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 )Crocus sativus L.(  گیالن لنگروددر  
  

  3و حمیدرضا درودیان 2، گلنوش دهنادي مقدم*1سید مصطفی صادقی

  
 10/6/1393 :تاریخ پذیرش      15/6/1392: تاریخ دریافت

  
  چکیده

گیالن،  لنگروددر ) Crocus sativus L.( زعفران بر خصوصیات رشد و عملکردق و فاصله کاشت تاریخ، عماثر بررسی بهترین  منظور به
اجـرا   1390-1391در سـال زراعـی    در شهرستان لنگـرود تکرار سه  باکامل تصادفی  يها بلوكفاکتوریل در قالب طرح  صورت بهآزمایشی 

در دو سطح ) B( ، عمق کاشت) :a3شهریور 25و  :a2مرداد a1: ،25تیر 25(در سه سطح ) A(فاکتورهاي آزمایش شامل تاریخ کاشت . گردید
. در نظـر گرفتـه شـد   ) :10c2 متـر سـانتی  و :5c1متـر  سانتی(در دو سطح ) C(و فاصله بوته روي ردیف ) :10b2متر و سانتی :5b1 مترسانتی(

و  مترمربـع ، طول گـل، تعـداد گـل در    ها کاللهطول شده شامل عملکرد کالله خشک، وزن تر گلبرگ، وزن خشک برگ،  یريگ اندازهصفات 
کاللـه، وزن   وزن خامـه و  فاصـله کاشـت بـر    عمق و ،اثر فاکتورهاي تاریخ کاشت، نتایج نشان داد. بود زعفران تعداد روز از کاشت تا گلدهی

بـر وزن  ) عمـق کاشـت  ( Bاثـر فـاکتور   . است دار یمعن درصد1در سطح احتمال  تعداد روز از کاشت تا گلدهی و مترمربعترگل، تعداد گل در 
در سـطح   روز از کاشـت تـا گلـدهی    و تعـداد  خامه وزن خشک برگ، وزن کالله و بر A×B همچنین اثر متقابل .نشد دار یمعنکالله و خامه 

وزن  بـر صـفت  تنها BC  اثر متقابل. بود دار یمعن مترمربعخامه و تعداد گل در  وزن کالله و برAC  اثر متقابل. شد دار یمعن درصد 5احتمال 
) کیلوگرم در هکتـار  9/4(  خامه بیشترین عملکرد کالله و) a3c1(متر سانتی 5 فاصله کاشت و کاشت شهریور یخشد تار دار یمعنخشک برگ 

را  بـرگ متر باالترین عملکرد را بر صفت وزن کاللـه و خامـه و وزن خشـک    سانتی 25×  5  تراکم. به همراه داشت) 67/64(و تعداد گل را 
را  تعـداد گـل   و )کیلـوگرم در هکتـار  3/1( خامـه  کمترین عملکرد کالله و )a1c2(متر سانتی 10فاصله کاشت  تاریخ کاشت تیر و نشان داد و

) a1c1( و متـر سـانتی  5  فاصله کاشت متر وسانتی 5  عمق کاشت )b1c1(بیشترین وزن خشک برگ از اثر متقابل . مراه داشته به) 83/19(
 متـر و سـانتی  5 عمـق کاشـت   )(b1c2 وزن خشک برگ از اثر متقابـل  ینو کمترمتر به دست آمد سانتی 5 فاصله کاشت کاشت تیر وتاریخ 

در شرایط اقلیمـی و خـاکی    شود یمپیشنهاد . متر به دست آمدسانتی 10 تاریخ کاشت تیر و فاصله کاشت )a1c2(متر و سانتی 10 فاصله بوته
بنـه   80( پژوهشباالترین تراکم این  از در سال اول کشت، برداري زعفرانعملکرد و دوره بهره آوردن باالترین ستبه دبراي  ،منطقه گیالن

 .استفاده شود مردادماه در کشتمتر سانتی 10و عمق  یورماهشهرکشت متر در سانتی 5عمق  در )مترمربعدر 
  

 .خامه و کالله، تراکم کاشت، بنه :کلیدي کلمات
 

    1 مقدمه
از خـانواده زنبـق، گیـاه    ) Crocus sativus(زعفران با نام علمی 
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  ). Hossinzadeh & Younsi , 2002( باشد یمآن 
کرومـوزوم عقـیم بـوده و تکثیـر آن از      24این گیاه تریپلویید بـا  

