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زراعت و فناوری زعفران.312-323 :)7(1 ،
چکیده
بهمنظور بررسی ا ر زمان محلولپاشی و نوع کود بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران ،آزمایشری برهصرورت فاکتوریر در قالرب طررح
بلوکهای کام تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  3134-31در شهرستان ششتمد استان خراسان رووی اجررا شرد .فاکتورهرای مرورد
بررسی شام نوع کود در پن سطح :اسید هیومیک (نیم لیتر در هکتار) ،آمینواسید (نیم لیتر در هکتار) ،کود کام ( 7لیتر در هکتار) ،مخلروط
کود کام و آمینواسید (یک لیتر در هکتار+نیم لیتر در هکتار) و یک تیمار شاهد بدون مصررف کرود و همچنرین زمران محلولپاشری در دو
سطح (اول بهمن و اول اسفند) بودند .تعداد گ در مترمربع ،طول کلاله ،عملکرد گ تر ،عملکرد کلاله+خامه و عملکررد کلالره مرورد انردازه
گیری قرار گرفت .نتای آزمایش نشان داد که بالاترین تعداد گ در مترمربع ( ،)19/1میانگین طول کلاله ( 7/12سانتیمتر) ،عملکررد گر تر
( 755/1کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد کلاله+خامه ( 1/1کیلروگرم در هکترار) و عملکررد کلالره ( 3/21کیلروگرم در هکترار) برا مصررف کرود
کام +آمینواسید مشاهده شد .ا ر زمان محلولپاشی بر تعداد گ در مترمربع ،طول کلاله ،عملکرد گ تر ،عملکرد کلاله+خامه و عملکرد کلاله
معنیدار بود .محلولپاشی در اول بهمن ،باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد زعفران نسبت به محلولپاشی در اول اسفند گردیرد .واکرنش
عملکرد و اجزای عملکرد به نوع کود مصرفی بر اسا

زمان محلولپاشی متفاوت بود .مصرف کود کام در اوای بهمن در مقایسه با سرایر

کودها مناسبتر بود ،در حالی که استفاده از کود کام +آمینواسید یا کود کام در اول اسفند عملکرد و اجزای عملکرد گ بیشتری در مقایسه
با سایر کودها داشت.
کلمات کلیدی :آمینواسید ،اسید هیومیک ،عملکرد کلاله ،کود کام  ،مدیریت تغذیه.
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تابستانه باعث تشکی و تقویت بیشتر اندامهای گ در مریسرتم

مقدمه
زعفررران ) (Crocus sativus L.یکررری از گرانتررررین

انتهایی جوانه شده و موجب افزایش گ آوری در مزرعه زعفران

چاشنیهای غذایی دنیا اسرت ( .)Akrami et al., 2014حردود

میگردد ( .)Amirghasemi, 2001مصرف یکبرار کرود مرایع

 31درصد از ک تولید زعفران جهان به ایران تعلرق دارد .سرطح

مخلوط عناصر ازت ،فسفر ،پتا  ،کلاتهای آهن ،روی ،منگنز و

زیر کشت این محصول در سال  3134در حدود  31هزار هکترار

مس (با غلظت هفت در هزار) در اسفند ماه موجرب افرزایش 11

و میزان تولید آن برابر با  115تن بروده اسرت (Anonymous,

درصدی محصول شده و تولیرد محصرول مرزارع سرنتی را ترا 7

) .2014با وجود اینکه سهم عمده تولید زعفران جهان به ایرران

کیلرروگرم در هکتررار افررزایش داده اسررت ( Hosseini et al.,

دارد ،اما نگاهی به آمار تولید زعفران در کشور حاکی از

 .)2003ملافیلابی و خرم دل ( Mollafilabi & Khorramdel,

پایین بودن عملکرد در واحد سرطح مرزارع زعفرران نسربت بره

 )2016با ارزیابی ا ر محلولپاشی کود کام در سه زمان اوای و

کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیرا میباشرد (.)Koocheki, 2013

اواخر اسفند و اوای فروردین بر رشد و عملکرد اندامهای هروایی

یکی از دلای اصلی کم بودن عملکرد در این گیاه ،عدم مدیریت

و زیرزمینی زعفران در مزرعه شرش سراله ،گرزارش کردنرد کره

مناسب زراعی خصوصاً استفاده از مواد غذایی میباشرد .زعفرران

محلولپاشی به همراه مصرف کود دامی سبب افرزایش سررعت

عناصر غذائی فراوانی از خاک برداشت نمیکنرد ،برا ایرن وجرود،

ظهور برگ و گ  ،وزنتر گ و وزن خشک کلاله میگردد .ایرن

درصورتیکه علاوه بر گ  ،علوفه زعفران هم برداشت گرردد ،بره

محققان استفاده از کود دامی به همراه محلولپاشی کود کام را

ازای برداشررت هررر تررن علوفرره  35/7کیلرروگرم نیترررونن1/7 ،

برای افزایش تولید زعفرران توصریه نمودهانرد .در یرک بررسری

کیلوگرم فسفر و  77/91کیلوگرم پتاسیم از خاک خار مریشرود

مشخص شد که بالاترین عملکرد زعفرران از محلولپاشری کرود

(.)Kafi, 2006

کام در  31اسفند بهدست میآید که در این حالرت عملکررد در

اختصا

خاک بهعنوان محیط طبیعی رشرد گیراه میتوانرد بره طرور

حدود  %11افزایش پیدا کررد .بنرههای دخترری کره از بنرههای

مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد ریشه ،جذب آب و عناصر غذایی و

