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Abstract
In order to investigate the effect of chicken manure and chemical fertilizers on some morphological
characteristics and yield flowers and replacement corms of saffron under irrigation regimes, a split-plot
experiment basis on a complete randomized block design was conducted at the Shahrekord and two consecutive
crop years (2018-2019 and 2019-2020) with three replications. Irrigation as main plot at three levels (Fc (0%
moisture depletion), %33 moisture depletion and %66 moisture depletion) and nutrition as sub-plot at six levels
(control (without fertilizer application), 100% recommended chemical fertilizer, 100% recommended chicken
manure, 25% chemical fertilizer + 75% chicken manure, 50% chemical fertilizer + 50% chicken manure and
75% chemical fertilizer + 25% chicken manure) were used. Chicken manure at a rate of 3 tons per hectare and
chemical fertilizers including urea 100 kg, potassium sulfate 150 kg, triple superphosphate 50 kg, iron sulfate 45
kg, zinc sulfate 15 kg, and manganese sulfate 20 kg, all per hectare based on soil decomposition and the plant
needs, were used. Also, the morphological traits and production of flowers and replacement corms were
evaluated. The results showed that the interaction effect of year × irrigation × nutrition on all studied traits
except leaf number, leaf length, and replacement corm diameter was significant at 1% level. The mean
comparison compound of the interaction of year × irrigation × nutrition showed that the highest dry yield of
stigma and style in the second year, under %33 moisture depletion and 75% chicken manure + 25% chemical
fertilizer treatment at the rate of 9.21 kg.ha-1 and the lowest amount In the first year, %66 moisture depletion and
control was obtained at the rate of 3.3 kg.ha-1 .With increasing water stress intensity, the effect of 75% chicken
manure + 25% chemical fertilizers treatment on the yield of replacement corm increased compared to the
control. The effect of this treatment in the second year was more compared to the first year so that in the first
year and field capacity (%0 moisture depletion), increasing yield of replacement corm in this treatment
compared to the control was 3.2%, in %33 moisture depletion 11.8% and in %66 moisture depletion, 26.7%, and
in the second years, was respectively 11.2%, 15.5%, and 38.9%. Therefore, this treatment had the highest effect
on increasing the saffron stigma and style yield in all irrigation regimes in this experiment.
Keywords: Nutrition, Water stress, Stigma and style.
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مقاله پژوهشی
تأثير كودهاي مرغی و شيميايی بر برخی ويژگیهاي مورفولوژيک و عملكردگل و بنههاي دختري زعفران ( Crocus

 )sativus L.تحت رژيمهاي آبياري
روحاهلل سعیدی ابواسحقی ،1حشمت امیدی *2و امیر بستانی

3

تاریخ دریافت 8 :شهریور 1400
تاریخ بازنگری 29 :آذر 1400
تاریخ پذیرش 2 :بهمن 1400

روحاهلل سعيدی ابواسحقی ،ر ،.اميدی ،ح ،.بستانی ،ا .1400 .تأثير كودهای مرغی و شيميايی بیر برخیی ويژگییهیای مورفولوژيیک و
عملکردگل و بنههای دختری زعفران ( )Crocus sativus L.تحت رژيمهای آبياری .زراعت و فناوری زعفران.19-39 :)1( 10 ،
چكيده
به منظور بررسی تأثير كودهای شيميايی و مرغی بر برخی ويژگیهای مورفولوژيک و عملکرد گل و بنیههیای دختیری زعفیران تحیت
رژيمهای آبياری ،آزمايشی به صورت اسپليتپالت در قالب طرح پايه بلوكهای كامل تصادفی با سه تکرار در شهركرد و در دو سا زراعیی
متوالی (  1397-98و  )1398 -99اجرا شد .آبياری به عنوان كرت اصلی در سه سطح (ظرفيت زراعی (تخليه رطوبتی صیفر) %33 ،تخليیه
رطوبتی و  %66تخليه رطوبتی) و تغذيه به عنوان كرت فرعی در شش سطح (شاهد (بدون مصرف كود) %100 ،كود شيميايی توصیيه شیده،
 %100كود مرغی توصيه شده %25 ،كود شيميايی %75+كود مرغی %50 ،كود شيميايی %50+كود مرغی و  %75كود شیيميايی %25+كیود
مرغی) به كار برده شدند.كود مرغی به ميزان  3تن در هکتار و كود شيميايی شامل :اوره  ،100سولفات پتاسيم  ،150سوپرفسفات تريپل ،50
سولفات آهن  ،45سولفات روی  15و سولفات منگنز  20همگی كيلوگرم در هکتار بیر اسیاس تجزيیه خیاك و نيیاز گيیاه اسیتفاده گرديید.
همچنين ،صفات مورفولوژيک و عملکرد گل و بنههای دختری زعفران مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج نشان داد اثر متقابل سا

×آبياری×

تغذيه بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز تعداد برگ ،طو برگ و قطر بنه دختری در سطح  %1معنیدار شد .مقايسیه ميیانگين مركیب اثیر
متقابل سا ×آبياری×تغذيه نشان داد بيشترين عملکرد كاللیه و خامیه خشیک در سیا دوم %33 ،تخليیه رطیوبتی و تيمیار  %25كیود
شيميايی %75+كود مرغی به ميزان  9/21كيلوگرم در هکتار و كمترين آن در سا او  %66 ،تخليه رطوبتی و شاهد به ميزان  3/3كيلوگرم
در هکتار به دست آمد .با افزايش شدت تنش رطوبتی تأثير تيمار  %25كود شيميايی %75+كود مرغی بر عملکرد بنههای دختری نسبت بیه
شاهد افزايش يافت و تأثير اين تيمار در سا دوم بيشتر از سا او بود ،بهطوریكه در سا او و ظرفيت زراعیی (تخليیه رطیوبتی صیفر)
افزايش عملکرد بنههای دختری در اين تيمار نسبت به شاهد  %3/2در  %33تخليه رطوبتی %11/8 ،و در  %66تخليیه رطیوبتی%26/7 ،و در
سا دوم بهترتيب  %15/5 ،%11/2و  %38/9بود .بنابراين ،اين تيمار در تمامی رژيمهای آبياری دارای بیاالترين تیأثير در افیزايش عملکیرد
كالله و خامه زعفران در اين آزمايش بود.
كلمات كليدي :تغذيه ،تنش رطوبتی ،كالله و خامه.
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ساالریان و همکاران ،بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران...

مقدمه
زعفییران بییا نییام علمییی ( )Crocus sativus L.گيییاهی
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و با افزايش شدت تنش رطوبتی ،تعداد بنههیا و وزن آنهیا رونید
كاهشی نشان داد.

