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چکیده
جهت بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد یل و بنه دو نو ،زعفران ( (Crocus sativus L.اسپانیایی و ایرانوی آزمایشوی طوی دو سوال
زراعی ( )32-33 ،33-31در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالوب
بلو های کامل تصادفی با سه تکرار انجام یرفت .فاکتور  Aنو ،بنه (ایرانی و اسپانیایی) و فاکتور  Dتوراکم کاشوت ( 11 ،19و  69بنوه در
مترمرب ) در نظر یرفته شد .نتایج آزمایش نشان داد که اثرات تراکمهای مختلف کاشت و نو ،بنه بر تعداد یول ،وزنتور یول ،وزن خشوک
(کالله  +خامه) و تعداد بنههای دختری تولیدشده معنیدار بود ( .)P<0.01درحالیکه اثرات نو ،بنه بور وزنتور و خشوک بنوههوای دختوری
تولیدشده معنیدار نبود .بیشترین تعداد یل ( 39/22در مترمرب ) ،وزنتر یل ( 42/422یرم در مترمرب ) و وزن خشک کالله  +خاموه (9/46
یرم در مترمرب ) مربوط به تراکم کاشت  11بنه در مترمرب ( )d2بود .همچنین بیشترین تعداد یول ( ،)21/24وزنتور یول ( 43/21یورم در
مترمرب ) و وزن خشک یل ( 9/411یرم در مترمرب ) را بنههای ایرانی تولید کرد .درحالیکه بیشترین تعداد بنههای دختری ( 222/13بنه در
مترمرب ) با وزنتر ( 631/32یرم در مترمرب ) و وزن خشک ( 219/32یرم در مترمرب ) متعلوق بوه نوو ،اسوپانیایی بوود .اثور سوال نیوز بور
شاخصهای یل و بنه زعفران معنیدار بود بهطوریکه بیشترین مقادیر در سال دوم آزمایش حاصل شد.
کلمات کلیدی :بنه دختری ،تراکم بنه ،عملکرد زعفران.

مقدمه

دهد بهطوری که به آن لقب طالی سرخ دادهانود .ایون ییواه بوه

زعفووران ( )Crocus sativus L.از جملووه ارزشوومندترین

دلیل تریپلویید بودن عقیم است و بهصورت رویشی و توسط بنوه

ییاهان دارویی و یرانبهاترین ادویهها در دنیا است که کاللوهی

تکثیر مییوردد (.)Kafi et al., 2002; Gresta et al., 2008

سه شاخه قرمز یل مهمترین بخش اقتصادی آن را تشکیل می-

رشد زایشی در زعفران با سرد شدن هوا در پاییز و تشوکیل یول
آیاز میشود و پس از برداشت یلها ،رشد رویشوی شورو ،و توا

 -4عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه هرات ،افیانستان.
-3،2عضو هیأت علمی و استادیار یروه تولیدات ییاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
تربت حیدریه ،ایران.
-1استادیار یروه تولیدات ییاهی ،پژوهشکده زعفران ،دانشگاه تربت حیدریه ،ایران.
(* -نویسنده مسئول)ra_nazarian@yahoo.com :

بهار سال بعد ادامه مییابد و سپس با زرد شدن و ریزش برگها
زعفران وارد مرحلهی رکود موییوردد ( .)Kafi et al., 2002در
طی فصل رشد بنه مادری تحلیل رفته و بنههای دختری تشکیل
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می یردند که تعداد و اندازه آنها بر رشد زایشوی و تولیود یول در

هدف از اجرای این آزمایش بررسی تأثیر توراکم کاشوت بور

فصل بعد مؤثر است ( Gresta et al., 2008; Renau-Morata

عملکورد یول و بنوه دو نوو ،زعفوران ((Crocus sativus L.

.)et al., 2012

اسپانیایی و ایرانی بود که طی دو سال زراعی ()32-33 ،33-31

عوامل متعددی بر مقدار عملکرد زعفران مؤثر میباشوند کوه

در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

از مهمترین آنها میتوان بهاندازه بنوه موادری و انتخواب توراکم
مناسب کاشت اشاره نمود .با افزایش وزن و انودازه بنوه موادری،
سطح برگ و تولید ماده خشوک زعفوران در طوول فصول رشود
افزایشیافته و درنتیجه تعداد بنههای دختری بیشتری تولید می-
شوود ( Koocheki et al., 2007; Renau-Morata et al.,

