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چکيده
به منظور بهبود عملکرد زعفران و تغيير الگوی کاشت در مناطق خدک ،ازمایدی بصورت کرتهای خردشده در طالب طرح بلوکهیای
کامل تصادفی در سه تکرار طی سالهای زراعی  6032-6035در یک مزرعه تزديداتی واطع در روستای چرخاک از توابع استان یزد به اجیرا
درامد .سطوح فاکتور اصلی شامل سه سطح ابياری (ابياری تا  15 ،633و  53درصد نياز ابی) به عنوان کرتهای اصیلی و  1تيمیار مختلیف
مدیریت کودی شامل شاهد 63 ،تن در هکتار کود دامی یا ورمییکمپوسیت بیه صیورت توزییع روی سیطح خیاک 5 ،و  63تین در هکتیار
ورمیکمپوست به صورت ردیفی در زیر ردیفهای کاشت 63 ،ليتر در هکتار هيومستر سفرون در یک نوبت و در دو نوبت پس از گلدهی ،به
عنوان کرتهای فرعی بود .نتایج ندان داد که کاه ،ابياری از  %15به  %53نياز ابیی موجیب کیاه ،معنییدار وزن خدیک بیرگ ،وزن
بزرگترین بنه ،وزن کل بنه و تعداد بنه مثثر در بوته شد .اختلاف عملکرد بين تيمارهای ابياری هر ساله بيدتر شد .بیهطوریکیه در سیال اول
ازمای ،،تيمارها از نظر تعداد گل اختلاف معنیداری نداشتند اما در سال سوم ازمای ،تعداد گل در تيمار  %633نياز ابی با ميانگين 633/11
گل در هر کرت بصورت معنیداری بي ،از دو تيمار دیگر بود .همینين با کاه ،ابياری از  %633به  %15نياز ابی ،تعداد کیل بنیه بیي،از
 %13کاه ،یافت ،اما وزن کل بنه کمتر از  %03کاه ،یافت .بين تيمارهای مدیریت کودی ،مصرف ورمیکمپوست بیه مدیدار  63تین در
هکتار بهصورت ردیفی در زیر ردیفهای کاشت ( )10RVو مصرف کود هيومستر سفرون به مددار  63ليتر در هکتار طی دو نوبت در طیول
فصل رشد ( )CHبه صورت معنیداری مطلوبتر بود .بطوریکه بيدترین تعداد گل در سالهای دوم و سوم ازمای ،در تيمار  10RVبه ترتيب
 16/11و  31/22عدد در هر کرت بدست امد اما سود خالص حاصل از تيمار  CHحیدود  60/5برابیر بیي ،از بهتیرین تيمیار ایین ازمیای،
( )10RVبود .درمجموع ،روند تغييرات صفات طی سه سال ازمای ،ندان داد که مزیت مصرف هيومستر سفرون نسیبت بیه سیایر تيمارهیا
بيدتر است .لکن توصيه میشود در تزديدات اتی مدادیر بيدتر این کود مورد بررسی طرار گيرد.
کلمات کليدی :کود دامی ،ورمیکمپوست ،وزن بنه ،هيومستر سفرون.
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(دی ) در شيراز ندان داد که تعیداد و وزن کیل بنیه زعفیران بیا

مقدمه
زعفران میتواند گياه مناسبی برای طیرار گیرفتن در الگیوی
کاشت مناطق خدک باشید .چراکیه از ییک طیرف ،بیهواسیطه
خصوصيات موفولوژیکی و فيزیولوژیکی ،گياهی ک ابخواه است
و از طرف دیگیر دوره رشید ان بیا الگیوی بارنیدگی در منیاطق
خدک مطابدت دارد .براساس منابع ،نياز ابیی زعفیران در طیول
دوره رشیید از حییدود  3/1ميلیییمتییر در روز در مهرمییاه تییا 2/5
ميلیمتر در ماههای اسفند و فروردین متغير اسیت (

Kafi et al.,

 .)2002همینين بهدليل اختلاف در ميزان نزولات جوی ،ضیرایب
گياهی و ميزان تبخير و تعرق در مناطق مختلف متغير است .به-
طییوریکییه خییادمی و همکییاران (et al., 2014

 )Khademiدر

تزديق خود در شهر خرماباد گزارش نمودند که عملکرد این گياه
در کدت دی و ابی اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشیته اسیت.
اما در مناطق خدک و نيمه خدک غالبا شرایط اینگونه نيست و
کاه ،رطوبت عامل اصلی کاه ،عملکرد مزسوک مییشیود.
کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2017گزارش کردند که
عملکرد زعفران طی  03سال گذشته (از سال  6013تا  )6030از
 5/6کيلوگرم در هکتار به  0/2کيلوگرم در هکتار رسیيده اسیت.
ان ها از جمله مهمترین عوامل مثثر بر ایین موضیوع را افیزای،
سطح زیر کدت ،خدکسالی و عیدم تیأمين نيیاز ابیی و کیاه،
کيفيت منابع اک دانستند .با این وجود ،انها بالاترین عملکیرد را
در استان اصفهان با اطلي خدک تا نيمه خدک (کیه بیا شیرایط
این ازمای ،بيدترین تطابق اطليمی را دارد) گزارش کردنید کیه
برابر با  1/6کيلوگرم در هکتار است .تزديدات ندیان داده اسیت
که افزای ،ابياری میتواند وزن بنه ،عملکرد و توليید زعفیران را
افزای ،دهید ( .)Sabet Teimouri et al., 2010بررسیی سیطوح
مختلف تيمار ابيیاری شیامل  %53 ،%15 ،%633تبخيیر و تعیرق
پتانسيل با دور ابياری  25روزه و عدم ابياری در طول دوره رشید

کاه ،ابياری به شدت کاه ،خواهید یافیت (

Khazaei et al.,

.)2013
برای تعدیل اثر تین ،خدیکی ،دو اسیتراتژی عمیده شیمل
اجتناک از خدکی و تزمل به خدکی وجود دارد .برای اجتناک از
خدکی بایستی به روشهای به زراعی که ميزان اک در دسترس
گياه را افزای ،می دهد توجه کرد .مصرف کود دامی میتواند در
حفظ رطوبت خاک مثثر باشد ( .)Koocheki et al., 2011aبرخی
تزديدات نيز ندان داده است که ورمی کمپوسیت دارای طیدرت
بالای جذک و نگهیداری اک و عناصیر غیذایی بیوده و در نتيجیه
باعث تخلخل زیاد ،تهویه و زهکدی مناسب میشود و استفاده از
ان در کداورزی پایدار در جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نياز
گياه مانند نيتروژن ،فسفر و پتاسي مزلول عمل نمیوده و سیبب
بهبود رشد و عملکرد گياهان زراعی

می شیود ( Arancon et al.,

 .)2004در تزديق دیگری مدخص شد که کودهای الی موجیب
بهبود صفات رویدی در زعفران میشود کیه در نتيجیه افیزای،
مزتوی رطوبت خاک و دسترسی بهتر به موادغذایی حاصل شید
( .)Behdani et al., 2005همینیين بهیدانی ()Behdani, 2005
گزارش داد که استفاده از کودهای الی موجیب افیزای ،وزن تیر
بنه و ميزان ریدههای بنه شید .وی ایین اثیرات را بیه افیزای،
رطوبییت خییاک و بهبییود رشیید گيییاه نسییبت داد .مزمیید زاده
(2007

 )Mohammadzadeh,با بررسی اثر چند منبع کود الی در

مزارع زعفران ،ندان داد که بيدترین عملکرد گل با مصرف کود
گاوی و کمترین مددار عملکرد گل با مصرف کود مرغی بدسیت
امد.
تزديدات ندان داده است که پتاسي در بسياری از مکانيسی
های مرتبط با تزمل بیه خدیکی در گياهیان از جملیه پاییداری
غداء سلولی ،جذک اک ،تنظي اسمزی ،هدایت روزنهای و نهایتیاً
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افیزای ،تزمیل بیه خدیکی ندی ،دارد (.)Wang et al., 2013

