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 تاثير روش هاي مختلف برداشت و نگهداري پياز زعفران بر عملکرد مزرعه زعفران

 1، صمد نظرزاده اوغاز و سعيد ظريف نشاطپروين شرايعي،  محمد حسين سعيدي راد

 اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي -1

 

Saiedirad@yahoo.com 

 

 چکيده

رايط مناسب بسته بندي و نگهداري پيازهاي زعفران مي تواند از تحليل رفتن قوه ناميه كاسته و همچنين بررسي و تعيين ش

كيفيت پياز را در حد مطلوب براي كشت مجدد حفظ نمايد. در اين تحقيق به منظور تعيين مناسبترين شرايط نگهداري پياز 

شك ، خاك مرطوب(،  نوع بسته بندي )كيسه گوني، كارتن، هاي زعفران، اثر رطوبت مزرعه در زمان كندن پيازها )خاك خ

درجه سانتيگراد( بر خصوصيات زراعي )عملكرد، وزن خشك برگ ها و  20و  15،  1پالستيك و توري(، دماي نگهداري )

ايش زمان تكثير پيازچه( در قالب آزمايش فاكتوريل با پايه طرح كامال تصادفي بررسي شد. نتايج تحقيق نشان داد كه با افز

نگهداري پيازهاي زعفران از يك ماه به دو و يا سه ماه، درصد ضايعات و كاهش وزن ناشي از دست دادن رطوبت افزايش مي 

يابد. آبياري مزرعه قبل از برداشت پياز هاي زعفران و افزايش رطوبت خاك، موجب كاهش فاكتورهاي عملكردي شامل تكثير 

درصد گرديد. افزايش رطوبت موجب  00و  00،  03زرعه به ترتيب هريك به ميزان پياز، وزن خشك برگ ها و عملكرد م

افزايش ضايعات پيازهاي زعفران حين انبارداري شده و در نتيجه قدرت گلدهي و باروري پياز را كاهش مي دهد. نگهداري 

ين نگهداري پيازهاي زعفران در دماي پياز هاي زعفران در بسته هاي گوني و كارتن، باالترين عملكرد را بدنبال داشت. همچن

درجه سانتيگراد  15و  1درجه سانتيگراد )دماي محيط( و زمان انبارداري يك ماهه بيشترين عملكرد نسبت به دو دماي  20

 را نتيجه داد.

 

 بسته بندي -نگهداري –برداشت  –پياز زعفرانكلمات كليدي: 

   مقدمه

هكتار در سال  15555است. سطح زير كشت زعفران در دو دهه اخير از حدود  ايران بزرگترين توليدكننده زعفران جهان

درصد بطور متوسط  20افزايش يافته است. كه نشانگر رشد ساالنه اي معادل  1035هكتار در سال  00555به بيش از  1000

كيلوگرم  0/0رد متوسط تن با عملك 200، 1035سال گذشته بوده است. ميزان توليد زعفران كل كشور در سال  20در طي 

هكتار سطح زير كشت زعفران در كشور، استان هاي خراسان رضوي و  00555در هكتار گزارش شده است.  از مجموع 

 (.1035هكتار مقام اول و دوم در كشور را دارند )آمارنامه كشاورزي ،  12555و  00555جنوبي هر كدام با سطح زير كشت 

يابد.  پيازهاي زعفران ساقه زير زميني محسوب شده و در اصطالح گياهشناسي به بنه زعفران از طريق پياز تكثير مي 

سال متغير مي باشد. پس از اين  15تا  0مرسوم است . عمر مفيد مزارع زعفران براي گلدهي بسته به تراكم كشت اوليه از 

دن خاك، عملكرد مزرعه به شدت كاهش زمان به علت تكثير زياد پيازها و كمبود فضا جهت رشد رويشي پيازها و ضعيف ش

 (.1005مي يابد. در اين زمان الزم است تا پيازهاي زعفران جهت كشت در مزرعه جديد از زمين خارج شوند )بهنيا، 
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سانتيمتري( قرار دارند، درآوردن آن ها از زير خاك با استفاده از  10-25زياد ) "با توجه به اين كه پيازها در عمق نسبتا

