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چکیده
این آزمایش با هدف بررسی اثر سن مزرعه و اقلیم روی فراوانی وزنی پیاز در مناطق زعفرانخیز استان خراسان (شامل بشرویه
و تربت حیدریه) و اثر وزن پیاز مادری و توده روی عملکرد گل ،صفات رویشی و خصوصیات کیفی زعفران ( Crocus sativus
 )L.در قالب دو بخش انجام شد .مطالعه اثر سن مزرعه و اقلیم بر روی فراوانی وزنی پیازهای دختری بصورت طرح آشیانهای با
هشت سن مزرعه و دو اقلیم بشرویه و تربت حیدریه با سه تکرار انجام شد .بررسی دیگر روی اثر وزن پیاز مادری روی عملکرد
اندامهای رویشی ،شاخصهای گل و خصوصیات کیفی زعفران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت
وزن پیاز مادری (< 12-10 ،10-8 ،8-6 ،6-4 ،4-2 ،2و  12-14گرم) و دو توده بشرویه -تربت حیدریه در چهار تکرار در
جعبههای کشت در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سال  1390اجرا شد .خصوصیات برگ ،تعداد جوانه ،شاخصهای عملکرد گل
و پیاز و خصوصیات کیفی شامل محتوی رطوبت ،کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق
پیمایشی اثر سن مزرعه و اقلیم نشان داد که پیازهای دختری توده تربت حیدریه در سالهای پنجم و ششم درشتتر بودند.
نتایج اثر وزن پیاز مادری و توده روی عملکرد گل و پیاز زعفران نشان داد که پیازهای درشتتر نه تنها در همان سال اول
عملکرد گل را افزایش میدهند ،بلکه از طریق افزایش رشد رویشی بیشتر و تولید پیازهای دختری درشتتر ظرفیت گلآوری و
راندمان مزرعه را برای سالهای بعد نیز افزایش میدهند .نتایج نشان داد که به منظور افزایش راندمان مزارع جدید زعفران باید
از پیازهای هشت گرم به باال که بیشتر در مزارع با سنین  5و  6سال ،توده تربت حیدریه استفاده نمود .همچنین توده تربت
حیدریه دارای ماده مؤثره کروسین ،پیکروکروسین و رطوبت باالتری نسبت به توده بشرویه بود ،ولی توده بشرویه سافرانال
بیشتری نسبت به توده تربت حیدریه داشت.
واژههای کلیدی :بهرهوری مزرعه ،پیکروکروسین ،راندمان مزرعه ،ظرفیت گلدهی ،کروسین.
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مقدمه
در بومنظامهای زراعی شناخت عوامل افزایشدهنده
کمیت و کیفیت محصول موضوعی الزامی بوده که باید
جهت دستیابی به عملکرد مطلوب مورد توجه قرار گیرد
( .)Koocheki et al., 2007عوامل زیادی مانند اقلیم،
علفهای هرز ،بیماریها ،آبیاری ،انبارداری ،تاریخ
کاشت ،انواع حاصلخیزکنندههای خاک اعم از کودهای
شیمیایی ،بیولوژیکی و حیوانی در کمیت و کیفیت
زعفران نقش دارند ( Hemmati-Kakhki & Hoseini,
.)2003

پیاز نقش محوری در چرخه زندگی زعفران دارد،
چون منبع ذخیره مواد فتوسنتزی مورد نیاز گیاه بعد از
مرحله خـواب و در مراحـل اولیـه رشد است
( .(Alvarezorti et al., 2004عوامل متعددی بر
عملکرد زعفران ( )Crocus sativus L.مؤثر میباشند
که از مهمترین آنها میتوان به وزن پیاز مادری و
انتخاب تراکم مناسب کاشت اشاره نمود .وزن پیاز بر
عملکرد زعفران مؤثر بـوده و کاشت پیازهایی به قطر
 2/5تا  4سانتیمتر جهت کشت توصیه شده اسـت
( .)Alonso et al., 1998با افزایش وزن و قطر پیاز
مادری ،سطح برگ و تولید ماده خشک زعفران در طول
فصل رشد افزایش یافته و در نتیجه تعداد پیازهای
دختری بیشتری تولید میشود ( Koocheki et al.,
 .)2007; Renau- Morata et al., 2012مالفیالبی و
همکاران ( )Mollafilabi et al., 2014گزارش نمودند
که پیازهای ریزتر و با قطر کمتر به دلیل رقابت شدید با
یکدیگر از اندوخته غذایی کمتری برخوردار بوده و از
نظر رویشی ضعیف و موجب کاهش عملکرد گل و کالله
میشوند .انتخاب پیازهای مادری با وزن مناسب جهت
کشت میتواند منجر به افزایش رشد بوته مادری و در

سنتی ایران استفاده از پیازهای کوچک مزارع قدیمی به

عنوان بذر است (

Hemmati-Kakhki & Hoseini,

.)2003

افزایش سن مزرعه باعث افزایش وزن پیازهای
دختری شده و برای کاهش انبوهی پیازها باید در فصل
مناسب مزرعـه زیـر و رو و پیازها از خاک خارج و
پیازهای مناسب دوبـاره کاشـته شـود .معموأل کشاورزان
به خاطر هزینههای اجرای این عمل صرفنظـر میکنند
( .)Tammaro, 1999پیازهایی با وزن  9-15گرم که
بالفاصله پس از خروج از خاک کشت شوند ،برای
حصول عملکرد باالتر مناسـبتـر هسـتند (Nasiri-
 .)Mahalati et al., 2007حداکثر وزن کل پیاز در
مزرعه زعفران چهار سـاله در شـیراز  42/20تن در
هکتار بوده که  69/19درصد از پیازها بیشتر از هشت
گرم 22/30 ،درصد  4-8گرم و  15/ 67درصد آنها
دارای وزن کمتر از چهار گرم بود (.)Kafi et al., 2002
کوچکی و سیدی ( )Koocheki & Seyyedi, 2015نیز
نتیجه گرفتند که عملکرد کالله زعفران اساساً وابسته به
شرایط آب و هوایی و مدیریت زراعی پیاز میباشد .این
محققان اظهار داشتند که انتخاب پیازهایی با وزن
مناسب جهت حداکثر گلدهی حائز اهمیت میباشد .آنها
تأکید کردند که در سالهای ابتدایی رشد پیاز ،فراهمی
بیشتر ماده آلی تعداد پیازهای دختری در خاک را
افزایش داده و اثر کمتری در افزایش وزن پیازهای
دختری دارد.
بنابراین هدف از این بررسی اثر سن مزرعه و اقلیم
روی فراوانی وزنی پیاز در مناطق زعفرانخیز خراسان و
اثر وزن پیاز و اثر توده روی عملکرد کمی و کیفی
زعفران بود.