دارويی– ادويهای متعل به خانواده زنبقيیان ( )Iridaceaeاسیت

يکی از مهمترين عوامل محیدود كننیده رشید تحیت تینش

كه بيشتر در مناط خشیک و نيمیه خشیک ايیران رويیش دارد

خشکی ،تنش كمبود عناصر غیذايی اسیت ( Thalooth et al.,

( .)Sepaskhah & Kamgar-Haghighi, 2009از نظیییر

 .)2006در شرايط تنش خشکی به دليل كاهش حجم آب خاك،

ژنتيکی عقيم ( )2n=3x=24است ،لذا بیه روش غيیر جنسیی و

توزيع مواد غذايی در خاك كاهش يافته و در نتيجه جذب عناصر

توسط ساقه زيرزمينی به نام بنه تکثير میشیود .عليیرغم اينکیه

از طري ريشه و انتقا آنها به شاخهها كاهش میيابد .دليل اين

ايران در بين تمام كشورهای توليد كننده زعفران مقیام او را از

كاهش ،آسيب ديدن انتقا دهندههیای فعیا و انعطیافپیذيری

نظر سطح زير كشت و ميیزان توليید سیاليانه دارد ،امیا متوسیط

غشام در جذب مواد غذايی در ريشه است ( .)Hu et al., 2007با

عملکرد در ايران نسبت به ساير كشورهای توليید كننیده پیايين

افزايش رطوبت موجود در خیاك ،جیذب نيتیروژن توسیط گيیاه

است .به نظر میرسد اين تفاوت معنیدار عملکرد به دليل تفاوت

افزايش میيابد و ارتباط نزديکی بين جذب سیاير عناصیر ماننید

در خصوصيات فيزيکوشيميايی خیاكهیای منیاط رشید و نيیز

فسفر ،پتاسيم ،روی و آهن با رطوبت قابل دسترس گيیاه وجیود

راهکارهای تغذيهای نامناسب در ايران باشید ( Heidari et al.,

دارد ( .)Jones, 1980از مهمتیرين راهكارهیای بهبیود عملکیرد

.)2014

زعفییران ،فراهمییی متعییاد عناصییر غییذايی اسییت ( Amiri,

كمبود آب باعث كاهش سطح زير كشت محصوالت بیا نيیاز

.)2008اين موضوع نقش مهمی در گلانگيزی و بهبود رشد بنه-

آبی باالو افزايش سطح زير كشت زعفران به عنوان گياه بیا نيیاز

های میادری زعفیران دارد ( Rezvani Moghaddam et al.,

آبی كم در كشور گرديد .اگرچه زعفیران گيیاهی نسیبتا كیم آب

 .)2013با توجه به اينکه در ايران طو دوره توليد اين گياه تا 8

است ،اما تینش خشیکی بیر عملکیرد میاده خشیک ،بخصیو

سا میباشد ،مديريت صحيح مصرف كود میتواند نقشی میثثر

عملکرد اقتصادی به طور مستقيم اثر منفی میگیذارد و نبايید در

در افییزايش پايییداری توليیید ايیین گيییاه داشییته باشیید (Naderi-

شرايط تنش قرار گيرد ( .)Slama et al., 2005ثابت تيموری و

 .)Darbaghshahi et al., 2008در زراعیت زعفیران میديريت

همکیاران ( )Sabet Teimouri et al., 2010گیزارش دادنید

صحيح كود بر اساس نتايج تجزيه خاك و همچنیين بیا در نظیر

كمبود رطوبت در خاك ،بیه طیور معنییداری وزن خشیک ،تیر،

گرفتن ميزان عناصر غذايی خاك انجام میگيرد (.)Kafi, 2002

ضخامت و عرض برگ زعفران را كاهش داد .همچنين گیزارش

تأمين عناصر غذايی مورد نيیاز گيیاه از منیابع آلیی ماننید انیواع

شد وزن كالله زعفران در تيمیار ديیمكیاری نسیبت بیه شیرايط

كودهای دامی و شيميايی میتواند هم باعث افیزايش عملکیرد و

آبياری بسیيار كمتیر بیود ( )Azizi-Zohan et al., 2006و بیا

هم باعث بهبود كيفيت زعفران گردد .با توجه به كمبود ماده آلی

افیییزايش دور آبيیییاری عملکیییرد زعفیییران كیییاهش يافیییت

خاك در میزارع زعفیران كشیور ( Rezvani Moghaddam et

( .)Aitoubahou & El-Otmani, 1999حسییينی و رحيمییی

 ،)al., 2015مديريت حاصلخيزی خاك بر پايه مصرف كودهای

( )Hosseini & Rahimi, 2018گزارش دادند تأثير تيمارهیای

آلی با بهبود خصوصيات خاك ،عالوه بر افزايش عملکرد ،در دراز

مختلف آبياری بر وزن بنههای زعفران و تعداد بنهها معنیدار بود

مدت نيز باعث پايیداری بیوم نظیام مییشیود ( Leithy et al.,
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 .)2006بنابراين كودهای آلی بیا تیأثير مثبیت بیر ويژگییهیای

افزايش داد .مصرف كود نيتروژن باعث افزايش تعداد و مصیرف

فيزيکی ،شيميايی و زيستی خاك ،باعث بهبود محیيط ريزوسیفر

كود فسفر باعث افزايش وزن بنههای دختری زعفران مییگیردد

شده كه موجب افزايش رشید گيیاه ،افیزايش سیطح بیرگ و در

( .)Chaji et al., 2013در مطالعیه ديگیری گیزارش شید كیه

نهايییت باعییث بهبییود اجییزای عملکییرد میییشییود ( Rezvani

مصرف انواع كودهای آلی ،كود اختصاصی زعفران (دلفارد) و كود

 .)Moghaddam et al., 2010نقییش مثبییت كودهییای آلییی

بيولوژيک در سا های ابتدايی پ

از كاشت بنیه ،عمیدتا باعیث

ورمییكمپوسیت ( ،)Alidadi et al., 2013مرغیی ( Amiri,

افزايش تعداد بنههای دختری در واحد سطح میشود ( Rezvani

 )2008و گاوی ( )Koocheki et al., 2014در افزايش عملکرد

.)Moghaddam et al., 2013با توجه به اثرات مثبت كودهای

زعفران اثبات شده است .بهبود عملکرد كالله زعفران با كیاربرد

آلی و معدنی در بهبیود پاسیخ گياهیان بیه تینش خشیکی ،ايین

كودهای نيتروژن ( )Omidi et al., 2009روی ( Thalooth et

آزمايش به منظیور بررسیی عکی العمیل زعفیران بیه مصیرف

 ،)al., 2006آهیین ( )Bybordy & Mamedov, 2010و

كودهای شيميايی و مرغی تحت شرايط مختلف آبياری و ارزيابی

پتاسییيم ( )Akbarian et al., 2012گییزارش گرديییده اسییت.

تأثير اين عناصیر در كیاهش خسیارت ناشیی از تینش و بهبیود

استفاده از كودهای آلی به همراه شيميايی جهیت تیأمين فسیفر

مقاومت گياه طراحی و اجرا گرديد.

( )Barasa et al., 2010و نيتیروژن ( Adeniyan et al.,

 )2011ضروری است و بیا مزايیای زيسیتی و اقتصیادی همیراه
است.

به منظور بررسی تیأثير كودهیای آلیی و معیدنی بیر برخیی

اگرچه زعفران نسبت به حاصلخيزی خاك گياهی نسبتا كیم
توقع می باشد ،اما كاربرد كودهای آلی به عنیوان بسیتر كاشیت،
بهينه سازی رشد و سپ

مواد و روشها
ويژگیهای مورفولوژيیک و عملکیرد گیل و بنیههیای دختیری
زعفران تحت رژيمهای مختلیف آبيیاری ،آزمايشیی در دو سیا

بهبیود وزن و سیاير خصوصیيات بنیه

زراعی متوالی ( 1397-1398و  )1398-1399در مزرعه ارجنیک

دختییری زعفییران را بییدنبا دارد .نتییايج آزمییايش (Shariat-

از توابع شهرستان شهركرد بصورت اسپليتپالت در قالیب طیرح

 )Madari et al., 2018حاكی از آن است كه كیاربرد كودهیای

پايه بلوكهای كامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .نتايج تجزيیه

آلی در مقايسه با شيميايی تیأثير بيشیتری بیر صیفات بنیههیای

خاك مزرعه (جدو  )1و كود آلی اسیتفاده شیده (جیدو  )2در

دختری زعفران داشت .سیيدی و همکیاران ( Seyyedi et al.,

ذيل ارائه گرديده است .ضمناً جیدو ميیانگين آمیار هواشناسیی

 )2018گزارش دادند كاربرد ورمیكمپوست نسبت بیه كودهیای

شهرستان شهركرد از سا  1390الی  1398نيز در جدو  3ارايه

معدنی ،تعیداد و وزن بنیههیای دختیری را بیه طیور معنییداری

شده است.

ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....
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جدول  -1خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک مزرعه
Table 1- Physical and chemical properties of farm soil

درصد اجزاي خاک

درصد كربن

هدايت الكتريكی

اسيديته

Electrical
)conductivity (dS.m-1

Acidity
)(pH

0.558

7.64

عمق Depth

آلی
Organic
)carbon (%

)(cm

1.598

0-30

كالس بافت خاک

)Fraction of the soil (%

سيلت

رس

شن

)Silt (%

)Clay (%

)Sand (%

44

39.5

16.5

درصد مواد خنثی شونده

درصد نيتروژن كل

پتاسيم قابل جذب

The percentage of
)neutralizing (%

Total nitrogen
)(%

Available K
)(mg.kg-1

16.5

0.126

164

فسفر قابل
جذب
Available P
)(mg.kg-1
27.6

Soil texture class
خاك رس سيلتی
Silty clayloam

روي قابل جذب

منگنز قابل جذب

آهن قابل جذب

Available Zn
)(mg.kg-1

Available Mn
)(mg.kg-1

Available Fe
)(mg.kg-1

0.66

8.31

2.15

جدول  -2نتايج تجزيه نمونه كود آلی (مرغی) مورد استفاده
Table 2- Results of analysis of organic (chicken) fertilizer samples used

درصد
نيتروژن
Nitrogen
)(%
2.11

درصد فسفر

درصد پتاسيم

درصد رطوبت

Phosphorus
)(%

Potassium
)(%

Moisture
)(%

1.65

1.82

3.91

درصد مواد
آلی
Organic
)matter (%
65.88

هدايت الكتريكی

اسيديته

Electrical
)conductivity (dS.m-1

Acidity
)(pH

5.871

7.36

جدول  -3آمارده ساله دادههاي هواشناسی ايستگاه هواشناسی سينوپتيک شهركرد
Table 3- Decade statistic of meteorological data from synoptic weather stations in shahrekord
دما )Temperature (°C

ايستگاه شهركرد

متوسط بارندگی ساليانه

حداقل مطلق

حداكثر مطلق

Absolute
minimum

Absolute
maximum

Average

فروردين Mar.

