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چکیده
این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر بهبود دهندههای رشد آلی (امولسیون آلی-معدنی با نام تجاری امیک ،اسایدهیومیاک باا ناام تجااری
هیوماکس ،کود دامی و شاهد بدون تغذیه) و وزن بنه مادری ( 3تا  3گرم 3/9 ،تا  8گرم و  8/9تا  92گرم) بر عملکرد گال و بناه زعفاران،
بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ،با سه تکرار طی سازهای زراعی  9919 -10و  9910 -18در مجتماع
تحقیقات گیاهان دارویی ذهاد دانشگاهی خراسان ذنوبی اذرا گردید .بر اساس نتایج استفاده از بهبود دهندههاای رشاد آلای در مقایساه باا
شاهد بر اکثر صفات مورد بررسی در ساز اوز کشت تأثیر معنیداری نداشت .اما در ساز دوم و طی دوره  29روزه گلدهی زعفران ،تیمار کود
دامی وزن خشک ک له را نسبت به تیمار شاهد ،هیوماکس و اُمیک باه ترتیاب  09/0 ،00/9و  08/1درصاد افازایش داد .باا باراز
رگرسیونی بین عملکرد تجمعی ک له و روزهای پس از گلدهی مشخ

خاط

شد که عملکرد زعفران در تیمارهای کود دامی ،اُمیک ،هیومااکس

و شاهد به ترتیب  93/12 ،99/39 ،91/39و  93/90میلیگرم در روز افزایش مییابد .بهع وه بااتترین وزن خشاک گال در سااز دوم باا
 2808میلیگرم در مترمربع به تیمار کود دامی تعلق داشت .اما باتترین میزان صفات مورد مطالعه در هار دو سااز باه تیماار بناه بازرگ و
پایینترین آن به تیمار بنه کوچک تعلق داشت .در ساز اوز وزن ک له در تیمار بنه بزرگ با  82/22میلیگرم در مترمربع نسبت به تیمار بنه
کوچک حدود  913برابر بیشتر بود؛ هرچند این اخت ف در ساز دوم به کمتر از  9برابر کاهش یافت .بهع وه باتترین تعداد ( 399/99عادد
در مترمربع) و وزن ( 199/00گرم در مترمربع) بنه دختری نیز در تیمار بنههای مادری بزرگ به دست آمد .اما در ساز دوم آزمایش با کاهش
اخت ف بین سطوح وزن بنه مادری ،تأثیر دو سطح بنه بزرگ و متوسط بر وزن ک له ،وزن گل و تعداد گل به لحاظ آمااری معنایدار نباود.
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کود دامی در زراعت زعفران به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد آن ازذملاه بهباود شارایط فیزیکای
خاک توسط سایر بهبود دهندههای رشد آلی قابل ذبران نیست .بهع وه اذتنای از کاشت بنههای مادری با وزن کمتار از  3گارم باه دلیال
تأثیر نامطلوبی که بر عملکرد اقتصادی زعفران دارد ،باید مورد توذه کشاورزان قرار گیرد.
کلمات کلیدی :امولسیون آلی-معدنی ،رگرسیون خطی ،کود دامی ،بنه دختری.
 -9استادیار گروه تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک خراسان ذنوبی ،ذهاد دانشگاهی خراسان ذنوبی
 -2مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی ،ذهاد دانشگاهی خراسان ذنوبی
 -9مدیرعامل شرکت معدنی کان شرق ،خراسان ذنوبی
(* -نویسنده مسئوز)hazemagri@gmail.com :
DOI: 10.22048/jsat.2019.165266.1331
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سایر کشورهای تولیدکننده آن بسیار پایین اسات ( Ahmadi et

مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.گیاهی یکسااله از خاانواده

 .)al., 2017به دلیل عدم توذه زعفران کاران به برخی ملزومات

زنبق است که از ارزشمندترین گیاهان دارویای در ذهاان بشامار

زراعی از ذمله کاشت بنههای مادری غیر استاندارد و ناامرغوی،

میآید .تکثیر این گیاه از طریق کشت بنه صورت گرفته و عمده

عملکرد اقتصادی زعفران عم ً از ساز سوم به بعد شروع شده و

عملکاارد اقتصااادی آن مربااوط بااه ک لااه سااهشاااخه آن اساات

پس از آن به مدت حدود چهار ساز نیز ادامه مییابد .اماا بعاد از

( .)Behnia, 1992گلاادهی اولااین مرحلااه در ساایکل زناادگی

این مرحله عملکارد مازارع زعفاران کااهش یافتاه و نگهاداری

زعفران است که بهطور همزمان یاا در فاصاله کوتااهی قبال از

مزرعه به لحاظ اقتصاادی باهصارفه نخواهاد باود .بناابراین راه

سبز شدن برگها در پاییز اتفاق میافتد .پس از گلدهی ،ریشهها،

حلهایی که منجر باه حصاوز عملکارد بااتتر در دوره زماانی

برگها و بنههای دختری زعفران در اواخر پااییز و زمساتان باه

کوتاهتر شوند ،سبب ذلوگیری از هدر رفت آی ،زماین و سارمایه

رشد خود ادامه میدهند و در اوایل بهار با تکمیل رشد بناههاای

زعفران کاران خواهد شد .قطعاً یکی از این راه حلهاا مایتواناد

دختری و پیری برگها ،رشد رویشی گیااه ،رشاد رویشای گیااه

استفاده از بنههای مادری مرغوی باا وزن مناساب باشاد .طباق

خاتمه یافته و خوای حقیقی بنههای تولید شده (بنههای دختری)