ایـن   يها بنه. گیرد یممــادر صورت  از بنهپر تـو يها بنه یجاداطریق 
در  حالت گذران خواب ظـاهري و حقیقـی  تابستان به  يها ماهگیاه در 

 کننـد  یمـ دوباره خود را از اوایل پاییز آغـاز   رشدو  مانند یمزمین باقی 
)Flavand & Mazaheri, 2000.( حال  گزارشات موجود در بر اساس

ترکیـه، یونـان، ایتالیـا، هندوسـتان،     حاضر کشورهاي ایـران، اسـپانیا،   
آسیاي میانه مناطق اصلی تولید  ياز کشورهابرخی  کشمیر، مراکش و
انتشــار جغرافیــایی  ). Kianbakht, 2007( شــوندآن محســوب مــی

 ،کاشمریدریهح تربتقائنات،( خراسان يها استانایران شامل  زعفران در
ـ . مازنـدران اسـت   ، یزد، کرمان، گیالن و)غیره و کـل تولیـد   انگین می

 درصد آن 80تن است که بیش از  205حدود  در جهانساالنه زعفران 
 بنـه  .)Tajiani & Koopaei, 2005( شـود برداشـت مـی   یـران در ا

تـوان  زعفران را از موقع خزان بوته در اوایل خرداد تا اواسط مهـر مـی  
تابستان که هوا و زمین بسیار گرم  اواسطا بهتر است در کشت نمود ام

آسـیب ببیننـد    ها بنهو درصد رطوبت نسبی هوا باالست و ممکن است 
و از خاك درآورده و در محـل سـرد    قبالً ها بنهکشت نشود مگر اینکه 

 هـا و موجب ظهـور ریشـه  بنه تأخیر در کشت . نگهداري شوند یخشک
 شـود مـی  ها بنه يشود و موجب خسارت به ریشه بهینهها میچهساقه

)Behnia, 1991(. تاریخ  بررسی اثر منظور به پژوهشیدر  ققینمح-
هاي گیاه زعفران در منطقـه نطنـز بـه    هاي کاشت بر عملکرد اکوتیپ

-در تاریخ کاشت منجر به کـاهش معنـی   یرتأخاین نتیجه رسیدند که 
 15تـاریخ کاشـت   . گـردد داري در تمامی صفات مـورد آزمـایش مـی   

) مـرداد  15و  تیـر  15خـرداد،   15(هـاي بعـدي   اردیبهشت بـر تـاریخ  
  ). Pazoki et al., 2010( ارجحیت دارد

عمق کاشت مناسـب نیـز یکـی دیگـر از راهکارهـاي عملکـرد        
عمـق کاشـت مناسـب باعـث     . باشـد زعفران در واحد سطح زمین می

-مـی  در تابستان زدگیو از گرما در زمستان زدگیها از یخحفاظت بنه
 یرتـأث بررسی  منظور به دیگر زمایشیآدر ). Abrishami, 1997( شود

عمـق   ،زراعی زعفران هاي یژگیوکشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر 
 متـر و سانتی )20و  15( هاي دیگرسانتیمتر نسبت به عمق 10کاشت 

، 8(هـا  تن بنه در هکتار در مقایسه با سایر تـراکم  21و  19هاي کماتر
اختالف ه و این داشت عملکرد بیشتري  )بنه در هکتار تن 16 و13، 11

  ). Koocheki et al., 2011( بود دار یمعن درصد 1در سطح احتمال 
بررسی عمق کاشت بنـه زعفـران در شـرایط     منظور بهدر تحقیقی 

 20و  15 يهـا  عمـق بیشترین عملکرد زعفـران بـه ترتیـب در     ،گناباد
 انتخـاب . (Mokhtarin & Rahimi, 2006) آمد متر به دست یسانت

بـرداري ایـن   دوره بهره عفران ضمن افزایشتراکم کاشت مناسب در ز
طـول دوره بـین کاشـت تـا      و کـاهش زراعت سبب افزایش عملکـرد  

علوي شهري . (Abrishami, 1997) شوداقتصادي شدن عملکرد می
بهترین تراکم را در کاشت  (Alavi Shari et al., 1994)و همکاران 

 هـا  آنحقیقـات  مطابق ت. اندگزارش نموده مترمربعبوته در  50زعفران 
داري افـزایش  معنـی  طـور  بـه افزایش تراکم کاشت عملکرد زعفران را 

در تحقیقی دیگر در رابطه با اثر فاصله خطوط و روش کاشت  .ددهمی
خطـوط  بـین  هاي زعفران ایران مشخص شد فاصـله  بر عملکرد توده