 .)2012انتخاب بنههای درشت (با قطور  12 -32میلویمتور) در
هنگام کاشت باع افزایش تعداد یل ،عملکورد بیشوتر کاللوه و
تولید بنههای دختری بیشتر در مقایسه با بنههای ریزتر میشود
( .)Gresta et al., 2008همچنین محققین تعیین تراکم و عمق
مناسب کاشت را از مهمترین عوامل افزایش کوارایی اسوتفاده از

مواد و روشها
محل اجرای آزمایش و مدیریت مزرعه

جهت بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد یل و بنوه دو نوو،
زعفران ( (Crocus sativus L.اسپانیایی و ایرانی آزمایشی طی
دو سال زراعی ( )32-33 ،33-31در مزرعه دانشکده کشواورزی
دانشگاه فردوسی مشهد واق در  49کیلومتری شرق مشوهد (بوه
طول جیرافیایی  23/21شرقی و عرض جیرافیایی  36/42شمالی
و ارتفا 312 ،متر) انجام شد .آزمایش بهصوورت فاکتوریول و در

مناب موجود جهت افزایش عملکرد زعفران در واحد سوطح موی-

قالب بلو های کامل تصادفی با سه تکرار انجام یرفت .فواکتور

داننووود ( Beheshti & Faravani, 2003; Naderi

 Aنو ،بنه زعفران در دو سوطح (بنوه ایرانوی و بنوه اسوپانیایی)،

 .)Darbaghshahi et al., 2008توراکم بوتوه در واحود سوطح

فوواکتور  Dتووراکم کاشووت در سووه سووطح ( 11 ،19و  69بنووه در

بستگی به نو ،و روش کشت ،عادت زارعوین و انودازه بنوه دارد.

مترمرب ) بهصورت فاکتوریل در نظر یرفته شد.

تحقیقات نشان داده که برای حصول حداکثر عملکرد در زعفران

مقدار بنه مصرفی زعفران با توجه به تراکم کاشوت متفواوت

تراکم  29بنه در مترمرب مناسب است ( McGimpssey et al.,

بود .ابعاد هر کرت جهت کاشت (یک مترمرب ) ،فاصوله ردیوف-

 .)1997افزایش تراکم کاشوت بنوه زعفوران از  1بوه  24تون در
هکتار باع افزایش عملکرد کالله بهصورت معنیداری شد ،به-
طوریکه بیشترین مقدار عملکرد یل و کالله در تراکم  44تن و
عمق کاشت  42سانتیمتر حاصول یردیود ( Koocheki et al.,

 .)2009همچنین با بررسی الگوهوای مختلوف کشوت (ردیفوی،
تصادفی و کپهای) و تراکمهای متفواوت بنوه ( 1 ،1و  42تون در

های کشت  22سانتیمتر و تعداد خطوط کشت در هور کورت 1
ردیف منظور یردید .در تاریخ  42مهرماه با انتخواب بنوههوای 1
یرم به باال پس از ضدعفونی با کنهکش امایت نسبت به کشوت
زعفران اقدام شده و بالفاصله آبیاری صورت یرفت .زمین قبل از
کشت جهت آمادهسازی شخمخورده و با دیسک کلوخههوای آن

هکتار) دریافتند که بیشترین مقدار عملکرد یل زعفران در تیموار

نرم شد و عملیات تسطیح جهت پیاده نموده طرح انجام یرفوت.

کشووت ردیفووی همووراه بووا  42توون بنووه در هکتووار حاصوول شوود

برای مشخص نمودن خصوصیات خا

محل آزموایش ،قبول از

( .)Koocheki et al., 2009در مطالعهی دیگر یزارش شد کوه

انجام عملیات خا ورزی از نقاط مختلف مزرعوه نمونوهبورداری

حداکثر عملکرد یل ( 2/91کیلویرم در هکتار) از توراکم (411/6

خا از اعماق  9-39سانتیمتر انجامشده و در آزمایشگاه خوا

بنه در مترمربو ) در سوال سووم بوهدسوتآموده آمود ( Naderi

موردمطالعه و آنوالیز قورار یرفوت و خصوصویات آن تعیوین شود

.)Darbaghshahi et al., 2008

(جدول .)4

تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران...
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جدول  -1خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک مزرعه
Table 1- Physicochemical characteristics of farm soil

