
 

 پاشی برگی بر عملكرد گل و بنه دو توده زعفرانتأثير وزن بنه مادري و محلول

 (Crocus sativus L.) ايرانی و اسپانيايی 
 

3و مهدی نصيری محالتي  ، عليرضا كوچكي* ، محسن جهان حسين صحابي
 

 4931مهر  8 :تاریخ پذیرش   4931فروردین  41 :تاریخ دریافت
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 چکیده

بشه ششمار    .Crocus sativus L))عیین عملکرد و کیفیت زعفران ترین عوامل در ت ای و نوع بنه از مه اندازه بنه مادری، مدیریت تغذیه

پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران ایرانی و اسپانیایی آزمایشی طی دو نقش وزن بنه مادری و محلول بررسی منظور به. روندمی

صورت فاکتوریشل  آزمایش به. وسی مشهد انجام شددر مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فرد( 4937-39، 4939-31) یسال زراع

وزن ، (ایرانی و اسشپانیایی )تیمارهای آزمایش شامل نوع بنه در دو سطح . های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفتو در قالب طر  بلوک

فسشفیت  کامل ششامل   درصد کود 2صفر و )برگی در دو سطح  پاشیو محلول( گرم 4/41 -79و  4/8 -41، 4 - 8)در سه سطح  بنه مادری

تشر و عملکشرد کاللشه خششک     گشل وزن ، در هر مترمربع تعداد گلنتایج آزمایش، با افاایش وزن بنه مادری،  بر اساس. بود( پتاسی  و بیومین

و بنه دختشری  ایش تعداد داری منجر به افامعنی طور بهتر  عالوه بر این، استفاده از بنه مادری بار . داری افاایش یافتمعنی طور بهزعفران 

دار بود، ولی بشر  و عملکرد کالله خشک زعفران معنی در واحد سطح پاشی برگی نیا بر تعداد گلاثر محلول. های دختری شدعملکرد کل بنه

( خامه+ کالله )تر گل، وزن خشک ، وزندر واحد سطح اثر نوع بنه بر تعداد گل. داری نداشتتأثیر معنی در واحد سطح تعداد کل بنه دختری

+ و وزن خششک کاللشه   ( گرم در مترمربع 9/71)تر گل ، وزن(در مترمربع 1/18) تعداد گلدار بود؛ بنابراین، بیشترین و وزن خشک بنه معنی

همچنشین  . ودگرم ب 8گرم و کمترین مقدار مربوط به اندازه بنه کمتر از  79تا  4/41مربوط به اندازه بنه مادری ( گرم در مترمربع 71/3)خامه 

طی دو سال آزمایش ( گرم در مترمربع 79/3)و وزن خشک گل ( گرم در متر مربع 8/74)تر گل  ، وزن(مربعدر متر 2/19)بیشترین تعداد گل 

همشراه بشا   ( گشرم  41بشیش از  )های مادری ایرانی با وزن مناسب جهشت کاششت   ، استفاده از بنهبر اساس نتایج .های ایرانی بودمربوط به بنه

 .تواند در افاایش عملکرد گل و بنه زعفران مفید باشدپاشی برگی میمحلول
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     مقدمه

