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 Crocusبر رشد و گلدهی زعفـران (  بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه. 1397 .ع، نوروزیانو مالفیالبی، ع.، نصیري محالتی، م.، کوچکی، ع.، 

sativus L.(10شناسی کشاورزي، . بوم)635-646 ):3. 
  

  چکیده
سه  هاي کامل تصادفی باآزمایشی در قالب طرح بلوك ،).Crocus sativus L(منظور بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه بر رشد و گلدهی زعفران به

-10، 1/2-1، 2کمتـر از   انجام شد. ده وزن بنه شامل 1390-91دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی مزرعه تحقیقاتی  تکرار در
گرم زعفران به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. فاکتورهاي مورد  24بیشتر از و  24-1/20، 20-1/18، 18-1/16، 16-1/14، 14-1/12، 12-1/10، 1/6

هاي یک، دو، سه و چهار گل و بیشتر، هاي مختلف وزنی، بنههاي فاقد گل در گروهعه شامل تعداد و وزن تر گل، وزن تر و خشک کالله، درصد بنهمطال
اثر شان داد که گرم بودند. نتایج ن 12بیشتر از  و 8-12، 4-8، 4کمتر از  هاي وزنیدر گروه هاي تولید شده دختريتعداد کل بنه تولیدي دختر، تعداد بنه

گرم  24دار بود. بیشترین تعداد گل براي وزن بنه بیشتر از دامنه وسیع وزن بنه بر تمامی صفات مورد مطالعه زعفران در سطح احتمال یک درصد معنی
آوري نداشـته و  م به باال توان گلگر 16هاي آوري بودند. بنهگرم فاقد گل 2هاي کمتر از درصد بنه 34/99گل در هکتار تولید شد.  000/300/1برابر با 

گل و بیشتر برخوردار بودند. بیشترین عملکرد خشک کالله نیز به همـین تیمارهـا    4و  3گرم از باالترین تعداد  24گرم و بیشتر از  24تا  1/20هاي بنه
-بـه هاي دختري تولید شده و بیشترین تعداد بنه درصد افزایش داشت. کمترین 75گرم،  10تا  1/6تعلق داشت که این برتري نسبت به تیمار وزن بنه 

گرم  2رم و کمتر از گ 1/14-16هاي وزنبنه در هکتار بود و  000/550/25گرم به تعداد  24بنه، بیشتر از  63000گرم با  2کمتر از  وزنبه ترتیب مربوط 
ـ   4-8هـاي  گرم بیشترین و کمترین بنـه  12تا  1/10و  24بیشتر از  هايگرم و وزن 4کمتر از عدد بنه دختري  25و  115ترتیب با به خـود  ه گـرم را ب

 6تا  1/2 و گرم 2کمتر از به وزن ها گرم و کمترین آن 24بنه بیشتر از  مربوط به وزنگرم  12گرم و بیشتر از  12تا  8هاي اختصاص دادند. بیشترین بنه
 .اختصاص داشتگرم 

 
 وزن خشک کاللهکالله، تر ، وزن تعداد گلبنه دختري،  هاي کلیدي:واژه

  
     1 مقدمه

اي، ) بــه عنــوان گیــاهی ادویــه.Crocus sativus Lزعفـران ( 
دهنده در صنایع غذایی مورد استفاده است، عـالوه بـر   افزودنی و طعم

 Hossienzadeh( باشدآن داراي کاربردهاي دارویی متعددي نیز می
& Sadeghnia, 2005; Maggi et al., 2010; Siracusa et al., 

                                                        
  استاد، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -1
استادیار گروه زیست فناوري مواد غـذایی، موسسـه پژوهشـی علـوم و صـنایع       -2

  ، ایرانغذایی
واکولـوژي، گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات، دانشـکده       دانشجوي دکتـري اگر  -3

 کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
  )Email: akooch@um.ac.irنویسنده مسئول:  -(* 

DOI: 10.22067/jag.v10i3.32435 

ترین محصـول کشـاورزي و دارویـی جهـان از     گران زعفران. ) 2010
اي در بین محصوالت صنعتی و صادراتی ایران برخـوردار  جایگاه ویژه

