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مقاله علمی -پژوهشی

ارزيابی تأثير مبدأ بنه ،وزن بنه و محلولپاشی برگی بر عملكرد كمی
و كيفی زعفران ()Crocus sativus L.
3

حسین صحابی ،1محسن جهان ،*2علیرضاکوچکی 3و مهدی نصیری محلاتی
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تاریخ پذیرش 72 :شهریور 6936

صحابی ،ح ،.جهان ،م ،.کوچکی ،ع ،.و نصیری محلاتی ،م .6932 .ارزیابی تأثیر مبدأ بنه ،وزن بنه و محلوو پاشوی بریوی بور
عملکرد کمی و کیفی زعفران ( .)Crocus sativus L.زراعت و فناوری زعفران.763-722 :)9(6 ،

چکیده
بنه مناسب و مدیریت عناصر غذایی ،از مهمترین عوامل در بهبود تولید و کیفیت زعفوران هسو ند .بوهمنظور بررسوی توأثیر وزن بنوه و
محلو پاشی بریی بر عملکرد کمی و کیفی یل دو توده زعفران ایرانی و اسپانیایی ،آزمایشی در سا های  6937-39بهصورت فاک وریول در
قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله اجرا در آمد .مبدأ
بنه مادری زعفران (شامل بنه ایرانی و اسپانیایی) ،وزن بنهها در سه سطح شامل کم ر از  8یرم (بنه ریوز) 8/6 ،توا  69یورم (بنوه م وسو))
و 69/6تا  79یرم (بنه درشت) و محلو پاشی بریی کود کامل (فسفیت پ اسیم  +بیومین) در دو سطح (محلو پاشی و عدم محلو پاشی) به
ترتیب عو امل او  ،دوم و سوم آزمایش در نظر یرف ه شدند .بر اساس ن ایج آزمایش ،با افزایش وزن بنه جهت کاشت ،تعوداد یول ،عملکورد
یلتر و عملکرد کلاله  +خامه خشك زعفران بهطور معنیداری افزایش یافت ،اما اثر محلو پاشی بریی بر شاخصهوای ککرشوده معنویدار
نبود .تعداد یل و عملکرد یلتر زعفران درن یجه کاشت بنههای ایرانی ،به ترتیوب 69 ،62و  61درصود بیشو ر از بنوههوای اسوپانیایی بوود.
همچنین ،عملکرد کلاله  +خامه خشك حاصل از بنههای ایرانی در مقایسه با بنههای اسپانیایی تا  61/6درصد افزایش یافت .با ایون وجوود،
غلظت پیکروکروسین در ن یجه کاشت بنههای اسپانیایی تا  9/8درصد بیش ر از بنههای ایرانی بود .طبق ن ایج این تحقیق ،در کنار محلوو -
پاشی بهینه عناصر غذایی ،اهمیت سازیاری منشأ بنه با شرای) محیطی محل کاشت مورد تأکید میباشد.
کلمات کلیدی :پیکروکروسین ،عملکرد کلاله خشك ،مدیریت عناصر غذایی.
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تولید زعفران ،ان خاب بنههای مادری با وزن مناسب از مهمترین