هششای مختلشش  اقتصششادی، اجتمششاعی،     زعفششران از جنبششه 

ای در کششاورزی ایشران و    محیطی و سیاسی جایگاه ویشژه  زیست

نقش کشاورزان ایشران در   .باشد دارا می بخصو  خراسان بار 

اهلی سازی و تکامل زراعی ایشن گیشاه در منشابع متعشدد علمشی      

گرچشه نشام ایشن    . صورت بشارزی آورده ششده اسشت   المللی به بین

ساز همیشه با نشام ایشران    اصطال  دست محصول مینیاتوری و به

هشای علمشی    رسشد تشالش   نظشر نمشی  همراه بوده اسشت ولشی بشه   

 ر خور این گیشاه پشرآوازه بشوده باششد    پژوهشگران ما در گذشته د

(Koocheki., 2013 .)تششرینیکششی از بششا ارزش ایششن گیششاه 

 مهمی در بشین  جهان است و جایگاه دارویی و زراعی محصوالت

عالوه بر کاربردهای بسشیار وسشیع در   . دارد کشاورزی محصوالت

هشای دارویشی و   های اخیر در مورد ویژگشی صنایع مذایی، گاارش

هشای  رطانی زعفران، توجه پژوهشگران را به جنبشه ویژه ضد س به

 Gresta et)مختل  تولید و فرآوری این گیاه جلب کرده اسشت  

al., 2008 .) تششرین  کششه ایششران یکششی از مهشش  بششا وجششود ایششن

درصد از تولیشد   33تولیدکنندگان زعفران در جهان است و حدود 

بشه  درصد سطح زیر کشت زعفران در دنیا  81این گیاه و بیش از 

ایران تعلشق دارد، امشا میشاان عملکشرد آن در مقایسشه بشا سشایر        

کشه متوسشط    طشوری  کشورهای تولیدکننده بسیار پایین است، بشه 

کیلوگرم و در  79/3عملکرد زعفران در ایران در سال اول کشت، 

باشد؛ اما در کشور اسپانیا به  کیلوگرم در هکتار می 8/4سال دوم 

کننشده زعفشران، میشاان عملکشرد     عنوان یکی از کشورهای تولید

 43-47کیلوگرم و در سال دوم  1-1زعفران در سال اول کشت، 

در گیاهشانی کشه   (. Sadeghi, 2012)کیلوگرم در هکتشار اسشت   

تشرین عشواملی کشه تشأثیر      شوند یکی از مه توسط بنه تکریر می

 تهیه و انتخاب لذا. زیادی در عملکرد نهایی دارد، اندازه بنه است

 تولید گذار برمه  و تأثیر عوامل از این محصول کاشت ایبر بنه

خصوصیات کمی  به زیادی نهایی بستگی عملکرد و بوده زعفران

 مطالعشات (. Sadeghi et al., 2013) دارد و کیفی بنه مصشرفی 

 عملکرد گشل  بنه و اندازه بین نادیکی که رابطه است داده نشان

 اثشر  از حاکی تحقیقات یجنتا ارتباط این در. دارد وجود زعفران در

 هشا بررسشی  .باششد  مشی  زعفران گلدهی میاان در بنه اندازه مربت

-بنه تولید با زعفران بنه مربت بین وزن همبستگی وجود از حاکی

 تقسی  تر بار  هایبنه در. باشند گل می عملکرد و دختری های

 تشر  کوچشک  هایبنه به نسبت هارشد بر  آن به دنبال و سلولی

 از بیششتر  اسشتفاده  امکان هابر  رشد زودتر ،افتدمی تفاقا زودتر

 به را شده ساختهفتوسنتای  مواد میاان و افاایش محیطی شرایط

 پایشان  در تشر  بشار   هایبنه ایجاد موجب نهایت و در دارد دنبال

 دیدگاه از بنه وزن(. Molina et al., 2005) شود یمرشد  فصل

 در معمشوالً  کوچک هایبنه ازیر است دارای اهمیت نیا اقتصادی

