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تأثير كود گاوي بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک زعفران تحت تنش شوري
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اصغری ،ر ،.داداشی ،م.ر ،.رضوی ،ع ،.فيضی ،ح ،.بختياری ،س .6031 .تأثير کیود گیاوی بیر عملکیرد و خصوصیيات مورفولوژییک و
فيزیولوژیک زعفران ) (Crocus sativus L.تزت تن ،شوری .زراعت و فناوری زعفران.611-616 :)2(1 ،
چکيده
به منظور مطالعه اثرات تن ،شوری اک ابياری و مدادیر مختلف کود گاوی بر خصوصيات مورفولوژیک و فيزیولوژیک زعفران ( Crocus

 ،)sativus L.ازمایدی در منطده جلگه رخ تربت حيدریه (در مزرعهای که دومين سال کدت ان بود) در سال  6031انجام شید .تيمارهیای
ازمای ،شامل چهار سطح شوری اک ابياری به عنوان عامل اصلی (( 6تيمار شاهد) 1 ،1 ،و  63دسی زیمنس بر متر) و مدیادیر کیود گیاوی
(عامل فرعی) در چهار سطح شامل شاهد (بدون کود) 13 ،23،و  13تن در هکتار بودند که به صورت کرتهیای خیرد شیده در طالیب طیرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .صفات مورد بررسی شامل تعداد و وزن تر گیل ،وزن خدیک کلالیه ،ميیزان کلروفيیل بیرگ،
مزتوی پ رولين برگ ،ططر ،وزن تر و خدک بنه بود .نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثرات مدادیر مختلیف کیود گیاوی و سیطوح تین،
شوری بر کليه صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معنیدار بود .بيدترین تعداد گل ،عملکرد گل و وزن خدک کلالیه در تيمیار شیوری
شاهد (یک دسی زیمنس بر متر) و مصرف  13تن در هکتار کود گاوی بدست امد .با افزای ،سطوح شوری تا  1دسی زیمنس بر متر ،ميزان
کلروفيل  b ،aو کل افزای ،و پس از ان به شدت کاه ،یافت به طوریکه این ميزان کاه ،در تيمار شوری  63دسیی زیمینس بیر متیر
نسبت به شاهد به ترتيب  61/3 ،1/1و  62درصد بود .نتایج حاکی از افزای ،معنیدار پیرولين ( 61/2درصید) در سیطوح شیوری  63دسیی
زیمنس بر متر نسبت به شاهد بود .علاوه بر این ططر ،وزن تر و خدک بنه نيز با افزای ،سطوح شوری کیاه ،یافیت بیه طوریکیه ميیزان
کاه ،در تيمار شوری  63دسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد به ترتيب  02/5 ،60/5و  02/1درصد بود .به طور کلی نتایج ندیان داد کیه
استفاده از کود گاوی باعث کاه ،اثرات مخرک تن ،شوری بر عملکرد گل و بنه زعفران میشود.
کلمات کليدی :عملکرد گل ،عملکرد بنه ،مزتوی پرولين ،کلروفيل ،کلاله.
 -6داندجوی دکتری زراعت داندگاه ازاد اسلامی واحد گرگان ،گرگان ،ایران
 -2استادیار ،داندگاه ازاد اسلامی واحد گرگان ،گرگان ،ایران
 -0استادیار ،بخ ،تزديدات علوم زراعی و باغی ،مرکز تزديدات و اموزش کداورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی ،سازمان تزديدات ،اموزش و ترویج کداورزی ،مدهد ،ایران
 -1استادیار گروه توليدات گياهی و پژوهدگر پژوهدکده زعفران ،داندگاه تربت حيدریه ،خراسان رضوی ،ایران
 -5استادیار ،داندگاه ازاد اسلامی واحد نيدابور ،خراسان رضوی ،ایران
(* -نویسنده مسئول)mdadasahi730@yahoo.com :
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مقدمه

 ،)Kasraian, 2004بنابراین بررسی ارتباب بين مصرف کودهای

زعفران ) (Crocus sativus L.به عنیوان گيیاه داروییی و

مختلف ( )Koocheki el al., 2011و یا عناصیر غیذایی ماننید

ادویهای مه و راهبردی در جهان و ایران به دليل عطر ،طع و

فسیفر ( )Chaji et al., 2013بیا شیاخصهیای مهی رشید و

رنگ از طدی ارزش فراوانی داشته ( Ghorbani & Koocheki,

عملکرد بنههای زعفیران مییتوانید الگیوی مناسیبی از مصیرف

 )2006و از جمله گياهیانی اسیت کیه ندی ،طابیل تیوجهی در

متعادل انواع کودها و جذک عناصر غذایی مورد نياز گياه را فراه

وضعيت اطتصیادی و اجتمیاعی منیاطق خدیک و نيمیه خدیک

نماید ( .)Rezvani Moghaddam et al., 2014

خراسان رضوی و جنوبی پيیدا کیرده اسیت ( Azizi-Zohan et
.)al., 2008

در بين تزديدات متنوعی که تا بیه امیروز در اییران صیورت
گرفته است ،مسئله تغذییه زعفیران همیواره از اهميیت وییژهای

