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 Abstract 
Saffron (Crocus sativusL.) is a sterile geophyte plant propagates vegetatively through a corm formation. During 

each growing season, saffron propagates by daughter corms produced from the mother corm. The daughter corms 

are formed above the mother corm. The Saffron field can be maintained for up to a decade; however, it may reduce 

based on agronomic management. In order to study the effect of corm harvesting year (field age) on daughter corm 

and flower yield of saffron, a four-year experiment was conducted at Research Field, Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during four growing seasons in 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 

2018-2019. Treatments were four corm harvesting years considered one, two, three, and four years aged plots. 

Studied traits were flower numbers per m2, fresh weight of flower per m2, the dried weight of stigma per m2, 

number of daughter corms per m2, dried weight of daughter corms, daughter corm diameter and number and weight 

of daughter corms in five weight groups such as <4, 4-8, 8-12, 12-16 and >16 g. Based on the results, the highest 

production gains in flower numbers (67.1 flowers per m2), fresh flower weight (32.31 g.m-2), and stigma dried 

weight (0.761 g.m-2) were observed in the second harvesting year. Also, the maximum daughter corm number and 

daughter corm yield were recorded for the third harvesting year with 189.5 corms.m-2 and 603.91 g.m-2, 

respectively. Although the progeny corm number continued to rise each year, in the third generation, corm 

production was dominated by corms below 12 g, and this suggests a need to lift the corms and replant at the 

beginning of the fourth year.  
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 مقاله پژوهشی

 هاي دختري و گل زعفرانهاي زراعی و عملكرد بنهاثر سال برداشت بنه بر ويژگی

 (Crocus sativus L.) 
 

  3و فاطمه معلم بنهنگی 2دل، سرور خرم*1علیرضا کوچکی

 0011مرداد  5تاریخ دریافت: 

 0011بهمن  01تاریخ بازنگری: 

 0011اسفند  01تاریخ پذیرش: 
 

 Crocus sativusهای دختری و گل زعفران )های زراعی و عملکرد بنهاثر سال برداشت بنه بر ويژگی. 6046 ، ف.و معلم بنهنگی، س.، دلخرمع.، كوچکی، 

L.)،646-661 (:2)64 . زراعت و فناوری زعفران. 
 

 چكيده

شکيل بنهزعفران  شی از طريق ت صورت روي ست كه به  شد را درتکثير می گياهی ژئوفيت و عقيم ا هر  يابد. اين گياه مراحل مختلف ر

صل زراعی با گلدهی آغاز و با توليد بنه ساند. بنهف شکيل میهای دختری از بنه مادری به اتمام می ر وند. شهای دختری روی بنه مادری ت

تواند تا بيش از يک دهه ادامه يابد، هر چند كه بستتتته به مديريت زراعی بهتر استتتت طول اين دوره عة زعفران میبرداری از مزردوره بهره

سن مزرعه( بر عملکرد بنه شت بنه ) سال بردا شی با چهار تکرار در مزرعه كاهش يابد. به منظور مطالعه اثر  های دختری و گل زعفران، آزماي

شگ شاورزی دان شکده ك سال زراعی متوالی تحقيقاتی دان شهد طی چهار  سی م اجرا  6557-59و  6551-57، 6559-51، 6550-59اه فردو

گيری شد. چهار سال برداشت های مربوط به گلدهی و رشد بنه اندازه، صورت گرفت و شاخص6550شد. كاشت گياه در شهريور ماه  سال 

و چهار ساله مد نظر قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل تعداد گل، وزن  بنه )سن مزرعه( به عنوان تيمارهای يک ساله، دو ساله، سه ساله

شک بنه شک كالله، وزن خ سطح، قطر بنههای دختری و تعداد بنهتر گل، وزن خ های های دختری و تعداد و وزن بنههای دختری در واحد 

عدد در متر مربع(،  6/17شتتان داد كه بيشتتترين تعداد گل )گرم بودند. نتايج ن 61<و  62-61، 9-62، 0-9، 0>دختری در پنج گروه وزنی 

شد.  716/4گرم در متر مربع( و وزن خشک كالله ) 56/52وزن تر گل ) ساله( مشاهده  شت دوم )مزرعه دو  سال بردا گرم در مترمربع( برای 

بنه در متر مربع و  9/695ترتيب با  های دختری در واحد ستتطح برای ستتال برداشتتت ستتوم )مزرعه ستته ستتاله( بهبيشتتترين تعداد و وزن بنه

ست آمد. اگرچه تعداد بنه 56/145 شتر بنهگرم در متر مربع بد سال چهارم افزايش يافت، اما بي گرم  62ها دارای وزن كمتر از های دختری تا 

 ها در ابتدای سال چهارم است. ها و كاشت مجدد آندهنده نياز به جابجايی بنهبودند و اين موضوع نشان
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 مقدمه

سوب میايران بزرگترين  ود شتوليدكننده زعفران در دنيا مح

و بيشتتترين ستتطح زير كشتتت اين محصتتول نيز در ايران استتت 

(Shahnoushi et al., 2020 .)مه جهاد  بر نا مار طبق آخرين آ

(، سطح Ministry of Agriculture-Jihad, 2020كشاورزی )

يد زعفران  يب  6555در ستتتال زيركشتتتت و ميزان تول به ترت

مطالعه  تن گزارش شتتده استتت. 679/055هکتار و  9/624225

های تغييرات ستتتطح زير كشتتتت و عملکرد زعفران در طی دوره

ست علی شان داده ا شته ن شت و توليد رغم آنگذ سطح زير ك که 

اين محصتتتول در ايران از روند صتتتعودی برخوردار استتتت، ولی 

به عملکرد در واحد ستتتطح آن از روندی نزولی تبعيت می كند، 

 ستتتال در هکتار در كيلوگرم 71/9توليد از  كه ميانگيننحوی

 كاهش يافته 6559 ستتال در هکتار در كيلوگرم 19/5 به 6592

-Koocheki 2018; Ministry of Agricultureاستتتتت )

Jihad, 2020 مقايسه ميانگين عملکرد كالله در بين سه كشور .)

