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 چکیده

اثر برخی فاکتورهای زراعی  مطالعه منظور به. باشدو تهیه بنة مناسب از عوامل مهم کسب عملکرد مطلوب در زراعت زعفران می انتخاب

هوای  بلوو    یپابر مبنای طرح  دشدهخرهای دو بار کرت صورت به 4311-39های سال فاصلههای دختری زعفران، آزمایشی در بر رشد بنه

اول خرداد، )فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت . کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد

 عنووان  بهآن در سال دوم آبیاری و عدم انجام آبیاری پس از هر تاریخ کاشت و تکرار )، مدیریت آبیاری (4311سال  مهرماهاول مرداد و اول 

 Trifolium)شوبدر ایرانوی   ]زعفوران   مزرعوه و کواربرد ییاهوان هموراه در    ( ی بهاره، آبیاری تابستانه و آبیاری زودهنگام پاییزهریتأخآبیاری 

resupinatum) خلر ،(Lathyrus sativus )هوای  ی از بنوه بوردار نمونوه ( 4339بهار سال )در پایان چرخة دوم رشد زعفران . بودند [و شاهد

در کاشت از خورداد   ریتأخنتایج نشان داد که با . ها به فاکتورهای آزمایشی، مورد بررسی قرار یرفتدختری صورت یرفت و پاسخ رشدی آن

وزن  با این وجوود، مقوادیر  . درصد افزایش یافت 33و  22های انقباضی در هر کلون به ترتیب های دختری و تعداد ریشه، تعداد بنهمهرماهبه 

ها در هر بنه و نیز وزن و قطر هر بنوه دختوری در تواریخ    دهنده در هر بنه، تعداد کل جوانهیل جوانههای دختری در هر کلون، تعداد کل بنه

درصودی تعوداد    42تیمار آبیاری، موجب افوزایش  . بود مهرماهدرصد بیشتر از تاریخ کاشت  31و  32، 19، 19، 24به ترتیب  خردادماهکاشت 

ها و نیوز  درصدی تعداد کل جوانه 44دهنده، کاهش درصدی تعداد جوانه یل 43های انقباضی در هر کلون و کاهش های دختری و ریشهبنه

-کاربرد ییاهان همراه نیز بر برخی از خصوصیات زراعی بنوه . درصدی قطر هر بنة دختری شد 1درصدی وزن تک بنه و کاهش  43کاهش 

هوای  ، تعداد جوانوه (درصد 41)، نسبت وزن بنه به پوشال (درصد 1)های دختری موجود در هر کلون ن کل بنههای دختری زعفران مانند وز

 دورههوای زعفوران در طوول    در مجموو،، کاشوت بنوه   . مثبت داشوت  ریتأث( درصد 49)و وزن متوسط هر بنة دختری ( درصد 49)دهنده یل

هوای  و کاربرد ییاهان همراه، متوسوط وزن بنوه   مردادماهز از آبیاری تابستانه در اول استراحت حقیقی، عدم انجام آبیاری پس از کاشت، پرهی

 .ترین عامل اثریذار بر عملکرد زعفران را افزایش دادمهم عنوان بهدختری تولیدشده 
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های بذری اسوتاندارد، از نظور   به دالیلی مانند عدم استفاده از بنه

میووانگین عملکوورد ایوون محصووول شوورایط مناسووبی نوودارد      

(Mohammad-Abadi et al., 2011; Rezvani Moghaddam et 

al., 2014 .)  ی از شووند یکو  در ییاهانی که توسط بنه تکثیور موی

زیادی در عملکرد نهوایی دارد، انودازه    ریتأثترین عواملی که مهم

بنابراین، ایجواد شورایط محیطوی و مودیریتی مناسوب      . بنه است
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شوود  هوای درشوت، مهوم تلقوی موی     جهت به دست آوردن بنوه 

(Aghhavani Shajari et al., 2015 .)در زراعت زعفران نیز بنه-

هوا  دهند و کاشوت آن یهای کوچک معموالً در سال اول یل نم

وزن  ریتأثمطالعات انجام شده در خصوص . ارزش اقتصادی ندارد

های با وزن کمتور  دهند که بنهدهی زعفران نشان میبنه در یل

مقدار عملکرد  که یدرحالآوری محدودی دارند، یرم توان یل 1از 

یرم افزایش  49های دارای وزن بیش از در شرایط استفاده از بنه

 ,.Sadeghi, 1993; Koocheki et al)کنود  یری پیودا موی  یچشم

2015; Ghobadi et al., 2015.) 

بوور ایوون اسووار، ضوورورت دارد کووه هماننوود بسوویاری از     

محصوالت زراعی، برای ایجاد مزار، جدید زعفران انودام تکثیور   

مناسبی را برای کشاورزان فراهم نمود تا از اتالف هزینه، زمان و 

هوای ریوز ممانعوت شوود     دهوی در بنوه  ن یلآب جهت ایجاد توا

(Sadeghi et al., 2013 .)    ،برای این منظور الزم اسوت توا موزار

بنة استاندارد زعفوران در نظور یرفتوه     هیتهخاصی برای تکثیر و 

هوای ریوز را بوه    شود تا از طریق بهبود مدیریت زراعی بتوان بنه

این  در(. Mohammad-Abadi et al., 2011)وزن مطلوب رساند 

های ریوز موزار، چندسواله را تهیوه     بنه هرسالهمزار،، کشاورزان 

 اندازهنموده و پس از اعمال تیمارهای مدیریتی در جهت افزایش 

های درشت را جهت ایجاد مزار، جدید بوه  بنه، در سال آینده بنه

. نماینود هوای ریزتور را مجودداً کشوت موی     فروش رسانده و بنوه 

هوای  فوران نیوز بوا اسوتفاده از بنوه     یل زع دکنندهیتولکشاورزان 

های اول و دوم کاشت عملکرد قابل تووجهی را  استاندارد در سال

برداری از مزرعه به چهوار  به دست آورده و با کاهش دوران بهره

سال و پرهیز از افزایش بیش از حد سن مزرعه کوه خوود باعو     

دهنود  های تولید را کواهش موی  شود، هزینهآوری میکاهش یل

(Sadeghi et al., 2013; Fallahi & Behdani, 2015.) 

های زعفران را تحت تأثیر ترین فاکتورهایی که رشد بنهمهم

دهند شامل عوامل اقلیمی، بافت خوا ، تواریخ کاشوت،    قرار می

باشوند  مدیریت آبیاری و فراهموی مناسوب عناصور یوذایی، موی     

(Behdani & Fallahi, 2014; Aghhavani Shajari et al., 

-در سوال  خصوص بهفراهمی مطلوب آب برای زعفران، (. 2015

طور خاص در ابتدای بهار که بیشترین افزایش باران و بههای کم

تواند موجب افزایش متوسط دهد، میهای دختری رخ میوزن بنه

(. Koocheki, 2013; Sadeghi et al., 2013)وزن هر بنوه شوود   

هوای  اری پاییزه نیز وزن بنوه افزون بر این، زمان انجام اولین آبی

-Mohammad)دهود  دختری زعفوران را تحوت توأثیر قورار موی     

Abadi et al., 2012; Osmani-Roodi et al., 2015 .)  در برخوی

آبیاری تابستانه بور رشود بنوه و عملکورد زعفوران       ریتأثمطالعات 

 ;Mosaferi Ziauddin et al., 2009)است  قراریرفتهی موردبررس

Feizi et al., 2015 .)تواکنون اثور آبیواری پوس از      وجوود   نیا با

 موردمطالعوه هوای دختوری زعفوران کمتور     کاشت بر رشود بنوه  

 . است قراریرفته

یکی از علل مهم کاهش رشد بنوه و پوایین بوودن عملکورد     

در سوال اول کاشوت، عودم     خصووص  بهمزار، زعفران در ایران 

 & Behdani)رعایوت تواریخ مناسوب کاشوت ایون ییواه اسوت        

Fallahi, 2014 .)رشود   ها تأثیر تاریخ کاشت بردر برخی پژوهش

دهود  و نتایج نشوان موی   قراریرفتهی موردبررسو یلدهی زعفران 

 دورهکوه   خردادمواه که کاشت زعفوران در حودود اردیبهشوت و    

باشود، بهتورین شورایط را بورای وقوو،      موی  ها بنهخواب حقیقی 

ی مشوهد، نطنوز و   فاکتورهای رشدی ییاه در شرایط آب و هووای 

 Pazoki et al., 2011; Koocheki et)نمایود  ورامین فراهم موی 

al., 2011; Koocheki et al., 2015; Ghobadi et al., 2015 .)

