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کامل تصادفی در سه تکرار و طی  هايبا استفاده از طرح بلوكآباد، آزمایشی شهرستان خرمزعفران در  بررسی کشت و خصوصیات کمی به منظور
هاي چهارم نشان داد که سال طرح نتایج تجزیه و تحلیل .آمد در شرایط دیم و آبی به مرحله اجرا در 1390لغایت  1385هاي طی سالشش سال 

هاي دوم، سوم و ششم به ترتیب با  ها برتر بودند و سال نسبت به بقیه سال زعفران خشکدر هکتار  کیلوگرم 2/12و  8/12کل  و پنجم با عملکرد
 ،در مجموع .کیلوگرم در هکتار در گروه پایین قرار گرفت 4/0کیلوگرم در هکتار در گروه میانی و سال اول با عملکرد  04/7و  99/5 ،5 /3عملکرد 

زعفران در  بنهعملکرد  .دار وجود نداشت کیلوگرم تفاوت معنی 1/7و  5/7 با عملکرد به ترتیب متوسط سال آزمایش، بین کشت آبی و دیم با شش
دار  تفاوت معنیاز لحاظ آماري بین عملکرد آنها نیز  حاصل گردید که در هکتار تن 9/22و  9/23سال پایانی طرح در شرایط آبی و دیم به ترتیب 

  . وجود نداشت
  

  .لرستان ،طالي سرخ بنه،: کلیدي هايواژه
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  مقدمه
از خانواده زنبقیان ) .Crocus stiva L(زعفران با نام علمی 

)Iridaceous ( دار بنهگیاهی علفی، چندساله، بدون ساقه و
 5تا  3کروي شکل با قطر  زعفران از نوع توپر و تقریباً بنه. است

باشد که در زیر خاك قرار اي رنگ میمتر و پوششی قهوهسانتی
هاي چمنی برگ باریک، نظیر برگ علف 9تا  6 بنههر . گیرد می

گل . نوع افشان هستند هاي زعفران ازریشه. نمایدتولید می
 .شودزعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می

هاي ایرانیان به گل و گیاه و بطور کلی  عالقه و دلبستگی
از تاریخ مدون  ي فراترا ها و از آن جمله زعفران پیشینه رستنی

بسیارى از پژوهشگران معتقدند زعفران به . و مکتوب دارد
ترین ادویه جهان، خاستگاهش برخی از نواحی ارزش عنوان با

االیام کشت و پرورش آن را ایران است و ایرانیان باستان از قدیم
ترین اسنادي که از مصارف زعفران برجا قدیمی. اندداده رونق

) هخامنشیان(دوره شاهان پارس  دست رسیده از مانده و به
موارد  هخامنشیان فهرست بلند باالیی از انواع. بوده است

مصرفی در آشپزي دربار را بر روي ستون مفرغی حک کرده 
دربار را روزانه یک کیلوگرم ذکر  مقدار زعفران مصرفی که بودند
رستان در استان ل ،عالوه بر این .)(Abrishami, 1997 اندکرده

 نخستین کتابی که. ي دور زعفران کشت شده استهادر زمان
الممالک اصطخري است که در آن  از بروجرد نام برده مسالک

هایش  آمده است بروجرد یا وروگرد شهري است پر نعمت، میوه
زعفران خیز و  فرسخ طولش نیم ،شود به جاهاي دیگر صادر می

آبی مشکل کم ما همواره با کشور (PTEWiki, 2012).است
مواجه بوده، اما زعفران گیاهی است که به آبیارى زیادى نیاز 

 .اند  مردم خراسان به کاشت این گیاه روى آورده ،از اینرو. ندارد
این گیاه در هنگام خواب تابستانی نیز به آب نیاز  ،از سوى دیگر

ندارد و جالب آنکه زمان رویش گیاه زعفران در پاییز و زمستان 
شود که این گیاه از آفات و بیمارى همین امر موجب میاست و 

در  .دهاى مکرر نداشته باشدر امان بماند و نیاز به سمپاشی
ها و عدم استقرار کامل آنها بنهسال اول کشت، به علت ضعف 
کافی براي رویش  هاي گل تواندر خاك و کشت عمقی، جوانه

- ل ظاهر میها درسال اول دیرتر از معموگندارند و حتی بر
ساله یک مزرعه  11میانگین عملکرد  .(Behnia, 1992) شوند

عملیات زراعی مطلوب  و زعفران که کود حیوانی داده شده
کیلوگرم زعفران خشک در سال  5/13 ،صورت گرفته است