تحقیقااات صااورت گرفتااه ،وزن بنااه مااادری یکاای از عواماال

شروع میشود ( .)Behdani et al., 2016ک له زعفران باا دارا

تعیینکننده در دستیابی به عملکرد مطلاوی در زراعات زعفاران

بودن بیش از  03ترکیب گوناگون در صانایع غاذایی ،آرایشای،

است .کاشت بنههای ماادری دارای وزن مناساب ،سابب بهباود

بهداشتی و داروسازی مورد استفاده قرار مایگیارد ( Fallahi et

رشد و عملکارد زعفاران خواهناد شاد ( Amirshekari et al.,

 .)al., 2017استفاده از زعفران در طب سنتی باه دوران باساتان

 )2006; Renau-Morata et al., 2012کاه دلیال عماده آن

بر میگردد .امروزه برخی استفاده های دارویی سنتی از این گیااه

وذود رخایر بیشتر در این بنههاسات (.)Douglas et al., 2014

توسط مطالعات علمی نیز مورد تأیید قرار گرفتاه اسات .زعفاران

عملکرد زعفران در ساز اوز و سازهای پس از آن باهشادت از

دارای فعالیتهای بیولوییکی مختلفی میباشد که از ذمله آنهاا

کیفیت ،وزن و میزان رخایر بنههایی کاه باهعناوان باذر کشات

میتوان به اثرات ضد سرطانی ،محافظت کنندگی عصبی ،اثارات

میشوند تأثیر میپذیرد .این بنهها ع وه بر اینکاه تعیاینکنناده

ضدالتهابی ،محافظت از کبد ،کارکردهاای ایمنولوییاک ،فعالیات

میزان گل و عملکرد تولیدی در ساز اوز هساتند ،سابب تولیاد

آنتیاکسیدانی ،اثرات ضد استرس ،درماان اخات تت مارتبط باا

بنههای دختری میشوند که باهعناوان باذر گیااه در سااز دوم

اسکیزوفرنی و محافظات از قلاب اشااره نماود .ایان ویژگایهاا

محسوی خواهند شد و بنههای تولیدشده ذدیاد نیاز باهصاورت

احتماتً به حضور چندین کاروتنوئید و محصوتت آپوکاروتنوئیدی

پیدرپی عملکرد سازهای بعد را تحات تاأثیر قارار خواهناد داد

آنها در ک له زعفران مرتبط است ( .)Ebrahimi, 2018ایاران

( .)Amirshekari et al., 2006بااهطااورکلی ،منااابع غااذایی

تن زعفران در

در مراحال

با سطح کشت حدود  30 91هکتار و تولید 9

بنههای مادری تعیینکننده رشد زعفاران ،بخصاو

ساز (نزدیک به %13زعفران دنیا) بهعناوان یکای از مهامتارین

ابتدایی رشد هستند .به بیان سادهتر ،بنههاای درشاتتار اناریی

تولیدکنندگان زعفران در دنیا بهحسای میآید .بااینوذود ،میازان

بیشتری برای رشد بنههای دختری فراهم میکنناد ( Douglas

عملکرد زعفران با  /کیلوگرم در هکتار در ایران در مقایسه باا

 )et al., 2014و بنابراین بناههاای ماادری دارای وزن مناساب
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سبب بهبود رشد مجدد و عملکرد زعفران خواهند شد (Renau-

 .)2014علیاارغم تااأثیر کودهااای شاایمیایی در تااأمین نیازهااای

 .)Morata et al., 2012از طرف دیگر ثابت شده است که رشد

غذایی زعفران ،به دلیل اثرات زیستمحیطای کاه مصارف ایان

بنههای دختری تا زمانی که از بنه مادری استق ز پیدا کنند باه

دسته از کودها دارند ،بهباود دهنادههاای رشاد آلای باه عناوان

بنه مادری وابسته است که باعح میشود وزن بنه مادری اثارات

ذایگزینی مناسب برای آنها مطرح شادهاناد .ساطح ماواد آلای

معنیداری بر تشکیل بنه دختری داشاته باشاد ( Koocheki et

خاکهای زراعی کشور عمدتاً کمتر از یک درصد است کاه ایان

 )al., 2014که این موضوع اهمیت باتی اساتفاده از بناههاای

امر عمدتاً به علت مصرف بیرویه کودهای شیمیایی ،بخصاو

میکند .بهعنوان مثاز

کودهای نیتروین دار و عدم استفاده از بهبود دهندههای رشد آلی

باکیفیت و درشت در ساز اوز را مشخ

ف حی و همکاران ( )Fallahi et al., 2017دریافتند که کاشت

بوده است ( .)Malakuti, 1996این موضوع ع وه بار کااهش

بنههای مادری بزرگ (حدود  3گرم) در خاکهای سبک منجار

عملکرد محصوتت کشااورزی منجار باه بحاران آلاودگیهاای

گل در مترمربع مایشاود ،در حاالی کاه اساتفاده از

زیستمحیطی و بهویژه مناابع آیوخااک شاده اسات کاه طای

بنههای مادری کوچک (حدود گرم) میزان و سرعت گلدهی را

زنجیره غذایی به منابع غذایی انسان راه یافته و تهدیادی بارای

به طور قابل م حظهای کاهش میدهد .لذا این محققین استفاده

ذامعه بشری بهحسای میآید ( .)Omidi et al., 2009اساتفاده

از بنههای بزرگ در احداث مزارع زعفران را بهعناوان راهکااری

از بهبوددهندههای رشد آلی در کشاورزی پایدار به دلیل افازایش

مناسب برای اساتفاده حاداکثری از مناابع در سااز اوز کاشات

حاصلخیزی خاک و بهبود رشد گیاهان و عدم ایجااد مشاک ت

زعفران ارائه نمودند .در مطالعه دوگ س و همکاران ( Douglas

زیستمحیطی بسیار مورد اساتقباز قارار گرفتاه اسات .در باین

 )et al., 2014نیز مشاهده شد که با افزایش وزن بنه ماادری از

بهبود دهندههای رشد آلی ساازگار باا طبیعات ،اساید هیومیاک

 9تا  3گرم به  0 - 8گرم ،تعداد گل در هر بنه از  3/30عادد

به عنوان یک اسید آلی بدون اثرات مخری زیسات محیطای ،باه

به  3/0عدد افزایش یافت .این محققین همچناین دریافتناد کاه

دلیل بهبود ساختار فیزیکی ،شیمیایی و بیولوییکی خااک ،اثارات

بنههای مادری با وزن گرم بعد از سه ساز به وزن ماورد نیااز

مثبت قابل م حظهای بر شاخ های کیفی و کمی محصاوتت

برای گلدهی میرسند.

