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 چکيده

(، ازمایدیی در دو .Crocus sativus Lزعفیران ) کاشت بر عملکرد گل و بنیهمادری و عمق  های مختلف بنهاثر وزن منظور مطالعهبه

هیای صورت فاکتوریل بر پایه طیرح بلوکداندکده کداورزی داندگاه فردوسی مدهد، به در مزرعه تزديداتی 35-31و  31-35 سال زراعی

گیرم و  6/63-62و  6/1-63، 6/1-1، 1-1ر سیطح های مختلف بنه میادری در چهیاکامل تصادفی اجرا شد. تيمارهای ازمای، شامل وزن

در سال اول عملکرد گل و بنه زعفران مورد بررسی طیرار گرفیت و  متر از سطح خاک بود.سانتی 23و  65، 63 عمق کاشت بنه در سه سطح

مادری و عمق کاشت بر اکثیر ندان داد که اثر متدابل وزن بنه  دو سالدر سال دوم فدط عملکرد گل زعفران ثبت شد. نتایج ازمای، در هر 

وکلالیه زعفیران شید.  خامیه دار بود. با توجه به نتایج، افزای، وزن بنه مادری و عمق کاشت باعث افزای، عملکیرد گیل،صفات گل معنی

گیرم و  6/63-62در تيمار وزن بنه  )گرم در مترمربع 50/3و  63/3به ترتيب با ميانگين (خدک در سال اول و دوم  ترین عملکرد کلالهبي،

درصید  05و  11ترتيیب متر( بیهسیانتی 23گرم و عمق کاشت  6/1-1متر به دست امد که نسبت به شاهد )وزن بنه سانتی 23عمق کاشت 

یین داری بیر امعنی تأثيری هر یک از این تيمارها دار نبود اما اثر سادههای دختری معنیافزای، ندان داد. اثر متدابل تيمارها بر عملکرد بنه

بود و در بیين تيمارهیای  گرم 6/63-62گرم در مترمربع مربوب به تيمار وزن بنه  13/6616ترین عملکرد بنه با ميانگين صفت داشتند. بي،

متر بود. در نهایت با توجه به برتری مزسیوس عملکیرد در سانتی 23گرم متعلق به عمق کاشت  31/301عمق کاشت این مددار با ميانگين 

هایی با گروه وزنی بالیاتر و عمیق کاشیت عميیق تیر توصیيه ن بنه و عمق کاشت بالاتر در این طرح، جهت زراعت زعفران بنهتيمارهای وز

 گردید.
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 مقدمه

است که در شیرایط مزرعیه  سالهکی و یعلف یاهيزعفران گ

بیه  گيیرد.مورد کدت و کار طرار می چندساله به عنوان یک گياه

زعفیران  اهيیگ ريیتکث ،یخود ناسازگار زيبودن و ن ديپلوئیتر ليدل

 ,.All et alگيیرد )بنیه صیورت می قیو از طر یدیصورت روبه

مگر از  گرددینم جادیدر ان ا یتنوع ژنوم ليدل ني(. به هم2013

زعفیران  ديپلوئیتر تيجمع کیکه در  یتصادف یهاجه، قیطر

 نيبی یشیود تفیاوتکه فرض می یطوربه ست؛ين ییطابل شناسا

 ;Sampatha et al., 1984زعفران در سراسر جهان وجود نیدارد )

Fernandez, 2011) 

 یعنیی اهيیگ یدیزعفران مربوب به بخ، زا یاطتصاد بخ،

 ليیرنگ حاصل از گل اسیت کیه بیه دلسرخ یشاخهی سهکلاله

سیرخ معیروف شیده اسیت.  یبه طلا ان یبالا یاطتصاد تياهم

های مربوب به اغازش گلدهی در خاک اتفاق می افتد و مکانيس 

 (.Negbi, 1999) گردندها در سطح خاک ظاهر میدر نهایت گل

 ديتول ینهيدر زم ،ییبا تنوع اک و هوا رانیاز مناطق ا یبعض

برخوردارنید.  یطابل توجه تیاز مز یاز مزصولات کداورز یبرخ

های خراسیان در اسیتان ییايیای که از لزیا  جغرافویژه طیشرا

بودن و کمبود اک باعث شده اسیت کیه  یریوجود دارد مانند کو

اسیت  یاهيزعفران گ مناطق مزدود باشد. نیدر ا یرشد کداورز

 نییابیی ای ک ی خیود توانسیته مسیئلهوییژه اتيکه با خصوص

های خان . ویژگی(Kafi, 2002) دیخوبی تزمل نمامناطق را به

 1تا  5برداری به مدت به اک ک ، امکان بهره ازيزعفران همانند ن

 ،یمزصول به میدت طولیان ینوبت کاشت، ماندگار کیسال در 

 ده،يییيو پ نيسینگ الاتنيبه ماش ازيوندل و عدم نسهولت حمل

 ،ییمصارف غذا ،یتوجه و افزاطابل یاشتغال مولد، ارزاور جادیا

 ریی( باعث گسترش سطح زNair et al., 1995) ییو دارو یصنعت

و  یهای خراسییان جنییوبدر اسییتان ژهیوکدییت ان در کدییور بییه

اکنون ميزان توليد جهانی زعفران بیي، از ه  شده است. یرضو

درصید ان در اییران  13باشد کیه بیي، از تن در سال می 233

 (Rezvani Moghaddam et al., 2007شود )وليد میت

ان  ريیبه نام بنه دارد که تکث ینيرزمیای ززعفران ساطه اهيگ

کدیت  یلهيوسیو فدیط به یدیرو قیبودن، از طر  يعد ليبه دل

زعفران  یی زندگدر چرخه یديبنه ند، کل .رديگیبنه صورت م

بعید از  اهيیگ زايیموردن یمواد فتوسینتز که منبع ذخيره دارد چرا

 Alvarezorti etی رشد اسیت )اوليه مراحلی خواک و در مرحله

al., 2004مزصول  نیکدت ا یمناسب برا بنه (. انتخاک و تهيه

 یمزصول زعفران وابستگ تيفيو ک تيباشد و کممه  می اريبس

(. اندازه بنیه Kafi, 2002ان دارد ) بنه تيو ماه تيفيبه ک یادیز

زعفیران اسیت  در یگلده تيظرف کنندهو تعيين یاز عوامل اصل

(Nassiri Mahallati et al., 2007بنه .)های مختلف با وزن یهای

باشند. متوسیط می یدیو زا یدیبر رشد رو  ياثرات مستد یدارا

گیرم  203در سیال اول  و رانییدر ا یییدارو اهيیگ نییعملکرد ا

 گزارش شده است.در هکتار  لوگرميک 1تا  1 ايدر اسپان کهیدرحال

های توان بیه اسیتفاده از بنیهعملکرد را می ،یافزا نیکه علت ا

 ,Sadeghiکدیور مربیوب دانسیت ) نییکدیت در ا یدرشت برا

تر با وزن بي، یدخترهای بنه ديی تولمطالعه یکلطوربه (.1993

 تيیاهم یتر داراکوچیک یهای دختربا بنه سهیگرم در مدا 1از 

گرم  1با وزن کمتر از  یهای دخترکه بنه باشند چرامی یادتریز

 ینیيگیل پیا ديیتول ییتوانیا یدارا اه،يدر سال اول رشد گ ژهیوبه

 ,.Koocheki et alنکننید ) ديلاصلاً ممکن است گل تو ایبوده و 

اعلام کردند که  (Azizi et al., 2008عزیزی و همکاران )(. 2014

دهی زعفران را در گل یگرم ند، اصل 1از  ،يهای با وزن ببنه

 (Molina et al., 2004مولينیا و همکیاران ) کننید.اعمیال می

و به دنبیال  یسلول  يتر تدسهای درشتگزارش کردند که در بنه

زودتیر اتفیاق  یتر کمیهای کوچکها نسبت به بنهشد برگان ر

و  یطیيمز طیتیر از شیراامکیان اسیتفاده بي، نییافتد که امی



 011     عمق های مختلف کاشت بنهارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و  ،و همکارانرضویان 

