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 .723-731 (:9)6. زراعت و فناوری زعفران،(.Crocus sativus L) زعفران در ییاه

 

 چکیده

 6937-39 در سوا  زراعوی یشویآزما زعفران ر ییاهی ددخ ر بنه دیو تول برگبر سطح  یاریها و سطوح آبروشتأثیر به منظور مقایسه 

شوامل  یاصل عاملاجرا شد.  هیدریرخ تربت حسه تکرار در منطقه جلگهبا  یکامل تصادف هایبلوك طرح پایه قالب پلات درتیصورت اسپلهب

صفات مورد بررسی  بود. (زعفران یبآ ازیدرصد ن 91و  29، 611) یاریآب سه سطح یفرع عامل ی( وای و بارانقطره ی،کرتی )اریسه روش آب

 شیآزما هاییبردارنمونه وزن و طو  غلا  بودند. دخ ری و نیز بنه ، اندازه و تعدادخشكوزن خشك، تعداد، قطر و طو  برگ، وزن  شامل

 یمارهوایدر تان داد ن ایج نشوانجام یرفت.  39 خردادماه 61اردیبهشت و برای تعیین صفات بنه در  61در برای تعیین صفات برگ و غلا  

 ایقطوره یاریوتعداد، قطور و طوو  بورگ در روش آب ی،وزن برگ و غلا ، اندازه و تعداد بنه دخ ر بنه، وزن خشك نیش ریب ی،اریروش آب

، دسوت آمودهبو یکرتو یاریآبروش در  میزان این شاخص نیای و کم رقطره یاریآبروش در بنه نیز عملکرد  نیبه رهمچنین  .مشاهده شد

اثور  درصد( شود. 91و  61های دخ ری نسبت به دو روش بارانی و کرتی )به ترتیب ای باعث افزایش تعداد بنهیاری زعفران به روش قطرهآب

 مقدار آن نیدرصد و کم ر 611 یاریعملکرد مربوط به سطح آب زانیم نیش ریبو  دار بودیمعنبر اغلب صفات مورد بررسی  زین یاریسطوح آب

هوا را و وزن آ ن یدخ ر یهاتعداد بنه اه،یی یدرصد نیاز آب 91به  611از سطح  یکاهش آبیار ،بود یآب ازیدرصد ن 91ر تأمین مایتمربوط به 

هوای حداکثر تعداد کل و وزن کل بنهو نیز سطح ف وسن زی ییاه زعفران  نیش ریب در مجموع درصد(. 86و  67کاهش داد )به ترتیب  شدیداً

 .دست آمدهدرصد نیاز آبی ب 611ای و در سطح تأمین قطره دخ ری در روش آبیاری
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 مقدمه