کشاورزی دارد ( .)Sabzevari et al., 2010هیومیک اسید یک

به تولید

اما تحقیقات نشان داده است که ع وه بر وزن بناه ماادری،

ترکیب پلیمری آلی و طبیعی است که در نتیجه پوسایدگی ماواد

تعادز در فراهمی مواد مغذی نیز یکی از مهمترین عوامل ماؤثر

آلی خاک ،پیت ،لیگنین و سایر مواد به وذود میآید و اماروزه از

بر عملکرد اقتصادی و رشد بنههای دختاری در طای دوره رشاد

آن برای افزایش کمیت و کیفیت محصوتت کشاورزی اساتفاده

زعفااران اساات ( .)Koocheki et al., 2014از طرفاای نیااز

میشود ( .)Aiken et al., 1985هیومیک اسید با قابلیت ک ت

مشک ت موذود بر سر راه اص ح زعفران ()Kafi et al., 2002

کنندگی و احیاکنندگی خود باعح افزایش ذاذی عناصار غاذایی

های صورت گرفته ذهات تولیاد

خااک شاده ( )Chen & Aviad, 1990و باه دلیال تاأثیر بار

بنه های مرغوی در زعفران به انجام عملیات به زراعای صاحیح

افزایش متابولیسم ریز موذاودات خااک ،سابب بهباود وضاعیت

محدود شود .لذا تغذیه مناسب گیاه زعفران بهمنظور دستیابی باه

فیزیکی خاک و افزایش رشد گیاهان میشود ( Cooper et al.,

عملکرد باتتر و بنههای درشت و دارای رخیره غاذایی بیشاتر از

.)1998

باعح شده است تا عمده ت

اهمیت ویژهای برخوردار اسات ( Hassanzadeh Aval et al.,

بهعنوان مثاز در مطالعه کوچکی و همکااران ( Koocheki
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 )et al., 2016که به بررسی اثرات هیومیاک اساید و وزن بناه
مادری بر رشد و عملکرد زعفران پرداخته است ،مشخ

شد که

از بهبوددهندههای رشد با منشأ آلی نیز در تولیاد زعفاران ماورد
بررسی قرار گیرد.

استفاده از هیومیک اسید و بنههای مادری درشات باعاح بهباود
نسبی شاخ های رشد بناههاای خاواهری و عملکارد زعفاران

مواد و روشها

میشود .در تیمار کاربرد  33کیلوگرم در هکتار اسید هیومیاک،

ایاان طاارح بااهصااورت آزمااایش فاکتوریاال در قالااب طاارح

مقدار شاخ های متوسط تعداد ذوانه در هر بنه ،متوساط قطار

بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار طی دو ساز زراعی -10

بنه ،متوسط وزن بنه ،تعداد گل در واحد ساطح ،عملکارد گال و

در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویای ذهااد

عملکرد ک له خشک به ترتیب به میازان ،3 ، 8 ،1

19

و 10 -18

3 ،و

دانشگاهی واحد خراسان ذناوبی ( 01درذاه و  9دقیقاه طاوز

 00درصد بیشتر از تیمار عدم مصرف اساید هیومیاک باود .باه-

ذغرافیایی و

درذه و  0دقیقه عرض ذغرافیایی) اذرا گردید.

ع وه وزن کل بنههای خواهری در هر بوته ،تعداد گل در واحاد

دو فاکتور این طرح شامل مدیریت تغذیه (اسید هیومیک باا ناام

سطح ،عملکرد گل و عملکرد ک له خشک در تیماار اساتفاده از

تجاری هیوماکس ،امولسیون آلی-معدنی با ناام تجااری اُمیاک،

بنههای مادری درشت (نه تا ده گارم) باه ترتیاب  0 ، 1 ،39و

کود دامی و شاهد بدون تغذیه) و وزن بنه ماادری ( 3تاا  3گارم

 8درصد بیشتر از تیمار استفاده از بنههای مادری ریز (چهاار تاا

به عنوان کوچک 3/ ،تا  8گرم بهعناوان متوساط و  8/تاا

پنج گرم) در کاشت زعفران بود .در مطالعه دیگری کاه هادف از

گرم بهعنوان بزرگ) بود.

