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بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران ( )Crocus sativus L.تحت تأثير سيستمهاي تغذيه
آلی ،بيولوژيكی و شيميايی در منطقه گناباد
محمدبهزاد امیری 1و یاسر اسماعیلیان
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اميری ،م.ب ،.و اسماعيليان ،ی .0 31 .بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران ( )Crocus sativus L.تحت تأثير سيساتمهاای
تغايه آلی ،بيولوژيکی و شيميايی در منطقه گناباد .زراعت و فناوری زعفران. 7-11 :)0(7 ،
چکيده
به منظور ارزيابی واكنش گياه زعفران به كودهای ملتل دامی ،زيستی و شيميايی آزمايشی به صورت كرتهاای خارد شاده در قالاب
طرح بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتی جهاد كشاورزی گناباد طی سالهای زراعی  0 31-30و  0 30-31صاورت
گرفت .عامل اصلی بصورت كاربرد كود گاوی به ميزان  11تن در هکتار و عدم مصرف كود و عامل فرعی متشکل از تيمارهای :شاهد (عدم
مصرف كود) ،نيتروكسين ( 0ليتر در هکتار) ،بيوفسفر ( ليتر در هکتار) ،بيوسولفور ( 0كيلوگرم در هکتاار) ،اسايد هيوميا

( 01كيلاوگرم در

هکتار) و كود شيميايی (به ترتيب  011 ،001و  011كيلوگرم در هکتار از منابع اوره ،سوپر فسافات تريپال و ساولفات پتاسايم) باود .نتااي
آزمايش مشل

كرد اثر متقابل تيمارهای كود گاوی و كودهای بيولوژيکی و شيميايی بر صفات عملکرد گل تر ،كالله تر و كاللاه خشا

معنیدار بود .بيشترين عملکرد گل تر ( 010كيلوگرم در هکتار) از اعمال كود بيوفسفر همراه با مصرف  11تن در هکتار كاود گااوی حاصال
شد .عملکرد كالله تر در تيمار كود شيميايی تحت شرايط مصرف كود گاوی بيشترين افزايش (ميانگين عملکرد  01110گرم در متر مربع) را
نشان داد .درحالی كه عملکرد كالله خش

در نتيجه مصرف بيوفسفر حداكثر مقادير ( 0 00گرم در هکتار) را حاصل كرد .اثر كود گاوی بار

صفات بنه معنیدار شد .تعداد بنه در واحد سط و عملکرد بنه افزايش  03درصدی را در اثر مصرف كود گاوی نسبت به تيمار شاهد در سال
دوم نشان دادند .در بين تيمارهای كود بيولوژيکی و شيميايی ،بيشترين تعداد بنه ( 111بنه در متر مربع) و عملکارد بناه ( 1110كيلاوگرم در
متر مربع) درنتيجه اعمال كود بيوفسفر بدست آمد .بر اساس نتاي بدست آمده ،مصرف كود دامی توصايه شاده بصاورت تلفيقای هماراه باا
كودهای بيولوژيکی بلصوص كود بيوفسفر در شرايط اقليمی و خاكی مشابه با محل اين آزمايش توصيه میگردد.
کلمات کليدی :اسيد هيومي  ،بيوسولفور ،بيوفسفر ،كود دامی ،نيتروكسين.
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دارد ( .)Pahla et al., 2013محتوای ماده آلی خاک اصاوالد باه

مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.به عناوان يا

گيااه چناد

عنوان ي

معيار و شاخ

كليدی در تعيين كيفيت خاک زراعی

ساله متعلق به تيره  Iridaceaeبه عنوان گرانبهاترين گياه دنياا

مطرح میباشد ( .)Riley et al., 2008حفظ و نگهداری مقاادير

و طااالی ساارر شااناخته ماای شااود ( ;Fernandez, 2004

كافی از ماده آلی خاک اهميت ويژهای در دساتيابی باه پاياداری

 )Saeidnia, 2012كه اصوالد ،ارزش و اهميت آن بيشتر بلااطر

توليد در ي

بوم نظام كشااورزی دارد ( Carter, 2002; Ding

ويژگیهای منحصر به فرد دارويی ،ادويهای ،رناگ دهای ،طعام

 .)et al., 2012تحقيقات زيادی نشان دهنده اثرات مطلوب ماده

خاص و عطر قوی آن است ( .)Gresta et al., 2008اين گيااه

آلی خاک در اصالح و بهبود تجمع خاكدانهها ،تلللال ،هادايت

در محدوده شرايط اقليمی متغياری قابال كشات باوده و بارای

هيدروليکی ،ظرفيت نگهاداری آب در خااک ،افازايش مقاومات

گيااهی مناساب مایباشاد.

