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چکیده
با وجود اینکه زعفران یکی از گرانترین گیاهان دارویی در جهان است ،اما تاکنون در مورد تولید آن در کشت عمودی مطالعهای انجام
نشده است .بنابراین رشد و تولید زعفران در دو سیست کشت متفاوت (عمودی و افقی) در مارعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مشدرس در سشال
زراعی  4937-4939مورد مقایسه قرار گرفت .بنههای زعفران در سیست کشت عمودی در کیسههای پارچهای در یک مکعب که ابعشاد هشر
وجه آن  4/1در  4/1متر بود کشت شدند .در کشت افقی در مارعه بنهها در سه کرت که مساحت هر کرت  7/71مترمربع بود کشت ششدند.
نتایج نشان داد که در سال اول رشد تعداد گل ،وزن خشک گل و وزن خشک کالله در واحد سطح در سیست کشت عمودی بشه ترتیشب 43
گل 912/91 ،و  11میلیگرم در مترمربع بود که بهطور معنیداری تقریباً سه برابر بیشتر از کشت افقی بود .در مقابل در سیست کشت افقشی
تعداد و وزن خشک بنههای دختری (به ترتیب  7/1عدد و  3/91گرم در بوته) ،وزن خشک بنشههشای مرکشای ( 3/88گشرم در بوتشه) و وزن
خشک بر و ریشه بهطور معنیداری بیشتر از کشت عمودی بود ،ولی حداکرر طول بر در کشت عمودی نسبت به کشت افقی بیشتر بود.
لذا میتوان نتیجه گیری کرد که از سیست کشت عمودی برای افاایش محصول زعفران در سال اول استفاده کرد؛ اما بایشد در مشورد بهبشود
وزن خشک بنههای دختری جانبی و وزن خشک بنههای مرکای در این سیست تحقیق بیشتر انجام داد.
کلمات کلیدی :تعداد بنههای دختری جانبی ،وزن خشک بنههای دختری جانبی ،وزن خشک بنههای مرکای.

مقدمه

121

دارد ( .)Moayedi Shahraki et al., 2010مادهی زعفران که

زعفششران ( )Crocus sativus L.گیششاهی چندسششاله ،نیمششه

محصول این گیاه است از کالله سه شاخهای آن بهدست میآیشد

گرمسشیری و سرمادوسشت اسشت ( .)Behnia, 1991ایشن گیشاه

و بهعنوان گرانترین محصشول کششاورزی و دارویشی در جهشان

عمدتاً در مناطق مدیترانهای و مرب آسیا و در مناطق ک بشاران

ششناخته ششده ( .)Koocheki et al., 2011aایشن مشاده دارای

ایران که دارای زمستان سرد و تابستانی گرم میباشند ،گسترش

درمانی زیادی است از جمله آرام بخش و دارای اثشر ضشد

 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانششکده کششاورزی ،دانششگاه تربیشت
مدرس ،تهران
 -7دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 - 9استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
( * -نویسنده مسئول)soroosh@modares.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.21036.1063

خوا

سرطان و ضشدالتهاب مشیباششد ( Tavakkol Afshari et al.,

 .)2008کشت زعفران بهعنوان مه ترین گیاه دارویی و ادویهای
در ایران عمدتاً در مناطق خششک و نیمشه خششک کششور (ماننشد
استانهای خراسان و کرمان) صورت میگیشرد ( Javadzadeh,
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 .)Sepaskhah, 2009; 2011بششرای کسششب حششداکرر عملکششرد

سیست معمولی در مقایسه با سیست هشای عمشودی بیششتر بشود

زعفران عالوه بر شرایط آب و هشوایی و خشاک مناسشب نیازمنشد

(.)De Villiers, 2008

مدیریت صحیح عملیات زراعی در جهت افاایش بهرهبشرداری از

با وجود اینکه دو سیست کششت عمشودی و افقشی در مشورد

پتانسیل محیط است ( .)Koocheki et al., 2011bدر  43سال

بعفی گیاهان مطالعه شده اما در مورد زعفشران بررسشی نششده

اخیر طر سیست کشت عمودی که در آن احداث ماارع عظشی

است ،لذا هدف این آزمایش مقایسه تغییرات مورفولوژیک ،رششد

که بهصورت برج بنا میشود (اصطالحاً به این نوع ماارع ،مشاارع

و عملکرد زعفران در سیست کشت عمشودی نسشبت بشه کششت

عمودی میگویند) مورد توجه قرارگرفتهاسشت .اگرچشه در تشاریخ

افقی بود.

