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رضویان ،م ،.رضوانی مقدم ،پ ،.و اسدی ،ق .6031 .ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تزت تأثير وزن و عمقهای مختلف کاشت بنیه
زراعت و فناوری زعفران.613-655 :)2(1 ،

چکيده
بهمنظور مطالعه اثر وزنهای مختلف بنه مادری و عمق کاشت بر عملکرد گل و بنیه زعفیران ( ،)Crocus sativus L.ازمایدیی در دو
سال زراعی  31-35و  35-31در مزرعه تزقيقاتی داندکده کداورزی داندگاه فردوسی مدهد ،بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلیوکهیای
کامل تصادفی اجرا شد .تيمارهای ازمای ،شامل وزنهای مختلف بنه میادری در چهیار سیطح  1/6-63 ،1/6-1 ،1-1و  63/6-62گیرم و
عمق کاشت بنه در سه سطح  65 ،63و  23سانتیمتر از سطح خاک بود .در سال اول عملکرد گل و بنه زعفران مورد بررسی طیرار گرفیت و
در سال دوم فقط عملکرد گل زعفران ثبت شد .نتایج ازمای ،در هر دو سال ندان داد که اثر متقابل وزن بنه مادری و عمق کاشت بر اکثیر
صفات گل معنیدار بود .با توجه به نتایج ،افزای ،وزن بنه مادری و عمق کاشت باعث افزای ،عملکیرد گیل ،خامیه وکاللیه زعفیران شید.
بي،ترین عملکرد کالله خدک در سال اول و دوم )به ترتيب با ميانگين  3/63و  3/50گرم در مترمربع( در تيمار وزن بنه  63/6-62گرم و
عمق کاشت  23سانتیمتر به دست امد که نسبت به شاهد (وزن بنه  1/6-1گرم و عمق کاشت  23سانتیمتیر) بیهترتيیب  11و  05درصید
افزای ،ندان داد .اثر متقابل تيمارها بر عملکرد بنههای دختری معنیدار نبود اما اثر سادهی هر یک از این تيمارها تأثير معنیداری بیر ایین
صفت داشتند .بي،ترین عملکرد بنه با ميانگين  6616/13گرم در مترمربع مربوب به تيمار وزن بنه  63/6-62گرم بود و در بیين تيمارهیای
عمق کاشت این مقدار با ميانگين  301/31گرم متعلق به عمق کاشت  23سانتیمتر بود .در نهایت با توجه به برتری مزسیوس عملکیرد در
تيمارهای وزن بنه و عمق کاشت باالتر در این طرح ،جهت زراعت زعفران بنههایی با گروه وزنی باالتر و عمیق کاشیت عميیق تیر توصیيه
گردید.
کلمات کليدی :بنههای دختری ،بنه های مادری ،کالله خدک ،خامه خدک.
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رضوی شده است .ه اکنون ميزان توليد جهانی زعفران بیي ،از

مقدمه
زعفران گياهی علفی و یکساله است که در شیرایط مزرعیه
به عنوان یک گياه چندساله مورد کدت و کار طرار میگيیرد .بیه

 233تن در سال میباشد کیه بیي ،از  13درصید ان در اییران
توليد میشود ()Rezvani Moghaddam et al., 2007

دليل تریپلوئيد بودن و نيز خود ناسازگاری ،تکثيیر گيیاه زعفیران

گياه زعفران ساطه ای زیرزمينی به نام بنه دارد که تکثيیر ان

All et al.,

به دليل عقي بودن ،از طریق رویدی و فقط بیهوسیيلهی کدیت

 .)2013به همين دليل تنوع ژنومی در ان ایجاد نمیگردد مگر از

بنه صورت میگيرد .بنه نق ،کليدی در چرخهی زندگی زعفران

طریق جه،های تصادفی که در یک جمعيت تریپلوئيد زعفیران

دارد چرا که منبع ذخيره مواد فتوسینتزی موردنيیاز گيیاه بعید از

طابل شناسایی نيست؛ بهطوری که فرض می شیود تفیاوتی بیين

اوليهی رشد اسیت ( Alvarezorti et

بهصورت رویدی و از طریق بنه صیورت مییگيیرد (

زعفران در سراسر جهان وجود نیدارد (

;Sampatha et al., 1984

مرحلهی خواک و در مراحل
2004

 .)al.,انتخاک و تهيه بنه مناسب برای کدت این مزصول

بسيار مه میباشد و کميت و کيفيت مزصول زعفران وابستگی

)Fernandez, 2011
بخ ،اطتصادی زعفران مربوب به بخ ،زایدی گيیاه یعنیی

زیادی به کيفيت و ماهيت بنه ان

دارد (2002

 .)Kafi,اندازه بنیه

کاللهی سهشاخهی سرخرنگ حاصل از گل است کیه بیه دليیل

از عوامل اصلی و تعيين کننده ظرفيت گلدهی در زعفیران اسیت

اهميت اطتصادی باالی ان به طالی سرخ معیروف شیده اسیت.

( .)Nassiri Mahallati et al., 2007بنههایی با وزنهای مختلف

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

دارای اثرات مستقي بر رشد رویدی و زایدی میباشند .متوسیط

در نهایت گلها در سطح خاک ظاهر میگردند (.)Negbi, 1999

عملکرد ایین گيیاه داروییی در اییران و در سیال اول  203گیرم

بعضی از مناطق ایران با تنوع اک و هوایی ،در زمينهی توليد

درحالیکه در اسپانيا  1تا  1کيلوگرم در هکتار گزارش شده است.

برخی از مزصوالت کداورزی از مزیت طابل توجهی برخوردارند.