خاااک در براباار فرسااايش ،كاااهش وزن ملصااوص ظاااهری و

همچنين ،در دهههای اخير گرايش زيادی به اين گياه دارويای و

فشاردگی خااک دارد ( Celik et al., 2004; Leroy et al.,

معطر در بوم نظامهای كشاورزی كم نهااده باه عناوان گيااهی

 .)2008مجموعه اين عوامال و ظرفيات كاود دامای در تاأمين

گياه ماورد عالقاه در

عناصر غاايی مورد نياز گياه در طول دوره رشد محصاول ،رشاد

است چرا كه گياهی كم توقع بوده و مصارف

بيشتر و بهتر ريشه و اندام هوايی و نهايتاد ،بهبود عملکرد كمی و

آب آبياری ،كودها ،آفتکشهاا و علفکاشهاای شايميايی را باه

كيفی محصول را بههمراه خواهد داشت ( ;Blaise et al., 2005

ميزان زيادی كاهش میدهد (.)Gresta et al., 2008

.)Singh et al., 2003

نواحی اقليمی خش

و نيمه خش

جايگزين صورت گرفته است .زعفران ي
كشاورزی ارگاني

در بوم نظامهای كشاورزی بررسی و شناخت عوامل زراعی و

محمدزاده و پاسابان ( Mohammadzadeh & Pasban,

مديريتی افزايش دهنده كميت و كيفيت محصول بسايار مهام و

 )2006با انجام پژوهشی اظهار داشاتند كااربرد كاود گااوی باه

اجتناب ناپاير بوده كه به منظور بهبود عملکرد گياه باياد اعماال

ميزان  0تن در هکتار افزايش تعداد و اندازه بنه را در پی داشته

گردنااد ( .)Larcher, 2003عواماال و فاكتورهااای زيااادی در

كه در نتيجه ،عملکرد گل زعفران بهبود يافات .انجاام آزماايش

افزايش و كاهش عملکرد كمی و كيفی زعفران نقش دارناد كاه

ديگری نيز مشل

كرد كاربرد  11تن در هکتار كود دامای باه

در اين ميان ،يکی از مهمترين آنهاا ماديريت تغاياهای تحات

طور معنیدار و محسوسی موجاب افازايش عملکارد و شااخ

تأثير مصرف انواع كودهای شيميايی ،بيولاوژيکی و دامای اسات

برداشت زعفران شد كاه نگارنادگان علات ايان امار را افازايش

(.)Hemmati-Kakhki & Hosseini, 2003

حاصلليزی خاک و دسترسی عناصر غاايی بارای گيااه عناوان

كود دامی ي

منبع ارزشمند جهت افزايش ماده آلی ،بهباود

كردند (.)Yaram & Sepaskhah, 2015

خصوصيات فيزيکی خاک و تأمين عناصر غاايی مورد نيااز گيااه

امروزه كودهای زيستی نقش مهمای در تاأمين نهاادههاای

بلصوص برای مناطقی است كه كودهای شيميايی در دساترس

مورد نياز در كشاورزی پايدار داشته و میتوانند جايگزين مناسبی

نبوده و يا گران میباشند .هرچند ،دستيابی به حداكثر باازدهی از

برای كودهای شيميايی به منظور تأمين عناصر غاايی مورد نيااز

مصرف كود دامی نياز به كاربرد صاحي و ميازان مناساب از آن

محصاوالت زراعای و بااغی باشاند ( .)Wu et al., 2005ايان

بررسی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران...

كودها متشاکل از اناواع قاار هاا و بااكتریهاای آزادزی و ياا

عملکرد كالله خش
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زعفران گااشت.

همزيست بوده كه با بهبود شرايط تبديل حالات عناصار غااايی

هدف از اين پژوهش بررسی واكنش عملکردی گياه دارويای

همچون اسيديته و غيره از فرم تثبيت شده و غير قابل دساترس

و ارزشمند زعفران به كود گااوی باه عناوان فاراوانتارين و در

به حالت قابل جاب توسط گياه ،جوانه زنی ،رشد و نمو و افزايش

دسترسترين كود آلای در منطقاه گنابااد و تغاياه باا كودهاای

كارايی مصرف منابع محيطی را سبب مای شاوند ( Rajendran

بيولوژيکی در مقايسه با كود دهی شيميايی بود.

 .)& Devaraj, 2004; Vessey, 2003عالوه بر اين ،كودهای

مواد و روشها

بيولوژيکی كه به منظور آزادسازی عناصر خاصی ماورد مصارف

اين آزمايش در مزرعه تحقيقاتی وابسته به جهااد كشااورزی

قرار میگيرند ،افزايش جاب ساير عناصر ،بهبود ساختمان خاک،

گناباد با طول جغرافيايی  01درجه و  1دقيقه شارقی و عارض

كاهش ابتالی گياه به آفات و بيماریها و نهايتاد بهبود عملکرد و

جغرافيايی  1درجه و  1دقيقه شامالی و ارتفااع  0110متار از

كيفيت محصول را به همراه دارند (.)Welbaum et al., 2004

سط دريا در دو سال زراعی  0 31-30و  0 30-31اجارا شاد.

آيمو و همکاران ( )Aimo et al., 2010در مطالعاهای روی

ميانگين درجه حرارت و بارندگی ساليانه در اين منطقه به ترتيب

اثر باكتریهای محرک رشد بر زعفران به اين نتيجه رسيدند كه

 07/درجه سانتیگراد و  01ميلیمتار مایباشاد .آزماايش باه

كاربرد تنها و يا در تلفيق با ميکوريزا باعث بهبود خصوصيات بنه

صورت كرتهای خرد شده و در قالب بلوکهای كامل تصاادفی

و افزايش گل گردياد .در آزماايش ديگاری افازايش تعاداد بناه

در سه تکرار انجام شد .سطوح عامال اصالی باه صاورت شااهد

كاللااه زعفاران در نتيجاه اعمااال

(عدم مصرف كود) و مصرف  11تن در هکتار كاود دامای (كاود

كودهای هيوميکی و كودهاای بيولاوژيکی گازارش شاده اسات

گاوی) ،و سطوح عامل فرعی مشتمل بار شااهد (عادم مصارف

( .)Aytekin & Acikgoz, 2008داليال اثارات مفياد اسايد

كود) ،نيتروكسين ( 0ليتر در هکتار) ،بيوفسفر ( ليتر در هکتاار)،

بر رشد و عملکرد محصاوالت زراعای را مایتاوان باه

( 01كيلوگرم در

دختاری و وزن تار و خشا

هيومي

بيوسولفور ( 0كيلوگرم در هکتار) ،اسيد هيومي

افزايش قدرت جاب آب و عناصر غاايی توساط گيااه ،افازايش

هکتار) و كود شيميايی (به ترتيب  011 ،001و  011كيلاوگرم در

فراهمی عناصر غاايی ،توسعه سيساتم ريشاهای گيااه ،افازايش

هکتار از منابع اوره ،سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم) باود.