-6.1

24.1

9.6

65.3

ارديبهشت Apr.

-2.8

27.1

13.3

28.9

خردادMay.

1

34

18.7

8.9

تير June.

6.3

37.1

23.2

0

مرداد July.

7.5

37.2

22.9

0.9

شهريور Aug.

2.9

34.1

19.6

0

Shahrekord station

ميانگين

)Annual precipitation average (mm

مهر Sept.

-1.4

30.4

14.6

2.5

آبان Oct.

-7.6

22.6

7.9

26.3

آذر Nov.

-11.7

17.2

3.1

28.8

دی Dec.

-18.4

15.9

2.3

41.2

بهمن Jan.

-17.3

16.8

2
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اسفند Feb.

-12.5

18.7

4.7

36.7

در اين تحقي رژيمهای آبياری به عنوان عامل اصلی در سه

شش سطح :شاهد (بدون مصرف كود مرغی و شيميايی) ،مصرف

سطح  :شاهد :ظرفيت زراعی (تخليه رطوبتی صفر) %33 ،تخليیه

 100درصد كود شيميايی توصيه شده ،مصرف  100درصید كیود

رطوبتی و  %66تخليه رطوبتی و تغذيه به عنوان عامل فرعیی در

مرغی ،مصرف  25درصد كود شيميايی 75 +درصد كود مرغیی،
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مصرف  50درصد كود شيميايی 50 +درصد كود مرغی و مصرف

تعيين عملکرد گل و كالله ،از وسیط هیر كیرت بیا رعايیت اثیر

 75درصد كود شيميايی 25 +درصد كود مرغیی در نظیر گرفتیه

حاشيه ،مساحت يک متر مربع برداشت گرديد .گیلهیای ظیاهر

شد .اعما تنش خشکی بر اساس دسیتگاه اكوتانسیيومتر (مید

شده بصورت روزانه جمیعآوری ،شیمارش و سیپ

كاللیه هیا و

 )Equilibrium soil tensiometer EQ15Seriesسییاخت

خامهها جدا شده و طو كالله و خامه تازه با كولي

و وزن آنها

كشور آلمان صورت گرفت .بدين منظور دستگاه در مزرعیه و در

با ترازوی ديجيتا با دقت  0/01گرم محاسبه و يادداشتبرداری

عم  30سانتیمتری قرار گرفت .روش كار به اين صورت اسیت

گرديد .در پايان ارديبهشتماه در هر دو سیا اجیرای آزمیايش،

كه پ

از نصب دستگاه در خاك ،خیاك را بطیور كامیل بیا آب

تعداد برگ در بوته شمارش و طو برگ نيز با استفاده از كولي

اشباع كرده و روند تغييیرات مکیش خیاك (و محتیوای رطوبیت

اندازهگيری و ثبت شد .همچنين در سا او اجیرای آزمیايش و

خاك) از اولين تا آخرين آبياری با فاصله زمانی يک ساعت رصد

همزمان با خواب گياه در اواخر خردادماه ،شاخصهای مربوط بیه

از طی مدت مذكور دادهها از ح گرهیای دسیتگاه بیه

بنههای دختری شامل :عملکرد بنههای دختیری در متیر مربیع،

رايانه منتقل و ضمن تجزيیه و تحليیل اطالعیات ،رسیم نمیودار

تعداد بنه دختری در متر مربع ،قطر بنه دختری و وزن تر بنیه در

صورت گرفت .همچنين تيمار كود آلی از منبع مرغی به ميزان 3

هر بوته از مساحتی حدود  0/5متر مربع (0/5متر × 1متیر) و بیا

تن در هکتار و تيمیار كیود معیدنی شیامل :اوره  100كيلیوگرم،

حذف اثر حاشيهای اندازهگيری شدند .در سا دوم نيز ،به منظور

سولفات پتاسيم  150كيلوگرم ،سوپر فسفات تريپل  50كيلیوگرم،

ارزيابی دقي تر رفتار بنههای زعفران در واكنش بیه رژيیمهیای

سولفات آهن  45كيلوگرم ،سولفات روی  15كيلوگرم و سیولفات

آبياری و تيمارهیای كیودی ،در اواخیر خردادمیاه شیاخصهیای

منگنز  20كيلوگرم همگی در هکتار بر اساس تجزيه خاك و نياز

مربوطه از مساحت  1متر مربع (  1متیر×  1متیر) در هیر كیرت

گياه استفاده گرديد .اين آزمايش شامل  18تيمار و  3تکرار است.

اندازهگيری شدند .دادههای حاصله با استفاده از نرمافزار آمیاری

شد .پ

 SASتجزيه گرديد .سپ

مقايسه ميانگين دادهها با استفاده

بنابراين جامعه آماری شامل  54واحد آزمايشی است .كرتها بیه

9.4

طو  4متر و عرض  2/5متر در نظر گرفته شد .فواصل رديیف-

از آزمون دانکن در سطح احتما  %5صورت گرفیت .تجزيیه بیه

های كاشت در كرتها  20سانتیمتر و فاصله بنهها روی رديیف

صورت طرح كرت خرد شده انجام و مقايسه ميانگين دادههیا بیا

 10سانتیمتر از هم قرار گرفتهاند (تراكم  50بوته در متر مربیع).

استفاده از آزمون دانکن در سیطح احتمیا  %5صیورت گرفیت.

عم كاشت بنهها  15-20سانتیمتر میباشد .فاصله بين كرت-

برای رسم نمودارها نيز از نرم افزار  EXCELاستفاده گرديد.

های فرعی  /5متر ،كرتهای اصلی  2متر و فاصله بين بلوكها
 3متر در نظر گرفته شد .عمليات كرتبنیدی مزرعیه در ابتیدای
فصل پاييز طب نقشه طرح انجام گرفت .سپ

كودهای مربوط

نتايج و بحث
تعداد برگ در بوته

به هر تيمار در كنار و زير بنهها در دو طرف هر رديف جايگذاری

آناليز دادهها نشان داد اثر سا  ،آبياری ،تغذيه و اثیر متقابیل

گرديد .اين عمل در سا دوم نيز تکیرار شید .اولیين آبيیاری در

آبياری×تغذيه ،سا ×تغذيه و سا × آبياری بر تعیداد بیرگ در

تاريخ  28مهرماه صورت گرفت .اولیين برداشیت  15روز بعید از

بوته در سطح احتما  %1معنیدار شد (جدو  .)4نتايج مقايسیه

آبياری او صورت گرفت و تا بيست روز ادامیه داشیت .بمنظیور

ميانگين مركب اثر متقابل آبيیاری و تغذيیه نشیان داد بيشیترين

ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....
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تعداد برگ در بوته در تيمار  %33تخليه رطوبتی و مصیرف %25

