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تأثير زمان قطع آخرين آبياري و منابع مختلف كودي بر خصوصيات بنه زعفران
انیس رضایی  ،روح اله مرادی و حسن فیضی

*

تاریخ دریافت 21 :آبان  2931تاریخ پذیرش 5 :تیر 2931

رضایی ،ا ،.مرادی ،ر ،.و فیضی ،ح .8931 .تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفرران .زراعر و
فناوری زعفران933-717 :)9(7 ،
چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی برر خصوصریات بنره زعفرران ( ،)Crocus sativus L.آزمایشری
بهصورت اسپیل پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه چهار ساله تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقرع در روسرتای
اللهزار ،شهرستان بردسیر ،استان کرمان در سال  8931-39اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل زمان قطرع آخررین آبیراری ( 89روز قبرل از
زمان عرف منطقه (اول اردیبهش ) ،عرف ( 89اردیبهش ) و  89روز بعد از عرف ( 7خرداد)) به عنوان عامل اصلی و منرابع مختلرف کرودی
(کود گاوی  13تن در هکتار ،کود مرغی  89تن در هکتار ،ورمیکمپوس  83تن در هکترار ،اسرید هیومیر

 7کیلروگر در هکترار و کرود

شیمیایی شامل  733کیلوگر در هکتار کود اوره و  813کیلوگر در هکتار فسفر و پتاسیم) به عنوان عامل فرعی بود .نتایج تجزیه واریرانس
نشان داد که تأثیر تیمار قطع آبیاری بر وزن تر و خش

بنه و متوسط وزن بنه معنیدار ( )p≤0.05بود ،ولی تأثیر معنیداری بر تعداد بنره در

واحد سطح و تعداد جوانه در بنه نداش  .تأخیر در قطع آبیاری منجر به کاهش معنیدار صفات شد .بهطروریکره ،بیشرترین میرزان وزن ترر
( 985/9گر در متر مربع) و خش

( 731/1گر در متر مربع) بنه و متوسط وزن بنه ( 1/78گر ) در تیمار قطع زود هنگرا آبیراری (قبرل از

عرف) حاصل شد .تأثیر منابع کودی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی معنیدار بود .تمامی تیمارهای کودی به استثنای اسید هیومی

منجر به

افزایش معنیدار وزن بنه نسب به تیمار شاهد شدند .استفاده از ورمیکمپوس منجر به تولید بیشترین تعداد بنه در متر مربع ( ،)897/8وزن
تر بنه ( 939/5گر در متر مربع) ،وزن خش

بنه ( 918گر در متر مربع) و متوسط وزن بنه ( 1/93گر ) شد .بیشترین تعداد جوانره در بنره

( )9/19نیز در تیمار مصرف کود شیمیایی بدس آمد .بطورکلی ،قطع آبیاری در اوایل اردیبهش و استفاده از کود آلی ورمیکمپوس بهترین
شرایط را برای تولید بنه زعفران در منطقه بردسیر کرمان دارا بودند.
کلمات کلیدی :ورمیکمپوس  ،کود گاوی ،اسید هیومی  ،کود مرغی ،آبیاری عرف.
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بنهها میتواند منجر به بهبود شرایط فیزیکی خاک مانند تعردیل