ها نیوز تأکیود دارنود کوه از کاشوت      افزون بر این، برخی پژوهش

زعفران در اواسط تابستان به دلیل احتمال آسیب رسیدن به بنوه  

 Pazoki et)و رطوبت نسبی پایین اجتناب شود  در اثر دمای باال

al., 2011 .)اثرات مثبت کشت بهاره بر رشود و یلودهی    وجود با

ای یزارش کرد که در مطالعه( Behdani, 2005)زعفران، بهدانی 
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شورو، بوه    مردادمواه از اواسوط  کوار خراسوان   زعفوران کشاورزان 

تاریخ کاشوت  بیشترین درصد فراوانی  نمایند وها میبنهجابجایی 

 . شدمشاهده  ورماهیشهر 29تا  44در فاصله  نیز

هوای دختوری و   تواند رشود بنوه  از موضوعات دیگری که می

عملکرد زعفران را تحت تأثیر قرار دهد، استفاده از ییاهان زراعی 

 عنووان  بوه آسایان ییاهان عضو خانوادة پروانه خصوص بهمختلف 

آلوی و نیوز بهبوود     ییاه هموراه جهوت بواروری و افوزایش موادة     

(. Shabahang et al., 2013)باشود  خصوصیات فیزیکی خا  می

ی نو یرزمیزی هووایی و  هوا  انودام ة یسوترد  ریو یبه دلیل سواختار  

یی ماننود نوور، فضوا، آب و عناصور یوذایی      هوا  نهواده زعفران، از 

 صوورت  بوه ، کاشوت زعفوران   رو نیازاو  شود ینمی استفاده خوب به

نیز استفاده از ییاهان پوششی مناسوب   مخلوط با ییاهان دیگر و

مفید واقو    ها نهادهدر افزایش کارایی استفاده از زمین و  تواند یم

که فصل رشود و   برای این منظور استفاده از ییاهان پاییزه. شود

رشد و فعالیت زعفران اسوت،   دورهمنطبق بر  نسبتاً ها آننیاز آبی 

 ,.Koocheki et al., 2015; Fallahi et al)باشود  موی  تور  مناسب

تاکنون استفاده از ییاهان پاییزه و نیز بهوارة دارای دورة  (. 2014

رشد کوتاه که به تعداد دفعات آبیاری کمتری نیواز دارنود، ماننود    

ای، شوبدر و خلور بور رشود و     بابونه، منداب، ماشک یول خوشوه  

 ,.Koocheki et al)عملکرد زعفران مثبت یوزارش شوده اسوت    

2009; Naderi Darbaghshahi et al., 2012; Shabahang et 

al., 2013; Koocheki et al., 2015 .)    با وجوود مطالعوات انجوام

شده در خصوص امکوان اسوتفاده از ییاهوان هموراه در مزرعوه      

هوای دختوری   این نو، مدیریت زراعی بر رشد بنوه  ریتأثزعفران، 

 . زعفران کمتر مورد پژوهش قرار یرفته است

هوای ابتوداییپ پوس از    در سوال  خصووص  بهن عملکرد زعفرا

. های مادری استفاده شوده دارد کاشت، ارتباط زیادی به اندازة بنه

کارهوای مودیریتی مختلوف جهوت     بر این اسار بکوارییری راه 

بنوابراین، هودف از ایون    . افزایش وزن بنوه دارای اهمیوت اسوت   

پژوهش بررسی بهترین زمان کاشت بنه در مزار، بذری زعفوران  

افزون بر این، اثر مدیریت آبیواری پوس از کاشوت، آبیواری     . دبو

ی بهاره، آبیاری تابستانه و آبیاری زودهنگوام پواییزه و نیوز    ریتأخ

تأثیر کاشت توأم برخی ییاهان تثبیت کننودة نیتورو ن بور رشود     

 .  های دختری زعفران نیز مورد بررسی قرار یرفتبنه

 

 هامواد و روش

در مزرعوه   4339توا   4311ی اهو  سوال این آزمایش در طی 

 صورت  بهتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 

ی کامول  هوا  بلو های دو بار خرد شده بر مبنای طرح پایه کرت

تیمارهای آزمایشوی شوامل تواریخ    . تصادفی با سه تکرار اجرا شد

سال  مهرماهاول خرداد، اول مرداد و اول )های زعفران کاشت بنه

آبیاری و عدم انجام آبیاری پوس از هور   )مدیریت آبیاری  ،(4311

شوبدر ایرانوی   ]و کواربرد ییاهوان هموراه زعفوران     ( تاریخ کاشت

(Trifolium resupinatum) خلر ،(Lathyrus sativus ) و شواهد ]

فواکتور اصولی، مودیریت آبیواری      عنووان  بوه تاریخ کاشت . بودند

فواکتور   عنووان  بوه ه فاکتور فرعی و کاربرد ییاهان همرا عنوان به

 . فرعی فرعی در نظر یرفته شد

بورداری  قبل از آزمایش، از خا  محل اجرای تحقیق، نمونوه 

شد و برخی خصوصویات فیزیکوی و شویمیایی آن در آزمایشوگاه     

با اسوتفاده   4311کشت زعفران در سال (. 4جدول )تعیین یردید 

 2/2هایی بوه مسواحت   یرمی در کرت 49تا  6های مادری از بنه

در داخل هر کورت  . ردیفی و مسطح انجام شد صورت به مترمرب 

 49و  22ردیف بوه ترتیوب    ردیف کاشت با فواصل بین و روی 6

پس از هر . متر کشت یردیدسانتی 42متر، با عمق کاشت سانتی

تیموار آبیواری پوس از     هوا  آنهایی کوه در  تاریخ کاشت، در کرت

 . فتکاشت مورد نظر بود، آبیاری صورت یر
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 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش -1جدول 
Table 1-Some physicochemical indices of soil in the experimental site 

هدایت 

 الکتریکی

EC 

(dS.m-1)
 

شاخص 

 واکنش

pH 

درصد 

 کربن

C (%) 

 نیتروژن کل

N total 

(ppm) 

فسفر قابل 

 دسترس
Available P 

(ppm) 

تاسیم قابل پ

 دسترس
Available K 

(ppm)  

 درصد شن
Sand (%) 

 درصد رس
Clay (%) 

درصد 

 سیلت
Silt (%) 

 بافت خاک
Soil texture 

1.91 7.44 0.72 539 4.37  309  26 24 50 
لوم-سیلت  

Silty loam 

 

