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 زراعی اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه هاي مختلف وزنی زعفران

)Crocus sativus L.(   
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  چکیده 

روند تغییرات قطر نسبت بـه   بنه،کل به وزن پوشش وزن درصد ، پوشش بنهوزن  منطقه و سن مزارع زعفران بر عملکرد بنه، ربه منظور مطالعه تاثی
منطقـه عمـده تولیـد زعفـران      3در  )کامـل  نسـتد (اي آشیانه وهشی درقالب طرحژدر سنین مختلف مزارع زعفران پها بنه وزن وزن بنه و تعیین فراوانی 

وهش پـس از زرد شـدن   ژدر این پ. انجام پذیرفت) تکرار(اي مشاهده مزرعه سهسن مزرعه و در ، با هشت )بشرویهو زاوه ت حیدریه، شهرستان هاي ترب(
به آزمایشگاه منتقـل و صـفات مـورد     و هاي موجود از خاك خارجبرگهاي زعفران در نیمه اول خرداد از هر مزرعه دو نمونه یک متر مربعی انتخاب و بنه

شـش  وزن پودرصد و % 1 در سطحشش بنه وزن پودار نداشته ولی از نظر مناطق از نظر عملکرد بنه اختالف معنی نتایج  نشان داد که. سی شدندنظر برر
 تـن در  09/16تـا   87/4میانگین عملکرد بنه در مناطق بین  .مزارع مختلف متفاوت بود درشش بنه پو اختالف نشان دادند وزن % 5به وزن بنه در سطح 

درصـد   04/25سـاله و بـه میـزان     8 ارعبنـه در مـز  کـل   وزنپوشش از  وزندرصد بود، بیشترین ساله در هر سال  8به ترتیب در مزارع یکساله و  هکتار
نشـان   ختلـف گرم در مزارع با سـنین م  30از بیشتر و  26 تا 1/24 ،24 تا 1/22، 20 تا 1/18، 8 تا 1/6 ،6تا  1/4 هايوزن بنهمقایسه درصد  .مشاهده شد

بنـه   میانگین تعداد .وجود داشتدار معنیاختالف  %  5گرم در سطح 16تا  1/14هاي بنهو %   1در سطح  هاي قید شدههاي با وزندرصد بنه بین داد که 
و بیشـتر کـه مـوثر در    گرم  8هاي بنهدرصد عدد و بیشترین  248و  184، 151، 152، 128، 71، 65، 55تیب رساله به ت 8تا  1در مزارع ع بدر یک متر مر

  .) r2= 2/98( شد مشاهده وزن بنه همبستگی مثبت بین قطر بنه و. ساله مشاهده شد 3 مزارعدردر صد  05/59گل آوري زعفران می باشند به میزان 
  

 قطر بنه، وزن بنه بنه هاي زعفران،  :واژه هاي کلیدي
  

    1 مقدمه
انتـرین محصـول   بـه عنـوان گر  .Crocus sativus L) (زعفـران  

اي در بین محصوالت صنعتی و کشاورزي و دارویی جهان جایگاه ویژه
در حال حاضر ایـران بزرگتـرین تولیـد کننـده و      و صادراتی ایران دارد

عملکـرد زعفـران بـه عوامـل     ). 7(رکننده زعفران در جهان است دصا
متعددي از قبیـل خـاك، تـراکم، روش کشـت، انـدازه بنـه، موقعیـت        

ه در زمـان  ژ، عوامل جوي مانند نوسانات درجه حـرارت بـوی  جغرافیایی
گلدهی، میزان بارندگی، مدیریت هـاي زراعـی و دوره بهـره بـرداري     

 ).3( بستگی دارد
چون منبع ذخیره  ،دارد بنه نقش محوري در چرخه زندگی زعفران

                                                
  پژوهشکده علوم و صنایع غذاییاستادیار گروه زیست فناوري مواد غذایی،  -1

  )Email: a.filabi@rifst.ac.ir                       :نویسنده مسئول -(*
دانشـکاه  صالح نباتـات، دانشـکده کشـاورزي،    و اگروه زراعت  استادان - 4و 3، 2

 فردوسی مشهد

از مرحله خـواب و در مراحـل اولیـه     مواد فتوسنتزي مورد نیاز گیاه بعد
تشکیل گل در گیـاه را تحـت تـأثیر قـرار     ، اندازه بنه ). 12(رشد است 