 كننده اختالف زيادعمده توليدكننده اين محصتتتول در دنيا بيان

عملکرد كالله خشک در ايران با ساير كشورها همچون اسپانيا و 

كيلوگرم در هکتتتار( استتتتت  7و  62يونتتان )بتته ترتيتتب بتتا 

(Koocheki, 2018 به جه  عات لزوم تو مار و اطال ( و اين آ

راهکارهای افزايش توليد زعفران را بيش از پيش خاطر نشتتتان 

 سازد.می

په، ژتکزعفران زراعی  گياهی  از خانواده زنبقيان و ئوفيت ل

(Iridaceaeست. اگر سی يکساله  ( ا چه اين گياه از نظر گياهشنا

ساله  ست، ولی مزارع آن عمدتاً چند شندمیا  & Koocheki) با

Seyyedi, 2020 .)های كوتاه زيرزمينی اين گياه توستت  ستتاقه

(. Kumar et al., 2009شتتوند )ها پوشتتانيده میها و فلسبرگ

                                                                                                                                                                                                 
6- Generative phase 

2- Vegetative phase 

5- Dormant phase 

وجود اختالالت ستتيتولوژيکی و خودناستتازگاری باعا ممانعت از 

 ,Bagheri & Vessalآميزی در گياه زعفران شده است )خويش

ناستتی، ستتاقه زيرزمينی به شتتمار شتت(. بنه كه از نظر گياه2003

اندام مورد استتتتفاده جهت اين گياه و « بذر»در حقيقت رود، می

 ,.Renau-Morata et alمحستتوب شتتده )تکثير رويشتتی آن 

2012; Koocheki & Seyyedi, 2020; Rashed-

Mohassel, 2020شراي  زراعی می سال ( و در  تواند تا چندين 

 Gresta et al., 2008b; Kumarبرداری قرار گيرد )مورد بهره

et al., 2009.)  

های هوايی، مراحل فنولوژيکی زعفران بر استتاس رشتتد اندام

شی شد زاي سه مرحله ر شی6شامل  شد روي  5و مرحله ركود 2، ر

 ,Kafi et al., 2002; Koocheki & Seyyediباشتتتند )می

2020; Kumar et al., 2009 رشد و نمو زعفران در هر فصل .)

نه زراعی از شتتتود. با فعال ها در بنه مادری انجام میطريق جوا

شتتتود های مادری نيز آغاز میها، تکامل بنهشتتتدن اين جوانه

(Kafi et al., 2002; Bagheri & Vessal, 2003; 

Koocheki & Seyyedi, 2020 .)های مادری رشد رويشیبنه- 

های جديد )دختری( بنهزايشتتی داشتتته و بعد از مرحله گلدهی، 

 Renau-Morata etشتتتود )وی بنه قديمی )مادری( توليد میر

al., 2013; Koocheki & Seyyedi, 2020 .) هر بنه دختری

در آغاز فصتتتل رشتتتد بعدی به عنوان بنه مادری رشتتتد و تکثير 

شد شود. يابد و اين چرخه مجداً تکرار میمی همزمان با توليد و ر

اصتتلی يا  هایكه حاصتتل آغازش رشتتد جوانههای دختری بنه

بنه (، Gresta et al., 2008aباشتتند )جانبی روی بنه مادری می

شی به  شد روي صل ر مادری به تدريج تحليل رفته و در انتهای ف

 ;Bhagyalakshmi, 1999رود )طتتور كتتامتتل از بتتيتتن متتی
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Koocheki & Seyyedi, 2020; Renau-Morata et al., 

غااز اين(. 2012 تدای هر فصتتتل رشتتتد )آ ز گلدهی(، رو، در اب

شدی بنهشکل شراي  ر ای هگيری عملکرد زعفران تحت تأثير 

 ;Gresta et al., 2008aباشتتتد )دختری در فصتتتل قبل می

Renau-Morata et al., 2012; Koocheki et al., 2014 .)

باال  هایحرارت درجه وقوع تأثير تحت اساساً زعفران ركود مرحله

ظهور  جهت ی پايينهاحرارت درجه نيز و گلدهی القای جهت

 مانند انتخاب زراعیبه عوامل برخی آن، كنار در كه بوده هاگل

سب، وزن با مادری بنه  آبياری و نيز بنه كاشت عمق و تاريخ منا

شند )می گلدهی آن مهم فرآيند بر  ,Koocheki & Seyyediبا

2020 .) 

های دختری توليد شده بر كميت و كيفيت زعفران كيفيت بنه

 & Koochekiهای زراعی بعدی تأثيرگذار خواهد بود )در ستتال

Seyyedi, 2020اول، عملکرد معموالً پايين است و با  (. در سال

سال نيز بدليل تشکيل  1-9افزايش سن مزرعه به بيش از حدود 

  يابدهای دختری، عملکرد مجددا كاهش میو افزايش تراكم بنه

(Khazaei et al., 2013سا شت در (. عملکرد گل در  ل اول كا

و  های مادری استارتباط مستقيم با ميزان اندوخته غذايی در بنه

 Nassiri Mahallatiباشد )كمتر تحت تأثير مديريت زراعی می

et al., 2007  .) 

اگرچه طول عمر مزرعه زعفران با وجود مديريت مناستتتب و 

تغذيه مطلوب معموالً زياد استتتت، اما در شتتتراي  آب و هوايی 

سال در نظر گرفته میمديترا  ,Tammaroشود )نه حداقل چهار 

1999; de Juan et al., 2009.)  از ديدگاه بيولوژيکی، زعفران

سوب نمی ساله مح شود، زيرا هر بنه مادری تنها يک گياهی چند

ساله  شراي  زراعی به عنوان گياهی چند ست، اما در  سال زنده ا

كار قرار می  ,Koocheki & Seyyediگيرد )مورد كشتتتت و 

2015a.)  زعفران در برخی از مناطق دنيا به ويژه ايتاليا به صورت

(. در ايران، مزارع Kumar et al., 2009شود )يکساله كاشته می

سنتی گاهی تا  صورت  سال نيز مديريت و حفظ  64زعفران به 

كه عملکرد گل و كالله به شدت كاهش شوند و معموالً زمانیمی

شوند كه اين امر به تشديد محصول جابجا میيابد، مزارع اين می

و يا موارد مرتب  با  رقابت برای جذب آب و مواد غذايی، بيماری

 ,.Sampathu et alخودآسيبی اين گياه نسبت داده شده است )

1984; Rees, 1988; de Juan et al., 2009 .) 