و م علق  ساله( ییاهی علفی، یك.Crocus sativus L) زعفران

و  (Fernandez, 2004اسوت ) (Iridaceae) انیبه خانواده زنبق

 جملوه از و یاه ارزشمند و بوم سازیار منطقوه خراسوانعنوان یبه

 شودکشاورزی کشور محسوب می یترین محصولات صادراتمهم

(Kafi et al., 2002با وجود .) سوهیقدمت کشت زعفران در مقا 

سهم  نینوهای یاز فناور اهیی نیا ج،یاز محصولات را یاریبا بس

 باشودیمو یومبر دانش بو یم ک ش ریآن ب دیداش ه و تول یکم ر

(Koocheki et al., 2006به .) طور مثا  این اع قاد وجوود دارد

 یبرخو اسوت ولوی نیینسوب اً پوازعفوران  یو آبو یکود ازین که

 راتییودرصود از تی 81مطلوب اسوت کوه توا  نیا دیمؤ قاتیتحق

 اسوت یواریو آب یاهیوتیذ تیریوابس ه به مود اهیی نیعملکرد ا

(Abbasian, 2012 .)نشوان داده کوه  قاتیس ا تحقرا نیدر هم

وزن و توراکم بنوه نقوش  ،یاریوآب تیریخاك، مود یزیخحاصل

 ارزشوومند دارد اهیووی نیووبوور بهبووود رشوود و عملکوورد ا ییبسووزا

(Koocheki et al., 2009 .)نیاز آبی زعفران نسب اً پایین  ایرچه

ماده خشك و  ملکردبر ع ماًیمس ق یاست ولی اعما  تنش رطوب 

در یك مطالعه یذارد. ق صادی آن اثر منفی میخصوصاً عملکرد ا

راندمان مصر   درصدی نیاز آبی ییاه، بر 91و  79اثرات کاهش 

بر اساس زعفران دس ه، زعفران مم از و علوفه خشك نشوان  آب

بیش رین کارایی مصور  آب در توأمین نیواز کامول آبوی داد که 

ن ووایج . (Shirmohammadi, 2002) دموودسووت آزعفووران بووه

روزه علواوه بور  71 ی بوا دوراقطرهی اریداد که آبنشان شیپژوه

-به یسن  یهانسبت به روش یآب مصرف زانیدر م ییجوصرفه

در ییواه یول را  زانیوم نیشو ریب ،توربزرگ یهوابنه دیتول لیدل

 (. Abbasian, 2012نماید )می دیتولزعفران 

هی در بندی آبیاری از کاشت تا آغاز یلدرسد که زمانبه نظر می

بطوور  ،باشودموی ضوروری سا  او  )آبیاری در مرداد و مهرماه(

درصد نیاز آبی در تحریوك فرآینودهای پویش از  91تأمین  مثا 

یلدهی ییاه کافی بوده است. از سوی دیگر در سا  دوم، کاهش 

درصود نیواز  611درصد در مقایسه با شواهد ) 91آبیاری تا سطح 

تر و عملکورد یول د یول،دار تعوداکواهش معنوی منجر بوهآبی( 

 ه اسوتشد (درصد 77و  78، 63به ترتیب ) عملکرد کلاله خشك

(Koocheki et al., 2014 .) با توجه به ارتباط مثبت بین اندازه

 ,.Gresta et al) های زعفوران بوا تولیود یول در ایون ییواهبنه

2008; Kumar et al., 2009) .هوای دار شواخصکاهش معنی

توانود درصد نیاز آبی( موی 91وم )در سطح یل زعفران در سا  د

به دلیل اثرات منفی تنش نسب اً شدید آب بر رشد و عملکرد بنوه

درصود نیواز  29) آب به ییواهتنش جز ی ، اما های زعفران باشد

درصود  611آبی( عملکردی مشابه مصر  آب در شرای  توأمین 

ه که ممکن است به دلیل سازیاری و رشد ییوا کردآبیاری تولید 

 & Sepaskhah) باشود خشوكمهیزعفران به اقلیم خشوك و ن

Kamgar-Haghighi, 2009 در پژوهش دیگری ن ایج نشان .)

 29در هر یك از سطوح کشت پرتراکم، کواهش آبیواری توا داد 

هوای دخ وری درصد نیاز آبی تأثیری در کاهش عملکرد کل بنوه

دخ ری  هایدرصد نیاز آبی، عملکرد بنه 91اما در سطح  ،نداشت

 ,.Koocheki et al) داری تحت تأثیر قورار یرفوتطور معنیبه

2014.)   

و یلودهی در  بنوهدر مطالعه اثور روش و دور آبیواری بور تولیود 

روز  71که روش آبیاری کرتی با دور آبیاری  مشاهده شدزعفران 

ارجحیوت  یاچوهیجوروش به خاطر مصر  آب کم ر نسبت بوه 

کوه در یلودهی موؤثرتر  کردهتر تولید های درشتزیرا بنه داشت،

در تولید یل  مؤثر نقش سبب به نیز کرتی آبیاری بنابراین. هس ند

در بورای زعفوران  شودههیتر، روش آبیواری توصهای بزرگو بنه

در (. Azizi-Zohan et al., 2006تحقیق موذکور بووده اسوت )

در سوا  او   دادن وایج نشوان نیدیگری در شهرس ان قا یبررس

ی ری، جوی پش ه و کرتی( توأثیا)بارانی، قطره های آبیاریشرو

در سوا  دوم  .یل و کلاله خشك نداشو ندبر رشد بنه و عملکرد 
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 یاریوآب در تیمواربیش رین تعداد یول و عملکورد کلالوه خشوك 

نسبت بوه  یاقطره یاریسوم نیز آب ا در س .دست آمدبه یاقطره

و  بنوهیشو رین عملکورد ب نیباوجودای داشت. ها برترسایر روش

مربوط به آبیاری کرتی و حوداقل آن  مذکور برگ خشك در سا 

 ,.Mollafilabi et alبووده اسوت ) مربووط بوه آبیواری بوارانی

2007.) 

 در ،در زعفوران یاندازه بنه و یلوده نیبكیبا توجه به رابطه نزد

و زعفوران  بورگروش و مقدار آبیاری بر سطح  اثر، پژوهشاین 

قورار  یموورد بررسو رخ تربوت حیدریوهخ ری در جلگهرشد بنه د

 .یرفت

 

 هامواد و روش

رخ تربت پژوهش در مزرعه زعفران چهار ساله واق  در جلگه نیا

 -39سوا  زراعوی  در ایوم ر از سوطح در 6221با ارتفاع  هیدریح

های آب و هووایی و ن وایج آزموایش آب و داده. شدانجام  6937

 9و  7، 6هوای زموایش در جودو خاك مربوط به سا  اجورای آ

 آورده شده است.