درصد از تولید زعفـران دنیـا بـه ایـران      90 بیش از کهطورياست، به
 ,.Arsalan et al., 2006; Mohammad-Abadi et alتعلـق دارد ( 

 ,.Caballero-Ortega et alو همکـاران (  ارتگـا  -رو). کابـال 2006

 غلظـت  بیشـترین  داراي ،ایـران  زعفـران  کـه  اظهـار داشـتند   )2000

تـرین  باشـد. ایـران بـزرگ   مـی  سـافرانال  و پیکروکروسـین  کروسین،
درصـد   95تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است و بیش از 

 Kafi etاختصاص دارد (بها به ایران تولید جهانی این محصول گران

al., 2002هاي خراسان رضوي و جنـوبی، دو قطـب عمـده    ن). استا
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 & Mollafilabiشــوند (تولیــد زعفــران در کشــور محســوب مــی

Shoorideh, 2009     سطح زیر کشت ایـن گیـاه در ایـران در سـال .(
هکتار آن بـه دو   70000هکتار بود که بیش از  72162بالغ بر  1390
خراسـان   بـه هکتـار   57000ان رضـوي و جنـوبی (  خراسـ  هاياستان

 Jihadخراسان جنوبی) اختصاص داشت ( ههکتار ب 13000رضوي و 

Keshavarzi Khorasan Razavi, 2012 بــدیهی اســت کــه از .(
-صادرات زعفران به روش صحیح مـی  هطریق افزایش تولید و توسع

  توان درآمد ارزي قابل اطمینانی را براي کشور تأمین کرد.
-دهنده کمیت و کیفیت محصول در بـوم شناخت عوامل افزایش 
هاي زراعی، امري الزامی بوده که باید جهت دستیابی به عملکرد نظام

). عوامـل  Koocheki et al., 1997مطلوب مورد توجـه قـرار گیـرد (   
ها، آبیاري، تـاریخ کاشـت،   هاي هرز، بیمارياقلیم، علف نظیرزیادي 
ز شـیمیایی، بیولوژیـک و حیـوانی در تعیـین     انواع کودها اعم اکاربرد 

ـ محصول ارزشمند کمیت و کیفیت  سـزایی دارنـد. از   هزعفران نقش ب
 کاري سنتی ایـران دالیل پایین بودن عملکرد در نواحی زعفرانجمله 

 باشــدو بــا وزن کــم مــیهــاي کوچـک  اســتفاده از بنــه مربـوط بــه 
)Hemmati- Kakhki & Hosseini, 2003(در اسـپانیا  که در حالی ؛

 -Rashed(شـود  و سالم اسـتفاده مـی   ، با وزن باالهاي درشتاز بنه

Mohassel et al., 1989.( 
جا که در زعفران مرحله رشد زایشی قبل از رشد رویشی رخ از آن

هـاي  )، مشخص است که ذخیـره انـدام  Kafi et al., 2002(دهد می
ـ ویژه بنه میزیرزمینی و به دهی و در نتیجـه  تواند نقش مؤثري بر گل

) با بررسی اثر وزن Ramezani, 2000(رمضانی عملکرد داشته باشد. 
بنه بر عملکرد گل زعفران در نیشابور گزارش کرد که اثر وزن بنه بر 

هـاي درشـت نـه    که استفاده از بنهطوريهدار بود، بعملکرد گل معنی
تعداد ید تنها باعث بهبود تولید گل در سال اول شد، بلکه از طریق تول

نیز منجر به بهبود گلدهی و افـزایش کـارایی   بیشتر هاي دختري بنه
تحقیقات نشان داده است که بـراي   .دهاي بعدي گردیدر ساله مزرع

هاي گرم انتخاب شوند، زیرا بنه 8بیشتر از وزن با  هايشت باید بنهاک
درشت نه تنها در سال اول از تولید و عملکـرد مناسـبی برخوردارنـد،    

-ظرفیت گلنیز تر دختري بیشتر و درشت هايلکه از طریق تولید بنهب
ــد هــاي بعــد افــزایش مــیســال درآوري و عملکــرد مزرعــه را  دهن

)Ghasemi Rooshnava et al., 2009.(  ــا نتــایج تحقیقــات مان
)Mana, 2003(   يدارطـور معنـی  نشان داد که وزن بنه زعفـران بـه 

