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عمليات زراعی در ايران
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مختاری ،م ،.کوچکی ،ع ،.و نصیری محالتی ،م .6931 .فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران ( )Crocus sativus L.با تأکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعیی
در ایران .زراعت و فناوری زعفران.966-923 :)4(5 ،

چکیده
پژوهشهای زراعی زعفران در رابطه با تأثیر کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) و عملیات زراعیی (تیراک ،،رو ،،تیاریو و عمی
کاشت) سابقهای طوالنی در ایران دارد .به دلیل پراکندگی و تفاوتهای موجود در نتایج آزمایشهای مختلف ،در این بررسی از رهیافت فیرا
تحلیل استفاده شد .تعداد  43مطالعه عملیات زراعی و  44مطالعه کودهای آلی از میان  202مطالعه انتخیا و تزیییه فراتحلیلیی شیدند .در
مطالعات کودهای آلی ،برتری کودهای دامی (گاوی) با تأثیر بر افیایش وزن خشک زعفران ( )g=6/439با اطمینیان  %35نسیتت بیه سیایر
کودها مشاهده شد .مقادیر 40 ،تا  50تن در هکتار کودگاوی 20 ،تا  90تن در هکتار کمپوست که بهصیورت ترکییب بیا کیودهیای زیسیتی
(نیتروکسین همراه با باکتری تثتیتکننده ازت) استفاده شده بودند ،مؤثرتر از مقادیر باالتر هر یک از ایین کیودهیا بیه تنییایی بیوده اسیت.
مطالعات عملیات زراعی ،برتری تراک ،کاشت با تأثیر بر افیایش تعداد گل در هکتار را نشیان داد .تیراک،هیای مطلیو  50تیا  600بنیه در
مترمربع ،میانگین وزن مطلو هر بنه  60تا  20گرم و متوسط وزن بنه مصرفی  3تا  62تن بنه در هکتار بهدست آمد .رو ،کشت مناسب،
رو ،ردیفی-کپهای (فاصله بین ردیف  20سانتیمتر و روی ردیف  60سانتیمتر) و بیترین تاریوهای کاشت ،اواخر اردیتیشت تیا دهیه او
خرداد و مناسبترین عم کاشت ،عم  65تا  20سانتیمتر بوده است .هدف از انزام این فرا تحلیل ،درک بیتر میدیریت زراعیی و کیودی
این محصو و ارائه بیترین مدیریت ممکن میباشد.
کلمات کلیدی :کود دامی ،کود زیستی ،کمپوست.

 -6دانشزوی دکتری ،اکولوژی گیاهان زراعی ،پردیس بین الملل ،دانشگاه فردوسی مشید.
 -2استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشید.
(* -نویسنده مسئو )akooch@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.34691.1124
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مقدمه

ویژگی های بنه زعفیران در سیه سیا زراعیی  6901تیا ،6900

بهدلیل وجود اختالف در انتخا جامعه ،نمونیه ،مت ییرهیای

مشخص شد که اثر تیمارهای کیودی بیر تعیداد گیل ،وزنتیر و

مستقل ،وابسته ،رو،های آمیاری بیهکیار رفتیه در مطالعیات و

خشک گل و وزن خشیک کاللیه معنییدار بیود .بیشیترین وزن

طرحهای آزمایشی ،مقایسه بین مطالعات و بهدسیت آوردن ییک

خشک کالله در سا دوم و سیوم آزمیایش در تیراک 0 ،تین در

نتیزه منسز ،و هماهنگ از میان آنهیا امیری دشیوار بیهنظیر

هکتار بهدست آمد (.)Koocheki et al., 2011a

میرسد .این موقعیت وقتی مشکلتر میشود که تعداد مطالعیات

در پژوهشی که توسیط صیادقی ( )Sadeghi, 1993انزیام

روز به روز بیشتر شده و گاه نتایج حاصله از آنها متناقض اسیت

شد ،نشان داد که بنههیای بییش از  0گیرم از درصید گیلآوری

( .)Habibi et al., 2009در چنین شیرایطی ،فیرا تحلییل ییک

باالیی در  9سا او کشت برخوردار بودند ،بهطوریکه در سا

رو ،پژوهشی برای پاسوگویی به سؤاالت نتایج مطالعات انزام

او  9/5کیلییوگرم ،سییا دوم  66کیلییوگرم و سییا سییوم 20

شده قتلی است ،سؤاالتی که یک مطالعه به تنیایی نمیتواند بیه

کیلییوگرم زعفییران خشییک در هکتییار تولییید کردنیید .صییادقی و

آنها پاسو دهد .فرا تحلیل ،عالوه بر اینکه به ترکیب اطالعیات

همکاران ( )Sadeghi et al., 2003گیار ،نمودند که بیتیرین

مطالعات می پردازد ،به مقایسه بین مطالعات توجه مینماید و بیه

زمان کاشت و انتقا بنه به میارع جدید ،اردیتیشت و بهخصوص

کشف نتایج جدید از میان مطالعات قتلی میپیردازد .فیرا تحلییل

خردادماه بود ،بهطوریکه در سا او میتوان  2/0کیلیوگرم در

می تواند زمینه های جدید پژوهش یا سؤاالت پژوهشیی جدییدی

هکتار زعفران خشک بیه دسیت آورد .در مطالعیه شیاخصهیای

معرفی نماید ،حتی ممکن است بتواند برآورد صیحیحی از انیدازه

بنه های دختری زعفران ،مشاهده گردید کیه بیشیترین افییایش

نمونییه بییرای تحقیقییات بعییدی بییهوجییود آورد ( & Cooper

عملکرد در بنههای بیش از  62گرم در تیمار بنههای با وزنهای

 .)Hedges, 1994پییژوهشهییای زراعییی زعفییران ( Crocus

مختلف از  6تا  62گرم بهدست آمد ،بهطوریکه عملکرد بنههای

 )sativus L.روز به روز در حا افیایش بیوده و بیا موویوعات

با وزن بیش از  62گرم و وزن کل بنههای زعفران بهترتییب تیا

مختلف ،به ارزیابی عملکرد اقتصادی زعفران پرداختهاند ،که گیاه

 604و  609درصیییید افیییییایش داشییییته اسییییت (Rezvani-

نتایج بهدست آمده حتی متناقض نیی بوده است .بینیا و همکاران

 .)Moghaddam et al., 2013aنتییایج پییژوهش کییوچکی و

( )Behnia et al., 1999و صییادقی ( ;Sadeghi, 1988

همکاران ( )Koocheki et al., 2013نشان داد ،درنتیزه کاربرد

 )Sadeghi, 1993مییان مصرف کودگاوی را  25تین در هکتیار

کودهای گاوی و ورمیکمپوست ،مقدار جذ فسفر در بنیههیای

توصیه نموده اند .نتایج بهدست آمده توسط فرهمندفر و همکاران

دختری با وزن بیش از  0گرم بهترتیب  9و  5برابر افیایش یافت.

