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  چكيده 

 
اي، دارويي و صادراتي با ارزشي است كه بدون  محصول ادويه) L. Crocus sativus(زعفران 

هاي مختلف شهرت و مرغوبيت جهاني اين محصول به   در زمان. انجام فرايند خاصي قابل مصرف است
 و كار مي شود اين گياه در مناطق محدودي از كشور كشت. منشا و خاستگاه آن ايران، تعلق داشته است

و بررسي سازگاري آن به شرايط اقليمي جديد در كشور، موجب گسترش حوزه كشت و افزايش 
به همين منظور سه اكوتيپ مختلف از سه منطقه مهم كشت زعفران در . محصول و صادرات آن مي شود

استان اردبيل استان خراسان شامل منطقه تربت حيدريه، كاشمر و قاين تهيه و در سه منطقه مختلف در 
به مدت چهار . هاي كامل تصادفي در چهار تكرار بطور يكنواخت كشت شدند در قالب طرح پايه بلوك

ها در هر مترمربع برحسب گرم و عملكرد در  سال صفات تعداد گل در هر متر مربع، وزن خشك كالله
 هر بوته و وزن متوسط در پايان سال چهارم، تعداد پياز در. گيري شد هكتار برحسب كيلوگرم اندازه

تجزيه واريانس براي هر صفت در هر منطقه به صورت اسپليت . پيازهاي هر بوته نيز ياداشت گرديد
نتايج حاصل نشان داد . پالت در زمان، تجزيه واريانس مركب براي سه منطقه و تجزيه پايداري انجام شد

ها در سال ها و مناطق  و عملكرد اكوتيپكه سه اكوتيپ از نظر عملكرد با هم اختالف معني دار دارند 
با )  كيلوگرم در هكتار95/4( كاشمر  عملكرد اكوتيپ). محيط×اثر متقابل اكوتيپ(متفاوت است  مختلف

ضريب تغييرات محيطي اكوتيپ كاشمر نيز از دو . دار داشت عملكرد دو اكوتيپ ديگر اختالف معني
  . ها از اين نظر چندان زياد نبود يپاكوتيپ ديگر بيشتر بود  ولي اختالف بين اكوت

  
  اثر متقابل، اكوتيپ محيط، تجزيه مركب، زعفران، سازگاري، منطقه اردبيل:  کليدیواژه های

  

  مقدمه
هاي سبز تيره  زعفران گياهي علفي، چند ساله با برگ

كالله سه شاخه همراه با قسمتي از خامه، پس از . است
هند و داراي د خشك شدن محصول اصلي را تشكيل مي

عطر و طعم تلخ با بوی تند است كه ناشي از ماده كروسين 
 کروموزوم عقيم بوده ٢٤اين گياه تريپلوئيد با ). ١(باشد  مي

هاي توپر از پياز مادر  و تكثير آن از طريق ايجاد پيازچه
 هاي تابستان  گياه در ماه پيازهاي اين. گيرد صورت مي

ند و رشد دوباره خود را از مان بصورت راكد در زمين باقي مي
  ). ٧(كنند  اوايل پاييز آغاز مي

مهمترين مناطق كاشت زعفران از گذشته تا به حال در   
 درجه شمالي از فالت ٥٠ تا ٣٠هاي جقرافيايي  فاصله عرض

هاي   در زمان). ١(ايران در شرق تا اسپانيا در غرب قرار دارد 
به منشا و مختلف شهرت و مرغوبيت جهاني اين محصول 

 ٨٠خاستگاه آن ايران تعلق داشته است و ايران بيش از 
را توليد )  تن در سال١٧٠معادل (درصد زعفران دنيا 

اي به منطقه ديگر  ها از منطقه عملكرد اكوتيپ). ٦(كند  مي
كند و اين نشان دهنده اثر متقابل اكوتيپ با  تغيير مي

محيط *نوتيپژ اثر متقابل). ٣ و ٢(باشد  مناطق و محيط مي
ها  ژنوتيپ به عبارت ديگر يكنواخت نبودن عملكرد نسبي(
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٥٦٤  ١٣٨٦، ٤، شماره ۳۸ه مجله علوم كشاورزي ايران، دور  

هاي گوناگوني مورد مطالعه قرار گرفته  از جنبه) ها در محيط
ماهيت اينگونه اثرها و نقش تعيين كننده آنها در روند . است