بر گردان انجام مي شود. پس از شخم عميق مزرعه مي توان با خرد كردن كلوخه هاي ايجاد شده در اثر شخم بوسيله گاوآهن 

ابزار دستي، پيازهاي هاي موجود در بين كلوخه ها را جمع آوري نمود. بطور متوسط خارج كردن پيازهاي يك هكتار مزرعه 

ز كارگر مي باشد. پيازهاي خارج شده از زير خاك كه به صورت دسته هاي نفر رو 05ساعت كار تراكتور و  05زعفران نيازمند 

چندتايي حول پياز مادري به يكديگر چسبده اند و ميبايست از يكديگر جدا شده و پوشش هاي اضافي اطراف آن ها جدا 

 شوند..  

 

ل از كاشت اين پولك از پياز جدا در ته هر پياز يك پولك وجود دارد كه باقي مانده ي  پياز قبلي مي باشد بهتراست قب

شود تا جذب رطوبت پياز را آسان تر نمايد. پس از اين كار مي بايست پياز ها درجه بندي گردند )سعيدي راد و مختاريان، 

گرم در سال اول توان گلدهي ندارند و  2نشان داد كه پيازهاي تا وزن ( 1002) مالفيالبينتايج تحقيقات صادقي و ( .1033

 گرم نيز محدود است.   0وان براي پيازهاي تا وزن اين ت

تاثير نگهداري سرد را بر مورفولوژي پياز، راندمان توليد كالله زعفران، تعدا گل و  cavusoglu , 2010)كواساوقلو )

حفظ روز  ضمن  23درجه سانتيگراد به مدت  3برگها  مورد بررسي قرار داد و گزارش نمود كه نگهداري پياز زعفران در 

( نيز گزارش نمودند كه نگهداري Siracusa, 2010دهد. سيراكوزا و همكاران )كيفيت آن، تعداد گل و برگها را افزايش مي

( Molina 2005 ,شود . مولينا و همكاران )پياز زعفران در شرايط بهينه باعث بهبود كيفيت زعفران و عملكرد آن مي

را بر ميزان گلدهي بررسي نمودند و گزارش كردند كه نگهداري سرد باعث افزايش تاثيردماهاي مختلف نگهداري پياز زعفران 

 شود.  ميزان گلدهي مي

از اويل خرداد ماه كه پياز زعفران به خواب مي رود مي توان پيازهاي زعفران را جهت كشت در مزرعه جديد از زمين 

شده را  حداكثر پس از يك يا دو  هفته كشت مي خارج نمود. در كشت هاي كوچك و سنتي، كشاورزان پياز هاي كنده 

نمايند. ولي توليد، درجه بندي و عرضه پياز استاندارد با حجم گسترده و كنترل شده باعث خواهد گرديد تا فاصله برداشت 

رفتن قوه پياز تا كاشت مجدد افزايش يابد. بررسي و تعيين شرايط مناسب  بسته بندي و نگهداري پيازها مي تواند از تحليل 

ناميه كاسته و همچنين كيفيت پياز را در حد مطلوب براي كشت مجدد حفظ نمايد. لذا در اين پژوهش  به منظور تعيين 

مناسبترين شرايط برداشت و نگهداري پياز هاي زعفران، اثر رطوبت مزرعه در زمان كندن پيازها ، نوع بسته بندي و دماي 

شد.  اندازه گيري خصوصيات مكانيكي و آشنايي با مقاومت آن در برابر نيروهاي وارده نگهداري  بر خصوصيات زراعي  بررسي 

 مي تواند در جهت كاهش ضايعات حين عمليات هاي جابجايي و همچنين كاشت مكانيزه موثر باشد. 

  مواد و روشها 

متر مربع   0555احت تقريبي ساله واقع در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق به مسس 15پياز هاي زعفران از دو مزرعه 

درصد انجام شد.  براي برداشت پياز هاي زعفران از يك گاوآهن  10و  0برداشت شدند. برداشت پياز ها در دو رطوبت 

برگردان دار تك خيش )گاوآهن سه خيش كه دو خيش آن باز شده بود( در مزرعه شياري ايجاد كرده و پيازهاي باال آمده از 

ر جمع آوري شدند. در اين مرحله مصرف سوخت تراكتور به روش باك پر براي برداشت پيازهاي زعفران زير خاك توسط كارگ

 در دو رطوبت ذكر شده اندازه گيري شد.  