مقدمه
در نظا های زراعی ،شناخ عوامل مؤثر بر عملکرد کمری و

درجه حرارت ،بهبود نفوذپریری ،خلل و فرج ،دانهبندی و کاهش

کیفی محصوالت الزامی بوده که میبایس جهر دسرتیابی بره

سختی خاک گردد ( .)Chen et al., 2005بهبود شرایط فیزیکی

عملکرد مطلوب مورد توجره باشرد (.)Koocheki et al., 2013

خاک سبب تسهیل گلردهی زعفرران و افرزایش طرول خامره از

در منررراطق دارای شررررایط آب و هررروایی مشرررابه ایرررران ،آب

طریق کاهش صرف انرژی برای خروج گل میشود .این موضوع

ارزشمندترین عامل تولید محصوالت کشاورزی اس  .افرزون برر

میتواند باعث بهبود رشد و عملکرد زعفران گردد .عالوه بر این،

آن در دهه های اخیر ،به دلیل مجموعه ای از عوامرل مختلرف از

کاربرد کودهای آلی اگرچه از طریق آزادسازی تردریجی عناصرر

جملرره افررزایش جمعی ر و ت ییرررات اقلیمرری ،میررزان سرررانهی

غرایی موجب افزایش حاصلخیزی و ماده آلی خاک میشود ،ولی

تجدیدپررریر آب کرراهش و بحررران آب افررزایشیافترره اسرر

اثرات باقیمانده این نهادهها بر عملکررد گیاهران و ویژگریهرای

( .)Herrera-Pantoja & Hiscock, 2015با توجه بره اینکره

خاک ،در درازمدت مشخص میگردد (.)Moradi et al., 2011

کش زعفران به عنوان مهمتررین گیراه دارویری و ادویرهای در

همچنین احتمال آبشویی نیتروژن در نظا های با مصرف کودهرا

کشرور صرورت

و نهادههای آلی به مراتب پایینتر از نظا های مبتنی بر مصررف

میگیرد ( )Sepaskhah & Kamgar Haghighi, 2009و نیز

کودهای شیمیایی نیتروژنه میباشد که این امر بدلیل آزادسرازی

با در نظر گرفتن کمبود مواد آلی خاک در این مناطق ( Shirani

تدریجی عناصر غرایی از کودهای آلی در طول دوره رشرد و بره

 ،)et al., 2011مصرف کودهای آلی و نیز مدیری تلفیقی ایرن

تبع آن بهبود جرب آن همراه با رشد گیاه میباشد که در نتیجره

کودها میبایس  ،در تولید این گیاه بطور ویژه مورد توجره قررار

منجر به کاهش تلفات نیتروژن میشود (.)Mollafilabi, 2012

گیرد .یکی از منابع کرودی کره اسرتفاده از آن در سیسرتمهرای

نتایج نشان داده اس که مواد هیرومیکی نیرز از طریرق کرالت

دارای مدیری پایدار خاک مرسرو مریباشرد ،ورمری کمپوسر

کردن عناصر غرایی باعث تسهیل جرب توسط گیاهان میشوند

اس  .ورمی کمپوس غنی از هورمونهرای رشرد و ویترامینهرا

( .)Khatamian et al., 2011در آزمایشات مختلف نقش مثب

ایران عمدتاً در منراطق خشر

بوده و به عنوان ی

و نیمره خشر

آف کش قوی زیسرتی نیرز مطررح اسر

کود گاوی ( ،)Feizi et al., 2015ورمیکمپوسر

( Amini et

( .)Martin et al., 1997ورمیکمپوسر دارای تخلخرل زیراد،

; )al., 2013و کود مرغی ( Rezvani Moghaddam et al.,

قرردرت جرررب و نگهررداری آب مرریباشررد و اسررتفاده از آن در

 )2014بر بهبود خصوصیات بنه زعفران گزارش شده اس  .نتایج

کشررراورزی ،عرررالوه برررر افرررزایش جمعیررر و فعالیررر

آزمایشات یادشده تأیید کردهاند که کاربرد کودهای آلی از طریق

میکروارگانیسم های مفید خاک ،در جه فراهمی عناصر غررایی

فراهم نمودن شرایط رشدی بهتر برای بنهها ،سبب افزایش وزن

مورد نیاز گیاه مانند فسفر ،نیتروژن و پتاسیم محلول عمل نموده

آنها در این پژوهشها شدهاس .

و سبب بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی میشود ( Arancon

.)et al., 2004
نقش مؤثر کاربرد کود دامی و نهادههای آلی پرس از کاشر

در بررسی تأثیر آبیاری بهاره ،تابستانه و پاییزه در تاریخهرای
مختلرف کاشر برر خصوصرریات مختلرف رشررد و بنره زعفررران
مشخص شد که میزان شاخصهای رشدی گیراه در تیمرار عرد

تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران...
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انجا آبیاری حردود  83درصرد بیشرتر از انجرا آبیراری پرس از

شهرستان  88/9درجه سانتیگراد و بارندگی سراالنه  713میلری

کاش بود ( .)Koocheki et al., 2011با ایرن وجرود واکرنش

متر میباشد .تیمارهای آزمایشی شامل زمان قطع آخرین آبیراری

گیاه به انجا آبیاری در تما فصول یکسان نبود ،بهطوریکه در

( 89روز قبل از زمان عرف منطقه (اول اردیبهشر ) ،عررف (89

تاریخهای کاش بهاره و تابستانه بیشترین مقدار شراخصهرا در

اردیبهش ) و  89روز بعد از عرف ( 7خررداد)) بره عنروان عامرل

تیمار عد انجا آبیاری پس از کاش حاصل شد ولری در تراریخ

اصلی و منابع مختلف کودی (کود گاوی  13تن در هکترار ،کرود

کاش پاییزه انجا آبیاری پرس از کاشر باعرث افرزایش ایرن

مرغی  89تن در هکتار ،ورمیکمپوس  83تن در هکترار ،اسرید
 7کیلرروگر در هکتررار و کررود شرریمیایی شررامل 733

شاخصها گردید .در این ارتباط بررسی تاریخ کاشر و مردیری

هیومی ر

آبیاری زعفران نشان داد که در تراریخ کاشر بهراره ،بنرههرای

کیلرروگر در هکتررار کررود اوره 813 ،کیلرروگر در هکتررار س روپر

زعفران در طی دوره خواب حقیقی در زمین مستقر شده و پس از

فسفات تریپل و  813کیلروگر در هکترار سرولفات پتاسریم) بره

آن در طی دوره گل انگیرزی تابسرتانه نیازهرای دمرایی الز را

عنوان عامل فرعی بود .نیمی از کود نیتروژن در اوایل مهر ماه و

دریاف میدارند ،ولی در تاریخ کاش مهر ماه بنههای زعفرران

نیم دیگر در اسفند ماه به زمین داده شرد .میرزان منرابع کرودی

در حالیکه فعالی درونی خود را آغراز نمروده و در حرال ترأمین

مختلف بر اسرا

نیراز کرودی گیراه ( )Mollafilabi, 2004و

نیازهای دمایی الز جه گلدهی هستند انتقرال داده مریشروند

آزمایش خاک تعیین گردید .تمامی کود شیمیایی فسفر و پتاسریم

این موضوع نوعی تنش محیطی به شمار میآید که میتواند برر

و کودهای گاوی ،مرغی و ورمیکمپوس قبل از زمان آبیاری در

تعداد و زمان شروع ،رشد و نیز سرع رشد جوانرههرای مسرئول

مهرماه  31پخش و با خاک مخلوط شرد .کرود اسرید هیومیر

ایجاد بنههای دختری و در نتیجه بر وزن بنههای دختری زعفران

همزمان با آب آبیاری به کرت های مورد نظر داده شرد .قبرل از

اثر گرار باشد (.)Koocheki et al., 2015

اعمال تیمارهرا از زمرین جهر تعیرین خصوصریات فیزیکری و

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری به

شیمیایی خاک مزرعه از عمق صفر ترا  93سرانتیمترری نمونره

همراه استفاده از منابع مختلف کودی بر برخی خصوصریات بنره

برداری تصادفی انجا گرف که نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی

زعفران در منطقه بردسیر کرمان اجرا شد.

خاک محرل اجررای آزمرایش و همچنرین کودهرای آلری مرورد
استفاده در جدول  8آمده اس  .کود اسید هیومی

مواد و روشها
این آزمایش در سال های زراعی  8931-39در مزرعه چهرار

مورد اسرتفاده

از شرک نانو بیوز تهیه شد که حاوی  77درصد اسید هیومیر ،
 1درصد فولی

اسید 8 ،درصد هیومین و  87درصد  K2Oبود.

ساله زعفران در روستای اللهزار ،شهرستان بردسریر بره صرورت

عملیات آماده سازی زمین شامل شخم اولیره در خررداد مراه

اسپیلی پالت در قالب طرح بلوکهای کامرل تصرادفی در سره

سال  8933انجا شد .عملیات کاش زعفران در تیر مراه 8933

تکرار اجرا شد .اللهزار با طول ج رافیایی  95درجره و  93دقیقره

با استفاده از بنههای سالم برا وزن متوسرط  1-1گرر برا عمرق

شرقی و عرض ج رافیایی  73درجه و  98دقیقه شمالی و ارتفراع

کاش  73سانتیمتر بهصورت ردیفی با فاصله برین ردیرف  73و

 7153متر از سطح دریا در  79کیلرومتری جنروب شررقی مرکرز

روی ردیف  83سانتیمتر و تراکم  73بوته در مترمربع انجا شد.