زعفران از نظر زراعی گياهی چندساله و ژئوفيت بوده و می-

برخوردار بوده و به ابهامات زییادی پاسیخ داده اسیت .اميیدی و

تواند بسته به شرایط اک و هوای منطده کدت شده تیا حیدود 1

همکیاران ( )Omidi et al., 2009بیه ندی ،میثثر تغذییه در

الی  63سیال بیه رونید توليیدی خیود ادامیه دهید ( Kumar et

افزای ،تعداد برگ ،طول برگ ،طول کلاله و نيز عملکیرد کلالیه

 .)al.,2009بنه زعفران از نظر گياهشناسی ،یک ساطه زیرزمينیی

خدک زعفران در نتيجه اعمال کود اوره اشاره کردند .رضیوانی-

است و عامل تکثير گياه میباشد .مدتی پس از گلدهی زعفران،

مددم و همکاران ( )Rezvani Moghaddam et al., 2010نيز

بنههای جدید (بنه دختری) بیر روی بنیه طیدیمی (بنیه میادری)

بيدترین عملکرد گل تر و نيز کلاله خدک زعفران را در نتيجیه

تدکيل میشوند که خود عاملی در جهت افزای ،بنهها در طیی

مصرف کودهای شيميایی و دامیی دانسیتند .جیامی الاحمیدی و

دوره رشد چند ساله گياه میباشد ( Kafi et al., 2002; Gresta

همکاران ( )Jami Alahmadi et al., 2009در مطالعه بر روی

 .)et al., 2008از این رو ،عملکرد زعفران معمولاً در طی سیال-

اکوسيست های زراعی خراسان ،یکیی از علیل برتیری عملکیرد

های اوليه دوره رشد گياه پایين است؛ اما در سالهای چهارم تیا

زعفران را استفاده از کودهای الی از جمله کود گاوی دانستند .از

شد این عملکرد به حداکثر مددار خود میرسد .اما پس از ان به

ان جایی که زعفران ییک مزصیول چنید سیاله مییباشید ،لیذا

دليل رطابت ناشی از تراک بالای بنههای دختری تدکيل شیده،

سازگاری خوبی نسبت به کودهای گاوی ندان میدهد .اسیتفاده

عملکرد مجدداً کاه ،مییابد (.)Khazaei et al., 2013

از کودهای گاوی در زراعت زعفران موجب افزای ،وزن و درصد

در نظامهای زراعی ،شناخت عوامل مثثر بر عملکرد کمیی و

ماده خدک بنهها شده و ميزان ریدهدهی بنه را افزای ،میدهد

کيفی مزصولات امری الزامی بوده که میبایست جهت دستيابی

که این اثرات ممکن است در نتيجه افزای ،مانیدگاری رطوبیت

به عملکرد مطلوک مورد توجه باشد ( ;Koocheki et al., 2009

خاک باشد که نهایتاً رشد بهتر گياه را به همراه دارد ( Behdani

 .)Koocheki el al., 2012کدیت زعفیران عمیدتاً در منیاطق

 .)et al., 2006از اینرو کودهیای حيیوانی ندی ،مهمیی را در

نيمه خدک کدور صورت میگيرد (Sepaskhah & Kamgar-

عملکرد این گياه ایفا مینمایند که این افزای ،عملکرد ،عمدتاً از

 )Haghighi, 2009و از طرفی خیاکهیای ایین منیاطق دارای

طریق افزای ،وزن بنهها میباشید .بیهطیورکلیی اثیر کودهیای

فراهمی کمی از عناصر ضروری مانند فسیفر و اهین مییباشیند

حيوانی بیر روی عملکیرد و اجیزای عملکیرد زعفیران بيدیتر از

( & Foroughifar & Poor-Kasmani, 2002; Sameni

کودهای شیيميایی گیزارش شیده اسیت (.)Kafi et al., 2002

اصغری و همکاران ،تأثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری
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نتیییایج پیییژوه ،رضیییوانی مدیییدم و همکیییاران (Rezvani

در صنایع مختلف ،این ازمای ،با هدف مطالعه سیطوح مختلیف

 )Moghaddam, 2006ندان داد که کود گاوی در مدایسیه بیا

مصرف کود گاوی در غلظتهای مختلف شوری اک ابيیاری بیر

کود مرغی اثرات بيدتری بر عملکرد گل و کلاله زعفران دارد .در

عملکرد و سایر صفات مورفولوژیک و فيزیولوژییک زعفیران در

ایران بسته به خصوصيات فيزیکیی و شیيميایی خیاک و عیادت

شرایط اک و هوایی نيمه خدک و سرد منطدیه جلگیه رخ تربیت

زارعين مزلی  23تا  13تن کود گاوی در هکتار مصرف میگردد

حيدریه خراسان رضوی صورت گرفت.