( )Farahmandfar et al., 2013تأثیر کودگاوی با مقیادیر 10

در بررسی تراک ،مطلو توسط قالوند و عتیداللییان نوقیابی

تا  00تن در هکتار را بیتر از سایر مقادیر مصرفی دانستهاند و در

( )Ghalavand & Abdollahian-Noghabi, 2004تراک50 ،

بعضی موارد کود ورمیی کمپوسیت را مناسیبتیر از کودگیاوی و

بنه در مترمربع و فاصله  60×20سانتیمتر و 60×90سانتیمتر بیا

کمپوست در تولید بنه های دختیری دانسیتهانید .در مطالعیه اثیر

بنه  0گرم به باال ( 4تا  5تن بنه در هکتار) برای حداکثر عملکرد

کودهییای بیولییوژیکی ،شیییمیایی و تییراک ،بییر عملکییرد گییل و

توصییییه شییید .نیییادری درباهشیییاهی و همکیییاران (Naderi-

 )Darbaghshahi et al., 2008نشییان دادنیید کییه بییاالترین

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...
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عملکرد و دوره بیرهبرداری زعفیران از بیاالترین تیراک633/1 ،،

نشان دادند که کشاورزی ارگانیک تأثیر مثتیت بیر حفیظ هنیای

بنه در مترمربع و عم کاشیت  20سیانتیمتیر بیه میییان 5/00

گونه ها در مقیاس بیرگتر از یک واحد میرعیه دارد .در تحقیی

کیلوگرم زعفران خشک در هکتار بهدسیت آمید .در پژوهشیی 4

دیگری کایر و همکاران ( )Kiaer et al., 2009افیایش عملکرد

ساله ،توسط بینیا و مختیاری ()Behnia & Mokhtari, 2009

دانییه هییالت در کشییت مخلییوطی از ارقییام مختلییف نسییتت بییه

اثر رو ،کاشت و تراک ،بر میییان عملکیرد زعفیران در منطقیه

تککشتی هر رق ،را در کشور دانمارک فراتحیل نمودند و برتری

آبسرد دماوند بررسیی و گییار ،شید کیه در  2سیا او رو،

مخلوط رق،ها نستت به تککشتی را گیار ،کردنید .در فرانسیه

کشت کپه ای با  65بنه در هر کپه به فاصله  90سانتیمتیر روی

نیی فیلیترت و همکاران ( )Philibert et al., 2012فیرا تحلییل

ردیف و  40سانتیمتر بین ردیف بیشترین محصیو را داشیت و

ارزیابی کیفیت هالت را انزام دادند .در ایران مطالعات فراتحلیل

در دو سا پایانی رو ،کاشت ردیفی عملکرد بیشتری نشان داد

بهویژه در حوزه کشاورزی بسییار کی ،صیورت گرفتیه اسیت .در

و تیمار برتیر در سیا  ،6909کاشیت ردیفیی بیا  60بنیه در 90

خصوص تأثیرکودها ،کوچکی و همکیاران ( Koocheki et al.,

سانتیمتر طو و کاشت کپه ای با  65بنه در  90سانتیمتر طو

 )2014فراتحلییل پیژوهش هیای مربیوط بیه کیود شییمیایی و

بیود .کیوچکی و همکیاران ( )Koocheki et al., 2011bتیأثیر

نیتروژنی در تولید هیالت در اییران را انزیام دادنید .فیراتحلییل

کشت پرتراک ،و عم کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران و

دیگییری توسییط کییوچکی و همکییاران ( Koocheki et al.,

رفتار بنهها را طی  2سا در مشید بررسی نمودند .نتیایج نشیان

 )2011cبر روی تنوع زیستی در ایران انزام گرفت .فیراتحلییل

داد که بیشترین و کمترین تعداد گل ،وزن خشک گل و کالله در

بررسی اثر پرایمینگ بذر بر جوانهزنی ،توسط سلطانی و سیلطانی

تراک،های  63و  26تن در هکتار مشاهده شد .بیشترین تعداد بنه

( )Soltani & Soltani, 2014انزام گرفت.

در هکتییار در عمیی  60سییانتیمتییر و کمتییرین در عمیی 20
سانتیمتر وجود داشت.

هدف از انزام این فراتحلیل ،مقایسیه نتیایج پیژوهشهیای
زراعی زعفران در ایران ،با تأکید بر اثیر کیودهیای آلیی (دامیی،

مطالعات فرا تحلییل از سیا  6315در علیوم و رشیتههیای

زیستی و کمپوست) و اثر عملیات زراعی (تراک ،،رو ،،تیاریو و

مختلف در جیان در حا انزام است ،درحالیکه در ایران سیابقه

عم کاشت) بر عملکرد اقتصادی زعفران و ترکیب نتایج آن هیا

انزام مطالعات فرا تحلیل از سا  6909تاکنون می باشد و اهلب

بهمنظور درک بیتر مدیریت زراعی و کودی این محصو و ارائه

مطالعات انزام گرفته در حوزه علوم انسانی بوده است ( Mehri.,

بیترین مدیریت ممکن میباشد.

