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  یر وزن بنۀ مادري و دو روش کشت بر عملکرد گل و بنۀ دو اکوتیپ زعفرانتأثبررسی 

 )Crocus sativus L. (در شرایط اقلیمی تبریز  
  

   1سعیده علیزاده سالطه
  1394شهریور  4 :تاریخ پذیرش                                   1394خرداد  23:  تاریخ دریافت

  
  چکیده

بررسی امکان و شرایط بهینه کشت زعفران در منطقه تبریز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه تبریـز     منظوربه
استفاده از دو اکوتیپ کاشمر و  ارهاي آزمایش شاملتیم. تصادفی با سه تکرار انجام گرفت کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل صورتبه

آمده  دست به نتایج. ردیفی بودند و ايکپه کشت روش و در دو) گرم 9و بیش از  9تا  1/7، 7تا  1/5، 5تا  3(مادري  بنه وزن سطح 4 مرند در
اما تـأثیر دو اکوتیـپ    گرفتند، روش کشت قرار و بنه مادري وزن یرتأث تحت داريمعنی طوربه زعفران بنه هاي عملکردشاخص که داد نشان

 در بنـه  65/342( سـطح  واحـد  در بنه دختري کل تعداد گرم بیشترین 9وزن بیش از  با مادري هايبنه از استفاده. دار نبودمورد کاشت معنی
هـاي  بررسـی شـاخص   .داد نشان را و همچنین بیشترین عملکرد گل) مترمربع در گرم 9/892( هاي دختريبنه عملکرد بیشترین و) مترمربع

 بـا  هاي بنه رسد تولید نظر می به. یافت یشافزا نیز گل عملکرد شده، کشت هاي بنه وزن افزایش با که داد نشان 91زعفران در سال  دهیگل
مچنین بیشترین عملکـرد  ه .باشد در زمان کشت می درشت مادري هاي نیازمند استفاده از بنه گل، عملکرد افزایش آن دنبال به بیشتر و وزن

هـاي دختـري    یر دو روش کشت بر تعداد و وزن بنـه تأثنتایج حاصل از . یدمشاهده گرداي  کالله، در روش کشت ردیفی نسبت به کشت کپه
نیـز   هاي مادري با وزن هفت گرم بـه بـاال و  در مجموع، استفاده از بنه. اي بود تولید شده، حاکی از برتري کشت ردیفی نسبت به کشت کپه

  .ها با روش ردیفی تأثیر مثبتی بر رشد و عملکرد زعفران نشان دادکاشت بنه
 

  .کالله عملکرد اي،کاشت ردیفی، کاشت کپه دختري، بنه :کلیدي کلمات
  

  1مقدمه
 يهـا  آب سطح کاهش و بارندگی میزان کاهش به توجه با امروزه
 تولید شور،ک مختلف نقاط در هوایی و آب تنوع به توجه با و زیرزمینی

 یتـوجه  قابـل  نسـبی  مزیـت  از کـه  کـم  آبـی  نیـاز  داراي محصوالت
 هـاي  یژگـی و. گیـرد    قـرار  کار و کشت اولویت بایستی در برخوردارند،

ـ  یـر غ يها زمان در آبیاري کم، آبی نیاز ازجملهزعفران  خاص  یبحران
 سال مدت چندین به مزارع از برداري بهره امکان گیاهان، سایر آبی نیاز

                                                                                                
  .استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز - 1

 نگهـداري محصـول،   و نقل و حمل سهولت کشت،ک نوبت ی از پس

اسـتعدادهاي   فاقد که مناطقیباال، امکان کشت در  زایی اشتغالامکان 
دارا بودن خـواص   ،باشند یم کشاورزي آب محدودیت داراي و صنعتی

ایـن گیـاه را از    خارجی مناسب، و داخلی فروش بازار نیز و دارویی زیاد
 Daneshvar( نمـوده اسـت  و کار برخوردار ارزش باالیی براي کشت 

Kakhki & Farahmand Gelyan, 2012; Amirghasemi, 
بـه دلیـل دارا بـودن خصوصـیات ویـژه       گیـاه  ایـن بنـابراین،  ؛ )2001

تـوان   کشت بوده و می نهاده قابل زراعی کم يها فیزیولوژیکی، در نظام
ار و داراي هاي کشاورزي پایـد  عنوان گیاهی جایگزین در نظام آن را به
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ــره ــت به ــ قابلی ــرداري در زم ــاي ینب ــت   ه ــر گرف ــازده در نظ ــم ب ک
)Temperini et al., 2009.(  

