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  چكيده

به منظور بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد اكوتيپ ها و صفات زراعي گياه زعفران آزمايشي به صورت طرح كرت هاي خرد شده در 

 15(سطح  4در شهرستان نطنز اجرا گرديد كه در آن تاريخ كاشت در  1389تكرار در سال  4قالب بلوك هاي كامل تصادفي با 

به عنوان عامل فرعي ) اصفهان و قائن(سطح  2به عنوان عامل اصلي و اكوتيپ هاي زعفران در ) مرداد 15تير و  15خرداد،  15ارديبهشت، 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر ساده تاريخ كاشت و اكوتيپ بر تمامي صفات مورد آزمون معني دار شد ولي . در نظر گرفته شد

و گل ) كالله و خامه(مقايسه ي ميانگين اثر ساده تاريخ كاشت نشان داد كه بيشترين ميزان عملكرد . اثرات متقابل معني دار نگرديد

اكوتيپ اصفهان از نظر تمامي صفات . ارديبهشت حاصل گرديد 15كيلوگرم در هكتار در تاريخ كاشت  07/38و  525/5خشك با ميزان 

و گل خشك را با ميزان صورتي كه بيشترين مقدار عملكرد  شان داد بهمورد بررسي وضعيت بهتري را در منطقه ي مورد آزمايش ن

تأخير در تاريخ كاشت منجر به كاهش معني دار تمامي صفات مورد آزمايش گرديد و اكوتيپ اصفهان از . توليد نمود 81/37و  537/5

  .وضعيت بهتري نسبت به قائن برخوردار بود

  

  .وتيپ، عملكرد، صفات زراعيزعفران، تاريخ كاشت، اك: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

گياهي نيمه گرمسيري و درنقاطي كه داراي زمستان هاي ماليم و تابستان  )(.Crocus sativus Lزعفران با نام علمي 

مقاومت زعفران درمقابل سرما زياد است ولي به دليل اين كه دوره رشد آن مصادف . هاي گرم وخشك باشد به خوبي مي رويد

درجه  35تا  40اين گياه دردماي بين . طبعاً دراين دوره به هواي مناسب و معتدلي نيازدارد .زمستان و اوايل بهار استبا پائيز، 

اين گياه ). 1387و 1370بهنيا، (متر ازسطح دريا عملكرد خوبي را توليد مي نمايد  2300تا  1300سانتي گراد و درارتفاع بين 

پيازهاي اين گياه . ه وتكثير آن از طريق ايجاد پيازچه هاي توپر از پياز مادر صورت مي گيردكروموزوم عقيم بود 24تريپلوئيد با 

). 1379قالوند، (درماه هاي تابستان به صورت راكد درزمين باقي مي مانند و رشد دوباره ي خود را از اوايل پاييز آغاز مي كنند 

مصرف  داخل در آن درصد از 20 تنها كه شودمي محسوب  وركش صادراتي مهم اقالم از زعفران يكي محصول حاضر حال در

دالر قيمت دارد،   350 - 500در بازار جهاني، زعفران ايران هر كيلو . شودصادر مي  جهان  ساير كشورهاي مابقي آن به و شده

  ). Paseban, 2006(د رسدالر به فروش مي 4600دالر و پودر آن در كشور آمريكا  1000 - 1200در حالي كه زعفران ممتاز 

كشت زعفران درايران داراي سابقه تاريخي است به گونه اي كه برخي محققان منشاء اين گياه را ايران دانسته اند 

)Mollafilabi, 2004 .( تن دراستان خراسان نزديك  220هكتار وتوليد بيش از  40000زعفران با سطح زير كشت بيش از

اين گياه از جايگاه ويژه اي دربين گياهان زراعي به دليل نياز آبي كم، . از توليد كشور را به خوداختصاص داده است% 97به 

اقتصاد بعضي ازشهرهاي خراسان به ميزان زيادي به اين گياه . تايجادكار درايام بيكاري كشاورزان و درآمد كافي برخوردار اس

بستگي دارد، از اين رو عوامل فيزيولوژيكي، محيطي و زراعي نظير درجه ي حرارت، خاك، اندازه ي پياز، تاريخ كاشت، تراكم، 

بهنيا، (ردار است روش كاشت، كود دهي، كنترل علف هاي هرز در روش هاي كاشت سنتي ونوين از اهميت ويژه اي برخو

