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تأثير منابع مختلف كودهاي هيوميكی ،زيستی و نانو در سطوح مصرف كود نيتروژن بر عملكرد
گل زعفران ()Crocus sativus L.
علیاصغر ارمک  ،حسن فیضی *2و مسعود علیپناه
تاریخ دریافت 5 :آبان 6935

تاریخ پذیرش 63 :شیریور 6931

ارمک ،ع.ا ،.فیضی ،ح .،و علی پناه ،م .6933 .تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی ،زیستی و نانو در سیطوح مصیرف کیود نیتیروژن بیر عملکیرد گیل زعفیران ( Crocus
 .)sativus L.زراعت و فناوری زعفران.923-944 :)4(5 ،

چکیده
این تحقی بهمنظور بررسی تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی ،زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران
( )Crocus sativus L.در میرعه تحقیقاتی دانشگاه تربتحیدریه واقع در زاوه در سا زراعی  6939-34به اجرا درآمید .تیمارهیای آزمیایش
شامل سه سطح مصرف کود نیتروژن (صفر 25 ،و  50کیلوگرم در هکتار از منتع اوره) بهعنوان عامل اصلی و مصرف منابع کیودی مختلیف
شامل بیومیک (نانو) ،سوپرهیومیک ،ترکیب سوپرهیومیک و بیومیک ،هیومیفو (نوعی کود هیومیکی) ،نیتروکارا (نوعی کود زیستی) و عدم
مصرف کود بهعنوان عامل فرعی بهصورت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با  60تیمیار و سیه تکیرار بودنید .صیفات میورد
ارزیابی شامل تعداد گل در هر کرت ،وزن خشک گل ،وزن خشک کالله ،وزن خشک خامه ،وزن خشک گلترگ بیا کاسیترگ بودنید .آنیالیی
دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که اثر سا و اثر منابع کودی بر تمامی صفات اندازهگیری شده در سطح احتما یک درصید معنییدار
بودند .اثر سطوح مصرف کود نیتروژن بر تمامی صفات اندازهگیری شده بهجی تعداد گل ،وزن خشک خامیه ،مییانگین وزن خشیک خامیه و
میانگین وزن خشک کالله ،در سطح احتما یک درصد معنیدار بود .اثر منابع کودی بر تمامی صفات اندازهگیری شده در سطح یک درصید
معنیدار بود ،بهطوریکه وزن خشک گلترگ و کاسترگ در تیمار کودی بیومیک ( 94/3گرم بر مترمربع) به مییان  30/5درصید نسیتت بیه
تیمار کود شاهد ( 63/5گرم بر مترمربع) بیشترین افیایش را داشت .تیمار کودی ترکیتیی سیوپرهیومیک  +بیومییک در صیفت وزن خشیک
کالله ( 2/5گرم بر مترمربع) بیشترین عملکرد را نستت به تیمار شاهد ( 6/4گرم بر مترمربع) داشت .تیمار کودی سوپرهیومیک وزن خشیک
کالله را  43/3درصد نستت به تیمار شاهد افیایش داد .به نظر میرسد استفاده از کودهای هیومیک ،زیستی و نانو تأثیر خیوبی بیر عملکیرد
زعفران داشته است.
کلمات کلیدی :ت ذیه ،کالله ،گل ،منابع کودی.
 -6دانشزوی کارشناسی ارشد ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طتیعی ،دانشگاه تربت حیدریه
 -2استادیار گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طتیعی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران ،دانشگاه تربت حیدریه
 -9دانشیار دانشگاه تربت حیدریه ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طتیعی ،دانشگاه تربت حیدریه
(* -نویسنده مسئو )h.feizi@torbath.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.61855.1193
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مقدمه

