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چکیده
Crocus sativus(زعفرانرویشیصفاتهمچنینواللهکوگلعملکردمیزانارزیابیمنظوربه L.(وکشتيهاتاریختأثیرتحت
پردیسپژوهشیمزرعهدرتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرلیفاکتورصورتبهپژوهشی،بنهاندازه

تاریختیمارهاي.شداجرا1392-93زراعیسالدرورامینخشکدشتدرپاکدشتمنطقهدرواقعتهراندانشگاه-ابوریحان
قراراستفادهموردپژوهشایندر،گرم5-9وگرم10-14مادري،بنهوزندوومهر20ومهر5،وریشهر16خرداد،20کشت،
ازبیشتر%50حدودخرداد20تاریخدرشدهکشتبزرگي هابنهدرکاللهوگلعملکردمیزانکهدادنشانتحقیقایننتایج.گرفت

اختالفنیااما.بودهاتاریخریساازشیب%25حدودمهر5شتکاتاریخدرعملکرد،تاریخاینازبعدوکشتيهاتاریخریسا
وگلعملکردکمترینکشتي هاتاریخریسابهنسبتمهرماه20کشتتاریخدرنبود.داریمعنشهریور16کشتتاریخبهنسبت
تاریخدربود.شتریبکشتيهاتاریختمامدرسبکيهابنهبهنسبتسنگینيهابنهدرصفاتاینکهطوريبهشد،حاصلکالله
دارايشهریور16وخرداد20کشتيهاتاریخهمچنین.بودبقیهازبیشترشدهسبزجوانهتعدادوگلطولخرداد20کشت

تواندمیبعدسالدردخترييهابنهتولیددرکهبودندفرعیواصلیجوانهدرهابرگطولبیشترینبرگ،کلخشکوزنبیشترین
بنهکشتکهاستآنبیانگرنتایجکلیطورهببود.ریزازتربیشدرشتيهابنهدررویشیصفاتتمامکهدادنشاننتایجباشد.مؤثر

گردد.ورامیندشتدرزعفرانرویشیصفاتوعملکردبهبودباعثتواندمیخرداد20تاریخدرگرمی10-14درشت

Crocus sativus(زعفرانکشت،تاریخبنه،اندازه:يدیکلهايواژه L.(،عملکردرویشی،صفات.

مقدمه
باهمراهجهانخشکمناطقدرجمعیترشدسرعت
Sadeghi(آبیاريآبمحدودیت & Negari, لزوم)2003

ایرانکند.مییادآوريکمترآبینیازبارا گیاهانیکشت

محدوديآبیمنابعکهاستخشکنیمهوخشککشوري
وآبدرخوبیبهکهکمآبینیازباگیاهیستزعفراندارد.
محصوالتدیگربهنسبتکمترآبینیازباترخنکهواي

Gresta(کندرشدتواندمیتجاري et al., زعفران).2008
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Crocus(علمینامبااستسالهچندگیاهی sativus L.(و
دروبودهپاییزدرآنگلدهیکهزنبقیانخانوادهبهمتعلق

Molina(رودمیخواببهوشدهخشکتابستانوبهار et

al., 2004b.(شاخهسهکاللههمانزعفرانخوراکیقسمت
پیازوزیرزمینیساقهدارايزعفرانباشد.میگلازحاصل

گیاهبودنعقیمو نرعلتبهوداردنامبنهکهاستتوپر
شودمیاستفادهتکثیروکشتبرايآناززعفران

)Namin et al., درجهانزعفرانمزارعنخستین.)2010
بعدهاولیاستشدهایجادزاگرسهايدامنهوالوندنواحی

شرقیمناطقدرتولیدافزایشوکشتزیرسطحگسترشبا
,Abrishami(یافتکاهشکشورغربدرآنتولیدکشور،

کهايویژهاکولوژیکیشرایطگرفتننظردربا).2004
محصولاینکهداشتانتظارنباید،داردنیازآنبهزعفران

برخوردارجهانسطحدرايگستردهجغرافیاییتوزیعاز
هايعرضدرجهانخیززعفرانمناطقبیشتر باشد.

