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چکيده
به منظور بررسی تأثير زمان قطع آخرين آبياری و منابع ملتل كودی بر ويژگیهای كمی و كيفی گل زعفران (،)Crocus sativus L.
آزمايشی بهصورت اسپيلت پالت در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه چهار ساله تحقيقاتی جهاد كشاورزی واقع در
روستای اللهزار ،شهرستان بردسير ،استان كرمان در سال  0 31-30اجرا شد .تيمارهای آزمايشی شامل زمان قطع آخارين آبيااری ( 00روز
قبل از زمان عرف منطقه (اول ارديبهشت) ،عرف ( 00ارديبهشت) و  00روز بعد از عرف ( خرداد) به عنوان عامال اصالی و مناابع ملتلا
كودی (كود گاوی  11تن در هکتار ،كود مرغی  00تن در هکتار ،ورمی كمپوست  01تن در هکتار ،اسيد هيوميا

كيلاوگرم در هکتاار و

كود شيميايی شامل  11كيلوگرم در هکتار كود اوره و  011كيلوگرم در هکتار فسفر و پتاسيم) به عنوان عامال فرعای باود .نتااي تجزياه
واريانس نشان داد كه تأثير تيمار قطع آبياری بر خصوصيات كمی گل معنیدار بود ،ولی ويژگیهای كيفی تحت تأثير اين تيمار قرار نگرفت.
نتاي نشان داد كه تأخير در قطع آبياری منجر به كاهش معنیدار صفات كمی شد .بطوريکه ،بيشترين تعداد گل ( 10/01عدد در متر مرباع)،
عملکرد تر ( 010/1كيلوگرم در هکتار) و خش

( 03/10كيلاوگرم در هکتاار) گال ،وزن تار (  00/0كيلاوگرم در هکتاار) و خشا

( /1

كيلوگرم در هکتار) كالله در تيمار قطع زود هنگام آبياری (قبل از عرف) حاصل شد .تأثير منابع كودی نيز بر كليه صفات ماورد بررسای باه
استثنای ميزان پيکروكروسين و سافرانال معنیدار بود .كودهای ورمی كمپوست و كود دامی بطور معنیداری در كليه تيمارهای آبياری ،تعداد
گل و عملکرد كالله بيشتری را نسبت به ديگر تيمارها توليد نمودند .عملکرد كالله خش
هکتار) ،مرغی ( 0/07كيلوگرم در هکتار) و اسيد هيومي

در تيمارهای كاود شايميايی ( 0/30كيلاوگرم در

(  0/1كيلوگرم در هکتار) نيز بطور معنیداری بيشتر از شااهد ( 0/ 1كيلاوگرم در

هکتار) بود .بيشترين ( 013/7نانومتر) و كمترين ( 01 /0نانومتر) ميزان كروسين به ترتيب در تيمارهای شاهد و ورمی كمپوست حاصل شد.
بطوركلی ،نتاي نشان داد كه قطع آبياری در اوايل ارديبهشت و استفاده از كود آلی ورمی كمپوست بهترين شرايط را برای زراعت زعفران در
منطقه بردسير كرمان دارا بودند.
کلمات کليدی :پيکروكروسين ،سافرانال ،كروسين ،كالله ،آبياری عرف.
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اين گياه را از ارزش بااليی برای كشات و كاار برخاوردار نماوده

مقدمه
در اكثر نقاط دنيا آب عامل محدودكنناده تولياد محصاوالت

اساات ( Daneshvar Kakhki & Farahmand Gelyan,

كشااورزی اسات ( Hosseinian & Majnoon Hosseini,

 .)2012; Amirghasemi, 2001لااا ايان گيااه باه دليال دارا

 .)2015استفاده بهينه از آب به خصوص در مناطقی كه شارايط

بودن خصوصيات ويژه فيزيولوژيکی ،در نظاامهاای زراعای كام

بر آن حاكم است دارای اهميت باه

نهاده قابل كشت بوده و میتوان آن را به عنوان كشات گيااهی

سزايی می باشد .بر اساس گزارش فائو حدود  31درصد از كشور

وسيع جايگزين در نظامهاای كشااورزی پايادار و دارای قابليات

قارار دارد (.)FAO, 2010

بهااره باارداری در زمااين هااای كاام بااازده در نظاار گرفاات

اقتصاد و مديريت منابع آب ايجاب می كند كه از واحد حجم آب

( .)Temperini et al., 2009زعفران گياهی است كه به لحاظ

حداكثر بهرهبرداری صورت گيرد .در چنين شرايطی كاه كمباود

آبياری برای مناطق خش

كه با كمبود آب مواجه

آب آبياری وجود دارد ،اطالع از واكنش گياهان و ميزان حساسيت

می باشند بسيار مطلوب اسات ،زيارا پيازهاای زعفاران از اواخار

به كم آبی از اهميت به سزايی بار خاوردار اسات .ميازان افات

ارديبهشت ماه كه بارندگیهای بهاره قطع می شود ي

خواب و

پتانسيل آبی كه منجر به اثرات نامطلوب می شود ،به نوع گيااه،

ركود با دوره  0ماهه را طی میكند (.)Azizi, 2001

اقليمی خش

و نيمه خش

ايران در نواحی خش

و نيمه خش

و نيمه خش

مرحله رشد و فرايندی كه مورد نظر است بستگی دارد .طبق نظر

از فاكتورهای اساسی افزايش عملکرد محصوالت كشاورزی،

نيلسن ( )Nielsen, 1997تنش خشکی در مراحل انتهايی رشد

مصرف نهادهها به ويژه كودهای شيميايی است .اما استفاده زياد

و نيمه

از كودهای شيميايی باعاث كاهش كيفيت توليادات كشااورزی،

می باشد و تعيين زمان بهيناه قطاع آبيااری آخار فصال

ايجاد مشکالت محيط زيستی و آلاودگی آب هاای زيرزمينای و

يکی از عوامل محدودكننده رشد گياهان در مناطق خش
خش

تلريب خاک منطقه میشاود ( .)Wu et al., 2004اماروزه باه

عامل مهمی در ميزان توليد هر محصولی می باشد.
امروزه با توجه به كاهش ميازان بارنادگی و كااهش ساط

دليل افزايش اهميت مسائل زيست محيطی توجاه بيشاتری باه

آبهای زيرزمينی و با توجه به تنوع آب و هوايی در نقاط ملتلا

كودهای زيستی و آلی برای جايگزينی كودهای شايميايی شاده

كشور ،توليد محصوالت دارای نياز آبی كم كاه از مزيات نسابی

است .با توجه به اينکه كشت زعفران به عنوان مهامتارين گيااه

قابل توجهی برخوردارند ،بايستی در اولويت كشت و كار مد نظار

و نيماه

دارويی و ادوياهای در اياران عمادتاد در منااطق خشا

قرار بگيرند .ويژگی های خاص زعفران از جمله نيااز آبای كام،

خش

آبياری در زمان های غير بحرانی نياز آبی ساير گياهاان ،امکاان

 )Haghighi, 2009و نيز با در نظار گارفتن كمباود ماواد آلای

نوبات

خاک در اين مناطق ( ،)Shirani et al., 2011مصرف كودهای

كشات ،ساهولت حمال و نقال و نگهاداری محصاول ،امکاان

آلی و نيز مديريت تلفيقی اين كودها مایبايسات ،در تولياد ايان

اشتغالزايی باال ،امکان كشت در مناطقی كاه فاقاد اساتعدادهای

گياه بطور ويژه مورد توجه قرار گيارد .اناواع كودهاای حياوانی،

صنعتی و دارای محدوديت آب كشاورزی مای باشاند ،دارا باودن

كمپوست و ورمیكمپوست از منابع كودی میباشند كه استفاده

خواص دارويی زياد و نيز بازار فروش داخلی و خاارجی مناساب،

از آنها در سيستمهای دارای مديريت پايدار خاک مرساوم مای-

بهره برداری از مزارع به مدت چندين ساال پاس از يا

كشاور صاورت مایگيارد (Sepaskhah & Kamgar-
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باشد .نقاش مثبات كودهاای آلای گااوی ( Koocheki et al.,

فصل و منابع ملتل كودی بر عملکرد كمی و كيفی زعفران در

 ،)2014مرغی ( )Amiri, 2008و ورمی كمپوست ( Alidadi et

شهرستان بردسير استان كرمان اجرا شد.

