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چكيده
به منظور بررسی اثر زمان آبياری و محلول پاشی برخی محرکهای رشاد بار زعفاران ،آزمايشای در دو ساال زراعای  0550 -51و  0551-57در
شهرستان زاوه خراسان رضوی انجام و دادههای حاصل از سال دوم ( )0551-57مورد تحليل قرار گرفت .آزمايش به صورت كرتهای خرد شده بر پايه
طر بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار بود .عامل اصلی مديريت آبياری در  0سطح ( I1آبياری اول طبق عرف منطقه يعنی  21مهر ماه)( I2 ،آبياری
اول ده روز ديرتر از عرف منطقه ( 51مهر ماه))( I3 ،آبياری طبق عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياری ( 21مهر ماه01 +
ارديبهشت ماه)) و ( I4آبياری اول ده ر وز ديرتر از عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياری ( 51مهار مااه 01 +ارديبهشات
ماه)) بودند .همچنين عامل فرعی شامل تيمارهای محلول پاشی ( G1شاهد بدون محلول پاشی)( G2 ،محلول پاشی اسايد سالسايليک)( G3 ،محلاول
پاشی كود كامل ميکرو)( G4 ،محلول پاشی نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم) و ( G5محلول پاشی نانوذرات دی اكسيد سيليسيم) بود .در اين آزمايش صفات
مختلف گل و بنه و ويژگیهای كيفی كلاله تعيين شد .نتايج مقايسه ميانگينهای ويژگیهای بنه نشان داد تيمارهای محلول پاشی كود كامال ميکارو و

دی اكسيد سيليسيم بيشترين تعداد بنه دختری ( )0/01را داشتند ،به طوريکه كاربرد اين دو ماده حدود  20درصد افزايش نسبت به شااهد نشاان دادناد.
همچنين آبياری  I4با  7/11كيلوگرم در هکتار كمترين ،و آبياری  I1با  01/015كيلوگرم در هکتار بيشترين مقدار وزن خشک كلاله و خاماه را باه خاود
اختصاص دادند .محلولپاشی كود كامل ميکرو با  01/270كيلوگرم در هکتار وزن خشک كلاله و خامه برترين تيمار بود .بالاترين مقدار كروسين در باين
تيمارهای محلولپاشی مربوط به كود كامل با  210/0و دی اكسيد تيتانيوم با  215/9ميلی گرم بر گرم بود .مقدار پيکروكروسين در تيمارهای كود كامل
و اسيد ساليسيليک نسبت به شاهد دارای افزايش بود .همچنين تيمار محلول پاشی اسيد ساليسيليک با مقدار  1/551ميلی گرم بر گرم بيشاترين ميازان
كلروفيل را نشان داد .به طور كلی به منظور كسب حداكعر عملکرد ،آبياری بر اساس عرف منطقه در  21مهر ماه و همچنين مصرف كود كامال توصايه
میشود.

كلمات كليدي :اسيد ساليسيليک ،خشکی ،كود ،كلاله ،كيفيت  ،نانو
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بايست عناصر غذايی مورد نياز خود را از خاک جذب نماياد .لاذا

مقدمه
زعفران با نام علمی ( )Crocus sativus L.از خانواده زنبقيان

تامين عناصر غذايی كاافی بارای ايان گيااه نياز جهات كساب

( )Iridaceaeبه عناوان گارانبهااترين محصاول كشااورزی و

عملکرد مناسب ضروری میباشد .تأمين خاكی عناصر غذايی در

دارويی جهان است .اگر نه اين گياه اصولا به عنوان گيااهی باا

گياه زعفران از تقريباع اواخر بهمن ماه وهمزمان با تسريع شاکل

نياز آبی كم ،به ويژه برای مناطق نيمه خشک ،معرفی شده است

گيری بنههای دختری (به علت تحليل نسبی ريشههاا) محادود

اما بررسی های مختلف نشان داده است مديريت آبياری از جمله

می شود .در اين زمان ،محلول پاشی يا تغذيه برگای يکای از راه

زمان آبياری در مراحل مختلف رشد ،باه وياژه اولاين و آخارين

های برطرف نمودن نياز غذايی اين گياه میباشاد (

آبياری ،اثرات قابل توجهی بر عملکرد كمی و كيفای آن دارد .در

 .)2010محققين در بررسی اثر تغذيه برگی بار افازايش عملکارد

اين زمينه گزارن شده اثرات معبت آبياری بر عملکرد زعفاران

زعفران در منطقه قاين و بجستان نتيجه گرفتند مصرف كود مايع

ناشی از تأثير معبت رطوبت بر رشد و نماو بناه هاای دختاری و

رايج در بازار (دلفارد) در اسفندماه موجاب افازايش  55درصادی

توسعه ريشه میباشد ( .)Gholami et al., 2006در تحقيقی روی

ميزان محصول شاد ( .)Hosseini et al., 2004در هماين زميناه

 (Behdani,تأثير تاريخ اولين آبيااری بار

( )Alizadeh et al., 2018نشان داد مصرف كودهاای زيساتی و

ويژگی های زعفران را بررسای كارد و نشاان داد  00تاا  21روز

شيميايی سبب افزايش معنی دار عملکرد خشاک كلالاه و خاماه

پس از اولين آبياری ،گلدهی زعفران شروع می شود .در آزمايش

زعفران و محتوای كروسين ،پيکروكروسين و ساافرانال آن شاد.

