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چکیده
زعفران ) (Crocus sativus L.گياهي است كه از نظر بيولوژیكي یک ساله است ،اما ميتواند در شرایط زراعي به عنوان گيااهي چناد
ساله مورد كشت قرار گيرد .وجود اختالالت سيتولوژیكي به صورت ژنوم تریپلوئيدی و نيز خود ناسازگاری ،عوامل ایجااد پدیاده عقيماي در
زعفران ميباشند .از این رو ،رشد زعفران هر ساله از طریق مناطق مریستمي كه در سطح بنه مادری قرار دارد ،انجام ميشود .با فعال شادن
این مریستمها رشد بنههای دختری در سطح بنه مادری آغاز ميگردد .همزمان با رشد بنههای دختری در طي فصل رشاد ،بناه ماادری باه
تدریج رو به تحليل ميرود .هر بنه دختری تشكيل شده نيز به نوبه خود در فصل بعد ،یک بنه مادری تلقي ميشود كه ميتواند جهت كشت
مجدد استفاده شود .به دليل ماهيت رشد چند ساله زعفران در شرایط زراعي ،تحليل بنههای مادری در طي فصل رشد و انتقال عناصر غذایي
از اندامهای هوایي به بنههای دختری در انتهای هر فصل رشد ،مطالعه مكانيسم جذب و كارایي مصرف نيتروژن و فسفر در زعفران پيچيده-
تر از گياهان یكساله و یا دو ساله ميباشد .در این مقاله ابتدا به توصيف مكانيسم جذب نيتروژن و فسفر در اندامهای هوایي و بنههای گيااه
پرداخته شده است .در ادامه مهم ترین عوامل مؤثر در بهبود كارایي مصرف نيتروژن و فسفر در زعفران و ارتباط بين كارایي مصرف نيتاروژن
و فسفر مورد بررسي قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی :بنههای دختری ،بنه های مادری ،گياه چندساله.

مقدمه
در طي تاریخ نام زعفاران ) (Crocus sativus L.هماواره باا

زعفران بوده و سپس رشد ،تكامل و كشت این گياه از ایاران باه
سایر مناطق جهان گساتر

یافتاه اسات .قادیميتارین اثار از

نام ایران در پيوند بوده و نقش كشاورزان ایران در تكامل جنباه-

زعفران در تاریخ باستاني ایران مربوط به نمایش نامه نویس قبل

های زراعي آن بسيار مورد توجه بوده است ).(Koocheki, 2003

زعفراناي لبااس

از نظر تاریخي ،اعتقاد بر این اسات كاه فاالت ایاران خاسات اه

از ميالد یونان باستان بوده كه در آنجا به رنا
داریو

كبير اشاره شده است .به شواهد تاریخي ،در تمام دوره-

های هخامنشيان ،اشكانيان و ساسانيان ،زعفران در فالت ایاران
 استاد گروه زراعت ،دانشكده كشاورزی ،دانش اه فردوسي مشهد. دانشجوی دكتری اكولوژی گياهان زراعي ،دانشكده كشاورزی ،دانش اه فردوسي مشهد.(* -نویسنده مسئول)akooch@ferdowsi.um.ac.ir :

كشت شده و مورد استفاده قرار گرفته است (.)Sadeghi, 2003
زعفران محصولي است كاه ناه تنهاا دارای نايو اكولوژیاک
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ویژهای از ابعاد محيطي اسات ،بلكاه از نقطاه نظار اجتمااعي و
اقتصادی نيز دارای اهميت ویژهای مايباشاد .ایان محصاول در

چرخه زندگی و مکانیسم رشد زعفران

مناطق خشک و نيمه خشک كشور و همسو با جنبههای مختلف

زعفران زراعي به دليل تریپلوئيد بودن و نيز خود ناسازگاری،

اقتصادی ،اجتماعي و فرهن ي جوامع كشاورزان روستایي و بومي

به صورت رویشي و از طریق اندامهای زیر زميناي خاود رشاد و

و به صورتي نسبتاً اكولوژیک تكامل یافتاه و ماورد كشات قارار

تكثير ميیابد ( .)Kafi, 2002; Ali et al., 2013انادامهاای زیار

.)Koocheki,

زميني بوته كه در واقع «بنه مادری» ناميده ميشود ،خاود دارای

شاخصهایي مانند نياز به آب كم ،كارایي اقتصادی بااال ،امكاان

جوانهها یا مناطق مریستمي است كه ایان در نتيجاه رشاد ایان

بهرهبرداری طوالني با یکبار كاشت و نيز برخورداری از صافات

مریستمها ،بنههای جدیدی به نام «بنه دختاری» در ساطح بناه

ویژه بيولوژیكي و فيزیولوژیكي ،ساب تكامال و توساعه كشات

مادری ایجاد ميشود .همانطور كه در شكل مشاهده ميشود،

زعفران در نظامهای كمنهااده منااطق خشاک و نيماه خشاک

با افزایش رشد بنههای دختری در طي فصل رشاد ،تحليال بناه

ماايگياارد (2003; Koocheki et al., 2012

كشور

شاده اسات ( Moayedi Shahraki et al., 2010; Aghaei

;& Rezagholizadeh, 2011; Koocheki et al., 2012

مادری نياز باه تادریج آغااز مايگاردد (

;Kumar et al., 2009

.)Koocheki et al., 2014c

.)Rezvani Moghaddam et al., 2013b

شکل  -1مراحل تشکیل بنههای دختری زعفران
Figure 1- Steps of daughter corms formation (Koocheki et al., 2014c).

) :(aوزن بنه مادری (/39

گرم) در زمان كاشت ( 1تيرماه) :(b) ،بنه مادری در پایان دوره رشد در سال اول (
هر بنه  /1گرم) در خردادماه

خردادماه) 3 :(c) ،بنه دختری تشكيل شده زعفران (ميان ين

a: Mother corm weight (11.93 g) in planting time (1 July), b: Mother corm in end of the first growing season (1 June), c: 9 Daughter
corms of saffron (average weight per corms: 1.71 g) in 1 June.

