اثر که ا

 صکککورت مواد آن دهندةگیاه شکککیمیایی مواد آزادسکککازی طریق

سیله به مواد این. گیردمی شویی و  یا و گیاهی بقایای تجزیه و آب

سط تراوش شه تو  Azizi-Zehan et) شودمی آزاد محیط در ری

al., 2008) .فعال هایمولکول تولید از اسککت عبارت آللوپاتی 

 تغییر خود نوبه به اسککت ممکن که زنده موجودات از بیولوژیکی

 اثرات دارای و شوندمی محیط وارد ترکیبات ین. اکنند پیدا شکل

 دیگر هایگونه یا گونههمان نمو و رشد بر غیرمستقیم یا مستقیم

ممکن گیاه هایاندام تمام (. اگرچهScigler, 1996) باشککدمی

 از هاریشککه و هابرگ ولی باشککند، آللوپاتیک مواد حاوی اسککت

نابع ترینمهم ید م نده تول بات کن یک ترکی پات ند  آللو هسکککت

(Ahmadian, 2013). عت زعفران، این نه از مواد در زرا  و هاب

قایای نایی که قبل کشکککت ب ید ندارند رشکککد توا شکککود. می تول

شگران در بر سی اثر پژوه صیات ر صو صاره آبی زعفران بر خ ع

که کاربرد اند کردهزنی و رشککد سککه گونه علف هرز گزارش جوانه

و بنه این گیاه دارویی سکککبب کاهش پارامترهای  عصکککاره برگ

زنی در هر سککه علف هرز شککامل تاج خروس، خاکشککیر و جوانه

 .(Asgarpour et al., 2015) ازمک شد

 دارد، وجود خودش روی زعفرانکشکککت مجدد  منفی اثرات 

ض عنوانبه شاورزان  یمثال بع  زعفران، زمین در که معتقدنداز ک

شت زعفران دوباره توانینم  مدت برابردو جاقل آنکه یا و نمود ک

 قائل فاصککله باید آن مجدد کاشککت برای زمین، در زعفران توقف

 که هایییندر زم یادر اسپان .(Azizi-Zehan et al., 2008) شد

ستشده کشت فرانزع قبالً شد نظر مورد آن کشت مجدداً و ا  با

 زمین به مجدد فرصککت سککال 20 تا 10 خاک، شککرایط به بسککته

 سال 20 و فاریاب مزارع برای سال 10 زمانی فاصله که دهندمی

شدمی دیم مزارع برای شمیر در. با  در زعفران قبالً که مزارعی ک

 یا گندم دوم سال در و گذاشته آیش یکسال باشد، شده کشت آن

 Kafi et) نمایندمی کشککت را زعفران سککپس و کارندمی خردل

al., 2002 .) 

مناطق زعفران  در موجود زعفرانمزارع  سن اینکه به توجه با

 یدو جزم است بنه ها به مزارع جد بوده افزایش به رو کشور، یزخ

خاک و  یفیتاز لحاظ ک یدمناطق جد یمنتقل شکککده و از طرف
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باشککند،  ینامناسککب م ید،تول یبرا یازابع مورد نبه من یدسککترسکک

 و یانجام شود تا ضمن بررس یقاتیتحق رسدیبه نظر م یضرور

سا شت امکان عدم علل ییشنا ضی درمجدد  ک  سابقه دارای ارا

و  ییشککناسککا یزمذکور ن مشکککل رفع راهکارهای زعفران، کشککت

 ینبا سککن مزارع تأثیر مقایسککه منظوربهمطالعه  اینگردد.  یمعرف

کاربرد بنه و عصکککاره بنه در  ینمختلف کشکککت زعفران و همچن

عملکرد گل و کالله  یبر عملکرد برگ و گل و اجزا مجددکشت 

 .شد  انجام زعفران

 

 هاروش و مواد

یای اثر یبررسککک منظوربه قا  مزرعه خاک مختلف سکککنین ب

نه و زعفران ید میزان بر آن عصکککاره و ب یاه کمی تول  دارویی گ

واقع در شککهرسککتان  یمزرعه شککخصکک در یشککیآزما زعفران،

و  یشکککمال یقهدق 20درجه و 35 یاییبا عرض جغراف حیدریهتربت

 یاسطح در متر از1450و در ارتفاع  یشرق یقهدق 13درجه و  59

نجام شکککد. طبق ا 1396-97 و 1395-96 یدر دو سکککال زراع

خشککک و  یماقل یدارا حیدریهکوپن شککهرسککتان تربت بندیطبقه

نه در ایسکککتگاه باشکککدیسکککرد م . متوسکککط درجه حرارت روزا

باشککد. حداقل و حداکثر می گرادسککانتی درجه 4/14 حیدریهتربت

ستان  شهر ستگاه این  سبه 6/21و  2/7دما در ای گردیده و  محا

به  گرادیدرجه سانت 5/42و  22به ترتیب  مطلق حداکثر و حداقل

 ثبت رسیده است. 

 کشکککت بسکککتر خاک از بردارینمونه ایشآزم اجرای از قبل

 و کوبیدن کردن،خشکککک قبیل از مقدماتی مراحل. شکککد انجام

لک یه کردن،ا باع گل ته حل و اشککک ندازه مرا نالیز و گیریا  آ

حاصککل نشککان داد که خاک  یجنتا .گردید انجام خاک هاینمونه

 بود. 8/7برابر  pHبا  یرس-لوم یشمحل آزما

شیمیایی فیزیکی خصوصیات ستر خاک و  شامل در  کشت ب

 جدول های یک تا سه ارائه شده است. 

