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  چکیده
در دانشـکده   1392-93زراعـی   ك بر عملکرد گل و بنـه زعفـران، آزمایشـی در سـال    مطالعه اثرات بافت خا منظوربه

. اجـرا شـد  در جعبـه  هاي کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوك
 -3 ،بـادي  ماسـه % 30+ خـاك مزرعـه   % 70-2 ،کود گـاوي + خاك مزرعه % 100 -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از

نتـایج آزمـایش   . کود گاوي+ خاك مزرعه % 30+ بادي  ماسه% 70 -4 و کود گاوي+ بادي  ماسه% 30+ خاك مزرعه % 70
ها نشـان داد کـه   مقایسه میانگین. گل و بنه زعفران بودعملکرد دار بافت خاك بر تمامی صفات مربوط به گر اثر معنیبیان

 12/0(و وزن خشـک گلبـرگ   ) گرم در هر جعبـه کاشـت   10/0و  59/1ترتیب  به(کالله وزن خشک تر گل، بیشترین وزن
 2-3بیشـترین تعـداد بنـه بـا قطـر      . دست آمـد  به کود گاوي+ خاك % 30+ ماسه % 70در تیمار ) در هر جعبه کاشت گرم

 3-6وزن  با ین تعداد بنهو بیشتر) هر جعبه کاشتدر عدد  75/3(کود گاوي + ماسه % 30+ خاك % 70متر، در تیمار سانتی
کـود  + خـاك  % 30+ ماسـه  % 70 در تیمـار ، )عدد در هر جعبه کاشـت  25/1(گرم  6-9و ) هر جعبه کاشت در عدد 75/1(

کـود گـاوي   + خـاك مزرعـه   % 100مطالعـه در تیمـار    کمترین مقادیر اکثر صفات موردافزون بر این،  .آمد دست به گاوي
فران در خاك داراي بافت سبک موجب بهبود رشد بنه و افزایش عملکرد گـل و کاللـه   کاشت زع کلی،طوربه. مشاهده شد

از طریـق اصـالح خـاك و    هاي داراي بافـت مناسـب و یـا    با کاشت زعفران در زمین توانرسد میمی به نظر بنابراین،. شد
 .را افزایش دادگیاه زعفران  گل و بنهعملکرد  ،خاك مزرعه بافت تر کردنسبک

 
  .کشت، ساختمان خاك، زعفران، کود گاوي، کالله ربست :کلیدي کلمات

 
    4  23  1  مقدمه

گیاهی علفی،  ،.Crocus sativus L با نام علمی زعفران
اسـت  ) Iridaceae(چندساله و متعلـق بـه خـانواده زنبقیـان     

                                                                                    
دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی  دانشجوي دکتري اگرواکولوژي، -1

 .مشهد
 .ه کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدشکداستاد گروه زراعت، دان - 2
 .استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند - 3
 .کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي سرایان، دانشگاه بیرجند - 4
 )rezvani@um.ac.ir:   نویسنده مسئول  -(* 

)Fernandez, 2004 .(یشگاه اولیه زعفران در دامنه کوهور-
 ,Kafi(باشـد  الوند در ایران مـی ویژه ناحیه هاي زاگرس و به

کننده زعفران در جهـان  تولیدکشور  ترین بزرگ ایران). 2002
به خـود  درصد زعفران جهان را  6/95بیش از تولید  کهاست 

تـن   261تولید ساالنه زعفران در ایـران   .اختصاص داده است
هـاي  کـه در ایـن میـان اسـتان     شوددر سال تخمین زده می

جنوبی قطب عمده تولیـد زعفـران   سان خراخراسان رضوي و 
، خراسـان  1391کـه در سـال زراعـی     نحوي  به ،ایران هستند

ــوبی بــه ــار، 14262و  61775ترتیــب بــا  رضــوي و جن  هکت
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ــرده   220/48و  703/200 ــد کـ ــران تولیـ ــن زعفـ ــدتـ  انـ
)Anonymous, 2012(.  وجـود، بیشـترین سـهم از    ایـن  بـا

هم از طریـق   ، آنتجارت جهانی این محصول به کشور اسپانیا
و صـادرات مجـدد آن   ) عمدتاً از ایـران (واردات این محصول 

  ).Juana et al., 2009(تعلق دارد 
دهنـده  افـزایش  زراعی، شناخت عوامـل  هاي نظام بومدر 

کمیت و کیفیت محصول امري الزامی بوده و بایسـتی جهـت   
 & Koocheki(دستیابی به عملکرد مطلوب بدان توجه شود 

Soltani, 1997(.   زعفران همانند سایر گیاهان زراعی جهـت
 نیازمنـد  عـالوه بـر شـرایط اقلیمـی،     ،تولید بیشترین عملکرد

-Naderi(باشـد  زراعـی مـی   مناسـب  هـاي اجراي مـدیریت 

Darbaghshahi et al., 2008(اســتفاده حــداکثر از لـذا   ؛
فاکتورهاي زیادي مانند سن بنـه،   ، تحت تأثیرپتانسیل محیط

... ر واحد سطح، بافت خاك، نوع تغذیـه، آبیـاري و   تعداد بنه د
تـرین   مهم آنجاکه از از طرفی، ).Sadeghi, 1993(می باشد 

اي را جهت آغازش گل تعیـین  عاملی که استعداد گیاهان بنه
؛ )Dole & Wilkins, 1999(بنـه اسـت    کنـد، انـدازه  مـی 

دسـت آوردن   بنابراین ایجاد شرایط محیطی مناسب جهت به
اي برخـوردار اسـت   با اندازه درشت از اهمیـت ویـژه   هايبنه

)Boonekapmp, 1997; Dole & Wilkins, 1999.( 
خـاك   ازجمله عوامل محیطی تأثیرگذار در این زمینـه، بافـت  

است که با تأثیر بر میزان گسترش ریشه و جـذب آب و مـواد   
قـرار   تـأثیر  اي گیـاه را تحـت  رشدي و تغذیه وضعیتغذایی، 

 & Dole(دارد  هـا  بسزایی در رشـد و نمـو بنـه   داده و نقش 

Wilkins, 1999.( 
این که زراعت زعفران به مناطق خاصی از جهان  باوجود

هـاي  در بسـیاري از خـاك  ایـن گیـاه   شده است، امـا   محدود
خصوصیات ). Azizi et al., 2013(زراعی قابلیت تولید دارد 