از این رو ،در انتهای هر فصل رشاد ،شاكلگياری عملكارد
تحت تأثير شرایط رشد بنههای دختری در فصل قبال مايباشاد
(

;Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al., 2012

سال زنده است؛ اما ميتواند در شرایط زراعي به عناوان گيااهي
چند ساله مورد كشت و كار قرار گيرد (

Koocheki & Seyyedi,

.)2105b

 .)Koochekiباار ایاان اساااس ،از نقطااه نظاار

به طور كلي در شارایط آب و هاوای نيماه خشاک مشاهد،

بيولوژیكي ،گياه زعفران چند ساله نميباشد ،زیرا هر بنه تنها یک

فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندامهای زیر زميني در سال اول

et al., 2014b
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دارای شش مرحله

ميباشد (:)Koocheki & Seyyedi, 2105a

 مرحله ركود (اواخر اردیبهشت تا اواخر مهر)، -دوره گلدهي (اواخر مهر تا اواخر آبان)،
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تدریجي بنه مادری در طي فصل رشد و همزمان با افزایش رشد
بنههای دختری ،نقش و اهميت فراهمي عناصر غذایي در خااک
بيش از پيش افزایش

ميیابد (.)Koocheki et al., 2015b

 -9تشكيل و آغاز رشد بنههای دختری (اواخر آبان تا اواخار
آذر)،

اهمیت نیتروژن

فراهمي متعادل عناصر غذایي به ویژه نيتروژن مايتواناد در

 -4مرحله مياني رشد بنههای دختاری (اواخار آذر تاا اواخار

افزایش رشد بنههای دختری در طي فصل رشد نقش مساتقيمي

دی)،
 -5مرحله نهایي رشد بنههای دختری (اواخار دی تاا اواخار

داشته
b

فروردین) و
 -6تحليل رشد ریشه و آغاز دوره ركود (اواخار فاروردین تاا

 .)2015نيتروژن كه از مهمترین عناصر جهت افزایش عملكرد

گل و بنههای زعفران در واحد سطح به شمار ميرود (
2013

اواخر اردیبهشت).

باشاد ( ;Omidi et al., 2009; Koocheki et al., 2014 a

Chaji et

 ،)al.,در داخل پيكره گياه باه عناوان عنصاری متحارک

در سالهای بعد نيز مراحل فنولوژی زعفران مشابه سال اول

شناخته شده ( )Bertheloot et al., 2008و ميتواند در طول دوره

ميباشد .با این تفاوت كه هر بنه دختری تشكيل شده در انتهای

رشد گياه و به ویژه در انتهای هر فصل ،از اندامهای هاوایي باه

سال اول ،در سال دوم به تنهایي به عنوان یک بنه مادری تلقاي

بخاش زیار زميناي گيااه منتقال شاود (

شده و ميتواند جهت كشت مجدد استفاده شود .بر ایان اسااس،

.)Masclaux-Daubresse et al., 2010

;Ourry et al., 1988

چرخه زندگي زعفران تا حدود هشت الي  1سال ادامه ميیابد.
بهطور كلي ،رشد زعفران به ویژه در مراحل ابتادایي وابساته

جذب و کارایی مصرف نیتروژن

به ميزان ذخيره غذایي به ازای هر واحد وزن بناه ماادری اسات

طبق تعریف ،كارایي مصرف نيتروژن در واقع نشاان دهناده

)Amirshekari؛ باه

توانایي گياه در شكلگيری عملكرد دانه و یا بيولوژیاک باه ازای

( et al., 2007; Koocheki et al., 2007

طوری كه بنههای مادری باا وزن بااالتر عمومااً دارای اندوختاه
غذایي بيشتر و با كيفيت باالتری

مايباشاند ( Koocheki et al.,

هر واحد نيتروژن موجود در خاک ميباشاد (

Salvagiotti et al.,

 .)2009كارایي جذب نيتروژن (ميزان نيتروژن جاذب شاده باه
9

 .)2014 a; 2014 b; 2014 cاز این رو ،انتخاب بنههای مادری با

ازای هر واحاد نيتاروژن خااک) و كاارایي اساتفاده از نيتاروژن

وزن مناس جهت كشت مي تواند منجر باه افازایش تشاكيل و

(عملكرد به ازای هر واحد نيتروژن جذب شده در بوته) به عنوان

رشد بوتههای دختری و در نهایت عملكرد باالتر زعفاران گاردد

اجزای كارایي مصارف نيتاروژن در زعفاران شاناخته مايشاوند

(et al., 2007; Renau-Morata et al., 2012

 .)Koochekiاز

(.)Koocheki & Seyyedi, 2015b

سوی دی ر ،با توجه به آنكه رشاد بناههاای دختاری تاا زماان

در سيستمهای مدرن كشااورزی ،افازایش كاارایي جاذب و

مستقل شدن آنها در خاک ،اساساً وابسته به بوته مادری اسات،

مصرف نيتروژن با هدف افزایش توليد در واحاد ساطح ،كااهش

اندازه یا وزن بنه مادری مايتواناد مساتقيماً تشاكيل بناههاای

هزینههای توليد و نيز مخاطرات زیست محيطي ،یاک ضارورت

دختری را تحت تأثير قرار دهد (

Rezvani Moghaddam et al.,

 .)2013a; Koocheki et al., 2014 b; 2014 cسپس باا تحليال

)1- Nitrogen use efficiency (NUE
)2- Nitrogen acquisition (uptake) efficiency (NAE
)3- Nitrogen utilization efficiency (NUTE
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Liu et al., 2010; Seyyedi

خاک به صورت آمونياكي و نيتراتي) بر حس گرم در متر مرباع

بوده و حائز اهميت ویژهای اسات (

 .)etعالوه بر توانایي گياه در جاذب نيتاروژن خااک،

یا كيلوگرم در هكتار .در محاسبه نيتروژن قابال جاذب در خااک

كارایي مصرف نيتروژن ميتواند تحات تاأثير ناو منباع تاامين

اااهری

al., 2013

كننده ایان عناصار نياز قارار گيارد (

;Ankumah et al., 2003

(بر حس ميليگرم بر كيلوگرم خاک) ،جرم مخصاو

خاک و نيز عمق توسعه ریشه زعفران نيز باید لحاظ شود.