گیرد ( .)Koocheki et al., 1997عوامل زییادی ماننید اقلیی،،

در حا حاور محصو زعفران یکی از اقالم می ،صیادراتی

علفهای هرز ،بیماریها ،آبیاری ،انتارداری و تاریو کشت ،انیواع

کشور محسو میشود و بر اساس آمارهیای جییانی حیدود 34

کودها اع ،از کودهای شیمیایی ،بیولوژییک و حییوانی در تعییین

درصد از کل تولید زعفران در جییان بیه اییران اختصیاص دارد

کمیت و کیفیت زعفران تولیدی نقش بسیایی دارنید ( Hemati

( .)FAO, 2014بر اساس آمارنامه وزارت جیاد کشیاورزی (-35

 .)Kakhki & Hosseini, 2003زعفییران زراعییی بییهمنظییور

 ،)6934سطح زیر کشت ،کل تولید و متوسط عملکرد زعفران در

بیره برداری از پتانسیل محییط ،کسیب حیداکثر عملکیرد و نییی

کشور در سیا  6934بیه ترتییب  32022هکتیار 956/3 ،تین و

افیایش طو دوره تولید ،عالوه بر شرایط آ و هیوایی و خیاک

 9/33کیلیوگرم در هکتیار گییار،شیده اسیت ( Ministry of

مناسب نیازمند مدیریت صحیح عملیات زراعی اسیت ( Naderi

.)Agriculture-Jahad, 2016

.)Darbaghshahi et al., 2009; Koocheki et al., 2011

استانهای خراسیان رویوی و جنیوبی بیه دلییل دارا بیودن

در این ارتتاط فراه ،کردن عناصر هذایی با در نظر گرفتن طیو

شرایط آ و هوایی ویژه باوجود خشکی و بارندگی ک ،،به علیت

دوره تولید زعفران زراعی در ایران که تا هشت سا گیار،شده

موقعیت مناسب اقلیمی و دانش بومی قطب عمده تولید زعفیران

اسییت ( )Naderi Darbaghshahi et al., 2009ازجملییه

ایران هستند ( )Koocheki, 2004بهنحویکه در سیا زراعیی

مؤثرترین راهکارهای بیتود عملکرد این گیاه محسو مییشیود

 ،6932سطح زیر کشت زعفران در ایران بیال بیر  33013هکتیار

( Behdani., 2004; Amiri., 2008; Koocheki et al.,

بود که بیش از  33000هکتار آن مربوط به این دو اسیتان بیوده

 .)2009در بررسی اثر ت ذیه برگی برافییایش عملکیرد زعفیران

است 14304 .هکتار برای خراسان رووی و  62355هکتار برای

عنوان کرد که مصرف یکبار کود مایع مخلوط (عناصر نیتروژن،

خراسییان جنییوبی اسییت (Keshavarzi Khorasan Razavi-

فسفر ،پتاسی ،،کالتهای آهن ،روی ،منگنی و میس) بیا هلظیت

 .)Jahad, 2015علیره ،قدمت کشیت زعفیران در مقایسیه بیا

هفتدر هیار موجب افیایش  99درصد محصو گردیده و تولیید

بسیاری از محصوالت زراعی رایج در کشور ،این گیاه از فنیاوری

محصو میارع سنتی را تا دو کیلیوگرم در هکتیار افییایش داده

نوین سی ،کمتری داشته و تولید آن بیشتر متکی بر دانش بومی

است ( .)Hosseini, 1997کودهای بیولوژیک بر متنای گیینش

بوده است ( .)Koocheki, 2004در ایران اهمیت زعفران کاری

طتیعی انواع موجودات مفید خاک برای اهداف متفاوت تییه می-

از جنتههای گوناگون نظیر بییرهوری بیاالی آ در مقایسیه بیا

شوند که باالترین کار آیی و بازدهی را ازنظر تولید عوامل محرک

سایر محصوالت کشیاورزی ،اشیت ا روسیتاییان و جلیوگیری از

رشد گیاه و فراه،سازی عناصر هذایی را بیه شیکل قابیلجیذ

میییاجرت آنهییا ،درآمییدزایی آن نسییتت بییه سییایر محصییوالت

داشته باشند .کودهای زیستی از باکتریها و ه،چنین قارچهیای

کشییاورزی ،همچنییین از لحییا توسییعه صییادرات هیرنفتییی

مفیدی تشکیلشدهاند که هر یک بهمنظور خاصی (مانند تثتییت

قابلبررسی است ( .)Ramezani, 2000در بوم نظامهای زراعی

نیتروژن و رهاسازی یونهای فسفات ،پتاسی ،و آهن از ترکیتات

شناخت عوامل افیایشدهنده کمیت و کیفییت محصیو الیامیی

نامحلو ) تولید میشوند .این باکتریها معموالً در اطراف ریشیه

بوده که باید جیت دستیابی به عملکرد مطلو موردتوجیه قیرار

عناصر همیاری میکنند ( Hun et

مستقرشده و گیاه را در جذ
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 .)al., 2006; Koocheki., 2004این باکتریها بیش از ییک

عامل اصلی و مصرف منابع کودی مختلف شامل بیومیک (نوعی

نقش دارند ،یعنی عالوه بر کمک به جذ عنصری خاص باعیث

کییود نییانو زیسییتی) ،سییوپرهیومیک ،ترکیییب سییوپرهیومیک و

جذ سایر عناصر ،کاهش بیماریهیا ،بیتیود سیاختمان خیاک،

بیومیک ،هیومیفو (نوعی کود هیومیکی) ،نیتروکارا (نوعی کود

تحریک بیشتر رشد گیاه و افیایش کمی و کیفی محصیو میی-

زیستی) و عدم مصرف کود به عنیوان عامیل فرعیی بیه صیورت

شوند ( .)Omidi et al., 2009از سوی دیگر استفاده از مواد نانو

اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با  60تیمار و سه

ساختار یا نانومقیاس بهعنوان حامل کودی یا ناقل کنتر کنندهی

تکرار بودند .زمین زعفران مورد پژوهش سهساله بود و در موقیع

رهاسازی بهمنظور ایزاد کودهای هوشیمند ،فنیاوری نیانو منشیأ

کاشت در سا او  50تن کیود گیاوی پوسییده در هیر هکتیار

امییدواریهیای تکنیکیی موجیود بیر سیر راه آزادسیازی آرام و

مصرف شده بود.