محتوای كلروفيل و فعاليت آنزيمهای گياهی نسابت داد ( Ohta

قبل از اجرای آزمايش جهت آنااليز خصوصايات خااک از نقااط

.)et al., 2004

ملتل مزرعه و از عمق  1- 1سانتیمتری خاک نمونه بارداری

نتااي پاژوهش كاوچکی و همکااران ( Koocheki et al.,

صورت گرفت و پس از تهيه نمونه مركب به آزمايشاگاه منتقال

 )2011در مورد اثر كودهای آلی و بيولوژيکی بار گيااه زعفاران

گرديد .مساحت هر كرت  1متر مربع ،فاصله بين كرتها  1/0متار

كرد مصرف كود بيولوژيکی نيتروكسين اثرات مثبات و

و فاصله بين بلاوکهاا  0متار در نظار گرفتاه شاد .بار اسااس

معنیداری بر تعداد بنه خواهری اين گياه داشت .از طرف ديگار،

تيمارهای آزمايش ،كود دامی و كود شيميايی قبال از كاشات باا

امياادی و همکاااران ( )Omidi et al., 2009بااا بررساای اثاار

خاک مللوط گرديد .خصوصيات خاک محل اجارای آزماايش و

كودهای بيولوژيکی و شيميايی بر صفات گياه دارويی زعفران به

كود دامی مورد استفاده در جدول  0ارائه شده است.

مشل

اين نتيجه رسيدند كه كود شيميايی بيشترين تأثير را بر افازايش
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جدول  -1ويژگیهای فيزيکوشيميايی خاک و کود دامی
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil and manure

اسيدي

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

کربن آلی

هدايت
الکتريکی

ته

)EC (dS.m-1

pH

Potassium
)(%

Phosphorous
)(%

Nitrogen
)(%

Organic carbon
)(%

2.3

7.7

0.049

0.003

0.14

0.56

7.9

8.4

0.912

0.271

4.12

17.03

بافت خاک
Soil texture

Siltyلومی-سيلت

خاک

loam

Soil

-

كود دامی
Manure

كاشت بنهها در اول مهر ماه  0 31در ردي هايی باا فاصاله

مرحله از دو متر مربع وسط هر كرت با حاف اثر حاشيهای انجام

 1سانتیمتر و فاصله روی ردي  01سانتیمتار ( 1بناه در هار

گرفت .دوره گلدهی در سال اول از  03آبان تاا آذر و در ساال

كپه با ميانگين  1تا  1گرم) و با عمق كاشت  00سانتیمتر انجام

دوم از  0آبان تا  7آذر ماه به طول انجاميد .گلهای هار كارت

شد .بعد از كاشت بالفاصله آبيااری كارتهاا بصاورت ساطحی

بالفاصله پس از برداشت در داخل كيسه های نايلونی قارار داده

(غرقابی) صورت گرفته و جهت اطمينان از سبز شدن يکنواخات

شده و جهت اندازهگياریهاای مربوطاه باه آزمايشاگاه منتقال

بنهها و ظهور گل ،آبياری دوم ي

هفته بعاد و بصاورت ساب

گرديدند .پس از اندازهگيری وزن تر گال باا اساتفاده از تارازوی

اعمال گرديد .ساير تيمارهای كودی شامل نيتروكسين ،بيوفسفر،

ديجيتال با دقت  1/110گرم ،كاللهها از گلها جدا شاده و پاس

همراه با آب آبياری اول به كرتهای

بدست

بيوسولفور و اسيد هيومي

از توزين ،در سايه خش

شدند .سپس ،وزن كالله خش

مربوطااه اعمااال گرديااد .نيتروكسااين (دارای باااكتریهااای

آمده از هر كرت نيز ثبت گرديد .نمونهگيری از بنهها در در اندازه

 Enterobacter cloaceaو  )Pseudomonas sp.و بيوفسافر

گيااری اول و دوم بااه ترتيااب در تاااريخ  00خاارداد  0 30و 0

(دارای بااكتریهاای  Pseudomonas sp.و Enterobacter

خرداد  0 31بصورت تصادفی از سط  1سانتیمتار مرباع هار

 )sp.با ( CFUتعداد سلول زنده در هر ميلیليتر) برابر باا  011از

كرت صورت گرفته و تعاداد بناه خاواهری و وزن بناه در واحاد

شركت فناوری زيستی مهر آسيا ،بيوسولفور (دارای باكتریهاای

سط محاسبه شد.

 )Thiobacillus sp.با  CFU=017از شركت زيست فناور سبز

در نهايت ،تجزيه واريانس دادههای برداشت شده از دو ساال

با نام تجاری پوهوموس (محصول كشور آلمان)

آزمايش توسط نرم افزار آماری  SASنسله  3صاورت گرفتاه و

مورد استفاده قرار گرفت .در سال دوم

مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون دانکن و در سط احتماال

و در تيمار كود شيميايی مقدار  70كيلوگرم در هکتار اوره قبل از

 % 0صورت گرفت .جهت رسم نمودارها نيز از نرم افازار Excel

اولين آبياری ( 0مهر ماه  )0 30در سط كرت مربوطه پلاش

استفاده شد.

