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 در شرایط آب و هوایی شهرری( Crocus sativus) بررسی امکان کشت و توسعه زعفران

1طرقيعليرضا فوالدی
 2مزينانيمصطفي حسينيسيد ،*

 چکیده

(  ه به طال  سرخ موسو  می باشر اع  ال ه صش  شره گیاه عو ران حاال می شرود.   .Crocus sativus Lعو ران ) 

سا  گذشاه تحیییار گسارده ا  ر    شرب عو رران در اقلری      53ابیه تاریخی دارد. در  شب   تو یر عو ران در ایران  س

ها  مخالف ایران مثل  رج، بیرجنر   شهر  رد  ... انجا  شره اسب. بهارین پیاعها  عو ران اع نحرر  ی یرب   وملکررد در    

ا  عو ران برا  بررسری امکران رشرر   توسرعه      یلوگر  اع بهارین پیاعه 433توده ها  عو ران ایرانی یایب می شود. با غ بر 

در مزروره تحیییراتی دانشرگاه آعاد شرهرر       5711این گیاه اسا اده شر. این تحییق برا  ا  ین بار بار ش  مارا   در سا  

این آعمایش به اورر  رتها  صرد شره درقا ب طرک پایه بلو ها   امل تترادیی در سره تکررار اجررا گردیرر.      .انجا  گردیر

مارها  آعمایشی شامل چهار تاریخ  اشب به ونوان وامل االی   د  رق  بومی )اا هان   قراین( بره ونروان وامرل یروری      تی

هرا  ییزیو رو یکی رشرر شرامل شراصص سرحح بررگ         اناخاب شرنر. دراین آعمایش ا ار وملکرد  ال ه عو ران   شراصص 

(LAI(  ماده صش ،)TDM،)  سروب رشر محتو (CGR میرار جذب   )( صا صNAR   انراعه گیر  شر. نارای  نشران )

هرا  مخالرف  اشرب     دار  در تراریخ  داد  ه در تما  ا ار وملکرد  گل) عن تر   صش  گل، پرچ     ال ه( ت ا ر معنری 

 جود نرارد. همهنین ناای  میایسه میانگین ارقا  نشان داد  ه رق  اا هان در تما  ا ار وملکرد   نسبب بره رقر  قراین    

شاه   بنابراین ساعگار  بهار  با منحیه شهرر  دارد. بنابراین درمحر ده شهرر  امکان  شب عو ران  جود دارد   برتر  دا

 توان نسبب به  شب آن در این منحیه اقرا  نمود.  با توجه به مترف    آب   توجیه اقاتاد  آن می

 وملکرد، شاصص رشر (،.Crocus sativus L)عو ران های کلیدی: واژه
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 مقدمه
اع  Crocus sativus L.عو ررران بررا نررا  ولمرری  