 .)2011میگوئی و همکاران ( )Migues et al., 2013فراتحلیلی
بر روی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و مییان پروتئین دانیه گنیدم

مواد و روشها

( )Triticum aestivum L.کیه حاصیل  53مطالعیه منفیرد در

برای انزام این پیژوهش ،ابتیدا بیرای جمیعآوری دادههیای

کشور آرژانتین از سا  6335تا  2000بود ،انزیام دادنید .نتیایج

موردنیاز فرا تحلیل ،اکثر مطالعات زراعی انزام شده بر روی اثیر

نشان داد که مصرف برگی نیتروژن نستت به مصیرف خیاکی در

کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) و اثیر عملییات زراعیی

افیییایش پییروتئین دانییه مییؤثرتر اسییت .بنگتسییون و همکییاران

(تراک ،،رو ،،تاریو و عم کاشت) بر عملکرد اقتصادی زعفران

( )Bengtsson et al., 2005تییأثیر کشییاورزی ارگانیییک بییر

تا ابتدای سا  6934در ایران مورد جستزو قرار گرفیت .جامعیه

بیرهوری و حفظ تنوع زیستی و بیتود محیطزیست انزام دادند و

آماری شامل ،پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری ،طرحهای
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پژوهشی و مقاالت علمی محققان دانشگاهی و مراکی تحقیقیاتی

مطالعات) بررسی شد تا بدین ترتیب فرض صفر مزدداً بررسیی،

کشور در همایش های ملی و بین المللی بود .بررسیی بیر اسیاس

رد یییا تأیییید گییردد (.)Rosenthal & Dematteo, 2001

اطالعییات کتابخانییهای (کتابخانییه دانشییگاه فردوسییی مشییید،

ازآنزاییکه آزمونهای آماری نمیتوانند قدرت ییا شیدت روابیط

کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه آسیتان قیدس رویوی و هییره) و

بین مت یرها یا اثرات میوردنظر فیرا تحلییلگیر را نشیان دهنید،

اطالعات پایگاه های علمیی و معتتیر داخلیی ماننید بانیکهیای

همراهی این آزمونها با شاخصهای اندازهگیری اثر وروری بیه

اطالعاتی نشریات و همایش هیای کشیور انزیام گرفیت .بیرای

نظر میرسد .می،ترین شاخصها ،شاخص های گروه  dمیباشد.

دستهبندی و کدگذاری مطالعات جمیعآوری شیده ،از مییان 202

شاخص های گروه  dعمیدتاً شیاخص هیایی بیرای انیدازهگییری

مطالعه ،اطالعات شناسنامهای مطالعات ،شامل (عنوان پیژوهش،

تفاوت های اسیتاندارد بیین مییانگینهیا (تفیاوتهیای گروهیی)

نام نویسنده و نویسندگان ،محل و طو مدت اجیرای پیژوهش،

میباشد .برای برآورد اندازه اثر گروه  dاز سیه رو ،ییا شیاخص

سا اجرای پژوهش ،سا انتشار) و دادههای آمیاری میورد نییاز

استفاده میشود که در این تحقی از رو ،هزیس ( ،)gاسیتفاده

جیت انزام فرا تحلیل (تعداد تکرارها ،درجه آزادی تیمارها (،)df

شد (.)Ghazi-Tabatabaei & Vedadhir, 2010

میانگین مربعات تیمارها ( ،)MSمیانگین تیمیارهیای آزمیایش و
شاهد ،مقادیر آزمونهای ( ،)f,tورایب رگرسیونی و همتسیتگی)

اندازه گیری اندازه اثر :شاخصهیای متتنیی بیر تفیاوتهیای
گروهی ()d

استخراج شد .پس از کدگذاری ،تعداد  43مطالعیه اثیر کودهیای
آلی و  44مطالعه اثر عملییات زراعیی بیر عملکیرد زعفیران کیه

رو،

کوهن ()Cohen's d

()6

قابلیت انزام فرا تحلیل داشتند ،انتخا و مورد تزییه فراتحلییل

= شاخص تفاوت میانگینهای گروهی کوهن

قرار گرفتند .مطالعاتی که داده آماری نداشته ییا نیاقص بودنید از

= میانگین تیمار آزمایش

تزییه فرا تحلیل حذف شدند.

= میانگین تیمار شاهد
در معادله  6صورت کسر تفاویل مییانگین هیای تیمارهیای

روش آنالیز دادهها

برای تزییه دادههیای جمیعآوریشیده در فیرا تحلییل ،هیر

آزمایش و شاهد جامعه را در واحدهای اندازهگیری اصیلی نشیان

مطالعه یا تحقیی بیهعنیوان ییک داده آمیاری میورد ارزییابی و

می دهد و مخرج کسر ریشه دوم واریانس ادهام شده دو گیروه را

محاسته قرار گرفت و نتایج صفات یا مت یرهای هر ییک از ایین

نشان میدهد.

مطالعات که در مکانها و زمانهای مختلف انزامگرفتیه و بیه-

()2

صییورت جییداو تزییییه واریییانس ،جییداو مقایسییه میییانگین و
ورایب همتستگی و رگرسیونی گیار،شده بودند بیا اسیتفاده از

= واریانس ادهام شده دو گروه

نییرمافیییار جییامع فییرا تحلیییل (Comprehensive Meta-

= واریانس تیمار آزمایش

 )Analysis, version 2مورد تزییه قرار گرفتند.

= واریانس تیمار شاهد

آزمونهای سطح معنی داری و بیرگی اندازه اثر ه ،بهصورت
منفرد (در یک مطالعیه) و هی ،بیهصیورت گروهیی (بیین همیه

شاخص بیرگی اندازه

اثر هزس ()Hedge's g

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...