داد. همچنین گزارش شده اسـت   گلدهی و عملکرد را تحت تأثیر قرار

هـاي دختـري و متعاقـب آن    گیري بر تولید بنهکه وزن بنه، اثر چشم
نتایج برخـی  ). Kumar et al., 2009( داشتعملکرد گل در زعفران 

آوري زعفران تحت تأثیر کاشـت  دیگر از مطالعات نیز مؤید بهبود گل
 Singhetal, 1994; Nassiri( باشـد مـی تـر  هاي مادري درشـت بنه

Mahallati et al., 2008.(  بیش بنه هاي با وزن بنهبنابراین، کاشت
مورد تأکید در زراعت زعفران گرم براي دستیابی به عملکرد باال  10از 

   ).Sadeghi, 1993(باشد میبرخی محققان 
ها نتایج تحقیقات نشان داده است که با افزایش وزن بنه تعداد گل

، 5/22هـاي  که بیشترین گلدهی براي بنهريطوهب شود،مینیز اضافه 
ازاي هر بنه گل به 6/2، 4/3، 2/2ترتیب با تولید گرم به 5/26، 5/23

). Mashayekhi et al., 2006(دست آمد هاول تا سوم ب هايدر سال
تـر از  هاي درشـت بنهاست که همچنین در تحقیق دیگري ثابت شده 

). این موضوع در Sadeghi, 2012(آوري باالتري برخوردارند توان گل
کـه بـا بیشـتر     مشخص شده استنیز محققان  تحقیقات توسط دیگر

و عملکرد اقتصادي در سـال   دهیگلپتانسیل شدن وزن بنه زعفران، 
 ;Mollafilabi, 2012; Benabaji et al., 2012( یابدبهبود میاول 

Gowhar et al., 2012.(  مالفیالبی)Mollafilabi, 2012ش ) گزار
آوري برخوردار گرم در سال اول از توان گل ششهاي تا نمود که بنه

گرم به باال  30هاي با وزن نبوده و بیشترین گل و تعداد جوانه از بنه
ـ   3/7و  6/3ترتیب، به تعداد به نتـایج  دسـت آمـد.   هجوانه از هر بنـه ب

 ,.Rezvani Moghaddam et al(مقدم و همکـاران  مطالعه رضوانی

گـرم بـه    5هاي با کمتـر از  یز نشان داد که افزایش وزن بنه) ن2013
 100گرم باعث بهبود وزن کالله در هر دو سـال بـیش از    8بیشتر از 

 وزننتایج برخی دیگر از تحقیقات نیز با بررسی ارتباط بین درصد شد. 
در تولیـد   ترهاي درشتبنه مادري و عملکرد زعفران، تأثیر مثبت بنه

 ید قرار داده استیمورد تأرا تر و بهبود عملکرد زرگهاي دختري ببنه
)Badyiyala & Saroch, 1977; Kaushal & Upadhyay, 

2002; Omidbaigi et al., 2002; Nassirri Mahallati et al., 
) دلیـل بهبـود   Molina et al., 2005(. مولینـا و همکـاران   )2008

بـه تقسـیم سـلولی     ترهاي درشتعملکرد را در شرایط استفاده از بنه
  تر و در نتیجه تسریع در وقوع مراحل فنولوژیکی نسبت دادند.سریع

افـزایش   از طریـق افزایش قطر بنـه  رسد که همچنین به نظر می
و پتانسیل گلدهی آوري درصد گل ،هااحتمال سبز شدن و تعداد برگ

. در همین راستا، کاشـت  طور مثبتی تحت تأثیر قرار دهدرا بهزعفران 
گرم توصیه  10متر با وزن تقریبی سه سانتیبیشتر از هایی با قطر هبن
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متر در تفاوت یک سانتی .)Pandy & Srivastava, 1979(شده است 
گـردد  به افزایش تولید زعفران تـا سـه برابـر    منجر تواند بنه می قطر

)Molina et al., 2010(هاي متفاوت بنـه از طریـق   . تمایز بین وزن
زیرا افزایش  ،باشدهاي زراعی مفید میاز توصیهدیگر ی یک ،تغییر قطر

دهـد  ، سایر خصوصیات رشد و عملکرد را تحت تأثیر قرار میقطر بنه
)Molina et al., 2010(. 