که علت این افزای ،عملکرد را میتوان به اسیتفاده از بنیههیای

شرایط ویژهای که از لزاظ جغرافيیایی در اسیتانهیای خراسیان

درشت برای کدیت در ایین کدیور مربیوب

دانسیت ( Sadeghi,

وجود دارد مانند کویری بودن و کمبود اک باعث شده اسیت کیه

 .)1993بهطورکلی مطالعهی توليد بنههای دختری با وزن بي،تر

رشد کداورزی در این مناطق مزدود باشد .زعفران گياهی اسیت

از  1گرم در مقایسه با بنههای دختری کوچکتیر دارای اهميیت

که با خصوصيات ویژهی خیود توانسیته مسیئلهی کی ابیی ایین

زیادتری می باشند چرا که بنههای دختری با وزن کمتر از  1گرم

 .)Kafi,ویژگیهای خان

بهویژه در سال اول رشد گياه ،دارای توانیایی توليید گیل پیایينی

زعفران همانند نياز به اک ک  ،امکان بهرهبرداری به مدت  5تا 1

بوده و یا اصال ممکن است گل توليد

نکننید ( Koocheki et al.,

سال در یک نوبت کاشت ،ماندگاری مزصول به مدت طیوالنی،

 .)2014عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2008اعیالم کردنید

سهولت حملونقل و عدم نياز به ماشيناالت سنگين و پيچيیده،

که بنههای با وزن بي ،از  1گرم نقی ،اصیلی را در گیلدهیی

ایجاد اشتغال مولد ،ارزاوری طابل توجه و افزای ،مصارف غذایی،

زعفران اعمیال مییکننید .مولينیا و همکیاران (

صنعتی و دارویی ( )Nair et al., 1995باعث گسترش سطح زییر

 )2004گزارش کردند که در بنههای درشتتر تقسي سلولی و به

کدت ان در کدور بیهوییژه در اسیتانهیای خراسیان جنیوبی و

دنبال ان رشد برگها نسبت به بنههای کوچکتیر کمیی زودتیر

مناطق را

بهخوبی تزمل نماید (2002

Molina et al.,

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه

اتفاق میافتد که این امکان استفاده بي،تر از شرایط مزيطیی و
افزای ،مواد فتوسنتزی ساختهشده را به همراه دارد و در نهاییت
موجب ایجاد بنههای بزرگتری در پایان فصل رشد میشود.
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثرات وزنهای مختلف و عمق کاشیت بنیه
بر خصوصيات رشدی و عملکیرد گیل و بنیه زعفیران (

Crocus

عمق کاشت مناسب ،یکی از مسائل مهی و طابیل بزیث در

 )sativus L.ازمایدیی بییهصییورت فاکتورییل بییر پاییهی طییرح

زراعت زعفران میباشد .عمق کاشت بهينیه یکیی از مهی تیرین

بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در سالهای زراعی -35

راهکارهییای افییزای ،عملکییرد زعفییران در واحیید سییطح اسییت

 31و  35-31در مزرعهی تزقيقاتی داندکده کداورزی داندگاه

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

فردوسی مدهد واطع در  63کيلومتری شرق مدهد به اجرا درامد.

خاک جهت کاشت بسيار ضروری است زیرا اعمیالی چیون بلیو

تيمارهای ازمایدی شامل وزن بنه میادری در  1سیطح ( 1تیا 1

گل تنها در یک عمق مدخص انجام میشیود (

Abrishamchi,

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

 .)2003در یک مطالعه کیه روی عمیق کاشیت بنیه زعفیران در

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

مدهد صورت گرفت اعالم شد که عمق کاشیت  63سیانتیمتیر

شید .بنیههییای کدیتشییده از منطقیه زاوه تهيییه شید و سییپس

نسبت به عمقهای  65و  23سانتی متر از لزاظ عملکرد برتیری

بهوسيلهی ترازوی دطيق درجهبندی شدند و در گروههیای وزنیی

داشته کیه ایین اخیتالف در سیطح ییک درصید معنیی دار بیود

جداگانه بر اساس تيمارهیای ازمایدیی طیرار گرفتنید .در اواسیط

( .)Koocheki et al., 2011در تزقيقی دیگر در شرایط اطليمی و

شهریورماه پس از انکه زمين با شنک ،تسطيح شید در سیطح

خاکی منطقه گيالن گزارش شید در سیال اول کدیت زعفیران،

هر کرت شيارهایی ایجاد شد و عمقهیای میوردنظر کاشیت بیا

بي،ترین عملکرد و دورهی بهرهبرداری را میتیوان در عمیق 5

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

سانتیمتر در تاریخ کدت شهریورماه و عمیق  63سیانتیمتیر در

و عمليات کدت بر اساس تراک  633بنیه در مترمربیع صیورت

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

گرفت و فاصله بين ردیف و روی ردیف بنه  63سانتیمتر در نظر

به دليل تریپلوئيد بودن زعفران روش هیای معمیول اصیالح

گرفته شد .اولين ابياری بالفاصله پس از کاشت و ابياری بعیدی

نباتات روی افزای ،عملکرد کالله ایین گيیاه پيدیرفت چنیدانی

دو هفته پس از ان انجام شد .سایر ابياریها بسته بیه نيیاز ابیی

نداشته است و بنابراین جهت دستيابی به بنههیای مرغیوکتیر و

گياه و با توجه به شرایط بارندگی منطقه انجیام شید .بیهمنظیور

عملکرد باالتر باید به روشهای به زراعی تأکيد کیرد .از طرفیی

تسهيل در خروج گلها عمليات سلهشکنی بعید از گیاورو شیدن

زعفران نيز مانند گياهیان زراعیی دیگیر جهیت بهیرهبیرداری از

زمين صورت پذیرفت .کنترل علیفهیای هیرز از طرییق وجیين

پتانسيل مزيط و رسيدن به حداکثر توليد ،عالوه بر شرایط اک و

دستی در سه نوبت بهمن ،اسفند و فروردین انجام شد و در طول

هوایی و خاک مناسیب نيیاز بیه میدیریتهیای زراعیی ازجملیه

ازمای ،هيچ گونه افتک ،یا علفک ،شيميایی مورد اسیتفاده

اندازهی بنه مطلوک و عمق کدیت مناسیب دارد .ایین پیژوه،

طرار نگرفت.

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

در سال دوم ابيیاری اول در اواخیر مهرمیاه انجیام شید و دو

بنههای مختلف از لزاظ وزنی ،مطلوکترین عمیق و وزن بنیه را

هفته پس از ان ابياری دوم اعمیال شید .گیلهیای زعفیران در

برای عملکرد بهينه گل و توليد بنههای دختری مناسیب معرفیی

سالهای اول و دوم به ترتيب در  5و  63ابیان ظیاهر شیدند .در

کند.