 )al., 2013در عملکرد گل زعفران به اثبات رسيده است .اسايد
هيومي

نيز به عنوان ي

اسيد آلی حاصل از هوماوس و سااير

مواد و روشها

منابع طبيعی ،بدون اثرات ملارب زيسات محيطای جهات بااال

اين آزمايش در سالهای زراعی  0 31-30در مزرعه چهاار

بردن عملکرد زعفران ،به خصاوص در شارايط متغيار محيطای

ساله زعفران در روستای اللهزار ،شهرستان بردساير باه صاورت

مایتواناد ماوثر باشاد ( .)Khatamian et al., 2011كااربرد

اسپيليت پالت در قالب طرح بلوکهای كامال تصاادفی در ساه

كودهای آلی و دامی باه وياژه در خااک هاای فقيار از عناصار

تکرار اجرا شد .اللهزار با طول جغرافيايی  01درجاه و  01دقيقاه

غاايی ،عالوه بر اثرات مثبتی كه بار كليه خصوصايات خااک و

جنوبی و عرض جغرافيايی  3درجه و  0دقيقه شمالی و ارتفااع

حفظ كيفيت خاک و افزايش مواد آلای خاک نسابت باه كااربرد

 111متر از سط دريا در  70كيلاومتری جناوب شارقی مركاز

كودهای معدنی دارد ،از جنباه هاای اقتصادی ،زيسات محيطای

بلش شهرستان بردسير و  0 0كيلومتری جنوبی مركاز اساتان

و اجتماعی هم مفيدواقع شده و می تواند به عناوان جااايگزينی

كرماان واقاع شاده اسات .مياانگين دماای سااليانه بارای ايان

مناسب و مطلوب برای كودهاای شايميايی در بلندماادت باشاد

شهرستان  00/0درجه سانتیگراد و بارندگی سااالنه  11ميلای

( .)Mao et al., 2008; Lee., 2010مديريت تغايهای گيااه از

متر می باشد .تيمارهای آزمايشی شامل زمان قطع آخرين آبياری

مؤثرترين راهکارهای باه زراعای باه منظاور افازايش عملکارد

( 00روز قبل از زمان عرف منطقه (اول ارديبهشات) ،عارف (00

زعفران می باشد (.)Rezvani Moghaddam et al., 2013

ارديبهشت) و  00روز بعد از عرف ( خارداد)) باه عناوان عامال

ارزش كيفی زعفران به خاطر متابوليتهای ثانوياه اصالی و

اصلی و منابع ملتل كودی (كود گاوی  11تن در هکتاار ،كاود

مشتقات آن میباشد ،تركيبات زرد رنگ كروسين مسائول رناگ

مرغی  00تن در هکتار ،ورمی كمپوست  01تن در هکتار ،اسايد

زعفران ،تركيبات تلخ پيکروكروساين مسائول طعام و ساافرانال

هيومي ا

مسئول عطر و بوی آن میباشد ( Hosseinzadeh & Yonesi,

كيلااوگرم در هکتااار كااود اوره 011 ،كيلااوگرم در هکتااار سااوپر

از مواد

فسفات تريپل و  011كيلاوگرم در هکتاار ساولفات پتاسايم) باه

موثره پيکروسين ،سافرانال و كروساين در ساال اول كاشات در

عنوان عامل فرعی بود .نيمی از كود نيتروژن در اوايل مهر ماه و

زعفرانهای تيمار شده با كودهاای آلای نظيار ورمایكمپوسات

نيم ديگر در اسفند ماه به زمين داده شاد .ميازان مناابع كاودی

وكمتاارين آنهااا در شاااهد بااه دساات آمااد (et al., 2015

ملتل بر اسااس نيااز كاودی گيااه ( )Mollafilabi, 2003و

.)Ismaeili

آزمايش خاک تعيين گرديد .تمامی كود شيميايی فسفر و پتاسايم

 .)2002محققين نشان دادند ،كه بيشترين ميزان هر ي

كيلااوگرم در هکتااار و كااود شاايميايی شااامل 11

با توجه به كمبود روزافزون منابع آب در استان كرماان و باه

و كود های گاوی ،مرغی و ورمی كمپوست قبل از زمان آبيااری

منظور استفاده بهينه از منابع آبی و اراضی كه به دليل كم آبی در

در مهرماه  31و  30پلش و با خااک مللاوط شاد .كاود اسايد

طول فصل زراعی قابل كشت نيستند ،لزوم افزايش كشت و كاار

هيومي

همزمان با آب آبياری به كرت های مورد نظر داده شد.

گياهان با نياز آبی كم مانند زعفاران ضاروری بنظار مای رساد.

قبل از اعمال تيمارها از زمين جهت تعيين خصوصيات فيزيکی و

آزمايش حاضر با هدف بررسی تأثير زمان قطاع آبيااری انتهاای

شيميايی خاک مزرعه از عمق  1ساانتیمتاری نموناه بارداری
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تصادفی انجام گرفت كه نتاي تجزيه شيميايی و فيزيکی خااک
محل اجرای آزمايش و همچنين كودهای آلی ماورد اساتفاده در
جدول  0آمده است .كود اسيد هيومي

نانو بيوز تهيه شد كه حاوی  7درصد اسيد هيوميا  1 ،درصاد
اسيد 0 ،درصد هيومين و  0درصد  K2Oبود.

فولي

مورد اساتفاده از شاركت
جدول  -1خصوصيات فيزيکی -شيميايی خاک مزرعه و کودهای آلی

Table 1- Soil and organic manure physical and chemical properties

اسيديته

هدايت الکتريکی

کربن آلی

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

بافت

نمونه

pH
7.6

)EC (dS.m-1
1.00

)Organic C (%
0.35

)K (ppm
350

)P (ppm
11.5

)N (%
0.065

Texture
لومی Loam

Case
خاک مزرعه Field soil

8.30

6.78

22.6

580

310

1.05

-

كود گاوی Cow manure

7.70

5.10

17.30

3480

7490

1.68

-

ورمیكمپوست Vermicompost

7.45

3.71

10.23

980

950

1.12

-

كود مرغی Hen manure

عمليات آماده سازی زمين شامل شلم اولياه در خارداد مااه

ارديبهشت ماه سال  30بود .كه تيمار قطع آخرين آبيااری از اول

سال  0 31انجام شده بود .عمليات كاشت زعفران در تيار مااه

ارديبهشت ماه به كرتهای مورد نظر اعمال شد .دوماين زماان

 0 31با استفاده از بنههای سالم باا وزن متوساط  1-1گارم باا

قطع آخرين آبياری 00 ،ارديبهشات مااه باود كاه در تااريخ 0

عمق كاشت  1سانتی متر به صورت رديفای باا فاصاله باين و

ارديبهشت همراه با بارندگی كاه صاورت گرفات اعماال شاد و

روی ردي ها  1× 01سانتیمتر و تراكم  71بوته در متر مرباع

آخرين آبياری در تاريخ خرداد به كرتهای مورد نظر داده شد.

انجام شده بود .بنهها از جهاد كشاورزی استان كرمان تهيه شاده

اندازهگيری خصوصيات بنه های زعفران در ساال زراعای  30در

بودند .در سال  0 31كرتبندی باه ابعااد  × 0/0ايجااد شاد.

آخر شهريور و عمليات برداشات گال زعفاران در اوخار مهرمااه

جهت جلوگيری از اختالط تيمارها ،بين هر كارت اصالی فاصاله

 0 30به صورت روزانه و از كل سط كرتها برداشت شد .وزن

ای حدود  0/0متر در نظر گرفته شد.
به منظور تسهيل در گلدهی در اوايل مهر ماه آبيااری انجاام

تر و خش

گل و وزن تر و خش

كالله به صورت هوا خشا

توسط ترازوی با دقت اندازه گيری شد.

شد .پس از گاورو شدن خاک ،سط خاک برای تسهيل در خروج

جهت تعيين خصوصيات كيفی زعفران ،متابوليتهای ثانوياه

گل تا عمق  0سانتی متر توساط چهاار شاار خاراش داده شاد.

كالله های خش

شامل كروسين (عامل رناگ) ،پيکروكروساين

آبياریهای بعدی تا زمان برداشت بنهها به تعداد  1تا  1مرتبه بر

(عامل طعم) و سافرانال (عامل عطر) در آزمايشگاه صنايع غاايی

اساس تيمارها انجام گرفت .عمليات آبياری در سال بعاد همانناد

دانشکده كشاورزی بردسير كرمان اندازه گيری شد .عصارهگياری

سال قبل انجام گرفت .در تابستان هيچ آبياری انجام نشد .كنترل

از كالله های خش

زعفران با آب مقطار طباق روش اساتاندارد

عل های هرز در مواقع نياز از طريق وجين دستی انجام شاد .در

 )2003( ISO/TS 3632-2انجام شد .بدين صورت كاه حادود

طول اجرای آزمايش از هايچ گوناه آفات كاش ياا علا كاش

 1/گرم كالله زعفران از هر تيمار توزين شده و در ارلن با حجم

شيميايی مورد استفاده قرار نگرفت.

 011ميلی ليتر ريلته شد .جهات جلاوگيری از رسايدن ناور باه

كرت های آزمايشی در سال  31طبق عارف منطقاه آبيااری

نمونهها ،ارلنها با فويل آلومينيومی كامالد پوشانده شدند .پاس از

شاادند امااا آخاارين آبياااری باار اساااس دور آبياااری منطقااه 00

افزودن حدود  11ميلیليتر آب مقطر به كاللههای آسياب شده،

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

اين نمونه ها به مدت ي

ساعت بر روی همزن مغناطيسی قارار

داده شدند .پس از اين مادت ،ماايع حاصال در يا

باالن 011

ميلی ليتری كه در فويل آلومينيومی پيچيده شده باود ،باه حجام
رسانده شد .سپس  1ميلی ليتر از اين ماايع در يا

ارلان 11

ميلی ليتر با آب مقطر به حجم رسانده شد و مايع حاصل بهوسيله
پمپ خأل ملزن هوا و كاغا صافی سيليکات (اساتات سالولز باا
قطر  1/10ميکرومتر) صاف گردياد .ساپس انادازهگياری جااب
نااوری محلااول بااا اسااتفاده از دسااتگاه اسااپکتروفتومتر (ماادل
 )SPKOL 2000- UV/Visدر طاول ماوجهاای 1 ، 07

و

 111نانومتر بهترتيب برای پيکروكروسين ،ساافرانال و كروساين
انجام شد .نتاي بر اساس حداكثر جاب ي
در طول موج های ذكر شاده (

درصد محلاول آبای

) بار مبناای مااده خشا

در اياان معادلااه،

7

 ،عاادد قرائاات شااده از دسااتگاه

اسپکتروفتومتر ، ،وزن نمونه كالله زعفران بر حسب گرم و ،
درصد رطوبت نمونهها كه  1/1در نظر گرفته شد ،میباشد.
داده های حاصل از آزمايش بار اسااس طارح آمااری ماورد
استفاده ،توسط نرم افزار  SASنسله  3/مورد تجزيه و تحليال
قرار گرفتند و از آزمون چند دامنهای دانکن در ساط احتماال 0
درصد جهت مقايسه ميانگين اساتفاده شاد .رسام نمودارهاا نياز
توسط نرم افزار  Excelانجام شد.