مذكور در مقايسه نهار شاهر بيرجناد ،تربات حيدرياه ،گنابااد و

نظر باه اثار ساو زيسات محيطای ناشای از كااربرد كودهاای

قاين ،تربت حيدريه از لحاظ زماانی اولاين آبيااری را داشات .در

شيميايی ،توجه محققين به بررسی تأثير كاربرد ساير تركيباات و

پژوهشی ديگر در اين زمينه مشخص شد عملکرد بالاتر زعفران

محرک های رشد و راهکارهای ديگر حاصلخيزی خاک معطوف

با فواصل كوتاهتر آبياری به دست می آيد .آبياری با فواصل 02

گشته است .از سوی ديگر ورود موضاوع ناانو باه عرصاه علاوم

روزه در تربت حيدريه بسيار متداول بوده كاه يکای از دلايال بالاا

مختلف ،انجام تحقيقات در زمينه تأثير كاربرد نانو ذرات در توليد

بودن عملکرد در ايان شهرساتان باود (.)Behdani et al., 2005

محصولات كشااورزی را ماورد توجاه قارار داده اسات .يکای از

همچنين متوس عملکرد برای مزارع با كاربرد آبيااری تابساتانه

تركيباتی كه كاربرد آن در سالهای اخيار در اراضای كشااورزی

زعفران ،بهدانی

)2005

Kafi et al.,

آبياری تابستانه انجام ندادن ( Behdani et

مورد توجه محققين قرار گرفته اسات سيليسايم مایباشاد .ايان

 .)al.,نتايج بررسی های انجام شده در خواف نيز نشان داد

تركيب جذب پتاسيم را تحريک و جذب سديم را محدود می كند

بيشترين عملکرد و تعداد گل زعفران از تيمار اولين آبياری در 51

و در نتيجه سبب افزايش نسبت انتخابی پتاسيم باه ساديم مای

مهر ماه حاصل شد ،اما بيشترين وزن تر كل بنه و متوسا وزن

شود و تجمع پتاسيم ،نيتروژن و گاوگرد در گيااه و تغذياه آن را

Osmani

بهبود میبخشد .نانو ذرات اكسيد سيلسسيم نيز استحکام دياواره

 .)Roudi et al., 2015آنها اين موضوع را به شراي خاص آب و

ی سلولی را افزايش میدهد .اين تركيب می تواند بعد از جذب،

هوايی و اثر متفاوت آنها بر رشد بنه و توليد گل نسبت دادند.

يک نوار مضاعف در ديواره سلولی شکل دهد كه مانع نفوذ قارچ،

بالاتر از مزارعی بود كه
2005

بنه از تيمار اولين آبياری در  00آباان حاصال گردياد (

زعفران نيز همانند سااير گياهاان بارای رشاد مناساب مای

باكتری و نماتد شده و در نتيجه مقاومت باه بيمااری را افازايش
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میدهد .از سوی ديگر در اين شراي تعرق نياز كااهش يافتاه و

شهرستان زاوه خراسان رضوی با ارتفاع  0071متر از سطح دريا،

 .)Wang,در

طول جغرافيايی ''  05 o 21', 02و عارض جغرافياايی ''20', 02

آزمايشی مصرف اسيد سالسيليک در سطح يک ميلی مولار سبب

 50oاجرا گرديد .دمای حاداقل و حاداكعر در منطقاه بار اسااس

افزايش ميزان كروسين و فعاليت آنتی اكسيدانی قویتر كلالاه در

ميانگين بلند مدت به ترتيب  02/0و  59/9درجه سانتيگراد است.

بين تيمارهای مختلف ( 1/0 ،0و  1/10ميلی مولار) شد ،ولی اثار

همچنين ميزان بارندگی در دوساال  0550-51و  0551-57باه

منفی بر روی ميزان ساافرانال داشات ( .)Tajik et al., 2015در

ترتيب  092و  015ميليمتر بود .آزمايش بصورت كرتهای خارد

آزمايشی ديگر روی زعفران نيز توليد كربوهيدراتهای محلاول،

شده بر پايه طر بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

قندها و متابوليتهای ثانويه با كاربرد سالسيليک اسايد افازايش

عامل اصلی مديريت آبياری در  0ساطح ( I1آبيااری اول طباق

يافات ( .)Ghasemzadeh et al., 2012كااربرد تيتاانيوم نياز در

عرف منطقه ( 21مهار مااه))( I2 ،آبيااری اول ده روز ديرتار از

برخی پژوهشهای ديگر در كشاورزی مورد بررسی قارار گرفتاه

عرف منطقه ( 51مهر ماه))( I3 ،آبياری طبق عارف منطقاه باه

است .در اين زمينه در پژوهشی كاربرد تيتانيوم به صورت محلول

همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياری ( 21مهار

پاشی روی برگ های فلفل باعاث افازايش اسايد اساکوربيک و

ماه 01 +ارديبهشت ماه)) و ( I4آبياری اول ده روز ديرتر از عرف

كاپسانتين (مسائول ايجااد رنگيازه قرماز) در مياوه فلفال شاد

منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبيااری

( .)Martinez Sanchez et al., 1991تيتاانيوم بار فعاليات هاای

( 51مهر ماه 01 +ارديبهشت ماه)) بودند .همچنين عامل فرعی

بيوشيميايی گياه اثر گذاشته و باعث افزايش فعاليت آنازيمهاای

( )Gشامل تيمارهای محلول پاشای

(شااهد بادون محلاول

كاتالاز ،نيترات ردوكتاز و پراكسيداز می شود .افزايش فعاليت اين

پاشی)( G2 ،محلول پاشی اسيد سالسيليک)( G3 ،محلول پاشای

آنزيمها تحت تأثير تيتانيوم به افزايش جاذب آهان نسابت داده

كود ميکرو كامل)( G4 ،محلاول پاشای ناانو ذرات دی اكسايد

شده است .همچنين تيتانيوم با بهبود جاذب نيتاروژن منجار باه

(محلول پاشی نانوذرات دی اكسيد سيليسيم) بود.

رشد گياه در شراي خشکی بهبود مای

ياباد1999( .

تيتانيوم) و G5

G1

افزايش فتوسنتز و در نتيجه افزايش طول بوته های فلفل شد .به

نقشه اعمال تيمارها در هر دو سال يکسان در نظار گرفتاه شاد.

طور كلی از آنجايی كاه نانوكودهاا باه مقادار بسايار كام ماورد

بافت خاک محل آزمايش از نوع لومی شنی با ميازان مااده آلای

استفاده قرار گرفته و همچنين عناصار خاود را باه تادريج و بار

 1/09درصد ،شوری  1/90دسی زيمنس بر متر و  pHبرابار باا

اساس نياز گيااه آزاد

مایكنناد ( Baghai & Maleki Farahani,

 7/59بود .برای كاشت از بنه هايی با وزن 5±0استفاده گردياد.

 )2014; Lai, 2007ميزان آبشويی آنها كاهش يافته و در نتيجه

كاشت بنه ها در تاريخ  01مهر ماه سال 0550با تراكم  011بناه

سازگاری مناسبی با محي زيست دارند .اين پاژوهش باا هادف

در متر مربع (فاصله بين رديف 21سانتی متر ،فاصله روی ردياف

مطالعه اثر مديريت آبياری و محلول پاشی با محرکهای مختلف

 0سانتی متر و عمق كاشت  21ساانتیمتار) انجاام شاد .اولاين

رشد بر ويژگیهاای كمای و كيفای زعفاران در شهرساتان زاوه

آبياری در تاريخ  21مهر ماه صورت گرفت .از اين زمان باه بعاد

انجام شد.