هر سال گلدهی به مدت یک ماه به طیول انجاميید و حیدود 63
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مرتبه برای چيدن گلها اطدام شد .جهت تعيين اجیزای عملکیرد

کدت طرار گرفت بهنزویکه بي،ترین تعداد گیل ( 25/10گیل

در هر کرت یک سطح  63*33سانتیمتر مدخص شد کیه ایین

در مترمربع) از اثر متقابل تيمارهیای  63/6-62گیرم وزن بنیه و

سطح در برگيرندهی  3عدد بنه بود و اجزای عملکرد گل در ایین

 23سانتی متر عمق کاشت به دست امد که با گیروه وزنیی -63

بنهها تعيين شد .اجزای عملکرد شامل تعداد گل ،وزن تیر گیل و

 1/6گرم وزنیی بنیه و همیان عمیق کدیت تفیاوت معنییداری

وزن تر و خدک کالله در واحد سطح بودند .عملکرد نهیایی نيیز

نداشت .کمترین ان ( 1/05گل در مترمربیع) نيیز از اثیر متقابیل

شامل تعداد ،وزن تر گل و وزن خدک کالله بود که عیالوه بیر

تيمارهای وزن بنه  1-1گرم و عمق کاشت  65سانتیمتر حاصل

گلهای اجزای عملکرد ،گلهای باطیمانده کرت نيیز بیه انهیا

شد (جدول  .)0بر طبق

پژوه ،کوچکی و همکیاران ( Koocheki

اضافه میشد .مزاسبه عملکرد در هر سال با حیذف اثیر حاشیيه

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

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

سانتیمتر از سطح خاک مداهده شد و با افزای ،عمق از  63بیه

به عنوان سطح حاشيه مزاسبه شد.

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

جهت مطالعه اثر تيمارهای اعمال شده بر عملکرد بنیههیای

افزای ،یافت اما با رسيدن عمق کاشت به  23سانتیمتیر ،تعیداد

دختری ،در اواخر اردیبهدیت  ،35از هیر کیرت نمونیههیایی بیه

گل روند نزولی داشت .با افزای ،عمق کاشیت از حید مطلیوک،

صورت تخریبی با حذف اثرات حاشيهای از سیطزی معیادل 3/3

انرژی بي،تری برای رسيدن جوانه گل و برگ به سیطح خیاک

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

مصرفشده و بهتبع ان ،تعداد جوانههای گل گياه کاه ،مییابد.

خصوصياتی شامل تعداد و وزن بنههیای دختیری در ان انیدازه-

علی پور مياندهی و همکیاران ()Alipoor Miandehi et al., 2014

گيری و ثبت شد.

با بررسی تعداد گل در سه سطح اندازه بنه  1تا  1 ،1تا  63و 62

بهمنظور تجزیه واریانس دادههای حاصل از نرمافیزار SAS

تا  61گرم نتيجه گرفتند که با مصرف بنههای بزرگتر تعداد گل

 9.2استفاده شد و ميانگينها با استفاده از ازمون فيدر در سیطح

بي ،تری از واحد سطح به دست امد . .بهطورکلی رشید اوليیه و

احتمال  5درصد مقایسه شدند.

عملکرد گل زعفران در سیال اول کدیت وابسیتگی زییادی بیه
ميزان اندوختهی غذایی در بنه دارد و از طرفی بنههای بزرگتیر

نتايج و بحث

حاوی مواد غذایی بي،تری در مقایسه بیا بنیههیای کوچیکتیر

شاخص های کمی گل زعفران در سال اول

هستند بنابراین تعداد و اندازهی بنههای زعفران از تأثيرگذارترین

نتایج تجزیه واریانس ازمای ،حاکی از تأثير معنییدار اثیرات
ساده هر یک از تيمارها بر صفات موردمطالعه در سیال اول بیود

عوامل در افزای ،عملکرد ایین گيیاه مییباشید (

& Koocheki

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

( .)p≥3/36اثر متقابل وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف

نتایج مقایسه ميانگين ندان داد که در بي،ترین وزن بنیه و

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

بي،ترین عمق کاشت ،باالترین عملکرد تر گیل ( 3/11گیرم در

کالله معنیدار بود (جدول .)6

مترمربع) به دست امید .کمتیرین عملکیرد گیل ( 2/35گیرم در

تعداد گل در واحد سطح تزت تأثير عمیق کاشیت بنیههیا و

مترمربع) نيز از اثر متقابل تيمارهای وزن بنه  1-1گیرم و عمیق

وزنهای مختلف بنه و اثر متقابیل تيمارهیای وزن بنیه و عمیق

کاشت  65سانتیمتر به وجود امد (جدول  .)0زعفران بایسیتی در

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه

عمق مناسبی از خاک طرار گيرد چراکه فراینیدهایی نظيیر بلیو
گل تنها در یک عمق مدخص انجام میشیود (
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بر وزن خدک خامه داشت (جدول .)6بر این اساس بیي،تیرین

Abrishamchi,

وزن خدک خامه با ميانگين  3/32261گیرم در مترمربیع از اثیر

Hassanzadeh Aval et al.,

متقابل تيمارهای وزن بنهی  63/6-62گرم و عمیق کاشیت 23

 )2013در بررسی عملکیرد گیل زعفیران در سیال اول گیزارش

سانتیمتیر حاصیل شید و کمتیرین مقیدار ان هی بیا ميیانگين

کردند که با افزای ،وزن بنههای کدتشده ،عملکرد گل نيیز در

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

سال اول افزای ،یافت.

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

 .)2003حسینزاده اول و همکیاران (

اثر متقابل تيمارهای وزن بنه و عمق کاشت اثیر معنییداری
جدول  -تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير وزن بنه مادری و عمق کاشت در سال اول
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 کالله
خشک

طول خامه

عملکرد خامه خشک

Style length

Dry style yield

عملکرد تر گل

تعداد گل در متر

درجه

منابع تغيير

Fresh flower
yield

مربع

آزادی

Flower number

df

S.O.V

0.0051

520.00

0.000016

32.68

189.38

2

تکرار

**0.0036

**787.62

**0.000194

**30.57

**199.46

2

**0.0048

**1197.66

**0.000175

**40.25

**281.62

3

*0.0003

80.46ns

**0.000034

*2.35

*12.07

6

0.0001

36.36

0.000005

0.91

4.73

22

21.66

23.31

20.13

18.49

15.31

Dry stigma yield

Replication
عمق کاشت ()A
Planting depth
وزن بنه ()B
Corm weight
اثر متقابل ()A*B
Interaction

خطا
Error

ضریب تغييرات
)C.V. (%

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

اثر متقابل تيمارهای وزن بنه و عمق کاشت بر صفت طیول

بي،تری داشته باشد تا از خاک خارج شود.