. ارزش اقتصشادی نشدارد   هشا  آن و کاششت  دهندگل نمی اول سال

مطالعات انجام شده در خصو  تأثیر وزن بنه در گلدهی زعفران 

آوری گرم توان گشل  8های با وزن کمتر از دهند که بنهنشان می

محدودی دارند، در حالی که مقدار عملکرد در شرایط اسشتفاده از  

گیشری پیشدا   گرم افشاایش چشش    43ای دارای وزن بیش از هبنه

همچنین، بیان شده است که هنشوز پویشایی انشدازه بنشه،      کندمی

کامل شناخته نشده اسشت   طور بههای جدید و گلدهی تشکیل بنه

و الزم است آزمایشات دقیق دیگری در ایشن خصشو  صشورت    

  (Koocheki et al., 2015; Ghobadi et al., 2015) گیرد

های معمول اصشال  نباتشات   که تاکنون روشبا توجه به این 

 دلیل اتوتریپلوئید بودن زعفران پیشرفت چندانی نداشته اسشت  به 

(Gresta et al., 2008.) های مرمشوب   لذا جهت دستیابی به بنه

. ها صورت گیرد زراعی بر روی آن و مناسب الزم است عملیات به

هشای   جهشت دسشتیابی بشه بنشه    تغذیه برگی مناسب گیاه زعفران 

ای  تششر و دارای ذخیششره مششذایی بیشششتر، از اهمیششت ویششژه  درشششت

از سوی دیگر، عدم وجود یا نبود ریشه وسشیع در  . برخوردار است

قابل توصشیه  پاشی برگی را در املب ماارع زعفران ها، محلول بنه
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  ,.Behdani et al., 2006; Koocheki et al)باششد  مشی 

2011; Rezvani Moghaddam et al., 2013)  .  در بررسشی

اثر تغذیه برگی بشر افشاایش عملکشرد زعفشران طشی دو سشال در       

منطقه قاین و بجستان نتیجه گرفته شد که مصرف یک بار کود 

موجشب   اسشفندماه مایع مخلوط دلفارد با ملظت هفت در هاار در 

 7افششاایش محصششول شششده و تولیششد محصششول مششاارع سششنتی را 

در  (.Hosseini et al., 2004) ر افشاایش داد کیلوگرم در هکتشا 

آزمایشششی دیگششر بررسششی اثششر ملظششت، زمششان و دفعششات مناسششب 

های دختری زعفشران بشا   رویشی و تولید بنه بر رشد یپاش محلول

تشر و  استفاده از محلول مذایی کامل، نشان داد کشه تعشداد و وزن  

های متفاوت و همچنشین دفعشات و   ملظت خشک بنه تحت تأثیر

 Khorasani et) پاشی قشرار نگرفشت  های مختل  محلولانزم

al., 2013.) . 

از آنجایی که عملکرد در واحد سطح ماارع زعفران اسپانیا از 

ترین عواملی که تأثیر زیادی در  ایران بیشتر است، و یکی از مه 

 بشرای  بنه تهیه و انتخاب لذا. عملکرد نهایی دارد، وزن بنه است

 زعفشران  تولید گذار برمه  و تأثیر عوامل از این محصول کاشت

خصوصیات کمی و کیفی  به زیادی نهایی بستگی عملکرد و بوده

یک تشوده   بنابراین(. Sadeghi, et al., 2013) دارد بنه مصرفی

 .بنه ایرانی با یک توده بنه اسپانیایی مورد آزمایش قرار گرفت

بنشه   بنابراین هدف از انجام ایشن آزمشایش، بررسشی اثشر وزن    

های بنه دختری دو توده بنه برگی و ویژگی یپاش مادری، محلول

هشای مشدیریت   ایرانی و اسپانیایی زعفران است تا با اصال  روش

بشرداری  های اولیشه بهشره  ویژه در سال زراعی، عملکرد زعفران به

 .یابدبهبود 

 

