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 مقاله کوتاه علمی

 

 (.Crocus sativus Lملكرد زعفران )ع بافت خاک بر رشد و ارزیابی اثرات
 

 4، رضا طاهرپور کالنتری3، حمیدرضا فالحی2علیرضا کوچكی ،*2، پرویز رضوانی مقدم1مهسا اقحوانی شجری

 

 3121آذر  32 تاریخ پذیرش:                                            3121مهر  7تاریخ دریافت: 
 

 چكيده

در دانشرکده  1929-29زراعری  اك بر عملکرد گل و بنره زعفرران، آزمايشری در سرالمطالعه اثرات بافت خ منظوربه

اجررا شرد. در جعتره هاي کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوك

 -9 ،باديماسره %93خراك مزرعره +  %53-9 ،خاك مزرعه + کود گراوي %133 -1تیمارهاي آزمايشی عتارت بودند از: 

خاك مزرعه + کود گاوي. نتايج آزمرايش  %93بادي + ماسه %53 -4 و بادي + کود گاويماسه %93خاك مزرعه +  53%

ها نشران داد کره گل و بنه زعفران بود. مقايسه میانگینعملکرد دار بافت خاك بر تمامی صفات مربوط به گر اثر معنیبیان

 19/3گرم در هر جعتره کاشرت( و وزن خشرك گلترر( ) 13/3و  22/1ترتیب  کالله )به وزن خشكتر گل، بیشترين وزن

 9-9دست آمد. بیشرترين تعرداد بنره برا قطرر  به خاك + کود گاوي %93ماسه +  %53در هر جعته کاشت( در تیمار  گرم

 9-1وزن  با رين تعداد بنههر جعته کاشت( و بیشتدر عدد  52/9ماسه + کود گاوي ) %93خاك +  %53متر، در تیمار سانتی

خراك + کرود  %93ماسره +  %53 در تیمرارعدد در هر جعته کاشرت(،  92/1گرم ) 1-2هر جعته کاشت( و  در عدد 52/1)

خراك مزرعره + کرود گراوي  %133مطالعره در تیمرار  کمترين مقادير اکرر صفات موردافزون بر اين،  .آمد دست به گاوي

عفران در خاك داراي بافت ستك موجب بهتود رشد بنه و افزايش عملکرد گرل و کاللره کاشت ز کلی،طور. بهمشاهده شد

از طريرق اصرالح خراك و هاي داراي بافت مناسرب و يرا با کاشت زعفران در زمین توانرسد میمی به نظر بنابراين،. شد

 .را افزايش دادگیاه زعفران  گل و بنهعملکرد  ،خاك مزرعه بافت تر کردنستك

 

 کشت، ساختمان خاك، زعفران، کود گاوي، کالله. ربست کليدي: کلمات

 

   4  23  1  مقدمه

گیاهی علفی،  ،.Crocus sativus L با نام علمی زعفران

( اسرت Iridaceaeچندساله و متعلرق بره خرانواده زنتقیران )

                                                                                
دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی  دانشجوي دکتري اگرواکولوژي، -1

 مشهد.

 ه کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد.نشکداستاد گروه زراعت، دا -9

 استاديار گروه یژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند. -9

 کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي سرايان، دانشگاه بیرجند. -4

 (rezvani@um.ac.irنويسنده مسئول:     -)* 

(Fernandez, 2004 .)يشگاه اولیه زعفران در دامنه کروهور-

 ,Kafiباشرد )الوند در ايران مری ويژه ناحیههاي زاگرس و به

کننده زعفران در جهران تولیدکشور  ترينبزر( (. ايران2002

به خرود درصد زعفران جهان را  1/22بیش از تولید  کهاست 

ترن  911تولید ساتنه زعفران در ايران  اختصاص داده است.

هراي کره در ايرن میران اسرتان شوددر سال تخمین زده می

جنوبی قطب عمده تولیرد زعفرران اسان خرخراسان رضوي و 

، خراسران 1921کره در سرال زراعری نحوي به ،ايران هستند

 هکتررار، 14919و  11552ترتیررب بررا  رضرروي و جنرروبی برره

 نشریه زراعت و فناوری زعفران

 133-122ص:  3131 زمستان، 4، شماره 2جلد 
Saffron Agronomy & Technology 

Vol. 2, No. 4, Winter 2015, P. 311-322 
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 انررردترررن زعفرررران تولیرررد کررررده 993/48و  539/933

(Anonymous, 2012). وجرود، بیشرترين سرهم از ايرن برا

هم از طريق ا، آنتجارت جهانی اين محصول به کشور اسپانی

واردات اين محصول )عمدتا  از ايرران( و صرادرات مجردد آن 

 (.Juana et al., 2009تعلق دارد )

دهنرده افرزايش زراعی، شناخت عوامرل هاينظام بومدر 

کمیت و کیفیت محصول امري الزامی بوده و بايسرتی جهرت 

 & Koochekiدستیابی به عملکرد مطلوب بدان توجه شود )

Soltani, 1997).  زعفران همانند ساير گیاهان زراعی جهرت

 نیازمنرد عرالوه برر شررايط اقلیمری، ،تولید بیشترين عملکرد

-Naderiباشررد )زراعری مری مناسرب هراياجرراي مرديريت

Darbaghshahi et al., 2008اسررتفاده حررداکرر از لررذا  (؛

فاکتورهاي زيادي مانند سن بنره،  ، تحت تأثیریتانسیل محیط

در واحد سطح، بافت خاك، نوب تغذيه، آبیراري و ... تعداد بنه 

تررين مهم آنجاکه از از طرفی، (.Sadeghi, 1993می باشد )

اي را جهت آغازا گل تعیرین عاملی که استعداد گیاهان بنه

(؛ Dole & Wilkins, 1999بنره اسررت ) کنرد، انرردازهمری

دسرت آوردن  بنابراين ايجاد شرايط محیطی مناسب جهت به

اي برخروردار اسرت ي با اندازه درشرت از اهمیرت ويرژههابنه

(Boonekapmp, 1997; Dole & Wilkins, 1999.) 