 خـانواده  بـه  متعلـق  .Crocus sativus Lعلمـی   نام با زعفران

داراي سـاقه   و هـوایی  سـاقه  بـدون  چندسـاله،  علفی، گیاهی زنبقیان،
 زعفران کیخورا قسمت .باشد می 1زیرزمینی و توپر به نام بنه یا کورم

 ینبهـاتر  از گـران  یکـی  کـه  باشد می آن رنگ سرخ و سه شاخه کالله

 مختلفی مصارفو  ارزش استاب بسیار نیز دارویی ازنظر و هاست ادویه

 ایـران  در ).Grilli-Caiola, 2004(درمـانی دارد   و غذایی صنایع در

 و اشـتغال  آب، وري بهـره  نظیـر  مختلـف  هـاي  جنبـه  از يکارزعفران
 صادراتی محصوالت ازجمله زعفران. است موردتوجه یرنفتیصادرات غ

 ارز تواند می فرآوري آن و تولید فرایندهاي به توجه صورت در که است

 ).Amirghasemi, 2001( نمایـد  کشـور  نصـیب  را یتـوجه  قابـل 
ایـن محصـول    تولیـد  هـاي اخیـر میـانگین   ویژه در سال ین بهباوجودا

 از دالیل عمـده آن  واست  یافته یتوجه قابلارزشمند در ایران کاهش 
باشـد   مـی  زراعـی  جدیـد  هـاي  مدیریت از استفاده عدم و سنتی کشت

)Mollafilabi & Shoorideh, 2009( .     شـرایط مـؤثر بـر کمیـت و
 Kafi(باشـد   کیفیت زعفران شامل شرایط اقلیمی و عوامل زراعی می

et al., 2002.(    ار با توجه به کشت زعفران در نقـاط مختلـف و سـازگ
هـاي مختلفـی از   شدن محصول با شرایط خاص آب و هوایی، اکوتیپ

بومی یـک منطقـه بـا     هايتوده. این گیاه در نقاط متفاوت وجود دارند
پیداکرده  منطقه آن اقلیمی شرایط با مناسبی که سازگاري یناتوجه به 

و در طی سالیان طوالنی در شرایط مختلف محیطی بقاي خود را حفظ 
 ,Ahmadi & Bahrani(برخوردارنـد   اي ویـژه  اهمیـت  زا انـد،  نموده

 یـک  عنـوان  به باشند نیز صفات مناسبی داراي که یدرصورت و) 2009

باشـند   مـی  اسـتفاده  قابل ارقام جدید اصالح در ارزشمند ژنتیکی منبع
)Baydar et al., 1999.(  

 هـا  گلمورد زعفران، فاکتورهاي ژنتیکی و محیطی رشد و نمو  در
از سوي دیگر، زعفران گیاهی عقیم اسـت و تکثیـر   . کنند میرا کنترل 

گونه زراعی آن مورد کشت  گیرد، لذا یک آن به روش رویشی انجام می
اما با توجه به شرایط متقابل محیطی ممکن اسـت  ؛ گیرد و کار قرار می
مثـال   عنوان به. هاي مختلف به وجود آمده باشد یپاکو تتغییراتی بین 

                                                                                                
1  - Corm 

یـژه در  و بهبر عملکرد کالله و کیفیت محصول زعفران ها تأثیر اکوتیپ
  ).Ramezani, 2000(است  یدهگردسال اول مشاهده 

در بین عوامل محیطی دمـاي محـیط و میـزان بارنـدگی در طـی      
دمـاي  . باشـند فصل رشد دو عامل مهم بر رشد و عملکرد زعفران مـی 

 درهـا   گـل  تمایزیـابی  براي دما ترین مطلوب گراد یسانت درجه 25-23
 ایـن  کـه  )Molina et al., 2004(اسـت   بنه تابستانه رشد در زعفران

  .دارد وجود تبریز منطقه در شرایط دمایی
 تحـت ممکن اسـت  مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی زعفران 

گرفته و در حصول  قرار آزمایش مورد تیمارهاي یا محیطی شرایط تأثیر
کمیـت و کیفیـت بـاالي    جهـت دسـتیابی بـه    یر بگذارد، لذا تأثنتیجه 

 ، تمهیداتی نظیر؛ انتخـاب محصول، عالوه بر شرایط محیطی و اقلیمی
 انتخـاب  ماننـد  زراعـی  بـه  عملیـات  انجام و کشت جهت مناسب ارقام

 مطلوب کشت يها روش انتخاب کشت و براي مناسب مادري هاي بنه
 درنتیجـه میـزان   و مراحـل  ایـن  بهتـر  چـه توانند در طی شدن هر  می