نتايج و بحث
تعداد گل در واحد سطح

بر اساس نتاي جدول تجزيه واريانس (جدول ) تعاداد گال

حداقل طبق معادله  0-بيان گرديد (.)Molina et al., 2010

بهطور معنیداری تحت تأثير هر دو تيمار قطع آبياری ()P≤0.01

()0

و منبع كودی ( )P≤0.01قرار گرفت .اثر برهمكنش قطع آبياری
و منبع كودی نيز در سط احتمال پن درصد بار تعاداد گال در
مترمربع معنیدار بود.
جدول  -2تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) برخی صفات گل زعفران تحت تأثير قطع آبياری آخر فصل و منبع کودی

Table 2- Analysis of variance (Mean square) of some traits of saffron flower as affected by irrigation cut-off and nutritional
recourse

وزن خشک

عملکرد خشک

عملکرد تر گل

تعداد گل

درجه

منابع تغييرات

Fresh weight of
flower

Flower
number

آزادی
df

Source of
variation

5.35ns

0.0004ns

0.05ns

1.58ns

51.17ns

1.83ns

2

3.18ⁿˢ

**1.97

**78.45

**300.5

**12101.6

**501.6

2

7.56

0.027

0.89

1.37

28.66

12.74

4

طول کالله
Stigma
length

وزن تر کالله

کالله
Dry weight
stigma

Fresh weight
stigma

گل
Dry weight of
flower

تکرار
Replication
قطع آبياری ()A
Irrigation value

خطای اول
Error 1

منبع كودی ()B
**34.37

**0.790

**21.78

**61.19

**3057.6

**270.2

5

0.24ⁿˢ

**0.050

*3.47

*8.40

**64.71

*26.76

10

Nutritional
recourse
A×B

6.51

0.011

0.727

2.30

14.04

6.27

30

خطای دوم

5.46

6.19

9.64

7.52

3.74

7.15

-

* ** ،و  :nsبه ترتيب نشان دهنده معنی داری در سط پن و ي درصد و عدم معنی داری.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

Error 2

ضريب تغييرات
)C.V. (%
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جدول  -3تأثير تيمارهای مختلف قطع آبياری آخر فصل بر برخی صفات گل زعفران
Table 3- Effect of irrigation cut-off treatments on some traits of saffron flower

تعداد گل

طول کالله

وزن خشک کالله

وزن تر کالله

عملکرد خشک گل

عملکرد تر گل

Stigma
)length (cm

Dry weight
)stigma (kg.ha-1

Fresh weight
)stigma (kg.ha-1

Dry weight of
)flower (kg.ha-1

Fresh weight of
)flower (kg.ha-1

Flower
number
)(No.m-2

46.68ª

2.02ª

11.12ª

19.41ª

145.6ª

41.10ª

46.73ª

1.64ᵇ

8.38ᵇ

15.06ᵇ

118.9ᵇ

32.43ᵇ

46.71ª

1.36ᶜ

7.02ᶜ

11.25ᶜ

93.79ᶜ

31.56ᵇ

قطع آبياری
Irrigation cut-off

قبل عرف
Before the
conventional time

عرف
Conventional time

بعد عرف
After the
conventional time

حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سط احتمال  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد..
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

مقايسه ميانگين تيمار قطع آبياری نشان داد كه بايشتارين

بيشتر و درشتتر نيز منجر به بهبود گلادهی و افازايش كاارايی

تعداد گل با  10/01عدد در مترمربع در تيمار قطع آبياری قبال از

مزرعه در سالهای بعدی گرديد .بنابراين ،باهنظار مایرساد باا

 % 1/نسبت تيماار باه قطاع

كاهش وزن بنه درنتيجه تأخير در قطع آبياری آخر فصال ،تعاداد

آبياری بعد از عرف و  % 1/7نسبت به قطع آبيااری در زماان

گل نيز كاهشيافته است .مسافری و همکااران ( Mosaferi et

عرف منطقه افزايش نشان داد (جدول ) .باين تيمارهاای قطاع

 )al., 2007تأثير آبياریهای تابستانه بر عملکرد گل زعفاران را

عرف مشاهده شد كه به ميزان

آبياری در زمان عرف ( /1

گل در مترمربع) و قطع ديرهنگاام

آبياری ( 0/01گل در مترمربع) تفاوت معنی داری مشاهده نشاد

بررسی نمودند .تيمارهاای آبيااری اعماالشاده عباارت از :يا
آبياری در تيرماه ،ي

آبياری در مرداد ماه ،ي

آبياری در تيرماه

(جدول .)1-0بهنظر می رسد كاهش ميزان تعداد گل زعفاران در

به اضافه يا

واحد سط در آبانماه  0 30درنتيجه تأخير در زمان قطع آبياری

تابستانه بودند .نتاي آزمايش نشان داد كاه آبيااری در مردادمااه

در بهار هماان ساال مایتواناد در نتيجاه تاأثير ايان تيماار بار

عملکرد گل و وزن خش

زعفران را تا  % 01افازايش داد ولای

خصوصايات بناه زعفاران ( Rezaie, 2017; Rezaie et al.,

تيمار آبياری در تيرماه نسبت به عدم آبياری تابستانه عملکرد گل

 )2017باشد .همان طور كه قبالد نيز اشاره شاد ،تاأخير در زماان

زعفران را كاهش معنیداری داد .ايشان تأكيد نمودند كه آبيااری

قطع آبياری منجر به كاهش معنیدار متوسط وزن بنه و وزنتر و

اواخر فصل بهار كه بنه در مرحله خاواب حقيقای هسات ،تاأثير

خش

بنه در واحاد ساط شاد .ازآنجاايی كاه ،وزن بناه تاأثير

آبيااری در مردادمااه و شااهد كاه بادون آبيااری

منفی بر خصوصيات گل زعفران دارد.

مستقيمی بر تعداد گل داشته و هرچه بنهها درشتتر باشند ،تعداد

از طرف ديگر احتمال میرود قطع زودتر آبياری قبل از زمان

و زمااان گلاادهی افاازايش ماایيابااد .بااهطااوریكااه ،رمضااانی

عرف منطقه باعث قرار دادن فرصات بيشاتری باه گيااه جهات

( )Ramezani, 2000نيز با بررسی اندازه بنه بار عملکارد گال

خواب بنهها تا زمان بيدار شدن شده و باعث افزايش طاول دوره

زعفران در نيشابور نشان دادند كه اثر وزن بنه بار عملکارد گال

خواب بنهها شده كه در اين فرصت گياه فرصت بيشتری جهات

معنیدار بود و كاشت بنههای درشتتر نهتنها باعث افزايش گل-

آغازش گل و گلانگيزی داشته و اين امر منجر به توليد بهتر گل

آوری در سال اول شد ،بلکه از طرياق تولياد بناههاای دختاری

در فصل آينده شده است .بررسی مقايسه مياانگين تاأثير مناابع

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

9

ملتل كودی بر تعداد گل زعفران در واحد سط نشان داد كاه

مترمربع) كه برابر % 11و كود گاوی ( 3/30گل در مترمربع) كه

به استثنای اسيد هيومي  ،ديگر منابع كودی مورداساتفاده باعاث

برابر  % 1بيشترين ميزان تعداد گل را نسابت باه شااهد شاامل

افزايش معنی دار اين صفت نسبت به تيمار شاهد شادند (جادول

شدند .تأثير كود شيميايی بر صفت ذكرشاده باهطاور معنایداری

 .)1از بين منابع كودی ،كاربرد ورمایكمپوسات ( 11/01گال در

بيشتر از كود مرغی بود (جدول .)1

جدول  -4تأثير تيمارهای مختلف کودی بر برخی صفات گل زعفران
Table 4- Effect of different nutritional resources on some traits of saffron flower

تعداد گل

طول کالله

وزن خشک کالله

وزن تر کالله

عملکرد خشک گل

عملکرد تر گل

Stigma
)length (cm

Dry weight
)stigma (kg.ha-1

Fresh weight
)stigma (kg.ha-1

Dry weight of
)flower (kg.ha-1

Fresh weight of
)flower (kg.ha-1

Flower
number per
m-2

48.35ª

1.91ª

9.95ª

17.03ª

131.3ᵇ

37.81ᵇ

44.77ᵇᶜ

1.26ᵈ

6.76ᶜ

11.68ᶜ

96.50ᵈ

27.99ᵈ

47.18ªᵇ

1.92ª

10.14ª

17.36ª

135.9ª

39.91ªᵇ

46.95ªᵇᶜ

1.57ᵇ

8.51ᵇ

15.06ᵇ

119.2ᶜ

35.12ᶜ

44.67ᶜ

1.42ᶜ

7.30ᶜ

12.56ᶜ

97.57ᵈ

28.82ᵈ

48.34ª

1.96ª

10.38ª

17.77ª

136.3ª

40.54ª

نوع کود
Fertilizer
type

كود شيميايی
Chemical

شاهد
Control

كود گاوی
Cow manure

كود مرغی
Hen manure

اسيد هيومي
Humic acid

ورمیكمپوست
Vermicompost

حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی داری در سط احتمال  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

ازآنجايیكه ،اضافه كردن نهادههای آلی بهويژه كود دامی و

آلی به دليل فراهمی و دسترسی به عناصر غاايی بهويژه عناصار

ورمیكمپوست به خاک ،به عنوان عامل تغاياهای و بهبوددهناده

پرمصرف ازجمله نيتروژن و فسفر منجر باه افازايش تولياد گال

خصوصيات فيزيکای و شايميايی خااک ()Patra et al., 2000

زعفران شد و دليل بهبود گلدهی زعفاران را در شارايط مصارف

نقش مؤثری بر رشد اندامهاای فتوسانتزی ( Sharifi Ashoor

مواد آلی به افزايش فراهمی و دسترسی به فسافر نسابت دادناد.