درمرکزيآسیايازوشمالیدرجه42تا29جغرافیایی
اینازخارجواندشدهپراکندهغربدراسپانیاتاشرق

تولیدگیاه،ایننموورشدشرایطبودنمهیادلیلبهمحدوده
Bazrafshan(استاندكبسیارآن & Ebrahimzadeh,

هردرزعفرانکاشتي برامناسبزماننییتع).2006
رونیااز،ستیضرورشتریبعملکردبهی ابیدستبراي ی مکان
بنهکاشتزماننیبهترافتني یبرارانیامختلفمناطقدر
مکان،آنی میاقلطیشرابامتناسبومنطقههردر

ی زمانمحدوده.شده استانجامنهیزمنیادریی هاپژوهش
(پسهابنهرکوددورهشروعاززعفرانبنهکاشتوانتقال

مهرماهاواسطتاخردادلیاواازی عنیبوته)خزاناز
وهواي گرمالیدلبهمردادلیاواوریتاواخردرباشد.یم

کرد.ي خوددارزعفرانکاشتازدیبانیزمرطوبتکاهش
ی چگونگوساختارتواندیمکاشتخیتاراساسنیابر

دهد.رییتغراشدهبرداشتعملکردودادهرییتغراگلدهی
سهیمقادرورماهیشهرکشتخیتارزنجاندرنمونهعنوانبه
ي شتریبعملکردازمردادماهورماهیتکشتخیتاربا

Amiri(بودبرخوردار & Bozorgzadeh, البته ).2006
بهترباشدکمترکاشتتاهابنهآوردنبیرونزمانهرچه

ورطوبتیشرایطوجودصورتدراینوجود بااست،
کردنگهداريماهچندینتاراهابنهتوانمیمناسبدمایی

)Amirghasemi, بینزمانیفاصلهدرچنانچه).2001
ازنگهداريمحلشرایطهاآندوباره کاشتتاهابنهبرداشت

درزعفرانگلتولیداستممکننباشدمناسبدماییلحاظ
،باالترعملکردحصولبرايشود.متوقفکلیبهاولسال
انجامآنهابرداشتازپسبالفاصلههابنهکاشتاستالزم
شوداجتنابگرم9ازکوچکتريهابنهکاشتازوشود

)Nassiri Mahallati et al., باییهابنهنیهمچن.)2007
ویشیرورشدبرمیمستقاثريدارازینمختلفيهاوزن

Sadeghi(داردزعفرانیشیزا et al., بهتوجهبا).2003
وآبکممناطقدرکشاورزيتوسعهوایراندرآببحران
نیازارزآور،ومناسباقتصاديصرفهباگیاهانکشتلزوم

وبنهاندازهوکاشتتاریخازجملهکشتشرایطبررسیبه
مستعدومختلفمناطقدرگیاه،نموورشدبرآنهاتأثیر

باشد.میمحسوسزعفرانپرورش
دشتدرزعفرانکشتتوسعههدفباتحقیقاین
بنهاندازهارزیابیوکاشتتاریخبهترینشناساییوورامین

.شدانجامزعفرانرویشیصفاتوعملکردبر

هاروشومواد
بنهاندازهوکشتيهاتاریخریتأثی بررسمنظوربه

ی برخي روبرپشته)وي (جوشیاريکشتروشبهزعفران
(تعدادگلدهیآغاززمانازجملهزعفراندیتولصفات
زانیم)،گلدهیشروعتاکشتازپسشدهي سپري روزها

عملکردوسطح)واحددرشدهدیتولي هاگل(تعدادگلدهی
صفاتبرفاکتوردواینتأثیرومترمربع)(درخشککالله

وتعداد،رشد کردههايجوانهتعدادمانندزعفرانرویشی
کلخشکوزنوفرعیواصلیجوانهدرهابرگطول
ي هابلوكطرحهیپابرلیفاکتورصورتبهی پژوهشها،برگ
در1391-92یزراعسالدرتکرارسهبای تصادفکامل

منطقهدرتهراندانشگاه- حانیابورسیپردیقاتیتحقمزرعه
طولمختصاتبانیورامخشکدشتدرواقعپاکدشت

جغرافیاییعرضوشرقیدقیقه44ودرجه51جغرافیایی
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سطحازمتر1280ارتفاعوشمالیدقیقه28ودرجه35
شیآزمانیادری بررسموردی اصلفاکتور.شداجرادریا

،)D2(وریشهر16،)D1(خرداد20کشتخیتارچهارشامل
بنهاندازهدوزینی فرعفاکتورو)D4(مهر20و)D3(مهر5