 صورت بهتکثیر زعفران  .داشته باشند فراوانی یرتأث زعفران گل عملکرد
شده بر روي بنه مادري صـورت   هاي دختري ایجاد رویشی و توسط بنه

 ازنظـر بنـه مـادري    اندازهکیفیت و  ).Namin et al., 2010(گیرد می
هاي دختـري و   پتانسیل گلدهی و نیز از حیث رشد رویشی و تولید بنه

 بـا  مـادري  هاي بنه. باشد ال بعد داراي اهمیت میدر نتیجه عملکرد س
 به توجه باشند و با می باالتري غذایی اندوخته داراي عموماً باالتر وزن

 وابسته اساساً ،ها آن شدن مستقل زمان تا دختري هاي بنه رشد که ینا
 تشـکیل  مسـتقیماً  توانـد  مـی  مـادري  بنـه  اندازه است، مادري بوته به

 .)Koocheki et al., 2014(قرار دهـد   تأثیر تتح را دختري هاي بنه
ها قبل از رشد رویشـی   رشد زایشی زعفران و ظهور گلاز سوي دیگر، 

 در یـژه و بـه  زعفـران  و رشـد  )Kafi et al., 2002(گیرد  آن انجام می
 مـادري  بنـه  موجـود در  غذایی ذخیره میزان به وابسته ابتدایی، مراحل
. )Amirshekari et al., 2007; Koocheki et al., 2007( اسـت 
 ایران سنتی مزارع در زعفران عملکرد بودن پایین مهم دالیل از یکی

 اسـت  بـذر  عنـوان  بـه  قـدیمی  مـزارع  کوچـک  هـاي  بنـه  از اسـتفاده 
)Hemmati Kakhki, 2003 .(  بر اساس نتایج صـادقی)Sadeghi, 

هـاي دختـري بیشـتر و     هاي درشت از طریـق تولیـد بنـه    بنه ،)2012
 بعد از کشت سال دو در آوري و عملکرد مزرعه را ظرفیت گل تر درشت
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 تولیـد  میـزان  برابر دو حدود به زعفران و میزان عملکرد داده یشافزا

گرفته نیز وجود همبسـتگی   تحقیقات دیگر انجام. رسد سنتی می مزارع
هـاي دختـري بیشـتر و     مثبت بین وزن بنه مادري با تولید تعـداد بنـه  

ــین  ــزایشهمچن ــزا اف ــدهی ومی ــرد ن گل  & Kaushal( عملک

Upadhyay, 2002; Koocheki et al., 2014; Demaastro & 
Ruta, 1993; Hasanzadeh aval et al., 2013; Gresta et al., 

2008; Renau-Morata et al., 2012; Gresta et al., 2008(  را
  . کنند بیان می

ـ  یکی دیگر از عوامل تعیین ران، روش کننده عملکرد و کیفیت زعف
بـا   )Behnia et al., 2009(و همکـاران   بهنیـا . باشـد  کشـت آن مـی  

اي و ردیفـی، روش ردیفـی را منـتج بـه      بررسی دو روش کشـت کپـه  
کاشت زعفران به روش ردیفی در مقایسه . اند هبیشترین عملکرد دانست
اي و پخشی به دلیل بهبود خصوصیات رویشـی   با دو روش کشت کپه

تـر و خشـک    یش تعداد بنه دختري، تعداد گـل، وزن گیاه، منجر به افزا
 ;Koocheki et al., 2011(شود  گل و وزن خشک کالله زعفران می

Kafi, 2002; Behnia, 2008(.  
منظـور   بـه کمبود روزافزون آب در منطقه آذربایجـان و  با توجه به 

 فصـل  طول در یآب کم دلیل به که اراضی و آبی منابع از بهینه استفاده
یجه، لزوم افزایش کشت و کار گیاهان درنتنیستند و کشت  قابل زراعی

امکان تا  سعی شده استتحقیق حاضر ي زراعی، در ها نهادهیاز به ن کم
شود و الگوي مناسب و شرایط بهینـه    بررسی کشت زعفران در منطقه

سازي اثر عوامـل زراعـی بـر     بهینههمچنین با . گردد یینتعکاشت آن 
ضـمن گسـترش    در شرایط آب و هـوایی تبریـز   عملکرد گیاه زعفران

دسـت  به بـاالترین عملکـرد   کشت و کار این گیاه ارزشمند در منطقه 
  .پیدا کرد

  
  هامواد و روش

کامـل   يهـا  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایش بهاین 
در محل ایستگاه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي    تصادفی با سه تکرار