(.)Amirghasemi, 2001
شوری میتواند بسياری از خصوصيات رشید و فيزیولیوژیکی

مواد و روشها

گياه را تزت تأثير طرار دهد و از رشد و حصول عملکیرد مناسیب

این پژوه ،به صورت کرتهای خرد شیده در طالیب طیرح

جلوگيری به عمل اورد .در رابطه با پاسخ گياه زعفران نسبت بیه

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سیال زراعیی

تن ،شوری ،با افزای ،شوری مزتوی نسبی اک برگ به شیدت

 6031-35در منطده جلگیهرخ تربیت حيدرییه اسیتان خراسیان

کاه ،خواهد یافت .همینين ذخيره طند در بنهها کاه ،میی-

رضوی در مزرعه زعفرانی که سال سوم پس از کدت را داشیت،

یابد که میتواند به علیت کیاه ،سیطح فتوسینتز کننیده و ییا

انجام پذیرفت .ابتدا خاک مزرعه مورد تجزییه طیرار گرفیت کیه

کاه ،ظرفيت فتوسنتزی گياه باشید .ییک عامیل مهی تعيیين

نتایج ان در جدول  6امده است .علاوه بر ایین کیود گیاوی نيیز

کننده ظرفيت فتوسنتز گياه ،سطح فتوسنتز کننده کل گياه میی-

اناليز شد که نتایج ان در جدول  2اراییه شیده اسیت .تيمارهیای

باشد که در زعفران تزت تأثير تعیداد بیرگ ،طیول بیرگ و وزن

ازمایدی شامل چهار سطح شوری اک ابياری بیه عنیوان عامیل

خدک اندام هوایی میباشد (.)Kafi et al., 2002

اصلی )( 6تيمیار شیاهد) 1 ،1 ،و  63دسیی زیمینس بیر متیر( و

حسینی و اميیدبيگی ()Hassaini & Omid Beigi, 2001

مدادیر کود گاوی )عامل فرعی( در چهیار سیطح شیامل شیاهد

ابراز داشتهاند که تن ،شوری ميزان کلروفيلهای  b ،aو کیل را

)بدون کود( 13 ،23،و  13تن در هکتار کود گیاوی بیود کیه در

در گيییاه زعفییران کییاه ،میییدهیید .خییدادادی و اميییدبيگی

سطح هر کرت به طور یکنواخت پخ ،گردید و سپس با خیاک

( )Khodadadi & Omid beigi, 2004و همینين طهماسبی

مخلوب شد .برای اعمال تن ،شوری از مدیادیر مختلیف NaCl

( )Tahmasbi, 2003نيز نتایج مدابهی در این مورد بیه دسیت

استفاده شد .لازم به ذکر است جهت اعمال شرایط ابياری بیدون

اوردند .نتایج انها ندان میدهد که روند تأثير تن ،شیوری بیر

تن ،شوری که طی ان هيیگونه تن ،شوری به بنه وارد نمی-

مزتوای نسبی اک برگ و غلظت طند در بنه و برگ کاملاً مدیابه

شد از اک موجود در منطده به عنوان شاهد استفاده شد که مددار

است .بهطوریکه با افزای ،شوری از  1دسی زیمینس بیر متیر،

هدایت الکتریکی در این تيمار برابر  6دسی زیمنس بر متیر بیود.

غلظت طند در بنه و برگ و همینين مزتوی نسبی اک برگ بیه

بیرای اعمیال تیین ،شیوری از رابطییه TDS (mg.L-1)=EC

شدت کاه ،یافت و با شاهد اختلاف معنیداری پيدا کرد .نتیایج

 (dS.m-1) ×640استفاده شد و ابياری نيز در طول فصیل رشید

تزديدات ندان داده است که کود گاوی باعث بهبیود سیاختمان

در پنج نوبت انجام پذیرفت .لازم به ذکر است که مدیریت مزرعه

خاک گردییده و از ایین طرییق باعیث افیزای ،کمیی و کيفیی

مورد مطالعه طی سالهای طبل طبق عرف منطده (ابياری بیدون

مزصول زعفران و کاه ،اثرات منفی شوری میگردد.

تن ،با اک معمول منطده) انجام شده بود.

