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دهیچک
Crocus(زعفران sativus L.(درآنطعمورنگدلیل بهکهاسترانیاخشکنیمهوخشکمناطقمحصولنیارزشمندتر

عملکردبرمهمینقشبنهمناسبشتاکعمقوفاصله.شودمیاستفادهپزشکیدراشییداروتیخاصدلیل بهوییغذاعیصنا
سالدریآزمایشزعفران،عملکردویشیرورشدبربنهشتاکعمقوفاصلهاثربررسیبراي منظورهمینبهداشته،زعفران
دربنهکاشتفاصلهشاملفاکتوریلصورتبهکرمانشاهاستانماهیدشتکشاورزيجهادآموزشمرکزدر1392- 1393زراعی

يهابلوكطرحپایهبرمتریسانت20و10،15سطح3دربنهمختلفکاشتعمقوردیفرويمتریسانت12و3،6،9سطح4
کالله،طولکالله،خشکوتروزندمگل،طولگلبرگ،طولگل،تروزنگل،تعدادصفاتشد.انجامتکرارسهردتصادفیکامل
شتاکعمقوفاصلهاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایجشد.گیري اندازهمربعمترکیدربنهمتوسطوزنوتعدادبرگ،تروزن
بنهمتوسطوزنوکاللهتروزنصفاتبرفقطبنهشتاکعمقدرشتاکلهفاصبینمتقابلاثرولی.شددارمعنیصفاتهمهبربنه

وبرگتروزن،)مربعمتردرگرم5/0و09/2ترتیب به(کاللهخشکوتروزنگل،تروزنگل،تعدادبیشترین.شددارمعنی
شتاکفاصلهتیماردرکالله،طولبیشترینشد.مشاهدهمتریسانت15شتاکعمقومتریسانت6شتاکفاصلهتیماردربنهتعداد

شتاکعمقومتریسانت12شتاکفاصلهتیماردربنهمتوسطوزنبیشترینومتریسانت15شتاکعمقومتریسانت9
وتروزنبررا تأثیرنیشتریبکهمتریسانت15شتاکعمقومتریسانت6شتاکفاصلهتیمارنیبنابراشد.ثبتمتریسانت15

.باشدیمهیتوصقابلداشت،کاللهخشک

Crocus(زعفرانکلیدي:هايواژه sativus L.(،کالله.عملکردشت،اکعمقشت،اکفاصله،بنه

مقدمه
ییدارووايهیادواهانیگنیتریمیقدازیکیزعفران

ازايعدهاست.بودهمردمتوجهموردهموارهکهاست

دانندمیهامادزمانرانیارازعفرانمنشأهشگرانپژو
)Koocheki, زعفرانمبدأگریدايعدهکهیحالدر،)2004

زعفرانمنشأکهمعتقدندودانندمیيترعیوسمنطقهرا
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آنکشتبعدوباشدیمرانیاوریصغيایآسه،یترکونان،ی
تاغربازونیچوهندوستاننقاطنیتریشمالتامشرقاز

,Mollafilabi(استافتهیگسترشایاسپان ؛2004
Koocheki et al., 2011a(.فعالهايبیترکلیدلبهزعفران

ازیکیعنوانبهباستانيهازمانازاشکاللهدرموجود
ايهیادووییدارومتیقگرانومعروفیاهیگيهاگونه

وبخشآرامازجملهدرمانیخواصيداراوبودهمطرح
Abdullaev(باشدیمالتهابضدوسرطانضداثريدارا

& Espinosa-Aguirre, Xi؛2004 et al., برعالوه).2007
زینییغذاویشیآراعیصنادريگریديکاربردهايدارانیا
Gresta(باشدیم et al., Juana؛2008 et al., ؛2009

Rezvani-Moghaddam et al., 2007.(
کشتالگويوبنهتراکمزعفران،دیتولوکشتدر

باشدیماهمیتزئحابهینهعملکردحصولمنظورهب
)Naderi Darbaghshahi et al., بهتوجهبا).2009

از شود.انجام میبنهطریقاززعفرانتکثیروکشتاینکه
دورهاینکهبرعالوهمناسببنهتراکمانتخابرواین
بهمنجردهد،میافزایشرامحصولاینبرداريبهره
تاکاشتبینزمانیفاصلهکاهشوعملکردشیافزا

Naderi(گرددمینیزمحصولاقتصاديعملکردحصول

Darbaghshahi et al., Kumar؛2009 et al., 2009.(
يهاتراکمدرزعفرانمزارعبیشتر درحاضرحالدر
درياقتصادلحاظازکهاستشدهکشتبهاقدامنییپا

ییسزابهتأثیرکاشتتراکم.باشدینمریپذهیتوجاولسال
عاملنیاتیاهمکهیحالدردارد.اولسالدیتولدر

Koocheki(شودمیکمترشودمیرتریپاهیگکهیهنگام

et al., 2011a(.زعفران،عملکرددرکاشتتراکماثر
داريمعنیطوربهکاشتتراکمشیافزاکهاستدادهنشان

Alavi-Shahri(استبودهمؤثر عملکردشیافزادر et

al., سطحواحددربوتهتراکمآنکهوجودبا).1994
اندازهوزارعانیبومدانشکشت،روشونوعبهیبستگ

10تا5/1بینمختلفمنابعدروبودهریمتغوداشتهبنه
,Amirghasemi(استشدهگزارشهکتاردرتن 2001(
بوتهتراکم،رانیادرشدهانجاميهاپژوهشبیشتر یول