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

 الکتریکی هدایت

 EC 
)1-mmos.cm( 

اسیدیته 
PH 

 آلی کربن
OC 

(%)   

 نیتروژن
N (%)  

 فسفر

  P 
(ppm)  

 پتاس
K 

(ppm) 

 آهک

Chalk 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 سیلت
Silt 

(%) 

  شن
Sand 

(%) 

 خاک بافت

Soil 

texture 

2.4 7.8 383.0 032.0 7.8 152 17.5 16 53 31 
-رسی -لوم  

Silt clay 

 

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

هدایت الکتریکی 
EC 

)1-mmos.cm( 

اسیدیته 
PH 

 آلی کربن
OC (%) 

 نیتروژن
N (%) 

  فسفر

 P 
 (ppm) 

 پتاس
K 

(ppm) 

 آهک

Chalk 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 سیلت
Silt 

(%) 

  شن
Sand 

(%) 

 خاک بافت

Soil 

texture 

2.8 7.8 431.0 0.041 11.5 180 25.17 16 53 31 
-رسی -لوم

Silt clay 
 

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

 هدایت الکتریکی

 EC 
)1-mmos.cm( 

اسیدیته 
PH 

 آلی کربن
OC (%) 

 نیتروژن
N (%) 

 فسفر
  P 

(ppm) 

 پتاس
K 

(ppm) 

 آهک

Chalk 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 سیلت
Silt 

(%) 

  شن
Sand 

(%) 

 خاک بافت

Soil texture 

3.4 7.8 0.51 0.049 15.1 253 17.5 16 53 31 
 Silt -رسی -لوم

clay 
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 تصادفی کامالً پایه طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

-97 و 1395-96 زراعی سککال دو در تکرار سککه و فاکتور دو با

 حیدریهتربت شهرستان در واقع محیط و شرایط طبیعی در 1396

)بدون  سطح سه در مزرعه خاک شامل اول فاکتور. گردید انجام

شت سال مزرعه شاهد، یا زعفران ک  خاک از بنه خروج از پس دو

 فاکتور و( زراعی چهارم سککال در زعفران کشککت تحت مزرعه و

شامل  سطح سه در زعفران بنه عصاره و بنه کاربرد شامل دوم (

 مقدار به شده خرد بنه -2)شاهد(،  بنه و عصاره مصرف عدم -1

 . بود( بنه آبی عصاره مصرف -3 هکتار در تن 14

ستر جهت خاک شت ب ضی در واقع ایمزرعه از زعفران ک  ارا

 به الذکر. مزرعه فوقیدانتخاب گرد یدریهتربت ح آبرود روسککتای

 یک قطعه از شدهبرداشت خاک که بود مترمربع 13000 مساحت

 کشکککت تحت قبل سکککال دو تا که مترمربع 3000 مسکککاحت به

شت زعفران هایبنه و بوده زعفران  حالت به زمین و گردیده بردا

و خاک برداشت شده از قطعه دو به مساحت  استگرفته قرار آیش

 و بودهزعفران با سن کاشت چهار ساله  یمترمربع که دارا 5000

 کشککت که اسککت زمینی مترمربع 5000 مسککاحت به سککه قطعه

 خاک نمونه شکککاهد، عنوان به و نگرفته صکککورت آن در زعفران

شت  زیگزاک صورت به هاییمکان ابتدا قطعه هر در. گردید بردا

 در و شده تراشیده خاک اوگر توسط و گردیده انتخاب تصادفی و

 نظر، مورد قطعه از بردارینمونه از پس شکککده ریخته ایکیسکککه

 مخلوط هم با و گردید منتقل صاف مکانی به قطعه هر هایخاک

که در  شکککدهبرداشکککت خاک کیلوگرم 900 حدود قطعه هر از و

ما یلوگرمک 2700مجموع  به محل آز جهت کشکککت  یشخاک 

 . یدانتقال گرد

نه  منطقه در واقع ایمزرعه از کشکککت جهت زعفران یهاب

ستان آبرود شت محل به و گردیده خریداری حیدریهتربت شهر  ک

 اقدام سپس و شده گیریخاک زعفران هایبنه ابتدا. شد منتقل

 هابنه از اضکافی هایفلس. گردید سکالم هایبنه بندیسکورت به

صطالح به و گردید جدا شت بین وزن با هاییبنه. گردید نقره ا  ه

 هایبنه .گردید منتقل کشککت محل به و شککده انتخاب گرم ده تا

ستیکیجعبه داخل زعفران  مترسانتی 32 در 45 ابعاد به های پال

بوته در متر  146بصککورت ردیفی با تراکم متر سککانتی 15 عمق و

صله ردیف  شت مترسانتی 5و  8مربع با فا صله که گردیده ک  فا

شد و در محیط مزرعه در نظر گرفته  مترسانتی 50 ها،جعبه بین

شرایط طبیعی در عمق  شد تا سانتی 40در  متری خاک قرار داده 

مشکابه با شکرایط مزرعه زعفران در حالت  کامالًشکرایط رشکدی 

  زراعی باشد.