و نقش  با توجه به جایگاه استراتژیک زعفران در کشاورزي ایران
در زمینـه بهبـود و   ه ، انجـام مطالعـ  سزاي آن در صـادرات جهـانی  به

تواند نقش مهمی در توسعه این محصول ت زراعت این گیاه میمدیری
بنـه مـادري   که وزن رغم اینرحال علیه بومی ایران داشته باشد. به

ولی تـاکنون از وزن   ،ر میزان عملکرد آن داردسزایی بتأثیر بهزعفران 
بنه مناسب و استاندارد جهت کشت براي گلدهی و بررسی خصوصیات 

لذا هرگونه بررسی که در  ،ی انجام نگرفته استرشد بنه تحقیق چندان
جهت باال بردن میزان تولید محصول این گیاه انجام گیرد، از اهمیت 

اثر دامنه بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی  اي برخوردار است.ویژه
در شرایط آب و هوایی مشهد  وسیع وزن بنه بر رشد و گلدهی زعفران

 انجام شد.
  

  هامواد و روش
تیمار و  10هاي کامل تصادفی با این آزمایش در قالب طرح بلوك

سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی   
دقیقــه شــمالی و طــول  16درجــه و  36مشـهد (عــرض جغرافیــایی  

متر از سطح) در  985دقیقه شرقی و ارتفاع  36درجه و  59جغرافیایی 
ــین اقبــل از کاجــرا شــد.  1390-91ســال زراعــی  شــت جهــت تعی

متـر  سـانتی  30خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك از عمق صفر تا 
 .)1تصادفی انجام گرفت (جدول صورت بهبرداري نمونه

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical properties of soil  
هدایت الکتریکی 

زیمنس بر (دسی
  متر)

)1-EC (dS.m  

 کربن آلی
  (درصد)

Organic 
carbon (%)  

  اسیدیته
pH 

-پتاسیم (میلی
  گرم بر کیلوگرم)

K (mg.kg-1) 

گرم فسفر (میلی
  بر کیلوگرم)
P (mg.kg-1) 

نیتروژن 
  (درصد)
N (%) 

رس 
  (درصد)
Clay 
(%) 

سیلت 
  (درصد)

Silt 
(%) 

  شن (درصد)
Sand (%) 

  درصد اشباع
SP (%) 

  درصد آهک
T.N.V (%) 

1.638  0.599  8.15  270  33  0.054  43  47  30  36.77  17.66  
  

-12، 1/6-10، 1/2-6، 2کمتر از  مادري شاملزنی بنه ده گروه و
و  24-1/20، 20-1/18، 18-1/16، 16-1/14، 14-1/12، 1/10

سازي . عملیات آمادهبه عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند گرم 24بیشتر از 
-نجام و سپس اقدام به کـرت اک و لولر زمین شامل شخم اولیه، دیس

متر (تراکم سانتی 20ردیف بین فاصله  بامتر  1×1بندي زمین به ابعاد 
ها یک متر و بین بلوكسانتی 40ها مربع) شد. بین کرتبنه در متر 50

ها در در نظر گرفته شد. عملیات کاشت بنهبه عنوان راهرو متر فاصله 
متر خاك با استفاده از دست انجام یسانت 15شهریور ماه در عمق  13

صورت هآبیاري بدومین و اولین آبیاري بالفاصله پس از کاشت گرفت. 
-با هدف تسهیل در خـروج جوانـه   آبیاري اولسبک یک هفته بعد از 

در فاصله دو آبیاري نیز یک زعفران از خاك انجام شد.  هايهاي گل
نیـز  هاي هـرز  علف مبارزه باشکنی صورت گرفت. عملیات مرتبه سله

  .شدانجام بنابر ضرورت در طول فصل رشد 
صـورت روزانـه و   بـه  مـاه در اواسـط آبـان   ها گلدستی برداشت 