اسـتفاده  بـوده و  بر عملکرد زعفران موثر بنه اندازه  .)21 و 15(دهد می
جهت کشت توصیه شده اسـت  سانتی متر 4تا  5/2هایی به قطر از بنه

 سـاله،  4و  3تهیـه بنـه از مـزارع     عواملی مانند  قطر مناسـب،   ).11(
نقش بسیار باالیی در  شت و حاصلخیزي خاكشرایط مناسب محیط ک

هـاي  فعال بـر روي بنـه   هاي تعداد جوانه ).12(ند عملکرد زعفران دار
گیاهان حاصل از  ).2( زعفران به تاریخ کاشت و اندازه بنه بستگی دارد

هاي بزرگتر تعداد ومقدار برگ بیشتري در مقایسه با گیاهان کشت بنه
هاي تولیـد  تعداد گل .کنندتولید می هاي کوچکتر،حاصل از کشت بنه

در مقایسه  )هابعد از زرد شدن برگ(هاي دیر برداشت شده شده در بنه
 )هـا یـک مـاه قبـل از زرد شـدن بـرگ     (زود برداشت شده هاي با بنه

علت این امر آنست کـه وزن   .)20(گزارش شده است درصد بیشتر 17
 دیـر برداشـت شـده    هايدرصد کمتر از بنه 7/6برداشت  هاي زودبنه

تر تقسیم سـلولی و بـه دنبـال آن رشـد     هاي درشتبنه در. است بوده
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رشد زودتر  .افتدهاي کوچکتر کمی زودتر اتفاق میبرگها، نسبت به بنه
از شـرایط محیطـی و    امکـان اسـتفاده بیشـتر    برگ ها، بیشترطول و 

در نهایـت   فتوسنتزي ساخته شده رابـه همـراه داشـته و    افزایش مواد
یکـی   ).20( شودهاي بزرگتري درپایان فصل رشد میموجب ایجاد بنه

هـاي  استفاده از بنه از دالیل پایین بودن عملکرد در مزارع سنتی ایران
 برخـی از کشـورها   در حالیکـه در  .)10(مزارع قدیمی است از  کوچک

 هاي درشت مورد کشـت و مزارع چهارساله انتخاب شده و بنه از هابنه
 ).4( گیرندیم کار قرار

شوند زیـرا درصـد    هاي درشت انتخاب می براي کشت معموالً بنه
هاست  تابع قطر بنه هاي تولیدي، ها و درصد گل تعداد برگ سبز شدن،
وزن تقریبـی ده گـرم    هایی با قطر سه سانتی متر به باال باوکشت بنه

هاي درشـت نـه تنهـا درهمـان سـال اول      بنه ).22( توصیه شده است
هـاي دختـري   تولیـد بنـه  برند بلکه از طریـق  مزرعه را باالمیعملکرد 

بیشــتر و درشــت تــر ظرفیــت گــل آوري وعملکــرد مزرعــه را بــراي 
در سـال اول   هـاي درشـت  بنـه  ).10( کننـد مـی  بیشـتر  هاي بعد سال
. هکتـار زعفـران خشـک تولیـد نماینـد      کیلـوگرم در  5/3توانند تا  می
-تر ظرفیـت گـل   یشتر ودرشتهاي ب زطریق تولید بنهاهاي درشت  بنه

ــد  ــال بع ــه را در دو س ــرد مزرع ــزایش داده، از کشــت آوري وعملک اف
هاي بعد عملکرد زعفران بطور چشمگیري افزایش و  سال بطوریکه در

بین وزن بنـه و  ). 6(رسد می مزارع سنتی به حدود دو برابر میزان تولید
ـ   زعفـران  میزان گلدهی و در نتیجه میزان محصول ت همبسـتگی مثب

وري آ گـرم تـوان گـل    7هـاي تـا   وجود دارد،این در حالی است که بنه
هـاي   تولید بنـه وري و رشد رویشی و آ لخیلی محدود داشته و میزان گ

 یابـد  شمگیري افـزایش مـی  چگرم به باال بطور  9هاي  در بنهدختري 
نتـایج  . اما این افزایش عملکرد از نظـم معینـی برخـوردار نیسـت    . )5(