هایی که در آن هدف اعموال تیموار عودم    همچنین، در کرت

بق بوا عورف موجوود در    آبیاری پس از کاشت بوود، آبیواری مطوا   

( 1/1/4311)منطقه، در آبان ماه و همزمان با آبیاری کول طورح   

همین روند در سال دوم اجرای آزمایش نیز تکرار . انجام پذیرفت

هایی که در سال اول اجرای آزمایش پوس از  شد؛ یعنی، در کرت

کاشت آبیاری صورت یرفتوه بوود، در سوال دوم هوم در هموان      

بنوابراین،  . آبیواری انجوام یرفوت    مجودداً ی سوال قبول   ها خیتار

، (خورداد )ی بهواره  ریتوأخ آبیواری   عنوان بههای سال دوم آبیاری

در نظور  ( مهور )و آبیاری زودهنگام پاییزه ( مرداد)تابستانه  آبیاری

 .یرفته شدند

هوای زعفوران و در   کشت ییاهان همراه پس از برداشت یل

در بهوار سوال   . فوت انجام یر 4313و  4311اواخر آبان ماه سال 

یعنی در پایوان دوموین چرخوة زنودیی زعفوران از زموان        4339

کاشت، از هر کرت تعداد پنج کلوون خوارش شود و در آزمایشوگاه     

صوفات  . ییوری شود  های دختوری انودازه  صفات مختلف رشد بنه

های دختری در هر کلون، درصد ییری شده شامل تعداد بنهاندازه

های دختوری در هور   ، وزن کل بنه4انقباضی شهیرهای دارای بنه

، وزن (پوشوش بنوه  )های دختوری بودون پوشوال    کلون، وزن بنه

دهنده در هر بنه، های یلپوشال موجود در هر کلون، تعداد جوانه

های دهنده در هر کلون، تعداد کل جوانههای یلتعداد کل جوانه

 های موجود در هر کلون، وزن تک بنه وهر بنه، تعداد کل جوانه

 . نیز قطر بنة دختری بودند

                                                                                           
1- Contractile roots 

های زعفران در قسمت انتهایی دارای یوک یوا دو جوانوه    بنه

یوا تعوداد    2توا   1اصلی بوده و بسته به اندازة بنوه دارای حودود   

مارپیچی نوامنظمی در   صورت بهبیشتری جوانه ثانویه هستند که 

هوای قودیم و   های جدیود بور روی بنوه   بنه. اطراف بنه قرار دارند

هوای  بنه. یردندهای محور فوقانی تشکیل میروی جوانه معموالً

هوای  هوای ثانویوه در مقایسوه بوا بنوه     دختریپ تولیدشده از جوانه

هور بنوة موادری    . تر هسوتند های انتهایی کوچکحاصل از جوانه

بنوة دختوریپ متوسوط توا      3توا   4ی که دارد، بین ا اندازه  بهبسته 

هوای  بنة کوچوک از جوانوه  های انتهایی و چندین بزرگ از جوانه

ایون   در (.Fallahi & Behdani, 2015)کنود  جوانبی تولیود موی   

ها در رأر های درشت کامالً متورمی که بیشتر آنتحقیق جوانه

دهنده در نظر یرفته شد های یلجوانه عنوان بهبنه واق  هستند، 

هوای دختوری درشوت دارنود     که بیشترین نقش را در تولیود بنوه  

(Fallahi & Behdani, 2015 .) 

 SAS 9.1افوزار  های آزمایشی با استفاده از نورم در پایان داده

 2نیوز در سوطح احتموال     ها نیانگیمآنالیز آماری شدند و مقایسه 

 .ای دانکن صورت یرفتدرصد با استفاده از آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

 های دختریاثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی بنه

-خ کاشت زعفران بر بیشتر صفات مورفولو یکی بنهتأثیر تاری

به توأخیر افتوادن   (. 2جدول )دار بود های دختریپ این ییاه معنی

هوای دارای  باع  شد تا تعداد بنوه  مهرماهکاشت بنه از خرداد به 
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هوای  ریشه(. 3جدول )درصد افزایش پیدا کند  33ریشة انقباضی 

 4لیت کششی و رهایشیمانندی دارند که فعاانقباضی ساختار یده

سوازد توا بوه درون خوا  حرکوت کورده و       ها بنه را قادر موی آن

-بنابراین بنه در عمق و موقعیت مناسبی در درون خا  قرار می

، اثر مثبتی بر 2کوماریک اسیدپی خصوص بهترکیبات فنولی . ییرد

هوا دارنود   روی تشکیل، رشد و عملیات انقباض در این نو، ریشه

(Kumar et al., 2009 .)   رسود علوت   با این وجود، بوه نظور نموی

های دارای ریشة انقباضی مربووط بوه یورایش    افزایش درصد بنه

رود ایون  احتموال موی  . بنه به قرارییوری در عموقپ بیشوتر باشود    

در اسوتقرار بنوه در    ریتوأخ موضو، نوعی سازیاری جهت جبوران  

ی شرایط کاشت دیرهنگام باشد و شاید بتوان آن را یک ناهنجار

نیز در نظر یرفت، زیرا بخشی از توان ییاه صرف تولید این نوو،  

هوای دختوری   ها شده که در نهایت باع  کاهش رشد بنوه ریشه

 . شودمی

های دختری زعفران در هر کلون، در تاریخ کاشوت  تعداد بنه

بوه   مهرمواه هوای کاشوت مورداد و    در مقایسه با تواریخ  خردادماه

در  ریتوأخ با ایون وجوود،   . ر بوددرصد کمت 22و  42ترتیب حدود 

هوای  هوا و افوزایش وزن پوشوال   کاشت موجب کاهش وزن بنوه 

نسوبت وزن بنوه بوه     تیو درنهابنابراین، . موجود در هر کلون شد

پوشوال در توواریخ کاشووت مهرمواه کمتوورین و در توواریخ کاشووت   

هوا  نتوایج پوژوهش  (. 3جدول )بیشترین مقدار را داشت  خردادماه

تحت  هابنهاردیبهشت و خرداد که  ةمحدود دردهد که نشان می

-موی  ،های بازدارنده، دارای خوواب کامول هسوتند   تأثیر هورمون

 .و ایجاد مزار، جدید اقدام نموود  هابنهبایست نسبت به جابجایی 

اموا   ،ظاهراً در حال خواب هستند هابنههای تابستان یرچه در ماه

تکوین  ةیسترد هایدارای فعالیت ،های رشدتحت تأثیر هورمون

 موجب کاهش هابنهجابجایی  هریونهباشند و ها میو تمایز اندام

 Farooq & Koul, 1983; Koocheki et) شودعملکرد می رشد و

                                                                                           
1- Pulling and pushing activity 

2- p-coumaric acid 

al., 2015.) 

دهندة موجود در هر بنه و مجمو، مقودار  های یلتعداد جوانه

از مورداد   خصوص بهدر کاشت  ریتأخاین شاخص در هر کلون، با 

مقدار این دو شواخص  . کاهش قابل توجهی نشان داد ماهمهربه 

درصود بیشوتر از    21و  19بوه ترتیوب    خردادماهدر تاریخ کاشت 

مشابه همین روند برای متوسوط تعوداد   . بود مهرماهتاریخ کاشت 

های موجود هر بنه و مجمو، این شاخص در هر کلون کل جوانه

دختری نیز در  مقادیر متوسط وزن و قطر هر بنة. نیز مشاهده شد

درصود بیشوتر از    31و  33به ترتیب حدود  خردادماهتاریخ کاشت 

نتایج این تحقیوق بوا   (. 3جدول )برآورد شد  مهرماهتاریخ کاشت 

نتایج آزمایشات مشابهی که در ارتباط با تأثیر تواریخ کاشوت بور    

 ,.Pazoki et al)آوری زعفران انجام شده است، مطابقت دارد یل

2011; Koocheki et al., 2015; Ghobadi et al., 2015 .) در

های زعفران در طی دورة خوواب حقیقوی   تاریخ کاشت بهاره، بنه

انگیوزیپ  در زمین مسوتقر شوده و پوس از آن در طوی دورة یول     

دارند، ولوی در تواریخ   تابستانه نیازهای دمایی الزم را دریافت می

نوی خوود را   فعالیت درو که یدرحالهای زعفران کاشت مهرماه بنه

آیاز نموده و در حال تأمین نیازهای دمایی الزم جهوت یلودهی   

ایون  (. Koocheki et al., 2015)شووند  هستند، انتقوال داده موی  

تواند بر تعداد آید که میموضو، نوعی تنش محیطی به شمار می

هوای مسوئول ایجواد    و زمان شرو، رشد و نیز سرعت رشد جوانه

هوای دختوری زعفوران    بور وزن بنوه  های دختری و در نتیجه بنه

 . اثریذار باشد

 