ساير مراحل آبياری بر اساس تيمارهای تعريف شاده و باا حجام
مساوی در هر مرحله انجام شد .اسيد سالسيليک به ميزان ياک

مواد و روشها
اين پژوهش طی دو سال زراعای  0550-51و 0551-57در

مول ،كود كامل ميکرو (با نام تجاری بريکسل كمبی شاامل 1.5
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درصااد مااس 1.9 ،درص اد آهاان 0.0 ،درصااد روی 2.1 ،درصااد

محلول سريع و به دور از نور به وسيله صافی و پمپ خلا صااف

منگنز 1.5 ،درصد بر و  1.2درصد موليبدن قابل حال در آب) باه

گرديد .ميزان تركيبات شيميايی زعفران بر اسااس فرماول زيار

ميزان يک كيلوگرم در هکتار در  011ليتار آب  ،ناانو ذرات دی

محاساابه شااد (

اكسيد تيتانيوم با غلظت  51پی پی ام و ناانو ذرات دی اكسايد

.)Research of Iran, 2008

Institute of Standards and Industrial

سيليساايوم بااا غلظاات  01پاای پاای ام در هاار محلااولپاشاای در
تيمارهای مربوطه به كار رفتناد .محلاول پاشای كاود بريکسال
كمبی در تاريخ هاای اول ،نهااردهم و بيسات و هشاتم اسافند
انجام شد .اعمال تيمارهای آبياری و محرک های رشد به همين
طريق در سال دوم ( )51/57نيز ادامه يافات و برداشات گال در
طی سوم تا  20آبان ساال  0551انجاام شاد .در طاول گلادهی
برداشت گل در طی  01مرحله و از مساحت  0متار مرباع از هار
كرت صورت پذيرفت و شاخص های تعداد گل ،وزن تر و خشک
گل و وزن تر و خشک كلاله در مترمربع تعياين شاد .باه منظاور
افزايش دقت ،نمونههای برداشت شده در كلمان حااوی ياخ باه
آزمايشگاه منتقل شده و به سرعت تعيين وزن شدند .وزن خشک
های مربوطه پس از خشک شدن در آون و در دمای  00درجاه
سانتيگراد به مدت  09ساعت تعيين گردياد .اواخار خارداد ساال
 0557عمليات برداشت بناههاا و تعياين صافات آنهاا صاورت
گرفت .به منظور محاسبه تعداد و وزن بنههای دختری توليد شده
در هر بنه مادری ،پس از زرد شدن تمامی برگهای مزرعاه ،بناه
های نيم متر مربع از هر كرت خارج و تعاداد بناههاا شامارن و
وزن آن ها تعيين شد .جهت اندازه گيری ميانگين وزن بنههاای
دختری ،از هر كرت  01بنه دختری بصاورت تصاادفی برداشات
شده و توزين شد .برای تعيين ويژگیهای كيفی زعفران شاامل
كروسين و پيکروكروسين و سافرانال مقدار  0ميلی گرم از نمونه

در اين معادله  Aميزان تركيبات شيميايی زعفاران در طاول
موج های مختلف (پيکروكروسين  207ناانومتر ،ساافرانال 551
نانومتر و كروسين  001نانومتر)  M ،جرم نمونه زعفران بر حسب
گرم و  Hميزان رطوبت و مواد فرار موجود در نمونه بود.
جهت تعيين ميزان كلروفيل نيز از رون طيف سنجی توسا
اسپکتوفتومتر استفاده شد .به ايان منظاور  1/0گارم بارگ تاازه
زعفران را كوبيده و سپس با  21ميلیليتار اساتون  %91مخلاوط
می كنيم  .نمونه به دست آمده به مادت  01دقيقاه ساانتريفيوژ
شده و در نهايت پس از صاف كاردن ،عصااره بدسات آماده در
اسپکتوفوتومتر قرار داده و ميزان جذب در طول موج تعيين شاده
و سپس ميزان كلروفيل بر حسب ميلای گارم بار گارم وزن تار
محاسبه شد (.)Sartory & Grobbelaar, 1984
لازم به ذكر است با توجه به ماهيت تيمارها و از آنجايی كاه
در زعفران عملکرد سال اول كم و نانيز میباشد و بيشتر تحات
تأثير ويژگیهای بنههای كاشته شده است ،در اين پاژوهش داده
های حاصل از برداشات محصاول در ساال دوم آزماايش (-57
 )0551مورد بررسی و تحليل قرار گرفت .آناليز داده ها با استفاده
از نرم افزار

SAS 9.1

انجام شاد و مياانگينهاا باا اساتفاده از

آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد مقايسه شدند.

با ترازويی با دقت  1/1110گرم توزين شده و به باالن ژوژه 011
ميلی ليتری منتقل شد .سپس مقدار  51ميلی ليتر آب مقطار باه
آن اضافه شد .محتويات بالن ژوژه به مدت  21دقيقه در همازن
مغناطيس با سرعت  511دور در دقيقه قرار داده شد .سپس بالن
ژوژه تا خ نشانه با آب مقطر به حجم 011سی سی رسيد .ايان

نتايج و بحث
وزن ،تعداد و قطر بنه دختري

نتايج تجزيه واريانس اثرات زمان آبيااری و محلاول پاشای
محرک های رشدی در جدول  0نشان داده شده است .اثر اصلی

مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران
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مديريت آبياری بر وزن ،تعداد و قطر بنه دختری معنای دار نباود

با شاهد نداشتند (جدول  .)2كود كامال و ذرات ناانو دی اكسايد

(جدول  . )0اين امر نشان می دهد  01روز تاخير در آبياری و ياا

تيتانيوم بيشترين وزن بنه در گياه را نيز رقم زدند به طاوری كاه

يک آبياری اضافی در انتهای فصل تأثيری بر رشد و نمو و زايش

به ترتيب  10و  01درصد باعث افزايش اين صفت شادند .اسايد

بنه ها ندارد .احتمالاع تفاوت بين تيمارها به اندازهای نباوده اسات

ساليسيليک و ذرات نانو دی اكسيد سيليسيم از نظر آماری نسبت

كه بتواند اثر معنیداری داشته باشد .عدم تأثير اداماه آبيااری در

به تيمار شاهد تفاوت معنیداری نداشتند (جدول .)2

اواخر بهار بار رشاد و تولياد بناه زعفاران در تحقياق رضاايی و

در گياه زعفران پس از اينکه برگها و ريشههاا باه حاداكعر

همکاران ( )Rezaie et al., 2019aنيز نشان داده شده اسات .در

اندازه خود رسيدند ،تشکيل و رشد بنههای دختری آغاز می گردد

تحقيقی ديگر عدم آبياری (كشت ديم) منجر به كاهش  20و 21

و توسعه آنها عمدتا بر فرآيند فتوسنتز متکی است .لاذا باه نظار

درصدی به ترتياب در وزن تار و خشاک بناه دختاری شاد .در

ميرسد عناصر غذايی حداكعر بايستی تا اواخر اسفند يعنی تا شروع

آزمايش مذكور اگرنه تيمار ديم كمترين وزن كل بنه دختاری را

مرحله سريع افزايش وزن گياه ،به صورت خاكی يا محلول پاشی

با  5/0تن در هکتار ايجاد كرد ،اما بين دورهای مختلاف آبيااری

مصرف شوند .از اين زمان به بعد قدرت جذب ريشه كم شده و از

( 20 ،02و  51روز) اختلاف معنی داری در صفت مذكور مشاهده

ميزان سودمندی مصرف عناصر غذايی درخاک كاسته می شاود.