هاي مطلوب بررسی شده و  تهيه و اصالح ارقام و يا ژنوتيپ
اثرها مورد تاكيد قرار  ههاي سنجش و ارزيابي اينگون روش

نشان ) ١٩٦٣(كامستاك و مول ). ١٦ ، ١٠(گرفته است 
محيط زياد باشد، پيشرفت *دادند كه اگر اثر متقابل ژنوتيپ

محيط ايجاب *اثر متقابل ژنوتيپ. يابد گزينش كاهش مي
كند كه انتخاب ارقام فقط بر اساس عملكرد يك محيط،  مي

ها در دامنه  وتيپمعيار مناسبي نيست و بهتر است ژن
هاي مختلف  ها و سال وسيعي از تغييرات محيطي در مكان

مورد ارزيابي قرار گيرند، تا اطالعات حاصل از تخمين ميزان 
تري براي  ها، معيار مطمئن سازگاري و ثبات عملكرد ژنوتيپ

توصيه ارقام و كشت آنها باشد و كارآيي گزينش و معرفي 
  ).١٨ ، ١٧(ارقام را افزايش دهد 
هاي جداگانه براي هر آزمايش اختالف  تجزيه واريانس
هاي مورد آزمايش را در هر محيط نشان  عملكرد ژنوتيپ

محيط را *دهد ولي وجود يا عدم وجود اثر متقابل ژنوتيپ مي
توان بوسيله تجزيه مركب اثبات كرد و امكان برآورد  فقط مي

 با وجود .شود اين نوع اثرهای متقابل از اين طريق فراهم مي
اين، تجزيه مركب نيز معموال اطالعات ناقصي در ارتباط با 

گذارد  هاي مختلف در اختيار مي پايداري ارقام در محيط
محيط، امكان *دار شدن اثر متقابل ژنوتيپ با معني). ٩(

گيري دقيق براي سازگاري ارقام وجود نخواهد داشت،  نتيجه
ارزيابي هاي مختلفي را به منظور  لذا محققين روش

پلستد و . اند ها ارايه كرده سازگاري و پايداري ژنوتيپ
براي هر جفت واريته يك جدول تجزيه ) ١٩٥٤(پترسون 

هاي با كمترين  واريانس مركب تشکيل داده و ژنوتيپ
ميانگين واريانس اثر متقابل را به عنوان ژنوتيپ پايدار در 

يپ كارآيي اما روش مذكور با افزايش تعداد ژنوت. نظر گرفتند
. دهد ها از دست مي خود را به علت زياد شدن تعداد تجزيه

براي حذف اثر مقياس روي ) ١٩٧٨(فرانسيس و كاننبرگ 
پارامتر پايداري، جذر واريانس محيطي را به ميانگين هر 

محيطي ) CV(ژنوتيپ تقسيم كرده و از ضريب تغييرات 
  . كردندهاي پايدار استفاده بدست آمده براي تعيين ژنوتيپ

هاي مختلف  ها و محيط محققين ديگر رابطه عملكرد ژنوتيپ
اند و از اين رو روش  اي خطي يا تقريباً خطي دانسته را رابطه

ها و  تجزيه رگرسيون خطي را براي ارزيابي واكنش ژنوتيپ
 ، ١٤ ،١٢(اند  تعيين ثبات فنوتيپي مورد استفاده قرار داده

ار داشتند كه شاخص اظه) ١٩٦٦(ابرهارت و راسل ). ٢٢
هاي مورد آزمايش  محيطي بهتر است مستقل از ژنوتيپ

باشد و بر اساس فاكتورهاي محيطي مانند بارندگي، دما، 
رطوبت و حاصلخيزي خاك بدست آيد، ولي آنها نتوانستند 

به عنوان يك (با اطالعات موجود، ارتباط بين اين فاكتورها 
راين، اختالف بناب. و عملكرد را محاسبه كنند) شاخص

ها در يك محيط را از ميانگين  ميانگين عملكرد همه ژنوتيپ
سعيد و . كل به عنوان يك شاخص محيطي معرفي كردند

بارندگي و درجه حرارت را به عنوان ) ١٩٨٣(فرانسيس 
محيط مطرح *مهمترين عامل در توزيع اثر متقابل ژنوتيپ

 كردند و اظهار داشتند كه در محاسبه شاخص محيطي،
حداقل و حداکثر دما، بارندگي و ارتباط آنها با رطوبت در 