 %25 ،%55و  %69به ترتيب بیرای تيمارهیای ظرفيیت زراعیی،

كودهای شيميايی %75 +كود مرغیی بیه تعیداد  13/11بیرگ و

 %33تخليه رطوبتی و  %66تخليه رطوبتی بود .با افزايش شیدت

كمترين آن در تيمار  %66تخليه رطوبتی و شاهد (بدون مصیرف

تنش رطوبتی تأثير تيمارهای كودی در افزايش تعداد برگ بيشتر

كود) به تعداد  6/45برگ حاصل شد (جیدو  .)5كیاهش تعیداد

شیید.كودهای آلییی نقییش بییه سییزايی در بهبییود ويژگیییهییای

برگها يکی از استراتژیهای مهم گياه میباشد كیه بیه عنیوان

فيزيکوشيميايی خاك از جمله حفظ رطوبت در محيط ريزوسفر و

اولين مکانيسم دفاعی در مقابل تینش مطیرح اسیت (Zokaee-

افزايش ظرفيت تباد كیاتيونی خیاك دارنید ( Kumar et al.,

 .)Khosroshahi et al., 2014فرزانه و همکاران ( Farzaneh

 .)2009استفاده از كودهای آلی به همراه شيميايی جهت تیأمين

 )et al., 2010هم گزارش دادند با افزايش شدت تنش رطیوبتی

فسفر ( )Barasa et al., 2010و نيتروژن ( Adeniyan et al.,

در گياه ريحان تعداد برگ بطور معنیداری كاهش يافت .كیاربرد

 )2011ضروری است و بیا مزايیای زيسیتی و اقتصیادی همیراه

انفرادی و تركيبیی كودهیای شیيميايی و مرغیی تعیداد بیرگ را

است .افزايش تعداد برگها با كاربرد عنصر روی ( Amirjani et

نسبت به شاهد افیزايش داد (جیدو  .)5در هیر يیک از سیطوح

 ،)al., 2016آهین ( )Kahrariyan et al., 2013نيتیروژن و

آبيییاری بيشییترين تعییداد بییرگ در بوتییه در تيمییار مصییرف

فسیفر ()Emami & Farajzadeh Memari Tabrizi, 2015

%25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی و كمترين آن در شاهد

گزارش گرديد.

به دست آمد .افزايش تعداد برگها در اين تيمار نسبت به شیاهد
جدول  -4تجزيه واريانس مركب اثر كودهاي آلی و معدنی بر برخی ويژگی هاي زعفران تحت رژيمهاي آبياري
Table 4- Combined analysis of variance for the effects of organic and mineral fertilizers on some traits of saffron under
irrigation regimes

طول كالله و خامه
وزن كالله و خامه تازه

تازه

تعداد گل در متر
مربع

تعداد برگ

درجه

Leaf
number

آزادي

S.O.V

75.69

0.02

2

تکرار Replication -

**161.33

**10.45

1

سا Year -

0.04

2
2

طول برگ

Stigma and style
fresh weight

Stigma and
style fresh
length
1.44

62.67

**9.64

**26.77

**6745.02

0.01

0.11

6.67

7.75

**2.61

**262.42

**1324.39

**3016.77

**24.67

**0.82

**14.1

**455.14

12.33ns

**0.54

2

0.11

0.17

75.09

15.56

0.25

8

**8.93

**1951.81

**4430.22

**25394.93

**41.07

5

0.07

Floewr number

Leaf length

df

منابع تغيير

تکرار× سا
Replication×Year
آبياری Irrigation -
سا × آبياری
Year×Irrigation
تکرار× آبياری×سا
Replication×Irrigation×Year
تغذيه Nutrition -

سا × تغذيه

**0.08

**2.3

**28.22

**24.8

**0.41

5

**0.06

**8.18

**16.17

**612.08

**0.4

10

Year×Nutrition
آبياری× تغذيه Irrigation×Nutrition

**0.04

**1.77

**20.12

2.83ns

0.03ns

10

سا ×آبياری×تغذيه

0.01

0.42

5.31

7.58

0.08

30

2.66

0.91

2.55

1.43

2.83

Year×Irrightion×Nutrition
خطا Errorr -
ضريب تغييرات ()C.V.
)(%
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Table 4- Combined analysis of variance for the effects of organic and mineral fertilizers on some traits of saffron under
irrigation regimes
عملكرد بنه
عملكرد كالله و
تعداد بنه دختري
قطر بنه دختري
وزن تر بنه در هر بوته
درجه
دختري
خامه
منابع تغيير
Number of
Replacement
Fresh weight of
آزادي
Yield of
Yield of
stigma and
style
0.001

replacement per
plant

corm
diameter

replacement
corms

S.O.V

replacement
corm
91.37

0.32

2.69

183.26

2

تکرار – Replication

**0.15

**175446.05

**129.14

**10.7

**39239.2

1

سا – Year

0.0001

167.45

1.28

2.78

61.21

2

**0.072

**1448760.68

**52.88

**35.36

**108491.04

2

**0.012

**21869.04

**4.27

*1.78

**2274.48

2

0.003

43.88

0.15

0.63

44.03

8

**0.25

**

23449.12

**

29.57

**

53.24

**

df

7932.08

5

تکرار× سا
Replication×Year
آبياری Irrigation -
سا × آبياری
Year×Irrigation
تکرار× آبياری×سا
Replication×Irrigation×Year
تغذيه Nutrition -

سا × تغذيه

*0.0007

**1597.91

**1.84

*1.17

**662.95

5

**0.002

**1825.26

*0.23

0.61ns

**230.6

10

Year×Nutrition
آبياری× تغذيه Irrigation×Nutrition

**0.003

**276.43

*0.27

0.32ns

**223.26

10

سا ×آبياری×تغذيه

0.0002

43.11

0.11

0.45

20.6

30

2.47

0.87

2.74

4.38

1.46

Year×Irrightion×Nutrition
خطا Errorr -
ضريب تغييرات ((%) )C.V.

** ،nsو*به ترتيب غير معنی داری و معنی داری در سطح احتما يک و پنج درصد.
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively.

كاربرد عناصر آهن ،روی و پتاسيم در غلظت مناسب میتواند
طو برگ ،تعداد برگ و شاخص سطح برگ زعفران را افیزايش

.)Gotelli, 2002
طول برگ

دهد ( .)Akbarian et al., 2012عنصر آهین بیا فعیا كیردن

آناليز مركب دادهها حاكی از تیأثير معنییدار سیا  ،آبيیاری،

فرآيندهای فيزيولوژيکی باعث افزايش كلروفيل بیرگ ،افیزايش

تغذيه و اثر متقابل سا × تغذيیه و آبيیاری×تغذيیه در سیطح

فعاليت فتوسنتزی و سرعت رشد گياه شده و نهايتاً باعث افزايش

احتما  %1بر طیو بیرگ زعفیران اسیت (جیدو  .)4مقايسیه

تعداد برگها و اندازه برگ مییشیود (.)Borlina et al., 2001

ميانگين مركب اثر متقابل آبياری×تغذيیه نشیان داد بيشیترين

نقش عمده آهن در سنتز پروتئينهای همیراه كلروفيیل اسیت و

طیییو بیییرگ در تيمیییار ظرفيیییت زراعیییی و مصیییرف %25

كمبود آن با تأثير بر روی ساختار كلروپالست ميیزان فتوسینتز را

كودهايشيميايی %75+كود مرغیی و كمتیرين آن در تيمیار %66

كاهش مییدهید ( .)Briat et al., 2015روی هیم بیا افیزايش

تخليه رطوبتی و شاهد (بدون مصرف كود) به دست آمد (جیدو

ميزان كلروفيل و فعاليت فتوسنتزی گياه باعث افیزايش تعیداد و

 .)5بطور كلی با افزايش شدت تنش خشکی طو بیرگ كیاهش

سطح برگها میشیود ( .)Dewal & Pareek, 2004نيتیروژن

يافت كه با نتايج ( )Zhang et al., 2004در سیويا و ( Farooq

ميزان توليد مواد پرورده و فعاليت آغازههای برگی را افزايش داده

)et al., 2009در بسياری از گونههای گياهی مطابقت دارد .تنش

و از اين طري تعیداد بیرگ را افیزايش مییدهید ( & Ellison

آب عمدتا توسعه سلولی و رشد سلو ها را به دليل كاهش فشیار

ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....
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تأثير عناصر پتاسیيم ( 354/2ميلییمتیر) و روی

تورگر كیاهش مییدهید ( .)Farooq et al., 2009در هیر سیه

در اين خصو

سطح آبياری بيشترين طو برگ در تيمار مصرف  %25كودهای

( 353/2ميلیمتر) نسبت به آهن ( 350/7ميلیمتر) بيشتیر بیود

شيميايی %75 +كود مرغی و كمترين آن در شاهد به دست آمد.