 02و درجه  38پوشان با عرض جغرافیایی  خلعتدانشگاه تبریز واقع در 
دقیقـه شـرقی و ارتفـاع     28درجه و  48دقیقه شرقی، طول جغرافیایی 

  .انجام گرفت 94-91ي زراعی ها سالمتر از سطح دریا و در  1567
تن در هکتار کـود   20ي زمین ساز آمادههمزمان با انجام عملیات 
یش دو اکوتیـپ زعفـران   در این آزما. شد دامی پوسیده به خاك اضافه

و  9تـا   1/7، 7تـا   1/5، 5تا  3(گروه وزنی بنه  مرند و کاشمر در چهار
 هـاي بلـوك  طـرح  قالب ، دراي روش کاشت کپهدو و ) گرم 9بیش از 

هاي مـادري  کاشت بنه. مقایسه شدند باهم تصادفی با سه تکرار کامل
در ، )جهت جلوگیري از سرماي شدید زمسـتان ( متر یسانت 20عمق  در

 91شـهریور   براي تمام تیمارها و در اواخر متر 2×2 با ابعاد ییها کرت
هـا   متر و فاصله بین بنـه  یسانت 40ها  یفردفاصله بین . صورت گرفت

متر بوده و فاصله بین  سانتی 5و  20اي به ترتیب  ردیفی و کپه درروش
 اي چهـار بنـه در هـر    در روش کپه. گرفته شدنیم متر در نظر  ها کرت
  .گرفته شدیکسان در نظر  ها کرتو تراکم بنه در کلیه  کاشته شدکپه 

خـاك   نمونـه قبل از اجراي آزمایش از خاك محل اجـراي طـرح   
و براي تعیـین خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك بـه        شد یهته

  .شده است ارائه 1نتایج آنالیز خاك در جدول . منتقل شدآزمایشگاه 

  
  شیمیایی خاك محل مورد آزمایشمشخصات فیزیکی و  - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in experimental site 

  بافت خاك
Soil texture  

درصد 
  اشباع
SP 

)%(  

  الکتریکی هدایت
EC  

(dS.m-1)  

شاخص 
  واکنش

pH  

کربن 
  یآل

OC  
(%)  

  نیتروژن
N 

(mg.kg-1)  

  فسفر
P 

)mg.kg-1(  

  پتاسیم
K 

)mg.kg-1( 

  شن
Sand 

)%(  

  سیلت
Silt 

)%(  

  رس
Clay 

)%(  

  لومی-شنی
Sandy-loam 

37 3.33 7.8 1.2 0.5  36  480  76  18 6  
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صـورت   اولین آبیاري بالفاصله بعد از کاشت و دومین آبیـاري بـه  

 زعفـران  هاي گـل  سبک یک هفته بعد باهدف تسهیل در خروج جوانه
ی و بر اساس نیـاز گیـاه   با توجه به بارندگهاي بعدي  آبیاري .انجام شد

ي هرز نیـز در طـی   ها علفشکنی و وجین  عملیات سله .صورت گرفت
  .یدانجام گردفصل رشد 

 91ماه سال  آبان اواسط در گل برداشت عملیات گلدهی، شروع با
 صـورت  بهي ظاهر شده در هر کرت ها گلآغاز شد، به این صورت که 

 در گـل  تعـداد (گل  دعملکر به مربوط يها شاخصشده و  انجام روزانه
و  تر وزنگل و وزن خشک گل و همچنین  تر وزن عملکرد سطح، واحد

گیـري   به نمونـه  ها کرتهمچنین بخشی از  .شدند یینتع خشک کالله
 شـدن  خشک با 94بدین منظور در خرداد . تخریبی اختصاص داده شد

متر  یسانت 40در مساحت  بنه برداشت هوایی، عملیات يها اندام کامل
. گیري گردیـد  هاي دختري اندازه و تعداد و وزن بنه صورت گرفتهع مرب
-5، 1-3(گروه  چهاردر  ،وزنبر اساس هاي دختري برداشت شده  بنه
گیـري   توسط ترازوي دقیق مورد اندازه) گرم  9تا  1/7و  7-1/5 ،1/3

 افـراز  نـرم  از اسـتفاده  با آزمایش يها داده وتحلیل یهتجز. قرار گرفتند
SPSS يا دامنـه  چنـد  آزمون از استفاده با نیز ها میانگین. م گرفتانجا 
  .شدند مقایسه  درصد پنج آماري احتمال سطح در و دانکن
  

  نتایج و بحث
  یر اندازه بنه مادري و روش کاشت بر گلدهی زعفران تأث

دهـی  هاي مادري بر خصوصیات گل یر وزن بنهتأثنتایج حاصل از 
هاي مادري، تمام خصوصـیات   یش وزن بنهبا افزا. دار بود زعفران معنی