 هامواد و روش

 پاششی برگشی  منظور بررسی تأثیر وزن بنه مادری و محلول به

بر عملکرد کمی و کیفی دو توده بنه ایرانی و اسپانیایی، آزمایشی 

در مارعشه  ( 4939 -31و  4937-39)به مشدت دو سشال زراعشی    

تحقیقاتی و آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

درجشه و   13طول جغرافیایی )کیلومتری شرق مشهد  43واقع در 

دقیقششه  41ه و درجشش 91دقیقششه شششرقی و عششرف جغرافیششایی  98

آزمشایش  . اجشرا ششد  ( متشر از سشطح دریشا    381شمالی و ارتفشاع  

کامل تصادفی بشا   یها صورت فاکتوریل و در قالب طر  بلوک به

 = )فاکتور نوع بنه زعفران در دو سشطح  . سه تکرار انجام گرفت

k1  بنه ایرانی و= k2 فاکتور وزن بنشه مشادری در   (بنه اسپانیایی ،

و ( گرم =s3 4/41 -79و s1= ،41- 4/8 = s2  4 - 8)سه سطح 

درصد کودکامل  2پاشی برگی در دو سطح صفر و فاکتور محلول

: P2O5درصد و  K2O :71)فسفیت پتاسی  با نام تجاری فسگارد 

حاوی نیتشروژن آلشی، آهشن، منگنشا، روی،     )بیومین و ( درصد 78

 ،1/3، 1/3، 1/3منیای ، مس، بر، مولیبدن و گشوگرد بشه ترتیشب    

عامشل اول، دوم و   کشه ( درصد 43و  34/3، 8/3، 1/4، 1/4، 1/3

 .سوم آزمایش بودند

پیش از کاشت جهت تعیین خصوصیات فیایکی و ششیمیایی  

برداری خشاک  خاک زمین مورد نظر، از نقاط مختل  مارعه نمونه

. انجام و به آزمایشگاه ارسشال ششد   متر یسانت 93از عمق صفر تا 

 .ارائه شده است 4ول نتایج تجایه خاک در جد

شخ  و سشپس  زمین زمین مورد نظر، ابتدا  یساز آمادهجهت 

دیسک زده شد و عملیات تسطیح جهت پیاده نمودن طر  انجام 

و بشا  ( یک متشر مربشع  )متر  4×4با ابعاد  ییها سپس کرت. گرفت

هشا نیشا   فاصله بین بلوک. فاصله یک متر از یکدیگر ایجاد گردید

پیش از کاشت و بر اساس نتایج آنالیا . شد یک متر در نظر گرفته

( از منبع سوپر فسفات تریپشل )کیلوگرم فسفر در هکتار  13خاک، 

از منبع )کیلوگرم در هکتار  13و یک دوم کود نیتروژن به میاان 

بشا توجشه بشه نتشایج     . های مورد نظر استفاده گردیددر کرت( اوره

از ( 4دول جش )آنالیا خاک و مناسب بشودن پتاسشی  قابشل جشذب     

عملیات کاششت بنشه   . مصرف کود شیمیایی پتاسی  خودداری شد

 13و بر اساس تشراک    4937زعفران در نیمه دوم خردادماه سال 

 Rezvani) گرفشت صورت ردیفشی انجشام   هر مترمربع، به بنه در 
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Moghaddam et al., 2013.) 

 

 یشبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزما -1جدول 
Table 1- Some physical and chemical properties of soil at experimental site 

 بافت خاک
Soil texture 

 هدایت الکتریکی

 EC (dS.m-1) 
 کربن آلی

OC (%) 
 نیتروژن کل

 (%)N  

فسفر قابل 

 جذب
)ppp (P  

پتاسیم قابل 

 جذب
  )ppp (K  

 اسیدیته

pH 

 سیلتی -لومی

Silty loam 
0.9 0.5 0.08 8.8 275 7.6 

 

 13)صشورت سشرک    نوبت دیگشر مصشرف کشود نیتشروژن بشه     

. انجشام گرفشت  ( اوایل آذر)بعد از برداشت گل ( کیلوگرم در هکتار

کشش  کش یا علش  آفت گونه یچدر طول مراحل اجرای آزمایش ه

 41اولین آبیاری مارعه در سال اول در . شیمیایی استفاده نگردید

بشا  . شکنی صورت گرفشت  عملیات سلهمهرماه انجام شد و سپس 

توجه به نتایج آنالیا خاک و مقدار قابل جذب عناصشر مشذایی در   

خاک و نیاز مذایی زعفران، نسبت هشر کشدام از ایشن عناصشر در     

اهشداف   سپس تغذیه برگی بر اساس. گردید محلول مذایی تعیین 

درصشد   2با ملظت پاشی  صورت محلول طر  به شده در بینی یشپ

-روی بشر  ( از کودها به میاان یک کیلوگرم در هکتار هر یک)