( .)Akbarian et al., 2012واكینش طیو بیرگ زعفیران بیه

با توجه به اينکه بافت خاك در منطقه نسبتا سبک می باشد ،لیذا

كاربرد عنصر روی مثبت و معنیدار اسیت ،چیرا كیه روی بیرای

استفاده از كودهای آلی با تأثير بر درجیه حیرارت خیاك و حفیظ

توليد كلروفيل و تشکيل كربوهيدراتها الزم و درگير متابوليسیم

رطوبت در خاك موجب بهبود رشید گيیاه مییگیردد .بیا كیاربرد

نيتروژن در گياهان است (.)Fageria et al., 2013

عناصر آهن ،روی و پتاسيم طو برگ زعفران افیزايش يافیت و
جدول  -5مقايسه ميانگين مركب اثر متقابل آبياري و تغذيه بر صفات تعداد برگ و طول برگ
Table 5- Mean comparison compound for the interaction of irrigation and nutrition on leaf number and leaf length traits
تعداد برگ
آبياري
تغذيه
طول برگ
Leaf Number
)(n
8.23f

شاهدControl -

189.66g

10.86cd

%100كود شيميايی %100Che -

204.33d

10.85cd

%100كود مرغی %100Chi-

261.16a

12.73b

%25شيميايی%75+مرغی %25 Che+%75 Chi -

199.66e

10.61cd

%50شيميايی%50+مرغی %50 Che+%50 Chi -

188.83gh

10.50d

%75شيميايی%25+مرغی %75 Che+%25 Chi -

)Leaf length (mm
154.00j

Nutrition

7.86

شاهدControl -

185.33i

10.56cd

%100كود شيميايی %100 Che -

198.00ef

10.56cd

%100كود مرغی %100 Chi-

255.33b

13.11a

%25شيميايی%75+مرغی %25 Che+%75 Chi -

198.00ef

d

10.50

%50شيميايی%50+مرغی %50 Che+%50 Chi -

185.66hi

10.91c

%75شيميايی%25+مرغی %75 Che+%25 Chi -

102.50l

6.45h

شاهدControl -

183.83i

e

9.41

%100كود شيميايی %100 Che -

195.00f

9.55e

%100كود مرغی %100 Chi-

242.66c

10.90c

%25شيميايی%75+مرغی %25 Che+%75 Chi -

184.50i

9.30e

%50شيميايی%50+مرغی %50 Che+%50 Chi -

183.83i

9.45e

%75شيميايی%25+مرغی %75 Che+%25 Chi -

149.66k

g

Irrigation

ظرفيت زراعی (تخليه رطوبتی صفر)
Field capacity (0% Moisture
)depletion

 %33تخليه رطوبتی
%33 Moisture depletion

 %66تخليه رطوبتی
%66 Moisture depletion

حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی داری در سطح  5درصد آزمون چند دامنه ای دانکن ندارند.
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT.Che = Chemical and Chi = Chicken manure.

تعداد گل در متر مربع

گل در متیر مربیع در سیا دوم %33 ،تخليیه رطیوبتی و تيمیار

آناليز مركب دادهها نشیان داد ،سیا  ،آبيیاری ،تغذيیه و اثیر

مصرف  %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی به دست آمید،

متقابل سا ×آبياری×تغذيه بر تعداد گل در متر مربع در سطح

هر چند تفاوت معنیداری با تيمار سیا دوم ،ظرفيیت زراعیی و

احتمییا  %1تییأثير معنیییدار دارد (جییدو  .)4مقايسییه ميییانگين

مصرف  %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغیی نداشیت كیه

مركب اثر متقابل سا ×آبياری×تغذيه نشان داد بيشترين تعداد

بيانگر عدم تأثير و يا حتی تأثير منفیی آبيیاری سینگين بیر ايین
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صفت در تيمار كودی میذكور دارد .كمتیرين تعیداد گیل در متیر

خامه تازه در تيمیار سیا دوم ،ظرفيیت زراعیی و مصیرف %25

مربییع نيییز در سییا او  %66 ،تخليییه رطییوبتی و شییاهد (بییدون

كودهای شيميايی %75 +كود مرغی به دست آمید و ايین تيمیار

مصرف كود) به دست آمد (جدو  .)6بطور كلی با افزايش شدت

تفاوت معنییداری بیا تيمیار سیا دوم %33 ،تخليیه رطیوبتی و

تنش رطوبتی تعداد گل در متر مربع در هر دو سا كاهش يافت.

مصرف  %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی ندارد (جیدو

به طوری كه در سا او و تيمارهای شاهد (بدون مصرف كود)

 .)6اين نتيجه بيانگر عدم تأثير معنیدار آبياری سینگين بیر ايین

با افزايش شدت تنش از ظرفيت زراعی به  %66تخليه رطیوبتی

صفت در شرايط مصرف  %25كود شيميايی  %75 +كود مرغیی

تعداد گیل در متیر مربیع  ، %13/3و در سیا دوم  %21كیاهش

دارد .در سا او و  %66تخليه رطوبتی ،اين تيمار طو كالله و

يافت كه حاكی از اثرات منفی تنش آبی سا او بر تعیداد گیل

خامه تازه را  %38و در سا دوم  %39/7نسبت به شاهد افزايش

در سییا دوم مییی باشیید .حسییينی و رحيمییی ( & Hosseini

داد .در هر دو سا آزمايش با افزايش شدت تنش رطوبتی ،تيمار

 )Rahimi, 2018گیزارش دادنیید بیا كییاهش ميیزان آب قابییل

مصرف  %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی باعث افیزايش

دسترس از  %70به  %50ظرفيت مزرعه و افزايش شیدت تینش

اين صفت نسبت به سیاير تيمارهیا شید .فیراهم كیردن عناصیر

رطوبتی ،تعداد گل كاهش يافت .آبياری مناسب و تأمين رطوبیت

غذايی مورد نياز زعفران باعث جیذب بيشیتر آنهیا شیده و رشید

مورد نياز زعفران به همراه تأمين عناصر غذايی بیر رشید و نمیو

اندامهای هوايی افزايش میيابد و در نتيجه بیر ميیزان فتوسینتز

بنههای دختری و به دنبیا آن گلیدهی گيیاه تیأثير مثبیت دارد

افزوده میشود .اين افزايش فتوسنتز به نوبه خود بر ميزان توليید

( .)Juan et al., 2009افزايش تعدادگل در متیر مربیع در سیا

كالله و خامه تأثير گذاشته و باعث افیزايش وزن و طیو كاللیه

دوم نسبت به سا او تحت تأثير مصرف كودهیای شیيميايی و

میشود ( .)Molina et al., 2005نيتیروژن بیا سینتز و ارسیا

مرغی قرار گرفت .كاربرد كودهای شيميايی و مرغی به تنهايی و

هورمون سايتوكينين از ريشه به اندامهای هوايی ،باعث افیزايش

تركيب آنها با يکديگر منجر به افیزايش معنییدار تعیداد گیل در

سرعت تقسيم سلولی و رشد و افزايش طو قسمتهای مختلف

زعفران گرديد .برتری كودهای آلی نسبت بیه كودهیای معیدنی

گياه میشود ( .)Fageria, 2007سايتوكينين بطور غير مسیتقيم

میتواند ناشی از آزادسیازی تیدريجی عناصیر غیذايی ،فراهمیی

بر سنتز جيبرلين اثر گذاشته و باعث افزايش رشد و ارتفیاع میی-

متعاد عناصر غذايی و افزايش ماده آلی خاك باشد ( Herencia

گردد .همچنين با تیأثير مثبیت بیر توليید هورمیونهیايی چیون

 .)et al., 2007گزارشی مبنی بر افزايش عملکرد گل زعفران در

اكسين ،جيبرلين و ايندو استيک اسيد رشد را بهبود مییبخشید

نتيجه مصرف كودهای دامی و شيميايی وجیود دارد ( Rezvani

( .)Wani et al., 2016منابع مختلف نيتیروژن سیبب تحريیک

.)Moghaddam et al., 2013

رشد رويشی ،كاهش ذخيرهسازی منبع كربن و افزايش تخصيص
ماده خشک گياه میشود ( .)Fageria, 2007گزارشی مبنیی بیر

طول کالله و خامه تازه

نتايج آناليز مركب دادهها نشان داد اثر سا  ،آبياری ،تغذيه و
اثر متقابل سهگانه آنها بر طو كاللیه و خامیه تیازه در سیطح
احتما  %1معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه ميانگين مركیب اثیر
متقابل سا ×آبياری×تغذيه نشان داد بيشترين طو كاللیه و

افزايش طو كالله زعفران در شرايط مصیرف كودهیای حیاوی
نيتروژن وجود دارد (.)Parsa et al., 2018

ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....
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ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....