حصوليبرایفیردکشتدررامترمربعدربوته50
Ghalavand(کردندهیتوصزعفرانعملکردحداکثر &

Mazaheri, ,Sadeghi؛2000 2012.(
بحثقابلومهمل ئمساازیکیزعفرانکاشتعمق
درتولیددورهاینکهبهتوجهبااست.زعفرانزراعت

اياندازهبهدبایکاشتعمقبنابراین،استطوالنیایران
اعماقدرجدیدهايپداژهمدتاینازقبلکهباشد

دورهطولصورتاینبهونشوندتشکیلخاكسطحی
عمقدرهاپداژهیابد.افزایشزعفرانبرداريبهره
انجامهايبررسیشوند.میکشتيمتریسانت15- 20

شدنطویلباعثيمتریسانت20عمقکهدادنشانشده
ماندنمصونباعثوشدعملکردافزایشوهابرگ
شودمیتابستانگرمايوزمستانسرمايازهاپداژه

)Behnia & Mokhtari, Koocheki؛2012 et al.,

2011a,b(.یابیارزق،یتحقنیاياجراازهدفرواز این
شتاکعمقوتراکمانتخاببراي شتاکتراکموعمقاثر

منظوربهزعفرانبنهيهایژگیووگلعملکردبرمناسب
.باشدیمکرمانشاهطیشرادرآندیتوليسازنهیبه

هاروشومواد
رويبـر بنهشتاکعمقوفاصلهاثربررسیمنظوربه

سـال دریآزمایشـ ،زعفـران عملکـرد ویشـ یزاصفات
کشـاورزي جهـاد آموزشمرکزدر1392- 1393زراعی

برفاکتوریلآزمایشصورتبهکرمانشاهاستانماهیدشت
شـد. انجـام تکـرار سهدرتصادفیکاملبلوكطرحپایه

و3،6،9سطح4دربنهشتاکفاصلهشاملاولفاکتور
کاشتعمقشاملدومفاکتوروردیفرويمتریسانت12

بـود. متـر یسـانت 20و10،15سـطح 3دربنـه مختلف
قطعـه 1392بهـار اواخردرآزمایشایناجرايمنظوربه

زعفـران بنـه 1392مهـر لیاوادرگردید.انتخابزمینی
مهرمـاه دروشديداریخرقائناتشهرستانازقائنرقم

بـدون وترسالم،گرم)10تا8(تردرشتهايبنه1392
انتخـاب يمـار یبنـوع هرازيعارویدگیخراشوزخم

2مانکوذبکشقارچسمومباکاشتازقبلهابنهشدند.
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بعـد  ویضـدعفون یقـارچ يهـا يماریبهیعلبرهزاردر
کـف خشکهیالایپولککاشت،موقعدرشدند.خشک

تـا شـد جدابنهيروآزادپوستهازيمقدارهمراهبهبنه
عتریسـر آنزدنجوانـه وآسـانتر بنهلهیوسهبآبجذب
کـرت هـر وشدانجامدستیصورتبهکشتشود.انجام
ـ فاصـله بـا متـر 5طـول بـه خط6شاملیشیآزما نیب

وخطـوط رويبوتـه فاصـله وي،متـر یسانت35خطوط
ـ مـورد يهـا مـار یتبراساسکاشتعمق نظـر دریبررس

ـ ،زعفـران هـاي بنـه کاشتانیپاازپسشد.گرفته نیاول
دورهطولدرشد.انجام1392ماهمهراواسطدرياریآب

مبـارزه شاملداشتمرحلهدرزراعیعملیاتکلیهرشد
وجـین، هـا، بیمـاري کنتـرل آفات،دفعهرز،هايعلفبا

هـا کرتبرايیکنواختومنظمطوربهغیرهوشکنیسله
درداشـت، ونگهداريمراحلوکاشتازپس.شدانجام
شد.يریگاندازهمختلفصفاتدومسال

صفاتگیرياندازهنحوه
مترمربعدرگلتعداد

در1393ماهآباناواخرتااواسطازهاگلظهورازپس
کرتهردرشدهظاهرهايگلروزانه،یگلدهدورهطول

مربعمتردرگلتعدادبراساسوشدشمارشوبرداشت
.دیگردمحاسبه

گلتروزن
کرتهردرشدهظاهرهايگل،یگلدهدورهطولدر

درگرمبرحسبگلتروزنن،یتوزازپسوشدبرداشت
شد.محاسبهمربعمتر

گلبرگطول
وگزینشکرتهرازتصادفیطوربهراگل100تعداد

محلازمتریسانتبرحسبکشخطباراآنهاگلبرگطول
متوسطوشدگیرياندازهنقطهباالترینتادمگلبهاتصال

شد.ثبتگلبرگطولعنوانبهآن

دمگلطول
وگـزینش کرتهرازتصادفیطوربهراگل100تعداد

محـل تـا متـر یسانتبرحسبکشخطباراآنهادمگلطول
طولعنوانهبآنمتوسطوشدگیرياندازهگلبرگبهاتصال
شد.ثبتدمگل

