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 هاي کیفی زعفران اثر شخم حفاظتی و آبیاري تابستانه بر عملکرد گل و شاخص

(Crocus Sativus L.)   
  

  1حمد احمدیانو ا 3حسین صحابی، 2مالفیالبی... ، عبدا*1حسن فیضی

 

  1393آذر  9: تاریخ پذیرش                           1393شهریور  24: تاریخ دریافت
 

  دهیچک
اي طـی دو سـال بـه    ، آزمـایش مزرعـه  بیاري تابستانه بر رشد و عملکرد زعفرانو آ شخم حفاظتیر منظور بررسی اث به

. هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه زاوه شهرستان تربت حیدریه انجـام شـد  در قالب طرح بلوك صورت فاکتوریل
تیرمـاه،   15(چهار زمان آبیاري تابسـتانه  و ) به دو صورت حفاظتی و شخم معمولی(تیمارهاي آزمایشی شامل اجراي شخم 

داري طبق نتایج تجزیه واریانس، زمان آبیاري اثـر معنـی   .بودند) مردادماه و عدم آبیاري تابستانه 15+ تیر  15، مردادماه 15
 دمـاه مردا+ در سال اول اجراي آزمایش، آبیـاري در تیـر   . بر تعداد و عملکرد گل زعفران در سال اول و دوم آزمایش داشت

گـل در متـر مربـع،     25به ترتیب (داشت  ترین تأثیر را در افزایش تعداد گل، عملکرد گل و وزن خشک کالله زعفرانبیش
گل در  4/127( ذکرشدههاي همچنین در سال دوم، بیشترین میزان شاخص). گرم کالله خشک در متر مربع 16/0و  1/12

در سال اول اجراي آزمایش، . مشاهده گردید مردادماهیجه اجراي آبیاري در در نت) گرم در متر مربع 97/0و  4/61متر مربع، 
و  3/11ترتیـب تـا   بـه (داري در افزایش عملکرد گل و وزن خشک کاللـه  شخم حفاظتی در مقایسه با عدم شخم اثر معنی

  .وسین زعفران داشتي در افزایش پیکروکردار یمعنهمچنین آبیاري تابستانه و شخم حفاظتی تأثیر . داشت) درصد 7/11
  

  .ورزي، سافرانالبنه، پیکروکروسین، خاك: کلیديلماتک
  

   2 1 مقدمه
عنوان یک گیـاه مهـم،   گیاهان دارویی، زعفران به بیندر 

ــژ  ــاهی ویـ ــش و جایگـ ــان دارد ه نقـ ــالمت انسـ اي در سـ
)Abdullaev & Espinosa-Aguirre, 2004 .(زعفران به-

 فارماکولوژیـک  ي اثـرات دلیل داشتن ترکیبـات دارویـی، دارا  
 ;Nair et al., 1991)سرطانی متعددي از جمله خواص ضد

Escribano et al., 1996)  ی ضدافسـردگ و(Moshiri et 

al., 2006.( باشدمی.  
                                                                                    

پژوهشکده زعفران، دانشـگاه تربـت   گروه تولیدات گیاهی و استادیار  -1
  .دریهحی
  .ت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهدعضو هیأ -2
  .دانشگاه تربت حیدریهدانشکده کشاورزي  علمیت هیأعضو  -3

  )hasanfeizi@yahoo.com: نویسنده مسئول -(* 

موقعیت جغرافیایی و یـا اجتمـاعی، شـرایط     نظراز نقطه 
کشـور ماننـد خشـکی،     خشـک  مهینحاکم بر نواحی خشک و 

اراضـی کشـاورزي، محـدودیت     کمبود آب، حاصلخیزي کـم 
اجراي مکانیزاسیون کشاورزي و تولید محصوالت زراعـی بـا   

هاي سنتی، از عواملی است که رشد تولیدات کشـاورزي   روش
 & Abbaspour(را در ایـن منـاطق محـدود کـرده اسـت      

Sabetraftar, 2005; Sayari et al., 2013 .( ،با این وجود
سته اسـت بـا خصوصـیات    در بین گیاهان زراعی، زعفران توان

ی مناطق مذکور را تحمـل نمایـد و بـا    آب کم مسئلهویژه خود، 
داشتن بازده اقتصادي مناسب، تولید نسـبتا پایـداري در ایـن    

 ;Moayedi Shahraki, et al., 2010(مناطق داشته باشد 

Aghaei & Rezagholizadeh, 2011 .(  
-مـی زعفران از نظر ژنتیکی یک گیاه عقـیم   که ییازآنجا

  نشریه زراعت و فناوري زعفران
  255- 263: ص 1393 زمستان، 4، شماره 2جلد 
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  1393، زمستان 4، شماره 2جلد زعفران، نشریه زراعت و فناوري      256