 

 (اسد آباد)هواشناسی سینوپتیک تربت حیدریه  ایستگاهداده های هواشناسی آمار ده ساله  -1جدول 
Table 1- Decade statistic of Meteorological data from synoptic weather stations in Torbat-e- Heydarieh (Asadabad) 

 یندگمتوسط بار

 انهیسال

Annual 

precipitation 

average (mm) 

 یمتوسط دما

  سالانه 

Annual 

temperature 

average (°C) 

 حداکثر درجه 

 حرارت مطلق

Absolute 

temperature 

maximum (°C) 

 حداقل درجه 

 حرارت مطلق

Absolute 

temperature 

minimum (°C) 

 حداکثر 

  خبندانیروزهای 
Frost days 

maximum 

(day) 

متوسط تعداد 

  خبندانیروزهای 

Average 

number of frost 

days (day) 
250  10.5  36  28 - 150  125  

 

 آزمایش اجرای محل آب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -2جدول 
Table 2- Physical and chemical properties of water in experiment site 

 هیدروژن یونی قدرت

 pH 

 الکتریکی هدایت

)1-EC (dS.m  

  نسبت جذب سدیم
1S.A.R 

 کل مواد جامد محلول
)2-T.D.S (mg.lit 

7.60 
1-Meq.lit 

1300 
anions 

4.12 
1-Meq.lit 

810 
Cations 

Non 2-
3Co 7.23 Ca×Mg 

7.50 -CL 3.10 Ca 
2.9 3HCO 4.15 Mg 

4.49 2-
4SO 7.85 Na 

- - 0.12 K 
14.89 S.Anion 15.20 S.Cation 

 

 آزمایش اجرای محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -3جدول 
Table 3- Physical and chemical properties of soil in experiment site 

 خاک بافت

Soil 

texture 

  یکربن آل

Organic 

carbon 
 (% OC) 

 هدایت

 الکتریکی
EC 

)1-(dS.m 

 قدرت

 یونی

 هیدروژن

pH 

 قابل پتاسیم

 استفاده

Available K 
)1-(mg.kg 

 قابل فسفر

 جذب

Available P 
)1-(mg.kg 

 نیتروژن

 کل

total N 

(%) 

کل مواد خنثی 

 شونده
% 

2T.N.V 

درصد 

 اشباع
% 

3SP 

 رسی - سیل ی
Clay- silt 

0.601 2.20 7.87 370 27.6 0.060 16.8 54.71 

                                                                                                                                                                                                 
6- Sodium Adsorption Ratio 

7- Percentage of total neutralizing Value (% T.N.V) 

9- Saturation percentage (% SP) 

http://soilquality.org/indicators/total_organic_carbon.html
http://soilquality.org/indicators/total_organic_carbon.html


 7331، پاییز 3، شماره 6جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      080

 

 

ی( و بواران ایقطره ،یکرتی )اریسه روش آب در این تحقیق اثرات

، 611ی )توأمین اریوآبعنوان عامل اصلی و نیز مقادیر مخ ل  به

عنوووان عاموول فرعووی، بوور بووه (اهیووی یآبوو ازیوودرصوود ن 91و  29

پلوات  تیصورت اسپلهبخصوصیات رشدی و برگ و بنه زعفران 

 بررسویبا سه تکرار  یتصادف کاملهای بلوكپایه در قالب طرح 

و فاصله  ندم ر عرض داش  7م ر طو  و  9 یفرع یهاکرت .شد

 یفرعو یها. فاصله کرتم ر بودسان ی 79های کاشت نیز ردی 

در نظور  گریکودیم ور از میو نو كیو یاصل یهام ر و کرت كی

از نظر زراعی در اکثر مناطق بهکه زعفران ییجااز آن یرف ه شد.

، با توجه به رشود و شودیچند ساله پرورش داده م یاهییعنوان 

 طوی در اهیوی یآب ازین ،یاهیسطح پوشش ی رییو تی هابنه ریتکث

-مویم فواوت  یرشددر مراحل مخ ل  نیز مخ ل  و  یهاسا 

 بازعفران  یآب ازیمنظور ن نیهمبه ( وKafi et al., 2002باشد )