هاای  تأثیر مدیریت آبیااری بار خصوصایات زراعای بناه     

 دختری

هوای دارای ریشوة   مدیریت آبیواری بور صوفات درصود بنوه     

دهنده در های یلانقباضی، نسبت وزن بنه به پوشال، تعداد جوانه

انجوام   (.2جودول  )داری داشوت  هر بنه و وزن بنوه توأثیر معنوی   

بیاری مزرعة زعفران پس از هر تاریخ کاشت و خصوصواً تکورار   آ
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 های تأخیری بهواره، تابسوتانه و زود  آبیاری)آبیاری در سال دوم 

هوای داری ریشوة   درصدی بنه 42، موجب افزایش (هنگام پاییزه

. درصدی نسبت وزن بنه بوه پوشوال شود    41انقباضی و کاهش 

-ت متوسط تعداد جوانوه افزون بر این، تیمار انجام آبیاری بر صفا

دهنده در هر بنه و متوسط وزن بنه تأثیر منفی یذاشوت  های یل

درصد در مقایسه با تیمار عدم  29ها را حدود و مقدار این شاخص

کوووچکی و همکوواران (. 1جوودول )انجووام آبیوواری کوواهش داد  

(Koocheki et al., 2015 ) احتمال دادند که انجام آبیاری زعفران

ز کاشت، باع  اختالل در فرآیند عوادی تیییورات   بالفاصله پس ا

شود تا دما و رطوبت درونی بنه در طی تابستان شده و موجب می

مورد نیاز برای پیشرفت مراحل رشود ییواه از محودودة مناسوب     

در  جز بهانجام آبیاری مزار، زعفران در طی تابستان . خارش یردد

در بنه  دمثلیتولی ها اندامکه جام یل و  مردادماهحدود نیمة دوم 

 Ghasemi)، بر یلدهی ایون ییواه اثور منفوی دارد     دیآ یمبوجود 

Rooshnavand et al., 2009 .)   بنابراین، با توجه به توأثیر مثبوت

های یل در مریسوتم جوانوه بنوه،    رطوبت در تکوین و تمایز اندام

 مردادمووووواهانجوووووام آبیووووواری تنهوووووا در نیموووووه دوم   

های اثر تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه بر خصوصیات مرفولوژیک بنه( میانگین مربعات) نتایج تجزیه واریانس -2جدول 

 دختری زعفران
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for effect of planting date, irrigation management and companion plants on 

morphologic indices of saffron replacement corms 

 منابع تغییرات
Source of variation 

تعداد بنة 

دختری در هر 

 کلون

Number of 

replacement 

corms per 

clone 

های درصد بنه

دارای ریشة 

 انقباضی

Percentage of 

corms with 

contractile root 

های وزن کل بنه

دختری در هر 

 Total کلون

weight of 

corms per 

clone 

ها وزن کل بنه

بدون پوشال در 

 هر کلون

Total weight 

of corms 

without scale 

per clone 

 وزن کل پوشال

های دختری بنه

 در هر کلون

Total weight 

of scales per 

clone 

نسبت وزن بنه 

 به پوشال

Total corms 

weight to 

scales weight 

ratio 

Replicate-4.4 تکرارns 55ns 14ns 4.0ns 3.2* 5.0** 

Planting date- 1.7 **159 **132 **5460 **25.8 تاریخ کاشتns 25** 

تکرار* تاریخ کاشت  

Replication*Planting 

date-  
3.0ns 144ns 5ns 3.5ns 0.66ns 0.66ns 

Irrigation- آبیاری   15.6ns 1785** 0.9ns 2.2ns 0.02ns 7.3** 

آبیاری*تاریخ کشت  

Planting date * 

Irrigation 

1.0* 45ns 85** 52** 2.86* 0.06ns 

(تاریخ کشت)آبیاری* تکرار  
Replication * Irrigation 

(Planting date) 

2.4ns 133ns 26** 14.5* 2.10* 1.0ns 

  ییاه همراه
Companion plant  

8.5ns 247ns 23ns 15.6ns 0.56ns 3.2** 

ییاه همراه*تاریخ کشت  

Planting date* 

Companion plant  
5.8ns 329* 123** 69** 2.96* 1.7* 

ییاه همراه*آبیاری  

Irrigation * Companion 

plant  
1.5ns 436* 337** 171** 18.3** 1.9ns 

ییاه همراه*آبیاری* تاریخ کاشت  
Planting date * 

Irrigation * Companion 

plan 

6.2ns 165ns 94** 13.5** 3.2** 1.8* 

Error- 0.63 0.83 6.3 7.9 123 4.5 خطا 

CV- 17 22 14 12 33 26 ضریب تیییرات 
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 2ادامه جدول 

 منابع تغییرات

Source of variation 

-تعداد جوانه گل

 دهنده در هر بنه

Number of 

flowering 

buds per 

corm 

های تعداد جوانه

دهنده در هر گل

  کلون

Total number 

of flowering 

buds per 

clone 

د کل تعدا

ها در جوانه

 هر بنه

Number 

of total 

buds per 

corm 

تعداد کل 

ها در هر جوانه

 Number کلون

of total buds 

per clone 

 وزن هر بنة دختری

Average weight 

of replacement 

corms 

 قطر هر بنة دختری

Average 

diameter of 

replacement 

corms 

Replicate-0.02 تکرارns 3.5ns 0.15ns 17ns 0.28ns 0.03ns 

 تاریخ کاشت
Planting date  

10** 380** 13** 648** 7.0** 1.76** 

تکرار* تاریخ کاشت  

Replication*Planting 

date  
0.06ns 11.6ns 0.62ns 29ns 0.25ns 0.07ns 

Irrigation- آبیاری   1.4** 0.01ns 2.6ns 3.6ns 4.0** 0.15ns 

آبیاری*تاریخ کشت  

Planting date* 

Irrigation 

0.37ns 16.3ns 1.2ns 47ns 1.12ns 0.08ns 

(تاریخ کشت)آبیاری*تاریخ کشت  

Replication * Irrigation 

(Planting date) 

0.30ns 15.8ns 1.4ns 161** 0.31ns 0.004ns 

  ییاه همراه
Companion plant 

0.29ns 11.7ns 0.40ns 184* 3.0** 0.98** 

ییاه همراه*تاریخ کشت  

Planting date* 

Companion plant  
0.61* 34.1* 3.9* 41ns 1.27* 0.10ns 

هییاه همرا*آبیاری   

Irrigation * Companion 

plant  
0.56ns 82.3** 4.1ns 396** 3.75** 0.24* 

همراه ییاه*آبیاری* تاریخ کاشت  
Planting date * 

Irrigation * Companion 

plant 

0.12ns 31.3* 2.5ns 74ns 0.29ns 0.16ns 

Error- 0.07 0.55 40 1.30 11.5 0.22 خطا 

CV- 17 26 21 32 22 32 ضریب تیییرات 

 .دارعدم وجود تفاوت معنی: nsدار در سطح احتمال یک و پنج درصد؛ به ترتیب معنی* و ** 

**, * significant at 1 and 5% level of probability, respectively and ns: no-significant. 
 

 ,.Feizi et al)باشد  مؤثرتواند بر رشد بنه و یلدهی زعفران  می

با این وجود، اثرات آبیاری تابستانه بور رشود و عملکورد    (. 2015
هایی بوده و الزم است در ایون ارتبواط   زعفران یاه دارای تناقض

(. Koocheki et al., 2015)تحقیقات بیشتری صوورت پوذیرد   
انود کوه آبیواری در طوی تابسوتان      داشته برخی محققان نیز بیان

دارای اثرات مثبتی بر عملکرد زعفران اسوت، اموا انجوام آن بوه     
دلیل احتمال خطر عفونت قارچی برای بنه در اثر رطوبوت زیواد،   

 (.Katawazy, 2013) توصیه نشده است

 