سا ه، برر ن سراقه     ول ی، چنر ، گیاهیصانواده عنبق

عو ررران نررواحی معاررر  بررا ارت رراع  دار اسررب.  ررور 

دهرر.   مار اع سحح دریا را ترجیح مری  5733تا 5733

)بسراه بره منحیره( گرل      آبران پیاع عو ران در ا ایرل  

 53-73دادن یر  مزروره حرر د     د ره گل   دهر می

 حاضرر  (. درحرا  5743)بهنیرا،   ر شر  ر ع طو  مری 

  شرور  ارادراتی  مهر   اقال  اع عو ران یکی محتو 

 داصرل  در آن درارر  53 تنهرا   ره  شود می محسوب

ارادر   جهران  سایر  شرورها   مابیی آن به   مترف

 433ران هر  یلرو  شود. در باعار جهانی، عو ران ای می

 - 5533 رره عو ررران ممارراع   د ر   درحررا ی 743 -

د ر  7133آن در  شررور آمریکررا  پررودر د ر   5333

 . (Paseban, 2006)رسر  یر ش می به

طررور گسررارده مررورد  عو ررران در طررب سررنای برره

هرا  آن     اع وتراره   یررآ رده   گیرد اسا اده قرار می

ونوان ضراسیاس ،  مر  بره هضر  طبیعری غرذا،       به

آبریررزش،  هررا   ثرره، ضررر  اراحایدهنررره نرر تسررکین

آ ر، میرو    زاینره تعریق، صلری ن خ، ای بخش، ضر  آرا 

معررره، محرررک تمررایالر جنسرری   ایجرراد قاورررگی  

 .(Rios et al., 1996) شرود  ع درس اسرا اده مری  

 همهنین وتراره  ال ره   گلبررگ عو رران اثرر ضرر      

ردگی در رررررایس درد    ضرررر رررررری، ضررررررا اهاب

 ود نشان داده اسب ررررغوانی اع صرررا  حیررره مر 

(Hosseinzadeh et al., 2002;                   

Karimi et al., 2001). 

ولب  جود سه  شره( به ارعش عو ران ) ال ه صش 

باشرر:   یار آن مری ررری   مشارررماابو یب ثانویه اال

تر یبرار عردرنرگ  ر سرین  ره در آب محلرو        -5

تر یبار تلخ  -5بوده   مسئو  رنگ عو ران هسانر، 

 -7ان هسرانر،  پیکر  ر سین  ه مسئو  طع  عو رر 

باشررر.  سررایرانا   رره مسررئو  وحررر   بررو  آن مرری 

تر یبرررار گونررراگونی اع دسررراه  ار تنوییررررها،    

ها   ترپنوییرها در  ال ه   گلبرگ عو ران  آناوسیانین

ترروان  شناسررایی شررره اسررب  رره اع میرران آنهررا مرری 

 ر سرررین، د  ینیررررین   سرررایرانا  را نرررا  بررررد  

(Hosseinzadeh et al., 2002)برراتی اع . تر ی

باشرنر،   عو ران  ه  اجر اثرها  یارمرا و و یکی مری  

هرا    مواد تلخی هسرانر  ره اع سرایرانا    پیگمران    

شونر. تجزیه  مربوط به  اراتنوییر  ر سین مشاق می

گلو وعیر پیکر  ر سین به ر ش هیررر  یز اسریر ،   

 شود موجب تو یر گلو ز، آگلیکون یرار   سایرانا  می

(Hosseinzadeh et al., 2002). 

حاضرر در ایرران بره اسراان       شب عو ران درحرا  

هرا  اار هان،    درار(   اسراان  24صراسان جنوبی )

درار( منحتر  4 رمان، مر ز ، یزد،  رج   یارس )

(. همهنرین  شرب   5711 ،ابریشرمی گردیره اسرب ) 

عو ران وال ه بر ایران   اسیانیا در  شورها  یرانسه، 

ایاا یا، آ مان، اسرارا یا،   یونان، ا جزایر، متر، مرا ش،

ر سرراان، پا سرراان، چررین   تر یرره    مکزیرر ، هن

 رمضرانی،  ؛5743 بهنیا،اسب )  بیش مارا   شره   

یش تو یرر اع طریرق   بریهی اسب  ه برا ایرزا   (.5742

ریر مساعر  شب   یایان مناطق جایزایش سحح عیر

نرواد    تو یرر    طریرق بره   شب این محتو    ه  اع

ناسب   توسعه اادرار عو رران  محتو  با  ی یب م

ع  قابرل اطمینرانی   توان درآمر ار به ر ش احیح می

 مین  رد.  را برا   شور تأ

تحییق توسرعه  شرب عو رران    هرف اع اجرا  این 

منظور معریی یر  محترو  اقاتراد  جریرر بره       به

منحیه  ایزایش درآمرر   بهبرود  ضرعیب اقاتراد      

ا درجهرب  یزایش تو یر ایرن گیراه گرانبهر   ا  شا رع  

  اهراف برنامره  در راساا ن ای  ایزایش اادرار غیر

 باشر.  شور می انراع بیسب سا ه پن  سا ه د   چش 
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 ها مواد و روش
شرره  هرا  صرد   رراورر آرمایش  همحا عه باین 