، رشد و تکثیـر گیـاه صـرفاً از    (Babaei et al., 2014)باشد 
. (Kumar et al., 2009)گیرد هاي آن صورت میطریق بنه

ها در تابستان در حالت رکود به سر برده سپس بـا شـروع   بنه
 ,Kafi)شـود  فصل پاییز، رشد زایشی و رویشی گیاه آغاز می

-ن و تمایز اندامبا توجه به اینکه تکویاز سوي دیگر، . (2002
رویشی و زایشی در مریستم رأس جوانه بنه زعفـران در   هاي

 ,Abrishamchi)پیوندنـد  دوره خواب گیـاه بـه وقـوع مـی    

در طـی دوره  عوامـل محیطـی   رسـد کـه   نظر می، به(2003
هـاي گـل زعفـران    تمایز انـدام تکوین و تواند بر می تابستان

 Koocheki et al., 2014 b; Molina et)باشـد   رگذاریتأث

al., 2004(.  
هاي زایشـی زعفـران، همزمـان بـا     تمایز اندام کلیطوربه

کاهش رطوبت خاك در اطراف بنه و افزایش درجـه حـرارت   
رو به نظـر  از این. (Sadeghi et al., 2003 b)افتد اتفاق می

در تابسـتان بتوانـد از    و شـخم حفـاظتی   رسد که آبیـاري می
بنـه و نیـز حفـظ رطوبـت     طریق کاهش دماي خاك اطـراف  

هـاي زایشـی، در   بر روند تمایز انـدام مثبت خاك، ضمن تأثیر 
علـی   .هاي گل موثر واقع شـود تواند در تشکیل اندامبنهایت 

رغم اینکه کشاورزان عدم آبیـاري زعفـران در تابسـتان را در    
عنـوان یـک مزیـت در    مقایسه با سایر محصوالت زراعی، بـه 

ققـین آبیـاري و شـخم حفـاظتی     گیرند، برخـی از مح نظر می
تابستانه را براي افزایش گلدهی زعفران مفید دانسته و اجراي 

ــد آن را توصــیه نمــوده  ;Sadeghi et al., 2003 b)ان

Mosaferi Ziauddin et al., 2009( . ،ــاط ــن ارتب در ای
 ,.Rezvani Moghaddam et al(رضوانی مقدم و همکاران 

2013 a(   ایـاي گیـاهی در سـطح    اظهار داشتند کـه حفـظ بق
خاك، ضمن تحریک و افزایش عملکرد گل زعفران، منجر به 

. هاي دختري در انتهـاي دوره رشـد گیـاه شـد    بهبود رشد بنه
، )Nassiri et al. 2005(کاهش فشردگی و فرسایش خـاك  

ــزایش  ــذاف ــه   رینفوذپ ــاختار خــاك دان هــا ي و بهبــود س
)Foroughifar & Poor-Kasmani, 2002( ـ ر، تحریک  زی

 Monzon et)مفید خاك و افزایش ماده آلی خاك  موجودات

al., 2006; Bastian et al., 2009(    از دیگر فوایـد کـاربرد
  .باشدشخم حفاظتی می

انجام این تحقیق بررسی تأثیر آبیاري تابستانه و  ازهدف 
دنبـال آن  شخم حفاظتی بر عملکرد گل و بنـه زعفـران و بـه   

ی بـه حـداکثر   ابی دستبراي  یاريتعیین بهترین تاریخ زمان آب
  .هاي دختري بودعملکرد گل و رشد بنه

  
  هامواد و روش

ــژوهش در  ــن پ ــهای ــع د زاوه منطق ــومتري 60ر واق  کیل
 59درجـه و   34با عـرض جغرافیـایی    حیدریهشهرستان تربت

دقیقـه شـرقی    7و  درجه 60دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 
-بـه  ايمزرعـه  صـورت  بـه سطح دریا،  متر از 1333با ارتفاع 

حیدریـه  نوع اقلیم منطقـه تربـت   .صورت دوساله انجام گرفت
متر و متوسط میلی 267با متوسط نزوالت ساالنه  خشک مهین

خصوصـیات  . باشـد  یمـ گراد درجه سانتی 2/14دماي ساالنه 
ذکـر   1مزرعه مورد نظر در جـدول  خاك فیزیکی و شیمیایی 

  .شده است

  
  آزمایش موردکی و شیمیایی خاك مزرعه خصوصیات فیزی - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of field soil 
هدایت الکتریکی 

زیمنس بر دسی(
  )متر

EC (dS m-1)  

شاخص 
  واکنش

pH 

کربن آلی 
  ) درصد(

OC (%) 

-میلی( پتاسیم
گرم بر 
  )کیلوگرم

K (mg kg-1) 

-میلی(فسفر 
گرم بر 
  )کیلوگرم

P (mg kg-1) 

یتروژن ن
  )درصد(

N (%)  