جـذب   فیزیکی خاك از طریق ایجاد اثر متقابل گیاه با خـاك، 
هـا، دمـاي خـاك و فعالیـت     غـذایی، نفـوذ ریشـه    آب و مواد

اي را در  مالحظـه  زي نقـش قابـل  هاي خـاك میکروارگانیسم
ـ نمایتولید محصول ایفا می بـین خصوصـیات فیزیکـی    در  .دن

-هاي رشدي گیاه، توسـعه انـدام  خاك بر ویژگی بافت خاك،
 اي و میـزان نفـوذ و  بنه گیاهاندر خصوص هاي زیرزمینی به

 ;Gresta et al., 2008(نگهـداري آب تـأثیر بسـزایی دارد    

Wuebker et al., 2001.(    ایکـرام و همکـاران)Ikram et 

al., 2012 (ترین عوامل  دریافتند که بافت خاك یکی از مهم
گیاهـان   در کننده خصوصیات رشـدي و عملکـرد گـل   تعیین

جملـه خصوصـیات    بافـت خـاك از   .شوداي محسوب میغده
نظر زمانی تا  اما از ،نظر مکانی متفاوت است که از مهم خاك

حدي پایـدار بـوده و بـر بسـیاري از خصوصـیات فیزیکـی و       
 ,.Ebrahimi khoosfi et al(شیمیایی خاك تأثیرگذار است 

هـایی بـا   خـاك  )Kafi, 2002(براساس نتایج کافی  ).2012
بیش بـا نفوذپـذیري خـوب، بهتـرین     وساختمان متوسط و کم

دل و  خـرم  .شـود کار زعفران محسوب مـی وي کشتخاك برا
ــاران  ــه ) Khorramdel et al., 2014(همک ــد ک دریافتن

بیشترین وزن خشک کالله در بافت لوم شنی حاصل گردیـد  
در پـژوهش  . که در مقایسـه بـا بافـت رسـی برتـري داشـت      

مقـدار  که با افزایش میزان شـن،   شده استدیگري، گزارش 
اي  مالحظـه  طـور قابـل  بـه  تهویـه در خاك و  پذیري آبنفوذ

نتـایج آزمـایش    ).Munshi et al., 1989( افـزایش یافـت  
که خاك لومی شـنی یـا رسـی بـا      استدیگري حاکی از آن 

تـرین خـاك جهـت رشـد و افـزایش      زهکشی خوب، مناسب
؛ زیـرا در  )Sampatah et al., 1984(عملکرد زعفران اسـت  

ــاك ــل ایجادکن خ ــب، عوام ــش مناس ــاي داراي زهک ــده ه ن
یابد و باعث بهبود عملکـرد زعفـران   پوسیدگی بنه کاهش می

بهـدانی و همکـاران   نتایج ). Gresta et al., 2008(گردد می
)Behdani et al., 2005 ( که بهبـود وضـعیت   نیز نشان داد

ساختمان خاك و افزایش ظرفیـت تبـادل کـاتیونی خـاك از     
رد طریق کاهش شستشوي پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر عملک

وجـود یـک    عالوه بر بافـت خـاك،   .زعفران اثر مثبت داشت
تواند خصوصیات رشدي گیاهـان  اي کارآمد میسیستم تغذیه

 ).Le Nard & Hertogh, 1993(اي را بهبـود بخشـد   بنـه 
زعفـران در   تـر مناسـب رشد  رکه برخی محققان عقیده بچنان
 ,.Gresta et al(آلـی دارنـد    هاي سبک و غنی از موادخاك

بیـان کـرد   ) Fernandes, 2004(که فرناندز  درحالی ،)2009
-مـی که بهترین بافت خاك براي کاشت زعفران، بافت رسی 

 .باشد
به تاثیر بافت خاك بر رشـد و عملکـرد گیاهـان    توجه  با

که تاکنون مطالعات اندکی در زمینه تأثیر  به ایناي و نظر غده
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ن فیزیکی خـاك بـر خصوصـیات رشـدي زعفـرا      هايویژگی
صورت گرفته است، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بافـت  

  .و عملکرد گیاه زعفران بود رشدخاك بر 
 

  هامواد و روش
عملکرد گیاه رشد و منظور بررسی اثرات بافت خاك بر به

در دانشــکده  1392-93زراعــی  زعفــران آزمایشــی در ســال
هـاي  کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلـوك 

تیمارهاي . تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شدکامل 

آزمایشی شامل چهار نوع بافت خاك از محـدوده سـنگین تـا    
خاك % 70 -2 ،کود گاوي+ خاك مزرعه % 100 -1(  سبک

% 30+ خــاك مزرعــه % 70 -3 ،بــادي ماســه% 30+ مزرعـه  
خـاك  % 30+ بـادي   ماسه% 70 -4 و کود گاوي+  بادي ماسه

قبل از اجـراي آزمـایش از خـاك    . بودند) گاوي کود+ مزرعه 
همراه کود گاوي  برداري شد و بهمحل اجراي آزمایش، نمونه

به آزمایشگاه منتقل و برخی خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی  
  ).2و  1جدول (ها تعیین گردید آن

  

 هاي کاشتاستفاده در جعبه مورد  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of used soil  

  کربن آلی
Organic carbon 

(%)  

  نیتروژن کل
Total nitrogen 

(%)  

  فسفر
Phosphorus 

(ppm)  

  پتاسیم
Potassium 

(ppm)  

شاخص 
  واکنش

pH  

هدایت 
  الکتریکی 

EC (ds m-1)  

  بافت خاك
Soil 

texture  
0.98  0.07 11.5  136  8.65  0.67  

  رسی
Clay 

  

  هاي کاشتمورد استفاده در جعبه نتایج آنالیز کود گاوي - 2جدول 
Table 2- Analyze results of cow manure  

  نیتروژن کل
Total nitrogen (%)  

  فسفر
Phosphorus (%)  

  پتاسیم
Potassium (%) 

  هدایت الکتریکی 
EC (ds m-1)  

  شاخص واکنش
pH  

0.98  0.11  1.22  6.63  8.22  
  

-در جعبـه  1392شهریورماه سـال   20در کشت زعفران 
بوتـه در   100با تـراکم  مربع  متر سانتی 500هایی با مساحت 

متـري  سانتی 15گرم در عمق  5/6-8مترمربع با دامنه وزنی 
قبـل از اجـراي   . صورت گرفت در فضاي باز مزرعه تحقیقاتی