سن مزرعه ب سبتاً اندكی در رابطه با اثر  ملکرد ر عتحقيقات ن

ها اثر صتتورت گرفته استتت و در اكثر پژوهش بنه زعفران گل و

شت، وزن بنه و يا روش ر ای بهای مختلف تغذيهتراكم، روش كا

ند. در واقع، بيشتتتتر عملکرد زعفران را مورد بررستتتی قرار داده ا

و  كنندبرداری میكشتتاورزان از مزارع زعفران چندين ستتال بهره

گل در مزارع ستتتنتی  شتتتايد يکی از داليل پايين بودن عملکرد

ايران در مقايستته با كشتتورهايی همچون يونان، ايتاليا و استتپانيا 

شت و نگهداری بنه تر و در مزارع با ها طی مدت زمان طوالنیكا

باال می عه كوچکی و ستتتن  طال تايج م بت باشتتتد. ن تيموری ثا

(Koocheki & Sabet Teymori, 2015 نشتتان دهنده تأثير )

سن مزرعه بر معنی شد و عملکرد زعفران بود، به طوریدار  كه ر

باالترين عملکرد گل و كالله برای مزرعه سه ساله مشاهده شد. 

 & De Mastroماستتتر و روتا )در اين ارتباط، نتايج تحقيق دی

Ruta, 1993 حاكی از اثر منفی ستتن مزرعه بر گلدهی زعفران )

شد. كوچکی و همکاران )می با  ( نيزKoocheki et al., 2019با

مطالعه تأثير وزن و تعداد بنه بر استتاس ستتن مزرعه بر رشتتد و 

ساله بنه شتند كه در مزارع يک  های عملکرد بنه زعفران بيان دا

دهنده  های ديگر نيز نشانتر مشاهده شد. بررسیدختری درشت

تری و های دخوجود همبستگی مثبت بين سن مزرعه با توليد بنه

 (. Mollafilabi et al., 2014عملکرد گل می باشد )

با هدف  با توجه به مطالب فوق، اين پژوهش چهار ستتتاله 

بررسی تأثير سال برداشت بنه )سن مزرعه( بر عملکرد گل و بنه 

 طراحی و اجرا شد. زعفران در شراي  آب و هوايی مشهد

 



 201       های دختری و گل زعفرانعملکرد بنههای زراعی و اثر سال برداشت بنه بر ویژگیکوچکی و همکاران، 

 هامواد و روش

اين آزمايش در مزرعه تحقيقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه 

كيلومتری شتترق مشتتهد با عر   64ع در فردوستتی مشتتهد واق

 95دقيقه شتتتمالی و طول جغرافيايی  61درجه و  51جغرافيايی 

متر از ستتطح دريا، طی  599دقيقه شتترقی و ارتفاع  51درجه و 

و  6551-57، 6559-51، 6550-59چهار ستتتال زراعی متوالی 

سن  59-6557 شت ) سال بردا شد. تيمارهای آزمايش چهار  اجرا 

بنه بودند كه تحت عنوان تيمارهای يک ستتاله، دو مزرعه( گل و 

ساله در چهار تکرار )مجموعا  ساله و چهار  سه  كرت(  61ساله، 

 مديريت شدند.

قبل از شتتروع آزمايش، جهت تعيين خصتتوصتتيات فيزيکی و 

صفر تا  برداری به متری نمونهسانتی 29شيميايی خاك از عمق 

شان داده شده  6صورت تصادفی انجام شد كه نتايج در جدول  ن

 است.

 

 متر(سانتی 0-22خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک )عمق  -1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of soil (0-25 cm depth) 

 بافت
Texture 

شاخص 

 واكنش
pH 

هدايت 

 الكتريكی
EC (dS.m-1) 

 كربن آلی

Organic carbon 

(%) 

 نيتروژن كل
Total N 

(%) 

 فسفر قابل دسترس
Available P (mg.kg-

1) 

 پتاسيم قابل دسترس
Available K (mg.kg-

1) 

 لوم سيلتی
Silty 

loam 

7.79 0.52 0.79 0.057 11.09 128 

 

سال در اوايل  سال اول اجرای آزمايش ) (، 6550شهريور ماه 

سک و عمليات آماده شخم اوليه، دي شامل  شت  ستر كا سازی ب

شد. به منظور تامين نيازهای غذايی  سيله لولر انجام  سطيح به و ت

تن در  94و بهبود خصتتتوصتتتيات شتتتيميايی و فيزيکی خاك، 

ضافه و با خاك  شت به زمين ا سيده قبل از كا هکتاركود گاوی پو

 مخلوط شد. 

ستفاده  1-69های دارای وزن بنه شت ا شدند. گرم جهت كا

ستی بنه شت د سان و يکنواخت در عمليات كا صورت يک ها به 

سال  شهريور ماه  متر  2×2هايی به ابعاد در كرت 6550نيمه دوم 

های بنه در متر مربع انجام شتتد. فاصتتله بين رديف 94با تراكم 

متر در نظر سانتی 64ها روی رديف متر و فاصلهسانتی 24كاشت 

متر سانتی 94هايی با عر  ر، پشتهگرفته شد. بين دو كرت مجاو

سهيل در و بين تکرار صله به عنوان راهرو جهت ت ها يک متر فا

سال، حدودا نمونه شد. اولين آبياری در هر  برداری در نظر گرفته 

سله شد. آبياریدر نيمه مهر ماه و پس از آن،  های شکنی انجام 

سفند ماه و آخر ا شت گل، ا شت رديبهبعدی به ترتيب بعد از بردا

ها( ماه )پايان مرحله رشتتد رويشتتی و همزمان با زرد شتتدن برگ

 انجام شد.

برای تعيين عملکرد گل و كالله، برداشت گل از زمان شروع 

سال ) ( آغاز 6557و  6551، 6559، 6550گلدهی در آبان ماه هر 

های و به صتتتورت روزانه تا پايان اين مرحله برای تمام ستتتال

سان صورت يک شت به  شد، به طوری بردا كه در هر نوبت انجام 

آوری های ظاهر شده، بصورت روزانه جمعبرداری، تمام گلنمونه

و ثبت شتتتد. جهت تعيين اجزای عملکرد گل در هر نوبت تعداد 

ها شتتتمارش شتتتده و پس از توزين توستتت  ترازوی با دقت گل

شراي  ، كالله از گلبرگ4446/4 ها جدا گرديده، در دمای اتاق و 

 گيریگلدهی اندازه خشک و وزن خشک آنها  در پايان دوره سايه

 و تعيين شد. 

