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ندراسة بعض العوامل المؤثرة في إكثار وإنتاج  نبات الزعفرا
Factors affecting propagation and production of saffron plant Crocus sativus L.
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القسم النظري

دة اإلنتاج األساسية خالل وبالتالي فإّن فهم العالقة بين التغذية المعدنية والعضوية ودورها في تكوين الكورمات البنات التي تعد وحتلعب إدارة  التغذية  دوراً محورياً في تأسيس حقول الزعفران، 

ية التي  تلعب دوراً يعدالزعفران محصول معمر، لذا فهو  يتالءم  مع األسمدة العضو،يساعدنا في وضع اآلليات المناسبة لزيادة الغلة من الزعفرانسالمراحل الفينولوجية المختلفة لنمو الزعفران، 

يزيد السماد اآلزوتي .اإلنتاجفي أنه ضمن الترب الفقيرة بالكربون العضوي يصبح  توفير السماد العضوي هو العامل الحاسم والمحدد ( 1992)وزمالؤه Behzadوقد وجد مهًما في هذا الصدد، 
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200،(2008وزمالؤه،Amiri)زيادة الغلة  من الكورمات والتي بدورها تنعكس على اإلزهار

22.5العائد من  مياسم كان حوالي أن(0602)وزمالؤه   Maggioمحدودة ومثيرة للجدل، فقد أظهرت دراساتبطريقة الزراعة بدون تربةاألبحاث المتوفرة حول زراعة الزعفران نجد أَن 

Weathers(2000  )وSouretخلص كل من ، بينما1-هكتار.كغ10الغلة التي تم الحصول عليها في إنتاج الحقول اإليطالية التقليدية المفتوحة والتي وصلت وهو أعلى بكثير من 1-هكتار.كغ

ث الخاصة العديد من األبحاتظهر . في  تجارب الزراعة بدون تربة أن هناك  انخفاضاً ملحوظاً  في محصول التوابل  بالمقارنة مع الزراعة في الحقول المفتوحة(  2013)وزمالؤه Mollafilabiو

ً نخفاضاباإلكثار الخضري الدقيق عن طريق التعضي المباشر  ،(2013وزمالؤه  Cavusogluالخزعة/كورمة1.7-1ترواح مابين حيث ،كثار الكورمات الناتجة عبر هذه الزراعةافي معدالت ا

لنكهة  تعتمد جودة الزعفران بشكل أساسي على تركيز ثالثة نواتج  استقالب أساسية ضمن المياسم والتي تعطي الزعفران اللون وا(.2008وزمالؤه، Sharma)خزعة/كورمة1.84-1و1

افرنال ومحتوى الكروسين والبيكروكروسين والس:والرائحة والتي تشكل خصائصه الفريدة  والمميزة، فقد أكدت الدراسات  أَن المركبات الكيميائية  المسؤولة عن الخواص السابقة الذكر هي

ادية  العالية للزعفران  كمية  المواد الفعالة و النشطة بيولوجياً في الزعفران سعره االقتصادي، إذ أَن القيمة االقتصتحدد المياسم من هذه المواد الفعالة يتأثر بمعامالت التسميد وطول مدة التخزين، 
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النتائج واملناقشة

جامعة دمشق
الزراعيةكلية الهندسة 

علوم البستنةقسم 

لم تسجل اختالفات معنوية في الغلة الجافة من المياسم بين ضمن تجربة دراسة تأثير التسميد العضوي واليوريا في نمو وإنتاج نبات الزعفران 

ازدادت . دونم على التوالي/كغ1.75،1.67،1.63معامالت السماد العضوي وحده أو خليطاً مع كل من مستويي اليوريا المدروسين، حيث وصلت إلى 

. دونم من السنة األولى وحتى الرابعة على التوالي/كغ2.97، 0.184،0.46،1.04الغلة الجافة من المياسم بتقدم المواسم، وبلغت 

، تأخر إنتاج الكورمات 2019-2016وذلك خالل أربعة مواسم ( غ12-8>و8-4>،4-1)تأثير الفئات الوزنية المختلفة للكورمات تيبن دراسة

.وإمكانية عالية لتطور إنتاج الكورمات متوسطة الوزنالصغيرة الوزن  من المياسم حتى العام الثالث

غ 8زنها أن كافة الكورمات المنتجة ومن كافة األوزان المستخدمة كانت كورمات تجارية يفوق والتدفق العميق تظهر تجربةوفي الزراعة بدون تربة 

.غ4-1حتى تلك المنتجة من كورمات  يتراوح وزنهابين 

2.67)ضمن تجارب الزراعة بدون تربة أصغر  معدل تكاثر(خليط-براليت  –بتموس )سجلت معاملة البتموس في تجربة تأثير نوع وسط النمو 

نية مقارنة بين  تقنية الزراعة في التربة  والزراعة بدون تربة في تقأما بالنسبة لتجربة ال(. غ6.72)وأكبر متوسط لوزن للكورمة ( النبات/كورمة

ورمات ذات يقة كالتدفق العميق والزراعة في األوساط كان اإلزهار ضعيفاً في تقنية التدفق العميق مقارنة مع التقنيات األخرى، بينما أنتجت هذه الطر

.غ في الموسم األول والثاني على التوالي16.07، 13.65نوعية عالية بلغ متوسط وزنها 

سجل في معاملة للكورمات، وأن أعلى عدد %(86.33)بينت نتائج الزراعة النسيجية أن أعلى نسبة إستجابة للنمو في شهري أيلول وتشرين األول 

.  الخزعة/كورمة 2.25ليتر  من نفتالين أستيك أسيد  /ملغ1ليتر مضافاً له / ملغ4بتركيز  BAPبنزيل أمينو بورين أدنين 

ضمن تجربة تقدير جودة المياسم، أعلى محتوى من الكروسين والبيكروكروسين في معاملة التسميد العضوي وحده أو مخلوط مع اليوريا سجل 

. انخفضت جودة المياسم المخزنة ألكثر من عامين في تجربة التخزين


