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مقدمه

یلدهی ییاه کافی بوده است .از سوی دیگر در سا دوم ،کاهش

زعفران ( )Crocus sativus L.ییاهی علفی ،یكساله و م علق

آبیاری تا سطح  91درصد در مقایسه با شواهد ( 611درصود نیواز

به خانواده زنبقیان ( )Iridaceaeاسوت ( )Fernandez, 2004و

آبی) منجر بوه کواهش معنویدار تعوداد یول ،عملکورد یولتر و

بهعنوان ییاه ارزشمند و بوم سازیار منطقوه خراسوان و از جملوه

عملکرد کلاله خشك (به ترتیب  78 ،63و  77درصد) شده اسوت

مهمترین محصولات صادراتی کشاورزی کشور محسوب میشود

( .)Koocheki et al., 2014با توجه به ارتباط مثبت بین اندازه

( .)Kafi et al., 2002با وجود قدمت کشت زعفران در مقایسوه

بنههای زعفوران بوا تولیود یول در ایون ییواه ( Gresta et al.,

با بسیاری از محصولات رایج ،این ییاه از فناوریهای نوین سهم

 .)2008; Kumar et al., 2009کاهش معنیدار شواخصهوای

کم ری داش ه و تولید آن بیش ر م کی بر دانش بوومی مویباشود

یل زعفران در سا دوم (در سطح  91درصد نیاز آبی) مویتوانود

( .)Koocheki et al., 2006بهطور مثا این اع قاد وجوود دارد

به دلیل اثرات منفی تنش نسب اً شدید آب بر رشد و عملکرد بنوه

که نیاز کودی و آبوی زعفوران نسوب اً پوایین اسوت ولوی برخوی

های زعفران باشد ،اما تنش جز ی آب به ییواه ( 29درصود نیواز

تحقیقات مؤید این مطلوب اسوت کوه توا  81درصود از تیییورات

آبی) عملکردی مشابه مصر آب در شرای توأمین  611درصود

عملکرد این ییاه وابس ه به مودیریت تیذیوهای و آبیواری اسوت

آبیاری تولید کرد که ممکن است به دلیل سازیاری و رشد ییواه

( .)Abbasian, 2012در همین راس ا تحقیقات نشوان داده کوه

زعفران به اقلیم خشوك و نیمهخشوك باشود ( & Sepaskhah

حاصلخیزی خاك ،مودیریت آبیواری ،وزن و توراکم بنوه نقوش

 .)Kamgar-Haghighi, 2009در پژوهش دیگری ن ایج نشان

بسووزایی بوور بهبووود رشوود و عملکوورد ای ون یی واه ارزشوومند دارد

داد در هر یك از سطوح کشت پرتراکم ،کواهش آبیواری توا 29

( .)Koocheki et al., 2009ایرچه نیاز آبی زعفران نسب اً پایین

درصد نیاز آبی تأثیری در کاهش عملکرد کل بنوههوای دخ وری

است ولی اعما تنش رطوب ی مس قیماً بر عملکرد ماده خشك و

نداشت ،اما در سطح  91درصد نیاز آبی ،عملکرد بنههای دخ ری

خصوصاً عملکرد اق صادی آن اثر منفی مییذارد .در یك مطالعه

بهطور معنیداری تحت تأثیر قورار یرفوت ( Koocheki et al.,

اثرات کاهش  79و  91درصدی نیاز آبی ییاه ،بر راندمان مصر

.)2014

آب بر اساس زعفران دس ه ،زعفران مم از و علوفه خشك نشوان

در مطالعه اثور روش و دور آبیواری بور تولیود بنوه و یلودهی در

داد که بیش رین کارایی مصور آب در توأمین نیواز کامول آبوی

زعفران مشاهده شد که روش آبیاری کرتی با دور آبیاری  71روز

زعفووران بووهدسووت آم ود ( .)Shirmohammadi, 2002ن ووایج

به خاطر مصر آب کم ر نسبت بوه روش جویچوهای ارجحیوت

پژوهشی نشانداد که آبیاری قطرهای بوا دور  71روزه علواوه بور

داشت ،زیرا بنههای درشتتر تولید کرده کوه در یلودهی موؤثرتر

صرفهجویی در میزان آب مصرفی نسبت به روشهای سن ی به-

هس ند .بنابراین آبیاری کرتی نیز به سبب نقش مؤثر در تولید یل

دلیل تولید بنههوای بزرگتور ،بیشو رین میوزان یول را در ییواه

و بنههای بزرگتر ،روش آبیواری توصیهشوده بورای زعفوران در

زعفران تولید مینماید (.)Abbasian, 2012

تحقیق موذکور بووده اسوت ( .)Azizi-Zohan et al., 2006در