نشاد (2009

 .)Azizi-Zohan et al.,در ايان آزماايش همچناين

از طرفی برگ ها نيز رو به زوال می گذارناد و عااملی بارای پار

تعداد بنه دختری تحت تأثير آبياری قارار نگرفات كاه باا نتاايج

شدن بيشتر بنهها وجود نخواهد داشت (

تحقيق حاضر مطابقت دارد .در تحقيقی كه مويد اين نتيجه است

.)2012

Renau-Morata et al.,

اثرات رژيم آبياری شامل كم آبياری و پر آبيااری بررسای شاد و

نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل آبياری و محلاول پاشای

طبق نتايج آن  ،تغيير در آبياری هيچ تأثيری بر تعداد و وزن بناه

نشان داد كه وزن بنه دختری در تمام ساطو تيماار آبيااری در

های دختری نداشت ( .)Fallahi & Mahmudi, 2018

نتيجه ی محلول پاشی افزايش يافت به جاز در آبيااری  I4كاه

نتايج مقايسه ميانگين ويژگیهای بنه ( وزن ،تعاداد و قطار)

شاهد از نظر آماری بيشتر از سايرين و مشاابه كاود كامال باود.

نشان داد كاه محلولپاشای كاود كامال و دی اكسايد سيليسايم

بيشترين وزن بنه دختری ( 0/19گرم) مربوط به تيمار آبياری I1

بيشترين تعداد بنه دختری را از نظر آماری به وجاود آوردناد باه

همراه با محلولپاشی كود كامل بود كه حدود  2/0برابر وزن بنه

طوری كه اين دو كود  20درصد افزايش تعاداد بناه نسابت باه

دختری در تيمار شاهد در همين سطح آبياری بود .قطر بناه نياز

شاااهد داشااتند (جاادول  .)2تيمارهااای اساايد ساليساايليک و دی

به طور مشابهی تحت تأثير اثر متقابل آبيااری و محلاول پاشای

اكسيد تيتانيوم نيز اگرناه نسابت باه كاود كامال و دی اكسايد

قرار گرفت .در اين حالت اگرناه تيماار شااهد در تماام ساطو

سيليسيم تعداد بنه دختری كمتری توليد كردند ،اما از نظر آماری

آبياری كمترين مقدار را نشان نداد ،اما تيمار كود كامال حاداكعر

مشابه آنها باوده و نتيجاه بهتاری نسابت باه شااهد داشاتند.

قطر بنه را توليد نمود (جدول .)5

محلولپاشی كود كامل ميانگين وزن هر بنه دختاری را باه 5/1
گرم رساند كه بالاتر از ساير سطو كودی بود .اسيد ساليسيليک،
دی اكسيد تيتانيوم و دی اكسيد سيليسيم نيز اگرنه مقدار ايان
صفت را نسبت به شاهد افزايش دادند ،اما از نظر آماری تفااوتی
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جدول  -5مقايسه ميانگين اثر محلولپاشی محرک هاي رشد بر برخی ويژگی هاي بنه هاي دختري زعفران
Table 2- Mean comparison for the effect of foliar application of growth stimulator on some tratis of replacement corm of
saffron

تعداد بنه دختري در هر كلون

ميانگين وزن هر بنه

وزن بنه در هر كلون

قطر بنه

Number of replacement's
corm per clone

Mean of corm
)weight (g

Corm weight per
)clone (g

Corm diameter
)(mm

4.42 b

2.75 b

12.61 c

20.6 a

4.8 ab

2.99 b

14.79 bc

22.4 a

5.56 a

3.6 a

21.5 a

27.2 a

4.76 ab

3.15 ab

18.49 ab

24.8 a

5.57 a

3.06 b

15.17 bc

24.2 a

نوع محرک رشد
stimulator type Growth

شاهد (فاقد محلول پاشی)
Control (without foliar
)application

اسيد ساليسيليک
)Salicylic acid (1 mmol

كود كامل
Compelete fertilization (1
)kg.ha-1
TiO2
دی اكسيد تيتانيوم
)(30 ppm

دی اكسيد سيليسيم
)SiO2 (50 ppm

در هر ستون ،ميانگين های دارای حداقل يک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد با يکديگر اختلاف معنی داری ندارند.
Means followed by at least one same letters in each column are not significantly different on the basais of Duncan test at the 5% level
of probability.

در يک آزمايش دو ساله ،به كار باردن تيمارهاای تغذياهای
اثری معبت بر وزن كل بنههای دختاری در گيااه در مقايساه باا

 )2019aنيز بيشترين تعداد بنه دختاری در تيماار مصارف كاود
شيميايی  NPKحاصل شد.

شاهد داشت .در پژوهش ماذكور وزن بناههاای دختاری بعاد از
مصرف اسايد ساليسايليک در ساال اول باه ميازان  02درصاد

عملكرد اقتصادي (وزن تر و خشک كلاله و خامه)