.بود)S2(گرم5- 9و)S1(گرم14-10
شیمیاییوفیزیکیتجزیهازحاصلنتایجبهتوجهبا
کشتازقبل)،1(جدولمتريسانتی30تا0عمقاز،خاك

تن30برابر (الزمدامیکودن،یزمي سازآمادههنگامبهو
15عمقدرخاكباوتوزیعمزرعهدرهکتار)در

واضافیهايغالفکاشتازپیششد.مخلوطمتريسانتی
رشدشروعوآبترمناسبجذببرايهابنهانتهاییپولک
ازساله5ايمزرعهازبذرييهابنهشد.حذف
کاتمحلولباضدعفونیازپسوشدهتهیهحیدریهتربت
باوايپشتهوجويروشبهتحقیقاتیمزرعهدر،%5کبود

عمقباوپشتههري رومتریسانت20×10فیرد2الگوي

خیتارهردرگلدهیآغازباد.یگردکشتمتریسانت15
شیروتاکشتزمانازشدهي سپري روزهاتعدادکشت،

وکشتخیتارهردردهیروئي هاگلتعدادنیهمچنوهاگل
شروعبا.شدادداشتیوشمارشبنه،اندازهدوهردر

برداشتصبحیی ابتداساعاتدرهاگلروزانه،گلدهی
خشکیکسانشرایطدروجداهاگلازهاکاللهودیگرد

رشدتوقفوهابرگرویشتکمیلازپسهمچنینشدند.
بررسیموردرویشیصفاتماه)،(اسفندزمستاناواخردر

تعدادکالله،وگلطولکالله،وگلخشکوزنگرفت.قرار
فرعیهايجوانهو(رأسی)اصلیجوانهدرهابرگطولو

وسیلههببوتهدرهابرگتمامخشکوزنوها)جوانه(سایر
(باکشخطباوگرم)001/0دقت(باتالیجیديترازو
صفاتازآمدهبدستجینتاشد.گیرياندازهمتر)میلیدقت
وتجزیهSAS9.1آماريافزارنرمتوسط،یبررسمورد

د.یگردمقایسهدانکنآزمونباهامیانگین

متر)سانتی0-30(عمقمزرعهخاكشیمیاییوفیزیکیخواص-1جدول
کربنمحتواي
%)(آلی pH

الکتریکیهدایت
)dS m-1(

دسترسقابلپتاسیم
)mg kg-1(

دسترسقابلفسفر
)mg kg-1(

کلنیتروژن
)mg kg-1( بافت

052/1 56/7 14/3 736/212 1/29 105/0 شنیلومی

نتایج
گلعملکردصفات

تاریخاثرکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج
درگل(تعدادگلدهیمیزانصفاتبربنهاندازهوکاشت

در(گرمکاللهخشکوزنگل،خشکوزن،مترمربع)
تاریخاثرهمچنین.استبودهدارمعنی% 1احتمالبامترمربع)

طولبر%5احتمالباوکاللهطولبر%1احتمالباکشت
کاللهطولوگلطولبربنهاندازهواستبودهدارمعنیگل

اندازهوکشتتاریخکنشبرهماست.نداشتهداريمعنیتأثیر
باوکاللهخشکوزنمیزانبر%1احتمالسطحبانیزبنه

وزنبروبودهدارمعنیگلدهیمیزانبر%5احتمالسطح

استنداشتهداريمعنیاثرکاللهوگلطولگل،خشک
).2(جدول

تولیدهايگل،کشتتاریخاثرمیانگینمقایسهبهتوجهبا
تعدادمیانگینباخرداد20کاشتتاریخدرگل)(عملکردشده
ازپسوبودهاتاریخسایرازبیشمترمربعدرعدد5/41گل
میانگینبامهر5کشتتاریخدرگلتولیدبیشترینترتیببهآن

باشهریور16کشتتاریخومترمربعدرعدد9/23گلتعداد
تفاوتکهبودمترمربعدرعدد4/22گلتعدادمیانگین

کاشتتاریخدرگلتعدادکمترینند.نداشتبا هم داريمعنی
شدتولیدتولیدمترمربعدرگلعدد8/20میانگینبامهر20

درکردمشخصکشتتاریخاثرمیانگینمقایسات).4(جدول
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میانگینباخشککاللهمقداربیشترینخرداد20کشتتاریخ
باگلخشکوزنبیشترینومترمربعدرگرم195/0وزن
مهر20کشتتاریخالبته شد.تولیدمترمربعدرگرم365/1