خامهوکاللهتروزن
کرتهردرشدهظاهرهايگل،یگلدهدورهطولدر

کاللهگل،ازخامهوکاللهيجداسازازپسوشدبرداشت
حسببرخامهوکاللهتروزنونیتوزراکرتهرخامهو

شد.محاسبهمربعمتردرگرم

خامهوکاللهخشکوزن
،ییایاسپانروشبهخامهوکاللهکردنخشکازپس

يدمادريتورشبکهبایالکيروبرخامهوکالله
40مدتيبراگرادسانتیدرجه60تا50حدودیمتوسط

وزنسپس.شددادهقرارمیرمستقیغحرارتقهیدق50تا
شد.محاسبهمربعمتردرگرمبرحسبخامهوکاللهخشک

کاللهطول
کرتهرازتصادفیطوربهراگل100تعدادکالله
ازمتریسانتبرحسبکشخطباراآنهاکاللهطولوگزینش

وشدگیرياندازهنقطهباالترینتاخامهبهاتصالمحل
شد.ثبتکاللهطولعنوانبهآنمتوسط

برگتروزن
سطحبااليهاياندامتروزن1394نیفرورداواخردر
تروزنعنوانبهوشدمحاسبهمربعمتریکبهمربوطخاك
شد.گرفتهنظردرمربعمتردربرگ

بنهتعداد
شدندزردهابرگکهیزمان1394بهشتیارداواسطدر

صورتبهراکرتهرازمربعمتریکبهمربوطهايبنه
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مربعمتردربنهتعدادشمارش،ازپسوکرده خارجیتصادف
شد.محاسبه

بنهمتوسطوزن
هايبنهشدندزردهابرگکهیزمانبهشتیارداواسطدر
یتصادفصورتبهراکرتهرازمربعمتریکبهمربوط
راآنها،هابنهاطرافخاكيسازجداازپسوکرده خارج

شد.گرفتهنظردرگرمبرحسببنهمتوسطوزنونیتوز
تجزیهصفات،ازیکهربرايهادادهآوريجمعازپس

طرحقالبدرفاکتوریلشیآزمابراساسهادادهواریانس
شد.انجامMSTATCازاستفادهباتصادفیکاملهايبلوك

دانکنايدامنهچندآزمونروشبههادادهمیانگینمقایسه
.انجام گردید%5احتمالسطحدر

نتایج
برگتروزن

سطوحبینتفاوتکهدادنشانواریانستجزیهنتایج
سطحدربرگتروزنصفتبرايبنهشتاکفاصله

وزنصفتبرنیزبنهکاشتعمقبینتفاوتو%1احتمال
بینتفاوتاماشددارمعنی%5احتمالسطحدربرگتر

صفتبرايبنهکاشتعمقوشتاکفاصلهمتقابلاثرات
مشاهداتقطب).1(جدولنشددارمعنیبرگتروزن

فاصلهبهبرگتروزنبیشترین)2(جدولشده انجام
تعلقمربعمتردرگرم28/669بامتریسانت6بنهشتاک

درگرم06/320بابرگتروزنصفتکمترینگرفت.
باکهبودمتریسانت3بنهشتاکفاصلهبهمربوطمترمربع
اختالفآمارينظرازمتریسانت12بنهشتاکفاصله
میانگینمقایسهگرفتند.قرارکالسیکدرونداشت

دربرگتروزنبیشترینکهدادنشانبنهکاشتعمق
بنهکاشتعمقشرایطدرگرم48/512بامترمربع

درمترمربعدرگرم44/439آنکمترینومتریسانت15

نظرازکه؛ آمدبدستبنهمتریسانت20کاشتعمق
درگرم29/453(بنهمتریسانت10کاشتعمقباآماري

).2(جدولگرفتندقرارکالسیکدرمترمربع)

مترمربعدربنهتعداد
بینتفاوت)1(جدولواریانستجزیهنتایجبراساس

احتمالسطحدربنهتعدادصفتبرايبنهشتاکفاصله
فاصلهمتقابلاثروبنهکاشتعمقبینتفاوتو1%
دربنهتعدادتشکیلبربنهکاشتعمقدربنهشتاک

انجاممشاهداتطبق.شددارمعنی%5احتمالسطح
آزمایشایندرسطحواحددرتولیديبنهتعداد،شده

فاصلهافزایشباوگرفتقراربنهتراکمتأثیرتحت
افزایشیرونديبنه،متریسانت6بهمتریسانت3کاشت

بنهتعدادبیشترینکهنحويبه،شدمشاهدهبنهتعداددر
6بنهشتاکفاصلهبهمربوطمترمربعدرشدهتشکیل

افزایشبابود.مربعمتردربنه18/446بامتریسانت
بنهتعداد،متریسانت12بهمتریسانت6ازشتاکفاصله

کمترینکهنحويبه،بودبرخوردارکاهشیروندياز
04/222بامتریسانت12بنهشتاکفاصلهبهبنهتعداد

میانگینمقایسه).2جدول(گرفتتعلقمترمربعدربنه
بابنهتعدادبیشترینکهدادنشانبنهکاشتعمق
متریسانت15کاشتعمقدرمترمربعدربنه11/339

بنه13/299و19/290بنهتعدادکمترین.شدلیتشک
و20بنهکاشتعمقدرترتیببهمترمربعدر
اختالفآمارينظرازکهآمدبدستمتریسانت10