نهایت عملکرد باالتر زعفران گردد ( Koocheki et al.,
.)2007

عواملی مانند قطر مناسـب ،تهیـه پیاز از مـزارع سه
و چهار سـاله ،شرایط مناسب محیط کشت و
حاصلخیزی خاک نقش بسیار باالیی در عملکرد زعفران
دارند ( .)Alvarezorti et al., 2004تعداد جوانههای
فعال بـر روی پیازهـای زعفران به تاریخ کاشت و وزن
پیاز بستگی دارد ( .)Amirshekari et al., 2006یکی
از دالیل مهم پائین بودن عملکرد زعفران در مزارع

مواد و روشها
این آزمایش به منظور مطالعه اثر سن مزرعه و اقلـیم بـر
روی فراوانی وزنی پیازهای موجود در منـاطق زعفـران-
خیز استان خراسـان (شـامل تربـت حیدریـه در اسـتان
خراسان رضوی و بشرویه در استان خراسان جنوبی) بـه
صورت طرح آشیانهای1بـا هشـت سـن مزرعـه (یـک تـا
هشت سال) و دو اقلیم بشرویه و تربت حیدریـه بـا سـه
1- Nested

معین راد و همکاران :اثر سن مزرعه ،اقلیم ،وزن پیاز مادری و توده بر خصوصیات کیفی و57...
تکرار و آزمون وزن پیاز مادری روی عملکرد زعفران ،بـه
صورت فاکتوریل بر مبنای طرح پایه بلـوکهـای کامـل
تصادفی با هفت وزن پیاز مادری (<،6-8 ،4-6 ،2-4 ،2
 10-12 ،8-10و  12-14گرم) و دو توده بشرویه -تربت
حیدریــه در چهــار تکــرار در جعبــههــای کشــت بــه
ابعــاد 60×80×60ســانتیمتــر در در مزرعــه آموزشــی و
پژوهشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد مشـهد در سـال
زراعی  1389-90اجرا شد.
خاک جعبهها ترکیبی از دو قسمت خاک لوم ،یک
قسمت ماسه سیاه باغبانی و یک قسمت کود دامی بود.
پیازهای مورد استفاده از دو منطقه تربت حیدریه و
بشرویه تهیه و پس از تفکیک وزنی پیازها ،ابتدا با قارچ-
کش سرزان ضدعفونی و سپس در جعبههای کشت با
فواصل روی ردیف پنج سانتیمتر و فاصله بین بوته 20
سانتیمتری در عمق  20سانتیمتر کاشته شدند.
مزارع با توجه به راهنمایی کارشناسان و متخصصان
محلی و کشاورزان تقریباً به صورت مدیریت همگن
انتخاب و از هر منطقه  24نمونه (در مجموع  48نمونه
در هر دو منطقه) به طور تصادفی برداشت شد .تعداد
تکرار پیازهای کشت شده در هر جعبه  14نمونه و در
مجموع  56واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت.
پیازها از مزارع با سنین بین یک تا هشت سال با
کوادرات  1×2برداشته شد .سپس نمونهها داخل
کیسههای از جنس متقال قرار داده و به پارک علم و
فنآوری خراسان منتقل و بعد از اندازهگیری وزن
پیازهای مربوط به سنین مختلف در هر دو منطقه،
خصوصیات نسبت فلس به وزن پیاز ،تراکم در مزارع با
سنین یک تا هشت سال و نسبت وزنی در هریک از
سنین اندازهگیری شد .همچنین با استفاده از کولیس
قطر پیازها اندازهگیری و با ظهور اولین برگ یادداشت-
برداری شروع ،رشد رویشی و زایشی مورد بررسی قرار
داده شد .شاخص برداشت از نسبت عملکرد اقتصادی
(وزن خشک کالله) به بیولوژیکی (عملکرد زیستتوده)
تعیین شد.
صفات مورد مطالعه در بخش پیمایشی شامل وزن و
تراکم پیاز و وزن فلس ،وزن خشک کالله و میزان ماده
موثره شامل محتوی کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال
و درصد رطوبت و در دیگر مطالعه شامل تعداد برگ در
واحد سطح ،تعداد جوانه در پیاز ،قطر پیاز ،زیستتوده،

وزن خشک اندامهای هوایی ،شاخص برداشت کالله و
تعداد گیاه ،تعداد گل ،وزن تر گل ،وزن خشک کالله و
وزن خشک کالله+خامه بودند.
عصارهگیری از کاللههای خشک با آب مقطر طبق
روش استاندارد ISO/TS 3632-2, ( ISO/TS 3632-2
 )2003انجام شد .بدین صورتکه حدود  0/2گرم کالله
زعفران از هر تیمار توزین شده و در ارلن با حجم 500
میلیلیتر ریخته و جهت جلوگیری از رسیدن نور به
نمونهها ،ارلنها با فویل آلومینیومی کامالً پوشانیده شد.
پس از افزودن حدود  200میلیلیتر آب مقطر به
کاللههای آسیاب شده ،این نمونهها به مدت یک ساعت
بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد .پس از این
مدت ،مایع حاصل در یک بالن  500میلیلیتری پیچیده
شده در فویل آلومینیومی ،به حجم رسانیده شد .سپس
 20میلیلیتر از این مایع در یک ارلن  200میلیلیتر با
آب مقطر به حجم رسانیده و مایع حاصل بهوسیله پمپ
خأل مخزن هوا و کاغذ صافی سیلیکات (استات سلولز با
قطر  0/45میکرومتر) صاف گردید .سپس اندازهگیری
جذب نوری محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
WPA,
S2000
UV/Vis
(مدل
 )Spectrophotometerدر طول موجهای  250 ،440و
 315نانومتر بهترتیب برای پیکروکروسین ،سافرانال و
کروسین انجام شد .نتایج بر اساس حداکثر جذب یک
1%
)𝐸λmax
درصد محلول آبی در طول موجهای ذکر شده (
بر مبنای ماده خشک حداقل طبق معادله ( )1بیان
گردید (.)Molina et al., 2010

()1

𝐴λmax ∗ 5000
)𝐻 𝑚 (100 −

1%
𝐸λmax
=

در این معادله :𝐴λmax ،عدد قرائت شده از دستگاه
اسپکتروفتومتر :𝑚 ،وزن نمونه کالله زعفران بر حسب
گرم و 𝐻 :درصد رطوبت نمونهها که  6/42در نظر
گرفته شد ،میباشد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،مقایسه
میانگین تیمارها از روش چند دامنهای دانکن (در سطح
احتمال پنج درصد) با نرمافزار  Mstat-Cو Minitab
 ver. 17استفاده شد .برای مطالعه همبستگی و
رگرسیونی بین صفات و تعیین نرمال بودن صفات از
نرمافزار  Minitabاستفاده و نمودارها با استفاده از نرم-
افزار  Excelرسم گردید.
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نتایج تجزیه واریـانس صـفات رویشـی پیـاز زعفـران در
آزمایش پیمایشی (میانگین مربعات) در جـدول  1ارائـه
شده است.