درگرم077/0وزنمیانگینباخشککاللهمقدارکمترین
ترتیببهخرداد،20کشتتاریخازپسکرد.تولیدرامترمربع

خشککاللهگرم115/0وزنمیانگینبامهر5کشتتاریخ
تاریخمترمربع،درگرم025/1گلخشکوزنومترمربعدر

درخشککاللهگرم096/0وزنمیانگینباشهریور16کشت
بیشترینمترمربعدرگرم779/0گلخشکوزنومترمربع

ازکهداشتندراگلخشکوزنوخشککاللهعملکردمقدار
16ومهر5کشتتاریخبینداريمعنیتفاوتنظراین

خرداد20کشتتاریخدر).4(جدولنداشتوجودشهریور
تاریخدرومترسانتی310/5میانگینباگلطولبیشترین

مترسانتی521/4میانگینباگلطولکمترینمهر20کشت
کشتتاریخبینداريمعنیتفاوتصفتایندرکهشدتولید

نداشتوجودمتر)سانتی930/4(شهریور16وخرداد20
کشتتاریخدرترتیببهنیزکاللهطولبیشترین).4(جدول

ومتر)سانتی283/3(خرداد20متر)،سانتی295/3(مهر5
صفتایندرکهشد تولیدمتر)سانتی211/3(شهریور16

ونداشتوجودکشتتاریخ3ایندرداريمعنیتفاوت
928/2(مهر20کشتتاریخبهمتعلقکاللهطولکمترین
حاصلصفاتمیانگینمقایسهنتایج).4(جدولبودمتر)سانتی

10- 14وزنبادرشتيهابنهکهدادنشانبنهاندازهتیماراز
خشکوزن،مترمربع)درعدد208/40(گلدهیمیزان،گرم
کاللهخشکوزنمربع)،متردرگرم564/1(گل

ومتر)سانتی874/4(گلطولترمربع)،مدرگرم180/0(
وزنباریزيهابنهازريبیشتمتر)سانتی197/3(کاللهطول

گل،خشکوزنگرم501/0،گلعدد125/14(گرم5- 9
835/4گلطولومترمربعدرکاللهخشکوزنگرم061/0

تفاوتالبتهکهاندکردهتولید)مترسانتی161/3کاللهطولو
بنهاندازهدومیانکاللهوگلطولصفاتدرداريمعنی

گلدهیمیزان،D1S1کنشبرهمدر).6(جدولنشدمشاهده
گرم229/0(کاللهخشکوزنومترمربع)درعدد667/62(

.)2و1هاي(شکلبودتیمارهاسایرازبیشمترمربع)در

رویشیصفات
تاریختیماراثرکهدادنشانواریانستجزیهجدولنتایج

دربرگطولبوته،درشدهسبزجوانهتعدادصفاتبرکشت
بابوتهدربرگکلخشکوزنوفرعیجوانهواصلیجوانه

جوانهواصلیجوانهدربرگتعدادصفاتبرو% 1احتمال
سطحبانیزبنهاندازهتیماراست.دارمعنی%5احتمالبافرعی

برگتعدادبوته،درشدهسبزجوانهتعدادصفاتبر%1احتمال
وزنوفرعیجوانهدربرگطولوتعداداصلی،جوانهدر

البته .)3(جدولاستشدهدارمعنیبوتهدربرگکلخشک
جوانهدربرگطولصفتبرداريمعنیاثربنهاندازهتیمار
وکاشتتاریختیمارهايکنشبرهمکه طوريبهنداشت.اصلی
سطحبابوتهدربرگکلخشکوزنصفتبربنهاندازه

سطحبافرعیجوانهدربرگتعدادصفتبرو%1احتمال
داريمعنیاثررویشیصفاتباقیبروبوددارمعنی%5احتمال
تاریخاثرمیانگینمقایسهجدولبهتوجهبا).3(جدولنداشت
عدد250/6تعدادمیانگینباخرداد20کاشتتاریخکشت،
باشهریور16کاشتتاریخوبیشترینبوته،درشدهسبزجوانه