بخش شهرستان بردسیر و  899کیلومتری جنوبی مرکرز اسرتان

بنه ها از جهاد کشاورزی استان کرمان تهیه شده بودند .در سرال

کرمران واقرع شرده اسر  .میرانگین دمرای سرالیانه بررای ایرن

 8931کررت بنردی بره ابعراد  7 × 8/9مترر ایجراد شرد .جهر
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جلوگیری از اختالط تیمارها ،بین هر کرت اصلی فاصلهای حدود

 8/9متر در نظر گرفته شد.

جدول  -خصوصیات فیزیکی -شیمیایی خاک مزرعه و کودهای آلی
Table 1- Soil and organic manure physical and chemical properties

هدایت
اسیدیته

الکتریکی

پتاسیم کل

فسفر کل

Organic
)carbon (%

Total
potassium
)(ppm

Total
phosphorus
)(ppm

Total
)nitrogen (%

Texture

350

11.5

0.065

لومی Loam

خاک Soil

310

1.05

-

کود گاوی Cow
manure

1.68

-

1.12

-

کربن آلی

pH

EC (dS.m
1
)
1.00

0.35

8.30

6.78

22.6

580

7.70

5.10

17.30

3480

7490

7.45

3.71

10.23

980

950

7.6

-

به منظور تسهیل در گلدهی در اوایل مهر ماه آبیراری انجرا

نیتروژن کل

بافت

نمونه
Case

ورمیکمپوس
Vermicompost
کود مرغی Hen
manure

خصوصیات بنههای زعفران در سال زراعی  39در آخر شهریور از

شد .پس از گاورو شدن خاک ،سطح خاک برای تسهیل در خروج

کل سطح کرتها برداش شد .پس از شمارش ،بنهها وزن شرده

گل تا عمق  9سانتیمترر توسرط چهرار شراا خرراش داده شرد.

و در دستگاه آون به مدت  11ساع قرار داده شد و خش

بنه-

آبیاریهای بعدی تا زمان برداش بنهها به تعداد  5تا  1مرتبه بر

ها توسط ترازوی با دق اندازهگیری شد.

تیمارها انجا گرف  .عملیات آبیاری در سال بعرد هماننرد

دادههای حاصل از آزمرایش برر اسرا

اسا

طررح آمراری مرورد

سال قبل انجا گرف  .در تابستان هیچ آبیاری انجا نشد .کنترل

استفاده ،توسط نر افزار  SASنسخه  3/7مورد تجزیره و تحلیرل

علفهای هرز در مواقع نیاز از طریق وجین دستی انجا شرد .در

قرار گرفتند و از آزمون چند دامنهای دانکن در سرطح احتمرال 9

طول اجرای آزمایش از هیچ گونه آف کش یا علفکش شیمیایی

درصد جه مقایسه میانگین استفاده شد.

مورد استفاده قرار نگرف .
کرتهای آزمایشی در سال اول اجررای طررح (مهرر  31ترا
اردیبهش  )39طبق عررف منطقره آبیراری شردند ،امرا آخررین
آبیاری بر اسا

دور آبیاری منطقه  89اردیبهش مراه سرال 39

نتایج و بحث
تعداد بنه در مترمربع

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد بنه زعفران تحر

بود .که تیمار قطع آخرین آبیاری از اول اردیبهش ماه به کرت-

تأثیر منابع مختلف کودی در سرطح احتمرال یر

های مورد نظر اعمال شد .دومین زمان قطع آخرین آبیراری89 ،

گرف ولی تیمار قطع آبیاری و برهمکنش تیمارهای قطع آبیاری

اردیبهش ماه بود که در تاریخ  87اردیبهش آبیراری همرراه برا

و منابع کودی تأثیر معنیداری بر این صف نداشتند (جردول .)7

بارندگی (به میزان  9/9میلیمتر) که صورت گرف اعمرال شرد.

عد معنیداری تیمار قطع آبیاری آخر فصل بر تعداد بنه در واحد

جه جلوگیری از خطا ،دیگر کرتهای آزمایشری برا پالسرتی

سطح میتواند قابل توجیه باشد .چراکه از آنجراییکره بنرههرای

پوشانده شدند تا بارانی به آنها وارد نشود .آخرین آبیاری در تاریخ

دختری هر سال پس از رشد کامل برگهای زعفران در اسفند و

 7خرررداد برره کرررتهررای مررورد نظررر داده شررد .انرردازه گیررری

فرودین ماه تشکیل میشود ،بهنظر میرسد تیمار زمرانی اعمرال

درصرد قررار

تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران...

شده اس که بنهها قبل از آن تشکیل شدهانرد و در ایرن زمران
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اعمال تیمار تأثیری بر تعداد بنه در واحد سطح نداشته اس .

جدول  -تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی صفات بنه زعفران تحت تأثیر قطع آبیاری آخر فصل و منبع کودی
Table 2- Analysis of variance (Mean square) of some traits of saffron corm as affected by irrigation cut-off and nutritional
recourse

تعداد جوانه در بنه

متوسط وزن بنه

وزن خشک بنه

وزن تر بنه

تعداد بنه

درجه

Number of bud per
corm

Mean of corm
weight

Corm dry
weight

Corm fresh
weight

Corm
number

آزادی
df

S.O.V

0.029ns

0.167ns

425.6ns

437.6ns

12.55ns

2

تکرار

0.051ns

*1.03

*25597.9

*1646.2

2.35ns

2

0.055

0.119

791.4

384.3

17.29

4

منابع تغییر

Replication
قطع آبیاری ()A
Irrigation value

خطای اول
Error 1

**0.710

**0.766

**18612.5

**56154.5

**3019.83

5

*0.161

0.079ns

9.88ns

43.26ns

4.92ns

10

منبع کودی ()B
Nutritional recourse
A×B

0.039

0.071

473.5

1260.6

44.26

30

خطای دو

11.63

6.38

7.49

6.98

5.69

-

Error 2

ضریب ت ییرات
)C.V. (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح پنج و ی درصد و عد معنیداری.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که از بین تیمارهای کرودی

آزاد سازی تدریجی عناصر غرایی ،فراهمی متعادلتر این عناصرر

مورد بررسی بیشرترین تعرداد بنره در مترمربرع در تیمرار کرودی

و افزایش ماده آلی خاک در نتیجه مصرف کود دامی در مقایسره

ورمیکمپوس با  897/8عردد و کرود گراوی برا  891/3عردد و

با کود شیمیایی باشد.

اسید با  37/1عدد در

مصرف انواع کودهرای آلری ،در سرالهرای ابتردایی پرس از

کمترین تعداد بنه در تیمار کودی هیومی

اسرید اخرتالف

کاش بنه ،عمدتاً باعث افزایش تعداد و وزن بنههای دخترری در

معنیداری با تیمار شاهد ( 39/13بنره در مترمربرع) نشران نرداد.