( .)Temperini et al., 2009كاربرد كودهای آلی ضمن بهبیود

وزن کالله و خامه تازه

نتايج تجزيه واريیان

33

مركیب دادههیا نشیان داد اثیر سیا ،

خصوصيات فيزيکوشيميايی خاك ماننید تعیديل درجیه حیرارت،

آبياری و تغذيه و اثر متقابل سا ×آبياری×تغذيه بر وزن كالله

فراهمیی بيشیتر آب ،كییاهش سیختی خییاك ،تبیاد كییاتيونی و

و خامه تازه در سطح احتما  %1معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه

افزايش عناصری ماننید نيتیروژن ،پتاسیيم و كلسیيم ( Amiri,

ميانگين مركب اثر متقابیل سیا ×آبيیاری×تغذيیه نشیان داد

 ،)2008باعث افزايش گلدهی و عملکرد كالله زعفران میشیود

بيشترين وزن كالله و خامه تازه در تيمار سا دوم %33 ،تخليیه

( .)Chen et al., 2005همچنين كودهای شيميايی آهن ،فسیفر

رطوبتی و مصرف  %25كودهای شيميايی  %75 +كود مرغی بیه

و پتاسيم بر تمام خصوصيات گلدهی زعفران اثر مثبیت داشیته و

ميزان  5/8گرم در متر مربع به دست آمد كه تفاوت معنیداری با

بطور معنیداری تعداد گل ،وزن تیر كاللیه ،وزن خشیک كاللیه،

تيمار سا دوم ،ظرفيت زراعی و مصرف  %25كودهای شيميايی

وزن تر و خشک گل را افیزايش مییدهنید ( Amirnia et al.,

 %75 +كود مرغی به ميزان  5/67گرم در متیر مربیع نداشیت و

.)2014

كمترين وزن كالله و خامه تازه در تيمار سیا او  %66 ،تخليیه
رطوبتی و شاهد به ميزان  2/68گرم بر متر مربع به دسیت آمید
(جدو  .)6به طور كلی مقدار ايین صیفت در تمیامی تيمارهیای
كودی در سیا دوم نسیبت بیه سیا او بیه طیور معنییداری
افزايش يافت ،هر چند در سا او تحت تأثير مصرف كودها در
همه سطوح آبياری مقدار اين صفت نسیبت بیه شیاهد افیزايش
يافت.
در هر دو سا اجرای آزمايش در هر يک از سطوح آبيیاری،
كاربرد كودهای شيميايی و مرغی به تنهیايی و در تركيیبهیای
مختلف با يکديگر وزن كالله و خامه تازه زعفیران را نسیبت بیه
شاهد به طور معنیداری افزايش داد و در هر سیطح آبيیاری نيیز
بيشترين مقدار اين صفت در تيمار مصرف  %25كود شيميايی+
 %75كود مرغی بود .با كاهش آب قابل دسیترس ،وزن كاللیه و
خامه تازه كیاهش يافیت كیه بیا نتیايج (Aitoubahou & El-

 )Otmani, 1999و ( )Azizi-Zohan et al., 2006مبنیی بیر
كاهش وزن كالله زعفران در تيمار ديمكاری نسبت بیه شیرايط
آبياری مطابقت دارد .اگرچه نياز كودی زعفران نسیبتا كیم میی-
باشد ،امیا حیدود  16تیا  80درصید تغييیرات عملکیرد گیل بیه
متغيرهای مربوط به خاك از جمله ميزان ماده آلیی بسیتگی دارد

تعداد بنه دختری

نتايج تجزيه مركب دادهها نشان داد اثر سا  ،آبياری ،تغذيیه
و اثر متقابل سهگانه آنها بر ايین صیفت در سیطح احتمیا %1
معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه ميانگين مركب اثر متقابیل سیه
گانه نشان داد بيشترين تعداد بنیه دختیری در تيمیار سیا دوم،
ظرفيت زراعی و مصرف  %50كودهیای شیيميايی %50 +كیود
مرغی به ميزان  410/6گرم بر متر مربع و كمترين آن در تيمیار
سا او  %66 ،تخليه رطوبتی و شاهد به ميزان  189/03گرم بر
متر مربع دست آمد (جیدو  .)6بیا كیاهش آب قابیل دسیترس
تعداد بنههای دختری در واحد سطح كاهش يافت كیه بیا نتیايج
( )Behdani et al., 2008مطابقت دارد .بیا افیزايش آب قابیل
دسترس عملکرد بنه های دختری افزايش يافت .در هیر يیک از
سطوح آبيیاری نيیز بيشیترين مقیدار ايین صیفت در تيمیار%50
كودهای شيميايی %50 +كود مرغی و كمتیرين آن در شیاهدبه
دست آمد .همچنين در هر يک از سطوح آبياری مصرف كودهای
شيميايی و مرغی به تنهايی و بصورت تركيبیی بیا نسیبتهیای
متفاوت توانست اختالف معنیداری با شیاهد ايجیاد كنید .تیأثير
مصرف كودها در افزايش تعداد بنه دختری در شرايط عدم تینش
رطوبتی حاكی از عدم وجود و يا كمبود عناصر مصرفی در داخیل
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خاك مزرعه است .در هر دو سیا اجیرای آزمیايش بیا افیزايش

احتما  %5معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه ميانگين مركیب اثیر

شدت تنش رطوبتی تأثير مصرف كودهیا در افیزايش تعیداد بنیه

اصلی آبيیاری نشیان داد بيشیترين قطیر بنیه دختیری در تيمیار

دختری بيشیتر گرديید ،بیهطیوریكیه در سیا او تيمیار %50

ظرفيت زراعی و كمترين آن در تيمیار  %66تخليیه رطیوبتی بیه

كودهای شيميايی %50 +كود مرغی توانست در شرايط ظرفيیت

دست آمد (شکل  .)1تینش رطیوبتی قطیر بنیههیای دختیری را

زراعی  ،%4/8در  %33تخليه رطیوبتی  %12/2و در  %66تخليیه

كیییاهش داد كیییه بیییا نتیییايج كريمیییی فرزقیییی و همکیییاران

رطوبتی  %24/8افزايش نسبت به شاهد ايجاد كند .در سیا دوم

( )Karimiferezghi et al., 2018مطابقیت و بیا نتیايج ثابیت

نيز اين تيمار توانست در شیرايط ظرفيیت زراعیی  ،%14در %33

تيموری و همکاران ( )Sabet Teimouri et al., 2010در تضاد

تخليه رطوبتی  %14/6و در  %66تخليه رطوبتی %27/6افیزايش

است .ايشان گزارش دادند در تینشهیای بسیيار شیديد خشیکی

نسبت به شاهد ايجاد كند .همچنين در هیر سیه سیطح آبيیاری

بدليل عدم وجود آب ،شرايط جهت انتقا ذخاير بنه به جوانیههیا

تيمارهايی كه در آنها از كود مرغی استفاده شد ،نسبت به شیاهد

فراهم نيست ،كه در نتيجه جوانههای رويشیی فعیا نشیدهو در

و تيمار مصرف انفرادی كودهای شیيميايی افیزايش معنییداری

نتيجه وزن اين بنهها در مقايسه با شرايط رطوبت مناسب خیاك

داشتند .افزايش معنیدار تیأثيركود مرغیی از نظیر ايین شیاخص

كاهش نمیيابند ،در حالی كه در شرايط وجود آب كیافی انیدام-

ممکن است به دليل تأمين مواد آلی خیاك ،بهبیود خصوصیيات

های رويشی و زايشی فعا شده و امکان اسیتفاده از ذخیاير بنیه

فيزيکی ،شيميايی و بيولوژيک خاك و آبشیويی كمتیر عناصیر

فراهم میشود و اين امر باعث كاهش وزن بنیههیا خواهید شید.