 7هرا   امرل تترادیی در     طرک پایه بلروک در قا ب 

ی تکررار   در مزروره تحیییراتی دانشرگاه آعاد اسررالم    

)جرر     ریر گرداجررا   5711سا  عراوی  شهرر  در

ر ترراریخ  اشررب تیمارهرا  آعمررایش شررامل چهرا   .(5

( شررهریور 75شررهریور    54 ،مرررداد 75مرررداد، 54)

)قرازن     شرره    د  رقر  برومی  ونوان یا اور االی  به

  نر.شرونوان یا اور یروی اناخاب  بهاا هان( 

 برردار     ع صاک مزروه به میرار  ایی نمونهابارا ا

گیرر  صتواریار صراک بره آعمایشرگاه       را  انراعهب

(. پ  اع بررسی 5)جر    ریشناسی ارسا  گرد صاک

امی در عمرین  تن  ود د 54ناای  آعمایشگاهی میرار 

 سیله شخ  با صاک مخلروط شرر.    پخش گردیر   به

 543 یلوگر  در هکارار  رود یسر اته       533میرار 

دامری بره     یلوگر  در هکاار  ود پااسه همراه با  ود

 یلوگر  در هکاار  ود اعتره در   543 عمین داده شر.

، امیر    همکاران) سه تیسیی نیز به عمین داده شر

5711). 
برا   عمرین را   ردن  ودها برا صراک،   طپ  اع مخلو

ارورر  بنرر     ررر اسا اده اع  رو ر اراف نمروده      

 پر  اع  در ادامه عمین عراوی آبیار  گردیره  گریب.

، نیشره  شناسری  جه به اطالوار صراک توبا ،شرن گا ر 

ها  آعمایش شامل شرش    رر .گردیرپیاده  آعمایش

مربررع( مار 1)ماررر  4/5×  7  برره ابعرراد  صرری  شررب

بردن اثرار جانبی  منظور اعبین بنر  گردیر. به ی تیس

 هرا    ررر بین مار    سانای 43یروی ها   بین  رر

 پیاعها در یواال .شر گریاهیااله درنظرمار  5االی 

مار  سانای 4ار   یااله ر   ردیف م سانای 73ردیف 

)ولیمحمرر      شرر مارر  شرب    سانای 54در ومق 

. بعر اع  اشب، یر  نوبرب آبیرار     (5725 همکاران،

 گریب.اورر 

 

سه نوبرب   ماه( ) نیمه ا   آبان ها هنگا  اهورگلدر

در عمرران  نر.رهررا برداشررب شرر گررل ر ع، 4یااررله  برره

رش گردیره   سی   لیره  ها شما برداشب، تعراد گل

ها به آعمایشگاه منایرل   برا اسرا اده اع ترراع        گل

پ  اع گیر  شر    ها انراعه دیجیاا  ابارا  عن تر گل

 عن تررر  ال رره، پرررچ ،  هرا،  جراسراع   ال رره اع گررل 

در هرا   گیر  شر. سی  گل دمگل نیز انراعهگلبرگ   

شررنر    گرراد در آ ن صشر     درجه سانای 73دما  

 شررر   ال ررره، پررررچ ، گلبررررگ   دمگرررل  عن ص

بسران ایرن اورراد  عن     گیر  گردیر   با جمرع  انراعه

  صش  گل حاال شر.

شره شامل تعراد گرل،  عن   گیر  پارامارها  انراعه

  تر   صش  گرل، دمگرل،  ال ره، گلبررگ   پررچ       

ها  ییزیو و یکی رشر شامل شراصص سرحح    شاصص

، سرروب  (RGR) سروب رشرر نسربی   ،(LAI)برگ 

   میرررار جررذب صررا ص   (CGR)شررر محتررو   ر

(NAR) گیر  شرنر انراعه. 