با توجه به اهميت گياه دارویی زعفران و مصارف گسترده ان
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جدول  -1خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه (عمق  0-30سانتیمتر)

مس

روی

منگنز

Cu

Zn

Mn

2.32

2.40

12.58

)Table 1- Physical and chemical characteristics of farm soil (Depth 0-30 cm
T.N.
پتاسيم قابل
فسفر قابل
Organic
V
Sand
Silty
Clay
نيتروژن
آهن
دسترس
دسترس
 carbonدرصد
شن
سيلت
رس
N
Fe
کربن آلی
Available
Available P
آهک
K
%
ppm
4.84

337

15.6

0.280

25

32

43

0.80

19.7

EC
)(dS.m-1

هدايت
الکتريکی
1.99

pH

شاخص
واکنش
7.8

جدول  -2خصوصيات شيميايی کود گاوی
Table 2- Chemical characteristics of cow manure

ازت کل

فسفر

پتاسيم

هدايت الکتريکی عصاره اشباع

شاخص واکنش

کربن الی

N
)(%
1.02

P
)(ppm
2600

K
)(ppm
5700

ECe
)(dS.m-1
45.2

pH

Organic carbon

()%
8.8

3.1

بنههای کدت شده در سال  6036در مزرعیه تزديدیاتی بیه

مزلول در همه تيمارها یکسان بود .در نهایت ،مددار جذک توسط

وزن  1-63گرم بودند .امادهسازی بستر و اعمال تيمارهای مورد

دسیتگاه اسیپکتروفتومتر در طیول میوجهییای  111/1و 110/1

نظر در کرتهایی با ابعاد  2/5 ×2متر و مساحت  5متر مربع بیا

نانومتر ثبت گردید .سپس مزتوای کلروفيل  b ،aو کل برگ بیا

تراک  633بنه در متر مربع ،فاصله بين ردیف و روی ردیف 23

استفاده از روش پورا ( )Porra, 2002در طالب روابط زیر مزاسبه

و  5سانتيمتر و عمق  65سانتيمتر انجام شیده بیود .بیرای تمیام

شدند و برای تعيين غلظت رنگدانهها با واحد ميکروگرم بر گیرم

تيمارها عمليات زراعی مانند ابياری ،مبارزه با علفهیای هیرز و

برگ ،نتيجه حاصل از روابط در 23ميلیمتر حج مزلول ضیرک

سله شکنی بصورت یکسان انجام پذیرفت .در این تزديق صفاتی

شد.

از طبيل تعداد و وزن تر گل ،وزن خدک کلاله ،ميیزان کلروفيیل

Chlorophyll a (μg/ml) = 12/25 (A663.6) – 2/55
)(A646.6
Chlorophyll b (μg/ml) = 31/20 (A646.6) – 4/91
)(A663.6
Total Chlorophyll (μg/ml) = 17/76 (A646.6) +

برگ ،مزتوی پرولين ،ططر ،وزن تر و خدک بنه اندازهگيری شد.
لازم به ذکر است که شاخصهای مربوب به گل زعفران در اوایل
ابان ماه 6031و صفات مربوب به پنج بنه انتخاک شده به صورت
تصادفی همزمان با خواک گياه در اوایل خرداد ماه  6035انیدازه-
گيری شدند.
سینج ،رنگيیزههیای فتوسینتزی از طرییق روش ارنین
( )Arnon, 1949در ازمایدگاه انجام شد .بر اساس ایین روش،
یک گرم از برگ تازه هر نمونه با  63ميلی ليتر استون  13درصد
در هاون سایيده شد .این عصاره از کاغذ واتمن شیماره دو عبیور
داده شد و این عمل تکرار گردید تا زمانیکه برگ کاملاً بيرنگ
شد .زمان در نظر گرفتیه شیده بیرای سیایيدن و صیاف کیردن

(7/34 (A663.6

برای اندازهگيری مزتوی پرولين برگ از هر تيمار نمونههایی
را به صورت تازه برداشت کرده و به مدت  21ساعت در فریزر بیا
دمای منفی  23درجه سانتيگراد طرار داده شید .جهیت سینج،
پرولين روش بيتس و همکاران ( )Bates et al.,1973انتخاک شد.
جهت خواندن ميزان جذک در دستگاه اسیپکتروفتومتری ،تولیوئن
به عنوان شاهد طرار داده شد و برای سنج ،ميزان پرولين ميزان
جذک فاز فوطانی در طول موج  523نانومتر اندازهگيری شد.

اصغری و همکاران ،تأثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری
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دادههای حاصل از ازمای ،با نرم افیزار  SASانیاليز شیدند،

داشیته باشید ( .)Mohammdi et al., 2010جهیان و جهیانی

جدول تجزیه واریانس بدست امد و مدایسه ميانگينها بر اسیاس

( )Jahan & Jahani, 2007نيز در مطالعه تأثير کودهای الی و

ازمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

شيميایی بر گلدهی زعفران ،بيدترین افزای ،در تعداد گیییییییل
زعفران را در نتيجه کاربرد کود دامی (گاوی ،گوسفندی و مرغی

نتايج و بحث

به ترتيب بیه ميیزان  1 ،62و  1تین در هکتیار) مداهده کردند.