 های دختریتاثیر گیاهان همراه بر خصوصیات زراعی بنه

هوای  هوای وزن کول بنوه   کاشت ییاهان همراه بور شواخص  

-دختری در هر کلون، نسبت وزن بنه به پوشال، تعداد کل جوانه

ها در هر کلون و نیز متوسط وزن و قطور هور بنوة دختوری اثور      

کاشت ییاهان همراه خلور و شوبدر   (. 2جدول )داری داشت معنی

ترتیوب  های موجود در هر کلوون را بوه  ایرانی مقدار وزن کل بنه

. در مقایسووه بووا تیمووار شوواهد افووزایش داد درصوود 3و  1حوودود  

همچنین استفاده از ییاهان پوششی موجب شد تا نسبت وزن بنه 
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ی که مقدار این شاخص در شرایط طور بهبه پوشال افزایش یابد؛ 

درصد بیشتر از تیمار  3و  41کاشت خلر و شبدر ایرانی به ترتیب 

کلوون در   های جانبی در هور بیشترین تعداد کل جوانه. شاهد بود

افزون بر این، . تیمار کاشت ییاه همراه شبدر ایرانی به دست آمد

 24ییاه همراه زعفران، موجوب افوزایش    عنوان بهاستفاده از خلر 

درصودی متوسوط قطور هور بنوه در       41درصدی متوسط وزن و 

ییاهوان پوششوی خوانواده     (.2جدول )مقایسه با تیمار شاهد شد 

خوا ، کواهش آبشوویی عناصور      بقوالت از طریق بهبود باروری

یذایی، تعدیل دما و رطوبت و نیز فراهمی نیترو ن نقش مهموی  

 ;Pullaro et al., 2006) کننود  یمو در بهبود رشود ییاهوان ایفوا    

Shabahang et al., 2013 .)ها حواکی از آن  نتایج برخی پژوهش

باعو    توانود  یمو است که مالچ حاصل از بقایای ییاهان هموراه  

ات فیزیکوی، شویمیایی و بیولوو یکی خوا  و در     بهبود خصوصی

در ییاهان دارای اندام تکثیر  خصوص بهنهایت افزایش رشد ییاه 

 Sainju et al., 2006; Fallahi et)زیرزمینی مانند زعفران شوود  

al., 2014; Koocheki et al., 2015 .) 

 

   های دختری در زعفرانرفولوژیک بنههای اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات مونتایج مقایسه میانگین -3جدول 

Table 3- Results of mean comparisons for effect of planting date on morphologic indices of saffron replacement corms 

 تاریخ کاشت

Planting date 

تعداد بنة دختری 

  در هر کلون

Number of 

replacement 

corms per 

clone 

دارای های درصد بنه

 ریشة انقباضی

Percentage of 

corms with 

contractile root 

های وزن کل بنه

دختری در هر 

 کلون

Total weight of 

corms per 

clone (g) 
 

ها وزن کل بنه

بدون پوشال در 

 هر کلون

Total weight 

of corms 

without scale 

per clone (g) 

های وزن  کل پوشال

های دختری در بنه

 ونهر کل

Total weight of 

scales per clone (g) 

نسبت وزن بنه به 

 پوشال

Total corms 

weight to 

scales weight 

ratio 

 اول خرداد
22 May 

7.0b 13b 24a 19a 3.8a 5.5a 

 اول مرداد
23 July 

8.0ab 40a 24a 20a 3.9a 5.0a 

 اول مهر
22 September  

9.4a 46a 19b 14b 4.4a 3.2b 

       

 اریخ کاشتت

Planting date 

-تعداد جوانه گل

 دهنده در هر بنه

Number of 

flowering buds 

per corm 

های تعداد جوانه

دهنده در هر گل

 کلون

 Total number of 

flowering buds 

per clone 

ها تعداد کل جوانه

  در هر بنه

Number of 

total buds per 

corm 

تعداد کل 

ها در هر جوانه

 Number کلون

of total buds 

per clone 

 وزن هر بنة دختری
Weight of 

replacement 

corms (g) 

قطر هر بنة 

 دختری

Diameter of 

replacement 

corms (cm) 

اول  خرداد  
22 May 

اول مرداد   
1.97a 14.6a 4.2a 32a 3.1a 1.9a 

23 July  1.80a 13.6a 3.9a 35a 3.2a 1.5b 

 اول مهر
22 September  

0.60b 6.2b 2.5b 23b 2.1b 1.2c 

 .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters have not significantly different at 5% level of probability. 
 
 
 

 

 



 00     ...های دختری زعفرانبررسی خصوصیات بنه

 های دختری در زعفرانهای اثر مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک بنهمیانگیننتایج مقایسه  -4جدول 
Table 4- Results of mean comparisons for effect of irrigation management on morphologic indices of saffron replacement 

corms 

 مدیریت آبیاری

Irrigation 

management 

ی در تعداد بنة دختر

 Number هر کلون

of replacement 

corms per clone 

های درصد بنه

دارای ریشة 

 انقباضی

Percentage of 

corms with 

contractile root 

های وزن کل بنه

دختری در هر 

 Totalکلون 

weight of 

corms per 

clone (g) 

ها وزن کل بنه

بدون پوشال در 

 هر کلون

Total weight 

of corms 

without scale 

per clone (g) 

های وزن کل پوشال

های دختری در هر بنه

 کلون

Total weight of 

scales per clone (g) 

نسبت وزن بنه 

 به پوشال

Total corms 

weight to 

scales weight 

ratio 

 آبیاری
Irrigation 

8.7a 39a 22.6a 17.2a 4.0a 4.2b 

 عدم آبیاری
No- Irrigation 

7.6b 27b 22.4a 17.6a 4.0a 4.9a 

       

 مدیریت آبیاری

Irrigation 

management 

-تعداد جوانه گل

 دهنده در هر بنه

Number of 

flowering buds 

per corm 

های تعداد جوانه

دهنده در هر گل

 کلون

Total number of 

flowering buds 

per bush 

-تعداد کل جوانه

  ها در هر بنه

Number of 

total buds 

per corm 

-تعداد کل جوانه

 ها در هر کلون

Number of 

total buds per 

bush 

وزن هر بنة دختری 
Weight of 

replacement corms (g) 

قطر هر بنة 

دختری 
Diameter of 

replacement 

corms (cm) 
 

 آبیاری
Irrigation 

1.3b 11.5a 3.3a 29.7a 2.5b 1.5b 

 عدم آبیاری
No- Irrigation 

1.6a 11.5a 3.7a 30.2a 3.1a 1.6a 

 .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters have not significantly different at 5% level of probability.  
 

-خصوصیات زراعی بنه اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر

 های دختری

اثر متقابل تاریخ کاشت و مدیریت آبیاری تنها بر صفات وزن 

جودول  )دار بود های دختری موجود در هر کلون معنیو تعداد بنه

-آبیواری )آبیاری پس از کاشت بنه و تکرار آن در سوال دوم  (. 2

یخ در هر سه تار( ی بهاره، تابستانه و زودهنگام پاییزهریتأخهای 

. کاشت موجب افزایش نسبی تعداد بنة دختری در هر کلون شود 

های دختری موجود در هر کلون در تیمار بیشترین مقدار وزن بنه

با ایون  . کاشت بنه در خرداد ماه و عدم انجام آبیاری مشاهده شد

، تا حدودی وزن خردادماه برخالفوجود، انجام آبیاری در مهرماه 

 (.6جدول )ر کلون را افزایش داد های دختری موجود در هبنه

در پژوهش مشابهی اثر کلی آبیاری پس از کاشت بر شاخص 

با این وجود واکنش ییاه به . سطح سبز زعفران منفی یزارش شد

در تواریخ   کوه  ینحوو  بهیکسان نبود، ها ماهانجام آبیاری در تمام 

بیشترین مقدار شاخص سطح سبز و  مردادماهاول کاشت بهاره و 

رد علوفه در تیمار عدم انجام آبیاری پس از کاشت حاصول  عملک

انجام آبیواری پوس از کاشوت     ،مهرماهدر تاریخ کاشت  ، ولیشد

 (.Koocheki et al., 2011)د ها یردیباع  افزایش این شاخص

 Mosaferi Ziauddin et)و همکواران  ضویااالدینی  مسوافری 

al., 2009 )بیاری در اواسوط  که انجام آ ندداشت بیانای در مطالعه

درصد افزایش و آبیواری در نیموه    29را تا  زعفرانمرداد عملکرد 

بنابراین، به نظر  .داددرصد کاهش  41را  این ییاهعملکرد  رماهیت

رسد انجام آبیاری تابستانه نیازمند شناخت دقیوق فرآینودهای   می

های زعفران است و عدم شناخت کافی از ایون  تکامل درونی بنه

توانود منجور بوه    و انجام آبیاری در زمان نامناسب، موی فرآیندها 

بوا ایون وجوود بهودانی     . کاهش رشد و عملکرد ایون ییواه شوود   

(Behdani, 2005 )   کوار در  کشواورزان زعفوران  یزارش کورد کوه
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اطالعوات زیوادی    تابسوتانه  خصوص زمان دقیق انجوام آبیواری  