 ,.Kafi et al) محاسوبه و اعموا  یردیود سیمان  -روش پنمن

-از روش لوله یبه روش باران یاریآب اتیانجام عمل یبرا .(2002

 یبصورت باران یاریروش، آب نیفلکس اس فاده شد. در ا یپ یها

در موزارع  یبواران یاریونووع آبکه ایون  شودیها داده مبه کرت

 درز یهاروش از لوله نی. در اباشدمی جیرا هیدریزعفران تربت ح

 یایوبوا زوا یهاآب تحت فشار از سوراخ هشود کیدار اس فاده م

روش بوا  نیادر یردد. یمخ ل  خارج و در سطح مزرعه پخش م

عورض پاشوش قابول کن ور  و انودازه  ،آب یفشار ورود میتنظ

 باشد. یآن ساده م یریی

انجوام و  یلوله اصل لهیوسهان قا  آب ب ی،اقطره یاریآب روشدر 

-ینحوآن بهبه  یم ریان س 91اصله فبه پیت یهابا اتصا  لوله

 یذاشو ه شود، کار پیلوله ت كیزعفران   یهر دو رد نیکه در ب

 .دیانجام یرد یاریآب

 لهیو با ان قا  آب بوسو جادیها امرز کرت ،یکرت یاریآب روش در

. در دیواعموا  یرد یاریوم صل است، آب یلوله که به شبکه اصل

زعفوران در منطقوه  یآب ازین یاریفصل و قبل از اعما  آب یاب دا

م ر مکعب  7291مقدار آن  که مان یس محاسبه -به روش پنمن

تحوت فشوار  یاریوشوبکه آب ازدست آمد. تأمین آب هدر هک ار ب

در  ازیوو شوبکه موورد ن سو میس یمزرعه انجام شد که با طراحو

پوس از  ازیمقدار آب مورد ن ،یو نصب کن ور حجم شیسطح آزما

. دیواعما  یرد شیآزما یهادر کرت یاریآببرآورد در هر مرحله 

 یرطوبوت حجمو یریونوبت او  )او  مهرماه( با اندازه ی یاریآب

 شوهیدر عمق ر یزراع تیخاك و تا تأمین رطوبت در حالت ظرف

م ر در نظر یرف ه شد، انجوام یسان  19فصل رشد  یکه در اب دا

و هر کرت مشخص  ازیو مقدارآب مورد ن نییمنظور تع نیشد. بد

پوس از کسور  ،یاریوآب یبعود یها. در نوبتدیانجام یرد یاریآب

های ی کرتاریآب .دیاعما  یرد ازیمؤثر مقدار آب مورد ن یبارندی

اسفند،  71آکر،  9آبان،  69مهر،  6 شامل نوبت هفتدر  آزمایشی

م ناسب با عر   ماه بهشتیارد 69و  بهشتیاو  ارد ن،یفرورد 9

یبهشت برای تعیین صفات مربوط به ارد 61در . شدانجام منطقه 

 یبرا 39 ماه سا  خرداد 61و  7(6های هوایی )برگ و غلا اندام

 91 ی ازبوردارنمونوههوای زیور زمینوی )بنوه( تعیین صفات اندام

انجام شد و م رمرب (  679/1معاد   ی)سطح  یم ر هر ردین سا

نوه تعوداد بصوفاتی ماننود  شوگاه،یها به آزماپس از ان قا  نمونه

بورگ،  قطورها، تعداد برگ، خشك بنهوزن ها، بنه اندازه ،یدخ ر

شود.  یریویخشك برگ و غلا ، طو  برگ و غلا  انودازهوزن 

هوای بورگ بورگ، خشوك ، قطور و وزنطو  یرییاندازه یبرا

از محول طوقوه قطو  و در برداری در سطح نمونه ییاهان موجود

 لهیوسوهر برگ بقط شگاهیآزمادر . ندشد یظرو  دربس ه نگهدار

. دیویرد یرییکش اندازهطو  برگ و غلا  توس  خ و  سیکول
                                                                                           
6 - Sheath 

ییری شاخص غلا  به این علت است که آنوالیز وزن خشوك کول اهمیت اندازه -7
انجام شده و وزن خشك کل نیز نشان دهنده میزان تولیود موواد از سوطح ف وسون ز 

 کننده برگ است.
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در آون بوا  هوابورگ یحاو یهاها، پاکتکردن برگخشك یبرا

ساعت قرار داده شد و  71مدت  ییراد برایدرجه سان  21 یدما

ییری شد. همچنوین جهوت تعیوین اندازه هاپس از آن وزن برگ

 (.Kafi et al., 2002ه شد )اس فاد 6سطح برگ از معادله 

(6)                              112.05 A=31.797 × W+   

Aم ر مرب ( و : سطح برگ )سان یW)وزن خشك برگ )یرم : 

هوای بنوه، هوابنه ییری وزن خشكمنظور اندازههبافزون بر این، 

مودت هبویراد سان یدرجه  89و در آون  شدهقطعه قطعه  مذکور

هوا داده یآمار لیو تحل هیتجز ان،ی. در پاشك شدندساعت خ 18

بوا  مارهوایت نیانگیوم سهیمقا و SAS 9.1 نرم افزار اس فاده از با

 درصود 9در سطح اح ما   دانکنای آزمون چند دامنه اس فاده از

 انجام شد.