مادری به وجود میآیند ،فاقد ریشه هستند .برای ادامه فعالیت در

در نهایت رشد و عملکرد گیاه تأ یر بگرذارد .ایرن ترأ یر بسرتگی

طی ماههای اسفند و فروردین ،زعفران کاملاً به بررگهرا جهرت

بیولونیکی ،فیزیکی و شیمیایی خاک دارد .یکی

فتوسنتز و مواد غذایی جذب شده وابسته است ،بنابراین مصرف و

از راههای مهم در دستیابی به عملکرد بالاتر ،تأمین مقردار کرافی

محلولپاشی موادغذایی در اسفند بسیار اهمیت دارد ( Hosseini

عناصر معدنی برای گیاهان زراعی است .کمبود عناصرر غرذایی،

.)et al., 2003

زیادی به خوا

باعث محدودیت رشد گیاه و در نهایت کراهش عملکررد خواهرد
شد (.)Akrami et al., 2014

در مورد نوع کود مصرفی مطالعات فراوانری صرورت گرفتره
است .کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2011بیشترین

در مورد زمان مناسب مصرف کود در زعفران مطالعات اندکی

تعداد گ  ،وزن خشک گ  ،وزن خشک کلاله و وزن خشک بنره

وجود دارد .گزارش شده اسرت کره مصررف کودهرای کامر در

را در استفاده از کود اختصاصی زعفران بهنام دلفرارد کره حراوی

اس رفند مرراه سرربب جررذب مناسرربتر و تجمررع آن در پارانشرریم

 %37نیترونن %9 ،فسفر و  %4پتاسیم و کلاتهرای آهرن ،روی،

رخیرهای بنهها خواهد شد .ایرن مرواد ،در مراحر تشردید میروز

فسفر و مس بود گزارش کردند .در بررسی نامبردگان اسرتفاده از

امامی و همکاران ،اثر زمان محلولپاشی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران
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کود نیتروکسین که حاوی باکتریهای تثبیت کننرده نیتررونن از

طریررق کلررات کررردن عناصررر غررذایی ،بررهویژه عناصررر غررذایی

جنس  Azospirillumبود ،ا ری بر صفات مورد بررسی نداشرت

کممصرف ،باعث تسهی جذب توسط گیاهان میشوند .همچنین

به نحوی که حتی در مقایسه با عدم مصررف کرود سربب تولیرد

این مواد باعث نگهداری کربن خاک در درازمدت ،افزایش رشرد

کمترین تعداد گ  ،وزن خشک گر  ،وزن خشرک کلالره و وزن

ریشه و ساقه در گیاهان ،افرزایش جرذب و همچنرین نگهرداری

خشک بنه در  1سال آزمایش شد .امیدی و همکراران ( Omidi

نیترونن ،افزایش فتوسنتز ،افزایش مقاومت به بیماریها و غیرره

 )et al., 2009نشان دادهاند که در ا ر مصرف کودهای شیمیایی

میشرروند ( .)Rivandi et al., 2016بررسرری ا رررات کرراربرد

و زیستی نیترونن ،عملکرد کمی و کیفی گیراه زعفرران افرزایش

هیومیک اسید و وزن بنه مرادری برر رشرد و عملکررد زعفرران،

مییابد و حداکثر عملکرد کلاله +خامه در ا ر مصرف  21کیلوگرم

نشان داد که استفاده از بنههرای مرادری درشرت موجرب بهبرود

نیترررونن در هکتررار برره صررورت تلفیقرری بررا کررود بیولررونیکی

نسبی شاخصهای رشدی بنههای خواهری و عملکررد زعفرران

نیتروکسین بره میرزان  7/1لیترر در هکترار ،بهدسرت آمرد .ایرن

میشود .استفاده از سطوح مختلف اسید هیومیک نیرز برر بهبرود

افزایش عملکرد کلاله +خامه را بره توانرایی میکروارگانیسرمهای

شرراخصهررای رشررد و عملکرررد زعفررران ا رررات مثبتری داشررت.

موجود در کودهرای بیولونیرک در ترأمین نیراز غرذایی ،کراهش

بیشترین متوسط تعداد جوانه در هر بنه ،متوسط قطر بنه ،متوسط

بیماریها ،بهبود ساختمان خراک و تحریرک بیشرتر رشرد گیراه

وزن بنه ،تعداد گ در واحد سطح ،عملکرد گ و عملکررد کلالره

نسبت دادهاند .اکبریان و همکاران ( )Akbarian et al., 2012با

خشک در تیمار کاربرد  355کیلوگرم در هکترار اسرید هیومیرک

بررسی ا رات محلولپاشی پتاسیم ،روی و آهن بر تولید زعفران،

بهدست آمد (.)Koocheki et al., 2016

گزارش نمودند که طول برگ ،شاخص سطح برگ ،وزن خشرک

مطالعات نشان دادهاند که اسیدهای آمینه بهصورت مسرتقیم

کلاله ،کروسین و پیکروکروسین تحت تأ یر نوع منبع کودی قرار

و غیرمستقیم بر فعالیتهای فیزیولونیک ،رشد و نمو گیراه مرؤ ر

گرفت .محلولپاشی آهن بالاترین صفات یاد شده را در مقایسه با

واقرع میشروند ( Pouryousef Miandoab & Shahravan,

محلولپاشی پتاسیم و روی نشان داد و مصرف سه لیتر در هکتار

 .)2014بررسی و مستندسازی اطلاعات راجع بره نترای کمری و

آهن ،بالاترین مقدار عملکرد کمی و کیفری را تولیرد نمرود .ایرن

کیفی آزمایشهای انجام شده در رابطه برا کراربرد محرکهرای

محققان معتقدند که بهبود صفات مورد مطالعه ،بهدلی تأ یر آهن

زیستی بر پایه اسیدهای آمینه نشران داده کره ایرن ترکیبرات در

و روی بر سیستم فتوسنتزی و رنگدانههای فتوسنتزی است کره

شاخصهای کمی رشد ا رات مثبت به جای میگذارند.