 4939و  4937نوبت، اوایل و اواسط اسفندماه  7های زعفران در 

 .انجام شد

بشا ششروع گلشدهی و     زمشان  ه در سال اول اجرای آزمایش، 

از اواسط آبان تشا اوایشل   )ها از کل مساحت هر کرت برداشت گل

 تعداد گشل )لکرد گل های مربوط به عم، شاخا(37آذرماه سال 

گیشری  انشدازه ( تر و عملکرد کالله خشکگل وزندر واحد سطح، 

های دختری از هشر کشرت یشک    برای تعیین خصوصیات بنه. شد

، زمانی کشه  ماه یبهشتدر اواخر ارد( مربعمتر 71/3)ردی  کاشت 

ها در حال استراحت کامل بودنشد، برداششت و بشه آزمایششگاه     بنه

گشرم،   8لحاظ اندازه به سه گروه کمتر از  سپس از. منتقل گردید

گشرم تقسشی  ششدند و در انتهشا      4/41-79گشرم و   4/8-41بین 

های دختری ها از لحاظ وزن و تعداد بنهها بر روی بنهگیریاندازه

مشابه . تولید شده صورت گرفت و در جداول مربوطه ثبت گردید

بوط به های مرسال اول، در سال دوم اجرای آزمایش نیا شاخا

 .گردیدگل و بنه زعفران تعیین

آمشاری   یافاارهشا  نتایج حاصل از آزمایش با استفاده از نشرم  

SAS Ver. 9.3 و  Excelو تحلیشل قشرار گرفشت    مورد تجایه .

دار حشداقل اخشتالف معنشی    هشا از آزمشون  جهت مقایسه میشانگین 

(LSD )    در سطح احتمال پنج درصد اسشتفاده ششد و نمودارهشای

همچنین در این مقاله عملکرد گل و بنشه  . سی  گردیدمربوطه تر

اسشپلیت   -زعفران در طی دو سال به صورت آزمایش فاکتوریشل 

کامشل تصشادفی آنشالیا     یها پالت در زمان و در قالب طر  بلوک

پاشی و نوع بنشه بشه صشورت فاکتوریشل در     وزن بنه، محلول)شد 

 (.های اصلی و سال به عنوان کرت فرعی منظور گردیدکرت

 

 نتایج و بحث

 های مورد مطالعه گلشاخص

هشای  ششاخا ( 7جشدول  )نتایج حاصل از تجایشه واریشانس   

مربوط به گل و بنه زعفران نشان داد که اثرات اندازه بنه مادری، 

تشر گشل و وزن   پاشی برگی و نوع بنه بر تعشداد گشل، وزن  محلول

-همچنشین اثشر   (.P≤0.01)دار بشود  معنی( خامه+ کالله )خشک 

ی بشا نشوع بنشه بشر     پاشش  محلشول تقابل نوع بنه با وزن بنه و نیا م

از سوی دیگشر، اثشر متقابشل    . دار بود یمعنی ذکر شده ها شاخا

داری بشر   یمعنش سن مارعه با هر یک از تیمارهای ذکر شده تأثیر 
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 (خامشه + کالله )تر گل و وزن خشک ، وزندر مترمربع تعداد گل

 (.7جدول )داشت 

 9/71)تشر گشل   ، وزن(در مترمربشع  1/18) تعداد گلبیشترین 

گشرم در   71/3)خامشه  + و وزن خششک کاللشه   ( گرم در مترمربع

گشرم   79تشا   4/41های مادری بشا انشدازه   مربوط به بنه( مترمربع

جشدول  )گشرم بشود    8وکمترین مقدار مربوط به اندازه بنه کمتر از 

هشای مشادری   بر اساس نتایج آزمشایش، افشاایش انشدازه بنشه    (. 9

ششده  گیری فاکتورهای اندازه یداردر معنی یزعفران، نقش مؤثر

تعشداد  در سال اول و دوم برداشت، بیششترین   که یطور داشت، به

های مادری تر و کالله خشک زعفران با کاشت بنهگل وزن، گل

ایشن افشاایش   (. 9جشدول  )دسشت آمشد   هگرم ب 41با وزن بیش از 

ها، تر ریشهر، رشد سریعمذایی بیشتممکن است به دلیل اندوخته

ارتبشاط مسشتقی    . رشد و استقرار زودتر بنه دختری در خاک باشد

بین اندازه یا قطر بنه مادری با عملکرد گل زعفران توسط سشایر  

 ;Gresta et al., 2008)پژوهشگران نیا گشاارش ششده اسشت    

Kumar et al., 2009.) 