 از عملکـرد بیشـتري   متـر  یسانت 10و روي ردیف  متر یسانت 30کاشت
 & Ghalavand( برخـوردار اسـت   یر الگوهـاي کاشـت  نسبت به سا

Abdollahian-Noghani, 1994( .  
 در مـورد مشکالت کشاورزان گیالنـی   ینتر مهماز جمله  ازآنجاکه

 مخصوصـاً  گیاه زعفران، عدم آگاهی از نحوه زراعت زعفران در گیالن
هـوایی ایـن    با توجـه بـه شـرایط آب و   تاریخ کاشت و الگوي کاشت 

ن بهتـری این مطالعه بـا هـدف تعیـین    . باشدخاك آن می نوع منطقه و
در شرایط آب و هـوایی گـیالن انجـام     الگوي کاشت زعفران تاریخ و

 .شد
  
  ها روش ومواد 

 کاشـت و ارزیـابی تـأثیر    بهترین تاریخ تعیین منظور بهاین تحقیق 
 در قالـب آزمـایش فاکتوریـل    صـورت  بهفاصله کاشت زعفران  عمق و
لنگرود واقع  در شهرستانتکرار  در سهل تصادفی هاي کامبلوكطرح 

مترمربـع در سـال    250مسـاحت   زراعـی بـا  ین درزمـ گـیالن   داستان
فاکتورهـاي آزمـایش شـامل تـاریخ     . اجرا گردیـد  1390-1391زراعی

) :a3شـهریور  25 و:a2 مـرداد a1: ،25تیـر 25(سطح  در سه) A(کاشت 
صله بوتـه روي  فا متر وسانتی :10b2 و :5b1 دو سطح عمق کاشت در

 معـادل . متر در نظر گرفته شـد سانتی :10c2و  :5c1دو سطح  ردیف در
بـه خـاك   در هنگـام تهیـه زمـین    کود دامی پوسیده  در هکتارتن  40

-گرم بعد از آماده 8وزن متوسط  سالم با مرغوب و يها بنه. افزوده شد
هـر   تکرار کشت گردیـد و  در سههاي ذکر شده سازي زمین در تاریخ

 خط کاشـت در  5شامل متر  2طول کرت آزمایش به  12ار شامل تکر
در نظـر   مترسانتی 25 ها یفردفاصله بین  .شد رفتهگ در نظرهر کرت 
هاي تصادفی انتخاب نمونه پس از گلدهی از هر کرت تعداد. گرفته شد
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وزن خشـک بـرگ، وزن تـر گـل،     . گیري صفات انجام گردیـد اندازه و
و تعـداد   مترمربـع و خامـه، تعـداد گـل در    طول گل کامل، وزن کالله 

-کلیـه داده . شـدند  یريگ اندازهدرصد گلدهی  50روزهاي از کاشت تا 

  وSPSS-ver15  آمــاري افــزار نــرمهــاي حاصــله بــا اســتفاده از 

MSTAT-C ها بر اسـاس  میانگین مورد تجزیه واریانس قرار گرفته و
  .ندمقایسه شد درصد 5آماري  در سطحآزمون مقایسه میانگین دانکن 

  
  در زعفران گیري شدهتاریخ، عمق و فاصله کاشت براي متغیرهاي اندازه اثرتجزیه واریانس  نتایج -1جدول 

Table 1-Results of factor analysis of variance on the planting depth and spacing for the variable of saffron 
     Mean square                                                          میانگین مربعات 

  منبع تغییر
S. O. V 

df  
 خشک وزن

  برگ
Leaf dry 
weight  

تعداد گل در 
  مترمربع
Flower  

number per 
squre meter 

وزن کالله و 
  خامه

Stigma and  
style weight 

  طول 
  گل کامل
Flower  
length  

  وزن تر گل
Fresh  

 flowers 
weight  

  تکرار 
Replication 

2  *50.246  11.331ns  0.009**  12.583*  2.250ns 

(A)  تاریخ کاشت  
Planting date 

2 2.041ns 111.654**  0.066**  845.083**  121. 083** 

(B) عمق کاشت  
Planting depth 

1 7.263ns 37.636**  0.003ns  186.778**  152.111** 

(C) فاصله کاشت  
Planting spacing 

1 504.976** 1099.044**  0.509**  8898.778**  0.444** 

 (B) ×  (A)  تاریخ × اثر متقابل عمق  
Depth × Date Interaction 

2 43.600* 6.380ns  *0.003  2.861ns  25.528** 

(C) ×  (A) فاصله  × تاریخ  
Dpacing × Date interaction  2 14.646ns 10.467ns  0.007**  103.361**  3.528ns 