مقدمه

مویرود (Gresta et al., 2008; Renau-

زعفران ( )Crocus sativus L.ییاهی یكساله ولی در مزرعوه

شواخصها بوه شومار

چندساله ،دارویی و راهبُردی است که در نواحی خشوك و نیموه-

 .)Morata et al., 2012ان خاب بنه مادری با وزن مناسوب موی-

خشك کشور ،نقش ویژهای در بهبود وضوعیت معیشو ی جوامو

تواند مس قیماً برجذب عناصر غذایی ،شامل عناصر کممصور و

مویکنود ( ;Aghaei & Rezagholizadeh, 2011

پرمصر تأثیریذار باشد و درن یجه رشد بنههای دخ ری و تولیود

 .)MoayediShahraki et al., 2010زعفران سازیاری بالوایی بوه

یل در واحود سوطح را افوزایش

دهود ( Koocheki & Seyyedi,

شرای) اقلیمی خشك و نیمهخشك دارد .نیاز به آب کم ،انطبوا

 .)2015در این ارتباط ،ن ایج برخی تحقیقات حواکی از آن اسوت

بخووش عموودهای از چرخووه رشوود بووا فصوولهووای سوورد سووا و

که رابطه نزدیکی بین وزن بنه و ظرفیوت یولدهی در زعفوران

برخورداری از ویژییهای بیولوژیکی و مورفولوژیکی مانند برگ-

وجوود دارد (

های بسیار باریك و نسب اً ضخیم ،ازجمله عواملی است که سبب

 .)2008طبق ن ایج تحقیق مولینوا و همکواران (

روسو ایی ایفوا

Koocheki & Seyyedi, 2015; Gresta et al.,
Molina et al.,

 .)Alizadehتولیود و

 ،)2005در بنههای مادری بزرگتر ،تقسیم سلولی و به دنبا آن

فرآوری محصو زعفران تحت تأثیر بهبود عملکرد کمی و کیفی

رشد برگها نسبت به بنههای کوچكتر زودتر اتفا میاف د .این

ییاه میباشد ( .)SabetTeimouri et al., 2010عملکرد کمی کوه

امر امکان اس فاده بیش ر از مناب محیطی و افزایش میزان موواد

م أثر از افزایش تعداد یلهای تشکیلشده در واحد سطح اسوت،

ف وسن زی را فراهم نموده و درنهایت منجر بوه تولیود بنوههوای

ایون سوازیاری

شوده اسوت (et al., 2009

میتواند سودآوری قابلتوجهی را امکانپذیر کنود (

Shabahang

دخ ری بزرگتری در ان های فصل رشد مییردد.

 .)et al., 2013عملکرد کیفی زعفوران نیوز تحوت توأثیر کیفیوت

علاوه بر وزن بنهها ،شرای) اقلیموی مربووط بوه مبودأ بنوههوای

م ابولیتهای ثانویه در کلاله قرار دارد (.)Alizadeh et al., 2009

تشکیلشده میتواند در افزایش تولیود یولهوای زعفوران حوا ز

در این ارتباط ،کروسوین ،پیکروسوین و سوافرانا از مهومتورین

اهمیوت

 .)Sahabiبوهعبارتدیگر ،اهمیوت

م ابولیتهای ثانویه در زعفران بوده که بهترتیب مسوئو رنو ،

سازیاری شرای) محیطی و اقلیمی مرتب) با منشأ بنهها با شرای)