اي  محيط در رشد سورگوم دانه*توزيع اثر متقابل ژنوتيپ
  .بسيار مهم بوده است

نحوه رشد گياه زعفران طوري است كه اين گياه در 
در ) ارديبهشت تا آبان ماه(طول فصل رشد ساير گياهان 

هاي خاصي  راقبتباشد و نياز آبي و م حالت استراحت مي
هاي پاييز و  ماه(نياز ندارد، ولي در پايان فصل زراعي 

اين گياه فعال بوده و نياز به نيروي كار زيادي دارد ) زمستان
نظر به اينكه در فصول پاييز و زمستان منابع آبي ). ٥(

گيرد و كشاورزان اغلب در اين  اردبيل مورد استفاده قرار نمي
كنند، به  ي بزرگ مهاجرت ميفصول بيكارند و به شهرها

منظور استفاده بهينه از منابع آبي و اراضي كه به دليل كم 
توان به  آبي در طول فصل زراعي قابل كشت نيستند، مي

كشت اين گياه با ارزش اقدام كرد تا يك منبع جديد 
درآمدي براي كشاورزان منطقه ايجاد شده و سطح اشتغال 

 بدون اينكه سطح زير را در فصول بيكاري افزايش دهد،
  . كشت محصوالت آبي رايج در منطقه كاهش پيدا كند

بنابر اين، هدف از اين پژوهش، بررسي امكان كاشت زعفران 
در شرايط اقليمي اردبيل، شناسايی اکوتيپ های سازگار به 

يابي به بهترين منطقه تامين پياز زعفران  منطقه و دست
  .استبراي گسترش سطح زير كشت اين محصول 

  
  واد وروش هام

 تا ١٣٨٠هاي  اين پژوهش در شهرستان اردبيل در سال
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با توجه به تفاوت آب و .  به مدت چهار سال انجام شد١٣٨٤
هوايي و نوع خاك در دشت اردبيل، به منظور مشخص 
كردن بهترين منطقه كشت زعفران، اين تحقيق در سه 

هر در م. سمت شمال، جنوب و غرب شهر اردبيل انجام شد
 از سه منطقه مهم كشت زعفران در استان ١٣٨٠ماه سال 

خراسان شامل منطقه تربت حيدريه، كاشمر و قاين پياز 
زعفران به عنوان سه اكوتيپ متفاوت تهيه شد و اين سه 
اكوتيپ در سه منطقه مذكور در استان اردبيل در قالب طرح 

 هاي كامل تصادفي در چهار تكرار بطور يكنواخت پايه بلوك
) سه پياز در هر کپه(ای  کشت به صورت کپه. كشت شدند

فاصله بين . هايی به طول چهار متر انجام شد در روی رديف
متر و عمق   سانتي٣٠ها  متر، فاصله کپه  سانتي٦٠ها  رديف

در هر کرت پنج . متر در نظر گرفته شد  سانتی٢٥کاشت 
كشت به صورت هيرم كاري بود و از . رديف کشت گرديد

 دوم به بعد فقط يكبار آبياري در اواسط مهر ماه هر سال
اوايل (در حدود ده روز بعد از اولين آبياري  .سال انجام شد

ها  در هر سال زراعي، بعد از حذف اثر حاشيه، گل) آبان ماه
در چند مرحله جمع آوري و تعداد گل در هر متر مربع 

ل و ها متوسط طو محاسبه گرديد و بعد از جدا كردن كالله
تعداد كالله در هر گل اندازه گيري شد و وزن خشك 

ها برحسب گرم در هر متر مربع محاسبه گرديد و  كالله
. عملكرد هر اكوتيپ در هكتار برحسب كيلوگرم برآورد شد

نظر به اينكه گياه زعفران چند ساله بوده و آزمايش در سه 
منطقه انجام شد، ابتدا تجزيه واريانس به صورت اسپليت 

الت در زمان براي هر منطقه انجام شد و سپس تجزيه پ
واريانس مركب بر اساس ميانگين هر اكوتيپ در چهار سال 

براي تكميل . در هر تكرار براي سه منطقه انجام گرفت
ها،  تجزيه واريانس مركب و بررسي تغييرات عملكرد اكوتيپ

ضريب تغييرات محيطي براي سه اكوتيپ مورد مطالعه 
ها و رسم  ها، مقايسه ميانگين  برای تجزيه داده.برآورد شد