-انجام شد. صفات انـدازه ماه عملیات برداشت بنه در نیمه اول خرداد 

هاي تک گـل، دو  هاي فاقد گل، تعداد بنهگیري شده شامل تعداد بنه
هـاي دختـري و تعـداد    ، تعداد کل بنهگل، سه گل، چهار گل و بیشتر

بیشتر از  و 8-12، 4-8، 4کمتر از هاي وزنی هاي دختري در گروهبنه
وزن گل و وزن تر  وگرم بود. در طی دوره گلدهی زعفران، تعداد  12

گیري و در پایان دوره گلـدهی نیـز وزن   صورت روزانه اندازههکالله ب
 0001/0بـا تـرازوي    خشک کالله براساس روش هوا خشک در سایه

هـا و عملکـرد   گرم حساسیت توزین و مشخص شد. تعـداد کـل بنـه   
صورت تخریبی از مساحتی معـادل  هبندي شده بهاي دختري گروهبنه
ها، به جاي مربع تعیین شد. براي تعیین وضعیت چندگلی بنهمتر 25/0

هـا  گلها از انتهاي پایینی غالف جام در هر برداشت، قطع کردن گل
میله غالف گل  ،ترتیببدین .ناخن از زیر جام گل قطع شدندوسیله  به

هـاي  گـل ظهور تا امکان ردیابی اقی گذاشته شد به عنوان عالمتی ب
هـا از  هاي بعدي وجود داشته باشد. براي آنـالیز داده در برداشت جدید

ها به کمک آزمون استفاده گردید. مقایسه میانگین SAS 9.1 افزارنرم
 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.هچند دامن
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  نتایج و بحث

مادري بر خصوصیات رشد  دامنه وزن بنهاثر نتایج تجزیه واریانس 
 ارائه شده است. 2و عملکرد کمی زعفران در جدول 

 زعفـران  اساس نتایج تجزیه واریانس، تعداد گـل  بر: تعداد گل
 گرفـت قـرار  دامنـه وزنـی بنـه مـادري     حت تأثیر تداري طور معنیبه
)01/0p≤(  جدول)نشان داده شده است 1طور که در شکل همان .)2، 

کـه  طـوري هب، نیز افزایش یافتزعفران با افزایش وزن بنه تعداد گل 
گرم کمترین میزان گل را تولید نمودند و بیشترین  2هاي کمتر از بنه

ترتیب گرم به 24بیشتر از و  1/20-24 با هايبنه مربوط بهتعداد گل 
  ). 1(شکل  بودگل در هکتار  000/300/1و  000/250/1با 
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  برتعداد گل زعفران اثر وزن بنهمقایسه میانگین  - 1شکل 

Fig. 1- Mean comparisons for the effect of corms weight on flower number of saffron 
 ).≥05/0pباشند (داري میبر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنیهاي داراي حروف متفاوت، میانگین

Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 
  

کننـده ظرفیـت   که وزن بنه یکی از عوامل اصلی تعیـین  جااز آن
 ,.Kafi et al., 2002; Molina et al( باشـد گلـدهی زعفـران مـی   

یافـت.  بهبـود  تعداد گـل نیـز    مادري، افزایش وزن بنهبا ، لذا )2005
از ذخیره غذایی بیشتري برخـوردار   ي مادريهابدیهی است هرچه بنه

افزایش یافته  نیزهاي فعال احتمال وجود جوانه، تر باشندتو درش بوده
 عبارت دیگر،به ، دنبال خواهد داشترا بهگلدهی افزایش که در نتیجه 

به عنوان منشأ اصلی مواد  هاي مادريمواد غذایی اندوخته شده در بنه
هـا بـه عنـوان سـازنده مـواد      اي براي تشـکیل و تکـوین گـل   ذخیره

 باشـند. ایـن نتیجـه بـا نتـایج دیماسـتر و روتـا       فتوسنتزي مطرح می
)Demaastro & Ruta, 1993 که اعالم نمودند اندازه بنه بر گـل (-

هـاي بیشـتري تولیـد    تر تعداد گلهاي درشتر داشته و بنهآوري تأثی
) Pandy et al., 1973(نمایند، مطابقت دارد. پانـدي و همکـاران   می

عملکرد و تعـداد  رشد،  ،نیز خاطر نشان ساختند که با افزایش قطر بنه
   .افزایش یافتزعفران گل 