شن 
 )درصد(

Sand 
(%) 

سیلت 
 )درصد(

Silt (%)  

رس 
 )درصد(

Clay 
(%) 

1.50 8.00 0.47 432 14.8 0.04 24 53 23 
  

هاي در قالب طرح پایه بلوك صورت فاکتوریلبه آزمایش
اجـراي شـخم در دو   . چهار تکرار انجام شـد  با کامل تصادفی

تیرماه، (مان آبیاري و ز) حفاظتی و عدم شخم حفاظتی(سطح 

ترتیـب  بـه ) مردادماه و عدم آبیـاري تابسـتانه  + ، تیر مردادماه
 15ها در بر این اساس آبیاري. عامل اول و دوم آزمایش بودند

  .ها در هر سال انجام شدهرکدام از این ماه
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خط کشت به  8(متر مربع بود  4/6هر تیمار  کشتسطح 
مربع در فواصل بین  ربوته در مت 50متر بر اساس  20/3طول 

عملیــات شــخم ). ســانتی متــر 10و روي ردیــف  20ردیــف 
نیروي انسـانی تـا    و به کمک چهارشاخحفاظتی با استفاده از 

متر پس از گـاورو شـدن بعـد از آخـرین     سانتی 8الی  5عمق 
ي بسته به نـوع تیمـار آبیـاري بـر روي طـرح آزمایشـی       رآبیا

 تیمارهـا ثابـت و   اعمال و آبیـاري در هـر نوبـت بـراي تمـام     
مربـع انجـام   لیتر در متر 70متناسب با عرف زارعین به مقدار 

  .شد
گنـدم  (همراه کود سبز ماه بهنظر در فروردین موردزمین 

زده شـد و در   )داربرگردان(شخم متوسط ) سبز شده سال قبل
، بعد از عملیات تسطیح زمین، زیرشکن زده شد و بـا  خردادماه

 100(کــود الزم ) 1جــدول ( خــاكتوجـه بــه نتــایج تجزیــه  
در زمین پخـش و بـا   ) کیلوگرم در هکتار فسفات دي آمونیوم

بـا   خردادماهدر اواخر  .شدیک شخم برگردان با خاك مخلوط 
کـش  گرم به باال پس از ضدعفونی با کنـه  8هاي انتخاب بنه

بوتـه در   50بـر اسـاس   دهم تیر مـاه  در  1)پروپارجیت(امایت 
  .دمربع انجام شمتر

خر فصل آتا  هاتعداد آبیاري تابستانههاي عالوه بر آبیاري
مـدت و میـزان آبیـاري در هـر     . نوبت انجام شدپنج به تعداد 

پـس از انجـام آبیـاري اول و    . دوره ثابت در نظر گرفتـه شـد  
متناسـب بـا عـرف     مهرمـاه  10گاورو شدن زمـین در تـاریخ   

کود ی انجام و سپس ده جهت تسهیل گل شکنیزارعین، سله
همزمان با آبیاري دوم پـاییزه و  ) کیلوگرم اوره 100(نیتروژن 

  .بعد از اتمام برداشت گل انجام گرفت
گیري گـل زعفـران   مورد اندازه متغیرهايدر این تحقیق، 

شامل تعداد گل در واحد سطح، وزن گل در واحد سـطح، وزن  
خـط   4خط کشت وسـطی پـس از حـذف     4خشک کالله از 

بـراي  (متر از ابتدا و انتهاي هر کرت  20/1کشت از طرفین و 
همچنـین  ). مربعمتر 2( گرفتصورت ) يا هیحاشحذف اثرات 

 هاي دختري و فراوانی وزندر انتهاي فصل رشد، عملکرد بنه
. مربع تعیـین شـد  گرم در یک متر 8هاي کمتر و بیشتر از بنه

مـدت  هاي گیاهی بـه ها نیز با قرار دادن نمونهوزن خشک بنه

                                                                                    
1 -Propargite   

  .گراد آون تعیین شددرجه سانتی 72ساعت در دماي  48
هـاي گـل   بر شاخص عالوهدر سال دوم اجراي آزمایش، 

در سال اول، آنـالیز شـیمیایی کاللـه شـامل پیکروکروسـین      
نـانومتر، بـر    254درصد در طـول مـوج    1جذب محلول آبی (

درصـد در   1جذب محلول آبی (، سافرانال )حسب ماده خشک
و کروسـین   )متر، بر حسـب مـاده خشـک   نانو 330طول موج 

نـانومتر، بـر    440درصد در طـول مـوج    1جذب محلول آبی (
توسط آزمایشگاه شیمیایی جهان زعفران ) حسب ماده خشک
اسـتاندارد  (استاندارد ملی انجام شد  2/259با استفاده از روش 