اسیدیته
pH
7.6

خا

پتاسیم قابل

فسفر قابل جذب

جذب K
)(ppp

P
)(ppp

475

14.8

مورد آزمایش با پوی اچ قلیوایی ،بافوت خوا

نیتروژن کل

کربن آلی

N
()%

هدایت الکتریکی

O.C
()%

EC
)(dS.m-1

0.08

0.6

0.8

بافت خاک
Soil texture

سیلتی لوم
Silty Loam

متوسوط

تجزیهوتحلیل قرار یرفت .جهت مقایسات میانگینهای آزموایش

(سیلت لوم) و بدون محدودیت شوری مشخص شد و بور اسوار

از آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDو در سطح احتمال پنج

عناصر موجود توصیه کودی صورت یرفت .سپس قبل از کشوت

درصد استفاده شد و نمودارهای مربوطه ترسیم یردیود .الزم بوه

کود حیوانی به میزان  29تن در هکتار و کود دی آمونیم فسفات

ذکر است که بررسی ویژییهای بنههای دختری در یوروههوای

مخلوط شد .همچنین بوا

مختلف وزنی در مقالهی جدایانه مورد مطالعه قراریرفتوه اسوت.

توجه به شرایط محیطی دور آبیاری تنظیم یردید .در ابتدا قبل از

همچنین در این مقاله عملکرد یل و بنه زعفران در طی دو سال

کشت مشخصات بنههای مورد آزمایش اندازهییری شده و ثبوت

بهصورت فاکتوریل -اسپلیت پالت در زمان و در قالب بلو های

یردید و طی دوره یلدهی نیز مقدار زعفران تولیدی اندازهییوری

کامل تصادفی آنالیز شد (تراکم و نو ،بنه بهصوورت فاکتوریول و

و ثبت یردید.

یلدهی در طی دو سال بهعنوان دو بار چین منظور یردید).

اندازهگیری صفات و آنالیز دادهها

نتایج و بحث

( 229)DAPکیلویرم در هکتار با خا

برای مطالعه اثر تراکم و نو ،بنه بر خصوصیات یل زعفران،
مساحت یک مترمرب در نظر یرفته شد و در طول دوره یلدهی
تعداد کل یلهای جم آوری شده از سطح مذکور ثبت و وزنتور
و خشک یل و کالله و خامه آنها با ترازو (با دقت دههزارم یورم)
در آزمایشگاه اندازهییری شد .برای تعیین خصوصویات بنوههوای
دختووری از هوور کوورت یووک ردیووف کاشووت ( 9/22مترمربو ) در
اردیبهشتماه ،زمانی که بنهها در حال اسوتراحت کامول بودنود،
برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل یردید .سپس از لحاظ انودازه
به سه یروه کمتر از  1یرم ،بوین  42 – 1/4یورم و 23 –42/4
یرم تقسیم شد و در انتها اندازهییریهای بر روی بنوه از لحواظ
وزن ،قطر و تعداد بنههای دختری تولید شده صورت یرفت و در
جداول مربوطه ثبت یردید .نتایج حاصل از آزمایش با اسوتفاده از
نوورمافزارهووای آموواری  SAS Ver. 9و  Excel 2010مووورد

نتایج حاصل از تجزیوه واریوانس شواخصهوای یول و بنوه
زعفران نشان داد که اثرات تراکمهای مختلف کاشت و نو ،بنوه
بر تعداد یل ،وزنتر یل و وزن خشک (کالله  +خامه) معنویدار
بود ( .)P<0.01همچنین اثرات سال بر نوو ،بنوه و توراکمهوای
مختلف کاشت نیز معنیدار شد درحالیکه اثرات متقابل ( A x D

 )x Yبر تعداد کل بنه ،وزنتر یل ،وزن خشک (کالله +خامه) و
تعداد یل معنیدار نبود (جدول .)2
بیشووترین تعووداد یوول ( 39/22در مترمربوو ) ،وزنتوور یوول
( 42/422یرم در مترمرب ) و وزن خشک کاللوه  +خاموه (9/46
یرم در مترمرب ) مربوط به توراکم کاشوت  11بنوه در مترمربو
( )d2و کمترین مقدار مربوط به تراکم  19بنه در مترمربو ()d1
بود (جدول .)3
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جدول -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تراکم کاشت و نوع بنه بر شاخصهای گل و بنه زعفران
Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of different plant densities and corm type on saffron flower and
corm characteristics