واحد سطح مریشرود افرزایش تعرداد و وزن بنرههرای زعفرران

کود شیمیایی و مرغی نیز بهترتیب باعث افزایش حدود  71و 77

درنتیجه کاربرد کمپوس بستر قارچ تح تأثیر فراهمری بیشرتر

درصدی تعداد بنه در مترمربع شدند (جدول  .)1به نظر مریرسرد

عناصر غرایی بره ویرژه نیترروژن و فسرفر و بهبرود خصوصریات

کودهای آلی بهخصوص ورمیکمپوس و کود گاوی برا افرزایش

فیزیکی و بیولوژیکی خاک ناشی از افزایش ماده آلی خراک مری

مواد غرایی و ظرفی نگهداری رطوب خراک منجرر بره بهبرود

باشرد ( .)Rezvani Moghaddam et al., 2013در آزمرایش

تعداد بنه در مترمربع شدند .فیضری و همکراران ( Feizi et al.,

مشابه نشان داده شد که مصرف کود آلی ورمیکمپوس بر وزن

 )2015اظهار داشتند که کاربرد کود دامری در مقایسره برا کرود

ت

بنه و عملکرد آن تأثیر گراشته و توانسته با افرزایش میرزان

شیمیایی نقش بیشتری در افرزایش معنریدار تعرداد ،وزن و نیرز

ماده خشر

میزان جرب فسفر در بنههرای دخترری  1/8ترا  1و  1/8ترا 87

 .)Shahe, 2011دیگر محققین نیز افزایش وزن کرل بنرههرای

گرمی به ازای هر بوته داش  .این برتری ممکن اس ناشری از

زعفران و تعداد بنههرای زعفرران را در نتیجره کراربرد کودهرای

مترمربع مشاهده شد (جدول  .)1تیمار هیومیر

بنره برر میرزان عملکررد ترأثیر بگررارد ( Farokh
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دامی و کمپوس زباله شهری مشاهده نمودند و نشان دادند کره
بیشترین تعداد بنههای باالی  1گر و تعداد بنههرای  1-1گرر
مربوط به تیمار کود گاوی بود و کاربرد کودهای آلری در زراعر
زعفران سبب افزایش رشد و عملکررد بنره زعفرران شرده اسر

متوسط وزن بنه زعفران

نتایج تجزیه واریانس این صف نشان داد که هرر دو تیمرار
قطررع آبیرراری ( )p≥0.05و منبررع کررودی ( )p≥0.01تررأثیر

( .)Teimori et al., 2013محقق دیگرری نیرز نشران داد کره

معنیداری بر متوسط وزن هر بنه داشتند ،ولی تأثیر بررهمکرنش

مصرف کود دامی در مقایسه با تیمار شاهد نقش بسیار مؤثری در

این تیمارها بر صف مرکور معنریدار نبرود (جردول  .)7بررسری

افزایش تعداد و عملکرد بنره هرای زعفرران داشر و اسرتفاده از

تیمار قطع آبیاری نشان داد که با به ترأخیر افترادن زمران قطرع

کودهای آلی را عاملی مؤثر برافزایش رشد و تعرداد بنره زعفرران

آخرین آبیاری زعفران در فصل بهار متوسط وزن بنه اندازهگیری

معرفی کرد ( .)Amiri, 2008در بررسی اثرر تیمارهرای کرودی

شده در آخر تابستان کاهش معنیداری یافر (جردول  .)9قطرع

ورمیکمپوس در تولید بنههای زعفران ،گزارش شد که ورمری-

زودهنگا آبیاری (قبل از عرف منطقه) با متوسط وزن بنره 1/78

کمپوس در افزایش تولید بنه های زعفرران مرؤثر اسر و کرود

گررر بیشررترین میررزان ایررن صررف را دربرداشر کرره اخررتالف

ورمیکمپوس ( 93تن در هکتار)  +کرود ازت ( 93کیلروگر در

معنیداری با تیمار قطع آبیاری در زمان عرف منطقه ( 1/83گر )

هکتار) بیشترین تعداد بنه های دختری بیشتر از  1گرر را تولیرد

نداش ولی با تیمار قطع دیرهنگا آبیاری (بعد از عررف منطقره)

کرد (.)Masoomi et al., 2011

که متوسط وزن بنره برابرر برا  1/89گرر را دارا برود ،اخرتالف

افزودن ورمیکمپوس بهعنوان کود به محریط کاشر بنره،

معنی داری نشان داد (جدول  .)9این موضوع نشان می دهرد کره

احتمراالً برره دلیررل افررزایش ظرفیر نگهررداری آب در خرراک و

ادامه آبیاری بعد از عرف منطقه تأثیر منفی بر وزن بنره زعفرران

همچنین سب ترکردن باف خاک ،منجر به بهبود رشرد بنرههرا

داشته اس  .دالیل و بحث این موضوع در صف بعد ذکرر شرده

شد ( )Nehvi et al., 2010که در نتیجه افزایش تعداد بنه را در

اس .

گروههای مختلف وزنی بههمرراه داشرته اسر  .محققرین بیران

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کلیره تیمارهرای کرودی

کردند که عملکرد کیفی و کمی و میرزان آب بنرههرای دخترری

مورد استفاده منجر به افزایش معنیدار متوسط وزن بنه نسب به

زعفران در خاک با مصرف کودهرای آلری و زیسرتی کره باعرث

تیمار شاهد شدند ،ولی بین هیچکدا از تیمارهرای کرودی براهم

زهکش خاک و آب میشروند بطرور معنریداری افرزایش یافر

اختالف معنی داری مشاهده نشد (جدول  .)1بااین وجرود ،کراربرد

( .)Amini et al., 2013آنها بیان کردند ،باالترین عملکررد در

ورمیکمپوس و اسید هیومی

تیمار مصرف کود ورمیکمپوس و ترکیب کودها حاصرل شرد و

 1/93و  1/77گررر بیشررترین میررزان ایررن صررف را دارا بودنررد.

با کاربرد کود ورمیکمپوس و ترکیب کودها ،میزان وزنتر و آب

تیمارهای کود شیمیایی ( 1/79گر ) ،گاوی ( 1/77گر ) و مرغی

بنه در خاک نسب به شاهد افزایش معنیداری داش .

( 1/73گر ) نیز در دامنه نزدی
زعفران قرار داشتند.