همراه شاهد (جمعاً  1تيمار) به عنوان کرتهای فرعیی و در سیه

)Sabzevari

تکرار به اجرا درامد .سطوح تيمیار ابيیاری عبیارت از ابيیاری تیا

گزارش کردند که اسيد هيوميک از طریق افیزای ،جیذک اک و

 %15 ،%633و  %53نياز ابی زعفران بود که از اواسط اذرمیاه در

مواد غذایی ،افزای ،فراهمی عناصیر ،تدوییت و توسیعه سيسیت

فواصل  65روزه تأمين شد .زمان شروع تيمارهای ابياری ،پس از

ریده ،افزای ،مزتوای کلروفيل و نيز تغيير فعاليت انیزی هیا در

پایان گلدهی و سبز شدن یکنواخت بوتهها بود .و سیطوح تيمیار

بهبییود رشیید گياهییان مییثثر اسییت .عثمییانی رودی و همکییاران

مدیریت کودی شامل شاهد (عدم مصرف کود) ،مصرف  63تین

 )Osmaniدر مدایسییه مدییادیر مختلییف

در هکتار کود دامیی ( )10Mو ییا  63تین ورمیی کمپوسیت بیه

هيوميک اسيد و کود دامی به ایین نتيجیه رسیيدند کیه هرچنید

صورت توزییع یکنواخیت روی هرکیرت طبیل از کاشیت (،)10V

بهترین نتایج با مصرف  13تن در هکتار کود دامی بدسیت امید

مصرف  63تن در هکتار ورمیکمپوست به صورت ردیفی در زیر

ولی استفاده از  13ليتر در هکتار هيوميک اسیيد موجیب شید تیا

ردیفهیییای کاشیییت ( ،)10RVمصیییرف  5تییین در هکتیییار

اختلاف معنیداری بين این تيمار و تيمار کود دامی وجود نداشیته

ورمیکمپوسیت بییه صییورت ردیفیی در زیییر ردیفهییای کاشییت

باشید .کیوچکی و همکیاران ( )Koocheki et al., 2012گیزارش

( ،)5RVمصرف  63ليتر در هکتار هيومستر سفرون در یک نوبت

نمودند که مصرف اسيد هيوميیک موجیب بهبیود شیاخصهیای

( )SHو مصرف  63ليتر در هکتار هيومستر سیفرون در دو نوبیت

مرتبط با رشد بنه در زعفران شده است .مصرف هيوميیک اسیيد

( )CHپس از گلدهی بودند که در  10کرت ازمایدی با ابعاد 6*2

به مددار  233ميلی گرم بر ليتر موجب افیزای ،معنیی دار تعیداد

متر اجرا شد و تيمارهای ازمایدی برای مدت سیه سیال متیوالی

برگ در بوته ،وزن تر و خدک برگ ،تعداد بنه دختری و وزن بنه

تکرار شد .تيمارهای ورمی کمپوست و کود دامی بیدليل ماهيیت

مادری شد (.)Golzari Jahan Abadi et al., 2005

خاک کاربرد انها و عدم امکان تکرار انهیا فدیط در سیال اول

همینییين سییبزواری و همکییاران (et al., 2010

(Roudi et al., 2015

هدف از این تزديق ،شناسایی برخی روش های به زارعی به

استفاده شدند و کود هيومستر سفرون در هر سه سیال ازمیای،

منظور تعدیل تن ،های مزيطی در منیاطق کیویری بیه عنیوان

طبق تيمارهای فوق مورد استفاده طیرار گرفیت .کیود هيومسیتر

راهکاری برای توسعه کدت زعفران و حفظ حيات کدیاورزی در

سفرون استفاده شده در این ازمای ،توليد شرکت گلسنگ کیویر

این مناطق است.

یزد دارای  %62هيوميک اسيد %0 ،فولویک اسيد %63 ،فسیفر و
 %23پتاسي بود.

مواد و روشها

بنه هیای میورد نظیر بیرای کاشیت از بخی ،نيیر ،از توابیع

ازمای ،در روستای چرخیاک از توابیع شهرسیتان اشیکذر در

شهرستان تفت در استان یزد تهيه شد .پس از تهيه بنهها نسیبت

استان یزد در سال  6032شروع شید .اسیتان ییزد بیه اسیتثنای

به دستهبندی و حذف بخدی از پوشال اطدام شد .کاشت بنهها در

منطده کوهستانی شيرکوه ،اطلیي گیرم و خدیک و بيابیانی دارد

مهرماه سال  32با استفاده از بنههایی که متوسیط وزن انهیا 1

( .)http://www.irimo.irاین ازمای ،بهصورت کرت هیای خیرد

گرم بود صورت گرفت .هر کرت شامل  1ردیف  2متری بود که

شده در طالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح ابيیاری

بیییر اسیییاس نتیییایج تزديدیییات مزمییید ابیییادی و همکیییاران

به عنوان کرتهای اصلی و  1روش مختلف مدیریت کیودی بیه

( )Mohammad-Abadi et al., 2011فاصله ردیفهیای کاشیت
 23سانتيمتر و فاصله بنهها در هر ردیف  63سیانتیمتیر در نظیر
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گرفتهشد و یک ردیف نکاشت در یک طرف هرکرت بیه عنیوان

کاغذی کوچک نگهداری شید و کلالیه مربیوب بیه ان کیرت در

حاشيه در نظر گرفته شید .عمیق کاشیت نيیز بیر اسیاس نتیایج

روزهای بعدی نيز به انها اضافه میگردید .در پایان دوره گلدهی،

تزديدیات کیوچکی و همکیاران (23 )Koocheki et al., 2011b

مجموع وزن کلالهها در هر کرت اندازهگيیری و بیه عنیوان وزن

سانتيمتر در نظر گرفته شد.

خدک کلاله در ان کرت مورد تجزیه و تزليل طرار گرفت.

برای تعيين حج اک ابياری ،بر اسیاس امیار هواشناسیی در

طول نهایی برگ که در اینجا اورده شده مربوب بیه حیداکثر

هر دوره ،ميزان تبخير و تعیرق از تدیتک تبخيیر ،مزاسیبه و در

طول برگ طبل از شروع خدک شدن برگها میباشد که تدریبیاً

ضریب تدت ( )3/1ضیرک شید .بیرای اعمیال ضیرایب گيیاهی

اواخر بهمن بدست امد .برای اندازهگيری مزتوی نسبی اک برگ

زعفران در ماههای مختلف از منابع ارائیه شیده توسیط کیافی و

از معادله  6استفاده شید ( .)Kaya et al., 2001کیه در ان M1

همکاران ( )Kafi et al., 2002استفاده شد .نهایتاً با احتساک کسر

وزن تر نمونهها پس از نمونه گيیری در مزرعیه اسیت M2 .وزن

ابدویی و راندمان ابياری  ،%03به طیور متوسیط عمیق ابيیاری

نمونههیای اشیباع شیده و  M3وزن خدیک نمونیههیای بیرگ

اعمال شده برای هر یک از تيمارها در طول فصل رشد به ترتيب

میباشد.

حدود  03 ،13و  23سانتیمتر براورد شد .در سیال اول ازمیای،
پس از کاشت بنه ها ،ابياری صورت گرفت .ابياری اول بصیورت

()6

M1  M 3
M2  M3

RWC 

یکنواخت برای کل مزرعه در نظرگرفته شید .عمیق اک در ایین

برای اندازهگيیری تیراوش ییونی از معادلیه  2اسیتفاده شید

ابياری در مزاسبات ابياری مد نظر طرار نگرفیت و بیا توجیه بیه

( .)Kaya et al., 2001کییه در ان  EC1هییدایت الکتریکییی

احتمال شیوری زمیين ،عمیق ابيیاری درایین نوبیت ،حیدود 23

مزلول پس از طرارگرفتن نمونههای غوطهور در اک مدطر بیرای

سانتی متر در نظر گرفته شد تیا بیا اعمیال کسرابدیویی ،امکیان

مدت  21ساعت در انکوباتور شيکر و در دما  25درجه سانتیگراد

شستدوی بيدتر نمک در خاک وجود داشته باشد.

است و  EC2هدایت الکتریکیی مزلیول پیس از اتکلیاو نمیودن

اندازهگيریها در سال اول ازمای ،از اول اذرمیاه و در سیال

نمونهها در دمای  623درجه برای مدت  23دطيده است.