()9

=g

= شاخص تفاوت میانگینهای گروهی هزس

دارد استفاده شد (.)Borenstein et al., 2009
خطای انتشاار و ااارد د آوماوم آمااری صشا ی

= میانگین تیمار آزمایش
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خطاای

انتشار

= میانگین تیمار شاهد

احتما زیاد وجود دارد که نتایج تحقیقات دارای معنیی داری
مثتت ،بیش از سایرین مورد توجیه قیرار گییرد و یافتیههیای آن

= واریانس ادهام شده دو گروه
در این تحقی تیمارهای کودهای آلی و عملیات زراعی بهعنیوان

منتشر شود .فرا تحلیل چنین مطالعاتی منزیر بیه بیرآورد دسیت

تیمارهای آزمایش و مقدار صفر کیلوگرم کود یا مقدار کود مصرفی در

باالی اثرات آزمایش میشیود .از سیوی دیگیر تحقیقیات دارای

کشت سنتی و مقدار کودی که در هر مطالعه بهعنوان شاهد ذکرشیده

اثرات مثتت معنی دار ممکن است چندین بار چاپ شیده باشید و

بود بهعنوان تیمار شاهد انتخا گردید و برای عملیات زراعیی نییی در

محق را بهوووح دچار خطا کند که به آن خطای انتشار گوینید.

هر مطالعه ،مقدار وزنیی ،عمی  ،تیاریو و فاصیلههیای کشیت سینتی

آزمون آماری مورد استفاده در این تحقی بر پاییه نمیودار قیفیی

به عنوان تیمار شاهد انتخا گردیدند .در ادامه برای حصو اطمینیان

بوده و همگنی و نیاهمگنی نمیودار قیفیی را میورد آزمیون قیرار

بیشتر از محاسته اندازه اثیر نییاز بیه محاسیته مییانگین انیدازه اثیر و

می دهد .در صورت همگن بیودن نمیودار قیفیی ،وجیود خطیای

همچنین محاسته انحیراف اسیتاندارد انیدازه اثیر مطالعیات پژوهشیی

انتشار را میتوان رد کرد .در صورت وجود خطای انتشیار ،جییت

& Rosenthal

حذف سوگیریها به دلیل عدم انتشار دادههای هیر معنییدار ییا

میباشد که از دو معادله زیر به ترتیب اسیتفادهشیده (
.)Dimatteo, 2001

متوسط اندازه اثر بر اساس شاخص

کمی مطالعات انزامگرفته میتیوان بیا اویافه کیردن مطالعیات

هزس ()g

()4

بیشتر یا استفاده از رو،های آماری کیه قابلییت حیذف خطیای
=

=

انتشار را دارا میباشند ،ایین مطالعیات را اصیالح کیرد تیا نتیایج

= اندازه اثر هزس

بهدست آمده در دامنههای محاستهشده قابیلاطمینیان و توصییه

= شاخص تفاوت میانگینهای گروهی هزس

باشند (.)Egger et al., 2001

انحراف استاندارد  SDدر میان مطالعات پژوهشی بیه شیکل
نتایج و بحث

زیر محاسته میگردد:
()5

=

=انحراف استاندارد اندازه اثر هزس
= تعداد مطالعات پژوهشی
= مزمیییوع مزیییذور انحیییراف از مییییانگین
تفاوتهای گروهی
برای محاسته اندازه اثر گروههای  dو شاخص هزس ( )gاز
نرمافیار ( )CMA ver:2که قابلیت فرا تحلیل با چندین فرمت را

نتایج فراتحلیل (جدو  )6نشیان مییدهید ،از مزمیوع 43
مطالعه مورد بررسی کودهای آلی 92 ،اندازه اثر برای کیودهیای
دامی 26 ،اندازه اثر برای کودهای زیستی و  60اندازه اثیر بیرای
کمپوست محاسته شد و از مزمیوع  44مطالعیه بیرای عملییات
زراعی 91 ،اندازه اثر برای تراک 64 ،،اندازه اثیر بیرای رو61 ،،
اندازه اثر برای تاریو و  66اندازه اثر برای عم کاشت ،محاسیته
گردید.
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جدول  -مقادیر اندازه اثر کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) و عملیات زراعی (تراکم ،تاریخ ،روش و عمق کاشت) بر عملکرد زعفران در
هکتار با اطمینان %59
Table 1- Effect of size values of organic fertilizers (manure, biological and compost) and agronomic practices (density,
date, method and depth of planting) on yield of saffron (ha), with 95% confidence interval