و اسيد هيومي

دارای  %10اسيد هيومي

شده و ساير تيمارهای كود بيولوژيکی مشابه ساال اول مصارف
شد .در طول سال اول و دوم آزمايش ،عمليات داشت شاامل بار

نتايج و بحث

وجين ،سله شکنی (در سال اول بعد از آبياری دوم و در سال دوم

عملکرد گل تر

بعد از اولين آبياری) و آبياری برای تمام كرتها بصورت يکساان

بر اساس نتاي بدست آمده ،كاود دامای اثار معنایداری بار

انجام شد .با شاروع دوره گلادهی ،عملياات برداشات گال در 1

عملکرد گل تر زعفران در سال اول آزمايش (ساال زراعای -30

بررسی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران...
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 )0 31داشت .سطوح كودهای بيولوژيکی و شيميايی نيز از نظار

اميدی و همکاران ( )Omidi et al., 2009گازارش كردناد كاه

اين صفت اختالف معنیداری در سط احتماال  0درصاد نشاان

مصرف كود بيوفسفر افزايش معنیدار عملکرد گل تاازه زعفاران

دادند .اما ،اثر متقابل تيمارهای دو عامل ماكور بر عملکرد گل تر

در مقايسه با شااهد را در بار داشات .نگارنادگان بياان داشاتند

كارد

كودهای زيستی عالوه بر اينکه بهصورت غير مستقيم در ميازان

اعمال كود دامی اثر قابل توجهی در افازايش عملکارد گال تار

جاب عناصر غاايی خاصی تأثيرگاار هستند ،مایتوانناد موجاب

داشت بهطوری كه باعث افازايش  3درصادی ايان صافت در

آزادسازی برخی ديگر از عناصر مانند آهان شاده و باا تحريا

مقايسه با تيمار عدم مصارف كاود شاد .مالفيالبای و خارم دل

ساير ميکروارگانيسمهای خاک اثر هم افزايی مفيدی بر گياهاان

( )Mollafilabi & Khorramdel, 2016نيز با انجام آزمايشی

داشته باشند.

معنیدار نشد (جدول ) .مقايسه ميانگين دادهها مشال

در مشهد گزارش كردند كه مصرف كود دامی اثر معنایداری بار

تجزيه واريانس دادههای آزمايش در سال دوم (سال زراعای

افزايش عملکرد گل تار زعفاران داشات .از طارف ديگار ،باين

 )0 30-31نشان داد اثرات عوامال اصالی آزماايش بار صافت

تيمارهای كودهای بيولوژيکی و شيميايی نياز كاود بيوفسافر باا

عملکرد گل تر در سط احتمال  0درصاد معنایدار باود .اثارات

اختالف زيادی نسبت به ساير تيمارها در رده اول از نظر تأثير بر

متقابل تيمارها نيز در سط احتمال  0درصاد بار صافت مااكور

افزايش عملکرد گل تر قرار گرفت و بعاد از آن تيمارهاای اسايد

معنیدار بودند (جدول ).

هيومي

و كود شيميايی در رتبه بعدی جای گرفتند (جادول .)1
جدول  -2تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال زراعی )1354-55

Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron
)(2015-16
ميانگين مربعات ()Means of squares

عملکرد کالله

عملکرد کالله تر

عملکرد گل تر

درجه

Fresh stigma
yield

Fresh flower
yield

آزادی
df

Sources of variation

924444 ns

380 ns

2

تکرار

** 6427

1
2

عملکرد بنه

تعداد بنه خواهری

Corm
yield

Number of
daughter corm

96228 ns

869 ns

54444 ns

**1475415

* 14400

**3867777

** 37617777

174010

2577

41111

137777

14.5

** 706231

** 14858

** 809111

* 4607111

** 3506

5

367398 ns

2050 ns

360444 ns

1679111 ns

579 ns

5

146033

3277

170444

1673778

488

20

16.5

23.6

21.8

26.1

26.9

-

خشک
Dry stigma
yield

منابع تغييرات

Replication

كود دامی
Manure

خطای اصلی
Error a

كود بيولوژيکی و شيميايی

 * ،nsو ** به ترتيب غير معنیدار و معنیدار در سط احتمال  0و .%0
ns, *, and **: No significant, significant at 5 and 1% probability, respectively.

Biological and chemical
fertilizer

اثر متقابل
Interaction effect

خطای فرعی
Error b

ضريب تغييرات
)C.V. (%

1931  بهار،1  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران
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)1355-56  تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال زراعی-3 جدول
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron (2016-17)
)Means of squares( ميانگين مربعات

درجه

عملکرد گل تر

عملکرد کالله تر

Sources of variation

آزادی
df

Fresh flower
yield

Fresh stigma
yield

تکرار

2

249 ns

2555851 ns

1

10955 **

2

منابع تغييرات

Replication

كود دامی
Manure

خطای اصلی
Error a

و شيميايی

تعداد بنه خواهری

عملکرد بنه

Number of daughter
corm

Corm
yield

257658 ns

9459 ns

938120 ns

33062500 **

13273878**

41073 *

4095901 *

179

1229944

4301169

8815

882950

5

5184 **

22026692 **

5318640 **

21672 **

21700299 *

5

1222 *

4430872 *

2516771 **

6174 ns

617474 ns

20

451

1640329

500620

8049

804584

-

20.0

21.0

22.6

23.3

23.2

كود بيولوژي

Biological and chemical
fertilizer

اثر متقابل
Interaction effect

خطای فرعی
Error b

ضريب تغييرات
C.V. (%)

عملکرد کالله
خشک
Dry stigma
yield

.%0  و0  * و ** به ترتيب غير معنیدار و معنیدار در سط احتمال،ns
ns, *, and **: No significant, significant at 5 and 1% probability, respectively.