دوم و سوم ازمای ،با توجه بیه تیاخير در ابيیاری و سیبز شیدن

EC1
EC 2

بوتهها از اواسط اذرماه شروع شد .در هر کرت به منظور کیاه،

()2

IL 

اثرات حاشيهای ،یک بوته به روش ضربدری انتخیاک شیده و از

این صفات در برگ طی سه نوبت اندازهگيری شد و ميانگين

بوتههای انتخاک شده برای اندازهگيری طول برگ در طول دوره

انها به عنوان نتيجیه نهیایی میورد ارزییابی طرارگرفیت .بیرای

رشد ،استفاده شد .شمارش تعداد گل هیر دو روز یکبیار از سیطح

بررسی صفات مرتبط با بنه ،در پایان هر فصل رشید ،ییک بوتیه

کل کرتهای ازمایدی صورت میگرفت و پس از چيدن گلهیا

بصورت تصادفی با احتساک اثرات حاشيهای انتخاک و کیل بوتیه

در هر کرت ،وزن تر گل بصورت روزانه اندازهگيیری و در پاییان

از خاک بيرون اورده شد و تعداد کل بنهها و وزن تک تک بنهها

دوره گلدهی ،مجموع انها به عنوان وزن تر گیل در هیر کیرت

اندازهگيری شد .از انجا که در برخی تزديدات ،بنههیای بیا وزن

مییورد ارزیییابی طرارگرفییت .بییه دليییل وزن ک ی کلالییه ،امکییان

بي ،از  5گرم را دارای طابليیت گلیدهی دانسیتهانید (

اندازهگيری وزن کلاله در هر نوبت اندازهگيری وجود نداشت ،لیذا

 ،)1993لذا در این تزديق بنههیای بیا وزن بیي ،از  5گیرم بیه

کلاله گلهای مربوب به هر کرت بصورت مجیزا در پاکیتهیای

Sadeghi,

غلامی و همکاران ،بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه ...
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عنوان بنه مثثر مزسوک شد و مورد تجزیه و تزليل طرار گرفت.

برگ در تيمارهای  %15و  %633نياز ابی بود .در مجموع در سیه

نسبت وزنی وعددی بنه مثثر نيز از تدسي وزن یاتعداد بنه بیي،

سال ازمای ،،کاه ،ابياری از  %633نياز ابی بیه  ،%53موجیب

از  5گرم در هر بوته بر وزن یا تعیداد کیل بنیه در همیان بوتیه

شد تا طول بیرگ در ایین سیه سیال بیه ترتيیب  %1 ،%1و %1

بدست امد .وزن خدک برگ مربوب به برگهای یک بوته کامل

کاه ،یابد .این کاه ،طول برگ با کاه ،مزتیوی نسیبیاک

است که در اواخر دوره رشد و طبل از شیروع زرد شیدن بوتیههیا

برگ که در این ازمای ،اندازهگيری شده است بيدیترین تطیابق

چيده شد .سال اول ازمای ،به عنیوان سیال اسیتدرار بنیه هیا و

را داشت (جدول  .)6بهطوریکه کیاه ،ابيیاری موجیب شید تیا

سازگاری به شرایط اطليمی جدیید مزسیوک شید لیذا بخدیی از

مزتوی نسبی اک برگ ،در این سه سال بیه ترتيیب  %1 ، %3و

صفات در سال اول ازمای ،اندازهگيری ندده ولی در سیالهیای

 ،%3کاه ،یابد .تن ،خدکی موجب کاه ،اک در دسیترس و

بعد همه صفات مرتبط با رشد و عملکرد زعفران انیدازهگيیری و

نهایتاً کاه ،مزتوی نسبی اک برگ شد کیه ایین امیر از چنید

مورد ارزیابی طرار گفیت .بیرای بیراورد سیود و زییان تيمارهیای

جهت میتواند بر رشد و عملکیرد گيیاه تیأثير منفیی بگیذارد .در

کودی ،طيمت هر کيلو کلاله زعفران بیر مبنیای متوسیط طيمیت

زعفران طول برگ مهمترین عامل مثثر بیر سیطح بیرگ اسیت

زعفران پوشالی از طرار کيلویی  51ميليیون رییال و طيمیت کیود

( ،)Kafi et al., 2002لذا کاه ،طول برگ موجب کاه ،سطح

دامی و ورمیکمپوست مورد استفاده در این ازمای ،به ترتيیب از

فتوسیینتزکننده و توليیید مییواد فتوسیینتزی در گيییاه خواهیید شیید.

طرار کيلویی  6533و  0333ریال در نظر گرفتیه شید .همینیين

همینين مدخص شده است که کاه ،مزتوی نسبی اک برگ

طيمت کود هيومستر سفرون ليتری  653333ریال منظور گردید.

از طریق کاه ،هدایت روزنهای میتواند موجب کاه ،فتوسنتز

برای تجزیه و تزليل دادهها از نرم افزار  SPSS20و بیرای رسی

شود (.)Shamsi, 2010

نمودارها از نرم افزاز  Excelاستفاده شد .برای مدایسه ميانگينها
از ازمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %5استفاده شد.

مدایسه ميانگين دادهها در رابطه با وزن خدک برگ (جدول
 ،)6ندان داد که در سال اول ازمای ،،وزن خدک برگ در تيمار
 %53نياز ابی بصورت معنیداری کمتر از تيمار  %633نيیاز ابیی

نتايج و بحث

است اما با تيمار  %15نياز ابیی اختلیاف معنییداری نداشیت .در

مدایسه ميانگين دادهها (جدول  )6ندان داد که در سال اول،

سالهای دوم و سوم ازمای ،وزن خدیک بیرگ در تيمیار %53

طییول بییرگ فدییط تزییت تییأثير تيمییار  %53نيییاز ابییی کییاه،

نياز ابی بصورت معنیداری کمتر از دو تيمار دیگر بود بطوریکه

معنیداری پيدا کرد بطوریکه در این تيمار ،متوسیط طیول بیرگ

در این دو سال وزن خدیک بیرگ در تيمیار  %53نيیاز ابیی بیه

بي ،از  0سانتيمتر کمتر از تيمار  %633نياز ابیی بیود .در سیال

ترتيب  %12و  %01کمتر از تيمار شاهد ( %633نياز ابی) بود .بیا

دوم طول برگ در تيمار  %15نيیاز ابیی اختلیاف معنییداری بیا

توجه به اینکه در این ازمای ،،سال اول به عنوان سال اسیتدرار

هيیيک از تيمارهای  %53و  633%نياز ابی نداشیت امیا اییندو

بوتهها در نظرگرفتهشد و اعمال تيمارهای ابياری کمی دیرتیر از

تيمار با یکدیگر اختلاف معنیدار داشتند .در سال سیوم ازمیای،

سایر سالها شروع شد ،لیذا عیدم وجیود اختلیاف معنییدار بیين

نيز مجددا طول برگ در تيمار  %53نياز ابی اختلیاف معنییداری

تيمارهای  %53و  %15نياز ابی در سال اول ازمای ،میتواند بیه

با دو تيمار دیگر داشت بهطوریکه متوسط طیول بیرگ در ایین

دليل ابياری بيدتر تيمارها در این سال باشد .ضمن انکه بررسیی

تيمار به ترتيب  5/11و  1/10سانتیمتر کمتیر از متوسیط طیول

تعداد جوانه مولد برگ در طی سه سال ازمای ،نيز ندان داد که
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بين تيمارها از نظر تعداد جوانیه در بوتیه در سیال اول ازمیای،

در مدایسه با بنهها میتواند به دليل منداء تدکيل رادیکالهیای

اختلاف معنیداری وجود ندارند و این موضیوع بیا نزیوه اعمیال

ازاد باشد .بیهطیوریکیه کیاه ،نسیبت  CO2/O2در بیرگهیا،

تيمار ابياری در سال اول و این واطعيیت کیه اکثیر جوانیههیا در

مزدودشدن فتوسنتز (2006

 ،)Moussa,افیزای ،غلظیت شیيره

همان اوایل دوره رشد فعال میشوند مطابدت دارد.