ران پاشی برگی بر صفات مورد مطالعشه گشل زعفش   اثر محلول

در  کشه بیششترین تعشدادگل    یطشور  بشه (. 9جشدول  )دار بود معنی

تششر و کاللششه خشششک زعفششران در نتیجششه   گششل وزن، مترمربششع

افاایش عملکرد گل زعفشران در نتیجشه   . بدست آمد یپاش محلول

مصرف کودهای میکرو و ماکرو توسشط پژوهششگران دیگشر نیشا     

 . Koocheki et al., 2011))گاارش شده است 

دار داشت بشه  های گل زعفران تأثیر معنیبر شاخانوع بنه 

تشر گشل    ، وزن(در متر مربع 12/19)که بیشترین تعداد گل طوری

گشرم در متشر    79/3)و وزن خشک گل ( گرم در مترمربع 89/74)

سشن   .های ایرانشی بشود  طی دو سال آزمایش مربوط به بنه( مربع

به . داشت های گل زعفرانداری بر شاخامارعه نیا تأثیر معنی

 ترگشل ، وزن(در مترمربشع  9/13)که بیششترین تعشداد گشل    طوری

خامشه  و و وزن خششک کاللشه   ( گرم در مترمربشع  7/93) زعفران

 .در سال دوم آزمایش تولید گردید( گرم در مترمربع 94/3)

 بنههای مورد مطالعه شاخص

 های دختریبنه وزنتعداد و 

هشای  ملکشرد بنشه  نتایج حاصل از تجایه واریشانس تعشداد و ع  

مشادری بشر تعشداد    های بنه وزندختری زعفران نشان داد که اثر 

دار بشود  ها معنشی ها و وزن خشک بنهتر بنهکل بنه دختری، وزن

(P≤0.01 ) مادری تأثیر بسیار زیادی بشر ویژگشی   یها بنه وزنو-

با افشاایش  . های دختری داردهای مربوط به تعداد و عملکرد بنه

های دختری تششکیل ششده   ری، تعداد و عملکرد بنهاندازه بنه ماد

جشدول  )برابر افاایش یافت  1/4متوسط  طور بهها در تمامی اندازه

9.) 

هشای  ، با افاایش اندازه بنهاشاره شدتر نیا طور که پیشهمان

مادری جهت کاشت، اندوخته مذایی و سطح بر  گیشاه افشاایش   

 Amirshekari et al., 2007; Sabet Teimouri et) یابدمی

al., 2010 )توانایی گیشاه در جشذب    که این امر منجر به افاایش

هشای دختشری در   عناصر از خاک و در نهایت افاایش تولیشد بنشه  

 در ایشن ارتبشاط کشوچکی و همکشاران    . ششود پایان دوره رشد می

(Koocheki et al., 2007) دار سشطح  با مشاهده افاایش معنی

های فعال در هر بنه و نیشا  د جوانهبر ، وزن خشک ریشه و تعدا

دار فاصله زمانی کاشت تشا ظهشور انشدام هشوایی در     کاهش معنی

مادری، بیان نمودند که ذخیره بیشتر مشواد  نتیجه افاایش وزن بنه

هشای رویششی   تر جوانهتواند منجر به فعال شدن سریعمی ییمذا

این پژوهشگران، همچنین افاایش سطح تمشاس بشا   . در بنه شود

تشر را عشاملی مشؤثر در تحریشک بیششتر      های درشتخاک در بنه

 Gresta et) گرسشتا و همکشاران  . های مولد ریشه دانستندجوانه

al., 2008)  بشا  )تشر  های مادری درششت نیا در نتیجه کاشت بنه

، تعشداد و  تشر گشل  وزن، افاایش (مترسانتی 1/1تا  1/9قطر افقی 

هشای  مقایسه با کاشت بنههای دختری زعفران را در عملکرد بنه

 .مادری ریاتر مشاهده نمودند
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هشای  داری بر تعداد کل بنهپاشی برگی تأثیر معنیاثر محلول