 استفاده Excel و Mstatc ،SPSSافزارهای  ها از نرم نمودار
  . گرديد

  نتايج
هاي ساده به صورت اسپليت  نتايج حاصل از تجزيه 

 گل در هر متر دپالت در زمان در هر منطقه از نظر تعدا

رم مربع و عملكرد خشك زعفران در هكتار بر حسب كيلوگ
در دو .  درج شده است٢ و ١، در جداول  براي سه اكوتيپ

ها از نظر دو صفت   غرب و شمال اردبيل بين اكوتيپ منطقه
دار مشاهده نشد و اثر متقابل  مذكور اختالف معني

، ولي در منطقه جنوب   دار نبود سال نيز معني×اكوتيپ
اردبيل سه اكوتيپ از نظر تعداد گل و عملكرد اختالف 

دار  سال نيز معني× اكوتيپ دار نشان دادند و اثر متقابل معني
ها  هاي ژنتيكي بين اكوتيپ دهد كه تفاوت اين نشان مي. شد

ها از سالي  وجود دارد و تغييرات عملكرد و تعداد گل اكوتيپ
  . به سال ديگر يكسان نبوده است

  
گل در هر متر  تجزيه واريانس به صورت اسپليت پالت در زمان براي تعداد ‐١جدول 

دار نشدن با  سال به علت معني×اثر متقابل تكرار. مربع براي سه منطقه مورد مطالعه
 .اشتباه دوم ادغام شد

درجه  منابع تغيير منطقه جنوب منطقه شمال  منطقه غرب
 MS MS MS آزادي

 ٦٤/٥٧ ns  ٢٥/٣٨ ns ٠٢/١٨ ns ٣ تكرار
 ٥٨/٣٥٩٥** ٢٥/٧٨ ns ٢٥/٢١٣ ns ٢  اكوتيپ

 ٨١/٥٢ ٣٣/٣٧ ١٧/٩٠ ٦ شتباه اولا
 ٣١/٥٥٨١٢** ٢٥/١٠٧١١** ٨٥/٢١٧٦١** ٣ سال
 ٢٢/١٠٢٠** ٤٢/٤٢ ns  ٧٥/٧٦ ns ٦ سال×اكوتيپ

 ٥٥/٧٢ ٩١/١٩ ٦٧/٣٨ ٢٧ اشتباه دوم
 ٢٧/٨ ٢/١٢ ٨٨/١٠  ضريب تغييرات

ns ١ به ترتيب غير معنی دار و معنی دار در سطح احتمال **  و. % 

  
و شمال اردبيل به دليل فقير بودن و در دو منطقه غرب 

ها از هم متمايز نشدند و عملكرد  خوب نبودن خاك، اكوتيپ
ها نيز به مراتب كمتر از  منطقه جنوب  و تعداد گل اكوتيپ

در منطقه جنوب اردبيل سه اكوتيپ مورد . اردبيل بود
مطالعه عملكرد بااليي توليد نموده و از هم متمايز شدند 

ين منطقه تغييرات عملكرد سه اكوتيپ در در ا). ٣جدول (
اكوتيپ ×طول چهار سال يكسان نبود و اثر متقابل سال

دار شد و اين اثر متقابل از نوع اثر متقابل تغيير در  معني
 ).٢ و ١ شکل های(مقدار بود 

شود، تغييرات   ديده مي٢ و ١همان طور که در اشکال  
 با هم مشابه ها در چهار سال عملكرد و تعداد گل اكوتيپ
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 نبود و بيشترين مقدار عملكرد و تعداد گل مربوط به اكوتيپ
  .كاشمر در منطقه جنوب بوده است

  
 تجزيه واريانس به صورت اسپليت پالت در زمان براي ‐٢جدول 

سال ×اثر متقابل تكرار. عملكرد در هكتار براي سه منطقه مورد مطالعه
 .ام شددار نشدن با اشتباه دوم ادغ به علت معني