;Lage & Cantrell, 2009

محیطی محل کاشت مجدد بنهها میبایسوت موورد تأکیود قورار

 .)Kumar et al., 2009مطالعات م عدد فارماکولوژیك کاربردهای

ییورد .علیوزادهسوالطه ( )AlizadehSalteh, 2016بوا بررسوی دو

فراوان درمانی را برای زعفران و مواد مؤثره آن ککر نمودهاند که

اکوتیپ کاشمر و مرند و اثر چهار سطح وزن بنه مادری بر صفات

میتوان به اثورات ضود فشوارخون ،ضود تشونج ،شول کننودیی

عملکرد بنه زعفران ،نشان داد که بین دو اکوتیوپ توأثیر معنوی-

عضوولات ،ضوود درد و ال هوواب ،اثوور بوور قوووای جنسووی ،خاصوویت

داری وجود ندارد و صفات عملکرد بنه زعفران بهطور معنیداری

آن یاکسیدانی ،اثر بر آلزایمر ،حفاظت کننده قلبوی ،ضود توموور،

تحت تأثیر وزن بنوه موادری قورار یرف نود .اسو فاده از بنوههای

پایین آورنده قند و چربی خوون و درموان افسوردیی و اضوطراب

مادری با وزن بیشتر از  3یرم بیش رین تعوداد بنوه دخ وری در

نمود (;Fernandez, 2006; Hosseinzadeh et al., 2010

واحوود سووطح ( 917/69بنووه در م رمرب و ) و بیش و رین عملکوورد

 .)Gresta et al., 2009در بین عوامل بهزراعی مؤثر در افوزایش

بنههای دخ ری ( 837/3یرم در م رمرب ) و همچنوین بیشو رین

طعوم و عطور زعفوران میباشوند (

اشاره

باشود (et al., 2017

صحابی و همکاران ،ارزیابی تأثیر مبدأ بنه ،وزن بنه و محلولپاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران
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عملکرد یل را به دنبا داشت .در کنار ان خاب بنههوای موادری

این مطالعه باهد ارزیابی تأثیر وزن بنه مادری و محلوو پاشوی

مناسب ،مدیریت عناصر غذایی از عوامول اصولی و تعیینکننوده

بریی بر عملکرد کمی و کیفی یول دو تووده زعفوران ایرانوی و

ظرفیت یلدهی در زعفران میباشد (

اسپانیایی در یك مزرعه سهساله انجام شد.

NassiriMahallati et al.,

 .)2007با توجه به اینکه کشت زعفران عمدتاً در مناطق نیموه-
خشووك کشووور صووورت

میییوورد (Sepaskhah & Kamgar-

مواد و روشها

 )Haghighi,و نیز به دلیل کمبود مواد آلی و حلالیت پایین

این آزمایش در طی سه سا زراعوی 6939 -31 ،6937-39

عناصر غذایی ،به ویوژه عناصور کممصور در خواكهوای ایون

و  6931-39در مزرعه تحقیقاتی و آموزشی دانشکده کشواورزی

منواطق ( ،)Sameni & Kasraian, 2004در بررسوی اثور تذذیوه

دانشگاه فردوسی مشوهد واقو در  61کیلووم ری شور مشوهد

بریی برافزایش عملکرد زعفران طی دو سا در منطقوه قواین و

(طو جذرافیایی  93درجه و  98دقیقه شرقی و عرض جذرافیایی

بجس ان ن یجه یرف ه شد که مصر یكبار کوود موای مخلووط

 96درجه و  66دقیقه شمالی و ارتفواع  389م ور از سوطح دریوا)

دلفارد بوا غلظوت هفوت در هوزار در اسوفندماه موجوب افوزایش

اجرا شد .بهطوری که دادههای حاصول از سوا سووم بهصوورت

محصو شد و تولید محصو در مزارع سون ی را  7کیلوویرم در

فاک وریل و در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکورار

هک ار افزایش داد ( .)Hosseini et al., 2004بررسی ارتباط بوین

مورد مقایسه آماری قرار یرف ند .پیش از شروع آزموایش ،جهوت

عناصر غذایی با توانایی یولدهوی در زعفوران میتوانود الگووی

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه ،نمونهبرداری

مناسبی از مصر م عاد انواع کودهوا و جوذب عناصور غوذایی

تصادفی از عمق صوفرتا  91سوان یم ور خواك صوورت یرفوت

2009

موردنیاز این ییاه را

امکانپذیر سازد ( RezvaniMoghaddam et

(جدو .)6

 .)al., 2013; Chaji et al., 2013بر طبوق توضویحات ککرشوده،
جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش
Table 1- Some physicochemical properties of soil of experiment site

پتاسیم قابلجذب

فسفر قابلجذب

نیتروژن کل

Available K

Available P

()mg.kg-1

Total N
()%

(Organic carbon )%

8.8

0.08

0.5

هدایت الکتریکی

اسیدیته

(EC )dS.m-1

pH

()mg.kg-1

0.9

7.6
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کربن آلی

بافت خاک
Soil texture

لومی -سیل ی
Silty-Loam

مبدأ بنه مادری زعفران (شامل بنه ایرانی و اسپانیایی) ،وزن بنوه

 1/16 ،1/8و  61درصد) به ترتیب بوهعنووان عوامول او  ،دوم و

مادری در سه سطح شامل کم ر از  8یرم (بنه ریز) 8/6 ،توا 69

سوم آزمایش در نظر یرف ه شدند.