های دختری اثشر  تر و وزن خشک بنه دختری نداشت ولی بر وزن

ظشر  نبا توجه به نتایج این آزمایش، به(. 9جدول )دار داشت معنی

پاشی با محلول مذایی کامل تأثیر بیشتری بر رسد که محلولمی

اثر نوع بنه بشر تعشداد   . ها های دختری داشت تا تعداد آناندازه بنه

دار نشد، ولشی بشر وزن   تر بنه دختری معنی کل بنه دختری و وزن

-بیشترین تعشداد بنشه  (. 9جدول )دار شد خشک بنه دختری معنی

متعلق به نوع بنه ایرانشی  ( در مترمربعبنه  78/713)های دختری 

 91/127)و وزن خششک  ( گشرم در مترمربشع   23/4712)تر با وزن

هشای گشل   عالوه بر شاخا سن مارعهاثر . بود( گرم در مترمربع

 کشه  یطور دار بود، بههای بنه دختری زعفران نیا معنیبر شاخا

گرم  89/4214)تر ، وزن(بنه در مترمربع 99/934)بیشترین تعداد 

گششرم در  12/122)و وزن خشششک بنششه دختششری   ( در مترمربششع

 (.9جدول )در سال دوم آزمایش حاصل شد ( مترمربع

 

 گیرینتیجه

هشای مشادری در   بنه وزننتایج آزمایش حاکی از نقش مربت 

 وزن. افاایش تعداد گل و وزن خشک کالله زعفران تولیدی بشود 

هشای  ملکشرد بنشه  بنه مادری همچنین تأثیر زیادی بشر تعشداد و ع  

پاششی برگشی   بررسی نتایج محلول. دختری در واحد سطح داشت

تر گشل، وزن خششک    پاشی بر تعدادگل، وزننشان داد که محلول

-تر و خشک بنه تأثیر دارد، ولی تشأثیر معنشی  کالله زعفران، وزن

نتایج مربوط به اثر نوع بنشه  . کل بنه دختری ندارد داری بر تعداد

تشر، وزن خششک   یرانی از لحاظ تعداد گل، وزننشان داد که بنه ا

اسشپانیایی برتشری دارد،    هشای تر و خشک بنه بر بنه زعفران، وزن

داری بشین دو  ولی از لحاظ تعداد کل بنه دختری اخشتالف معنشی  

هشای مشادری   ، استفاده از بنشه بر اساس نتایج. نوع بنه وجود ندارد

همشراه بشا   ( گشرم  41بیش از )ایرانی با وزن مناسب جهت کاشت 

تواند در افاایش عملکرد گل و بنه زعفران پاشی برگی میمحلول

 .مفید باشد
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Abstract 

The corm size, nutrient management and corm type are the most important factors that may affect 

the quantitative and qualitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.). In order to study the 

effect of mother corm size and nutrient foliar application on flower and corm yield of Spanish and 

Iranian Saffron landrace, an experiment was conducted with factorial arrangement based on 

randomized complete block design with three replications during two growing seasons (2013-14 and 

2014-15) at the Faculty of Agriculture of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran .The saffron corm 

type was considered in two levels (Iranian corm and Spanish corm), mother corm size were in three 

levels (1- 8g, 8.1- 15g, 15.1- 23g) and nutrient foliar application were in two levels (control and 

sprayed leaves with 7% micro and macro nutrients). The results showed that the effect of different 

mother corm size, corm type and nutrient foliar application on the number of flowers, flower fresh and 

dry weight (stigma + style) were significant. The highest number of flowers (48.6 flower.m
-2

), flower 

fresh weight (24.3 g.m
-2

) and saffron (stigma + style) dry weight (0.25 g.m
-2

) were obtained in 15.1-

23g mother corm size, and the lowest were obtained in 8g > mother corms. In contrast, nutrient foliar 

application had not significant effect on total produced daughter corms. However, the highest number 

of flowers (43.7 flower.m
-2

), flower fresh weight (21.8 g.m
-2

) and stigmas dry weight (0.23 g.m
-2

) were 

obtained from Iranian corms in the second year. Hence, the use of appropriate weight for planting 

Iranian corms (over 15 g) with nutrient of foliar application can be useful for increasing the 

performance of the flowers and saffron corms.  

 

Keywords: Corm, Nutrient foliar application, Saffron, Stigmas. 
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