دقیقه با بنومیـل ضـدعفونی    2مدت  ها بهعملیات کشت، بنه
در . خشک شدن در هواي آزاد کشت گردیدندشدند و پس از 
به هر جعبه آزمایشـی بـر اسـاس     کود گاوي تیمارهاي داراي

اضـافه   گـاوي  گرم کود 215تن کود گاوي در هر هکتار،  40
  .طور کامل با خاك مخلوط گردیدشد و به

آبیاري اول همزمان بـا کاشـت و آبیـاري دوم نیمـه اول     
هـا  و سایر آبیاري ها گلمنظور تسهیل خروج به 1392مهرماه 

 شـکنی و وجـین  عملیـات سـله  . طبق عرف منطقه انجام شد
دهی گل. نیز در طول فصل رشد صورت گرفت هاي هرزعلف

-همزمـان بـا آن نمونـه    وآغاز گردید  1392از نیمه آبان ماه 
هـا جهـت   ها صـورت گرفـت و نمونـه   برداري و برداشت گل

آزمایشـگاه منتقـل    مطالعـه بـه   گیري فاکتورهاي مورداندازه

 ي هـر گلـدان  ها برگ 1393ه ما در پایان اردیبهشت. گردیدند
گیري سطح برگ و وزن خشـک بـه   آوري و جهت اندازهجمع

ها از خاك جهـت  همچنین خروج بنه. آزمایشگاه منتقل شدند
 1393خردادمـاه   20گیري خصوصـیات رشـدي آن در   اندازه

 هـاي مـورد  صگیري تمامی شاخپس از اندازه. صورت گرفت
 SAS 9.1افـزار  هاي حاصل بـا اسـتفاده از نـرم   مطالعه، داده
اي  ها از آزمـون چنددامنـه  جهت مقایسه میانگین. آنالیز شدند

  .استفاده گردید) ≥05/0p(دانکن 
  

 نتایج و بحث

  زعفران خصوصیات گل
  تعداد گل

نتایج تجزیه واریانس نشـان داد اثـر تیمارهـاي مختلـف     
دار بـود  معنـی ، گل زعفران در هر جعبـه  بسترکاشت بر تعداد

، هـا مقایسـه میـانگین  بر طبـق نتـایج حاصـل از    ). 3جدول (
+ ماسه % 70در تیمار ) 75/3( بیشترین تعداد گل در هر جعبه
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کود گاوي مشاهده گردیـد کـه در مقایسـه بـا     + خاك % 30
درصد بیشتر بود  34کود گاوي به میزان + خاك % 100تیمار 

 ).4جدول (

  

 تحت تأثیر بافت خاك و عملکرد زعفران برخی خصوصیات) میانگین مربعات(واریانس نتایج تجزیه  - 3ول جد
Table 3- Analysis of variance (mean square) for some parameters and yield of saffron as affected by soil 

texture 

شاخص 
 سطح برگ
Leaf area 

index 

وزن 
خشک 

 برگ
Leaf 
dry 

weight 

وزن خشک 
 کالله

Stigma 
dry weight  

وزن خشک 
 گلبرگ

Petal dry 
weight  

 تر کالله وزن
Stigma 
fresh 

weight  

  تر گل وزن
Flower 
fresh 

weight  

  تعداد گل
Flower 
number 

درجه 
  آزادي

df 

منابع 
 تغییرات

Source of 
variance 

36.50ns 0.058ns  0.000084*  0.00042** 0.00040**  0.0033ns  0.083ns  3  
 تکرار

Replicate  
1144.13** 0.53*  0.000099*  0.0076**  0.0034**  0.62**  1.75**  3  

 تیمار
Treatment  

13.01 0.111 0.000018 0.00004141 0.000037 0.021 0.25 9 
 خطا

Error  

4.53 13.72  26.14  8.34  9.56 14.36  17.39 - 
 ضریب تغییرات 

CV (%) 
  

 .داري دار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنی نیبه ترتیب مع nsو * ، **
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively.  

  

  و عملکرد زعفران تحت تأثیر بافت خاك خصوصیاتهاي برخی  مقایسه میانگین - 4جدول 
Table 4- Mean comparisons of some parameters and yield of saffron as affected by soil texture  

شاخص 
سطح 
 برگ
Leaf 
area 

index   

وزن خشک 
 برگ 

Leaf dry 
weight (g. 

box -1) 

وزن خشک 
 کالله 

Stigma 
dry weight 
(g. box -1)  

وزن خشک 
 گلبرگ 

Petal dry 
weight (g. 

box -1)  

 تر کالله  وزن
Stigma 
fresh 

weight (g. 
box -1)  

  تر گل  وزن
Flower 
fresh 

weight (g. 
box -1) 

  تعداد گل 
Flower 
number 

(number. 
box-1) 

 تیمارها
Treatments  

0.13c  2.28b  0.018a  0.02d  0.033d  0.86b  2.50b  

+ خاك % 100
  کودگاوي

100% field soil + 
cow manure 

0.14c 2.02b 0.018a 0.10b 0.065b  0.90b  3.00ab  

% 30+ خاك % 70
 ماسه

70% field soil + 
30% sand  

0.17b 2.52ab 0.008b 0.05c 0.053c  0.69b  2.25b 

% 30+ خاك % 70
 کود+ ماسه 

70% field soil + 
30% sand + cow 

manure 

0.20a 2.88a 0.018a 0.12a 0.10a  1.59a  3.75a  

% 30+ ماسه % 70
 کود+ خاك 

70% sand + 30% 
field soil + cow 

manure 
  .داري ندارند اي دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنینظر آزمون چند دامنه ستون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك از در هر

Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level.  
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در ) Khorammdel et al., 2014(کـاران  دل و هم خرم

پژوهش مشابهی دریافتند که حداکثر تعـداد گـل زعفـران در    
-درصد بیشتر از خـاك  18بافت لوم شنی مشاهده گردید که 

ازآنجاکه نـوع بافـت خـاك    . هاي با بافت لوم و لوم رسی بود
-باعث تغییر در برابر فشردگی و مقاومت فیزیکی خـاك مـی  

ــردد   ;Awadhwal & Thierstein, 1985(گــ

Khorammdel et al., 2014(  رسـد بـا   نظـر مـی   ؛ لـذا بـه
تـر شـده و   افزایش میزان درصد ماسه در خاك، بافت سـبک 