نتایج و بحث
بخش اول :نتایج آزمایش پیمایشی

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مربوط به پیاز تودههای زعفران در آزمایش پیمایشی (به
ازای یک متر مربع)
Table 1. Analysis of variance (mean of squares) for corm traits of saffron ecotypes in the survey
)study (per one square meter
عامل
وزن کل پیاز
وزن فلس
تراکم پیاز (تعداد در متربع)
)Corm density (No.m-2

Tunic weight

Total corm weight

*15228

**539551

**3854665

**29288

**227604

**990503

Factor
توده ()A
)Ecotype (A

سن مزرعه ()B
)Field age (B

*و ** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد
* and **: are significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

طبق نتایج اثر عامل توده در صفات وزن کل پیاز و
وزن فلس در سطح احتمال یک درصد ((P≥0/01
معنیدار و بر روی تعداد پیاز در متر مربع در سطح
احتمال پنج درصد ( (P≥0/05تفاوت معنیداری را نشان
داد ،همچنین در تمامی صفات مورد بررسی بین مزارع
با سنین مختلف در تودههای متفاوت تفاوت معنیداری
در سطح احتمال یک درصد ( (P≥0/01مشاهده شد
(جدول .)1
وزن پیاز :از لحاظ وزن پیاز اختالف معنیداری بین
تودهها در سطح احتمال یک درصد وجود داشت،
همچنین وزن کل پیاز بین مزارع با سنین مختلف در
تودهها تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد
نشان دادند (جدول  .)1بیشترین وزن پیاز برای توده
تربت حیدریه در سنین باالی هفت سال مشاهده شد.
حسنزاده اول و همکاران ( Hassanzade Aval et al.,
 )2013گزارش کردند که افزایش وزن پیاز مادری سبب
افزایش تعداد و وزن کل پیاز در واحد سطح و افزایش
تعداد ،وزن تر و خشک گل و وزن تر و خشک کالله در
واحد سطح در سالهای اول و دوم گلدهی شد .کوچکی
( )Koocheki, 2013بیان داشتند که کاشت پیازهای با
وزن کمتر از چهار گرم در سال اول منجر به عدم تولید
گل شد و با افزایش وزن پیازهای مادری ،تعداد گل،
عملکرد گل و عملکرد پیازهای دختری نیز به طور قابل
توجهی بهبود یافت .تامارو ( )Tammaro, 1999گزارش

کردند که افزایش سن مزارع باعث افزایش وزن توده
میگردد.
وزن فلس :تودههای زعفران از لحاظ فلس در سطح
احتمال یک درصد اختالف معنیداری داشتند و بین
مزارع با سنین مختلف در هر منطقه اختالف معنیداری
در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد (جدول .)1
بخش عمدهای از وزن بنهها را پوشش (فلس) تشکیل
میدهند که این پوشینهها ،پوشش برگ سالهای
گذشته و بنههای مادری میباشند که همراه بنه از خاک
خارج میگردد ( .)Kafi et al., 2002هر چه وزن توده
بنه زعفران افزایش یابد به تبعیت از آن ،وزن پوشش
بنههـا نیـز افزایش خواهد یافت ،بهطوریکه بیشترین
میزان فلس نیز مربوط به مزرعه با سنین هشت سال در
توده تربت حیدریه در مقایسه با توده بشرویه بدست
آمد.
تراکم پیاز در متر مربع :از لحاظ تعداد پیاز در متر
مربع در تودههای مختلف در سطح احتمال پنج درصد
تفاوت معنیدار وجود داشت و توده بر روی این صفت
در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیدار را نشان داد
(جدول  .)1برخی محققان وزن پیاز و تراکم را دو عامل
عمـده در افـزایش عملکرد میدانند که در این بررسـی
بیشترین میزان تراکم پیاز در متر مربع در توده بشرویه
در مزارع با سنین هفت و هشت سال مشاهده گردید.
تمپرینی و همکاران ( )Tempperini et al., 2009با
بررسی اثر تراکمهای مختلف پیاز زعفران شامل کم
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تراکم (با  91 ،76و  93پیاز در مترمربع) ،متوسط تراکم
(با  114 ،111و  119پیاز در مترمربع) و پر تراکم (با
 143 ،139و  179پیاز در مترمربع) بیان داشتند که
بیشترین وزن خشک کالله در تیمارهای متوسط تراکم
(در دو سطح  111و  119پیاز در مترمربع) و پر تراکم
(در سه سطح  143 ،139و  179پیاز در مترمربع)
بدست آمد و کمترین وزن خشک کالله نیز در تراکم
 93پیاز در مترمربع از سری تیمارهای کم تراکم
مشاهده شد.
نسبت قطر به وزن پیاز :با افزایش قطر ،وزن پیاز نیز
افزایش یافت .روند افزایشی قطر پیاز در توده تربت
حیدریه ،بیشتر مشاهده شد (جدول  .)7منشی و
همکاران ( )Munshi et al., 1989گزارش کردند که
پیازهای مادری بزرگتر (قطر بیشتر از چهار سانتیمتر)
پیازهای دختری بزرگتری (قطر  3/25تا 3/75
سانتیمتر) تولید کردند .به نظر میرسد پیازهای مادری
بزرگتر با دارا بودن ذخایر غذایی باالتر توانستهاند
پیازهایی با قطر بیشتر تولید کنند.

فراوانی وزنی :فراوانی وزنی پیاز در توده تربت حیدریه
بیشتر در محدودههای وزنی ،وزن  2تا  14گرم مشاهده
شد .در توده بشرویه فراوانی وزنی پیاز عمدتا ًبین  2تا
 10گرم مشاهده شد (جدول  .)10تعداد پیازهای زیر
هشت گرم در سالهای هفتم و هشتم از توده بشرویه
دارای بیشترین فراوانی بودهاند .باالترین فراوانی از تعداد
پیازهای بین  8تا  16گرم در مزارع پنج و هشت ساله
مشاهده شد ،تعداد پیازهای زیر هشت گرم و همچنین
بین  8تا  16گرم نیز در مزارع هفت و هشت ساله و نیز
پیازهای  16تا  24گرم در مزرعه سال پنجم ،پیازهای
 24تا  32گرم در مزرعه شش ساله در توده تربت
حیدریه دارای باالترین فراوانی وزنی بودهاند ،بیشترین
فراوانی پیازهای  32گرم به باال در مزرعه شش ساله در
توده تربت حیدریه مشاهده شد.
نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شاخصهای
گل و کالله زعفران تحت تأثیر توده و وزن پیاز مادری
در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) خصوصیات عملکرد گل تودههای زعفران تحت تأثیر وزن
پیاز مادری
Table 2. Analysis of variance (mean of squares) for flower yield criteria of saffron ecotypes
affected as mother corm weight
تعداد گل
وزن تر گل
وزن خشک کالله
وزن خشک کالله+خامه
منابع تغییر
Dry weight of stigma +
style

Dry weight of
stigma

Fresh weight
of flower

Number of
flower

S.O.V.