Limon-Ortega et al., 2008; Koocheki & Seyyedi,

 .)2015bبر این اساس ،با توجه به ماهيت رشد چناد سااله گيااه
زعفران و نيز خشک شدن اندامهای هوایي گياه در انتهاای هار
فصل رشد ( ،)Kafi, 2002; Kumar et al., 2009مطالعه جذب و
انتقال نيتروژن بين اندامهای گيااه و همچناين بررساي كاارایي
جذب و مصرف نيتروژن در زعفران پيچيادهتار از گياهاان یاک
ساله یا دو سالهای است كه به رو

زایشي رشد ميكنند.

كارایي جذب نيتروژن در واقع نيتروژن جذب شده در بوته به
ازای هر واحد نيتروژن موجود در خاک ميباشاد (معادلاه ) .اماا
همانطور كه ذكر گردیاد ،كاارایي جاذب نيتاروژن در زعفاران
پيچيده از گياهاني است كه با توليد بذر و به رو

جنسي تكثيار

ميیابند .با این توصيف ،كارایي جاذب نيتاروژن در زعفاران بار
اساس معادله زیر محاسبه

ميگاردد ( ;Salvagiotti et al., 2009

:)Koocheki & Seyyedi, 2015b

 كل نيتروژن اضافه شده در نتيجه مصرف احتمالي اناواكودهای آلي و یا شيميایي .در واقع پس از مصرف كودهای آلي،
نيتروژن این كودها به شكل معدني در آمده و در دساترس گيااه
قرار ميگيرد.
 -9نيتروژن موجود در بنههای مادری (بر حس گرم در متر
مربع یا كيلوگرم در هكتار)؛ زیرا ممكن است بخشي از نيتاروژن
موجود در بنههای مادری ،به ویژه نيتروژن موجود در فلسها) در
خاک آزاد شود .از سوی دی ر ،جهت محاسبه  ،Ntنيتروژن اولياه
موجود در بنه مادری لحااظ نمايشاود ،زیارا هادف از محاسابه
كارایي جذب نيتروژن در واقاع ارزیاابي تواناایي گيااه در جاذب
نيتروژن از خاک است .غلظت نيتروژن در اندام هاوایي و نياز در
بنههای گياه (بر حس گرم بار كيلاوگرم) نياز بار اسااس رو
كجلدال ) (AOAC, 2000اندازهگيری ميشود.
كارایي استفاده و مصرف نيتروژن در زعفران نياز بار اسااس

NAE (%) = (Nt/Na) × 100

()

 :NAEكارایي جذب نيتروژن؛  :Ntكل نيتروژن جذب شده در
بوته (در واحد سطح) و  :Naنيتروژن موجود و یا اعماال شاده در
خاک (در واحد سطح).
در انتهای هر فصل رشد ،كل نيتروژن موجود در بوتاه

روابط و  9محاسبه ميشود:
( )

NUTE (g g-1) = CY/Nt

( )9

NUE (g g-1) = CY/Na

 :NUTEكارایي استفاده از نيتاروژن؛  :NUEكاارایي مصارف
)(Nt

شامل اندام هوایي (برگ های خشک شده) و نيز اندام زیر زميني
یا بنههای دختری ميباشد .چنانچه كارایي جذب در طاي فصال
رشد اندازهگيری شود ،اندام زیر زميني ميتواند شامل بنه مادری
رو به تحليل همراه با بنه دختری در حال رشد باشد.
در مطالعات مربوط به كاارایي جاذب نيتاروژن در زعفاران،
نيتروژن اعمال شده ) (Naخود دارای چند جزء ميباشد:
 -نيتروژن قابل جذب در خاک (مجمو دو فرم نيتروژن در

نيتروژن؛  :CYعملكرد بنههای دختری در واحد ساطح؛  :Ntكال
نيتروژن جذب شاده در بوتاه (در واحاد ساطح) و  :Naنيتاروژن
موجود و یا اعمال شده در خاک (در واحد سطح).
عملكرد كالله به عنوان اندام اقتصادی زعفران شناخته مي-
شود؛ اما به دليل پدیده عقيمي ( Bagheri & Vessal, 2003; Ali
al., 2013

 ،)etگلهای زعفران پس از تشكيل ،خشک شده و از

بين ميروند .در نتيجاه در محاسابه كاارایي اساتفاده و مصارف

نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران...

نيتروژن در زعفاران ،وزن بناههاای دختاری (باه عناوان انادام
اقتصادی) به جای وزن گل در محاسابات لحااظ مايشاود .بار
اساس یافتههای موجود ،كارایي جذب نيتروژن در زعفران حادود
 9درصد و كارایي مصرف آن نيز حدود  5گرم بر گرم گزار
شده است (.)Koocheki et al., 2015
طيف نسبتاً وسيعي از عوامل ژنتيكي و نياز اساتراتژیهاای
مدیریتي ميتوانند بر كارایي جذب و مصرف نيتروژن در گياهاان
زراعي تاأثير گاذار باشاند (

Ram et al., 2003; Guarda et al.,

 .)2004با این حال و بر اساس رابطه این عوامل از دو طریاق
ميتوانند كارایي جذب و مصرف نيتروژن را تحت تأثير قرار دهند
(:)Salvagiotti et al., 2009

 افزایش ميازان نيتاروژن در بوتاه :بار اسااس رابطاه ،عواملي كه منجر به تحریک رشد و جذب نيتروژن توسط گياه به
ازای هر واحد نيتروژن اعمال شده در خاک شوند (افازایش ،)Nt
ميتوانند سب افزایش كارایي جذب نيتروژن در زعفاران شاوند؛
به عبارت دی ر ،به فرض ثابت بودن  ،Naهر عااملي كاه ساب
افزایش  Ntشود ،ميتواند مستقيماً و یا به طور غير مستقيم منجر
به افزایش كارایي جذب نيتروژن شود .به عناوان مثاال ،توساعه
سيساتم ریشاه (Rasmussen et al., 2015

;،)Ju et al., 2015

افازایش تواناایي گياااه در جاذب نيتاروژن بااه ویاژه در شاارایط
محدودیت این عنصر در خاک ( )Dawson et al., 2008و حفا
مكانيسم فتوسنتزی گياه تحت شرایط تنش

نيتاروژن ( Dawson

 ،)et al., 2008از جمله این عوامل شناخته ميشود.
در ارتباط با افزایش  ،Ntانتخاب بنه مادری با اندازه مناسا
جهت كشت اولين استراتژی در جهت افازایش كاارایي جاذب و
مصرف نيتروژن در زعفران