هاي مادري با وزن بیش  استفاده از بنه. داد  گل میزان باالتري را نشان
کـه   یدرحـال گرم منجر به بیشترین میزان عملکرد زعفران گردید،  9از 

وري  گـرم و کمتـر، فاقـد بهـره     3هاي کوچک و حـدود   استفاده از بنه
و  تـر  وزنگـرم،   9تـا   3دري از با افـزایش وزن بنـه مـا   . اقتصادي بود

گـل از   تـر  وزنیب به ترت(داد   داري نشان خشک گل نیز افزایش معنی
). 2جـدول  ) (01/13تـا   94/1و وزن خشک گـل از   61/97تا  48/14

نیز با  )Hassanzadeh aval et al., 2013( زاده اول و همکاران حسن
دادنـد    نشـان گرم  9هاي مختلف مادري از یک تا  بررسی اثر وزن بنه

در تحقیـق  . یابـد  گل افزایش می تر وزنکه با افزایش وزن بنه مادري، 
دار  و خشک کالله نیز معنی تر وزنهاي مادري بر  یر وزن بنهتأثکنونی 

 تـر  وزنگـرم و بیشـتر،    9تـا   3هاي مـادري از   با افزایش وزن بنه. بود
تـا   118/0و وزن خشـک کاللـه از    49/5تـا   81/0کالله به ترتیب از 

بـا توجـه بـه    ). 2جدول (داد   گرم در واحد سطح افزایش نشان 770/0
به دلیـل   تر بزرگهاي مادري  توان گفت که بنه آمده، می دست نتایج به

اي و غـذایی بـاالتر، نقـش زیـادي در بهبـود       دارا بـودن مـواد ذخیـره   
نتیجه موجب افـزایش تعـداد و    خصوصیات گلدهی زعفران داشته و در

کـه   شـده اسـت  گـزارش  . شـود  در نهایت وزن کاللـه مـی  وزن گل و 
تر رشـد رویشـی بـاالتري داشـته و در نتیجـه میـزان        هاي درشت بنه

فتوسنتز و ذخیره باالتر مواد غـذایی منجـر بـه افـزایش تولیـد گـل و       
وزن بنــه یکــی از عوامــل اصــلی  آنجاکــه از. شــود عملکــرد آن مــی

ـ   تعیین  Molina et(باشـد   یکننده میزان گلدهی و عملکرد زعفـران م

al., 2005(، رو افزایش وزن بنه مادري موجب بهبود تعداد گل   ینا از
ید نتایج رضـوانی مقـدم و   مؤنتایج حاصل از این آزمایش، . شود نیز می

کـه   باشـد  مـی  )Rezvani Moghaddam et al., 2013(همکـاران  
گرم  5ها از  درصدي وزن کالله با افزایش وزن بنه 100بهبود بیش از 
محققــان دیگــر نیــز نتــایج . گــزارش کردنــدگــرم را  8بــه بیشــتر از 

یر مثبت وزن بنه بر پتانسیل گلدهی تأثکنند و  یید میتأآمده را  دست به
ــد  نشــان کــرده و بــالطبع افــزایش عملکــرد گــل زعفــران را خــاطر ان

)Mashayekhi et al., 2006; Arsalan et al., 2006 .(  دلیـل
تـر را   هـاي درشـت   در صورت استفاده از بنـه  افزایش عملکرد زعفران

تر و در نتیجه تسریع در وقـوع   به تقسیم سلولی باالتر و سریعتوان  می
  ).Molina et al., 2004( دادمراحل فنولوژیکی تولید گل نسبت 

دار  دهی زعفـران معنـی  هاي گلیر روش کاشت نیز بر شاخصتأث
نسبی روش کشت ردیفـی   ها نشانگر برترينتایج مقایسه میانگین. بود

کشـت ردیفـی    درروشو خشـک کاللـه    تر وزن. اي بود به کشت کپه
 53/0و  34/3یـب  بـه ترت (اي بود  داري باالتر از روش کپه یمعنطور  به

آمده توسـط کـوچکی و همکـاران     دست نتایج حاصل با نتایج به). گرم
)Koocheki et al., 2011(، مطابقت داشت.  
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  91یر وزن بنه مادري و روش کاشت بر خصوصیات گل زعفران در سال تأثسه میانگین نتایج مقای - 2جدول 

Table 2- Mean comparison of maternal corm weight and planting method effect on flower characteristics  
  کالله خشک وزن

Dry weight of stigma 
(g) 

  وزن تر کالله
Fresh weight of stigma 

(g) 