افزايش يافت ( .)Aghhavani et al., 2018در تحقيقی ديگر نياز

بر اساس نتايج تجزيه واريانس (جدول  ،)0تيماار آبيااری بار

مشخص شد اگرنه تا  91درصد توليد زيست توده در اندام هايی

تمامی صفات كمّی تأثير معنیداری داشت ،به طوری كه وزن تر

معل گل زعفران به متغيرهای مرتب با خااک ،همچاون ميازان

كلاله و خامه و وزن خشک كلاله را در سطح ياک درصاد و وزن

فسفر قابل جذب و مواد آلی بستگی دارد ،بهبود رشاد ايان گيااه

خشک كلاله و خامه و وزن تر كلاله را در سطح  0درصاد تحات

می تواند تا حد زيادی باه ذخااير بناه ماادری و محلاول پاشای

تأثير قرار داد .نوع محلولپاشی كود به غير از وزن خشک كلاله و

عناصر غذايی نيز وابسته باشد .به علت نقش عناصر رياز مغاذی

خامه ،بر وزنتر اين صفت در ساطح  0درصاد ،و بار وزن تار و

در رشااد زايشاای و عملکاارد نهااايی زعفااران (

& Moosavi

خشک كلاله در سطح يک درصاد معنایدار باود .همچناين اثار

 ،)Ronaghi, 2010كاربرد اين عناصر در قالب محلولپاشای مای

متقابل تيمارهای آبياری و محلولپاشی بر تمامی صفات مرباوط

تواند به ويژه در خاکهای قليائی موثر باشد .به نظار مایرساد

به عملکرد اقتصادی زعفران معنیدار نبود .نتايج مقايسه ميانگين

بهبود تعداد و وزن بنههای دختاری در تحقياق حاضار ناشای از

نشان داد كه آبياری  I4با  29/012كيلاوگرم در هکتاار كمتارين

مصرف كودهای مختلف به صورت محلولپاشی ،و به ويژه كاود

مقدار وزن تر كلاله و خامه توليد كرد ،در حالی كه ساطو تيماار

كامال باشاد .در

آزماايش رضاايی و همکااران ( Rezaie et al.,

آبياری  ،I2 ،I1و  I3باه ترتياب باا مقاادير  01/170 ،01/100و
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 07/75كيلوگرم در هکتار باا هام اختلااف معنایداری نداشاتند
(جدول .)0
جدول  -3مقايسه ميانگين اثر متقابل آبياري و محلولپاشی محرک هاي رشد بر برخی ويژگی هاي بنه زعفران
Table 3- Mean comparison for the interaction of irrigation and foliar application of growth stimulator on some traits of
daughter corm of saffron

ميانگين وزن هر بنه

قطر بنه

)Corm diameter (mm) Mean weight of corm (g
15.76 c
2.08 d
28.86 b
3.47 b
5.08 a

41.26 a

3.62 b

b

3.18 bc
2.45 c

28.56

25.5 b
c

2.86 c

17.96
20.7bc

3.03 bc

20.23 bc

3.05 bc

b

3.04 bc

24.16 b

2.36 c

18.8 c

24.23

تيمار
Treatment
Control

شاهد

Salicylic acidاسيد سالسيليک
Complete fertilizationكود كامل
 Nano TiO2نانو دی اكسيد تيتانيوم
 Nano SiO2نانو دی اكسيد سيليسيم
Controlشاهد

I1

Salicylic acidاسيد ساليسيليک
Complete fertilizationكود كامل
 Nano TiO2نانو دی اكسيد تيتانيوم
 Nano SiO2نانو دی اكسيد سيليسيم
Controlشاهد

I2

 Salicylic acidاسيد ساليسيليک
22.26 bc
2.84 c
bc
Complete fertilizationكود كامل
22.06
3.11 bc
b
 Nano TiO2نانو دی اكسيد تيتانيوم
24.5
3.11 bc
 Nano SiO2نانو دی اكسيد سيليسيم
23.36 bc
2.98 c
b
Controlشاهد
29.9
4.12 b
 Salicylic acidاسيد ساليسيليک
18.93 c
2.8 c
b
Complete fertilizationكود كامل
25.26
3.2 bc
I4
 NanoTiO2نانو دی اكسيد تيتانيوم
22 bc
2.82 c
 Nano SiO2نانو دی اكسيد سيليسيوم
23.8 bc
3.04 b
در هر ستون ،ميانگين های دارای حداقل يک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح  0درصد با يکديگر اختلاف معنی داری ندارند.
I3

Means followed by at least one same letters in each column are not significantly different on the basais of Duncan test at the 5% level
of probability.
( I1آبياری اول طبق عرف منطقه ( 21مهر ))( I2 ،آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقه ( 51مهر))( I3 ،آبياری طبق عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از

آخرين آبياری ( 21مهر 01 +ارديبهشت)) و ( I4آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياری ( 51مهر  01 +ارديبهشت)).
I1 (Control (traditional irrigation) (11 October)), I2 (Irrigation at 10 days after I1 (21 October)), I3 (I1+ one additional irrigation after
the last irrigation (30 April)) and I4 (The first irrigation time was included at 10 days later than the traditional irrigation+ one
additional irrigation 10 days after the last irrigation (21 October + 31 October)).

همچنين آبياری  I4با  7/11كيلوگرم در هکتاار كمتارين ،و

از نظر اين دو صفت مشابه يکديگر بودند (جدول  .)0ايان نتاايج

آبياری  I1با  01/015كيلاوگرم در هکتاار بيشاترين مقادار وزن

نشان میدهد تأخير ده روزه در آبياری پااييزه و همچناين اداماه

خشک كلاله و خامه را به خود اختصاص دادند .بيشترين وزن تار

آبياری در بهار سال بعد از طريق يک مرحله آبياری بيشاتر ،هار

و خشک كلاله مربوط به تيمار آبياری  I1بود كه به ترتيب برابار

دو اثر منفی بر عملکرد اقتصادی زعفران داشته اند ،به طوری كه

 51/009و  1/075كيلوگرم در هکتار بود .ساير تيمارهای آبيااری

تركيب اين دو تيمار آبيااری كمتارين عملکارد را داشاته اسات.

مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران

برخی پژوهش های ديگار (

Rezaie et al., 2019b; Mosaferi,
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 )al., 2010در بررسی اثر فاصله آبيااری بار عملکارد اقتصاادی

 )2001نيز نشان دادهاند كه ادامه آبياری بعد از عارف منطقاه در

زعفران ،بيشترين و كمترين عملکرد اقتصاادی را باه ترتياب در

اواخر بهار كه بنه در مرحله خواب حقيقای اسات ،مای تواناد بار

فاصله آبياری  00روز با  1/27گرم بر متر مربع و  7روز باا 1/15

خواب بنهها اثر سوئی گذاشاته و گلادهی را نياز كااهش دهاد.