  ).1389، سال 259-2 رانیا یمل
از نرمـال  هـاي آزمـایش، ابتـدا    داده لیوتحل هیتجزبراي 
اطمینان حاصل  Minitabها با استفاده از نرم افزار بودن داده

هـا انجـام   آنـالیز داده  SASسپس با استفاده از نرم افزار . شد
دلیـل ماهیـت متفـاوت    الزم به توضیح است کـه بـه  . گرفت

ها در هر هاي مطالعه زعفران در سال اول و دوم، دادهشاخص
همچنـین مقایسـه میـانگین    . دطور جداگانه آنالیز شدنسال به

درصد  5ها نیز بر اساس آزمون دانکن و در سطح احتمال داده
  .انجام گرفت

  
  نتایج و بحث

داري طبق نتایج آزمایش، زمان آبیاري تابستانه اثر معنـی 
بر تعداد و عملکرد گل زعفـران در سـال اول و دوم آزمـایش    

راي با این وجـود در هـر دو سـال اجـ    ). 3و  2جدول (داشت 
شخم  ×زمان آبیاري آزمایش، شخم حفاظتی و نیز اثر متقابل 

  ).3و  2جدول (دار نبود بر تعداد گل زعفران معنی حفاظتی
 مردادمـاه + در سال اول اجراي آزمایش، آبیـاري در تیـر   

دار را در افزایش تعداد گل، عملکرد گل ترین تأثیر معنیبیش
-گل در متر 25یب ترتبه(و وزن خشک کالله زعفران داشتند 

همچنـین در  ). 4جدول) (مربعگرم در متر 16/0و  1/12مربع، 
 4/127( ذکرشـده هـاي  سال دوم حداکثر افزایش در شاخص

در نتیجـه  ) مربـع گـرم در متـر   97/0و  4/61مربع، گل در متر
از سوي ). 5جدول (مشاهده گردید  مردادماهاجراي آبیاري در 

، آبیـاري در تیرمــاه در  دیگـر، در سـال دوم اجــراي آزمـایش   
دار تعداد مقایسه با عدم آبیاري تابستانه منجر به کاهش معنی

 ).5جدول (و عملکرد گل زعفران شد 
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  آزمایش سال اولهاي مورد مطالعه زعفران در شاخص) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 2جدول 

Table 2- Variance analysis (mean square) for studied characteristics of saffron in the first year of experiment 
فراوانی بنه هاي 
دختري کمتر از 

در   هشت گرم
  متر مربع

Number of 
replacement 
corms lower 
than 8 g.m-2  

فراوانی بنه هاي 
دختري باالي هشت 

  در متر مربع گرم
Number of 

replacement corms 
over 8 g.m-2  

بنه عملکرد 
  ريدخت

Replacement 
corm yield 

عملکرد 
کالله 
 خشک

Dry stigma 
yield  

عملکرد گل 
  خشک

Dry flower 
yield 

 تعداد گل
Flower 
number  

درجه 
  آزادي

df 

  منابع تغییر
S.O.V  

0.002 ns 0.001 ns 9702.80 ns 0.0001 ns 0.87 ns 3.71 ns 3 
  بلوك

Block 

0.045 ** 0.039 ** 5432.79 ** 0.0150 ** 78.88 ** 294.79 ** 3 
 زمان آبیاري
Irrigation 

date (I)  

0.002 ns 0.001 ns 750.70 ns 0.0011 * 6.44 * 24.50 ns 1 

  روش شخم
Tillage 

procedure 
(T) 

0.003 ns 0.002 ns 1967.44 ns 0.0001 ns 0.73 ns 2.16 ns 3 I × T 

0.003 0.002 5845.72 0.0001 1.27 0.78 21 
 خطا

Error  
  دارو عدم اختالف معنی (P<0.01)درصد یک ، (P<0.05)درصد  پنجداري در سطح به ترتیب معنی: nsو  ** ،*

*, ** and ns: significant at the 0.05 and 0.01 level of probability and no significant, respectively  
 

  آزمایش سال دومزعفران در هاي مورد مطالعه شاخص) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 3جدول 
Table 3- Variance analysis (mean square) for studied characteristics of saffron in the second year of 

experiment 

  کروسین
Crocin 

  سافرانال
Safranal 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

عملکرد کالله 
 خشک

Dry stigma 
yield  

 گلعملکرد 
  خشک

Dry flower 
yield 

 تعداد گل
Flower 
number  

درجه 
  آزادي

df 

  منابع تغییر
S.O.V  

8.29 ns 14.52 * 38.28 * 0.027 ns 12.41 ns 3.32 ns 3 
  بلوك

Block 

51.45 ns 2.50 ns 24.41 * 0.464 ** 1156.73 ** 3254.19 ** 3 
 زمان آبیاري

Irrigation date 
(I)  