نه له به منظور تعيين عملکرد ب يان مرح پا های دختری، در 

های دختری از بنه رشتتد رويشتتی در ارديبهشتتت ماه هر ستتال

 متر(ستتتانتی 94×94متر مربع )ستتتانتی 2944ستتتطحی معادل 

فاده از كوليس برداشتتتت و پس از شتتتمارش، قطر آنها با استتتت
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ها در گيری شتتتد. در نهايت، برای تعيين وزن خشتتتک، بنهاندازه

گراد به مدت دو هفته نگهداری شتتدند و درجه ستتانتی 29دمای 

 گيری شد.وزن خشک آنها اندازه

های يکستتاله های دختری در كرتالزم به ذكر استتت كه بنه

سال شهريور ماه  شت( در  سال اول بردا تا  6559های )به عنوان 

صورت  6559 سال از خاك خارج و مجدداً در همان كرت به  هر 

شته  شراي  قبل در همان محل مجدداً كا دستی و با رعايت تمام 

سال دوم های دختری در كرتشدند. بنه ساله )به عنوان  های دو

های و بنه 6559و  6551های برداشتتت( در شتتهريور ماه ستتال

ساله )به عنوان دختری در كرت سه  شت( و های  سوم بردا سال 

چهار ستتاله )به عنوان ستتال چهارم برداشتتت( به ترتيب تنها در 

سال  6559و  6557های سال شابه با  از خاك خارج و مجدداً م

اين استتاس، اول در همان محل كرت قبلی كاشتتته شتتدند. بر 

های دختری برای برداشتتتت عملکرد و اجزای عملکرد گل و بنه

 های دوماشت دو ساله تنها در ساليکساله در هر سال، برای برد

ستتاله و چهار ستتاله به ترتيب در و چهارم و برای برداشتتت ستته

گيری و ثبت شد. البته بايستی تاكيد های سوم و چهارم اندازهسال

های برداشت با در نظر های دختری در تمام سالشود كاشت بنه

گرفتن خصتتوصتتيات دگرآستتيبی، جلوگيری از تأثير ستتاير عوامل 

سطح دقت، در همان ب صيات خاك و در نهايت حفظ  صو ويژه خ

ای كامالً مشتتابه با ستتال شتتروع آزمايش كرت قبلی و به شتتيوه

 انجام شد.

 های دختریهمان گونه كه ذكر شد در اين پژوهش تأثير بنه

ساله توليد شده در كرت ساله و چهار  سه  ساله،  های يکساله، دو 

ای هبنه( در قالب طرح بلوك )چهار سن مزرعه بعنوان منبع تامين

كامل تصتتادفی با چهار تکرار مورد بررستتی قرار گرفت. در پايان 

ساله آزمايش، داده صورت مركب تجزيه واريانس دوره چهار  ها ب

تأثير ستتن مزرعه با شتتدند تا با خارج كردن اثر ستتال از آزمايش 

دقت بيشتری مورد بررسی قرار گيرد. تجزيه واريانس مركب پس 

با از ا های مختلف  يانس خطا در ستتتال  نان از همگنی وار طمي

ستفاده از نرم سم نمودار Minitab 17افزار ا ها از انجام و برای ر

های نرم فاده شتتتد.  Slide Writeو  Excel 2013افزار استتتت

ای دانکن و در ستتطح ها با استتتفاده از آزمون چنددامنهميانگين

  شدند. احتمال پنج درصد مقايسه

 

 بحث نتايج و

نشان داده شده است، سال برداشت  2همانگونه كه در جدول 

داری بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن بنه )ستتن مزرعه( تأثير معنی

های های دختری و تعداد بنهخشتتتک كالله، وزن خشتتتک بنه

بيشتتترين تعداد گل،  (.p≤49/4دختری در واحد ستتطح داشتتت )

سال وزن تر گل و وزن  شت دوم )مزرعه خشک كالله برای  بردا

گرم در  56/52گل در متر مربع،  6/17دو ستتتاله( )به ترتيب با 

(. در 5گرم در مترمربع( مشتتاهده شتتد )جدول  716/4مترمربع و 

بت تيموری ) ثا تا  ( طی Sabet Temouri, 2016همين راستتت

ای روی اثر سنين متفاوت مزارع زعفران، گزارش نمود كه مطالعه

داری تحت تأثير بنه را به طور معنی ستتتن مزرعه، عملکرد گل و

 قرار داد. نتايج آزمايش حاضر همچنين نشان داد كه افزايش سال

سال منجر به افزايش تعداد  سن مزرعه( از يک به دو  شت ) بردا

شک كالله به ترتيب برابر با  و  57، 51گل، وزن تر گل و وزن خ

عه( ركه افزايش سال برداشت بنه )سن مزدرصد شد؛ در حالی 04

شک  سال كاهش تعداد گل، وزن تر گل و وزن خ از دو به چهار 

درصتتد به دنبال داشتتت  05و  09، 94كالله را به ترتيب برابر با 

آيد، ميانگين بر می 5همچنين همانطور كه از جدول  .(5)جدول 

گرم محاسبه  05/4های مختلف برداشت برابر با وزن گل در سال

با وجود اختالف  ته  كه الب فاوت معنیشتتتد  داری بين جزئی، ت

 تيمارها مشاهده نشد.
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 هاي دختري زعفرانتجزيه واريانس )ميانگين مربعات( اثر سال برداشت بنه )سن مزرعه( بر عملكرد گل و بنه -2جدول 
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of corm harvesting year (field age) on flower yield and 

daughter corm yield of saffron 

هاي دختري تعداد بنه

 در واحد سطح

Number of 

daughter corms 

per unit area 

هاي قطر بنه

 دختري

Diameter 

of corms 

-وزن خشک بنه

 هاي دختري

Dried weight 

of daughter 

corms 

وزن خشک 

 كالله

Stigma 
dried 

weight 

تر گلوزن   

Flower 

fresh 

weight 

 تعداد گل
Number of 

flowers 

درجه 

 آزادي
df 

 منابع تغيير
S.O.V 

32027 1.5395 489891 0.008379 13.244 27.651 2 
 سال

Year 

4386 0.4147 80504 0.000836 6.173 6.396 6 
 تکرار

Replication (Year) 

10057* 1.9505 ns 241857* 0.002437* 5.293* 17.833* 3 
 سال برداشت بنه 

Corm harvesting 

year (field age) 

2456 0.654 45717 0.000519 13.244 3.995 9 
 خطا

Error 

ns دار در سطح احتمال پنج درصد.دار و معنیو *: به ترتيب عدم وجود اختالف معنی 

ns and *: represent non-significant and significant at 5% probability level, respectively. 
 