گرم بر متر مربع دانستند .در پژوهش آنها تيمار باا فاصاله 00

آبياری اضافی در شراي دمای بالا میتواناد منجار باه افازايش

روز آبياری تعداد گل بيشتری توليد كرده بود .در آزمايش حاضار

خسارت كنه در بنهها نيز گردد .در حقيقت قطع زودتر آبيااری در

نيز تيمارهای آبياری و كودی كه عملکرد اقتصادی بالاتری دارند،

بهار ،فرصت بيشتری برای خواب بنهها فراهم كرده و در نتيجاه

صفات مربوط به گل در آنها نسبت به سايرين بهبود يافته است

گياه فرصت بيشتری بارای آغاازن گال و گال انگيازی دارد

(جدول .)0

( .)Rezaie et al., 2019bكاونکی و همکااران (

Koocheki et

جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات اصلی آبياري و محلول پاشی محرک هاي رشد بر وزن كلاله و خامه زعفران
Table 4- Mean comparison for the simple effects of irrigation and foliar application of growth stimulators on the weight of
saffron stigma and style

وزن خشک كلاله و خامه

وزن تر كلاله

وزن خشک كلاله

Dry weight of stigma and
)style (kg.ha-1

Fresh weight of
stigma
)(kg.ha-1

Dry weight of
stigma
)(kg.ha-1

46.655 a
50.674 a
47.73 a
28.402 b

10.463 a
9.802 ab
7.671 bc
7.06 c

30.518 a
24.148 b
23.793 b
24.423 b

6.579 a
4.991 b
4.994 b
5.069 b

35.035 b

7.224 b

20.741 c

4.377 c

49.465 a

9.004 ab

25.127 b

5.315 b

49.06 a

10.275 a

31.163 a

6.517 a

44.202 ab

8.772 ab

25.76 b

5.441 b

39.064 b

8.473 ab

25.813 b

5.33 b

وزن تر كلاله و خامه
Fresh weight of stigma and
)style (kg.ha-1

تيمارها
Treatments
آبياری Irrigation
I1
I2
I3
I4

محرک های رشد
Growth promotors

شاهد (فاقد محلول پاشی)
Control (without foliar
)application

اسيد ساليسيليک
)Salicylic acid (1mmol

كود كامل
Compelete fertilization
)(1 kg.ha-1

نانو دی اكسيد تيتانيوم
)TiO2 Nano (30 ppm

نانو دی اكسيد سيليسيم
)Nano TiO2 (50 ppm

در هر ستون ،ميانگين های دارای حداقل يک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح  0درصد با يکديگر اختلاف معنی داری ندارند.
Means followed by at least one same letters in each column are not significantly different on the basais of Duncan test at the 5% level
of probability.

( I1آبياری اول طبق عرف منطقه ( 21مهر))( I2 ،آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقه ( 51مهر))( I3 ،آبياری طبق عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از
آخرين آبياری ( 21مهر  01 +ارديبهشت )) و ( I4آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياری ( 51مهر  01 +ارديبهشت )).
Control (traditional irrigation) (11 October), I2 (Irrigation at 10 days after I1 (21 October)), I3 (I1+ one additional irrigation after )I1
the last irrigation (30 April)) and I4 (The first irrigation time was included at 10 days later than the traditional irrigation+ one
additional irrigation 10 days after the last irrigation (21 October + 31 October)).
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نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،4زمستان 9911

در آزمايشی ديگر نيز در ايان زميناه بررسای هاا نشاان داد

در آزمايشای

حساينی و همکااران ()Hosseini et al., 2003

بيشترين عملکرد كلاله در زعفران در تيمار عادم اعماال آبيااری

نشان دادند مصرف كود در زمان آمااده كاردن زماين و محلاول

بلافاصله بعد از كشت حاصل شد .وزن كلاله خشاک بارای ايان

پاشی يکبار كود مايع مخلاوط حااوی عناصار نيتاروژن ،فسافر،

تيمار  5/51برابر بيشتر از اعمال آبياری بلافاصله پاس از كاشات

پتاس ،كلاتهای آهن ،روی ،منگنز و مس باا غلظات هفات در

بود ( .(Koocheki et al., 2016در يک آزماايش دو سااله ديگار

هزار در اسفند ماه در مزارع زعفران موجب افزايش  55درصادی

گزارن شد كاه در ساال اول اجارای آزماايش (برداشات اول)،

محصول شد.

كاهش آبياری تا سطح  01درصد ،تاأثير معنایداری در كااهش
تعداد گل ،عملکرد گل تر و عملکرد كلاله خشک زعفران نداشات
( .)Koocheki et al., 2014

ميزان كروسين ،پيكروكروسين ،سافرانال و كلروفيل

نتايج نشان داد كه تيمار آبياری بر هيچکدام از صفات كيفی

در بين تيمارهای محلولپاشی بيشترين وزن تر كلاله و خامه

تااأثير معناایداری نداشاات ،امااا تيمااار محاارک رشااد سااافرانال،

مربوط به تيمار كاود كامال باا  05/11و اسايد ساليسايليک باا

كروسين ،پيکروكروسين و كلروفيل را از نظر آماری در ساطح 0

 05/010كيلوگرم در هکتار بود كه باه ترتياب  00و  55درصاد

درصد تحت تأثير قرار داد (جدول  .)0بالاترين مقدار كروساين در

نسبت به شاهد بيشتر بود (جدول  .)0همچناين تيماار محلاول-

بين تيمارهای محلولپاشی مربوط به كود كامل با  210/0و دی

پاشی كود كامل بيشترين وزن خشاک كلالاه و خاماه (01/270

اكساايد تيتااانيوم بااا  215/9ميلاایگاارم باار گاارم بااود .مقاادار

كيلوگرم در هکتار) را داشت .لازم به ذكر است كه اگرناه سااير

پيکروكروسين در كود كامل و اسيد ساليسيليک نسبت به شااهد

تيمارهای كودی نيز سبب افزايش اين صافت نسابت باه تيماار

دارای افزايش بود .اسيد ساليسيليک با مقدار  1/551ميلیگرم بر

شاهد عدم محلولپاشی شدند ،اما اين افزايش ( 02درصد) فقا

گرم كلروفيل ،برترين تيمار محلولپاشی در اين صافت باود باه

در تيمار كاود كامال نسابت باه تيماار شااهد معنایدار گردياد.