  ).Mollafilabi, 2004و  1374

تركيبات زردرنگ  -1: باشدبه علت وجود سه متابوليت ثانويه اصلي و مشتقات آن مي) كالله خشك شده(ارزش زعفران 

تركيبات تلخ پيكروكروسين كه مسئول طعم زعفران  -2كروسين كه در آب محلول بوده و مسئول رنگ زعفران هستند، 

ها و ترپنوييدها تركيبات گوناگوني از دسته كاروتنوييدها، آنتوسيانين. باشدسافرانال كه مسئول عطر و بوي آن مي -3هستند، 

تركيباتي از . توان كروسين، دلفينيدين و سافرانال را نام برددر كالله و گلبرگ زعفران شناسايي شده است كه از ميان آن ها مي

  ).Hosseinzadeh and Younesi,  2002(باشند ماكولوژيكي ميزعفران هستند كه واجد اثرهاي فار

عملكرد اكوتيپ ها از منطقه اي به منطقه ي ديگر تغيير مي كند و اين نشان دهنده ي اثر متقابل اكوتيپ با مناطق و 

يكنواخت نبودن به عبارت ديگر ( اثرمتقابل ژنوتيپ در محيط). 1379 و اميدبيگي ورمضاني،  1379رمضاني، (محيط مي باشد 

ماهيت اين گونه اثرها و نقش تعيين . ازجنبه هاي گوناگوني مورد مطالعه قرارگرفته است) عملكرد نسبي ژنوتيپ ها درمحيط ها

4



  1389 زمستان، هشتمسال دوم، شماره  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز - فصلنامه علمي پژوهشي فيزيولوژي گياهان زراعي
  

كننده ي آن ها در روند تهيه و اصالح ارقام و يا ژنوتيپ هاي مطلوب بررسي شده و روش هاي سنجش و ارزيابي اينگونه اثر ها 

 Comstock( چنانچه اثر متقابل ژنوتيپ درمحيط زياد باشد، پيشرفت گزينش كاهش مي يابد. رفته استمورد تاكيد قرارگ

and Moll, 1963.(  

اثر متقابل ژنوتيپ در محيط ايجاب مي كند كه انتخاب ارقام فقط براساس عملكرد يك محيط، معيار مناسبي نباشد و بهتر 

محيطي درمكان ها و سال هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرند، تا اطالعات است ژنوتيپ ها در دامنه ي وسيعي از تغييرات 

حاصل از تخمين ميزان سازگاري و ثبات عملكرد ژنوتيپ ها، معيار مطمئن تري براي توسعه ي ارقام و كشت آن ها باشد و 

  ).Johnson et al., 1995; Miller et al., 1959( معرفي ارقام را افزايش دهد كارايي گزينش و

 Adam در شده توليد بذور معمول طور كه به كردند بر اساس تحقيقات انجام شده گزارش 1989و همكاران در سال 

 9ارديبهشت و  25(مي 30 و 15 هاي ديرهنگام كاشت تاريخ به نسبت) ارديبهشت 10(آوريل 30 زودهنگام كاشت هاي تاريخ

باال در تاريخ هاي كاشت  حرارت درجه و نسبي كردند كه رطوبت بيان ها آن. باشند مي تري پايين بذر كيفيت داراي) خرداد

   .است بذر شده كيفيت كاهش باعث احتماالً زود هنگام در طي دوره پرشدن دانه،

اظهار داشتند كه  2001در سال Sadeghzadeh Ahar و  1993همكاران در سال  و Coventry در مطالعات ديگر

دانه،  عملكرد اجزاي و عملكرد گذراني، سازي، زمستان بهاره مانند نمو بر مراحل مختلف رشد و آن تأثير دليل به كاشت تاريخ

بديهي است كه با افزايش .  بسيار حايز اهميت است  محققين توسط گياه كانوپي و توسعه ي آن ها و برگ هاي آغازين تشكيل

كشت اين محصول و همچنين از طريق به نژادي و توليد  توليد از طريق افزايش سطح زير كشت و يافتن مناطق جديد مستعد

توان درآمد ارزي قابل اطميناني را براي كشور تامين محصول با كيفيت مناسب و توسعه ي صادرات زعفران به روش صحيح مي

  . كرد

  

  ها مواد و روش

در  1389به منظور بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد اكوتيپ ها و صفات زراعي گياه زعفران آزمايشي در بهار سال 