غذايی حاصل از مصرف كود مرغی در مقايسه با كیود شیيميايی

همچنين مقايسه ميانگين مركب اثر تغذيه بر قطیر بنیه دختیری

باشد ( .)Limon-Ortega et al., 2008بنابراين كاربرد كودهای

نشییان داد بيشییترين قطییر بنییه دختییری در تيمییار مصییرف %25

شيميايی در مقايسه با كودمرغی ممکن اسیت تیأثير كمتیری در

كودهای شيميايی %75+كود مرغی و كمتیرين آن در شیاهد بیه

افزايش تعداد بنههای دختری در شرايط رطوبتی متفیاوت داشیته

دست آمد (شکل  .)2همچنیين تيمارهیايی كیه در آنهیا از كیود

باشد .يافتههیای ايین آزمیايش بیا نتیايج علییپیور و همکیاران

مرغی استفاده شد ،افزايش معنیداری نسبت بیه شیاهد و تيمیار

( )Alipoor et al., 2015مبنی بر افزايش تعیداد بنیه دختیری

كاربرد انفرادی كود شيميايی نشان دادند .به نظر میرسد كیاربرد

زعفران با كاربرد تلفيقی كود دامی و شیيميايی و ( Seyyedi et

كود مرغی به عنوان يک عامل تغذيهای آلیی نقیش مفيیدی در

 )al., 2018مبنی بر افزايش تعداد بنههیای دختیری بیا كیاربرد

بهبود رشد و توسعه زعفران داشته و اين امیر احتمیاال بیه دليیل

ورمی كمپوست مطابقت دارد .به نظیر مییرسید مصیرف منیابع

بهبود تخصيص مواد فتوسنتزی به اندامهای ذخيرهای و بیالطبع

كودی باعث تحريک تقسيم سلولی در نقاط مريستمی بيشتری

افزايش تعداد بنهها و قطر آنها میباشد .از آنجايی كه كودهیای
ظاهری خاك دارنید،

روی بنه مادری شده و بنهزايی را تحريک میكند.

آلی نقش مثثری بر كاهش وزن مخصو

قطر بنه دختری

استفاده از كود مرغی به دليل بهبود شرايط فيزيکی خیاك بیرای
مركب دادههیا نشیان

توسعه بنهها باعث افزايش وزن بنهها و قطر آنها گرديید .سیاير

داد اثر اصلی سا  ،آبياری و تغذيه بر قطر بنه دختیری در سیطح

محققان نيز بهبود رشد زعفران را در شرايط استفاده از كودهیای

احتما  %1واثر متقابل سا ×آبياری و سا × تغذيه در سطح

آلی گزارش دادند (.)Nehvi et al., 2010

نتايج حاصل از جدو تجزيه واريان

ابواسحقی و همکاران ،تأثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکردگل ....

35

شكل  -1مقايسه ميانگين مركب اثر سطوح آبياري بر قطر بنه زعفران
Figure 1- Mean comparisons compound for the effect of irrigation levels on replacement corm diameter.

حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی داری در سطح  5درصد آزمون چند دامنه ای دانکن ندارند.
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT.

شكل  -2مقايسه ميانگين مركب اثر تغذيه بر قطر بنه زعفران
Figure 2- Mean comparisons compound for the effect of nutrition on replacement corm diameter.

حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی داری در سطح  5درصد آزمون چند دامنه ای دانکن ندارند.
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT.

وزن تر بنه در هر بوته بیا مصیرف  %50كودهايشیيميايی%50 +

وزن تر بنه در هر بوته

مركب دادهها حاكی از معنییدار

كود مرغی و كمترين آن در شاهد به دست آمد و اين اختالف در

نتايج جدو تجزيه واريان

بودن اثرات اصلی سا  ،آبياری و تغذيه در سطح احتمیا %251

سا دوم نسبت به سا او و با افزايش شدت تنش رطوبتی در

و اثر متقابل سا × آبياری× تغذيیه در سیطح احتمیا  %5بیر

هر دو سا بيشتر شد ،بهطوریكه در سا او و ظرفيت زراعیی

وزن تر بنه در هر بوته مییباشید (جیدو  .)4مقايسیه ميیانگين

افزايش وزن تر بنه در هر بوتیه در تيمیار %50كودهايشیيميايی+

مركب اثر متقابل سه گانه نشان داد بيشترين وزن تر بنه در هیر

 %50كود مرغی نسبت به شیاهد  ،%25در  %33تخليیه رطیوبتی

بوتییه در تيمییار سییا دوم ،ظرفيییت زراعییی و مصییرف %50

 %28و در  %66تخليه رطیوبتی  %33و در سیا دوم بیه ترتيیب

كودهايشيميايی %50 +كود مرغی و كمترين آن در تيمیار سیا

 %40 ،%38و  %45بود .بر اساس ايین نتیايج بیا افیزايش شیدت

او  %66 ،تخليه رطوبتی و شاهد به دست آمد (جدو  .)6در هر

تنش رطوبتی تأثيركودهای مورد استفاده بصیورت انفیرادی و بیا

دو سا اجرای آزمايش در هر يک از سیطوح آبيیاری بيشیترين
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تركيبهای مختلف در افزايش وزن تر بنهها بيشتر از شاهد بیود.

 %38/9بود .به عبارتی بیا افیزايش شیدت تینش رطیوبتی تیأثير

كاربرد كودهای آلی در زراعت زعفران مییتوانید ضیمن تیأمين

كودهای مورد استفاده در تمامی تيمارها در افزايش عملکرد بنه-

متوازن عناصر ميکرو و ماكرو در تمام فصل رشد ،باعث اصیالح

های دختری باالتر از شاهد بود و در اين بیين تیأثير تيمیار %25

خصوصییيات فيزيکییی خییاك شییده و بییدين طري ی رشیید انییدام

كودهای شيميايی %75 +كود مرغی از سیاير تيمارهیای كیودی

زيرزمينی زعفران را بهبیود بخشید ( Fallahi & Mahmoodi,

بيشییتر بییود .تيمییوری و همکییاران ()Teimori et al., 2013

 .)2018در زعفران ،رشد اندام زيرزمينی كه بيشتیرين سیهم از

گزارش دادند بیا كیاربرد كودهیای آلیی وزن بنیههیای زعفیران

وزن كل گياه را دارد ،از خصوصيات فيزيکی خیاك مثیل ميیزان

افییزايش يافییت .بهییدانی ( )Behdani, 2004هییم اظهییار كییرد

ظییاهری تأثيرپییذيری زيییادی دارد

استفاده از كودهای آلی در زعفران وزن تر بنهها و ميزان ريشیه-

تخلخییل و وزن مخصییو

های بنه زعفران را افزايش داد كه اين اثیرات ممکین اسیت بیه

(.)Aghhavani-Shajari et al., 2015

دليل افزايش رطوبت خاك و رشد بهتر گياه باشد .كود مرغی بیه
عنوان يک عامل تغذيهای آلی ،نقیش مهمیی در بهبیود رشید و

عملکرد بنههای دختری

مركب داده-

توسعه زعفیران دارد .ايین موضیوع احتمیاال بیه دليیل افیزايش

ها ،اثر اصلی سا  ،آبياری و تغذيه و همچنين اثر متقابل سا ×

تخصيص مواد فتوسنتزی به اندامهای ذخيرهای است كه باعیث

آبياری ×تغذيه بر عملکرد بنههای دختری در سطح احتما %1

بهبود وزن بنههای زعفران گرديد .همچنين كودهای آلی باعیث

معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه ميانگين مركب اثرات متقابل سه

كاهش وزن مخصو

ظاهری و بهبود شیرايط فيزيکیی خیاك

گانه نشان داد بيشترين عملکرد بنههای دختری در تيمیار سیا

برای رشد و توسعه بنیههیا و در نتيجیه افیزايش وزن بنیههیای

دوم ،ظرفيت زراعیی و مصیرف  %25كودهیای شیيميايی%75 +

زعفران گرديد .كوچکی و همکاران ()Koocheki et al., 2014

كود مرغی و كمترين آن در تيمار سا دوم %66 ،تخليه رطوبتی

هم گزارش دادند كاربرد عناصر آهن و روی باعث افزايش تعیداد

و شاهد به دست آمد (جدو  .)6به طیور كلیی در هیر دو سیا

بنههای دختری با وزن بيش از  4/1گرم شید .در گيیاه زعفیران

اجرای آزمايش با افزايش شدت تنش رطوبتی عملکرد بنیههیای

ضمن توليد مواد فتوسنتزی در برگها ،در انتهای فصیل عناصیر

دختری كاهش يافت .همچنين در هر دو سا اجرای آزمايش در

غذايی نيز از برگها به اندامهیای زيرزمينیی منتقیل مییشیوند

هر يک از سطوح آبياری بيشترين عملکرد بنیههیای دختیری در

( .)Chaji et al., 2013عناصیر آهین و روی بیه دليیل نقیش

تيمار  %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی و كمترين آن در

مثثری كه در سنتز كلروفيل ،رشد زايشی و عملکرد گياهان دارند

شاهد به دست آمد .در هر دو سا اجیرای آزمیايش بیا افیزايش

( ،)Beygi et al., 2012میتوانند در رشد بيشتر بنههای زعفران

شدت تنش رطوبتی تأثير تيمیار  %25كودهیای شیيميايی%75 +

و در نتيجه درصد گلآوری باالتر در سا بعد مثثر باشند.