درجه منابع تغيير منطقه جنوبمنطقه شمال  منطقه غرب
 MS MS MSآزادي

 ٢٢/٠ ns  ١٥/٠ ns ٠٧/٠ ns ٣ تكرار
 ٩٩٨/١٣** ٣/٠ ns ٨٢/٠ ns ٢ اكوتيپ

 ٢٢/٠ ١٤/٠ ٣٥/٠ ٦ اشتباه اول
 ٠٣/٢١٤** ٢٦/٤١** ٦٥/٨٣** ٣ سال

 ٩١/٣** ١٦٥/٠ ns ٢٩٥/٠ ns ٦ سال×اكوتيپ
 ٢٩/٠ ٠٧٦/٠ ١٧٨/٠ ٢٧ اشتباه دوم

ns به ترتيب غير معنی دار و معنی دار در سطح احتمال **  و 
١. %  

  
 مقايسه ميانگين سه اكوتيپ از نظر صفات عملكرد و ‐٣جدول 

 .تعداد گل در منطقه جنوب اردبيل
 تعداد گل در متر مربع)کيلوگرم(عملكرد در هكتار  اكوتيپ

  ١٠٦ b  ٥٧/٦ b تربت حيدريه
  ١٣/١٢٣ a  ٦٣/٧ a كاشمر
  ٢٥/٩٣ c  ٧٧/٥ c قاين

 
اند، دارای اختالف  اعدادی که با حروف غير مشابه نشان داده شده

  . باشند می% ١دار در سطح  آماری معنی

در اكوتيپ قاين عملكرد و تعداد گل تا سال سوم 
كاشمر در اكوتيپ . افزايش و در سال چهارم كاهش يافت

بيشترين عملكرد و تعداد گل در سال دوم بود و در 
در اكوتيپ تربت در سال . هاي سه و چهار كاهش يافت سال

نتايج حاصل از تجزيه  .دوم و سوم تقريباً يكسان بود
واريانس مركب بر اساس ميانگين چهار سال بين سه منطقه 
دار  نشان داد كه مناطق مورد مطالعه با هم اختالف معني

جدول (دار بود  منطقه نيز معني×اشته و اثر متقابل اكوتيپد
بيشترين عملكرد و تعداد گل در منطقه ). ٤ و ٣، اشكال ٤

جنوب اردبيل توليد شد و مناطق غرب و شمال اردبيل 
 و ٥در جداول ). ٥جدول (مناسب براي كشت زعفران نبود 

 ميانگين عملكرد و تعداد گل سه اكوتيپ مورد مطالعه در ٦
ر مجزا و همچنين مقايسه ميانگين سه هر منطقه بطو

همانطوريكه مشاهده . اكوتيپ در هر منطقه آورده شده است
، اكوتيپ كاشمر در سه منطقه بيشترين عملكرد و  شود مي

تعداد گل را توليد نموده است و سازگاري بااليي به منطقه 
ضريب تغييرات محيطي اين اكوتيپ نيز نسبت به دو . دارد

شتر بود ولي اختالف زيادي از اين نظر بين اكوتيپ ديگر بي
 نتايج تجزيه واريانس ٧در جدول  .سه اكوتيپ وجود نداشت

مركب در سه منطقه در سال چهارم براي صفات تعداد پياز 
در هر بوته و وزن متوسط پيازهاي هر بوته برحسب گرم 

 .آورده شده است
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ب اكوتيپ در منطقه جنو× اثر متقابل سال‐١شكل 
 اردبيل از نظر عملكرد در هكتار

اكوتيپ در منطقه جنوب × اثر متقابل سال‐٢شكل 
 اردبيل از نظر تعداد گل در مترمربع



٥٦٧ فران به شرايط اقليمی اردبيلبررسی سازگاری اکوتيپ های زع: شکوهيان و اصغری

 اين دو صفت سه منطقه مورد مطالعه با هم اختالف نظر از 
ها  دار نشان دادند و در منطقه جنوب شهر اردبيل بوته معني

ه پيازهاي توليد هم تعداد پياز بيشتري داشتند و هم اينك
). ٨جدول (شده بزرگ بوده و وزن متوسط آنها بيشتر بود 

هاي مورد مطالعه از نظر اين دو صفت اختالف  اكوتيپ
  .دار نشان ندادند  معني
  
 تجزيه واريانس مركب براي عملكرد در هكتار و تعداد گل در متر ‐٤جدول 

 .مربع در سه منطقه مختلف براي سه اكوتيپ مورد مطالعه
  عملكرد در هكتار   درجه آزادي  منابع تغييرات