کمترینبوته،درشدهسبزجوانهعدد875/2تعدادمیانگین
تاریخ.)5(جدولداشتندبوتهدررا شدهسبزجوانهتعداد
اصلیجوانهدربرگطولمیانگینباشهریور16کشت
فرعیجوانهدربرگطولمیانگینومترسانتی877/29
واصلیجوانهدربرگطولبیشترینمتر،سانتی583/15
تفاوتصفاتایندراماداشت،رابوتهدرفرعیجوانه
تاریخنداشت.مهر5وخرداد20کاشتتاریخباداريمعنی
648/21اصلیجوانهدربرگطولمیانگینبامهر20کشت
825/10فرعیجوانهدربرگطولمیانگینومترسانتی
را فرعیجوانهواصلیجوانهدربرگطولکمترینمتر،سانتی

میانگینبامهر20کاشتتاریخ).5(جدولداشتبوتهدر
وبیشترین،)برگعدد125/9(اصلیجوانهدربرگتعداد
اصلیجوانهدربرگتعدادمیانگینباخرداد20کاشتتاریخ

دررا اصلیجوانهدربرگتعدادکمترین،)برگعدد750/7(
دربرگتعدادمیانگینباشهریور16کاشتتاریخداشتند.بوته

باخرداد20کشتتاریخو)برگعدد776/4(فرعیجوانه
)بوتهدرعدد813/3(فرعیجوانهدربرگتعدادمیانگین
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تاریخداشتند.بوتهدررا فرعیجوانهدربرگتعدادکمترین
بوتهدربرگکلخشکوزنمیانگینباشهریور16کشت

وزنمیانگینبامهر20کشتتاریخوبیشترین)گرم220/1(
خشکوزنکمترین،)گرم460/0(بوتهدربرگکلخشک

اثرمیانگینمقایسهجدول).5(جدولداشتندبوتهرا  برگکل
تمامگرم،10- 14وزنبابنهتیماردرکهدادنشانبنهاندازه

دربرگطولبوته،درشدهسبزجوانه(تعدادرویشیصفات
واصلیجوانهدربرگتعدادبوته،درفرعیواصلیجوانه
بنهبهنسبتبوته)دربرگکلخشکوزنوبوتهدرفرعی

برگطولصفتدرهرچنداست.بیشترگرم5- 9وزنباریز
).7(جدولنبوددارمعنیتفاوتاینبوتهدراصلیجوانهدر

نشانبنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهممیانگینمقایسهنمودار
درفرعیجوانهدررا برگتعدادبیشترینD2S1تیمارکهداد

تیمارهايباداريمعنیتفاوتکهداشتعدد)636/5(بوته
D3S1وD4S1میانگینمقایسههمچنین،)3(شکلنداشت
تیمارکهدارد آنازحکایت بنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهم

D1S1گرم)636/1(بوتهدررا برگکلخشکوزنبیشترین
).4(شکلدارد

زعفراننتایج تجزیه واریانس اثر تاریخ کشت و اندازه بنه بر صفات عملکرد گل -2جدول

منابع تغییر
)S.O.V(

درجه آزادي
)df(

MSمربعات میانگین

وزن عملکرد گلدهی
خشک گل

وزن 
طول کاللهطول گلخشک کالله

R2n.s322/62n.s059/0n.s002/0n.s115/0n.s005/0تکرار
D(3**361/557**089/1**016/0*724/0**176/0(کشتخیتار

S(1**041/4082**780/6**084/0n.s008/0n.s007/0(بنهاندازه
D×S(3*125/210n.s467/0**006/0n.s028/0n.s004/0(کنشبرهم

14977/41057/00008/0153/0009/0(Error)آزمایشاشتباه
C.V.%(-8/231/235/230/81/3(تغییراتدامنه

ns،*01/0و05/0احتمالسطحدردارمعنیودارغیرمعنیترتیببه**:و

زعفرانبرگ نتایج تجزیه واریانس اثر تاریخ کشت و اندازه بنه بر صفات رویشی-3جدول

منابع تغییر
)S.O.V(

درجه
آزادي

)df(

MSمربعات میانگین

تعداد جوانه
سبز شده

طول برگ
جوانه اصلی

تعداد برگ
جوانه اصلی

طول برگ
جوانه فرعی

تعداد برگ
جوانه فرعی

وزن خشک
کل برگ

R2n.s127/0*770/18n.s148/0n.s046/1n.s440/0**0372/0تکرار
D(3**378/12**792/77*281/2**924/43*253/1**751/0(کشتخیتار