هاي فاقد گل، تک گل، دو گل، سه گل، چهار بنهتعداد 
هـاي  نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد کـه اثـر وزن    : شترگل و بی

(جدول  بود )≥01/0p(دار زعفران معنیمختلف بنه بر تعداد گل در بنه 
ها فاقد درصد بنه 34/99 در وزن بنه کمتر از دو گرم،که طوريبه ،)3

داراي صد درصد گلدهی  گرم 24بیشتر از  و 1/20-24هاي وزنگل و 
  ).4(جدولبودند 
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  هاي مختلف بنه هاي با و بدون گل زعفران در وزندرصد بنه - 4 ولجد
Table 3- Percentage of saffron corms with and without flower affected by different weights  

  مربع)تعداد بنه (تعداد در متر
Corm number (No.m-2) 

  (گرم) وزن بنه
Corm weight (g) 

>2 2.1-6 6.1-10 10.1-12 12.1-14 14.1-16 16.1-18 18.1-20 20.1-24 >24 
 با گل

 With flower 0.66 18 66 81.5 83 89.5 93.5 93.5 100 100 
 بدون گل

Without flower 99.34 82 34 18.5 17 10.5 6.5 6.5 0 0 
  

 با افزایش وزن بنـه  ،گرددمشاهده می 4در جدول ونه که گهمان
کـه گلـدهی   یافت، به طورينیز افزایش  ها، درصد گلدهی بنهمادري

در  گرم بـه نـدرت رخ داد،   6- 1/2و  2هاي با وزن کمتر از براي بنه
بیشـتر  و  لگرم، باعث تولید سه گ 1/16-18هاي کاشت بنهکه حالی
مـادري  هاي بنه کاشت ). این موضوع بیانگر آن است که4(جدولشد 

و در نتیجـه بهبـود   هاي فعـال  از طریق افزایش وجود جوانه تردرشت
بـا  ). 2 (شکل شودمی تعداد گلموجب افزایش  آورهاي گلدرصد بنه

دو، سـه، چهـار گـل و بیشـتر      هـاي اثر وزن بنه بر تعداد بنهمقایسه 

و از کرده تولید  يگل بیشترتعداد  ،تردرشتهاي بنهمشخص شد که 
 ;Mashayekhi, 2006(ند بود برخوردارنیز عملکرد اقتصادي باالتري 

Molina et al., 2010(.    نتایج مطالعـه صـادقی)Sadeghi, 1993 (
 پـایین هـاي بـا وزن   مؤید این مطلب است که پتانسیل گلـدهی بنـه  

 Mashayekhi et( و همکارانمطالعه مشایخی  . نتایجباشدمحدود می

al., 2006(  تبع پتانسیل گلدهی و به مادري، که وزن بنه نشان دادنیز
 طور مثبتی تحت تأثیر قرار داد.به را تعداد گلآن 
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  ، داراي یک، دو، سه، چهار گل و بیشتر زعفرانهاي فاقد گلبر تعداد بنه مادري وزن بنهدامنه وسیع اثر  مقایسه میانگین - 2شکل 

Fig. 2- Mean comparisons for the effect of different corm weights on corm number without flower and with one, two, three, 
four and more flowers of saffron 

 ).≥05/0pباشند (داري می، بر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنیبراي هر جزء هاي داراي حروف متفاوتمیانگین
Means with the different letters for each component have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 

  
وزن تر  ووزن تر گل : وزن تر و خشک کالله و وزن تر گل

مختلف ي هاتحت تأثیر وزن داريطور معنیبهزعفران کالله و خشک 
- 20هاي با وزن که بنهطوريبه). 2(جدول  )≥01/0p( بنه قرار گرفت

گرم از نظر وزن گل، وزن تر و خشک  24و بیشتر از  24-1/20، 1/18
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هاي با وزن کمتر برتري داشتند (شکلوزنی هاي کالله نسبت به گروه
 وزناز گـرم   24بیشـتر از  و  1/20-24هايوزن ،طور کلیهب .)4و  3