خامه در سال اول معنیدار نبود اما اثرات سادهی هر یک از ایین

عملکرد کالله خدک که مه تیرین بخی ،اطتصیادی گيیاه

تيمارها تأثير معنیداری بر این صفت در سطح یک درصد داشتند

زعفران را تدکيل میدهد شدیدا تزت تأثير عمق کدت و اندازه

(جدول  .)6در تيمار وزن بنهی  63/6-62گرم ،بي ،ترین طیول

بنه طرار گرفت .بيدترین عملکرد کالله مربیوب بیه اثیر متقابیل

خامه مداهده شد که با دیگر تيمارهیای وزنیی تفیاوت معنییدار

تيمارهای عمق کدت  23سانتیمتر و وزن بنهی  63-62گرم با

داشت .در عمق کاشت  23سانتیمتر نيز ،بي،ترین طیول خامیه

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

مداهده شد و با کاه ،عمق کاشت بیه  63سیانتیمتیر ،طیول

و با همان گروه وزنی ،عملکرد به ميزان  13درصد کاه ،یافت.

خامه حدود  11درصید کیاه ،پيیدا کیرد (جیدول  .)2بیه نظیر

اندازه بنه یکی از عوامل اصلی در تعيیين ظرفيیت گلیدهی گيیاه

میرسد افزای ،عمق خاک باعث میشود که جوانیه گیل رشید

زعفران میباشد و حداطل اندازه بنه برای اغازش گلدهی ضروری
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است .بنههای با وزن باالتر در اندازه و درشتی گیل توليیدی و از

مه ترین راهکارهای افزای ،عملکیرد زعفیران در واحید سیطح

طرفی در اندازه کالله و خامه تأثير دارنید (.)Nasr Abadi, 2011

است .در این راسیتا وفیابخ ،و همکیاران (

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

 )2009در یک ازمای ،هفتساله ،اثیر عمیق کاشیت ( 23 ،63و

ميزان عملکرد اطتصادی در سال اول کدت بي،تر مییشیود در

 03سانتی متر) و ابياری تابسیتانه را بیر عملکیرد زعفیران میورد

Gowhar et al.,

ارزیابی طرار دادند و دریافتنید کیه عمیق کاشیت  23سیانتیمتیر

تزقيقات دیگر مزققين نيز ثابت شیده اسیت (

 .)2012; Benabaji et al., 2012عمیق کاشیت بهينیه یکیی از

Vafabakhsh et al.,

بي،ترین عملکرد را به خود اختصان داد.

جدول  -2مقايسه ميانگين ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت در سال اول
Table 2- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight and planting depth in
عملکرد کالله خشک
Dry stigma yield
)(g.m-2

طول خامه
Style length
)(mm

the first year
عملکرد تر گل
عملکرد خامه خشک
Fresh flower yield
Dry style yield
)(g.m-2
)(mg.m-2

تعداد گل در مترمربع
Flower number
per m2

0.0267
0.0431
0.0647
0.0781
0.0114

13.57
18.99
32.49
38.39
5.895

6.72
10.36
14.42
16.68
2.4

2.66
4.19
6.47
7.28
0.931

7.63
11.63
17.74
19.83
2.126

0.0408
0.0470
0.0737
0.0099

19.22
23.47
34.19
5.106

8.00
12.09
16.05
2.1

3.95
4.54
6.96
0.806

10.86
13.02
18.74
1.842

تيمارها
Treatments

وزن بنه مادری
Maternal corm
)weight (g
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
LSD 5%
عمق کاشت
)Planting depth (cm
10
15
20
LSD 5%

جدول  -3مقايسه ميانگين ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير اثر متقابل وزن بنه و عمق کاشت در سال اول
Table 3- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by interaction between corm weight and
planting depth in the first year
تيمارها Treatments

عملکرد کالله
خشک

طول خامه
Style length
)(mm

عملکرد خامه
خشک

Dry stigma
)yield (g.m-2
0.0256
0.0336
0.0447
0.0592

10.21
14.22
23.91
28.54

0.0213
0.0368
0.0644
0.0655

11.93
15.37
35.08
31.51

4.93
8.43
17.63
17.36

0.0331
0.0589
0.0932
0.1095
0.016

18.57
27.38
38.47
55.14
9.84

8.10
14.86
19.06
22.16
0.003

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

تعداد گل در
مترمربع

Dry style yield
)(mg.m-2
7.13
7.80
6.56
10.53

2.49
3.36
4.45
5.50
2.05
3.68
5.76
6.66

6.35
10.21
17.39
18.12

3.44
5.52
9.21
9.76
1.55

10.10
15.20
23.95
25.73
3.55

وزن بنه مادری

عمق کاشت

Maternal corm
)weight (g

Planting
)depth (cm

Flower number
per m2
6.45
9.48
11/87
15.62

4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12

10

15

20
LSD 5%

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه
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کاشت  65سانتیمتیر بیود .تکثيیر زعفیران توسیط بنیه صیورت

عملکرد نهایی بنه های زعفران

بنه زعفران بیهتنهیایی ییک منبیع درامید بیرای کدیاورزان
می باشد .نتایج تجزیه واریانس ندان داد که عمق کاشیت تیأثير

میگيرد و هرساله بنه مادری  2تا  62بنه دختری توليد مییکنید
( .)Ajaz & Raj, 2008در ازمای ،گلوی و همکاران (

Galavi et

معنیداری بر تعداد بنههای دختری نداشت (جدول  .)1بااینحیال

2008

با افزای ،عمق کاشت تعداد بنههای دختری نيز روندی افزایدی

طرار گرفت بهنزویکه بیا افیزای ،عمیق کاشیت از  63بیه 23

داشت و در عمق  23سانتی متر ،بي،ترین تعداد بنههای دختری

سانتی متر تعداد بنه ها کاه ،یافت اما وزن انها افزای ،داشت.

( 006بنه در مترمربع) مداهده شد (جدول  .)5این نتیایج کیامال

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

Naderi-

خدک شدن برگها در کدتهای عميقتر به تأخير افتاد چراکه

 )Darbaghshahi et al., 2008بود .در پژوه ،انها نيز اثر عمق

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

کاشت بر تعداد بنههای توليدشده ،معنیدار نبود با اینوجود تعداد

بنهها برگهای بزرگتر و طویتری توليد کردنید کیه در نتيجیه

بنههای توليدشده در عمق کاشت  23سانتیمتر بي،تر از عمیق

مقاومت باالیی عليه شرایط مزيطی داشتند.