د مرین آبیرار  ارورر     ها بعر اع پایان بردشب گل

هرا    گیرر  شراصص   منظور انراعه بهگریب   در ادامه 

هرا   اشرب    بردار  اع ردیرف  رشر وملیار یادداشب

ها آغاع شر   تا پایان رشر محترو  هرر    حاشیه  رر

بار این ومرل     ششر  انجا  بردا یکبار نمونهر ع  53

برردار  گیراه بره آعمایشرگاه      در هر نمونره  .تکرار شر

گیر  شر. سری    منایل   طو     عن تر برگ انراعه

گراد صش  شرره     درجه سانای 73در آ ن در دما  

گیر  شر. بییه پارامارهرا    ها انراعه  عن صش  برگ

ا اده اع وملکرررد برررگ   طررو  آن رشررر نیررز بررا اسرر

 ها  عیر محاسبه گردیر: یله یرمو  س به
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LAI ،RGR ،CGR   NAR    به ترتیرب شراصص

سحح برگ، سروب رشر نسبی، سروب رشرر گیراه     

: T گر (،)  عن صش  برگ :W سروب جذب صا ص؛

: سررحح عمررین GA: سررحح برررگ، LAعمرران )ر ع(، 

تجزیه آمرار    بردار ، پ  اع اتما  یادداشبباشر.  می

ایرزار   اسا اده اع نرر   ش اساانرارد   بامشاهرار با ر 

SAS    میایسه میانگین تیمارها برا اسرا اده اع ر ش  

 انجا  شر. (DMRT) دانکن

 

 نتايج

 صفات عملکردی زعفران

دار   اشب بر ر   ا ار وملکرد  معنری   اثر تاریخ

در  5711(. برر ایرن اسراس در سرا      7نبود )جر   

شرهریور   75مررداد ترا    54منحیه شرهرر  اع تراریخ   

هررا   عو ررران  جررود داشررب   ترراریخامکرران  اشررب 

ثیر  بر وملکرد عو ران نراشب  ره  الف  اشب تأمخ

ناای  این تیحیق وک  ناای  تحیییار ولیمحمرر   

مری باشرر  ره شرایر بره د یرل       ( 5725)  همکاران 

ت ا ر آب   هوا  د  منحیه   یا ارقا  اسا اده شرره  

 ٪5در سرحح   بر ار ار وملکررد    می باشر.اثر رق 

 دار بود. رق  اا هان در تمامی ا ار وملکرد  معنی

صود اصاتا  داد   بنابراین بررا    میرار با تر  را به

 اشب در منحیه شهرر  بهارر اع رقر  قراین بروده       

باشر. اثر مایابرل رقر  در    دارا  ساعگار  با تر  می

 (.7دار نبود )جر    تاریخ  اشب، معنی

 

 

 

 