از طرفـی در  . ها از خاك شـده اسـت  باعث تسهیل خروج گل
هـاي زیرزمینـی   که انـدام  این تر، به دلیلخاك با بافت سبک

از خاك مصرف ها ها و گلانرژي کمتري را جهت خروج برگ
داراي  هـا ؛ لـذا بنـه  )Khorammdel et al., 2014(کنند می

بیشتري بوده و قادر به تولید تعداد گل بیشـتري   ةانرژي ذخیر
کاشـت گیـاه در    ند کـه اهبرخی محققان بیان کرد. اندنیز شده

 بهبود جذب مـواد غـذایی   تر از طریقخاك داراي بافت سبک
رزمینی و انجام بهتر فتوسنتز هاي زیتوسعه بهتر اندام بواسطۀ

 Badiyala( شودمی تر هاي درشتموجب ایجاد بنه ،هابرگ

& Saroch, 1997( .بـا افـزایش تولیـد     مجموعۀ این عوامل
تولیـد   ،)Pandey & Srivastava, 1979( مـواد فتوسـنتزي  

هـاي  بنـه تر و همچنین افزایش تعداد هاي دختري درشتبنه
ـ   دختري ). Sadeghi, 1993( گـردد یباعث بهبود گلـدهی م

 )Riaz et al., 2008(هاي ریاض و همکـاران  نتایج پژوهش
و گرسـتا و همکـاران    Zinnia elegans ايبر روي گیاه غده

)Gresta et al., 2009 ( کـه   بر روي گیاه زعفران نشـان داد
 و باالترین تعداد گل در خاك با بافت سـبک بـه دسـت آمـد    

هـا در  بـراي رشـد بهتـر غـده    دلیل آن ایجاد شرایط مناسب 
انتخـاب   بدین ترتیـب . شدبافت سبک بیان  دارايهاي خاك
 هاي داراي بافت مناسـب جهـت کاشـت زعفـران و یـا     زمین

 تـر و در  هـاي بـزرگ  بستر کشت منجر به تولیـد بنـه   اصالح
عزیـزي و  . شوددر زعفران می ينهایت تولید تعداد گل بیشتر

ـ ) Azizi et al., 2013(همکـاران   بیـان کردنـد کـه بـا     ز نی
افزایش درصد رس، تولید گل زعفران به علت کـاهش تعـداد   

عـالوه بـر آن، ایـن محققـان     . ، کاهش یافتي دختريهابنه
هاي سنگین پس از جـذب آب، افـزایش   بیان کردند که بافت

شده  ها سله ایجاددر این خاك و از این رو کنندحجم پیدا می
  .ددگرها از خاك میو مانع خروج گل

  
  تر گل و کالله وزن

تـر گـل و کاللـه      اثر بسترهاي کشـت مختلـف بـر وزن   
هـا  مقایسـه میـانگین  نتـایج  ). 3جـدول  (دار بود زعفران معنی

بـه ترتیـب   (تر گل و کاللـه  نشان داد که حداکثر مقادیر وزن
% 30+ ماسـه  % 70در تیمار ) گرم در هر جعبه 10/0و  59/1

هــا بـه ترتیــب در  آنکــود گـاوي و حــداقل مقـدار   + خـاك  
گـرم   69/0( کود گاوي+ ماسه % 30+ خاك % 70تیمارهاي 

گرم در هر  033/0( کود گاوي+ خاك % 100و ) در هر جعبه
رونـد تغییـرات عملکـرد گـل و کاللـۀ      . به دست آمـد ) جعبه

مقدار ایـن  تر شدن بافت خاك، با سبک زعفران نشان داد که
در  کـه ه طـوري در پیش گرفت، بروندي افزایشی  هاشاخص

اختالف بین دو تیمار حـداکثر و   تر کالله،ارتباط با صفت وزن
ترین بسـتر کشـت   ترین و سنگینحداقل که به ترتیب سبک

  ).4جدول (درصد رسید  67به  شدند،محسوب می
هـاي مختلـف خـاك، نقـش خصوصـیات      در بین ویژگی

نفوذپذیري خاك بسـیار   درویژه توزیع اندازه ذرات فیزیکی به
. )Mahmoodabadi & Mazaheri, 2012(گیر است چشم

گزارش ) Lado et al., 2004(در این راستا الدو و همکاران 
ــزان   کردنــد کــه افــزودن رس بــه خــاك باعــث کــاهش می

در پژوهشی بر روي گیاه زعفـران،  . گرددنفوذپذیري خاك می
تر گل در خاك با بافت لوم شنی مشـاهده شـد   بیشترین وزن
 30و  32هاي لوم و لوم رسی به ترتیب ه با بافتکه در مقایس

در همـین  ). Khoramdel et al., 2014(درصد بیشـتر بـود   
ها در بافت لوم شنی، استقرار  تر گلعلت افزایش وزن آزمایش

ها نتیجه ایجاد شرایط بهتر براي رشد بنه تر و دربهتر و سریع
) Turhan et al., 2007(تورهـان و همکـاران   . ذکـر شـد  

همراه کود گاوي بر وزن دریافتند که استفاده از بافت سبک به
دیگـري نیـز   محققـان  . گل و کالله زعفران اثر مثبتی داشت

خاك شنی با محتواي مواد آلی بهترین خاك که ند اهبیان کرد
جهت بهبود خصوصیات رشـدي گیاهـان پیـازي ماننـد گـل      

 El-Naggar(باشد می) Hippeastrum vittatum(نرگس 
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& El-Nasharty, 2009(.  
  