بهترتیرب برا میرانگین وزن بنره

به هم از نظر متوسط وزن بنره

تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران...
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جدول  -3تأثیر تیمارهای مختلف قطع آبیاری آخر فصل بر برخی صفات بنه زعفران
Table 3- Effect of irrigation cut-off treatments on some traits of saffron corm

متوسط وزن بنه

وزن خشک بنه

وزن تر بنه

Number of bud per
corm

Mean of corm
weight
)(g

Corm dry
weight
)(g.m-2

Corm fresh
weight
)(g.m-2

Corm number
)(No.m-2

3.49a

4.21a

294.8a

516.5a

116.5a

Before the conventional
time

3.53a

4.19a

292.1a

510.2ab

117.2a

عرف

3.57a

4.13b

283.8b

497.7b

117.1a

تعداد جوانه در بنه

تعداد بنه در متر مربع

حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  9درصد بر اسا

قطع آبیاری
Irrigation cut-off

قبل عرف

Conventional time

بعد عرف
After the conventional
time

آزمون دانکن نمیباشد.

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

کمترین میزان این شاخص ( 9/19گر ) نیز در تیمرار شراهد

غرایی شامل (نیتروژن ،فسفر ،گوگرد و عناصر کممصرف) بررای

مشاهده شد (جدول  .)1دیگر محققین نیز نشان دادند که استفاده

گیاه اشاره کرد ( )Haynes, 1996که این ویژگریهرا مریتوانرد

از کودهای آلی در زراع زعفران موجب افرزایش میرانگین وزن

روی وزن بنه اثر بگرارد .در آزمایش مشابهی بیان شد که ورمری

بنههرا شرد ( .)Behdani et al., 2005همچنرین ،در آزمایشری

کمپوس ظرفی تبادل بیشرتر و پتانسریل اکسیداسریون براال و

بیان شد که مصرف کودهای آلی و زیستی در خاک باعث بهبود

دربرگیرنده عناصری اس که بهراحتی در دستر

گیاه قرار مری

نگهداری آب شدند و عملکرد کمری و کیفری و میرزان آب بنره

گیرند که این شرایط ویرژه مریتوانرد باعرث افرزایش وزن بنره

دختری را بهطرور معنریداری افرزایش دادنرد ( Amini et al.,

زعفران شود ( .)Sharma et al., 2005نتایج نشران داده اسر

 .)2013آنها مشاهده کردند براالترین میرزان ایرن شراخص برا

که مواد هیومیکی از طریق کالت کردن عناصرر غررایی باعرث

کاربرد کود ورمیکمپوس و استفاده تلفیقی کودهرا حاصرل شرد

تسهیل جرب توسط گیاهان میشوند .همچنین این مرواد باعرث

که نسب به شراهد افرزایش معنریداری داشر  .ایشران تأکیرد

نگهداری کربن خاک در درازمدت ،افزایش رشد ریشه و ساقه در

نمودند که کودهای آلی مانند ورمریکمپوسر و کرود دامری برا

گیاهان ،افزایش جرب و همچنین نگهرداری نیترروژن ،افرزایش

کالته کردن عناصر غرایی ،آنها را به شکل قابلجرب در خاک

فتوسررنتز ،افررزایش مقاومر برره بیمرراریهررا و غیررره مرریشرروند

نگه میدارد .همچنین ،گزارش شده اس که ورمیکمپوسر برا

اسید

( .)Khatamian et al., 2011اسید هیومی

بهعنوان ی

برخورداری از پتانسیل باال در نگهداری و آزادسازی عناصر ،نقش

آلی حاصل از هومو

عمدهای در بروز خاصی برافری در خراک داشرته و از ت ییررات

زیس محیطی جه باال بردن عملکرد ،برهخصروص در شررایط

شدید اسیدیته جلروگیری مریکنرد ( )Asadi et al., 2014کره

بهعنروان

تمامی این موارد به باالتر رفتن وزن بنه کم

میکند .از عوامل

و سایر منابع طبیعی ،بدون اثرات مخررب

مت یر محیطی میتواند مؤثر باشد .لرا از اسید هیومی
کود آلی دوستدار طبیع

نا برده میشود ( Sabzevari et al.,

بیولوژیکی متأثر از مواد آلری خراک مریتروان بره نقرش آنهرا

 .)2009کودهای آلی عالوه بر نقشی که در ت ریه گیاه زراعری و

به عنوان منبع انرژی متابولیسرمی بررای فعالیر میکرروبهرا و

حاصررلخیزی خرراکدارنررد ،سرراختمان و کیفی ر خرراک را بهبررود

موجودات زنده ،تأثیر آن بر فعالی آنزیمی و فراهم کردن عناصر

میبخشند که گاه اهمی آنها در بهبود ویژگیهرای سراختمانی
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خاک ،مهمتر از اثرات آنها در تأمین نیازهای غرایی گیاه زراعی

طریق فراهم نمودن شرایط رشردی بهترر بررای بنرههرا ،سربب

اس ( .)Jasmi et al., 2009بنابراین ،کاربرد کودهرای آلری از

افزایش وزن آنها در این پژوهش گردیده اس .

جدول  -4تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر برخی صفات بنه زعفران
Table 4- Effect of different nutritional resources on some traits of saffron corm

متوسط وزن بنه

وزن خشک بنه

وزن تر بنه

Number of bud per
corm

Mean of corm
weight
)(g

Corm dry
weight
)(g.m-2

Corm fresh
weight
)(g.m-2

Corm number per
m-2

3.83a

4.23a

297.7b

521.1b

119.8b

3.17c

3.83b

230.6c

405.4c

93.40c

3.50b

4.22a

333.7a

584.0a

134.9a

3.20c

4.20a

295.3b

518.2b

118.9b

3.71a

4.27a

243.0c

425.3c

97.4c

3.70a

4.30a

341.0a

595.6a

137.1a

تعداد جوانه در بنه

حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  9درصد بر اسا

تعداد بنه در متر مربع

نوع کود
Fertilizer
type

کود شیمیایی
Chemical

شاهد
Control

کود گاوی
Cow manure

کود مرغی
Hen manure

اسید هیومی
Humic acid

ورمیکمپوس
Vermicompost

آزمون دانکن نمیباشد.

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p< 0.05).