کنتر شدهی عناصر کودها شده است .همچنیین پیژوهشهیای

کرتهایی با ابعاد سه در یک متیر و بیا تیراک 600 ،بنیه در

بهعملآمده بر تأثیر نانو کودها برافیایش راندمان ورودی–خروجی

مترمربع و فاصله بین کرتهای اصلی  600سانتیمتیر و فاصیله

در تولید محصوالت زراعی از طری بیتیود کیارایی جیذ کیود

بین کرتهای فرعی  50سانتیمتر تییه شد .در اواسیط میرمیاه

اشاره دارد ( .)Cui et al., 2006نیانو کودهیا رانیدمان مصیرف

سا او تیمارهای کودی ،همراه با آ آبییاری اعمیا شید .در

باالیی دارند و میتوانند بهصورت مطلو در نقطهی مناسیتی از

اوایل تا اواخر آبان سا او برداشت گل انزامشد .صفات مربوط

ناحیهی رشد ریشه عناصر هذایی خود را آزاد کنند (.)Lai, 2007

به گل شامل تعیداد گیل در هیر کیرت ،وزن خشیک گیل ،وزن

عالوه بر آن در نانو کودها از عل ،فناوری نانو بیهعنیوان ابییاری

خشک کالله ،وزن خشک خامه ،وزن خشک گلترگ با کاسترگ

جیت ه،زمان کردن رهاسازی عناصر هذایی کودهای فسیفره و

مورد اندازهگیری قرارگرفت .در اواسط میرماه سا دوم آزمیایش

نیتروژنه با جذ آنها بهوسیلهی گیاه و ممانعت از بیره،کینش

نیی تیمارهای کودی تکرار شدند .در آبان ماه سیا دوم برداشیت

عناصر هذایی با خاک ،میکروارگانیس،ها و آ وهوا استفاده میی-

گل نیی انزام شد .کلیه عملیات زراعی دیگر بهصورت یکنواخیت

شود ( .)Monreal, 2010با توجه بیه ایینکیه زعفیران زراعیی

در تمامی کرتها انزام شد.

گیاهی گرانبیا و می ،در منطقه شیرسیتان زاوه مییباشید و از

قتل از انزام آزمایش ،به منظور تعیین خصوصیات فیییکیی و

طرفی کودهای نانو مورد مصرف توسیط کشیاورزان ،پیر سیود و

شیمیایی خاک ،از عم صفر تیا  90سیانتی متیری خیاک محیل

دارای خواص منحصربهفرد میباشد و برای اینکیه ایین کودهیا

پژوهش نمونه برداری به صورت تصادفی انزیام و بیه آزمایشیگاه

بیشتر گستر ،یابند الزم است که بررسی بیشتر در مورد اثر این

منتقل شد که این مشخصات در جدو  6آمده است.

کودها بر گیاه زعفران انزام شود.

مقییدار مصییرف کییود اوره در منطقییه (عییرف)  50کیلییوگرم
میباشد .لذا سطوح مصرف کود نیتروژن از منتع اوره شامل صفر

مواد و روشها
این پیژوهش در اسیتان خراسیان رویوی ،شیرسیتان زاوه،
میرعه تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه در سا زراعی 6939-34
انزام شد .تیمارهای آزمیایش شیامل سیه سیطح مصیرف کیود
نیتروژن (صفر 25 ،و  50کیلوگرم در هکتار از منتع اوره) بهعنوان

 25 ،و  50کیلوگرم در هکتار بودند .بر اساس مشخصیات اعیالم
شده از سوی شرکتهای سازنده کودها ،ترکیب ،مقیدار و نحیوه
مصرف هر کود بهصورت زیر بود:
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کود سوپرهیومیک حاوی ترکیتات اسید هیومیک ،هیومین و
پتاسی ،و ساخت شرکت بیوزر میباشد .این کود خاصییت کالتیه
کننییدگی عناصییر رییم ییذی خییاک را دارد .ترکیتییات اییین کییود
به صورت  62 :K2Oدرصد ،هیومین 6 :6درصد ،فولویک اسید:2

 4درصییید ،هیومییییک اسیییید 32 :9درصییید مییییباشییید
( .)http://biozarco.irمقدار مصرف بیه میییان  2کیلیوگرم در
هکتار همراه با آبیاری بود.
کود بیومیک حاوی هیومیک اسید ،فولوییک اسیید،Fe ،K ،
 Z ،Mn ،Ca ،Mgو  Bو ساخت شرکت بیوزر میباشد .این کود
نانو بیولوژیک میباشد .ترکیتات این کیود بیهصیورت هیومییک
اسید 92 :درصد ،فولوییک اسیید 2 :درصید 64 :K ،درصید:Fe ،
 5/31درصد 0/99 :Mg ،درصید 0/919 :Ca ،درصید4/9 :Mn ،
درصیییید 60 :Z ،درصیییید و  64 :Bدرصیییید میییییباشیییید
( .)http://biozarco.irمقدار مصرف به مییان  5/6کیلیوگرم در
هکتار همراه با آبیاری بود.
کود هیومیفو حاوی هیومییک اسیید ،فولوییک اسیید و
K2Oو ساخت شرکت معماران ستی میباشد .ترکیتات ایین کیود
بهصورت هیومیک اسید 61/0 :درصد ،فولویک اسید 9/5 :درصد،
 5 :K2Oدرصد میباشد ( .)www.gms-iran.irمقدار مصیرف
به مییان  5لیتر در هکتار همراه با آبیاری بود.
کییود بیولوژیییک مییایع نیتروکییارا حییاوی بییاکتریهییای
coagulars

,Bacillus

lipoferu

 Azosptriliumو

 Azetobacter chroococcumو سییاخت شییرکت صیینایع
زیست فناوری کارا میباشید .هیر بسیته  600میلیی لیتیری کیود
بیولوژیک نیتروکارا طالیی برابر با  600کیلوگرم کیود شییمیایی
اوره کارایی دارد ( .) http://kibco.irمقدار مصیرف بیه میییان
یک بسته  600میلیلیتری در هکتار همراه با آ آبیاری بود.
1- Humin
2- Fulvic Acid
3- Humic Acid
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به منظور تعیین تعداد گل در هر کرت ،وزن خشک گل ،وزن

بر عملکرد گل زعفران نشان داد که مقدار صیفات انیدازهگییری

خشک کالله ،وزن خشک خامه ،وزن خشک گلترگ با کاسترگ

شده در سا دوم بیهطیور معنییداری بیشیتر از سیا او بیود.