متقابلاثرات).2جدول(نداشتندهمبايدارمعنی
دربنهتعدادصفتبرايبنهکاشتعمقوشتاکفاصله
کهينحوبه).1(جدولشددارمعنی%5احتمالسطح

فاصلهتأثیرتحتبنه54/486بابنهتعدادبیشترین
متریسانت15کاشتعمقدربنهيمتریسانت6شتاک

).3(جدولآمدبدستبنه
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زعفرانمختلفصفاتبربنهکاشتعمقوفاصلهاثرانسیوارهیتجز-1جدول

درجهتغییراتمنابع
آزادي

تروزن
برگ

بنهتعداد
مترمربعدر

متوسطوزن
بنه

گلتعداد
مترمربعدر

2ns51/7531ns64/3278ns01/0ns32/94بلوك
09/2573**42/4**49/101657**60/236491**3کاشتفاصله
97/239*41/0**71/8119*07/18061*2کاشتعمق

6ns01/2092*48/939**09/0ns61/28کاشتفاصله×کاشتعمق
2495/377525/165401/053/46خطا

Cv%-11/1313/1389/219/13
ns،*1و%5احتمالسطحدردارمعنیودارغیرمعنیترتیببه:**و%

زعفرانمختلفصفاتبربنهکاشتعمقوفاصلهاثرنیانگیمسهیمقا-2جدول

وزن تر برگمتر)تیمار (سانتی
در مترمربع)(گرم

تعداد بنه
در مترمربع

وزن متوسط
(گرم)بنه

تعداد گل
در مترمربع

کاشتفاصله

3c06/320c62/228d33/2c72/45
6a28/669a18/446c32/3a36/74
9b02/529b30/341b59/3b50/52
12c26/355c04/222a97/3d16/34

کاشتعمق
10b29/453b31/299b28/3b93/49
15a48/512a11/339a50/3a77/56
20b44/439b19/290c13/3b36/48

.باشدیم%5احتمالسطحدرهانیانگیمدارمعنیاختالفعدمنشانگرجدولستونهردرمشتركحروف

زعفراندرمترمربعدربنهتعدادصفتبربنهشتاکعمقوفاصلهاثرمتقابلاثرمیانگینمقایسه-3جدول
فاصله کاشت بنه

متر)(سانتی
متر)عمق کشت بنه (سانتی

101520
3e26/221de72/263e88/200
6b98/414a54/486ab03/437
9c58/333bc02/379cd05/311

12e15/227e15/227e80/211
.باشدیم%5احتمالسطحدرهانیانگیمدارمعنیاختالفعدمنشانگرجدولدرمشتركحروف
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بنهمتوسطوزن
بینتفاوتکهدادنشان)1(جدولواریانستجزیهنتایج

سطحدربنهمتوسطوزنصفتبرايبنهشتاکفاصلهسطوح
بیشترینشده انجاممشاهداتطبق.شددارمعنی%1احتمال

بامتریسانت12بنهشتاکفاصلهبهبنهمتوسطوزن
بابنهمتوسطوزنصفتکمترینگرفت.تعلقگرم97/3
کهبودمتریسانت3بنهشتاکفاصلهبهمربوطگرم33/2

بنهوزنوصفتبربنهشتاکفاصلهمثبتاثردهندهنشان
وزنصفتبرنیزبنهکاشتعمقبینتفاوتهمچنین.باشدیم

).2(جدولشددارمعنی%1احتمالسطحدربنهمتوسط
بیشترینکهدادنشانبنهکاشتعمقمیانگینمقایسه

بنهکاشتعمقشرایطدرگرم5/3بابنهمتوسطوزن

عمقدرگرم13/3بنهمتوسطوزنکمترینومتریسانت15
که)2جدول(آمدبدستبنهمتریسانت20کاشت
وزنصفتبرايشدهاعمالبنهکاشتعمقاثردهندهنشان

عمقکهبیان کردتوانمیبنابراین.باشدیمزعفراندربنه
است.داشتهبنهوزنصفتبرمتفاوتیتأثیربنهکاشت
بنهکاشتعمقوشتاکفاصلهمتقابلاثراتبینتفاوت

دارمعنی%1احتمالسطحدربنهمتوسطوزنصفتبراي
گرم30/4بابنهمتوسطوزنصفتبیشترین).1(جدولشد

کاشتعمقدربنهيمتریسانت12شتاکفاصلهتأثیرتحت
ماریتدرگرم14/2بانیزآنکمترینوبنهمتریسانت15

متریسانت20کاشتعمقوبنهمتریسانت3شتاکفاصله
).4(جدولآمدبدستبنه

زعفراندربنهمتوسطوزنصفتبربنهشتاکعمقوفاصلهاثرمتقابلاثرمیانگینمقایسه-4جدول
بنهکاشتفاصله

متر)ی(سانت
متر)ی(سانتبنهکاشتعمق

101520
3g33/2f52/2h14/2
6e16/3d48/3e32/3
9cd55/3c68/3cd53/3

12b07/4a30/4cd53/3
باشدیم%5احتمالسطحدرهانیانگیمدارمعنیاختالفعدمنشانگرجدولدرتركمشحروف