**0.0002795

**0.000244

*0.0399

**3.5

توده ()A
)Ecotype (A

**0.000997

**0.000827

**0.333

**18.57

1.362×105ns

0.000000126ns

0.004ns

0.25ns

2.884×105

2.79×105

0.0081

0.464

وزن پیاز مادری ()B
Mother corm
)weight (B
A×B
خطا
Error

* ،nsو ** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد
ns, * and **: are non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

اثر وزن پیاز در تمامی صفات عملکرد گل زعفران در
سطح احتمال یک درصد ( (P≥0/01معنیدار بود ،ولی
اثر متقابل وزن پیاز و توده در تمامی صفات مورد
بررسی معنیدار نشد .اثر توده بر روی تعداد گل ،وزن

خشک کالله ،وزن خشک کالله +خامه در سطح احتمال
یک درصد ( (P>0/01و در وزن تر گل در سطح احتمال
پنج درصد ( (P≥0/05معنیدار بود ،اما اثر آن در سایر
صفات مورد بررسی معنیدار مشاهده نشد (جدول .)1
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جدول  .3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات رویشی (اعم از پیاز و برگ) تودههای زعفران تحت تأثیر وزن
پیاز مادری
)Table 3. Analysis of variance (mean of squares) for vegetative yield criteria (such as corm and leaf
of saffron ecotypes affected as mother corm weight
شاخص
وزن کل اندامهای
قطر پیاز تعداد جوانهها تعداد برگ
تعداد گیاه
برداشت کالله
منابع تغییر
زیستتوده
هوایی

Number of
plants

Harvest
index of
stigma

Total shoot
weight

Biomass

Corm
diameter

Number of
buds

Number
of leaves

S.O.V.

0.071ns

0.0001717ns

**0.1094

0.02431ns

8.6429ns

1.786ns

*18.29

توده ()A
)Ecotype (A

**2.863

**0.00097

**0.5285

**0.1303

**288.85

**29.23

**80.99

0.613ns

0.0000065ns

0.00274ns

0.00211ns

20.685ns

1.536ns

3.244ns

0.637

0.0000067

0.008606

0.00746

13.262

2.69

3.726

وزن پیاز مادری
() B
Mother corm
)weight (B
A×B
خطا
Error

* ،nsو ** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد
ns, * and **: are non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

الف) صفات زایشی
تاریخ گلددهی و دوره گلددهی :بـا شـروع گلـدهی،
عملیات برداشت گل در چهارم آبانماه سال  1390آغـاز
شد و گلدهی توده تربت حیدریه زودتر از تـوده بشـرویه
رخ داد .وزن پیاز بـر روی شـروع گلـدهی و طـول دوره
گلدهی تأثیر داشت ،شـروع گلـدهی در پیازهـای 10تـا

14گرم نسبت به پیازهای زیر 10گرم زودتر اتفاق افتـاد
و طول دوره گلدهی طوالنیتری نسبت به پیازهـای ریـز
داشتند .طول دوره گلدهی در تـوده تربـت حیدریـه 26
روز و در بشــرویه 24روز مشــاهده شــد .نتــایج مقایســه
میانگین صفات عملکرد گل تودههای زعفران تحت تأثیر
وزنهای مختلف پیاز در جدول  4ارائه شده است.

جدول  .4مقایسه میانگین اثر وزن پیاز مادری بر صفات مربوط به گل و کالله تودههای زعفران
Table 4. Mean comparisons for the effect of mother corm weigh on flower and stigma criteria of
saffron ecotypes
وزن خشک کالله

وزن خشک کالله +خامه

وزن تر گل

تعداد گل

وزن پیاز مادری

Dry weight of
)stigma (g.m-2

Dry weight of
)stigma+ style (g.m-2

Fresh weight of
)flower (g.m-2

Number of
)flower (No.m-2

Mother corm weight
)(g

0.000c

0.000g

0.000e

0.000d

<2

0.003725c

0.0045f

0.0487e

0.375d

2-4

0.006250c

0.01698e

0.1340d

1.000c

4-6

0.01525b

0.03238d

0.3189c

2.500d

6-8

0.01875b

0.03601c

0.384bc

2.875b

8-10

0.02125ab

0.04750d

0.3945b

2.875b

10-12

0.02763a

0.06112a

0.5518a

4.125a

12-14

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
* Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.
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جدول  .5مقایسه میانگین صفات گل ،کالله و خامه تودههای زعفران تحت تأثیر وزن پیاز مادری
Table 5. Mean comparisons for flower, stigma and style criteria of saffron ecotypes affected as
mother corm weights
تعداد گل
وزن تر گل
وزن خشک کالله
وزن خشک کالله +خامه
عامل

Dry weight of stigma+
)style (g.m-2

Dry weight of
)stigma (g.m-2

Fresh weight of
)flower (g.m-2

Number of
)flowers (No.m-2

0.017a

0.015a

0.289a

*2.214a

0.012b

0.011b

0.235b

1.714b

Factor
توده
Ecotype
وزن پیاز مادری
Mother corm
weight

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability
level.
*

تعداد گل :اثر توده و وزن پیاز بر تعداد گل زعفـران در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بـود (جـدول  .)2اثـر
متقابل توده و وزن پیاز تأثیر معنیداری بر صفت تعـداد
گل نداشت (جدولهای  2و  )5و بیشترین تعداد گل در
توده تربت حیدریه (جدول  )4و وزن پیاز  14-12گرم و
سپس در پیازهای مادری بـا وزنهـای  8-10و 10-12
گرم مشاهده شد .بین وزن پیـاز و افـزایش گـلآوری در
نتیجه در میزان محصول ،همبستگی مثبت بدست آمـد.
با این وجود پیازهای یک گرم شانس گلآوری نداشته و
این شانس برای پیازهای  3و  5گـرم نیـز محـدود بـوده
است .نصیری محالتی و همکاران ( Nassiri Mahalati
 )et al., 2008اعالم کردند که گروههای وزنـی  9-12و
 15-12گرم پیاز از نظر تعداد گل نسبت بـه گـروههـای
 6-3و  6-9گـــرم برتـــری داشـــتند .حســـنزاده اول و
همکاران ( )Hassanzade Aval et al., 2013گزارش
کردند که افزایش وزن پیاز مادری سبب افزایش تعداد و
وزن کل پیاز در واحد سطح ،افزایش تعـداد و وزن تـر و
خشک گل و وزن تر و خشک کالله در واحـد سـطح در
سالهای اول و دوم گلدهی شد .بدیهی است که افزایش
تراکم تحت تأثیر تعداد بیشتر پیاز در واحد سطح ،بهبود
تعداد و وزن گل را به دنبال داشت کـه ایـن امـر نقـش
مؤثری بر افزایش عملکرد اقتصادی ایـن گیـاه ارزشـمند
دارد .بنابر گزارش مولینا و همکـاران ( Molina et al.,
 )2005در پیازهای بزرگتر تقسیم سلولی و به دنبال آن
رشد برگها نسبت به پیازهای کوچـکتـر کمـی زودتـر
اتفاق میافتد.
وزن تر گل :اثر توده در وزن تر گل در سـطح احتمـال
پنج درصد و وزن پیاز در وزن ترگـل در سـطح احتمـال