در سا دوم آزمایش نیی برداشت نمونه از مساحت یک مترمربیع

بیشترین ت ییر در میان صفات خشک گیل ،صیفت وزن خشیک

انزام و جیت جداسازی قسمتهای مختلف گیل ،نمونیههیا بیه

خامه به مییان  642/05درصید نسیتت بیه سیا او را داشیت.

آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربتحیدریه منتقل و اجیا

کمترین ت ییر در میان صفات خشک گل را میانگین وزن خشک

جدا و جیت تعیین وزن خشک در آون با دمای  30درجه سانتی-

کالله به مییان  99/99درصد نستت به سا او داشت .محققان

گراد به مدت  40ساعت قرار داده شد ،سیپس موردانیدازهگییری

در تحقیقی بر روی اثر وزن بنه و مصرف انواع کود بیر ویژگیی-

قرار گرفت.

های کالله و خامه زعفران ( )Crocus sativus L.به این نتیزه

جیت تحلیل دادهها از نرمافیار  SASو جیت رس ،اشکا از

رسیدند که مصیرف کیود دامیی و شییمیایی راییج در سیا او

نرم افیار  Excelو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکین

آزمایش ،در سطح پنج درصد باعث افیایش معنیدار وزن کالله و

در سطح احتما پنج درصد انزام شد.

خامه زعفران شد ،بهگونهای که در تیمار مصرف  600درصد کود

نتایج و بحث

دامی و شیمیایی نستت به عدم مصرف این کیود ،وزن کاللیه و

آنالیز واریانس دادههای آومایش

خامه  622درصد افیایش یافت ،ولیی بیین سیطوح مصیرف 50

آنالیی دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که اثر سا و اثیر

درصد کود دامی و شیمیایی و عدم مصرف این کود از نظیر وزن

منابع کودی بر تمامی صفات اندازهگیری شده در سطح احتمیا

کاللییه و خامییه تفییاوت معنیییداری وجییود نداشییت ( Alipoor

یک درصد معنیدار بودند (جدو  .)2اثر سطوح مصرف نیتروژن

.)Myandehi et al., 2013

بر تمامی صفات اندازهگیری شده بهجی تعیداد گیل ،وزن خشیک

نتایج نشان داد کیه صیفات وزن خشیک گیل ،وزن خشیک

خامه ،میانگین وزن خشک خامه ،میانگین وزن خشک کاللیه ،و

خامه ،وزن خشک کالله و وزن خشیک گلتیرگ و کاسیترگ در

وزن خشک کالله در سطح احتما پنج درصید بقییه صیفات ،در

سا دوم بیشترین افیایش معنیدار را نستت به سا او داشتند

سطح احتما یک درصد معنیدار بود .همچنین اثر متقابیل بیین

که مقدار آنها بیشتر از  600درصد بیود .صیفات مییانگین وزن

سا و نیتروژن و بین سا و نیتروژن و منابع کودی بر عملکیرد

خشک گل ،میانگین وزن خشک کالله و مییانگین وزن خشیک

زعفران ،بر هیچکیدام از صیفات موردمطالعیه معنییدار نتیود .در

گلترگ و کاسترگ سا دوم کمترین افیایش معنییدار عملکیرد

بررسی اثر متقابل بین سا و منابع کودی و بین نیتروژن و منابع

نستت به سا او داشتند.

کودی بر عملکرد زعفران ،بهترتیب مشاهده شد که اثیر تیمارهیا

مسلماً جذ عناصر هذایی در سا او و رشد بنهها میتواند

بر صفات وزن خشک گل و وزن خشک گلتیرگ و کاسیترگ در

منزر به افیایش وزن و درشت شدن آنها شده و برای سا دوم

سطح احتما پنج درصد (سا × منابع کودی) معنییدار بودنید و

منزر به تولید گل بیشتر شود .ت ذیه مناسب میرعه در ایین دوره

در بقیه صفات معنیدار نتودند (جدو .)2

نیی می تواند نقش بسیایی داشته باشد .این افیایش ممکن اسیت
به دلیل اندوخته هذایی بیشتر ،رشد سیریعتیر ریشیههیا ،رشید و

اث سال د صفات مورد ارویادی وعف ام

همانطور که در جدو  2مشاهده میشود ،بررسی اثر سیا

استقرار زودتر بنه دختری در خاک باشد.
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هرچه بنهها بیرگتر باشند مسیلماً تولیید بیاالتری خواهنید
داشت و ارتتاط مستقی ،بین اندازه یا قطر بنه مادری با عملکیرد
گل زعفران توسط سایر پژوهشگران نیی گییار ،شیده اسیت
(.)Gresta et al., 2008; Kumar et al., 2009
اثا اصا ی سااطور منا ر نیتا وصم دا صافات مااورد
ارویادی وعف ام