  وزن خشک گلبرگ و کالله
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهاي آزمایشی 

بـا  ). 3جـدول  (دار بـود  بر وزن خشک گلبرگ و کالله معنـی 
+ ماسـه  % 70، کاربرد تیمار هامقایسۀ میانگینتوجه به نتایج 

تـرین مقـدار وزن   کود گاوي باعث حصول بیش+ خاك % 30
تـرین  گردیـد و کـم  ) گرم در هر جعبـه  12/0(گلبرگ  خشک

+ خـاك  % 100در تیمـار  ) گرم در هر جعبـه  02/0(مقدار آن 
 ایـن دو تیمـار  کـه بـین    طـوري  کود گاوي به دست آمـد؛ بـه  

افـزون  ). 4جـدول  (درصد مشاهده گردید  84اختالفی معادل 
گـرم   018/0بیشترین مقدار وزن خشک کالله معادل  بر این،

در تیمارهاي فاقد عناصرغذایی و کمترین مقـدار   بهدر هر جع
% 30+ خاك % 70گرم در جعبه در تیمار  008/0آن به میزان 

بین بیشـترین و کمتـرین مقـدار     کهدست آمد به کود+ ماسه 
  ).4جدول (درصد اختالف بود  56آن 

نشان داد که وزن خشـک کاللـه    مشابهی نتایج پژوهش
ـ   درصـد   38و  10ه ترتیـب  زعفران در خاك با بافت سـبک ب

 Gresta et(هاي با بافت متوسط و سنگین بود بیشتر از خاك

al., 2009 .( دل و همکـاران   خـرم)Khoramdel et al., 

 باعـث گزارش کردند کـه کـاهش تـراکم خـاك     نیز ) 2014
و به دنبـال آن   شده رشد رویشیافزایش  و هااستقرار بهتر بنه

ا بهبـود داده کـه از طریـق    هاي فتوسنتز کننـده ر تولید اندام
ها، گلدهی و افزایش تولید مواد فتوسنتزي توانسته بر وزن بنه

 نتـایج . خشک گل و کالله اثر مثبـت بگـذارد  نهایت وزن  در
نیـز حـاکی از آن   ) Gresta et al., 2009(گرستا و همکاران 

هاي لومی و شنی باعث حصول حداکثر مقادیر خاك است که
گزارش کرد کـه   نیز محقق دیگري. دگردزعفران میعملکرد 

ترین عملکرد زعفران در صورت اسـتفاده از خـاك لـوم    بیش
شنی یا رسی بـا زهکـش خـوب و در شـرایطی کـه مقـادیر       

 Sampatah( آیدمی، به دست شود  کود دامی استفاده مناسبی

et al., 1984 .(تر، علت اندازه درشتکلی، ذرات شن بهطوربه
تر و افزایش میزان نفوذپـذیري   رج بزرگباعث ایجاد خلل و ف

؛ )Mahmoodabadi & Mazaheri, 2012(گردد خاك می

رسد افزایش میزان نفوذپذیري خـاك  نظر میبه بر این اساس
هاي زیرزمینی باعـث رشـد   با ایجاد شرایط مناسب براي اندام

ها و اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به بخش زایشی بهتر بنه
ه افزایش عملکـرد بخـش اقتصـادي زعفـران     نتیج گیاه و در
  .شده است

  
  سطح برگشاخص وزن خشک برگ و 

نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهاي مختلف بستر کشـت  
). 3جـدول  (داري داشـت  بر صفت وزن خشک برگ اثر معنی

+ ماسـه  % 70بیانگر اثر مثبت تیمار  هانتایج مقایسه میانگین
کـه در   طوري به ،ر بودکود گاوي بر صفت مذکو+ خاك % 30

 21کود گاوي باعـث افـزایش   + خاك % 100مقایسه با تیمار 
). 4جـدول  (درصدي وزن خشک برگ گیـاه زعفـران گردیـد    

دار کـاربرد تیمارهـاي   نتایج آنالیز واریانس بیـانگر اثـر معنـی   
گیاه زعفـران   بر شاخص سطح برگمختلف بسترهاي کشت 

در ) 20/0(بـرگ   سـطح شاخص حداکثر مقدار  ).3جدول (بود 
ترین مقـدار  کود گاوي و کم+ خاك % 30+ ماسه % 70تیمار 

به دست آمـد؛   کود گاوي+ خاك % 100در تیمار ) 13/0(آن 
-طـور به. درصد بود 36که اختالف بین این دو تیمار  طوري به

تـر شـدن خـاك،    کلی، در بین تیمارهاي آزمایشی بـا سـبک  
یشی را در پـیش  سطح برگ گیاه زعفران روندي افزاشاخص 
هاي داراي بافت رسد که در خاكنظر میبه). 4جدول (گرفت 
ها کمتر بوده و این تر مقاومت خاك در برابر ظهور برگسبک

موجـب افـزایش    عامل همراه با بهبـود جـذب مـواد غـذایی    
  .سطح برگ شده استشاخص 

  
  بنه زعفران خصوصیات

  دختري تعداد بنه
اثـر تیمارهـاي مختلـف    براساس نتایج تجزیـه واریـانس   

 ).5جـدول  (دار بود زعفران معنی دختري آزمایش بر تعداد بنه
مطالعه، بیشترین تعداد بنه زعفـران در   در بین تیمارهاي مورد

کـود گـاوي   + خـاك  % 100ترتیـب در تیمـار   هر جعبـه، بـه  
کـود  + خـاك  % 30+ ماسـه  % 70و سپس در تیمار ) عدد14(

 ).6دول ج(مشاهده شد ) عدد 75/12(گاوي 
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 زعفرانهاي دختري بنهاثر بافت خاك بر خصوصیات و عملکرد  )میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس - 5جدول 
Table 5- Analysis of variance (mean square) of some parameters and yield of replacement corms of saffron as 

affected by soil texture 
  متوسط وزن بنه
Average corm 

weight 

ها بدون  وزن بنه
 پوشینه

Corms weight 
without scale  

وزن 
  هاپوشینه

Scales 
weight  

ها  وزن کل بنه
 همراه با پوشینه
Total weight 

with scale  

تعداد بنه در هر 
  گلدان

Number of 
corm per box  

درجه 
  آزادي

df 

 منابع تغییرات
Source of 
variance 

0.017ns  0.10ns 0.33ns  0.05ns  0.22ns  3  
 تکرار

Replicate  
2.15**  167.11**  0.63ns  193.59**  14.39**  3  

 تیمار
Treatment  

0.053  1.29 0.23 1.52 1.45 9 
 خطا

Error  
10.52  4.76  23.64 4.78  9.98 - 

 ضریب تغییرات
CV (%)  

 .داري عنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم م به ترتیب معنی nsو * ، **
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively.  