هـاي درشـت در    که از طریق درجه بندي و کشت بنهه است نشان داد
توان به عملکردي رسید کـه کشـاورزان سـنتی در    همان سال اول می

حداقل وزن براي گلدهی بنه  ).1( آورندسال سوم وبعد ازآن بدست می
 .باشـد گـرم مـی   5/7گرم و در سال هاي دوم و سـوم   6در سال اول 

بنه تاثیر زیـادي  وزن  رد ولیارتباطی با وزن بنه ندا طول دوره گلدهی
 5/2هایی با قطر بیشـتر از  استفاده از بنه .داردزعفران گلهاي  بر تعداد

   ). 8( براي حداکثر تولید مناسب است) شش گرم به باال(سانتی متر
بـر گلـدهی   بنـه  در تحقیقی به منظور بررسی اثر اندازه  )16( هان

ها براي گلدهی بنه زه اندا نشان داد که  Brodiaeaسه گونه از جنس 
گـرم در   3گرم تـا  8/0 مناسب در هر یک از گونه ها متفاوت بوده و از

وي متذکر شد که شرایط محیطی حـاکم در طـی مرحلـه     .نوسان بود
اندازه بنه در  .ها داردنقش مهمی در پتانسیل گلدهی گونه ،هابنهتولید 

 ). 14(رد نـدا میزان گلدهی زعفران اثر مثبت ولی بر وزن کاللـه اثـري   
که حـداکثر چهـار سـال بهـره     ه است دادنشان  اتآزمایشبرخی  نتایج

 مفید خواهد بود مطلوب عملکرد برداري از مزارع زعفران براي حصول
شـده و  افزایش عمر باعث افزایش توده بنـه زعفـران در زمـین     .)18(

 ها باید در فصل مناسب مزرعـه زیـر و  براي کاهش توده و انبوهی بنه
. شـود هاي مناسب دوبـاره کشـت   بنه از خاك خارج و هاود و بنهرو ش

صرف نظـر   از این عمل  هاي انجام کارمعموالً زارعین به خاطر هزینه
که بالفاصله پس از خروج گرم  15تا  9 هایی با وزنبنه. )24( کنند می

 از خاك کشت شوند براي حصول عملکرد باالتر مناسـب تـر هسـتند   
ل بنه در یک مزرعه زعفران چهار سـاله در شـیراز   حداکثر وزن ک ).9(

 8ها سـنگین تـر از    در صد از بنه 19/69تن در هکتار بوده که  42/20
درصد آنها سبکتر  15/ 67گرم و  8تا  4ها بین در صد بنه 30/22گرم 

  ).  7(گرم بوده است  4از 
محققین چنـین اسـتنباط   توسط  از مجموعه تحقیقات انجام شده 

هاي درشت نقش مـوثري در عملکـرد مـزارع زعفـران     ه بنهشود کمی
کوچـک شـده و پتانسـیل     ها در اثر عمر زیادلذا قبل از آنکه بنه .دندار

نسبت بـه جـایگزینی آنهـا    الزم است گل دهی آنها کاهش پیدا کنند 
شـش  پو ،عملکرد بنه تعداد بنه، این بررسی تعیینهدف از  ،اقدام نمود

وزن بنـه بـه قطـر و    تغییـرات  ، بررسـی  دیگریک هو نسبت آنها ب کورم
بـه   بنه ها در سنین مختلف مزارع در صد وزن همچنین تعیین فراوانی

منظور تعیین روند افرایشی بنه تولیدي در هرسال زراعـی و مشـخص   
شدن بهترین سن مزرعه جهت انتخاب بنه درشت و همچنـین تعیـین   

ن جهـت تجدیـد   و نهایتا توصیه بـه زارعـی  همبستگی بین وزن و قطر 
ن و برآورد مقدار بنـه  عمده تولید زعفرا منطقه 3خود در زعفران  مزارع

مورد لزوم براي کشت با توجه بـه میـزان پوشـش کـورم کـه توسـط       
   . زارعین در زمان کاشت از بنه جدا می گردد

  
  مواد و روش ها

به منظور تعیین میزان عملکرد بنه، وزن پوشش بنـه، نسـبت وزن   
، روند تغییرات قطر نسـبت بـه   )در صد پوشش بنه(بنه  پوشش به وزن