گلتعداد
تعدادصفتبربنهشتاکفاصلهتأثیربررسیمورد در

تفاوتکهدادنشانواریانستجزیهنتایج،مترمربعدرگل
سطحدرصفتاینبرايبنهشتاکفاصلهسطوحبین

بنهکاشتمختلفاعماقبینوشددارمعنی%1احتمال
یولشدمشاهده%5احتمالسطحدريدارمعنیاختالف
بربنهکاشتعمقبابنهکاشتفاصلهمتقابلاثربینتفاوت
.)1(جدولنشددارمعنیمترمربعدرگلتعدادتشکیل

بنه،تراکمکهدادنشانمیانگینمقایسهشده انجاممشاهدات
کهيطوربهداد،قرارتأثیرتحتراسطحواحددرگلتعداد

فاصلهبهگل36/74بامترمربعدرگلتعدادبیشترین

درگلتعدادکمترینگرفت.تعلقبنهمتریسانت6شتاک
متریسانت12شتاکفاصلهبهمربوطگل16/34بامترمربع

گیري اندازهصفاتمیانگینمقایسهنتایج).2جدول(بود
واحددرگلتعدادبنهشتاکعمقکهدهدمینشانشده

گلتعدادبیشترینکهنحويبهداد،قرارتأثیرتحتراسطح
عمقدربنهشتاکبهمربوطگل77/56بامترمربعدر
شتاکعمقبهمتعلقآنکمترینومتریسانت15
باکهبودمترمربعدرگل36/48تشکیلبايمتریسانت20

متریسانت10شتاکعمقدرشدهتولیدگلتعداد
درونداشتيدارمعنیاختالفآمارينظرازگل)93/49(

).2جدول(گرفتندقرارکالسیک
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زعفرانمختلفصفاتبربنهشتاکعمقوفاصلهاثرانسیوارهیتجز-5جدول

درجهتغییراتمنابع
آزادي

وزن
گلتر

طول
دمگل

طول
کالله

تروزن
کالله

خشکوزن
کالله

2ns43/117ns52/0**73/0ns06/0ns01/0بلوك
09/2630ns38/0*28/0**97/1**11/0**3شتاکفاصله
01/0*14/0*57/0*58/1*31/44*2شتاکعمق

6ns76/126ns51/0ns11/0*02/0ns01/0شتاکفاصله×شتاکعمق
2401/18929/014/003/001/0خطا

Cv%-21/1198/1476/645/1319/12
ns،*،**:1و%5احتمالسطحدردارمعنیودارمعنیغیرترتیب به%

زعفرانمختلفصفاتبربنهشتاکعمقوفاصلهسادهاثرنیانگیمسهیمقا-6جدول

وزن ترمتر)تیمار (سانتی
گل (گرم)

طول دمگل
متر)(سانتی

طول
کالله (گرم)

وزن تر
(گرم)کالله

وزن خشک
(گرم)کالله 

کاشتفاصله 

3bc04/57a65/3ab43/5b11/1c31/0
6a63/88a68/3ab47/5a92/1a50/0
9b45/64a66/3a74/5b25/1b35/0
12c04/49a71/3b33/5c81/0d23/0

عمق کاشت
10b60/60a91/3b24/5a23/1b33/0
15a21/70a73/3a69/5a23/1a38/0
20ab56/65b21/3a63/5b19/1b32/0

.باشدیم%5احتمالسطحدرهانیانگیمدارمعنیاختالفعدمنشانگرجدولستونهردرمشتركحروف

گلتروزن
سطوحبینتفاوتکهدادنشانواریانستجزیهنتایج

احتمالسطحدرگلتروزنصفتبرايبنهشتاکفاصله
نیزبنهکاشتعمقبینتفاوتهمچنینشد.دارمعنی1%
اما.شددارمعنی%5احتمالسطحدرگلتروزنصفتبر

بنهکاشتعمقوشتاکفاصلهمتقابلاثراتبینتفاوت
سهیمقا).5(جدولنشددارمعنیگلتروزنصفتبراي

فاصلهبهگلتروزنبیشترینکهدادنشانهادادهنیانگیم
تعلقمترمربعدرگرم63/88بامتریسانت6بنهشتاک

درگرم04/49باگلتروزنصفتکمترینگرفت.

کهبودمتریسانت12بنهشتاکفاصلهبهمربوطمترمربع
تروزنصفتبربنهشتاکفاصلهمثبتاثردهندهنشان

کهدادنشانبنهکاشتعمقمیانگینمقایسه.باشدیمگل
شرایطدرگرم21/70بامترمربعدرگلتروزنبیشترین

درگرم6/60آنکمترینومتریسانت15بنهکاشتعمق
که)6جدول(آمدبدستبنهمتریسانت10کاشتعمق
صفتبرايشدهاعمالبنهکاشتعمقاثردهندهنشان
بیان کردتوانمیبنابراین.باشدیمزعفراندرگلتروزن

گلتروزنصفتبرمتفاوتیتأثیربنهکاشتعمقکه
است.داشته
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دمگلطول
کهدادنشانهادادهواریانستجزیهازحاصلنتایج

تفاوت.نشددارمعنیدمگلطولبرايبنهشتاکفاصله
سطحدردمگلطولصفتبرايبنهکاشتعمقبین

ازحکایت واریانستجزیهنتایجشد.دارمعنی%5احتمال
بنهشتاکفاصلهمتقابلاثراتمیان دارمعنیتفاوتعدم