اندازه اثر هجس

تعداد مطالعه

مدل تصادفی

Hedges effect
size

Number of
study

Random model

21

حد باال

حد پایین

خطای استاندارد

Upper
limit

Lower
limit

Standard
error

p-value

1.785

0.995

0.212

0.000

1.37

1.226

0.625

0.153

0.000

0.926

32

0.921

0.053

0.221

0.005

0.487

10

2

0.8

0.327

0.000

1.441

8

1.942

1.043

0.229

0.000

1.493

18

3.651

0.107

0.906

0.000

1.88

3

2.65

2.23

0.159

0.000

2.409

4

1.33

0.461

0.221

0.000

0.897

18

0.733

-0.042

0.198

0.000

0.345

9

1.254

0.351

0.23

0.000

0.803

16

0.67

-0.15

0.212

0.457

0.263

11

1.231

0.793

0.112

0.000

1.012

36

1.298

0.404

0.228

0.000

0.851

14

3.27

1.46

0.462

0.000

2.37

6

0.352

- 1.211

0.322

0.045

0.399

9

1.544

0.808

0.188

0.000

1.176

16

3.366

0.797

0.655

0.000

2.082

14

مقدار احتمال

کود زیستی بر عملکرد
Biofertilizers on yield

کود دامی بر عملکرد
Manure fertilizers on yield

کمپوست بر عملکرد
Compost on yield

کود زیستی بر تعداد گل
Bio-fertilizers on number of
flower

کود دامی بر وزن خشک زعفران
Manure on saffron dry weigh

کمپوست بر تعداد گل
Compost on number of flower

سن میرعه بر عملکرد
Farm age on yield

مناط کاشت بر عملکرد
Planting regions on yield

مقادیر کود بر عملکرد
Fertilizers amounts on yield

تاریو کاشت بر عملکرد
Planting date on yield

عم کاشت بر عملکرد
Planting depth on yield

تراک ،کاشت بر عملکرد
Planting density on yield

رو ،کاشت بر عملکرد
Planting method on yield

تاریو کاشت بر تعداد گل
Planting date on number of
flower

عم کاشت بر وزنتر گل
Planting depth on wet weight
of flower

تراک ،بر تعداد گل
Density on number of flower

رو ،کاشت بر تعداد گل
Planting methods on number of
flower

اثر کودهیای آلیی و عملییات زراعیی بیر عملکیرد زعفیران

( ،)g=6/446کودهای کمپوست نیی بیشترین اثیر را بیر افییایش

معنیدار گردید ،فقط اثر عم کاشت بر عملکرد زعفران معنیدار

تعداد گل ( )g= 6/00و کودهای دامی بیشترین اثر را بر افیایش

نشد .کودهای زیسیتی بیشیترین اثیر را بیر افییایش تعیداد گیل

وزن خشک زعفران ( )g=6/439داشیته انید .در مییان مطالعیات

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...
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کودهای آلی کمترین خطای اسیتاندارد در مطالعیات کیود دامیی

گل در هکتار ( ،)g=2/930رو ،کاشت بر افیایش تعداد گیل در

بهدستآمده است ( .)SE=0/659در بیین عوامیل تعیدیلکننیده،

هکتییار ( ،)g=2/002تییراک ،بییر افیییایش تعییداد گییل در هکتییار

عامل سن میرعه با انیدازه اثیر ( )g= 2/403تیأثیر بییرگتیری

( )g=6/631و عم کاشیت بیر افییایش وزنتیر گیل در هکتیار

نستت به مناط کاشت و مقادیر کودهای مصیرفی بیر عملکیرد

( )g=0/933مییؤثر بییوده اسییت .کمتییرین خطییای اسییتاندارد در

اقتصادی زعفران داشته اسیت .انیدازه اثیر بیهدسیتآمیده بیرای

مطالعات تراک،های کاشت بهدستآمده است (.)SE=0/600

عملیات زراعی کاشت بر عملکرد اقتصیادی زعفیران در هکتیار،

شکل  6نشان میدهد ،کودهیای زیسیتی و دامیی بیشیترین

برای تراک ،کاشت ( ،)g=6/062رو ،کاشت ( ،)g=0/056تاریو

اندازه اثر را بر عملکیرد اقتصیادی زعفیران داشیتند .ولیی دقیت

کاشییت ( )g=0/009و عم ی کاشییت ( )g=0/219بییوده اسییت.

مطالعات کود های دامی باالتر بوده و مقادیر کودهای دامی را در

بیشترین اثر مربوط به تراک،های کاشت بوده و کمترین اندازه اثر

دامنه بهدستآمده با اطمینان  %35میتوان توصیه نمود.

مربوط به عم کاشت بوده است .تاریو کاشت بر افیایش تعیداد

شکل  -تأثیر کودهای زیستی ،دامی و کمپوست بر عملکرد زعفران با فاصله اطمینان  ،٪59نقاط بیانگر میانگین اندازه اثر و خطوط عمودی
نشاندهنده دامنه اندازه اثر میباشد.
Figure 1- Effect of biological, manure and compost fertilizers on saffron yield with 95% confidence interval, data
points show mean effect size and vertical bars are the range of effect size.

شکل  2نشان می دهد کود دامی باعث افیایش وزن خشیک

بسیار بیرگتر ( )g=2/403و دامنه اطمینان کوچک ،با اطمینیان

زعفران در هکتار شده و کودهای زیستی و کمپوسیت منزیر بیه

 ،%35از دو عامل دیگر ،تأثیر بیشتری بر عملکیرد زعفیران ایفیا

افیایش تعداد گل در هکتار شدهاند .با توجه به اندازه اثر بیاالتر و

کرد.

دامنه اطمینان کوچکتیر ،اثیر مقیادیر کودهیای دامیی بیر وزن

شکل  4نشان می دهد که تاریو ،رو ،و تیراک ،کاشیت ،بیا

خشک زعفران در هکتار ،قابل توصیه در دامنه بهدسیتآمیده بیا

تأثیر بر افیایش تعداد گل زعفران در بیشترین اثر را بیر عملکیرد

اطمینییان  %35بییود و بییرای توصیییه نتییایج کودهییای زیسییتی و

زعفران ،داشت و عم کاشت کیه باعیث افییایش وزنتیر گیل

کمپوست ،نیاز به انزام مطالعات بیشتر خواهد بود.

زعفران در هکتار گردیده کمترین اثیر را بیر عملکیرد اقتصیادی

شکل  9نشان می دهد که عامل سن میرعیه ،بیا انیدازه اثیر

زعفران داشته است .نتایج مطالعات تراک ،کاشت ،بهدلییل دامنیه
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اطمینان کوچکتر و خطای کمتر نستت به تیاریو رو ،و عمی

ندارند .با توجه به عدم وجود خطای انتشار مییتیوان نتیایج فیرا

کاشت از دقت باالتری برخوردار بود.

تحلیل اثر مقادیر کودهیای آلیی را در فاصیله بیهدسیتآمیده بیا

برای بررسی مییان و چگونگی خطای انتشار (خطای ناشی از

اطمینان  %35صحیح و قابل توصیه دانسیت .نتیایج  44مطالعیه

انتشار نتایج معنیدار مثتت) در فرا تحلیل اثیر کیودهیای آلیی و

عملیات زراعی نشان از عدم همگنی مطالعات تراک،ها ،تاریوهیا

عملیات زراعی ،از آزمون آمیاری همتسیتگی رتتیهبنیدی بیگ و

و رو،های کاشت داشت و خطای انتشار را نشان داد .که نیاز به

مازومییدار ) )Begg & Mazumdar, 1994اسییتفاده شیید.

انزییام مطالعییات بیشییتر بییرای توصیییه نتییایج الزم اسییت .فقییط

داده های جدو  2نشان می دهد که نتایج  43مطالعیه کودهیای

مطالعات اثر عم کاشت همگن بوده و عدم وجود خطای انتشار

آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) ،همگین بیوده و خطیای انتشیار

را نشان داد و نتایج آن از اطمینان باالتری برخوردار بود.