کشاورزی انسان روش کشت عمودی قبالً استفاده شدهاست امشا
با توجه اینکه در آیندهی نادیک بهدلیل رشد روزافاون جمعیشت

مواد و روشها

کشاورزی بهصورت کشت در زمشینهشای پهنشاور ،بشا مششکالت

این آزمایش در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

زیادی همراه خواهد بود ( .)Despommier, 2009از آن تشاریخ

تربیت مدرس تهران واقع در کیلومتر  41اتوبان تهران -کرج بشا

تاکنون تحقیقات درمورد استفاده از این روش در کشت گیاهشانی

مختصات طول جغرافیایی  14درجه و  43دقیقه شرقی و عشرف

مرل توت فرنگی که سطح بر کوچکی دارند انجام شدهاست .از

جغرافیایی  91و  14دقیقه شمالی و ارتفشاع  4917متشر از سشطح

ماایششای کشششت عمششودی پایششداری تولیششدات گیششاهی ،ایجششاد

دریا در سال زراعی  4937-4939انجام شد .قبل از کشت افقشی

فرصتهایی شغلی جدید ،صرفهجویی در منابع ،استفاده بهینشه از

زعفران ،عملیات آمادهسازی زمین شامل شخ اولیه و دیسک در

ففا بهویژه در مناطقی با شدت نشور کشافی و درنتیجشه افشاایش

مهر  4937انجام شد .پس از تسطیح زمین ،سه کرت با ابعاد 4/1

عملکرد و درآمد کشاورزان مشیباششد (.)Despommier, 2009

در  4/1متر ایجاد شدند .هر کرت شامل هفت ردیش بشه فاصشله

در سال  7331دو سیست کشت عمودی و افقی توتفرنگشی بشا

 73سانتیمتر (تراک کشت  13بوته در مترمربع) از یکدیگر بشود.

تراک یکسان از نظر عملکرد با یکدیگر مقایسه ()Perez, 2004

جهت کشت عمودی نیا یک سشازه مکعشب ششکل سشاخته ششد

شدند .نتایج نشانداد کشه کششت عمشودی بشه مراتشب عملکشرد

(شکل  .)4ابعاد هر وجه مکعشب  4/1در  4/1متشر بشود .مسشاحت

کمتری نسبت به کشت افقی داشت که علشت آن نرسشیدن نشور

زمین در نظر گرفته شده برای کشت عمودی مشابه مساحت هر

کافی به گیاهان قسمتهای پایینتشر سشتون بشود .بشاوجود ایشن

کرت در کشت افقی بود ،با این تفاوت که از ففای باالیی زمین

مورگان گاارش کرده که تراک گیشاهی در سیسشت عمشودی در

نیا برای تولید استفاده شد .برای انجام این کشت از کیسشههشای

مقایسه با سیست افقی میتواند سه برابر افاایش یابد ،ایشن امشر

پارچهای که در هر وجه از این مکعب نصب شده بشود اسشتفاده -

منجر به افاایش عملکرد توتفرنگشی در واحشد سشطح مشیششود

شد .برای هر وجه هشت ردی با فاصله  73سانتیمتشر و در هشر

( .)Morgan, 2006همچنین در سال  7338گاارش شده که بشا

ردی  8کیسه قرار داده شد (تراک در کشت عمودی سشه برابشر

استفاده از سیست کشت عمودی بیشترین عملکرد تشوت فرنگشی

تراک کشت افقی در همان مساحت بود) .کیسهها با خشاکی کشه

حاصل شد ،اما در سیست کشت معمولی کیفیت میشوههشا کمشی

ترکیبی از پرلیت ،خاک زراعی و کود دامی به نسشبت  4:7:4بشود

بهتر بود .تعداد میوهها و بر هشا و وزن تشازه بشر در گیشاه در

پر شدند (شکل  .)4بنهها ( 1تا  1گرمی) قبل از کاشت با ترکیب
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سولفات مس  %1به مدت  9دقیقه ضدعفونی شده و در عمق 43

سیست آبیاری اولین آبیاری با تأخیر در اول آبان ماه  4937انجام

سانتیمتر و به فاصله  43سشانتیمتشر از یکشدیگر کششت ششدند.