 

 هاي دختري زعفرانمقايسه ميانگين اثر سال برداشت بنه )سن مزرعه( بر عملكرد گل و بنه -3جدول 
Table 3- Mean comparisons for the effect of corm harvesting (field age)  year on flower yield and daughter 

corm yield of saffron 

هاي دختري تعداد بنه  
Number of daughter corms 

(No.m-2) 

-وزن خشک بنه

 هاي دختري

Dried weight 

of daughter 

corms 

(g.m-2) 

 وزن خشک كالله

Stigma dried 

weight 

(g.m-2) 

تر گلوزن   

Flower 

fresh 

weight 

(g.m-2) 

 تعداد گل
Number of flowers 

(No.m-2) 

برداشت بنه )سن مزرعه(سال   
Corm harvesting year 

(Field age) 

71.8b 361.20b 0.5431ab 23.56ab 49.2a* 
 اول

The first 

107.4b 394.32ab 0.7610a 32.31ab 67.1a 
 دوم

The second 

136.0b 693.51a 0.6708a 25.08a 51.7a 
 سوم

The third 

226.7a 480.00b 0.4333b 16.67b 33.3b 
 چهارم

The fourth 

 ای دانکن ندارند.داری بر اساس آزمون چنددامنههای دارای حروف مشترك در هر ستون در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیميانگين -*
* Means with the same letter (s) in each column are not significantly different at P ≤ 0.05 as determined by Duncan’s test. 

 

معموالً در سال اول انرژی بيشتری را صرف گياهان چندساله 

شراي  محيطی می سازگاری با  ستقرار و  سالا  هاینمايند و در 

توده و رشتتد زايشتتی بعد، عمده انرژی خود را به افزايش زيستتت

ند.اختصتتتای می کاران ) ده هدانی و هم  ,.Behdani et alب

( در بررستتی رواب  كمی بين عملکرد و مصتترف عناصتتر 2005

با  كه  با ستتتنين مختلف اظهار نمودند  غذايی در مزارع زعفران 

سال سن مزرعه در  صادی روند افزايش  های ابتدايی، عملکرد اقت

 افزايشی نشان داد. 

براساس نتايج مطالعه فعلی، كمترين تعداد گل، وزن تر گل و 

سال برد شک كالله برای  شت چهارم )به ترتيب با وزن خ  5/5ا

گرم در مترمربع(  455/4گرم در مترمربع و  9/6گل در متر مربع، 

شت تا سه (. همچنين 5مشاهده شد )جدول  سال بردا با افزايش 
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های دختری در واحد ستتتطح، ستتتال به دليل افزايش تعداد بنه

شتر سعملکرد زعفران نيز افزايش يافت، درحالی ال كه افزايش بي

، كاهش عملکرد را به دنبال داشتتتت. نتايج مطالعات برداشتتتت

سال ست كه عملکرد زعفران در  شان داده ا های اوليه متعددی ن

های بعد بدليل گلدهی نستتتبتاً ناچيز بوده و به تدريج در ستتتال

كند های دختری در واحد سطح افزايش پيدا میافزايش تراكم بنه

(Sadeghi, 1996; Amirghasemi, 2001; Azizi et al., 

2013; Rahimi Daghi et al., 2015 .) 

سی ست كه دربرر شان داده ا سال ها ن  حدود در ،اول پايان 

نه درصتتتد 74 هار از وزنی كمتر دارای دختری هایب  گرم چ

شند. بنهمی  متراكمی توده صورت به دوم سال در مادری هایبا

کديگر در نار ي ندمی قرار ك  توده، اين بااليی بخش از و گير

شکيل سيم به توجه شود. بامی آغاز های دختریبنه ت  فرآيند تق

 های بعدی وستتتال در ريزتر دختری هایبنه توليد بنه مادری،

يل به همچنين نه تراكم افزايش دل خاك،  در دختری هایب

اوليه،  مراحل در مادری بنه هر ازای به دختری هایبنه تشتتکيل

بعد از  بعدی معموالًهای ستتال در زعفران رشتتد پايانی و ميانی

 ,Koocheki & Seyyedi)گيرد مدتی روند كاهشی به خود می

2015b)ست كه با افزايش تراكم . برخی پژوهش شان داده ا ها ن

های زعفران در طول چند ستتال متوالی، رقابت بر ستتر جذب بنه

صر غذايی افزايش يافته ) ( و همين امر Karra et al., 2016عنا

. از آنجا كه عملکرد شودهای دختری میبنهمنجر به ريزتر شدن 

های دختری دارد، به با وزن بنه گل زعفران همبستتتتگی بااليی

های دختری و در نتيجه تشتتديد رستتد افزايش تعداد بنهنظر می

های دختری از ستتال ستتوم به بعد رقابت موجب كاهش وزن بنه

 هشود كه در نهايت، كاهش عملکرد و اجزای عملکرد گل را بمی

 Mollafilabi et al., 2014, Koocheki & Sabet) دنبال دارد

Teymori, 2015.) ( تمپرينی و همکارانTemperini et al., 

ساله( بر 2009 سن مزرعه )يک تا چهار  سی روی اثر  ( طی برر

، شعملکرد زعفران دريافتند كه عملکرد كالله تا ستتال دوم افزاي

داری های سوم و به خصوی چهارم به طور معنیاما در طی سال

 كاهش يافت. 

تری های دخهمانطور كه پيشتر نيز ذكر گرديد، از آنجا كه بنه

شکيل می معموالً روی بنه  (Kafi et al., 2002) گردندمادری ت

نه توان چنين انتظار میرود، مادری به مرور زمان تحليل می و ب

شت كه با سن مزرعه، بنه دا سطح خاك نزديکافزايش  ر تها به 

يد گياه زعفران كاهش  تانستتتيل تول بد )شتتتده و پ  Rahimiيا

Daghi et al., 2015 .) از طرفی، زعفران از جمله گياهانی است

كند كه به مرور زمان عالوه كه مواد شيميايی به محي  ترشح می

شتتود یبر دگرآستتيبی، خودآستتيبی را نيز در درازمدت موجب م

(et al., 2020 Kheirabadi ستقرار شت و ا (، بنابراين پس از كا

ساله در ابتدا عملکرد افزايش می شاين گياه چند ت يابد، اما با گذ

زمان، آزادسازی مواد دگرآسيب در محي  افزايش يافته كه منجر 

 Rahimi Daghi et) شودبه كاهش رشد و عملکرد زعفران می

al., 2015 .) سن مزرعه، بدين ترتيب شت زمان و افزايش  با گذ

های دختری در زمينی بايد اقدام به جابجايی و كشتتت مجدد بنه

قات  تايج تحقي (  Mollafilabi, 2014مالفيالبی )ديگر نمود. ن

سال سن مزرعه تا  ست كه با افزايش  ای هنيز مؤيد اين مطلب ا

عداد و عملکرد گل، عملکرد كالله و عملکرد  ستتتوم و چهارم، ت

يابد؛ وی همچنين های دختری در واحد ستتتطح افزايش میبنه

نتيجه گرفت كه خصوصيات خاك عامل مهمی در اين خصوی 

شد. می شک بنهبا ساس نتايج آزمايش فعلی، كمترين وزن خ بر ا

گرم در مترمربع( برای ستتتال برداشتتتت  2/516های دختری )