خراك  ازجمله عوامل محیطی تأثیرگذار در اين زمینره، بافرت

است که با تأثیر بر میزان گسترا ريشه و جذب آب و مرواد 

قررار  ترأثیر اي گیراه را تحرترشدي و تغذيه وضعیتغذايی، 

 & Doleدارد ) هابسرزايی در رشرد و نمرو بنره داده و نقش

Wilkins, 1999.) 

اين که زراعت زعفران به مناطق خاصی از جهان  باوجود

هراي در بسریاري از خراكايرن گیراه شده است، امرا  محدود

(. خصوصریات Azizi et al., 2013زراعی قابلیت تولید دارد )

، جرذب فیزيکی خاك از طريق ايجاد اثر متقابل گیاه با خراك

هرا، دمراي خراك و فعالیرت غرذايی، نفروذ ريشره آب و مواد

اي را در مالحظررهزي نقررش قابلهرراي خراكمیکروارگانیسرم

برین خصوصریات فیزيکری در  .دنرنمايتولید محصول ايفا می

-هاي رشدي گیاه، توسرعه انردامخاك بر ويژگی بافت خاك،

و اي و میرزان نفروذ بنه گیاهاندر خصوص هاي زيرزمینی به

 ;Gresta et al., 2008نگهرداري آب ترأثیر بسرزايی دارد )

Wuebker et al., 2001.) ( ايکررام و همکرارانIkram et 

al., 2012ترين عوامل ( دريافتند که بافت خاك يکی از مهم

گیاهران  در کننده خصوصریات رشردي و عملکررد گرلتعیین

جملره خصوصریات  بافرت خراك از شود.اي محسوب میغده

نظر زمانی تا  اما از ،نظر مکانی متفاوت ك است که ازمهم خا

حدي یايردار بروده و برر بسریاري از خصوصریات فیزيکری و 

 ,.Ebrahimi khoosfi et alشیمیايی خاك تأثیرگذار است )

هرايی برا خراك (Kafi, 2002براساس نتايج کافی ) (.2012

بیش برا نفوذیرذيري خروب، بهتررين وساختمان متوسط و کم

دل و خررم شرود.کار زعفران محسوب مریواي کشتخاك بر

( دريافتنررد کرره Khorramdel et al., 2014همکرراران )

بیشترين وزن خشك کالله در بافت لوم شنی حاصل گرديرد 

که در مقايسره برا بافرت رسری برترري داشرت. در یرژوهش 

مقردار که با افزايش میزان شرن،  شده استديگري، گزارا 

اي مالحظرهطرور قابلبره تهويره در خراك و یذيري آبنفوذ

نتررايج آزمررايش  (.Munshi et al., 1989) افررزايش يافررت

که خاك لومی شرنی يرا رسری برا  استديگري حاکی از آن 

تررين خراك جهرت رشرد و افرزايش زهکشی خوب، مناسرب

(؛ زيررا در Sampatah et al., 1984عملکرد زعفران اسرت )

ننررده هرراي داراي زهکررش مناسررب، عوامررل ايجادکخرراك

يابد و باعث بهتود عملکررد زعفرران یوسیدگی بنه کاهش می

بهردانی و همکراران نتايج (. Gresta et al., 2008گردد )می

(Behdani et al., 2005 ) کره بهترود وضرعیت نیز نشان داد

ساختمان خاك و افزايش ظرفیرت تترادل کراتیونی خراك از 

کرد طريق کاهش شستشوي یتاسیم، کلسیم و منیزيم بر عمل

وجرود يرك  عالوه بر بافرت خراك، زعفران اثر مرتت داشت.

تواند خصوصیات رشردي گیاهران اي کارآمد میسیستم تغذيه

 (.Le Nard & Hertogh, 1993اي را بهترود بخشرد )بنره

زعفرران در  تررمناسبرشد  رکه برخی محققان عقیده بچنان

 ,.Gresta et alآلری دارنرد ) هاي ستك و غنی از موادخاك

( بیران کررد Fernandes, 2004که فرناندز )درحالی (،2009

-میکه بهترين بافت خاك براي کاشت زعفران، بافت رسی 

 .باشد

به تاثیر بافت خاك بر رشرد و عملکررد گیاهران توجه  با

که تاکنون مطالعات اندکی در زمینه تأثیر به ايناي و نظر غده
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 222     …ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران 

ان فیزيکی خراك برر خصوصریات رشردي زعفرر هايويژگی

صورت گرفته است، هدف از اين یژوهش بررسی تأثیر بافرت 

 و عملکرد گیاه زعفران بود. رشدخاك بر 
 

 هامواد و روش

عملکرد گیاه رشد و منظور بررسی اثرات بافت خاك بر به

در دانشررکده  1929-29زراعرری  زعفررران آزمايشرری در سررال

هراي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلروك

تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهاي  کامل

آزمايشی شامل چهار نوب بافت خاك از محردوده سرنگین ترا 

خاك  %53 -9 ،خاك مزرعه + کود گاوي %133 -1)  ستك

 %93خرراك مزرعرره +  %53 -9 ،باديماسرره %93مزرعرره + 

خراك  %93بادي + ماسره %53 -4 و + کود گاوي باديماسه

. قتل از اجرراي آزمرايش از خراك ( بودندد گاويمزرعه + کو

همراه کود گاوي  برداري شد و بهمحل اجراي آزمايش، نمونه

به آزمايشگاه منتقل و برخی خصوصیات فیزيکی و شریمیايی 

 (.9و  1ها تعیین گرديد )جدول آن

 

 هاي کاشتاستفاده در جعبه مورد  خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك -1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of used soil 

 کربن آلي
Organic carbon 

(%) 

 نيتروژن کل
Total nitrogen 

(%) 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 پتاسيم
Potassium 

(ppm) 

شاخص 

 واکنش
pH 

هدايت 

 الكتريكي 

)1-EC (ds m 

 بافت خاك
Soil 

texture 

0.98 0.07 11.5 136 8.65 0.67 
 رسی
Clay 

 

 هاي کاشتمورد استفاده در جعبه نتايج آناليز کود گاوي -2جدول 
Table 2- Analyze results of cow manure 

 نيتروژن کل
Total nitrogen (%) 

 فسفر
Phosphorus (%) 

 پتاسيم
Potassium (%) 

 هدايت الكتريكي 
)1-EC (ds m 

 شاخص واکنش
pH 

0.98 0.11 1.22 6.63 8.22 

 