منطبق با نتایج پژوه ،نادری درباغدیاهی و همکیاران (

 )al.,تکثير بنه زعفران تزت تأثير معنیدار عمیق کاشیت

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

عملکرد بنه های
تعداد بنههای دختری در متر مربع

درجه آزادی

منابع تغيير

Daughter corms
yield

Number of daughter corms

df

S.O.V

18817

4705

2

تکرار

** 96880

1700 ns

2

**604303

**40352

3

7313ns

1188ns

6

17035

88449

22

15.31

19.94

دختری

Replication
عمق کاشت ()A
Planting depth
وزن بنه ()B
Corm weight
اثر متقابل ()A*B
Interaction

خطا
Error

ضریب تغييرات
)C.V. (%

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

اثر ساده تيمار وزن بنه بر تعداد بنیههیای دختیری در پاییان

معنیدار داشت (جدول  .)5کمترین تعداد بنه دختری نيز از تيمیار

فصل رشد معنی دار بود (جدول  .)1بهطوریکه تيمار وزن بنیهی

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

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

به نظر میرسد بنههای درشتتر بیا جوانیههیای بیي،تیر دارای

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

توانایی بي ،تری جهت توليد بنههای دختیری باشیند .از ایینرو
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بي ،تر بودن تعداد بنههای دختری در گیروههیای وزنیی بیاالتر

مداهده کردند که بي،ترین تعداد و نيز عملکرد بنههای دختری

Koocheki et al.,

بهطور معنیداری درنتيجهی کاشت بنههای میادری درشیت (بیا

منطقی به نظر میرسد .کیوچکی و همکیاران (

 )2014بییا بررسییی نقیی ،انییدازه بنییه مییادری ،کودهییای الییی و

وزن  1تا  62گرم) به دست امد.

مزلولپاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذک فسفر در زعفران
جدول  -5مقايسه ميانگين صفات بنههای دختری تحت تأثير اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت
Table 5- Mean comparisons for the daughter corms criteria as affected by maternal corm weight and planting depth

تعداد بنه دختری در مترمربع

عملکرد بنههای دختری
2

)Daughter corms yield (g.m-2

Number of daughter corms per m

619.51
673.31
934.53
1181.60
127.6

230.86
318.52
328.40
393.83
61.98

759.56
858.19
938.96
110.5

309.26
312.96
331.48
53.68

تيمارها
Treatments

وزن بنه مادری
)Maternal corm weight (g
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
LSD 5%

عمق کاشت
)Planting depth (cm
10
15
20
LSD 5%

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

میشوند ( ،)Abrishami,1997بعد از گذشت چند سال ،فاصیلهی

عملکرد بنههای دختری نيز بیهطیور معنییداری افیزای ،یافیت

بنهها تا سطح خاک کاه ،مییابد تا اینکه زمانی فرامیرسد که

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

به دليل افزای ،بنه های دختری ،فاصله انهیا تیا سیطح خیاک

سانتیمتر با ميانگين  301گرم بنه در مترمربع بود کیه بیا عمیق

بسيار ک شده و امکان بسیياری از عمليیات زراعیی نظيیر سیله

کاشت  65سانتی متر اختالف معنیداری نداشیت (جیدول  .)5بیا

شکنی وجود ندارد بنابراین کدت عميقتر از این منظر نيز دارای

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

مزیتهای بیي،تیری مییباشید .نیادری درباغدیاهی و همکیاران

Koocheki et al.,

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

 )2011نيز با بررسی تأثير کدت پرتراک و عمق کاشت بنیه بیر

کاشتهای عميقتر ،بیه دليیل اینکیه فاصیله اخیرین بنیههیای

ویژگیهای زراعیی زعفیران و رفتیار بنیههیا اعیالم کردنید کیه

دختری تا سطح خاک زیادتر است ،میتوان انتظار داشیت میدت

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

بهرهبرداری از این اراضی طوالنیتر باشد.

 23درصد کاه ،یافت .کوچکی و همکیاران (

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

اثر وزن بنه بر عملکرد بنههای دختری در سطح یک درصید

دست امد .این پژوهدگران ،کميت و کيفيت بنههیای توليدشیده

معنی دار بود (جدول  .)1بر این اساس باالترین عملکرد بنههیای

در عمق کاشت  65سانتیمتر را مطلوکتر از دو عمق دیگیر (63

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

و  23سانتیمتر) دانستند .با توجه به اینکه در مزارع تزت کدیت

 6616گرم در مترمربع بود .این تيمار با دیگر تيمارهیای مربیوب

زعفران ،هر ساله بنههای دختری روی بنههای میادری تدیکيل

به وزن بنه تفاوت معنیدار داشت (جدول  .)5با کاه ،وزن بنیه

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه
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به گروههای وزنی پایينتر ،عملکرد بنههای دختیری بیه ترتيیب

سه روش برای کنتیرل دمیای تابسیتانه (عیدم کنتیرل ،میالچ و

 10 ،26و  11درصد کاه ،یافت .در بنههای درشتتیر تقسیي

ابياری) اعالم کردند که بي،ترین تعداد گل در مترمربع در عمق

سلولی و به دنبال ان رشد برگها نسبت به بنههیای کوچیکتیر

کاشت  65سانتی متر مداهده شد .نتایج انها ندان داد کیه اثیر

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

متقابل عمق  65سانتی متر و مالچ ،بهترین وضعيت برای گلدهی

مزيطی و افزای ،مواد فتوسنتزی ساختهشده را به همیراه دارد و

دیگر دی خوان و همکیاران ( De Iuan et

زعفران هست .از طرف

 )al.,با بررسی اثر عمق کاشت دریافتند که تعیداد گیل در

در نهایت موجب ایجاد بنه های بزرگ تری در پایان فصیل رشید

2009

میشود ( .)Molina et al., 2004از طرفی به نظر مییرسید کیه

عمق  63سانتیمتر در مقایسه با عمق  23سانتیمتر بي،تر بود.

بنههای بزرگتر عالوه بر انکه ذخيره غذایی بیي،تیری بیرای

در کل نتيجه بهدستامده از این پژوه ،با نتایج تزقيقات سایر

توليد بنههای دختری دارند از توانایی بي،تری ه بیرای جیذک

مزققين همانند رحيمیی و همکیاران ( )Rahimi et al., 2008کیه

رطوبت و مواد غذایی برخوردارنید کیه ایین امیر باعیث افیزای،

بي،ترین عملکرد را در عمق کاشت  65تیا  23سیانتیمتیر بیه

عملکرد در توليد بنههای دختری میشود .نتایج بررسی کوچکی و

دست اوردهاند همخوانی دارد.