نه یریگعصکککاره جهت تدا ب  یو برا انتخاب سکککالم هایاب

 در شککده کنترل یطدر شککرا یمیاییشکک ییراتاز بروز تغ یریجلوگ

سیاب کمک با سپس. یدخشک گرد سانتیگراد درجه 50 دمای  آ

شده و از الک اندام برقی شدند.  مترییلیم دوها پودر  عبور داده 

 قرار استفاده مورد یشآزما جهتپودر شده  یهاگرم از اندام 500

 مقدار آبیاری، آب در بنهعصکاره کاربرد برای. در هر مرحله گرفت

صلهگرم از پودر  50 ضافه یترلیلیم 100به  حا شده و آب مقطر ا

سککاعت قرار گرفتند.  48به مدت  یقهدور در دق 200 یکرشکک یرو

سسپس محلو سپان سو صاف یونل  شماره  یاز کاغذ   یکواتمن 

در نظر گرفته  یهعنوان محلول پاها بهعصاره ینعبور داده شدند. ا

 محلول ،توسککط آب مقطر یهپا عصککارهکردن  یقبا رق کهشککدند 

  .آمد بدسکککت شکککرایط طبیعی )مزرعه( در کاربرد برای نظر مورد

 در میمسکککتق کاربردمنظور  بهمخلوط بنه خرد شکککده  هیته یبرا

ستر اطراف آن  فلس همراهگرم بنه زعفران به 150 مقدار کشت ب

جهت اضافه  شدنخرد از پس و شد یختهر کندستگاه خرد داخل

 .یافتانتقال  یشکردن به خاک بستر کشت به محل آزما

 (،1395زعفران )سال  کشت از پس اول مرحله مزرعه آبیاری

 خاک، سککطح در شککیروی اندام شککدن نمایان از پس دوم مرحله

سفند در چهارم مرحله ماه،آرر اواخر در سوم مرحله  آبیاری و ماها

 کل)تعداد  پذیرفت صورت زعفران برگ رنگ تغییر زمان در آخر
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شی اندام ترراحت خروج جهت(. بود مرحله پنج آبیاری دفعات  روی

اول انجام  یاریپس از آبخاک جعبه ها  سطح شکنیسله زعفران،

 با همزمان ( و1396پس از کشت )سال  دوم سال ماهمهر درشد. 

 روز هر که کرده رشککد به شککروع هاگل زعفران، رشککدی فعالیت

مختلف  یقسککمتها یشککگاهیآزما یو با ترازو گردیدند آوریجمع

 و منتقل شککدن خشککک جهت آون به و شککد وزن یکتفک بهگل 

 و گیری اندازه زعفران گل اندام خشککک وزن سککاعت 24 از پس

ماه اسککفند در هابرگ گیریاندازه جهت. گردید انجام هاداده ثبت

 حداکثری رشد با زمانهم ( و1396سال دوم پس از کشت )سال 

 یشد و با ترازو برگینمونه آوریجمع به اقدام زعفران هایبرگ

 سکککاعت 48 از پس و انتقال آون به سکککپس. گردید توزین یقدق

. طول برگ با خط گردید اقدام خشکککک وزن گیریاندازه جهت

 در آزمایش مورد صفات بررسی جهتشد.  گیریاندازه یقکش دق

نه در خواب بوده و فعال ماهتیر در زعفرانبنه خصکککوص  یتکه ب

شد شت، یر شت ندا  شده، گیریخاک هابنه. شد انجام بنه بردا

به آون منتقل  بنه سکککپس. یدثبت گرد هابنه تروزن و کپه تروزن

شکو ثبت وزن  توزینساعت اقدام به  48پس از  و شده کپه  خ

عملکرد گل کامل از حاصککلضککرب تعداد گل در متر . گردیدو بنه 

ست  سبه بر مبنای هکتار بد شک تک گل و محا مربع در وزن خ

آمد. همچنین عملکرد کالله از حاصلضرب تعداد گل در متر مربع 

حاسککبه در متوسککط وزن خشککک کالله در گل بر مبنای هکتار م

صل جمع عملکرد کالله و  عملکردگردید. منظور از  صادی حا اقت

ضرب در  شک  قیمت تقریبی زعفران و برگ آن عملکرد برگ خ

 12میلیون ریال و  50به ارزش تقریبی به ترتیب  1396در سککال 

هزار ریال به ازای هر کیلو کالله خشک و برگ خشک می باشد.  

 انجام  SAS (Ver 9.1)افزارنرم از اسککتفاده بامحاسککبات آماری 

ای ها با استفاده از آزمون چند دامنه. همچنین مقایسه میانگینشد

 .گرفت انجامدرصد  پنجدانکن در سطح احتمال 

 و بحث جینتا

 گل اتیخصوص بر آن عصاره و بنه مزرعه، خاک سن ریتأث

 زعفران

( نشککان داد اثرات سککاده 5و  4)جدول  یانسوار تجزیه نتایج

صاره بنه زعفران بر وزن سن شک و ترخاک مزرعه و بنه و ع  خ

 و تروزن ،تعداد گل در متر مربع کالله، خشککک و تروزن گلبرگ،

 یکهدر حال بود دارمعنیو خشکککک گل  ترو وزن پرچم خشکککک

فقط بر وزن تر و خشککک کالله و وزن ترگل  یمارهابرهمکنش ت

  .بود داریمعن

 وزن داد که نشککان( 8و  6ول ا)جد هامیانگین مقایسککه نتایج

تعداد گل در گلبرگ، وزن خشکککک و تر پرچم و  تر و خشکککک

مار درمترمربع  هد بین تی به ترت شکککا  52/175 و 08/26 یب)

 چهارم سال تیمار و( 43/141گرم ومیلی  71/6و 23/4گرم ، میلی

به ترت کشککککت  7/6 و 27/4گرم و میلی 8/167و 11/25 یب)

فاوت (29/138گرم ومیلی   وزن کمترین. نداشکککت داریمعنی ت

تعداد گل در گلبرگ، وزن خشکککک و تر پرچم و  تر و خشکککک

 و 63/23 یب)به ترت برداشکککت ازپس سکککال دو یمارمترمربع در ت

لی 43/158 ی لی 57/5 و 56/3گرم و م ی ( 58/78گرم و م

نتایج مقایسکه میانگین اثر سکاده بنه و عصکاره آن . شکدمشکاهده

گلبرگ، وزن خشک و تر  تر و خشک وزن بیشترین نشان داد که

به عنوان عدم مصرف بنه ) یمارتعداد گل در مترمربع در تپرچم و 

هد( )  8/7و 95/4گرم ومیلی 49/181 و 93/26یب ترت بهشکککا

گلبرگ، وزن  تر و خشکککک وزن کمترین و( 29/149گرم ومیلی

 به) بنه مصرف یمارتعداد گل در مترمربع در تخشک و تر پرچم و 

گرم و میلی 14/5 و 26/3گرم ومیلی 03/156و 25/23 یبترت

 (.8و  6ول اشد )جد مشاهده( 88

 گل گلبرگ، وزن خشک و تر پرچم و تعداد تر و خشک وزن

یافته پس از برداشککت کاهش  سککالدو مزرعه درخاک مترمربع در

بنه  یبیوجود مواد بازدارنده رشد و اثرات خودآس احتماجًکه  است

شند. همچن ینزعفران باعث ا شده با صاره بنه  ینکاهش  بنه و ع

شده در ا ستفاده  کرده  یتاحتمال را تقو ینا یشآزما ینزعفران ا
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ست. ترک شد و نمو گ یک،آللوپات یباتا تداخل  یقرا از طر یاهانر