همانطور که از جدو  9استنتاط میشود ،سیطوح مختلیف
کود نیتروژن تأثیر معنیداری بر صفات وزن خشیک گیل ،وزن
خشک کالله و وزن خشک گلترگ و کاسترگ داشت .بیشترین
اثر مصرف کود نیتروژن بر وزن خشک کالله بیود کیه کیاربرد
تیمار  25کیلوگرم در هکتار کود اوره بهطیور معنییداری مقیدار
آن را از  2/202و  2/260گرم بر مترمربیع بیه  2/464گیرم بیر
مترمربع نستت به شاهد و تیمار  50کیلوگرم در هکتار افییایش
داد و تأثیر کمتری بر صفات دیگر داشت .لذا مییتیوان نتیزیه
گرفت که کود نیتروژن تأثیر زیادی بر عملکرد کاللیه زعفیران
نداشته و کشاورزان نتاید در مصرف آن زیادهروی نمایند.
دنیانورد و همکیاران ( )Donyanavard et al., 2014بیا
تحقی بر روی اثر سطوح مختلف آ آبیاری ،کود دامی و کیود
اوره بر رشد و عملکرد زعفیران ،بیه ایین نتیزیه رسیید کیه در
تیمارهای کود اوره ،خاک سفتتر و سختتر شیده و جوانیههیا
قدرت شکافتن  65تا  20سانتیمتر خاک سفتوسخت را نیدارد.
در این حالت تعدادی از جوانهها ممکن است زیرخیاک میدفون
مانده و هرگی ستی نشوند .به همین دلیل گلدهی در تیمارهیای
کود اوره با تیأخیر همیراه شید و میییان گیلدهیی نسیتت بیه
تیمارهای کود دامی کمتر بود .حداکثر وزن گلتر و حداکثر وزن
کالله در تیمار  600درصد نیاز آبی و کود دامیی اتفیاا افتیاد و
کمترین مییان گلدهی در تیمار  50درصد نیاز آبی و کیود اوره
اتفاا افتاد .اختالف وزن گلتر و وزن کالله در تیمار کود دامیی
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برای سطح  600درصد نیاز آبی و  35درصید نییاز آبیی چنیدان

داشتند .بررسی محققین در تأثیر کودهای مختلیف نیتروژنیه در

قابلتوجیه نتیود .آنهیا پیشینیاد نمودنید کیه در منیاطقی کیه

عملکرد زعفران حاکی از آن اسیت کیه مصیرف اوره بیشیترین

محدودیت آ وجود دارد بیتر است بهاندازه  35درصد نیاز آبی،

تأثیر را در افیایش محصو گل زعفران داشته است( & Unal

آبیاری شود و کود دامی مورداستفاده قیرار گییرد .همچنیین در

 .)Cavusoglu, 2005در تحقیقیییی در خصیییوص زعفیییران

تیمارهای کود اوره عملکرد در سطح  35درصد نیاز آبی ،بیشیتر

کودهای شیمیایی کمترین اثر را بر تعداد گل و بیشترین اثیر را

است (.)Donyanavard et al., 2014

بیر وزنتیر گیل ،دارا بودنید ( .)Jahan & Jahani, 2007در

کاربرد کود نیتروژن به مییان  25کیلوگرم در هکتیار باعیث

بررسیهای دیگر انزام شده در خصوص زعفران نشان دادهشده

افیایش معنیدار صفت وزن خشک گلترگ و کاسترگ شد ،به-

است که مصرف بیش از  600کیلیوگرم کیود نیتیروژن موجیب

طوریکه در صفت وزن خشک گلترگ و کاسیترگ تیمیار کیود

کاهش عملکرد زعفران شده است ( Amiri, 2008; Omidi et

 25کیلوگرم در هکتار ( 92/2گرم بر مترمربیع) بیه ترتییب بیه

.)al., 2009

مییان 9/39درصد نستت به تیمیار کیود شیاهد ( 90/3گیرم بیر

نتایج تحقی دیگری نیی نشان داد ،در شرایطی کیه میییان

مترمربع) بود .پژوهشگران با بررسی ارزییابی مقایسیه وویعیت

نیتروژن موجود در خاک بیش از حد نیاز گیاه باشد ،رشد رویشی

مصرف نیادههای کود ،سی ،و آ و تیأثیر آنهیا بیر عملکیرد

گیاه زیاد شده و با افیایش تعداد بنههیای خیواهری از متوسیط

زعفران ( )Crocus sativus L.در شیرسیتانهیای بیرجنید و

وزن آنها کاسته میشود ( .)Teimori et al., 2013خرمد و

کاشمر بیان کردند براز ،معادالت رگرسیون خطیی و درجیهدو

همکاران ( )Khorramdel et al., 2010در تحقیقیی گییار،

بین مقادیر کاربرد کود نیتروژنه و عملکرد زعفران بیرای مییارع

کردند که مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه به دلیل آزادسازیِ

یک ساله ،سه و پنجسیاله هیر دو شیرسیتان بیرجنید و کاشیمر

سریعِ عناصر هذایی عمدتاً باعث تسییی ،میواد فتوسینتیی بیه

معنیدار شد و با افیایش مصرف کود نیتروژن عملکرد افییایش

اندامهای هیوایی شیده ،درحیالیکیه کودهیای آلیی بیه دلییل

یافت .واکنش عملکرد نستت به کود نیتروژنه مصرفی در میارع

آزادسازی تیدریزیِ عناصیر موجیب تسییی ،متعیاد تیر کیربن

با سنین مختلف شیرستان کاشمر نستت بیه مییارع شیرسیتان

فتوسنتیی بین اندامهای هوایی و زیرزمینیِ گیاه میشوند.