به نظر میرسد که زمانبندی آبیاری از کاشت تا آغاز یلدهی در

بررسی دیگری در شهرس ان قاین ن وایج نشوانداد در سوا او

سا او (آبیاری در مرداد و مهرماه) ضوروری مویباشود ،بطوور

روشهای آبیاری (بارانی ،قطرهای ،جوی پش ه و کرتی) توأثیری

مثا تأمین  91درصد نیاز آبی در تحریوك فرآینودهای پویش از

بر رشد بنه و عملکرد یل و کلاله خشك نداشو ند .در سوا دوم

کریمی فرزقی و همکاران ،مقایسه تأثیر روشها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران

بیش رین تعداد یول و عملکورد کلالوه خشوك در تیموار آبیواری
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یرفت.

قطرهای بهدست آمد .در سا سوم نیز آبیاری قطرهای نسبت بوه
سایر روشها برتری داشت .باوجوداین بیشو رین عملکورد بنوه و

مواد و روشها

برگ خشك در سا مذکور مربوط به آبیاری کرتی و حوداقل آن

این پژوهش در مزرعه زعفران چهار ساله واق در جلگهرخ تربت

مربووط بوه آبیواری بوارانی بووده اسوت ( Mollafilabi et al.,

حیدریه با ارتفاع  6221م ر از سوطح دریوا در سوا زراعوی -39

.)2007

 6937انجام شد .دادههای آب و هووایی و ن وایج آزموایش آب و

با توجه به رابطه نزدیكبین اندازه بنه و یلودهی در زعفوران ،در

خاك مربوط به سا اجورای آزموایش در جودو هوای  7 ،6و 9

این پژوهش ،اثر روش و مقدار آبیاری بر سطح بورگ زعفوران و

آورده شده است.

رشد بنه دخ ری در جلگهرخ تربوت حیدریوه موورد بررسوی قورار
جدول  -1آمار ده ساله داده های هواشناسی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تربت حیدریه (اسد آباد)
)Table 1- Decade statistic of Meteorological data from synoptic weather stations in Torbat-e- Heydarieh (Asadabad

متوسط بارندگی

متوسط دمای

حداکثر درجه

حداقل درجه

حداکثر

متوسط تعداد

سالیانه

سالانه

حرارت مطلق

حرارت مطلق

روزهای یخبندان

روزهای یخبندان

Annual
precipitation
)average (mm
250

Annual
temperature
)average (°C
10.5

Absolute
temperature
)maximum (°C
36

Absolute
temperature
)minimum (°C
-28

Frost days
maximum
)(day
150

Average
number of frost
)days (day
125

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب محل اجرای آزمایش
Table 2- Physical and chemical properties of water in experiment site

قدرت یونی هیدروژن
pH
7.60
Meq.lit-1
Non
7.50
2.9
4.49
14.89

هدایت الکتریکی
)(dS.m-1

نسبت جذب سدیم
S.A.R1

EC

1300
anions
Co3-2
CLHCO3
SO4-2
S.Anion

کل مواد جامد محلول
)(mg.lit-2

T.D.S
810
Cations
Ca×Mg
Ca
Mg
Na
K
S.Cation

4.12
Meq.lit-1
7.23
3.10
4.15
7.85
0.12
15.20

جدول  -3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 3- Physical and chemical properties of soil in experiment site

قدرت

هدایت

استفاده

یونی

کربن آلی

درصد

کل مواد خنثی

نیتروژن

اشباع

شونده

الکتریکی

Available K
)(mg.kg-1

هیدروژن
pH

EC
)(dS.m-1

Organic
carbon
)(% OC

%
SP3

%
T.N.V2

کل

جذب

total N
)(%

Available P
)(mg.kg-1
27.6

370

7.87

2.20

0.601

54.71

16.8

0.060

فسفر قابل

پتاسیم قابل

بافت خاک
Soil
texture

سیل ی  -رسی
Clay- silt

6- Sodium Adsorption Ratio
)7- Percentage of total neutralizing Value (% T.N.V
)9- Saturation percentage (% SP
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در این تحقیق اثرات سه روش آبیاری (کرتی ،قطرهای و بوارانی)