گرم جدا  0پياز هاي برداشت شده توسط نيروي كارگر تميز شدند. پس از تميز كردن، پياز ها ريز داراي وزن كمتر از 

گرم كه توان گلدهي در سال اول را دارند جهت بسته بندي و نگهداري در انبار انتخاب  0التر از شده و پياز هاي با وزن با

كيلوگرم بسته  0شدند. سپس پيازهاي تميزشده در چهار نوع بسته )كارتن، كيسه گوني ، توري، پالستيك( هر كدام با وزن 

درجه سانتيگراد به سه گروه مساوي  1و  15،  20ا دماي بندي شدند. بسته هاي آماده شده براي نگهداري در سه نوع انبار ب

 تقسيم شدند.
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به منظور بررسي تاثير شرايط كندن و نگهداري پياز زعفران بر خصوصيات زراعي آن ها، پياز هاي هر  بسته در سه رديف 

تسبيحي( و با استفاده از سانتيمتر بين رديف ها كشت شدند. كشت پيازها بصورت پيوسته )دانه  20متر با فاصله  2به طول 

 نيروي كارگر انجام شد.  

در پايان فصل رشد صفات زراعي به شرح زير اندازه گيري شد و تاثير تيمارهاي آزمايشي ذكر شده بر اين صفات در قالب 

 طرح آماري كامال تصادفي بر پايه آزمايش فاكتوريل بررسي گرديد. 

 عملكرد )كيلوگرم زعفران خشك در هكتار( 

 ن خشك برگ ها )كيلوگرم در هكتار(وز

 تعداد پيازچه ها به منظور اندازه گيري قدرت تكثير پيازها 

 SPSSتجزيه و تحليل داده ها در قالب طرح آماري كامال تصادفي بر پايه آزمايش فاكتوريل و با استفاده از نرم افزار 

 ديد. رسم گر Excellانجام شده و نمودار ها با استفاده از نرم افزار  

 

 نتايج و بحث

نتايج آناليز واريانس داده ها نشان داد كه رطوبت خاك در زمان برداشت و زمان نگهداري، داراي تاثير معني داري در 

درصد بر تكثير پيازها، عملكرد و وزن خشك برگ هاي زعفران مي باشند. نوع بسته بندي نيز تاثير معني  1سطح احتمال 

درصد بر عملكرد مزرعه و وزن خشك برگ هاي  1د بر ميزان تكثير پيازها و در سطح احتمال درص 0داري در سطح احتمال 

زعفران داشت.  دماي انبار تاثير معني داري بر روي ميزان تكثير پياز ها نداشت ولي عملكرد مزرعه و وزن خشك برگ هاي 

 درصد تحت تاثير خود قرار داد. 1زعفران را در سطح احتمال 

( 1انجام گرفت نشان داد )جدول  %0مقايسه ميانگين ها كه با استفاده از آزمون دانكن و در سطح احتمال  نتايج آزمون

كه آبياري مزرعه قبل از برداشت پياز هاي زعفران و افزايش رطوبت خاك، موجب كاهش فاكتورهاي عملكردي شامل تكثير 

درصد مي گردد. افزايش رطوبت موجب  00و  00،  03زان پياز، وزن خشك برگ ها و عملكرد مزرعه به ترتيب هريك به مي

افزايش ضايعات پيازهاي زعفران حين انبارداري شده و در نتيجه قدرت گلدهي و باروري پياز را كاهش مي دهد اين امر 

 موجب گرديده است تا عملكرد مزرعه به نصف كاهش يابد.