بیرجند بیشتر بود .عملکرد میارع یک ساله بیرجنید و پینجسیاله
کاشمر تا مصرف  50کیلوگرم در هکتار کیود نیتروژنیه موجیب

اث اص ی سطور اارد د منااد ااودی دا صافات ماورد
ارویادی وعف ام

افیایش به ترتیب  0/003و  0/05کیلیوگرم در هکتیار عملکیرد

بر اساس نتایج جدو  4اثر منابع کیودی بیر عملکیرد گیل

زعفران در میارع ییک و سیهسیاله منطقیه کاشیمر و  0/065و

زعفران نشان داد که در مییان صیفات وزن خشیک گیل ،وزن

 0/06کیلییوگرم در هکتییار عملکییرد زعفییران در میییارع سییه و

خشک گلترگ و کاسترگ در تیمار کودی بیومییک بیه میییان

پنجساله بیرجند میشود (.)Rahimi Daghi et al., 2013

 30/41درصد نستت به تیمار شاهد افیایش داشت.

نتایج نشان داد که تیمارهای صفر  25 ،و  50کیلوگرم کیود
اوره روی صییفات وزن خشییک گییل و وزن خشییک گلتییرگ
وکاسترگ تأثیر بیشتری نستت بیه سیایر صیفات انیدازهگییری

تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی ،زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران...
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محققین با ارزیابی مقایسه ووعیت مصرف نیادههای کیود،
س ،،آ

و تأثیر آنها بر عملکیرد زعفیران ( Crocus sativus

 )L.در شیرستانهیای بیرجنید و کاشیمر نشیان داد کیه تیأثیر
استفاده از کودهای آلی بر عملکرد زعفران در هیچیک از میارع
یک ،سه و پنجساله معنیدار نتود .در میارع سه و پینجسیاله بیه
ترتیب  29درصد و  25درصد از کشاورزان در میارع خود از یک
یا دو نوع از کودهای آلیی (میاکرو ،کیود کامیل زعفیران ،کیود
هنیشده ،اسید هیومیکس و ورمیکمپوست) استفاده کیرده کیه
عملکرد حاصل با میارعی که در آنهیا تنییا از کیود شییمیایی
استفاده شد اختالف معنییداری نداشیت ( Rahimi Daghi et

.)al., 2013
کاربرد کلیه منابع کودی باعث افیایش معنیدار تعیداد گیل
در مترمربع نسیتت بیه شیاهد شیدند .تیمیار بیومییک بیتیرین
عملکرد را به مقدار  14/396عدد گل زعفران در مترمربع نستت
به تیمار کیودی شیاهد بیه مقیدار  40/463عیدد گیل زعفیران
برحسب مترمربع داشت .تیمار کیودی سیوپرهیومیک کمتیرین
عملکرد را با  90/15درصد نستت به تیمار کودی شیاهد داشیت
(جدو  .)5پژوهشگران با تحقی بیر روی اثیر رییوباکترهیای
محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قیارچ بیر عملکیرد
گل و خصوصیات بنه زعفران ( )Crocus sativus L.در ییک
سیست ،زراعیی ارگانییک بییان کردنید کیه اثیر رییوباکترهیای
محرک رشد گیاه بر تعداد گل بر مترمربع در سطح پینج درصید
معنیدار بود ،بهطوریکه تعداد گل در مترمربیع در کیرتهیای
دارای رییوباکترهای محرک رشید گییاه پینج درصید بیشیتر از
کرتهای عاری از کودهای بیولوژیک بود .اثر سیطوح مختلیف
کمپوست قارچ بیر تعیداد گیل در مترمربیع در سیطح  5درصید
معنیدار بود ،بهطوری که بیشترین تعیداد گیل در مترمربیع (60
گل بر مترمربع) در سیطح  10تین در هکتیار کمپوسیت قیارچ
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مشاهده شد (.)Rezvani Moghadam et al., 2014
همه تیمارهای منیابع کیودی باعیث افییایش معنییدار در
صفات وزن خشک گل ،نستت به تیمار کود شاهد شدند .کاربرد
کییود بیومیییک در صییفت وزن خشییک گییل ( 90/94گییرم بییر
مترمربع) بیشترین عملکیرد را نسیتت بیه تیمیار کیودی شیاهد
( 26/194گرم بر مترمربع) نشان داد کیه ایین افییایش معیاد
 33/2درصد نستت به شاهد بود (جیدو  .)5قیوی و همکیاران

اث متقادل نیت وصم در ساطور منااد ااودی دا صافات
مورد ارویادی وعف ام

بررسی اثر متقابل نیتروژن و منابع کودی بیر عملکیرد گیل
زعفران نشان داد که بیشترین وزن خشک گلتیرگ و کاسیترگ
در تیمار  25کیلوگرم در هکتیار کیاربرد نیتیروژن و تیمیار کیود
نیتروکارا ( 99/113گرم بر مترمربع) بود کیه بیه میییان 02/93
درصد نستت به تیمار کود شیاهد ( 60/416گیرم بیر مترمربیع)
افیایش داشت (جدو  .)1به نظر میرسد وجیود رییجانیداران و