سلولی ،کاه ،سرعت واکن،های فتوسنتز و نهایتیاً اختلیال در

نتییایج ندییان داد کییه تییراوش یییونی در بییرگ در سییال اول

واکین،هیای تیاریکی

فتوسینتز ( Salarpour & Farahbakhsh,

ازمای ،تزت تأثير تيمارهای ابيیاری طیرار نگرفیت (جیدول .)6

 ،)2016موجییب افییزای ،مولکییولهییای پرانییرژی و توليیید

بنظر میرسد عدم تأثير تيمار ابياری بر ميزان تراوش یونی برگ

رادیکالهای ازاد

 )Mittler,و لذا بنظر میرسد در

در سال اول ازمای ،به دليل تیاخير در شیروع تيمیار ابيیاری در

تزديق حاضر مندیاء تدیکيل گونیههیای ازاد اکسیيژن ،بيدیتر

سال اول ،اعمال ابدویی بیرای کنتیرل نمیک و ایجیاد شیرایط

برگها باشند و تأثير انها بر تراوش یونی بنه نيز ممکن است بیه

یکنواخت رشد در سال اول و همینين نمونهگيری و اندازهگيری

دليل انتدال این ترکيبات به بنه باشد .اما اینکیه ميیزان تیراوش

زودهنگام تراوش یونی در برگ در این سال باشد .بررسی ميیزان

یونی در بنه چند درصد تزت تأثير گونههای ازاد توليید شیده در

تراوش یونی در دو سال بعد ندیان داد کیه در هیر دو سیال بیا

برگ ،و چند درصد تزت تأثير تدکيل این ترکيبات در خود بنیه

کاه ،ابياری ميزان تیراوش ییونی افیزای ،یافیت (جیدول .)6

است مدخص نيست و پيدنهاد میشود در تزديدات اتیی میورد

هرچند ميزان تراوش یونی در تيمار  %15و  %633نياز ابیی طیی

بررسی طرار گيرد.

میشود (2002

این دو سال اختلاف معنیداری نداشت ،اما ميزان تراوش یونی در

نتایج ندان داد که وزن بزرگترین بنه در تيمار  %53نياز ابیی

تيمار  %53نياز ابی در مدایسه با تيمار شاهد در سالهیای دوم و

در سالهیای اول و دوم تزديیق بصیورت معنییداری در سیطح

سوم ازمای ،به ترتيب  %23و  %65افزای ،یافت .این نتیایج بیا

احتمال  %5کمتر از دو تيمار دیگر و در سال سیوم ازمیای ،وزن

Sabet Teimouri et

بزرگترین بنه در تيمار  %633نياز ابی بي ،از دو تيمار دیگر بیود

 )al.,مطابدت دارد بطوریکه بر اساس نتایج تزديیق انهیا،

(جدول  .)6همینين بيدترین وزن ثبت شده در تيمار  %633نياز

تراوش یونی در برگ زعفیران در شیرایط تین ،تیا حیدود %63

ابی با متوسط  63/63گرم در سال دوم ازمای ،بود .کاه ،وزن

افزای ،یافت .برخلاف تراوش یونی در برگ ،تراوش یونی در بنه

بزرگترین بنه در سال سوم احتمالاً به دليل افزای ،تعداد بنیههیا،

از همان سال اول تزیت تیأثير تيمارهیای ابيیاری طیرار گرفیت

کاه ،مواد غذایی خاک و افزای ،رطابت بين بنیههیا در جیذک

(جدول  .)6چراکه زمیان انیدازهگيیری تیراوش ییونی در بنیه در

باشد .خزاعی و همکاران ( Khazaei et

نتایج تزديدات ثابت تيموری و همکیاران (
2010

مواد فتوسنتزی از برگها

 )al.,گزارش نمودند که وزن بنههیای بیي ،از  1گیرم از

انتهای فصل رشد و پس از اعمال کامل تيمارها بیوده اسیت .در

2013

سال دوم ازمای ،اختلاف معنییداری بیين تيمیار  %15و %633

همان سال اول کاشت شروع به کاه ،میکند .انها علت ایین

نياز ابی مداهده ندد امیا در عیين حیال هیر دو تيمیار اختلیاف

امر را رطابت بين بنهها بر سر جذک اک و مواد غیذایی دانسیتند.

معنیداری با تيمار  %53نياز ابی داشتند .در سال سیوم بیين هیر

وزن بزرگترین بنه در سال اول در تيمار  %53نياز ابی در مدایسه

سه تيمار اختلاف معنیداری در سطح احتمال  %5مداهده شید و

با تيمار شاهد  %61کاه ،یافت.

در مجموع هر ساله بيدترین ميزان تراوش ییونی در تيمیار %53

از انجا که وزن بنه بيدترین تأثير را بیر گلیدهی زعفیران در

نياز ابی بهدست امد .بيدتر بودن ميزان تراوش یونی در برگهیا

سال بعد دارد ( .)Nassiri Mahallati et al., 2007لذا تعداد گیل،

غلامی و همکاران ،بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه ...
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وزن تییر گییل و وزن خدییک کلالییه در سییال دوم تزییت تییأثير

منزنی در وزن بنه  5گرم می باشد (شکل  .)6ایین بیدان معنیی

تيمارهای ابياری طیرار گرفیت (جیدول  .)6همینیين مییتیوان

است که زمانيکه وزن بنه کمتر از  5گرم باشد ،تعداد بنه بي ،از

نتيجهگيری کرد که عملکرد در سال بعد تزت تأثير تعداد بنیه و

وزن بنه بر تعداد گل مثثر است .ایین نتيجیه بیا نتیایج صیادطی

یا وزن کل بنههای توليد شده در سال طبل نيسیت بلکیه بيدیتر

(1993

 )Sadeghi,مطابدت دارد بطوریکه وی گزارش نمود کیه

تزت تأثير وزن بنههای دختری توليد شده در سال طبل اسیت و

بنه های بي ،از  5گرم ،پتانسيل گلدهی در سال اول ازمیای ،را

لذا هرعاملی کیه بتوانید از طرییق تعیدیل تین ،،وزن بنیههای

دارد ،بنابر این میتوان نتيجه گرفت در مواردی که در یک تیوده

دختری را افزای ،دهد میتواند مستديما بر عملکرد مزصیول در

پياز زعفران ،وزن اکثر بنهها کمتر از  5گرم باشد بیرای افیزای،

سال بعد اثرگذار باشد .رس رگرسيون خطی وزن بزرگترین بنه و

مزصولدهی بهتر است که تعداد بنه کاشت شده افزای ،یابد.

وزن کل بنهها با تعداد گیل ندیان داد کیه مزیل تلیاطی اینیدو
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شکل  -1رابطه وزن بنه در پايان سال اول آزمايش و تعداد گل زعفران در آغاز سال دوم آزمايش در هر کرت
Figure 1- The relation between corm weight at the end on the first year and flower number at the beginning of the second
year.

بررسی سایر صفات مرتبط با بنه ندان داد که تعداد کل بنیه

تبخير و تعرق بالدوه بهدست امد.