201.55 ns 13.68 ns 45.15 * 0.004 ns 34.10 ns 25.31 ns 1 
  روش شخم
Tillage 

procedure (T) 
43.61 ns 0.43 ns 3.71 ns 0.006 ns 128.44 ** 181.27 ns 3 I × T 

33.48 3.26 10.02 0.026 14.93 62.93 21 
 خطا

Error  
  دارو عدم اختالف معنی (P<0.01)درصد یک ، (P<0.05)درصد  پنجداري در سطح به ترتیب معنی: nsو  **، *

*, ** and ns: significant at the 0.05 and 0.01 level of probability and no significant, respectively  
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  آزمایش سال اولهاي مورد مطالعه زعفران در شاخص مقایسه میانگین - 4جدول 
Table 4- Mean comparison for studied characteristics of saffron in the first year of experiment 

فراوانی بنه هاي 
دختري کمتر از 

در متر   هشت گرم
  مربع

Number of 
replacement corms 
lower than 8 g per 

m-2  

فراوانی بنه هاي 
دختري باالي هشت 

  در متر مربع گرم
Number of 

replacement corms 
over 8 g per m-2  

بنه عملکرد 
گرم در (دختري 

  )متر مربع
Replacement 

corm yield (g m-

2) 

عملکرد 
 کالله خشک

گرم در متر (
  )مربع

Dry stigma 
yield (g m-2)  

عملکرد گل 
گرم ( خشک

  )در متر مربع
Dry flower 
yield (g m-2) 

 تعداد گل
متر (

 )مربع
Flower 
number 

(m2)  

تیمارهاي مورد 
  مطالعه

Experimental 
treatments  

 بستانهزمان آبیاري تا                       
                                                                Irrigation date in summer 

0.47 b 0.53 b 898.75 a 0.098 c 7.50 c 16.50 c * 
  تیر

July  
0.41 c 0.59 a 816.88 a 0.126 b 9.69 b 19.75 b 

  مردادماه
August  

0.40 c 0.60 a 855.00 a 0.157 a 12.08 a 25.00 a 
  مردادماه+ تیر

July + August  

0.55 a 0.45 c 706.25 b 0.056 d 4.28 d 10.50 d 

عدم آبیاري در 
  تابستان

No irrigation 
in summer 

  روش شخم                       
                                                                     Tillage procedure 

0.45 a 0.55 a 814.38 a 0.115 a 8.84 a 18.81 a 
  حفاظتی

Conservation 

0.46 a 0.54 a 824.06 a 0.103 b 7.94 b 17.06 a 
  عدم حفاظتی

No 
conservation 

  .باشنددار نمیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکن در سطح پنج درصد داراي اختالف معنیمیانگین، در هر ستون *
* In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability 

level using Duncan's Multiple Rang Test. 
 

در سال اول اجراي آزمایش، شخم حفـاظتی در مقایسـه   
ل داري در افزایش عملکرد گـ با عدم شخم حفاظتی اثر معنی

داشت ) درصد 7/11و  3/11ترتیب تا به(و وزن خشک کالله 
با این وجود اثر شـخم حفـاظتی در سـال دوم بـر     ). 4جدول (

  ).5جدول (دار نبود معنی ذکرشدههاي شاخص
اثر آبیاري، اثـر شـخم    جز بهدر سال اول اجراي آزمایش، 

بـر   شـخم حفـاظتی   ×زمان آبیـاري  حفاظتی و نیز اثر متقابل 
دار گـرم معنـی   8و باالي  8هاي زیر نه، فراوانی بنهعملکرد ب

دار در طـور معنـی  هاي دختـري بـه  کمترین عملکرد بنه. نبود
گرم در متر  3/706معادل (شرایط عدم انجام آبیاري تابستانه 

از سـوي دیگـر، بـین تـاریخ     ). 4جـدول  (دست آمـد  به) مربع
ري از نظـر  دامرداد تفاوت معنـی + آبیاري در تیر، مرداد و تیر 

همچنـین در شـرایط   . هاي دختري مشاهده نشـد عملکرد بنه

بیشـترین درصـد    مردادمـاه + اجراي آبیاري در تیر ماه یا تیر 
و در شرایط ) درصد 60(گرم  8هاي دختري باالي تشکیل بنه

هـاي دختـري   عدم انجام آبیاري تابستانه کمترین درصد بنـه 
بیشترین ). 4دول ج(مشاهده گردید ) درصد 45(گرم  8باالي 

گـرم نیـز در شـرایط     8هاي بـاالي  عملکرد بنه و فراوانی بنه
  ).4جدول (دست آمد مردادماه به+ اجراي آبیاري در تیر 

چهـار  شـامل  طـی تابسـتان   توالی رشد و نمو زعفران در 
اواخــر ( حقیقــی دوره خــواب ،مرحلــه اول. باشــد یمــمرحلــه 