 )Abadi, 1998و بهبود نمو بنههای زعفران دارد ،لااا افازايش

محمدپور و همکااران ( )Mohammad Poor et al., 2013در

پتانسيل گلدهی و به تبع آن بهباود تعاداد گال زعفاران در ايان

بررسی اثرات دور آبياری و كودهای ملتل بر عملکرد زعفاران،

شرايط قابل توجيه میباشد .همچنين با توجه به اينکه استفاده از

گزارش كردند كه بيشترين ميازان عملکارد زعفاران درنتيجاه

اين مواد آلی ظرفيت نگهداری آب در خاک را افزايش میدهد و

مصرف ورمیكمپوست حاصال شاد .ايشاان اظهاار داشاتند كاه

از طرف ديگر ،آب عامال مهمای بارای رشاد و توساعه سالول

سرعت كند آزاد شادن عناصار غااايی از كاود ورمایكمپوسات

میباشاد ( ،)Boyer, 1968لااا افازايش خصوصايات رشادی و

مطابق با رشد چندساله زعفران است .ورمی كمپوست حاوی مواد

درنتيجه گلانگيزی زعفران در اين شرايط میتواند منطقی باشد.

بيولوژيکی فعال نيز می باشد كه همانند تنظيمكنناده هاای رشاد

مونشی ( ،)Munshi, 1994نيز گزارش نمود كه استفاده از ماواد

عمال كارده ( )Krishnamoorthy & Vajrabhiah, 1986و
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نقش مثبتی بر گلانگيزی زعفران دارد .بهطاوركلی نقاش ماؤثر

قابلجااب باه مقادار بيشاتری در اختياار گيااه قارار مایگيارد

كاربرد ورمیكمپوست می تواند به علت فراهمی متعاادل عناصار

( .)Archana et al., 2009كودهاای آلای سابب كااهش وزن

غاايی در ناحيه ريزوسفر ،منبع انرژی برای فعاليت هرچه بيشاتر

ملصوص ظااهری و افازايش ظرفيات نگهاداری آب در خااک

باكتریهای مفيد خااک (،)Mohammadi Aria et al., 2011

میگردند (.)Abdel- Sabour & Abo- Seoud, 1996

بهبود خصوصيات شيميايی خاک مثل ظرفيت تباادل كااتيونی و

بررسی برهمكنش تيمارهای قطع آبياری و منابع كاودی بار

اسيديته ( Froughifar & Poor-Kasmani, 2002; Biswas

تعداد گل در مترمربع نشان داد كاه در كلياه تيمارهاای آبيااری

 )& Narayanasamy, 2006باشد.

كاربرد ورمیكمپوست بيشترين ميزان صفت يادشاده را دارا باود

تأثير مثبت استفاده از ورمی كمپوست روی ساير گياهان نياز

(شکل  .)0همچنين ،استفاده از كود گاوی در رتباه بعادی بارای

به اثبات رسايده اسات .باهطاوریكاه ،باه عناوان مثاال پانادی

همه روشهای قطع آبياری قرار داشات .در تيماار قطاع آبيااری

( )Pandey, 2005در مطالعه خودروی گياه درمنه ( Artemisia

زودتر از عرف منطقه ،بين ورمیكمپوسات و كاود دامای ازنظار

 )pallensنشان داد كه مصرف ورمیكمپوسات ،موجاب بهباود

ميزان تعداد گل اختالف معنیداری وجود نداشت ،ولی اين دو باا

گلدهی اين گياه در مقايسه با شاهد شد در اين تحقيق مالحظاه

تيمار استفاده از كاود شايميايی اخاتالف معنایداری دارا بودناد،

شد كه ورمیكمپوسات از طرياق كنتارل آفاات و بيمااریهاای

درحالی كه ،در دو روش قطع آبياری در زمان عرف منطقه و بعاد

خاكزی باعث افزايش رشد و نماو گلادهی گيااه شاد .همچناين

از عرف ،اختالف معنیداری بين سه تيمار ورمیكمپوسات ،كاود

نتاي آزمايشی ديگر كه بهمنظور بررسی اثر ورمایكمپوسات بار

دامی و كود شيميايی وجود نداشت (شکل  .)0در كليه روشهای

عملکرد گياه دارويی اسفرزه ( )Plantago psylliumانجام شد،

قطع آبياری ،دو تيماار شااهد و اسايد هيوميا

بادون اخاتالف

نشان داد كه افزايش عملکرد در خاکهای تيمار شاده بااورمی-

معنی دار ،كمترين ميزان تعداد گل در مترمرباع را شاامل شادند.

كمپوست نسبت به شاهد به دليل فراهمی بيشتر عناصار غااايی

به طوركلی ،قطع آبياری در زمان قبل از عرف منطقاه باه هماراه

در ورمیكمپوست است ( .)Archana et al., 2009همچنين در

استفاده از ورمای كمپوسات باا تعاداد  11/0گال در مترمرباع

طااای هماااين آزماااايش در ماااورد گيااااه بابوناااه رومااای

بهترين تيمار مورداستفاده بود (شکل  .)0همانطور كه قابالد نياز

( )Chamaemelum nobileگاازارش شااد كااه كاااربرد ورماای

ذكر شد بهنظر می رسد قطع زودهنگام آبياری باا افازايش طاول

كمپوست در پرورش ايان گيااه باعاث افازايش غلظات عناصار

دوره خواب و ايجاد فرصت بيشتر جهت گلانگيزی و نيز كاهش

غااايی و بهباود شااخ هاای رشادی در ايان گيااه مایشااود

اثرات منفی عوامل بيماریزا و بهخصوص كنه بربنههای زعفران

( .)Atiyeh et al., 2009نتاي حاصال از آزمايشای روی گيااه

و همچنين ،ورمیكمپوست نيز باا بهباود خصوصايات فيزيکای،

دارويی اسفرزه نيز نشان داد كه بهكاارگيری ورمایكمپوسات باا

تغايه ای و كنترل كنندگی آفات منجر به بهبود تعداد گل زعفران

نسبت 0: 1در خاک باعث افزايش /0

درصدی رشد و عملکرد

گياه می شاود كاه در ايان صاورت ،عناصار غااايی باهصاورت

در واحد سط شده است.

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

00

flower number per m-2
شکل  -1تأثير بر همکنش تيمار های قطع آبياری آخر فصل و منابع مختلف تغذيه ای بر تعداد گل زعفران در متر مربع
Figure 1- Interaction effect of irrigation cut-off and nutritional resources on number of saffron flower.

(اواخر بهار و اوايل تابستان) را بار عملکارد گال زعفاران تأيياد

عملکرد تر و خشک گل

نتاي تجزيه واريانس نشان داد كه عملکردتر و خش

گال

نمااودهانااد .بااااينوجااود ،نتاااي متناااق

توسااط مالفيالباای

زعفران بهطور معنی داری تحت تأثير تيمار قطع آبيااری و منباع

( )Mollafilabi, 2003بيانشده است .ايشان اظهار داشات كاه

كودی و اثر اين دو عامل قرار گرفتند (جدول ) .نتااي مقايساه

رطوبت نسبی خاک ازجمله عوامل مؤثر بر گلزايی بنه در طاول

ميانگين نشان داد كه قطع زودهنگام آبياری (قبل از عرف) منجر

دوره خواب تابستانه زعفران است .ايشاان تأكياد داشات كاه در

گال

بازديدها و مشاهدات ميدانی مشل شده اسات كاه بوتاههاای

زعفران نسبت به آبياری عرف منطقه شاد (جادول ) .كمتارين

زعفران در سايه درختاان ،زيار بوتاههاای خااردار و ياا حواشای

(00/ 0

جوی های آبيااری كاه دارای نوساانات درجاه حرارتای كمتاری

كيلوگرم در هکتار) گل زعفران در تيمار قطع ديرهنگاام آبيااری

هستند و از رطوبت باالتری برخوردار می باشند ،نسبت باه سااير

حاصل شد كه نسبت به قطع زودهنگام آبياری ميازان وزنتار و

بوته ها در مزرعه زودتر به گلدهی میروند .بايد خاطرنشاان شاد

گل را به ترتيب حدود  00و  % 7كاهش داد (جدول ).

كه اين موضوع برای نيمه دوم تابستان صادق اسات كاه بناه از

همان طور كه قبالد نيز ذكر شد ،قطع ديرهنگاام آبيااری احتمااالد

مرحله خواب حقيقی خاارجشاده اسات .ولای در تحقياق حاضار

منجر به كاهش طول دوره خواب گياه و نيز افزايش جمعيت كنه

آبياری در انتهای فصل بهار اعمال شد كه بنه در مرحلاه خاواب

و درنتيجه خسارت به بنههای زعفران شد .به نظر میرساد ايان

حقيقی بوده و افزايش رطوبت در اين مرحله به آفاتی مانند كناه

عامل باعث كاهش تعداد و درنهايت عملکارد گال شاده اسات.

فرصت كافی برای صدمه به بنهها میدهد.