با افزای ،تن ،خدکی در سالهای دوم و سیوم کیاه ،یافیت

بيدترین تعداد بنه مثثر در سال اول در تيمیار  %15و %633

(جدول  .)6بطوریکه هیر سیه تيمیار در سیال دوم ازمیای ،بیا

نياز ابی مداهده شد (جدول  .)6این نتيجه در سیالهیای دوم و

یکدیگر اختلاف معنیدار داشتند و در سال سوم ازمای ،تعداد بنه

سوم ازمای ،نيز تدریباً مداهده شد بطوریکه اختلاف بين تيمیار

در تيمار %633نياز ابی بصورت معنیداری در سطح احتمیال %5

 %633و  %15نياز ابی در دو سال بعد نيز معنیدار نبود و اییندو

(Khazaei et al.,

تيمار با تيمار  %53نياز ابی در سطح احتمال  %5اختلاف معنیدار

 )2013ابراز داشتند که کمترین تعداد بنه در تيمار  %53تبخيیر و

داشتند .در برخی گزارشات ابراز شده است که ند ،اندازه و وزن

تعرق بالدوه گياه زعفران و بيدترین تعیداد بنیه در تيمیار %633

بنییه در تعيییين عملکییرد نهییایی بییي ،از تعییداد بنییه اسییت

بيدتر از دو تيمار دیگر بود .خزاعی و همکاران،

104

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 8931

( ،)Mohammad Abadi et al., 2011بنابراین کاه ،تعیداد بنیه

بنه ،گلدهی مزرعه را کاه ،دهد و لذا پي،بينی میشیود عمیر

تزت شرایط تن ،ملای  ،به دليل کیاه ،رطابیت درون گيیاهی

اطتصادی مزارع زعفیران بیا فیرض شیرایط یکسیان در منیاطق

بين بنههای ایجاد شده در جذک مددار ثابتی موادغیذایی انتدیال

خدک کمتر از سایر مناطق باشد .این موضوع که تزت شیرایط

یافته به بنهها ،امکان تخصیيص میواد فتوسینتزی بيدیتری بیه

تن ،خدکی ،هرساله وزن بنهها کیاه ،میییابید در تزديدیات

بنههای باطی مانده فراه اورده و نهایتاً تعداد بنههای بزرگتر بیا

دیگری نيز ندان داده شده است (.)Khazaei et al., 2013

طابليت گلدهی افزای ،خواهد یافت .ایین موضیوع کیه کیاه،

بررسی روند تغييرات نسبت عددی (نسبت تعداد بنه بیي ،از

تعداد بنه به دليل کاه ،رطابت بیين بنیههیا مییتوانید موجیب

 5گرم به تعداد کیل بنیه) و نسیبت وزنیی بنیههیا (نسیبت وزن

افزای ،وزن بنهها در یک بوته شود در تزديدات دیگیر نيیز بیه

بزرگترین بنه به وزن کل بنه ها) در طی سه سال ازمیای ،ایین

اثبات رسيده است ( .)Mohammad Abadi et al., 2011جوانیا و

موضوع را بخوبی ندان داد (شیکل .)2بطوریکیه هرچنید در هیر

همکاران ( )Juana et al., 2009ابراز داشتند که هر چند در تراک

سال با افزای ،تعداد و وزن بنه ،گلدهی و عملکرد در سیال بعید

کدت بالاتر ،عملکرد در واحد سطح افزای ،مییابد امیا عملکیرد

بيدتر شده است اما نسبت تعداد بنه های بزرگ به کیل بنیهها و

به ازای هر بوته در تراک کدت ک  ،بيدتر اسیت و از انجیا کیه

وزن بنههای بزرگ به کل وزن بنه توليد شده در هر سال کمتیر

Nassiri Mahallati et

شد .افزای ،وزن و تعداد بنههای بزرگ طی سالهیای ازمیای،

 ،)al., 2007بنابراین بالا بودن عملکیرد گلیدهی در تیک بوتیه را

به دليل کاشت ک تراک مزرعه در سالهای اول ازمای ،بیوده

میتوان به بيدتر بودن وزن بنه به دليل رطابت کمتر بين بنههیا

است و از انجا که فضای کافی برای رشد بنه وجود داشته ،تعیداد

نسبت داد.

بنه بزرگ و گلدهی به تدریج در هر سال افزای ،یافته است .اما

گلدهی با وزن بنه رابطیه مسیتدي دارد (

این نتایج همینين ندان داد که حتی تن ،ملای خدکی نيز

در مجموع و بر اساس شکل  2میتوان انتظار داشت کیه در دراز

به مرور زمان بر تعداد بنه اثر گذاشته و موجب کاه ،تعداد بنیه

مدت شرایط به نفیع بنیههیای کوچیک تغييیر کیرده و افیزای،

در بوته شد (جدول  .)6در سال اول ازمیای ،تعیداد کیل بنیه در

جمعيت و تراک بنههای کوچک عمر مزرعه را کاه ،دهد.

تيمار  %15نياز ابی با تيمار  %633نياز ابیی اختلیاف معنییداری

وزن کل بنه نيز در سالهای دوم و سوم ازمای ،تزت تأثير

نداشت اما در سال دوم تعداد کل بنه در این تيمار حدود  %23در

تيمار ابياری کاه ،یافت بطوریکیه وزن بنیه در بوتیه در تيمیار

مدایسه با تيمار شاهد کاه ،معنیدار داشت .درعين حال اختلاف

 %53نياز ابی به ترتيب  %13و  %53کمتر از تيمار شیاهد (%633

ان با تيمار  %53نياز ابی (تن ،شدید خدکی) نيز معنیدار بود و

نياز ابی) بیود (جیدول  .)6کیاه ،وزن بنیه تزیت تیأثير تین،

در این سال تعداد بنه در این تيمار بي ،از  %03بيدیتر از تيمیار

خدکی در تزديدات مزددين دیگری نيز به اثبات رسيده است (

 %53نياز ابی بود .در حالیکه در سال سوم ازمیای ،ایین تيمیار

Sabet Teimouri et al., 2010؛et al., 2013

اختلاف معنیداری با تيمار  %53نياز ابی نداشت ولی تعداد بنه در

کاه ،تعداد کل بنه تزت شرایط تن ،ملای خدیکی ،در میورد

این تيمار حدود  %12کمتر از تيمار  %633نيیاز ابیی بیود .بنظیر

صفت وزن کل بنهها نيز تکرار شد ،اما بنظر میرسد تأثيرپذیری

میرسد ،هرچند زعفران گياه ک ابخواهی است ،اما در دراز مدت

وزن کل بنهها از تن ،خدکی در تيمار  %15نياز ابی کمتر و در

تأثير اطلي و ک ابياری در مناطق خدک میتواند موجب کاه،

تيمار  %53نياز ابی بيدتر از تعداد بنه بوده است .چرا که هماننید

رشد و صفات مرتبط با ان شده و نهایتیاً از طرییق کیاه ،وزن

تعداد کل بنه ،اختلاف معنیداری در صفت وزن کل بنه در سیال

 .)Khazaeiرونید
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اول ازمییای ،مدییاهده ندیید و در سییال دوم ازمییای ،نيییز اییین

بصورت معنیداری بي ،از تيمار  %53نياز ابی بود .این موضیوع

اختلافات بين تيمارهای  %15نياز ابی و  %633نياز ابی معنییدار

میتواند گویای این مطلب باشد که هرچند ک ابياری برای یک

نبود در حاليکه وزن کل بنه در تيمار  %53نيیاز ابیی نسیبت بیه

دوره یک یا دوساله باعث کاه ،معنیدار تعداد بنه نمیشود امیا

تيمار  %15نياز ابی حدود  %13کاه ،یافت .همینیين در سیال

عدم تأمين نياز ابی ان در طول دوره فعاليت مزرعیه بیه تیدریج

سوم ،هرچند تزت تأثير ک ابياری ،وزن کل بنیه در تيمیار %15

تعداد و وزن بنه را کاه ،داده و موجب کاه ،عملکرد خواهید

نياز ابی کاه ،یافت ،اما در عين حال وزن کل بنه در این تيمار

شد.

شکل  -2روند تغييرات نسبت وزنی و عددی بنه های بزرگ طی سه سال آزمايش در سطوح مختلف تيمار آبياری
Figure 2- Weight ratio and number ratio trends of biggest corms in three experiment years under different irrigation
treatments.

مدایسه ميانگين سطوح مختلف میدیریت تغذییه (جیدول )2

بیرگ دارد ( )Kafi et al., 2002لیذا رشید سیریعتیر بیرگهیای

ندان داد که در سال اول ازمای ،،کمترین ميزان رشد بیرگ در

زعفران میتواند امکان استفاده بهتر از عوامل مزيطی را فیراه

تيمار شاهد با ميانگين طول برگ  01/33سانتیمتیر بیود و ایین

نموده و با افزای ،مواد فتوسینتزی ،گيیاه طیادر خواهید بیود تیا

تيمار با تيمار  10M ،10RVو  CHاختلاف معنیی داری در سیطح

بنییههییای بزرگتییری را در پایییان فصییل رشیید ایجییاد نماییید

احتمال  %5داشت .همینين بيدترین ميانگين طول برگ در این

(.)Hassanzadeh Aval et al., 2013

سال در تيمار  10RVبا متوسط  03/53سانتیمتر مدیاهده شید.