کیلوگرم در  20ها حدود گزارش شده است که در برخی از سال
ر یک آزمایش د. (Sadeghi, 1990) هکتار عملکرد داشته است

 حیوانی بر عملکرد زعفران  کود میزان آبیاري و تأثیر با عنوان
کیلوگرم در هکتار گل  827در سال ششم مشخص گردید 

کیلوگرم زعفران  4/11زعفران بدست آمده که بطور متوسط 
از نتایج حاصل . (Alavishahri, 2007) محاسبه گردیدخشک 

روش کاشت، تراکم و  تأثیر بررسییک طرح آزمایشی با عنوان 
 وري از زعفرانعمق کاشت بنه زعفران بر عملکرد و مدت بهره

خاکی منطقه شرق اصفهان  نشان داد که در شرایط اقلیمی و
 زعفران رامزرعه  برداري از یک بهره باالترین عملکرد و دوره

-و عمیق) بنه در مترمربع 6/177(توان در باالترین تراکم می
کیلوگرم  08/5و به میزان  )مترسانتی 20(ترین عمق کاشت 

 ,.Naderi, et al) آورد محصول در هکتار در سال سوم بدست
زعفران یکی از کارآمدترین گیاهان زراعی از نظر . (2009

 & Rahmati., 2003; Vatanpour) باشدمصرف آب می
Mojtahedi, 2003).  

در زعفران حفظ رطوبت خاك باعث افزایش آماس سلولی شده 
 دارد ه در نتیجه بهبود سرعت تولید برگ را بدنبالک

(Shabahangi et al., 2013).  نتایج نشان داده است که
 است مؤثرها  داري بر تولید تعداد پداژهآبیاري بطور معنی

(Khazaee et al., 2013).  در یک تحقیق دو ساله روي
د روز پیشنها 24آبیاري زعفران، دور آبیاري براي این گیاه را 

 (Azizi et al., 2004; Azizi et al., 2008) نمودند
محققان زیادي علل کاهش تولید زعفران را بعد از چند سال 

یا تجمع مواد  یکیبرداري مداوم در زمین اثرات آللوپاتبهره
شیمیایی در منطقه ریشه، تغییرات فیزیکو بیوشیمیایی خاص

-ارگانیسمیت میکروخاك، تغییرات بیوشیمیایی، تغییر در جمع
 اندکاهش کربنات کلسیم خاك دانسته هاي خاکزي و یا

(Gharaei & Beigi, 1991; Azizi & Sepaskhah, 2002; 
Kafi et al., 2005). 

بر  نیتروژنهمقایسه دو نوع کود در یک بررسی دیگر با عنوان  
مشخص گردید که روي عملکرد زعفران در جنوب خراسان 

مناطق اسالمیه فردوس، گناباد و حداکثر عملکرد در هر یک از 
بدست کیلوگرم در هکتار  01/7و  5/6، 1/7فردوس به ترتیب 

 .(Rezaiean, 2009) آمد
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بررسی با عنوان  به منظور افزایش راندمان مزارع زعفران طرحی
 .روي عملکرد زعفران در نیشابور انجام پذیرفت بنهاثر وزن 

 تخاب پیاز درشترایط کشت آبی و اننتایج نشان داد که در ش
تولید در هکتار زعفران  گرمکیلو هفتدر همان سال اول تا 

مدت  در بررسی اثر نوسانات دراز. (Ramezani, 2001) گردید
است درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران مشخص شده

اي در افزایش که در تربت حیدریه بارندگی نقش قابل مالحظه
. (Hosini et al., 2009) است و یا کاهش تولید زعفران داشته

هاي آبیاري در زعفران زراعی طی سه سال  در مقایسه روش
 227زراعی مشخص گردید که حداکثر تولید کالله در مصرف 

  .(Mollafilabi et al., 2007) متر آبیاري بدست آمدمیلی
دهد که میزان بارش بلندمدت هاي آماري نشان میبررسی

-میلی 300متر به زیر میلی 520د از سالیانه شهرستان خرم آبا
که تغییري در رسد لذا ضروري به نظر می ،متر رسیده است

با توجه به نیاز آبی کم زعفران . الگوي کاشت استان ایجاد شود
مناسب کاشت در شرایط اقلیمی لرستان تشخیص  هاین گیا

زعفران گیاهی است که بصورت وحشی در مراتع . داده شد
وجود شرایط  هايویش دارد و این یکی از نشانهاستان لرستان ر