وزن بنه و  تعیین فراوانی درصد وزن بنه ها در سنین مختلـف مـزارع   
زعفران پژوهشی در سه منطقه عمده تولید زعفـران جنـوب خراسـان    

هـاي زاوه، تربـت حیدریـه و    وهش شهرستانژدر این پ. انجام پذیرفت
ها  مزارعی بـا  هریک از شهرستاندر  بشرویه به عنوان پایه گزینش و

دیگر در به عبارت  و) تکرار(مزرعه سه سال و از هر سن  8تا  1سنین 
  .مزرعه انتخاب گردید 72شهرستان سه مزرعه و در  24منطقه  هر

این مزارع از نظر خصوصیات خاك داراي بافت نسبتا متوسـط ودر  
تـر مربـع   بنـه در م  40شهریور سال اول به روش تک کاري با تـراکم  

تن در هکتار از کوددامی استفاده و  20در این مزارع  .کشت شده بودند
پـس  . بار آبیاري و وجین علفهاي هرز در آن انجام شده بود 3هر ساله 

از زرد شدن برگهاي زعفران در اوایل خـرداد از هـر مزرعـه دو نمونـه     
هــاي موجــود از خــاك خــارج و در یــک متــر مربعــی انتخــاب و بنــه

هاي الزم به ي متقالی جمع آوري و سپس جهت انجام ارزیابیها کیسه
وزن کل بنه به عنـوان عملکـرد    آزمایشگاه منتقل شدند، در آزمایشگاه
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از وزن بنه در یک متر مربع و وزن پوشش بنه و درصـد پوشـش بنـه    
هـا   بنه پس از جداسازي پوشش از بنه مشخص و جهت آنالیز داده کل

در تجزیه آمـاري بـه علـت عـدم     . فاده شداست SAS 9.1 از نرم افزار
همچنـین  . استفاده شد) نستدکامل(یکنواختی مزارع از طرح آشیانه اي 

. تعداد کل بنه در  یک متر مربع ازمزارع با سنین مختلف شمارش شـد 
گروه  14و  < 30گرم و  2<( گروه وزنی  16هاي شمارش شده در بنه

تعداد هر کـدام از آنهـا    تفکیک، شمارش و) گرمی 2حدواسط با دامنه 
ها بصورت در صـد محاسـبه و   همچنین فراوانی وزن بنه. مشخص شد

 16تـا   1/8(متوسط ) گرم 8کمتر از (گروه ریز  4ه به بر اساس وزن بن
) گـرم  1/24بیشـتنر از  (و خیلـی درشـت   ) 24تـا   1/16(، درشت )گرم

ار تکـر  3بنه از هر گروه وزنی تعیـین شـده  در     10سپس . تقسیم شد
بـراي  . گیـري شـد  بطور تصادفی انتخاب و قطر آنها  با کولیس انـدازه 

 Minitab تعیین رابطه بین قطـر بنـه هـا بـا وزن آنهـا از نـرم افـزار        
همچنین براي وزن هاي مختلف بنه که بصـورت درصـد    .استفاده شد

مشخص شده بود میانگین ها با آزمون چند دامنه اي دانکن در سـطح  
 .شدند مقایسه %5احتمال 
  

  نتایج و بحث  
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که منـاطق مـورد مطالعـه از نظـر     

داري نداشتند ولی از نظر وزن پوشش بنـه در  عملکرد بنه تفاوت معنی
و  %5و درصــد پوشــش بنــه از وزن کــل  بنــه  در ســطح % 1ســطح 

همچنین سنین مختلف مزارع از نظر عملکرد بنه و وزن پوشش بنه در 
  ).1جدول (معنی داربود % 1سطح 

  
  )نستدکامل( ايتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه بنه زعفران در قالب طرح آشیانه - 1جدول 

  میانگین مربعات   درجه آزادي  منابع تغییرات
  از وزن کل بنه پوشش درصد  ش بنهوزن پوش  عملکرد بنه

  ns8946/0  **460/9  *0165/7  2  منطقه
  ns4578/0  2823/1**  4669/0**  21  سن مزرعه

 3357/0  4714/0  2016/0  48  خطا
  563/0  987/0  307/0  71  کل

  3/26  9/12  94/5      )درصد(ضریب تغییرات 
ns  1معنی دار در سطح**    %5معنی دار در سطح * معنی دارنیست% 
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  میانگین عملکردبنه زعفران بر حسب تن در هکتار در مزارع با سنین مختلف -1شکل
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شـود اثـر منطقـه بـر روي     مشاهده مـی  1در جدول نگونه که هما