سه  شت بنه از يک تا  سال بردا يکساله مشاهده شد و با افزايش 

درصتتد افزايش يافت  54های دختری تا ستتال، وزن خشتتک بنه

(. در همين راستتتتتتا، كوچکی و ثتتابتتت تيموری 0)جتتدول 

(Koocheki & Sabet Teymori, 2015 نيز با بررستتی تأثير )

ستتتن مزرعه بر عملکرد بنه و كالله زعفران بيان داشتتتتند كه 
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شترين عملکرد بنه ساله مشاهده بي سه  های دختری برای مزرعه 

 د. ش

سال  ساس نتايج به دست آمده در اين مطالعه، با افزايش  بر ا

شک بنه سال چهارم، وزن خ شت بنه تا  های دختری كاهش بردا

شترين تعداد بنهيافت؛ در حالی سطح كه بي های دختری در واحد 

رسد (. به نظر می0برای سال برداشت چهارم مشاهده شد )جدول 

تن سه سال، به دليل باال رف كه با افزايش بيشتر سال برداشت از

های دختری در واحد ستتطح افزايش يافت، ها، تعداد بنهتراكم بنه

(. 0كه از ميانگين وزن هر بنه دختری كاسته شد )جدول در حالی

شتند يکی Azizi et al., 2013عزيزی و همکاران ) ( نيز بيان دا

مل مهم و مؤثر بر عملکرد زعفران، دوره بهره و برداری از عوا

تر نمودن ستتتن كه كوتاهباشتتتد، به طوریطول عمر مزرعه می

های دختری و به تبع آن افزايش مزرعه، منجر به بهبود وزن بنه

 شود. عملکرد گل می

های های دختری در گروهاثر ستتال برداشتتت بنه بر وزن بنه

دار گرم معنی 62-61و  9-62، 0-9، 0مختلف وزنی كمتر از 

(49/4≥p 0( بود )جدول.) 

نه قايستتته وزن ب های مختلف وزنی های دختری در گروهم

گرم( نشتتان داد كه بيشتتترين ميزان  61تا بيشتتتر از  0)كمتر از 

گرم در ستتال برداشتتت ستتوم  9-62های با وزن مربوط به بنه

 (. 6ساله( بود )شکل  های سه)كرت

 

 هاي مختلف وزنیهاي دختري زعفران در گروهمربعات( اثر سال برداشت بنه )سن مزرعه( بر عملكرد بنهتجزيه واريانس )ميانگين  -4جدول 
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of corm harvesting year (field age) on daughter 

corm yield of saffron in different weight groups 

 هاي وزنیهاي دختري در گروهتعداد بنه
Number of daughter corms in weight groups 

 هاي وزنی هاي دختري در گروهوزن بنه
Weight of daughter corms in weight groups (g) 

درجه 

 آزادي
df 

 منابع تغيير
S.O.V 

>16  12-16  8-12 4-8 <4  >16  12-16  8-12  4-8 <4  

10.667 31.04 432.34 35.05 18297 3850.7 6408 28055 2309 39721 2 
 سال

Year 

2.37 20.66 112.10 475.93 2822 855.7 4550 8292 24059 11924 6 
 تکرار )سال(

Replication 

(Year) 

11.852 

ns 

14.77 

ns 
218.20* 1029.83* 5425* 

4278.5 
ns 

16470* 176487* 21070* 18186* 3 

  سال برداشت بنه 
Corm 

harvesting 

year (Field 

age) 

5.531 18.4 45.13 257.64 1179 1996.6 3890 40284 3919 4553 9 
 خطا

Error 

 
ns درصد. 9دار در سطح احتمال دار و اختالف معنیو *: به ترتيب عدم وجود اختالف معنی 

ns and *: represent non-significant and significant at 5% probability level, respectively. 
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 هاي مختلف وزنی هاي دختري زعفران در گروهاثر سال برداشت )سن مزرعه( بنه بر وزن بنه -1شكل 
Figure 1- Effect of corm harvesting year (field age) on daughter corm weight of saffron in different weight groups. 

 

زعفران بيش از سه سال منجر به كاهش افزايش سن مزرعه 

های وزنی بجز گروه های دختری در تمام گروهميانگين وزنی بنه

های با وزن كمتر از چهار گرم( شتتتد، همچنين در وزنی ريز )بنه

گرم به باال  61های دختری با وزن ستتتال برداشتتتت چهارم، بنه

تا -(. بر اين اساس، با افزايش سن مزرعه 6نشد )شکل مشاهده 

های دختری در واحد سطح، سال سوم، به دليل افزايش تعداد بنه

سبی افزايش می و بعد  سوم سال دريابد. عملکرد نيز به صورت ن

شکيل دليل به احتماالًاز آن،  شد و ت شتر ر  دختری، هایبنه بي

 ایتوده صورت به يل رفتهمادری تحل بنه با همراه های جديدبنه

سيار شاهده و متراكم ب شرده م شخيص شوند ومی ف ها از آن ت

سبت يکديگر ست. در تقريباً اوليه هایسال به ن شوار ا س  د  اوا

شد دوره ستم سوم، سال گياه زعفران در ر شه سي  های جاذبري

 بستتيار های اوليهستتال به نستتبت نيز مادری و دختری هایبنه

 & Koocheki)يابد می گستتترش شتتديداً و شتتده ترپيچيده

Seyyedi, 2015b). 