یرم (بنه م وس)) و  69/6تا  79یرم (بنه درشت) و محلو پاشی

پووس از عملیووات آمادهسووازی زمووین (شووامل شووخم ،دیسووك و

بریی در دو سطح صفر و  2درصد کود کامل فسفیت پ اسویم بوا

تسطیح) ،کرتهایی بوا ابعواد  6×6م ور و بافاصوله یوك م ور از

نووام تجوواری فسووگارد ( 79 :K2Oدرصوود و  78 :P2O5درصوود) و

یکدیگر ایجاد شد .فاصله بین بلوكها نیز یك م ر در نظر یرف ه

بیومین (حاوی نی روژن آلی ،آهن ،منگنز ،روی ،منیزیم ،مس ،بر،

شد .پیش از کاشت و بر اساس ن ایج آنالیز خاك 91 ،کیلویرم در

مولیبوودن و یووویرد بووه ترتیووب ،6/9 ،6/9 ،1/6 ،1/1 ،1/1 ،1/6

هک ار فسفرخالص (از منب سوپر فسفات تریپل) و همچنوین 91
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کیلویرم در هک ار نی روژن خالص (از منب اوره) بوه کورتهوای

حداقل اخ لا معنویدار ( )LSDدر سوطح اح موا پونج درصود

موردنظر اعما شد .عملیات کاشوت بنوه زعفوران در نیموه دوم

مقایسه شدند.

خردادماه سا  6937و بر اساس تراکم  18بنه در هور م رمربو ،
بهصورت ردیفوی انجوامیرفوت (

RezvaniMoghaddam el al.,

 .)2013همچنین در آکرماه هرسا پس از برداشت یول ،میوزان
 91کیلووویرم در هک ووار نی ووروژن خووالص بهصووورت کووود اوره
همزمان با آبیاری اعما یردید .اولین آبیواری مزرعوه در سوا
او در تاریخ  69مهرماه انجام شد و سپس عملیوات سلهشوکنی
صورت یرفت .با توجه به ن ایج آنالیز خاك ،مقدار جوذب عناصور
غذایی در خاك و همچنین نیاز غوذایی زعفوران (

Mollafilabi,

 ،)2014نسبت هرکدام از این عناصر در محلوو غوذایی تعیوین
یردید .سپس تذذیه بریی بور اسواس اهودا پیشبینیشوده در
آزمایش بهصورت محلو پاشی با غلظوت  2درصود (هور یوك از
کودها به میزان یك کیلویرم در هک ار) روی برگهای زعفوران
در  7نوبت ،اوایل و اواس) اسوفندماه  6937و  39انجوام شود .در
طو مراحل اجرای آزمایش ،هیچیونه آفتکوش یوا علو کوش
شیمیایی اس فاده نگردید.
همزمان با شروع یلدهی و برداشت یلها از کل مسواحت هور
کرت (از اواس) آبان تا اوایل آکرماه) ،شواخصهوای مربووط بوه
عملکرد یل (تعداد یل در واحد سوطح ،وزن یولتور و عملکورد
کلاله  +خامه خشك) اندازهییری شد .با تعیین عملکورد کلالوه +
خامه ،و سپس توزین مقدار  1/7یرم کلاله  +خامه جهت آنوالیز
شیمیایی بر اساس اس اندارد  ISO 3632و توس) روش

UV– vis

 Spectrometricجهت تعیین کروسوین (جوذب محلوو آبوی 6
درصد در طو موج  111نانوم ر) ،پیکروکروسین (جوذب محلوو
آبی  6درصد در طو موج  792نانوم ر) و سافرانا (جذب محلو
آبی  6درصد در طو مووج  991نوانوم ر) انجوام شود (