ندهایدر فرآ سکککاختار  ییرها، همچون تغآن یزیولوژیکفمهم  ی

شا، جل یسلول یوارهد س یریوگو عمل غ  یتو فعال یسلول یماز تق

 یی،جذب عناصکککر غذا یاهی،گ یها، تعادل هورمونیماز آنز یبرخ

سازند یمختل م RNAو  DNAساختار  ییرفتوسنتز، تنفس و تغ

(Singh et al., 2003.) یاهانگ یرو یابقا یهتجز یاثرات سککم 

نامناسکککب مواد غذا باهمراه  تأخ یدگی،پررنگ یی،جذب   یربه 

نداختن  تأخ یدگیرسکککا به  نداختن و  یرو  در  یتعدم موفق یاا

شدمی یدمثلتول س اثر تحقیقی در (.Narwal, 1994) با  یبیدگرآ

شد  س موردسورگوم  چهار رقم یزنجوانه وزعفران بر ر قرار  یبرر

شان داد که عصاره یجگرفت و نتا بنه زعفران سبب  یو الکل یآبن

در تمام ارقام سورگوم ها چهیاهتر و خشک گدار وزنیکاهش معن

 (.Taheri et al., 2011) دگردیم

 

آن عصاره و بنه و مزرعه خاک سن ریتاث تحت زعفران گل یکم یهایژگیو( مربعات نیانگیم) انسیوار هیتجز -4 جدول  

Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron flower as affected by farm soil age and corm 

and its extract 

 تغییرات بعامن

S.O.V 

 

 درجه

 آزادی
df 

 خشک وزن

 گلبرگ
Petal dry 

weight 

 تر گلبرگ وزن
Petal fresh 

weight 

 تر کالله وزن
Stigma fresh 

weight  

 خشک کالله وزن
Stigma dry 

weight  

 واحد در تعدادگل

  سطح
Number of 

flower  
 مزرعه خاک سن

Farm soil age 
2 6.15*  *291.86 **11.53 **0.501  **5181.04 

 آنو عصاره  بنه
Corm and its extract 

2 **13.15 **  647.07 **19.506 **0.811  *3327.01 

 عصاره و بنه*  مزرعه سن
Farm age*Corm and its 

extract 
4 ns 0.56 ns 18.38 *3.59 *0.128 ns 13.361 

 آزمایشی اشتباه
Error 

18 0.56 21.34 0.33 0.01 246.96 

 تغییرات ضریب
(C.V.) % 

- 3.01 2.76 2.71 2.35 13 

 .باشدمی دارییعدم معن ns و درصد یک و پنج احتمال سطح در داریمعن یببه ترت **و  *
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant. 

 

آنعصاره و بنه و مزرعه خاک سن ریتاث تحت زعفران گل یکم یهایژگیو( مربعات نیانگیم) انسیوار هیتجز -5 جدول  

Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron flower as affected by farm soil age and 

corm and its extract 

 بع تغییراتامن

S.O.V 

 

 درجه آزادی
df  

 خشک پرچم وزن
Flag dry weight 

 تر پرچم  وزن
Flag fresh 

weight 

 تر گل وزن
Flower fresh 

weight  

 خشک گل وزن
Flower dry 

weight  
 سن خاک مزرعه

Farm soil age 
2  *0.668 ** 1.806 ** 88.64 ** 24.86 

 بنه و عصاره آن
Corm and its extract 

2 ** 2.851 **  7.02  ** 113.98 **  27.22 

 سن مزرعه * بنه و عصاره
Farm age*Corm and its 

extract 

4 ns 0.192  ns 0.34 * 56.95 2.87 ns 

 اشتباه آزمایشی
Error 

18 0.09 0.09 5.49 1.14 

 ضریب تغییرات 
 (C.V.) % 

- 7.4 4.85 0.8 2.21 

 باشد.داری میعدم معنی nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و به ترتیب معنی **و  *
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant. 



 331     ...  زعفران گل و برگ عملکرد بر آن عصاره و بنه بقایای اثرفرهنگی و همکاران، 

 

زعفران گل اتیخصوص بر بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک سن اثر نیانگیم سهیمقا -6  جدول  

Table 6- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower 
 صفات

Characteristics 

 خشک گلبرگ وزن
Petal dry weight 

(mg.m-2)  

 تر گلبرگ وزن
Petal fresh weight (mg.m-2)  

 گل در واحد سطح  تعداد
Number of 

 )2-flower (No.m 
 Farm soil age سن خاک مزرعه 

 کشت چهارم سال

 Fourth year of culture 
a 25.11  a 167.8  a 138.29 

 )شاهد( کشت عدم
 Non culture (control) 

a 26.08 a 175.52 a 141.43 

 برداشت بنه از پس دوسال
Two years after corm harvest 

b23.62 b 158.47 b 78.58 

 Corm and its extractبنه و عصاره آن  

 بنه
 Corm 

c 23.25 c 156.03 b 88 

 بنه عصاره
 Corm extract 

b 25.1 b 167.21 a 133.57 

 شاهد

 Control 
a 26.93 a 181.49 a 149.29 

. یکدیگرندارند با داریمعنی اختالف درصد پنج احتمال سطح در دانکن ازمون مبنای بر مشترک حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در  

In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.   
 