اب دای فصل و قبل از اعما آبیاری نیاز آبی زعفوران در منطقوه

بهعنوان عامل اصلی و نیز مقادیر مخ ل آبیواری (توأمین ،611

به روش پنمن -مان یس محاسبه که مقدار آن  7291م ر مکعب

 29و  91درصوود نیواز آبوی ییواه) بووهعنوووان عاموول فرعووی ،بوور

در هک ار بهدست آمد .تأمین آب از شوبکه آبیواری تحوت فشوار

خصوصیات رشدی و برگ و بنه زعفران بهصورت اسپلیت پلوات

مزرعه انجام شد که با طراحوی سیسو م و شوبکه موورد نیواز در

در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسوی

سطح آزمایش و نصب کن ور حجمی ،مقدار آب مورد نیاز پوس از

شد .کرتهای فرعی  9م ر طو و  7م ر عرض داش ند و فاصله

برآورد در هر مرحله آبیاری در کرتهای آزمایش اعما یردیود.

ردی های کاشت نیز  79سان یم ر بود .فاصله کرتهای فرعوی

آبیاری نوبت او (او مهرماه) با اندازه ییوری رطوبوت حجموی

یك م ر و کرتهای اصلی یوك و نویمم ور از یکودیگر در نظور

خاك و تا تأمین رطوبت در حالت ظرفیت زراعی در عمق ریشوه

یرف ه شد .از آنجاییکه زعفران از نظر زراعی در اکثر مناطق به

که در اب دای فصل رشد  19سان یم ر در نظر یرف ه شد ،انجوام

عنوان ییاهی چند ساله پرورش داده میشود ،با توجه به رشود و

شد .بدین منظور تعیین و مقدارآب مورد نیاز هر کرت مشخص و

تکثیر بنهها و تیییر سطح پوشش ییاهی ،نیاز آبی ییواه در طوی

آبیاری انجام یردید .در نوبتهای بعودی آبیواری ،پوس از کسور

سا های مخ ل و نیز در مراحل مخ ل رشدی م فواوت موی-

بارندیی مؤثر مقدار آب مورد نیاز اعما یردید .آبیاری کرتهای

باشد ( )Kafi et al., 2002و بههمین منظور نیاز آبی زعفران با

آزمایشی در هفت نوبت شامل  6مهر 69 ،آبان 9 ،آکر 71 ،اسفند،

روش پنمن -مان یس محاسوبه و اعموا یردیود ( Kafi et al.,

 9فروردین ،او اردیبهشت و  69اردیبهشت ماه م ناسب با عر

 .)2002برای انجام عملیات آبیاری به روش بارانی از روش لوله-

منطقه انجام شد .در  61اردیبهشت برای تعیین صفات مربوط به

های پی فلکس اس فاده شد .در این روش ،آبیاری بصورت بارانی

اندامهای هوایی (برگ و غلا  7)6و  61خرداد ماه سا  39برای

به کرتها داده میشود که ایون نووع آبیواری بوارانی در موزارع

تعیین صفات اندامهوای زیور زمینوی (بنوه) نمونوهبورداری از 91

زعفران تربت حیدریه رایج میباشد .در این روش از لولههای درز

سان یم ر هر ردی (سطحی معاد  1/679م رمرب ) انجام شد و

دار اس فاده میشود که آب تحت فشار از سوراخهای بوا زوایوای

پس از ان قا نمونهها به آزمایشوگاه ،صوفاتی ماننود تعوداد بنوه

مخ ل خارج و در سطح مزرعه پخش مییردد .در این روش بوا

دخ ری ،اندازه بنهها ،وزن خشك بنهها ،تعداد برگ ،قطور بورگ،

تنظیم فشار ورودی آب ،عورض پاشوش قابول کن ور و انودازه

وزن خشك برگ و غلا  ،طو برگ و غلا انودازهییوری شود.

ییری آن ساده میباشد.