)1354-55  مقايسه ميانگين اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال زراعی-4 جدول
Table 4- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron (2015-16)

تيمار
Treatment

عملکرد گل تر

عملکرد کالله تر

عملکرد کالله خشک

تعداد بنه خواهری

عملکرد بنه

Fresh flower yield
(kg.ha-1)

Fresh stigma yield
(g.ha-1)

Dry stigma yield
(g.ha-1)

No. of daughter corm
(No.m-2)

Corm yield
(kg.m-2)

كود دامی
Manure

شاهد
M1 )Control(

 تن در هکتار كود گاوی11
)60 t.ha-1 manure(

68.8b

a

95.6

4133b

1561b

222b

2105b

6178 a

2217a

262a

2509a

M2

كود بيولوژيکی و شيميايی
Biological and chemical fertilizers

شاهد
F1 )Control(

بيوسولفور
F2 )Bio-sulphur(

نيتروكسين
F3 )Nitroxin(

بيوفسفر
F4 )Bio-phosphorus(

اسيد هيومي
F5 )Humic acid(

كود شيميايی
)Chemical fertilizer(

51.2 d

3800 c

1283 c

184 c

1709 c

93.5 b

5500 ab

1950 ab

212 bc

2381 ab

62.5 cd

4633 bc

1833 b

242 bc

2205 b

120.2 a

6400 a

2400 a

325 a

2750 a

83.0 bc

5200 abc

1800 b

221 bc

2372 ab

82.8 bc

5400 ab

2067 ab

271 ab

2427 ab

F6

.) درصد نمیباشند (آزمون دانکن0 ميانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سط احتمال
Means followed by the same letter have not significant difference at p≤0.05 (Duncan test).
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همانطور كه نمودارهای شکل  0نشان میدهند عاالوه بار

دامی با حصول عملکرد كالله تر  1071گرم در هکتار نسبت باه

اينکه ميانگين كل تيمارها در سطوح مصرف كود دامی نسبت به

شاهد با

 10گرم در هکتار اثر قابل توجهی بر افزايش عملکرد

عدم مصرف كود دامی به ميزان  3درصاد بيشاتر باود ،اعماال

كالله تر داشت .نتاي پژوهش ديگری نيز اثارات معنایدار كاود

كودهای بيولوژيکی در سط مصرف  11تن در هکتار كود گاوی

داماای در افاازايش عملکاارد كاللااه زعفااران را تأييااد ماایكنااد

موجب افزايش  1درصدی عملکرد در مقايسه با شاهد نسبت به

( .)Hassanzadeh Aval et al., 2013در بااين كودهااای

سطوح مربوط به عدم مصرف كود دامی شد .بيشاترين عملکارد

بيولوژيکی و شيميايی نيز كاربرد كود بيوفسفر با عملکارد 1111

گل تر ( 010كيلوگرم در هکتار) در شرايطی حاصل شد كه بوته-

گرم در هکتار بيشاترين مقاادير را نشاان داد و كمتارين آن باا

های زعفاران تحات كاود دهای باا كاود دامای و اعماال كاود

 111گرم در هکتار متعلق به تيمار عدم مصرف كود بود.

بيولوژيکی بيوفسفر قرار گرفته بودناد .احتمااالد ،اساتفاده از كاود

تجزيه و تحليل آماری دادههای عملکارد كاللاه تار بدسات

زيستی بيوفسفر با افزايش انحالل پايری فسفر و سااير عناصار

آمده در سال دوم آزمايش بيانگر اختالف معنیدار (سط احتمال

مورد نياز گياه در خاک و كود دامی و همچنين تولياد هورماون-

 0درصد) اثرات اصلی و متقابل عوامال آزماايش در ماورد ايان

گياه

اسات

های محرک رشد گياه باعث افزايش فتوسنتز و ماده خش

صفت است (جدول ) .همانطور كه از شکل مشال

و نهايتاااد بهبااود توليااد گاال در گياااه زعفااران شااده اساات

اختالف بين تيمارهای كودی بيولاوژيکی و شايميايی در ساط

( .)Aghaalikhani et al., 2013بعاد از ايان تيماار نياز اسايد

عدم مصرف كود دامی در مقايسه با ساط مصارف كاود دامای

بيشترين عملکرد گل تار ( 000كيلاوگرم در هکتاار) را

كمتر بود ،اما در شرايطی كاه از كاود دامای در كشات زعفاران

بدست آورد .كمترين عملکرد گل تر ( 01كيلوگرم در هکتار) نياز

استفاده شد تيمارهای كود بيولوژيکی و شيميايی اثرات بيشاتری

از گياهان زعفرانی بدست آمد كاه هايچ گوناه كاودی دريافات

در افزايش مقادير وزن كالله تر داشتند .باالترين مقادير عملکرد

نکرده بودند .بهبود عملکرد گل زعفران در نتيجاه كااربرد تاو م

كالله تر ( 0110گرم در هکتاار) در اثار مصارف كاود شايميايی

كودهای دامی باا كودهاای بيولاوژيکی را مایتاوان باه بهباود

تحت كود دهی با  11تن در هکتار كود گاوی حاصل شد .پس از

خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک و همچنين افزايش جمعيت

( 1713گارم در

هيومي

و تحري

فعالياتهاای ميکروارگانيسامهاای خااک نسابت داد

(.)Mohammdi Aria et al., 2010

آن نيز به ترتيب تيمارهای كود اسايد هيوميا

هکتار) و بيوفسفر (  10گرم در هکتار) قرار گرفتناد .محققاين
ديگری نيز به بهبود بيشتر عملکرد زعفران در نتيجه كاربرد تو م
كود دامی و شيميايی نسبت به كاربرد منفرد ايان كودهاا اشااره