عملکرد گل و کلاله

رضوانی مدیدم و همکاران ( Rezvani Moghaddam et al.,

اثر سطوح مختلف شوری ،کود گاوی و همینين اثر متدابیل

 )2010نيز افزای ،کﻼله خدک زعفران را در نتيجه افزای،

این دو بر تعداد گل ،وزن تر گل و وزن خدک کلاله زعفیران در

سطوح کود دامی مداهده کردند .حسییین زاده اول و همکیییاران

سطح یک درصد معنیدار بود (جدول  .)0مدایسیه ميیانگين اثیر

( )Hassanzadeh Aval et al., 2013ندان دادند که افزای،

متدابل ندان داد که تعداد گل تزت شرایط شوری شیاهد (ییک

سطوح مصرف کود گاوی از  3تا  13تن در هکتار باعث افیزای،

دسی زیمنس بر متر) با مصیرف  13تین در هکتیار کیود گیاوی

تعداد کل بنه در واحد سطح و بهبود شاخصهیای عملکیرد گیل

نسبت به شاهد (بدون کود) به ميزان  11/1درصد افزای ،یافت،

زعفران میشود .اميری ( )Amiri, 2008نيز ضمن انکه افزای،

در حالیکه این ميزان افزای ،در تيمار شوری  63دسی زیمینس

سطح برگ ،ميزان عناصر غذایی در برگ و نيیز عملکیرد کلالیه

بر متر معادل  13/1بود که نداندهنده اثیر مخیرک شیوری بیر

زعفران را در نتيجه مصرف کود دامی مداهده کرد ،اظهار داشت

تعداد گل می باشد .همینين تزت شرایط شیوری شیاهد (ییک

کاربرد کیود دامیی مییتوانید در بهبیود خصوصیيات فيزیکیی و

دسی زیمنس بر متر) با کاربرد  13تن در هکتار کود گاوی نسبت

شيميایی خاک مانند ميزان مواد الی ،ظرفيیت تبیادل کیاتيونی و

به شاهد (بدون کود) ،عملکرد گل به ميزان  53/1درصد افزای،

افزای ،عناصیری ماننید نيتیروژن ،پتاسیي و کلسیي در خیاک

یافت در حاليکه این ميزان افیزای ،در تيمیار شیوری  63دسیی

تأثيرگذار باشد .به طور کلی میتوان استنباب نمود که کود گاوی

زیمنس بر متر معادل  13/1درصد بود که نداندهنده اثر منفیی

از طریق اصلاح ساختار خاک باعث تسهيل در خیروج گیلهیا از

شوری بر وزن تر گل میباشد .علاوه بر ایین وزن خدیک کلالیه

خاک میگردد.