-در جعتره 1929شهريورماه سرال  93در  کشت زعفران

بوتره در  133با ترراکم مربع  مترسانتی 233هايی با مساحت 

مترري سانتی 12گرم در عمق  2/1-8مترمربع با دامنه وزنی 

صورت گرفت. قترل از اجرراي  در فضاي باز مزرعه تحقیقاتی

دقیقه با بنومیرل ضردعفونی  9مدت  ها بهعملیات کشت، بنه

خشك شدن در هواي آزاد کشت گرديدند. در  شدند و یس از

به هر جعته آزمايشری برر اسراس  کود گاوي تیمارهاي داراي

اضرافه  گراوي گرم کود 912تن کود گاوي در هر هکتار،  43

 طور کامل با خاك مخلوط گرديد.شد و به

آبیاري اول همزمان برا کاشرت و آبیراري دوم نیمره اول 

هرا و ساير آبیاري هاگل منظور تسهیل خرو به 1929مهرماه 

 شرکنی و وجرینطتق عرف منطقه انجام شد. عملیرات سرله

دهی نیز در طول فصل رشد صورت گرفت. گل هاي هرزعلف

-همزمران برا آن نمونره وآغاز گرديد  1929از نیمه آبان ماه 

هرا جهرت ها صرورت گرفرت و نمونرهبرداري و برداشت گل

ه آزمايشرگاه منتقرل مطالعره بر گیري فاکتورهاي مرورداندازه

 ي هرر گلردانهابر( 1929ه ماگرديدند. در یايان ارديتهشت

گیري سطح بر( و وزن خشرك بره آوري و جهت اندازهجمع

ها از خاك جهرت آزمايشگاه منتقل شدند. همچنین خرو  بنه

 1929خردادمراه  93گیرري خصوصریات رشردي آن در اندازه

 هراي مروردخ گیري تمامی شاصورت گرفت. یس از اندازه

 SAS 9.1افرزار هاي حاصل برا اسرتفاده از نررممطالعه، داده

اي ها از آزمرون چنددامنرهآنالیز شدند. جهت مقايسه میانگین

 ( استفاده گرديد.≥32/3pدانکن )
 

 نتايج و بحث

 زعفران خصوصیات گل

 تعداد گل

نتايج تجزيه واريانس نشران داد اثرر تیمارهراي مختلرف 

دار برود معنری، د گل زعفران در هر جعترهبسترکاشت بر تعدا

، هرامقايسره میرانگین(. بر طترق نترايج حاصرل از 9)جدول 

ماسه +  %53( در تیمار 52/9) بیشترين تعداد گل در هر جعته
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خاك + کود گاوي مشراهده گرديرد کره در مقايسره برا  93%

درصد بیشتر بود  94خاك + کود گاوي به میزان  %133تیمار 

 (.4)جدول 

 

 تحت تأثير بافت خاك و عملكرد زعفران واريانس )ميانگين مربعات( برخي خصوصياتنتايج تجزيه  -3دول ج

Table 3- Analysis of variance (mean square) for some parameters and yield of saffron as affected by soil 

texture 

شاخص 

 سطح برگ

Leaf area 

index 

وزن 

خشك 

 برگ

Leaf 

dry 

weight 

وزن خشك 

 کالله

Stigma 

dry weight 

وزن خشك 

 گلبرگ

Petal dry 

weight 

 تر کاللهوزن

Stigma 

fresh 

weight 

 تر گلوزن
Flower 

fresh 

weight 

 تعداد گل
Flower 

number 

درجه 

 آزادي
df 

منابع 

 تغييرات

Source of 

variance 

36.50ns 0.058ns 0.000084* 0.00042** 0.00040** 0.0033ns 0.083ns 3 
 تکرار

Replicate 

1144.13** 0.53* 0.000099* 0.0076** 0.0034** 0.62** 1.75** 3 
 تیمار

Treatment 

13.01 0.111 0.000018 0.00004141 0.000037 0.021 0.25 9 
 خطا

Error 

4.53 13.72 26.14 8.34 9.56 14.36 17.39 - 

 ضريب تغییرات 

CV (%) 
 

 داري.دار در سطح احتمال يك و ینج درصد و عدم معنیعنیبه ترتیب م ns**، * و 

**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively. 
 

 و عملكرد زعفران تحت تأثير بافت خاك خصوصياتهاي برخي مقايسه ميانگين -4جدول 
Table 4- Mean comparisons of some parameters and yield of saffron as affected by soil texture 

شاخص 

سطح 

 برگ

Leaf 

area 

index  

وزن خشك 

 برگ 

Leaf dry 

weight (g. 

)1- box 

وزن خشك 

 کالله 

Stigma 

dry weight 

)1- (g. box 

وزن خشك 

 گلبرگ 

Petal dry 

weight (g. 

)1- box 

 تر کالله وزن

Stigma 

fresh 

weight (g. 

)1- box 

 تر گل وزن
Flower 

fresh 

weight (g. 

)1- box 

 تعداد گل 
Flower 

number 

(number. 

)1-box 

 تيمارها

Treatments 

0.13c 2.28b 0.018a 0.02d 0.033d 0.86b 2.50b 

خاك +  133%
 کودگاوي

100% field soil + 

cow manure 

0.14c 2.02b 0.018a 0.10b 0.065b 0.90b 3.00ab 

 %93خاك +  53%
 ماسه

70% field soil + 

30% sand 

0.17b 2.52ab 0.008b 0.05c 0.053c 0.69b 2.25b 

 %93خاك +  53%
 ماسه + کود

70% field soil + 

30% sand + cow 

manure 

0.20a 2.88a 0.018a 0.12a 0.10a 1.59a 3.75a 

 %93ماسه +  53%
 خاك + کود

70% sand + 30% 

field soil + cow 

manure 

 داري ندارند.اي دانکن در سطح ینج درصد تفاوت معنینظر آزمون چند دامنه ستون تیمارهاي داراي حداقل يك حرف مشترك از در هر
Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level. 
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( در Khorammdel et al., 2014مکراران )دل و هخرم