شکل  -تأثیر کودهای آلی (زیستی ،دامی و کمپوست) بر عملکرد زعفران با فاصله اطمینان  ،٪59نقاط بیانگر میانگین اندازه اثر و خطوط عمودی
نشاندهنده دامنه اندازه اثر میباشد
Figure 2- Effect of organic fertilizers (biological, manure and compost) on saffron yield with 95% confidence
interval, data points show mean effect size and vertical bars are the range of effect size.

شکل  -3تأثیر سن مزرعه ،مناطق مختلف کاشت و مقادیر مختلف کود بر عملکرد زعفران با فاصله اطمینان  ،٪59نقاط بیانگر میانگین اندازه اثر و
خطوط عمودی نشاندهنده دامنه اندازه اثر میباشد
Figure 3- Effect of farm age, planting regions and fertilizer values on saffron yield with 95% confidence interval,
data points show mean effect size and vertical bars are the range of effect size.
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شکل  -4تأثیر تراکم ،روش ،تاریخ و عمق کاشت بنه بر عملکرد زعفران با فاصله اطمینان  ،٪59نقاط بیانگر میانگین اندازه اثر و خطوط عمودی
نشاندهنده دامنه اندازه اثر میباشد
Figure 4- Effect of density, method, date and depths of corm planting on saffron yield with 95% confidence
interval, data points show mean effect size and vertical bars are the range of effect size.

جدول  -آزمون خطای انتشار فرا تحلیل اثر کودهای آلی و عملیات زراعی بر عملکرد زعفران
Table 2- Test of bias publication in Meta-analysis of organic fertilizers and agronomical practice effect on yield of

saffron
نتیجه آزمون

مقدار احتمال

آماره آزمون

نوع الگو

نوع آزمون

Test result

همگن
Homogeneous

همگن
Homogeneous

همگن
Homogeneous

ناهمگن
Heterogeneous

ناهمگن
Heterogeneous

ناهمگن
Heterogeneous

همگن
Homogeneous

P- value

Symbol of test

Type of pattern

Type of test

P=0.98

Z=0.016

دامی -عملکرد

همتستگی بگ و مازومدار

Manure- yield

Begg and Mazumdar Correlation

P=0.06

Z=1.90

P=0.59

Z=0.53

P=0.009

Z=2.6

P=0.05

Z=1.86

P=0.03

Z=2.11

P=1.00

Z=0.000

زیستی -عملکرد
Biological- yield

کمپوست -عملکرد
Compost- yield

تراک -،عملکرد
Density- yield

رو،ها -عملکرد
Methods - yield

تاریوها -عملکرد
Dates – yield

عم ها -عملکرد
Depths – yield

در میان مقادیر کودهای دامی (شکل  )5کودهای گیاوی بیه

مرهی را توصیه نمودند .محق دیگر ،مقیادیر  25تین در هکتیار

مییان  40تا  50تن در هکتیار بیشیترین انیدازه اثیر را داشیته و

کودگییاوی را توصیییه نمییود ( Sadeghi, 1988; Sadeghi,

کود های مرهی دارای کمترین اندازه اثیر بیود .رویوانی مقیدم و

.)1993

همکاران ( )Rezvani-Moghaddam et al., 2013aمقدار 10

نتایج فرا تحلیل ترکیتات مختلیف کیودی (شیکل  )1نشیان

تیین در هکتییار کودگییاوی در میییارع زعفییران را توصیییه نمییود.

می دهد که ترکیب کودهای دامیی و زیسیتی همیراه بیا عناصیر

محمیدزاده و همکیاران ()Mohammadzadeh et al., 2004

شیمیایی بیشترین تأثیر را بر عملکرد اقتصادی زعفیران داشیت.

مقادیر  95تن کودگاوی 52 ،تین کیود کمپوسیت 69 ،تین کیود

مطالعات تمپرینیی و همکیاران ( )Temperini et al., 2009در
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زمینه ت ذیه گیاه زعفران نشیان داده کیه 61 ،تیا  %00ت یییرات

( )Sabina et al., 2012نشان دادند که کاربرد نیتروژن ،فسفر و

عملکرد گل به فاکتورهای مربوط به حاصلخییی خاک از جمله

پتاسی ،بهترتیب به مییان 10 ،30 ،و  90کیلوگرم در هکتار ورمی

مییان ماده آلی ،فسفر قابلاسیتفاده ،نیتیروژن معیدنی و پتاسیی،

کمپوست 9/0 ،تن در هکتیار منزیر بیه افییایش بییش از %50

تتادلی وابسته است .کاربرد کود شیمیایی بهتنیایی اثر معنیداری

عملکرد زعفران ( 3/94کیلوگرم در هکتار) شده است.

بر عملکرد زعفران نداشته ،ولی استفاده تلفیقی از کودهای گاوی
و شیمیایی باعث افییایش تولیدشیده اسیت .سیابینا و همکیاران

شکل  -9مقایسه میانگین اندازه اثر کودهای مختلف دامی بر عملکرد زعفران
Figure 5- Mean comparison of Hedges effect size for various manure fertilizers effect on saffron yield.

شکل  -6مقایسه میانگین اندازه اثر ترکیب کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) بر عملکرد زعفران
Figure 6- Mean comparison of Hedges effect size of organic fertilizer combination (manure, biological and compost) on
saffron yield.

نتایج فراتحلیل مقادیر کود کمپوست بیر عملکیرد اقتصیادی
زعفران (شکل  )3نشان میدهد ،مقادیر  20تا  90تین در هکتیار
از این کود بیشترین اندازه اثر را داشت .رووانیمقدم و همکاران

( )Rezvani-Moghaddam et al., 2013bمقیدار  10تین در
هکتار کمپوست قارچ را در کشت و کار زعفران توصیه نمودند.
شکل  0نشان میدهد 650 ،بنه در مترمربع بیشیترین اثیر را

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...
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بییر افیییایش عملکییرد اقتصییادی داشییت .نییادریدرباهشییاهی و

مترمربع با فواصل کشت  60×20سانتیمتر و بهصورت دو بنه در

همکیاران ( )Naderi-Darbaghshahi et al., 2008در ایین

هر چاله بهدست آمد .قالوند و عتداللییان نوقابی ( Ghalavand

زمینه  633بنه در مترمربع را توصیه کردنید .بییداد ( Behdad,

 )& Abdollahian-Noghabi, 2004تیییراک 50 ،بنیییه در

 )2005گیار ،کرد که بیشترین عملکیرد در تیراک 30 ،بنیه در

مترمربع را بیترین شرایط برای کشت زعفران اعالم کردند.