 تییشده را به همراه دارد و در نهاساخته یمواد فتوسنتز ،یافزا

 شود.فصل رشد می انیتری در پاهای بزرگبنه جادیموجب ا

زیث در از مسائل مهی  و طابیل ب یکیعمق کاشت مناسب، 

تیرین از مه  یکیی نیهيباشد. عمق کاشیت بهزراعت زعفران می

عملکییرد زعفییران در واحیید سییطح اسییت  ،یافییزا یراهکارهییا

(Koocheki et al., 2011طرارگ .)زعفران در عمیق مناسیب  یري

چیون بلیو   یاعمیال رایاست ز یضرور اريخاک جهت کاشت بس

 ,Abrishamchiشیود )عمق مدخص انجام می کیدر  نهاگل ت

بنیه زعفیران در عمیق کاشیت  یمطالعه کیه رو کی(. در 2003

متر سیانتی 63صورت گرفت اعلام شد کیه عمیق کاشیت مدهد 

 یمتر از لزا  عملکرد برتیرسانتی 23و  65های نسبت به عمق

دار بییود درصیید معنییی کیییاختلییاف در سییطح  نیییداشییته کییه ا

(Koocheki et al., 2011در تز .)و  یمياطل طیدر شرا گرید یديد

شید در سیال اول کدیت زعفیران،  گیزارش لانيگ منطده یخاک

 5تیوان در عمیق برداری را میی بهرهترین عملکرد و دورهبي،

متر در سیانتی 63کدت شیهریورماه و عمیق  خیمتر در تارسانتی

 (.Sadeghi et al., 2014کدت مردادماه به دست اورد ) خیتار

هیای معمیول اصیلاح زعفیران روشبودن  ديپلوئیتربه دليل 

 یچنیدان دیرفتيپ اهيیگ نییاافزای، عملکرد کلاله  ینباتات رو

تر و های مرغیوکبیه بنیه یابيجهت دست نیو بنابرا استنداشته 

از طرفیی  کیرد. تأکيید یهای به زراعبه روش دیعملکرد بالاتر با

از  یبیردارت بهرهجهی گیرید یزراعی اهیانيماننید گ زين زعفران

اک و  طیعلاوه بر شیرا د،يبه حداکثر تول دنيو رس طيمز ليپتانس

ازجملیه  یهای زراعیبیه میدیریت ازيیو خیاک مناسیب ن ییهوا

پیژوه،  نییمطلوک و عمق کدیت مناسیب دارد. ا ی بنهاندازه

بر ان دارد تا با کدت زعفران در اعماق مختلف خاک و بیا  یسع

عمیق و وزن بنیه را  نیترمطلوک ،یزنلزا  و های مختلف ازبنه

 یمناسیب معرفی یهای دختربنه ديگل و تول نهيعملکرد به یبرا

 کند.

 هامواد و روش

های مختلف و عمق کاشیت بنیه اثرات وزن یمنظور بررسبه

 Crocusزعفیران ) و عملکیرد گیل و بنیه یرشد اتيبر خصوص

sativus L.ح طییر یهیییبییر پا لیییصییورت فاکتوربه یدییی( ازما

-35 یهای زراعو با سه تکرار در سال یهای کامل تصادفبلوک

داندگاه  یکداورز داندکده یداتيتزد یدر مزرعه 35-31و  31

 .شرق مدهد به اجرا درامد یلومتريک 63مدهد واطع در  یفردوس

 1 تیا 1سیطح ) 1در میادری شامل وزن بنه  یدیازما یمارهايت

گیرم( و عمیق  62تا  6/63گرم و  63تا 6/1گرم،  1تا  6/1گرم، 

متر( در نظر گرفتیه سانتی 23و  65، 63کاشت بنه در سه سطح )

شیید و سییپس  تهيییه منطدییه زاوهشییده از های کدتبنییه شیید.

 یهیای وزنیشدند و در گروه یبنددرجه قيدط یترازو یلهيوسبه

طیرار گرفتنید. در اواسیط  یدییازما یمارهیايجداگانه بر اساس ت

در سیطح  شید حيک، تسطبا شن نيکه زمپس از ان ماهوریشهر

بیا  اشیتهیای میوردنظر کشد و عمق جادیا ییارهايهر کرت ش

متر لزا  شد  2*2ابعاد هر کرت  استفاده از خط ک، لزا  شد.

بنیه در مترمربیع صیورت  633تراک  بر اساس کدت عمليات  و

متر در نظر سانتی 63بنه  فیرد یو رو فیرد نيب گرفت و فاصله

 یبعید یاريیبلافاصله پس از کاشت و اب یارياب نياول .گرفته شد

 یابی ازيیبسته بیه ن هایاريابسایر دو هفته پس از ان انجام شد. 

منظور منطدیه انجیام شید. بیه یبارندگ طیو با توجه به شرا اهيگ

بعید از گیاورو شیدن  یشکنسله اتيها عملدر خروج گل ليتسه

 نيوجی قییطر هیای هیرز از. کنتیرل علفرفتیصورت پذ نيزم

انجام شد و در طول  نیدر سه نوبت بهمن، اسفند و فرورد یدست

مورد اسیتفاده  ییايميک، شعلف ایک، گونه افت چيه ،یازما

 طرار نگرفت.

اول در اواخیر مهرمیاه انجیام شید و دو  یاريیسال دوم اب در

زعفیران در  یهیاگل دوم اعمیال شید. یاريیهفته پس از ان اب

ابیان ظیاهر شیدند. در  63و  5در  بيه ترتهای اول و دوم بسال

 63و حیدود  ديیماه به طیول انجام کیبه مدت  یهر سال گلده

عملکیرد  یاجیزا نييها اطدام شد. جهت تعگل دنيچ یمرتبه برا
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 نییمتر مدخص شد کیه اسانتی 63*33 سطح کیدر هر کرت 

 نییادر عملکرد گل  یو اجزا بودعدد بنه  3 یرندهيبرگ در سطح

عملکرد شامل تعداد گل، وزن تیر گیل و  یشد. اجزا نييتعها بنه

 زيین ییبودند. عملکرد نهیادر واحد سطح وزن تر و خدک کلاله 

شامل تعداد، وزن تر گل و وزن خدک کلاله بیود کیه علیاوه بیر 

هیا بیه ان زيیکرت ن ماندهیباط یهاعملکرد، گل یاجزا یهاگل

 هيحیذف اثیر حاشی عملکرد در هر سال با . مزاسبهشدیاضافه م

ردیف اول کاشت در هر کرت )طول و عرض(  گرفت.صورت می

 به عنوان سطح حاشيه مزاسبه شد.

هیای جهت مطالعه اثر تيمارهای اعمال شده بر عملکرد بنیه

هیایی بیه ، از هیر کیرت نمونیه35دختری، در اواخر اردیبهدیت 

 3/3ای از سیطزی معیادل صورت تخریبی با حذف اثرات حاشيه

بنییه از هییر کییرت( برداشییت شیید کییه  3مربییع )بییه تعییداد متییر 

-هیای دختیری در ان انیدازهخصوصياتی شامل تعداد و وزن بنه

 گيری و ثبت شد.