هاي نظامبومکاشت زعفران در  هتوسعاکولوژیکی مناسب جهت 
جهت بررسی  ،به همین منظور. باشداین استان میزراعی 

سازگاري کاشت زعفران در استان لرستان در دو شرایط دیم و 
  .سال به اجرا درآمد ششبه مدت  آبی این طرح

  
  ها مواد و روش

 46کیلومتر مربع در غرب ایران بین  28064 لرستان با مساحت
دقیقه طول شرقی از نصف  3درجه و  50دقیقه تا  51درجه و 

 22درجه و  34دقیقه تا  37درجه و  32النهار گرینویچ و 
متوسط  .ستدقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته ا

ر ومیانگین میلی مت 520ساله خرم آباد  30بارندگی بلند مدت 
 ،8/10حداقل، متوسط و حداکثر حرارت سالیانه آن به ترتیب 

آزمایش در شهرستان  .گراد استدرجه سانتی 7/25و  5/17
مدت شش سال از   متر به 1150آباد با ارتفاع از سطح دریا  خرم

کامل  هايبر اساس طرح پایه بلوك 1390تا  1385سال 
دو تیمار دیم و آبی . رآمدتصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا د

مترمربع منظور  10مساحت هر پالت . در هر بلوك قرار گرفتند
کیلوگرم  50 آزمایش،اجراي  اول و چهارم هاي در سال. گردید

پوسیده به هر کرت اضافه گردید و در مدت شش کود حیوانی 
هاي  در کرت. شیمیایی مصرف نگردید هیچگونه کودسال 

هاي پاییزه اقدام به ز شروع بارندگیکشت آبی هر ساله قبل ا
هاي  گردید و در کشت دیم در طول سال ماه  آبیاري در مهر

میزان بارندگی . آزمایش هیچگونه آبیاري در آنها صورت نگرفت
آورده  4ماهانه و سالیانه زمان اجراي طرح در جدول شماره 

در . اولین آبیاري در اول مهر ماه هر سال انجام شد. شده است
ول فصل پاییز و زمستان چون دوره رویش زعفران منطبق با ط

هاي همچنین در طول سال. بارندگی بود آبیاري انجام نشد
هاي فروردین ماه آبیاري آزمایش در فصل بهار بعلت بارندگی

  . نیز انجام نشد
-تدریج زرد میه ماه ب هاي زعفران در اواخر فروردینچون برگ

شوند نیازي ماه کامل خشک می  شوند و در اواسط اردیبهشت
با  1390تا  1385در طول شش سال از  .نداشتند زین ياریآببه 

- کرتشروع گلدهی اقدام به برداشت و شمارش گل به تفکیک 
ها از گل جدا و به طور جداگانه  کالله بعد از برداشت،. گردید ها

در سایه و کنار بخاري خشک شدند و بعد از خشک شدن 
هت تعیین رابطه بین تعداد گل و تولید زعفران ج .شدند توزین
سپس بعد از جداسازي  ها شمارش وجداگانه از گل يها نمونه

جهت . مقدار تولید محاسبه گردیدزعفران و خشک نمودن آنها 
ري، بردانمونهدر هکتار بعد از شش سال  بنهمحاسبه عملکرد 

- بنهودن اقدام به زیر و رو نمودن خاك گردید و بعد از خارج نم
مقدار تولید بر اساس کیلوگرم در هکتار محاسبه  ،ها و توزین

هاي برنامه وارد هاي اجراي طرحهاي مربوط به سالداده .گردید
Excel و Mstatc گردیدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
احتمال ح ودر سط هاي میانگین بر اساس آزمون دانکن مقایسه

  . اند هیک و پنج درصد انجام شد
  

  نتایج و بحث
در جدول شماره یک و نتایج نتایج تجزیه و تحلیل سالیانه طرح 

  .اند ب آن در جدول شماره دو آورده شدهتجزیه مرک
کالله نتایج سال اول نشان داد که بین عملکرد : سال اول

در این . دار وجود نداردزعفران در حالت دیم و آبی تفاوت معنی
و  در هکتار گرم 437ران در حالت آبی زعفکالله عملکرد  ،حال

 این تفاوت. دست آمده ب در هکتار گرم 393در کشت دیم 
   .دار نبوداز لحاظ آماري معنی تولید در سال اول بین دیم و آبی
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زعفران در کشت آبی در سال دوم اجراي عملکرد : سال دوم
کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به کشت دیم با  607/5طرح 