یک درصد معنیدار بود (جدول  ،)2ولی اثر متقابل بـین
توده و وزن پیاز تأثیر معنیداری در صفت وزن تـر گـل
مشاهده نشد (جدولهای  2و  .)5بیشترین وزن تر گـل
در توده تربت حیدریه مشاهده شد .با افـزایش وزن پیـاز
نیز وزن تر گل افزایش یافت و بـاالترین وزن ترگـل بـه
پیازهای  12-14گرم مربوط میباشـد .حسـنزاده اول و
همکاران ( )Hassanzadeh Aval et al., 2013نیز بـا
بررسی اثر وزن پیازهای مختلف مادری از یک تا  9گـرم
بیان داشتند که با افزایش وزن پیاز مادری ،وزن تر گـل
افزایش مییابد .با توجه بـه نتـایج مـیتـوان گفـت کـه
پیازهــای مــادری درشــتتــر بــه دلیــل دارابــودن مــواد
ذخیــرهای و غــذایی بــاالتر ،نقــش زیــادی در بهبــود
خصوصیات گلدهی زعفـران دارنـد و در نتیجـه موجـب
افزایش تعداد و وزن گل و در نهایت ،وزن کالله میشود.
تعددداد کاللدده در گددل :عملکــرد کاللــه در ســال اول
بخصوص برای پیازهای زیر هشت گـرم ،نـاچیز و کاللـه
ضعیف و سبکی دارند .در این آزمایش به طـور میـانگین
تعداد کالله ،سه شاخهای برای هر گل بوده است.
وزن کالله گل :پیازهای درشت از طریق تولید پیازهای
بیشتر و درشت تر ظرفیت گـلآوری و عملکـرد مزرعـه
را در دو سـال بعـد نیـز افـزایش داد ،بـه طـوریکـه در
ســال دوم  11کیلــوگرم و در ســال ســوم  20کیلــوگرم
زعفران خشک در هکتار تولید شـد کــه میـانگین سـه
ساله آن دو برابر تولید مزارع سنتی منطقه بود .صـادقی
( )Sadeghi, 1993با بررسی اثـر وزن پیاز در گلآوری
زعفران طی سه سال ،بیان کرد که پیازهـای دو گرمـی،
توان گلآوری نداشتند و برای پیازهـای  2-8گــرم نیـز
این توان محدود بـود ،در حـالیکـه درصـد گـلآوری و
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مقــدار گــل در پیازهـــای بـــیش از  10گـــرم افـــزایش
چـشمگیری داشته و پیازهای  14گرمی در همان سـال
اول توانست تا  3/5کیلـوگرم زعفـران خــشک در هــر
هکتـار تولیـد نمایـد .پانـدی و همکـاران ( Pandey et
 )al., 1979در بررسی تأثیر وزن پیـاز بـر جوانـهزنـی و
گلدهی زعفران نیز نتیجه گرفتند که پیازهای بـا وزن 8
تا  10گرم ،از عملکرد گل نسبتأ قابـل قبـولی برخـوردار
بوده و با کاهش وزن پیاز ،عملکـرد گـل زعفـران رو بـه
کـاهش میگذارد.
وزن خشک کالله +خامه :اثر توده و وزنهای مختلـف
پیاز مادری بر روی وزن خشک کالله و خامـه در سـطح
احتمال یک درصد معنیدار بـود (جـدول  .)2بیشـترین
وزن خشــک کاللــه و خامــه از تــوده تربــت حیدریــه از
پیازهای با وزن  12-14گرم مشـاهده شـد ،اثـر متقابـل
بین توده و وزن پیاز نیز در صـفت وزن خشـک کاللـه+
خامه اختالف معنیداری نشان نداد (جدول  .)9گریسـتا
و همکـاران ( )Gresta et al., 2008گزارش دادند کـه
کاشت زعفران با تـراکم بـاال ( 75بوتـه در مترمربـع) در
مقایسه با تراکم کم ( 55بوته در مترمربع) باعث افزایش

نسبی تعداد گل و عملکرد کالله و خامه در واحد سـطح
میگردد.
وزن خشددک کاللدده :اثــر تــوده و وزن پیــاز در ســطح
احتمال یک درصد معنیدار بوده (جدول  .)2اثر متقابـل
توده و وزن پیاز در وزن خشک کالله معنیدار مشـاهده
نشد (جـدول  .)2بیشـترین وزن خشـک کاللـه از تـوده
تربت حیدریه مربوط به پیازهای  12-14گـرم و سـپس
 12-10گرم مشاهده شد .نتایج مطالعه رضوانی مقـدم و
همکـاران ()Rezvani Moghaddam et al., 2013
روی ارزیــابی اثــر روش کاشــت ،وزن و تــراکم پیــاز بــر
عملکرد زعفران نشان داد که اثر ساده وزن ،تراکم پیاز و
روش کاشت بر خصوصیات مورد بررسی زعفـران در هـر
دو سال آزمایش معنیدار بود ،بـا افـزایش وزن و تـراکم
پیاز ،خصوصیات رویشی و عملکرد بهبود یافت .افـزایش
تعداد پیاز از  5به  10پیاز در طول  40سانتیمتـر ،وزن
کالله را در سال های اول و دوم به ترتیب برابـر بـا  12و
 10درصد بهبود داد.
نتایج مقایسه میانگین صفات رویشی زعفران تحت
تأثیر وزنهای مختلف پیاز مادری در جدول  6ارائه شده
است.