( بيان داشتند با توجه Jami et al., 2020جامی و همکاران )

تر نقش موثری در عملکرد زعفران دارند، های درشتبه اينکه بنه

های دختری تحت تأثير افزايش عمر مزرعه قبل از آنکه وزن بنه

سيل گل سبدهی افت پيدكاهش يابد و پتان ست ن ت ا كند، الزم ا

به جابجايی مزارع قديمی و انتخاب مناستتتب مزرعه جديد اقدام 

ستا، مالفيالبی و همکاران )  Mollafilabi etشود. در همين را

al., 2014 نيز با بررستتی اثر ستتن مزرعه بر عملکرد و فراوانی )

نه يان های دختری در گروهب های مختلف وزنی زعفران زراعی ب

شتند كه بي شت )با وزن شترين وزن بنهدا گرم به باال(  9های در

هدانی و همکاران  عه ب تايج مطال به ستتتال ستتتوم بود. ن مربوط 

(Behdani et al., 2014 روی غلظت عناصتتر كم مصتترف در )

برخی مزارع چندساله زعفران در استان خراسان جنوبی نشان داد 

ه ككه غلظت عناصر تحت تأثير سن مزرعه قرار گرفت، به طوری

مصتترف همچون روی با افزايش ستتن مزرعه غلظت عنصتتر كم

سن مزرعه نياز گياه زعفران به  كاهش يافت. بنابراين، با افزايش 

صر غذايی نيز افزايش می سطح عنا ساس، حفظ  يابد كه بر اين ا

توليد در مزارع چندساله نيازمند مصرف عناصر غذايی پرمصرف و 

يدی )باشتتتد. مصتتترف میكم  & Koochekiكوچکی و ستتت

Seyyedi, 2020تشتتکيل و گلدهی از ( نتيجه گرفتند كه پس 

شد دختری، هایبنه سی به طور هابنه اين ر سو  تأثير تحت مح

 باشد. خاك می غذايی عناصر و آب فراهمی

های دختری در واحد بر استتاس نتايج مطالعه فعلی، تعداد بنه

طور گرم به  9-62و  0-9، 0های وزنی كمتر از ستتتطح در گروه
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 222       های دختری و گل زعفرانعملکرد بنههای زراعی و اثر سال برداشت بنه بر ویژگیکوچکی و همکاران، 

( p≤49/4داری تحت تأثير ستتال برداشتتت بنه قرار گرفت )معنی

های مختلف های دختری در گروه(. مقايستتته تعداد بنه0)جدول 

شان داد كه  شترين تعداد بنهوزنی ن شت در دو بي های دختری در

گرم مربوط به ستتال برداشتتت دوم  61-24و  24-20گروه وزنی 

شترين تعداد بنه بود. سه گروه های دختری بابي س  در   وزن متو

گرم برای ستتال ستتوم بدستتت آمد.  62-61و  9-62، 0-9وزنی 

های دختری ريز برای گروه وزنی كمتر از چهار بيشترين تعداد بنه

 (. 2گرم برای سال برداشت چهارم مشاهده شد )شکل 

تا چهار سال،  j رسد كه افزايش سال برداشت بنهبه نظر می

های دختری ريز با وزن كمتر منجر به توليد تعداد بيشتتتری از بنه

. به عبارت ديگر، افزايش سال برداشت بنه و شودمیاز چهار گرم 

ای هبه بيانی ستتتن مزرعه احتماالً، به دليل باال رفتن تراكم بنه

 های ريز و بدوندختری و تشتتديد رقابت باعا افزايش تعداد بنه

شتتوند و ها از نظر كمّی زياد میشتتود. اگرچه اين بنهمیكيفيت 

های دختری شتتوند، ممکن استتت حتی باعا افزايش عملکرد بنه

ولی به دليل ريز بودن برای كاشتتتت مناستتتب نبوده و توصتتتيه 

شديد (. بنهSadeghi, 1996شوند )نمی های ريز به علت رقابت 

 عيف بوده ودارای اندوخته غذايی كمتر و از نظر رويشتتی نيز ضتت

( Mollafilabi et al., 2014) شوندمیآوری موجب كاهش گل

كاهش عملکرد و اجزای عملکرد و همين امر می ند دليلی بر  توا

نتايج مطالعه كوچکی و های چهارم به بعد باشتتتد. گل در ستتتال

شان داد كه درKoocheki & Seyyedi, 2020سيدی )  ( نيز ن

شتر میفراه رشد، دوره ابتدايی هایسال  غذايی منجر عناصر بي

 افزايش بعد هایدر سال و شده دختری هایبنه تعداد افزايش به

سطح را موجب می آنها وزن ساس، به منظور توليد  شود. بر اين ا

های درشتتتت و باكيفيت در زعفران مطلوب و قابل قبولی از بنه

صر  سن مزرعه(، توجه به مديريت عنا شت ) سال بردا عالوه بر 

 باشد. يز ضروری میغذايی ن

های زراعی بعد، های دختری در سالتر شدن اندازه بنهبزرگ

نه عداد ب عادل ت با افزايش مت های دختری در واحد ستتتطح، توأم 

سه با  سال دوم در مقاي منجر به افزايش عملکرد گل زعفران در 

ستتتال زراعی اول خواهد شتتتد. نتايج تحقيق عزيزی و همکاران 

(Azizi et al., 2013 نشتتتان داد كه با افزايش ستتتن مزرعه )

نه عداد ب نهزعفران، ت عداد جوا حد های دختری و ت نه در وا های ب

ستتطح افزايش يافت. اين محققين همبستتتگی بااليی بين ستتن 

درصتتتد( گزارش نمودند. در  51های دختری )مزرعه و تعداد بنه

گرفت  ( نيز نتيجهMollafilabi, 2014اين ارتباط، مالفيالبی )

 هایبا افزايش ستتن مزرعه از يک به دو ستتال، تعداد كل بنه كه

صد و وزن كل آنها تا  22دختری،  صد افزايش يافت. به  54در در

زندگی گياه زعفران كه در استتفند ماه  هر حال، با توجه به چرخه

گيرند و از های دختری شتتتکل میمادری تحليل رفته و بنه بنه

رشدی معموالً از كمترين سيستم آنجا كه اين گياه در اين مرحله 

ای برخوردار بوده و در تأمين عناصتتتر غذايی مورد نياز از ريشتتته

(، لذا به منظور Behdani et al., 2014خاك دچار مشکل است )

حفظ ستتتطح توليد اقتصتتتادی مزارع زعفران، عالوه بر مديريت 

 شود مديريتمناسب مزرعه بر اساس سال برداشت، پيشنهاد می

ها نيز به دقت اصتتتر غذايی و مديريت آفات و بيماریزراعی عن

 مدنظر قرار گيرد.

ضر، رابطه خطی و مثبت بين تعداد  ساس نتايج مطالعه حا بر ا

( و تعداد گل با وزن خشک كالله 2R= 559/4گل با وزن تر گل )

 (. 0و  5های )شکل ( مشاهده شد2R= 595/4زعفران )
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 هاي مختلف وزنی هاي دختري زعفران در گروهاثر سال برداشت )سن مزرعه( بنه بر تعداد بنه -2شكل 

Figure 2- Effect of corm harvesting year (field age) on daughter corm weight of saffron in different weight groups. 
 