مدایسه ميانگين دادهها (جدول  )2ندان داد که در سال اول

هرچند تيمار  SHدر سال اول اختلاف معنی داری با تيمار شیاهد

بيدترین مزتوی نسبی اک بیرگ در تيمیار  10RVبیا ميیانگين

نداشت ،اما اختلاف بين تيمارهیا از نظیر صیفت طیول بیرگ در

 15/52درصد مداهده شد و این تيمیار فدیط بیا تيمیار  10Vدر

سالهای دوم و سوم ازمای ،واضحتر شد بهطوریکه در این دو

سطح احتمال  %5اختلاف معنییدار داشیت .در ایین سیال سیایر

سال بيدترین طول برگ در تيمیار  CHبیه ترتيیب بیا ميیانگين

تيمارها با یکدیگر اختلاف معنیدار نداشیتند .بیه نظیر مییرسید

 01/16و  15/13سانتیمتر مداهده شد و این تيمار با تيمارهیای

افزای ،مزتوی نسبی اک در تيمار  10RVرا مییتیوان ناشیی از

 10RVو  SHاختلاف معنیداری نداشت .از انجا که رشید طیولی

افزای ،طابليت خاک در حفظ رطوبیت در مزیيط اطیراف ریدیه

برگها ،با توجه به عرض ک برگ ،بيدترین تیأثير را بیر سیطح

دانسیت .کیوچکی و همکیاران ( )Koocheki et al., 2011aنيیز
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گزارش کردند کیه مصیرف کودهیای دامیی از طرییق افیزای،

خدک برگ با مصرف ورمیکمپوسیت بصیورت ردیفیی در زییر

رطوبت خاک میتواند موجب بهبود رشد گياه شود .در سیال دوم

ردیفهای کاشت ،همواره با بيدترین مددار بدسیت امیده در ان

بيدترین مزتوی نسبی اک برگ درتيمار  CHبا ميیانگين 11/65

سال اختلاف معنیداری نداشت .رسولی و همکاران (

درصد مداهده شد و این تيمار اختلاف معنیداری با تيمار

10RV

2013

Rasouli et

 )al.,ابراز نمودند که مصرف ورمی کمپوست به تنهیایی و

و  SHنداشت ،که این روند با روند تغييرات طول بیرگ در سیال

یا بصورت اختلاب با سایر کودهای زیستی موجب افیزای ،رشید

دوم ازمای ،کاملاً مطابدیت دارد .بيدیترین مزتیوی نسیبی اک

پارامترهای رویدی شد.

برگ در سال سیوم ازمیای ،در تيمیار  CHبیا ميیانگين 11/21

بيدترین تعیداد بنیه در سیال اول ،در تيمیار  10Mميیانگين

درصد و کمترین ميیزان ان در تيمیار  5RVبیا ميیانگين 50/32

 2/51عدد بنه در بوته بهدست امد و این مددار با مدادیر بهدست

درصد مداهده شد و ایندو تيمار با یکدیگر در سطح احتمال %5

امده در تيمارهای شاهد 10V ،و  SHاختلاف معنیداری نداشت و

اختلاف معنیدار داشتند .در عين حال سایر تيمارها در ایین سیال

کمترین تعداد بنه در تيمار  10RVحاصل شد (جدول  .)2در سال

اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند .بر اساس نتیایج تزديدیات

دوم بيدترین تعداد بنه در تيمار  10RVبا ميانگين  1/11عدد بنه

پيدين مزتوی نسبی اک برگ از طریق تأثير بر فدار تورژسانس

در بوته بدست امد که با تيمار  CHاختلیاف معنییداری نداشیت.

& Salarpour

کمترین مددار بهدست امده نيز در تيمار شاهد با ميیانگين 1/66

 )Farahbakhsh,که این نتایج بیا نتیایج بدسیت امیده در

عدد بنه در بوته مداهده شد .در سیال سیوم ازمیای ،بيدیترین

رابطه با مزتیوی نسیبی اک بیرگ و طیول بیرگ در سیال دوم

تعداد بنه در تيمار  CHمداهده شد که بیا هيیکیدام از تيمارهیا

مطابدت دارد.

بجز تيمار  10Mاختلاف معنیدار نداشت و کمترین مددار بهدست

در طوییل شیدن و تدسیي سیلولی ندی ،دارد (
2016

بيدترین ميزان وزن خدک بیرگ در سیال اول ازمیای ،در

امده در تيمار  10Mمداهده شد که برابر بیا  1/13بنیه در بوتیه

تيمار  10Mبا ميانگين  6/11گرم در بوتیه مدیاهده شید و ایین

بود .افزای ،نيتروژن میتواند ه زمان با افزای ،رشید بیرگهیا

تيمار با تيمار  10RVاختلاف معنیدار نداشت (جدول  .)2کمترین

موجب تزریک تعداد بيدتری از جوانههای مولد بنه شده و تعداد

ميزان وزن خدک برگ در تيمار شاهد با ميیانگين  3/3گیرم در

بنه افزای ،یابد ( .)Chaji et al., 2013بر خلاف تعیداد بنیه ،وزن

بوته مداهده شد و سیایر تيمارهیای ازمایدیی بیا تيمیار شیاهد

بزرگترین بنه در بوته در سال اول ،در تيمیار  10RVبیا ميیانگين

اختلاف معنیداری نداشتند .در سیال دوم بيدیترین وزن خدیک

 1/63گرم بي ،از سایر تيمارها بود و فدط با تيمیار  CHاختلیاف

برگ در تيمار  10RVبا ميانگين  2/36گرم در بوته بدست امد و

معنیداری نداشت (جدول .)2در سال دوم ازمای ،نيز تدریباً این

این تيمار با تيمار  CHاختلاف معنیداری نداشت .در عیين حیال

روند تکرار شد ولی در این سال تيمار  5RVنيز با دو تيمیار فیوق

کمترین وزن خدک برگ در این سال در تيمار شاهد با ميانگين

اختلاف معنیدار نداشت .در سال سوم برتری تيمار  CHنسبت به

 3/30گرم در بوته مداهده شد و این تيمار بیا تيمارهیای  10Vو

سایر تيمارها کاملاً مدخص شید بطوریکیه ایین تيمیار بیا همیه

 10Mاختلاف معنیداری نداشت .در سال سوم ازمای ،،بيدترین

تيمارها بجز تيمار  SHاختلاف معنییدار داشیت و عليیرغ عیدم

وزن خدک برگ در تيمار  CHبا ميانگين  1/36گرم در بوته به-

وجود اختلاف معنیدار در ایین دو تيمیار ،وزن بزرگتیرین بنیه در

دست امد که اختلاف معنیداری با تيمارهای  SHو  5RVنداشت.

تيمار  %61 CHبي ،از تيمیار  SHبیود .افیزای ،فسیفر موجیب

این نتایج ندان داد که مددار عددی بدست امده در رابطه با وزن

افزای ،وزن بنه میشود ( .)Chaji et al., 2013بنابر این از انجیا
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که کود هيومستر سفرون دارای  %23فسفر است و هیر سیاله دو

موجب افزای ،وزن بنه میشود ،مطابدت دارد .اسدی و همکاران

نوبت در تيمار  CHمصرف شیده اسیت ،بنیابراین برتیری نسیبی

(  )Asadi et al., 2014ابراز نمودند که تعیداد کیل بنیهها تزیت

تيمار  CHدر صفت وزن بنه طی سه سال ازمای ،مییتوانید بیه

تأثير تيمارهای نوعی کود شيميایی کامل طرار نگرفت امیا تعیداد

دليل تزليل مواد غذایی در سایر تيمارها به میرور زمیان و عیدم

بنههای دختری کمتر از  1گرم با افزای ،مصرف کیود افیزای،

امکان تأمين مجدد ان به دليل ماهيت تيمار و در مدابیل امکیان

یافت.