شد .عملیات سلهشکنی و وجین در طول فصل رششد بشهصشورت

کاشت در  41مهرماه انجام شد اما بهدلیشل مششکالت در تنظشی

دستی در کشت افقی انجام گردید.
((side 8

((side 7

() side 1
((side 6
()side 2
((side 5
(( side 4

((side 3
شکل  -1وجههای سیستم کشت عمودی زعفران

444444

Figure 1- Sides of vertical culture system of saffron.

در کشت افقی و عمودی جوانهزنی (ظهور بر ) و گلدهشی

کشت عمودی و مرحله دوم پس از زرد شدن بشر هشای کششت

همامان بود و طول دوره جوانهزنی و طول دوره گلدهی یکسان

افقی) تعیین شد .نمونهها در آون در دمای  23درجه سانتیگشراد

بود .گلهای ظاهر شده بهصورت روزانشه جمشعآوری و ششمارش

به مدت  71ساعت خشک ششدند ،بنشابراین در خشرداد مشاه وزن

گردید و سپس وزن خشک گل و وزن خشک کاللشههشا پشس از

خشک ریشه در دو سیست کشت نیا تعیین شد .همچنین ششدت

خشکاندن نمونهها در ففای آزاد ،توسط ترازو بشا دقشت 3/3334

نور توسط دستگاه نورسنج سوالریمتر (وات بر مترمربشع) انشدازه-

گرم اندازهگیری شد .مجموع وزن خششک کاللشههشای برداششت

گیری شد.

شده در طی دوره گلدهی به عنوان عملکرد زعفران در هر تکشرار

برای صفات گلدهی (تعداد گل در واحد سشطح ،وزن خششک

ثبت شد .زمان ظهور بشر هش بشرای کششت افقشی و عمشودی

گل و کالله) مقایسه بین میانگینهای دو سیست کشت افقشی و

یکسان بود ولی زرد شدن بر ها در کشت عمودی زودتشر بشود.

عمودی با استفاده از آزمون  tانجام ششد .تعشداد تکشرارهشا بشرای

در طول فصل رشد حداکرر طول بر  ،تعشداد جوانشههشا و تعشداد

کشت افقی برابر سه و برای کشت عمودی برابر دو (هشر تکشرار

بر هر بنه در دو سیست کشت در دو زمان (مرحله) اندازهگیری

شامل چهار وجه) بود .برای صفات مورفولوژیک (تعداد جوانشه در

شد .وزن خشک بر و تعداد و وزن خشک بنههای دختشری در

بنه ،تعداد بر

در بنه و حداکرر طول بر بنشه) و تعشداد و وزن

هر بوته (به تفکیک بنه مرکای و بنههای جانبی) در دو سیسشت

خشک بنههای دختری (به تفکیک بنه مرکای و بنههای جانبی)

کشت در دو زمان (در مرحله اول پشس از زرد ششدن بشر هشای

و وزن خشک ریشه و بر اندازهگیری شد .آزمشایش بشهصشورت
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طر نامتعادل کامالً تصادفی چند مشاهدهای آنشالیا ششد .بشرای

شاخصهای گل

سیست کاشت افقی سه تکرار و برای سیسشت کاششت عمشودی

مقایسه میانگینهای تعداد گشل ،وزن خششک گشل و کاللشه

هشت تکرار استفاده شد .برای صفات مورفولوژیک در هر تکشرار

نشان داد که در کشت عمودی تعداد گل و وزن خشک کاللشه و

 47نمونهگیری در دو مرحله انجام شد .در رابطه با تعشداد و وزن

گل در واحد سطح نسبت به کشت افقی بیشتر و تقریباً سه برابشر

خشک بنههای دختری (به تفکیک برای بنهی مرکای و بنههای

بود (جدول  .)4این نتیجه میتواند به دلیل تراک بیشتر سیسشت

جانبی) و وزن خشک ریششه و بشر تعشداد نمونشهگیشریهشا در

کشت عمودی نسبت به افقی ( 9برابر) باشد .مشاهده شد که بین

تکرارها یکسان نبوده و بین  1تا  3نمونهگیری متغیر بشود .بشرای

عملکرد کالله و تراک بنه رابطشه مسشتقیمی وجشود داششت و بشا

صفات مورفولوژیک تبدیل لگاریتمی و برای چهار صفت تعشداد و

افاایش تراک کاشت عملکرد کالله نیا به میشاان قابشل تشوجهی

وزن خشک بنههای دختری (به تفکیک بشرای بنشهی مرکشای و

افاایش یافت .نتایج تحقیقات اکرر پژوهشگران نیا نشان داده که

بنههای جانبی) و وزن خشک ریشه تبدیل جذری صورت گرفت.