بر اساس نتايج حاصل از جدو تجزيه واريان

كود مرغی نسبت به شاهد بيشتر شد و تأثير اين تيمیار در سیا
دوم بيشتر از سا او بود ،بهطوریكیه در سیا او و ظرفيیت
زراعی ،افزايش عملکرد بنههای دختری در اين تيمار نسیبت بیه

عملکرد کالله و خامه خشک (عملکرد اقتصادی)

نتايج تجزيه واريان

مركب دادهها نشان داداثر سا  ،آبياری

شییاهد  ،%3/2در  %33تخليییه رطییوبتی %11/8و در  %66تخليییه

و تغذيه و اثر متقابل سا × آبياری × تغذيه بر عملکرد كاللیه

رطییوبتی  %26/7و در سییا دوم بییهترتيییب  %15/5 ،%11/2و

و خامه زعفران در سطح احتمیا  %1معنییدار شید (جیدو .)4
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مقايسه ميانگين مركب اثر متقابل سه گانه نشان داد بيشتیرين

بر رشد و عملکرد گياهان دارد ( .)Thalooth et al., 2006روی

عملکرد كالله و خامه خشک در سا دوم %33 ،تخليه رطوبتی و

از يک طرف باعث افزايش غلظت كلروفيل ،تجمع متابوليیتهیا

تيمار %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی به دست آمد كیه

در اندامهای هوايی و جیذب بيشیتر نيتیروژن و فسیفر و نهايتیاً

اختالف معنیداری با تيمار سیا دوم ،ظرفيیت زراعیی و تيمیار

افزايش عملکرد ( )Baniabbass et al., 2012و از طرف ديگر

 %25كودهای شيميايی %75 +كود مرغی نداشت و كمتیرين آن

به عنوان بخش فلزی آنزيمها و فعا كننده تعیدادی از آنهیا از

در سییا او  %66 ،تخليییه رطییوبتی و شییاهد بییه دسییت آمیید

جمله سوپراكسيد ديسموتاز است ( Odeley & Animashaun,

(جدو  .)6اين نتيجه بيانگر اين نکته است كه كاهش آب قابیل

 .)2007منگنز با تأثير بر انتقا عناصری همچون آهن و منيزيم

دسترس تا  %33تخليه رطوبتی مشروط بر تغذيه متعاد گياه بیا

به كلروپالست ،رشید و عملکیرد را تحیت تیأثير قیرار مییدهید

كودهای شيميايی و مرغی تیأثيری بیر كیاهش ميیزان عملکیرد

( .)Marschner, 2011آهین نيیز نقیش مهمیی در متابوليسیم

كالله و خامه گياه زعفران ندارد و افیزايش آب قابیل دسیترس

كلروفيل دارد و به عنیوان كوفیاكتور در بسیياری از آنیزيمهیای

بيش از  %33تخليه رطوبتی باعث افزايش عملکرد كالله و خامه

دخيل در فرآيندهای فتوسنتز ،تنف

و تمايز سلولی شیركت دارد

گياه نمیشود و با آب موجود و اصالح روشهای آبياری سنتی و

و كمبود آن میتواند كارايی اندامکهای فتوسنتزی را به ميیزان

تغذيه متعاد گياه میتوان سیطح بیيشتیری از اراضیی را زيیر

زيییادی كییاهش دهیید (.)Bybordy & Mamedov, 2010

كشت زعفران برد .در هیر دو سیا اجیرای آزمیايش و در تمیام

حسينی ( )Hosseini, 1997گزارش داد مصرف يیک بیار كیود

سطوح آبياری تمامی تيمارهای كودی باعیث افیزايش معنییدار

مايع مخلوط عناصر پتاس ،فسفر ،نيتروژن ،روی ،منگنز ،می

و

عملکرد نسبت به شاهد شدند و در ايین بیين تیأثير تيمیار %25

كالتهای آهن (با غلظت  7در هزار) %33 ،عملکیرد زعفیران را

كودهای شيميايی %75 +كود مرغی بيشتر از ساير تيمارهیا بیود.

بهبود بخشيد و در مزارع سنتی توليد را تا  2كيلیوگرم در هکتیار

همچنين در هر دو سا اجرای آزمايش با افیزايش شیدت تینش

افزايش داد.نقش اساسی عناصر كم مصرف بهويیژه آهین ،روی،

رطوبتی تأثير اين تيمار در افزايش عملکرد كالله و خامه نسیبت

منگنز ،بر و م

مربیوط بیه تشیکيل جیدار سیلولی و مقاومیت

به شاهد افزايش معنیداری داشت .كودهای آلی به عنوان منبیع

گياهان به تنشهای محيطی است (.)Mosavi et al., 2007

تغذيهای برای ميکروارگانيزمهای خاك ،نقش مثثری در رشید و
فعاليت آنها در ناحيه ريزوسفر داشته و بیا آزادسیازی تیدريجی و

نتيجهگيري

فراهمی متعاد عناصر غذايی و افزايش ماده آلیی خیاك نقیش

با توجه به نتايج ،كاربرد كودهای مرغی و شيميايی در هر دو

مثثری در بهبود رشد گياه و افزايش عملکرد دارنید ( & Jahan

سا باعث بهبود صفات مورد ارزيابی به ويژه تحت شرايط تنش

 .)Jahani, 2007با كاربرد كودهای دامی (گیاوی ،گوسیفندی و

رطوبتی گرديد .در اين بين تأثير تيمیار  %25كودهیای شیيميايی

مرغی) بيشترين افزايش در تعداد گل زعفران مشیاهده گرديید

 %75+كود مرغی در بهبود رشد و عملکرد گياه در همیه سیطوح

( .)Jahan & Jahani, 2007افزايش عملکرد زعفران در نتيجه

آبياری بهتر از ساير تيمارها بود و با افزايش شدت تنش رطیوبتی

كاربرد كودهای آلی توسیط ( Rezvani Moghaddam et al.,

تأثير مثبت اين تيمار بيشتر شید .همچنیين بيشیترين عملکیرد

 )2010و ( )Amiri, 2008نيز گزارش گرديد .همچنين گیزارش

كالله و خامه در سا دوم %33 ،تخليه رطیوبتی و مصیرف %25

گرديد در شرايط تنش آبی محلو پاشی عنصر روی تأثير مثبتیی

كودهای شيميايی %75 +كودمرغی به دسیت آمید .ايین نتيجیه

1401  بهار،1  شماره،10  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران
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شديد رطوبتی اين تيمار موجب افزايش معنادار عملکرد كاللیه و

 تخليه%33 بيانگر اين نکته است كه كاهش آب قابل دسترس تا

 لذا به منظور افزايش تحمل زعفران به.خامه نسبت به شاهد شد

رطوبتی مشروط بر تغذيه متعاد گيیاه بیا كودهیای شیيميايی و

،شرايط تنش رطوبتی و همچنين افیزايش متابوليیتهیا در گيیاه

مرغيتأثيری بر كاهش ميزان عملکرد كالله و خامه گياه زعفیران

كاربرد تركيبی كود مرغی و شيميايی تحت شرايط تنش رطوبتی

ندارد و با آب موجود و اصالح روشهای آبياری سینتی و تغذيیه

.و غير تنش توصيه میگردد

متعاد گياه میتوان سطح بیيشتیری از اراضیی را زيیر كشیت
 همچنين در هر دو سا آزمیايش در شیرايط تینش.زعفران برد
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