 
 

 رابطه بين تعداد گل و وزن تر گل زعفران -3شكل 
Figure 3- Relationship between flower numbers and fresh 

flower weight of saffron. 

 رابطه تعداد گل و وزن خشک كالله زعفران -4شكل 

Figure 4- Relationship between flower numbers and 

stigma dried weight of saffron. 
 

همبستتتگی باال بين تعداد گل با وزن تر با توجه به ضتتريب 

(، واضتتح استتت كه 0و  5های گل و وزن خشتتک كالله )شتتکل

زراعی گيری از راهکارهای بهافزايش تعداد گل به واستتتطه بهره

جب افزايش معنیمی ند مو له توا گل و عملکرد كال دار وزن تر 

( نيز Amirnia et al., 2014خشتتک شتتود. اميرنيا و همکاران )

 های عملکرد اقتصادی زعفرانترين همبستگی بين شاخصبيش

را برای تعداد گل و وزن خشتتتک كالله گزارش كردند. محققين 

عداد  بااليی بين ت له گل و عملکرد كالديگری نيز همبستتتتگی 

 ;Gresta et al., 2009اند )خشک در گياه زعفران گزارش كرده

Baghalian et al., 2010; Amirnia et al., 2013 تايج (. ن

كه Mollafilabi, 2014پژوهش مالفيالبی ) ( نيز نشتتتان داد 

داری بين عملکرد گل و وزن خشتتک همبستتتگی مثبت و معنی

 كالله زعفران وجود دارد. 

اساس نتايج به دست آمده در اين مطالعه، افزايش وزن تر بر 

شک كالله ) شد 2R= 556/4گل موجب افزايش خطی وزن خ  )

(. ضتتريب باالی همبستتتگی بين وزن تر گل و وزن 9)شتتکل 
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 221       های دختری و گل زعفرانعملکرد بنههای زراعی و اثر سال برداشت بنه بر ویژگیکوچکی و همکاران، 

دهنده همبستتتگی باالی اين دو صتتفت  خشتتک كالله، نشتتان

باشتتد. نتايج همچنين نشتتان داد كه بين تعداد و وزن خشتتک می

سبتاً خوبی ) هایبنه ستگی ن ( وجود دارد، 2R= 19/4دختری همب

های دختری در واحد سطح، وزن كه با افزايش تعداد بنهبه طوری

ها افزايش يافته و بعد از آن ثابت شتتتده و در نهايت خشتتتک آن

 (.1گيرد )شکل روند كاهشی به خود می

های دختری در واحد رستتتد كه افزايش تعداد بنهبه نظر می

بنه در متر مربع(،  694-244حدی بيشتتتتر )تا حدود ستتتطح از 

شتتود كه در رقابت بين آنها را افزايش داده و همين امر باعا می

نهتراكم يانگين وزن ب باالتر، م بد های  يا كاهش  های دختری 

(Karra et al., 2016)( خزاعی و همکاران .Khazaei et al., 

سال2013 شتند كه از  شم مزرعه  های پنجم و( نيز اظهار دا ش

يابد كه اين موضتتتوع به اثر زعفران به بعد، عملکرد كاهش می

يات ميکروبی و  ياه و تغيير در خصتتتوصتتت خودآستتتيبی اين گ

بيوشيميايی خاك نسبت داده شده است و بنابراين برای جلوگيری 

از كاهش رشتتد و عملکرد اين محصتتول، الزم استتت تا جابجايی 

ناوب زراعی در مديريت زراعی اين محصتتتول  مزرعه، آيش و ت

 Behdani etبهدانی و همکاران )چندستتتاله مد نظر قرار گيرد. 

al., 2005) نمودن عمر مزرعه زعفران گزارش نمودند كه با كوتاه

توان ميانگين عملکرد اين گياه را زراعی، میو رعايت اصتتتول به

 داد. افزايش
 

 

 

  
 رابطه بين وزن تر گل و وزن خشک كالله زعفران -2شكل 

Figure 5- Relationship between flower fresh weight and 

stigma dried weight of saffron. 

 هاي دختري زعفرانتعداد و وزن خشک بنهرابطه بين  -6شكل 

Figure 6- Relationship between daughter corm numbers 

and dried weight of daughter corm of saffron. 
 

 

 گيرينتيجه

نتايج اين پژوهش روی تأثير ستتال برداشتتت )ستتن مزرعه( 

نه نهب گل و ب های دختری نشتتتان داد های زعفران بر عملکرد 

 هایاگرچه با افزايش ستتال برداشتتت تا ستتال ستتوم، عملکرد بنه

به طوری فت،  يا كه بيشتتتترين عملکرد دختری زعفران افزايش 

سن بنه شد، اما افزايش  شاهده  سوم م سال  های دختری برای 

شتتتد. مزرعه تا ستتتال ستتتوم باعا كاهش عملکرد گل و كالله 

سال همچنين اگرچه تعداد بنه سطح در هر  های دختری در واحد 

های در حال افزايش استتت، اما از ستتال ستتوم به بعد، بيشتتتر بنه

گرم بودند كه اين  62دختری ريز، متوستت  و دارای وزن كمتر از 

ها و كاشت مجدد آنها در دهنده نياز به جابجايی بنهموضوع نشان

باشد. بر اساس نتايج چهار ساله(  می ابتدای سال چهارم  )مزرعه

مطالعه فعلی، مديريت دوستتاله مزرعه زعفران برای توليد حداكثر 

های گل و كالله و مديريت ستتته ستتتاله مزرعه برای توليد بنه

باشتتد كه البته اين گرم ضتتروری می 61دختری با وزن باالتر از 
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ستتد رباشتتد. همچنين به نظر میامر نيازمند مطالعات تکميلی می

تر شتتدن بنهكه افزايش ستتن مزرعه به داليلی از جمله نزديک

های دختری به ستتطح خاك، ترشتتح مواد شتتيميايی، تغيير در 

خصتتوصتتيات شتتيميايی و بيولوژيکی خاك، بروز خود آستتيبی در 

نه بت بين ب قا های دختری بر اثر افزايش زعفران و افزايش ر

شتتتود. تری میهای دختراكم، منجر به كاهش عملکرد گل و بنه

ای هبر اين استتتاس، با توجه به ماهيت بيولوژيکی يکستتتاله بنه

صرفه سن مزرعه جويی در هزينهزعفران و به منظور  ها، كاهش 

 شود. توصيه می
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