 

 نتایج و بحث

 بور یاریوآبنشان داد که اثر روش و مقدار ن ایج تجزیه واریانس 

آبیواری زعفوران  و (1جدو  )دار بود کل برگ معنیتعداد  صفات

ای باعوث افوزایش تعوداد آن نسوبت بوه دو روش به روش قطره

. اثور (9جودو  ) درصود( شود 61و  8بارانی و کرتی )به ترتیوب 

 از آبیاریدار بود و کاهش سطح آبیاری نیز بر صفت مذکور معنی

هش منجور بوه کوااه یونیاز آبی یدرصد  91و  29به  611 سطح

 زیون درصد( شد. طو  بورگ 66و  9/6تعداد کل برگ )به ترتیب 

نسبت بوه دو روش آبیواری بوارانی و  یاآبیاری قطره ریتحت تأث

آبیواری ن یهمچنودرصد افزایش داشت.  71، 67کرتی به ترتیب 

 62و  2درصد نیاز آبی نیز منجر به کاهش  91ییاهان بر اساس 

 611و  29 س فراهمیبراسا آبیاری طو  برگ نسبت به یدرصد

پهنوای  صوفت (. اثر روش آبیاری بر9)جدو   درصد نیاز آبی شد

( و آبیواری زعفوران بوه 1دار بود )جودو  معنی زیزعفران ن برگ

نسوبت بوه دو  ن شواخصیومقدار اباعث افزایش  یاروش قطره

(. 9)جدو   درصد( شد 79، 9/69روش بارانی و کرتی )به ترتیب 

دار بوود و کواهش بر صوفت موذکور معنویآبیاری نیز زان یماثر 

درصود نیواز آبوی منجور بوه کواهش  91و  29به  611آبیاری از 

 (.1درصوود( شوود )جوودو   76و  67ترتیووب پهنووای بوورگ )بووه

روش و مقادیر آبیاری بر وزن خشوك بورگ و غلوا   برهمکنش

وزن خشك برگ بیش رین که  هر چند (.6)جدو  بود داری معنی

درصود  611ای و در سطح توأمین قطره در روش آبیاریغلا  و 

ای ، ولی در روش قطره(9جدو  )نیاز آبی ییاه زعفران تولید شد 

 92ترتیب کواهش درصد نیاز آبی به 91به  611کاهش آبیاری از 

داشوت، در  بوه دنبوا درصد وزن خشك برگ و غلوا  را  96و 

 18و  92ترتیوب که این کاهش در روش آبیاری بارانی بهصورتی

درصد بود کوه  13و  98ترتیب صد و در روش آبیاری کرتی بهدر

این است که اعما  تونش و  دهندهنشانتفاوت خاصی نداشت و 

کاهش سطح آبیاری اثر یکسانی بور وزن خشوك بورگ در سوه 

 ایرچوهکه  دهدیماین ن ایج نشان  (.9دارد )جدو  روش آبیاری 

نش رطووب ی بور پایین است، ولی اعما  ت نسب اًنیاز آبی زعفران 

هرچند زعفوران اثر دارد و بنابراین  داًیشدرشد برگ و غلا  ییاه 

لیکن نباید است،  شدهبه خشکی شناخ هعنوان ییاهی م حمل به

(. زیورا Goliaris, 1999ی قورار ییورد )در شرای  تونش خشوک

زعفوران  عوامل کاهش عملکرد نیترکمبود رطوبت خاك از مهم

رطووب ی مویشدت م أثر از شرای  به زنی اهیاست و رشد اجزاء ی

 ن ووایج آزمووایش غلووامی و همکوواران(. Kafi, 2002د )باشوو

(Gholami et al., 2006)  سوببنشان داد که تونش خشوکی 

افزایش نسوبت که شد، در حالیتر و خشك کل ییاه وزن کاهش

مواده  دیوتول شی. علوت افوزاداشوت به دنبا را وزن برگ به بنه 

و توداوم بورگ  ش ریمطلوب، یس رش ب یاریآب  یخشك در شرا

جهوت اسو فاده  مناسبمنب   جادیکه موجب ا باشدآن میسطح 

 اف وهیماده خشك بهبودتولید و ی شده اف ینور دراز  ش ریهر چه ب

 یهووا انوودام اصوولگبوور .(Osborne et al., 2002اسووت )

 اهوانیمحول انجوام ف وسون ز در ی نیترنور و مهم کنندهافتیدر

تشعش  هوم  افتیدر زانیسطح برگ م شید. با افزاهس ن یزراع

امکوان را  نیوا شو ریرشد زودتر و سطح بورگ ب. ابدییم شیافزا
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اسو فاده  نوهیصورت بهها بهکه از نهاده آوردیفراهم م اهیی یبرا

 انیدر پا یتربزرگ یهاو بنه ش ریب یمواد ف وسن ز دیشود تا تول

ی زعفران که طولوانیدر مرحله رشد رویش شود. دیفصل رشد تول

عنووان ها بوهشود، برگفنولوژیکی آن محسوب می ترین مرحله

بنه رشد تولید کننده مواد ف وسن زی، مواد پرورده لازم برای اندام

 کنند. میزانها من قل میو به آن را فراهم نموده استها و ریشه 

 هوا بوه سوطح ف وسون ز کننوده ومواد ان قا  یاف ه به بنه و ریشه

 ,.Kafi et al)اندمان ف وسن ز در واحد سطح برگ بس گی دارد ر

 & Torabi) براساس ن وایج تحقیوق ترابوی و صوادقی .(2002

Sadeghi et al., 1994 )ریشوهیهای مادربنه با تحلیل رف ن ،

تر شدن بنوه ندارند و درشت های بنه نقشی در جذب مواد غذایی

به بنوه  یات بنه مادران قا  مح وی دخ ری پس از این، مربوط به

. در این آزمایش نیوز باشدیها مبرگ دخ ری و همچنین ف وسن ز

 یاریودر روش آبمشاهده یردید که  وزن و تعوداد بنوه دخ وری 

از آبی زعفران م ناسوب یدرصد ن 611ای و در سطح تأمین قطره

 یشویدر آزمابا افزایش وزن، طو  و قطر برگ  افوزایش یافوت. 