آن بررسی اثر کااربرد کودهاای زیساتی و وزن بناه ماادری بار

بهمنظور اذرای طرح ،پس از آمادهسازی زمین (شخم عمیق،

شاد کاه تیماار

نرم کردن کلوخهها و تسطیح زمین) در شهریورماه سااز ، 19

کاربرد اسید هیومیک ( 33میلیگرم بر لیتر) و باتترین وزن بنه

کرتهاای ماورد نیااز کشات زعفاران باا ابعااد در متار (9

گرم) منجر به دستیابی به حداکثر تعداد بارگ،

مترمربع) و به تعداد  9عدد ایجاد شدند .فاصاله باین دو کارت

وزن تر و خشک بارگ و تعاداد بناه دختاری شاد و اساتفاده از

مجاور در هر تکرار برابر متر و فاصله بلوکها از هم نیز متر

کودهای زیستی (بیوآمینو پاالیس باه نسابت لیتار در هکتاار،

در نظر گرفته شاد .باا توذاه باه اینکاه عماده شایب تغییارات

هیومیک اسید به نسبت  33میلیگرم بر لیتر و یارامی کمپلکس

یکنواختی زمین در ذهت شمالی-ذنوبی بود ،بلوکهای آزمایشی

به نسبت  03کیلوگرم در هکتار) نسبت باه عادم اساتفاده از آن

عمود بر این ذهت ایجاد شدند تا خطای عدم یکنواختی زمین باا

(تیمار شاهد بدون کود) برتری داشت ( Golzari Jahan Abadi

بلوکبندی به حداقل برسد (بخش عمده اثر خطای ناشی از عدم

.)et al., 2016

یکنواختی زمین در ذهات شامالی-ذناوبی در تجزیاه واریاانس

خصوصیات رویشی گیاه زعفران باود مشاخ
مادری ( 3تا

لذا استفاده از بهبوددهندههاای رشاد آلای و طبیعای بجاای

دادهها از اثر تیمارها خارج شده و وارد اثر بلوک میشود) .فاصاله

کودهای شیمیایی رایج در کشت زعفاران مایتواناد عا وه بار

بین کرتهای مجااور باهمنظاور ذلاوگیری از تاداخل آی باین

کمک به حفاظ زیساتباومهاای کشااورزی ،در افازایش تولیاد

کرتها با خاک کام ً پر شاد .در ایان مطالعاه از رو

آبیااری

محصوز زعفران نیز تأثیر بسزایی داشته باشد .لذا در این مطالعه

کرتی استفاده شد و انتقاز آی به کرتهای زعفران با استفاده از

سعی شده است تا ع وه بر عامل وزن بنه مادری ،تأثیر اساتفاده

لولههای انتقاز آی انجام گرفت .در محل انشعای آی متعلق باه

بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهندههای رشد آلی در زراعت زعفران...

هر کرت نیز یک شیر آی نصب گردید .با استفاده از این سیستم
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خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل انجام آزمایش در ذادوز
آمده است.

آبیااری عا وه باار توزیاع یکنواخاتتاار آی در ساطح کاارت ،از
شستشوی خاک کرت ها نیز حتیاتمکاان ذلاوگیری مایشاود.

جدول  -1خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش (عمق  0تا  30سانتیمتر) ،امولسیون اُمیک و مکمل شیلد
Table 1- Soil properties at the experimental site (0 to 30 cm), Omic ® emulsion and Shield® supplement
Sand
Silt
Clay
Total N
Available P
Available K
خصوصیات خاک
Soil
pH
)EC (dS.m-1
()%
()%
()%
()%
()ppm
()ppm
texture
شاخص
هدایت
فسفر
پتاسیم
Soil
شن
سیلت
رس
بافت خاک
نیتروژن کل
properties
واکنش
الکتریکی
قابلجذب
قابلجذب
255