به افزايش

و  3درصدی به ترتيب عملکردتر و خشا

مياازان وزنتاار ( 3 /73كيلااوگرم در هکتااار) و خش ا

خش

تحقيقات ملتلفی تأثير منفی آبياری در زمان دوره خواب بناههاا

براساس نتاي مقايسه ميانگين (جادول  ،)1مصارف ورمای-
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كمپوست بيشترين تأثير را در توليد وزنتر و خش
داشت ،بهگونهای كه حداكثر وزنترو خش

گل زعفاران

گل به ترتيببه ميزان

شدن عناصر غااايی از كاود ورمای كمپوسات مطاابق باا رشاد
چندساله زعفران است .ورمیكمپوسات حااوی ماواد بيولوژيا

 0 1/و  07/77كيلوگرم در هکتار درنتيجه ی مصرف اين تيمار

فعال هستند كه همانند تنظيمكنندههاای رشاد عمال مایكنناد

كودی حاصل شد .پس از آن نيز كااربرد كاود دامای ،شايميايی،

( .)Krishnamoorthy & Vajrabhiah, 1986كودهااای

قرار داشتند كه به ترتيب عملکرد گالتار

حيوانی نيز سبب بهبود خصوصيات فيزيکی خاک نظير هاوادهی

را باه

بهتر ،ظرفيت نگهداری رطوبات بااالتر و بهباود تباادل عناصار

ترتيب به ميزان  1 ،10 ،11و  % 7را نسبت به شااهد افازايش

غاايی در خاک مایشاوند (.)Coleman & Crossley, 1995

دادند (جدول  .)1ورمیكمپوسات ،كاود گااوی و كاود شايميايی

بهنظر می رسد فراهمای متعاادل و آزاد شادن تادريجی عناصار

اختالف معنی داری نيز باهم نشاان ندادناد و همچناين اخاتالف

غاايی از كود دامی باعث افزايش عملکرد گل زعفران شد .ورمی

مشااهده نشاد

كمپوست سبب بهبود خصوصايات خااک و رشاد عملکارد گيااه

مرغی و اسيد هيومي

را به ميزان  1 ، 1 ،11و  0درصد و عملکرد گل خشا

معنی داری بين تيمارهای شاهد و اسيد هيوميا

میشاود .برخای از اثرهاای مفياد مصارف ايان نهااده آلای در

(جدول .)1
بررسیها نشان داده است كه بين ماده آلی خاک و عملکارد

كشااورزی شااامل فراهمای عناصاار غااايی ،كاااهش اساايديتيه،

زعفران همبستگی مثبت و بااليی وجود دارد (.)Munshi, 1994

افزايش فعاليت ميکروارگانيزمها ،كاهش پاتوژنهای بيمااری زا و

در بررساای تااأثير كودهااای نيتروژناای ،فساافری و پتاساايمی و

افزايش ظرفيت نگهداری آب در خاک اسات ( Alidadi et al.,

همچنين كاربرد كود گاوی بر توليد زعفران نشان داده شده است

 .)2013اسيد هيومي

اسايد آلای حاصال از

كه در خاکهايی كه از نظر ماده آلی فقيرند ،كاربرد كاود گااوی

هوموس و ساير منابع طبيعی جهت باال بردن عملکارد زعفاران،

مهمترين عامل افزايش در توليد زعفران میباشاد ( Behzad et

به خصاوص در شارايط متغيار محيطای مایتواناد ماوثر باشاد

 .)al., 1992استفاده از كودهای آلای در گيااه زعفاران موجاب

بار

افزايش وزن تازه و خش

و درصد ماده خشا

نيز به عنوان يا

( .)Khatamian et al., 2011نقش مثبت اسايد هيوميا

بناههاا شاده و

عملکارد گال زعفاران توساط برخای محققاين ( & Aytekin

ميزان ريشه های بنه را افزايش میدهد كه ايان اثارات ممکان

 )Acikgoz, 2008; Koocheki et al., 2016گازارش شاده

است در نتيجه افزايش رطوبت خاک و نهايتاد رشد بهتر گياه باشد

است.

( .)Behdani et al., 2005فرهمناااد فااارد و همکااااران

نتاي برهمكنش تيمارهای قطع آبياری و منابع كودی بارای

( )Farahmand Fard et al., 2012گزارش كردناد اساتفاده از

عملکردتر و خش

گل زعفران در هکتار نشاان داد كاه ميازان

كود دامی نسبت به كودهاای كمپوسات و ورمایكمپوسات اثار

صفات ماكور برای كليه تيمارهای كودی در تيمار قطاع آبيااری

بهتری بر عملکرد و نيز صافات رويشای زعفاران داشاته اسات.

قبل از عرف باالتر از قطع عرف و آنهم بااالتر از قطاع بعاد از

محمدپور و همکاران ( )Mohammad Poor et al., 2013نياز

عرف آبياری بودند (شکلهای و ) .در هار دو صافت اشااره

در بررسی اثارات دور آبيااری و كودهاای ملتلا بار عملکارد

شده شرايط برای تيمار قطع آبياری قبل از عرف متفااوت باا دو

زعفران ،گزارش كردند كاه بيشاترين ميازان عملکارد زعفاران

تيمار ديگر آبياری بود .بهطاوریكاه ،در تيماار قطاع زودهنگاام

درنتيجه مصرف ورمی كمپوست حاصال شاد .سارعت كناد آزاد

آبياری دو تيمار كودی كمپوست و كود گاوی باالترين وزنتار و

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

خش

01

گل را شامل شده و اختالف معنیداری با ديگار تيمارهاا

عملکرد كلی پايين تر در تيمارهای قطاع آبيااری عارف و بعاد از

دارا بودند .ولی در تيمارهای قطع عرف و بعاد از عارف آبيااری،

عرف نسبت به قطع زودهنگام آبياری ،كودهای ورمیكمپوست و

بين تيمارهای كودی ورمایكمپوسات ،كاود گااوی و شايميايی

گاوی نتوانسته اند مزيت خود را با تأخير در آبياری نشاان دهاد و

اختالف معنیداری مشاهده نشد (اَشکال و ) .احتماالد بهدليال

اختالفی با كود شيميايی نشان ندادهاند.

شکل  -2تأثير برهمکنش تيمارهای قطع آبياری آخر فصل و منابع مختلف تغذيه ای بر عملکرد گل تر زعفران
Figure 2- Interaction effect of irrigation cut-off and nutritional resources on flower fresh weight of saffron (kg.ha-1).

شکل  -3تأثير برهمکنش تيمارهای قطع آبياری آخر فصل و منابع مختلف تغذيه ای بر عملکرد گل خشک زعفران
Figure 3- Interaction effect of irrigation cut-off and nutritional resources on flower dry weight of saffron
(kg.ha-1).
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در

( )Koocheki et al., 2014نيز در بررسی اثر دامنه وسايع وزن

باوجود عدم اختالف معنی دار ،ميزان عملکردتر و خشا

تيمارهای كودی گاوی و شيميايی بيشتر از ورمیكمپوسات باود.

بنه ها بر گلدهی و رشد بنه زعفران نشان دادناد كاه باا افازايش

در كليه روش های قطاع آبيااری ،تيماار شااهد كمتارين مقادار
عملکردتاار و خش ا

وزن بنه مقدار گل و كالله خش

بهطاور معنایداری افازايش

گاال زعفااران را نشااان داد كااه اخااتالف

يافت.همچنين در تحقيق ديگری گزارش شد كاه بناههاای ،07

معنی داری نيز با تيمار كودی ورمیكمپوست نشان نداد (اَشاکال

 7و  7گرمی به ترتيب باهطاور مياانگين  /77 ،0/1و 1/1

و ) .بهطوركلی ،قطع زودهنگام آبياری باه هماراه اساتفاده از

گل برخوردار بودند ( ،)Sadeghi, 2012بنابراين در اين تحقياق

ورمیكمپوست باالترين عملکرد تر ( 011/7كيلوگرم در هکتار) و

نيز كاهش اندازه بنه در اثر تأخير در قطع آبياری آخر فصل خاود

( /

خش

كيلوگرم در هکتار) را شامل شد و قابال توصايه

میباشد.

منجر به كاهش عملکرد گل زعفران شده است.
در ارتباط با مقايسه ميانگين تيمارهای كودی نيز نتاي نشان
داد كه همه تيمارهای كاودی وزن خشا

تيمار شاهد افزايش معنیداری دادند ولی در صفت وزنتر كاللاه

عملکرد تر و خشک کالله

بر اساس جدول تجزيه واريانس (جادول ) قطاع آبيااری و
منابع كودی اثر معنیداری در سط احتمال ي
صفت وزنتر وخش
و خش

كاللاه را نسابت باه

بين تيمار شاهد و هيومي

اسايد اخاتالف معنایداری مشااهده

درصد بر هر دو

نشد (جدول  .)1بين تيمارهای كودی ماورد آزماايش ،كودهاای

كالله داشتند.همچنين ،وزنتار ()P≤0.05

كاللاه

گل ( )P≤0.01نيزتحت تأثير اثرات معنیداربرهمكانش

قطع آبياری و منابع كودی قرار گرفتند.