سبب افزایش فتوسنتز و در نهایت تولید مواد فتوسنتزی بیشتری

با توجه به اهمیت منبع تأمین عناصر غذایی و زمان مصرف

برای تولید طول و شاخص سطح برگ بیشتر می شود و افرزایش

کودها در زراعت زعفران ،در پژوهش حاور واکرنش عملکررد و

این دو عام  ،افزایش عملکرد کلاله را به همراه دارد.

اجزای عملکرد گ زعفران به زمان محلولپاشی کودهای آلی و

استفاده از کودهای آلی در گیاه زعفران ،موجب افزایش وزن
تازه و خشک و درصد ماده خشک بنهها شده و میزان ریشههای

شیمیایی در شررایط آب و هروایی شهرسرتان ششرتمد (سربزوار،
خراسان رووی) مورد بررسی قرار گرفت.

بنه را افزایش میدهد کره ایرن ا ررات ممکرن اسرت در نتیجره
افزایش رطوبت خاک و نهایتاً رشد بهتر گیاه باشد ( Koocheki

 .)et al., 2016نتای نشران داده اسرت کره مرواد هیرومیکی از

مواد و روشها
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این آزمایش بهصورت فاکتوریر در قالرب طررح بلوکهرای

قب از اجرای آزمرایش ،از عمرق  5-15سرانتیمتری خراک

کامر تصررادفی بررا  1تکرررار در شهرسررتان ششررتمد بررا عرررض

نمونهبرداری صورت گرفرت و خصوصریات فیزیکری و شریمیایی

جغرافیائی  11درجه و  12دقیقره شرمالی ،طرول جغرافیرائی 12

خاک تعیین گردید (جدول  .)3هر کرت آزمایشی متشرک از 35

درجه و  41دقیقه شرقی و ارتفراع  3117مترر از سرطح دریرا در

ردیف کاشت به طول  1متر بود .محلولپاشی کودهای مورد نظر

سال زراعی  3131-34انجام شد .فاکتورهای مورد بررسی شام

در اوای صبح با سمپاش پشتی و با فشرار ابرت انجرام گردیرد.

نوع کود در پن سطح :شاهد (عدم مصرف) ،اسید هیومیک (نریم

میزان آب مصرفی برای محلولپاشی 455 ،لیتر در هکتار در نظر

لیتر در هکتار) ،کود حاوی اسیدآمینه (نیم لیترر در هکترار) ،کرود

گرفته شد .در این آزمرایش از کراربرد علرفکش اجتنراب شرد و

کام (دو لیتر در هکتار) و مخلوط کود کام به علاوه اسیدآمینه

علفهای هرز در دو مرحله ،پس از اتمام گلدهی و یکماه پرس

و همچنین زمان محلولپاشی کود در دو سطح اوای بهمنماه و

از آن بهصورت دستی وجین شدند .مقدار  355کیلوگرم در هکتار

اوای اسفند ماه بودند.

کود اوره بهصورت سرک همراه با آبیاری پرس از برداشرت گر

اسیدآمینه مورد استفاده در این پرژوهش ،اسریدآمینه آمینرول
فورته ساخت شررکت ایناگروسرای اسرپانیا برود کره حراوی 33

(زائی آب) مصرف گردید .در طول دوره آزمایش آفت یا بیمراری
خاصی در مزرعه مشاهده نشد.

اسیدآمینه آزاد و الیگوپپتیدهای زیستی برا قابلیرت جرذب سرریع

اولین آبیاری مزرعه در سال برداشت ،در اوایر آبران انجرام

برگی ،فعالکننده و تنظیمکننده متابولیسرم گیراهی اسرت .کرود

شد .بهمنظور تسهی در خرو جوانههای گ و برگ زعفرران از

کام مصرفی ،کود فرتریکس 3متعلق به شرکت جنوبگان کرمان

خاک ،عملیات سلهشکنی بعد از اولرین آبیراری صرورت گرفرت.

حاوی  75درصد نیترونن 75 ،درصد فسفر قاب جذب 75 ،درصد

گ های زعفران از نیمه آبان تا نیمره آرر در اوایر صربح برا در

پتاسیم محلول 3555 ppm ،آهرن 155 ppm ،روی155 ppm ،

نظرگرفتن ا ر حاشیهای از ک سطح کرتها برداشرت و وزنترر

منگنز و  15 ppmمس بود .اسید هیومیک مورد استفاده نیز اسید

آنها اندازهگیری شد .تعداد گ برداشت شده در واحرد سرطح ،از

هیومیررک مررایع حرراوی  37درصررد اسررید هیومیررک و  1درصررد

طریق شمارش تعداد گ هرای برداشرت شرده محاسربه گردیرد.

فولویک اسید متعلق به شرکت  Gardescoآمریکا بود.