(C) ×  (B)فاصله × عمق 

Spacing × Depth interaction  1 61.439* 0.528ns  0.000ns  1.000ns  5.444ns 

(B)  ×  (C) ×  (A)فاصله × عمق × تاریخ  
Date*Depth × Spacing interaction 

2 7.156ns 2.290ns  0.001ns  0.583ns  1.561ns 

 خطا
Error  22 9.066 4.367  0.001  3.341 3.614 

CV    20  14 10 4  21  
.درصد 1و  5در سطوح احتمال  دار یمعنو  داري یمعنبه ترتیب عدم ** و * ،    ns 

ns, * and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.     
  

  نتایج و بحث
  خامه ووزن کالله 

 بین سطوح مختلف تاریخ کاشـت و فاصـله کاشـت و تیمارهـاي    
در سطح  داري یمعنحاصل از اثر متقابل سطوح این دو فاکتور اختالف 

شـهریور   25تاریخ کاشـت  ). 1جدول(درصد مشاهده گردید  1احتمال 
کاشـت از وزن کاللـه و خامـه بیشـتري      هـاي  یختـار نسبت به سـایر  

ـ برخوردار بوده و از این نظر اختالف   هـاي  یختـار بـا سـایر    داري یمعن
-بهترین فاصله کاشت بین بوتههمچنین ). 2لجدو(  کاشت نشان داد

و  روي ردیـف  مترسانتی 5ها در سال اول بر صفت وزن کالله و خامه 
 10بـوده و از ایـن نظـر نسـبت بـه فاصـله        متر بین ردیـف سانتی 25

تـاریخ  ). 2جـدول  ( درصد افزایش نشان داد 50روي ردیف  مترسانتی

بیشـترین عملکـرد   ) a3c1( مترسانتی 5فاصله کاشت  و اشت شهریورک
 و بـه همـراه داشـت    مترمربـع گرم در  49/0به میزان  خامه را کالله و

کمترین عملکرد )a1c2(متر سانتی 10فاصله کاشت  تاریخ کاشت تیر و
 مـراه داشـت  ه بـه  مترمربـع گـرم در   13/0به میزان  خامه را کالله و

دار نـی بر وزن کالله و خامه مع) عمق کاشت(  Bفاکتوراثر . )4جدول (
 5کاشـت در سـطح احتمـال     و عمـق کاشت  نشد اما اثر متقابل تاریخ

-سانتی 5عمق  تاریخ کاشت شهریور و. )1جدول ( دار شدمعنی درصد
متـر  سانتی 10عمق  تاریخ کاشت تیر و بیشترین عملکرد و) a3b1(متر 

)a1b2( را نشان دادوزن کالله و خامه کمترین ) 1شکل( . 
بـا تـاریخ   ) B(شدن اثر متقابل عمـق کاشـت    دار یمعنبا توجه به 

در گیالن با توجه به رطوبت و نـوع خـاك منطقـه عمـق     ) A(کاشت 
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توصـیه   مردادماهمتر در سانتی 10متر در شهریورماه و سانتی 5کاشت 
زنـی را بـه تـأخیر    تر در شـهریورماه دوره جوانـه  کاشت عمیق. شودمی

در نتیجه گلدهی مواجـه بـا   . گرددانداخته و باعث تأخیر در گلدهی می
عمـق در  و کاشـت کـم   گرددهاي اوایل آذرماه میسرما و بارش باران

دهـی  عـدم ریشـه   موجـب نیز در صورت بارندگی در این ماه  مردادماه
در اسپانیا . گرددها از سطـح خاك میها و بیرون آمدن بنـهکامل بنـه

الیـا کـه   ولـی در ایت  متـر سـانتی  15-20عمق کاشت مناسب زعفـران  

شود، عمـق کاشـت   کشت می ساله یکیک محصول  عنوان بهزعفران 
ــی ســانتی 10-8 ــه م ــر در نظــر گرفت  & Ait-aubahou( شــودمت

EI,otmani, 1999( . با بررسی عمق کاشـت   1386محققین در سال
که بیشترین عملکرد زعفران بـه   عفران در شرایط گناباد دریافتندزبنه 

ـ  به دستمتر انتیس 20و 15 يها عمقترتیب در   Mokhtarian(د آم

& Rahimi, 2006 .( 

 