وزن خشک

تعداد کل بنه

وزنتر بنه

وزن خشک بنه

درجه

Total corm
number

Corm fresh
weight

Corm dry
weight

آزادی
df

267.79ns

35779.38ns

5414.25ns

3

13243.48ns

2004.02ns

1

**124215.82

2
2

تعداد گل

وزنتر گل

Flower
number

Flower fresh
weight

69.7ns

17.8ns

0.002ns

**1541.3

**382.5

**0.043

**81263.02

**995.6

**250.6

**0.028

**39915.44

**820832.18

*223.6

*55.7

*0.006

6432.27ns

137953.39ns

20875.29ns

65.8

16.5

0.002

2983.86

40846.48

6180.71

15

**16428

**4097.7

**0.461

**295945.02

**7247156.90

**1096644.64

1

**884.1

**218.9

**0.025

*27600.02

44694.71ns

6762.81ns

1

**637

**160.6

**0.018

**49333.27

**540663.74

**81813.61

2

58.6ns

14.3ns

0.002ns

6127.77ns

*249965.48

*37825.09

2

51.2

12.8

0.001

3352.29

57101.92

8640.83

18

(کالله +خامه)
Dry weight
)(Stigma +Style

منابع تغییر
()S.O.V

بلو
()Block

نو ،بنه
(Corm type)A

تراکم کاشت
(Plant density)D

اثر متقابل
( )A x D

خطا
)Error (1

سال
(Year )Y

اثر سال بر نو ،بنه
( )A x Y

اثر سال بر تراکم
()D x Y

اثرات متقابل
( )A x D x Y

خطا
)Error (2

** * ،و nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد وعدم اختالف معنیدار میباشند.
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 levels of probability and no significant, respectively.

تراکم کاشت بر تعداد کل ،وزنتر و خشک بنههای دختوری

نشان داد که تعداد یل و وزن کالله بوهطوور معنویداری تحوت

تولیدشووده در طووی دو سووال آزمووایش تووأثیر معنوویدار داشووت.

تأثیر تراکم بنه قرار میییرد بهطوریکه باالترین تراکم بنوه (22

درحالی که اثرات نو ،بنه بر وزنتر و خشوک بنوههوای دختوری

بنه در مترمرب در مقایسه با  33بنه در مترمرب ) بیشترین تعوداد

تولیدشده معنیدار نبود ،همچنین نو ،بنه اثورات معنویداری بور

یل و تولید کالله زعفران را به خود اختصواص داد ( Gresta et

تعداد بنههای دختری به وجود آمده داشت (جودول  .)2بیشوترین

 .)al., 2010افزایش تراکم بنه از  29بوه  429بنوه در مترمربو ،

تعداد ( 232/2بنه در مترمرب ) ،وزنتر ( 143/62یرم در مترمرب )

باع و کوواهش وزن خشووک بوورگ ( )22%و فلووس ( )14%شوود.

و وزن خشک بنه های دختری ( 341/13یرم در مترمرب ) متعلق

احتماالً به دلیل محدود شدن فضا به نظر میرسد که با افوزایش

به تراکم  69بنه بر مترمرب ( )d3بود.

تراکم رقابت بین بنههای زعفران افزایش یابد که این امر باعو

چنانکه مالحظه شد تراکم  11بنه در مترمربو ازنظور تولیود

کاهش وزن خشک برگ بهعنوان اندام فتوسونتز کننوده شوده و

عملکرد یل مطلوبترین تراکم بود ،در همین ارتبواط تحقیقوات

درنهایت کاهش سایر خصوصیات رشدی بنهها را به دنبوال دارد

تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران...
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) .(Naderi Darbaghshahi et al., 2008نتایج مشابهی نیوز

توصووویه کوووردهانووود ( ;Alavi Shahri et al., 1994

توسط بسیاری از محققین مؤید تأثیر معنیدار تراکم بنه بور وزن

& Mohammad-Abadi et al., 2007; Timmer

خشک زعفران می باشد بهطوریکه انتخاب تراکم مناسب بنه در

.)Vandervalk., 1973

زمان کاشت جهت اسوتفاده مطلووب از منواب قابول دسوترر را
جدول  -3مقایسه میانگین اثر تراکم ،نوع بنه و سال بر شاخصهای گل و بنه زعفران
Table 3 – Mean compression for the effect of different plant densities, corm type and year on
saffron flower and corm characteristics