  
 زعفران تحت تأثیر بافت خاكهاي دختري بنهو عملکرد  خصوصیاتهاي برخی مقایسه میانگین - 6جدول 

Table 6- Mean comparisons of some parameters and yield of replacement corms of saffron as affected by soil 
texture  

 متوسط وزن بنه
 Average corm 

weight (g) 

ها بدون  وزن بنه
 پوشینه 

Corms weight 
without scale (g. 

box-1)  

  ها وزن پوشینه
scales 

weight (g. 
box-1)  

ها  وزن کل بنه
 همراه با پوشینه

 Total weight 
with scale  
(g. box-1)  

تعداد بنه در هر 
 گلدان

Number of 
corm per box  

 تیمارها
Treatments 

1.82c  23.44c  1.91ab  25.35c  14a 
  کودگاوي+ خاك % 100

100% field soil + cow 
manure 

1.38d 13.99d  2.61a  16.61d  12a  
 ماسه% 30+ خاك % 70

70% field soil + 30% 
sand  

3.00a 26.34b  1.90ab  28.24b 9.50b  

+ ماسه % 30+ خاك % 70
 کود

70% field soil + 30% 
sand + cow manure 

2.60b 31.48a  1.70b  33.18a  12.75a  

+ خاك % 30+ ماسه % 70
 کود

70% sand + 30% field 
soil + cow manure 

 .داري ندارندن در سطح پنج درصد تفاوت معنیاي دانک دامنه چند آزمون نظر ازستون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك  در هر
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level.  

  
در نیـز  ) Khalighi et al., 2006(خلیقـی و همکـاران   

، ) .Tulipa spp( اللـه  ايغده بر روي گیاه مشابهی پژوهش
ترین تعداد پیازچه در بافت خاك شنی ش کردند که بیشگزار

رسـد  نظر مـی  به .لومی در مقایسه با بافت لومی مشاهده شد
تر با ایجاد شرایط هاي سبک وجود خلل و فرج بیشتر در خاك

ها، باعث افزایش تولید تعداد بنـه دختـري   بهتر براي رشد بنه

  .شده است
  

  هاپوشینهها و وزن وزن کل بنه
ها همـراه  وزن کل بنه هاي مختلف کشت بر صفاتبستر

جـدول  (داري را نشـان داد  اثر معنی پوشینهو بدون  پوشینهبا 
ترین مقادیر دو صفت مطالعه، بیش در بین تیمارهاي مورد). 5
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در تیمار ) گرم در هر جعبه 48/31و  18/33به ترتیب (مذکور 
ها آنمقادیر  ترینکود گاوي و کم+ خاك % 30+ ماسه % 70

ـ   ) گرم در هر جعبـه  99/13و  61/16(  ۀدر تیمـار بـدون تغذی
نظـر   ازافزون بر ایـن،  . دماسه به دست آم% 30+ خاك % 70

کـود  + خـاك  % 30+ ماسه % 70هر دو صفت، بین دو تیمار 
-شامل سبک کود گاوي که به ترتیب+ خاك % 100گاوي و 

طور ترین بافت خاك در این آزمایش بودند، بهترین و سنگین
کـه در   طـوري  اختالف وجود داشت؛ به% 25میزان  متوسط به

ترین مقادیر دو صفت مذکور مشاهده گردید خاك سبک بیش
کاربرد تیمارهاي مختلف در این آزمایش بـر وزن  ). 6جدول (

- این داري را نشان نداد؛ بااثر معنی گیاه زعفران هايپوشینه
مقایســه بــا وجـود اســتفاده از بسـترهاي کشــت سـنگین در    

طـور متوسـط   بـه  از حیث این شاخص بسترهاي کشت سبک
  ).6و  5جدول ( داشت درصد برتري  21

است که افزودن  نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن
تر شدن بافت خـاك و رشـد بهتـر    خاك باعث سبک بهماسه 

افـزایش   و این موضوع در نهایـت خاك شده محیط ها در  بنه
در  محققـان . را به دنبال داشـته اسـت   هاي خواهريوزن بنه
تر شدن بافت خـاك،  دریافتند که با سنگین مشابهی پژوهش

 ,.Azizi et al( وزن خشک بنه گیاه زعفران کـاهش یافـت  

 که کاربرد تیمـار  نتایج پژوهش دیگري نیز نشان داد ).2013
لومی، عملکرد پیـاز گیـاه   خاك شنی لومی در مقایسه با  بافت

بـا   بنـابراین، ). Khalighi et al., 2006(داد الله را افزایش 
گیـرد؛  ها صورت میتوجه به اینکه تکثیر زعفران از طریق بنه

تـر نمـودن بافـت خـاك،     تـوان بـا سـبک    رسد مینظر می به
نهایت افزایش عملکـرد زعفـران    موجبات بهبود وزن بنه و در

 از طرفـی از  ).Khoramdel et al., 2014( نمـود را فـراهم  
هـاي شـنی   هـاي رسـی در مقایسـه بـا خـاك     ه خـاك آنجاک

رسـد میـزان رطوبـت    نظر میتري دارند؛ لذا بهنفوذپذیري کم
در  .شـود مـی  هـا ها مانع رشد مناسب بنـه بیشتر در این خاك

هاي مرطوب چنـدان  محققان دریافتند که خاك همین ارتباط

در شـرایط فراهمـی    زیـرا  ،باشـند مناسب کشت زعفران نمـی 
شـوند  هاي زعفران دچار پوسیدگی میحد، بنه از رطوبت بیش

)Jafarbigloo & Mobaraki, 2008; Behdani et al., 

اي و مـواد آلـی   تغذیـه  ، استفاده از موادافزون بر این ).2005
از طریق بهبـود سـاختمان خـاك     نیز کود دامی مانندطبیعی 

ها در خاك شده و عملکرد بنه زعفـران را  باعث رشد بهتر بنه
  ).Turhan et al., 2007(دهد افزایش می

  
  ي دختريهاقطر بنه

موجـود   هاياستفاده از تیمارهاي بستر کشت بر تعداد بنه
داري را زعفـران اثـر معنـی    هاي مختلف قطري بنـۀ در گروه

نشـان داد کـه   ها مقایسۀ میانگیننتایج ). 7جدول (نشان داد 
 بـین قطر  با) عدد در هر جعبه 3(ۀ دختري ترین تعداد بنبیش

+ خـاك  % 70اسـتفاده از تیمـار    در شـرایط ،  متر سانتی 1-0
 2-3و  1-2قطر  هاي دارايترین تعداد بنهماسه و بیش% 30

 11(کود گاوي + خاك % 100ترتیب در تیمار متري، بهسانتی
کـود گـاوي   + ماسـه  % 30+ خاك % 70و ) عدد در هر جعبه