ــا  ــی اواخــراردیبهشــت ت ــر اواســط ال ــ ،)تی  ، دورهه دوممرحل
مرحلـه   ،)اواخر تیر تا اواخر مرداد(ها  و تمایز برگ يگذار انیبن

هاي گـل درون جوانـه    هاي اولیه اندام تمایز طرح ، دوره:سوم
هـاي   و سپس کامل شدن اندام) اواخر مرداد تا اوایل شهریور(

رشـد   ، دورهمرحله چهـارم و در نهایت  )تا اواخر شهریور(گل 
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اواخر شـهریور تـا   (هاي گل درون جوانه  ها و اندام سریع برگ
ــر مهــ  ــیاواخ ــد ر م  ;Koul & Farooq, 1984(باش

Abrishamchi, 2003) . یبهشـت  اردبه بیانی دیگر، از اواخر
تیرماه، دوره خـواب زعفـران شـامل خـواب حقیقـی و       16تا 

ماه، بافت مریستمی نوك جوانه تا اواسط تیر. باشدظاهري می
سپس تـا  ). خواب حقیقی(جزئی است  بنه داراي فعالیت بسیار

ي رویشی و بعـد  ها اندامیابی مرداد مراحل تکوین و تمایز 10
) خواب ظاهري(ي زایشی ها انداماز آن مراحل تکوین و تمایز 

رو از ایـن . (Sadeghi, 2003a,b)شود  یممرداد انجام  25تا 
افتد  یماتفاق  باال يها حرارت درجه ی زعفران درده گل القاي

(Molina et al., 2004).  

  
  آزمایش سال دومهاي مورد مطالعه زعفران در شاخص مقایسه میانگین - 5جدول 

Table 5- Mean comparison for studied characteristics of saffron in the second year of experiment 

  کروسین
Crocin 

  سافرانال
Safranal 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

الله عملکرد ک
گرم در ( خشک

  )متر مربع
Dry stigma yield 

(g m-2)  

عملکرد گل 
گرم در ( خشک

  )متر مربع
Dry flower yield 

(g m-2) 

در ( تعداد گل
 )متر مربع

Flower number 
(per m2)  

تیمارهاي مورد 
  مطالعه

Experimental 
treatments  

 زمان آبیاري تابستانه
Irrigation date in summer  

275.17 a 36.27 a 110.35 ab 0.439 b 34.52 c 84.93 c * 
  تیر

July  
278.95 a 37.53 a 111.99 a 0.968 a 61.42 a 127.43 a 

  مردادماه
August  

273.47 a 36.82 a 110.07 ab 0.493 b 37.78 c 84.37 c 
  مردادماه+ تیر

July + August  

273.70 a 37.30 a 107.74 b 0.555 b 46.48 b 98.81 b 

م آبیاري در عد
  تابستان

No irrigation 
in summer 

  روش شخم
Tillage procedure 

277.84 a 37.64 a 111.23 a 0.62 a 46.08 a 99.78 a 
  حفاظتی

Conservation 

272.81 a 36.33 a 108.85 b 0.60 a 44.02 a 98.00 a 
  عدم حفاظتی

No 
conservation 

  .باشنددار نمییک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکن در سطح پنج درصد داراي اختالف معنی هاي داراي حداقلمیانگین، در هر ستون *
* In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan's Multiple Rang Test. 
 نانومتر بر اساس وزن خشک حداقل 257کثر جذب در طول موج پیکروکروسین حدا

Maximum absorbance of Picrocrocin at about 257 nm based on minimum dry weight 
 نانومتر بر اساس وزن خشک حداقل 330سافرانال حداکثر جذب در طول موج 

 Maximum absorbance of Safranal at about 330 nm based on minimum dry weight
 نانومتر بر اساس وزن خشک حداقل 440کروسین حداکثر جذب در طول موج 

Maximum absorbance of Crocin at about 440 nm based on minimum dry weight 
  

رویشی و زایشی که  هاياندامی ابیزیتمامراحل تکوین و 
ی جوانـه بنـه زعفـران    در نتیجه تشدید میتوز در مریستم رأس

 ,Abrishamchi)پیوندند در دوره رکود به وقوع می باشند یم

این تغییرات همزمان با کاهش عمـومی   که ییازآنجا. (2003
 ،باشد یمدرجه حرارت تابستان مصادف  شیافزارطوبت بنه و 

در تابسـتان   و شخم حفـاظتی  که انجام آبیاري شود یمتصور 
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هـا و افـزایش   خاك اطراف بنـه بتواند از طریق کاهش دماي 
ذخیره رطوبتی خاك، نقش موثري در گـل انگیـزي زعفـران    

از عوامل مهم کـاهش عملکـرد زعفـران، درجـه     . داشته باشد
توانـد بـر القـاء    در تابستان بـوده کـه مـی    بیش از حدحرارت 