 های رشد زعفران خصنتايج تجزيه شا

های  سرعت رشد نسبی زعفران در برداشت

 مختلف

ها  مخالف بر سروب رشر نسبی  ییی اثر برداشب

دار برود   بییره تیمارهرا   اثررار مایابرل آنهرا        معنی

هرا،   (. در میایسره میرانگین  4برود )جرر     دار ن معنی

)گر  بر گر  در ر ع( 5717/3برداشب د   با میانگین 

رشر نسبی   برداشب ا   با میانگین  با ترین سروب

)گر  بر گر  در ر ع(  مارین سرروب رشرر    5575/3

ها حر  اسری ایرن    نسبی را دارا بودنر   بییه برداشب

 (.1د  قرار داشانر )جر   
 

 سرعت رشد زعفران در

 های مختلف برداشت

شود  ه اثرر رقر       مشاهره می 4توجه به جر   با

دار شره اسرب یعنری    معنی ٪5اثر برداشب در سحح 

هرا    ان   ه  برین برداشرب  اینکه ه  بین ارقا  عو ر

اصراالف   ٪22نظر شاصص رشر به احاما  مخالف اع

 جود دارد. اثر مایابل رق  در برداشب نیرز در سرحح   

دار بود   نشانگر آن اسب  ه ارقرا    معنی ٪5احاما  

براه    ٪22ها  مخالف در سحح احاما   در برداشب

دهرر  ره میرانگین     نارای  نشران مری    .اصاالف دارنر

ار گریانرر  ره   ها  آمار  مخالف قر تیمارها در گر ه

دار بین آنهرا اسرب. یعنری رقر       نشانگر اصاالف معنی

 قرراین شرراصص رشررر بررا تر  اع رقرر  اارر هان دارد 

 (.4)جر   
   همهنین میایسه میانگین تیمرار برداشرب انجرا    

مخالرف   ها  آمرار   مشاهره شر  ه تیمارها در گر ه

دار برین آنهرا    ار گریانر  ه نشانگر اصراالف معنری  قر

)گرر  برر    547/7   با میانگین اسب. یعنی برداشب ا

هرا   رشر گیراه   بییره برداشرب   ( با ترین شاصص ر ع

 باشر. ترین شاصص رشر گیاه را دارا می پایین
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مایابرل رقر  در برداشرب نیرز      میایسه میانگین اثر

هرا  یکسران    رداشرب دهرر  ره ارقرا  در ب    نشان مری 

سروب رشرشان باه  ما را ر اسرب.   ایرن اثرر در     

تر اسب. رق  قراین  ها  پنج    شش  مشهود برداشب

دار  سرروب   طور معنری  هدر برداشب پنج    شش  ب

دارا   رشر با تر  نسبب بره رقر  اار هان داشرب.    

هررا دارا   بیشررارین شرراصص رشررر   بییرره برداشررب

 (.2   تر  هسانر )جر شاصص رشر پایین

 

 لص زعفرانسرعت جذب خا

 های مختلف در برداشت

شرود   توجه به جر   تجزیه  اریان  مشاهره مری با

جررز اثررر برداشررب بییرره اثرهررا  سرراده   مایابررل  هبرر

هرا  مخالرف در    دار نشره اسرب. اثرر برداشرب    معنی

ارای  میایسره   ن (.4دار برود )جرر      معنری  %5سحح 

 337/3یانگین برداشب ا   با م میانگین نشان داد  ه

ها  چهرار ،   بیشارین سروب جذب صا ص   برداشب

تررین شراصص سرروب جرذب      پنج    ششر  پرایین  

 (.53صا ص را داشانر )جر   

 

 شاخص سطح برگ زعفران

هرا  مخالرف برر ایرن ار ب در       ییی اثر برداشرب 

دار بود. این امر  بریهی صواهرر برود    معنی %5سحح 

ها  گیاه  زان برگیزایش ر ع بعر اع  اشب میعیرا با ا

تبع آن شاصص سحح برگ نیز ایزایش  رشر یایاه   به

ها برا   نایجه میایسه میانگین (.4صواهر یایب )جر   

داد  رره  % نشرران 5ر ش دانکررن در سررحح آمررار   

بیشررارین  31/5572برداشررب ششرر  بررا میررانگین   

 14/27انگین شاصص سحح برگ   برداشب ا   با می

را بودنرر )جرر     بررگ را دا  مارین شاصص سرحح  

55.) 

 

 گیری بحث و نتیجه
بررسری مشرخص شرر در منحیره شرهرر       در این 

ا امکران ایرزایش وملکررد گرل     توجه به صنکری هرو  با

عراوری  جرود دارد    ها  به ، با اسا اده اع ر شعو ران

امیررر    همکرراران هررا  بررر  ار ییررر  اسررب رره تأ

شب عو ران در منحیره  گزارش نمودنر   (  ه5711)

پذیر بوده   تیمارها   ود  مخالف برر   مکاندما نر ا

ثیر ها  عو ران ترأ  ا ار وملکرد    میزان ماابو یب

دار  گذاشاه اسب. در تحیییری دیگرر    مثبب   معنی

( بیان نمودنر  ره امکران   5711 وچکی   همکاران )