با افاایش تراک کاششت عملکشرد کاللشه نیشا افشاایش مشییابشد

برای مقایسه هشت وجشه در کششت عمشودی ،تجایشه واریشانس

( .)Koocheki et al., 2009; Tammaro, 1999بشا افشاایش

دادههای مربوط بشه صشفات مورفولوژیشک و وزن خششک بشر

تراک کاشت عملکرد نیا به صورت معنیداری افاایش مییابشد و

اندازهگیری شده در این وجهها بهصورت آزمایش کرتهای خشرد

اثرات مربت افاایش تراک کاشت در کشت کپهای در سال اول و

شده در زمان در قالب طر کشامالً تصشادفی بشا  3تشا  47تکشرار

دوم کاشت زعفران بیششتر بشود ( .)Behnia, 2008بشین تشراک

انجام شد .در این آنالیا وجههای کشت بهعنوان عامشل اصشلی و

کاشت بنه و تعداد گل در واحد سطح رابطه مستقیمی وجشود دارد

زمان (مراحل نمونهبرداری) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفتشه

(.)Kafi et al., 2002

شد .تجایه واریانس از طریق مدل خطی تعمی یافته ( )GLMو
بعد از حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع باقیماندهها با استفاده

صفات مورفولوژیک

از نرمافاار  SAS 9.1و رس نمودارهشا بشا اسشتفاده از نشرمافشاار

تجایه واریانس نشان داد که سیسشت کاششت و اثشر متقابشل

 Excelانجام شد .میانگینها نیشا بشا اسشتفاده از آزمشون حشداقل

سیست کاشت در مرحله نمونهبرداری تأثیر معنیداری بشر تعشداد

اختالف معنیدار ( )LSDو در سطح احتمال پنج درصشد مقایسشه

جوانه در بنه و تعداد کل بر دارند اما برای حداکرر طول بشر

شدند.

معنیدار نبودند (جدول  .)7اثر سیسشت هشای کاششت روی تعشداد
جوانه و تعداد کل بر و حداکرر طول بشر در مرحلشه اول (دو

نتایج و بحث
مشاهده شد که تراک و رشد عل های هرز در کششت افقشی
در مقایسه با کشت عمودی بسیار بیشتر (مقدار آن تعیشین نششد)
بود .لذا میتوان گفت که یکی از ماایای سیست کشت عمشودی
زعفران کاهش هاینهی مبارزه با عل های هرز است.

ماه پس از کاشت) معنیدار نبود (جدول  .)9در مرحله دوم (چهار
ماه پس از کاشت) تعداد جوانه و تعداد کل بر در کششت افقشی
نسبت به کشت عمودی بیشتر بود ،امشا حشداکرر طشول بشر در
کشت عمودی نسبت به افقی بیشتر بود (جدول .)9
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جدول  -1مقایسه میانگین اثر نوع سیستم کشت بر میانگین شاخصهای گل
Table 1- Effect of culture system on flower yield indices

تعداد گل

وزن خشك کالله

وزن خشك گل

Number of flowers
)(No.m-2

Dry weight of stigma
)(mg.m-2

Dry weight of flowers
)(mg.m-2

Culture system

10 a

56 a

347.34 a

کشت عمودی

3.26 b

17.62 b

121.78 b

*

*

*

سیستم کشت

Vertical culture

کشت افقی
Horizontal culture
آزمون t
t Test

در هر ستون ،میانگینهای با حروف مختل از نظر آماری دارای اختالف معنیداری هستند.
*معنیدار در سطح احتمال .%1
In each column, means with different letters are statistically significantly different.
*Significant at the 5% level of probability.

عالوه بر این گاارش شده که بهدلیل تغییرات در شدت نور رششد

در کشت عمودی گیاهان برای دریافت نشور رقابشت کشرده و
گیاهی که بتواند بر بقیه ملبه کند ششاو و بشر بیششتری تولیشد

و عملکرد محصول توت فرنگی در ارتفاعهشای مختلش سیسشت

کرده و روی گیاهان دیگر سایه اندازی میکنشد در نتیجشه تعشداد

کشت عمودی متفشاوت اسشت بشهطشوریکشه در قسشمت بشاالی

بر و جوانه در مقایسه با کشت افقی کمتشر ششد .تشأثیر مربشت

سیست که شدت نور بیشتر بود محصول بیششتری حاصشل ششد.