یژوهش مشابهی دريافتند که حداکرر تعرداد گرل زعفرران در 

-درصد بیشتر از خراك 18بافت لوم شنی مشاهده گرديد که 

هاي با بافت لوم و لوم رسی بود. ازآنجاکه نروب بافرت خراك 

-باعث تغییر در برابر فشردگی و مقاومت فیزيکی خراك مری

 ;Awadhwal & Thierstein, 1985گررررردد )

Khorammdel et al., 2014رسرد برا نظرر مری (؛ لرذا بره

ترر شرده و افزايش میزان درصد ماسه در خاك، بافت سرتك

ها از خاك شرده اسرت. از طرفری در باعث تسهیل خرو  گل

هراي زيرزمینری که انرداماين تر، به دلیلخاك با بافت ستك

از خاك مصرف  هاها و گلانرژي کمتري را جهت خرو  بر(

داراي  هرا(؛ لرذا بنرهKhorammdel et al., 2014کنند )می

بیشتري بوده و قادر به تولید تعداد گل بیشرتري  ۀانرژي ذخیر

کاشرت گیراه در  ند کرهاهاند. برخی محققان بیان کردنیز شده

 بهتود جذب مرواد غرذايی تر از طريقخاك داراي بافت ستك

يرزمینی و انجام بهتر فتوسنتز هاي زتوسعه بهتر اندام بواسطۀ

 Badiyala) شودمی تر هاي درشتموجب ايجاد بنه ،هابر(

& Saroch, 1997)برا افرزايش تولیرد  . مجموعۀ اين عوامل

تولیرد  ،(Pandey & Srivastava, 1979) مرواد فتوسرنتزي

هراي بنرهتر و همچنین افزايش تعداد هاي دختري درشتبنه

(. Sadeghi, 1993) گررددمریباعث بهترود گلردهی  دختري

 (Riaz et al., 2008هاي ريا  و همکراران )نتايج یژوهش

و گرسرتا و همکراران  Zinnia elegans ايبر روي گیاه غده

(Gresta et al., 2009بر روي گیاه زعفران نشران داد )  کره

 و باتترين تعداد گل در خاك با بافت سرتك بره دسرت آمرد

هرا در برراي رشرد بهترر غرده دلیل آن ايجاد شرايط مناسرب

انتخراب  . بدين ترتیربشدبافت ستك بیان  دارايهاي خاك

 هاي داراي بافت مناسرب جهرت کاشرت زعفرران و يرازمین

 ترر و درهراي بزر(بستر کشت منجر بره تولیرد بنره اصالح

شود. عزيرزي و در زعفران می ينهايت تولید تعداد گل بیشتر

بیران کردنرد کره برا یرز ن( Azizi et al., 2013همکراران )

افزايش درصد رس، تولید گل زعفران به علت کراهش تعرداد 

، کاهش يافت. عرالوه برر آن، ايرن محققران ي دختريهابنه

هاي سنگین یس از جرذب آب، افرزايش بیان کردند که بافت

شده  ها سله ايجاددر اين خاك و از اين رو کنندحجم ییدا می

 ردد.گها از خاك میو مانع خرو  گل

 

 تر گل و کاللهوزن

ترر گرل و کاللره  اثر بسترهاي کشرت مختلرف برر وزن

هرا مقايسره میرانگین(. نترايج 9دار بود )جردول زعفران معنی

تر گل و کاللره )بره ترتیرب نشان داد که حداکرر مقادير وزن

 %93ماسره +  %53گرم در هر جعته( در تیمار  13/3و  22/1

هررا برره ترتیررب در آن خرراك + کررود گرراوي و حررداقل مقرردار

گررم  12/3) ماسه + کود گاوي %93خاك +  %53تیمارهاي 

گرم در هر  399/3) خاك + کود گاوي %133در هر جعته( و 

. رونرد تغییررات عملکررد گرل و کاللرۀ جعته( به دست آمرد

مقدار ايرن تر شدن بافت خاك، با ستك زعفران نشان داد که

در  کرهبره طروريدر ییش گرفت، روندي افزايشی  هاشاخ 

اختالف بین دو تیمار حرداکرر و  تر کالله،ارتتاط با صفت وزن

ترين بسرتر کشرت ترين و سنگینحداقل که به ترتیب ستك

 (.4درصد رسید )جدول  15به  شدند،محسوب می

هراي مختلرف خراك، نقرش خصوصریات در بین ويژگی

 نفوذیذيري خاك بسریار درويژه توزيع اندازه ذرات فیزيکی به

. (Mahmoodabadi & Mazaheri, 2012گیر اسرت )چشم

( گزارا Lado et al., 2004در اين راستا تدو و همکاران )

کردنررد کرره افررزودن رس برره خرراك باعررث کرراهش میررزان 

گردد. در یژوهشی بر روي گیاه زعفرران، نفوذیذيري خاك می

تر گل در خاك با بافت لوم شنی مشراهده شرد بیشترين وزن

 93و  99هاي لوم و لوم رسی به ترتیب سه با بافتکه در مقاي

(. در همرین Khoramdel et al., 2014درصد بیشرتر برود )

ها در بافت لوم شنی، استقرار تر گلعلت افزايش وزن آزمايش

ها نتیجه ايجاد شرايط بهتر براي رشد بنه تر و دربهتر و سريع

 (Turhan et al., 2007. تورهرران و همکرراران )ذکررر شررد

همراه کود گاوي بر وزن دريافتند که استفاده از بافت ستك به

ديگرري نیرز گل و کالله زعفران اثر مرتتی داشت. محققران 

خاك شنی با محتواي مواد آلی بهترين خاك که ند اهبیان کرد

جهت بهتود خصوصیات رشردي گیاهران ییرازي ماننرد گرل 

 El-Naggarباشرد )( میHippeastrum vittatumنرگس )
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& El-Nasharty, 2009). 