برای اندازهییری طو  ،قطور و وزن خشوك بورگ ،بورگهوای

در روش آبیاری قطرهای ،ان قا آب بهوسیله لوله اصلی انجوام و

ییاهان موجود در سطح نمونهبرداری از محول طوقوه قطو و در

با اتصا لولههای تیپ بهفاصله  91سان یم ری به آن بهنحوی-

ظرو دربس ه نگهداری شدند .در آزمایشگاه قطر برگ بهوسویله

که در بین هر دو ردی زعفران یك لوله تیپ کار یذاشو ه شود،

کولیس و طو برگ و غلا توس خ کش اندازهییری یردیود.

آبیاری انجام یردید.
در روش آبیاری کرتی ،مرز کرتها ایجاد و با ان قا آب بوسویله
لوله که به شبکه اصلی م صل است ،آبیواری اعموا یردیود .در

6 -Sheath
 -7اهمیت اندازهییری شاخص غلا به این علت است که آنوالیز وزن خشوك کول
انجام شده و وزن خشك کل نیز نشان دهنده میزان تولیود موواد از سوطح ف وسون ز
کننده برگ است.

کریمی فرزقی و همکاران ،مقایسه تأثیر روشها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران
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برای خشكکردن برگها ،پاکتهای حاوی بورگهوا در آون بوا

آبیاری از  611به  29و  91درصود نیواز آبوی منجور بوه کواهش

دمای  21درجه سان ییراد برای مدت  71ساعت قرار داده شد و

پهنووای بوورگ (بووهترتیووب  67و  76درصوود) شوود (جوودو .)1

پس از آن وزن برگها اندازهییری شد .همچنوین جهوت تعیوین

برهمکنش روش و مقادیر آبیاری بر وزن خشوك بورگ و غلوا

سطح برگ از معادله  6اس فاده شد (.)Kafi et al., 2002

معنیداری بود (جدو  .)6هر چند که بیش رین وزن خشك برگ

()6

A=31.797 × W+ 112.05

و غلا در روش آبیاری قطرهای و در سطح توأمین  611درصود

 :Aسطح برگ (سان یم ر مرب ) و  :Wوزن خشك برگ (یرم)

نیاز آبی ییاه زعفران تولید شد (جدو  ،)9ولی در روش قطرهای

افزون بر این ،بهمنظور اندازهییری وزن خشك بنههوا ،بنوههوای

کاهش آبیاری از  611به  91درصد نیاز آبی بهترتیب کواهش 92

مذکور قطعه قطعه شده و در آون  89درجه سان ییراد بوهمودت

و  96درصد وزن خشك برگ و غلوا را بوه دنبوا داشوت ،در

 18ساعت خشك شدند .در پایان ،تجزیه و تحلیل آماری دادههوا

صورتیکه این کاهش در روش آبیاری بارانی بهترتیوب  92و 18

با اس فاده از نرم افزار  SAS 9.1و مقایسه میوانگین تیمارهوا بوا

درصد و در روش آبیاری کرتی بهترتیب  98و  13درصد بود کوه

اس فاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اح ما  9درصود

تفاوت خاصی نداشت و نشاندهنده این است که اعما تونش و

انجام شد.

کاهش سطح آبیاری اثر یکسانی بور وزن خشوك بورگ در سوه
روش آبیاری دارد (جدو  .)9این ن ایج نشان میدهد که ایرچوه

نتایج و بحث

نیاز آبی زعفران نسب اً پایین است ،ولی اعما تنش رطووب ی بور

ن ایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر روش و مقدار آبیواری بور