ارورر   عو ران در مشرهر  جرود داشراه   بره      شب

 ر، حبوبرار   گیاهران دار یری    شب مخلوط با غرال 

داد  ه  شب مخلوط باشر. ناای  نشان   شب می قابل

دانه   عنیران بهاررین  شرب مخلروط      عو ران با سیاه

 باشر.   می

Yadollahi et al (2006)    امکان  اشرب عو رران

انگلسررراان را مرررورد  East-Midlandsدر منحیررره 

 اشرب  محا عه قرار دادنر. ناای  نشان داد  ه امکران  

ا   مریارانره هوا  سرد   بعو ران در انگلساان   در آ

هروا  شرما        هروا شربیه آب    جود دارد  ه این آب

 باشر. ایران می

توجه به ناای  حاال اع تجزیه  اریان    میایسره  با

شود  ه بین  میانگین وملکرد گل عو ران مشاهره می

دار   جرود   ها  مخالف  اشب اصاالف معنری  تاریخ

محرر ده  باشرر  ره در    نرارد   این برران معنری مری   

شرهریور مراه    75مررداد ترا    54تروان اع   شهرر  مری 

 ییرر  اسرب  نسبب به  شب عو ران اقرا  نمود  ه تأ

نسربب  ها  مخالف  بر  ار سایر محییان  ه در تاریخ

بررا  مثرا  در    .انرر  به  اشب عو رران اقررا  نمروده   

تحیییی مشاهره شره  ه گلرهی عو ران به د  وامل 

 تر   . در دما  پاییندما   رطوبب صاک بساگی دارد
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ها  وملکرد گل عو ران ایزایش یایب    ی یب  ال ه

 .  (Gresta et al., 2009) اهش داشب 

همهنین در  لیه ار ار وملکررد  گرل برین د      

  برروده   دار رقرر  اارر هان   قرراین اصرراالف معنرری 

با تر  قررار   شره اا هان در سحح همیشه رق  بومی

ه گریرب  ره بررا     تروان نایجر   مری گریانر. بنابراین 

ترر اع رقر     حیه شهرر  رق  اا هان صیلی مناسبمن

 باشر. قاین می
توجه به ناای  حاال اع تجزیه  اریران    همهنین با

هررا   هررا بررین شرراصص     میایسرره میررانگین داده 

شرود  ره برا ایرزایش      مشخص میر ییزیو و یکی رش

ر ع پ  اع  اشرب ترا    13تعراد ر ع پ  اع  اشب )اع 

رشر ها  ییزیو و یکی  میزان شاصص  شش برداشب(،

دهنرره آن اسرب  ره     نیز ایزایش یایاه اسب   نشران 

یشی   ر یشی در منحیره  نظر رشر عا شب عو ران اع

توجه به نیاع آبی      باشر   با قبو  می شهرر  قابل

توجیه اقاتراد ،  شرب ایرن محترو  در شرهرر       

 شود   توایه می

عو رران   آمرره  شرب   دسب هتوجه به ناای  بپ  با

اا هان(در منحیره شرهرر  میرر ن     شره)رق  بومی 

 اشرب آن در ایرن منحیره تواریه      ارریه بروده     به

 گردد.      می

 

 
 

 

 یمشخصات اقليمی منطقه مزرعه تحقيقات –1جدول 

 بارنرگی سا یانه

 مار( )میلی
 ورض جغراییایی طو  جغراییایی

 ارت اع اع سحح

 )مار( دریا

 میانگین دما  سا یانه

 گراد( جه سانای)در

1/574 '73, ˚74 '31, ˚45 5553 51 

 
 

 

 خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک سطحی مزرعه تحقيقاتی –2جدول 

 ومق صاک

(cm) 
 E.C بایب صاک

(mµ/cm
2
) 

pH 
O.C 

% 
N 

(ppm) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 

 74 74 53 7 4/4 7  و  رسی 3 – 54

 74 73 54 5 1/4 4/5  و  رسی 54 - 73
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 تجزيه واريانس )ميانگين مربعات(صفات عملكردي زعفران -3 جدول

 منبع تغییرار
S.O.V 

درجه 

 آعاد 
D.F 

  عن تر گل تعراد گل
 عن تر 

  ال ه

 عن تر 

 گلبرگ

 عن تر 

 دمگل

 عن تر 

 پرچ 

 عن صش  

 گل

 عن 

صش  

  ال ه

 عن صش  

 گلبرگ

 عن صش  

 دمگل

 عن 

صش  

 پرچ 

 35/3 51/3 45/3 54/3 15/5 375/3 14/5 33/1 54/3 37/55 47/751 5 تکرار)بلوک(
  رر االی 