مايباشاد ( Koocheki & Seyyedi,

)2015b؛ زیرا گياهان حاصل از بنههای مادری بزرگتر به دليال
برخورداری از ذخيره غذایي باالتر ،عمومااً دارای سيساتم ریشاه
گستردهتری بوده و در نهایت ميتوانند تعداد بنه بيشتر و عملكرد
گل باالتری در واحد ساطح تولياد كنناد (

Amirshekari et al.,
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2007; Koocheki et al., 2007; Nassiri Mahallati et al.,

 .)2007; Renau-Morata et al., 2012از این رو ،افزایش كارایي
جذب و مصرف نيتروژن در نتيجه كاشت بنههای مادری درشت-
تر اساساً به دليل پتانسيل باالتر گياه در جذب نيتروژن از خاک و
توليد ماده خشک بيشتر به ازای هر واحد نيتروژن مصارف شاده
ميباشد كه مايتواناد در نهایات ساب افازایش محتاوی كال
نيتاروژن در گيااه (در واحاد ساطح) شاود (
.)2015bدر این

Koocheki et al.,

ارتباط كاوچكي و همكااران ( Koocheki et al.,

 )2015كارایي جذب نيتروژن در نتيجه كاشت بناههاای ماادری
ریز (كمتر از چهار گرم) و درشت (بيش تر از هشت گارم) را باه
ترتي /5

و  41/6درصد گزار

كردند (جدول )

به طور كلي ،باا افازایش انادازه بناههاای دختاری ،غلظات
نيتااروژن بااه ازای واحااد وزن بنااه دختااری افاازایش ماايیابااد
( .)Koocheki et al., 2015به بياني دی ر ،بناههاای ریاز دارای
غلظت نيتروژن كمتر ( 3/63گرم بر كيلوگرم) و بنههای دختاری
درشت دارای غلظت نيتروژن بيشتری (  9/1گرم بر كيلاوگرم)
هستند (جدول ).
در این ارتباط گزار

شده است كه باا افازایش انادازه بناه

مادری ،سطح برگ و توليد ماده خشک زعفاران در طاي فصال
رشد افزایش ميیابد و سب توليد بنههاای دختاری بيشاتری در
انتهای فصال رشاد مايگاردد (

;Renau-Morata et al., 2012

 .)Koocheki et al., 2007در نتيجه با افازایش انادازه بناههاای
دختری ،ضمن آنكه سهم تخصيص مواد غذایي از كال زیسات
توده گياه مادری به این بنهها افزایش مايیاباد ،رشاد و توساعه
سيستم ریشهای حاصل از این بنهها در خاک نيز بيشتر شده كاه
این امر سب افزایش توانایي گياه در جاذب عناصار غاذایي باه
ویژه نيتروژن از خاک مايشاود .از ساوی دی ار ،از آنجاایيكاه
تشكيل بنههای دختری زعفران در طي فصل رشاد گيااه اداماه
مايیاباد (et al., 2014a

 ،)Koochekiپاایينتار باودن ميازان

نيتروژن در بنههای كوچکتر ممكن است.
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جدول  -1اثر متقابل منابع کود و اندازه بنه مادری بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران
Table 1- Interaction effects of fertilizer sources and mother corm size on uptake and use efficiency of nitrogen in saffron
)(Koocheki et al., 2016

کارایی مصرف نیتروژن

کارایی جذب نیتروژن

اندازه بنه مادری

منبع کود

)Nitrogen use efficiency (g.g-1

)Nitrogen uptake efficiency (%

)Mother corm size (g

Fertilizer sources

9.88

29.07

 4و كمتر از آن

18.07

36.17

23.91

43.53

30.84

52.05

7.33

23.03

10.32

26.93

16.71

33.93

22.90

40.39

6.00

15.50

9.03

19.84

12.31

24.25

17.07

29.24

1.10

2.89

4 and lower

 4/تا 8
4.1 – 8

دامي

 8/تا

Manure

8.1 – 12

بيش از
Over 12

 4و كمتر از آن
4 and lower

 4/تا 8
4.1 – 8

شيميایي

 8/تا

Chemical

8.1 – 12

بيش از
Over 12

 4و كمتر از آن
4 and lower

 4/تا 8
4.1 – 8

شاهد

 8/تا

Control

8.1 – 12

بيش از
Over 12
LSD=0.05

جدول  -2غلظت نیتروژن در اندامهای زعفران
)Table 2- Nitrogen concentration in saffron organs (Koocheki et al., 2015

غلظت نیتروژن
)Nitrogen concentration (g. kg-1

بنههای دختری
Replacement corms

اندام هوایي

بيش از  8گرم

 4/تا  8گرم

 1/تا  4گرم

Aerial part
11.56

Over 8 g
13.01

4.1 – 8 g
11.93

0.1 – 4 g
9.69

به دليل موقعيت نامناس تر روی بوته ماادری و یاا تشاكيل

درشت (جدول ) نيز ميتواند ناشاي از فنولاوژی ویاژه زعفاران

این بنهها در مراحل پایاني هر فصل رشدی باشد كه خود منجار

باشد .به دليل ژئوفيت بودن گياه زعفران ،نقاش بناه باه عناوان

به كاهش رشد و یا عدم تشكيل سيستم ریشهای در این بناههاا

انادام ذخيارهای گيااه (

ميگردد (.)Koocheki et al., 2015

 )2008و نيز پویاایي عنصار نيتاروژن باين انادامهاای گيااهي

پایينتر بودن غلظت نيتروژن در اندام هوایي (/56

گرم بر

كيلوگرم) نسبت به غلظت نيتروژن در بنههای دختری متوساط و

Kumar et al., 2009; Gresta et al.,

( et al., 2015b; Bertheloot et al., 2008

 ،)Koochekiایان

عنصر ميتواند همزمان با خشک شادن و آغااز مرحلاه ركاود از

نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران...
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اندامهای هوایي به اندامهای زیر زميني منتقل و در آنجا ذخياره

 .)al., 2011; 2012; 2014a; 2014bبه توجه به ماهيت چند ساله

شود تا جهت رشد دوباره گياه در فصل بعد مجدداً مورد اساتفاده

گياه زعفران در شرایط زراعي و نيز به دليل نقاش ماؤثر ال اوی

قرار گيرد .در نتيجه ،این انتقال ميتواند باه عناوان تاوجيهي در

كشت پر تراكم در افزایش عملكرد گياه باه ویاژه در ساالهاای

ارتباط با پایينتر بودن غلظت نيتروژن در انادام هاوایي زعفاران

ابتادایي ( ،)Koocheki et al., 2014aاجارای ایان رو

كشات

نسبت به بنههای دختری متوسط و درشت در نظر گرفتاه شاود.