ی کوه آب  معموالً در طی تابستان و هر زمان هاننداشته و اکثراً آ

 . کننداقدام به این کار می ،اضافی در اختیار داشته باشند

 

 های دختری در زعفرانهای اثر کاشت گیاهان همراه بر برخی خصوصیات موفولوژیک بنهنتایج مقایسه میانگین -5جدول 
Table 5- Results of mean comparisons for effect of Companion crops on morphologic indices of saffron replacement corms 

 کاشت گیاهان همراه
Companion crops 

 

تعداد بنة دختری 

 در هر کلون

Number of 

replacement 

corms per clone 

های درصد بنه

دارای ریشة 

 انقباضی

Percentage of 

corms with 

contractile 

root 

-وزن کل بنه

های دختری 

 در هر کلون

Total 

weight of 

corms per 

clone (g) 

ها وزن کل بنه

بدون پوشال در 

 Total هر کلون

weight of 

corm without 

scale per 

clone (g) 

-وزن کل پوشال

های های بنه

دختری در هر 

 کلون
Total weight 

of scales per 

clone (g) 

نسبت وزن بنه به 

 پوشال

Total corms 

weight to scales 

weight ratio 

 خلر
itter vetch  

7.5a 37a 23.1ab 18a 4.2a 5.0a 

  شبدر ایرانی
Persian clover  

8.9a 30a 23.3a 18a 4.0a 4.5ab 

 شاهد

Control 
8.0a 33a 21.2b 16a 3.9a 4.1b 

       

 کاشت گیاهان همراه

Companion crops 

-تعداد جوانه گل

 دهنده در هر بنه
Number of 

flowering buds 

per corm 

های جوانه تعداد

دهنده در هر گل

 کلون
Total number 

of flowering 

buds per 

clone 

تعداد کل 

ها در هر جوانه

 بنه

Number of 

total buds 

per corm 

-تعداد کل جوانه

 ها در هر کلون
Number of 

total buds per 

clone 

وزن هر بنة 

 دختری

Weight of 

replacement 

corms (g) 

قطر هر بنة 

 دختری

Diameter of 

replacement 

corms (cm) 

  خلر
Bitter vetch  

1.6a 11.4a 3.5a 29b 3.3a 1.8a 

  شبدر ایرانی
Persian clover  

1.3a 12.3a 3.7a 34a 2.5b 1.4b 

 شاهد

Control 
1.4a 10.7a 3.4a 27b 2.6b 1.5b 

 .ر سطح احتمال پنج درصد ندارندداری دهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters have not significantly different at 5% level of probability.  

 

-باید توجه داشت که زمان دقیق آبیاری تابستانه در مکوان 

های دارای شرایط اقلیمیپ متفاوت، فرق کرده و در یوک مکوان   

-های مختلف، بسته به شرایط آب و هوایی مینیز در طی سال

رسد جهت تنظیم بنابراین، به نظر می.  تواند مقداری تیییر نماید

ی تعوداد روزهوای   جوا  بهدقیق زمان آبیاری تابستانه، بهتر است 

سپری شده از پایان رشد رویشی زعفران، از واحد حرارتی یعنوی  

اسوتفاده  مجمو، دمای سپری شده از پایان رشد رویشوی ییواه   

 .نمود
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 های دختری در گیاه زعفراناثر متقابل تاریخ کاشت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک بنه -6جدول 

Table 6- Results of mean comparisons for interaction effects of planting date and irrigation management on morphologic 

indices of saffron replacement corms 

 تاریخ کاشت
Planting date 

 مدیریت آبیاری
 Irrigation 

management 

 تعداد بنة دختری در هر کلون

Number of replacement 

corms per clone 

های دختری در وزن کل بنه

 هر کلون
 Total weight of corms 

per clone (g) 

ها بدون پوشال در هر وزن کل بنه

 کلون

Total weight of corms without 

scale per clone (g) 

  اول خرداد
22 May 

Irrigation-7.3 آبیاریb 22ab 17ab 

 عدم آبیاری
No- Irrigation 

6.7b 26.5a 21a 

 اول مرداد
23 July 

Irrigation-8.8 آبیاریab 26.0a 20a 

 عدم آبیاری
No- Irrigation 

7.2b 23.0ab 19a 

 اول مهر
22 September 

Irrigation-10.0 آبیاریa 21ab 15ab 

 عدم آبیاری
No- Irrigation 

8.9ab 18b 13b 

 .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters had not significantly different at 5% level of probability.  
 

اثر متقابل تاریخ کاشت زعفران و کشت ییاهوان هموراه بور    

-های دارای ریشه انقباضی، وزن کل بنوه های درصد بنهشاخص

های موجود در هر کلون، نسوبت وزن بنوه   های دختری و پوشال

دهنده در هر بنه و مجمو، این به پوشال، متوسط تعداد جوانه یل

ها در هر بنه و نیوز  لون، متوسط تعداد کل جوانهشاخص در هر ک

بیشترین مقودار وزن  (. 2جدول )دار بود وزن متوسط هر بنه معنی

و  خردادمواه های موجود در هر کلون، در شرایط کاشت بنه در بنه

در تموامی  . استفاده از ییاه پوششی شبدر ایرانوی بوه دسوت آمود    

کاشوت زعفوران    در ریتوأخ تیمارهای مربوط به ییاهوان هموراه،   

همچنین بیشوترین  . موجب کاهش نسبت وزن بنه به پوشال شد

های موجوود در بنوه، در   های مربوط به رشد جوانهمقدار شاخص

و اسوتفاده از ییاهوان هموراه و کمتورین      خردادمواه تاریخ کاشت 

و در شورایط عودم    مهرمواه ها در تاریخ کاشت مقدار این شاخص

افوزون بور ایون، در تموامی     . شد استفاده از ییاهان همراه حاصل

تیمارهای مربوط به ییاهان همراه، متوسط وزن بنه در دو تواریخ  

و  4/3به ترتیوب  )تفاوت چندانی نداشت  مردادماهکاشت خرداد و 

مقدار این شاخص کواهش   مهرماه، اما در تاریخ کاشت (یرم 2/3

اسوتفاده از   درمجموو، (. درصود  32)ای پیودا کورد   قابل مالحظه

 ریتوأث ، خردادمواه ان همراه در شرایط کاشت بنة موادری در  ییاه

 (.1جدول )های دختری زعفران داشت بیشتری بر رشد بنه

اثر متقابل مدیریت آبیاری و کاشت ییاهان همراه بر صوفات  

-هوا و پوشوال  های دارای ریشة انقباضی، وزن کل بنهدرصد بنه

هر کلون  دهندةهای یلهای موجود در هر کلون، مجمو، جوانه

 (.2جدول )دار بود و متوسط وزن و قطر هر بنة دختری معنی

در تمامی تیمارهای ییاهان همراه، انجام آبیاری پوس از هور   

-تاریخ کاشت و تکرار آن در سال دوم، موجب افزایش درصد بنه

هوای  در شورایط انجوام آبیواری   . انقباضی شود  شهیرهای دارای 

ام پاییزه، وجود بقایای ییاهوان  تأخیری بهاره، تابستانه و زودهنگ

های موجود در هر کلون و همراه زمستانه موجب افزایش وزن بنه

دهد که وجود این موضو، نشان می(. 1جدول )ها شد تعداد جوانه

بقایای ییاهی از طریق تعودیل میوزان تشعشو  خورشویدی و در     

توانود میوزان سوودمندی    نتیجه درجه حرارت سوطح خوا ، موی   

 .قرار دهد ریتأثستانه را تحت آبیاری تاب
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 های دختری در گیاه زعفراناثر متقابل تاریخ کاشت و کشت گیاهان همراه بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی بنه -7جدول 
Table 7- Results of mean comparisons for interaction effects of planting date and associated crops on morphologic indices of 