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

نتایج مطالعه کیوچکی و همکیاران ()Koocheki et al., 2016

بنه مادری ،مقدار و وزن بنههای دختری با انیدازه متوسیط (-63

ندان داد که اثر سیاده انیدازهی بنیه میادری کدیتشیده تیأثير

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

معنیداری بر تعیداد گیل در مترمربیع دارد کیه باعیث شیده تیا

همچنين نتایج تجزیه وارییانس ندیان داد کیه اثیر متقابیل

بي ،ترین تعداد گل ( 636/3گل در مترمربع) از بنههای میادری

تيمارهای عمق کاشت و وزن بنه تیأثير معنییداری بیر عملکیرد

بزرگ با وزن بي ،از  63گرم حاصیل شیود .خیرمدل و همکیاران

بنههای دختری نداشت (جدول  )1با اینحال بي،ترین عملکیرد

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

بنههای دختری ( 6210گیرم در مترمربیع) از اثیر متقابیل عمیق

وزن بنه و مزلولپاشی دلفارد بر عملکیرد گيیاه زعفیران نتيجیه

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

گرفتند که بنههای مادری  5تا  63گرم و غلظیت مزلیولپاشیی
 65درصد ،مطلوکترین شرایط را برای رسيدن به باالترین تعداد

شاخص های کمی گل زعفران در سال دوم

گل در مترمربیع ( 01/10گیل) فیراه مییکنید .نتیایج تجزییه

اثر متقابل تيمارهای وزن بنه و عمق کدیت بیر تعیداد گیل
معنی دار بود (جدول  .)1بیي ،تیرین تعیداد گیل در اثیر متقابیل
تيمارهای وزن بنه  63/6-62گرم و عمق کاشت  23سیانتیمتیر
با ميانگين  625/10مداهده شد کیه بیا بقيیه تيمارهیا اخیتالف
معنیدار داشت و کمترین ان ه از اثر متقابل تيمارهای وزن بنه
 1-1گرم و عمق کاشت  63سانتیمتر با ميانگين  02/23گل در
مترمربع حاصل شد (جدول  .)1گلوی و همکاران (

Galavi et al.,

 )2008نيز با بررسی سه عمق کاشت ( 63،65و  23سانتیمتر) و

واریانس حاکی از عدم تأثير معنیدار اثر متقابل وزن بنه و عمیق
کاشت بر وزن تر گل بود اما اثرات ساده هر یک از تيمارهیا اثیر
معنیداری بر وزن تر گل داشتند (جدول  .)1عمق کاشیت تیأثير
معنیداری بر وزن گل در سطح  5درصد داشت .عمق کاشت 23
سانتیمتر با توليد ميانگين  02/13گرم گل در مترمربع بي،ترین
عملکرد گل را به خود اختصان داد که با دو تيمار دیگر تفیاوت
معنیدار داشت (جدول .)1
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جدول  -6تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير وزن بنه مادری و عمق کاشت در سال دوم
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 کالله

طول خامه

خشک

عملکرد خامه

عملکرد تر گل

خشک
Dry style yield

Fresh flower
yield

تعداد گل در متر مربع

درجه

منابع تغيير

Flower number per
m2

آزادی
df

S.O.V

0.03812

8359.87

0.00136

509.89

2430.64

2

تکرار

**0.13611

**43784.99

**0.01045

**789.18

**5596.89

2

**0.04002

**3487.30

*0.00196

*173.46

*1567.65

3

*0.01923

**3558.86

0.00108 ns

114.81 ns

*1028.56

6

0.00744

637.24

0.00059

55.96

393.02

22

30.27

17.37

31.52

30.67

27.45

Dry stigma yield

Style length

Replication
عمق کاشت ()A
Planting depth
وزن بنه ()B
Corm weight
اثر متقابل ()A*B
Interaction

خطا
Error

ضریب تغييرات
)C.V. (%

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

با کاه ،عمق کاشت به  65سانتیمتر عملکرد گل بیي ،از

وزن ترگل ،بنههای با گیروه وزنیی  63/6-62اسیت کیه مقیدار

 21درصد کاه ،یافت .با افزای ،عمق کاشت به دليیل فاصیله

 23/31گرم گل توليد کردند (جیدول  .)1بیا کیاه ،وزن بنیهی

زمانی بي،تر در ظهیور گیل روی سیطح خیاک ،فرصیت رشید

کدتشده مقدار وزن تر گل نيز روندی کاهدی داشت .پیژوه،

سلولهای گلبرگ و یا اندامهای هوایی گل بیي،تیر شیده و در

حسنزاده اول و همکاران (et al., 2013

 )Hassanzadeh Avalنيز

نهایت وزن تکگل بي،تر مییشیود (.)Koocheki et al., 2011

ندان داد که در سال دوم با افزای ،وزن بنه میادری و افیزای،

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

سطوح مصرف کود گاوی شاخصهای عملکرد گل زعفیران نيیز

خاک که بي،تر بر اثر عامل ابياری میتواند باشد بنههایی که از

افزای ،یافت .نتایج ازمای ،خرمدل و همکاران ( Khorramdel et

نظر عمق در سطح خاک طرار گرفتهاند بي،تر در معرض شرایط

2015

 )al.,بییاالترین مقییدار وزن تییازه گییل ( 05/11گییرم در

و تن،های اک و هوایی طرار میگيرند بنابراین عملکرد کمتیری

مترمربع) و وزن خدک کالله ( 3/01گیرم در مترمربیع) در بنیه

را توليد میکنند .با توجه بیه اینکیه دوره نگهیداری زعفیران در

مادری با وزن  5-63گرم و غلظت مزلولپاشیی  65درصید بیه

مزرعه در ایران طوالنی (معموال  1سیال) اسیت بنیابراین عمیق

دسیت امید .مالفيالبیی و همکیاران ()Mollafilabi et al., 2013

کاشت باید به اندازهای باشد که طبل از این مدت بنههای جدیید

گزارش نمودند که بنههای تا  1گیرم در سیال اول از تیوان گیل

در اعماق سطزی خاک تدکيل ندوند و به ایین صیورت طیول

اوری برخوردار نبوده و بي ،ترین گل و تعداد جوانه از بنههای با

Naderi-

وزن  03گرم به باال به ترتيب به تعداد  0/1و  1/0جوانیه از هیر

دوره بهرهبیرداری از زعفیران زار را نيیز افیزای ،داد (
.)Darbaghshahi et al., 2008

مقایسات ميانگين ندان داد کیه بهتیرین وزن بنیه از لزیاظ

بنه به دست امد.