( )Ghavi et al., 2012با تحقی بیر روی اثیر محلیو پاشیی

باکتریها در کودهای بیولوژیک باعث مصرف نیتروژن مصرفی

کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گل و ویژگیهای بنه

شده و بدین علت اثر ه،افیایی باه ،پیدا میکنند .محققیین در

زعفران ( )Crocus sativus L.بیان کردند کود بیوآمینوپالیس

ارزیابی اثرات دور آبیاری و کودهای مختلف بیر برخیی صیفات

باالترین وزن گل تازه را در مقایسه با سایر کودها داشته است و

مورفولوژیکی و عملکرد زراعی اعالم کردند اثر متقابل کودهای

کمترین وزن گل تازه مربوط به تیمار شیاهد (بیدون اسیتفاده از

مختلف و دور آبییاری بیتیرین تیمیار را در رابطیه بیا افییایش

کود) بود (.)Ghavi et al., 2012

عملکرد زعفران که می،ترین صفت مورد ارزییابی در آزمیایش

در تحقی حاور ،همه تیمارهای منابع کیودی صیفت وزن
خشک کالله را نستت به تیمار شاهد بهطور معنیداری افییایش
دادند .تیمار کودی تلفیقی سوپرهیومیک  +بیومییک در صیفت
وزن خشک کالله ( 2/524گرم بر مترمربع) بیشترین عملکرد را

میباشد بیانگر این است که باالترین مییان عملکرد با میانگین
عملکرد  0/06کیلوگرم در هیار مترمربع مربوط بیه اثیر متقابیل
تیمار ورمییکمپوسیت و دور آبییاری  64روز مییباشید کیه در
مقایسات اثیرات مسیتقل دور آبییاری و کودهیای مختلیف نییی
باالترین عملکرد مربوط به این دو تیمیار بیود ( Mohammad

نستت به تیمار شاهد ( 6/449گرم بر مترمربیع) داشیت .تیمیار

 .)Poor et al., 2013بیشترین تعداد گل ،متعل بیه تیمیار 50

کودی سوپرهیومیک وزن خشک کالله را  43/01درصد نسیتت

کیلوگرم در هکتار مصرف نیتروژن و تیمار کودهای بیومییک و

به تیمار شاهد افیایش داد.

سوپرهیومیک ( 19/613گرم بر مترمربیع) بیود کیه بیه میییان

ترکیتییات آلییی تولیدشییده توسییط بییاکتریهییای موجییود در

 53/09درصد نستت بیه تیمیار کیود شیاهد ( 93/526گیرم بیر

کودهای زیستی شامل آمینواسیدها ،پلییسیاکاریدها ،اسییدهای

مترمربع) افیایش نشان داد (جدو  .)1استفاده از کودهای آلیی

نوکلئیک ،ترکیتات محرک رشد و قندها هستند که همگی آنها

هیومیکی به طور هیر مسیتقی ،از طریی فیراه ،آوردن عناصیر

رشد و توسعه گیاه را تحریک می کنند .این ترکیتات بیه صیورت

معییدنی ماننیید نیتییروژن ،فسییفر و پتاسییی ،و همچنییین عناصییر

مستقی ،توسط ریشه گیاه جذ

مییگردنید ( Ranjith et al.,

 .)2007امیدی و همکاران ( )Omidi et al., 2009نشاندادند
که مصرف کود زیستی نیتروکسین باعث افیایش عملکرد کمی
و کیفی زعفران شد و اظیار داشتند کیه بیا مصیرف ایین کیود
میتوان مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن را کاهش داد.

ک،مصرف برای ریشه ،بیتود ساختار خاک و افیایش نفوذپذیری
بستر به آ وهوا ،زیادشدن جمعیت میکروبیی و افییایش تتیاد
کاتیونی ،باعث حاصلخییی خاک و در نتیزه افیایش عملکرد و
بیتیود صیفات کیفیی در گییاه مییگردنید ( Sharif et al.,

.)2002

تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی ،زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران...
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همچنین گیار ،شده است که اسید هیومییک بیا افییایش

تیمار صیفر کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن و تیمیار کیود تلفیقیی