).5(جدولدارد دمگلطولصفتبرايبنهکاشتعمقو
دمگلطولبیشترینکهدادنشانهادادهمیانگینمقایسه

وبنهمتریسانت10کاشتعمقدرمتریسانت91/3با
بنهکاشتعمقدرمتریسانت21/3دمگلطولکمترین

).6جدول(آمدبدستمتریسانت20

کاللهطول
مختلفاعماقوشتاکفاصلهتأثیربررسیمورد در
دادنشانواریانستجزیهنتایجکالله،طولبربنهکاشت

درصفتاینبرايبنهشتاکفاصلهسطوحبینتفاوتکه
تجزیهازحاصلنتایجاماشد.دارمعنی%5احتمالسطح

شتاکفاصلهمتقابلاثربینتفاوتکهدادنشانواریانس
داريمعنیاختالفکاللهطولبربنهکاشتعمقوبنه

.)5(جدولنداشت
کهدادنشانمیانگینمقایسهشده انجاممشاهدات

بامتریسانت9بنهشتاکفاصلهبهکاللهطولبیشترین
باکاللهطولکمترینگرفت.تعلقمتریسانت74/5
متریسانت12بنهشتاکفاصلهبهمربوطمتریسانت33/5
بنهکاشتعمقبهمربوطکاللهطولبیشترین.بود
يآمارنظرازیولمتریسانت69/5بامتریسانت15

متریسانت20بنهشتاکفاصلهباداريمعنیاختالف
بهمتعلقآنکمترینوگرفتندقرارکالسیکدرونداشت

بودمتریسانت24/5بامتریسانت10بنهکاشتعمقماریت
).6جدول(

خامهوکاللهتروزن
تفاوتکهدادنشان)5(جدولواریانستجزیهنتایج

سطحدرکاللهتروزنصفتبرايبنهشتاکفاصلهبین

و بنهکاشتعمقبینتفاوت.شددارمعنی%1احتمال
بنهکاشتعمقدربنهشتاکفاصلهمتقابلاثربینتفاوت

.شددارمعنی%5احتمالسطحدرکاللهتروزنبر
تولیديهايکاللهتروزن،شدهانجاممشاهداتطبق

بنهتراکمتأثیرتحتآزمایشایندرسطحواحددر
بهمتریسانت3کاشتفاصلهافزایشباوگرفتقرار

مالحظهکاللهتروزندرافزایشیرونديبنه،متریسانت6
فاصلهبهمربوطکاللهتروزنبیشترینکهنحويبه،شد

بابود.مربعمتردرگرم92/1بامتریسانت6بنهشتاک
،متریسانت12بهمتریسانت6ازشتاکفاصلهافزایش

کهنحويبه،بودبرخوردارکاهشیرونديازکاللهتروزن
بامتریسانت12بنهشتاکفاصلهبهکاللهتروزنکمترین

عمقمیانگینمقایسه.گرفتتعلقمربعمتردرگرم81/0
23/1باکاللهتروزنبیشترینکهدادنشانبنهکاشت

متریسانت15و10بنهکاشتعمقدرمربعمتردرگرم
همبايدارمعنیاختالفآمارينظرازکهآمدبدست

درمربعمتردرگرم19/1کاللهتروزنکمتریننداشتند.
).6جدول(آمدبدستمتریسانت20بنهکاشتعمق

دربنهشتاکفاصلهمتقابلاثرنیانگیمسهیمقاجینتا
بیشترینکهدادنشانکاللهتروزنبربنهکاشتعمق
فاصلهتأثیرتحتمربعمتردرگرم09/2باکاللهتروزن

متریسانت15بنهکاشتعمقدرمتریسانت6بنهشتاک
شرایطاثردرمربعمتردرگرم77/0باآنکمترینوبود

بنهکاشتعمقومتریسانت12بنهشتاکفاصله
).7(جدولآمدبدستمتریسانت20

وزن خشک کالله و خامه
کاشتفاصلهبینتفاوتواریانستجزیهنتایجبراساس

% 1احتمالسطحدرکاللهخشکوزنصفتبرايبنه
خشکوزنبربنهکاشتعمقبینتفاوت.دار شدمعنی
اثربینتفاوتی ولدار شد % معنی5احتمالسطحدرکالله

تفاوتبنهکاشتعمقدربنهکاشتفاصلهمتقابل
).5(جدولرا نشان نداد يدارمعنی
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زعفراندرخامهوکاللهتروزنصفتبربنهشتاکعمقوفاصلهاثرمتقابلاثرمیانگینمقایسه-7جدول

.باشدیم% 5احتمالسطحدرهانیانگیمدارمعنیاختالفعدمنشانگرجدولدرمشتركحروف

يهاکاللهخشکوزن،شدهانجاممشاهداتطبق
بنهتراکمتأثیرتحتآزمایشایندرسطحواحددرتولیدي

بهمتریسانت3کاشتفاصلهافزایشباوگرفتقرار
کاللهخشکوزندرافزایشیرونديبنه،متریسانت6

مربوطکاللهخشکوزنبیشترینکهنحويبه،شدمشاهده
بود.مربعمتردرگرم5/0بامتریسانت6بنهشتاکفاصلهبه
،متریسانت12بهمتریسانت6ازشتاکفاصلهافزایشبا