افاایش ارتفاع بر عملکرد توتفرنگی در سیست کششت عمشودی

باوجود این گاارشها در مورد تأثیر سیسشت کششت عمشودی بشر

گشاارش ششده (.)Durner, 1999; El Behairy et al., 2001

زعفران تاکنون تحقیقی صورت نگرفتهاست.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر سیستم کشت و مرحله نمونهبرداری بر صفات مورفولوژیك
Table 2- Results of analysis of variance of the effect of culture system and sampling stage on morphological traits

درجه
آزادی

Sources of variation

کاشت

تعداد جوانه در بنه

تعداد برگ بنه

حداکثر طول برگ بنه

Bud number per corm

Leaf number per corm

Maximum length of leaf per corm

*0.23

*0.31

0.01 ns

1

0.04

0.03

0.13

9

**2.55

**2.07

**2.48

1

**0.13

**0.11

0.02 ns

1

0.008

0.006

0.01

9

0.01

0.01

0.03

242

28.07

14.22

17.61

-

df

منابع تغییر

Culture

کاشت×تکرار (خطای آزمایشی ال )
)Culture*replication (error a

مرحله
Stage

کاشت×مرحله
Culture*stage

کاشت× تکرار× مرحله (خطای
آزمایشی ب)
Culture*replication*stage
)(error b

خطای نمونهبرداری
Error of sample

ضریب تغییرات
)C.V. (%

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %4و  %1و میرمعنیدار در سطح احتمال .%1
**, * and ns represent significant at 1%, 5% and non significant at 5% level of probability, respectively.
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جدول  -1مقایسه میانگین اثر سیستم کشت بر میانگین صفات مورفولوژیك در دو مرحله نمونهبرداری
Table 3- Effect of culture system on mean of morphological traits in second stages

تعداد جوانه در بنه

تعداد کل برگ

مرحله نمونهبرداری

Bud number per corm

Total leaf number

Sampling stage

1.38 a

5.8 a

1.28 a

5.2 a

3.58 a

11.11 a

2.44 b

8.01 b

مرحله 4
Stage 1

کشت افقی
Horizontal culture

کشت عمودی
Vertical culture

مرحله 7
Stage 2

کشت افقی
Horizontal culture

کشت عمودی
Vertical culture

در هر ستون و در هر مرحله ،میانگینهای با حروف مشابه از نظر آماری اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
In each column, means with same letters are statistically non significantly different.

با کشت افقی بر ها یک ماه زودتر زرد شدند ،بنابراین ظرفیشت

وزن خشک برگ

بششر هششا در گیاهششان مششواد فتوسششنتای الزم را بششرای انششدام

فتوسنتای در کشت عمودی کمتر بود .همچنین در کشت افقشی

زیرزمینی و ریشه گیاه فراه میکنند و آن هشا را بشه انشدامهشای

میاان دریافت نور برای کل گیاهشان یکسشان بشود ( 144وات در

زیرزمینی انتقال میدهند .در این آزمایش اثر سیست کاششت بشر

متر مربع) ولی در کشت عمودی یکسان نبود .در کشت عمشودی

وزن خشک بر ها معنی دار بود (جدول .)1مقایسشه میشانگینهشا

ردی های باالیی بیشتر از ردیش هشای میشانی و پشایینی نشور را

نشان داد که وزن خشک بر ها در بنه در کشت افقی نسبت به

دریافت کردهاست (شکل .)9

کشت عمودی بیشتر بود (شکل  .)7در کشت عمودی در مقایسه
جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر سیستم کشت بر وزن خشك برگ
Table 4- Results of analysis of variance of the effect of culture system on dry weight of leaf

وزن خشك برگ

درجه آزادی

منابع تغییر

Leaf dry weight

df

Sources of variation

*0.11

1

کاشت

0.01

9

0.008

88

36.78

-

Culture

کاشت×تکرار (خطای آزمایشی)
)Culture*replication (error

خطای نمونهبرداری
Error of sample

ضریب تغییرات
)C.V. (%

**و* به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %4و .%1
** and * ns represent significant at 1% and 5% level of probability, respectively.
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b

vertical

horizontal

)Leaf dry weight (g

a

0.4
0.3
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culture system

شکل  -2اثر سیستم کشت بر میانگین وزن خشك برگ در بوته
Figure 2- Effect of culture system on mean of leaf dry weight per plant.
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)Light density (Wat.m-2
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سیستم کشت عمودی
های
در وجههای
دریافت شده
شکل  -1میزان نور
sides
دیفof
verticalو رthe
culture
structure
Figure 3- Light density received in sides and rows of vertical culture.