  .دار نداشتکیلوگرم در هکتار تفاوت معنی 043/5 عملکرد
نتایج تجزیه و تحلیل سال سوم طرح نشان داد که : سال سوم

گرم بود که کیلو 493/6برابر آبی  عملکرد زعفران در کشت
کیلوگرم در هکتار تفاوت  497/5نسبت به کشت دیم با عملکرد 

  .دار نداشتمعنی
کرد در کشت آبی در سال چهارم حداکثر عمل: سال چهارم
در این سال متوسط عملکرد زعفران در کشت آبی  ،وجود داشت

کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به کشت دیم با  91/13
  .نداشتدار  تفاوت معنی درهکتار کیلوگرم 717/11عملکرد 

عملکرد کشت آبی زعفران  آزمایش،در سال پنجم : سال پنجم
در . افزایش گذاشتاما عملکرد کشت دیم روبه  ،کاهش یافت

کیلوگرم در هکتار بود که  843/10این سال عملکرد کشت آبی 
کیلوگرم تفاوت  667/13ملکرد نسبت به کشت دیم با ع

اوج عملکرد کشت آبی در سال چهارم به  .داري نداشت معنی
کیلوگرم در هکتار حاصل گردید و مانند تمام  91/13مقدار 

گلدهی بدلیل تراکم باالي مزارع زعفران بعد از رسیدن به اوج 
  .هاي ریز عملکرد کاهش یافتبنه

سال ششم سال پایانی طرح بود که در این سال : سال ششم
در این سال عملکرد  .عملکرد در کشت دیم و آبی کاهش یافت

کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید  745/6زعفران در کشت آبی 
هکتار  کیلوگرم در 655/7که نسبت به کشت دیم با عملکرد 

  .دار نداشتتفاوت معنی
  

  ه طرح سالتجزیه مرکب شش 
دهد که بین می نشان )2جدول ( نتایج جدول تجزیه واریانس

دار در سطح یک درصد وجود هاي آزمایش تفاوت معنی سال
دار وجود بی اختالف معنیآاما بین تیمارهاي کشت دیم و  ،دارد

ي مختلف هاهر چند بین کشت دیم و آبی در سال .ندارد
اما از نظر آماري چون تفاوت  ،اختالف در عملکرد وجود داشت

توان این تفاوت عملکرد را به دلیل نوع دار نداشتند نمی معنی
مهمترین دلیل عدم وجود تفاوت . تیمار اعمال شده دانست

به  و آبی دار بین عملکردهاي زعفران در شرایط دیممعنی
گردد که می زعفران بردوره رویش هاي مناسب در طول بارش

هاي آبی شرایط کشت دیم در استان لرستان را مشابه کشت
سال  ششاین آزمایش در طول . کندمناسب و مستعد می

دار در عملکرد دیم و زراعی اجرا شده است و عدم تفاوت معنی
نماید می تأییدهاي مختلف با قاطعیت بیشتري  آبی را در سال

 ).4جدول (
  

 
تجزیه واریانس  جدول –1جدول   

Table 1- Analysis of variance table   
 میانگین مربعات

MS  درجه
  آزادي
DF  

 منابع تغییرات
S.O.V سال ششم 

The 6th 
year 

 سال پنجم
The 5th 

year 

 سال چهارم
The 4th 

year 

 سال سوم
The 3rd 

year 

 سال دوم
The 2nd 

year 

 سال اول
The 1st 
year 

1.104 ns  11.9 ns  7.216 ns  1.49 ns  0.476 ns  0.008 ns  1  Type of irrigation 
 نوع آبیاري

1.59  5.09  13.37  2.43  5.325  0.043  4  Error 
 خطا

-  -  -  -  -  -  5  Total 
 کل

  دارغیرمعنی: ns و صدپنج در سطح در دار معنی:  *درصد، یک سطح در دار معنی: **
**: significant at 1% probability level, *: significant at 5% probability level and ns: not significant. 
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)شش ساله طرح (جدول تجزیه واریانس مرکب  –2جدول   
Table 2- Analysis of variance table (six-year plan)  

 میانگین مربعات
MS 

 درجه آزادي
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

9.269 2 
Blok   
  بلوك

129.87** 5 
Year (Y)   

 )Y( سال

3.844 10 Error   
  خطا 

1.254 ns 1 
Irrigated and dryland (A)   

  )A( آبیاري و دیم
4.437 5 Y×A  

4.44 12 
Error   
  خطا 

 35 
Total   
  کل 

  دارغیرمعنی:  nsو صدپنج در سطح در دار معنی:  *درصد، یک سطح در دار معنی: **
**: significant at 1% probability level, *: significant at 5% probability level and ns: not significant. 