شکل  -7مقایسه میانگین اندازه اثر میزان کاربرد کودهای کمپوست بر عملکرد زعفران
Figure 7– Mean comparison of Hedges effect size of applied values of compost fertilizers on saffron yield.

شکل  -8مقایسه میانگین اندازه اثر تعداد بنه (در مترمربع) بر عملکرد زعفران
Figure 8- Mean comparison of Hedges effect size for effect of corm number per (m2) on saffron yield.

شکل  3نشان میدهد که مقادیر  3تا  62تن بنیه در هکتیار

در شکل  60بنههای با وزن  20تا  25گیرم دارای بیشیترین

بیشترین اثر را بر افیایش عملکرد زعفران داشت .محققین مقدار

اثر بر عملکرد اقتصادی زعفران بهویژه در سا او کاشت بودند.

 0تیین بنییه در هکتییار را مطلییو دانسییته و توصیییه نمودنیید

صادقی ( )Sadeghi, 1993وزن بنیه بییش از  0گیرم را بیرای

( Koocheki et al., 2011b; Rezvani-Moghaddam et

درصد باالی گل آوری توصیه کردنید و امیید بیگیی و همکیاران

.)al., 2013b

( )Omid-Baegi et al., 2010گییار ،کردنید کیه بنیههیای
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باالی  65گرم در سا او تیا  3کیلیوگرم در هکتیار محصیو

میدهد.

شکل  -5مقایسه میانگین اندازه اثر وزن بنه مصرفی (تن در هکتار) بر عملکرد زعفران
Figure 9- Mean comparison of Hedges effect size for consumed weight of corm (ton.ha-1) effect on saffron yield.

شکل  - 1مقایسه میانگین اندازه اثر وزن هر بنه (گرم) بر عملکرد زعفران
Figure 10- Mean comparison of Hedges effect size of weight of any corm (g) on saffron yield.

شکل  66نشان میدهد ،در میان رو،هیای کاشیت ،رو،

نستت به سایر رو،های کشت باشد.

ردیفی -کپهای نستت به سایر رو،ها دارای اندازه اثر بیشتر بیر

شکل  62نشان میی دهید کیه فواصیل  60×60سیانتی متیر

عملکرد اقتصادی زعفران بیود .بینییا و مختیاری ( & Behnia

باالترین اثر را بر عملکرد اقتصادی زعفران داشت .فاصله کشیت

 )Mokhtari, 2009گیار ،کردند رو ،کشت ردیفی با  60بنه

 60×20مطلو تر بوده و از دقت بیشتری برخوردار اسیت .بییداد

و کپهای با  65بنه در هر کپه منزر به تولیید بیشیترین عملکیرد

نیییی فاصییله کاشییت  60×20سییانتیمتییر را تأیییید کییرده اسییت

اقتصادی شد؛ که میتواند به دلیل تولیید بنیه دختیری بیشیتری

(.)Behdad, 2005

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...

شکل  69نشان میدهد که تاریوهای کاشت اردیتیشیت تیا
دهه او خردادماه دارای اثر بیشتری نستت به تاریوهای کاشیت
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تابستان شده که می تواند باعیث افییایش گلیدهی در سیا او
گردد.

در شیریور تا میرماه بود ،آقازاده و همکیاران ( & Aghazadeh

مطالعات مختلف نشان داد که مطلو تیرین عمی کاشیت،

 )Hemmatzadeh, 2012تیاریو کاشیت اواخیر شییریورماه بیا

عمی  65 -20سییانتیمتییر بییود (شییکل  .)64در ایییران زراعییت

عم کاشت 20سانتی متر را در مقایسه با میرمیاه در شیرسیتان

زعفران با عم  65-20سانتیمتر معمیو اسیت (.)Kafi, 2006

مییاکو برتییر دانسییته و رسییتمی و همکییاران ( & Rostami

عم کاشت  60سانتی متر نستت به عم های دیگیر ( 65و )20

 )Mohammadi, 2013نیی تاریو کاشت تیرماه بیا تیراک600 ،

سانتیمتر و تراک 63 ،و  26تن بنیه در هکتیار نسیتت بیه سیایر

بنه در مترمربع را در شیرستان مالیر برتر معرفی کردهاند .کشت

تراک،ها ( )61 ،69 ،66 ،0تین بنیه در هکتیار عملکیرد بیشیتری

زود باعث تکمیل دوره خوا و رشد جوانه هیای اولییه در طیو

داشته است (.)Koocheki et al., 2011b

Methods of planting
شکل  -مقایسه میانگین اندازه اثر روشهای مختلف کاشت بر عملکرد زعفران
Figure 11- Mean comparison of Hedges effect size of different planting methods on saffron yield.

شکل  -مقایسه میانگین اندازه اثر فواصل کاشت بنه بر عملکرد زعفران
Figure 12- Mean comparison of Hedges effect size of distances of corm planting on saffron yield.
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شکل  - 3مقایسه میانگین اندازه اثر تاریخهای کاشت بنه بر عملکرد زعفران
Figure 13- Mean comparison of Hedges effect size of planting date's on saffron yield.

شکل  - 4مقایسه میانگین اندازه عمق کاشت بنه بر عملکرد زعفران
Figure 14- Mean comparison of Hedges effect size of corm planting depth on saffron yield.