مصرف پيوسته این کود در سیه سیال ازمیای ،و در طیول دوره

بررسی اثرات متدابل ندان داد که بين سطوح مختلف ابياری

رشد باشد که موجب فراهمی عناصیر غیذایی و از جملیه فسیفر

و مدیریت کودی در برخیی صیفات ،اثیرات متدابیل وجیود دارد

برای رشد بنه شده است .اینکه فسفر در افزای ،وزن بنیه تیأثير

(جدول  .)0بطوریکه کمترین مددار عددی وزن بزرگترین بنه در

مثبیت دارد در تزديدییات دیگییری نيییز بیه اثبییات رسییيده اسییت

شرایط تن ،شدید ابی ( )50 ETو با مصیرف  63تین در هکتیار

( .)Koocheki et al., 2014bعلاوه بر تأثير فسفر موجود در ایین

ورمیکمپوست ( )10 Vو بيدترین وزن بزرگتیرین بنیه در سیال

کود ،وجود هيوميک اسيد در این کود نيز میتواند تأثير مثبتی بر

 )100بییا مصییرف

رشد بنه داشته باشید .کیوچکی و همکیاران (

اول ازمییای ،و در شییرایط

عییدم تیینET( ،

Koocheki et al.,

هيومستر سفرون طی دو نوبت ( )CHبهدست امد .در سیال بعید

 )2012گزارش نمودند که مصرف اسيد هيوميک موجیب بهبیود

نيز کمترین مددار در تيمار  %53نياز ابی بیا مصیرف  63تین در

شاخصهای مرتبط با رشد بنه در زعفیران شیده اسیت .مصیرف

هکتار کود دامی بهدست امد ( 0/00گرم) و بيدترین مددار ان در

هيوميک اسيد به مددار  233ميلی گرم بر ليتیر موجیب افیزای،

تيمار  10RVو ابيیاری تیا  %15و  %633نيیاز ابیی (بیه ترتيیب

مادری شد ( Golzari Jahan

 61/53و  61/21گرم) حاصل شد .این نتیایج ندیان داد کیه در

معنیدار تعداد بنه دختری و وزن بنه

مناطق کویری با وجود مزدودیت منابع ابی ،چنانیه تن ،ملای

.)Abadi et al., 2005
در سال اول کمترین تعداد بنه مثثر در تيمیار  10Vمدیاهده

ابياری وجود داشته باشد میتوان با مصرف ورمی کمپوست بیه-

شد که ميانگين ان برابر با  3555بنه در هر بوته بود و بيدیترین

صورت ردیفی در زیر ردیفهای کاشت تیا حیدی اثیرات منفیی

تعداد بنه مثثر در تيمار  CHبا ميانگين  6/66عدد در هر بوته بود

تن ،رطوبتی را تعدیل کرده و عملکرد مطلوبی حاصل نمیود .در

(جدول  .)2در سال دوم بيدترین تعداد بنه مثثر در تيمار  CHبیا

سال دوم ازمای ،نيز بيدترین تعداد گل با مصیرف  63ليتیر در

 CHو 10RV

هکتار هيومستر سفرون طی دو نوبت در طول فصل رشید ()CH

با ميانگين  0/11بنه در بوته بدسیت امید .در زعفیران ،افیزای،

حاصل شد ( 11/11عدد در هر کرت) .بيدترین مزتیوی نسیبی

تعداد بنه در واحد سطح ،به دليل اثر رطابت درون گياهی موجیب

اک برگ در سال دوم نيز در تيمار  CHو ابياری تا حد  %633نياز

توليد بنههیای کوچیکتیر مییشیود (.)Koocheki et al 2014a

ابی مداهده شد ،بنابراین تيمارهای  CHو  10RVمییتوانید بیه

همینين انها ابراز داشتند که مصرف کود دامی به جای افزای،

عنوان راهکاری برای تعدیل تن ،خدکی مورد توجه طرارگيرد.

ميانگين  2/11بنه در بوته و در سال سوم در تيمار

اندازه بنه ،موجب افزای ،تعداد بنه دختیری شید .ایین نتیایج بیا
نتایج این تزديق مبنی بیر انکیه مصیرف کیود دامیی موجیب
افزای ،تعداد بنه و مصرف ورمی کمپوست و هيومسیتر سیفرون

چ
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 اثرات متقابل بين سطوح مختلف آبياری و تيمارهای تغذيه ای در سال های آزمايش-3 جدول
Table 3- The reaction effects between irrigation and nutrition treatments during different experiment years
مديريت
وزن بزرگترين بنه در بوته
تعداد گل در هر کرت
محتوی نسبی آب برگ
وزن بزرگترين بنه در بوته
مديريت کودی

آبياری

)92 (سال

)93 (سال

)93 (سال

)93 (سال

Fertilizer
management
10M

Irrigation
management
100 ET

Biggest corm weight per
Plant in 2013 (g)
5.83 bcdef

Flower no in 2014

RWC in 2014 (%)

56.00 def

0.75 cdefg

Biggest Corm Weight per
Plant in 2014 (g)
5.83 def

75 ET

6.07 bcdef

71.00 abcde

0.75 cdefg

6.47 def

50 ET
10V

5RV

66.33

abcdef

3.33 f

abcde

7.00 def

0.72

5.87 bcdef

60.00 cdef

0.74 cdefg

6.17 def

50 ET

4.33 f

47.33 f

0.74 cdefg

4.47 ef

6.87

bcd

5.57

cdef

50 ET

6.10

bcdef

100 ET

7.47 abc

100 ET

ab

7.60
6.50

bcde
f

73.00

abcd

57.33

def

bcdef

61.00

67.00 abcdef
ab

82.67
65.67

abcdef

4.27

75 ET

6.60 bcd

81.67 abc

50 ET

def

50.33

ef

86.67

a

100 ET

5.03

8.97
6.30

a

bcde
def

50 ET

5.37

100 ET

5.90 bcdef
def

75 ET

5.10

50 ET

4.67 ef

48.00

f

100 ET

75 ET
cont.

61.00

75 ET

50 ET

CH

bcdef

efg

6.00

75 ET
SH

5.43

bcdef

100 ET

75 ET
10RV

def

73.33

abcd

49.67

ef

60.33 bcdef
56.00

def

50.33 ef

0.83

abc

13.43 ab

abcdefg

9.67 bcd

fg

4.13 ef

0.88 ab

14.27 a

0.86
0.77

0.69
0.76

bcdefg

14.50 a

0.74

cdefg

4.60 ef

0.73

defg

11.07 abc

0.85 abcd

8.23 cde

0.81

abcdef

4.57 ef

0.77

abcdefg

13.20 ab

a

13.10 ab

abc

6.50 def

0.89
0.86

0.77 abcdefg

5.93 def

fg

5.03 ef

0.68 g

3.60 f

0.69

. است%5 * در هر ستون حروف مدابه به معنای عدم وجود اختلاف معنی دار بين تيمارها در سطح احتمال
*Within each column, same letters indicate no significant difference between treatments (P<0.05).

. روزه65  نياز ابی مزاسبه شده بر اساس تبخير و تعرق در یک دوره%633  و%15 ،%53  به ترتيب عبارتست از حج ابياری بر اساس:100%ET ،75%ET ،50%ET *
* 50% ET, 75% ET, 1005ET: Irrigation volume, respectively, is equal to 50%, 75% & 100% of measured irrigation requirement on
the basis of evapotranspiration in a 15 days period.
. تن در هکتارکود گاو بصورت مخلوب شده با خاک سطزی طبل از کاشت63  مصرف:10M*
*10M: Using 10 ton per hectare cow manure (mixed with surface soil before planting).
. تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت مخلوب شده با خاک سطزی طبل از کاشت63  مصرف:10V*
*10V: Using 10 ton per hectare vermicompost (mixed with surface soil before planting).
. تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت ردیفی در زیر ردیف کاشت5  مصرف:5RV*
*5RV: Using 5 ton per hectare vermicompost (distributing under corm planting rows).
. تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت ردیفی در زیر ردیف کاشت63  مصرف:10RV*
*10RV: Using 10 ton per hectare vermicompost (distributing under corm planting rows).
. ليتر در هکتار کود هيومستر سفرون طی یک نوبت در طول فصل رشد63  مصرف:SH*
*SH: Using 10 liters per hectare Humaster Saffron fertilizer once during growth period stage.
. ليتر در هکتار کود هيومستر سفرون طی دو نوبت در طول فصل رشد63  مصرف:CH*
*CH: Using 10 liters per hectare Humaster Saffron fertilizer twice during growth period stage.
. شاهد – عدم مصرف کود:Cont.*
*Cont: control Treatment (without any treatment).
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جدول  -4مقاي سه ميانگين عملکرد خشک کلاله پس از تجزيه مرکب آزمايش و برآرود سود حاصل از تيمارهای مديريت کودی
Table 4- Dry stigma yield comparison and the gain estimation among fertilizer treatments after combined analysis

سود )Gain (Rial

اختلاف هزينه

)Difference in cost (Rial

)Additional value (Rial

ارزش افزوده

Weight difference in comparison
)with control treatment (kg.ha-1

اختلاف وزن با تيمار شاهد

وزن خشک کلاله

)Dry stigma weight (kg.ha-1

Fertilizer management

مديريت کودی

--

--

--

--

1.50 b

cont.