وزن خشک

وزن خشک

تعداد گل

وزنتر گل

Flower
number
)(No.m-2

Flower fresh
weight
)(g.m-2

14.875b

7.406b

0.079b

30.250a

15.125a

0.160a

172.75b

19.500b

9.750b

0.103b

235.50a

819.62a

5.312

2.661

0.028

43.01

177.5

69.05

27.21a

13.58a

0.144a

140.54b

661.70a

257.40a

15.87b

7.94b

0.084b

222.83a

694.92a

270.32a

4.34

2.17

0.023

35.11

144.93

56.37

3.042b

b

1.521

(کالله +خامه)
Dry weight
)(Stigma +Style
)(g.m-2

b

0.016

تعداد کل بنه

وزنتر بنه

Total corm
number
)(No.m-2

Corm fresh
weight
)(g.m-2

136.81b

417.06b

162.24b

798.25a

310.52a
318.83a

b

b

103.17

289.75

بنه
Corm dry
weight
()g.m-2

b

112.71

40.042a

20a

0.212a

260.21a

1066.88a

415.01a

4.34

2.17

0.023

35.11

144.93

56.37

تیمار
Treatments

 19بنه بر مترمرب
()d1: 40 Corm.m-2

 11بنه بر مترمرب
()d2: 48 Corm.m-2

 69بنه بر مترمرب
()d3: 60 Corm.m-2
LSD 5%
بنه ایرانی
()a1: Iranian Corm

بنه اسپانیایی
()a2: Spanish Corm
LSD 5%

سال اول
()Y1: First year

سال دوم
()Y2: Second year
LSD 5%

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشتر بر مبنای آزمون  LSDدر سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
Means in each column, followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test.

نو ،بنه بر شاخصهای یل زعفوران توأثیر معنویدار داشوت

تعووداد ( 269/24بنووه در مترمرب و ) ،وزنتوور ( 4966/11یوورم در

بهطوریکه بیشترین تعداد یل ( ،)21/24وزنتر یل ( 43/21یرم

مترمرب ) و وزن خشک بنه دختری ( 142/94یورم در مترمربو )

در مترمرب ) و وزن خشک یل ( 9/411یرم در مترمرب ) طی دو

در سال دوم آزمایش تولید شد .اثر سال عالوه بر بنه بر شاخص-

سال آزمایش مربوط به بنههای ایرانی ( )a1بود (شکل .)4

های یل زعفران نیز معنیدار بود بهطوریکه بیشترین تعداد یل

بیشترین تعداد بنههای دختوری ( 222/13بنوه در مترمربو )

( ،)19/912وزنتر یل ( 29یرم در مترمرب ) و وزن خشوک یول

متعلق به نو ،اسپانیایی با وزنتور ( 631/32یورم در مترمربو ) و

( 9/242یرم در مترمربو ) در سوال دوم آزموایش تولیود یردیود

وزن خشک ( 219/32یرم در مترمرب ) بود .همچنوین بیشوترین

(شکل .)2
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شکل  -1اثر تراکمهای مختلف کاشت ،نوع بنه و سال بر تعداد گل زعفران
Figure 1 – Effect of planting density, corm type and year on number of saffron flowers.

میانگینهای دارای حروف مشتر از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different.

شکل  -2اثر تراکمهای مختلف کاشت ،نوع بنه و سال بر وزن خشک زعفران
Figure 2 - Effect of planting density, corm type and year on saffron dry weight.

میانگینهای دارای حروف مشتر از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different.

بنههای ایرانی از لحاظ تولید یل از خود برتری نشوان دادنود

پرداختند .تولید یل در سال اول بستگی بهاندازه بنههای کشوت-

درحالی که بنههای اسوپانیایی بوه تقویوت انودامهوای زیرزمینوی

شده دارد همچنین مدیریت تیذیه میتواند بر شاخصهوای یول

تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران...
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زعفران در سال بعدی مؤثر باشد .بنوه نقوش اساسوی در چرخوه

میباشد و این بنهها با رشد و نمو خود تولیود بنوههوای دختوری

زندیی ییاه دارد زیرا منب ذخیره مواد فتوسنتزی موردنیواز ییواه

نموده که بهعنوان بذر در سال دوم محسوب مویشووند و مقودار

بعد از مرحله خواب و در مراحل اولیه رشد میباشود ( Negbi et

عملکرد را تعیین میکنند ،بنابراین میتوان یفت کوه بوه هموین

 .)al., 1989در بنههای درشتتر تقسیم سلولی بیشتر بوده و بوه

ترتیب مقدار عملکرد در هر سال تحت تأثیر بنههای جدید تولیود

دنبال آن برگها زودتر رشد میکنند .رشد زودتر و ارتفا ،بیشوتر

شده میباشد .پژوهش بیشتر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد

برگها ،امکان استفاده بیشتر از شرایط محیطی و افوزایش موواد

و نمو ییاه زعفران در طول دوره رشود مویتوانود زمینوه الزم را

فتوسنتزی ساختهشده را به همراه داشته و درنهایت موجب ایجاد

برای رسیدن به عملکرد مطلوب فراهم کند.