برخوردار بودند، هاي وزنی گروهخشک کالله بیشتري نسبت به سایر 

 1/6-10گروه وزنی نسبت به گروه وزنی این گل که عملکرد طوريهب
  ).3 (شکل فزایش عملکرد نشان داددرصد ا 75گرم، 
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  گل زعفران وزن بنه بر عملکرددامنه وسیع اثر مقایسه میانگین  - 3شکل 

Fig. 3- Mean comparisons for the effect of different corm weights on flower yield of saffron 
 ).≥05/0pباشند (داري میت معنیهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون دانکن داراي تفاومیانگین

Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 
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  کالله زعفرانو خشک تر  وزنبر  وزن بنه دامنه وسیع اثرمقایسه میانگین  - 4 شکل

Fig. 4- Mean comparisons for the effect of different corm weights on fresh and dried stigma weights of saffron 
 ).≥05/0pباشند (داري میهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنیمیانگین

Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 
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 ,.Molina et alتـایج مطالعـات مختلـف مولینـا و همکـاران (     ن

2002; Molina et al., 2005 ( ویژه مادري بهاندازه بنه نشان داد که
. این موضـوع بـا   بر بهبود عملکرد داردرا  سزاییبهتأثیر در سال اول 

 ;Sadeghi, 2012( تحقیقـات انجـام شـده دیگـران مطابقـت دارد     
Mollafilabi, 2012; Benabaji et al., 2012; Daneahvar & 

Jamalpour, 2012.( 
بـر تعـداد   مـادري  اثـر وزن بنـه   : هاي دختريتعداد کل بنه

دار بـود  عنـی احتمال یک درصد م هاي دختري تولید شده در سطحبنه
هـاي دختـري تولیـد شـده     بنـه ، تعداد ). با افزایش وزن بنه2(جدول 
 24و بیشـتر از   2کمتـر از   هاي بنهوزناي که به گونه یافت،افزایش 
در هکتار بیشترین و  بنه دختري 63000و  2555000ترتیب با گرم به

گونه که در ). همان5کمترین میزان بنه دختري را تولید نمودند (شکل 

تولیـد  افزایش افزایش وزن بنه موجب  ،نشان داده شده است 5شکل 
-6بنـه   ي وزنکه تعداد بنه دختري براطوريشد، بههاي دختري بنه
گرم  2بنه مادري با وزن کمتر از بنه دختري تعداد برابر  18گرم  1/2

هاي دختري و متعاقب بر تولید بنه داريمعنی. وزن بنه، اثر نسبت بود
-طوري، به)Kumar et al., 2009( داشتآن عملکرد گل در زعفران 

بنـه  ولیـد  تر از طریـق افـزایش ت  هاي مادري درشتاستفاده از بنه که
 Demastorگذارد (میمثبت دختري بر تولید گل در گیاه زعفران اثر 

& Ruta, 1993(. تر هاي بزرگبنهها نیز نشان داده است که بررسی
تر، تولید بنه دختري تر از طریق تقسیم سلولی بیشتر و سریعو درشت

  ).McGimpsey et al., 1997(بیشتري دارند 
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  زعفران وزن بنه بر تعداد بنه دختري دامنه وسیع راثمقایسه میانگین  - 5 شکل

Fig. 5- Mean comparisons for the effect of different corm weight on number of daughter corm of saffron 
 ).≥05/0pباشند (داري میهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنیمیانگین

Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 
 

اثـر  هاي مختلف وزنـی:  در گروههاي دختري تعداد بنه
-گروهدر زعفران هاي دختري تولید شده تعداد بنهوزن بنه مادري بر 

 (جـدول دار بود هاي مختلف وزنی در سطح احتمال یک درصد معنی

 115ترتیب با بهگرم  2و کمتر از  1/14-16هاي وزن کهطوريبه). 2
 چهـار تعداد بنه دختري کمتر از  بنه دختري بیشترین و کمترین 25و 

دختري با  هايبیشترین و کمترین بنه .خود اختصاص دادنده گرم را ب
 1/10-12و  24هاي بیشتر از ترتیب مربوط به وزنبهگرم  4-8 وزن
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 12بیشـتر از  گـرم و   8-12 هاي دختـري بنه رین تعدادباالتبود. گرم 
کمتر از  هايترین تعداد به وزنپایینو گرم  24به وزن بیشتر از گرم 

  .)6 (شکلاختصاص داشت  1/2-6 و 2
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  هاي مختلف وزنی بنه زعفراندر گروههاي دختري وزن بنه بر تعداد بنهدامنه وسیع اثر مقایسه میانگین  - 6 شکل

Fig. 6- Mean comparisons for the effect of different corm weights on number of daughter corms in different weight groups of 
saffron  

 ).≥05/0pباشند (داري میهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنیمیانگین
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05). 