& Lage

شاخصهای کمّی زعفران

طبق ن ایج آزمایش ،اثر مبدأ بنه مادری و وزن بنه مادری بر
تعداد یل ،عملکرد یلتر و عملکرد کلاله  +خامه خشك زعفران
در سطح پنج درصد معنویدار بوود .بواوجود ایون ،محلوو پاشوی
تأثیری بر شاخصهای ککر شده نداشت (جدو  .)7تعوداد یول،
عملکرد یلتر و عملکرد کلاله  +خامه خشك زعفران تحت تأثیر
برهمکنش مبدأ بنه مادری و وزن بنه مادری ،مبدأ بنه موادری و
محلو پاشی و نیز وزن بنه مادری و محلو پاشی قورار نگرفوت
(جدو .)7
بر اساس ن ایج آزمایش ،تعداد یل ،عملکرد یلتر و عملکورد
کلاله  +خامه خشك زعفران درن یجه کاشوت بنوههوای ایرانوی،
بهطور معنیدار بیش ر از کاشت بنههای اسپانیایی بوود .بوهعنوان
مثا  ،عملکرد کلاله  +خامه خشك تحت شرای) کاشت بنههوای
ایرانی در مقایسه با بنههای اسوپانیایی توا  61/6درصود افوزایش
یافت (جدو  .)7همچنین ،عملکورد یولتر تحوت توأثیر کشوت
بنههای ایرانی ( 33یرم در م رمرب ) تا  69درصد بیش ر از کشت
بنههای اسپانیایی ( 82یرم در م رمرب ) بود (جدو .)7
همانطور که بیان شد ،زعفران بهویژه در مناطق نیموهخشوك و
دچار کمبود آب در ایران ،نقش ویژهای در اق صاد کشاورزان دارد
( .)Sadeghi, 2012از طرفووی ،سووازیاری در ییاهووان شووامل
تذییرات مورفولوژیك یا فیزیولوژیك در پاسخ به تذییر در محوی)
بوده که میتواند ضمن کاهش اثرات تنش ،تولید ییواه را بهبوود
بخشوود (et al., 2007; Maleki et al., 2011

.)Martínez

درن یجه ،افزایش تعداد یل ،عملکورد یولتر و عملکورد کلالوه +

.)Cantrell, 2009

ن ایج حاصل از آزمایش با اس فاده از نرمافزارهوای آمواری

نتایج و بحث

SAS

 9.3مورد تجزیهوتحلیل قرار یرفت .میوانگینهوا توسو) آزموون

خامه خشك زعفران ممکن است.
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ناشی از سازیاری بیش ر بنههای ایرانی بوا شورای) خواك و نیوز

بین اندازه بنه مادری با عملکرد یل زعفران توس) دیگر محققین

ویژییهای اقلیمی محل اجرای آزمایش در مقایسه بوا بنوههوای

نیز یزارششده است (

اسپانیایی باشد .بهبیاندیگر ،به نظر میرسود کوه تحوت شورای)

 .)2009باوجود اثرات معنیدار نوع بنه مادری و وزن بنه موادری

اقلیمی نیمهخشك ،بنههای ایرانی به جهت انطبا پذیری به ر با

بر تعداد یل ،عملکرد یولتر و عملکورد کلالوه  +خاموه خشوك

شرای) محیطی میتوانند عملکرد بالاتری در مقایسه با بنوههوای

زعفران ،محلو پاشی تأثیری بر صفات بیانشده نداشت (جودو

غیربومی تولید نمایند.