داري نداشته باوجود این بیشترین عملکرد بنـه در  عملکرد بنه اثر معنی
و در منـاطق  ) تـن در هکتـار    44/15(شهرستان زاوه در سـال ششـم   

تـن   98/13و  87/25تربت حیدریه و بشرویه در سال هشتم به ترتیب 
تواند به موقعیـت جغرافیـایی،   موضوع میاین ). 2جدول(در هکتار بود 

. حاصلخیزي خاك و دیگـر عوامـل زراعـی و مـدیریتی مربـوط باشـد      
ودر  87/4میانگین عملکرد بنه در سه منطقه مورد بررسی در سال اول 

مقایسـه میـانگین   ). 3جـدول (تـن در هکتـار بـود     09/16سال هشتم 
فـران تکثیـر   عملکرد بنه مزارع نشان دادکه با افزایش سن مزرعـه زع 

ها بیشتر و نتیجتا عملکرد کل بنه در واحـد سـطح افـزایش یافـت      بنه
، هر چند در سال هشتم بیشترین وزن بنه تولید شـده اسـت،   )1شکل(

در بررسـی  . اما بنه ها ریز شده، که داراي عملکـرد اقتصـادي نیسـتند   
بنه در سال هشـتم افـزایش    248بنه پس از کاشت به  40انجام شده 

که  86در سال هفتم به علت سرماي شدید سال ). 5جدول(ت یافته اس
موجب کاهش فتوسنتز و در نتیجه بنه ها ریز و وزن کل بنه در تمـام  

این روند صعودي در سنین مختلف زعفران . مزارع  کاهش یافته است
که اعـالم نمـوده افـزایش سـن     ) 24(نظریه تامارو . کامال مشهود بود

ه بنه زعفران میگردد با نتایج گرفته شده مزارع باعث افزایش وزن تود
  .مطابقت دارد

دهند که ها را پوشش بنه ها تشکیل میاي از وزن بنهبخش عمده

هاي بنه برگ سالهاي گذشته و همچنین پوشش ها پوششاین پوشینه
زن هر چه و). 7(گردد باشند که همراه بنه از خاك خارج میمادري می

 توده بنه زعفران  افزایش یابد به تبعیت ازآن وزن پوشش بنه هـا نیـز  
پوشش بنه از وزن  یافت، بطوریکه بیشترین درصد وزنخواهد افزایش 

). 2جـدول (مشاهده شـد  ) در صد04/25(کل بنه در مزرعه سن هشتم 
صـد  در 40زعفران بطور متوسط هاي بنه در منابع دیگر در صد پوشش

  . )7(ذکر شده است 
 قطـر  بـا ) Y( وزن بنه مالحظه می شود 2مانگونه که در شکل ه

بنه بیشتر می شود  ه قطرچزعفران رابطه مستقیم داشته و هر  )X(بنه 
  .) =98/0r2(یابد وزن بنه نیز افزایش می

در زعفـران   گرم به باال که محققین براي تولید بهینه 10هاي بنه
ـ  30معـادل   کنند داراي قطري سال اول کشت توصیه می متـر   یمیل

هـا در سـنین مختلـف    وزن بنـه  درصـد توزیع  همچنین )22( باشد می
مزارع زعفران متغیر است بطوریکه بین مزارع با سنین مختلف درصـد  

و  26تـا   1/24، 24تـا   1/22، 20تا  1/18، 8تا  1/6، 6تا  1/4هاي  بنه
ــا  1/14 و %1در ســطح گــرم  30بیشــتر از  %  5گــرم در ســطح  16ت

. دار نداشـتند  سایر وزن بنه ها تفاوت معنی .دارد ددار وجو تالف معنیاخ
مقایسه میانگین فراوانی درصد وزن بنه ها  در سـنین مختلـف مـزارع    

  .نشان داده شده است 4زعفران  در جدول 

  
  مقایسه میانگین اثر منطقه و سن مزرعه بر خصوصیات بنه زعفران  - 2جدول 

  زاوه

  )year(سن مزرعه   
  میانگین  8  7  6  5  4  3  2  1

61/2  )تن در هکتار(وزن کل بنه d* 25/9 d 58/11 bc 19/13 abc 22/14 ab 44/15 a 94/8 ab 51/8 a 59/10  
گرم در متر (ش بنه وزن پوش