ورمیكمپوست ،گاوی و شيميايی ازنظر وزنتار و خشا

تفاوت معنی داری مشاهده نشد ،اما بين اين تيمارهای كاودی باا
كود مرغی و هيومي

اسايد اخاتالف معنایداری وجاود داشات

مقايسه ميانگين نشان داد كه در بين تيمارهای ملتل قطع

(جدول  .)1به طاوركلی ،بيشاترين وزنتار كاللاه باه ترتياب در

آبياری ،قطاع آبيااری قبال از عارف منطقاه باهطاورمعنیداری

تيمارهای ورمیكمپوست ( 01/ 1كيلوگرم در هکتار) ،كود گاوی

بيشترين وزنتار (  00/0كيلاوگرم در هکتاار) و خشا

( /1

( 01/01كيلوگرم در هکتار) و كود شايميايی ( 3/30كيلاوگرم در

كيلوگرم در هکتار) را توليد نمود (جادول ) .باا تاأخير در زماان

هکتار) مشاهده شد .اين شارايط بارای وزن خشا

قطع آبياری ،ميزان هردو صفت يادشده كاهش معنیداری نشاان

مشابه باود .كااربرد ورمایكمپوسات تاأثير مثبات و معنایداری

داد .بهطوریكه ،قطع آبياری بعد از عرف منجر به كاهش حادود

برافزايش تعداد گل گل گاوزبان نسبت به شرايط عدم كاربرد كود

كاللاه در هکتاار

داشت ( .)Ahmadabadi et al., 2012علت آن را تأثير مطلوب

نسبت به تيمار قطع آبياری در زمان عرف شد (جدول ) .بهنظار

ورمیكمپوست در تأمين عناصر مورد نياز گياه بهصورتقابلجااب

بنه به ازای تأخير در زمان قطاع

دانستند ،به اينصورت كه ذرات اين كود بهدليل سط ويژه بااال

آبياری آخر فصل رابطه مستقيمی با وزن بنه و تعداد گل در ايان

و دارا بودن تركيبات ملتل آلی در سط خود ،با عناصر غااايی

شرايط داشته باشد .همانطوركه قبالد نياز اشااره شاد ،تاأخير در

موجود در خاک بهويژه عناصر فلزی تشاکيل كماپلکسهاايی را

قطع آبياری آخر فصل باعاث كااهش متوساط وزن بناه گردياد

میدهندكه بهراحتی برای گياه قابلجااب هساتند ( Anwar et

 03و  0درصدی به ترتيب وزنتار و خشا
میرسد كاهش وزن تر و خش

( .)Rezaie, 2017; Rezaie et al., 2017كوچکی و همکاران

كاللاه نياز

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی
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 )al., 2005اثرات مثبت كاود ورمایكمپوسات بررشاد گياهاان

جهان و جهاانی ( )Jahan & Jahani, 2007در مطالعاه تاأثير

ممکن است باه دليال افازايش ماواد آلای و نياز تاأمين عناصار

كودهای آلی و شيميايیبر گلدهی زعفران ،بيشاترين افازايش در

پرمصرف و كام مصارف در خااک باشاد (صاادقی و همکااران،

تعداد گل و نيز وزن خش

كالله زعفران را درنتيجه كاربرد كود

 .)0 30رضوانی مقدم و همکااران ( Rezvani Moghaddam

دامی مشاهده كردند .اميری ( )Amiri, 2008نياز ضامن آنکاه

 )et al., 2014نيز گزارش كردند كه نقش كود گاوی و شيميايی

افزايش سط برگ ،ميزان عناصر غاايی در برگ ،عملکرد گل و

بر بهبود عملکرد كالله زعفران بيشتر از كود مرغی بود.

كالله زعفران را درنتيجه مصرف كود دامی مشاهده كرد ،اظهاار

فيضی و همکاران ( )Feizi et al., 2015نشاان دادناد كاه

داشت كه كاربرد كود دامی منجر به بهبود خصوصيات فيزيکی و

كاربرد كود دامی گاوی در مقايسه با كود شيميايی مای تواناد از

شيميايی خاک مانند ميزان مواد آلی ،ظرفيات تباادل كااتيونی و

هار

افزايش عناصری مانند نيتروژن ،پتاسيم و كلسيم در خااک شاد.

چه بيشتر فرآيند گل انگيزی گيااه نقاش ماوثری داشاته باشاد.

همچنين با در نظر گرفتن مواد آلی بهعنوان منبع تغايهای بارای

صادقی و همکاران ( )Sadeghi et al., 2014گزارش كردند كه

ريز موجودات خاكزی ،اعمال كود دامی میتواند نقش مؤثری در

با افزايش ورمیكمپوست در سه سط  ،سبب افازايش وزنتار و

افاازايش رشااد و فعالياات ميکروارگانيساامهااای مفيااد در ناحيااه

و افزايش سط برگ و گل ختمی شاد .در ايان ارتبااط،

ريزوسافر داشاته باشاد (.)Mohammadi Aria et al., 2011

سينگ و بيسين ( )Sing & Beisin, 1998نيز اثر مثبت ورمی-

همچنين طی تحقيقی بيشترين عملکرد گل زعفاران از مصارف

و تولياد برخای گياهاان

تاان كااود گاااوی بااهدساات آمااد ( & Mohamadzadeh

طريق افزايش ميزان فسفر بنه به ازای هر بوته ،در تحري

خش

كمپوست را روی افازايش وزن خشا

داروياای از جملااه اساافرزه ( )Plantago psylliumو منااداب

.)Pasban, 2007

( )Eruca sativaگزارش كردند .طی آزمايشای كاه روی گيااه

برهمکنش تيمارهای قطع آبياری و منابع كاودی نياز نشاان

دارويی بابونه آلمانی ( ،)Matricaria Chamomillaدرصدهای

داد كه در تمامی تيمارهای كودی با به تأخير افتادن زماان قطاع

وزناای صاافر ،پاان  01 ،و  00از ورماایكمپوساات اسااتفاده شااد،

آبياری ،ميزان وزنتر و خش

كالله در هکتار كاهش معنیداری

بيشترين عملکرد (عملکرد گل خش ) به تيمار  %00نسبت داده

نشان داد (اشکال 1و  .)0تيمارهای كودی كمپوست و كود گاوی

شد كه دارای سطوح زيادی از عناصار غااايی قابالجااب باود

در شرايط قطع زودهنگام آبياری بااالترين عملکردتار و خشا

( .)Arancon et al., 2004در ارتباط با كودهای شايميايی نياز

كالله را نشان دادند كه با تيمار كود شيميايی كه در رتبه بعادی

اسادی و همکااران ( )Asadi et al., 2014در بررسای اثارات

قرار داشت اختالف معنی داری نشاان دادناد .در بررسای صافت

تغايه خاكی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گال زعفاران نتيجاه

عملکردتر كالله در هر دو شرايط قطع آبياری در زماان عارف و

گرفتند كه مصرف خااكی  001كيلاوگرم در هکتاار كاود كامال

بعد از عرف منطقه مشاهده شد كه بين تيمارهای كودی ورمای-

كاللاه

كمپوست ،كود گاوی و شيميايی اختالف معنیداری يافات نشاد

زعفران در واحد سط شد .بهنظر می رسد كاه فراهمای عناصار

(اشکال  1و  .)0اين شرايط بارای تيماار قطاع آبيااری در زماان

غاايی ملتل و تعيين دقيق مقدار و زمان مصرف عناصر غاايی

كالله نيز صاادق باود .اماا در

مللوط در اوايل اسافندماه باعاث افازايش وزن خشا

عرف منطقه برای عملکرد خش

كالله در تيمار قطاع ديرهنگاام آبيااری

موردنيااز زعفااران از طريااق آزمااون خاااک ساابب افاازايش وزن

ارتباط با عملکرد خش

بنه های دختری و درنتيجه افزايش عملکرد گل زعفران میشود.

نتاي نشان داد كه استفاده از كود شيميايی بيشترين ميزان ايان
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صفت را شامل شد كه اختالف معنیداری با ديگر مناابع كاودی
نشان داد .وزن خش

كالله در دو كود مرغی و اسايد هيوميا

 )2016نيز گراش نمودند كاربرد  011كيلاوگرم در هکتاار اسايد
هيومي

باعث افزايش معنی دار وزن خش

كالله زعفران شاد.

در شرايط قطع زودهنگام و متعارف آبياری اختالف معنی داری با

بهطوركلی ،استفاده از ورمیكمپوست در شرايط قطاع زودهنگاام

تيمار عدم كاودهی نشاان داد ولای در قطاع ديرهنگاام آبيااری

آبياری بهترين تيمار قابل توصيه بارای عملکردتار و خشا

در

اختالف معنی داری بين تيمارهای كودی مرغی ،اسيد هيوميا

هکتار میباشد (اشکال  1و .)0

و شاهد مشاهده نشد .كوچکی و همکاران ( Koocheki et al.,

شکل  -4تأثير برهمکنش تيمارهای قطع آبياری آخر فصل و منابع مختلف تغذيه ای بر عملکرد کالله تر زعفران
Figure 4- Interaction effect of irrigation cut-off and nutritional resources on stigma fresh weight of saffron (kg.ha-1).

شکل  -5تأثير برهمکنش تيمارهای قطع آبياری آخر فصل و منابع مختلف تغذيه ای بر عملکرد کالله خشک زعفران
Figure 5- Interaction effect of irrigation cut-off and nutritional resources on stigma dry weight of saffron (kg.ha-1).

فراهمی مواد آلی ،افزايش فعاليت ميکروارگانيزم هاای مفياد

در خاک ،بهبود و ثبات خاكدانهها ،افزايش نفوذپاايری و ذخياره

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

آب در خااک را امکاانپااير مایكناد ( ;Chen et al., 2007
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برهمكنش دو تيمار قرار نگرفت (جدول ).