طوری كه ساير كودها حتی اختلاف معنای داری باا تيماار عادم

محلولپاشی كود كامل بيشترين وزن تر كلاله را نيز باا 50/015

محلولپاشی نشان ندادند (جدول  .)0نتايج مقايسه مياانگين اثار

كيلوگرم در هکتار نشان داد كه نسبت به تيمار شاهد  01درصاد

متقابل آبياری و محلولپاشی در مورد صافات كيفای (جادول )1

ارتقا يافته بود .تيمارهای اسيد ساليسيليک ،دی اكسيد تيتاانيوم

نشان داد در تمامی سطو آبيااری ،تيماار عادم محلاول پاشای

و دی اكساايد سيليساايم كااه بااه ترتيااب  20 ، 20و  20درصااد

كمترين عملکرد مقدار كروسين را داشت .بالاترين مقدار كروسين

عملکرد بهتری در اين صفت نسبت باه شااهد داشاتند ،از نظار

كودهای مختلف در هر سطح آبياری متفاوت بود ،به طوری كاه

آماری مشابه هم بودند .همچنين اين سه تيمار محلولپاشای باه

در آبياری  I1كود كامل با  ،271در آبياری  I3كاود دی اكسايد

ترتيب با  0/000 ،0/500و  0/55كيلوگرم در هکتار ،وزن خشک

تيتانيوم با  ،215/5و در آبياری  I4نيز كود دی اكسيد تيتانيوم باا

كلاله را نسبت به تيمار عدم محلولپاشی بهبود بخشيدند .اگر نه

 210/1ميلی گرم بر گرم بيشترين مقادير را نشان دادند .بررسای

در اين صفت نيز محلولپاشی كود كامل منجر به تولياد 1/007

اثر متقابل بر ميزان كلروفيل نيز نشان داد كاه باه جاز افازايش

كيلوگرم در هکتار وزن خشک كلاله شد كه برتارين تيماار را باا

آماری تيمار كود دی اكسيد تيتانيوم با  1/570ميلی گرم بر گارم

افزايشی معادل  09درصد نسبت به شاهد رقم زد.

نسبت با ساير تيمارهای كاودی در آبيااری  ،I4هماه كودهاا در

مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران
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ساير سطو آبياری با يکديگر و حتی شاهد از نظر آماری تفااوت

اسيد ساليسيليک به طور معبت و معنیداری كروسين و سافرانال

معنی داری نداشتند .در آزمايشی ديگر روی زعفران ،اگرناه اثار

را در زعفاران افازايش داد ) .(Tajik et al., 2015در آزمايشای

سطو آبياری بر مقدار كروسين و پيکروكروسين معنایدار باود،

ديگار كاااربرد كاود در شااراي عاادم تانش ،مياازان كلروفياال و

سافرانال تحت تأثير آن قرار نگرفات (Koocheki & Seyyedi,

كارتنوئيادهای زعفاران را افازايش داد ( Turkyılmaz et al.,

).2016

 .)2005اكبرياان و همکااران ( )Akbarian et al., 2012نياز

برخی از محققين بيان كردند كه ماديريت آبيااری باه طاور

نشان دادند با محلولپاشی آهن ،مقادير كروسين ،پيکروكروساين

معنی داری قادر به تغيير پيکروكروسين و ساافرانال نمایباشاد (

و سافرانال به طور معنیداری افزايش يافات .برخای تركيباات و

 .)Feizi et al., 2014در آزمايشی ديگار در بردساير كرماان نياز

عناصر غذايی ،نقش مهمی در رشد و نمو گياه بازی مایكنناد و

قطع آبياری در زمانهای مختلف قبل و بعد از عرف منطقه (اول

در برخی سيستمهای انتقال پيام و تحريک و توليد آنازيم هاای

ارديبهشت) تأثير معنیداری بر ويژگیهای كيفی زعفران نداشت

بيوسنتز متابوليتهای ثانويه ،هام ناون كارتنوئيادهای زعفاران

) .(Rezaiee et al., 2019مصرف كود در زعفران به سبب تأثير بر

موثر هستند ) .(Chen et al., 2006هر عاملی معل كاربرد كودها

فراهمی عناصر غذايی ،مواد هورمونی و ويتامينهای محلاول در

كه باعث افزايش توليد هيدرات كربن شود میتواند با تجزياه آن

آب ،ايجاد حالت همکااری باا سااير ميکروارگانيسامهاا و تولياد

ها به تركيبات ثانويه گليکوزيادی )كروساين و پيکروكروساين(،

تركيبات اوليه مؤثر در بيوسنتز گلوكوزيادها و تجزياه آن هاا باه

ميزان اين تركيبات در زعفران را افزايش

دهد ( Patten & Glick,

تركيبات ثانويه ممکن است بر عملکرد كيفی زعفران تأثير گذاشته

.)1996

باشد ( .)Heydari et al., 2014در يک آزمايش گزارن شاد كاه
جدول  -2مقايسه ميانگين اثر محلول پاشی با كودهاي مختلف بر ميزان كروسين  ،پيكروكروسين ،سافرانال و كلروفيل زعفران
Table 5- Mean comparison for the effect of foliar application on crocin, picrocrocin, safranal and chlorophyll of saffron

كروسين

پيكروكروسين

سافرانال

كلروفيل

Crocin
)(mg.g-1

Picrocrocin
)(mg.g-1

Safranal
)(mg.g-1

Chlorophyll
)(mg.g-1

261.5 c

88.9 c

33.7 a

0.886 b

263.3 abc

90.3 ab

35.6 a

0.93 a

264.5 a

90.9 a

36 a

0.908 ab

263.8 ab

89.5 bc

34.7 a

0.903 b

262.3 bc

89.5 bc

35.6 a

0.901 b

محرک رشد
Growth promotors

شاهد (فاقد محلول پاشی)
)Control (without foliar applicaton

اسيد ساليسيليک
)Salicylic acid (1 mmol

كود كامل
)Complete fertilization (1 kg.ha-1

نانو دی اكسيد تيتانيوم
)TiO2 Nano (30 ppm

نانو دی اكسيد سيليسيم
)TiO2 Nano (50 ppm

در هر ستون ،ميانگين های دارای حداقل يک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح  0درصد با يکديگر اختلاف معنی داری ندارند.
Means followed by at least one same letters in each column are not significantly different on the basais of Duncan test at the 5% level
of probability.
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 مقايسه ميانگين اثر متقابل آبياري و محلولپاشی بر ميزان كروسين و كلروفيل زعفران-6 جدول
Table 6- Mean comparison for the interaction of irrigation and foliar application on crocin and chlorophyll content of saffron

تيمارها
Treatments

)شاهد (فاقد محلول پاشی
Control (without foliar application)

اسيد ساليسيليک
Salicylic acid (1 mmol)
I1

كود كامل
Complete fertilization (1 kg.ha-1)

نانو دی اكسيد تيتانيوم
Nano TiO2 (30 ppm)

نانو دی اكسيد سيليسيم
Nano SiO2 (50 ppm)

)شاهد (فاقد محلول پاشی
Control (without foliar application)

اسيد ساليسيليک
Salicylic acid (1 mmol)
I2

كود كامل
Complete fertilization (1 kg.ha-1)