saffron replacement corms 

 تاریخ کاشت

Planting date 

 گیاهان همراه

Companion crops 

های دارای درصد بنه

 ریشة انقباضی

 Percentage of corms 

with contractile root 

های دختری وزن کل بنه

 در هر کلون

Total weight of 

corms per clone (g) 

ها بدون وزن کل بنه

 در هر کلون پوشال

Total weight of 

 corms without 

scale per clone (g) 

 نسبت وزن بنه به پوشال

 Total corms weight 

to scales weight ratio 

خرداد اول  
22 May 

 

Bitter vetch - 10.5 خلرc 22.4ab 17.2abc 6.1a 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
12.3c 27.1a 21.4a 5.9ab 

Control- شاهد   17.0c 22.3ab 17.1abc 4.4cd 

 

 اول مرداد
23 July 

Bitter vetch - 43.3 خلرab 21.7ab 18.3abc 5.2abc 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
41.8ab 27.0a 21.3a 4.6bcd 

Control- شاهد   36.6b 23.2ab 19.0ab 5.1abc 

 اول مهر
22 September 

Bitter vetch - 57.5 خلرa 25.1a 18.6ab 3.7de 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
35.0b 14.9b 10.5c 2.9e 

Control- شاهد   44.5ab 18.1ab 12.8bc 2.8e 

      

 تاریخ کاشت

 Planting 

date 

 گیاهان همراه

Companion crops 

دهنده در تعداد جوانه گل

 هر بنه

Number of 

flowering buds per 

corm 
 

-های گلتعداد جوانه

 ده در هر کلوندهن

Total number of 

flowering buds per 

clone 

 ها تعداد کل جوانه

 در هر بنه

Number of total 

buds per corm 

 وزن هر بنة دختری

Weight of replacement 

corms (g) 

 اول خرداد
22 May 

Bitter vetch - 2.18 خلرa 15.6a 4.36abc 3.36a 

  شبدر ایرانی
Persian clover  

2.08a 16.6a 5.06a 3.43a 

Control- شاهد   1.66ab 11.5ab 3.11bcd 2.58ab 

 اول مرداد
23 July 

Bitter vetch - 1.85 خلرab 11.6ab 3.41a-d 3.65a 

 شبدر ایرانی

Persian clover-  
1.38bc 13.5a 3.75a-d 2.73ab 

Control- شاهد   2.16a 15.8a 4.53ab 3.21a 

 اول مهر
22 September 

Bitter vetch - 0.76 خلرcd 7.0bc 2.81bcd 2.80ab 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
0.58d 6.8bc 2.30d 1.40c 

Control- شاهد   0.46d 4.8c 2.56cd 2.05bc 

  .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters had not significantly different at 5% level of probability.  
 

اثرات مفید وجود بقایای ییاهی بر رشد و عملکرد زعفران به 

-Shabahang et al., 2013; Rezvani)اثبووات رسوویده اسووت 

Moghaddam et al., 2013 .)    با این وجوود، هور یونوه تصومیم-

صوص تواثیر بقایوای ییواهی بور میوزان سوودمندی       ییری در خ

بیشوترین مقودار   . آبیاری تابستانه نیاز به تحقیقات بیشوتری دارد 

وزن و قطر متوسط هر بنه نیز در تیمار عدم انجوام آبیواری و در   

 (.1جدول )شرایط استفاده از ییاه همراه خلر به دست آمد 
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 های دختری در گیاه زعفرانیاهان همراه بر برخی خصوصیات مورفولوژیک بنهاثر متقابل مدیریت آبیاری و کاشت گ -8جدول 
Table 8- Results of mean comparisons for interaction effects of irrigation management and companion crops on morphologic 

indices of saffron replacement corms 

 مدیریت آبیاری

Irrigation 

management 
 

 گیاهان همراه

Companion 

crop 
 

های دارای درصد بنه

 ریشة انقباضی

Percentage of 

corms with 

contractile root 
 

های وزن کل بنه

 دختری در 

 هر کلون 

Total weight of 

corms per clone (g) 

ها بدون وزن کل بنه

 فلس در هر کلون 

Total weight of 

corms without 

scale per clone (g) 

های های بنهوزن کل پوشال

 دختری در هر کلون

Total weight of scales 

per clone (g) 

 آبیاری
Irrigation 

 

 

 خلر
Bitter vetch   

48.2a 25.0a 19.3a 4.2a 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
34.4ab 26.5a 19.7a 4.9a 

Control- شاهد   34.1ab 16.4b 12.6b 2.8b 

 یعدم آبیار
No-irrigation 

 

 خلر
Bitter vetch  

26.0b 21.2ab 16.8ab 4.2a 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
25.0b 20.0ab 15.9ab 3.0b 

Control- شاهد   31.3ab 26.0a 20.1a 4.9a 

      

 مدیریت آبیاری

Irrigation 

management 
 

 گیاهان همراه

Companion 

crop 

-های گلتعداد جوانه

 هر کلوندهنده در 

Total number of 

flowering buds per 

clone 

ها در تعداد کل جوانه

 Number of هر کلون

total buds per 

clone 

 وزن هر بنة دختری

Weight of 

replacement 

corms (g) 

 قطر هر بنة 

 دختری

Diameter of 

replacement corms (cm) 

 آبیاری
Irrigation 
 

 خلر
Bitter vetch  

11.4a 27.1b 3.1a 1.8a 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
14.4a 38.5a 2.6ab 1.3b 

Control- شاهد   8.5b 23.4b 1.8b 1.3b 

 عدم آبیاری
No-irrigation 

 

 خلر
Bitter vetch  

11.4a 31.1ab 3.4a 1.8a 

 شبدر ایرانی

Persian clover  
10.2a 28.4ab 2.4ab 1.3b 

Control- شاهد   12.8a 31.1ab 3.4a 1.7a 

 .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

In each column means with similar letters had not significantly different at 5% level of probability.  
 