نتیجهگیری

کودهای کمپوست بیشترین تأثیر را بر عملکرد زعفران (کاللیه و

نتایج فرا تحلیل مطالعات زراعیی زعفیران بیا تأکیید بیر اثیر

خامه) داشت .در بین صفات عملکردی مورد تزییه فیرا تحلییل،

کود های آلی و عملیات زراعی کاشیت ،نشیان داد کیه معنییدار

بیشترین تأثیر کودهای دامی بیر افییایش وزن خشیک زعفیران

بودن اثر کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) و اثر عملییات

(کالله و خامه) در هکتار بیود و کیودهیای زیسیتی و کمپوسیت

زراعی (تراک ،،تاریو و رو ،کاشت) بر عملکیرد زعفیران میورد

بیشتر موجب افیایش تعداد گل زعفران در هکتار شدند .بیشترین

تأیید است ،درحالی که اثر عم کاشت از این نظر معنیدار نشید.

تأثیر بر افیایش وزن خشک زعفران را کودهای گیاوی داشیت و

با در نظر گرفتن دامنه انیدازه اثیر و دقیت محاسیتات ،در مییان

انواع دیگر کودها بر افیایش تعداد گلها تأثیر بیشیتری داشیتند.

کودهای آلی ،به ترتییب ،کیودهیای دامیی ،کودهیای زیسیتی و

 40تا  50تین در هکتیار کودگیاوی و  20تیا  90تین در هکتیار

فراتحلیل پژوهشهای زراعی زعفران...
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کمپوست ،همراه با کودهای زیستی بسیار مؤثرتر از مقادیر باالی

تراک،ها ،تاریوها و رو،های کاشت بود و وجود خطای انتشار را

هر یک از این کودها به تنیایی بود .در بین عملیاتهای زراعیی

نشان داد؛ که در این زمینه نیاز به انزام مطالعیات بیشیتر اسیت.

مختلف تیراک ،کاشیت دارای بیشیترین انیدازه اثیر بیر عملکیرد

نتایج مطالعات اثر عم کاشت ،عدم وجود خطای انتشار را نشان

زعفران بود و کمترین اثر مربوط به عمی کاشیت بیود .تیراک،،

داد و لذا به عم کاشت توصیهشده در ایین پیژوهش مییتیوان

رو ،و تاریو کاشت بر افییایش تعیداد گیل در هکتیار و عمی

اعتماد کرد .عالوه بر تفاوت در رو،هیای آمیاری و عیدم ارائیه

کاشت بر افیایش وزنتر گل در هکتار مؤثر بودند .تراک ،مطلو

نتایج هیر معنییدار در مطالعیات مختلیف ،عامیل سین مییارع و

 50تا  600بنه در مترمربع ،میانگین وزنی مطلو هر بنه  60تیا

مناط مختلف کاشت از جمله دالییل وجیود خطیای انتشیار در

 20گرم و متوسط وزن بنه مصیرفی در هکتیار  3تیا  62تین در

مطالعات عملیات زراعی میباشد .هدف از انزام ایین فراتحلییل،

هکتار بهدست آمید .مطلیو تیرین رو ،کاشیت ،رو ،کاشیت

مقایسه نتایج پژوهش های زراعی زعفران در ایران ،با تأکیید بیر

ردیفی–کپهای (فاصله بین ردیف  20سانتیمتر و روی ردیف 60

اثر کودهای آلی (دامی ،زیستی و کمپوست) و اثر عملیات زراعی

سانتیمتر) بود .بیترین تاریو کاشت ،اواخر اردیتیشیت تیا دهیه

(تراک ،،رو ،،تاریو و عم کاشت) بر عملکرد اقتصادی زعفران

او خرداد و مناسبترین عم کاشت ،عم  65تا  20سانتیمتر

و ترکیب نتایج آنها بهمنظور درک بیتر مدیریت زراعی و کودی

بود .نتایج  43مطالعه کودهای آلی (دامی ،زیسیتی و کمپوسیت)،

این محصو و ارائه بیترین میدیریت ممکین میی باشید .نتیایج

همگن بوده و عدم وجود خطای انتشار را نشان داد .با توجیه بیه

فراتحلیل مقادیر کودهای دامی و اندازه عمی کاشیت ذکرشیده،

عدم وجود خطای انتشار میتوان نتایج فیرا تحلییل اثیر مقیادیر

قابل توصیه برای کشاورزان میباشد.

کودهای آلی را با اطمینان  %35صحیح و قابل توصییه دانسیت.
نتایج  44مطالعه عملیات زراعی نشان از عدم همگنیی مطالعیات
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Abstract
Studies that investigated the impact of organic fertilizers (manure, compost and biological
fertilizers) and agronomical practices (density, method, date and depth of planting) on saffron yield
have a long history in Iran. Due to the distribution and inconsistency in the results obtained from
different studies, a meta-analytic approach was used in the current study. To meet this goal, forty
seven organic fertilizer studies and forty four agronomical practice studies were selected from the 202
studies that were gathered and analyzed. The criteria for the selection of studies were the adequacy of
data for the present meta-analysis. Among the individual fertilizer studies, manure fertilizer had the
highest impact on saffron dry weight (g= 1.493) at 95% confidence interval. The average amount of 40
to 50 t.ha-1 of cow manure, 20 to 30 t.ha-1 of compost that is used in combination with Biofertilizer
(Nitroxin with Nitrogen-fixing bacteria) were more effective than higher amounts of these fertilizers
when used alone. Among the agronomical practice studies, plant density had the highest and depth of
planting had the lowest effect on economical yield and number of flowers. The optimal density for
maximum yield was 50-100 corm per m2, optimal consumed weight average of 9-12 t.ha-1 was
observed, and the optimal weight of each corm was 10-20 (g). Among the planting methods, the rowmass method was the most optimal (inter-planting was 20 cm and intra-planting 10 cm). The best
planting dates were the end of May and the first decade of Jun. The optimal planting depth was 1520cm. Homogeneity between organic fertilizer studies was accepted and the homogeneity between
agronomical practices except depth of planting studies was accepted. Any observed heterogeneity was
caused by factors such as age of farms and different regions that had the most impact on heterogeneity
and effect size. The present meta-analysis aims to provide a better understanding of agronomical and
fertilizers management and offer the best possible management options for this crop.
Keywords: Biofertilizer, Compost, Manure fertilizers.
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