 SASافیزار های حاصل از نرمداده انسیوار هیمنظور تجزبه

در سیطح  دريها با استفاده از ازمون فميانگين و استفاده شد 9.2

 شدند. سهیدرصد مدا 5احتمال 

 

 تايج و بحثن

 شاخص های کمی گل زعفران در سال اول

دار اثیرات معنیی تأثيراز  یحاک ،یازما انسیوار هیتجز جینتا

بیود بر صفات موردمطالعه در سیال اول  مارهاياز ت کیهر  ساده

(36/3≥p .)های مختلف مختلف بنه و عمق هایوزن متدابل اثر

و عملکیرد  کدت بر تعداد گل، عملکرد تر گل، وزن خدک خامه

 (.6دار بود )جدول کلاله معنی

ها و عمیق کاشیت بنیه تیأثيرتعداد گل در واحد سطح تزت 

وزن بنیه و عمیق  یمارهیايمتدابیل تهای مختلف بنه و اثر وزن

گیل  10/25ترین تعداد گیل )بي، کهینزوکدت طرار گرفت به

گیرم وزن بنیه و  6/63-62 یمارهیايدر مترمربع( از اثر متدابل ت

-63 یمتر عمق کاشت به دست امد که با گیروه وزنیانتیس 23

 یداربنیه و همیان عمیق کدیت تفیاوت معنیی یگرم وزنی 6/1

از اثیر متدابیل  زيیگل در مترمربیع( ن 05/1ان ) نینداشت. کمتر

متر حاصل سانتی 65گرم و عمق کاشت  1-1وزن بنه  یمارهايت

 Koocheki) و همکیاران یکوچک(. بر طبق پژوه، 0شد )جدول 

et al., 2011) 63تعداد گل در مترمربع در عمق کاشیت  نیکمتر 

بیه  63عمق از  ،یافزا امتر از سطح خاک مداهده شد و بسانتی

گیل در مترمربیع  03بیه  63متر، تعداد گل زعفران از سانتی 65

متر، تعیداد سیانتی 23عمق کاشت به  دنياما با رس افتی ،یافزا

عمق کاشیت از حید مطلیوک،  ،یداشت. با افزا یگل روند نزول

گل و برگ به سیطح خیاک  جوانه دنيرس یتری برابي، یانرژ

یابد. کاه، می اهيگل گ یهاتبع ان، تعداد جوانهشده و بهمصرف

 (Alipoor Miandehi et al., 2014و همکیاران ) یاندهيپور م یعل

 62و  63تا  1، 1تا  1بنه  تعداد گل در سه سطح اندازه یا بررسب

تر تعداد گل های بزرگگرفتند که با مصرف بنه جهيگرم نت 61تا 

و  هيیرشید اول یکلطور. به تری از واحد سطح به دست امد.بي،

بیه  یادییز یعملکرد گل زعفران در سیال اول کدیت وابسیتگ

تیر های بزرگبنه یرد و از طرفدر بنه دا ییی غذااندوخته زانيم

تر های کوچیکبیا بنیه سیهیتیری در مدابي، ییمواد غذا یحاو

 نیگذارترتأثيرهای زعفران از ی بنهتعداد و اندازه نیهستند بنابرا

 & Koocheki) باشیدمی اهيیگ نییعملکیرد ا ،یعوامل در افزا

Seyyedi, 2015; Nassiri Mahallati et al., 2007.)  

ترین وزن بنیه و ندان داد که در بي، نيانگيم سهیمدا جینتا

گیرم در  11/3عملکرد تر گیل ) نیترین عمق کاشت، بالاتربي،

گیرم در  35/2عملکیرد گیل ) نیمترمربع( به دست امید. کمتیر

گیرم و عمیق  1-1 وزن بنه یمارهاياز اثر متدابل ت زيمترمربع( ن

در  یسیتیبا (. زعفران0 لمتر به وجود امد )جدوسانتی 65کاشت 

بلیو   ريینظ فراینیدهاییچراکه  ردياز خاک طرار گ یعمق مناسب

 ,Abrishamchiشیود )عمق مدخص انجام می کیگل تنها در 

 ,.Hassanzadeh Aval et alزاده اول و همکیاران )حسین (.2003
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 گیزارشگیل زعفیران در سیال اول  عملکیرد یبررسدر  (2013

در  زيیشده، عملکرد گل نهای کدتوزن بنه ،یکه با افزاکردند 

 .افتی ،یسال اول افزا

 یداریوزن بنه و عمق کاشت اثیر معنی یمارهاياثر متدابل ت

 نیتیر،ياسیاس ب نی(. بر ا6بر وزن خدک خامه داشت )جدول

از اثیر  گیرم در مترمربیع 32261/3 نيانگيوزن خدک خامه با م

 23گرم و عمیق کاشیت  6/63-62 یوزن بنه یمارهايمتدابل ت

 نيانگيیمدیدار ان هی  بیا م نیحاصیل شید و کمتیر متیریسانت

گرم و  6/1-63 گرم در مترمربع از اثر متدابل وزن بنه 33151/3

 (.0به دست امد )جدول  متریسانت 63عمق کاشت 

 

 وزن بنه مادری و عمق کاشت در سال اول تأثيرهای کمی گل زعفران تحت گیتجزيه واريانس )ميانگين مربعات( ويژ -1جدول 

Table 1- Results of variance analysis (mean square) for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight 

and planting depth in the first year 

عملکرد کلاله 

 خشک
Dry stigma yield 

 طول خامه

Style length 
 عملکرد خامه خشک

Dry style yield 

 عملکرد تر گل
Fresh flower 

yield 

تعداد گل در متر 

 مربع
Flower number 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغيير
S.O.V 

0.0051 520.00 0.000016 32.68 189.38 2 
 تکرار

Replication 

0.0036** 787.62** 0.000194** 30.57** 199.46** 2 
 (Aعمق کاشت )

Planting depth 

0.0048** 1197.66** 0.000175** 40.25** 281.62** 3 
 (B) وزن بنه

Corm weight 
0.0003* ns80.46 0.000034** 2.35* 12.07* 6 

 (A*B) اثر متدابل
Interaction 

0.0001 36.36 0.000005 0.91 4.73 22 
 خطا

Error 

 ضریب تغييرات  15.31 18.49 20.13 23.31 21.66
C.V. (%) 

ns ،درصد. 6درصد و  5دار در سطح احتمال دار و معنی*و ** به ترتيب غيرمعنی 
significant difference over control at p≤0.01 and p≤0.05 and not significantly, respectively. ns**, * and  

 

طیول  وزن بنه و عمق کاشت بر صفت یمارهاياثر متدابل ت

 نییاز ا کیهر  ینبود اما اثرات ساده داریخامه در سال اول معن

درصد داشتند  کیصفت در سطح  نیبر ا یداریمعن تأثير مارهايت

طیول  نیتر،يگرم، ب 6/63-62 یوزن بنه ماري(. در ت6)جدول 

 داریتفیاوت معنی یوزنی یمارهیايت گریخامه مداهده شد که با د

طیول خامیه  نیتر،يب ز،ين متریتسان 23داشت. در عمق کاشت 

طیول  متیر،یسیانت 63مداهده شد و با کاه، عمق کاشت بیه 

(. بیه نظیر 2کیرد )جیدول  دايیدرصید کیاه، پ 11خامه حدود 

که جوانیه گیل رشید  شودیعمق خاک باعث م ،یافزا رسدیم

 داشته باشد تا از خاک خارج شود. یتر،يب

 اهيیگ یدتیرین بخی، اطتصیاعملکرد کلاله خدک کیه مه 

 تزت تأثير عمق کدت و اندازه داًیدهد شدمی ليزعفران را تدک

عملکرد کلالیه مربیوب بیه اثیر متدابیل  نیدتريبنه طرار گرفت. ب

گرم با  63-62ی متر و وزن بنهسانتی 23عمق کدت  یمارهايت

(. با کاه، عمق 0گرم در مترمربع بود )جدول  6335/3 نيانگيم

. افتیدرصد کاه،  13 زانيلکرد به معم ،یو با همان گروه وزن

 اهيیگ یگلیده تيیظرف نيیيدر تع یاز عوامل اصل یکیاندازه بنه 

 یضرور یاغازش گلده یباشد و حداطل اندازه بنه برازعفران می

و از  یديیگیل تول یهای با وزن بالاتر در اندازه و درشتاست. بنه

 .(Nasr Abadi, 2011کلاله و خامه تیأثير دارنید ) دازهدر ان یطرف

تر شدن وزن بنیه زعفیران، تعیداد گیل و موضوع که با بي، نیا

شیود در تیر میدر سال اول کدت بي، یعملکرد اطتصاد زانيم
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 ,.Gowhar et alثابت شیده اسیت ) زين نيمزدد گرید داتيتزد