 .)Bostian et al., 2009; Monzon et al., 2006در زراعات

بررسی مقايسه ميانگينهاا نشاان داد كاه دو تيماار ورمای-

زعفران استفاده از كودهای آلی به عنوان ابزاری جهات دساتيابی

كمپوست ( 11/ 1ميلیمتر) و كود شايميايی ( 11/ 0ميلایمتار)

به عملکارد بيشاتر در واحاد ساط مطارح هسات ( & Jahan

باالترين طول كالله را دارا بودند كه اختالف معنیداری با تيماار

 .)Jahani, 2007برخی از نتاي برتری تأثير كااربرد ماواد آلای

كود گاوی ( 17/01ميلی متر) نشان ندادند (جدول  .)1كود مرغی

نسبت به كودهای شيميايی ازنظار كميات و كيفيات زعفاران را

نيز كه در رتبه بعدی قرار داشت باعث افزايش حدود  0درصادی

مورد تائيد قرار داده است ( .)Mollafilabi, 2003مالفيالبای و

اين شاخ

شد كه البته تفاوت معنیداری با شاهد نشاان ناداد.

همکاران ( )Mollafilabi et al., 2013در بررسی تراكم و وزن

كمترين مقادار طاول كاللاه ( 11/17ميلای متار) نياز در تيماار

بنه بر عملکرد و اجزاء عملکارد زعفاران در بساترهای خااكی و

اسيد حاصل شد (جدول  .)1ورمایكمپوسات از طرياق

هيدروپوني

هيومي

در تونل پالستيکی مشاهده كردند كاه باا افازايش

بهبود فعاليت ميکروبی خااک ( )Martin et al., 1997و تولياد

و مقدار گال نياز افازايش

تنظاايمكنناادههااای رشااد گياااه ( & Krishnamoorthy

يافت .در مطالعهای تأثير كودهاای آلای و شايميايی بار گلادهی

Ajranabhiah, 1986; Grappeli et al., 1987; Tomati et

وزن بنه ميزان عملکرد كالله خش

زعفران ،بيشترين افزايش در تعداد گل و نيز وزن خشا

كاللاه

زعفران درنتيجه كااربرد كاود دامای مشااهده شاد ( & Jahan

 .)Jahani, 2007در پژوهشی ديگر اميری ( )Amiri, 2008نيز
ضمن آنکه افزايش سط برگ ،ميزان عناصار غااايی در بارگ،
عملکرد گل و كاللاه زعفاران را درنتيجاه مصارف كاود دامای
مشاهده كرد .با در نظر گرفتن مواد آلی بهعنوان منباع تغاياهای
برای ريز موجودات خاكزی ،میتواند نقاش ماؤثری در افازايش

 )al., 1988و فراهمی جاب بيشتر عناصر غاايی ،سبب افزايش
ميزان فتوسنتز و ماده خش

گياهی گرديده كه ايان مسائله در

نهايت به افزايش طول گال مای انجاماد .كودهاای شايميايی و
گاااوی نيااز بااا بهبااود وضااعيت تغايااهای خاااک باعااث بهبااود
خصوصيات فيزيولوژيکی و رشدی گياه شاده و بار طاول كاللاه
تأثير مثبت دارد.
وزن خشک برگ

رشد و فعاليت ميکروارگانيسمهای مفيد در ناحيه ريزوسفر داشاته

نتاي تجزيه واريانس نشان داد كه هر دو تيماار قطاع آبيااری و

باشاد ( .)Mohammadi Aria et al., 2011نتااي آزماايش

درصد تأثير معنیداری بر وزن

منابع كودی در سط احتمال ي

برگ زعفران داشت (جدول  .)0برهمكنش ايان دو تيماار

صادقی و همکاران ( )Sadeghi et al., 2014بروی گياه ختمی

خش

حاكی از نقاش ماؤثر فراهمای كااربرد ورمایكمپوسات و كاود

تأثير معنی داری بر صفت ماكور نداشت .بيشاترين وزن خشا

شيميايی بر عملکرد و اجزای عملکرد گل ختمی بود و در شارايط

برگ به ميزان  000/3گرم در مترمربع در تيمار قطع آبياری قبل

عدم مصرف كود شيميايی ،افزايش مصرف كود ورمایكمپوسات

از عرف مشاهده شد (جدول  .)1كه اختالف معنیداری باا قطاع

نقش مؤثری در بهبود شاخ های رشدی گل ختمی داشت.

آبياری عرف ( 111/1گرم در مترمرباع) و بعاد از عارف (13/1
گرم در مترمربع) دارا بود .بهنظرمیرسد اين شااخ

طول کالله زعفران

نياز تحات

نتاي تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه تيمار منابع كودی

تأثير كاهش وزن بنه در اثر تاأخير در زماان قطاع آبيااری قارار

درصد تاأثير معنایداری بار طاول كاللاه

گرفته است .كلياه تيمارهاای كاودی مورداساتفاده ميازان وزن

زعفران داشت ولی اين صفت تحت تأثير تيماار قطاع آبيااری و

باارگ را نساابت بااه تيمااار عاادم كاااربرد كااود افاازايش

در سط احتمال ي

خشا

08

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

معنیداری دادند (جدول  .)7كاربرد ورمیكمپوست ،كود گااوی و

شاهد افزايش دادند (جدول  .)7بهنظرمی رسد ورمایكمپوسات و

كود شايميايی باه ترتياب باا  13 /0 ،131/1و  111/7گارم در

كود دامی به دليل آزادساازی و فراهمای عناصار غااايی بارای

بارگ را دارا بودناد كاه اخاتالف

گياهان ،رشد رويشی مطلوب گياه را باه دنباال داشاته و باعاث

مترمربع بيشترين وزن خشا

معنیداری نيز باهم نشان ندادند .كود مرغی و اسيد هيومي
به ترتيب  03و  % 1ميزان وزن خش

نيز

توليد ماده خش

بيشتر در واحد سط میشوند.

برگ را نسبت باه تيماار

جدول  -5تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) وزن خشک برگ و صفات کيفی گل زعفران تحت تأثير قطع آبياری آخر فصل و منبع کودی
Table 5- Analysis of variance (Mean square) of leaf dry weight and qualitative traits of saffron flower as affected by
irrigation cut-off and nutritional recourse

کروسين

سافرانال

پيکروکروسين

وزن خشک برگ

درجه آزادی

منابع تغيير

Crocin

Safranal

Picrocrocin

Leaf dry weight

df

Source of variation

119.05ⁿˢ

1.58ⁿˢ

25.17ⁿˢ

11.44ⁿˢ

2

تکرار

526.8ⁿˢ

30.54ⁿˢ

61.16ⁿˢ

**26491.5

2

218.7

14.27

19.66

69.30

4

Replication
قطع آبياری ()A
Irrigation value

خطای اول
Error 1

**221.4

17.118ⁿˢ

11.32ⁿˢ

**7914.4

5

33.47ⁿˢ

7.11ⁿˢ

5.71ⁿˢ

104.4ⁿˢ

10

منبع كودی ()B
Nutritional recourse
A×B

17.71

6.82

4.14

48.42

30

خطای دوم

7.77

10.52

9.74

11.63

-

Error 2

ضريب تغييرات
)C.V. (%

 ** ،و  :nsبه ترتيب نشان دهنده معنیداری در سط پن و ي درصد و عدم معنیداری.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

جدول  -6تأثير تيمارهای مختلف قطع آبياری آخر فصل بر وزن خشک برگ و صفات کمی گل زعفران
Table 6- Effect of irrigation cut-off times on leaf dry weight and some quantitative traits of saffron

سافرانال

پيکروکروسين

Crocin (Absorbance of 1%
)water solution at 440 nm

Safranal (Absorbance of
1% water solution at 330
)nm

Picrocrocin (Absorbance
of 1% water solution at
)257 nm

Leaf dry
)weight (g.m-2

169.3ª

36.2ª

73.6ª

511.9ª

169.4ª

37.4ª

72.4ª

440.6ᵇ

168.6ª

36.7ª

73.2ª

349.2ᶜ

کروسين

وزن خشک برگ

قطع آبياری
Irrigation cutoff

قبل عرف
Before the
conventional time

عرف
Conventional
time

بعد عرف
حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی داری در سط احتمال  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

After the
conventional time

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی
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جدول  -7تأثير تيمارهای مختلف کودی بر وزن خشک برگ و صفات کمی گل زعفران
Table 7- Effect of different nutritional resources on some traits of saffron flower

کروسين
Crocin (Absorbance of
1% water solution at 440
)nm

سافرانال

پيکروکروسين

وزن خشک برگ

نوع کود

Safranal (Absorbance of 1%
)water solution at 330 nm

Picrocrocin (Absorbance of
)1% water solution at 257 nm

Leaf dry
)weight (g.m-2

Fertilizer
type

164.2ᶜᵈ

36.4ª

72.2ª

468.7ªᵇ

كود شيميايی

169.7ª

38.1ª

74.6ª

366.6ᵈ

164.8ᶜ

37.2ª

73.3ª

493.1ª

165.3ᵇᶜ

36.9ª

74.4ª

439.4ᵇ

166.4ᵇ

37.7ª

72.9ª

398.3ᶜ

163.1ᵈ

36.1ª

72.1ª

496.6ª

Chemical

شاهد
Control

كود گاوی
Cow
manure

كود مرغی
Hen manure

اسيد هيومي
Humic acid

ورمیكمپوست
Vermicomp
ost

حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی داری در سط احتمال  0درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشد.
Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

ویژگیهای کیفی زعفران

نتاي تجزيه وارياانس ويژگایهاای كيفای زعفاران شاامل

مشاهده شد (جدول  ،)7كه اختالف معنیداری با ديگار تيمارهاا
نشان داد .تيمار اسيد هيومي