 ه وزن کالله و خام روي برتاریخ، عمق و فاصله کاشت   مقایسه میانگین اثر تیمارهاي - 2 جدول
Table 2- Mean comparisons for effect of different planting date, depth and spacing on weight stigma and style  

  )گرم( ه و خامهوزن کالل
Stigma  

and style weights (g) 

  سطوح فاکتورها
Levels of factors  

  زمایشآ تیمارهاي
Experimental treatments 

0.30 c   تیر 25تاریخ کاشت (a1)   تاریخ کاشت(A) 
0.33 b   مرداد  25تاریخ کاشت(a2) Planting date 
0.36 a   شهریور  25تاریخ کاشت(a3)  

    
0.31 a   متر  یسانت 5عمق کاشت(b1)  عمق کاشت(B) 
0.29 a   متر  یسانت 10عمق کاشت(b2)  Planting depth 

    
0.42 a   متر  یسانت 5فاصله کاشت(c1)  فاصله کاشت(C) 
0.28 b   متر  یسانت 10فاصله کاشت(c2)  Planting spacing 

  .با هم ندارند داري یمعندرصد اختالف  5کن در سطح  احتمالداراي حرف مشترك در هر ستون از نظر آزمون دان هاي یانگینم
             Within each column, means followed by the same letter do not different significantly at P<0.05. 

  متر         سانتی c2 :10و  5= له کاشتمتر، فاصسانتی b2 =10و  b1 =5: شهریور، عمق کاشت a3 =25مرداد و  a2 =25تیر،  a1 =25: زمان کاشت
Planting date: a1: 18th July, a2: 18th August, and a3: 18th September, Planting depth: b1:5 and b2: 10 cm, Planting spacing c1:5 and c2: 10 cm. 

  

 يهـا  سالبه اینکه در سال اول گلدهی زعفران نسبت به  با توجه
ها در سال اول، فاصـله  به دلیل کاهش رقابت بین بوته بعد کمتر و نیز

و  باشـد  یمـ متر سانتی 10از  تر مناسبمتر در سال اول سانتی 5کاشت 
بـاال   يها تراکماستفاده از  .عملکرد کالله و خامه را افزایش داده است

ـ بنه بیشتر در واحد سـطح   تعدادمنجر به حضور  کـه انتظـار    شـود  یم
 متعاقبـاً بنه در واحد سطح، تعداد گـل بیشـتر  و    افزایش تعداد رود یم

در آزمایشی که در سه سـال  . داشته باشد به دنبالوزن گل بیشتري را 
مختلف بنه بر مبناي سـه سـطح تـراکم کـم،      يها تراکمزراعی بروي 

متوسط و زیاد انجام گردید در هر سه سال، میانگین صفات تعداد گل، 
و همچنـین وزن تـر و خشـک    تولیـد شـده    هايگلوزن تر و خشک 

تن بنـه در هکتـار مـذکور از     12به  4کالله با افزایش تراکم از سطح 
 هاي یشآزما. (Koocheki et al., 2011) بود برخوردارروند افزایشی 

افـزایش تـراکم کاشـت    کـه  نشان داد  نیز از محققین دیگري تعدادي
 Alavi-shahri( دهد یم داري افزایشمعنی طور بهعملکرد زعفران را 

et al., 1994; Ghalavand & Abdollahian-Noghani, 1994( .
 )Gresta et al., 2008(تحقیقی کـه توسـط گرسـتا و همکـاران      در

هاي کاشت ابتدایی عملکـرد گـل   انجام شد مشخص گردید که تاریخ
گزارش دادند که کاشـت زعفـران بـا     ها آن. دهدزعفران را افزایش می

بوته در  55(در مقایسه با تراکم کم ) مترمربعدر  بوته 75(تراکم بیشتر 
باعث افزایش نسبی تعداد گل و عملکـرد کاللـه و خامـه در    ) مترمربع

  . گرددمیواحد سطح 
هاي کاشت بر عملکرد بررسی اثر تاریخ منظور به دیگر در تحقیقی

در  یرتـأخ   کـه مشخص شد هاي گیاه زعفران در منطقه نطنز اکوتیپ
در  مـؤثر داري در تمـامی صـفات   نجر به کاهش معنیم ،تاریخ کاشت

  . )Pazoki et al., 1990( گرددمی عملکرد
نسبت  یورماهشهربا توجه به نوع اقلیم منطقه گیالن تاریخ کاشت 

تـاریخ   ازآنجاکه. دهد یمبه تیر و مرداد عملکرد گل و کالله را افزایش 
 رسـد  یمنظر و به  کاشت به دو عامل دما و رطوبت خاك بستگی دارد