نحويبه،بودبرخوردارکاهشیرونديازکاللهخشکوزن
بنهشتاکفاصلهبهکاللهخشکوزنکمترینکه

مقایسه.گرفتتعلقمربعمتردرگرم23/0بامتریسانت12
خشکوزنبیشترینکهدادنشانبنهکاشتعمقمیانگین

متریسانت15کاشتعمقدرمربعمتردرگرم38/0باکالله
گرم33/0و32/0کاللهخشکوزنکمترینآمد.بدست

متریسانت10و20بنهکاشتعمقدرترتیب بهمربعمتردر
همبايدارمعنیاختالفآمارينظرازکهآمدبدست

).6جدول(نداشتند

بحث
بهمربوطبرگتروزنبیشترینکهدادنشانجینتا
بودکشتخطوطيرودرهابنهمتریسانت6کاشتفاصله

ومتریسانت3بنهشتاکفاصلهبهبرگتروزنکمترینیول
تراکمازاستفادهکاشت،هنگامدرگرفت.تعلقمتریسانت12

اندازهوتعدادلیتشکافزایشمنجربه،زعفرانبنهمطلوب
سطحواحددربرگسطحشیافزاباعثکهشدهبرگ

زعفرانبوتهدرفتوسنتزافزایشموجبآنتبعبهوشودمی
اندامعنوان بهوشدهظاهرهابرگیگلدهازپس.گرددمی

)هايالتیمیآس(پروردهموادفتوسنتزي،موادتولیدکننده
موادمیزان.کنندمیفراهمریشهوهابنهرشدبرايراالزم

به،شودمیمنتقلهاشهیروبنهبهکهفتوسنتزازحاصل
بستگیسطحواحددرفتوسنتزبازدهی وفتوسنتزکنندهسطح
Behnia(دارد & Mokhtari, Yau؛2010 & Nimah,

ضمنزعفراندرمناسبکاشتتراکمانتخاب).2004
شدناقتصاديتاکاشتدورهطول،عملکردافزایش
نیز)2012(همکارانوEmam.دهدمیکاهشراعملکرد
رازعفرانرویشیخصوصیاتبنه،تراکمکهکردندگزارش

مطالعاتنتایج.دهدمیقرارتأثیرتحتيدارمعنیطوربه
Naderi Darbaghshahiتأثیریدؤمنیز)2009(همکارانو

.باشدیمزعفرانخشکوزنبربنهتراکمدارمعنی
تحتآزمایشایندرسطحواحددرتولیديبنهتعداد

کاشتفاصلهافزایشباوگرفتقراربنهتراکمتأثیر
بنهتعداددرافزایشیرونديبنه،متریسانت6بهمتریسانت3

بهمتریسانت6ازشتاکفاصلهافزایشبا.شدمشاهده
در.بودبرخوردارکاهشیرونديازبنهتعداد،متریسانت12

منجرباالهايتراکمازاستفادهاستمشخصآنچهحقیقت
انتظارکهشودمیسطحدواحدربیشتربنهتعدادحضوربه

گلتعدادتولیدسطحواحددربنهتعدادافزایشرودمی
دنبالبهرابیشتريکاللهعملکردوگلوزنمتعاقباًوبیشتر
)2010(همکارانوGrestaارتباطهمیندر.باشدداشته

بنهشتاکفاصله
)متریسانت(

)متریسانت(بنهشتاکعمق
101520

3cde08/1c29/1def98/0
6b78/1a09/2a88/1
9cd22/1c38/1cd13/1
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تحتيدارمعنیطوربهکاللهوزنوگلتعدادبیان کردند که
بهمنجربنهتراکمافزایشکهيطوربهگرفتند،قراربنهتأثیر

باالاریبسهايتراکمدر.شدمربعمتردرگلتعدادافزایش
ياندازسایهافزایشبابوتهتکفتوسنتزرودمیانتظار
دردتوانمیامراینکهیابدکاهشیکدیگررويهابرگ

جریانکاهشبهمنجررشدفصلطیدردرازمدت
تعدادکاهشمتعاقباًودختريهايبنهبههااسیمیالت

زعفراناینکهبهتوجهبا.گرددشدهتولیددختريهايبنه
نظربهچنین،باشدیمدگرآسیبموادتولیدقابلیتداراي

افزایشدلیلبهاحتماالًبنه،تعدادافزایشکهرسدمی
باعث،هابنهرشدمحیطبهمواداینانتشارويرهاساز
Abbasi(استشدهبنهتولیدکاهشآنتبعبهورشدکاهش

& Jahani, کلتعدادکاشتفاصلهشیافزابااگرچه).2007
طیشرانیادرکهآنجاازیولافتیکاهشيدخترهايبنه

درجوانهتعدادمتوسطجهینتدروبنهقطرووزنمتوسط
نظربهبنابراین .بودمتراکمکاشتطیشراازشتریببنههر
برتمرکزيجابهزعفران،عملکردبهبودبرايکهرسدمی
سطح،واحددرشدهکشتهايبنهحدازبیشتعدادشیافزا
گرددتمرکزبنهتکبهمربوطصفاتبهبوديرواستبهتر

وتردرشتهايبنهدیتولیاصالحویزراعهايروشو
زانیمرایز،ردیگقرارتوجهموردشتر،یبییغذارهیذخيدارا