 )تاریخ  اشب(
7 51/415 47/52 55/3 53/1 13/7 341/3 72/7 55/3 12/3 74/3 37/3 

 34/3 27/3 17/5 13/3 75/2 54/3 13/2 15/55 13/3 71/42 14/5433 1 صحا   رر االی
 53/5 ** 51/54 ** 27/52 ** 41/2 ** 75/545 ** 77/5 ** 74/541 ** 34/745** 41/2** 75/5527** 54/57771 ** 5  رر یروی )رق (

 32/5 54/5 73/5 54/3 45/55 52/3 21/55 24/51 44/3 3/22 15/5145 7 رق  ×تاریخ  اشب 
 34/3 41/3 57/5 74/3 15/4 327/3 21/4 73/57 74/3 57/72 14/273 1 صحا

 24/51 57/57 55/53 54/55 54/57 35/51 75/51 71/54 27/54 47/55 57/57  ضریب تغییرار
 درار    5   4دار در سحح احاما   به ترتیب معنی **   *

 
 مقايسه ميانگين صفات عملكردي زعفران -4جدول 

  عن تر گل تعراد گل ارقا  
 عن تر 

  ال ه

 عن تر 

 گلبرگ

 عن تر 

 دمگل

 عن تر 

 پرچ 

 عن 

 صش  گل

 عن صش  

  ال ه

 عن صش  

 گلبرگ

   عن صش

 دمگل

 عن صش  

 پرچ 

 a 77/555 a 17/54 a 54/5 a 71/57 a 22/1 a 55/5 a 21/1 a 77/5 a 27/7 a 15/5 a 55/5 اا هان

 b 43/71 b 54/55 b 24/3 b 15/4 b 21/7 b 71/3 b 15/7 b 41/3 b 43/5 b 55/5 b 71/3 قاین
 ) عن به گر ( دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5 ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما  میانگین
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 تجزيه واريانس )ميانگين مربعات( شاخصهاي رشدي زعفران -5جدول 

 منبع تغییرار
S.O.V 

 درجه آعاد 
D.F 

RGR CGR NAR LAI 

 44/427715 ** 3333337/3 541/5 ** 331/3  ** 5 )بلوک( تکرار
 34/545124 3333334/3 515/3 3335/3 7  رر االی )تاریخ  اشب(

 57/547744 3333335/3 157/3 3335/3 1 صحا   رر االی
 44/443171 33333335/3 14/7 ** 333334/3 5  رر یروی )رق (

 14/55412 3333337/3 531/3 3335/3 7 تاریخ  اشب * رق 
 37/524457 3333337/3 75/3 3337/3 1    رر یرویصحا

 34/53754111 ** 333337/3 ** 11/77 ** 334/3  ** 4 برداشب
 54/51472 3333335/3 3722/3 3331/3 54 برداشب * تاریخ  اشب

 55/45542 3333334/3 133/3 ** 335/3 4 برداشب * رق 
 74/51415 3333334/3 323/3 335/3 54 برداشب * تاریخ  اشب * رق 

 51/54244 3333337/3 5122/3 3332/3 711 صحا   ل
 11/55 21/51 71/51 22/57  ضریب تغییرار

 درار 5   4دار در سحح احاما   ترتیب معنی به **                          *
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 ** هاي مختلف بر ميانگين سرعت رشد نسبی مقايسه اثرات برداشت -6جدول 

 دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   میانگین**

 

 ** مقايسه ارقام زعفران از نظر سرعت رشد -7جدول 

 قاین اا هان تیمار )ارقا (

 5445/5 2141/3 میانگین

 B A میایسار
 دار دارنر. اصاالف معنی ٪5ها  یاقر حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   میانگین** 

 

 
 * هاي مختلف بر ميانگين سرعت رشد مقايسه اثرات برداشت -8جدول 

 دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   میانگین*

 