صفات مورفولوژیک در کشت عمودی

بر بنه و وزن خشک بر عمدتاً در وجههای  9 ،4و  1بیششتر

نتایج نشانداد که مقادیر صفات مورفولوژیشک در وجشههشای

بود .با توجه به شکل  9مالحظه میکنی که این وجههشا ششدت

ساختار کشت عمودی و مراحل مختلش نمونشهبشرداری بشه طشور

نور بیشتری را دریافت کردهاند .حداکرر طول بر در وجههای 1

معنیدار متفاوت بود (جدول  .)1در مرحله دوم (چهار ماه پشس از

و  8مشاهده شد که شدت نور کمتری را دریافت کرده و درنتیجه

کشت) تعداد جوانه در بنه ،تعداد کل بر در بنه و حداکرر طشول

رقابت برای نور بین بوتههای زعفران افاایش یافته و رشد طولی

بر در مقایسه با مرحله اول (دو ماه پس از کشت) بهترتیب بشه

بر ها بیشتر شد (جدول  .)8رستمی و محمدی ( & Rostami

مقدار  7/84 ،4/41و  1/31افاایش یافت (جدول  .)1همچنین اثر

 )Mohamadi, 2013گاارش کردند که افشاایش تشراک باعش

وجه های ساختار کشت عمودی بر وزن خشک بر معنیدار بود

شد که بر های زعفران بشرای جشذب نشور بیششتر رششد طشولی

(جدول  .)2در کشت عمودی تعداد جوانههشای بنشه ،تعشداد کشل

بیشتری داشته باشند.
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 نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیك در وجههای ساختار کشت عمودی-5 جدول
Table 5- Results of analysis of variance of the morphological traits in vertical culture structure

منابع تغییر

درجه آزادی

حداکثر طول برگ بنه

تعداد برگ بنه

تعداد جوانه در بنه

Sources of variation

df

Maximum length of leaf per corm

Leaf number per corm

Bud number per corm

وجه

7

0.15*

0.04*

0.04*

88

0.06

0.01

0.01

1

2.51**

1.07**

1.32**

7

0.01 ns

0.007 ns

0.009 ns

88

0.01

0.009

0.01

-

10.97

11.06

24.09

Side

) وجه×نمونه (خطای ال
Side*sample (error a)

مرحله
Stage

وجه×مرحله
Side*stage

خطای ب
Error b

ضریب تغییرات
C.V. (%)

.%1  و میر معنیدار در سطح احتمال%1  و%4  به ترتیب معنیدار در سطح احتمالns  * و،**
**,* and ns represent significant at 1% and 5% and non signficant at 5% level of probability, respectively.
– اثر مرحله نمونهبرداری بر میانگین صفات مورفولوژیك در کشت عمودی6 جدول
Table 6- Effect of the stage of sampling on morphological traits mean in vertical culture

مرحله نمونهبرداری

حداکثر طول برگ بنه

تعداد برگ بنه

تعداد جوانه در بنه

Stage of sampling
1
2

Maximum length of leaf per corm (cm) Leaf number per corm Bud number per corm
8.09 b
5.20 b
1.28 b
a
a
14.04
8.01
2.44 a
. میانگینهای با حروف مختل از نظر آماری دارای اختالف معنیداری هستند،در هر ستون
In each column, means with different letters are statistically significantly different.

 نتایج تجزیه واریانس وزن خشك برگ در وجههای ساختار کشت عمودی-7 جدول
Table 7- Results of analysis of variance of the leaf dry weight in vertical culture structure

منابع تغییر

درجه آزادی

وزن خشك برگ

Sources of variation

df

Leaf dry weight

وجه

7

0.02*

64

0.009

-

42.81

Side

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V. (%)

.%1 *معنیدار در سطح احتمال
* Represent significant at 5% level of probability.