ي به منظور باالبردن خصوصيات زراعي پياز هاي زعفران، نشان مي دهد كه مناسب ترين نوع بسته بند 1نتايج جدول 

استفاده از بسته هاي كارتن مي باشد. نگهداري پيازهاي زعفران در بسته هاي نايلوني موجب كاهش عملكرد و قدرت تكثير 

پياز هاي درصد شده است. همچنين نتايج نشان مي دهد مناسبترين دما براي نگهداري  20و  00پيازها  هريك  به ميزان 

درجه سانتيگراد( بوده و نگهداري پيازهاي زعفران در دماهاي پايين تر موجب كاهش عملكرد  20زعفران، دماي محيط )

مزرعه مي گردد.  نگهداري پياز هاي زعفران در دماي محيط موجب ايجاد تفاوت معني داري در عملكرد و وزن خشك برگ 

 گردد. درجه سانتيگراد مي  1و  15ها با دو دماي 

 نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها در سطوح مختلف متغيرها با استفاده از آزمون دانكن . -1جدول 

 

 متغيرها

 

 سطوح

 تكثير پياز

 )تعداد پيازچه(

 وزن خشك برگ ها

 )كيلوگرم در هكتار(

 عملكرد )زعفران خشك(

 )كيلوگرم در هكتار(

 a02/2  a35/101  a22/1 0 رطوبت خاك )درصد(
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10 b 01/1  b 31/01  b00/5 

     

 

 نوع بسته بندي

 b 00/2  b 03/122  c10/1 كارتن

 b 20/2  a02/150  b53/1 گوني

 b 10/2  a30/30  a00/5 توري

 a00/1  a20/150  a00/5 نايلون

     

 دماي انبار

 )درجه سانتيگراد(

20 a 22/2 a55/110  a 10/1 

15 a 50/2  b 30/30 b 30/5 

1 a 50/2  b05/150  b 31/5 

     

 

 زمان نگهداري

 b55/0  c32/100  c00/1 يك ماه

 b02/2  b00/153 b 30/5 دوماه

 a 00/5  a53/00  a03/5 سه ماه

 01/2 55/210 55/0  شاهد

 است . درصد  0اعداد با حروف مشابه براي هر تيمار در هر ستون حاكي از عدم اختالف معني دار در سطح احتمال 

 

افزايش زمان نگهداري از يك ماه به سه ماه موجب كاهش شديد قدرت تكثير پياز ها، وزن خشك برگ ها و عملكرد به 

(. اين كاهش عملكردي پياز هاي زعفران، در مقايسه با نمونه 1درصد گرديد )جدول  00و  00،  03ترتيب هر يك به ميزان  

ت شده اند بيشتر شده است. نمونه هاي شاهد شامل پياز هاي زعفران هستند كه هاي شاهد كه بالفاصله پس از برداشت، كش

بدون زمان و شرايط  نگهداري )بالفاصله پس از برداشت و تميزكردن و درجه بندي( در مزرعه كاشته شده اند داراي عملكرد 

سبت به نگهداري يك ماهه و سه درصد ن 30و  00كيلوگرم زعفران خشك در هكتار بودند كه از نظر كمي به ميزان  01/2

ماهه بيشتر مي باشد.  نگهداري پيازهاي زعفران در هر شرايط بسته بندي و دمايي موجب كاهش شديد فاكتورهاي عملكردي 

مي شود و ترجيحا بهتر است پيازهاي زعفران پس از انجام مراحل تميز كردن و درجه بندي بدون وقفه در مزرعه جديد 

 كاشته شوند.    

نشان مي دهد كه پياز هاي زعفران كه عملكرد مزرعه به شدت متاثر از زمان انبارداري پيازهاي زعفران و  1مودار شكل ن

درجه سانتيگراد )دماي محيط( و زمان انبارداري يك ماهه  20دماي انبار مي باشد. نگهداري پيازهاي زعفران در دماي 
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كه پيازهاي زعفران در تابستان دوره خواب خود را مي گذرانند و با شروع فصل بيشترين عملكرد را در بر داشته است. از آنجا 

(، نگهداري پيازهاي زعفران در دماهاي پايين 1005سرما )ابتداي پاييز( رشد فصلي و رويشي خود را شروع مي كنند )بهنيا، 

رشدي گياه در بيرون از خاك، موجب  تر از دماي محيط موجب آغاز رشد فيزيولوژي گياه در انبار مي گردد. شروع فعاليت

 آسيب رسيدن به پياز و كاهش قدرت آن در زمان كاشت در مزرعه شده كه كاهش شديد عملكرد )گلدهي( را بدنبال دارد. 