 برداشب شش  برداشب پنج  برداشب چهار  برداشب سو  برداشب د   برداشب ا   تیمار 

 5554/3 5551/3 5554/3 5752/3 5717/3 5575/3 میانگین

 C A AB BC BC BC میایسار

 تیمار 
برداشب 

 ا  
برداشب 

 د  

برداشب 

 سو 
برداشب 

 چهار 
برداشب 

 پنج 
برداشب 

 شش 

 5751/5 7275/5 5541/5 2571/3 4757/3 5324/3 میانگین)گر  بر ر ع(
 F E D C B A میایسار

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

 نامه ، ویژه1391تابستان  ،35-1  شماره ،9سال  /پژوهشی گیاه و زیست بوم - فصلنامه علمی 

 

88ّ

   

 

 

 

 

 ** بر سرعت رشد زعفران  مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم در برداشت -9جدول 

 برداشب شش  برداشب پنج  برداشب چهار  اشب سو برد برداشب د   برداشب ا   تیمار 

 قاین اا هان قاین اا هان قاین اا هان قاین اا هان قاین اا هان قاین اا هان رق 

 74/5 23/5 12/5 73/5 537/5 347/5 227/3 147/3 137/3 715/3 53/3 552/3 میانگین

 H H G FG EF DE CDE CD C B B A میایسار

 دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   یانگینم**                
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 ** هاي مختلف سرعت جذب خالص زعفران در برداشتمقايسه ميانگين  -11جدول 

 دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   میانگین**

 
 ** هاي مختلف بر ميانگين شاخص سطح برگ مقايسه اثرات برداشت -11جدول 

 تیمار 
برداشب 

 ا  
برداشب 

 د  

برداشب 

 سو 
 برداشب

 چهار 
برداشب 

 پنج 
برداشب 

 شش 

 31/5572 23/455 15/437 37/742 37/575 14/27 میانگین

 F E D C B A میایسار

 دار نرارنر. اصاالف معنی ٪5ها  دارا  حر ف مشارک محابق آعمون دانکن در سحح احاما   میانگین**

 

 منابع
 اناشارار طوس. شناصب عو ران در ایران.. 5711 ح..م،ابريشمی

 

ثیر  ود شیمیایی   عیسای نیار  ن بر وملکرد  می   . تأ5711 م.ح.فتوکیان. و ح.ترابی، ع.گلزاد، امیدی،ح.، ح.نقدی بادی،

 .73. یتلنامه گیاهان دار یی. شماره (.Crocus sativus L) ی ی عو ران 

 

 نشر آینرگان. عو ران طال  سرخ ایران.. 5713 ت.،امیرقاسمی

 

 اه تهران.گاناشارار دانش وب عو ران.عرا. 5743 ر..م،بهنیا

 

دانشگاه  .نامه  ارشناسی ارشر ولو  باغبانی ی  نیشابور. پایان. بررسی اثر  عن پیاع ر   وملکرد عو ران در اقل5742 رمضانی،ا.

 تربیب مررس تهران.

 

ارین قرازن(   تعیرین مناسرب   نورد   تروده  سنجی  شب عو ران )توده بج . امکان5725 ، و م.مختاری.عزيزاوعلیمحمدی،ر.، ا.

 .5-1تاریخ  اشب آن در منحیه میانه. د اعدهمین  نگره ولو  عراوب   ااالک نباتار ایران، دانشگاه آعاد  رج، ا حه : 

 

 تیمار 
برداشب 

 ا  
برداشب 

 د  

برداشب 

 سو 
برداشب 

 چهار 
برداشب 

 پنج 
برداشب 

 شش 

 3352/3 3355/3 3357/3 3357/3 3357/3 3357/3 میانگین

 AB AB A AB B C میایسار
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در  شب مخلوط با غالر، ( .Crocus sativus L). ارعیابی وملکرد عو ران 5711 گانی. و ب.للره نیا، س.نجیب کوچکی،ع.ر.،

 .  5. شماره 4ها  عراوی ایران. جلر  ان دار یی. مجله پو هشحبوبار   گیاه
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