دیرهنگا آبیاری (بعد از عرف منطقه) باعث افزایش حدود چهرار

وزنتر و خشک بنه

نتایج تجزیه واریانس نشران داد کره تیمرار قطرع آبیراری در

درصدی وزنتر و خش

بنه شد .این بدین معنی اس که ادامره

سطح احتمال پنج درصد و تیمار منابع کرودی در سرطح احتمرال

دادن آبیاری بعد از تاریخ عرف منطقه نهتنها مزیتی برای وزنترر

بنه تأثیر معنریداری

بنه نداشته بلکه باعث کاهش آن نیرز شرده اسر  .از-

ی

درصد بر هر دو صف وزنتر و خش

و خش

داشتند ،ولی اثر متقابل این تیمارها بر صفات ذکرشرده معنریدار

آنجاییکه ،همان طرور کره ذکرر شرد تیمرار قطرع آبیراری ترأثیر

نبود ( جدول .)7

معنی داری بر تعداد بنه در انتهرای تابسرتان نداشرته اسر ولری

مقایسات میانگین نشان داد که تأخیر در قطرع آبیراری آخرر

متوسط وزن بنه را تح تأثیر قرار داده اس  ،پس بهنظر میرسد

بنه شرد (جردول

در طی زمان پس از قطع آبیاری اتفاقی را داده که باعرث ت ییرر

 .)9بهطوریکه ،بیشرترین وزن ترر ( 985/9گرر در مترمربرع) و

در وزن بنه شده اس  .تحقیقات مختلف نشان دادهاند که یکی از

( 731/1گر در مترمربع) بنه مربوط به تیمار قطع آبیاری

عواملی که در تابستان روی غده زعفران تأثیر میگرارد خسرارت

فصل منجر به کاهش معنیدار وزنتر و خش
خش

قبل از عرف منطقه بود که باوجود باالتر بودن مقدار آن ،اختالف

کنررره

معنیداری با قطع آبیاری در زمان عرف منطقه ( 983/7و 737/8

) Acaridaeمیباشد

گر در مترمربع بهترتیب برای وزنتر و خش

Rhizoglyphus robini Claparede (Acari:

بنه) نشران نرداد،

( ;Rahimi & Kamali, 1993; Rahimi et al., 2008

ولی اختالف آن با آبیاری بعد از عرف معنریدار برود (جردول .)9

 .)2013این کنه با نفوذ به داخل بنههای زعفران از محل زخمها

قطع زودهنگا آبیاری (قبل از عررف منطقره) نسرب بره قطرع

تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران...
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و همچنین دیگر قسم های سالم موجب خسارت به بنهها شرده

خود را سپری مینماید ،احتماال منجر به افرزایش جمعیر کنره

و عملکررد زعفرران را بشردت کراهش مریدهرد ( & Rahimi

شده و با خسارت و ت ریه این آف از بنه ها باعرث کراهش وزن

 .)Kamali, 1993تحقیقرات نشران دادهانرد برخری روشهرای

بنه شده اند.

زارعی ازجمله تاریخ آبیاری میتواند در تعیین جمعیر کنره و در

بررسی تأثیر آبیاری بهاره ،تابسرتانه و پراییزه در تراریخهرای

نتیجه عملکرد زعفران نقش بسزایی داشته باشرد ( Rahimi et

مختلف کاش بر خصوصیات مختلف رشد و بنه زعفرران نشران

 .)al., 2013رحیمری و همکراران ( )Rahimi et al., 2008در

داد که میزان شاخصهرای رشردی گیراه در تیمرار عرد انجرا

بررسی اثر عمق کاش و آبیاری تابستانه بر جمعی ایرن کنره و

آبیاری حدود  %83بیشرتر از انجرا آبیراری پرس از کاشر برود

عملکرد گل زعفران نشان دادند عمق کاش با توجه بره فصرل

( .)Koocheki et al., 2011بااینوجود ،واکنش گیاه بره انجرا

سال بر جمعی کنه متفاوت ولی آبیاری تابستانه باعرث افرزایش

آبیاری در تما فصول یکسان نبود ،بهطوریکره در تراریخهرای

جمعی کنره و عراملی مرؤثر در کراهش وزن بنره و برهتبرع آن

کاش بهاره و تابستانه بیشترین مقدار شاخصها در تیمرار عرد

عملکرد زعفران شده اس  .آزمایش هایی که طی مدت دو سرال

انجا آبیاری پس از کاش حاصل شد و در تاریخ کاشر پراییزه

در مزارع زعفران کاری بجسرتان (گرمسریر) و قراین (سردسریر)

انجا آبیاری پس از کاش باعث افزایش این شاخصها گردیرد.