  ن خشک گلوز
Dry weight of flowers 

(g) 

  وزن تر گل
Fresh weight of flowers 

(g) 

  تیمار
Treatment 

 Mother corm weight وزن بنه مادري
0.118d  0.809d  1.943d  14.478d  3 to 5 g  
0.355c  2.469c  5.553c  43.313c  5.1 to 7 g 
0.643b  4.492b  10.839b  76.960b  7.1 to 9 g 
0.770a  5.494a  13.014a  97.605a  > 9 g 

  Planting methodروش کاشت 
0.487b 2.857b  7.44b  59.306b  اي  کپهMass 

planting 
0.527a 3.343a  8.03a  60.49a   ردیفیRow planting 

  
و خشک کالله را در روش کشـت ردیفـی    تر وزنایشان بیشترین 

با وجـود  . به دست آوردنداي و تصادفی  ي کشت کپهها روشنسبت به 
اي تعـداد و   کشت کپه درروشتوان  ي اول کشت میها سالکه در  ینا

-باالیی را انتظار داشت، اما با افزایش سن زعفـران  نسبتاًعملکرد گل 

زار، به دلیل افزایش رقابت بر سـر جـذب آب و مـواد غـذایی، کشـت      
همچنین امکان کشت و کـار و  . اي ارجحیت دارد ردیفی به کشت کپه

یـد برتـري   مؤي زعفران در روش کشت ردیفی ها گلنیزه برداشت مکا
  .باشد اي می این کشت نسبت به روش کشت سنتی و کپه

  
هـاي  تأثیر اندازه بنه مادري و روش کاشـت بـر رشـد بنـه    

  دختري زعفران
هاي دختري تولید شده در واحد سـطح، بیـانگر اخـتالف     تعداد بنه

. کشـت شـده بـود    هاي مختلـف بنـه مـادري   دار بین تیمار وزن معنی
هاي دختري در واحد سطح با  که بیشترین میزان تولید کل بنه يطور به

بنـه در   342حـدود  (آمد  دست گرم به 9هاي مادري بیش از  کاشت بنه
هـاي دختـري    هـاي بنـه   بندي انـدازه  همچنین در تقسیم). واحد سطح

 9ا ت 1/7و  7تا  1/5، 5تا  1/3، 3تا  1(آمده که در چهار سطح  دست به
شـده اسـتفاده از    گیـري  صورت پذیرفت، در تمامی مـوارد انـدازه  ) گرم
هاي مادري با بیشترین وزن، باالترین تعداد بنـه دختـري را تولیـد     بنه

هـاي   وزن بنـه (گیـري عملکـرد بنـه     در مـورد انـدازه  ). 3جدول (نمود 
هـا   نیز نتایج مشابهی بـا تعـداد بنـه   ) دختري تولید شده در واحد سطح

هـاي   نتایج حاصل از ایجـاد تعـداد بـاالتر بنـه    ). 4جدول (آمد  دست به

تواند به این دلیل باشد کـه   ، میتر بزرگهاي مادري  دختري توسط بنه
به دلیل اندوخته غذایی باالتر، رشد رویشـی بـاالتري    تر بزرگهاي  بنه

داشته و در نتیجه میزان فتوسنتز و ذخیره باالتر مواد غذایی، منجر بـه  
نتـایج مشـابهی   . اسـت  گردیده تر بزرگهاي دختري بیشتر و  هتولید بن

 Hassanzadeh aval et( است یدهگردتوسط سایر محققین گزارش 

al., 2013; Koocheki et al., 2014; Mashayekhi et al., 
2006; Sadeghi, 2012; Mollafilabi, 2012.(   ــایج ــابر نت بن

ش عملکرد اقتصادي تر جهت افزای هاي درشت آمده، کشت بنه دست به
هاي مادري مناسب، عـالوه بـر   استفاده از بنه .شود زعفران توصیه می

 طریق برد، از یم باال را مزرعه اول کشت عملکرد سال همان که در این

، میـزان تولیـد گـل و    تـر  بزرگ و هاي دختري با تعداد بیشتر بنه تولید
دهـد   مـی    افـزایش  نیـز  بعـد  يهـا  سال براي زعفران را مزارععملکرد 

)Hemmati Kakhki, 2003( .تر موجب هاي مادري درشت کشت بنه
 گیاهـان  بـا  مقایسـه  در بیشـتري  برگ با مقدار تر بزرگایجاد گیاهان 

 تـر  درشـت  هـاي  بنـه  در. شـود  تر مـی  کوچک هاي بنه کشت از حاصل
 تر کوچک هاي بنه به نسبت ها، برگ رشد آن دنبال به و سلولی تقسیم
 امکـان  ،هـا  بـرگ  بیشـتر  طول و زودتر رشد. افتد می اقاتف زودتر کمی