2012; Benabaji et al., 2012.) از  یکیی نیهيعمیق کاشیت به

عملکیرد زعفیران در واحید سیطح  ،یافزا یکارهاترین راهمه 

 ,.Vafabakhsh et alوفیابخ، و همکیاران )راسیتا  نیاست. در ا

و  23، 63ساله، اثیر عمیق کاشیت )هفت ،یازما کیدر  (2009

تابسیتانه را بیر عملکیرد زعفیران میورد  یاريمتر( و ابسانتی 03

متر سیانتی 23کیه عمیق کاشیت  افتنیدیدادنید و در طرار یابیارز

 .ترین عملکرد را به خود اختصان دادبي،
 

 اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت در سال اول تأثيرهای کمی گل زعفران تحت مقايسه ميانگين ويژگی -2جدول 
Table 2- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight and planting depth in 

the first year 

 عملکرد کلاله خشک
Dry stigma yield 

)2-g.m( 

 طول خامه

Style length 

(mm) 

 عملکرد خامه خشک
Dry style yield 

)2-(mg.m 

 عملکرد تر گل

Fresh flower yield 
(g.m-2) 

 تعداد گل در مترمربع
Flower number 

2per m 

 هاتيمار

Treatments 

     
 وزن بنه مادری

Maternal corm 

weight (g) 
0.0267 13.57 6.72 2.66 7.63 4-6 
0.0431 18.99 10.36 4.19 11.63 6.1-8 
0.0647 32.49 14.42 6.47 17.74 8.1-10 
0.0781 38.39 16.68 7.28 19.83 10.1-12 
0.0114 5.895 2.4 0.931 2.126 LSD 5% 

 تعمق کاش     
Planting depth (cm) 

0.0408 19.22 8.00 3.95 10.86 10 
0.0470 23.47 12.09 4.54 13.02 15 
0.0737 34.19 16.05 6.96 18.74 20 
0.0099 5.106 2.1 0.806 1.842 LSD 5% 

 

 اولاثر متقابل وزن بنه و عمق کاشت در سال  تأثيرهای کمی گل زعفران تحت مقايسه ميانگين ويژگی -3جدول 
Table 3- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by interaction between corm weight and 

planting depth in the first year 

      Treatments  تيمارها

 عمق کاشت

Planting 
depth (cm) 

 وزن بنه مادری
Maternal corm 

weight (g) 

اد گل در تعد
 مترمربع

Flower number 
per m2 

 عملکرد تر گل
Fresh flower 
yield (g.m-2) 

عملکرد خامه 
 خشک

Dry style yield 
(mg.m-2) 

 طول خامه
Style length 

(mm) 

عملکرد کلاله 
 خشک

Dry stigma 
yield (g.m-2) 

 4-6 6.45 2.49 7.13 10.21 0.0256 
 

10 
6.1-8 9.48 3.36 7.80 14.22 0.0336 

8.1-10 11/87 4.45 6.56 23.91 0.0447 
 10.1-12 15.62 5.50 10.53 28.54 0.0592 
       
 4-6 6.35 2.05 4.93 11.93 0.0213 
 

15 
6.1-8 10.21 3.68 8.43 15.37 0.0368 

8.1-10 17.39 5.76 17.63 35.08 0.0644 
 10.1-12 18.12 6.66 17.36 31.51 0.0655 
       
 4-6 10.10 3.44 8.10 18.57 0.0331 
 

20 
6.1-8 15.20 5.52 14.86 27.38 0.0589 

8.1-10 23.95 9.21 19.06 38.47 0.0932 
 10.1-12 25.73 9.76 22.16 55.14 0.1095 

LSD 5% 3.55 1.55 0.003 9.84 0.016 
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 عملکرد نهایی بنه های زعفران

یی ییک منبیع درامید بیرای کدیاورزان تنهابیهبنه زعفیران 

 تیأثيرباشد. نتایج تجزیه واریانس ندان داد که عمق کاشیت می

 حیالنیباا(. 1های دختری نداشت )جدول داری بر تعداد بنهمعنی

های دختری نيز روندی افزایدی با افزای، عمق کاشت تعداد بنه

های دختری ترین تعداد بنهمتر، بي،سانتی 23در عمق داشت و 

 کاملیاً(. ایین نتیایج 5بنه در مترمربع( مداهده شد )جدول  006)

 -Naderiنادری درباغدیاهی و همکیاران )منطبق با نتایج پژوه، 

Darbaghshahi et al., 2008) ها نيز اثر عمقبود. در پژوه، ان 

تعداد  وجودنیا بادار نبود ، معنیدشدهيتولهای کاشت بر تعداد بنه

تر از عمیق متر بي،سانتی 23در عمق کاشت  دشدهيتولهای بنه

متر بیود. تکثيیر زعفیران توسیط بنیه صیورت سیانتی 65کاشت 

کنید دختری توليید می بنه 62تا  2مادری  گيرد و هرساله بنهمی

(Ajaz & Raj, 2008در از .) ،گلوی و همکاران  )مایGalavi et 

al., 2008)  دار عمیق کاشیت معنی تأثيرتکثير بنه زعفران تزت

 23بیه  63بیا افیزای، عمیق کاشیت از  کهینزوبهطرار گرفت 

ها افزای، داشت. ها کاه، یافت اما وزن انمتر تعداد بنهسانتی

بيان کردنید کیه زمیان  (Molina et al., 2005مولينا و همکاران )

افتاد چراکه  ريتأختر به ی عميقهاکدتها در خدک شدن برگ

ها با افزای، عمق افزای، یافت که متعاطیب ان وزن و سایز بنه

 جیهينت دری توليد کردنید کیه تریطوتر و های بزرگها برگبنه

  يطی داشتند.مداومت بالایی عليه شرایط مز

 

 وزن بنه مادری و عمق کاشت تأثيرهای دختری تحت تجزيه واريانس )ميانگين مربعات( صفات بنه -4جدول 
Table 4- Results of variance analysis (mean square) for the daughter corms criteria as affected by maternal corm weight and 

planting depth 
نه های عملکرد ب

 دختری

Daughter corms 

yield 

 های دختری در متر مربعتعداد بنه
Number of daughter corms 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغيير

S.O.V 

18817 4705 2 
 تکرار

Replication 

** 96880 ns 1700 2 
 (A) عمق کاشت

Planting depth 
604303** 40352** 3 

 (B) وزن بنه
Corm weight 

ns7313 1188ns 6 
 (A*B) اثر متدابل

Interaction 
17035 88449 22 

 خطا

Error 
 ضریب تغييرات  19.94 15.31

C.V. (%) 
ns ** درصد. 5درصد و  6دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتيب غيرمعنی، *و 