زعفران گل اتیخصوص بر بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک سن برهمکنش نیانگیم سهیمقا - 7 جدول  
Table 7- Mean comparisons for interaction effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics 

of saffron flower 

  تیمارها
 Treatments تر کالله وزن 

Stigma fresh 

weight 
(g.m-2)  

 خشک کالله وزن
Stigma dry weight 

(g.m-2)  

 تر گل وزن
Flower fresh weight 

(g.m-2)  
سن خاک 

 Farm مزرعه 

soil age 

بنه و عصاره آن  
Corm and its 

extract 

 سال چهارم کشت

 Fourth year of 

culture 

 بنه
 Corm 

19.57 de 3.96 e 264.11 b 

 عصاره بنه
 Corm extract 

21.29 c 4.22 d 275.22 b 

 شاهد

 Control 
22.63 b 4.67 b 290.39 ab 

 عدم کشت )شاهد(
 Non culture 

(control) 

 بنه
Corm 

19.97 d 4.03 e 273.64 b 

 عصاره بنه
 Corm extract 

22.48 b 4.52  c 289.06 ab 

 شاهد

 Control 
27.74 a 5.55 a 31.96 a 

دوسال پس از 
 برداشت بنه

Two years after 

corm harvest 

 بنه
 Corm 

18.73 e 3.77 f 215.38 c 

 عصاره بنه
 Corm extract 

19.94 d 3.98 e 264.22 b 

 شاهد

 Control 
21.23 c 4.27 d 279.28 ab 

داری با یکدیگرندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک بر مبنای ازمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدر هر ستون میانگین  

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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زعفران گل اتیخصوص بر بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک سن اثر نیانگیم سهیمقا - 8 جدول  

Table 8- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower 
 صفات

Characteristics 
 خشک پرچم وزن

)2-Flag dry weight (mg.m 

 تر پرچم  وزن
Flag fresh weight (mg.m-2) 

 خشک گل وزن
 )2-Flower dry weight (mg.m 

 Farm soil age سن خاک مزرعه 

 سال چهارم کشت

 Fourth year of culture 
a 4.27 a 6.7 b 48.17 

 عدم کشت )شاهد(
 Non culture (control) 

 a4.23 a6.71 a 50.75 

 دوسال پس از برداشت بنه
Two years after corm harvest 

b 3.56 b 5.57 C 45.76 

 Corm and its extractبنه و عصاره آن  

 بنه
 Corm 

c 3.26  c 5.14 c 45.65 

 عصاره بنه
 Corm extract 

b 4.1   b 6.43 b 48.62 

 شاهد

 Control 
a 4.95   a 7.8 a 51.04 

یکدیگرندارند.  داری باهای دارای حداقل یک حرف مشترک بر مبنای ازمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدر هر ستون میانگین  

In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.   
 

 از لحاظ هامیانگین داده مقایسککه از حاصککله نتایج اسککاس بر

شک کالله  وتر وزن  صفات  یمارت ینبو وزن تر و خشک گل خ

هد )  75/50 و 7/292گرم ومیلی 63/4و 96/22 یبترت بهشکککا

شت یمار(، تگرممیلی گرم و میلی 302/4و 42/21) سال چهارم ک

مار و( گرممیلی 17/48و 7/277 پس از برداشکککت  سکککالدو تی

 اختالف( گرممیلی 76/45و 95/262گرم و میلی 92/3و 19/57)

خشک کالله  وتر  وزن ینوجود داشت. باجتر( P≤ 0.05) دارمعنی

شک گل  گرم میلی  63/4و 96/22شاهد ) یماردر تو وزن تر و خ

تر و خشک کالله  وزن ترینپایین و( گرممیلی 75/50 و 7/292و

شک گل  شت ) سالدو یماردر تو وزن تر و خ  57/19پس از بردا

مشکککاهده شکککد. ( گرممیلی 76/45 و 95/262گرم ومیلی 89/3و

 یماردر تو وزن تر و خشک گل خشک کالله  وتر  وزن یشترینب

گرم میلی  79/4و 74/23) یبترت بهعدم مصکککرف بنه )شکککاهد( 

 24/19بنه ) یمارآن در ت ین( و کمترگرممیلی 04/51 و 32/296و

( مشکککاهده شکککد گرممیلی 65/45 و 01/262گرم ومیلی 89/3 و

شان داد ب رهایمات کنشبرهم(.  8و  6)جدول  شترینن تر و  وزن ی

                                                                                                                                                                                                 
1 - Amaranthus retro flexus 

شک کالله  شک گل در خ  ینشاهد و کمتر یمارتو وزن تر و خ

پس  سالمصرف بنه، و در خاک مزرعه دو یماردر تصفات مذکور 

 (.8و  7)جدول  شدمشاهدهاز برداشت 

در خاک و گل و خشک کالله  تر وزن کاهش رسدبه نظر می

 و رشد بازدارنده مواد وجود از متأثر برداشت از پس سالمزرعه دو

ستفاده با آزمایش این در که باشد زعفران بنه خودآسیبی اثر  بنه ا

در  .اسکککت نموده پیدا بیشکککتری قوت احتمال این آن عصکککاره و

 ,.Sabagh Nekonam et al ) صکککباب و همکاران یامطالعه

پات (2014 نه یاثرات آللو  یاهو رشککککد گ یزنزعفران را بر جوا

نشککان داد  یقتحق ینا یجقرار دادند. نتا یمورد بررسکک 1خروستاج

اثر  گیاهچهوزن و طول  یزعفران رو یاهگ یآبکه پودر و عصککاره

 (Azizi et al., 2006)و همکاران  یزی. عزاسککتداشککته  یمنف

علف هرز  ،غلظت عصاره بنه زعفران یشکه با افزا گردند گزارش

شلمبگچ ست و  شمگ یکدو زن خشک کاهش و با یریبه نحو چ

چهگ کارانگرددمی روبرو یاه بال و هم  ,.Eghball et al) . اق

بر  زعفران ییکورم و اندام هوا یآللوپات یرتأث یدر بررسککک( 2002
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شد چهار گ و ماش که در تناوب با  یاچاودار، گندم، لوب یزراع یاهر