7/18  )مربع d 5/24 d 5/42 d 4/112 cd 3/144 bc 7/100 bc 4/113 ab 3/108 a 1/83  
2/5  درصد وزن پوشش از وزن کل بنه a 7/2 b 7/3 b 5/8 ab 2/10 ab 5/6 ab 7/12 a 7/12 a 8/7  

  تربت حیدریه
27/5  )تن در هکتار(وزن کل بنه d 96/7 d 17/8 bc 56/9 abc 29/14 ab 87/25 a 48/20 ab 85/31 a 17/14  

گرم در متر (ش بنه وزن پوش
7/53  )مربع d 6/100 d 3/157 d 3/154 cd 9/377 bc 3/237 bc 1/600 ab 7/1206 a 361  

2/10  درصد وزن پوشش از وزن کل بنه a 6/12 b 3/9 b 1/16 ab 3/26 ab 9/10 ab 3/29 a 8/46 a 5/21  
  بشرویه

76/5  )تن در هکتار(وزن کل بنه d 21/6 d 63/6 bc 36/7 abc 33/10 ab 73/7 a 33/9 ab 98/13 a 41/8  
گرم در متر (ش بنه وزن پوش

7/127  )مربع d 7/78 d 83d 8/82 cd 3/95 bc 4/163 bc 2/177 ab 9/200 a 3/126  
2/22  ز وزن کل بنهدرصد وزن پوشش ا a 7/12 b 5/12 b 2/11 ab 3/9 ab 3/21 ab 19a 4/14 a 3/15  

  ).P≥05/0(داري ندارند  اي دانکن تفاوت معنیهاي داراي حروف مشابه در هر ردیف از نظر آماري بر اساس آزمون چند دامنه  میانگین - *
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  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در سنین مختلف مزارع زعفران -3جدول

  سطوح تیمار  اثر اصلی
  درصد وزن پوشش از وزن کل بنه  )g m-2(وزن پوشش بنه   )ton ha-1(وزن کل بنه   تیمار

  سن مزرعه

  d87/4  d3/67  a14/0  یکساله
  c81/7  d9/67  b10/0  دوساله
  bc79/8  d3/94  b11/0  سه ساله
  abc04/10  cd5/116  ab12/0  چهار ساله
  ab91/12  bc8/205  ab15/0  پنج ساله
  a01/15  bc5/167  ab13/0  شش ساله
  ab92/12  ab9/296  a21/0  هفت ساله
  a09/16  a3/505  a25/0  هشت ساله

 ).P≥05/0(میانگین هاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس ازمون چند دامنه اي دانکن تفاوت اختالف معنی دار ندارند
  

y = 0.0206x2 - 0.302x + 1.4035
R2 = 0.9817
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 رابطه قطر بنه و وزن بنه زعفران -2شکل

 
  مقایسه میانگین درصد اوزان بنه هاي معنی دار شده سنین مختلف مزارع زعفران -4جدول

)گرم(وزن بنه    

)سال(سن مزرعه  6-1/4  8-1/6  16-1/14  20-1/18  24-1/22  26-1/24 بیشتر از  
30 

  bc 5/14  bc 7/1  ab6/4 cd3/1  b4/0  b8/0  b09/0  یکساله
  d7/7  bc3/9  abc3/4  ab4/5  a7/2  b8/1  a6/4  دوساله

  cd1/11  c3/7  ab9/4  a7/5  a5/2  a8/3  a9/5  سه ساله
  bc4/15 ab8/12  bc3/3  abcd1/2  b9/0  b2/0  a5/0  چهارساله ساله

  abc16  bc4/10  abc7/3  bcd4/1  b5/0  b5/0  b5/0  پنج ساله
  bc4/10  bc7/10  a7/6  abc3/4  a5/2  b7/0  b5/0  شش ساله
  -  ab17  bc9/11  cb4/2  cd7/0  -  b09/0  هفت ساله

 - -  a2/21 a3/17 c4/1 c5/0  d  1/0  ت سالههش
  در صد با یکدیگر اختالف معنی داري ندارند  تفاوت معنی داري ندارند 5میانگین هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
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  درصد فراوانی اوزان مختلف بنه زعفران در مزرعه سال سوم -3شکل