-بـیش  افزون بر ایـن،  .به دست آمد) عدد در هر جعبه 75/3(
% 70متر، در تیمار سانتی 2-3قطر هاي داراي ترین تعداد بنه

و ) عدد در هـر جعبـه   75/3(کود گاوي + ماسه % 30+ خاك 
 صـفر (کود گـاوي  + خاك % 100ترین تعداد آن در تیمار کم

تر شـدن  با سنگین در مجموع. به دست آمد) عدد در هر جعبه
 دختري هايود دامی، تعداد بنهبافت خاك و عدم استفاده از ک

 ).8جدول (زعفران کاهش یافت  در گیاه بزرگ اندازةبا 
در نیـز  ) Turhan et al., 2007(تورهـان و همکـاران   

دسـت یافتنـد و علـت آن را     یمشـابه  نتایجآزمایش خود به 
اطراف ریشه گیاه و رشـد بهتـر   در بهتر محیطی ایجاد شرایط 

می ذکر نمودند؛ ایـن موضـوع   آن در صورت استفاده از کود دا
 & Unal(توسـط محقـق دیگـري نیـز ثابـت شـده اسـت        

Cavusoglu, 2005.(  
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 زعفران هاي دختريبنهخصوصیات برخی اثر بافت خاك بر ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  - 7جدول 
Table 7- Analysis of variance (mean square) for some parameters of saffron replacement corms as affected by 

soil texture  

متوسط تعداد 
 جوانه درهر بنه

Average 
number of 

buds per corm 

  هاي دختريبنهوزن 
Weight of replacement corms 

متوسط قطر 
  بنه

Average 
of corm 

diameter  
  

  هاي دختريبنهقطر 
Diameter of replacement corms  درجه

  آزادي
df 

 منابع تغییرات
Source of 
variance 

6-9  3-6 0-3 2-3  1-2  0-1  

1.61ns 2.16** 1.83ns  5.16ns  0.0075ns 0.22ns  0.41ns  1.16*  3  
 تکرار

Replicate  
3.38** 0.66ns 3.00*  25.50**  0.25*  9.56**  14.75**  8.83**  3  

 تیمار
Treatment  

0.59 0.27 0.61  2.66 0.060 0.17 1.36 0.22 9 
  خطا

Error 
  

24.96 70.27 78.17  16.32  16.16  21.50 14.35  23.57 - 
 ضریب تغییرات

CV (%)  
 .داريدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی nsو * ، **

**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively.  
  

 زعفران تحت تأثیر بافت خاك هاي دختريخصوصیات بنههاي برخی مقایسه میانگین - 8جدول 
Table 8- Results of mean comparisons of some parameters of saffron replacement corms as affected by soil 

texture  
متوسط تعداد 
 جوانه در هر بنه

Average 
number of 

buds per corm  

  هاي دختريبنهوزن 
Weight of replacement 

corms 

متوسط قطر بنۀ 
 دختري

Average of 
corm diameter 

(cm) 
 

  هاي دختريبنهقطر 
Diameter of replacement 

corms تیمارها 
Treatments  

6-9 (g)  3-6 
(g) 0-3 (g)  2-3 

(cm)  
1-2 

(cm)  
0-1 

(cm)  

2.25b  0.25b  0.25b  13.25a  1.27c  0.00c  11.00a  3.00a 
  کودگاوي+ خاك % 100

100% field soil + 
cow manure 

2.33b 0.75ab 0.25b 10.75a 1.34bc  1.75b  7.00b  3.25a  
 ماسه% 30+ خاك % 70

70% field soil + 
30% sand  

3.75a 0.75ab 1.75a 8.00b 1.76a  2.25b  7.25b 0.00c  

+ ماسه % 30+ خاك % 70
 کود

70% field soil + 
30% sand + cow 

manure 

4.00a 1.25a 1.75a 8.00b 1.72ab  3.75a  7.25b  1.75b  

+ خاك % 30+ ماسه % 70
 کود

70% sand + 30% 
field soil + cow 

manure 
 .داري ندارنداي دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنی چنددامنه آزمون ازنظرستون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك  در هر

Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level.  
  

  ي دختريهابنه یوزنتوزیع 
 تجزیه واریانس نشان داد که اثر بسترهاي کشت بر نتایج

دار در هر جعبـه معنـی  گرم  3-6و  0-3هاي با وزن  بنه تعداد
 هاي بـا ترین تعداد بنهنتایج نشان داد که بیش ).7جدول (بود 
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عـدد در   25/1(گـرم   6-9و ) عدد در جعبـه  75/1( 3-6وزن 
خـاك  % 30+ ماسه % 70در تیمار با بافت سبک یعنی  ،)جعبه

در ) عـدد در جعبـه   25/0(ها ترین تعداد آنکود گاوي و کم+ 
کلـی،  طـور بـه . آمـد  به دست کود گاوي+ خاك % 100تیمار 

 از رد بستر کشت سبک در مقایسه با بستر کشت سنگینکارب
-ازآنجاکه خـاك  ).8جدول (نظر این صفت داراي برتري بود 

-هاي سنگین شـرایط مناسـب  هاي سبک در مقایسه با خاك
هاي زیرزمینـی همچـون بنـه فـراهم     تري را براي رشد اندام

هـاي مـادري در بافـت سـبک     رسـد بنـه   می نظر کنند؛ بهمی
دختـري  هـاي  اي بیشتري را در اختیار بنهد ذخیرهتوانسته موا

هـا شـده   افزایش عملکـرد آن  قرار دهد و باعث بهبود رشد و
هـاي سـنگین باعـث    از طرفی با توجه به اینکه خـاك . است

د؛ لـذا انـرژي کمتـري    نشو صرف انرژي بیشتر براي گیاه می
هـا  هـاي جدیـد شـده و میـزان رشـد بنـه      صـرف تولیـد بنـه   

  ).Azizi et al., 2013(ت یافته اس کاهش
  

  دختري متوسط وزن بنه
دختـري   هـاي اثر تیمارهاي آزمایشی بر متوسط وزن بنه

بـر اسـاس نتـایج مقایسـه     ). 5جـدول  (دار بـود  معنیزعفران 
% 70ترین مقدار متوسـط وزن بنـه در تیمـار    ، بیشهامیانگین

و سـپس در تیمـار   ) گرم 3(کود گاوي + ماسه % 30+ خاك 
ترین و کم )گرم 60/2(کود گاوي + خاك % 30+ ماسه % 70