 .)7باوجود این  ،نقش مؤثر محلو پاشی عناصر غذایی در بهبوود

با افزایش وزن بنوه موادری ،تعوداد یول ،عملکورد یولتر و

Koocheki et al., 2007; Kumar et al.,

رشد و عملکرد زعفران توس) محققان م عدد یزارش شده اسوت

عملکرد کلاله  +خامه خشك زعفران بهطور معنویداری افوزایش

(

یافت .بهعنوان مثا  ،کاشت بنههای مادری درشت ( 69/6توا 79

 .)HassanzadehAval et al., 2014درن یجه میتوان عدم توأثیر

یرم) در مقایسه با بنههای مادری ریز (کم ر از  8یرم) منجر بوه

محلو پاشی در این تحقیق را مرتب) بوا شورای) اقلیموی ،زموان

افزایش  79/2درصدی تعداد یل در واحد سطح شود (جودو .)7

محلو پاشی و تعداد دفعات پاشش در نظر یرفت .از سوی دیگر،

علاوه بر این ،عملکرد یلتر درن یجوه کاشوت بنوههوای درشوت

تفاوت در ماهیت شیمیایی محلو های غذایی مورداس فاده موی-

( 611/9یرم در م رمرب ) تا  79/2درصد بیش ر از کاشت بنههای

تواند سبب بروز ن ایج م فاوتی در آزمایشها یردد.

ریز ( 89/6یرم در م رمرب ) بود (جدو .)7

شاخصهای کیفی زعفران

;Hosseini et al., 2004; Akbarian et al., 2012

بهطورکلی ،رشد زعفران بهویوژه در مراحول اب ودایی وابسو ه بوه

طبق ن ایج حاصل از آزمایش ،اثر نوع بنه مادری بور غلظوت

بنه مادری است ( ;Amirshekari et al., 2007

پیکروکروسین معنیدار بوود ( .)P≤0.01هیچکودام از تیمارهوای

 .)Koochekiهمچنوین بنوههوای موادری بوا وزن

آزمایش تأثیری بر غلظت سافرانا (بهجز اثور م قابول سوهیانوه

& Koocheki

 )K×S×Fنداش ند (جدو  .)7از سوی دیگر ،غلظت کروسوین در

 .)Seyyedi, 2015بهطوری که ان خاب بنههای مادری بر اسواس

سطح یك درصد تحت تأثیر اثر وزن بنه مادری و محلوو پاشوی

وزن اس اندارد میتواند منجر به افزایش عملکرد زعفران در واحد

قرار یرفت (جدو .)7

اندوخ ه غذایی در
et al., 2007

بیش ر ،اساسواً اندوخ وه غوذایی بیشو ری دارنود (

Koocheki et al., 2007; Renau-Morata et al.,

بر اساس ن ایج ،تفاوت معنیداری بین بنههای ایرانی و اسپانیایی

 .)2012در ن یجه ،میتوان اظهار داشت که افوزایش تعوداد یول،

ازنظر غلظت پیکروکروسین مشاهده شد .بهطوری که میزان این

عملکرد یلتر و عملکرد کلاله  +خامه خشك زعفوران درن یجوه

شاخص درن یجه کاشت بنههای اسپانیایی تا  9/8درصد بیش ر از

کاشت بنههای مادری درشتتر ،عمدتاً به دلیل اندوخ وه غوذایی

بنههای ایرانی بود (جدو  .)7همچنین ،محلو پاشی بریی نقش

بیش ر بوده که منجر به توسعه بیش ر سیس م ریشوه و انودامهای

مؤثری در افزایش غلظت کروسین داشت ،بهطوری که درن یجوه

هوایی و درن یجه افزایش تولید زعفران مییردد .ن ایج یرسو ا و

محلو پاشی بریی عناصر غذایی ،غلظت کروسین در مقایسه بوا

همکاران ( ،)Gresta et al., 2008با افزایش اندازه بنههای مادری

تیمار شاهد تا  9/6درصد افزایش یافت (جدو .)7

جهت کشت زعفران ،تعداد یل ،عملکورد کلالوه خشوك و تولیود

کروسین ،پیکروکرسین و سافرانا از مهومتورین م ابولیوتهوای

بنههای دخ ری بهطور معنیداری افزایش یافت .ارتباط مسو قیم

ثانویه در زعفران هس ند که به ترتیب شاخص رن  ،طعم و عطر

سطح یوردد (
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زعفران میباشند ( .)Srivastava et al., 2010بهطور کلی ،توأثیر

افزایش تعداد یل و عملکرد یل در سا سوم بوود .ایون برتوری

یا عدم تأثیر مبدأ بنه مادری ،وزن بنه مادری و محلو پاشوی بور

اح مالاً میتواند به دلیل سازیاری بیش ر تودههای بومی ایرانی با

شاخصهای کیفی یل زعفران (شوامل غلظوت پیکروکروسوین،

شرای) خاك و اقلیم نیمهخشوك محول اجورای آزموایش باشود.