آزمايش به صورت طرح كرت هاي خرد شده در . متر مربع  اجرا گرديد 20×   50شهرستان نطنز در يك زمين زراعي به ابعاد 

) مرداد 15تير و  15خرداد،  15ارديبهشت،  15(سطح  4تاريخ كاشت در . يدتكرار اجرا گرد 4قالب بلوك هاي كامل تصادفي با 

درفروردين . به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد) اصفهان و قائن(سطح  2به عنوان عامل اصلي و اكوتيپ هاي زعفران در 

كيلوگرم در هكتار فسفات  75 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص، 75ماه پس از شخم و ا نجام عمليات آماده سازي زمين 

متري با فاصله ي خطوط 4خط كاشت  6هر كرت آزمايشي داراي . كيلوگرد در هكتار پتاس خا لص مصرف گرديد 50خالص و 
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سانتي متر در نظر گرفته  20سانتي متر و عمق كاشت پياز ها  5فاصله ي پياز ها روي خطوط كاشت . سانتي متر بود 30كاشت

سانتي متر و فاصله بين تكرار  50بين بردن اثرات حاشيه اي و كاهش خطا فاصله كرت هاي مجاور از يكديگر به منظور  از . شد

  .متر در نظر گرفته شد 2ها كه توسط يك نهر عريض از يكديگر جدا گرديدند، 

عنوان حاشيه در نظر  به منظور باال بردن دقت طرح، دو خط ابتدايي و ا نتهايي و همچنين يك متر باال و پايين هر كرت به

. براي برداشت گل ها و انتقال آن ها به آزمايشگاه استفاده گرديد) متر مربع 2مساحتي حدود (خط مياني  4گرفته شد و از 

روز يكبار، قبل و يا حوا لي طلوع  5در پنج نوبت و به فاصله ي   26/8/1389تا تاريخ  6/8/1389برداشت گل ها از تاريخ  

سپس وزن تر كالله و خامه ، وزن تر گلبرگ، . فت و پس از انتقال به آزمايشگاه، وزن تر گل تعيين گرديدخورشيد صورت گر

گرم اندازه گيري و به دنبال آن پس از طي مراحل خشك  0/ 01وزن تر دمگل و وزن تر پرچم توسط ترازوي ديجيتال با دقت 

  .ها محاسبه گرديد كردن طبق استاندارد هاي كشاورزي كشور وزن خشك تمامي بخش

و تجزيه هاي  ٪5پس از اندازه گيري صفات، مقايسه ي ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون دا نكن در سطح احتمال 

  .صورت پذيرفت SASآماري با استفاده از نرم افزار 

  

  نتايج

ساده تاريخ كاشت  و اكوتيپ برتمامي  اجزاي گل در گياه  زعفران نشان داد كه اثر نس عملكرد وتجزيه واريا نتايج حاصل از

ولي اثر متقابل آن ها بر هيچ يك از صفات مورد آزمون معني دار نگرديد ). 1جدول (معني دار بود % 1صفات زعفران در سطح 

  ).1جدول (

عدد  25/54با متوسط تعداد گل ) ارديبهشت 15(نتايج حاصل از مقايسات ميانگين داده ها نشان داد كه تاريخ كاشت اول 

 15(عدد در متر مربع باالترين تعداد گل و تاريخ كاشت چهارم  37/53در متر مربع و اكوتيپ اصفهان با متوسط تعداد گل 

عدد گل در متر مربع  كمترين تعداد گل را دارا  88/37عدد گل در متر مربع و اكوتيپ قائن با متوسط  5/36با متوسط ) مرداد

  ).2جدول(است 

 Grestaدر تحقيقي مشابه  مشاهده كردند كه ميزان گلدهي و عملكرد زعفران به دو عامل دما  2009ن در سال و همكارا

بدين ترتيب مي . ها كاهش مي يابدتر عملكرد گل زعفران افزايش و كيفيت كالله در دماي پايين. و رطوبت خاك بستگي دارد

مي رويم، عملكرد گل نيز افزايش مي يابد و به همين دليل توان نتيجه گرفت كه هر چه به سمت تاريخ كاشت ابتدايي پيش 

  . ارديبهشت باالترين متوسط تعداد گل را دارد 15تاريخ كاشت 
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باالترين ميزان وزن تر و وزن خشك گل به ) ارديبهشت 15( جدول مقايسه ميا نگين ها  نشان داد كه در تاريخ كاشت اول