 

 وزن خشک گلبرگ و کالله

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تیمارهاي آزمايشی 

(. برا 9دار برود )جردول بر وزن خشك گلتر( و کالله معنری

ماسره +  %53، کاربرد تیمار هامقايسۀ میانگینتوجه به نتايج 

ترين مقردار وزن خاك + کود گاوي باعث حصول بیش 93%

تررين گرم در هر جعتره( گرديرد و کرم 19/3ك گلتر( )خش

خراك +  %133گرم در هر جعتره( در تیمرار  39/3مقدار آن )

 ايرن دو تیمرارکره برین طوريکود گاوي بره دسرت آمرد؛ به

افرزون (. 4درصد مشاهده گرديد )جردول  84اختالفی معادل 

گررم  318/3بیشترين مقدار وزن خشك کالله معادل  بر اين،

در تیمارهاي فاقد عناصرغذايی و کمترين مقردار  عتهدر هر ج

 %93خاك +  %53گرم در جعته در تیمار  338/3آن به میزان 

بین بیشرترين و کمتررين مقردار  کهدست آمد به ماسه + کود

 (.4)جدول درصد اختالف بود  21آن 

نشان داد که وزن خشرك کاللره  مشابهی نتايج یژوهش

درصرد  98و  13بره ترتیرب زعفران در خاك با بافت سرتك 

 Gresta etهاي با بافت متوسط و سنگین بود )بیشتر از خاك

al., 2009دل و همکرراران )(. خرررمKhoramdel et al., 

 باعرثگزارا کردنرد کره کراهش ترراکم خراك نیز ( 2014

و به دنتال آن  شده رشد رويشیافزايش  و هااستقرار بهتر بنه

را بهترود داده کره از طريرق هاي فتوسرنتز کننرده تولید اندام

ها، گلدهی و افزايش تولید مواد فتوسنتزي توانسته بر وزن بنه

 خشك گل و کالله اثر مرترت بگرذارد. نترايجنهايت وزن  در

نیرز حراکی از آن ( Gresta et al., 2009گرستا و همکاران )

هاي لومی و شنی باعث حصول حداکرر مقادير خاك است که

گزارا کرد کره  نیز . محقق ديگريددگرزعفران میعملکرد 

ترين عملکرد زعفران در صورت اسرتفاده از خراك لروم بیش

شنی يا رسی برا زهکرش خروب و در شررايطی کره مقرادير 

 Sampatah) آيدمی، به دست شود کود دامی استفاده مناستی

et al., 1984تر، علت اندازه درشتکلی، ذرات شن بهطور(. به

تر و افزايش میزان نفوذیرذيري فر  بزر(باعث ايجاد خلل و 

؛ (Mahmoodabadi & Mazaheri, 2012گرردد )خاك می

رسد افزايش میزان نفوذیذيري خراك نظر میبه بر اين اساس

هاي زيرزمینی باعرث رشرد با ايجاد شرايط مناسب براي اندام

ها و اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به بخش زايشی بهتر بنه

جه افزايش عملکررد بخرش اقتصرادي زعفرران نتی گیاه و در

 شده است.

 

 سطح برگشاخص وزن خشک برگ و 

نتايج نشان داد که کاربرد تیمارهاي مختلف بستر کشرت 

(. 9داري داشرت )جردول بر صفت وزن خشك بر( اثر معنی

ماسره +  %53بیانگر اثر مرتت تیمار  هانتايج مقايسه میانگین

کره در طوريبه ،ور بودخاك + کود گاوي بر صفت مذک 93%

 91خاك + کود گاوي باعث افرزايش  %133مقايسه با تیمار 

(. 4درصدي وزن خشك بر( گیراه زعفرران گرديرد )جردول 

دار کراربرد تیمارهراي نتايج آنالیز واريانس بیرانگر اثرر معنری

گیاه زعفرران  بر شاخ  سطح بر(مختلف بسترهاي کشت 

( در 93/3ح برر( )سطشاخ  حداکرر مقدار  (.9بود )جدول 

ترين مقردار خاك + کود گاوي و کم %93ماسه +  %53تیمار 

به دست آمرد؛  خاك + کود گاوي %133( در تیمار 19/3)آن 

-طروردرصد بود. به 91که اختالف بین اين دو تیمار طوريبه

ترر شردن خراك، کلی، در بین تیمارهاي آزمايشی برا سرتك

ايشی را در یریش سطح بر( گیاه زعفران روندي افزشاخ  

هاي داراي بافت رسد که در خاكنظر می(. به4گرفت )جدول 

ها کمتر بوده و اين تر مقاومت خاك در برابر ظهور بر(ستك

موجرب افرزايش  عامل همراه برا بهترود جرذب مرواد غرذايی

 سطح بر( شده است.شاخ  

 

 بنه زعفران خصوصیات

 دختری تعداد بنه
اثرر تیمارهراي مختلرف  براساس نتايج تجزيره واريرانس

 (.2دار بود )جردول زعفران معنی دختري آزمايش بر تعداد بنه

مطالعه، بیشترين تعداد بنه زعفرران در  در بین تیمارهاي مورد

خراك + کرود گراوي  %133ترتیرب در تیمرار هر جعتره، بره

خراك + کرود  %93ماسه +  %53عدد( و سپس در تیمار 14)

 (.1جدول عدد( مشاهده شد ) 52/19گاوي )
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 زعفرانهاي دختري بنهاثر بافت خاك بر خصوصيات و عملكرد  )ميانگين مربعات( نتايج تجزيه واريانس -5جدول 

Table 5- Analysis of variance (mean square) of some parameters and yield of replacement corms of saffron as 

affected by soil texture 

 متوسط وزن بنه
Average corm 

weight 

ها بدون وزن بنه

 پوشينه

Corms weight 

without scale 

وزن 

 هاپوشينه
Scales 

weight 

ها وزن کل بنه

 همراه با پوشينه

Total weight 

with scale 

تعداد بنه در هر 

 گلدان
Number of 

corm per box 

درجه 

 آزادي
df 

 منابع تغييرات

Source of 

variance 

0.017ns 0.10ns 0.33ns 0.05ns 0.22ns 3 
 تکرار

Replicate 

2.15** 167.11** 0.63ns 193.59** 14.39** 3 
 تیمار

Treatment 

0.053 1.29 0.23 1.52 1.45 9 
 خطا

Error 

10.52 4.76 23.64 4.78 9.98 - 
 ضريب تغییرات

CV (%) 
 داري.معنیدار در سطح احتمال يك و ینج درصد و عدم به ترتیب معنی ns**، * و 

**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively. 
 

 زعفران تحت تأثير بافت خاكهاي دختري بنهو عملكرد  خصوصياتهاي برخي مقايسه ميانگين -1جدول 

Table 6- Mean comparisons of some parameters and yield of replacement corms of saffron as affected by soil 

texture 

 متوسط وزن بنه

 Average corm 

weight (g) 

ها بدون وزن بنه

 پوشينه 

Corms weight 

without scale (g. 