نشان داد کوه وزن بنوه  (NasrAbadi, 2012ی )نصرآباددیگر 

 بووود،مربوووط بووه طووو  و عوورض بوورگ  اتیخصوصوو ازم ووأثر 

درصد ماده خشوك  نیش ریب یداراو درشت  یهابنه کهیطوربه

های بوزرگ و بوا برگآمدند که داری  به وجودهای مادری از بنه

  بودند. وزن خشك بیش ری 

 هوایو غلا  هابرگ که نیز مشاهده شد جین ا پژوهش حاضر در

ای و در سوطح قطوره یاریودر روش آب ،شو ریبزری ر و بوا وزن ب

 . شد دیزعفران تول اهیی یآب ازیدرصد ن 611تأمین 

خشك بنهوزن  و اندازه ،تعداد صفات بر یاریآباثر روش و مقدار 

هوای تعداد بنوهکه (. از آنجایی2)جدو  بوددار معنی های دخ ری

هویچ یوك از عملیوات  بنابراینکیل شده مادری در سا  قبل تش

. آبیواری زعفوران بوه اندنداشو هی بر آن ریزراعی سا  جاری تأث

های دخ ری نسبت بوه دو ای باعث افزایش تعداد بنهروش قطره

. (8)جودو  درصد( شود 91و  61روش بارانی و کرتی )به ترتیب 

 و (8)جودو  دار بوودآبیاری نیز بر صفت موذکور معنوی مقداراثر 

منجور بوه نیواز آبوی درصود  91و  29بوه  611کاهش آبیاری از 

 شود. درصود( 67و 69های دخ ری )بوه ترتیوب کاهش تعداد بنه

م وسو   شودن تورای باعث بزرگآبیاری زعفران به روش قطره

 9/2نسبت به دو روش بارانی و کرتی )به ترتیب بنه دخ ری  قطر

و  29به  611کاهش سطح آبیاری از  نی. همچندرصد( شد 61و 

های دخ ری )به ترتیب بنه اندازهکاهش اه، ینیاز آبی یدرصد  91

هوای وزن خشك بنوه .(8دنبا  داشت )جدو را به درصد( 79و 2

ای نسوبت بوه دو روش آبیواری آبیاری قطره ریدخ ری تحت تأث

افزون بر درصد افزایش داشت.  91و  77ترتیب بارانی و کرتی به

درصد نیاز آبی منجر به کاهش   91اساس  آبیاری ییاهان برن، یا

 29 مارهای توأمینیت وزن خشك بنه نسبت به یدرصد 86و 79

اه، یوافزایش تولید در ی (.8شد)جدو  اه ییدرصد نیاز آبی  611و 

در محوی  ریشوه و در ن یجوه ان قوا  قابل وصو   وجود آبتاب  

سون ز ها و در نهایت انجام ف وعناصر غذایی لازم از ریشه به برگ

 ,Shirmohammadiی )محمود ریشودر شرای  بهینوه اسوت. 

 ،اسوت نییزعفران نسب اً پا یآب ازینشان داد که هر چند ن( 2002

بور  ماًیخواك، مسو ق ولی اعما  تنش رطوب ی و کمبود رطوبوت

و خصوصواً عملکورد  ، رشود بنوه زعفورانعملکرد مواده خشوك

ری توا سوطح در مطالعه موذکور آبیوا دارد. یآن اثر منف یاق صاد

اه منجور بوه کواهش رانودمان یی یآب ازیدرصد ن 91و  79 تأمین

 ییکوارا نیشو ریب ی شود وبنه دخ ر زانیبراساس م مصر  آب

 .آمود دسوتزعفران به یکامل آب ازیتأمین نمار یتمصر  آب در 

(، جووانگیر و Surendra et al., 1994سووورندرا و همکوواران )

سوونی و امیوودبیگی ( و حJangir et al., 1996) همکوواران

(Hassani & Omidbeigi, 2002 نیز با بررسی اثر آبیواری و )

بر رشد تعدادی از ییاهان دارویی یزارش کردند که  تنش خشکی

کوه به طووری ،داری بر عملکرد اق صادی داشتآبیاری اثر معنی

و عملکورد بالواتر را بوهشوده مطلوب  رشدباعث افزایش آبیاری 

 . همراه داشت
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)تأمین  اهیآب به ی تنش یاعما  جز برخی محققان مع قدند که 