 ,Sadeghi) منفـی داشـته باشـد    یردر مردادماه تـأث  یده گل

2003a).  مولینا و همکاران)Molina et al., 2004(   ضـمن
 یمآنکه گل انگیزي و عملکرد گل زعفران را در ارتباط مسـتق 

با درجه حرارت محـیط دانسـتند، اظهـار داشـتند کـه وقـوع       
القـاي  توانـد  از حـد بهینـه مـی    تـر  ییندماهاي باالتر و یا پـا 

در ایـن ارتبـاط    .قـرار دهـد   یرتحـت تـأث  را  زعفران یده گل
 ,.Rezvani Moghaddam et al(رضوانی مقدم و همکاران 

2013 a (  در مهرمـاه  کلـش  پخـش مـالچ   اظهار داشتند کـه
تواند با کاهش دماي خاك و نیز افزایش محتـوي نسـبی    یم

در  دار تعداد گلافزایش معنی رطوبت ناحیه رشد بنه، منجر به
به ترتیـب تـا   (خشک زعفران و تر عملکرد گلنیز  مربع ومتر
هـاي گیـاهی،   مشابه نقـش مـالچ   .شود) درصد 65و  61، 46

گزارش شده است که کشت مخلوط زعفران با گیاهانی ماننـد  
ــی (Origanum vulgare)مرزنجــوش  ــل م ــه دلی ــد ب توان

ي و در نتیجه خنک شدن دماي سطح خاك منجـر  انداز هیسا
  .)Koocheki et al., 2013(به افزایش تولید گل شود 

ـ و بهزعفران  عنوان اولین آبیاريآبیاري تابستانه به در  ژهی
) Rezvani Moghaddam et al., 2013 b(اواسط مردادماه 

ی زعفران در مرحلـه  ده گلعامل موثري در افزایش تحریک 
یر تکـوین و  تحت تأثاین افزایش اساساً . رودشمار میرکود به

. )Babaei et al., 2014(باشـد   یمـ ي زایشـی  هـا  اندامتمایز 
ي گل در ها اندامکه تکوین و تمایز ییجاآن، از گرید یعبارت به

شـود، از   یممریستم جوانه بنه زعفران از دهم مردادماه شروع 
چه بهتـر ایـن   ي هرریگ شکلتواند در  یمرو رطوبت خاك این

مســافري  .)Sadeghi, 2003 a, b(فرآینـدها مــوثر باشــد  
 )Mosaferi Ziauddin et al., 2009(ضیاالدین و همکاران 

یش چهار سـاله نشـان دادنـد کـه آبیـاري در      نیز در یک آزما
درصـد   18مردادماه عملکرد گل و وزن خشک زعفران را تـا  

  .افزایش داده و آبیاري تیر ماه تأثیري بر عملکرد نداشت
کاشـت  مزرعه تـازه   ازآزمایش کنونی که  بر اساس نتایج

کاشـت بیشـترین   سـال اول  که در مشخص شد دست آمد هب

بـه   مردادمـاه تیـر و  دو بار آبیاري در  عملکرد مربوط به تیمار
بیشترین عملکرد مربـوط  سال دوم و در همراه شخم حفاظتی 

تیمـار   همچنـین در سـال دوم،  . بود به تیمار آبیاري مردادماه
از تیمار شـاهد از خـود نشـان     يآبیاري تیر ماه عملکرد کمتر

-بـه  توان اظهار داشت که آبیاري در تیر مـاه رو میاز این .داد
در سـال   ، ولیراه شخم حفاظتی در سال اول کاشت مفیدهم
آبیاري در تیر ماه مضر بوده و باعث کاهش عملکرد حتی  دوم

اظهـار   )Sadeghi, 2003 a(صادقی . شودمینسبت به شاهد 
درصد  17داشت که که آبیاري مردادماه در مزارع تازه کاشت، 

اد گـل  درصد افزایش عملکرد تعد 40و در مزارع چند ساله تا 
را در پی داشته است، اما آبیاري در تیرماه منجـر بـه کـاهش    

این محققین دلیل کاهش گل آوري زعفران . شودعملکرد می
دلیل همزمانی اجـراي  در نتیجه اجراي آبیاري در تیر ماه را به

-هاي رویشی دانسـتد؛ در آبیاري در تیر ماه با تمایز یابی اندام
هـاي زایشـی در   یـابی انـدام  ایزکه همزمانی آبیاري با تمحالی

  .مردادماه منجر به افزایش عملکرد گل شد
) گرم 4کمتر از (هاي دختري با وزن پایین کلی بنهطوربه

فاقد توانایی در تولید گل یا داراي گل انگیزي بسـیار پـایینی   
رو، افزایش از این). Koocheki et al., 2014 a, b(باشند می

حـت تـأثیر تیمارهـاي آزمایشـی     هاي دختـري ت عملکرد بنه
هـاي دختـري بـا    چندان مفید نبوده؛ بلکه افزایش درصد بنـه 