 شده ساخته فتوسنتزي مواد افزایش و محیطی شرایط از بیشتر استفاده
تـر   دختري درشـت  هاي بنه ایجاد موجب نهایت در و داشته همراه به را
  ).Molina et al., 2004( شود می رشد فصل پایان در

هاي دختـري تولیدشـده    بر اساس نتایج حاصل از تعداد و وزن بنه
 افزایش موجب اي کپه اي و ردیفی، روش در مقایسه بین دو روش کپه
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 گـرم  9 تـا  7گروه  در که حالی در گرم گردید، 3 تا 1 گروه در بنه تعداد
 ردیفی روش بنابراین. بیشتري شد بنه موجب تولید تعداد ردیفی روش

 افـزایش  موجـب  اي کپـه  روش و درشت هاي بنه تعداد افزایش موجب
 يهـا  گـروه  در بنـه  وزن خصـوص  در. شـده اسـت   ریز هاي بنه تعداد

بـر اسـاس نتـایج    . آمـد  آمـده  دسـت  بـه نتایج  همین نیز وزنی مختلف
در سال  )Behnia et al., 2008( آمده توسط بهنیا و همکاران دست به

اي بـاالتر از   هاي دختري در روش کپـه  اول و دوم کشت، عملکرد بنه
امـا در دو سـال بعـدي بـاالترین عملکـرد در روش      روش ردیفی بود، 

آمده در ایـن آزمـایش مطابقـت     دست ردیفی حاصل شد، که با نتایج به
) Koocheki et al., 2011( همچنین نتایج کوچکی و همکـاران . دارد

در مقایسه سه روش کشت، نمایانگر بهبود خصوصـیات رویشـی و در   
از دالیـل  . اي بود ت کپهنتیجه افزایش تعداد بنه دختري در روش کاش

توانـد رقابـت    اي مـی  کاهش رشد و عملکرد بنۀ زعفران در روش کپـه 
اي باال به دلیل وجود فاصله و فضـاي کـم و در نتیجـه کـاهش      تغذیه

ها باشد و یا ممکن است  مواد غذایی قابل استفاده براي هر کدام از بنه
ر ایـن میـان   نیـز د  )Eghbali et al., 2008(میزان روابط آللوپاتیـک  

  .یرگذار باشدتأث
داري بـین دو   یر معنـی تأثبر اساس نتایج حاصل از آزمایش حاضر 

گیـري شـده مشـاهده     اکوتیپ کاشـمر و مرنـد در خصوصـیات انـدازه    
در ایـن   رفتـه  کـار  بـه یر متقابـل تیمارهـاي   تأثاز سوي دیگر . نگردید

ایج حاصل دار در نت عدم وجود تفاوت معنی. دار نبودند آزمایش نیز معنی
یر شرایط محیطی در ایـن زمینـه   تأثبین دو اکوتیپ نشانگر عدم وجود 

زعفـران زراعـی در    این نتایج حاصله شاید به این دلیل باشد کـه . بود
ـ تمام نقاط شامل یک گونه  و همچنـین بـه ایـن دلیـل کـه       باشـد  یم

و پـس از سـازگار شـدن     در سال سوم پـس از کاشـت   ها بنهبرداشت 
ده به شـرایط آب و هـوایی منطقـه انجـام گردیـده      ي کشت شها توده
هاي مناطق شود تا با استفاده از اکوتیپ یمدر این مورد پیشنهاد . است

  .مختلف کشور، آزمایشی در این زمینه صورت بگیرد
  

  وزنی مختلف هايهاي دختري زعفران در گروهیر وزن بنه مادري و روش کاشت بر تعداد بنهتأثنتایج مقایسه میانگین  - 3جدول 
Table 3- Mean comparison of maternal corm weight and planting method effect on produced corms number 

7.1 to 9 g 5.1 to 7 g  3.1 to 5 g 1 to 3 g  مترمربعبنه در (تعداد کل(  
Total number corm in m2 

  تیمار 
Treatment 

5.4d  17.7d 31.3d 79.1d 133.52d 3 to 5 g  بنه مادري وزن  
Maternal corm weight 

9.7c 27.1c 51.3c 94.0c 182.1c 5.1 to 7 g  
15.3b 36.0b 66.6b 126.4b 244.34b 7.1 to 9 g  
24.8a 43.2a 87.7a 187.0a 342.65a > 9 g  