 جهت اهیهای یشهیرشد ر كیبه تحر منجر(، یآب ازیدرصد ن 29

 صیتخصو شیافزاو  شودیاز خاك م ییعناصر غذا ش ریب جذب

دنبوا  ( را بوهزعفورانی ها)بنه ینیزم ریبه اندام ز ییغذا عناصر

رشود  كیودنبوا  تحرکه بوه رسدیم نظربه گر،یت دعباردارد. به

 نیا با .یابدمی شیاز خاك افزا ییغذا عناصر درصد جذب شه،یر

( بور یآبو ازیودرصود ن 91 نی)تأم دتریهای شدتنش اعما وجود 

را بوه یزعفران توأثیر منفو دخ ری هایو عملکرد بنه شهیرشد ر

 ;Sepaskhah & Kamgar-Haghighi, 2009دارد ) دنبوا 

Yarami et al., 2011.) بوا ان شده است کوه یدر همین راس ا ب

در نظر یورف ن ارزش اق صوادی بالوای آب مصورفی در منواطق 

کوه برناموه آبیواری  رسودینظر مخشك و نیمه خشك کشور، به

)بس ه تواند درصد نیاز آبی ییاه می 29 فراهمی زعفران بر اساس

 ,.Koocheki et al) دمنطقی و قابل توجیه باش به اقلیم منطقه(

اجرا  خشكمهیندر مطالعه حاضر که در اقلیمی خشك و  .(2014

 29بوه  611شده است مشاهده شد که کاهش آبیواری از سوطح 

های دار خصوصیات رشدی بنهدرصد نیاز آبی سبب کاهش معنی

در مطالعوه دخ ری شده و عملکورد بنوه دخ وری را کواهش داد. 

 چندسوالهایش تعداد بنه در مزارع دیگری نیز مشاهده شد که افز

هوا در جوذب آب و موواد زعفران سبب افزایش شدید رقابوت آن

هوا و شود و لذا با کواهش میوزان آبیواری مقودار بنوهغذایی می

. (Khazaei et al., 2013) شوودکم ر موی داًیشدها عملکرد آن

پژوهش حاضر نیز در مزرعوه چهوار سواله زعفوران انجوام شود، 

 ها در جوذب آب وهبندلیل رقابت شدید بهرسد نظر میبنابراین به

منجر به کوچك کاهش میزان آبیاری  ،مواد غذایی مورد نیاز رشد

  .(8جدو  ها و کاهش عملکرد بنه شده است )شدن بنه

 

 یاریآب مقدار وروش  تأثیر تحت زعفران ی دختریهابنه رشدی  صفات( مربعات میانگین) نتایج تجزیه واریانس - 7 جدول
Table 7- Results of variance analysis (mean of squares) growth traits replacement corms of saffron affected by irrigation 

method and level 
  یهاوزن خشک بنه

 دختری
Dry weight of 

replacement corms 

 یهابنهقطر 

 دختری
Replacement 

corms diameter 

 دختری یهابنه تعداد کل
Total number of 

replacement 
corms 

 آزادی درجه
df 

 تغییر منابع
Source of variation (S.O.V) 

ns43493 ns2.64 ns5349 2 
 تکرار

Replication 

**286412 **12.15 79717** 2 
 روش آبیاری

Irrigation method 

52867 2.67 1751 4 
 خطای او 

E (a) 

**1084307 **62.6 207113** 2 
 سطح آبیاری

Irrigation level 

ns4757 ns1.96 ns1723 4 
 سطح آبیاری × روش آبیاری

Irrigation method × Irrigation 

level 

40621 1.44 9024 12 
 خطای دوم

E (b) 

- - - 26 
 کل

Total 

  % (.C.V) ضریب تیییرات - 14.6 5.20 17.2

: **,*, ns درصد 6 و 9اح ما    حوسط در داریمعن و داریمعن غیر ترتیب به. 
ns,* and **, non-significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. 
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 یاریآب مقدارزعفران تحت تأثیر روش و دختری های بنه مربوط بهنتایج مقایسه میانگین صفات  -8 جدول

Table 8- Mean comparison replacement corms traits of saffron affected by Irrigation method and level 
  یهاوزن خشک بنه

 دختری 
Dry weight of 

replacement corms 
)2-(g.m 

 بنه قطر 

  دختری 
Replacement 

corms 
 diameter (mm) 

 تعداد کل

 های مادریبنه

Total number of 
mother corms 

)2(No.m 

 تعداد کل

 دختریهای بنه

Total number of 
)2eplacement corms (mr 

 تیمار
Treatment 

 روش آبیاری    
Irrigation method 

b1020 b22.2 a602 *c545 
 کرتی

Basin 

ab 1119 22.7 ab a618 b664 
 بارانی

Sprinkler 

a1366 a24.4 a602 a731 
 ایقطره

Drip (Tape) 

 مقدار آبیاری    
Irrigation level 

a2149 a25.3 a600 a781 
 Water 100نیاز آبی ) 611%

Requirment (WR) %) 
b1211 b23.7 a632 b678 29% ( 75نیاز آبی WR %) 

c802 c20.2 a592 c482 91% ( 50نیاز آبی WR %) 

 .ندارند درصد پنج اح ما  سطح در دانکن یادامنه چند ونآزم اساس بر یکدیگر با یداریمعن اخ لا  مشابه حر  یك حداقل با هایمیانگین س ون هر در و عامل هر : برای*
*: For each factor and in each column means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at 5% level 

of probability. 