بافت گیرند،یآن قرار م کورم زعفران بر  یهاگزارش کردند که 

 . است شتهدا یمنف یبیمورد مطالعه، اثر دگرآس یزراع یاهانگ
 

صاره و بنه مزرعه، خاک سن ریتأث ص بر آن ع صو  اتیخ

 زعفران برگ

شان( 9 جدول) انسیوار هیتجز جدول جینتا  ساده اثرات داد ن

 برگ، خشکوزن بر زعفران بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک عمر

عداد په برگ ت تایج اسکککاس بر .بود داریمعن برگ طول و درک  ن

سه  شاهد تیمار برگ خشکوزن بین( 10)جدول  هامیانگین مقای

 سالدو تیمار و( گرم 28/0) کشت چهارم سال تیمار(، گرم 42/0)

 وجود( P≤ 0.05) دارمعنی اختالف( گرم 18/0) برداشکککت از پس

( گرم 42/0) شاهد تیمار در برگ هر خشکوزن بیشترین. داشت

 برداشککت از پس سککالدو تیمار در برگ خشکککوزن کمترین و

شاهده( گرم 18/0) شان تیمارها کنشبرهم. شد م شترین داد ن  بی

مار در برگ خشکککککوزن هد تی  کمترین و( گرم 66/0) شککککا

شکوزن صرف تیمار در برگ خ  سالدو مزرعه خاک در و بنه، م

 و استفاده از بنه در خاک  سال چهارمگرم(  14/0پس از کاشت )

 (. 10مشاهده شد )جدول (  گرم 15/0)
 

آن عصاره و بنه و مزرعه خاک سن ریتاث تحت زعفران برگ یکم یهایژگیو( مربعات نیانگیم) انسیوار هیتجز -9  جدول  

Table 9- Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron leaf as affected by farm soil age and 

corm and its extract 

 بع تغییراتامن

S.O.V 

 

 درجه آزادی
df  

 خشک برگ وزن
Leaf dry weight 

 تعداد برگ

 درکپه
Number of leaf in 

clump 

 طول برگ 
Leaf langth 

 سن خاک مزرعه
Farm soil age 

2 ** 0.06 **11.92 ** 80.78 

 بنه و عصاره آن
Corm and its extract 

2 ** 0.07 **19.76 **59.18  

 بنه و عصاره ×سن مزرعه 
Farm age*Corm and its 

extract 

4 ** 0.008 ns 0.77 *6.21  

 اشتباه آزمایشی
Error 

18 0.0006 0.16 0.71 

 ضریب تغییرات 
 C.V. (%) 

- 2.7 4.13 3.004 

 باشد.داری میعدم معنی nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و به ترتیب معنی **و  *
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant. 

 

 مزرعه خاک در گردید مشکککخ  نتایج و مشکککاهدات برابر

 استافتاده اتفاق برگ خشکوزن کاهش برداشت از پس سالدو

مربوط به وجود مواد بازدارنده  وزن کاهش این علت اختماجً که

باشد که استفاده از بنه و عصاره  زعفرانبنه یبیرشد و اثر خودآس

کرده اسککت. در  یتاحتمال را تقو ینا یشآزما ینبنه زعفران در ا

روس اثرات ختاج وهرز سکککلمه تره  یهابوته علف روی تحقیقی

که در  دادند قرار بررسککی مورد راعصککاره بنه زعفران  یکآللوپات

عصککاره بنه زعفران، وزن برگ، سککطح  گردیدمشککخ   یجهنت

 وهرز سکککلمه تره  یهابرگ، وزن سکککاقه و وزن تک بوته علف

 ,.Rashed-Mohessel et alاسککت ) هخروس را کاهش دادتاج

2009 .) 

 نیب دهدیم نشکککان 12 جدول در هانیانگیم سکککهیمقا جینتا

 چهارم سکککال ماریت ،(75/11) شکککاهد ماریت در درکپه برگ تعداد

 اختالف( 4/8) برداشکککت از پس سکککالدو ماریت و( 4/9) کشکککت

 در کپه در برگ تعداد نیشتریب. داشت وجود (P≤ 0.05) داریمعن

 کپه در برگ تعداد نیکمتر و( 12( )شاهد) بنه مصرف عدم ماریت
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  (.12 جدول) شدمشاهده( 56/7) بنه ماریت در
 

 

 زعفران برگ اتیخصوص بر بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک سن برهمکنش نیانگیم سهیمقا -10ول جد
Table 10- Mean comparisons for interaction effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of 

saffron leaf 
 تیمارها 

 Treatments خشک برگوزن 
Leaf dry weight (mg.m-

2) 

 طول برگ
Leaf langth 

(Cm)  

 برگ خشک  عملکرد
 Dry leaf yield (kg.h-1)  سن خاک مزرعه 

Farm soil age 

بنه و عصاره آن  
Corm and its 

extract 

 سال چهارم کشت

 Fourth year of 

culture 

 بنه
 Corm 

0.15 e 24.75 d 20.71 d 

 عصاره بنه
 Corm extract 

0.25 c 28.1 c 49.24 c 

 شاهد

 Control 
0.43 b 32.89 b 114.06 b 

 عدم کشت )شاهد(
 Non culture 

(control) 

 بنه
Corm 

0.21 d 25.81 d 33.77 cd 

 عصاره بنه
 Corm extract 

0.42 b 31.95 b 103.21 b 

 شاهد

 Control 
0.66 a 38.99 a 240.97 a 

دوسال پس از 
 برداشت بنه

Two years after 

corm harvest 

 بنه
 Corm 

0.14 e 22.18 e 16.09 d 

 عصاره بنه
 Corm extract 

0.20 d 25.05 d 30.12 cd 

 شاهد

 Control 
0.24 c 25.89 d  42.23 c 

ندارند.  داری با یکدیگرحداقل یک حرف مشترک بر مبنای ازمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی های دارایدر هر ستون میانگین  

In each column, means followed by the same letter (s) are not significantly different at 0.05 probability level, using 

Duncan test. 