نيز با جاب برابر با  011/1نانومتر

پيکروكروسين (طعم و مزه) ،ساافرانال (عطار و باو) و كروساين

نيز در رتبه بعدی قرار داشت .كمترين ميزان كروساين نياز باه-

(رنگ) نشان داد كاه تيماار قطاع آبيااری تاأثير معنایداری بار

ترتياب مربااوط باه تيمارهااای كاودی ورماایكمپوساات (01 /0

هيچكادام از ويژگایهاای ذكرشاده نداشات (جادول  .)0مناابع

نانومتر) ،شيميايی (  011/نانومتر) و گاوی ( 011/1نانومتر) باود

ملتل كودی نيز تنها بر ميزان كروسين در سط احتمال يا

(جدول  .)7در ايان راساتا ديگار محققاين نياز نتااي ملتلفای

درصد تأثيرگاار بوده و اثر معنی داری بر ميزان پيکروكروساين و

مشاهده نمودند .بهعنوانمثال ،حسانزاده اول ( Hassanzadeh

سافرانال نشان ندادند .برهمکنش قطع آبيااری و مناابع ملتلا

 )Aval, 2015نيز گزارش نمود كه با افزايش ميزان كود دامای

كودی نيز بر ويژگیهای كمی زعفران معنیدار نبود (جدول .)0

مصرفی از صفرتا  11تن در هکتار هيچكدام از ويژگیهای كيفی

ميزان جاب پيکروكروسين تحت تأثير تيمارهای قطع آبياری

زعفران تحت تأثير قرار نگرفت .همچنين ،ايشان تاكيد كارد كاه

و منابع ملتل كودی باين  7 /0ناانومتر تاا  71/1متغيار باود

كيفيت گلهای توليدی از نظر مقدار پيکروكروسين ،ساافرانال و

(جداول  1و  .)7برای سافرانال نياز دامناه جااب باين  1/0تاا

كروسين از بنههای مادری با وزنهاای ملتلا يکساان باود و

 1/0نانومتر متفاوت بود (جداول  1و  .)7اين مقادير در راساتای

اندازه بنه تأثيری بار ايان ويژگای هاا نداشات .ولای حيادری و

مقادير ارائهشده توسط برخی ديگر از محققين میباشد.

همکاران ( )Heydariet al., 2014نتيجه گرفتند مصارف كاود

بررسی مقايسه مياانگين مناابع ملتلا كاودی بار ميازان

زيستی سبب كاهش ميزان پيکروكروسين و كروسين و افازايش

كروسين كه معرف رنگ زعفران میباشد نشان داد كه بيشاترين

ميزان سافرانال گرديد .نقدی بادی و همکااران ( Naghdibadi

ميزان كروسين( 013/7نانومتر) در تيمار شاهد (عدم كاربرد كود)

 )et al., 2011با بررسی تغييرات ميزان كروسين ،پيکروساين و
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سافرانال و ويژگی هاای زراعای زعفاران تحات تاأثير كودهاای

اين سه عنصر و با هار غلظتای ميازان ساافرانال و كروساين را

زيستی و شيميايی فسفره نتيجه گرفتناد تيماار  011گارم كاود

كاهش داد؛ اما تيمار محلولپاشی پتاسيم با غلظات ساه ليتار در

زيستی در هکتار بهترين تيمار از نظر ميزان پيکروكروسين باود.

هکتار بيشترين ميزان پيکروكروسين كالله را داشات .از طرفای،

همچنين ،بيشترين ميزان سافرانال و كروسين در تيماار تلفيقای

اميدی و همکاران ( )Omidi et al., 2009نشان دادناد كاه باا

فسفر و  01گرم كود زيستی در هکتاار حاصال شاد .اكبرياان و

به كارگيری كود بيولوژي

نيتروكسين و كود شيميايی اوره ميزان

همکاااران ( )Akbarian et al., 2012در آزمايشاای كااه

كروسين و پيکروكروسين و سافرانال نسابت باه شااهد افازايش

محلااولپاشاای عناصاار پتاساايم ،آهاان و روی را در سااه غلظاات

يافت.

متفاوت مورد بررسی قرار دادند نتيجه گرفتند كاه محلاولپاشای

شکل  -6رابطه بين عملکرد گل زعفران (کيلوگرم بر هکتار) و ميزان کروسين (جذب محلول آبی  %1در طول موج  444نانومتر)
Figure 6- Relation of flower dry weight (kg.ha-1) and Crocin (Absorbance of 1% water solution at 440 nm).

همانطور كه در شکل  1نيز نشاان دادهشاده اسات ،رابطاه

ميزان اين مواد را در اندام خود افزايش مایدهاد ( Moradi et

منفی بين ميزان كروسين و عملکرد گل زعفران وجاود دارد .بار

 ،)al., 2011در آزمايش حاضر نيز بهنظر میرساد قارار گارفتن

اساس معادله رگرسيونی مشاهده می شود كه باه ازای هار يا

گياه در شرايط تنش مواد غاايی و احتمااالد آبای باعاث افازايش

كيلوگرم افزايش عملکرد زعفران در هکتار ،ميزان كروساين 1/1

درصد اين ماده شده است.

كاهش يافته است .كه بر اساس ضريب تبيين ايان معادلاه 1/1
تأييد می شود كه رابطه قوی بين دو پارامتر وجاود داشاته اسات

نتيجهگيری

(شکل  .)1ازآنجايیكه ،كروسين جزئی ازمتابوليتهاای ثانوياهی

نتاي اين تحقيق نشان داد كه تاخير در قطع آبياری انتهای فصل

گياهی هستند و گياه معموالد در هنگام دريافات تانش محيطای

خصوصيات مربوط به گال زعفاران را كااهش معنای داری داد.

واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی
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نتاي حاصل از اين تحقيق حاكی از نقش موثر كاربرد كود ورمی

كشاورزی می تواند نيازهاای غااايی گيااه را تاا حادود زياادی

كمپوست بر روی عملکرد گل زعفران بود .البته در برخی ماوارد

برطرف كنند و باعث استقرار بهتر ميکروارگانيسم هاای خااكزی

نيز اثر ورمی كمپوست با كود گااوی و شايميايی براباری كارد.

برای تناوب های بعدی شوند .از طرفی نياز به كاود شايميايی را

نتاي تاييد نمود كه كود های آلی مورد استفاده با بهباود شارايط

كاااهش داده و باعااث افاازايش پايااداری كشاااورزی و سااالمت

تغايه ای ،كيفيت خاک و ظرفيت نگهاداری رطوبات موجاود در

محيطی انسان گردد .در نهايت ،برای زراعت زعفاران در منطقاه

خاک باعث افزايش ويژگی های گل زعفران شدند .در خصاوص

الله زار بردسير و همچنين ديگر نواحی ايران توصيه می شود كه

ويژگی های كيفی زعفران شامل پيکروكروساين (طعام و مازه)،

آخرين آبياری برای زعفران نهايتاد تا اوايل ارديبهشت ادامه يابد و

سافرانال (عطر و بو) و كروسين (رنگ) نشان داد كه اثرات سااده

از طرف ديگر استفاده از ورمی كمپوست بعنوان ي

ماده سازگار

و متقابل تيمارهاای ماورد بررسای اثار معنای داری بار ميازان

با محيط زيست و سالمت انسان برای تاامين نيااز غااايی زعفاران

پيکروكروسين و سافرانال نداشت .كروسين نيز تنها تحات تاأثير

موكدا توصيه می گردد.

منابع ملتل كودی قرار گرفت .كروسين روندی متفاوت با ديگر
صفات نشان داد يعنی كمتارين ميازان ايان شااخ

در ورمای

كمپوساات ( )01 /0و بيشااترين ( )013/7آن در تيمااار شاااهد
مشاااهده شااد .اسااتفاده از ورماای كمپوساات باادون كااوچکترين

سپاسگزاری
اين تحقيق با حمايت مالی دانشگاه تربت حيدريه انجام شده
است كه بدين وسيله قدردانی میشود.
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Abstract
In order to evaluate the effect of last irrigation cut-off time and various fertilizer resources on quantitative
and qualitative characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) flower, an experiment was conducted in a
split-plot arranged as a randomized complete block design with three replications and 18 treatments in a four
year research farm of Jihad ministry located in Lalezar village, Bardsir region, Kerman province, in 20152016. The experimental treatments were irrigation cut-off time (conventional time (5 May), 15 days before
the conventional time (20 April) and 15 days after conventional time (20 May)) assigned to the main plot,
and nutritional resources (cow manure 40 t ha-1, hen manure15 t.ha-1, vermicompost 10 t ha-1, humic acid 2
kg ha-1, and chemical fertilizer containing 200 kg ha-1 urea and 140 kg.ha-1 P and K) as subplot. The analysis
of variance results showed that the effect of irrigation cut-off treatment was significant on all the quantitative
traits, but the treatment had no significant effect on qualitative traits of flower. The results showed that the
delay in irrigation cut-off led to a significant decrease in other traits. As, the highest number of flowers
(41.10 in m-2), fresh (145.16 kg.ha-1) and dry (19.41 kg.ha-1) weight of flower, fresh (11.12 kg.ha-1) and dry
(2.02 kg.ha-1) weight of stigma were found in the earlier irrigation cut-off treatment (before the conventional
time). The effect of fertilizer resources on all the studied traits was significant except for the values of
picrocrocin and safranal. In all the irrigation treatments, vermicompost and cow manure significantly
produced higher flower number and stigma yield than other fertilizer treatments. Dry stigma yield in
chemical fertilizer (1.91 kg.ha-1), hen manure (1. 57 kg.ha-1) and humic acid (1.42 kg.ha-1) was significantly
higher than control (1.26 kg.ha-1). The highest (169.7 nm) and lowest (163.1 nm) amount of crocin were
obtained in control and vermicompost treatments, respectively. In general, the results showed that irrigation
cut-off in April with using vermicompost fertilizer had the best conditions for saffron cultivation in the
Bardsir region of Kerman.
Keywords: Conventional irrigation, Crocin, Picrocrocin, Safranal, Stigma
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