عملکرد کالله تر

نتاي حاصل از تجزيه واريانس دادههای سال اول (جدول )
بيان كننده اختالف بسيار معنایدار ساطوح كاود دامای (ساط
احتمال  0درصد) و اختالف معنیدار ساطوح كاود بيولاوژيکی و
شيميايی (سط احتمال  0درصاد) در ماورد عملکارد كاللاه تار
زعفران است .اما اثر متقابل تيمارها بار صافت مااكور معنایدار
نبود .مقايسه ميانگين دادهها (جدول  )1مشل

كرد كاربرد كود

كردهاند ( .)Turhan et al., 2007از طرفی كودهای بيولوژيکی
نيز با دارا بودن باكتریهاای ريزوسافری كاه گيااه را در جااب
عناصر غاايی همياری میكنند ،عالوه بر كم

باه جااب ايان

عناصر ،موجب بهبود ساختمان خااک ،كااهش بيمااریهاا و در
نهايت افازايش عملکارد محصاول مایشاوند ( Omidi et al.,

.)2009
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شکل  -1مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارهای کودی بر عملکرد گل تر زعفران (سال زراعی )1355-56
)Figure 1- Mean comparisons for the interaction effect of fertilizer treatments on the fresh flower yield of saffron (2016-17

شکل  -2مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارهای کودی بر عملکرد کالله تر زعفران (سال زراعی )1355-56
)Figure 2- Mean comparisons for the interaction effect of fertilizer treatments on the fresh stigma yield of saffron (2016-17

تيمارهای اثر متقابل دو عامل اختالف معنیداری در ماورد ايان

عملکرد کالله خشک

اخااتالف بااين تيمارهااای سااطوح كااود داماای و كودهااای
بيولوژيکی و شيميايی در مورد عملکرد كالله خش

زعفاران در

سال اول آزمايش در سط احتمال  0درصد معنایدار باود .اماا،

صفت از خود نشان ندادند (جدول ) .مقايسه ميانگين دادههاای
آزمايش نشان دهنده افزايش  1درصدی عملکرد كالله خشا
زعفران در نتيجه مصرف كود دامی در مقايسه با عدم مصرف آن
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است .اين نتااي باا يافتاههاای محققاين ديگاری ( & Jahan

محتوای عناصر غاايی ،قابليت جاب آنها در گياه افازايش داده و

 )Jahani, 2007نياز مطابقات دارد .نگارنادگان در مقالاه خاود

با افزايش تعادل نيتروژن و كارايی جاب فسافر بهباود عملکارد

اثرات مثبت كود دامی را به بهبود خصوصيات فيزيکای خااک از

گياه را سابب شاده اسات ( Brussard & Ferrera-Cenato,

قبيل بهبود تهويه و ظرفيت نگهداری آب در خااک و همچناين

.)1997

تعادل مناسب در عناصر غااايی محلاول خااک بعاالوه اصاالح
تبادل عناصر غاايی در خااک مارتبط دانساتند .آنهاا آزادساازی

تعداد بنه خواهری

تدريجی عناصر غاايی و بالطبع كاهش آبشويی عناصر غاايی در

نتاي تجزيه واريانس دادههای ساال اول آزماايش حااكی از

خاک را از ديگر معيارهای كود دامی ماؤثر در بهباود رشاد گيااه

اختالف معنیدار سطوح مصرف كود دامی و همچناين كودهاای

دانسااتند .در بااين تيمارهااای ك اود بيولااوژيکی و شاايميايی نيااز

بيولوژيکی و شيميايی از نظر تأثير بر تعداد بناه خاواهری اسات،

بيشترين عملکرد ( 111گرم در هکتار) در نتيجه مصارف كاود

درحالی كه اثر متقابل تيمارها معنیدار نشاد (جادول ) .از داده-

بيوفسفر حاصل شد .كمترين عملکرد (  0 1گرم در هکتار) نياز

های جدول  1چنين نتيجهگيری میشود كه مصرف كاود دامای

از كرتهايی حاصل شد كه هايچ گوناه كاودی دريافات نکارده

افزايش  01درصدی تعداد بنه خواهری را در بر داشاته اسات .در

بودند (جدول .)1

نتاي آزمايش ديگری نيز باه افازايش  00درصادی تعاداد بناه

دادههای جدول نشان دهنده اثرات معنیدار عوامل اصالی

خواهری در نتيجه استفاده از كود دامی در مقايسه با عدم مصرف

در ساال دوم

كود اشاره شده اسات ( .)Alipoor et al., 2015اخاتالف باين

آزمايش است .شکل بلوبی نشان میدهد در كرتهاايی كاه

تيمارهای كودی بيولوژيکی و شيميايی از نظر اين صفت بيشاتر

كود دامی اعمال شده بود و كود زيستی بيوفسفر نيز مصرف شده

بناه در متار مرباع) از

و اثرات متقابال آنهاا بار عملکارد كاللاه خشا

بود ،بهطوری كه بيشترين تعداد بنه (0

( 0 00گارم

كرتهايی بدست آمد كه كاود بيوفسافر دريافات كارده بودناد،

در هکتار) را توليد كرده و كرتهايی كاه هايچ كاودی دريافات

درحالی كه كرتهايی كه كودی دريافت نکارده بودناد مياانگين

نکرده بودند كمترين عملکرد (  010گارم در هکتاار) را بدسات

تعداد بنه  011بنه در متر مربع را نشان دادناد .كاود شايميايی از

آوردنااد .در آزمايشاای كااه در توسااط نقاادی بااادی و همکاااران

نظر تأثير در افزايش تعداد بنه خواهری در رتبه دوم قرار گرفات.