 Koocheki(بایست مورد توجه باشد گرم می 8وزن بیش از 

et al., 2014 b .(   در سال اول اجراي آزمایش، نقـش مثبـت
هاي دختـري زعفـران و   آبیاري تابستانه در بهبود عملکرد بنه

گرم ممکن است ناشـی از   8ي باالي هاي دخترنیز درصد بنه
دنبـال آن تحریـک   بهبود مکانیسم رشد زایشی زعفران و بـه 

در این ارتباط، . ها و افزایش رشد رویشی گیاه باشدرشد ریشه
 ,.Rezvani Moghaddam et al(رضوانی مقدم و همکاران 

2013a (  نیز به نقش موثر فراهمی رطوبت خاك در افـزایش
  .اندري زعفران اشاره کردههاي دختعملکرد بنه

در بین ترکیبات کیفی زعفران، تنها پیکروکروسین تحت 
). 3جدول (تأثیر اثر زمان آبیاري و شخم حفاظتی قرار گرفت 

ترین افزایش پیکروکروسین در هاي آبیاري، بیشدر بین زمان
). 5جـدول  (نتیجه اجراي آبیاري در مردادمـاه مشـاهده شـد    

خم حفـاظتی نیـز منجـر بـه افـزایش      عالوه بر این اجراي ش
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در مقایسه با عدم اجراي ) واحد 31/1تا (درصد پیکروکروسین 
  ).5جدول (شخم حفاظتی شد 

ــین و   ــین، پیکروکروس ــافرانال،کروس ــم س ــرین و مه ت
ترکیبات کیفی در کالله زعفـران بـوده کـه     نیتر شده شناخته

و  داراي اثرات دارویی موثري به ویژه در پیشگیري از سرطان
کروسین . )Escribano et al., 1996(باشند تومور مغزي می

مســؤول رنــگ زعفــران،  در آبعنــوان ترکیــب محلــول بــه
گل بوي  طعم و سافرانال مسؤول عطر و عاملپیکروکروسین 

در بـین  . )Omidi et al., 2009(شناخته شده اسـت   زعفران
عوامل زراعی، به نقش موثر کـاربرد کودهـاي بیولوژیـک در    

دار کروسین، پیکروکروسـین و سـافرانال اشـاره    زایش معنیاف
با این وجود اثـر عوامـل   . )Omidi et al., 2009(شده است 

ــب       ــزایش ترکی ــاري در اف ــا آبی ــخم و ی ــد ش ــی مانن زراع
کلـی، مـی   طـور بـه . ی مشخص نیستروشن بهپیکروکروسین 

توان اظهار داشت که افزایش گـل انگیـزي و عملکـرد گـل     
 .ت در بهبود کیفیت زعفران نیز موثر باشدزعفران ممکن اس

  
  گیرينتیجه
دست آمده از آزمایش کنـونی احتمـال   به نتایج اساسبر 

مـاه در سـال اول    تیـر  15در تاریخ  بار آبیاريیک رود کهمی
 مـاه  بهشـت یدر ارد( شخم حفـاظتی تابسـتانه  کاشت و اعمال 

 مردادمـاه  15 آبیاري در و) جهت حفظ رطوبت زرد آب مزرعه
زعفـران   مطلوب عملکرد به نیل در جهتهاي بعد براي سال
 .مفید باشد

  
  گزاريسپاس

از معاونت محترم پژوهشـی دانشـگاه تربـت     وسیلهبدین 
حیدریه که حمایت مـالی ایـن تحقیـق را بـه عهـده داشـت،       

  .شودقدردانی می
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Abstract 
In order to investigate the effects of summer irrigation and conservation tillage on flower characteristics and 

corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.), a field experiment was conducted during 2009- 2010, at Faculty 
of Agriculture, University of Torbat-e-Heydarieh, Iran. A factorial trial based on complete randomized block 
design with four replications was used. The experimental treatments were all combination of summer irrigations 
(July, August, July + August and no irrigation) and conservation tillage (application and non- application). Based 
on analysis of variance, in the first and second years, summer irrigation had significant effects on number and 
flower yield of saffron. In the first year, the highest number of flower, flower and stigma yield of saffron 
significantly observed by irrigation on July + August (25 flowers per m2, 12.1 and 0.16 g.m-2, respectively,). In 
the second year, irrigation in August had highest significant effects on mentioned characteristics of saffron 
(127.4 flowers per m2, 61.4 and 0.87 g.m-2, respectively). In the first year, flower and stigma yields of saffron 
significantly increased by conservation tillage (by 11.3 and 11.7%), as compared to control (no conservation 
tillage). In addition, summer irrigation and conservation tillage significantly increased picrocrocin content. 

 
Keywords: Corm, Picrocrocin, Safranal, Tillage. 
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