تزت شرایط شوری شاهد (یک دسی زیمنس بر متر) با مصیرف

محتوای کلروفیل برگ

 13تن در هکتار کود گاوی نسبت به شاهد (بدون کود) به ميزان

ميزان کلروفيل  ،b ،aکل و نسیبت کلروفيیل  a/bدر بیرگ

 11/1درصد افزای ،یافت در حاليکه این ميزان افزای ،در تيمار

زعفران در سطوح مختلف شوری و کود گاوی معنیدار (در سطح

شوری  63دسی زیمنس بیر متیر معیادل  10/0درصید بیود کیه

یک درصد) بود ،در حالیکه اثر متدابیل ایین دو عامیل بیر ایین

نداندهنده اثر منفی شوری بر صفت مزبور میباشد .لازم به ذکر

صفات معنیدار نبود (جدول  .)0با افزای ،سطوح شیوری تیا 1

است که برای سایر سطوح شوری تغييرات طابل توجهی مداهده

دسی زیمنس بر متر ،ميزان کلروفيل  b ،aو کل افزای ،و پیس

ندد (جدول .)1

از ان به شدت کاه ،یافتند به طوریکه ميزان کلروفيل  b ،aو

با در نظر گرفتن مواد الی به عنوان منبع تغذیهای برای رییز

کل در تيمار شوری  63دسی زیمنس بر متیر نسیبت بیه شیاهد

موجودات خاکزی ،اعمال کود دامی میتوانید ندی ،میثثری در

(یک دسی زیمنس بر متر) بیه ترتيیب معیادل  61/3 ،1/1و 62

افزای ،رشد و فعاليت ميکروارگانيس های مفيد در ناحيه ریزوسفر

درصد کاه ،یافتند.
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در حالیکه نسبت کلروفيل  a/bدر بیرگ زعفیران در تيمیار
شوری  63دسیزیمنس بر متر نسبت به شوری شاهد (یک دسی
زیمنس بر متر)  61/1درصد افزای ،یافت که به نظر مییرسید
اثر افزای ،تن ،شوری بر ميیزان کلروفيیل  aبيدیتر از ميیزان
کلروفيل  bبوده و از این طریق باعث افزای ،نسبت مذکور شده
است (جدول  .)5علاوه بر این بیا افیزای ،مصیرف کیود گیاوی،
ميزان کلروفيل  b ،aو کل افزای ،یافت به طوریکه این ميزان
افزای ،در تيمار  13تن در هکتار کود گیاوی نسیبت بیه شیاهد
(بدون کود) به ترتيب  62/2 ،66و  3/3درصد بیود .در حیالیکیه
نسبت کلروفيل  a/bدر برگ زعفران در تيمار  13تین در هکتیار
کود گاوی نسبت به شاهد (بدون کود)  1درصید کیاه ،یافیت
(جدول .)1
حسینی و اميیدبيگی ()Hassaini & Omid Beigi, 2001
نيز ابراز داشتهاند که تن ،شوری ميیزان کلروفيیلهیای  b ،aو
کل را در گياه زعفران کاه ،مییدهید .خیدادادی و اميیدبيگی
( )Khodadadi & Omid Beigi, 2004و همینين طهماسبی
( )Tahmasbi, 2003نيز نتایج مدابهی در این مورد بیه دسیت
اوردند .رسیتمی و همکیاران ( )Rostami et al., 2015نيیز بیا
بررسی اثر تن ،شوری بر خصوصيات فيزیولوژیک زعفران ندان
دادند که تا هدایت الکتریکی  1دسیی زیمینس بیر متیر ،ميیزان
کلروفيل  b ،aافزای ،و بعد از ان با افزای ،سطوح شوری رونید
کاهدی داشت.
فتوسنتز عامل اصلی تعيين کننده رشید و عملکیرد گياهیان
است و توانایی حفظ ان در شرایط تن،های مزيطی برای حفظ
ثبات عملکرد مه است .مزتوای کلروفيل تزت تيمیار شیوری
کاه ،و مداومت روزنهای افزای ،مییابد .یکی از اثرات شوری
در گياه کاه ،فعاليت فتوسنتزی میباشد کیه ناشیی از کیاه،
مزتوای کلروفيل ،کاه ،جذک  CO2و ظرفيت فتوسنتزی اسیت
( .)Javadipour et al., 2013مزتوای کلروفيل و فتوسنتز برگ

اصغری و همکاران ،تأثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری
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به عنوان یکی از پارامترهای فيزیولوژییک تزمیل نمیک در

عمومی تن ،شوری روی رنگدانهها کیاه ،مدیدار انهاسیت،

گياهان مزسوک می شود .خدکی فيزیولوژیکی حاصل از تین،

ولی بسته به گونه گياهی اثار افزایدی نيز مدیاهده شیده اسیت

شوری ممکن است موجب مزدودیت در جذک اک شود .از سوی

( .)Parida & Das, 2005مزتوای کلروفيل برگ میتواند بیه

دیگر افزای ،جذک نمک توسط گياه ،سیبب اختلیال در کیارکرد

دليل کمبود یونهای منيزی و پتاسي (به عنوان عناصر اصلی در

سلولی و اسيب رسیاندن بیه فراینیدهای فيزیولیوژیکی از طبيیل

سنتز کلروفيل) و کاه ،نسبت پتاسیي بیه سیدی و همینیين

فتوسنتز و تنفس می شود ( .)Leopold & Willing, 1984اثر

تخریب ساختمان کلروفيل کاه ،یابد (.)Orabi et al., 2010

جدول  -4اثر متقابل سطوح مختلف مصرف کود گاوی در غلظتهای مختلف شوری آب آبياری بر عملکرد گل و کلاله زعفران
Table 4- Interaction effects of different levels of cow manure and salinity of irrigation water on morphological and
physiological traits of saffron

وزن خشک کلاله

وزن تر گل

تعداد گل در متر مربع

Dry weight of stigma
)(g.m-2
0.63cd
0.84ab
0.85a
0.93a
0.57de
0.71bc
0.81ab
0.90a
0.40fg
0.38fg
0.51def
0.50def
0.30g
0.31g
0.44ef
0.43fg

Fresh flower weight
)(g.m-2
75.98de
103.32ab
105.23ab
114.50a
68.77ef
86.46cd
97.91bc
109.36b
48.88gh
44.41gh
58.87fg
58.30fg
33.59h
37.13h
49.30gh
47.31gh

Number of flower
per m2
161.67cd
215.33ab
219.33a
238.67a
146.33de
184.00bc
208.00bc
233.00a
104.00fg
98.67fg
130.67def
129.67def
78.33g
79.00g
115.00ef
110.00fg

کود گاوی Cow manure

سطوح شوری Levels of

)(t.ha-1

)salinity (dS.m-1

( 0شاهد))(Control
20
40
60
( 0شاهد))(Control
20
40
60
( 0شاهد))(Control
20
40
60
( 0شاهد))(Control
20
40
60

)1 (Control

4

7

10

حروف مدترک در هر ستون و برای هر جزء حاکی از عدم اختلاف معنی دار بر اساس ازمون چند دامنهای دانکن است.
Similar letters in each column are not significantly different based on Duncan Multiple Range test (p≤0.05).