( )Naghdi Badi et al., 2011انجام گرفت نيز گزارش شد كه

اختالف بين تيمارهای عوامال اصالی در ساال دوم آزماايش در

از تيمار بيوفسفر حاصل شاد كاه

مورد تعداد بنه خواهری معنیدار بود .اما ،اختالف بين تيمارهاای

البته ميانگينهای بدست آمده اختالف معنیداری با تيماار كاود

اثر متقابل معنیدار نشد (جدول ) .جدول  0بلوبی نشان مای-

شيميايی نداشتند.

دهد اثر كاربرد كود دامی در بهبود تعداد بناه خاواهری در ساال

بود گياهان زعفران بيشترين عملکرد كالله خش

بيشترين عملکرد كالله خش

در مااورد اياان صاافت نيااز مصاارف كودهااای بيولااوژيکی و

دوم محسوس بود .كرتهايی كه كود گاوی دريافت كرده بودناد

شيميايی در بستر كود دامی موجب  0درصدی عملکارد كاللاه

با ميانگين  103بنه در متر مربع افزايش  03درصدی اين صافت

خش

نسبت به شاهد در مقايسه با تيمارهای مربوط باه ساط

نسبت به كرتهای شاهد (  0بنه در متر مربع) را نشان دادناد.

عدم مصرف كود گاوی شد .از نتاي بدست آمده میتوان چناين

اين نتاي نيز مؤيد آن است كه آزادساازی عناصار غااايی كاود

استنباط كرد كه مصرف كود دامی تو م با كود بيوفسفر با افزايش

دامی در خاک باه تادري صاورت گرفتاه و زماان كاافی بارای
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هوموسی شدن و معدنی شدن كود دامی موجب بروز اثرات مثبت

تعداد بنه زعفران در ساال دوم را مایتاوان باه بهباود وضاعيت

در سال دوم بر اين صفت شده اسات ( Koocheki & Sabet

بيولوژيکی خاک ،افزايش قابليت دسترسای باه عناصار غااايی،

 .)Teimouri, 2013در بااين سااطوح عاماال دوم نيااز بهتاارين

افزايش رشد رويشی گياه و انتقال بيشتر فراوردههای فتوسانتزی

وضعيت ( 111بنه در متر مربع) تحت شرايطی حاصال شاد كاه

از برگ به بنه نسبت داد .علیپور و همکاران ( Alipoor et al.,

و بيوساولفور در رده-

 )2015نيز با بررسی اثار كودهاای بيولاوژيکی بار خصوصايات

های بعدی از نظر تاأثير بار افازايش تعاداد بناه خاواهری قارار

زعفااران گاازارش كردنااد كااه مصاارف كودهااای بيولااوژيکی

گرفتند .كمترين مقادير ( 77بنه در متر مربع) نيز از كارتهاای

بيوسوپرف سفات و نيتروكسين بيشترين تأثير را بر افازايش تعاداد

شاهد بدست آمد .اثرات مثبت كودهای بيولاوژيکی بار افازايش

بنه دختری گااشتند.

كود بيوفسفر اعمال گرديد .اسيد هيوميا

شکل  -3مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارهای کودی بر عملکرد کالله خشک زعفران (سال زراعی )1355-56
Figure 3- Mean comparisons for the interaction effect of fertilizer treatments on the dry stigma yield of saffron
)(2016-17

عملکرد بنه

تأييد قرار میدهد ( Amiri, 2008; Osmani Roudi et al.,

عملکرد بنه نيز در سط احتمال  0درصد تحت تأثير سطوح

 .)2015جدول  1نشان میدهد تمام تيمارهای كاود زيساتی و

عوامل اصلی آزمايش در سال اول قرار گرفت ،درحالی كاه اثار

شيميايی موجب افزايش عملکارد بناه نسابت باه تيماار عادم

متقابل تيمارها بر اين صفت از نظر آماری معنیدار نشد (جدول

مصرف كود شدند كه در اين ميان نقش كود بيوفسافر باا ثبات

) .افزايش مقادير ايان صافت در اثار مصارف كاود دامای در

عملکرد بنه  701كيلوگرم در متر مربع از سااير كودهاا باارزتر

مقايسه با شاهد  03درصد باود .تحقيقاات ديگاری نياز اثارات

بود .تيمارهای كود شيميايی و بيوسولفور در ردههای بعدی تأثير

مثبت مصرف كود دامی بر افزايش عملکرد بنه زعفران را ماورد

بر افزايش عملکرد بنه قرار گرفتند.

بررسی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران...

مشل

اختالف بين تيمارهای سطوح عوامال اصالی در ساال دوم
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كرد مصرف كود بيوفسفر بيشاترين افازايش عملکارد

آزمايش در مورد عملکرد بنه در سط احتمال  0درصد معنیدار

بنه را با حصاول  1110كيلاوگرم در متار مرباع در بار داشات،

بود .اما ،تفاوت معنیداری از نظر آماری در باين تيمارهاای اثار

هرچند اختالف بين اين تيمار و تيمارهای كود اسيد هيومي

و

متقابل مشااهده نشاد (جادول ) .عملکارد بناه در تيمارهاای

بيوسولفور از نظار آمااری معنایدار نباود (جادول  .)0كمتارين

مصرف كود دامی با  103كيلوگرم در متار مرباع نسابت باه

عملکرد بنه ( 711كيلوگرم در متر مربع) از كرتهايی برداشت

شاهد با  001كيلوگرم در متر مربع بهطور معنایداری بيشاتر

شد كه هيچگونه كودی دريافت نکرده بودند .نقش قابال توجاه

بود (جدول  .)0از نتاي بدست آمده میتوان اظهار داشات كاود

كود بيولوژيکی بيوفسفر در افزايش عملکرد بنه احتماالد به دليل

دامی از طريق افزايش وزن و تعداد بنه كه رابطه مساتقيمی باا

آزاد كردن فسفر تثبيت شده و تبديل آن به فرم محلول و قابال

پتانسيل گلدهی در زعفران دارد موجب بهبود عملکارد گال در

جاب است ،چرا كه اين عنصر نقش اساسای در تاأمين انارژی

ايان گيااه شاده اسات ( Mohammadzadeh & Pasban,

واكنشهای اساسی گياه و افزايش وزن بنه زعفران دارد ( Gull

 .)2006مقايسه ميانگين دادههای سال دوم آزمايش همچناين

.)et al., 2004; Richardson, 2001

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر کودهای مختلف بر صفات بنه زعفران (سال زراعی )56-1355
)Table 5- Mean comparison for the effect of different fertilizers on corm traits of saffron (2016-17