بنههای بزرگتر در پایان فصل رشد مییردد ( Molina et al.,

 .)2004در بررسی اثر وزن بنه بر میزان عملکرد یل زعفوران در

نتیجهگیری

طی سه سال مالحظه شد کوه تووان یول آوری در بنوههوای 2

بر اسار نتایج حاصل از دو سال آزمایش مالحظه یردید که

یرمی وجود نداشته و این توان بورای بنوههوای توا  1یورم نیوز

تراکم  11بنه در مترمرب  ،مطلوبترین تراکم از لحاظ تولید یول

محدود میباشد ولی درصد یل آوری بنههای بواالتر از  49یورم

زعفووران و تووراکم  69بنووه در مترمربو از نظوور تولیوود بنووه بووود.

افزایش چشمگیری داشت بهطوریکه بنههای درشوت بوا تولیود

همچنین بنههای ایرانی از لحاظ تولید یل از خود برتری نشان -

یل بیشتر در سال اول توانایی تولید توا  3/2کیلوویرم در هکتوار

دادند درحالیکه بنههای اسپانیایی به تقویت اندامهای زیرزمینوی

زعفران خشک را دارند ( .)Sadeqi, 1993همچنین در تحقیقوی

پرداختند .الزم به ذکر است که تولید یول در سوال اول بسوتگی

دیگر یزارش شد که بنههایی با وزن  3 -42یرم کوه بالفاصوله

بهاندازه بنههای کشتشده دارد همچنین مدیریت تیذیه میتواند

پس از خروش از خا کشت شوند عملکرد بواالتری تولیود موی-

بر شاخصهای یل زعفران در سالهای بعدی مؤثر باشد.

نماینود ( .)Nasiri Mahallati et al., 2007نتوایج فووق در
راستای مطالعات رانگاهو بود ،وی نشان داد که اندازه بنوه توأثیر

سپاسگزاری

معنیداری بر تولید بنههای دختری ،تولید یل و عملکرد زعفران

هزینههای موردنیاز جهت انجام ایون طورح توسوط معاونوت

در سال اول و سالهای بعدی دارد بهطوریکه افزایش اندازه بنه

پژوهشی دانشگاه تربتحیدریه انجام شده است که بدین وسویله

باع ایجاد یلهای بیشتر شده و به همان نسبت وزن یول نیوز

از حمایتهای مالی آن دانشگاه تشکر و سپاریزاری مییردد.

افزایش مییابد (.)Rangahou, 2003
با توجه به نتایج این آزموایش ،از آنجوا کوه مقودار عملکورد
زعفران در سال اول بهشدت تحت تأثیر اندازه بنه و تراکم کشت
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In order to study the effect of planting density on flower and corm yield of Spanish and Iranian
saffron (Crocus sativus L.) types, an experiment was arranged in factorial with randomized complete
block design with three replications. This experiment was conducted on the Research Farm of the
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad in 2013-15. The saffron corm type was
considered in two levels (a1: Iranian corm and a2: Spanish corm) and the planting densities were in
three levels (d1:40, d2:48 and d3:60 corm.m-2). The two year results showed that the effect of different
planting density and saffron corm types on the number of flowers, flower fresh and dry weight (stigma
+ style) and number of replacement corms were significant (P<0.01) while, the effect of corm type on
fresh and dry weight of replacement corms was not significant. The highest number of flowers (30.25
No.m-2), flower fresh weight (15.125 g. m-2) and (stigma + style) dry weight (0.16 g.m-2) were
obtained in d2 (48 corm.m-2), respectively. Corm type had significant effects on saffron flower
characteristics. The highest numbers of flowers (27.21 No.m-2), flower fresh weight (13.58 g.m-2) and
(stigma + style) dry weight (0.144 g.m-2) were obtained from Iranian corms (a1), respectively.
However, the highest number (222.83 No.m-2), fresh weight (694.92 g.m-2) and dry weight (270.32
g.m-2) of replacement corms were obtained from Spanish corms (a2), respectively. The years had
significant effects on saffron flower and corm characteristics as the highest amounts were obtained in
second year (Y2), respectively.
Keywords: Replacement Corms, Corm density, Saffron yield.