جدول  .6مقایسه میانگین صفات رویشی زعفران تحت تأثیر وزنهای مختلف پیاز مادری
Table 6. Mean comparison for vegetative traits of saffron affected as different mother corm weights
تعداد گیاه
Number of
plant
0.2103a
0.3627a
0.3416a
0.4791a
0.5148a
0.5359a
0.5577a

شاخص برداشت

وزن خشک اندامهای

زیست-

کالله

هوایی

توده

Harvest index
of stigma

Total dry weight
of shoot

Biomass
)(g.ha-1

0.0000a
0.006823a
0.01489a
0.02193a
0.02366a
0.02664a
0.03013a

0.2103f
0.3914e
0.4623d
0.6994c
0.7829b
0.7955b
0.9178a

0.2103d
0.3627c
0.3416c
0.4719b
0.5148ab
0.5359ab
0.5577a

تعداد برگ

قطر پیاز

تعداد جوانه

Corm
)diameter (mm

Number of buds
)(No.corm-1

Number of
leaves
)(No.corm-1

14.13e
18.25d
21.00cd
23.75c
27.38b
27.50b
31.50a

1.875e
2.750de
3.500d
4.000cd
5.125bc
6.375a
7.125ab

*3.125f
5.000de
4.375ef
6.000d
7.500c
9.500b
12.25a

وزن پیاز
مادری
Mother
corm weight
)(g
<2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
* Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.
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Table 7. Mean comparison for the simple effects of mother corm weight and ecotype on vegetative
traits of saffron
شاخص
تعداد
وزن خشک کل
تعداد جوانه
قطر پیاز
زیستتوده
تعداد گیاه برداشت کالله
عامل
برگ
اندام هوایی
Biomass
)(g.ha-1

Corm
)diameter(mm

Number of
buds

Number
of plant

Harvest
index of
stigma

Total dry weight
of shoot

23.750a

4.571a

*7.393a

0.091a

0.019a

0.653a

0.450a

22.964b

4.214b

6.250b

0.016b

0.016b

0.564b

0.408b

Number
of leaves

Factor

توده
Ecotype

وزن پیاز مادری
Mother corm
weight

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.

ب :صفات رویشی
تاریخ آغاز رشد رویشی :با افزایش قطر پیاز احتمـال
روییدن و درصد سبز شدن پیازها افزایش یافتـه اسـت و
تاریخ و سرعت آغاز رشد سبزینه در پیازهای درشت تـر
از  8گرم به باال زودتر از پیازهـا زیـر هشـت گـرم بـوده
است.
تعداد گیاه خارج شده از هر پیاز :وزن پیاز در سـطح
احتمال یک درصد بر روی تعداد گیاه خارج شده از هـر
پیاز زعفران تفاوت معنیدار داشت (جدول  ،)3ولی توده
و اثر متقابل بـین تـوده و وزن پیـاز بـر روی آن تفـاوت
معنــیداری را نشــان نــداد (جــدول  ،)9تعــداد گیــاه بــا
افزایش وزن پیاز نیز افزایش یافت و در وزنهای 12-14
گرم و سپس  10-12گرم باالترین مقدار خود را داشـته
و در وزنهای کمتـر از دو و  2-4گـرم کمتـرین تعـداد
گیاه را داشته است .مولینا و همکاران ( Molina et al.,
 )2005گزارش کردند که در پیازهای بـزرگتـر تقسـیم
سلولی و به دنبال آن رشد برگهـا نسـبت بـه پیازهـای
کوچکتر زودتر اتفاق میافتد .رشد زودتر برگها امکـان
استفاده بیشتر از شرایط محیطی و افزایش میـزان مـواد
فتوسنتزی ساخته شـده را بـه دنبـال دارد و در نهایـت،
موجب تولید پیازهای بزرگتر در پایان فصـل رشـد مـی
شود.
تعداد برگ :توده در سطح احتمـال پـنج درصـد و وزن
پیاز در سطح احتمال یک درصـد بـر روی تعـداد بـرگ
زعفران اثر معنی داری داشت ولی اثر متقابل توده و وزن
پیاز اختالف معنیداری را نشان نـداد (جـدول  ،)3ولـی
باالترین تعداد برگ در توده تربت حیدریه مشاهده شـد.

بیشترین تعداد برگ مربوط به پیازهای 12تا  14گـرم و
سپس 10تا 12گرم و کمترین تعـداد بـرگ مربـوط بـه
پیازهای  0-2گـرم و سـپس  2-4و  4-6گـرم مشـاهده
شد .گیاهان حاصل از کشـت پیازهـای بزرگتـر تعـداد و
مقدار برگ بیشـتری در مقایسـه بـا گیاهـان حاصـل از
کشت پیازهای کوچکتر ،تولید میکنند .تعداد گلهـای
تولیـد شده در پیازهای دیر برداشـت شـده (بعـد از زرد
شدن برگها) در مقایسه با پیازهای زود برداشـت شـده
(یـک مـاه قبــل از زرد شــدن بــرگهــا)  17درصـد
بیشتر گزارش شد ( .)Molina et al., 2004علـت ایـن
امر آنست کــه وزن پیازهـای زود برداشـت  6/7درصـد
کمتر از پیازهای دیـر برداشــت شــده بـوده اسـت .در
پیازهای درشتتر تقسیم سـلولی و بـه دنبـال آن رشـد
برگها ،نسبت به پیازهای کـوچکتر کمـی زودتـر اتفـاق
میافتد .رشـد زودتـر و طـول بیشـتر بـرگهـا ،امکــان
اسـتفاده بیشـتر از شــرایط محیطــی و افـزایش مـواد
فتوســنتزی ســاخته شــده رابـــه همـــراه داشـــته و در
نهایـت موجب ایجاد پیازهای بزرگتـری در پایـان فصـل
رشد میشود (.)Molina et al., 2004
تعداد جوانههای پیاز :وزنهای مختلف پیاز مادری بـر
روی تعداد جوانههای پیاز زعفران در سطح احتمال پنج
درصد اثر معنیداری را نشان داد ،ولی توده بر روی ایـن
صفت تفاوت معنیداری نداشت (جدول  .)3اثـر متقابـل
توده و وزن پیاز بر روی صفت تعـداد جوانـههـای پیـاز،
تفاوت معنـیداری را نشـان نـداد (جـدولهـای  3و .)9
بیشترین تعداد جوانههای پیاز مربوط به پیـازهـای -12
 10گرم و سپس پیازهای  12-14گرم و کمترین تعـداد