عملکرد گل زعفـران افـزایش یافتـه     یورماهشهربا خنک شدن هوا در 
زمان کاشـت پیـاز زعفـران را از موقـع      )Behnia, 2000( بهنیا. است

ها یعنی اوایل خرداد تا اواسط مهرماه بیان کرد و ذکر نمـود  خزان بوته
در  که بهتر است از کشت پیاز در تیر و اوایل مرداد خودداري گردد زیرا
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ها هوا و زمین بسیار گرم و رطوبـت نسـبی هـوا کـم اسـت و      این ماه
و کشت از بین رفتـه و   ییجا جابهاحتمال دارد رطوبت پیازها به هنگام 

  .آسیب برسد ها آنبه 
 

 

 
 اثر متقابل تاریخ کاشت و عمق کاشت بر وزن کالله و خامه زعفران -1شکل

Figure 1- Interaction effect of planting date and sowing depth on stigma and style weight. 
 

 
  زعفران مترمربعتعداد گل در عمق کاشت بر  اثر متقابل تاریخ کاشت و -2شکل 

Figure 2- Interaction effect of planting date and sowing depth on number of flowers per square meter.  
 

از طریـق   را CO2کـه   نـه دارد کرب 3زعفران سـیکل فتوسـنتزي   
بـی، گرمـاي   آکربنه تحت تـنش   3گیاهان . کندچرخه کلوین ثبت می

و افزایش غلظت  ها برگ CO2علت کاهش غلظت ه ب نور زیاد و شدید
O2 سـبب   درصـد  20تـا   توانـد تنفس نوري می. کنندتنفس نوري می

-در نهایت منجر به کاهش عملکرد می اتالف کربن در گیاهان شده و
  ). Safarzadeh veshgahe et al., 1991(شود 

انتقـال  ) تیر و مرداد(گرم  يها ماهبنابراین هر چه تاریخ کاشت به 
وبت نسبی هـوا عملکـرد گـل و    طیابد به علت افزایش دما و کاهش ر

  . یابد یمکالله کاهش 
  

  وزن خشک برگ
و اثـر   (B) و عمـق کاشـت   (A) بین سطوح مختلف تاریخ کاشت

بـر وزن خشـک بـرگ اخـتالف      یرتـأث آن دو از نظـر   )B × A( متقابل
در  (C) مشاهده نگردید ولی بین فواصـل مختلـف کشـت    داري یمعن

 × B( درصد و اثرات متقابل بین عمق و تـاریخ کشـت   1سطح احتمال 
A (    و همچنین عمـق و فاصـله کشـت)C × B (   5در سـطح احتمـال 

 5اشـت  عمـق ک ). 1جـدول ( وجـود داشـت   داري یمعندرصد اختالف 
را بیشترین وزن خشـک   )b1c1( مترسانتی 5فاصله کاشت متر وسانتی
 10 بوتـه  فاصـله  و 5عمق کاشت  و مترمربعگرم در  45/20ن به میزا
گـرم   05/10به میـزان  را  کمترین وزن خشک برگ )b1c2(متر سانتی
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 5تاریخ کاشت تیر و فاصـله کاشـت   ). 3جدول ( نشان داد مترمربعدر 
گـرم   73/19به میـزان   را بیشترین وزن خشک برگ) a1c1(متر سانتی

) a1c2(متـر  سـانتی  10تاریخ کاشت تیر در فاصله کاشت  و مترمربعدر 

 بـه  مترمربـع گـرم در   17/10 بـه میـزان  کمترین وزن خشک برگ را 
  . )4جدول ( مراه داشته

  
 زعفران مقایسه میانگین اثر متقابل عمق کاشت و فاصله کاشت بر صفات زراعی - 3جدول 

Table 3- Comparison of mean or interaction effect of planting depth and spacing on agronomic traits of saffron  
  مترمربعتعداد گل در 

Number of flowers  
 per square meter  

  وزن خشک برگ
Leaf dry weight  

  وزن تر گل
Fresh flowers  

  فاصله کاشت
 Spacing    

  تعمق کاش
Planting depth 

59.67a  20.45a  20.75a  5 5( متر یسانت cm(  
  )cm 10( متر یسانت 28.55b  10.05b  9.45 b  10 )cm 5( متر یسانت 5

55.44a  16.64a  18.46a  5 5( متر یسانت cm(  
  )cm 10( متر یسانت 23.67b  11.76b  7.65b  10  )cm 10( متر یسانت 10

  .با هم ندارند داري یمعندرصد اختالف  5ر هر ستون در از نظر آزمون دانکن در سطح داراي حرف مشترك د هاي یانگینم
             Within each column, means followed by the same letter do not differ significantly at P<0.05.  