**, * and ns significant difference over control at p≤0.01 and p≤0.05 and not significantly, respectively. 
 

های دختیری در پاییان تيمار وزن بنه بر تعیداد بنیه اثر ساده

ی تيمار وزن بنیه کهیطوربه(. 1دار بود )جدول فصل رشد معنی

ترین ی دختری در مترمربع بي،بنه 030گرم با تعداد  62-6/63

ت تعداد را به خود اختصان داد و با سه تيمار دیگر وزن بنه تفاو

دختری نيز از تيمیار  (. کمترین تعداد بنه5دار داشت )جدول معنی

بنه در مترمربع حاصیل شید.  203گرم به ميزان  1-1ی وزن بنه

تیر دارای های بي،تر بیا جوانیههای درشیترسد بنیهبه نظر می

رو ایین های دختیری باشیند. ازتری جهت توليد بنهتوانایی بي،
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هیای وزنیی بالیاتر دختیری در گروه هایتر بودن تعداد بنیهبي،

 ,.Koocheki et alکیوچکی و همکیاران )رسد. منطدی به نظر می

بییا بررسییی ندیی، انییدازه بنییه مییادری، کودهییای الییی و  (2014

ی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذک فسفر در زعفران پاشمزلول

های دختری يز عملکرد بنهترین تعداد و نمداهده کردند که بي،

های میادری درشیت )بیا ی کاشت بنهجهيدرنتداری معنی طوربه

 گرم( به دست امد. 62تا  1وزن 

 

 اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت تأثيرهای دختری تحت مقايسه ميانگين صفات بنه -5جدول 
Table 5- Mean comparisons for the daughter corms criteria as affected by maternal corm weight and planting depth 

 های دختریعملکرد بنه
)2-Daughter corms yield (g.m 

 تعداد بنه دختری در مترمربع
2Number of daughter corms per m

 
 تيمارها

Treatments 

 وزن بنه مادری  

Maternal corm weight (g) 
619.51 230.86 4-6 
673.31 318.52 6.1-8 
934.53 328.40 8.1-10 

1181.60 393.83 10.1-12 
127.6 61.98 LSD 5% 

 عمق کاشت  

Planting depth (cm) 
759.56 309.26 10 
858.19 312.96 15 
938.96 331.48 20 
110.5 53.68 LSD 5% 

 

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که با افزای، عمیق کاشیت، 

داری افیزای، یافیت معنیی طوربیههای دختری نيیز عملکرد بنه

 23ترین عملکرد بنه متعلیق بیه عمیق کاشیت (. بي،5)جدول 

گرم بنه در مترمربع بود کیه بیا عمیق  301متر با ميانگين سانتی

(. بیا 5داری نداشیت )جیدول متر اختلاف معنییسانتی 65کاشت 

متر، عملکرد بنیه حیدود سانتی 63به  23کاه، عمق کاشت از 

 ,.Koocheki et alکوچکی و همکیاران )، یافت. درصد کاه 23

و عمق کاشت بنیه بیر  پرتراک کدت  تأثيرنيز با بررسی  (2011

ها اعلییام کردنیید کییه هییای زراعییی زعفییران و رفتییار بنییهویژگی

 63و  23ترین و کمترین وزن خدک بنه در عمیق کاشیت بي،

گیرم در مترمربیع بیه  00/611و  31/611متر به ترتيب با سانتی

 دشیدهيتولهای دست امد. این پژوهدگران، کميت و کيفيت بنیه

 63تر از دو عمق دیگیر )متر را مطلوکسانتی 65در عمق کاشت 

متر( دانستند. با توجه به اینکه در مزارع تزت کدیت سانتی 23و 

های میادری تدیکيل های دختری روی بنهزعفران، هر ساله بنه

ی (، بعد از گذشت چند سال، فاصیلهAbrishami,1997وند )شمی

که  رسدیفرامیابد تا اینکه زمانی ها تا سطح خاک کاه، میبنه

هیا تیا سیطح خیاک ان های دختری، فاصلهبه دليل افزای، بنه

بسيار ک  شده و امکان بسیياری از عمليیات زراعیی نظيیر سیله 

تر از این منظر نيز دارای د ندارد بنابراین کدت عميقشکنی وجو

نییادری درباغدییاهی و همکییاران  باشیید.تییری میی بي،هییاتیمز

(Naderi- Darbaghshahi et al., 2008)  نيز بيان کردنید کیه در

های اخیرین بنیه تر، بیه دليیل اینکیه فاصیلههای عميیقکاشت

توان انتظار داشیت میدت سطح خاک زیادتر است، میدختری تا 

 تر باشد.برداری از این اراضی طولانیبهره

های دختری در سطح یک درصید اثر وزن بنه بر عملکرد بنه

های (. بر این اساس بالاترین عملکیرد بنیه1دار بود )جدول معنی

گیرم بیا ميیانگين  6/63-62دختری مربوب به تيمار گروه وزنی 

م در مترمربع بود. این تيمار با دیگر تيمارهیای مربیوب گر 6616

(. با کاه، وزن بنیه 5دار داشت )جدول به وزن بنه تفاوت معنی
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های دختیری بیه ترتيیب تر، عملکرد بنههای وزنی پایينبه گروه

تر تدسیي  های درشیتدرصد کاه، یافت. در بنه 11و  10، 26

تر های کوچیکبنیه ها نسبت بیهسلولی و به دنبال ان رشد برگ

تر از شرایط افتد که این امکان استفاده بي،کمی زودتر اتفاق می

را به همیراه دارد و  شدهساختهمزيطی و افزای، مواد فتوسنتزی 

تری در پایان فصیل رشید های بزرگدر نهایت موجب ایجاد بنه

رسید کیه نظیر می (. از طرفی بهMolina et al., 2004شود )می

تیری بیرای غیذایی بي، ذخيیره کهانتر علاوه بر های بزرگبنه

تری ه  بیرای جیذک های دختری دارند از توانایی بي،توليد بنه

رطوبت و مواد غذایی برخوردارنید کیه ایین امیر باعیث افیزای، 

کوچکی و شود. نتایج بررسی های دختری میعملکرد در توليد بنه

ندان داد که با افزای، اندازه  (Koocheki et al., 2016همکاران )

-63متوسیط ) های دختری با انیدازهبنه مادری، مددار و وزن بنه

 گرم( نيز افزای، یافت. 63تر از گرم( و بزرگ )بي، 6/5

نتایج تجزیه وارییانس ندیان داد کیه اثیر متدابیل  نيهمین

داری بیر عملکیرد معنیی تیأثيراشت و وزن بنه تيمارهای عمق ک

ترین عملکیرد بي، حالنیا با( 1های دختری نداشت )جدول بنه

گیرم در مترمربیع( از اثیر متدابیل عمیق  6210های دختری )بنه

 گرم حاصل شد. 6/63-62متر و وزن بنه سانتی 23کاشت 

 