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه
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جدول  -7مقايسه ميانگين ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير اثرات ساده وزن بنه و عمق کاشت در سال دوم
Table 7- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by corm weight and planting
depth in second year
تعداد گل در مترمربع
عملکرد تر گل
عملکرد خامه خشک
طول خامه
عملکرد کالله خشک
تيمارها
Flower number
Fresh flower
Dry style yield
Style length
Dry stigma yield
Treatments
per m2
)yield (g.m-2
)(mg.m-2
)(mm
)(g.m-2
وزن بنه مادری
Maternal corm
)weight (g
4-6
58.19
19.25
61.42
132.19
0.2035
6.1-8
67.15
23.87
65.92
128.69
0.2815
8.1-10
74.09
24.44
77.73
148.32
0.2881
10.1-12
89.44
29.97
94.54
171.87
0.3667
LSD 5%
19.381
7.313
23.8
24.679
0.0844
عمق کاشت
)Planting depth (cm
10
51.35
16.62
54.9
79.81
0.1794
15
70.83
23.73
61.0
157.14
0.2831
20
94.47
32.80
108.8
198.85
0.3923
LSD 5%
16.785
6.333
20.6
21.373
0.0731

اثر متقابل تيمارهای وزن بنه و عمق کاشت بر وزن خدیک

در تيمار وزن های مختلف بنه متعلق بیه گیروه وزنیی 63/6-62

خامه در سال دوم معنیدار نبود امیا اثیر سیاده هیر ییک از ایین

گرم بود که البته با گروه وزنیی  1/6-63گیرم تفیاوت معنییدار

تيمارها اثیری معنییدار بیر ایین صیفت داشیتند (جیدول  .)1در

نداشت اما با دو تيمار دیگیر وزن بنیه اخیتالف معنییدار داشیت

تيمارهای عمق کاشت ،باالترین وزن خدک خامه ( 631/1ميلی

(جدول  .)1بااینحال با کاه ،وزن بنه از گروه وزنی بیاالتر بیه

گرم در مترمربع) به تيمار عمق  23سانتیمتر تعلق داشت و ایین

گروه پایينتر ،ميیزان عملکیرد خامیه خدیک حیدود  61درصید

تيمار با دو تيمار دیگیر عمیق کاشیت تفیاوتی معنیی دار داشیت

کاه ،یافت .با توجه به گفتههای طبلی دربیاره عملکیرد بیاالتر

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

بنه های با گروه وزنی باالتر ،افزای ،وزن خامه خدک بهعنیوان

روی اثر تاریخ ،عمق و فاصله کاشت بر رشد بنه و عملکرد کالله

یک از اجزای عملکرد در پاسخ به افزای ،وزن بنه نيیز منطقیی

زعفران در لنگرود گيالن کار میکردند گیزارش کردنید کیه اثیر

به نظر میرسد .در ازمای ،مالفيالبی و همکیاران (

عمق کاشت بر وزن کالله و خامه معنیدار ندد امیا اثیر متقابیل

 )et al., 2013که بر روی اثر تراک و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء

تاریخ و عمق کاشت در سیطح احتمیال  5درصید معنییدار شید

عملکرد زعفیران در بسیترهای خیاکی و هيیدروپونيک در تونیل

بهطوریکه تاریخ کاشت شهریور و عمق  5سانتیمتر بي،تیرین

پالستيکی اجرا شد مدخص شد که اثر اندازه بنه بر صیفت وزن

وزن کالله و خامه را دارا بود .نامبردگان اظهیار داشیتند کیه بیه

خامه خدک معنیدار بود .باالترین مقدار این صفت ( 3/1311در

دليل بافت سنگين خاک در استان گيالن بهتر است عمق کاشت

مترمربع) از بنههای با وزن بیي ،از  63گیرم حاصیل شید و بیا

کمتر انتخاک گردد.

کاه ،وزن بنه وزن خامه خدک نيز کاه ،یافت.

Mollafilabi

وزن خدک خامه همانند دیگر اجزای عملکرد در ایین طیرح

اثر متقابل تيمارهای وزن بنه و عمق کاشت بر طیول خامیه

تأثير زیادی از وزن بنه گرفته است .باالترین وزن خدیک خامیه

معنی دار بود بهطوریکه بي،ترین مقدار ان از اثیر متقابیل وزن
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بنه  63/6-62و عمق کاشت  23سانتیمتر به دست امد (جیدول

تعداد گل ،وزن تر گل و در نهاییت عملکیرد کاللیه خدیک بیه

 )1که این مقدار حدود  235درصد بي ،تر از کمترین مقیدار ان

مواجه بي،تر بنههای سیطزی خیاک بیا فاکتورهیای مزيطیی

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

ارتباب داشته باشد .در پژوه ،کوچکی و همکاران ( Koocheki et

سانتی متر به دسیت امیده اسیت مییباشید .در ازمیای ،نیادری
درباغدیاهی و همکیاران ()Naderi- Darbaghshahi et al., 2008

نيز تأثير عمق کاشت بر طول لوله گل در سالهای دوم و سیوم
در سطح  5درصد معنی دار شد مثال در سال دوم طول لولیه گیل
در عمق  23سیانتیمتیر بیا ميیزان  0/061سیانتیمتیر بیهطیور
معنیداری از طول لوله گل در تيمیار  65سیانتیمتیر بیا ميیزان
 2/360سانتیمتر بي،تر بود.