ری و کاشت اثرات متقابل سه یانة تاریخ کاشت، مدیریت آبیا

هوای زعفوران در هور    های وزن کل بنهییاهان همراه بر شاخص

های موجود در هر کلون، نسبت وزن بنوه بوه   کلون، وزن پوشال

دار دهندة موجود در هر کلون معنوی های یلپوشال و تعداد جوانه

در تواریخ کاشوت خردادمواه، اسوتفاده از ییاهوان      (. 2جدول )بود 

های زعفران پس از کاشت بر وزن بنه همراه و عدم انجام آبیاری

در تاریخ کاشت مهرمواه، اسوتفاده از    که یدرحالاثر مثبت داشت، 

ییاهان همراه توأم با انجام آبیاری پس از کاشت موجوب بهبوود   

بیشترین مقدار نسبت وزن بنه به پوشال نیز در . صفت مذکور شد

مراه شوبدر  تیمار ترکیبی تاریخ کاشت خردادماه، استفاده از ییاه ه

افوزون بور   . ایرانی و عدم انجام آبیاری پس از کاشت حاصل شد

-دهندة موجود در هر کلون نیز در تاریخهای یلاین، تعداد جوانه

آبیواری پوس از    ریتوأث بیشتر بود و  مردادماههای کاشت خرداد و 

بازدارنوده و   مردادمواه کاشت بر صفت مذکور نیز در تاریخ کاشت 



 1931، بهار 1، شماره 4جلد ه زراعت و فناوری زعفران، نشری     06

 (.3جدول )نسبتاً مفید بود  ماهمهردر تاریخ کاشت 

 

 

 

 های دختری در گیاه زعفراناثر متقابل تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی بنه -9جدول 
Table 9- Results of mean comparisons for interaction effects of planting date, irrigation management and Companion crops 

on morphologic indices of saffron replacement corms 

 تاریخ کاشت

Planting 

date 

 مدیریت آبیاری

Irrigation 

management 

 گیاهان همراه

Companion crops 

های وزن کل بنه

دختری در هر 

 کلون

Total weight 

of corms per 

clone (g) 

ها وزن کل بنه

در بدون پوشال 

 هر کلون

Total weight 

of corms 

without scale 

per clone (g) 

وزن  کل 

های پوشال

های دختری بنه

 در هر کلون

Total 

weight of 

scales per 

clone (g) 

نسبت وزن 

بنه به 

 پوشال

Total 

corms 

weight to 

scales 

weight 

ratio 

-تعداد جوانه

دهنده های گل

 در هر کلون

Total 

number of 

flowering 

buds per 

clone 

 اول خرداد
22 May 

 آبیاری

Irrigation 

Bitter vetch - 20.3 خلرdef 16.0e-h 2.5g 6.3ab 14.6abc 

Persian clover- 25.2 شبدر ایرانیbcd 18.7def 4.1b-g 4.7c-f 17.6ab 

Control- شاهد   19.2def 14.9e-h 3.5c-g 4.1efg 11.0b-f 

 عدم آبیاری
No-irrigation 

Bitter vetch - 24.6 خلرcd 18.5def  4.5b-f 5.8a-d 16.6abc 

Persian clover- 29.0 شبدر ایرانیbc 24.2abc 3.5c-g 7.1a 15.6abc 

Control- شاهد   25.4bcd 19.4c-f 4.9a-e 4.7b-f 12.0b-f 

 اول مرداد
23 July 

 آبیاری
Irrigation 

Bitter vetch - 25.6 خلرbcd 20.1cde 3.8b-g 5.2b-e 13.3bcd 

Persian clover- 36.2 شبدر ایرانیa 27.8a 5.4abc 4.3c-g 14.3bcd 

Control- شاهد   25.5efg 11.5ghi 2.6fg 4.3c-g 10.6c-f 

 عدم آبیاری

No-irrigation 

Bitter vetch - 17.8 خلرef 16.6efg 3.8b-g 5.1b-e 10.0c-g 

Persian clover- نیشبدر ایرا  19.3def 14.8fgh 3.2efg 4.9b-e 12.6b-f 

Control- شاهد   31.0ab 26.5ab 4.4b-g 5.9abc 21.0a 

 اول مهر
22 September 

 آبیاری
Irrigation 

Bitter vetch - 29.2 خلرbc 21.9bcd 6.5a 3.2fgh 06.3e-h 

Persian clover- 18.2 شبدر ایرانیef 12.4ghi 5.2a-d 2.3h 11.3b-f 

Control- شاهد   14.5fg 11.3hi 2.4g 3.0gh 04.0gh 

 عدم آبیاری
No-irrigation 

Bitter vetch - 21.1 خلرde 15.5e-h 4.3b-g 4.2d-g 07.6d-h 

Persian clover- 11.6 شبدر ایرانیg 8.7i 2.4g 3.6e-h 02.3h 

Control- شاهد   21.7de 14.4fgh 5.5ab 2.7gh 05.6fgh 

 .داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، تفاوت معنیگیندر هر ستون میان

In each column means with similar letters have not significantly different at 5% level of probability.  

 

 گیرینتیجه

بر اسار نتایج این پژوهش بهترین تاریخ کاشت بنة موادری  

ر، بذری زعفران جهت بهبود بیشتر صفات موورد مطالعوه،   در مزا

همچنین آبیواری زعفوران بالفاصوله پوس از     . اول خرداد ماه بود

ی ریتوأخ هوای  آبیواری )کاشت و نیز تکرار آبیواری در سوال دوم   

بر اکثر صفات مورفولوو یکی  ( بهاره، تابستانه و زود هنگام پاییزه

ه در هر بنه و نیز قطر و های دختری زعفران مانند تعداد جوانبنه

 ریتوأث با این وجود، . های دختری اثر منفی داشتوزن متوسط بنه

های مختلف کاشت و در شرایط وجوود یوا عودم    آبیاری در تاریخ

اثور آبیواری در   . وجود بقایای ییاهان همراه، مقداری متفاوت بود

هوای موجوود در هور    بر وزن بنوه ( درصد 42)تا حدودی  مهرماه

همچنین، در شرایط انجام آبیاری تابستانه، وجود . ت بودکلون مثب

هوای  بقایای ییاهان هموراه زمسوتانه موجوب افوزایش وزن بنوه     

کاشوت ییاهوان هموراه    . ها شدموجود در هر کلون و تعداد جوانه



 07     ...های دختری زعفرانبررسی خصوصیات بنه

هوای دختوری   نیز موجب بهبود برخوی خصوصویات زراعوی بنوه    

-داد جوانه، تع(درصد 41)زعفران مانند نسبت وزن بنه به پوشال 

 49)و وزن متوسوط بنوه   ( درصود  41)های موجود در هر کلوون  

کاشت زعفوران در اول خورداد مواه، عودم      درمجمو،. شد( درصد

انجام آبیاری پوس از کاشوت بنوه در ایون تواریخ کاشوت و نیوز        

-های رشدی بنوه بکارییری ییاهان همراه موجب بهبود شاخص

 .های دختری زعفران یردید
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Selection of suitable mother corms is an important factor for achieving optimum yield in saffron. In 

order to investigate the effect of some agronomic factors on the growth of replacement corms of 

saffron, an experiment was done at the Faculty of Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad, 

Iran during 2009-2011. The experimental treatments  consisted of planting on the following dates (22 

May, 22 July and 22 September, 2009), irrigation management (Irrigation and no irrigation after each 

planting date and repeating them in the second year in late spring, summer and early autumn  

irrigations) and companion crops [Persian clover (Trifolium resupinatum), Bitter vetch (Vicia ervilia) 

(Lathyrus sativus) and control), that were arranged in a split-split plot experiment based on a 

randomized complete block design with 3 replications. Sampling of replacement corms was done after 

the second growth cycle of saffron in May, 2011. The results showed that with delay in corm planting 

from May to September, the number of replacement corms and percentage of corms with contractile 

root increased by 25 and 33%, respectively. However, the amounts of total weight of replacement 

corms per clone, mean number of flowering buds per corm, mean number of total buds per corm, 

mean weight and mean diameter of replacement corms planted in July were 21, 70, 40, 32 and 37% 

higher than those planted in September, respectively. Irrigation increased the amount of contractile 

roots and number of replacement corms per clone (12%), but decreased the amount of mean number of 

flowering buds (19%), mean number of total buds (11%) and mean weight (19%) and diameter (8%) 

of replacement corms. Moreover, application of companion crops had a partially positive impact on 

the indices of growth of replacement corms of saffron such as follows: the total weight of replacement 

of corms per clone (8%), corms to scales weight ratio (14%), number of flowering buds (10%) and 

mean weight of replacement corm (10%). Overall, mother corm planting during real dormancy, no 

irrigation after planting and during summer as well as application of associated crops have a positive 

effect on the mean weight of replacement corms as the main important factor in saffron flowering. 

 

Keywords: Flowering bud, Bitter vetch, Persian clover, Real dormancy, Summer Irrigation. 
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