ميتواند در افزایش كارایي اساتفاده از مناابع محيطاي باه ویاژه

در این ارتباط ،نقش مؤثر نيتروژن در تحریاک رشاد بارگهاا و

نيتااروژن نيااز مااؤثر باشااد .طبااق نتااایج كااوچكي و همكاااران

فعال شدن جوانههای موجود در بنههای زعفران مورد تأكيد قرار

(et al., 2015

 ،)Koochekiباا افازایش تاراكم كاشات ،ميازان

گرفته است (.)Chaji et al., 2013

نيتروژن در بنههای دختری درشت ،كل بنهها ،اندام هوایي و كل

ماهيت رشد چند ساله گياه زعفران در شرایط مزرعه نيز خود

بوته به طور معنيداری افزایش یافات .ایان محققاين همچناين

عاملي مؤثر در جهت افزایش كارایي جذب و مصرف نيتروژن در

افزایش كارایي جاذب و كاارایي مصارف نيتاروژن را در نتيجاه

طي زمان ميباشد .به بياني دی ر ،بخش هوایي و به ویژه انادام

افزایش تراكم كاشت مشاهده نمودند.

زیرزميني گياه زعفران در هر سال نسبت باه ساال قبال توساعه

آبياری نيز عامل مؤثری در راستای افزایش كاارایي جاذب و

بيشتری ميیابد ( Kumar et al., 2009; Koocheki et al., 2014

مصرف نيتروژن در زعفران ميباشاد (.)Koocheki et al., 2015

 .)bافزایش رشد اندامهای هوایي گياه ،رشد و توليد بيشاتر بناه-

اعمال جزیي تنش آب به گياه در مقایسه با شرایط عدم تانش و

سيستم ریشه ميتواند توانایي

یا تنش شدید ،ضمن آنكه منجر به تحریک رشد ریشههای گياه

هر چه بيشتر جذب نيتروژن از خاک توسط گيااه را فاراهم آورد.

در جهت جذب بيشتر عناصار غاذایي شاامل نيتاروژن از خااک

طبق نتایج كاوچكي و همكااران ( ،)Koocheki et al., 2015در

مي شود ،ممكن است افزایش سهم تخصيص نيتروژن به بخاش

شرایط عدم کاربرد کود در سال دوم ،میزان جذب نیتررونن ارا

زیر زميني (بنههای زعفران) را به دنبال داشته باشد (

 14درصد باالار از شرایط مشابه در سال اول بود .عدم نيااز باه

 .)et al., 2014b; 2015به بياني دی ر ،با تحریک رشد و تكامال

های دختری و در نهایت گستر

اجرای خاکورزی هرساله و تخری كمتر ساختار خااک در طاي
زماان در زراعات زعفاران (et al., 2009

كاااهش فرسااایش خاااک (

 )Kumarو در نتيجاه

Foroughifar & Poor-Kasmani,

 )2002نيز از دی ر دالیل افزایش كارایي جذب نيتروژن در طاي
زمان ميباشد.
ال وی صحيح كشت نيز از مهمترین عوامل به زراعي جهت
افزایش كارایي جذب و مصرف نيتروژن ميباشد (
2015

Koocheki et

 .)al.,كشت زعفران به ویژه بر اساس «ال وی كشات پار

تراكم» ميتواند عالوه بر افزایش عملكرد بناههاای دختاری در
واحد سطح ،توليد پایدارتر گياه را

امكان پذیر كند ( Koocheki et

Koocheki

گياه به ویژه در بخش ریشه و به دنبال آن افزایش تاوان جاذب
عناصر غذایي مانند نيتروژن از خااک ،كاارایي جاذب و مصارف
نيتروژن نيز افزایش ميیابد (

& Salvagiotti et al., 2009; Lea

 .)Azevedo, 2006در این راستا كوچكي و همكاران ( Koocheki

 )et al., 2015در مطالعهای كه به منظور بررسي ساطو آبيااری
( 15 ،51و  11درصد نياز آبي زعفران) بر رشد و عملكارد بناه-
های زعفران انجام دادند ،بيشترین كارایي جذب ،كارایي مصرف
و شاخص برداشت نيتروژن را در شرایط تامين  15درصد نياز آبي
گياه (اعمال جزئي تنش خشكي) در ساال دوم گازار
(جدول .)9

نمودناد
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جدول  -3اثر متقابل آبیاري و برداشت بر کارایی جذب ،کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در زعفران
Table 3- Interaction effects of irrigation and harvest on nitrogen uptake efficiency, nitrogen use efficiency and nitrogen
)harvest index of saffron (Koocheki et al., 2015

شاخص برداشت نیتروژن
)Nitrogen harvest index (%
c

کارایی مصرف نیتروژن

کارایی جذب نیتروژن

Nitrogen use efficiency
)(g.g-1

Nitrogen uptake
)efficiency (%

)Harvest (year

22.14

برداشت اول

e

53.97

12.24

e

برداشت

آبیاری
Irrigation (percentage of
) water requirement

First harvest
c

d

56.47

16.47

d

28.81

50

برداشت دوم
Second harvest

b

c

64.86

27.14

c

40.59

برداشت اول
First harvest

a

a

69.74

40.59

a

57.65

75

برداشت دوم
Second harvest

b

c

65.21

26.79

c

40.46

برداشت اول
First harvest

b

b

66.28

35.78

b

53.65

100

برداشت دوم
Second harvest

در هر ستون ميان ينهای دا رای حداقل یک حرف مشترک بر مبنای آزمون دانكن در سطح پنج درصد دارای اختالف معنيدار نميباشند.
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's Multiple Rang Test.