 

 ماریت در برگ طول نیشککتریب داد نشککان مارهایت کنشبرهم

صر ماریت در برگ طول نیکمتر و( متریسانت 99/38) شاهد  فم

شت از پس سالدو مزرعه خاک در و بنه، ( ترمیسانت 18/22) کا

این افزایش و کاهش طول برگ در (. 10 جدول) شککد مشککاهده

مذکور با صکککفات وزن خشکککک برگ و عملکرد برگ تیمارهای 

 (.10خشک در هکتار نیز مطابقت دارد )جدول 

 

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

تایج که همانگونه  دهدمی نشکککان واریانس تجزیه جدول ن

ساده  صارهتیمار خاک مزرعه و  سناثرات   بر زعفران بنهبنه و ع

بود.  دارمعنی عملکرد گل کالله و ملکردع برگ خشککک، عملکرد

برهمکنش تیمارهای مذکور بر صفات عملکرد کالله که  یدر حال

 خاک سککناثر . همچنین (11جدول ) دار نبودو عملکرد گل معنی

مزرعه و تیمار بنه و عصککاره آن و همچنین برهمکنش تیمارهای 

اسکککت  نبوده دارزعفران معنی اقتصکککادی عملکرد بر فوق الذکر

لذا از رکر داده(11جدول ) یانگین .  قایسکککه م به م های مربوط 

 عملکرد اقتصادی زعفران خودداری گردید.
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 آن عصاره و بنه و مزرعه خاک سن ریتاث تحت زعفران عملکرد( مربعات نیانگیم) انسیوار هیتجز - 11 جدول

Table 11- Analysis of variance (mean of squares) for yield of saffron as affected by farm soil age and corm and its extract 
 بع تغییراتامن

S.O.V 

 درجه آزادی
df  

برگ خشک عملکرد  
 Dry leaf yield 

 کالله عملکرد
 Stigma yield  

 گل عملکرد
 yield Flower 

 اقتصادی عملکرد
 Economical yield  

 سن خاک مزرعه
Farm soil age 

2 **21762.8 **26.1 ** 93381.3 ns 65171.1 

 بنه و عصاره آن
Corm and its extract 

2 ** 27561.2 *40.5 ** 136373.2 ns 101225.3 

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

4 ** 6590.8 ns 1.9 ns 2000.3 ns 4673.8 

 اشتباه آزمایشی
Error 

18 120.3 0.69 2958.5 173.8 

 ضریب تغییرات
C.V. (%) 

- 3.7 15.3 15.8 15.3 

 باشد.داری میعدم معنی nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و به ترتیب معنی **و  *
* and ** are significant at the 0.05 and 0.01 probability respectively and ns is no significant. 

 

ساس بر سه نتایج ا عملکرد  ین( ب12جدول ) هامیانگین مقای

 کیلوگرم 1/437 و  07/7 یب)به ترت شاهد تیمار درگل  و کالله

 کیلوگرم 1/361و   64/5سککال چهارم کشککت ) یمار(، تهکتار در

 4/235و    68/3پس از کشکککت ) سکککالدو تیمار و( هکتار در

تار در کیلوگرم مار( در تهک عه اختالف  سکککناثر  ی خاک مزر

و  کالله عملکرد یشککترین. بشککتوجود دا (P≤ 0.05) داریمعن

 عملکردهای مذکور در ینشکککاهد و کمتر یمارت درگل  عملکرد

 نتایج اسککاس بر. شککد مشککاهدهپس از برداشککت  سککالدو تیمار

 درگل  و کالله عملکرد ین( ب12)جدول  هامیانگین مقایسکککه

 در کیلوگرم 3/459و  54/7عدم مصکککرف بنه )شکککاهد( ) یمارت

( و هکتار در گرمکیلو 7/359و  54/5) بنهعصکککاره تیمار(، هکتار

مارت نه ) ی مار در( هکتار در کیلوگرم 5/214و  3/3ب نه اثر تی  و ب

 یشککترین( وجود دارد. بP≤ 0.05) دارمعنی اختالف بنهعصککاره

 ینعدم مصرف بنه )شاهد( و کمتر یمارت درگل  و کالله عملکرد

 کنشاثر برهم. شککد مشککاهدهبنه  یمارت درگل  و کالله عملکرد

شان داد ب( 10)جدول  یمارهات شترینن  در برگ خشک عملکرد ی

 عملکرد ین( و کمترهکتار در کیلوگرم 97/240شکککاهد ) یمارت

پس  سالدو مزرعه خاک در و بنه مصرف تیمار دربرگ خشک 

  (.10( مشاهده شد )جدول هکتار در کیلوگرم 09/16از کاشت )

قات مختلف لت تحقی نه زعفران  موادی وجود بر دج در ب

و وزن  یزنبر درصکد و سکرعت جوانه یآشککار یرداشکته که تأث

شک  شت سایر گیاهانخ ست هدا  Abbasi- Alikamar et) ا

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

یاییمواد آللوشککک  یاهیگ یزیولوژیکیف یهاواکنش یبر برخ یم

تنفس  یشه،رشد و نمو ر ی،سلول یمتقس یی،مانند جذب مواد غذا

سنتز پروتئ سنتز،  شا، جوانه یرینفورپذ ین،و فتو  یتو فعال یزنغ

 یعیو طب یزراع یهایژگیاز و یبر برخ ینها و همچنیمآنز

 یاشکوب بند یتریفیکاسیون،و ن یتروژنن یتبر تثب یرهمچون تأث

هانگ یشرو جدد  یا ندمی تاثیرو مشککککالت کشکککت م  گذار

(Kruse et al., 2000.)  