رشد برگ و غلا ییاه شدیداً اثر دارد و بنابراین هرچند زعفوران

صفات تعداد کل برگ معنیدار بود (جدو  )1و آبیواری زعفوران

بهعنوان ییاهی م حمل به خشکی شناخ هشده است ،لیکن نباید

به روش قطرهای باعوث افوزایش تعوداد آن نسوبت بوه دو روش

در شرای تونش خشوکی قورار ییورد ( .)Goliaris, 1999زیورا

بارانی و کرتی (به ترتیوب  8و  61درصود) شود (جودو  .)9اثور

کمبود رطوبت خاك از مهمترین عوامل کاهش عملکرد زعفوران

سطح آبیاری نیز بر صفت مذکور معنیدار بود و کاهش آبیاری از

است و رشد اجزاء ییاه نیز بهشدت م أثر از شرای رطووب ی موی

سطح  611به  29و  91درصد نیاز آبی ییواه منجور بوه کواهش

باشوود ( .)Kafi, 2002ن ووایج آزمووایش غلووامی و همکوواران

تعداد کل برگ (به ترتیب  6/9و  66درصد) شد .طو بورگ نیوز

( )Gholami et al., 2006نشان داد که تونش خشوکی سوبب

تحت تأثیر آبیاری قطرهای نسبت بوه دو روش آبیواری بوارانی و

کاهش وزنتر و خشك کل ییاه شد ،در حالیکه افزایش نسوبت

کرتی به ترتیب  71 ،67درصد افزایش داشت .همچنوین آبیواری

وزن برگ به بنه را به دنبا داشوت .علوت افوزایش تولیود مواده

ییاهان بر اساس  91درصد نیاز آبی نیز منجر به کاهش  2و 62

خشك در شرای آبیاری مطلوب ،یس رش بیش ر بورگ و توداوم

درصدی طو برگ نسبت به آبیاری براساس فراهمی  29و 611

سطح آن میباشد که موجب ایجاد منب مناسب جهوت اسو فاده

درصد نیاز آبی شد (جدو  .)9اثر روش آبیاری بر صوفت پهنوای

هر چه بیش ر از نور دریاف ی شده و تولید ماده خشك بهبودیاف وه

برگ زعفران نیز معنیدار بود (جودو  )1و آبیواری زعفوران بوه

اسووت ( .)Osborne et al., 2002بوورگهووا انوودام اصوولی

روش قطرهای باعث افزایش مقدار ایون شواخص نسوبت بوه دو

دریافتکننده نور و مهمترین محول انجوام ف وسون ز در ییاهوان

روش بارانی و کرتی (به ترتیب  79 ،69/9درصد) شد (جدو .)9

زراعی هس ند .با افزایش سطح برگ میزان دریافت تشعش هوم

اثر میزان آبیاری نیز بر صوفت موذکور معنویدار بوود و کواهش

افزایش مییابد .رشد زودتر و سطح بورگ بیشو ر ایون امکوان را
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برای ییاه فراهم میآورد که از نهادهها بهصورت بهینوه اسو فاده

اثر مقدار آبیاری نیز بر صفت موذکور معنویدار بوود (جودو  )8و

شود تا تولید مواد ف وسن زی بیش ر و بنههای بزرگتری در پایان

کاهش آبیاری از  611بوه  29و  91درصود نیواز آبوی منجور بوه

فصل رشد تولید شود .در مرحله رشد رویشی زعفران که طولوانی

کاهش تعداد بنههای دخ ری (بوه ترتیوب  69و 67درصود) شود.

ترین مرحله فنولوژیکی آن محسوب میشود ،برگها بوهعنووان

آبیاری زعفران به روش قطرهای باعث بزرگتور شودن م وسو

اندام تولید کننده مواد ف وسن زی ،مواد پرورده لازم برای رشد بنه

قطر بنه دخ ری نسبت به دو روش بارانی و کرتی (به ترتیب 2/9

ها و ریشه را فراهم نموده است و به آنها من قل میکنند .میزان

و  61درصد) شد .همچنین کاهش سطح آبیاری از  611به  29و

مواد ان قا یاف ه به بنه و ریشههوا بوه سوطح ف وسون ز کننوده و

 91درصد نیاز آبی ییاه ،کاهش اندازه بنههای دخ ری (به ترتیب

راندمان ف وسن ز در واحد سطح برگ بس گی دارد ( Kafi et al.,
 .)2002براساس ن وایج تحقیوق ترابوی و صوادقی ( & Torabi

 )Sadeghi et al., 1994با تحلیل رف ن بنههای مادری ،ریشوه
های بنه نقشی در جذب مواد غذایی ندارند و درشتتر شدن بنوه
دخ ری پس از این ،مربوط به ان قا مح ویات بنه مادری به بنوه
دخ ری و همچنین ف وسن ز برگها میباشد .در این آزمایش نیوز
مشاهده یردید که وزن و تعوداد بنوه دخ وری در روش آبیواری
قطرهای و در سطح تأمین  611درصد نیاز آبی زعفران م ناسوب
با افزایش وزن ،طو و قطر برگ افوزایش یافوت .در آزمایشوی