 شاخص های کمی گل زعفران در سال دوم

ن بنه و عمق کدیت بیر تعیداد گیل وز یمارهاياثر متدابل ت

تیرین تعیداد گیل در اثیر متدابیل (. بي،1دار بود )جیدول معنی

متر سیانتی 23گرم و عمق کاشیت  6/63-62وزن بنه  یمارهايت

اختلیاف  مارهیايت مداهده شید کیه بیا بديیه 10/625 نيانگيبا م

 وزن بنه یمارهايت بلان ه  از اثر متدا نیدار داشت و کمترمعنی

گل در  23/02 نيانگيمتر با مسانتی 63گرم و عمق کاشت  1-1

 ,.Galavi et alو همکاران ) یگلو(. 1مترمربع حاصل شد )جدول 

متر( و سانتی 23و  65،63سه عمق کاشت ) یبا بررس زين (2008

تابسیتانه )عیدم کنتیرل، میالچ و  یکنتیرل دمیا یسه روش برا

ترین تعداد گل در مترمربع در عمق کردند که بي، ( اعلامیارياب

ندان داد کیه اثیر  هاشد. نتایج ان متر مداهدهسانتی 65کاشت 

 یگلده یبرا تيوضع نیمتر و مالچ، بهترسانتی 65متدابل عمق 

 De Iuan et) خوان و همکیاران ید گریاز طرف د زعفران هست.

al., 2009) که تعیداد گیل در  افتندیاثر عمق کاشت در یبررس با

تر بود. متر بي،سانتی 23با عمق  سهیمتر در مداسانتی 63عمق 

 ریسا داتيتزد جیپژوه، با نتا نیامده از ادستبه جهيدر کل نت

کیه  (Rahimi et al., 2008) و همکیاران یمیيرحهمانند  نيمزدد

متر بیه سیانتی 23تیا  65عملکرد را در عمق کاشیت ترین بي،

 دارد. یاند همخواندست اورده

 (Koocheki et al., 2016و همکیاران ) یکیوچک مطالعه جینتا

شیده تیأثير کدت یمیادر ی بنیهانیدازه ندان داد که اثیر سیاده

کیه باعیث شیده تیا  بر تعیداد گیل در مترمربیع دارد یدارمعنی

 یهای میادرگل در مترمربع( از بنه 3/636ترین تعداد گل )بي،

دل و همکیاران خیرم. گرم حاصیل شیود 63از  ،يبزرگ با وزن ب

(Khorramdel et al., 2015) اثیر سیطوح مختلیف  بامطالعیه زين

 جیهيران نتزعفی اهيیدلفارد بر عملکیرد گ یپاشوزن بنه و مزلول

 یپاشیگیرم و غلظیت مزلول 63تا  5 یهای مادرگرفتند که بنه

تعیداد  نیبه بالاتر دنيرس یرا برا طیشرا نتریدرصد، مطلوک 65

 هیییتجز جینتییا کنیید.گییل( فییراه  می 10/01در مترمربییع ) لگیی

دار اثر متدابل وزن بنه و عمیق از عدم تأثير معنی یحاک انسیوار

اثیر  مارهیاياز ت کیهر  ما اثرات سادهکاشت بر وزن تر گل بود ا

(. عمق کاشیت تیأثير 1بر وزن تر گل داشتند )جدول  یدارمعنی

 23درصد داشت. عمق کاشت  5بر وزن گل در سطح  یدارمعنی

ترین گرم گل در مترمربع بي، 13/02 نيانگيم ديلمتر با توسانتی

اوت تفی گرید ماريعملکرد گل را به خود اختصان داد که با دو ت

 (.1دار داشت )جدول معنی
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 وزن بنه مادری و عمق کاشت در سال دوم تأثيرهای کمی گل زعفران تحت تجزيه واريانس )ميانگين مربعات( ويژگی -6جدول 

Table 6- Results of variance analysis (mean square) for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight 

and planting depth in the second year 
عملکرد کلاله 

 خشک
Dry stigma yield 

 طول خامه

Style length 

عملکرد خامه 

 خشک
Dry style yield 

 عملکرد تر گل
Fresh flower 

yield 

 تعداد گل در متر مربع
Flower number per 

2m 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغيير
S.O.V 

0.03812 8359.87 0.00136 509.89 2430.64 2 
 تکرار

Replication 
0.13611** 43784.99** 0.01045** 789.18** 5596.89** 2 

 (A)عمق کاشت 
Planting depth 

0.04002** 3487.30** 0.00196* 173.46* 1567.65* 3 
 (B) وزن بنه

Corm weight 
0.01923* 3558.86** ns0.00108  ns114.81  1028.56* 6 

 (A*B) ابلاثر متد
Interaction 

0.00744 637.24 0.00059 55.96 393.02 22 
 خطا

Error 
 ضریب تغييرات  27.45 30.67 31.52 17.37 30.27

C.V. (%) 
nsدرصد. 6درصد و  5دار در سطح احتمال دار و معنی، *و ** به ترتيب غيرمعنی 

**, * and ns significant difference over control at p≤0.01 and p≤0.05 and not significantly, respectively. 
 

از  ،يمتر عملکرد گل بیسانتی 65با کاه، عمق کاشت به 

 فاصیله ليیعمق کاشت به دل ،ی. با افزاافتیدرصد کاه،  21

سیطح خیاک، فرصیت رشید  یتر در ظهیور گیل روبي، یزمان

ر تیر شیده و دگیل بي، ییهای هوااندام ایهای گلبرگ و سلول

(. Koocheki et al., 2011شیود )تیر میگل بي،وزن تک تینها

علاوه بر ان با گذشت زمان و در سال دوم با توجیه بیه ندسیت 

که از  یهایتواند باشد بنهمی یاريتر بر اثر عامل ابخاک که بي،

 طیتر در معرض شرااند بي،نظر عمق در سطح خاک طرار گرفته

 یعملکرد کمتیر نیگيرند بنابراطرار می ییهای اک و هواو تن،

زعفیران در  نگهیداریدوره  نکیهیکنند. با توجه بیه امی ديرا تول

عمیق  نیسیال( اسیت بنیابرا 1)معمولیاً  یطولان رانیا در مزرعه

 دییهای جدمدت بنه نیباشد که طبل از ا یابه اندازه دیکاشت با

صیورت طیول  نییوند و به اند ليخاک تدک یدر اعماق سطز

 -Naderiداد ) ،یافییزا زيییبییرداری از زعفییران زار را نبهره دوره

Darbaghshahi et al., 2008.) 

وزن بنیه از لزیا   نیندان داد کیه بهتیر نيانگيم ساتیمدا

اسیت کیه مدیدار  6/63-62 یهای با گیروه وزنیبنه ،وزن ترگل

ی (. بیا کیاه، وزن بنیه1کردند )جیدول  ديگل تولگرم  31/23

داشت. پیژوه،  یکاهد یروند زيشده مددار وزن تر گل نکدت

 زين (Hassanzadeh Aval et al., 2013و همکاران ) اول زادهحسن

 ،یو افیزا یوزن بنه میادر ،یندان داد که در سال دوم با افزا

 زيیهای عملکرد گل زعفیران نشاخص یاوسطوح مصرف کود گ

 Khorramdel etدل و همکاران )خرم ،یازما جی. نتاافتی ،یافزا

al., 2015) گرم در مترمربع(  11/05گل ) مددار وزن تازه نیبالاتر

با وزن  یگرم در مترمربع( در بنه مادر 01/3و وزن خدک کلاله )

درصید بیه دسیت امید.  65 یپاشیمزلول گرم و غلظیت 63-5

گیزارش نمودنید  (Mollafilabi et al., 2013و همکاران ) یلابيملاف

برخیوردار  یگرم در سیال اول از تیوان گیل اور 1های تا که بنه

گرم به  03های با وزن ترین گل و تعداد جوانه از بنهنبوده و بي،

 جوانه از هر بنه به دست امد. 0/1و  1/0به تعداد  بيبه ترتبالا 
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 اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت در سال دوم تأثيرهای کمی گل زعفران تحت مقايسه ميانگين ويژگی -7جدول 
Table 7- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight and planting 

depth in second year 

 عملکرد کلاله خشک
Dry stigma yield 

)2-g.m(  

 طول خامه

length  Style 

(mm) 