 
گرم به باال از درصد  8هاي ل از نظر بنهسا 6و  3، 2مزارع سنین 

هـاي  و فراوانـی درصـد بنـه   ) 5جدول (فراوانی بیشتري برخوردار بوده 
ها  درصد وزن بنه 80ساله تا  8و  7،  5،  4، 1گرم در مزارع  8کمتر از 

در این مزارع تعداد بنه از نظر کمی و تعداد، زیاد بوده و . را تشکیل داد
 6(اسـت   توصیه نگردیـده ها جهت کشت بنه این در حالیست که این

یکی از دالیل پایین بودن عملکرد در مزارع سنتی ایران اسـتفاده  ). 7و
 ).10(هاي کوچک مزارع قدیمی به عنوان بنه بذري است از بنه

هاي ریز به علت رقابت شدید بـا همـدیگر از اندوختـه غـذایی     بنه
کـاهش گـل آوري   کمتري برخوردار و از نظر رویشی ضعیف و موجب 

سال از نظر در صد فراوانی بنـه درشـت    3مزارع با عمر ). 5(گردند می
هـا  درصـد بنـه   60(از وضع مطلوبتري برخوردار بودند ) 18و  1(بیشتر 

تن وزن کل بنه در هکتار این مزارع،  79/8از) باشندگرم می 8بیش از 

گرم  16 تا 1/8تن وزنی بین  14/4گرم و  8تن آن وزنی کمتر از  6/3
وفـق  . گرم برخـور دارنـد   24تن بنه در هکتار از وزن بیشتر از  05/1و 

اندازه بنه و تراکم دو عامل عمـده در افـزایش   تحقیقات دیگر محققان 
عملکرد میباشد که در این بررسـی مـزارع زعفـران در سـال سـوم از      

گرم به باال برخورداربوده و همچنـین تـراکم    8بیشترین وزن بنه هاي 
ب بنه در واحد سطح  در سالهاي سوم به بعد میباشد کـه  تـاثیر   مطلو

بسزایی در عملکرد زعفران دارد و عمال زارعین بیشترین عملکرد را در 
تـراکم  ). 23و 19، 14( از مـزارع خـود بدسـت میاورنـد     5تا  3سالهاي 

درحـالی کـه   ). 19و17( کاشت تاثیر بسـزایی در تولیـد سـال اول دارد   
کمتـر   هنگامی که سـن مـزارع بیشـتر مـی شـود      اهمیت این فاکتور

   .میگردد

  
  هاي مختلف وزنی و تعداد بنه زعفران در مزارع با سنین مختلف درصد فراوانی بنه در گروه - 5جدول 

  سن مزرعه   گرم 8کمتر از  16-1/8 24-1/16  گرم 24بیشتر از  تعداد بنه در یک متر مربع
 یکساله 15/63 63/29 43/5 78/1 55
 دو ساله 41/49 1/25 68/14 8/10 65
 سه ساله 91/40 55/28 6/18 9/11 71
 چهار ساله 01/63 12/27 1/8 76/1 128
 پنج ساله 91/65 65/25 35/6 07/2 152
 شش ساله 89/47 97/32 34/14 78/4 151
 هفت ساله 73/77 26/19 76/2 24/0 184
 هشت ساله 11/80 24/19 63/0  0 248
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اطق مورد مطالعه از نظر عملکرد بنه اختالف نداشـته  نبطورکلی م

 40کشت . ولی سن مزرعه موجب افزایش تعداد بنه در واحد سطح شد
 6حـدود  (بنه در سـال هشـتم رسـید     248بنه در سال اول تکثیر و به 

تـن در   09/16میانگین وزن کل بنه تولید شده در سال هشـتم   ).برابر
. ا پوشـش بنـه تشـکیل داده اسـت    در صد آن ر 04/25هکتار بود که 

 60بیشترین قطر بنه مربوط به بنه هاي مـزارع سـال سـوم بـود کـه      
به زارعین توصیه . گرم برخوردار بودند 8ها از وزنی بیشتر از بنه درصد

میگردد بنه هاي خود را بـراي کشـت و حصـول حـداکثر عملکـرد از      
  .  مزارع جوان و سه ساله انتخاب نمایند
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