عملکرد بنه

تعداد بنه خواهری

)Corm yield (kg.m-2

)number of daughter corm (No.m-2

تيمار
Treatment

كود دامی
Manure
3518 b

352 b

4193 a

419 a

شاهد
(M1 )Control
1ن تن در هکتار كود گاوی
(M2 )60 t.ha-1 manure

كود بيولوژيکی و شيميايی
Biological and chemical fertilizer
2766 b

277 c

4142 a

414 bc

3726 ab

372 bc

4401 a

440 a

4323 a

432 bc

3772 ab

377 ab

شاهد
(F1 )Control
بيوسولفور
(F2 )Bio-sulphur
نيتروكسين
(F3 )Nitroxin
بيوفسفر
(F4 )Bio-phosphurus
اسيد هيومي
(F5 )Humic acid
كود شيميايی
(F6 )Chemical fertilizer

ميانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سط احتمال  0درصد نمیباشند (آزمون دانکن).
Means followed by the same letter have not significant difference at p≤0.05 (Duncan test).
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 درصد) در اثر مصارف كاود گااوی در03( افزايش قابل توجهی

نتيجهگيری

 در باين كودهاای بيولاوژيکی و.مقايسه با تيمار شاهد نشان داد

بهطور كلی صفات مورد مطالعه زعفران شامل عملکارد گال

) بنه در متر مربع111( شيميايی نيز كود بيوفسفر باالترين مقادير

 تعداد بنه و عملکارد،  عملکرد كالله خش، عملکرد كالله تر،تر

 استفاده از كود دامی افزايش عملکرد بنه به ميزان.را حاصل كرد

بنه در واحد سط در اثر كاربرد كود گاوی به طور قابل تاوجهی

 كاود زيساتی بيوفسافر و. گرم در متر مربع را درپی داشات170

 همچناين مصارف كودهاای بيولاوژيکی موجاب.بهبود يافتناد

1

اسيد هيومي

 عملکرد گل تار در.افزايش كمی صفات اندازهگيری شده گرديد

كيلاوگرم در متار مرباع بيشااترين افازايش را در باين كودهااای

اثر كاربرد تو م كود گاوی و بيوفسفر بيشترين افزايش نسبت باه

بيولوژيکی و شيميايی در مقايسه با تيمار عدم كود دهای بدسات

 در ماورد عملکارد.تيمار شاهد را در سال دوم آزمايش نشان داد

 و1110 به ترتياب باا ثبات عملکارد بناه

.آوردند
سپاسگزاری

نتااي متفااوتی حاصال شاد باهصاورتی كاه

كالله تر و خش

عملکرد كالله تر درنتيجه مصرف كود شيميايی در تلفيق با كاود

بدين وسيله از مديريت و پرسانل محتارم جهااد كشااورزی

گاوی بيشترين افازايش را نشاان داد در حاالی كاه تيماار كاود

گناباد كه با در اختيار گااشتن امکانات مزرعهای ما را در اجارای

بيشاتری را

.اين پژوهش ياری نمودند صميمانه قدردانی میگردد

بيوفسفر در بستر كود دامی عملکارد كاللاه خشا

 بناه103  تعداد بنه در متر مرباع باا ثبات مياانگين.حاصل كرد
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Abstract
In order to evaluate the response of saffron to different manure, biological and chemical
fertilizers, an experiment was carried out as split-plot based on randomized complete blocks design
with three replications in the Research Farm of Gonabad Agriculture Jihad during 2015-2016 and
2016-2017 growing seasons. The main factor was 60 t.ha-1 manure, and no manure application, and
sub factor included control (no fertilizer use), nitroxin (5 L.ha-1), biophosphorus (3 L.ha-1),
biosulphur (5 kg.ha-1), humic acid (10 kg.ha-1), and chemical fertilizer (150, 100, and 100 kg.ha1
urea, triple superphosphate, and potassium sulfate). Experimental results indicated that the
interaction effect of manure and biological and chemical fertilizers on fresh flower yield, fresh and
dry stigma yield were significant. The highest fresh flower yield (181 kg.ha-1) was achieved by
biophosphorus along with application of 60 t.ha-1 manure. Fresh stigma yield in the chemical
fertilizer under manure application treatment showed the highest increase (mean yield of 10405
g.ha-1) while dry stigma yield due to biophosphorus application obtained the highest value (5351
g.ha-1). The effect of manure on corm traits was significant. Corm number per unit area and corm
yield showed 19% increase in the second year due to manure application compared to control.
Among biological and chemical fertilizer treatments, the highest value of corm number (440
corm.m-2) and corm yield (4401 kg.m-2) were obtained due to biophosphorus application. Based on
the results obtained, the combined application of recommend manure with biological fertilizers
especially biophosphorus under climatic and edaphic conditions similar to this experiment area is
recommended.
Keywords: Biophosphorus, Biosulphur, Humic acid, Manure, Nitroxin.
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