MS 
 تعداد گل در مترمربع

MS 
 ٦/١١٣٩٩**   ٣٤/٤٣**   ٢  منطقه

  ٩٣/٨  ٠٥١/٠   ٩ اشتباه اول
 ٢٨/٥٧٦**  ٠٩/٢**   ٢ اكوتيپ

 ٩١/١٩٧**  ٨٢/٠**   ٤ منطقه×اكوتيپ
 ١٦/١٥ ٠٦٨/٠  ١٨  اشتباه دوم

 
ns ١ر در سطح احتمال  به ترتيب غير معنی دار و معنی دا**  و%  

 
هاي مورد مطالعه در هر منطقه و   مقايسه ميانگين اكوتيپ‐٥جدول 

مقايسه ميانگين مناطق از نظر عملكرد در هكتار بر حسب كيلوگرم و 
 .همچنين ضريب تغييرات محيطي هر اكوتيپ در سه منطقه

 اكوتيپ عملكرد در منطقه
  جنوب  شمال  غرب

ميانگين 
ها اكوتيپ

ضريب 
تغييرات 

)C.V( 
  ٤١/٠  ٤٧/٤ b  ٥٧/٦ b ٠٢/٣ a  ٨٤/٣ a تربت

 ٤٧/٠  ٩٥/٤ a  ٦٣/٧ a ١٢/٣ a  ١١/٤ a كاشمر

 ٣٦/٠  ٠٩/٤ c  ٧٧/٥ c ٨٥/٢ a  ٦٦/٣ a قاين

 ‐ ‐  ٦٦/٦ a  ٣ c  ٨٧/٣ b ميانگين مناطق
 

اند، دارای اختالف  اعدادی که با حروف غير مشابه نشان داده شده

  .باشند می% ١دار در سطح  آماری معنی
 

هاي مورد مطالعه در هر منطقه و مقايسه   مقايسه ميانگين اكوتيپ‐٦ول جد
ميانگين مناطق از نظر تعداد گل در مترمربع و همچنين ضريب تغييرات 

 .محيطي هر اكوتيپ در سه منطقه
 تعداد گل در منطقه

 اكوتيپ
  جنوب  شمال  غرب

ميانگين 
 ها اكوتيپ

ضريب 
تغييرات  

)C.V( 

  ٤١/٠  ٢٥/٧٢ b  ١٠٦ ٧٥/٤٨b a ٩٤/٦١ a تربت

 ٤٧/٠  ٩٣/٧٩ a ١٣/١٢٣ ٣٧/٥٠a a ٣١/٦٦ a كاشمر

 ٣٦/٠  ٠٧/٦٦ c  ٢٥/٩٣ c  ٤٦ a ٠٦/٥٩ a قاين

 ‐ ‐ ٤٦/١٠٧ ٣٧/٤٨a ٤٤/٦٢c bميانگين 

اند، دارای اختالف  اعدادی که با حروف غير مشابه نشان داده شده

  .باشند  می%١دار در سطح  آماری معنی
  

 تجزيه واريانس مركب براي صفات تعداد پياز در هر ‐٧جدول 
بوته و وزن متوسط پيازهاي هر بوته برحسب گرم در سه منطقه 

  .در سال چهارم

  درجه آزادي  منابع تغيير
وزن متوسط 
پيازهاي هر بوته

تعداد پياز در هر 
  بوته

  ٣٦/٧٤٢** ٤١/١٢١٧**  ٢  منطقه

  ٨٣/٣  ٠١/٢٥  ٩  اشتباه اول

  ns٨٦/٢٣  ns٢٧/٢٤٧  ٢  اكوتيپ

  ٧٨/١١*  ٣٣/١١١**  ٤منطقه×اكوتيپ

  ١٤/٢  ٧٣/١٣  ١٨  اشتباه دوم

ns ،* به ترتيب غير معنی دار و معنی دار در ** و 
  %١و % ٥سطح احتمال 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

غرب شمال  جنوب

منطقه

(K
g)
ر 
کتا
 ه
در
رد 
ک
عمل

تربت کاشمر قاين

 

0

20

40

60

80

100

120

140

غرب شمال  جنوب

منطقه

بع
مر

ر 
 مت
در
ل 
د گ
عدا
ت

تربت کاشمر قاين

اثر (هاي مورد مطالعه در سه منطقه   تغييرات عملكرد اكوتيپ‐ ٣شكل 
  ).اكوتيپ×متقابل منطقه