 
  گیرينتیجه

افزایش وزن بنه مادري زعفران از نتایج این تحقیق نشان داد که 
گـل  طریق افزایش تعداد بنه دختري موجب افزایش تعداد و وزن تـر  

. دنبـال داشـت  شد که در نهایت، بهبود وزن تر و خشک کالله را بـه 
 اي بیشـتر و دلیل برخورداري از مـواد ذخیـره  ي با وزن بیشتر بههابنه

هاي رویشی و زایشـی، تعـداد   براي فعال نمودن جوانهباالتر پتانسیل 
طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که به. نمودندگل بیشتري تولید 

تمام خصوصیات رویشی و زایشی زعفران بر افزایش وزن بنه مادري 
  شت.أثیر مثبت دات

 
 سپاسگزاري

معاونت محتـرم   2/16496هزینه این طرح از محل پژوهه شماره 
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Introduction 
Saffron (Crocus sativus L.) as a spice crop, additive, and flavoring is applied in food industries. Saffron also 

is applied in medicine as a drug. It has a specific site in Iran exports, so that 90% of saffron production belongs 
to Iran. In 2016 Iran has been the largest producer of saffron with 336 ton and cultivation area of 105270 ha. 
Provinces of Khorasan-Razavi and Southern Khorasan are the two main centers of saffron production in Iran. 
Environmental factors have considerable effects on quantitative and qualitative characters of saffron. Low yield 
of saffron in traditional farming systems can be due to application of small size corms. Corm size or corm weight 
is one of the most important factors affecting saffron yield. Research in this regard and finding out a standard 
size for planting saffron are among research directions for saffron research and development. 

Materials and Methods  
This experiment was arranged as randomized complete block design (RCBD) with 10 treatments and three 

replicates at the research farm of college of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (latitude 36 and 16 
north and longitude 59 and 36 east and altitude 985m) in cropping year of 2012-2013. Ten weight groups of 
mother corms were as follows: <2, 2.1-6, 6.1-10, 10.1-12, 12.1-14, 14.1-16, 16.1-18, 18.1-20, 20.1-24 and >24 g 
as treatments. Land preparation included primary plough, disc and leveler and then to plot the land as 1×1 m 
with between rows 20 cm as plant density of 50 corms.m-2. Picking saffron flowers occurred in late October as 
daily basis and corm lifting occurred in June. Measured characters were, number of corms without flowers, 
number of one flower corms, number of double flower corms, number of three flower corms, four flower corms 
and higher ones, total number of sister corms, number of sister corms in weight groups of <4, 4-8, 8-12, and >12 
g. Data analysis was performed with SAS 9.1 and mean comparisons with duncan’smultiple range test at p ≤0.0 
5. 

Results and Discussion 
Corm weight is very important in flowering capacity of saffron. So, by increasing weight of mother corm, 

number of flowers may improve. Based on results obtained from variance analysis, number of saffron flowers 
was affected significantly by weight corms of mother corms (p≤0.01). By increasing corm weight number of 
saffron flowers increased so that corms less than 2 g produced least flowers and highest number of flowers 
related to 20.1-24 and 24 g corms with 1250000 and 1300000 flowers.ha-1. These findings have been confirmed 
another place. Findings of this research showed that the most critical factor affecting saffron flowering is corm 
weight that is among the few factors affect flowering. We know that there is a positive relationship between 
corm diameter and corm weight. Some authors apply corm diameter and some other use corm weight but most 
authors use corm weight. 

Conclusion 
It was concluded that increasing weight of mother corms through increasing number of sister corms caused to 

increase number of flowers that finally was followed by improvement of dry stigma. Increasing mother corm 
weight had positive effects on all vegetative and reproductive characters of saffron. 
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