S(1**166/20n.s073/8**260/29**900/84**789/14**372/1(بنهاندازه
D×S(3n.s381/1n.s792/3n.s225/1n.s913/15*062/1**124/0(کنشبرهم

آزمایشاشتباه
(Error)

14475/0637/3434/0991/4235/0002/0

تغییراتدامنه
)C.V.%(-6/150/78/71/151/116/5

ns،*01/0و05/0احتمالسطحدردارمعنیو دارغیرمعنیترتیببه**:و
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زعفرانگلعملکردصفاتبرکشتتاریخسادهاثرمیانگینمقایسه-4جدول
کشتتاریخ
)D(

گلدهیعملکرد
مترمربع)درگل(تعداد

گلخشکوزن
مترمربع)در(گرم

کاللهخشکوزن
مترمربع)در(گرم

گلطول
متر)(سانتی

کاللهطول
متر)(سانتی

D1a*5/4a635/1a195/0a310/5a283/3
D2b4/22bc779/0bc096/0ab930/4a211/3
D3b9/23bc025/1b115/0b658/4a295/3
D4b8/20c689/0c077/0b521/4a928/2

).P≤0.05(هستندLSDآزمونبراساسداريمعنیتفاوتدارايستونهردرمتفاوتحروفدارايهايمیانگین:*
D1خرداد،20کشت=تاریخD2=ور،یشهر16کشتتاریخD3=ومهر5کشتتاریخD4=مهر20کشتتاریخ

زعفرانبرگرویشیصفاتبرکشتتاریخسادهاثرمیانگینمقایسه-5جدول

کشتتاریخ
)D(

جوانهتعداد
شدهسبز

برگطول
اصلیجوانه

متر)(سانتی

برگتعداد
اصلیجوانه

برگطول
فرعیجوانه

متر)(سانتی

برگتعداد
فرعیجوانه

کلخشکوزن
(گرم)برگ

D1a*250/6a051/28c750/7a500/16c813/3a200/1
D2d875/2a877/29bc125/8a583/16a776/4a220/1
D3c792/3a960/27ab750/8a115/15ab661/4b986/0
D4b667/4b648/21a125/9b825/10bc105/4c460/0

).P≤0.05(هستندLSDآزمونبراساسداريمعنیتفاوتدارايستونهردرمتفاوتحروفدارايهايمیانگین:*
D1=خرداد،20کشتتاریخD2=ور،یشهر16کشتتاریخD3=ومهر5کشتتاریخD4=مهر20کشتتاریخ

زعفرانگلرویشیصفاتوعملکردبربنهاندازهسادهاثرمیانگینمقایسه-6جدول
بنهاندازه

)S(
گلدهیعملکرد

مترمربع)درگل(تعداد
گلخشکوزن
مترمربع)در(گرم

کاللهخشکوزن
مترمربع)در(گرم

گلطول
متر)(سانتی

کاللهطول
متر)(سانتی

S1

a*208/40a564/1a180/0a874/4a197/3گرم)10-14(درشت
S2

b125/14b501/0b061/0a835/4a161/3گرم)5-9(ریز
).P≤0.05(هستندLSDآزمونبراساسداريمعنیتفاوتدارايستونهردرمتفاوتحروفدارايهايمیانگین:*

زعفرانبرگرویشیصفاتبربنهاندازهسادهاثرمیانگینمقایسه-7جدول

بنهاندازه
)S(

جوانهتعداد
شدهسبز

برگطول
اصلیجوانه

متر)(سانتی

برگتعداد
اصلیجوانه

برگطول
فرعیجوانه

متر)(سانتی

برگتعداد
فرعیجوانه

کلخشکوزن
(گرم)برگ

S1

a*312/5a463/27a541/9a636/16a124/5a205/1گرم)10-14(درشت
S2

b479/3a303/26b333/7b875/12b554/3b727/0گرم)5-9(ریز
).P≤0.05(هستندLSDآزمونبراساسداريمعنیتفاوتدارايستونهردرمتفاوتحروفدارايهايمیانگین:*
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مترمربعدرگلدهیعملکردمیزانبربنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهمنیانگیمسهیمقا-1شکل
D =کشتتاریخ)D1 =20،خردادD2=16،شهریورD3=5ومهرD4=20(مهرS=بنهاندازه)S1=14-10وگرمS2=9-5(گرم