جهت تعیین میانگین طول کلاله ،تعداد  35گ بهصورت تصادفی

آزمایش در یک مزرعه  1ساله زعفران انجام شد که بنههای
زعفران در آن به صورت ردیفری و برا فاصرله برین ردیرف  15و

برداشت و طول کلاله آنها تعیین شد .عملکرد خامه و کلاله بعرد
از جداسازی دستی کلاله از خامه محاسبه شد.

فاصله روی ردیف  35سانتیمتر کشت شده بود .در زمان کشرت

پس از جمعآوری کلیه دادهها ،جهت آنالیز دادهها از نرمافرزار

اولیه ،از بنههایی به وزن  9-35گرم از توده تربتحیدریه استفاده

 SAS 9.1و جهت رسم اشکال از برنامره  Excelاسرتفاده شرد.

شده بود .جهت تعیین تراکم و متوسط وزن بنهها ،از سرطح نریم

برای صفاتی که ا ر متقاب معنیدار شده برود ،بررش دهری ا رر

مترمربع در  35نقطه مح انجام آزمایش نمونهبررداری صرورت

متقاب انجام شد .مقایسه میانگینها بهروش آزمون چند دامنهای

گرفت .بر این اسا  ،متوسط وزن بنههرا  2-34گررم برا ترراکم

دانکن در سطح احتمال  1درصد انجام شد.

 315بنه در مترمربع بود.
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محلولپاشی کود ،نوع کود و ا ر متقاب زمان محلولپاشی و نوع

نتای حاص از تجزیه واریانس دادههرا ،ا رر زمران

کود بر تعداد گ در مترمربع ( (p ≤5/53معنیدار بود (جدول .)7

جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physicochemical properties of soil on experimental site

سیلت

رس

شن

نیتروژن

Silt

Clay

Sand

N

()%
24

()%

13

0.046

63

پتاس

فسفر

آهن

مس

روی

سدیم

منگنز

P

Fe

Cu

Zn

Na

Mn

K
))ppm
100

)(mg.kg-1

14

2.42

0.46

0.55

40.5

7

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر زمان محلولپاشی و نوع کود بر خصوصیات گل زعفران
Table 2- Analysis of variance for the effects of spraying time and fertilizer types on flower traits of saffron
میانگین مربعات Mean squares

درجه

منبع تغییرات

آزادی

Source of
variation

df

عملکرد گلتر
Fresh yield of
flower

عملکرد
عملکرد کلاله +خامه

کلاله

طول کلاله

تعداد گل Number of

Stigma
yield

Stigma+style yield

Stigma
length

flower

34.07

12.96

20.04

0.001

11.02

2

**526

3.47

**31.86

*0.04

**484.81

1

**4172

**28.71

**109.88

*0.03

*1021.30

4

**531

3.63

10.10

0.001

**128.48

4

60.61

1.99

1.95

0.009

21.94

18

14.37

9.57

14.52

3.88

9.02

تکرار
Replication

زمان
)Time (A

نوع کود
)Fertilizer type (B
A*B

خطا
Error

وریب تغییرات
)C.V. (%

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %1و .%3
* and **:significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که واکنش تعداد گر بره

نداشت .محلولپاشری کرود کام +اسریدآمینه در اسرفند مراه ،در

نوع کود مصرفی در زمرانهرای مختلرف محلولپاشری متفراوت

مقایسه با سایر کودهای مورد استفاده تعداد گر ( 13/27درصرد

است .محلولپاشی کودکام +اسیدآمینه در بهمنماه ،سبب تولید

افزایش در مقایسه با شاهد) بیشتری را تولید کرد .علاوه بر ایرن،

بالاترین تعداد گ در مترمربع ( 15/31درصد افزایش در مقایسره

محلولپاشی کود حاوی اسیدآمینه در اسفند مراه سربب افرزایش

با شاهد) شد که اختلاف معنیداری با محلولپاشری کرود کامر ،

معنیدار ( 32/11درصد) تعداد گ در مترر مربرع در مقایسره برا

اسید هیومیرک ،اسریدآمینه و تیمرار شراهد بردون محلولپاشری

تیمار شاهد گردید (شک .)3

داشت .محلولپاشی اسیدآمینه در بهمنماه تغییر چندانی در تعداد
گ باعث نشد ،بهنحویکه اختلاف آماری معنریداری برا شراهد
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر نوع کود بر تعداد گل زعفران (مقایسه میانگین تیمارها برش دهی در زمان مورد استفاده میباشد).
Figure 1- Mean comparison for the effect of fertilizer type on number of flowers of saffron (comparison of means was sliced
based on time).

فراهمی سریع و آسان عناصر غذایی در سیسرتمهای کرودی

تواند در افرزایش رشرد گیراه مرؤ ر باشرد ( Rosen & Allan,

شیمیایی را میتوان دلی برتری تیمارهرای حراوی کرود کامر

 .)2007اسیدهای آمینه با ا ر بر افزایش تحمر بره ترنشهرای

نسبت به سایر تیمارها در هر دو زمان محلولپاشری رکرر نمرود.

محیطی ،افزایش غلظت کلروفی و در نتیجه ا ر بر فتوسنتز ،برر

مشابه با نتای پژوهش حاور ،کوچکی و همکاران ( Koocheki

رشد و عملکرد گیاهان مرؤ ر واقرع میشروند .گلوتامیرک اسرید

 )et al., 2011بیشررترین تعررداد گرر را در اسررتفاده از کررود

میتواند به عنروان عامر اسرموتیک سیتوپلاسرم در سرلولهای

اختصاصی زعفران بهنام دلفارد گزارش کردند.