محتوی پرولین برگ

مزتوی پرولين برگ زعفران در سطوح مختلف شوری و کود

مزتوی پرولين ( 21/21ميکرومول بر گرم) در تيمار بیا مصیرف
 13تن در هکتار کود گاوی حاصل شد (جدول .)1

گاوی به طور معنیداری (در سطح یک درصد) تزت تیأثير طیرار

گزارش شده است که با افزای ،تن ،شوری پرولين در گياه

گرفت ،در حاليکه اثر متدابل این دو عامیل بیر مزتیوی پیرولين

زعفران افزای )Miller et al., 2010( ،مییابد که مطیابق بیا

معنیدار نبود (جیدول  .)0بیا افیزای ،سیطوح شیوری ،مزتیوی

نتایج تزديق حاضر میباشد .تغييرات غلظت پرولين بیه عنیوان

پرولين به طور معنیداری افزای ،یافت به طوریکه این ميیزان

شیاخص تزمیل بیه تین ،شیوری و خدیکی تلدیی مییشیود

افزای ،در تيمار شوری  63دسی زیمنس بر متر نسبت به شیاهد

( .)Nicolas et al., 1993شوری و خدیکی بیر ميیزان تجمیع

(بدون شوری)  61/2درصد بیود (جیدول  .)5علیاوه بیر ایین بیا

ترکيبات الی مانند پرولين در تمام اندامهای گياهان مییافزایید،

افزای ،مصرف کود گاوی تا  13تن در هکتار ،مزتیوی پیرولين

زیرا کلرید سدی موجب تزرییک ژنهیای سینتز کننیده انیزی

افزای ،و پس از ان کاه ،یافت یافت به طیوریکیه بيدیترین
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گلوتأمين کيناز (اولين انزی مسير بيوسنتز پرولين به صورت خود

 .)2009کاربرد کود دامی منجر به بهبود خصوصيات فيزیکیی و

به خودی) پرولين میشوند .شدت ساخت ان به سرعت و ميیزان

شيميایی خاک مانند ميزان مواد الی ،ظرفيیت تبیادل کیاتيونی و

توسعه تن ،،نوع و سن اندام و تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای

افزای ،عناصیری ماننید نيتیروژن ،پتاسیي و کلسیي در خیاک

بستگی دارد ( .)Bajji et al., 2001ميزان بیي ،ازحید تجمیع

میشود .همینين با در نظر گرفتن میواد الیی بیه عنیوان منبیع

پرولين در تن ،شوری میتواند ندان از تجزیه گسترده پروتئين-

تغذیهای برای ریز موجودات خاکزی ،اعمال کود دامی میتوانید

ها و کاه ،استفاده از ان ها در ساخت همزمان پروتئينها باشید

ند ،مثثری در افزای ،رشد و فعاليت ميکروارگانيس های مفيد

( .)Johari Pireivatlou, 2010رستمی و همکاران ( Rostami

در ناحيه ریزوسیفر داشیته باشید (.)Mohammdi et al., 2010

 )et al., 2015نيز با مطالعه اثیر تین ،شیوری بیر خصوصیيات

استفاده از کودهای الی در زراعت زعفران موجب افزای ،وزن تر

فيزیولوژیک زعفران ندان دادند که کمترین ميزان پرولين برگ

بنه میشود که این اثرات ممکن است در نتيجه افزای ،رطوبیت

در تيمار شاهد مداهده شد و تن ،شوری باعث شد کیه ميیزان

خاک و نهایتا رشد بهتر گياه باشد ( )Behdani et al., 2006از

پرولين به تدریج افزای ،یابد.

اینرو کودهای حيوانی ند ،مهمی را در عملکرد ایین گيیاه ایفیا
مینمایند که این افزای ،عملکرد ،عمدتاً از طریق افیزای ،وزن