  
هاي  سال طی هاي عملکرد زعفران در مقایسه میانگین

عملکرد زعفران با توجه به  هايمیانگینمقایسه  :آزمایش
هاي  دهد که سال هاي مختلف نشان میآزمون دانکن در سال

کیلوگرم در  255/12و  813/12چهارم و پنجم با عملکرد 
هاي دوم، سوم و ششم  سطح یک و پنج درصد برتر بودند و سال

کیلوگرم در  048/7و  995/5و  325/5به ترتیب با عملکرد 
و در نهایت سال اول با  ههکتار با هم در یک گروه قرار گرفت

گرفت کیلوگرم در هکتار در گروه پایین قرار  4/0عملکرد 
که تا سال سوم تعداد  دهدنتیجه فوق نشان می). 1شکل (

پیازها جهت ایجاد پوشش حداکثر و استفاده از توان محیطی 
باشند و این شرایط در جهت تولید حداکثر گل هنوز کافی نمی

هر چند در سال ششم  .شودهاي چهارم و پنجم ایجاد می سال
اما به دلیل  ،شودها در درون خاك ایجاد میحداکثر تعداد پیاز
هاي ایجاد شده توان گلدهی رقابت بین بوته ریز بودن و وجود

. رودیابد و در نتیجه عملکرد رو به کاهش میآنها کاهش می
 ,.Azizi & Sepaskhah)هاي سایر محققانیافتهاین نتایج با 

2002; Charaei & Beigi., 1991; Kafi et al., 2005)  که
مناسب هاي پنجم به بعد بدلیل نا تولید در سال اندداشتهاظهار 

- یابد منطبق میشدن بستر کاشت و اثرات آللوپاتی کاهش می

  .باشد
شش سال اجراي  در مجموع مقایسه کشت دیم و آبی

مشخص  2شماره  از جدول تجزیه واریانس همانطوریکه :طرح
- بی تفاوت معنیآبین عملکرد زعفران در شرایط دیم و که  شد

 493/7عملکرد به ترتیب با  و دیمآبی دار وجود ندارد و کشت 
این ). 2شکل (اند گرم در یک گروه قرار گرفتهکیلو 119/7و 

دهد که در طی دوره رویش زعفران بارندگی نتیجه نشان می
تواند نیاز رطوبتی گیاه زعفران را در طول وجود دارد و می مؤثر
 این نتایج .)4جدول (نماید و نیازي به آبیاري ندارد  تأمینسال 

 ;Vatanpour & Mojtahedi, 2003)ايهیافتهمنطبق با 
Rahmati, 2003) زعفران  اندداشتهباشد که در آن اظهار می

. باشدترین گیاهان زراعی از نظر مصرف آب مییکی از کارآمد
 ,.Mollafilabi et al) نتایج مالفیالبی و همکارانهمچنین با 

 227که حداکثر تولید کالله رعفران را در مصرف  (2007
در شهرستان . باشدمنطبق می ند،اتر آبیاري بدست آوردهممیلی
 387ساله زمان اجراي آزمایش  ششآباد متوسط بارش خرم
  .متر بوده است میلی

مقایسه عملکرد زعفران در اثرات متقابل سال و کشت 
هاي  دهد که سالنتایج آزمون دانکن نشان می: دیم و آبی
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نسبت به سایر تیمارها چهارم و پنجم در دو شرایط دیم و آبی 
سال چهارم در کشت آبی و دیم به ترتیب با عملکرد . برتر بودند

و سال پنجم در کشت آبی و دیم با عملکرد  72/11و  91/13
 ،کیلوگرم در گروه برتر قرار گرفتند در نهایت 67/13و  84/10

و  44/0سال اول در دو شرایط کشت آبی و دیم با عملکرد 
 .)3شکل ( کتار در گروه پایین قرار گرفتندکیلوگرم در ه 36/0
  

 

 
هاي آزمایش  متوسط عملکرد زعفران در طول سال - 1شکل   

Fig. 1 -Mean yield of saffron during the experimental years 
  
  
  

 
شش سالطی و آبی دو شرایط دیم  متوسط عملکرد زعفران در -2شکل   

Fig. 2- Mean saffron yield under rainfed and irrigated conditions in six years 
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 کشت دیم و آبی تأثیرتحت آزمایش  دورهمتوسط عملکرد زعفران در طول  - 3شکل 

Fig. 3– Mean saffron yield during experimental period affected by dryland and irrigated conditions  
 