شترين ميزان را به ترتيب به بي در اين شرايط  اكوتيپ اصفهان. توليد مي گردد كيلو گرم در هكتار  07/38و  77/124ميزان 

و  6/65كيلو گرم در هكتار توليد نمود، وزن تر و خشك گلبرگ نيز در تاريخ كاشت اول با ميزان  81/37و  76/122ميزان 

.  هكتار  بيشترين ميزان خود را نشان داد كيلو گرم در 17/ 01و  05/65كيلو گرم در هكتار و اكوتيپ اصفهان با مقدار  77/16

و  70/43كيلو گرم در هكتار و اكوتيپ اصفهان با مقدار   35/11و  90/43وزن تر و خشك دمگل، در تاريخ كاشت اول با ميزان 

دار و وزن تر و خشك پرچم نيز در تاريخ كاشت اول با مق. كيلو گرم در هكتار از مناسبترين وضعيت برخوردار بود 67/11

كيلو گرم در هكتار از مناسبترين وضعيت  26/3و  337/5كيلو گرم در هكتار و اكوتيپ اصفهان با ميزان  30/3و  375/5

در تمامي صفات ذكر شده تاريخ كاشت چهارم و اكوتيپ قائن پايين ترين ميزان را در منطقه مورد آزمايش به . برخودار بود

  ). 2جدول(خود اختصاص دادند 

نيز بر اساس  تحقيقات انجام شده درمنطقه ي دماوند بيان كرد كه پياز زعفران را از موقع خزان  1380در سالامير قاسمي 

تا اواسط مهر مي توان كشت نمود، اما بهتراست در اواسط تابستان كه هوا و زمين بسيار گرم و درصد ) اوايل خرداد( بوته

كشت نشود، مگر اين كه پيازها قبال از خاك در  ،رطوبت نسبي هوا فوق العاده كم است و ممكن است پيازها آسيب ببينند

ير در كشت پياز موجب ظهور ريشه ها وساقچه ها مي شود و موجب تاخ. آورده و در محل سرد و خشكي نگهداري شوند

ها يعني زمان كاشت پياز زعفران را از موقع خزان بوته 1370در سالهمچنين بهنيا  .خسارت به رشد بهينه ي پيازها مي شود

رداد خودداري كرد، زيرا در اين ولي بهتر است از كشت پياز در تير و اوايل م. از اوايل خرداد تا اواسط مهر ماه بيان كرده است

فاصله هوا و زمين بسيار گرم و رطوبت نسبي هوا كم است و احتمال دارد رطوبت پيازها به هنگام جابجايي و كشت از بين رفته 

) مرداد 15(به طرف تاريخ كاشت چهارم ) ارديبهشت 15(بر اين اساس هر چه تاريخ كاشت از اول . و به آن ها آسيب برسد

  .يابد،  به علت افزايش دما وكاهش رطوبت نسبي هوا  احتمال كاهش وزن تر و خشك اجزاي گل افزايش مي يابد انتقال

نتايج حاصل از مقايسات ميانگين ها در اين مطالعه نشان داد كه صفت وزن خشك كالله و خامه كه در واقع همان  

 15( عملكرد گياه زعفران مي باشد و  از نظر اقتصادي بسيارحائز اهميت است، باالترين ميزا ن عملكرد را در تاريخ كاشت اول

كيلوگرم درهكتار توليد نمود و كمترين  537/5ر و اكوتيپ اصفهان با متوسط كيلوگرم در هكتا 5/ 525با متوسط ) ارديبهشت

كيلوگرم  768/3كيلوگرم درهكتار و اكوتيپ قائن با متوسط  750/3با ميانگين) مرداد 15(ميزان عملكرد را تاريخ كاشت چهارم 

آوري زعفران داري و تاريخ كاشت بنه در گلنيز اظهار داشت كه  اثر انبار   1375  در سالصادقي ). 2جدول(درهكتار دارا بود

باشد موثراست، در اين شرايط  بهترين زمان كاشت و انتقال بنه زعفران به مزارع جديد ارديبهشت و به خصوص خرداد ماه مي 

و همكاران در  Molinaهمچنين. كيلوگرم در هكتار زعفران برداشت نمود 8/2توان كه در اين حا لت در سال اول كشت مي

7



  در منطقه نطنز) .Crocus sativus L(گياه زعفران تاريخ هاي كاشت بر عملكرد اكوتيپ هاي بررسي اثر
  