 عملکرد خامه خشک
Dry style yield 

)2-(mg.m 

 عملکرد تر گل
Fresh flower 

)2-g.m( yield  

 تعداد گل در مترمربع
Flower number 

2per m
 

 تيمارها

Treatments 

     
 بنه مادریوزن 

Maternal corm 

weight (g) 
0.2035 132.19 61.42 19.25 58.19 4-6 
0.2815 128.69 65.92 23.87 67.15 6.1-8 
0.2881 148.32 77.73 24.44 74.09 8.1-10 
0.3667 171.87 94.54 29.97 89.44 10.1-12 
0.0844 24.679 23.8 7.313 19.381 LSD 5% 

 عمق کاشت     
Planting depth (cm) 

0.1794 79.81 54.9 16.62 51.35 10 
0.2831 157.14 61.0 23.73 70.83 15 
0.3923 198.85 108.8 32.80 94.47 20 
0.0731 21.373 20.6 6.333 16.785 LSD 5% 

 

وزن بنه و عمق کاشت بر وزن خدیک  یمارهاياثر متدابل ت

 نییاز ا کییهیر  دار نبود امیا اثیر سیادهمعنیدر سال دوم خامه 

(. در 1صیفت داشیتند )جیدول  نییدار بیر امعنیی یاثیر مارهايت

ميلیی  1/631وزن خدک خامه ) نیعمق کاشت، بالاتر یمارهايت

 نییامتر تعلق داشت و سانتی 23عمق  ماريگرم در مترمربع( به ت

دار داشیت معنیی یعمیق کاشیت تفیاوت گیرید ماريبا دو ت ماريت

کیه بیر  (Sadeghi et al., 2014و همکیاران ) یصیادط(. 1)جدول 

 کاشت بر رشد بنه و عملکرد کلالیه عمق و فاصله خ،یاثر تار یرو

گیزارش کردنید کیه اثیر  کردندیکار م لانيزعفران در لنگرود گ

دار ندد امیا اثیر متدابیل عمق کاشت بر وزن کلاله و خامه معنی

دار شید درصید معنیی 5ل و عمق کاشت در سیطح احتمیا خیتار

تیرین متر بي،سانتی 5و عمق  وریکاشت شهر خیتار کهیطوربه

 ليوزن کلاله و خامه را دارا بود. نامبردگان اظهار داشتند که به دل

بهتر است عمق کاشت کمتر  لانيخاک در استان گ نيبافت سنگ

 انتخاک گردد.

طیرح  نییعملکرد در ا یاجزا گریخدک خامه همانند د وزن

وزن خدک خامه در  نیاز وزن بنه گرفته است. بالاتر یادیز تأثير

گیرم  6/63-62 یهای مختلف بنه متعلق به گروه وزنوزن ماريت

دار نداشیت گرم تفاوت معنیی 6/1-63 یبود که البته با گروه وزن

(. 1 دار داشیت )جیدولوزن بنه اختلاف معنی گرید مارياما با دو ت

تر، بالاتر به گروه پایين یه از گروه وزنبا کاه، وزن بن حالنیباا

. بیا افیتیدرصید کیاه،  61عملکرد خامه خدک حدود  زانيم

های بیا گیروه درباره عملکرد بالیاتر بنیه یطبل یهاتوجه به گفته

 یاز اجیزا کییعنوان وزن خامه خدیک بیه ،یبالاتر، افزا یوزن

سد. ربه نظر می یمنطد زيوزن بنه ن ،یدر پاسخ به افزا لکردعم

کیه  (Mollafilabi et al., 2013و همکیاران ) یلابيملاف ،یدر ازما

اثر تراک  و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفیران  یبر رو

اجیرا شید  یکيدر تونل پلاسیت کيدروپونيو ه یخاک یدر بسترها

خامیه خدیک بنیه بیر صیفت وزن  مدخص شد که اثیر انیدازه

در مترمربیع( از  1311/3صیفت ) نیمددار ا نیدار بود. بالاترمعنی

گرم حاصل شد و با کاه، وزن بنیه  63از  ،يهای با وزن ببنه

 .افتیکاه،  زيوزن خامه خدک ن

وزن بنه و عمق کاشت بر طیول خامیه  یمارهاياثر متدابل ت

بیل وزن ترین مددار ان از اثیر متدابي، کهیطوردار بود بهمعنی
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متر به دست امد )جیدول سانتی 23و عمق کاشت  6/63-62 بنه

درصد بي، تر از کمترین مدیدار ان  235که این مددار حدود  (1

 63و عمیق کاشیت  1-1که از اثر متدابیل تيمارهیای وزن بنیه 

نیادری  ،ی. در ازمیاباشیدسانتی متر به دسیت امیده اسیت میی

 (Naderi- Darbaghshahi et al., 2008و همکیاران ) یاغدیاهدرب

و سیوم  دومهای گل در سال عمق کاشت بر طول لوله تأثير زين

دار شد مثلاً در سال دوم طول لوله گل در درصد معنی 5در سطح 

 یدارطور معنییمتر بهسانتی 061/0 زانيمتر با مسانتی 23عمق 

 360/2 زانيییمتر بییا منتیسییا 65 مییارياز طییول لولییه گییل در ت

 (Galavi et al., 2008و همکیاران ) یگلیوتر بیود. متر بي،سانتی

و کنترل دمیا، طیول  شتعمق کا ،یه  اعلام کردند که با افزا

طول کلاله در  زانيترین مبي، کهینزوکرد به دايپ ،یکلاله افزا

 نییالچ بیه دسیت امید امیا امتر و میسانتی 23اثر متدابل عمق 

بر طول کلالیه و  یدارمعنی تأثيردار نبود. اندازه بنه معنی ،یافزا

 زيیاندازه بنه طول کلاله و خامه ن ،یخامه داشت و همراه با افزا

تر بیا دارا بیودن های بزرگرسد که بنه. به نظر میافتی ،یافزا

ده بهتر تر و سرعت سبز شدن بالاتر سبب استفابي، ییغذا ریذخا

 ليیامیر بیه دل نيفصل رشد شید کیه همی یها از منابع در طان

موجب بهبود طول کلالیه و  ،یدیو زا یدیرشد رو زانيم ،یافزا

 (.Alipoor Miandehi et al., 2014خامه زعفران شد )

کلاله خدیک در واحید  بر وزن یدیازما یمارهاياثر متدابل ت

ترین مددار وزن ي،اساس ب نی(. بر ا1دار بود )جدول سطح معنی

 6/63-62وزن بنیه  یمارهیايکلاله خدک مربوب به اثر متدابل ت

ان مربیوب بیه اثیر  نیمتر و کمتیرسانتی 23گرم و عمق کاشت 

 63گییرم و عمییق کاشییت  1-1 وزن بنییه یمارهییايمتدابییل ت

گییرم در  3503/3و  5030/3 نيانگيیبیا م بيیمتر بیه ترتسیانتی

عمیق  نيیيکیه ذکیر شید تع طور(. همیان1مترمربع بود )جدول 

 یزمسیتان و گرمیا یها از سیرمامناسب کاشت در حفاظت بنیه

بیودن  نیيرسد پیارو به نظر میدارد ازاین یادیز تيتابستان اهم

خدک به مواجه  عملکرد کلاله تیتعداد گل، وزن تر گل و در نها

ارتبیاب  یطیيمز یخیاک بیا فاکتورهیا یهای سطزتر بنهبي،

 ,.Koocheki et alو همکیاران ) یکیوچکوه، داشته باشد. در پژ

های مختلف کاشیت بیر وزن خدیک کلالیه اثر عمق زين (2011

عمق کاشت بنیه،  ،یبا افزا قيتزد نیدار شد. در ازعفران معنی

 کیهیطوربیه افیتی ،یافزا یدارطور معنیوزن خدک کلاله به

متر سیانتی 63ر عمق کاشیت وزن خدک کلاله د زانيم نیکمتر

 65در عمق  زيان ن زانيترین مگرم در مترمربع( و بي، 315/3)