).P≤0.05(هستندLSDآزمونبراساسداريمعنیتفاوتدارايمتفاوتحروفباستونهردرهامیانگین

مترمربعدرکاللهخشکوزنبربنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهمنیانگیمسهیمقا-2شکل
D) تاریخ کشت =D1 =20 ،خردادD2 =16 ،شهریورD3 =5مهر وD4 =20 (مهرS=) اندازه بنهS1 =14-10 گرم وS2 =9-5(گرم

).P≤0.05هستند (LSDداري براساس آزمون با حروف متفاوت داراي تفاوت معنیها در هر ستونمیانگین
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فرعیجوانهبرگتعدادبربنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهمنیانگیمسهیمقا-3شکل
D) تاریخ کشت =D1 =20 ،خردادD2 =16 ،شهریورD3 =5مهر وD4 =20 (مهرS=) اندازه بنهS1 =14-10 گرم وS2 =9-5(گرم

).P≤0.05هستند (LSDداري براساس آزمون با حروف متفاوت داراي تفاوت معنیها در هر ستونمیانگین

برگکلخشکوزنبربنهاندازهوکشتتاریخکنشبرهمنیانگیمسهیمقا-4شکل
D) تاریخ کشت =D1 =20 ،خردادD2 =16 ،شهریورD3 =5مهر وD4 =20 (مهرS=) اندازه بنهS1 =14-10 گرم وS2 =9-5(گرم

).P≤0.05هستند (LSDداري براساس آزمون با حروف متفاوت داراي تفاوت معنیها در هر ستونمیانگین
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بحث
زعفرانگیاهکهدادنشانپژوهشایننتایجکلیطورهب

شرایطداشتندلیلبه(خردادماه)زودترکاشتتاریخدر
محیطبازعفرانيهابنهبهترسازگاريومناسبمحیطی
طولوکاللهوگلخشکوزنگل،(تعدادعملکردکشت،

ازشیبوزنباهایی بنهتینهادرداشت.خواهدي بهترگل)
مناسبعملکردتوانندیمخردادماهکشتخیتاردرگرم10

معادلومترمربعدرگرم299/0(خشککالله
منطقه(درکاشتاولسالدررا هکتار)درلوگرمیک99/2

درپژوهشاین نتایجد.نباشداشتههمراهبهن)یورامپاکدشت
کهباشدمی) Negari)2002وSadeghiهايیافتهراستاي

طیزعفرانگلتولیددربنهکاشتتاریخاثربررسیدر
انتقالوکاشتزمانبهترینکهگرفتندنتیجهسال2مدت

اولنیمهویژه بهوماهاردیبهشتجدید،مزارعبهزعفرانبنه
افزایشموجبکهاستبنه)واقعیخوابزمان(درخرداد
گلدهیزانیمشود.میهکتاردرکیلوگرم8/2میزانبهتولید

یبستگخاكرطوبتودماعاملدوبهزعفرانعملکردو
بهکی(نزدیی ابتداکاشتخیتارسمتبهچههرودارد
شیافزازینگلعملکردم،یبروشیپ)یتابستانرکودزمان

Gresta(ابدییم et al., کاشتخیتارلیدلنیهمبه.)2009
راگلتعدادمتوسطنیباالترزینپژوهشنیادرخرداد20

.دارد

ساقهگلدهی چگونگیوساختارتواندمیکاشتتاریخ
دهد.تغییرنیزراشدهبرداشتعملکردودادهتغییررا

کهاستدادهنشاناخیردههدوطیمختلفهايبررسی
ازها بنهدرآوردنازپسبالفاصلهزعفرانزودهنگامکشت
هاهزینهکاهشبرعالوهخردادماهدرآنهاکشتوخاك
Mollafilabi(شودمیتولیدمیزانافزایشباعث &

Shoorideh, دردماونوررژیمازاستفادهالبته ).2009
کشتتاریخدرتولیدافزایشدالیلازتواندمیبیشترمدت
خروجوزعفرانيهابنهخوابپس(بالفاصلههنگامزود
باشد.خاك)ازآنها

درویژهبهزعفرانعملکردکهاستدادهنشانتحقیقات
ییهابنهرئذخاواندارهازمتأثربیشتريشدتبااولسال

,Sadeghi(شوندمیکشتکهاست اندازهالبته ).1994
اثرگذارمحصولدیتولزانیمبرزینشدهکشتهاي بنه

ي براکشتارزشگرم5ازشیبوزنباهاي بنهباشد.یم
گرم8ازشیبوزنباهاي بنهودارنداولسالدررا گلدهی 