درجه سا نتي گراد در رشد تابستانه  25-23يابي گل ها در زعفران  ند كه مطلوب ترين دما براي تمايزدگزارش كر 2004سال 

  .پياز است كه اين شرايط دمايي را مي توان درماه هاي ارديبهشت و خرداد نيز در منطقه ي نطنز مشاهده كرد

مشخص نمودند كه در دو  1384تا  1380طي پژوهشي در سال هاي  1386 سالدر  در تحقيقي ديگر شكوهيان و اصغري

منطقه ي غرب و شمال اردبيل بين اكوتيپ ها از نظر دو صفت تعداد گل و عملكرد خشك زعفران اختالف معني داري وجود 

د دارد، كه اين مطلب ندارد ولي در منطقه ي جنوب اردبيل بين اكوتيپ ها از نظر دو صفت مذكور اختالف معني داري وجو

  . بين آنهاست بيانگر تفاوت هاي ژنتيكي بين اكوتيپ هاي زعفران و علت اختالف عملكرد
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  مورد آزمونتجزيه واريانس اثر تاريخ كاشت و اكوتيپ بر صفات :1جدول

 مربعات ميانگين 

 منبع تغييرات
درجه 

 آزادي
 وزن ترگل تعدادگل

وزن 

تركالله و 

 خامه

وزن 

 ترگلبرگ
 وزن تردمگل

وزن تر 

 پرچم

وزن خشك 

 گل

وزن خشك 

كالله و 

 خامه

وزن خشك 

 گلبرگ

وزن خشك 

 دمگل

وزن خشك 

 پرچم

 057/0 191/0 430/0 047/0 55/2 047/0 06/3 88/6 60/0 29/25 781/4 3 تكرار

 A( 3 **031/452 **24/2391 **58/16 **92/650 **30/289 **520/4 **136/205 **520/4 **682/40 **08/18 **658/1(تاريخ كاشت 

 050/0 235/0 530/0 058/0 173/3 058/0 771/3 485/8 183/0 17/31 892/5 9 خطا

 B( 1 ***781/1968 **85/10414 **71/135 **24/3144 **82/1468 **277/22 **38/1045 **027/25 **49/260 **95/136 **080/8(اكوتيپ 

 A×B( 3 ns23/12 ns115/19 ns11/101 ns09/1 ns525/27 ns191/0 ns957/5 ns191/0 ns720/1 ns764/0 ns075/0(اكوتيپ ×  تاريخ كاشت

 054/0 334/0 752/0 083/0 781/3 083/0 35/5 04/12 331/0 24/44 365/8 12 خطا

 42/8 02/6 12/6 21/6 05/6 42/6 26/6 29/6 92/5 35/6 35/6  )درصد(ضريب تغييرات 

ns ،*درصد مي باشد 1و  5به ترتيب بيانگر عدم اختالف معني دار، معني دار درسطح ** و.  
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 مورد آزمونمقايسه ميانگين اثر تاريخ كاشت و اكوتيپ برصفات :2جدول

 ميانگين مربعات 

 وزن ترگل تعداد گل عامل
وزن كالله و 

 خامه

وزن تركالله 

 و خامه
 وزن تردمگل وزن ترگلبرگ

خشك وزن 

 پرچم

وزن خشك 

 كالله و خامه

وزن خشك 

 گلبرگ

وزن خشك 

 دمگل

وزن خشك 

 پرچم

            )A(تاريخ كاشت 

 a25/54 a77/124 a4/11 a6/65 a90/43 a375/5 a07/38 a525/5 a775/16 a35/11 a30/3 ارديبهشت 15

 b13/48 b68/110 b17/10 b25/58 b39 b762/4 b78/33 b912/4 b937/14 b12/10 b935/2 خرداد 15

 b25/43 c47/99 c33/9 c4/52 c10/35 c275/4 c37/30 c425/4 c475/13 c15/9 c567/2 تير15

 c50/36 d95/83 d97/7 d3/44 d70/29 d60/3 d15/26 d750/3 d45/11 d80/7 d250/2 مرداد 15

             )B(اكوتيپ 

 a38/53 a76/122 a78/11 a05/65 a70/43 a337/5 a81/37 a537/5 a01/17 a67/11 a26/3 اكوتيپ اصفهان

 b69/37 b68/86 b66/7 b22/45 b15/30 b668/3 b38/26 b768/3 b30/11 b53/7 b261/2 اكوتيپ قائن

  ..مي باشد% 5حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال  *
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