محاف روزنه ،بر باز و بسته شدن روزنهها ا رگذار باشد .همچنین

افزایش تعداد گ در مترمربرع در واکرنش بره محلولپاشری

آرننین سنتز هورمونهای گیاهی مرتبط با گ دهی و میروهدهی

کودها در بهمنماه ممکن است به این دلی باشد کره بنرههرای

را افرررزایش میدهرررد ( & Pouryousef Miandoab

دختری رشد بیشتری میکند و از آنجا که بین قطر بنره و تعرداد

 .)Shahravan, 2014گزارش شده است که استفاده از کودهای

گ ارتباط مستقیمی وجود دارد ،لذا تعداد گ بیشتری نیز تولیرد

آلی در گیاه زعفران موجب افزایش وزن تازه و خشرک و درصرد

شده است .چنین بهنظر میرسد که بنههرای درشرتترر توانرایی

ماده خشک بنهها شده و میزان ریشههای بنه را افزایش میدهد

بالاتری برای جذب عناصر از محیط ریشره و اسرتفاده از شررایط

که این ا رات ممکن است در نتیجره افرزایش محتروی رطوبرت

محیطی داشته باشند (.)Ramazani, 2000

خاک و در نهایت رشد بهتر گیاه به دلی افرزایش دسترسری بره

اعتقاد بر این است که کودهای آلی با متعادل کرردن جرذب

عناصر غذایی باشد (.)Behdani et al., 2005

عناصر اصلی پرمصرف و ریزمغذیهای مورد نیراز گیراه ،شررایط
رشد و توسعه بیشتر ریشه را فراهم میکنند که این عمر مری-

عملکرد گلتر

نتررای تجزیرره واریررانس دادههررا نشرران داد کرره ا ررر زمرران

امامی و همکاران ،اثر زمان محلولپاشی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران
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محلولپاشی ،نوع کود و ا ر متقاب زمان محلولپاشی و نوع کود