ئرذخاواندازهازمتأثرشدتبهاولسالدرزعفرانعملکرد
باهابنهنیاوشوندمیکشتبذرعنوانبهکهاستییهابنه

هايبنهآمدنبوجودسبباول،سالدرخودنموورشد
محسوبدومسالدراهیگبذرعنوانبهکهشوندمیيدختر

تسلسلصورتبهزیندیجدهشددیتولهايبنهوشدخواهند
باکهدهندمیقرارتأثیرتحترايبعدهايسالعملکرد

Naderi(بودهمسونامحققریساجینتا Darbaghshahi et

al., Koocheki؛2009 et al., 2011a(.
قرارتأثیرتحتراسطحواحددرگلتعدادبنه،تراکم

فاصلهبامترمربعدرگلتعدادبیشترینکهيطوربهداد،
فاصلهبهمربوطگلتعدادکمترینوبنهمتریسانت6شتاک
هواییاندامهرازقبلزعفرانگلبود.متریسانت12شتاک

اقتصاديعملکردوگلتشکیلوشودمیظاهردیگر

بنهدرفتوسنتزيموادذخیرهبهوابستهسالهردرزعفران
Mollafilabi(باشدیمآنازقبلزراعیفصلدرزعفران et

al., اندازهبیننزدیکیرابطهکهدادهنشانمطالعات).2014
بررسیازحاصلنتایجدارد.وجودزعفراندرگلدهیوبنه
درکهدارد آنازحکایت زعفرانآوريگلدربنهوزناثر
،استمحدودآوريگلتوانگرم8ازکمتروزنباهايبنه
ازبیشهايبنهگلمقداروآوريگلدرصدحالیکهدر
Koocheki(استداشتهچشمگیريافزایشگرم10 et al.,

2011a,b(.Mohamad-Abadiهمکارانو)در)2007
بابیان کردند کهگلعملکردبراهیگفاصلهاثریبررس
مادهعملکردوگلتروزنعملکردکشت،فاصلهشیافزا

افت.یکاهشکاللهتروخشک
زعفرانزراعتمهملئمساازیکیفرانزعکاشتعمق

وزنگل،تعدادبیشترینکهدادنشانقیتحقنیاجینتااست.
دربنهتعدادوبرگتروزنکالله،خشکوتروزنگل،تر

اینکهبهتوجهباشد.مشاهدهمتریسانت15شتاکعمق
دبایکاشتعمقبنابراین،استطوالنیایراندرتولیددوره

درجدیدهايپداژه،مدتاینازقبلکهباشداياندازهبه
يمادربنهسالهررایز،نشوندتشکیلخاكسطحیاعماق
،شودمیلیتشکجدیدهايپداژهآنکناروباالدروحذف

صورتبهیاصليمادربنهکاشتهنگامکهیصورتدر
هايپداژهنیاشودکشتمتریسانت15ازکمترویسطح
بااستممکنوشدهکینزدخاكسطحبهسالههردیجد

یخشکوسرمامانند نامناسبیطیمحطیشراباشدنمواجه
برداريبهرههدورطولصورتاینبهودهیدخسارت
داشتندلیلبهمتوسطکاشتعمق.ابدیمیکاهشزعفران
بهتريعملکردخشکوتروزنمناسبمحیطیشرایط
درمقاومتایجادباعثکاشتعمقافزایشیولاندداشته

خشکوتروزنکاهشموجبوشدهخاكازهاگلخروج
یبررسدر)b2011(همکارانوKoocheki.گرددمیآنها
انیبزعفرانیزراعاتیخصوصبرکاشتتراکموعمقاثر

تراکمدرزعفرانکاللهوگلعملکردنیشتریبکهکردند
نتایجباکهآمدبدستمتریسانت15کاشتعمقوتن11
بود.همسوتحقیقاین
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) as a valuable crop is cultivated in arid and semi-arid regions of

Iran. It is used in food for color and flavor and also in medicine. Optimum mother corm density
and depth is one the most crucial factors determining daughter corm generation and flower
yield. For this purpose, this research was aimed to study the effects of planting density and
depth of corm on stigma yield and daughter corms production traits during 2012-2014 in
Mahidasht, Kermanshah province. The study was conducted in a factorial experiment based on
randomized complete blocks design with four different planting densities (3, 6, 9, 12 cm) and
three planting depths of corm (10, 15, 20 cm) in three replications. Traits including flower
number, flower fresh weight, fresh and dry weight of stigma and style, stigma and style length,
leaf weight, the number and average weight of daughter corm were measured. Analysis of
variance showed that the effect of planting density and depth of mother corm was significant on
total traits. The interaction effect between planting density and planting depth on some traits
(average weight of daughter corm and stigma and style length) was significant. The highest
flower number, fresh flower weight, total fresh and dry weight of stigma and style (2.09 and 0.5
gr/m2, respectively), leaf weight, and daughter corm number were obtained in planting density
of 6 cm and planting depth of 15 cm. The highest length of stigma and style of saffron was
achieved in planting density of 9 cm and planting depth of 15 cm, and the average weight of
daughter corm was obtained in planting density of 12 cm and planting depth of 15 cm.
Therefore, the planting density of 6 cm and planting depth of 15 cm, having the highest effect
on fresh and dry weight of stigma, are recommended.

Keywords: Saffron (Crocus sativus L.), corm, planting density, planting depth, stigma yield.