هاي مورد مطالعه  غييرات تعداد گل در مترمربع براي اكوتيپ ت‐ ٤شكل 
  ).اكوتيپ×اثر متقابل منطقه(در سه منطقه 



٥٦٨  ١٣٨٦، ٤، شماره ۳۸ه مجله علوم كشاورزي ايران، دور  

 مقايسه ميانگين سه منطقه از نظر تعداد و وزن ‐٨جدول 
  متوسط پيازهاي هر بوته

تعداد پياز در هر 
  بوته

 منطقه )گرم(وزن متوسط پيازهاي هر بوته 

٤٢/٢٢  c ٠٩/٣٥ c غرب  
١٢ b ٣٨/٣٠  b شمال  
٤٢/٢٧  a ٧/٤٩  a جنوب  

اند، دارای اختالف  اعدادی که با حروف غير مشابه نشان داده شده

  .باشند می% ١دار در سطح  آماری معنی
  

  

اي مناطق تهيه پياز و مناطق مورد   تجزيه خوشه‐ ٥شكل 
   براساس پارامترهاي اقليميUPGMAآزمايش با روش 

 
دار شد و اين  قه با اكوتيپ معنياثر متقابل منط). ٧جدول (

 دهد كه تعداد پياز توليدي و وزن پيازها براي نشان مي
هاي مورد مطالعه، در مناطق مختلف يكسان نبوده  اكوتيپ
  .است

 نشان داد كه UPGMAاي با روش  تجزيه خوشه
مناطق تربت حيدريه، كاشمر و قاين از نظر پارامترهاي 

ب اردبيل در يك گروه قرار اقليمي با دو منطقه شمال و جنو
. گيرند و شباهت اقليمي بااليي با منطقه اردبيل دارند مي

 منطقه غرب اردبيل نيز در گروه مجزايي قرار گرفت
  ).٥شكل ( 

  بحث
هاي مورد   غرب و شمال اردبيل اكوتيپ در دو منطقه

، ولي   مطالعه از نظر صفات بررسي شده از هم متمايز نشدند
ردبيل سه اكوتيپ از نظر تعداد گل و در منطقه جنوب ا

دار نشان دادند و اثر متقابل   عملكرد اختالف معني
دهد كه  اين نشان مي. دار شد سال نيز معني× اكوتيپ
ها وجود دارد و تغييرات  هاي ژنتيكي بين اكوتيپ تفاوت

ها از سالي به سال ديگر يكسان  عملكرد و تعداد گل اكوتيپ
گزارش كرد كه از نظر وزن ) ١٣٧٩(رمضاني . نبوده است

ها تنوع ژنتيكي وجود دارد  پياز و عملكرد كالله بين اكوتيپ

و وزن اوليه پيازهاي كشت شده نيز روي عملكرد كالله، 
اين محقق . گذارد مخصوصاً در سال اول، تاثير زيادي مي
ها با تغيير شرايط  همچنين گزارش كرد كه عملكرد اكوتيپ

لطفی و .  و تابع شرايط اقليمي استكند اقليمي تغيير مي
نيز بر تاثير وزن اوليه پياز بر تعداد گل و ) ١٣٧٦(مشايخی 

اميد بيگي و . عملکرد کالله در زعفران تاکيد کرده اند
نتيجه گرفتند كه منطقه كشت عالوه بر ) ١٣٧٩(رمضانی 

دهد، روي كيفيت  اينكه عملكرد را تحت تاثير قرار مي
بنابراين، براي توليد . سيار موثر استمحصول زعفران نيز ب

محصول بيشتر با كيفيت خوب، بايستي سازگاري اين گياه 
به شرايط اقليمي مختلف بررسي و مناطق مناسب براي 

  .كشت آن پيدا شود
دار شد  منطقه معني×در اين پژوهش، اثر متقابل اكوتيپ

 و اثر متقابل از نوع تغيير در مقدار) ٤ و ٣، اشكال ٤جدول (
در هر سه منطقه اكوتيپ كاشمر بيشترين عملكرد و . بود

تعداد گل را توليد نموده است و سازگاري بااليي به اين 
با وجود اين، بيشترين عملكرد و تعداد گل . مناطق نشان داد

در منطقه جنوب اردبيل توليد شد و مناطق غرب و شمال 
 احسان). ٥جدول (اردبيل مناسب براي كشت زعفران نبود 