بهبود عملکرد خواهند شد .مطالعات نشان دادهاند کره اسریدهای

مصرفی بر عملکرد گ تر در سطح احتمال یک درصد معنریدار

آمینه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای فیزیولونیک

نتای مقایسات میرانگین ،محلولپاشری

و رشد و نمو گیاه مؤ ر واقرع میشروند (.)Faten et al., 2010

بود (جدول  .)7بر اسا

کود کام  +اسیدآمینه در بهمنماه ،بالراترین عملکررد گر تر را

اسیدهای آمینه ا ر زیادی بر رشد و نمو برگ دارند و برا افرزایش

تولید نمود ،این در حالی است کره در محلولپاشری اسرفند مراه،

فعالیت فتوسنتزی برگها ،مواد پرورده مورد نیاز اجزای زایشی را

استفاده از کود کام عملکرد گ بالاتری را در مقایسه برا سرایر

تأمین نموده و بره تبرع آن موجرب افرزایش عملکررد میگردنرد

کودهای مصررفی نشران داد .لرازم بره رکرر اسرت کره تفراوت

( .)Pouryousef Miandoab & Shahravan, 2014جهان و

تیمارهای کود کام و کود کام  +اسریدآمینه در هریچ یرک از

جهانی کندری ( )Jahan & Jahani Kondori, 2006گرزارش

زمانهای محلولپاشی معنیدار نبود .محلولپاشی اسریدآمینه در

کردنررد کرره اسررتفاده از کودهررای آلرری در مقایسرره بررا کودهررای

بهمن و اسفند ،اگر چه عملکرد گ تر بالاتری را نسبت بره تیمرار

شیمیایی ،سربب ظهرور یکهفترهای زودترر گ هرا در زعفرران

شاهد موجب شد ،اما کمترین عملکرد گ تر در مقایسه برا سرایر

میشود .این محققان بالراترین وزن خشرک گر را برا مصررف

داد (شک .)7

کودهای دامی گزارش کردند .مشابه برا نترای پرژوهش حاورر،

کودها را به خود اختصا

سررودمندی بیشررتر مصرررف کررود در بهمررن در مقایسرره بررا

کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2011برازده مخلروط

اسفندماه ،به این دلی است که گیاه فرصت بیشتری برای جذب

کودهررای شرریمیایی حرراوی عناصررر پرمصرررف و کررممصرررف را

و انتقال مواد غذایی داشته است .از طرف دیگر ،در اوای بهمرن،

مؤ رترین تیمار کودی بر رشد بنه و عملکرد گ و کلاله دانسته-

اتکای رشد بنره بره ترأمین مرواد فتوسرنتزی توسرط برگهرای

اند .در گیاهان نئوفیت مانند زعفران ،ومن تولید مواد فتوسنتزی

بیشتری میباشد ،از این رو محلولپاشی در ایرن زمران توانسرته

در برگ ها ،عناصر غذایی در انتهای فص از بخرش هروایی بره

است با حف یا افزایش شاخص سطح برگ ،شرایط رشرد بیشرتر

اندامهای زیرزمینی منتق میشرود ( .)Chaji et al., 2013بره

بنه را فراهم سازد که این امر در سال بعد سبب افزایش عملکررد

دلی نقش مؤ ر عناصرر آهرن و روی در سرنتز کلروفیر  ،رشرد

گ شده است .با توجه بره نقرش کودهرای شریمیایی در ترأمین

زایشی و عملکرد گیاهان ( ،)Beygi et al., 2012برهنظرر مری

سریع و کافی عناصر پرمصرف نیترونن ،فسرفر و پتاسریم ،رونرد

رسد که کاربرد این عناصر بهصورت محلول پاشی بر انردامهرای

افزایشی عملکرد در تیمارهای محلولپاشی حاوی کرود کامر را

هوایی زعفران ،بهویژه در خاکهای با شرایط قلیرایی ،بتوانرد در

میتوان به شرایط فیزیولونیکی بهتر گیاه در ا رر جرذب عناصرر

رشد بیشتر بنههای زعفران و در نتیجه درصد گ آوری بالاتر در

غذایی و نیز شرایط مطلوبتر محیطی از نظر دسترسی کافی بره

سال بعد مؤ ر باشد (.)Koocheki et al., 2014

عناصر غذایی نسبت داد (.)Karimi et al., 2011
بهنظر میرسد هر چه محلولپاشی در زمان زودترری انجرام
شود ،کودهایی که از نظر ترکیبات آلی غنیتر هستند ،با تحریک
بیشتر رشد رویشی سبب تولید تعداد گر بیشرتری در هرر بوتره
زعفران میشوند .در حالیکه با تأخیر در محلولپاشی ،استفاده از
کودهایی که حف و دوام سطح برگ را فراهم مریکننرد ،سربب
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Figure 2- Mean comparison for the effect of fertilizer type on flowers fresh weight of saffron (comparison of means was sliced
based on time).

میانگین طول کلاله

با توجه به نتای مقایسه میانگین ا ر نوع کود بر طول کلالره،

نتای تجزیه واریانس نشان داد که میانگین طول کلاله تحت

بیشترین میانگین طول کلاله در تیمار محلولپاشی کود کام به

تأ یر زمان محلولپاشری و نروع کرود ( )p≤5/51مصررفی قررار

همراه اسیدآمینه مشاهده شد که اختلراف آمراری معنریداری برا

گرفت ،اما ا ر متقاب زمان محلولپاشی و نوع کود مصررفی برر

سایر منابع کودی مورد استفاده داشت .همچنین کمترین میانگین

طول کلالره معنریدار نبرود (جردول  .)7محلولپاشری کودهرا در

طول کلالره در تیمرار شراهد مشراهده شرد کره اختلراف آمراری

بهمن ماه باعث تولید بیشرترین طرول کلالره در زعفرران گردیرد.

معنیداری با تیمار اسیدآمینه نداشت (جدول .)1

میانگین طول کلاله در زمان محلولپاشی کود در اسرفندماه 7/4

محلولپاشی اسیدآمینه همراه با کود کام  ،جذب سریع مواد

سانتیمتر بود که با  4/7درصرد افرزایش بره  7/1سرانتیمترر در

غذایی در فتوسنتز را آسان کررده ،فرآینرد متابولیسرم گیراهی را

زمان محلولپاشی بهمنماه رسید (جدول  .)1با توجره بره نترای

ارتقاء میبخشد و به خاطر ا رات تغذیهای مثبت برر رشرد و نمرو

بهدست آمده ،چنین بهنظر میرسد که در بهمنماه بهدلی سطح

بهتر گیاه ،باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه میگرردد

برگ بیشتر و همچنین جذب بیشتر عناصرر توسرط گیراه طرول

( .)Pouryousef Miandoab & Shahravan, 2014ارزش

کلاله افزایش یافت.

استفاده از فرآوردههای زیستی با مجموعهای از اسریدهای آمینره

امامی و همکاران ،اثر زمان محلولپاشی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران
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خررود را بررا

آزاد در این است که بهدلی غنای آمینواسریدی ایرن فرآوردههرا،

مراحرر مختلررف رشررد ،کررارآیی و کرراربرد خررا

سلول نیازی به بیوسنتز مجدد این ترکیبات نداشته و انرنی مورد

محلولپاشی در اختیار گیاه قرار میدهند .در واقرع تغذیره برگری

نیاز جهت این بیوسنتز ،در گیاه رخیره میشود .این فرآوردهها برا

اسیدهای آمینه آزاد میتواند یک منبع مهم برای سرنتز پرروتئین

تأ یر بر روند پروتئینسازی در سطوح ننی و با تأ یر بر سروخت و

در گیاهان باشد (.)Raeisi et al., 2014

ساز پایهی گیراهی ،رشرد و تکروین گیراه را مرنظم نمروده و در
جدول  -0نتایج مقایسه میانگین اثر زمان محلولپاشی و نوع کود بر خصوصیات گل زعفران
Table 3- The result of mean comparison for the effects of spraying time and fertilizer types on flower traits of saffron

عملکرد کلاله

عملکرد کلاله بهاضافه

Fresh yield of flower
))kg.ha-1

Stigma
yield
))kg.ha-1

خامه

عملکرد گلتر

Stigma+style yield
))kg.ha-1

طول کلاله
Stigma
length

تعداد گل در
تیمار

مترمربع

Treatment

Flower number
)(No.m-2

زمان محلولپاشی
Time of foliar application

نانویه
182.24a

1.51a

3.27a

2.51a

55.92a

173.86b

1.44a

3.02b

2.43b

47.88b

January

فوریه
February

نوع کود
Fertilizer type

162.28c

1.31c

3.06c

2.41b

41.05d

200.66a

1.61ab

3.30b

2.50ab

59.550b

197.95ab

1.75a

3.61a

2.57a

68.55a

189.88b

1.49b

3.23b

2.47ab

53.450c

139.50d

1.20c

2.46d

2.40b

36.90d

کود آمینواسید
Amino acid fertilizer
کود کام
Complete fertilizer
کود کام  +آمینواسید
Complete
fertilizer+amino
acids
اسید هیومیک
Humic acid
شاهد
Control