  گیرینتیجه

 کاهش باعث مزرعه در زعفران مجدد کشت داد نشان نتایج

 میزانبه ترتیب به آنها گلعملکرد برگ و  (p≤ 0.05) دارمعنی

و  یکاربرد عصاره آب ین. همچناستشده درصد 27 و 17از  یشب

شده زعفران باعث کاهش ب صد 10از  یشبنه خرد   یاجزا یدر

 در برگعملکرد کالله و  یشکککترین. بیدگرد زعفران برگگل و 

 و( هکتار در کیلوگرم 97/240و  88/9 یبشکککاهد )به ترت یمارت

پس از خروج بنه و  سککال دو مزرعه خاک تیمار در آنها کمترین

 در کیلوگرم 09/16و  27/2 یبرتمصکککرف بنه خرد شکککده )به ت

 .بود( هکتار
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 زعفران گل اتیخصوص بر بنه عصاره و بنه و مزرعه خاک سن اثر نیانگیم سهیمقا  -12 جدول
Table 12- Mean comparisons for the effects of farm soil age, corm and its extract on characteristics of saffron flower 

 صفات
Characteristics 

 کالله  عملکرد
)1-kg.h( Stigma yield  

 گل  عملکرد
 Flower yield (kg.h-1) 

 تعداد برگ در کپه

 Number of leaf in clump 
 Farm soil age سن خاک مزرعه 

 سال چهارم کشت

 Fourth year of culture 
 b 5.64  b361.1 b9.40 

 )شاهد(عدم کشت 
 Non culture (control) 

 a7.07 a437.1 a11.75 

 دوسال پس از برداشت بنه
Two years after corm harvest 

c3.68 c235.4 c8.40 

 Corm and its extractبنه و عصاره آن  

 بنه
 Corm 

 c3.3 c214.5 c7.56 

 عصاره بنه
 Corm extract 

b5.54 b359.7 b10.45 

 شاهد

 Control 
 a7.54 a459.3 a12 

داری با یکدیگرندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک بر مبنای ازمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدر هر ستون میانگین  

In each column, means followed by the same letter(s) are not significantly different at 0.05 probability level, using Duncan test.   

 

شت یسابقه دارای که ایخاک مزرعه ستبوده زعفران ک  ا

)عملکرد  عملکرد کاهش در را تأثیر بیشککترین( تیمار اول)سککطح 

کشککت . داشککت زعفران( اقتصککادی عملکرد گل و کالله، برگ،

 کشت تحت که ایمزرعه از شده برداشت خاک در زعفران مجدد

 مواجه رویشککی صککفات رشککد و عملکرد کاهش با بود، زعفران

 باعث و بوده آللوپاتی خاصکککیت دارای نیز بنهآبیعصکککاره. گردید

 نسبت بنه آبیعصاره عملکرد کاهش ولی گردیده عملکرد کاهش

 کاهش با داشککته اسککت زعفران کشککت سککابقه که ایمزرعه به

جه کمتری عملکرد ید موا که برخی  .گرد مال وجود دارد  این احت

صاره گیری تغییر ماهیت داده و یا  مواد موجود در بنه در فرآیند ع

از بنه خارج نشده باشند اما وقتی در معرض خاک و گیاه قرار می 

 گیرند با گذشت زمان مواد آللوپاتیک را خارج می نمایند. 

 یاهگ در آن قبالً)که  شککاهد مزرعه خاک با توجه به اینکه در

شت زعفران شده ک شدی صفات و عملکرد کاهش( ن شاهده ر  م

 به مربوط زعفران آللوپاتی خاصکککیت که توان دریافتنشکککد می

 و عملکرد. باشدمی شده کشت مزارع در گیاه این پوسیده بقایای

 شکککدهخرد بنه آن در که مزارعی در زعفران رشکککدی صکککفات

 اضککافه بنهعصککاره آن به که مزارعی به نسککبت گردیدهاضککافه

ستشده  آن بنهعصاره و بنه افزودن با. یافت داریمعنی کاهش ا

صورت شت تحت که ایمزرعه خاک در جداگانه ب  بود، زعفران ک

صورت عملکرد  اعالم توانمی بنابراین .یافت کاهش داریمعنی ب

عملکرد  دارمعنی کاهش باعث مزرعه در زعفران بنه بقایای نمود

 گردد.  یعملکرد بنه و گل زعفران م یو اجزا

شان پژوهش این یجنتا یطورکلبه شت داد ن  زعفران مجدد ک

 دارمعنی کاهش باعث زعفران کشکککت سکککابقه با مزرعه یک در

نه و گل عملکرد ید زعفران ب نه افزودن همچنین. گرد  هایب

 و گل عملکرد دارمعنی کاهش باعث زعفران بنه عصاره یا ناسالم

افزودن  ی. از طرفاستشده زعفران عملکرد اجزای همچنین و بنه

 کشت تحت کشت، سابقه دارای هایخاک به بنهیایعصاره و بقا

 داشته زعفران مجدد کشتبر  یقو یبیآسخودآثار  کشت بدون و

شت سابقه که مزارعی در تأثیر این که  اثر با دارد وجود آن در ک

 کشاورزان شودمی توصیه اساس همین بر. استبوده روبرو بیشتر
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 در آن مجدد کشککت در زعفران بقایای منفی اثرات کاهش جهت

 یاز خاک و پاکسکککاز هابنه کامل خروج به نسکککبت مزرعه، یک

کشکککت مجدد  نمایند تا امکانبنه زعفران اقدام  یایمزرعه از بقا

 .  گردد میسرمزرعه یک زعفران در 
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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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