نانو دی اكسيد تيتانيوم
Nano TiO2 (30 ppm)

نانو دی اكسيد سيليسيم
Nano TiO2 (50 ppm)

)شاهد (فاقد محلول پاشی
Control (without foliar application)

اسيد ساليسيليک
Salicylic acid (1 mmol)
I3

كود كامل
Complete fertilization (1 kg.ha-1)

نانو دی اكسيد تيتانيوم
Nano TiO2 (30 ppm)

نانو دی اكسيد سيليسيم
Nano TiO2 (50 ppm)

)شاهد (فاقد محلول پاشی
Control (without foliar application)

اسيد ساليسيليک
Salicylic acid (1 mmol)
I4

كود كامل
Complete fertilization (1 kg.ha-1)

نانو دی اكسيد تيتانيوم
Nano TiO2 TiO2 (30 ppm)

نانو دی اكسيد سيليسيم
Nano TiO2 SiO2 (50 ppm)

كلروفيل
Chlorophyll

(mg.g-1)

كروسين
Crocin (mg.g-1)

0.889 b

258.6 c

0.925 ab

262.3 c

0.908 b

271 a

0.879 b

258.3 c

0.905 b

261.6 c

0.896 b

262.3 c

0.942 b

266 b

0.922 ab

265.6 b

0.868 bc

262 c

0.932 ab

265 b

0.89 b

261.6 c

0.919 ab

263 c

0.929 ab

259.6 c

0.892 b

269.3 a

0.888 b

263.3 c

0.864 c

263.3 c

0.935 ab

262 c

0.872 bc

262 c

0.975 a

265.6 b

0.879 b

259.3 c

. درصد با يکديگر اختلاف معنی داری ندارند0 ميانگين های دارای حداقل يک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح،درهرستون
Means followed by at least one same letters in each column are not significantly different on the basais of DMRT test at the 5% level
of probability.

 (آبياری طبق عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس ازI3 ،))  مهر51(  (آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقهI2 ،))  مهر21(  (آبياری اول طبق عرف منطقهI1
.))  ارديبهشت01 +  مهر51(  (آبياری اول ده روز ديرتر از عرف منطقه به همراه يک آبياری اضافی ده روز پس از آخرين آبياریI4  ارديبهشت)) و01 +  مهر21( آخرين آبياری
(I1: Control (traditional irrigation) (11 October), I2 (Irrigation at 10 days after I1 (21 October)), I3 (I1+ one additional irrigation after
the last irrigation (30 April)) and I4 (The first irrigation time was included at 10 days later than the traditional irrigation+ one
additional irrigation 10 days after the last irrigation (21 October + 31 October)).

مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران

نتيجه گيري
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همچنين با توجاه باه نامناساب باودن شاراي خااک از لحااظ

در مجموع نتايج نشان داد تأخير  01روزه در شروع آبياری در

حاصلخيزی و درصد پايين ماده آلی ،مصرف كودهای مختلف به

ابتدای فصل و يا انجام آبياری اضافی در انتهای فصل ،اثر معنی

ويژه كود كامل ،سبب بهبود تکعير بنه ها و افازايش وزن آن هاا

داری بر ويژگی های مختلف بنه زعفران نداشت .از سوی ديگار

شد .تيمارهای اسيد ساليسيليک و دی اكسيد تيتانيوم نيز اگرناه

انجام اولين آبياری زعفران بر اساس عرف منطقاه در تااريخ 21

نسبت به كود كامل و دیاكسايد سيليسايم تعاداد بناه دختاری

مهرماه ،احتمالا از طريق بهبود شراي خااک و فعاال ساازی باه

كمتری توليد كردند ،اما از نظر آماری مشابه آنها بوده و نتيجاه

موقع بنه ها ،سبب بهبود عملکرد اقتصادی شد .همچنين عليرغم

بهتری نسبت به شاهد داشتند .توليد بنه های بيشتر و قوی تر در

اينکه تاخير ده روزه در اولين آبياری در پاييز تأثير معنی داری بر

تيمارهای محلول پاشی شاده نسابت باه شااهد سابب افازايش

عملکرد تر و خشک كلاله و خامه نداشت ،اما زمانی كه با انجاام

عملکرد اقتصادی زعفران نيز شد .اگرنه تيمارهای آبياری تاأثير

آبياری اضافی در انتهای فصل همراه شد ،احتمالاع به دليل ايجااد

معنی داری بر شاخصهای كيفی زعفران نداشاتند ،اماا مصارف

اختلالات فيزيولوژيکی در روند طبيعی خواب بنه ها و كوتاه كردن

كود كامل سبب بهبود اين شاخصها در زعفاران شاد .لاذا مای

دوره خواب ،نه تنها تاأثير معبتای بار رشاد و عملکارد زعفاران

توان در مجموع مصرف اين كود كامل را باه هماراه آبيااری بار

نداشت ،بلکه حتای سابب كااهش عملکارد اقصاادی نياز شاد.
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Abstract
This experiment was carried out as a split-plot based on randomized complete block design with
three replications in 2016-2017 and 2017-2018, and the data related to 2017-2018 were analyzed.
The irrigation time for the main plot (A) consisted of 4 levels including I1: control (traditional
irrigation) on October 12, I2: irrigation at 10 days after I1, I3: I1+ one additional irrigation after the
last irrigation (April 30), I4: the first irrigation time was done 10 days later than the traditional
irrigation+ one additional irrigation 10 days after the last irrigation. Subplot (B) was the foliar
application of various stimulators including of G1: control, G2: acid salicylic, G3: Complete micro
fertilizer, G4: Nano Tio2, G5: Nano Sio2. In this experiment, different traits of corm and flower
and stigma quality were determined. The results indicated that foliar application of complete micro
fertilizer and Sio2 nanoparticles had the highest number of daughter corms. Moreover, both of
them caused a 25 percent increase over the control group. Irrigation times at I4 and I1 yielded the
maximum and minimum dry weight contents of style and stigma. Foliar application of complete
micro fertilizer was the best treatment in terms of the dry weight of style and stigma. The most
contents of crocin among various fertilizers belonged to complete micro and Tio2 nanoparticles.
The highest amount of picrocrocin belonged to complete micro fertilizer and salicylic acid. The
salicylic acid foliar application was the best treatment in terms of chlorophyll content of saffron
leaves. In conclusion, the first irrigation on October 12 and using complete micro fertilizer are
recorded.
Keywords :Drought, Nano oxide titanium, Saffron quality, Saffron style yield, Salicylic acid.
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