ظرفیت نگیداری آ در خاک و همچنین فعیا کیردن چرخیه

سوپرهیومیک  +بیومیک به مقدار  2/599گرم بر مترمربع نستت

تنفس ،فتوسنتی و تولید آمینواسید و آدنوزینتری فسفات ،باعیث

به تیمار کود شاهد به مقیدار  6/499گیرم بیر مترمربیع افییایش

افییایش رشید و کیفییت گیاهیان مییشیود ( Sidari et al.,

نشان داد (جدو  .)1گروهیی از محققیان طیی تحقیقیی اعیالم

 .)2006پژوهشگران در بررسی اثر رییوباکترهای محیرک رشید

کردند که اثر متقابل رییوباکترهای محرک رشد گییاه و سیطوح

گیییاه و مقییادیر مختلییف کمپوسییت قییارچ بییر عملکییرد گییل و

مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد کاللیه در سیطح ییک درصید

خصوصییات زعفیران ( )Crocus sativus L.در ییک سیسیت،

معنیدار بود و بیشیترین ( 5/34کیلیوگرم در هکتیار) و کمتیرین

زراعی ارگانیک بیان کردند که اثر متقابل رییوباکترهای محیرک

( 0/96کیلوگرم در هکتار) مقیدار عملکیرد کاللیه بیه ترتییب در

رشد گیاه و کمپوست قارچ بر تعداد گل در مترمربع در سطح پنج

تیمارهای کاربرد نیتروکسین ×  10تن در هکتار کمپوست قارچ و

درصد معنیدار بود و در هر یک از شرایط کاربرد و عیدم کیاربرد

عدم کاربرد نیتروکسین ×  40تین در هکتیار کمپوسیت قیارچ و

نیتروکسین به ترتیب سطوح  10و  600تن در هکتیار کمپوسیت

شییرایط عییدم اسییتفاده از اییین کییود سییطح  600تیین در هکتییار

قارچ نستت به سیایر تیمارهیا دارای برتیری بودنید .نیتروکسیین

کمپوست قارچ نستت به سایر تیمارها برتری داشیتند .اسیتفاده از

کارایی هر یک از سطوح  10 ،40و  00تن در هکتیار کمپوسیت

نیتروکسین کار آیی هر یک از سطوح  10 ،40و  00تن در هکتار

قارچ را به ترتیب  93 ،65و  66درصد نستت به سطوح مشابه در

کمپوست قارچ را به ترتییب  11 ،33و  90درصید در مقایسیه بیا

شییرایط عییدم کییاربرد نیتروکسییین افیییایش داد ( Rezvani

سطوح مشابه در شیرایط عیدم کیاربرد نیتروکسیین افییایش داد

.)Moghadam et al., 2014

(.)Rezvani Moghadam et al., 2014

بیشترین وزن خشک گل ،در صفت وزن خشک گل در تیمار
 50کیلوگرم در هکتار مصرف نیتروژن و تیمار کود نیتروکیارا بیه

نتیجهگیری

مییان  00/20درصد نستت به تیمیار کیود شیاهد مشیاهده شید

نتایج تحقی نشان داد که کلیه صفات مورد ارزیابی در سیا

(جیدو  .)1صیفاری و همکیاران ( )Safari et al., 2011در

دوم آزمایش بهطور معنیداری نستت به سا او افیایش یافت.

بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای آلی شامل کمپوست پسماند

کاربرد  25کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن اوره بیترین نتیزیه را

شیری ،ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار بر عملکرد

از نظر عملکرد کالله خشک نشان داد و بیر بقییه صیفات دیگیر

و اجیای عملکرد زعفران ( )Crocus sativus L.اظیار داشیتند

تأثیر معنی داری را نشان نداد و بنیابراین کیاربرد کیود نیتروژنیی

که اثر متقابل کودهای مورد آزمایش بر وزن گل نشان میدهید

اوافی تأثیری بر تولید بیشیتر در ایین منطقیه نخواهید داشیت.

که کودهای ورمیکمپوست بیا مقیدار  61کیلیوگرم و کمپوسیت

همچنین در بین منابع مختلف کیودی ،کیاربرد کودهیای سیوپر

پسماند شیری و کمپوست گرانوله گیوگرددار هرکیدام بیا مقیدار

هیومیک و کود نانو زیستی بیومییک بیه دلییل وجیود ترکیتیات

هشت کیلوگرم تأثیر بیتری داشتند (.)Safari et al., 2011

مختلف هیومیکی و رییجانداران مختلف نستت به بقیه کودها در

بیشترین وزن خشک کالله ،در صفت وزن خشک کاللیه بیا

بیتود عملکرد اثر بیتری داشتند.

تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی ،زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران...
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سپاسگزاری
این تحقی با حمایت مالی دانشگاه تربتحیدریه انزام شیده
.است که بدینوسیله قدردانی میشود
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اما اثر متقابل سطوح کود نیتروژن در منابع کودی نیی حیاکی
 شید و اهلیب منیابع،افیایی کاربرد دو عامیل بیاه،از بیتود و ه
 درصد کود نیتروژن باعث افیایش600 کودی بکار رفته در سطح
 لذا توصیه می شود در کنیار کیاربرد کیود.معنی دار صفات گردید
 از منابع کودی حاوی باکتریهای مفید و اسیدهای آلی،نیتروژن
.استفاده شود
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Abstract
This study is aimed at investigating the effect of using humic, bio and nano fertilizers and levels of
nitrogen fertilizers in flower yield of saffron (Crocus sativus L.) at the University of Torbat Heydarieh
research farm located in Zaveh in 2014-2015. Treatments consisted of three levels of nitrogen
application and use of fertilizer sources as the main factor, including Bioumik, Super Humic,
combined Super Humic and Bioumik, Humi Ful, Nitrokara and no fertilizer as sub plots as split plot
based on randomized complete block design with 18 treatments and three replications. Analysis of
data showed that the effect of year and fertilizer sources on all traits measured was significant. The
effect of nitrogen treatments was significant (at 1%) except on number of flowers, dry style, mean dry
weight stigma, and mean dry weight. Fertilizer sources increased all measured traits significantly.
Application of Biomic increased petals and sepals dry weight (736.34 g.m-2) by 46.78% in comparison
with the control (464.19 g.m-2). The highest dry weight stigma (524.2 g.m-2) was seen in Super Humic
+ Bioumik treatment compared to the control group (443.1 g.m-2). Super Humic treatment increased
dry weight stigma by 86.49% relative to control. It seems that the use of humic, bio and nano
fertilizers has a good effect on saffron performance.
Keywords: Stigma, Flower, Fertilizer sources, Nutrition.
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