عملکرد بنه

بنهها میباشد .پژوهدگران دیگر گزارش کردهاند که با افیزای،

اثر سطوح مختلف شوری و کود گیاوی بیر ططیر ،وزن تیر و

شدت تن ،شوری وزن بنهها به صورت معنیداری کاه ،یافت

خدک بنه زعفران در سطح یک درصد معنیدار بود ،در حاليکیه

به صورتيکه در تيمار شوری  3دسی زیمنس بر متر در مدایسه بیا

اثر متدابل این دو عامل بر صفات مزبور معنیدار نبیود (جیدول

تيمار شاهد وزن بنهها در حدود  53درصد کمتر بود ( Gholami

 .)0مدایسه ميانگين ندان داد که ططیر ،وزن تیر و خدیک بنیه

 .)Touranposhti et al., 2005بیه نظیر مییرسید خدیکی

زعفران با افزای ،سطوح شوری کاه ،یافت به طوریکیه ایین

فيزیولوژیک (که ناشی از اثرات اسمزی تین ،شیوری اسیت) در

ميزان کاه ،در تيمار شوری  63دسی زیمنس بر متر نسبت بیه

کاه ،وزن بنههای توليد شده ندی ،داشیته باشید .در ارتباب با

شاهد (شوری یک دسی زیمنس بر متر) به ترتيب  02/5 ،60/5و

ند ،مثثر کاربرد کودهای الی ،بهدانی و همکیاران ( Behdani

 02/1درصد بود (جدول  .)5علاوه بر این با افزای ،مصرف کیود

2006

 )etاظهار داشتند که ازاد شدن تدریجی عناصر

گاوی ،ططر ،وزن تر و خدیک بنیه زعفیران افیزای ،یافیت بیه

غذایی از کود دامی ،ضمن فراهمی نيازهای غذایی گياه میتواند

طوریکه این ميزان افزای ،با مصیرف  13تین در هکتیار کیود

در بهبود ساختار فيزیکی و شيميایی خاک ند ،مثثری ایفاء

گاوی نسبت به تيمار شاهد (بدون کود) به ترتيب  00/1 ،00/1و

کند .ندیی زاده و همکیاران ( )Naghizadeh et al., 2014نيیز

 01/1درصد بود (جدول .)1

ندان دادند که با افزای ،تن ،شوری ،وزن خدک بنیه زعفیران

بنه بخدی از زعفران است که در خاک مستدر می باشد بنابر
این کليه تغييراتی که در خاک رخ میدهد میتواند بر عملکیرد و
ساختار ان تأثير بگذارد .شوری خاک یکی از مه تیرین عوامیل
مزدود کننده رشد گياهان زراعی مزسوک می شود و به عنیوان
مدیکل بیزرگ کدیاورزی امیروزه مییباشید ( Rajaei et al.,

al.,

به طور معنیداری کاه ،مییابید .میاس و هیافمن (
 )Hoffman, 1977بيان داشتند.

& Maas
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تأثير مثبت را بر خصوصيات کمی و فيزیولوژیکی گيیاه زعفیران

 پتانسيل تورژسانس در نتيجه شیوری مهمتیرین،که کاه

 عملکیرد گيیاه، غلظیت شیوری باعیث کیاه،داشته و افیزای

عامل بازدارندگی رشد گياهان تزت شرایط شیوری اسیت چیون

، به طور کلی استفاده از کود گاوی باعیث کیاه.زعفران گردید

،رشد سلولها در ابتدا بیا پتانسیيل تورژسیانس در ارتبیاب اسیت

 شوری بر صفات مورفولوژِیک و فيزیولوژیک،اثرات مخرک تن

 فدار تورژسانس روی تدسیي سیلولی و طوییل شیدن و،کاه

 هر جند لازم است سطوح پيدنهادی در این تزديیق.زعفران شد

همینين بسته شدن روزنهها در گياهان حساس بیه شیوری اثیر

در مناطق و ازمایدات دیگر ه مورد تأیيد طرار گيرد با توجه بیه

 میییابید و در،میگذارد و تبادل گازی (فتوسنتز و تنفس) کاه

 به نظر میرسد که اسیتفاده از ميیزان مناسیب،نتایج این مطالعه

.نتيجه باعث جلوگيری از رشد میشود

کود گاوی در غلظتهای مختلیف شیوری بیرای بهبیود رشید و
 هر چنید بیا،عملکرد این گياه ارزشمند بایستی مد نظر طرار گيرد
 نتایج سالهای اینده مییتوانید،توجه به چند ساله بودن زعفران
.مثثر باشد
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Abstract
In order to study the effects of salinity stress of irrigation water and different amounts of cow
manure on morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.), an
experiment was conducted during 2015-16 in the Jalagh Rokh Torbat Heidarieh area. The
treatments were consisted of four levels of irrigation water salinity as the main factor (1, 4, 7 and
10 dS.m-1) and cow manure (sub factor) in four levels including control (without fertilizer), 20, 40
and 60 (t.ha-1) that were split plot in a randomized complete block design with three replications.
The studied traits included fresh weight and numbers of flowers, fresh and dry weights of stigma,
leaf chlorophyll content, proline content, diameter, fresh and dry weights of corm. The results of
analysis of variance showed that the effects of different amounts of cow manure and salinity stress
levels on all traits were significant at 1% level. In this experiment, the highest fresh weight and
numbers of flowers, fresh and dry weight of the stigma were obtained in the control salinity
treatment (without salinity) and 60 (t.ha-1) of cow manure. With increasing salinity levels up to 7
dS.m-1, chlorophyll a, b and total chlorophyll increased and then decreased sharply. The results
showed a significant increase in proline with increasing salinity levels. In addition, diameter and
fresh and dry weights of the corms decreased with increasing salinity levels, so that their maximum
and minimum values were obtained in salinity control (without salinity) and 10 dS.m-1 respectively.
The results showed that the use of cow manure reduces the effects of salinity stress on corm yield
and yield of saffron flower.
Keywords: Flower yield, Corm yield, Proline content, Chlorophyll content, Stigma
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