بررسی امکان تولید زعفران ( )Crocus sativus L.در سیستم کشت عمودی
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جدول  -1مقایسه میانگین صفات مورفولوژیك در وجههای ساختار کشت عمودی
Table 8- Morphological traits mean in sides of vertical culture structure

تعداد جوانه در بنه

تعداد کل برگ در بنه

حداکثر طول برگ بنه

وزن خشك برگ

وجههای کشت عمودی

Bud number
per corm
2.2 a
1.54 bc
2 ab
1.7 bc
2.37 a
1.75 bc
1.83 abc
1.5 c

Leaf number per
corm
7.54 a
5.91 b
7.04 ab
6b
7.75 a
6.08 b
6.7 ab
5.83 b

Maximum length of
)leaf per corm (cm
12.43 ab
10.93 abc
10.1 bc
10.66 abc
9.95 abc
13.29 a
7.91 c
13.37 a

Leaf dry weight
)(g
0.3 a
0.18 bc
0.24 ab
0.11 c
0.25 ab
0.22 ab
0.23 ab
0.2 bc

Sides of vertical
culture
1
2
3
4
5
6
7
8

در هر ستون ،میانگینهای با حروف مشابه از نظر آماری اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
Columns with same letters are statistically non significantly different.

شاخصهای عملکرد بنه

پوشاندن خاک با مالچ به دلیل جلوگیری از تشابش مسشتقی نشور

اثر سیست کاشت بر تعداد و وزن خشک بنههای دختری (به

خورشید به خاک و کاهش دما باع کاهش تکریر بنهها میشود

تفکیک بنه مرکای و بنههای جانبی) معنشیدار بشود (جشدول .)3

( .)Yanez et al., 2005از طرف دیگر گاارش شده کشه بشرای

مقایسه میانگینها نشان داد که ششاخاهشای عملکشرد بنشه در

رشد بنههای دختری وجود رطوبت کافی در خاک ضروری اسشت

کشت افقی در مقایسه با کشت عمودی در مرحلشه اول (پشس از

(.)Benschop, 1993

زرد شدن بر

های کشت عمشودی) و مرحلشه دوم (پشس از زرد

شدن بر های کشت افقی) بیششتر بشود (جشدول  .)43بشه نظشر
می رسد که در کشت عمودی به دلیل محدودیت ففا و همچنین

وزن خشک ریشه

وزن خشک ریشه در بنه بهطور معنیدار تحت تأثیر سیسشت

وجود رقابت برای منابع و توزیع نابرابر نشور ،امکشان رششد و نمشو

کشت قرار گرفت (جدول  .)44وزن خشک ریشه در کشت افقشی

بنههای دختشری کشاهش یافتشهاسشت .در واقشع ششرایط نشوری

در مقایسه با کشت عمودی که در آن رطوبشت خشاک بشه علشت

نامناسبی که برای رشد طبیعی گیاهانی در بخشهشای پشایینی و

محدودیت ففا سریعتر تخلیشه مشیششود ،بهتشر بشود (ششکل .)1

وسطی ستون قرار دارند ،سبب تشأخیر در رششد آنهشا مشیششود.

بنشوپ ( )Benschop, 1993تأکید دارد که برای توسعه ریششه

گیاهانی که میاان نور بیشتری دریافت کردهاند میتوانند فتوسنتا

وجود رطوبت کافی در خاک ضروری است.

بیشتری انجام داده و مواد حاصل از فتوسنتا به میشاان بیششتری
تولید خواهند شد و نهایتاً به مخازن منتقل خواهند شد در نتیجشه

نتیجهگیری

درصد ماده خشک آنها افشاایش مشییابشد ( Seyyedi, et al.,

از آنجا که هدف ما بررسی امکان کشت عمشودی و مقایسشه

 .)2010نصیری محالتی و همکاران ( Nassiri Mahallati et

آن با کشت افقی است از آن آزمایش میتوان نتیجهگیشری کشرد

 )al., 2007گاارش کردند هرچه فاصله زمشانی بشین برداششت و

که از سیست کشت عمشودی بشرای افشاایش محصشول زعفشران

کاشت بنهها کمتر باشد اثرات مربت بیششتری در سشال اول و در

به ویژه در سال اول کاشت (کشه معمشوالً بسشیاری از کششاورزان

سالهای بعد روی تعداد بنه دختری مشاهده خواهد شد .گاارش

محصولی کمی برداشت میکنند) استفاده کرد .اما باید در مشورد

شده که افاایش دمای روزانه میاان تکریر بنهها را افاایش داده و

بهبود وزن خشک بنه های دختری جانبی و وزن خشک بنههشای

6931  تابستان،2  شماره،5  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران
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.مرکای در این سیست تحقیقات بیشتری انجام داد
 نتایج تجزیه واریانس شاخصهای عملکرد بنه-3 جدول
Table 9- Results of analysis of variance of the effect of culture system on corm yield traits