  
بافت خاك منطقه مـورد کاشـت در تعیـین عمـق     رسد به نظر می

بافت سـنگین   یلبه دلدارد و در استان گیالن  سزائیکاشت اهمیت به
 تـر  یعسر یزن جوانهخاك بهتر است عمق کاشت کمتر انتخاب گردد تا 

 .رویشی در زمـان بیشـتري انجـام گیـرد     يها اندامو متعاقب آن رشد 
کاشت متفاوت در شرایط محیطـی گونـاگون توسـط     يها عمق تعیـین 

-Ait( ع اسـت همـین موضـو   یـد مؤمحققین در مناطق مختلـف دنیـا   
Aubahou & EI,Otmani, 1999; Mokhtarian & Rahimi, 

 Naderi- Darbaghshahi et( ی و همکارانهنادري درباغشا). 2006

al., 2008(  بررسی روش، تراکم و عمق کاشـت   منظور بهدر آزمایشی
از مزرعه زعفـران در منطقـه اصـفهان     يبردار بهرهبر عملکرد و مدت 

نتوانسـته اسـت هـیچ تـأثیر     و عمق کاشـت   دریافتند که روش کاشت
  . خاصی بر روند رشد اندام هوایی زعفران داشته باشد

  
 مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و فاصله کاشت بر صفات زراعی زعفران - 4 جدول

Table 4-Comparison of mean or interaction effect of planting date and spacing on agronomic traits of saffron  
  وزن خشک برگ

Leaf dry 
weight  

  وزن تر گل
Fresh 

flowers  

  مترمربعتعداد گل در 
Number of  

flowers 
per square meter  

  وزن کالله و خامه
Stigma and  
style weight  

  فاصله کاشت
Spacing  

  تاریخ کاشت
Planting date 

19.73a  15.18b  44.50b  0.30b  5 5(  متر یسانت cm(  25  تیر  
 18th July  10.17b  5.88d  19.83d  0.13d  10 10( متر یسانت cm(  

17.39a  21.69a  63.50a  0.47a  5 5( متر یسانت cm(  25  مرداد  
 18th August 12.23b  8.67cd  28.67c  0.21c  10 10( متر یسانت cm(  

18.06a  21.94a  64.67a  0.49a  5 5(  متر یسانت cm(  25 شهریور  
 18th September 10.30b  11.11c  29.83c  0.24c  10 10( متر یسانت cm(  

  .با هم ندارند داري یمعندرصد اختالف  5داراي حرف مشترك در هر ستون در از نظر آزمون دانکن در سطح  هاي یانگینم
      Within each column, means followed by the same letter do not differ significantly at P<0.05. 

  
اولیـه زعفـران از درون    يها برگبا توجه به اینکه  رسد یمبه نظر 

و با توجه به افزودن مقـداري کـود    شوند یملوله چمچه از خاك خارج 
 5خاك قبل از کاشت بنه زعفران، با افزایش عمـق کاشـت از    دامی با

عمق کاشـت ایجـاد نشـده     دو سطحتفاوتی بین این  مترسانتی 10به 
به دلیل افزایش تعداد بنه که هـر   ها بنهمقابل افزایش تراکم  در. است

 . یابد یمبنه هم تعدادي برگ دارد وزن خشک برگ افزایش 
  

  لو وزن تر گ دتعدا
، فاصـله  (B) ، عمق کاشت (A) بین سطوح مختلف تاریخ کاشت

 یرتأثاز نظر ) B × A( و اثر متقابل بین عمق و تاریخ کشت (C) کاشت



  143  ...   زعـفران کالله و عملکـرد رشد بنهبررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر 

ـ تعـداد و وزن تـر گـل اخـتالف      بر هر دو صفت در سـطح   داري یمعن
 × C(ولی بین عمق و فاصـله کشـت   . درصد مشاهده گردید 1احتمال 

B ( ـ اختالف  5فاصـله کاشـت   ). 1جـدول ( وجـود نداشـت   داري یمعن
 64/ 67بیشترین تعداد گل به میـزان  )  a3c1(یورماه شهردر  مترسانتی

گـرم در   94/21یـزان  و بیشترین وزن تـر گـل بـه م    مترمربععدد در 
تعـداد  کمترین ) a1c2( یرماهت متر درسانتی 10فاصله کاشت  و مترمربع