 -افزایش ميزان نيتروژن در خاک :به طور كلي در شارایط

در كنار مصرف بهينه نهادههای كودی (كاربرد كود به ميزان

محدود تار باودن نيتاروژن موجاود در خااک ،گيااه از نيتاروژن

الزم و منطبق بر نياز گياه) ،كاهش تلفات نيتروژن از خاک نيز از

ميكند ( Delogu et

عوامل مؤثر جهت افازایش كاارایي جاذب نيتاروژن مايباشاد.

 .)al., 1998با وجود آنكه مصرف نهاادههاای كاودی منجار باه

مصرف نيتروژن در زمان مناس و بار حسا نيااز گيااه ،شايوه

افزایش توليد ماده خشک و به دنبال آن افزایش  Ntميشود ،اماا

صحيح مصرف كود نيتروژن ( Anbessa & Juskiw, 2012; Gao

معموالً كارایي جذب نيتروژن با افزایش ميزان كاربرد نهادههاای

 ،)et al., 2015; Lu et al., 2015مصرف نيتاروژن از مناابع آلاي

مايیاباد ( Delogu et al., 1998; Guarda et al.,

 )Rodriguesو

باقيمانده در خاک با كارایي باالتری استفاده

كودی كاهش

(et al., 2006; Bosch-Serra et al., 2015

 .)2004به بياني دی ر ،در شرایط عدم مصرف نهادههای كاودی،

جای زیني نهادههای آلي به جای كودهای شايميایي (

مقدار  Ntو  Naكمتر از شارایطي اسات كاه نهاادههاای كاودی

،)Moghaddam et al., 2014; Koocheki & seyyedi, 2015b

مصرف ميشوند؛ اما نكته مهام آن اسات كاه در شارایط عادم

از جمله مهمترین راهكارها جهت افزایش كارایي جذب و مصرف

مصرف كود ،مقادار كااهش  Naبايش از كااهش  Ntاسات .در

نيتروژن به شمار مايروناد .در ایان ارتبااط ،كاوچكي و سايدی

نتيجه نسبت  Ntبه  Naدر شرایط عادم مصارف كاود بيشاتر از

(& Seyyedi, 2015b

 )Koochekiافاازایش كااارایي جااذب و

شرایطي است كه كود مصارف مايشاود .از ایان رو ،كااهش و

مصرف نيتروژن در زعفران را در نتيجه مصارف كمپوسات كاود

مدیریت صحيح نهادههای كودی از مهمترین عوامال در جهات

دامي نسبت به كود شيميایي مشاهده نمودند .این محققين دليل

افزایش كارایي جذب نيتروژن در زعفران به شمار ميرود.

این افزایش را ناشي از تلفات كمتر نيتاروژن از خااک در نتيجاه

Rezvani

نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران...

مصرف كمپوست كود دامي در مقایسه با كود شيميایي دانساتند.
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(.)Burstein et al., 1971

به طور كلي ،برتری كودهای آلي نسبت به كودهای شايميایي از
نظر جذب نيتروژن و افزایش عملكرد ميتواند ناشاي از فراهماي

جذب و کارایی مصرف فسفر

متعادلتر عناصر غذایي در خاک بر حسا نيااز گيااه ،افازایش

فراهمي فسفر از مؤثرترین عوامل در بهبود عملكرد و كيفيت

سطح مواد آلي و بهبود خصوصيات فيزیكي و شيميایي خااک و

زعفران است ( .)Koocheki et al., 2014b; 2014cبا این وجاود،

Mando et

به دليل پایين بودن ميزان ماده آلي pH ،قلياایي و ساطح نسابتاً

نيز آبشویي كمتر عناصر غذایي در طي زمان باشد (

5

al., 2005; Safadoust et al., 2007; Limon-Ortega et al.,

باالی كربناتها به ویژه كربنات كلسيم در خااکهاای ناواحي

 .)2008در مجمو ميتوان مدیریت صحيح كودی زعفران را در

خشک و نيمه خشاک كشاور (

قال چهار اصل زیر خالصه

نمود ( ;Anbessa & Juskiw, 2012

Rezvani Moghaddam et al., 2014; Koocheki & seyyedi,

)2015b؛ به طوری كه رعایت و اجرای صحيح این اصاول ماي-
تواند نقش مؤثری در افزایش كارایي مصرف نينروژن در زعفران
داشته باشد.
الف -انتخاب منبع كودی مناس
ب -تعيين زمان مناس كوددهي
ج -جای ذاری صحيح كود
د -مصرف مقدار بهينه كود

;Sameni, & Kasraian, 2004a

 ،)2004bمحدودیت فسفر خااک از مشاكالت رایاج نظاامهاای
زراعي در این مناطق ميباشد ( .)Seyyedi et al., 2015aاز ایان
رو مطالعه كارایي مصرف به ویژه بر اساس كارایي جاذب فسافر
در زراعت زعفران حائز اهميت ویژهای است.
مشابه تعریف ذكر شده برای نيتروژن ،كارایي مصرف فسفر

6

نيز نشاندهنده توانایي گياه در استفاده از فسفر موجود در خاک و
تولياد مااده خشاک مايباشاد (
& Kalagudi, 2005

;Bationo & Kumar , 2002

 .)Shenoyبااا توجااه بااه مشااكالت

زیست محيطاي ناشاي از مصارف كودهاای شايميایي ،افازایش
كارایي مصرف فسفر مي تواند از نقطاه نظار مساائل اقتصاادی،