منابع تغییر

درجه

وزن خشك بنه دختری جانبی در بوته

تعداد بنه دختری جانبی در بوته

وزن خشك بنه مرکزی در بوته

Sources of
variation

آزادی
df

Dry weight of lateral corm per
plant

Number of lateral corm per
plant

Dry weight of central corm
per plant

1

0.26**

3.33**

3.96**

9

0.003

0.34

0.02

1

0.01 ns

0.51*

0.51**

1

0.01 ns

0.03 ns

0.54**

9

0.006

0.06

0.006

81

0.01

0.13

0.01

-

10.33

25.75

9.39

سیست کاشت
Culture system

سیست کاشت×تکرار
) (خطای آزمایشی ال
Culture*replicatio
n (error a)

مرحله
Stage

کاشت×مرحله
Culture*stage

کاشت×تکرار×مرحله
)(خطای آزمایشی ب
Culture*replicatio
n*stage (error b)

خطای نمونهبرداری
Error of sample

ضریب تغییرات
C.V. (%)

.%1  و میر معنیدار در سطح احتمال%4  به ترتیب معنیدار در سطح احتمالns**و
** and ns represent significant at 1% and non signficant at 5% level of probability, respectively.
 اثر سیستم کشت بر میانگین شاخصهای عملکرد بنه در مرحله اول و دوم-11 جدول
Table 10- Effect of culture system on the mean of corm yield traits in first and second stage

مرحله نمونهبرداری
Sampling stage

وزن خشك بنه دختری جانبی در بوته

تعداد بنه دختری جانبی

وزن خشك بنه مرکزی در بوته

Dry weight of lateral corm per
plant (g)

در بوته
Number of lateral corm per plant

Dry weight of central
corm per plant (g)

0.36 a

2.4 a

0.88 a

0.03 b

0.93 b

0.2 b

0.21 a

1.66 a

1.87 a

0.02 b

0.59 b

0.21 b

4 مرحله
Stage 1

کشت افقی
Horizontal culture

کشت عمودی
Vertical culture

7 مرحله
Stage 2

کشت افقی
Horizontal culture

کشت عمودی
Vertical culture

. میانگینهای با حروف مشابه از نظر آماری اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند،در هر ستون
Columns with same letters are statistically non-significantly different.

818

) در سیستم کشت عمودیCrocus sativus L.( بررسی امکان تولید زعفران

 نتایج تجزیه واریانس اثر سیستم کشت بر وزن خشك ریشه-11 جدول
Table 11- Results of analysis of variance of the effect of culture system on root dry weight

منابع تغییر

درجه آزادی

وزن خشك ریشه در بوته

Sources of variation

df

Dry weight of root per plant

کاشت

1

0.04**

9

0.0001

33

0.0001

-

1.1

Culture
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Abstract
In recent years many research studies have been carried out to use a vertical planting system for
production of some plants. Although saffron is one of the most expensive spices in the word, there is
no investigation about saffron production in a vertical planting system. Therefore, the growth and
production of saffron plant in two different systems (vertical and horizontal) were studied in the
agricultural research field of the Tarbiat Modares University during the 2013-2014 growing seasons.
In the vertical system, saffron corms were planted in fabric bags containing potting soil. The fabric
bags were hanged on a cube of metal with an area of each side of the cube being equal to 2.25 square
meters. In the horizontal system, the corms were planted in three plots with the area of each plots
being 2.25 square meters. The results showed that in the vertical planting system, the number of
flowers, flower dry weight and dry weight of stigma per unit area of land (10 flower, 347.34 and 0.56
mg respectively) were significantly higher than those obtained in the horizontal culture (They were
almost three times higher) .In contrast, the numbers and dry weight of lateral corms (2.4 corm and
0.36 g respectively) and the dry weight of apical corm (0.88 g) in the horizontal system were
significantly greater than those obtained in the vertical system. Dry weight of leaf and root were
significantly greater in the vertical system. The total number of buds and leaves were more in the
horizontal culture. However, the maximum leaf length of the vertical planting system was higher than
those of the horizontal system.
Keywords: Apical corm dry weight, Lateral corms number, Lateral corms dry weight.
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