15.9a  38.0a 64.9a 126.4b 245.24b ردیفی Row کاشت روش  
Planting method  

13.1b  35.3b 65.6b 142.8a 256.8a اي کپه Mass   
  

  ي وزنی مختلفها گروههاي دختري زعفران در یر وزن بنه مادري و روش کاشت بر عملکرد بنهتأثنتایج مقایسه میانگین  - 4جدول 
Table 4- Mean comparison of maternal corm weight and planting method effect on produced corms yield   

7.1 to 9 g 5.1 to 7 g  3.1 to 5 g 1 to 3 g  مترمربعگرم در (وزن کل بنه(  
Total corm weight g in m2 

  تیمار 
Treatment 

44.7d 98.3d 106.3d 102.4d 351.7d 3 to 5 g  
 بنه مادري وزن

Maternal corm weight 
81.1c 181.3c 176.9c 117.8c 557.1c 5.1 to 7 g 

123.3b 198.6b 211.7b 152.5b 686.1b 7.1 to 9 g 
182.5a 231.5a 277.4a 201.5a 892.9a > 9 g 

120.56a 200.4a 209.4a  142.5b 672.86b ردیفی Row کاشت روش  
Planting method  

101.78b 189.5b  206.87b 161.34a 659.49a اي کپه Mass   
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  گیري یجهنت

مـادري و  هـاي   یر وزن بنـه تـأث نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر 
هـاي دختـري زعفـران     همچنین روش کشت بر عملکـرد گـل و بنـه   

 توانـد  می کشت جهت مناسب وزن با مادري هاي بنه انتخاب. باشد می
 افـزایش  با. باشد داشته سطح واحد در عملکرد افزایش در يمؤثر نقش
 دوره طی در زعفران خشک ماده تولید و برگ سطح مادري، بنه اندازه
 انتهاي در بیشتري دختري هاي بنه تولید به منجر و هیافت افزایش رشد

تر جهت کشـت از   هاي درشت بنابراین، انتخاب بنه؛ شود می رشد فصل
یک سو باعث افزایش عملکرد گل زعفران در سال اول پس از کاشت 

هاي دختري باعـث افـزایش    شده و از سوي دیگر با افزایش تولید بنه
در بـین دو روش کاشـت، روش   . گـردد  هاي بعدي میعملکرد در سال

کاشت ردیفی موجب افزایش عملکرد گل زعفران و همچنین عملکرد 
استفاده از روش کاشت ردیفـی  . شده گردید هاي دختري ایجاد کل بنه
موجـب دسـتیابی بـه نتـایج بهتـر در       تر درشتي مادري ها بنهتوسط 

مـادري  هـاي   که استفاده از بنه یدرحالاي گردید،  مقایسه با کشت کپه
اي منجر به تولیـد بیشـتر و عملکـرد بـاالتر      کشت کپه درروشریزتر 

تواند به دلیـل   این برتري روش کشت ردیفی می. هاي دختري شد بنه
اي و همچنین اثرات آللوپاتی در این روش کشـت   یهتغذکاهش رقابت 

برتري دیگر روش کشت ردیفی، امکـان سـازگاري آن بـا روش    . باشد
دسـت آمـده از ایـن     در نتایج به. باشد مکانیزه می وکار و برداشت کشت

داري بین دو اکوتیـپ کاشـمر و تبریـز مشـاهده      آزمایش، تفاوت معنی
  .نگردید
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Abstract 

In order to evaluate and access the best conditions to cultivate saffron in Tabriz, an experiment was 

conducted at the Agricultural Research Station of the University of Tabriz (Khalatpooshan), in a 

factorial experiment based on randomized complete block design and three replications. The 

treatments included two ecotypes of saffron in 4 levels of mother corm weight (3.1- 5, 5.1- 7, 7.1- 9 

and more than 9 g) and two planting methods (row and mass).  The results showed that corm weight 

and planting method had significant effects on the number and weight of replacement corms. But there 

was no significant effect on the different ecotypes. Among the experimental treatments, corms with 

7.1- 9 g weight lead to the highest total corm number (342.65 corm.m
-2

) and corm yield (892.9 g.m
-2

) 

and the yield of flowers and stigma of saffron. It seems that for production of larger replacement 

corms and increased flowering yield, we need to culture large maternal corms. In addition, we 

observed the best economical yield that is determined by amount of stigma, in row planting method. 

The results showed that row planting method leads to a higher amount and yield of replacement corm 

production in comparison to mass planting method. As a result, producing corms with high weight 

followed by increasing of flower yield requires the use of large maternal corms for cultivation and row 

planting method. 

 

Keywords: Replacement corm, Row planting method, Mass planting method, Stigma yield. 