 2و 79درصد) را بهدنبا داشت (جدو  .)8وزن خشك بنوههوای
دخ ری تحت تأثیر آبیاری قطرهای نسوبت بوه دو روش آبیواری
بارانی و کرتی بهترتیب  77و  91درصد افزایش داشت .افزون بر
این ،آبیاری ییاهان بر اساس  91درصد نیاز آبی منجر به کاهش
 79و 86درصدی وزن خشك بنه نسبت به تیمارهای توأمین 29
و  611درصد نیاز آبی ییاه شد(جدو  .)8افزایش تولید در ییواه،
تاب وجود آب قابل وصو در محوی ریشوه و در ن یجوه ان قوا
عناصر غذایی لازم از ریشه به برگها و در نهایت انجام ف وسون ز
در شرای بهینوه اسوت .شویر محمودی ( Shirmohammadi,

 )2002نشان داد که هر چند نیاز آبی زعفران نسب اً پایین اسوت،

دیگر نصرآبادی ( )NasrAbadi, 2012نشان داد کوه وزن بنوه

ولی اعما تنش رطوب ی و کمبود رطوبوت خواك ،مسو قیماً بور

م ووأثر از خصوص ویات مربوووط بووه طووو و عوورض بوورگ بووود،

عملکرد مواده خشوك ،رشود بنوه زعفوران و خصوصواً عملکورد

بهطوریکه بنههای درشت و دارای بیش رین درصد ماده خشوك

اق صادی آن اثر منفی دارد .در مطالعه موذکور آبیواری توا سوطح

از بنههای مادری به وجود آمدند که داری برگهای بوزرگ و بوا

تأمین  79و  91درصد نیاز آبی ییاه منجور بوه کواهش رانودمان

وزن خشك بیش ری بودند.

مصر آب براساس میزان بنه دخ ری شود و بیشو رین کوارایی

در پژوهش حاضر ن ایج نیز مشاهده شد که برگها و غلا هوای

مصر آب در تیمار تأمین نیاز کامل آبی زعفران بهدسوت آمود.

بزری ر و بوا وزن بیشو ر ،در روش آبیواری قطورهای و در سوطح

سووورندرا و همکوواران ( ،)Surendra et al., 1994جووانگیر و

تأمین  611درصد نیاز آبی ییاه زعفران تولید شد.

همکوواران ( )Jangir et al., 1996و حسوونی و امیوودبیگی

اثر روش و مقدار آبیاری بر صفات تعداد ،اندازه و وزن خشك بنه

( )Hassani & Omidbeigi, 2002نیز با بررسی اثر آبیواری و

های دخ ری معنیدار بود (جدو  .)2از آنجاییکه تعداد بنوههوای

تنش خشکی بر رشد تعدادی از ییاهان دارویی یزارش کردند که

مادری در سا قبل تشکیل شده بنابراین هویچ یوك از عملیوات

آبیاری اثر معنیداری بر عملکرد اق صادی داشت ،به طووریکوه

زراعی سا جاری تأثیری بر آن نداشو هاند .آبیواری زعفوران بوه

افزایش آبیاری باعث رشد مطلوب شوده و عملکورد بالواتر را بوه

روش قطرهای باعث افزایش تعداد بنههای دخ ری نسبت بوه دو

همراه داشت.

روش بارانی و کرتی (به ترتیب  61و  91درصد) شود (جودو .)8

کریمی فرزقی و همکاران ،مقایسه تأثیر روشها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران
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کریمی فرزقی و همکاران ،مقایسه تأثیر روشها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران
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برخی محققان مع قدند که اعما جز ی تنش آب به ییاه (تأمین