)1-box 

 ها وزن پوشينه
scales 

weight (g. 

)1-box 

ها وزن کل بنه

 همراه با پوشينه

 Total weight 

with scale  

)1-(g. box 

تعداد بنه در هر 

 گلدان

Number of 

corm per box 

 تيمارها

Treatments 

1.82c 23.44c 1.91ab 25.35c 14a 

 خاك + کودگاوي 133%
100% field soil + cow 

manure 

1.38d 13.99d 2.61a 16.61d 12a 

 ماسه %93خاك +  53%

70% field soil + 30% 

sand 

3.00a 26.34b 1.90ab 28.24b 9.50b 

ماسه +  %93خاك +  53%
 کود

70% field soil + 30% 

sand + cow manure 

2.60b 31.48a 1.70b 33.18a 12.75a 

خاك +  %93ماسه +  53%
 کود

70% sand + 30% field 

soil + cow manure 

 داري ندارند.کن در سطح ینج درصد تفاوت معنیاي داندامنه چند آزمون نظر ازستون تیمارهاي داراي حداقل يك حرف مشترك  در هر

Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level. 
 

در نیرز ( Khalighi et al., 2006خلیقری و همکراران )

( ، .Tulipa spp) تلره ايغده بر روي گیاه مشابهی یژوهش

ترين تعداد ییازچه در بافت خاك شنی را کردند که بیشگزا

رسرد نظر مری به لومی در مقايسه با بافت لومی مشاهده شد.

تر با ايجاد شرايط هاي ستكوجود خلل و فر  بیشتر در خاك

ها، باعث افزايش تولید تعداد بنره دخترري بهتر براي رشد بنه

 شده است.

 

 هاپوشینهها و وزن وزن کل بنه

ها همرراه وزن کل بنه رهاي مختلف کشت بر صفاتبست

داري را نشران داد )جردول اثر معنی یوشینهو بدون  یوشینهبا 

ترين مقادير دو صفت مطالعه، بیش (. در بین تیمارهاي مورد2
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گرم در هر جعته( در تیمار  48/91و  18/99به ترتیب مذکور )

ها آن مقادير ترينخاك + کود گاوي و کم %93ماسه +  53%

 ۀگرم در هر جعتره( در تیمرار بردون تغذير 22/19و  11/11)

نظرر  ازد. افزون بر اين، ماسه به دست آم %93خاك +  53%

خراك + کرود  %93ماسه +  %53هر دو صفت، بین دو تیمار 

-شامل ستك خاك + کود گاوي که به ترتیب %133گاوي و 

طور هترين بافت خاك در اين آزمايش بودند، بترين و سنگین

کره در طورياختالف وجود داشرت؛ به %92میزان  متوسط به

ترين مقادير دو صفت مذکور مشاهده گرديد خاك ستك بیش

(. کاربرد تیمارهاي مختلف در اين آزمايش برر وزن 1)جدول 

- اين داري را نشان نداد؛ بااثر معنی گیاه زعفران هايیوشینه

مقايسرره بررا  وجررود اسررتفاده از بسررترهاي کشررت سررنگین در

طرور متوسرط بره از حیث اين شاخ  بسترهاي کشت ستك

 (.1و  2)جدول  داشت درصد برتري  91

است که افزودن  نتايج حاصل از اين یژوهش حاکی از آن

تر شدن بافت خراك و رشرد بهترر خاك باعث ستك بهماسه 

افرزايش  و اين موضوب در نهايرتخاك شده محیط ها در بنه

در  را به دنتال داشرته اسرت. محققران هاي خواهريوزن بنه

تر شدن بافرت خراك، دريافتند که با سنگین مشابهی یژوهش

 ,.Azizi et al) وزن خشك بنه گیاه زعفران کراهش يافرت

 که کاربرد تیمرار نتايج یژوهش ديگري نیز نشان داد (.2013

لومی، عملکرد ییراز گیراه خاك شنی لومی در مقايسه با  بافت

برا  بنرابراين،(. Khalighi et al., 2006داد ) تله را افرزايش

گیررد؛ ها صورت میتوجه به اينکه تکریر زعفران از طريق بنه

ترر نمرودن بافرت خراك، تروان برا سرتكرسد مینظر می به

نهايت افزايش عملکرد زعفرران  موجتات بهتود وزن بنه و در

 از طرفری از (.Khoramdel et al., 2014) نمرودرا فرراهم 

هراي شرنی هراي رسری در مقايسره برا خراكکه خراكآنجا

رسرد میرزان رطوبرت نظر میتري دارند؛ لذا بهنفوذیذيري کم

در  شرود.مری هراها مانع رشد مناسب بنرهبیشتر در اين خاك

هاي مرطوب چنردان محققان دريافتند که خاك همین ارتتاط

در شررايط فراهمری  زيررا ،باشرندمناسب کشت زعفران نمی

شوند هاي زعفران دچار یوسیدگی میحد، بنه از رطوبت بیش

(Jafarbigloo & Mobaraki, 2008; Behdani et al., 

اي و مرواد آلری تغذيره ، استفاده از موادافزون بر اين (.2005

از طريق بهترود سراختمان خراك  نیز کود دامی مانندطتیعی 

 ها در خاك شده و عملکرد بنه زعفرران راباعث رشد بهتر بنه

 (.Turhan et al., 2007دهد )افزايش می

 

 ی دختریهاقطر بنه

موجرود  هاياستفاده از تیمارهاي بستر کشت بر تعداد بنه

داري را زعفرران اثرر معنری هاي مختلف قطري بنرۀدر گروه

نشران داد کره ها مقايسۀ میانگین(. نتايج 5نشان داد )جدول 

 برینقطر  باه( عدد در هر جعت 9)ۀ دختري ترين تعداد بنبیش

خراك +  %53اسرتفاده از تیمرار  در شررايط،  مترسانتی 1-3

 9-9و  1-9قطر  هاي دارايترين تعداد بنهماسه و بیش 93%

 11خاك + کود گاوي ) %133ترتیب در تیمار متري، بهسانتی

ماسره + کرود گراوي  %93خاك +  %53عدد در هر جعته( و 

-بریش افزون بر ايرن، عدد در هر جعته( به دست آمد. 52/9)