اهمیت فسفر

فسفر به عنوان دومين عنصر مهم در تغذیاه گيااهي ،نقاش

سالمت انساني و نيز آلودگيهای زیستمحيطي مورد توجه باشد

ویژهای جهات انجاام بساياری از واكانشهاای فيزیولاوژیكي و

 .)Simpsonدر مرحلااه

بيوشايميایي در گياهاان دارد ( .)Fageria et al., 2013فسافر از

( et al., 2011; Tahir et al., 2011
1

رسيدگي گياه ،كاارایي جاذب فسافر (ميازان فسافر موجاود در
8

عناصر اصلي در سااختار پاروتئين هاای سالولي ،فسافوليپيدها ،

زیست توده به فسفر قابلجذب خاک) و كارایي استفاده از فسفر

اساايدهای نوكلئيااک و نيااز  9ATPبااوده و نقااش مهمااي در

(عملكرد به ازای هر واحد فسفر موجود در زیست توده) به عنوان

واكاانشهااای انتقااال اناارژی و اكسيداساايون ساالولي دارد

اجزای كارایي مصرف فسفر (عملكرد باه ازای هار واحاد فسافر

(

Schachtman et al., 1998; Nicanuzia dos Prazeres et al.,

قابلجذب خاک) در نظر گرفته

ميشاوند ( Fageria & Barbosa

 .)2004ساختار و كاركرد ميتوكندری 4كه به عنوان مركز تنفس

.)Filho, 2007; Bayuelo-Jiménez & Ochoa-Cadavid, 2014

سلول شناخته ميشود ،نيز تحت تأثير مساتقيم فسافر مايباشاد

محاسبه كارایي جذب ،كارایي استفاده و كارایي مصرف فسفر

1- Phospholipids
2- Nucleic acids
)3- Adenosine triphosphate (ATP
4- Mitochondria

5- Calcium carbonate
)6- Phosphorus use efficiency (PUE
)7- Phosphorus acquisition efficiency (PAE
)8- Phosphorus utilization efficiency (PUTE
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نيز مشابه این شاخصها در نيتروژن بوده و بر اسااس معاادالت

چ ون ي مادیریت گيااهي اسات ()Bationo & Kumar, 2002

زیر تعيين ميشود:

راهكارهای متعددی جهت افزایش كاارایي مصارف فسافر ارائاه

()4

PAE (%) = (Pt/Pa) × 100

()5

PUTE (g.g-1) = CY/Pt

()6

PUE (g.g-1) = CY/Pa

مبنا و محاسبه ميزان جذب فسافر در خااک و در گيااه (بار

شده است .در این راستا ،افزایش نسبت ریشه به ساقه ،تحریاک
رشد تارهای كشنده و توسعه بخش ریشاه (

Ramaekers et al.,

 ،)2010استفاده از ارتباط ميكوریزایي و باكتریهاای حالكنناده
فسافات (

;Shenoy & Kalagudi, 2005; Singh et al., 2005

حس گرم در متر مربع) نيز مشابه نيتاروژن مايباشاد .باا ایان

 ،)Schröder et al., 2011اصال گياه در جهت افازایش تحمال

تفاوت كه به جای نيتروژن ،مقدار فسفر قابال جاذب خااک (بار

به خاکهاای دچاار كمباود فسافر (،)Ramaekers et al., 2010

حس ميليگارم بار كيلاوگرم) و در گيااه (بار حسا گارم بار

بهينااه سااازی توزیااع و انتقااال مجاادد فساافر در گياااه در جهاات

كيلوگرم) كه به ترتي باا رو

اولسان ( )Olsen et al., 1954و

تخصيص هر چه بيشتر فسفر به بخش زایشاي (

Veneklaas et

مورفي و ریلي ( )Murphy & Riley, 1962انادازه گياری ماي-

2012

شوند ،در محاسبات جای زین ميگردد.

( ،)Schröder et al., 2011تعيين ميازان مناسا كاود فسافر و

مدیریت صحيح كودهای فسفره در زعفاران جهات افازایش

 ،)al.,كاهش فرساایش و حفا سااختار و كيفيات خااک

مصرف آن در زماان مناسا (

;Hopkins & Ellsworth, 2005

كارایي مصرف این عنصر بر پایه همان چهار اصلي است كاه در

 ،)Schröder et al., 2011كاربرد فسفر همراه با مصرف متعاادل

پيشتر در ارتباط با مدیریت كودهای نيتروژنه ذكر شاد .از ساوی

سایر عناصار غاذایي ( ،)Hopkins & Ellsworth, 2005اساتفاده

دی ر ،افزایش كارایي مصرف فسفر ميتواناد از طریاق افازایش

بيشاتر از نهاادههاای آلاي (

كارایي جذب یا كارایي استفاده و یا افزایش هر دو كارایي جاذب

 )Moghaddam & Seyyedi, 2014و نيز مدیریت علفهای هرز

و استفاده حاصل شود ( .)Wang et al., 2010باه طاور كلاي در

در جهت كاهش فشار رقابت باا گيااه زراعاي (

شرایط محدودیت فسفر قابلجذب خااک ،بااالتر باودن كاارایي

 ،)2012از جمله راه كارهای شناخته شده جهات افازایش كاارایي

مصرف فسفر عمدتاً تحت تأثير افزایش كارایي جاذب باوده و در

مصرف فسفر در گياهان زراعي ميباشد.

Schröder et al., 2011; Rezvani

Seyyedi et al.,

شرایط عدم محدودیت این عنصر (مانند مدیریت فشرده همراه با

در كنار موارد ذكر شده ،ساختار ریشاه در زعفاران و ميازان

مصرف نهادههاای كاودی در سيساتمهاای مادرن كشااورزی)،

توسعه آن در پروفيل خاک كه متناس با طول دوره زندگي گياه

افزایش كارایي مصرف فسفر بيشتر وابسته باه افازایش كاارایي

ميباشد نيز عامل مؤثری در جهت افزایش جذب فسفر از خااک

استفاده ميباشد ( .)Wang et al., 2010بناابراین كاارایي جاذب

است .به بياني دی ر ،با افزایش چرخه زندگي زعفران از سالي به

فسفر بهویژه در خاکهایي با مقادیر كم فسفر قابلاستفاده ماي-

سال دی ر ،تعداد بنههای دختری در خاک افزایش مايیاباد كاه

;Shenoy & Kalagudi, 2005

متناس با این افزایش ،توانایي گياه در جذب عناصر غاذایي باه

بایست مورد توجاه قارار گيارد (
.)Korkmaz et al., 2009

به طور كلي ،كارایي مصرف فسفر تحت تأثير نو منبع فسفر
مصرف شده ،عوامل محيطي ،شرایط حاكم در بستر خااک و نياز

ویژه فسافر از خااک نياز بيشاتر مايشاود (

Koocheki et al.,

 .)2014b; Kumar et al., 2009عالوه بر این ،گزار

شده است

كه افزایش در اندازه بنه مادری ميتواند از طریق بهباود تواناایي

نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران...