گلیوی و همکیاران ( Galavi et al.,

 )al., 2011نيز اثر عمقهای مختلف کاشت بر وزن خدک کالله
زعفران معنیدار شد .در این تزقيق با افزای ،عمق کاشت بنیه،
وزن خدک کالله بهطور معنیداری افزای ،یافت بیهطیوریکیه
کمترین ميزان وزن خدک کالله در عمق کاشت  63سانتیمتیر
( 3/315گرم در مترمربع) و بي ،ترین ميزان ان نيز در عمق 65
سییانتیمتییر ( 3/660گییرم در مترمربییع) بییه دسییت امیید و ب یين
عمقهای کاشت  65و  23سانتی متر از نظر وزن خدیک کاللیه
در مترمربع ،اختالف معنیداری از نظر اماری وجیود نداشیت .در

 )2008ه اعالم کردند که با افزای ،عمق کاشت و کنترل دما،

ازمای ،نادری درباغداهی و همکیاران (

طول کالله افزای ،پيدا کرد بهنزویکه بي ،ترین ميزان طیول

 )et al., 2008که با هدف بررسی اثر روش ،تراک و عمق کاشت

کالله در اثر متقابل عمق  23سانتیمتر و مالچ به دست امید امیا

بر عملکرد و مدت دوره بهرهبرداری از مزرعه زعفران در اصفهان

این افزای ،معنیدار نبود .اندازه بنه تیأثير معنییداری بیر طیول

صییورت گرفییت اعییالم شیید کییه بییاالترین عملکییرد و دورهی

کالله و خامه داشت و همراه با افزای ،اندازه بنه طیول کاللیه و

بهرهبرداری از باالترین تراک و عميیقتیرین عمیق کاشیت (23

خامه نيز افزای ،یافت .به نظر میرسد که بنههای بیزرگتیر بیا

سانتی متر) به ميزان  5/31کيلوگرم مزصول در هکتیار در سیال

دارا بودن ذخایر غذایی بي،تر و سرعت سبز شدن بیاالتر سیبب
استفاده بهتر انها از منابع در طی فصل رشد شد که همين امیر
به دليل افزای ،ميزان رشد رویدی و زایدی ،موجب بهبود طول
کالله و خامه زعفران شد (.)Alipoor Miandehi et al., 2014
اثر متقابل تيمارهای ازمایدی بر وزن کالله خدک در واحید
سطح معنیدار بود (جدول  .)1بر این اساس بي،ترین مقدار وزن
کالله خدک مربوب به اثر متقابل تيمارهای وزن بنیه 63/6-62

Naderi- Darbaghshahi

سوم به دست امد.
کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2016که اثر سیطوح
مختلف دور ابياری و اندازه بنه بر عملکرد زعفران را موردبررسی
طرار دادند اعالم نمودند که بي ،ترین عملکرد کاللیه ی خدیک
( 010/1ميلیگرم در مترمربع) در بنیههیای میادری بیي ،از 63
گرم توليد شد .نتایج انها ندان داد که اندازه بنه میادری نقی،
مهمی در افزای ،تعداد گل و عملکرد کالله ایفا میکند .بنههای

گرم و عمق کاشت  23سانتیمتر و کمتیرین ان مربیوب بیه اثیر

بزرگتر انرژِی بي،تری برای طسمتهای زیرزمينی گياه فیراه

متقابییل تيمارهییای وزن بنییه  1-1گییرم و عمییق کاشییت 63

میکنند و این می تواند علت افزای ،تعداد گل و عملکرد کاللیه

سانتیمتیر بیه ترتيیب بیا ميیانگين  3/5030و  3/3503گیرم در

در بنههای درشت باشد .در بررسی طبادی و همکیاران (

مترمربع بود (جدول  .)1همانطیور کیه ذکیر شید تعيیين عمیق

 )et al., 2014نيز بیي،تیرین عملکیرد بیه ميیزان  3/233گیرم

مناسب کاشت در حفاظت بنههیا از سیرمای زمسیتان و گرمیای

مربوب به بنیههیای بیا وزن  63-61گیرم در تیاریخ کدیت 23

تابستان اهميت زیادی دارد ازاینرو به نظر میرسد پیایين بیودن

خردادماه بود.

Ghobadi
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جدول  -8مقايسه ميانگين ويژگیهای کمی گل زعفران تحت تأثير اثر متقابل وزن بنه و عمق کاشت در سال دوم
Table 8- Mean comparisons for quantitative parameters of saffron flowers affected by interaction between corm
weight and planting depth in second year
تيمارها Treatments
عملکرد کالله

تعداد گل در

عملکرد خامه
طول خامه
Style length
)(mm

0.0530
0.1710
0.2955
0.1980

61.55
89.53
95.41
72.76

خشک
Dry style
weight (mg.m2
)
38.90
51.33
76.06
53.36

9.87
14.39
25.13
17.11

0.2069
0.2729
0.2899
0.3630

130.36
107.71
191.27
199.21

61.53
46.03
61.06
75.36

17.22
24.37
24.64
28.88

51.24
64.99
75.62
91.45

0.3507
0.4006
0.2788
0.5393
0.070

204.65
188.83
158.26
243.66
20.61

83.83
100.40
96.06
154.90
0.019

30.68
32.85
23.76
43.93
6.10

91.04
92.08
68.95
125.83
16.18

خشک
Dry stigma
(yield ) g.m-2

وزن بنه مادری
Maternal corm
)weight (g

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

مترمربع
Flower
number per
m2
32.29
44.37
77.70
51.03

4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12
4-6
6.1-8
8.1-10
10.1-12

عمق کاشت
Planting
)depth (cm

10

15

20
LSD 5%

در بنههای بزرگ تر تدکيل بنههیای دختیری زودتیر اتفیاق

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

میافتید ( )Koocheki et al., 2016بنیابراین بنیههیای دختیری

مادری کدتشده و عمق کاشت ،عملکرد چه در طسیمت گیل و

فرصت بي،تری برای جذک مواد غذایی و درشتتر شیدن پيیدا

چه در طسمت بنه بي ،تر شد .همچنين با مقایسه عملکیرد گیل

میکنند تا با افزای ،ذخيره غذایی خود از پتانسيل باالتری برای

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

رشد و تکامل جوانههای مولد اندام زایدی برخیوردار باشیند کیه

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

این به معنای افزای ،عملکرد در سال بعد خواهد بود .از طرفیی

درصد افزای ،داشت.

با توجه به اینکه بنههای بزرگتر تعداد و مقدار برگ بیي،تیری

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

در مقایسه با بنههای کوچکتر توليد میکنند که باعث فتوسینتز

استفاده از بنههای درشتتیر و سینگين تیر ،میی توانید عملکیرد

بي،تر در طی فصل رشد میشود لذا بي،تر بیودن تعیداد گیل،

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

وزن تر گل و وزن خدک خامیه و کاللیه در ایین بنیههیا دور از

سال های بعدی نيز عملکیرد بسیيار مطلیوبی حاصیل مییشیود.

انتظار نيست.

همچنين با توجه به طوالنی بودن استفاده از میزارع زعفیران در

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پژوه ،بيانگر تأثير معنیی دار وزن بنیه
مادری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیل زعفیران

ایران ،کاشت عميقتر بنهها ارجزيت دارد.
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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, 6.18, 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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