 

هوای ای رشد و عملکرد بنهاری قطرهیش کنونی روش آبیدر آزما

 اثور روشش داد. در مطالعوه مشوابهی یدخ ری زعفوران را افوزا

بررسوی و  زعفورانبنوه رشد  یبر رو ای()کرتی و جویچه ارییبآ

 شود بزری ور هایبنه دیتولمنجر به  یکرت ارییبمشاهده شد که آ

(Azizi-Zohan et al., 2006.) که در پژوهش دیگری در حالی

در میزان آب مصرفی  ییجوهعلاوه بر صرف ،صورت تیپبه آبیاری

 ی شودترهای بزرگتولید بنه منجر بههای سن ی نسبت به روش

((Abbasian, 2012 .رسود، بوا توجوه بوه نظر میدر مجموع به

خشك مهیت دس رسی به مناب  آبی در مناطق خشك و نیمحدود

ز رشود و عملکورد یی مصر  آب و نیش کارایت به افزایو با عنا

عنووان ای ایون روش آبیواری بوهاری قطرهیآب  یزعفران در شرا

 الگویی در توسعه کشت مزارع زعفران توسعه یابد.

 رییگجهینت

ای و در بیش رین وزن خشك برگ و غلا  در روش آبیاری قطره

یطورهب. درصد نیاز آبی ییاه زعفران تولید شد 611سطح تأمین 

یواز درصود ن 91بوه  611ای کاهش آبیاری از که در روش قطره

درصد وزن خشك برگ و غلا  را  96و  92ترتیب کاهش آبی به

ش تعداد بنوهیای زعفران سبب افزااری قطرهی. آببه دنبا  داشت

ها نسبت به دو روش بارانی و کرتی شود. های دخ ری و وزن آن

اه، تعوداد یواز آبوی ییدرصد ن 91به  611اری از سطح یکاهش آب

 67ب یوکاهش داد )به ترت داًیشدرا  هاآنی دخ ری و وزن هابنه

اری یو)آب یاز آبویدرصدی ن 79کاهش  کهیدرصورتدرصد(  86و 

از آبی، کاهش یدرصد ن 611از آبی( نسبت به یدرصد ن 29اه با یی

 2ب یوترتجاد کرد )بهیهای دخ ری ااندکی را در مقدار و وزن بنه

-ای مویی روش آبیاری قطرهریکاریبهدر مجموع  درصد(. 79و 

عنوان د با توجه به محدودیت مناب  آبی و کارایی بیش ر آن بهتوان

 الگویی در آبیاری مزارع زعفران اس فاده شود.
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Abstract 

In order to compare the effect of irrigation levels and methods on leaf area and replacement 

corm production of saffron during 2013-2014 growing season, a split plot experiment was 

conducted in randomized complete block design with three replications in the Jolgeh Rokh 

District, in 35 km Torbat Heydarie. The main plot basin irrigation, drip and sprinkler irrigation 

and sub plot was three levels of irrigation (100, 75 and 50 percent water requirement of saffron). 

The traits studied were including dry weight, number, diameter and length of leaf, dry weight, 

size and number of replacement corms, weight and length sheath. Sampling for determining the 

characteristics of leaf and sheath was done on April 30, and for corm it was done on May 31, 

2014. The results showed that in the irrigation method treatments, the most dry weight of corm, 

leaf and sheath weight, size and number of replacement corm, number, diameter and length of 

leaf were observed in the case of drip irrigation. In addition, the best yield was observed in drip 

irrigation and the lowest amount was seen in basin irrigation. Saffron irrigation with the drip 

method resulted in an increase of the number of replacement corms compared to the sprinkler 

and basin methods (10 and 34 percent, respectively). The effect of irrigation levels was 

significant on some of the traits that were studied and the most yield was related to 100 percent 

irrigation level and the lowest one was in the 50 percent water requirement. Reducing irrigation 

from 100 to 50% crop water requirement severely reduced replacement corms number and their 

weight (62 and 86 percent, respectively). Consequently, the most photosynthesis level of 

Saffron and also the maximum amount of total number and total weight of replacement corms 

were obtained in the drip irrigation case and 100 percent irrigation level.   

 

Keywords: Drip irrigation, Sprinkler irrigation, Basin irrigation, Corm, Water requirement. 
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