میانگینهای دارای حروف مشابه ،مطابق آزمون چند دامنهای دانکن دارای اختلاف معنیداری در سطح  1درصد نمیباشند.
to Duncan's Multiple Range Test. Means followed by the same letter are not significantly different at P < 0.05, according

امیری ( )Amiri, 2008در تحقیقی اعلام کرد که بیشرترین

عملکرد کلاله

طول کلاله با مصرف تلفیقی کود نیتررون ،فسرفر و کرود گراوی

نتای تجزیه واریانس دادهها حاکی از آن است کره عملکررد

حاص شد .وی همچنین بیان کرد که طول کلاله )(r = 0.743

کلاله تحت تأ یر نوع کود ( (p ≤5/53مصرفی قرار گرفرت .ایرن

نسبت به وزن گ ترازه ) (r=0.570همبسرتگی قرویترری برا

در حالی است که زمان محلولپاشی کود و ا رر متقابر زمران و

عملکرد زعفران دارد.

نوع کود مصرفی بر عملکرد کلاله معنیدار نبود (جدول .)7
بالاترین عملکرد کلاله ( 3/21کیلوگرم در هکترار) ،بره تیمرار
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یافت کره از نظرر

است .در واقع اسیدهای آمینه زنجیر اصلی در ساختار پرروتئین و

محلولپاشی کود کام  +اسیدآمینه اختصا

آماری اختلاف معنیداری با تیمار محلولپاشی کود کامر (3/13

به نوبه خود مؤ ر در توسعه رشد گیاه میباشند ( & Mahmoodi

کیلوگرم در هکتار) نداشت .در مقاب  ،کمترین عملکررد کلالره در

 .)Alizadeh, 2015نتای برخی بررسیها نشان داده است کره

تیمار شاهد ( 3/75کیلوگرم در هکتار) مشاهده گردید که اختلاف

بین محتوی ماده آلی خاک و عملکرد کلاله زعفرران همبسرتگی

آماری معنیداری با محلولپاشی اسریدآمینه ( 3/13کیلروگرم در

مثبت و بالایی وجود دارد ( .)Munshi, 1994بدین ترتیب بهنظر

هکتار) نشان نداد .عملکررد کلالره در تیمرار محلولپاشری اسرید

میرسد که بهبود عملکرد زعفران در این شرایط احتمالاً بهدلیر

هیومیک ،از افزایش قاب توجره نسربت بره تیمارهرای شراهد و

افزایش فراهمی و دسترسی به عناصر غرذایی برهویرژه فسرفر و

محلولپاشی اسیدآمینه برخوردار بود ،اما اختلراف معنریداری برا

نیترونن و همچنین بهبود ویژگیهای بیولونیکی و فیزیکی خاک

تیمار محلولپاشی کود کام نداشت (جدول .)1

باشد.

با توجه به نتای حاص از این آزمرایش ،محلولپاشری کرود
کام به تنهایی یا در تلفیق با اسیدهای آمینره ،برهدلیر ایجراد
شرایط تغذیهای بهینه از طریق فراهم نمودن عناصر غذایی مورد
نیاز گیاه ،تأ یر مثبت بیشرتری برر ویژگیهرای رشرد و عملکررد
زعفران داشته است .افزایش قاب توجه تعداد گ در واحد سطح،
عملکرد گ و همچنین طول کلاله در واکرنش بره محلولپاشری
تلفیقی کود کام و اسیدآمینه و همچنین محلولپاشی کود کام
به تنهایی ،عام اصلی افزایش چشمگیر عملکرد کلالره در ایرن
تیمارهرا میباشرد .کروچکی و همکراران ( Koocheki et al.,

 )2011نیز در ارزیابی ا رر کودهرای بیولرونیکی و شریمیایی برر
عملکرد گ و ویژگیهای بنه زعفران ،بیشترین تعداد گر  ،وزن
خشک گ  ،وزن خشک کلاله و وزن خشک بنه را در تیمار کرود
کام دلفارد مشاهده نمودند ،در حالی کره کمتررین تعرداد گر ،
وزن خشک گ  ،وزن خشک کلاله و وزن خشک بنره بره تیمرار
نیتروکسین بود.
در پژوهش حاور ،محلولپاشی توأم اسیدهای آمینه با کرود
کام باعث افزایش بازده کود کام گردید ،بهطوریکه بیشترین
تعداد گ در واحد سطح ،طول کلاله ،عملکررد کلالره و عملکررد
کلالرره برره اوررافه خامرره در تیمررار محلولپاشرری کررود کام ر +
اسیدآمینه مشاهده شد .در تحقیقات مختلف ،بره نقرش مثبرت و
فعال اسیدهای آمینه در عملکررد گیاهران مختلرف اشراره شرده