 %53متر، در تیمار سانتی 9-9قطر هاي داراي ترين تعداد بنه

عدد در هرر جعتره( و  52/9ماسه + کود گاوي ) %93خاك + 

 صرفرخاك + کود گراوي ) %133ترين تعداد آن در تیمار کم

تر شردن با سنگین . در مجموبعدد در هر جعته( به دست آمد

 دختري هايکود دامی، تعداد بنهبافت خاك و عدم استفاده از 

 (.8زعفران کاهش يافت )جدول  در گیاه بزر( اندازۀبا 

در نیرز ( Turhan et al., 2007تورهران و همکراران )

دسرت يافتنرد و علرت آن را  یمشرابه نترايجآزمايش خود به 

اطراف ريشه گیاه و رشد بهترر در بهتر محیطی ايجاد شرايط 

امی ذکر نمودند؛ ايرن موضروب آن در صورت استفاده از کود د

 & Unalتوسرط محقرق ديگرري نیرز ثابرت شرده اسرت )

Cavusoglu, 2005.) 
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 زعفران هاي دختريبنهخصوصيات برخي اثر بافت خاك بر )ميانگين مربعات( نتايج تجزيه واريانس  -7جدول 

Table 7- Analysis of variance (mean square) for some parameters of saffron replacement corms as affected by 

soil texture 

متوسط تعداد 

 جوانه درهر بنه

Average 

number of 

buds per corm 

 هاي دختريبنهوزن 
Weight of replacement corms 

متوسط قطر 

 بنه
Average 

of corm 

diameter  

 

 هاي دختريبنهقطر 
Diameter of replacement corms  درجه

 آزادي
df 

 منابع تغييرات

Source of 

variance 
6-9 3-6 0-3 2-3 1-2 0-1 

1.61ns 2.16** 1.83ns 5.16ns 0.0075ns 0.22ns 0.41ns 1.16* 3 
 تکرار

Replicate 

3.38** 0.66ns 3.00* 25.50** 0.25* 9.56** 14.75** 8.83** 3 
 تیمار

Treatment 

0.59 0.27 0.61 2.66 0.060 0.17 1.36 0.22 9 

 خطا
Error 
 

24.96 70.27 78.17 16.32 16.16 21.50 14.35 23.57 - 
 ضريب تغییرات

CV (%) 

 داري.دار در سطح احتمال يك و ینج درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی ns**، * و 

**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively. 
 

 زعفران تحت تأثير بافت خاك هاي دختريخصوصيات بنههاي برخي مقايسه ميانگين -8جدول 

Table 8- Results of mean comparisons of some parameters of saffron replacement corms as affected by soil 

texture 

متوسط تعداد 

 جوانه در هر بنه

Average 

number of 

buds per corm 

 هاي دختريبنهوزن 
Weight of replacement 

corms 

متوسط قطر بنة 

 دختري

Average of 

corm diameter 

(cm) 

 

 هاي دختريبنهقطر 
Diameter of replacement 

corms تيمارها 

Treatments 
6-9 (g) 

3-6 

(g) 
0-3 (g) 

2-3 

(cm) 

1-2 

(cm) 

0-1 

(cm) 

2.25b 0.25b 0.25b 13.25a 1.27c 0.00c 11.00a 3.00a 

 خاك + کودگاوي 133%
100% field soil + 

cow manure 

2.33b 0.75ab 0.25b 10.75a 1.34bc 1.75b 7.00b 3.25a 

 ماسه %93خاك +  53%

70% field soil + 

30% sand 

3.75a 0.75ab 1.75a 8.00b 1.76a 2.25b 7.25b 0.00c 

ماسه +  %93خاك +  53%
 کود

70% field soil + 

30% sand + cow 

manure 

4.00a 1.25a 1.75a 8.00b 1.72ab 3.75a 7.25b 1.75b 

خاك +  %93ماسه +  53%
 کود

70% sand + 30% 

field soil + cow 

manure 

 د.داري ندارناي دانکن در سطح ینج درصد تفاوت معنیچنددامنه آزمون ازنظرستون تیمارهاي داراي حداقل يك حرف مشترك  در هر

Similar letter in each column indicate no significant difference based on Duncan multiple test in 5% level. 
 

 ی دختریهابنه یوزنتوزیع 

 تجزيه واريانس نشان داد که اثر بسترهاي کشت بر نتايج

دار در هر جعتره معنریگرم  9-1و  3-9هاي با وزن بنه تعداد

 هاي براترين تعداد بنه. نتايج نشان داد که بیش(5بود )جدول 
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عردد در  92/1گررم ) 1-2عدد در جعتره( و  52/1) 9-1وزن 

خاك  %93ماسه +  %53در تیمار با بافت ستك يعنی  جعته(،

عردد در جعتره( در  92/3ها )ترين تعداد آن+ کود گاوي و کم

کلری، طرورآمرد. بره به دست خاك + کود گاوي %133تیمار 

 از برد بستر کشت ستك در مقايسه با بستر کشت سرنگینکار

-ازآنجاکه خراك (.8نظر اين صفت داراي برتري بود )جدول 

-هاي سنگین شررايط مناسربهاي ستك در مقايسه با خاك

هاي زيرزمینری همچرون بنره فرراهم تري را براي رشد اندام

هراي مرادري در بافرت سرتك رسرد بنرهمی نظر کنند؛ بهمی

دخترري هراي اي بیشتري را در اختیار بنهاد ذخیرهتوانسته مو

هرا شرده افزايش عملکررد آن قرار دهد و باعث بهتود رشد و

هراي سرنگین باعرث است. از طرفی با توجه به اينکه خراك

د؛ لرذا انررژي کمترري نشوصرف انرژي بیشتر براي گیاه می

هررا هرراي جديررد شررده و میررزان رشررد بنررهصررف تولیررد بنرره

 (.Azizi et al., 2013ست )يافته اکاهش

 