Azizi-Zehan(کنندیماعمالگلدهی دررای اصلنقش et

al., هاآنگلدهی میزانوها بنهوزنبینواقعدر).2008
Mashayekhi(داردوجودمستقیمرابطه & Kasmkar,

بربنهاندازهتیماراثرازآمدهدستبنتایجباکه)2006
بهتوجهبادارد.مطابقتتحقیقایندرعملکرديصفات

,Behnia(دارندبیشتريطولکههاییگلترراحتبرداشت

درهنگامزودکشتتاریخدربنهکشت،)1991
بیشترینکشتيهاتاریخسایربهنسبتکهخردادماه20

دادنشانتحقیقایننتایجاست.ترمناسبدارد،راگلطول
افزایشباعثگرم)،10-14(درشتيهابنهکاشتکه

دربرگطولوتعدادبوته،درشدهسبزهايجوانهتعداد
برگ،کلخشکوزنهمچنینوفرعیجوانهواصلیجوانه
مورددریتحقیقنتایجراستايدرهایافتهاینواستشده 
گزارشباشد که در آن میبرگوزنبربنهاندازهنقش
درشتهاي بنهدربرگهارشدوی سلولمیتقسکهاندکرده

Molina(افتدیماتفاقزودترکوچکهاي بنهبهنسبت et

al., 2004a(ها بنهنیادرکلفتوسنتززانیمآنجهینتدرکه
باالباعثتینهادرکهبودهشتریبمتوسطهاي بنهبهنسبت
سهمهابرگکهآنجااز.استشدهاهیگرشدزانیمبودن

دارندبعدسالدرزعفراندخترييهابنهتولیددربزرگی
)Lundmark et al., داشتانتظارتوانمیبنابراین)،2009

افزایشوفتوسنتزافزایشبابلندتروبیشترهايبرگکه
دردخترييهابنهتولیدافزایشدرفتوسنتزي،موادذخیره

هنگامزودکشتتاریخالبته کنند.ایفامهمینقشبعدسال
نتیجهدروافزایشرازایشیورویشیرشدتواندمی

Amiri(دهدتغییررابرداشتشاخص & Bozorgzadeh,

تاریخکهدارد آنازحکایت نیزتحقیقایننتایج).2006
منجرشهریور،درآنازپسوخرداددرهنگامزودکشت

خشکوزنوبرگطولازجملهرویشیصفاتافزایشبه
Mashayekhiتحقیقنتایجبانتایجایناست.شدهبرگکل
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کاشتهزودتريهابنهدهدمینشانکه) Kasmkar)2006و
نظرازبهتريرشدمناسب،نورودمادریافتدلیلبهشده

.داردمطابقتدارند،برگخشکوتروزنوبرگتعداد
برايپژوهشایننتایجبامطابقشودمیپیشنهادبنابراین 

تولیدافزایشوخشککاللهمناسبعملکردآوردنبدست
وگرم10-14درشتيهابنهازاستفادهاول،سالدر
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Abstract
This research was aimed to evaluate the flower and stigma yield as well as growth traits of

saffron (Crocus sativus L.) under effect of planting dates and corm size. The experiment was
factorial in a complete randomized design with three replicates, conducted at the research farm
of College of Aburaihan, University of Tehran during 2013-2014. The treatments consisted of
four planting dates (June 10th, September 7th and 27th, and October 12th) and two corm weights
(5-9 g and 10-14 g). Our results showed that the flower and stigma yield of large corms, planted
on June 10th, was 50% higher as compared with other planting dates, and on September 27th, the
yield was 25% higher. However, this difference was not significant in comparison with
September 7th . The lowest flower and stigma yield was recorded for the planting date of
October 12th in comparison with other planting dates, and these traits were higher in large corms
as compared with small ones in all planting dates. The flower length and number of buds on
June 10th were higher than that of others. In addition, the highest leaf dry weight and length in
primary and secondary buds were recorded for the planting dates of June 10th and September 6th,
which could be effective in production of daughter corms in the next year. The results showed
that all growth characteristics in large corms were higher than that of small ones. Overall, these
results indicate that the planting of 10-14-gram large corms on June 10th can improve the yield
and growth characteristics of saffron in Varamin plain.

Keywords: Corm size, growth characteristics, planting date, saffron (Crocus sativus L.), yield.