4.09

0.024

Loam

25

32

43

2.52

8.29

8000-8500

8000-8500

0.85-0.9

-

-

-

-

35

6.2-6.5

≤ 0.10-0.15

≤ 0.10-0.15

≤ 0.100.15

-

-

-

-

19.5

6.0-6.5

خاک
Soil
اُمیک
®Omic
شیلد
®Shield

جدول  -2خصوصیات هیومیک اسید با نام تجاری هیوماکس
)Humic acid (%

Table 2- Humic acid (Humax®) properties
)Fulvic acid (%
)K2O (%

هیومیک اسید

اکسید پتاسیم

اسید فلویک

80

5

15

هیوماکس
®Humax

کرتهای آزمایشی با تراکم  33بوته در مترمربع کشات شادند.

فاکتورهای آزمایشی

پس از آماده شدن کارتهاا ،اعمااز تیمارهاای متعلاق باه

فاصله ردیزهای کاشت  3سانتیمتر و فاصله بنهها روی ردیز

فاکتورهای مورد نظر در کارتهاای آزمایشای باهصاورت ریال

 0سانتیمتر در نظر گرفته شد و بنهها در عمق  0ساانتیمتاری

صورت گرفت:

کاشت شدند .با این رو

در هر خاط کاشات  93بناه و در هار

کرت  933بنه کشت میشود.
فاکتور وزن بنه مادری

بنههای مورد استفاده در این آزمایش در تاریخ شهریور 19
از یک مزرعه  0ساله در روستای فتحآباد (واقع در  0کیلاومتری

فاکتور مدیریت تغذیه
هیومیک اسید (با نام تجاری هیوماکس)

شماز شرقی شهرستان فردوس) خارج و به محل انجام آزمایش

هیومیک اسید ماورد اساتفاده باا ناام تجااری هیومااکس ،

حمل شدند .این بنهها پس از تمیز شدن باا اساتفاده از تارازوی

محصوز شرکت آمریکایی ذی اچ بیوتک است که حااوی % 0

دیجیتالی با دقت  3/گرم توزین و در سه وزن  3تا  3گرم (بناه

فلویک اسید %0 ،پتاسیم اکسید و  %83اسید هیومیک مایباشاد

کوچک)  3/تا  8گارم (بناه متوساط) و  8/تاا

گارم (بناه

بزرگ) گروهبندی شدند که این سه گروه ،سه سطح فااکتور وزن
بنه مادری را تشکیل دادند .صارف نظار از وزن بناههاا ،تماامی

 این محصوز از شرکت بازارگان کات خریداری گردید2 -JH Biotech, Inc

42

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،1بهار 1911

(ذدوز ) .اعماز تیمار هیوماکس طی دو مرحله (قبال و بعاد از

گستران است که عمدتاً از الیاف گیااهی و ماواد معادنی و آلای

کشت بنهها) صورت گرفت .در مرحله اوز ( 33گرم هیومااکس

تهیه میشود .اعماز تیماار اُمیاک نیاز طای دو مرحلاه صاورت

برای  33کیلوگرم بنه) ،مقدار مورد نیاز هیومااکس بارای کال

گرفت .در مرحله اوز و قبل از کاشت ،بنهها به مادت  3دقیقاه

بنهها ( 0گرم برای  /0کیلو بنه کوچاک،

گارم بارای 3/0

در مخلوط اُمیک با غلظت  0در هزار قرار گرفتند .تزم باه رکار

کیلو بنه متوسط و  9گرم برای  8کیلو بنه بازرگ) محاسابه و

است که در این مرحله امیک به همراه مکمل آن با ناام تجااری

بنهها بهطور کامل با هیوماکس مخلوط شدند .بنهها پس از ایان

شیلد با همان غلظت ،مورد استفاده قرار گرفت .برای این منظور

مرحله در کرتهای متناظر کشت شدند .با فاصله زمانی حاداکثر

 33میلیلیتر امیک و  33میلیلیتر شیلد با  3لیتر آی مخلوط

یک روز از زمان کشت ،هیوماکس به میزان کیلوگرم در هکتار

شد و قبل از کشت ،بنهها به مدت  3دقیقه در آن قرار گرفتناد.