*
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جوانهها مربوط به پیازهـای  0/1-2گـرم و سـپس 2-4
گرم بدست آمد .دلیل تولید پیـازهـای جـانبی کوچـک،
وجود تعداد زیاد جوانههای جانبی اسـت کـه منجـر بـه
تولید پیازهای جانبی کوچک شده است .مشـخص شـده
است که با توجه به وجـود رقابـت بـین جوانـههـا بـرای
جذب عناصر غذایی و مصرف مواد ذخیره شده در پیـاز،
کاهش تعداد جوانه موجب کاهش رقابت بین جوانههـا و
در نتیجه پیازهای جانبی کمتر اما با وزن بیشـتر تولیـد
میشود (.)Molina et al., 2004b
قطر پیاز :وزن پیاز در سطح احتمال یک درصد بـر روی
صفت قطر پیاز زعفران اثر معنیداری داشـت ،ولـی اثـر
توده معنی دار نشد (جدول  .)3اثر متقابـل بـین تـوده و
وزن پیاز تـأثیر معنـیداری بـر روی قطـر پیـاز مـادری
نداشت (جدول  .)4بیشترین قطر پیاز در پیازهـای -14
 12گرم باالتر و سـپس پیازهـای  10-12و  8-10گـرم
بدست آمد ،اما بـین ایـن دو وزن پیـاز مـادری اخـتالف
معنی داری مشاهده نشد .وزن پیاز بـر عملکـرد زعفـران
مؤثر بود و کاشت پیازهایی به قطر  2/5تا  4سـانتیمتـر
جهت کاشت توصیه شده اسـت (.)Alonso et al., 1998
عواملی مانند قطر مناسب ،تهیه پیاز از مزارع سه و چهار
ساله ،شرایط مناسب محیط کشت و حاصلخیزی خـاک
نقـــش بســـیار بـــاالیی در عملکـــرد زعفـــران دارنـــد
( .)Alvarezorti et al., 2004کــوچکی و همکــاران
( )Koocheki et al., 2015اظهار داشتند که قطر پیـاز
دختری در پیازهای مادری درشت تـر ،بیشـتر بـود .بـه
طوریکه قطر پیاز دختری در پیازهای مادری بیش از 9
گرم 19 ،درصد بیشتر از پیازهای زیـر  4گـرم بودنـد .از
آنجا که افزایش وزن پیاز ،موجب بهبود رشد انـدامهـای
رویشی میشود ،لـذا توسـعه و رشـد بیشـتر انـدامهـای
فتوسنتزی در تیمارهای با وزن بیشتر ،به دلیل اسـتفاده
مطلوبتر از عوامل محیطی منجر به بهبـود تولیـد مـواد
فتوسنتزی شـده کـه در نتیجـه افـزایش تعـداد و قطـر
پیازهای دختری را به دنبـال داشـته اسـت ( Rezvani
.)Moghaddam et al., 2013

عملکرد زیستتوده :وزن پیاز در سطح احتمـال یـک
درصــد بــر روی عملکــرد زیســتتــوده زعفــران تفــاوت
معنی داری داشت (جدول  ،)3ولی توده بـر روی آن اثـر
معنی داری نداشت (جدول  .)3اثـر متقابـل تـوده و وزن
پیــاز بــر روی زیســتتــوده معنــیدار نشــد (جــدول .)9

بیشترین عملکرد زیستتوده در وزنهای پیـاز  10گـرم
به باال و کمترین مقدار عملکرد زیستتـوده در پیازهـای
 2-0گرم مشاهده شد .با افزایش وزن پیاز مادری ،سطح
برگ و زیست توده زعفران در طول فصل رشـد افـزایش
یافت و پیازهای دختری بیشتری تولیـد شـد (Renau-
 .)Morata et al., 2012طبیعــی اســت کــه گیــاه
چندساله ،در سال اول انرژی بیشتری را صرف استقرار و
انطباق بـا محیط میکند و در سالهای بعـد ،بخشـی از
انرژی خود را بـه افـزایش زیسـتتـوده و رشـد زایشـی
اختصـاص مـیدهـد (.)Koocheki et al., 2008
وزن خشک اندامهای هوایی :توده و وزن پیاز بر روی
صفت وزن خشک کل اندامهای هوایی در سطح احتمال
یک درصد اثر معنی داری داشـت (جـدول  .)2ولـی اثـر
متقابل آنها معنیداری نشد (جدول  .)3بیشـترین وزن
خشک کل انـدامهـای هـوایی در تـوده تربـت حیدریـه
مشاهده گردید .بیشترین وزن خشک کـل انـدام هـوایی
در وزن پیاز مادری 12تا  14گرم و کمترین وزن مربوط
به پیازهای  0-2گرم بود .سایر بررسیها موید آن اسـت
که پیازهایی با وزنهای مختلف نیز دارای اثر مــستقیم
بـر رشـد رویـشی و زایشی زعفـران دارنـد ( Sadeghi,
.)2004

شاخص برداشت :وزن پیاز مـادری در سـطح احتمـال
یــک درصــد بــر روی شــاخص برداشــت زعفــران اثــر
معنی داری داشت ،ولـی اثـر تـوده بـر روی ایـن صـفت
معنیداری نبود (جدول  .)2اثر متقابل وزن پیاز و تـوده
بــر روی شــاخص برداشــت معنــیدار نشـد (جــدول .)9
بیشترین شاخص برداشـت مربـوط وزن پیـاز  14-12و
 12-10گرم و کمترین شاخص برداشت در پیازهای -2
 0گرم و سپس  2-4گرم مشاهد شد .نادری درباغشاهی
و همکـاران ()Naderi Darbaghshahi et al., 2009
نیز گزارش کردند که افزایش تـراکم کاشـت از دو بـه 8
تن پیاز در هر کپه ( 44/4به  177/6پیـاز در مترمربـع)
به طور معنیداری منجر به افزایش وزن خشـک بـرگ و
انـدامهـای هـوایی ،عملکـرد کاللـه و شـاخص برداشـت
زعفران شد.
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Table 8. Mean comparisons for the interaction effect of ecotype and mother corm weight on
flower yield indices of saffron
عامل
Factor

تعداد گل

وزن تر گل

وزن خشک کالله

خامه+وزن خشک کالله

Number of
flowers

Fresh weight of
flower (g.m-2)

Dry weight of
stigma (g.m-2)

Dry weight of stigma+
style (g.m-2)

Corm weight (g)
<2
2-4

0.00000e*
0.00000e

0.00000e
0.00000e

0.000d
0.0000d

0.000b
0.000b

4-6

0.75de

0.1225de

0.00475cd

0.0055ab

6-8

2.5c

0.3192c

0.01325bcd

0.01458ab

8-10

2.5c

0.3405c

0.01525abc

0.01667ab

10-12
12-14
<2
2-4
4-6

2.5c
3.75ab
0.0000e
0.75de
1.25d

0.3345c
0.5300ab
0.000e
0.0975de
0.1465d

0.01925abc
0.02575ab
0.00d
0.0074cd
0.0077cd

0.02112ab
0.028ab
0.000b
0.0079ab
0.0085ab

6-8

2.5c

0.3185c

0.01725abc

0.0185ab

8-10

3.25bc

0.4293bc

0.02225ab

0.023ab

10-12
12-14

3.25abc
3.25a

0.4545bc
0.5735a

0.02325ab
0.02950a

0.0256ab
0.033ab

وزن پیاز مادری

توده

)(گرم

Ecotype

بشرویه
Boshruyeh

تربت حیدریه
Torbat-e
Heydarieh

.* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند
* Means with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.
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Table 9. Mean comparisons for the interaction effect of ecotype and mother corm weight on
vegetative growth indices of saffron
عامل
شاخص برداشت
Factor
-زیست
وزن کل اندامهای
تعداد جوانه
قطر پیاز
تعداد برگ
کالله
وزن پیاز مادری
توده
هوایی
Number of
Corm
توده
Ecotype