 دختری متوسط وزن بنه

دخترري  هراياثر تیمارهاي آزمايشی بر متوسط وزن بنه

(. برر اسراس نترايج مقايسره 2دار برود )جردول معنیزعفران 

 %53ترين مقدار متوسط وزن بنره در تیمرار ، بیشهامیانگین

گرم( و سرپس در تیمرار  9ماسه + کود گاوي ) %93خاك + 

ترين و کم گرم( 13/9خاك + کود گاوي ) %93+  ماسه 53%

 98/1ماسره ) %93خاك +  %53مقدار آن در تیمار بدون کود 

(. استفاده از کودهاي دامی و مواد 1گرم( مشاهده شد )جدول 

آلی در زراعت زعفران عالوه بر افرزايش حاصرلخیزي خراك 

(Sadeghi et al., 1992،)  از طريق بهتود ظرفیت نگهرداري

( باعرث ايجراد شررايط Munshi et al., 1989خاك ) آب در

گرردد. نترايج بهینه جهت رشد بنه و افزايش عملکرد آن مری

کره براتترين متوسرط  استحاکی از آن نیز یژوهش ديگري 

وزن بنه در تیمار خاك مزرعه + شن + دو تيه کود گاوي در 

خاك مزرعره + شرن و خراك مزرعره +  هايمقايسه با تیمار

 ,.Turhan et alيه کود گاوي به دسرت آمرد )شن + يك ت

اي مطالعات نشان داده است که کشت گیاهران غرده (.2007

در بافررت شررنی در صررورت تغذيرره مطلرروب، یتانسرریل تولیررد 

 ,Boonekapmpکیفیرت برات را دارد ) برا ییازهاي درشت و

 Khalighi( که اين نتايج با نتايج خلیقی و همکاران )1997

et al., 2006در یژوهش  ديگري نیز محققان طابقت دارد.( م

خود بر روي گیاه تله بیران کردنرد کره خراك شرنی لرومی 

گررم( در  91/19توانست ییازهايی با متوسرط وزنری براتتر )

 Khalighi etگرم( تولید کند ) 29/11مقايسه با خاك لومی )

al., 2006.) 

 

 متوسط تعداد جوانه

دار تیمارهراي ر معنیدهنده اثنتايج تجزيه واريانس نشان

ۀ بنر در هرر بررسری برر متوسرط تعرداد جوانره مختلف مورد

هرا (. نترايج مقايسره میرانگین5زعفران بود )جدول  خواهري

ماسره +  %53ترين تعداد جوانه در تیمرار بیانگر حصول بیش

تررين تعرداد صرفت عردد( و کرم 4خاك + کود گاوي ) 93%

عردد( برود؛  92/9خاك + کود گاوي ) %133مذکور در تیمار 

خاك + کرود  %93ماسه +  %53که استفاده از تیمار طوريبه

گاوي، متوسط تعداد جوانه بنه گیاه زعفران را در مقايسره برا 

درصرد افرزايش  44میزان  به خاك + کود گاوي %133تیمار 

 ,.Turhan et al(. نتايج تورهران و همکراران )8داد )جدول 

ترين تعداد جوانه در گیاه یشکه ب استگر آن بیاننیز ( 2007

زعفران در تیمار خاك مزرعه + شن به همرراه مخلروط کرود 

کاربرد بدون کرود و  تیمار گاوي با کود شیمیايی در مقايسه با

 به دست آمد. مصرف کود گاوي

 

 گيرييجهنت

نتايج حاصل از یژوهش نشان داد که در برین تیمارهراي 

خراك + کرود  %93+ ماسره  %53 آزمايشی، استفاده از تیمار

گلدهی در گیاه زعفران  هايگاوي باعث بهتود تمامی شاخ 

ترين میزان وزن بنره زعفرران و تعرداد گرديد؛ همچنین بیش

 در مجمرروب هاي آن در همررین تیمررار مشرراهده شررد.جوانرره

هاي اين تحقیق نشان داد که خصوصیات فیزيکی خاك يافته

گیراه  خصوص بافت خاك برر تمرامی خصوصریات رشرديبه

خراك داراي کره اسرتفاده از طوريبه یرگذار است؛تأثزعفران 

تر، باعث ايجراد شررايط بهینره جهرت رشرد بنره بافت ستك

 .نهايت افزايش عملکرد گل و کالله زعفران شد زعفران و در
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تر کردن خاك مزرعه از طريق اصالح خاك و ستك بنابراين،

ي کاشرت ترر برراهاي داراي بافرت سرتكو يا انتخاب زمین

گیراه  ايرن توان باعث افزايش عملکرد اقتصراديمیزعفران، 

تأثیر بافرت  ترکه جهت مطالعه دقیق شودمیییشنهاد  گرديد.

اثرر  هاي آتریخاك بر عملکرد گل و بنه زعفران، در یژوهش

بره همرراه  دهنده بافرت خراكهاي ذرات تشکیلساير نستت

اير بسرترهاي ثیر سرأاستفاده از منابع کودي مختلف و نیرز تر

 مورد توجه قرار گیرد. کاشت جهت تولید زعفران
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Abstract 
This experiment was conducted to study the effect of soil texture on flower and corm yield of saffron. This 

experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design with four treatments and four 
replications in box at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2011. Treatments 
included of: 1- 100% field soil + cow manure, 2- 70% field soil + 30% sand, 3- 70% field soil + 30% sand + cow 
manure and 4- 70% sand + 30% field soil + cow manure. Results showed that the effect of soil texture was 
significant on all flower and corm properties. The highest flower and stigma fresh weight per box (1.59 and 0.10 
g, respectively) and petal dry weight (0.12 g) were observed in 70% sand + 30% field soil + cow manure. The 
highest corm number in 2-3 cm diameter per box was obtained in 70% field soil + 30% sand + cow manure (3.75 
numbers). Treatment of 70% sand + 30% field soil + cow manure produced the highest corm number in 3-6 g 
(1.75 numbers) and 6-9 g (1.25 numbers) per box, but the lowest values of most studied indices were obtained in 
100% field soil + cow manure. Generally, our results indicated that light soil texture has more advantages than 
heavy soil texture in saffron cultivation. Therefore, soil modification through lighter soil application can improve 
saffron flower and corm yield. 

 
Keywords: Clay soil, Saffron, Stigma dry weight, Substrate, Yield. 
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