به اقلیم منطقه) منطقی و قابل توجیه باشد ( Koocheki et al.,

 29درصد نیاز آبی) ،منجر به تحریك رشد ریشههای ییاه جهت

 .)2014در مطالعه حاضر که در اقلیمی خشك و نیمهخشك اجرا

جذب بیش ر عناصر غذایی از خاك میشود و افزایش تخصویص

شده است مشاهده شد که کاهش آبیواری از سوطح  611بوه 29

عناصر غذایی به اندام زیر زمینی (بنههای زعفوران) را بوهدنبوا

درصد نیاز آبی سبب کاهش معنیدار خصوصیات رشدی بنههای

دارد .بهعبارت دیگر ،بهنظر میرسد که بوهدنبوا تحریوك رشود

دخ ری شده و عملکورد بنوه دخ وری را کواهش داد .در مطالعوه

ریشه ،درصد جذب عناصر غذایی از خاك افزایش مییابد .با این

دیگری نیز مشاهده شد که افزایش تعداد بنه در مزارع چندسواله

وجود اعما تنشهای شدیدتر (تأمین  91درصود نیواز آبوی) بور

زعفران سبب افزایش شدید رقابوت آنهوا در جوذب آب و موواد

رشد ریشه و عملکرد بنههای دخ ری زعفران توأثیر منفوی را بوه

غذایی میشود و لذا با کواهش میوزان آبیواری مقودار بنوههوا و

دنبوا دارد ( ;Sepaskhah & Kamgar-Haghighi, 2009

عملکرد آنها شدیداً کم ر مویشوود (.)Khazaei et al., 2013

 .)Yarami et al., 2011در همین راس ا بیان شده است کوه بوا

پژوهش حاضر نیز در مزرعوه چهوار سواله زعفوران انجوام شود،

در نظر یورف ن ارزش اق صوادی بالوای آب مصورفی در منواطق

بنابراین بهنظر میرسد بهدلیل رقابت شدید بنهها در جوذب آب و

خشك و نیمه خشك کشور ،بهنظر میرسود کوه برناموه آبیواری

مواد غذایی مورد نیاز رشد ،کاهش میزان آبیاری منجر به کوچك

زعفران بر اساس فراهمی  29درصد نیاز آبی ییاه میتواند (بس ه

شدن بنهها و کاهش عملکرد بنه شده است (جدو .)8

جدول  - 7نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات رشدی بنههای دختری زعفران تحت تأثیر روش و مقدار آبیاری
Table 7- Results of variance analysis (mean of squares) growth traits replacement corms of saffron affected by irrigation
method and level

وزن خشک بنههای

قطر بنههای

تعداد کل بنههای دختری

دختری

دختری

Dry weight of
replacement corms

Replacement
corms diameter

Total number of
replacement
corms

درجه آزادی

منابع تغییر

df

)Source of variation (S.O.V

43493ns

2.64ns

5349ns

2

تکرار

**286412

**12.15

**79717

2

52867

2.67

1751

4

**1084307

**62.6

**207113

2

4757ns

1.96ns

1723ns

4

40621

1.44

9024

12

-

-

-

26

17.2

5.20

14.6

-

Replication

روش آبیاری
Irrigation method

خطای او
)E (a

سطح آبیاری
Irrigation level
روش آبیاری× سطح آبیاری
Irrigation method × Irrigation
level

خطای دوم
)E (b

کل
Total
ضریب تیییرات (C.V.) %

 : **,*, nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح اح ما  9و  6درصد.
ns,* and **, non-significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.
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جدول  -8نتایج مقایسه میانگین صفات مربوط به بنههای دختری زعفران تحت تأثیر روش و مقدار آبیاری
Table 8- Mean comparison replacement corms traits of saffron affected by Irrigation method and level

وزن خشک بنههای

قطر بنه

تعداد کل

دختری

دختری

بنههای مادری

Dry weight of
replacement corms
)(g.m-2

Replacement
corms
)diameter (mm

Total number of
mother corms
)(No.m2

Total number of
)replacement corms (m2

1020b

22.2b

602a

*545c

1119 ab

22.7 ab

618a

664b

1366a

24.4a

602a

731a

1492a

25.3a

600a

781a

تعداد کل
بنههای دختری

تیمار
Treatment

روش آبیاری
Irrigation method

کرتی
Basin

بارانی
Sprinkler

قطرهای
)Drip (Tape

مقدار آبیاری
Irrigation level
 %611نیاز آبی ( 100 Water

))% Requirment (WR
 %29نیاز آبی ()% 75 WR
678b
632a
23.7b
1211b
 %91نیاز آبی ()% 50 WR
482c
592a
20.2c
802c
* :برای هر عامل و در هر س ون میانگینهای با حداقل یك حر مشابه اخ لا معنیداری با یکدیگر بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اح ما پنج درصد ندارند.
*: For each factor and in each column means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at 5% level
of probability.