 نيگییرم در مترمربییع( بییه دسییت امیید و بیی 660/3متر )سییانتی

متر از نظر وزن خدک کلاله در سانتی 23و  65های کاشت عمق

وجیود نداشیت. در  یاز نظیر امیار یدارمعنیی تلیافمترمربع، اخ

 Naderi- Darbaghshahiو همکیاران ) یدرباغداه ینادر ،یازما

et al., 2008) اثر روش، تراک  و عمق کاشت  یکه با هدف بررس

برداری از مزرعه زعفران در اصفهان بر عملکرد و مدت دوره بهره

ی عملکییرد و دوره نیصییورت گرفییت اعلییام شیید کییه بالییاتر

 23عمیق کاشیت ) نیترو عميیق راک تی نیبرداری از بالاتربهره

مزصول در هکتیار در سیال  لوگرميک 31/5 زانيمتر( به مسانتی

 سوم به دست امد.

که اثر سیطوح  (Koocheki et al., 2016و همکاران ) یکوچک

 یبنه بر عملکرد زعفران را موردبررس و اندازه یاريدور اب فمختل

ی خدیک تیرین عملکیرد کلالیهرار دادند اعلام نمودند که بي،ط

 63از  ،يبی یهای میادردر مترمربیع( در بنیه گرمیليم 1/010)

ندی،  یمیادر بنه ها ندان داد که اندازهان جیشد. نتا ديگرم تول

های کند. بنیهمی فایتعداد گل و عملکرد کلاله ا ،یدر افزا یمهم

فیراه   اهيگ ینيرزمیز یهاطسمت یتری برابي، یتر انرژِبزرگ

تعداد گل و عملکیرد کلالیه  ،یتواند علت افزامی نیکنند و امی

 Ghobadi)و همکیاران  یطباد یهای درشت باشد. در بررسدر بنه

et al., 2014) گیرم  233/3 زانيیتیرین عملکیرد بیه مبي، زيین

 23کدیت  خیگیرم در تیار 63-61وزن  اهای بیمربوب بیه بنیه

 خردادماه بود.
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Table 8- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by interaction between corm 

weight and planting depth in second year 

        Treatments  تيمارها

 عمق کاشت

Planting 

depth (cm) 

 وزن بنه مادری
Maternal corm 

weight (g) 

تعداد گل در 

 مترمربع
Flower 

number per 

m2 

گل تر عملکرد  

Fresh flower 

yield (g.m-2) 

 عملکرد خامه

 خشک

Dry style 

weight (mg.m-

2) 

 مهخا طول

Style length 

(mm) 

کلاله  عملکرد

 خشک

 Dry stigma 

yield ) g.m-2( 

 

10 

4-6 32.29  9.87  38.90  61.55  0.0530  

6.1-8 44.37  14.39  51.33  89.53  0.1710  

8.1-10 77.70  25.13  76.06  95.41  0.2955  

10.1-12 51.03  17.11  53.36  72.76  0.1980  

       

 4-6 51.24  17.22  61.53  130.36  0.2069  

 

15 

6.1-8 64.99  24.37  46.03  107.71  0.2729  

8.1-10 75.62  24.64  61.06  191.27  0.2899  

10.1-12 91.45  28.88  75.36  199.21  0.3630  

       

 4-6 91.04  30.68  83.83  204.65  0.3507  

 

20 

6.1-8 92.08  32.85  100.40  188.83  0.4006  

8.1-10 68.95  23.76  96.06  158.26  0.2788  

10.1-12 125.83  43.93  154.90  243.66  0.5393  
LSD 5% 16.18 6.10 0.019 20.61 0.070 

 

زودتیر اتفیاق  یهای دختیربنیه ليتر تدکهای بزرگبنه در

 یهای دختیربنیه نی( بنیابراKoocheki et al., 2016افتید )می

 دايیتر شیدن پو درشت ییجذک مواد غذا یتری برافرصت بي،

 یبیرا یبالاتر ليخود از پتانس ییغذا رهيذخ ،یکنند تا با افزامی

برخیوردار باشیند کیه  یدیمولد اندام زا یهارشد و تکامل جوانه

 یعملکرد در سال بعد خواهد بود. از طرفی ،یافزا یبه معنا نیا

تیری تر تعداد و مددار بیرگ بي،های بزرگبنه نکهیبا توجه به ا

کنند که باعث فتوسینتز می ديتر تولهای کوچکبا بنه سهیدر مدا

تر بیودن تعیداد گیل، شود لذا بي،فصل رشد می یتر در طبي،

دور از ها بنیه نییگل و وزن خدیک خامیه و کلالیه در اوزن تر 

 انتظار نيست.
 

 گيرینتيجه

معنیی دار وزن بنیه  تأثيرنتایج حاصل از این پژوه، بيانگر 

مادری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیل زعفیران 

 بیا افیزای، وزن بنیهدر هر دو سال ازمای، بود. به طوری کیه 

ت، عملکرد چه در طسیمت گیل و و عمق کاششده کدتمادری 

تر شد. همینين با مدایسه عملکیرد گیل چه در طسمت بنه بي،

زعفییران در دو سییال، مدییخص شیید کییه در سییال دوم تعییداد و 

 153و  133حیدود  عملکرد گل نسبت به سیال اول بیه ترتيیب

 درصد افزای، داشت.

با توجه به اینکه عملکرد زعفران در سال اول پیایين اسیت، 

تر، میی توانید عملکیرد تر و سینگينهای درشیتاز بنیهاستفاده 

اطتصادی بالاتری را در همان سال اول در پی داشیته باشید و در 

شیود. های بعدی نيیز عملکیرد بسیيار مطلیوبی حاصیل میسال

همینين با توجه به طولانی بودن اسیتفاده از میزارع زعفیران در 

 ها ارجزيت دارد.تر بنهایران، کاشت عميق
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Abstract 

In order to study the effects of different weights of mother corm and sowing depth on flower 

and corm yield of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was conducted as a factorial layout 

based on complete randomized block design with three replications at the Agricultural Research 

Station, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during 2015-2016 growing 

seasons. The experimental treatments were all combination of four mother corm weights (4-6, 6.1-

8, 8.1-10 and 10.1-12 g) and three planting depths (10, 15 and 20 cm). In the first year, criteria such 

as flower and corms yield were evaluated, and in the second year only flower yield were recorded. 

The result revealed that in both years the interaction between corm weight and planting depths was 

significant on most traits of the studied flower. Flower, stigma and style yield significantly 

increased by increasing corm weight and planting depth. The maximum dry stigma yield was 

obtained in 10.1-12 g corm weight and 20 cm planting depth which was 0.1095 and 0.5393 g.m
-2 

in 

the first and the second year, respectively. The interaction between treatments was not significant 

on daughter corm but the individual effects of each treatment was significant. The higher corm 

yield (1181.6 g.m
-2

) was related to 10.1-12 g corm weight treatment. Deeper planting (20 cm) 

produced the high corm yield (938.86 g.m
-2

). Eventually, the high excellence of yield in corm 

weight and planting depth treatments of higher, we recommend corms with higher weight and 

deeper sowing depth for cultivating saffron. 

Keywords: Daughter corms, Dry stigma, Dry style, Mother corms 
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