انجا شد نشان داد که آبیراری بعرد از مردادمراه در مرزارع ترازه

در این ارتباط بررسی تاریخ کاشر و مردیری آبیراری زعفرران

کاش زعفران  % 87و در مزارع چندساله تا  % 13عملکررد گرل

مشخص نمود که در تاریخ کاش بهاره ،بنههای زعفران در طی

را افزایش میدهد ،ولی آبیاری تیرماه و قبل از آن در هر دو مورد

دوره خواب حقیقی در زمین مسرتقر شرده و پرس از آن در طری

مضر تشخیص داده شد ( .)Sadeghi et al., 2003ایشان تأکید

دوره گررلانگیررزی تابسررتانه نیازهررای دمررایی الز را دریافرر

داشتند که در این مناطق به موضوع افزایش خطر آلودگی قارچ و

می دارنرد ،ولری در تراریخ کاشر مهرر مراه بنرههرای زعفرران

پوسیدن پیازهرا کره زارعرین غالبر ًا از آن واهمره دارنرد تروجهی

درحالیکه فعالی درونری خرود را آغراز نمروده و درحرال ترأمین

نمیشود .در مزارع زعفران بعضی نقاط که به هر دلیلری در دوره

نیازهای دمایی الز جه گلدهی هستند انتقال داده مریشروند

استراح زعفران آبیاری گردند شرایط رشد و نمو آفرات مناسرب

این موضوع نوعی تنش محیطی بهشمار میآید که میتوانرد برر

گردیده و سریعاً جمعی کنه باال میرود و فعالی چشمگیر کنره

تعداد و زمان شروع ،رشد و نیز سرع رشد جوانههرای مسرئول

زعفررران عمرردتاً در مزارعرری دیررده مرریشررود کرره بررهشرردت بررر

ایجاد بنههای دختری و درنتیجه بر وزن بنههای دختری زعفران

خصوصیات بنه تأثیر منفی دارد .در بررسی اثرر تراریخ کاشر و

اثرگرار باشد (.)Koocheki et al., 2015

مدیری آبیاری مشخص شد که کاش بنههای زعفران در طول

نتایج مقایسه میانگین تیمار کودی نشان داد که برهاسرتثنای

دوره استراح حقیقی ،عد انجا آبیاری در این مرحله ،و عرالوه

اسید هیومی

دیگر تیمارهای کودی مورداستفاده باعث افرزایش

بر آن پرهیز از آبیاری تابسرتانه در اول مررداد مراه موجرب شرد

معنیدار وزن تر و خش

متوسط وزن بنههای دختری تولید شده به عنوان مهمترین عامل

 .)1بطور معنیداری وزنترو خش

تأثیرگرار بر عملکرد زعفران افرزایش یابرد ( Koocheki et al.,

ترتیب  939/5گر و  918گر و وزنتر و خش

 .)2016بنابراین ،بنظرر مریرسرد در تحقیرق حاضرر نیرز قطرع

ترتیب  911گر و  7/977گر بنه بیشتری نسب به کاربرد کود

دیرهنگا آبیاری در اوایل خرداد ماه که بنه دوره خرواب حقیقری

شیمیایی و مرغی تولید نمودند (جدول .)1

بنه نسب به تیمار شاهد شدند (جردول
تیمارهای ورمیکمپوس به-
کود گاوی به-
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ازآنجایی که ،کودهای آلی نقرش مرؤثری در بهبرود ظرفیر

دالیل افزایش وزن بنه با مصرف ورمیکمپوس باشد .همچنرین

نگهرداری آب و میررزان عناصررر مراکرو و میکررروی خرراکدارنررد

کاربرد کودهای آلی باعث ت لیظ شیره سلولی شده کره درنتیجره

( ،)Sharifi Ashoor Abadi, 1998بهنظر میرسد که استفاده

آن پتانسیل سلولهای ریشه کم مریشرود و آب و مرواد غررایی

از این نهاده های آلری در مهرمراه ،برا بهبرود شررایط فیزیکری و

محلول بیشتری از محیط اطراف جررب مریشروند ،بنرابراین برا

ت ریهای خاک باعث افزایش رشد و توسعه بنههای زعفران شرده

افزایش کشش پریری دیرواره سرلول و مرواد محلرول درون آن،

و درنتیجه بهبود وزن بنه را به دنبال داشته اس  .ورمیکمپوس

ارتقای طول ،وزن سلول و ریشه مشاهده مریشرود ( Hardtke,

دارای تخلخل زیراد ،قردرت جررب و نگهرداری آب مریباشرد و

.)2003

استفاده از آن در کشاورزی ،عالوه برافرزایش جمعیر و فعالیر

در آزمایشی مشخص شد که نیرز نشران داد کره اسرتفاده از

میکروارگانیسم های مفید خاک ،در جه فراهمی عناصر غررایی

کودهای آلی در گیاه زعفران موجب افزایش وزنتربنهها شرده و

موردنیاز گیاه مانند فسفر ،نیتروژن و پتاسیم محلول عمل نمروده

میزان ریشههای بنه را افزایش می دهد کره ایرن اثررات ممکرن

و سبب بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی میشود ( Arancon

اس در نتیجه افزایش رطوب خاک و نهایتاً رشد بهتر گیاه باشد

.)et al., 2004

( .)Behdani, 2005نتایج تحقیقات نشران داده کره اسرتفاده از

البته فرضیه دیگری که ممکن اس مطرح باشد ایرن اسر
که تأییدشده که ورمیکمپوسر غنری از هورمرونهرای رشرد و
ویتامینها بوده و به عنوان ی

آف کرش قروی زیسرتی مطررح

کودهای آلی در گیاه زعفران موجب افزایش وزن تازه و خش
درصد ماده خش

و

بنهها شده و میزان ریشههای بنره را افرزایش

میدهد که این اثرات ممکن اسر در نتیجره افرزایش رطوبر

اس ( .)Martin et al., 1997بنابراین ،یکی از دالیل دیگرری

خاک و نهایتاً رشد بهتر گیاه باشد .با توجه به نیاز کرودی پرایین

که میتواند نقش مثب ورمیکمپوس را در دارا بودن بیشرترین

گیاه زعفران ،میتوان مصرف کودهای شریمیایی را بره صرورت

وزن تر و خش

بنه اثبات نماید ،احتماالً مطرح برودن ایرن مراده

تلفیقی با کودهای آلی نظیر کود دامی که میتواند تأمین کننرده

آلی بهعنوان ی

آف کش و تأثیر بر کراهش جمعیر احتمرالی

عناصر ت ریهای از جمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و غیرره باشرد،

کنه باشد .دیگر محققین نیز بیان کردند ورمریکمپوسر باعرث

به حداقل رساند (.)Behdani et al., 2005

افزایش فعالی های میکروبی ،وجود تنظیمکنندههای رشد گیاهی

افزایش عملکرد بنه زعفران درنتیجه مصرف ورمیکمپوسر

و افزایش جرب عناصر غرایی نظیر پتاسریم در خراک مریشرود

را شاید بتوان به فراوانی مواد م ری بهویژه نیتروژن ( Samiran

( .)Omidi et al., 2009بنابراین دسترسی آسان به هورمونهرا

و

 )et al., 2010و حضور اسیدهای آلری نظیرر اسرید هیومیر

در ورمیکمپوس  ،دارا بودن عناصر میکرو فرراوان،

و مواد ت ریهای میتواند باعث افزایش اندازه بنه و بزرگتر شدن

اسید فولی

آن شررود .همچنررین اسررتفاده از کودهررای آلرری باعررث بهبررود

میکروارگانیسمهای مفید و هورمونها و تنظیمکننردههرای رشرد

خصوصیات فیزیکری ،شریمیایی و بیولروژیکی خراک ،مریشرود

گیاهی ( )Ilan, 1971موجرود در ایرن کرود مربروط دانسر  .در

( .)Myers et al., 1996از طرفی ،سب شردن بافر خراک در

بررسی اثر میزان آبیاری و کش متراکم برجررب فسرفر و رشرد

اثر استفاده از ورمیکمپوس فضای الز برای بزرگ شدن بنه را

بنههای دختری زعفران ،گزارش شد که با کراهش آبیراری و یرا

در اختیار آن قرار میدهد که این نیز میتواند یکی دیگر از دیگر

کاهش فراهمری عناصرر غررایی ،گیراه سرهم بیشرتری از مرواد

تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران...
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فتوسنتزی را به بنه های دختری برزرگترر اختصراص مریدهرد