در آزمایش کنونی روش آبیاری قطرهای رشد و عملکرد بنههوای

سطح تأمین  611درصد نیاز آبی ییاه زعفران تولید شد .بهطوری

دخ ری زعفوران را افوزایش داد .در مطالعوه مشوابهی اثور روش

که در روش قطرهای کاهش آبیاری از  611بوه  91درصود نیواز

آبیاری (کرتی و جویچهای) بر روی رشد بنوه زعفوران بررسوی و

آبی بهترتیب کاهش  92و  96درصد وزن خشك برگ و غلا را

مشاهده شد که آبیاری کرتی منجر به تولید بنههای بزری ور شود

به دنبا داشت .آبیاری قطرهای زعفران سبب افزایش تعداد بنوه

( .)Azizi-Zohan et al., 2006در حالیکه در پژوهش دیگری

های دخ ری و وزن آنها نسبت به دو روش بارانی و کرتی شود.

آبیاری بهصورت تیپ ،علاوه بر صرفهجویی در میزان آب مصرفی

کاهش آبیاری از سطح  611به  91درصد نیاز آبوی ییواه ،تعوداد

نسبت به روشهای سن ی منجر به تولید بنههای بزرگتری شود

بنههای دخ ری و وزن آنها را شدیداً کاهش داد (به ترتیوب 67

( .(Abbasian, 2012در مجموع بهنظر میرسود ،بوا توجوه بوه

و  86درصد) درصورتیکه کاهش  79درصدی نیاز آبوی (آبیواری

محدودیت دس رسی به مناب آبی در مناطق خشك و نیمهخشك

ییاه با  29درصد نیاز آبی) نسبت به  611درصد نیاز آبی ،کاهش

و با عنایت به افزایش کارایی مصر آب و نیز رشود و عملکورد

اندکی را در مقدار و وزن بنههای دخ ری ایجاد کرد (بهترتیوب 2

زعفران در شرای آبیاری قطرهای ایون روش آبیواری بوهعنووان

و  79درصد) .در مجموع بهکارییری روش آبیاری قطرهای موی-

الگویی در توسعه کشت مزارع زعفران توسعه یابد.

تواند با توجه به محدودیت مناب آبی و کارایی بیش ر آن بهعنوان

نتیجهگیری

الگویی در آبیاری مزارع زعفران اس فاده شود.

بیش رین وزن خشك برگ و غلا در روش آبیاری قطرهای و در
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Abstract
In order to compare the effect of irrigation levels and methods on leaf area and replacement
corm production of saffron during 2013-2014 growing season, a split plot experiment was
conducted in randomized complete block design with three replications in the Jolgeh Rokh
District, in 35 km Torbat Heydarie. The main plot basin irrigation, drip and sprinkler irrigation
and sub plot was three levels of irrigation (100, 75 and 50 percent water requirement of saffron).
The traits studied were including dry weight, number, diameter and length of leaf, dry weight,
size and number of replacement corms, weight and length sheath. Sampling for determining the
characteristics of leaf and sheath was done on April 30, and for corm it was done on May 31,
2014. The results showed that in the irrigation method treatments, the most dry weight of corm,
leaf and sheath weight, size and number of replacement corm, number, diameter and length of
leaf were observed in the case of drip irrigation. In addition, the best yield was observed in drip
irrigation and the lowest amount was seen in basin irrigation. Saffron irrigation with the drip
method resulted in an increase of the number of replacement corms compared to the sprinkler
and basin methods (10 and 34 percent, respectively). The effect of irrigation levels was
significant on some of the traits that were studied and the most yield was related to 100 percent
irrigation level and the lowest one was in the 50 percent water requirement. Reducing irrigation
from 100 to 50% crop water requirement severely reduced replacement corms number and their
weight (62 and 86 percent, respectively). Consequently, the most photosynthesis level of
Saffron and also the maximum amount of total number and total weight of replacement corms
were obtained in the drip irrigation case and 100 percent irrigation level.
Keywords: Drip irrigation, Sprinkler irrigation, Basin irrigation, Corm, Water requirement.
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