 38/1(ماسـه  % 30+ خاك % 70مقدار آن در تیمار بدون کود 
استفاده از کودهاي دامی و مواد ). 6جدول (مشاهده شد ) گرم

آلی در زراعت زعفران عالوه بر افـزایش حاصـلخیزي خـاك    
)Sadeghi et al., 1992(،  از طریق بهبود ظرفیت نگهداري

باعث ایجـاد شـرایط   ) Munshi et al., 1989(خاك آب در 
نتـایج  . گـردد بهینه جهت رشد بنه و افزایش عملکرد آن مـی 

کـه بـاالترین متوسـط     استحاکی از آن نیز پژوهش دیگري 
دو الیه کود گاوي در + شن + وزن بنه در تیمار خاك مزرعه 

+ شـن و خـاك مزرعـه    + خاك مزرعـه   هايمقایسه با تیمار
 ,.Turhan et al(یه کود گاوي به دست آمـد  یک ال+ شن 

اي مطالعات نشان داده است که کشت گیاهـان غـده   ).2007
در بافـت شـنی در صــورت تغذیـه مطلــوب، پتانسـیل تولیــد     

 ,Boonekapmp(کیفیـت بـاال را دارد    بـا  پیازهاي درشت و

 Khalighi(که این نتایج با نتایج خلیقی و همکاران ) 1997

et al., 2006 (در پژوهش  دیگري نیز محققان .ابقت داردمط
خود بر روي گیاه الله بیـان کردنـد کـه خـاك شـنی لـومی       

در ) گـرم  21/12(توانست پیازهایی با متوسـط وزنـی بـاالتر    
 Khalighi et(تولید کند ) گرم 52/11(مقایسه با خاك لومی 

al., 2006.(  
  

  متوسط تعداد جوانه
دار تیمارهـاي  معنی دهنده اثرنتایج تجزیه واریانس نشان

ـ  در هـر  بررسـی بـر متوسـط تعـداد جوانـه      مختلف مورد ۀ بن
هـا  نتـایج مقایسـه میـانگین   ). 7جدول (زعفران بود  خواهري

+ ماسـه  % 70ترین تعداد جوانه در تیمـار  بیانگر حصول بیش
تـرین تعـداد صـفت    و کـم ) عـدد  4(کود گاوي + خاك % 30

بـود؛  ) عـدد  25/2(کود گاوي + خاك % 100مذکور در تیمار 
کـود  + خاك % 30+ ماسه % 70که استفاده از تیمار  طوري به

گاوي، متوسط تعداد جوانه بنه گیاه زعفـران را در مقایسـه بـا    
درصـد افـزایش    44میزان  به کود گاوي+ خاك % 100تیمار 

 ,.Turhan et al(نتایج تورهـان و همکـاران   ). 8جدول (داد 

ترین تعداد جوانه در گیاه شکه بی استگر آن بیاننیز ) 2007
شن به همـراه مخلـوط کـود    + زعفران در تیمار خاك مزرعه 

کاربرد بدون کـود و   تیمار گاوي با کود شیمیایی در مقایسه با
 .به دست آمد مصرف کود گاوي

  
  گیري یجهنت

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در بـین تیمارهـاي   
کـود  + خـاك  % 30 +ماسـه  % 70 آزمایشی، استفاده از تیمار

گلدهی در گیاه زعفران  هايگاوي باعث بهبود تمامی شاخص
ترین میزان وزن بنـه زعفـران و تعـداد    گردید؛ همچنین بیش

 در مجمــوع .هــاي آن در همــین تیمــار مشــاهده شــد جوانــه
هاي این تحقیق نشان داد که خصوصیات فیزیکی خاك  یافته

گیـاه  خصوص بافت خاك بر تمـامی خصوصـیات رشـدي    به
خـاك داراي  کـه اسـتفاده از    طوري به یرگذار است؛تأثزعفران 

تر، باعث ایجـاد شـرایط بهینـه جهـت رشـد بنـه       بافت سبک
 .نهایت افزایش عملکرد گل و کالله زعفران شد زعفران و در
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تر کردن خاك مزرعه  از طریق اصالح خاك و سبک بنابراین،
کاشـت   تـر بـراي  هاي داراي بافـت سـبک  و یا انتخاب زمین

گیـاه   ایـن  توان باعث افزایش عملکرد اقتصـادي میزعفران، 
تأثیر بافـت   ترکه جهت مطالعه دقیق شودمیپیشنهاد  .گردید

اثـر   هاي آتـی خاك بر عملکرد گل و بنه زعفران، در پژوهش
بـه همـراه    دهنده بافت خـاك  هاي ذرات تشکیلسایر نسبت

ـ   یر بسـترهاي  ثیر سـا أاستفاده از منابع کودي مختلف و نیـز ت
  .مورد توجه قرار گیرد کاشت جهت تولید زعفران
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Abstract 
This experiment was conducted to study the effect of soil texture on flower and corm yield of saffron. This 

experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design with four treatments and four 
replications in box at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2011. Treatments 
included of: 1- 100% field soil + cow manure, 2- 70% field soil + 30% sand, 3- 70% field soil + 30% sand + cow 
manure and 4- 70% sand + 30% field soil + cow manure. Results showed that the effect of soil texture was 
significant on all flower and corm properties. The highest flower and stigma fresh weight per box (1.59 and 0.10 
g, respectively) and petal dry weight (0.12 g) were observed in 70% sand + 30% field soil + cow manure. The 
highest corm number in 2-3 cm diameter per box was obtained in 70% field soil + 30% sand + cow manure (3.75 
numbers). Treatment of 70% sand + 30% field soil + cow manure produced the highest corm number in 3-6 g 
(1.75 numbers) and 6-9 g (1.25 numbers) per box, but the lowest values of most studied indices were obtained in 
100% field soil + cow manure. Generally, our results indicated that light soil texture has more advantages than 
heavy soil texture in saffron cultivation. Therefore, soil modification through lighter soil application can improve 
saffron flower and corm yield. 

 
Keywords: Clay soil, Saffron, Stigma dry weight, Substrate, Yield. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1- Ph.D. student of Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 

2- Professor of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. 

3- Saffron Research Group, College of Agriculture, University of Birjand. 

4- Ms.C. of Agronomy, Sarayan Faculty of Agriculture, University of Birjand. 

(*- Corresponding author email: rezvani@um.ac.ir) 