 
بعد از شش سال اجراي طرح، مزرعه : عملکرد بنه زعفران

هاي تولیدي بنه. برگردانده شد بنهکشت زعفران جهت برداشت 
. هر پالت جداگانه توزین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

بین تیمار کشت آبی با نتایج تجزیه و تحلیل طرح نشان داد که 

تن در هکتار نسبت به کشت دیم با عملکرد  9/23 بنهعملکرد 
تن در هکتار در سطح یک و پنج درصد تفاوت  9/22پیاز 
گرم  پنجتولیدي  بنهمتوسط وزن . داري وجود نداشت معنی

  ).3جدول (محاسبه گردید 

  
دیم و آبی شرایط تأثیرتحت زعفران  تجزیه واریانس عملکرد بنه –3جدول   

Table 3- Variance analysis of corm saffron yield affected by dryland and irrigated conditions 
 میانگین مربعات

MS 
 درجه آزادي

df 
  منابع تغییرات

S.O.V  

12.56** 2 
Block   

  تکرار 

0.98 ns 1 
Dryland and irrigated 

conditions  
 دیم و آبی شرایط

62.86 2 
Error  

  خطا

- 5 
Total  

  کل
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بارندگی ماهانه و ساالنه زمان اجراي طرح در شهرستان خرم آباد -4جدول   
Table 4- Monthly and annual rainfall in the city of Khorramabad test execution time 

ششمسال   
The 6th year 

پنجمسال   
The 5th year 

 سال چهارم
The 4th year 

 سال سوم
The 3rd year 

 سال دوم
The 2nd year 

 سال اول
The 1st year  

 

4.3 0.2 1 21 0 7.3 
 مهر

Oct. 

35 37 69 23 49 31 
 آبان

Nov. 

71 50 175 142 71 0 
 آذر

Dec. 

139.1 37.9 49.5 38 49 62 
 دي

Jan. 

71.4 96 32 63.4 28.1 56.4 
 بهمن
Feb. 

0.3 29.8 41.1 49.5 3.5 97.5 
 اسفند

March 

78 144 45 54 14 97.3 
 فروردین
April 

52 5 14 8 3 24 
 اردیبهشت

May 

2.1 0 7.2 0 0 0.9 
 خرداد
June 

0 0 0 0 0 0.2 
 تیر

July 

0 1.9 0 0 3.5 0.2 
 مرداد
Aug 

0 0 0 0 0 0.6 
رشهریو  
Sep. 

453.2 401.8 433.8 398.9 221.1 377.4 
 مجموع سالیانه

Total 
annual 

  
  گیرينتیجه

هاي مهر تا اردیبهشت ماه هر  ضعیت بارش در ماهبا توجه به و
سال که منطبق با دوره فعالیت و رویش زعفران و همچنین 

هاي تابستان که منطبق با دوره کمون و  عدم بارش در ماه
شرایط ، )4جدول (باشد هاي زعفران میزاستراحت ظاهري پیا

آباد اقلیمی براي کشت دیم زعفران در شهرستان خرم
ي آزمایش که در نتایج شش ساله اجرا. باشد پذیر می امکان

کیلوگرم  493/7و  1198/7ترتیب مقادیر ه بشرایط دیم و آبی 
دار نداشتند، نیز امکان در هکتار تولید نمودند و تفاوت معنی

  . نمایندمی تأییدکشت دیم این گونه ارزشمند را 
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Abstract 
In order to investigate the quantitative characteristics of saffron in the city of Khorramabad climatic 
conditions characterized by moderate rainfall and annual temperatures of 520 mm and 17.5°C and with a 
height of 1150 m above sea level, was carried out based on a randomized complete block design with three 
replications and six years during years from 2006 to 2011 under dry land farming and irrigated conditions. 
The results showed that the fourth and fifth withs a total yield 12.8 and 12.2 kg.ha-1 of dried saffron were 
more than others treatments and the second, third and sixth years with 5.3, 5.99 and 7.04 kg.ha-1 in the 
middle group and first year with 0.4 kg.ha-1 was lower group, rewspectively. There wasn’t any significant 
difference between irrigated and dry land farming cultivation with the average yield of 7.5 and 7.1 kg.ha-1 
during the six years of study. The result also showed that there wasn’t any meaning difference between the 
production of corm in irrigated and dry farming conditions with the yield of 23.9 and 22.9 t.ha-1, 
respectively.  
  
Keywords: Corm, Lorestan, Red Gold.  

  