ن بـه میــزا گـل  و وزن تـر   مترمربــععـدد در   83/19بـه میـزان    گـل 
  ). 4جدول (ن داد را نشا مترمربعگرم در 88/5

نیز با بررسی اثر ) De-juan et al., 2009( دي جوان و همکاران
در مقایسـه   متـر سانتی 10تعداد گل در عمق عمق کاشت دریافتند که

توجه به اینکه تعداد گـل در زعفـران بـه     با. بود یشترب مترسانتی 20با
روي بنـه و دمـاي الزم بـراي رشـد      يهـا  جوانـه اندازه پیاز، سـالمت  

بستگی دارد، افزایش دما باعـث  ) 15-17( و گلدهی) 20-23(تابستانه 
از حـد و   تـر  یینپـا دمـاي   همچنان که گردد یمآسیب رسیدن به پیاز 

و تعداد گل را کـاهش   کند یمبارش باران زیاد نیز به بنه خسارت وارد 
نتایج حاصـل از ایـن آزمـایش    . (Koocheki et al., 2011)دهد  یم

 5کاشـت   فاصله باو  یورماهشهربیشترین تعداد گل را در تاریخ کاشت 
و هوایی اسـتان گـیالن    نشان داد که با توجه به شرایط آب متر یسانت

 . براي گلدهی زعفران باشد آلیدهاشرایط محیطی  تواند یم
  

  گیريیجهنت
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در شرایط اقلیمـی و خـاکی   

برداري عملکرد و دوره بهره باالترین در سال اول کشت منطقه گیالن
بنـه در   80( پـژوهش توان در باالترین تراکم این از یک زعفران را می

و  یورماهشـهر متـر در  سانتی 5عمق آزمایش  ینتر عمق کمو  )مترمربع
ـ بـه نظـر    .به دست آورد مردادماهمتر در سانتی 10عمق  کـه   رسـد  یم

 دار یمعنمنجر به اختالف  همکنش بین سطوح تاریخ و عمق کاشتبر
بـر   یطاثـر محـ  ناشـی از   توانـد  یمـ در عملکرد گردیـده اسـت و ایـن    

 یورماهشهرکه کاشت عمیق در طوريهمورد بررسی باشد بفاکتورهاي 
در صورت بـارش   یرماهتدر  عمق کمو کاشت  یزن جوانهدر  یرتأخباعث 
 .شود یماز خاك  ها بنهشدید باعث بیرون آمدن  يها باران
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Abstract  
In order to study the best time, depth, and corm sowing distance of saffron cultivation in Guilan Province, a 

factorial experiment was carried out based on a randomized complete block design with three replications in 

Langeroud, Guilan Province, during growing season of 2011-2012. Studies factors included sowing date (A) (a1: 

18th July, a2: 18th August, and a3: 18th September), sowing depth (B) (b1:5 and b2: 10 cm), and distance between 

corms (C) (c1:5 and c2: 10 cm). Yield of dry stigma, wet weight of petal, dry weight of leaf, length of stigmas, 

total length, number of flowers and number of days from sowing to flowering of saffron were recorded. The 

results showed that sowing date had significant (at a significance level of 1%) impacts on the weight of style and 

stigma, wet weight of flower, number of flower, and number of days from sowing to flowering of saffron. 

Sowing depth had no significant effect on the weight of style and stigma of saffron. On the other hand, the 

interaction between sowing date and sowing depth was significant on dry weight of leaf, weight of style and 

stigma, and number of flower per square meter of saffron. The interaction between sowing depth and corm 

distance was significant on dry weight of leaf. The highest yield of style and stigma and number of flowers of 

saffron were recorded at sowing date of 18th  September based on 5 cm corm distance, while the lowest yield 

was for sowing date of 15th July and 10 cm corm distance. Density of 5 × 25 m2 produced the maximum yield of 

style weight, stigma weight, and dry weight of leaf. The highest leaf dry weight was observed in interaction of 

sowing depth and corm distance (sowing depth of 5 cm and corm distance of 5 cm) and interaction of sowing 

date and corm distance (sowing in July and corm distance of 5 cm). On the other hand, the lowest dry weight of 

leaf was produced in interaction of sowing depth and corm distance (sowing depth of 5 cm and corm distance of 

10 cm) and interaction of sowing date and corm distance (sowing in July and corm distance  of5 cm).  

 

Keywords: Corms, Density planting, Stigma and style.  
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