نسب به تیمار شراهد ( 9/87جوانره در بنره) شردند (جردول .)1

بهطوری که عملکرد بنه های دخترری بریش از  1گرر در تیمرار

اختالف معنیداری بین ورمیکمپوس و کود شیمیایی ازنظر این

تراکم  93بنره در مترمربرع  93 +درصرد آبیراری بریش از سرایر

صف وجود نداش  .در بسیاری از تحقیقرات نیرز تأییدشرده کره

تیمارهای آزمایش بود و گیاه زعفران در شرایط وجود ترنش آب،

نقش کود مرغی بر خصوصیات بنره کمترر از کودهرای ورمری-

سهم بیشتری از عناصر غرایی خود را بره بنرههرا اختصراص داد

کمپوس و دامی میباشد .به عنوان مثال ،با بررسری ترأثیر انرواع

(.)Koocheki et al., 2014

کود شیمیایی و آلی بر فاکتورهای رشدی بنه زعفرران مشرخص

کود دامی نیز با بهبود ساختمان خاک و دارا بودن انواع مرواد

شد که تأثیر کود مرغی در سطوح مختلف بر تعداد جوانه در بنره

نمایرد .بره-

زعفران بهطور معنی داری کمتر از کودهای شیمیایی و گوسفندی

طوریکه ،محققین همکاران گرزارش کردنرد کره در اسرتفاده از

در مقرادیر مختلرف برود ( Rezvani Moghaddam et al.,

منابع مختلف کودی ،بیشترین وزن بنه زعفران مربروط بره کرود

.)2014

غرایی میتواند در بهبود وزنتر و خش

بنه کمر

دامی بود کره البتره تفراوت معنریداری برین تیمارهرای کرودی
کمپوس و  NPKوجود نداش ( .)Teimori et al., 2013این
تحقیق همچنین نشان داد که تیمار کودهای گراوی و کمپوسر

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که تأخیر در قطع آبیاری انتهرای

بیشترین تأثیر بر صفات زراعی و همچنرین صرفات مورفولروژی

فصل با اینکه تأثیر معنیداری بر تعداد بنه زعفران نداشر ولری

زعفران در شرایط آزمایش داشته اس که این تأثیر برا اثرر کرود

متوسط وزن بنه و وزن تر و خش

بنه در واحد سطح را کراهش

 NPKبرابری کرد .بنابراین ،جه حصول حرداکثر وزن و تعرداد

معنیداری داد .یعنی تیمرار قطرع آبیراری قبرل از عررف منطقره

بنه و درنهای  ،عملکرد ،مصرف کودهای آلی (گراوی و ورمری-

نسب به زمان عرف و بعد از عرف از نظر عملکرد بنره در واحرد

کمپوس ) بهجای کود شیمیایی توصیه میشود.

سطح شرایط بهتری نشان داد .احتمراال ایرن موضروع بره دلیرل
افزایش شیوع آفات و بخصروص کنره Rhizoglyphus robini

تعداد جوانه در هر بنه

میباشد که بر اسا

منابع در اثر افزایش رطوب در آخر بهرار و

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشان داد که تعرداد جوانره

اوایل تابستان بشدت به بنههای زعفران آسریب مریزنرد .نترایج

در هر بنه تح تأثیر تیمار قطع آخرین آبیاری قرار نگرفر  ،امرا

حاصررل از ایررن تحقیررق حرراکی از نقررش مرروثر کرراربرد کررود

درصد و برهمکنش قطع

ورمیکمپوس بر روی عملکرد و خصوصیات بنره زعفرران برود.

آبیرراری و منبررع کررودی در سررطح احتمررال پررنج درصررد تررأثیر

البته در برخی موارد نیرز اثرر ورمریکمپوسر برا کرود گراوی و

معنیداری بر این صف داشتند.

شیمیایی برابری کرد .نتایج تایید نمود که کود هرای آلری مرورد

تیمار منبع کودی در سطح احتمال ی

بین تیمارهای کودی مورداستفاده برهترتیرب کرود شریمیایی

استفاده برا بهبرود شررایط ت ریره ای ،کیفیر خراک و ظرفیر

اسید ( 9/78جوانه در بنه) ،ورمی-

نگهداری رطوب موجود در خاک باعث افزایش ویژگی های بنه

کمپوس ( 9/73جوانه در بنره) ،گراوی ( 9/93جوانره در بنره) و

زعفرران شرردند .اسررتفاده از ورمریکمپوسر برردون کرروچکترین

مرغی ( 9/73جوانه در بنه) قرار داشتند که بهاستثنای کود مرغی

صدمات و مخراطرات محیطری و برا حفرظ پایرداری و سرالم

دیگر منابع کودی سبب افرزایش معنریدار تعرداد جوانره در بنره

کشاورزی میتواند نیازهای غرایی گیاه را تا حدود زیادی برطرف

( 9/19جوانه در بنه) ،هیومی
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برای زعفران نهایتا تا اوایل اردیبهش ادامه یابد و از طرف دیگر

کنند و باعث استقرار بهتر میکروارگانیسرم هرای خراکزی بررای

مراده سرازگار برا محریط

استفاده از ورمیکمپوس بعنروان یر

 از طرفی نیاز به کود شیمیایی را کاهش.تناوب های بعدی شوند

زیس و سالم انسان برای تامین نیاز غررایی زعفرران موکردا

داده و باعث افزایش پایداری کشاورزی و سالم محیطی انسان

.توصیه میگردد

 برای زراع زعفران در منطقه اللهزار بردسیر و،  در نهای.گردد
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Abstract
In order to evaluate the effect of last irrigation cut-off time and various fertilizer resources on
corm of saffron (Crocus sativus L.), 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 2015-2016.
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
main plot, and nutritional resources (cow manure 40 t ha, 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 corm fresh, dry weight and average weight (P≤0.05), but had no
significant effect on the number of corm per area and number of buds per corm. The results showed
that the delay in irrigation cut-off led to a significant decrease in traits. As such, the highest corm
fresh (561.5 g.m-2) and dry (294.8 g.m-2) weight and average weight of the corm (4.9 gr) were
found in earlier irrigation cut-off treatment (before the conventional time). The effect of fertilizer
resources on all the studied traits was significant. All the fertilizer treatments with the exception of
humic acid, resulted in a significant increase in corm weight compared to control treatment.
Application of vermicompost led to the production of the highest number of corm in m-2 (137.1),
the corm fresh weight (595.6 g.m-2), dry weight (341 g.m-2) and average weight (4.30 g). The
highest number of buds in corm (3.83) was found in chemical fertilizer treatment. In general, the
results showed that irrigation cut-off in April with the using vermicompost had the best conditions
for producing saffron corm in the Bardsir region of Kerman.
Keywords: Conventional irrigation, Cow manure, Hen manure, Humic acid, Vermicompost.
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