 ١٠گزارش کردند که از بين ) ٢٠٠٤(زاده و همکاران 
اکوتيپ مورد آزمايش برای کشت در منطقه شهر کرد، سه 
اکوتيپ شهر کرد، بيرجند و قاين بيشترين عملکرد و 

با توجه به شباهت باالی اقليمی بين . کيفيت را داشتند
توان به اين نتيجه رسيد که گياه  اردبيل و شهر کرد می

توان در مناطق سرد سير نيز با موفقيت کشت  میزعفران را 
گزارش کردند که ) ٢٠٠٤(مولينا و همکاران . نمود

 ٢٣‐٢٥ها در زعفران  يابی گل ترين دما برای تمايز مطلوب
رشد تابستانه پياز است که اين شرايط  گراد در درجه سانتي

در منابع مختلف ديگر . دمايی در منطقه اردبيل وجود دارد
اثير منطقه و عوامل اقليمی بر عملکرد کمی و کيفی نيز بر ت

اي با  تجزيه خوشه). ٧ و ٣، ٢(زعفران تاکيد شده است 
 نيز نشان داد كه شرايط اقليمي مناطق UPGMAروش 

جنوب و شمال شهر اردبيل با مناطق اصلي كشت زعفران 
شباهت زيادي دارد ) منطقه تربت حيدريه، كاشمر و قاين(
توان به كشت اين  ين، در اين منطقه نيز ميبنابرا). ٥شكل (

  .محصول با ارزش مبادرت كرد



٥٦٩ فران به شرايط اقليمی اردبيلبررسی سازگاری اکوتيپ های زع: شکوهيان و اصغری

هاي مورد مطالعه از نظر صفات تعداد پياز در هر  اكوتيپ
بوته و وزن متوسط پيازهاي هر بوته برحسب گرم، با هم 

دار نداشتند ولي مناطق مورد مطالعه با هم  اختالف معني
 وزن پيازها در دار نشان دادند و تعداد و اختالف معني

منطقه جنوب شهر اردبيل، بهتر از دو منطقه ديگر بود 
گزارش كرد كه اندازه و قطر ) ١٣٧٩(رمضانی ). ٨جدول (

، حاصلخيزي خاك، بافت خاك، عمق  پيازها از تراكم بوته
كند و بسته به وضعيت منطقه  كاشت و غيره تبعيت مي

ه از گزارش نمود ك) ١٣٧٣(صادقي . باشد كشت متغير مي
دار  هاي مختلف اختالف معني نظر وزن پياز بين اكوتيپ

تري توليد  وجود دارد و هر اكوتيپي كه پيازهاي درشت
تر بودن پيازهاي  كند، عملكرد در سال اول بدليل درشت مي

هايي كه پيازهاي ريزي  در اكوتيپ. كشت شده، بيشتر است
ياد شده كنند، در سال چهارم تعداد پيازها بسيار ز توليد مي

شود و اين باعث كاهش شديد  و وزن آنها كوچك مي
عملكرد در سال چهارم شده و ميانگين عملكرد در طول 

در اين پژوهش نيز اثر ). ٤(يابد  چهار سال نيز كاهش مي
دهد  دار شد و اين نشان مي متقابل منطقه با اكوتيپ معني

ورد هاي م كه تعداد پياز توليدي و وزن پيازها براي اكوتيپ
  . مطالعه، در مناطق مختلف يكسان نبوده است

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه اكوتيپ كاشمر 
سازگاري عمومي بهتري به شرايط اقليمي دشت اردبيل 
ها  دارد و عملكرد آن در همه مناطق بيشتر از بقيه اكوتيپ

در ضمن منطقه شمال و جنوب شهر اردبيل با مناطق . بود
فران در ايران شباهت اقليمي بااليي دارد و اصلي كشت زع

در گروه بندي بر اساس پارامترهاي اقليمي در يك گروه قرار 
لذا پيشنهاد مي شود كه اين محصول در . گيرند مي

هايي كشت گردد كه امكان آبياري در طول فصل  زمين
توان در مهر ماه آنها را آبياري  زراعي وجود نداشته، ولي مي

). ديگر در اين ماه به آب نياز چنداني ندارندمزارع (نمود 
پياز مورد  نياز براي كشت اين محصول در اردبيل نيز بهتر 

  .است از شهرستان كاشمر تهيه شود
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