 

 تاثير دماي انبار در زمان نگهداري بر عملكرد -1شكل 

رتن، باالترين عملكرد را بدنبال دارد. همچنين مشخص گرديد كه نگهداري پياز هاي زعفران در بسته هاي گوني و كا

نگهداري پيازهاي زعفران در بسته هاي توري موجب از دست دادن رطوبت پياز ها شده و همچنين نگهداري آن ها در بسته 

هاي نايلوني موجب افزايش ضايعات و پوسيدگي مي گردد. كه در هر دو مورد موجب كاهش عملكرد مزرعه در گلدهي 

 (.  2ل گرديده است )شك

وزن خشك برگ ها مي توانند به عنوان يكي از فاكتورهاي كيفي در نظر گرفته شوند زيراكه نشان دهند قدرت تكثير و 

 22ايجاد پيازچه هاي بيشتر  و همچنين ايجاد پيازهاي درشت تر با قابليت گلدهي در سال بعد  ها مي باشد. نمودار شكل 

مان انبار داري بر وزن خشك برگ ها را نشان ميدهد. با افزايش زمان نگهداري از يك تاثير متقابل نوع بسته بندي در مدت ز

 باشد.  21ماه به سه ماه، وزن خشك برگ ها نيز كاهش يافته كه مي تواند از داليل كاهش عملكرد نشان داده شده در شكل 
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 تاثير  زمان نگهداري و نوع بسته بندي بر عملكرد -2شكل 

 

آزمون مقايسه ميانگين ها براي اثر متقابل سه گانه بسته بندي، دما و زمان نگهداري بر عملكرد مزرعه نتايج حاصل از 

درجه سانيگراد( و در بسته هاي كارتن و به مدت زمان  20زعفران نشان داد كه نگهداري پيازهاي زعفران در دماي محيط )

هداري پيازها در بسته هاي نايلوني و توري، به مدت سه ماه نگهداري يك ماهه، باالترين عملكرد را درپي داشته است. نگ

 موجب كاهش شديد عملكرد شده و اين كاهش عملكرد با كاهش دماي انبار، افزايش يافته است.  

 

 

 تاثير نوع بسته بندي و زمان نگهداري بر وزن خشك برگ ها -0شكل 
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 نتيجه گيري كلي  

عفران و افزايش رطوبت خاك، موجب كاهش فاكتورهاي عملكردي شامل آبياري مزرعه قبل از برداشت پياز هاي ز -

درصد گرديد. افزايش  00و  00،  03تكثير پياز، وزن خشك برگ ها و عملكرد مزرعه به ترتيب هريك به ميزان 

ش رطوبت موجب افزايش ضايعات پيازهاي زعفران حين انبارداري شده و در نتيجه قدرت گلدهي و باروري پياز را كاه

 مي دهد. 

نگهداري پياز هاي زعفران در بسته هاي گوني و كارتن، باالترين عملكرد را بدنبال دارد. نگهداري پيازهاي زعفران در  -

بسته هاي توري موجب از دست دادن رطوبت پياز ها شده و همچنين نگهداري آن ها در بسته هاي نايلوني موجب 

ر دو مورد موجب كاهش عملكرد مزرعه و كاهش ميزان گلدهي مي افزايش ضايعات و پوسيدگي مي گردد. كه در ه

 شود.

نگهداري پيازهاي زعفران در دماهاي پايين تر از دماي محيط موجب آغاز رشد فيزيولوژي گياه در انبار مي گردد. اين  -

( به امر موجب آسيب رسيدن به پياز و كاهش قدرت آن در زمان كاشت در مزرعه شده كه كاهش عملكرد )گلدهي

درجه سانتيگراد )دماي محيط( و زمان انبارداري  20را بدنبال دارد. لذا نگهداري پيازهاي زعفران در دماي  %23ميزان 

 يك ماهه بيشترين عملكرد را در بر خواهد داشت.
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