گياه از نظر جذب فسفر از خاک ،سب افزایش غلظات فسافر در
بنههای دختری ،كل بوته ماادری و همچناين افازایش كاارایي
جذب و

مصرف فسفر شود (.)Koocheki & Seyyedi, 2015b

(شكل  )3Dنيز توسط این محققين گزار
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شده است.

ارتباط مثبت بين شاخصهای ذكر شده ميتواند نشاندهنده
آن باشد كه افزایش جذب هر یک از عناصر نيتروژن یا فسافر از
طریق تحریک رشد ریشاه گيااه ،ضامن تحریاک فرآیناد گال

ارتباط کارایی مصرف نیتروژن و فسفر

به طور كلي بين فسفر و نيتروژن بارهمكنش مثبتاي وجاود
دارد كه همين امر ،كارایي جذب و مصرف این عناصر را افزایش
ميدهد .به بياني دی ر ،مصرف هر یک از این عناصر در خاک و
جذب آن توسط گياه ميتواند از طریق تحریک رشد گياه ،ساب
افاازایش جااذب دی اار عنصاار از خاااک شااود ( & Shenoy
Kalagudi, 2005; Simpson et al., 2011; Seyyedi et
 .)al., 2015bطبق نتاایج كاوچكي و سايدی ( & Koocheki
2015b

 ،)Seyyedi,بين غلظت نيتروژن و غلظت فسفر در بناه-

های دختری زعفران ارتباط مثبت و معناي داری وجاود دارد .در
واقع هر واحد افزایش در غلظات نيتاروژن مايتواناد منجار باه

ان يزی و رشد بنههای دختری زعفران ،سب جذب عنصر دی ار
از خاک ميشود.
همانطور كه پيشتر به آن اشااره شاد ،مهامتارین توجياه در
ارتباط با وجود همبست ي مثبت بين جذب نيتاروژن و فسافر در
زعفران ،تحریک رشد رویشي به ویژه در بخش زیر زميني گيااه
ناشي از مصرف نيتروژن ميباشد كه ميتواند منجر به توساعه و
نفوذ ریشه در پروفيل خاک شود ( .)Seyyedi et al., 2015bنفوذ
بيشتر ریشه در پروفيل خاک نيز به نوبه خود مايتواناد تواناایي
جذب فسفر از خاک توسط ریشه گياه را افزایش دهاد (

Shenoy

.)& Kalagudi, 2005; Seyyedi et al., 2015b

افزایش غلظت فسفر در بوتاههاای دختاری شاود (شاكل .)2A

عالوه بر این ،متحرک بودن دو عنصر نيتاروژن و فسافر در

عالوه بر این ،ارتباط مثبت بين شاخص برداشت نيتروژن و فسفر

پيكاره گيااه ( )Bertheloot et al., 2008; Dordas, 2009و

(شكل  ،)2Bبين كارایي جذب نيتروژن و كارایي مصارف فسافر

انتقال مجدد این دو عنصر از برگها به اندامهای ذخيره ای گياه

(شكل  ،)3Aبين كارایي مصرف نيتروژن و كارایي مصرف فسافر

در زمان رسايدگي ( Ourry et al., 1988; Koocheki et al.,

(شكل  ،)3Bبين كارایي جذب نيتاروژن و كاارایي جاذب فسافر

 )2014b; 2015b; 2015ماايتوانااد از دی اار دالیاال ایاان

(شكل  )3Cو بين كارایي مصرف نيتروژن و كارایي جذب فسافر

همبست ي مثبت در نظر گرفته شود.

B

A

شکل  -2ارتباط بین ) (Aغلظت نیتروژن و غلظت فسفر در کل بنههای دختری و ) (Bبین شاخص برداشت نیتروژن و فسفر در زعفران
Figure 2- Relation between (A) nitrogen (N) and phosphorus (P) concentration in total daughter corms and (B) N harvest
index and phosphorus (P) harvest index in saffron (Koocheki & Seyyedi, 2015b).

B

A
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C

D

شکل  -3ارتباط بین ) (Aکارایی جذب نیتروژن و کارایی مصرف فسفر؛ ) (Bکارایی مصرف نیتروژن و کارایی مصرف فسفر (C) ،کارایی جذب
نیتروژن و کارایی جذب فسفر و ) (Dکارایی مصرف نیتروژن و کارایی جذب فسفر در زعفران
Figure 3. Relation between (A) nitrogen (N) acquisition efficiency and phosphorus (P) use efficiency, (B) N use efficiency and
P use efficiency, (C) nitrogen acquisition efficiency and P acquisition efficiency, and (D) N use efficiency and P acquisition
efficiency in saffron (Koocheki & Seyyedi, 2015b).

از این رو ،مجموعه عوامل اقليمي ،ژنوتيپي و یا مدیریتي كه
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...نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران

 مصارف متعاادل،اعمال تنش جزئي و مدیریت شده آب به گياه

نيز همبست ي مثبت بين كارایي جذب نيتروژن با كاارایي جاذب
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 ژنوتيپي و یاا مادیریتي كاه بتواناد، هر نو عامل اقليمي،فسفر

 از جمله مهمترین راههای به زراعاي شاناخته،كودهای شيميایي
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is an annual plant from a biological aspect, but it has a perennial cycle
in the field conditions. Cytological impairments such as triploid and self-incompatibility mechanisms
are considered as the most important reasons for male-sterility in saffron. Therefore, saffron
reproduction is made by meristems tissues and establishment of new daughter corms which are
produced by the mother corms. During the growing season, mother corms deteriorate gradually with
increasing daughter corms growth. Each daughter corm is considered as a mother corm for

replanting in the next growing season. Duo to the life cycle of saffron as a perennial plant in the
field conditions, the gradual deterioration of mother corms during the growing season and also the
remobilization of nitrogen and phosphorus from aerial part to daughter corms at the end of each
growing season, the study of acquisition and use efficiency of nitrogen and phosphorus in saffron is
more complicated than other annual or biannual plants. Firstly, the objective of this review article is to
describe the nitrogen and phosphorus concentration in aerial parts and daughter corms in saffron. In
addition, relevant literature related to the most important strategies for improving nitrogen and

phosphorus use efficiency is reviewed. Secondly, the relationship between nitrogen and
phosphorus use efficiency in saffron is discussed.
Keywords: daughter corms, mother corms, perennial plant.
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