سافرانا و کروسین) چندان شناخ هشده نیسوت ،بوا وجوود ایون،

ازنظر کیفی تودههای اسپانیایی نسبت به تودههای ایرانی ازلحاظ

ن ووایج تحقیقوووات یذشووو ه نشوووان مووویدهووود کوووه غلظوووت

غلظت پیکروکروسین برتری داش ند .از سوی دیگر ،ن ایج نشوان

پیکروکروسین،سافرانا و کروسین بیش ر تحت تأثیر خصوصیات

داد که کاشت بنههای مادری بزرگتر میتواند به دلیل اندوخ وه

ژن یکی ،تنشهوای محیطوی و شورای) اقلیموی اسوت و معمولواً

غذایی بالاتر منجور بوه افوزایش تولیود یول در زعفوران یوردد.

نیسوت (.)Lage & Cantrell, 2009

همچنین محلو پاشی بریی نقوش موؤثری در افوزایش غلظوت

دراینارتباط ،کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2016نیوز

کروسین داشت ،بهطوری که درن یجه محلو پاشی بریی عناصور

عدم تأثیر توراکم و الگووی کشوت مخلووط زعفوران بور میوزان

غذایی ،غلظت کروسین در مقایسه با تیمار شاهد توا  9/6درصود

کروسین ،پیکروکروسین و سافرانا را یزارش کردند.

افزایش یافت .ن ایج این تحقیق ،اهمیت سازیاری منشوأ بنوه بوا

وابسو ه بوه عوامول زراعوی

شرای) اقلیمی محل کاشت در کنار محلو پاشی را موورد تأکیود
نتیجهگیری
بهطورکلی ن ایج تحقیوق حاضور حواکی از برتوری معنویدار
کاشت بنههای ایرانی در مقایسه بوا بنوههوای اسوپانیایی ازنظور

قرار داد .باوجود ن ایج بهدست آموده از مطالعوه حاضور ،ارزیوابی
اثرات محلو پاشی بریوی در بهبوود عملکورد یول در زعفوران،
نیازمند تحقیقات بیش ر در این زمینه است.
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Abstract
In general, corm weight and nutrient management are considered as the most important
factors in relation to quantitative and qualitative traits of saffron. In order to investigate the
effects of mother corm origin, mother corm weight and nutrient foliar application on yield and
qualitative traits of saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a
randomized complete block design with three replications at the Faculty of Agriculture,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the years from 2012 to 2015. The mother corm
origin (Iranian and Spanish corms), mother corm weight 8 g and lower (small), 8.1–15 g
(medium) and 15.1-23 g (large) and nutrient foliar application (application and control) were
considered as the first, second and third experimental factors, respectively. According to the
results, the larger mother corms significantly resulted in a greater number of flowers per m2,
increased fresh flower and dry stigma + style yields. However, the effect of nutrient foliar
application was observed to be not significant on these traits. When Iranian mother corms were
planted, the number of flowers per m2, fresh flower and dry stigma + style yields were higher,
compared with Spanish mother corms. For instance, flower number, fresh flower and dry stigma
+ style yields increased by 17, 13 and 14%, respectively, when planting Iranian mother corms.
Nonetheless, picrocrocin concentration was higher (up to 3.8%) in the Spanish planted corm
treatment. Based on the results, beside the optimal nutrient foliar application, the importance of
adapting the corms origin with environmental conditions of the site designated for planting is
emphasized.
Keywords: Picrocrocin, Dry stigma yield, Nutrient management.
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