-30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

b

1.50

10V

-15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

b

1.50

18,800,000.00

1,500,000.00

20,300,000.00

0.35

ab

1.85

5,300,000.00

15,000,000.00

20,300,000.00

0.35

ab

1.85

26,000,000.00

3,000,000.00

29,000,000.00

0.50

a

2.00

1,900,000.00

30,000,000.00

31,900,000.00

0.55

a

2.05

10M
SH
5RV
CH
10RV

* در هر ستون حروف مدابه به معنای عدم وجود اختلاف معنی دار بين تيمارها در سطح احتمال  %5است.
)*Within each column, same letters indicate no significant difference between treatments (P<0.05

* طيمت کلاله زعفران بطور متوسط از طرار کيلویی  51/333/333ریال و طيمت هيومستر سفرون ،ورمیکمپوست و کود دامی به ترتيب از طرار کيلویی 653/333ریال 0/333 ،ریال
و  6/533ریال بر مبنای طيمت ان در زمان شروع ازمای ،مزاسبه شد.
*The prices has been calculated as 58,000,000 Rial per kilogram for dry stigma of saffron and also 150,000 Rial 3,000 Rial and 1,500
Rial per kilogram for Humaster Safron, Vermicompost and Manure respectively.
* :10Mمصرف  63تن در هکتارکود گاو بصورت مخلوب شده با خاک سطزی طبل از کاشت.
*10M: Using 10 ton per hectare cow manure (mixed with surface soil before planting).
* :10Vمصرف  63تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت مخلوب شده با خاک سطزی طبل از کاشت.
*10V: Using 10 ton per hectare vermicompost (mixed with surface soil before planting).
* :5RVمصرف  5تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت ردیفی در زیر ردیف کاشت.
*5RV: Using 5 ton per hectare vermicompost (distributing under corm planting rows).
* :10RVمصرف  63تن در هکتار ورمی کمپوست بصورت ردیفی در زیر ردیف کاشت.
*10RV: Using 10 ton per hectare vermicompost (distributing under corm planting rows).
* :SHمصرف  63ليتر در هکتار کود هيومستر سفرون طی یک نوبت در طول فصل رشد.
*SH: Using 10 liters per hectare Humaster Saffron fertilizer once during growth period stage.
* :CHمصرف  63ليتر در هکتار کود هيومستر سفرون طی دو نوبت در طول فصل رشد.
*CH: Using 10 liters per hectare Humaster Saffron fertilizer twice during growth period stage.
* :Cont.شاهد – عدم مصرف کود.
*Cont: control Treatment (without any treatment).

تجزیه مرکب دادهها در رابطه با عملکرد اطتصادی بر مبنیای
وزن خدک کلاله و مدایسه ميانگين نتایج بهدست امده بر اساس
ازمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال ( %5جدول  )1ندان
داد که اختلاف معنیداری بين تيمارهیای شیاهد  10Mو  10Vاز

نظر عملکرد ،وجود ندارد.
همینين تيمارهای  SHو  5RVنيز با هيچ کدام از تيمارهای
ازمایدی اختلاف معنیداری نداشتند.
ولی تيمارهای  CHو  10RVدر سطح احتمیال  %5عملکیرد
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بيدتری در مدایسه با شاهد داشتند .هرچند بيدترین عملکیرد در

مصرف کود دامی موجب کاه ،معنی دار این صفت در مدایسیه

تيمار  2/35( 10RVکيلوگرم در هکتار) مداهده شد ،اما بررسیی

با تيمارهای  10RVو  CHشد .در سالهای بعد نيز دو تيمار فوق

اطتصادی هزینه و فایده در مدایسه با شاهد ،ندان داد کیه تيمیار

الذکر از تيمار کیود دامیی نتیایج بهتیری را بدسیت اوردنید .لیذا

 CHنسبت به سایر تيمارها سود خالص بيدتری را عاید کدیاورز

می توان نتيجه گيری کرد که تيمار  10RVامکان رشید و توسیعه

خواهد نمود ( 21ميليون رییال در هکتیار) کیه حیداطل بیي ،از

بيدتر بنه را فراه کرده است.

 60/53برابر سود حاصیل از مصیرف ورمییکمپوسیت بصیورت
ردیفی ( )10RVبود.

در مدابل ،کاه ،تراوش یونی برگ در تيمار کود هيومسیتر
سفرون ندان داد که کود هيومستر سفرون بیه دليیل دارا بیودن

پس از تيمار  ،CHتيمار  SHبیا سیود خیالص  61/1ميليیون

هيوميک اسیيد و فسیفر و پتاسیي بالیا از طرییق فعیال نمیودن

ریال و تيمار  5RVبا سود خالص  5/03ميليیون رییال درهکتیار

مکانيس های مداومتی و کاه ،اتلاف اک در گياه موجب تعدیل

طرارداشت .بنابراین تيمار هيومسترسفرون مدیرون بیه صیرفهتیر

تن ،خدکی نهایتاً افزای ،وزن بنه در هر دو سال شیده اسیت.

است .ولی در هر حال مصرف ردیفی ورمیکمپوست میتوانید بیا

تيمار  CHدر مدایسیه بیا تيمیار  10RVایین مزییت را دارد کیه

کاه ،هزینه ،موجب افزای ،عملکرد و رشد مطلوک شود .سایر

میتیوان هرسیاله و همیراه بیا اک ابيیاری ان را اعمیال نمیود.

تيمارهای این ازمای ،ارزش اطتصادی نداشتند.

همینين از نظر ارزش اطتصادی و سود حاصله ،مصرف هيومستر
سفرون بي ،از  60/53برابر سود خیالص عایید کدیاورز خواهید

نتيجه گيری
نتایج این تزديق ندان داد کیه هرچنید زعفیران گيیاه کی

نمود .بنابراین میتوان انرا به عنوان تيمار برتر در ایین ازمیای،
معرفی نمود.

ابخواهی است و دوره رشد ان با رژی بارندگی در مناطق خدک

همینين با توجه به تیأثيرات مثبیت ان بیا افیزای ،ميیزان

و کویری ایران مطابدت دارد ،اما در عين حال کاه ،ابياری بیر

مصرف ،توصيه میشود تأثير مدادیر بيدتر این کود بر عملکرد در

خصوصيات رویدی و وزن بنهها تأثير گذاشته و عملکیرد بنیه در

تزديدات اتی مورد توجه طرار گيرد.

سال های بعد کاه ،خواهد یافت.
کاربرد کود دامی در سیال اول ازمیای ،بیه دليیل فراهمیی
مدطعی و سریعتر عناصر غذایی برای گياه ،موجیب بهبیود رشید
رویدی در بوتهها شد.
ولی نهایتاً در اکثر موارد اختلاف معنییداری در وزن بنیه هیا
مداهده ندد و حتی در برخی میوارد مثیل وزن بزرگتیرین بنیه،

سپاسگزاری
بدین وسيله کمال تدکر و طدردانی خود را از حماییت هیای
معاونت مزترم پژوهدی داندیگاه فردوسیی مدیهد و همکیاری
بیدریغ مسئولين و پرسنل مزترم داندگاه پيام نور استان ییزد و
بهخصون مدیریت مزترم حراست این داندگاه ابراز میداری .
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Abstract
In order to improve saffron yield and modify crop pattern in arid areas, a split plot experiment was
conducted based on randomized complete block design with three replications in a research field in
Charkhab village of Yazd province during 2013-2016. The main plots included; irrigation in three levels
(100%, 75% and 50% of ETc), and sub plots were seven fertilizer management including; control (zero
fertilization), applying 10 t.ha-1 cow manure(10M), 10 t.ha-1 vermicompost by spreading(10V), 10 t.ha-1
vermicompost buried under planting corm rows (10RV), 5 t.ha-1 vermicompost buried under planting
corm rows (5RV), and pouring 10 L.ha-1 Humaster Saffron fertilizer for 1 (SH) or 2 (CH) times after
flowering. The results showed that as irrigation volume decreased from 75% to 50% ET c, leaf dry weight,
highest corm weight, total corm weight and effective corm number decreased significantly. The
differences among irrigation treatments increased year by year, So that, there were no significant
difference among treatments at the first year while the flower number (100.76 flower per plot in average)
at 100% irrigation treatment was significantly more than the other two treatments. Also, as irrigation
volume declined from 100% to 75% of ETc, total corm number decreased more than 40% while total
corm weight diminished less than 30%. Among fertilizer managements, 10RV and CH treatments showed
better performance in the second and third years. So that, maximum flower number was observed in
10RV treatment by 71.78 and 98.22 flower per plot at the second and third experimental year,
respectively, although, the pure gain of CH treatment was about 13.5 times more than the best treatment
(10RV). In general, the results showed that using Humaster-Saffron fertilizer had more relative
advantages in comparison with other treatments. However, it is recommended to test more amounts of
this fertilizer in future research studies.
Keywords: Corm weight, Cow manure, Humaster-Saffron, Vermincompost.
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