عملکرد کلاله+خامه

نتای تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد کلاله بره اورافه
خامره تحرت ترأ یر زمران محلولپاشرری و نروع کررود ()p≤5/53
مصرفی قرارگرفت ،ولی ا ر متقاب زمان و نوع کود مصرفی ا رر
معنیداری بر عملکرد کلاله به اوافه خامه نداشت (جدول  .)7برا
توجه به نتای مقایسره میرانگین دادههرا ،محلولپاشری کرود در
بهمن ماه بیشترین عملکرد کلاله به اوافه خامه ( 1/77کیلروگرم
در هکتار) را ایجاد کرد که اختلاف آماری معنیداری در مقایسره
با تیمار محلولپاشی کود در اسفند ماه نشان داد (جدول .)1
به نظر میرسد که محلولپاشی در بهمنمراه ،موجرب تولیرد
بنههای بزرگتر با رخایر غذایی بیشتر و سرعت سبز شدن بالراتر
شده که همین امر بهدلی افزایش میزان رشد رویشی و زایشری،
باعث بهبود عملکرد کلاله به اوافه خامه شرده اسرت .امیردی و
همکاران ( )Omidi et al., 2009گزارش کردند که مصرف کود
شیمیایی و زیستی بر طول کلالره ترأ یر معنریداری داشرت و برا
مصرف این کودها طول کلاله و خامه به طور معنیداری افزایش
یافت .همچنین ایشان بیان داشتند که عملکرد ماده خشک کلاله
و خامه با مصرف کودهای شیمیایی و زیستی بهطور معنریداری
افزایش یافت.
مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که محلولپاشی کود کام
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همراه با اسیدآمینه ،بالاترین عملکرد کلاله به اورافه خامره را در

داشت .در میان کودهای مورد مطالعه ،بالراترین عملکررد گر تر،

پی داشت که اختلاف آماری معنیداری با سایر تیمارهای کرودی

تعداد گ در مترمربع ،میانگین طول کلاله ،عملکرد کلاله+خامه و

و تیمار شاهد نشان داد .کمترین عملکرد کلاله به اوافه خامه نیز

عملکرد کلاله برا مصررف کرود کام +آمینواسرید مشراهده شرد.

در تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)1

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد به نوع کود مصرفی بر اسرا

در آزمایشات مختلف تأ یر مثبرت مصررف کودهرای کامر

زمان محلولپاشی متفاوت بود .در مصرف اوایر بهمرن از نظرر

نسبت به سایر کودها بر عملکرد گ زعفران گزارش شده اسرت

صفات مورد بررسی مصرف کود کام در مقایسه با سایر کودهرا

و نشان داده شده که هر چقدر کود مصرفی از نظر عناصر غذایی

مناسبتر بود ،در حالیکه در مصرف اول اسفند اسرتفاده از کرود

کام تر باشرد عملکررد گر بیشرتر اسرت ( Hosseini et al.,

کام  +آمینواسید یا کود کام عملکرد و اجزای عملکرد بیشتری

2003; Arslan et al., 2007; Amiri, 2008; Omidi et

در مقایسه با سایر کودها داشت .ترأخیر در مصررف کرود سربب

 .)al., 2009; Akrami et al., 2014امیرردی و همکرراران
( )Omidi et al., 2009نیز گزارش کردند حداکثر عملکرد کلاله
و خامه در تیمار مصرف  315کیلوگرم نیترونن در هکتار بهدست
آمد.

واکنش کمتر زعفران به نروع کرود شرد بره نحروی کره از نظرر
عملکرد گ تر اختلاف آماری معنیداری بین مصرف سه نوع کود
کام  ،اسید هیومیک و کام  +اسیدآمینه مشراهده نشرد .لرذا در
مجموع میتوان گفت که در شرایط ایرن آزمرایش و یرا شررایط
مشابه ،محلولپاشی کرود کامر (دولیتردرهکترار) +کرود حراوی

نتیجهگیری
نتای حاص از بررسی ا ر نوع و زمران اسرتفاده از کرود برر
عملکرد و اجزای عملکرد زعفران نشان داد که محلولپاشی کود
در بهمن ا رات افزایشی بیشتری نسبت به مصرف آن در اسرفند

اسیدآمینه (نیم لیتر در هکتار) بیشترین عملکرد تر گر را تولیرد
خواهد کررد و محلولپاشری در بهمنمراه در مقایسره برا اسرفند
مناسبتر است.
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Abstract
To evaluate the effects of application time and type of organic and chemical fertilizers on yield and
yield components of saffron, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete
block design with three replications in Sheshtamad, Khorasan Razavi province, Iran. The factors were
time of fertilizer foliar application (January and early February) and the type of fertilizer: Humic acid
(0.5 L.ha-1), Amino acid fertilizer (0.5 L.ha-1), Complete fertilizer (2 L.ha-1), Complete
fertilizer+amino acids (1 L.ha-1+0.5 L.ha-1) and a control without the use of fertilizers. In this
experiment, fresh weight of flower, number of flowers per square meter, stigma length, stigma+style
yield and stigma yield were measured. The results showed that the highest flower fresh weight (200.6
kg.ha-1), number of flowers (68.5), stigma length (2.57 cm), stigma+style yield (3.6 kg.ha -1) and
stigma yield (1.75 kg.ha-1) were achieved by foliar application of complete fertilizer+amino acids.
Fertilizer application time had a significant effect on fresh weight of flower, number of flowers per
square meter, stigma length, stigma+style yield and stigma yield. Fertilizer application in February had
higher positive effect than its application in March. Reaction of yield was also different to time of
fertilizer application. In early February, using complete fertilizer was better compared to other
fertilizers while in March complete fertilizer + amino acid or complete fertilizer had more yield
compared to other fertilizers.
Keywords: Amino acid, Complete fertilizer, Humic acid, Nutrient management, Stigma yield
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