بشرویه
Boshruyeh

تربت
حیدریه
Torbat-e
Heydarieh

تعداد
گیاه

)(گرم

Number of leave
(No.corm-1)

Mother corm
weight (g)
<2

3.00f*

2.00e

15.75fe

0.1922e

0.1922g

0.00a

1.75bc

2-4

5.00def

3.25cde

19.75ef

0.327cd

0.327fg

0.000a

1.25bc

4-6

4.25ef

3.25cde

20.5def

0.292cde

0.3945ef

0.0168a

1.25bc

6-8

5.25def

4.00cde

23.5cde

0.462ab

0.6598cd

0.0199a

1.000c

8-10

7.25cde

5.5abc

24.75b-c

0.5128ab

0.7554bc

0.0199a

2.25abc

10-12

8.5bc

7.25abc

29.0abc

0.5255ab

0.7671bc

0.025a

2.5ab

12-14
<2
2-4

10.5bc
3.25f
5.00f

6.75abc
1.75abc
2.25de

23.0abc
12.5g
16.75fg

0.2282a
0.3985de
0.3913bc

0.8637ab
0.2282g
0.4557ef

0.03a
0.00a
0.0236a

2.25abc
1.75bc
1.00c

4-6

4.5ef

3.75cde

21.5ef

0.4935bc

0.5300de

0.0129a

1.75bc

6-8

6.75cde

4.00cde

24.0cde

0.5167ab

0.789bc

0.0239a

1.25bc

8-10

7.75bcd

4.75bcd

30.0abc

0.5462ab

0.8203b

0.0274a

1.75bc

10-12
12-14

10.5b
14.00a

5.5abc
7.5a

26.0bcd
0.30ab

0.5735a
0.3192a

0.8239b
0.9713a

0.0282a
0.0302a

2.00abc
3.25a

buds
(No.corm-1)

diameter
(mm)

Biomass
(g.m-2)

Total shoot
weight (g.m-2)

Harvest
index of
stigma

Number
of plant

.* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند
* Means

with same letter(s) in each column have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.
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Table 10. Mean comparisons for the interaction effect of ecotype and mother corm weight on stigma
yield of saffron
توده
14

12

10

8

6

4

2

0.5300ab

0.3345c

0.3405c

0.3192c

0.1215de

0

0

0.5735a

0.4545abc

0.4293bc

0.3185c

0.1465d

0.0975de

0

Ecotype

وزن پیاز مادری
)Mother corm weight (g

بشرویه
Boshruyeh

تربت حیدریه
Torbat heydariye

* میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with same letter(s) have not significant difference based on Duncan’s test at 5% probability level.

پ) خصوصیات کیفی :نتایج خصوصیات کیفی
تودههای

زعفران

شامل

محتوی

کروسین،

*

پیکروکروسین ،سافرانال و رطوبت در جدول  11ارائه
شده است.

جدول  .11خصوصیات کیفی تودههای زعفران
رطوبت

پیکروکروسین

Moisture
)(%

Picocrocin
1%
(E440
)

Table 11. Qualitative traits of saffron ecotypes
سافرانال
کروسین
توده
Safranal
1%
Ecotype
Crocin (E315
)
1%
(E250
)
بشرویه

7.86

81.83

41.46

217.06

7.88

90.32

35.17

240.77

مقایسه تجزیه کیفی نمونههای تولیدی در دو منطقه
بشرویه و تربت حیدریه (جدول  )11حاکی از آن بود که
خصوصیات کیفی زعفران تولیدی در دو منطقه با هم
اختالف معنیداری را نشان دادند .بدینصورت که کیفیت
رنگ و طعم نمونه تربت حیدریه بهتر از بشرویه ،ولی عطر و
بوی نمونه بشرویه بهتر از تربت حیدریه بود .از آنجا که
مسئله رنگ در زعفران در درجه اول اهمیت قرار دارد .لذا
توده تربت حیدریه در خواص کیفی زعفران نسبت به
بشرویه بهتر مشاهده شد .عصاره زعفران دارای سه پیک
جذبی مجزا با طول موجهای  255 ،322 ،442نانومتر
میباشد .پیکهای جذبی متمایز برای کاروتنوئیدهای
زعفران در  440نانومتر و برای پیکروکروسین و  250نانومتر
برای سافرانال در  315نانومتر مشاهده شد .بر این اساس،
پیشنهاد میشود به منظور بهبود خصوصیات کیفی زعفران
به اثر عوامل اقلیمی و توده توجه ویژهای گردد.

Boshruyeh

تربت حیدریه
Torbat heydariye
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Abstract
In order to study the climatic condition effects on corm frequency under Khorasan province (such
as Boshruyeh and Torbat-e Heydarieh cities) and the effects of mother corm weight and ecotype on
flower yield, vegetative criteria (including leaf and corm yield) and quality traits of saffron (Crocus
sativus L.), an experiment was conducted in two separated experiments. So, the effects of field age
and climatic conditions on daughter corm frequency were studied by a nested design with eight
field ages and two climatic conditions under Boshruyeh and Torbat-e Heydarieh regions with three
replications. In another study, the effect of mother corm weight on yield of vegetative tissues,
flower indices and quality traits of saffron was done as factorial layout based on a randomized
complete block design with seven corm weights (including <2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 and 12-14 g)
and two climatic conditions (such as Boshruyeh and Torbat-e Heydarieh regions) with four
replications in planting boxes at Islamic Azad University of Mashhad during 2011. Number of
leaves, number of buds, flower and corm yield indices and quality traits such as humidity, Crocin,
Picrocrocin and Safranal contents were measured accordingly. Survey results on field age and
climatic conditions revealed that daughter corms of Torbat-e Heydarieh ecotype were heavier than
other ecotype for the 5th and 6th years. Also, results of mother corm weight and ecotype study on
flower and corm yield were showed that the higher corm weights were enhanced flower yield at the
first year, and had positive effects on flowering potential and field efficiency in other years due to
improvement in vegetative growth and daughter corm production with higher weight in the later
years. The results showed that mother corm weight with >8 g in the 5 th– year and 6th- field year
fields is an applied approach for increasement in saffron field productivity and efficiency. Also,
Torbat-e Heydarieh ecotype had higher contents of humidity, Crocin, and Picrocrocin compared
with other ecotype, but Safranal content was higher for Boshruyeh ecotype.

Keywords: Crocin, Field efficiency, Field productivity, Flowering potential, Picrocrocin.