به زمین اضافه شد .برای این منظور میزان هیوماکس مورد نیااز

بنهها پس از این مدتزمان ب فاصله کشات شادند .مرحلاه دوم

برای هر کرت محاسبه و پس از مخلوط کاردن در  3لیتار آی

اعماز تیمار امیک بهصورت پاشش در ساطح کارتهاا ،پاس از

در سطح هر کرت توزیع شد .توزیاع ایان میازان

کشت بنههای زعفران ،با فاصاله زماانی یاک روز و باه هماان

بهوسیله آبپا

آی در سطح هر کرت  9متری منجر باه پوشاش کامال ساطح

روشی که در مورد هیوماکس توضیح داده شاد در  3مهار 13

خاک شد .بهمنظور بات بردن دقت کار و با توذه باه اینکاه وزن

صورت گرفت .میزان امیک در این مرحله  3لیتر در هکتار بود.

هیوماکس مربوط به هر کرت نسبتاً پایین بود (  /گرم برای هر

آبیاری کرتهای آزمایشی ب فاصله پاس از ایان مرحلاه انجاام

کرت) ،کل هیوماکس مورد نیاز مزرعه ( 1کرت) محاسبه شد که

گرفت.

برای استفاده در هر کرت در انتها رقیقسازی انجام گرفت .انجام

اعماز تیمار امیک در سااز دوم انجاام آزماایش طای یاک

تمامی این مراحل در هنگام صبح و قبل از گرم شدن هاوا در 3

مرحله و به میزان  3لیتر در هکتار به هماراه مکمال شایلد باا

مهر  19صورت گرفت .پس از اعماز ایان مرحلاه کارتهاای

غلظت  3لیتر در هکتار در  0آبان 10

انجام گرفات .در ایان

آزمایشی ب فاصله آبیاری شدند.

زمان میزان مورد نیاز از امولسیون امیک و مکمل شیلد برای هر

اعماز تیمار هیومیک اسید در ساز دوم طی یک مرحله و به

کرت به همان روشی که در ساز اوز انجام آزمایش توضیح داده

صاورت

شد به همراه  3لیتر آی در سطح هر کرت پاشایده شاد .زماین

میزان  3کیلاوگرم در هکتاار و در تااریخ  0آباان 10

گرفت .برای این منظور همانند ساز اوز میزان هیومیاک اساید
مورد نیاز هر کرت قبل از اولین آبیاری محاسبه و باه هماراه 3
لیتر آی در سطح کرتهای آزمایشی بهطاور یکنواخات پاشایده

پس از این مرحله ب فاصله آبیاری گردید.
مشخصات امولسیون اُمیک و مکمل شیلد در ذدوز آماده
است.

شد .مزرعه زعفران ب فاصله پس از این مرحله آبیاری شد.
امولسیون آلی-معدنی (با نام تجاری اُمیک)

امولسیون آلی-معدنی مورد استفاده در ایان مطالعاه باا ناام
تجاااری اُمیاک محصااوز شاارکت ایراناای بنیاادین فاارآور ساابز

کود دامی

میزان کاود دامای (کاود گااوی پوسایده) ماورد نیااز بارای
کرتهای مربوطه بر مبنای  33تن در هکتار محاسابه گردیاد و
1 -Bonyadin Faravar_e Sabz Gostaran Co.
2 -Shield

بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهندههای رشد آلی در زراعت زعفران...

ب فاصله پس از کاشت زعفران در هفتاه اوز مهرمااه 19

در

سطح کرت بهطور یکنواخت پخش و با خاک کام ً مخلوط شد.
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پایان فصل گلدهی مجموع وزن گل و وزن ک له بهدستآمده از
هر کرت آزمایشی برحسب میلیگرم در مترمربع و تعداد گل نیاز

کود دامی در دومین سااز انجاام آزماایش در هفتاه چهاارم

در واحد سطح محاسبه گردیاد .پاس از آخارین آبیااری مزرعاه

به همان میزان ساز قبال ( 33تان در هکتاار) در

زعفران در ساز اوز ( اردیبهشت  )10نیز از هر کرت آزمایشای

مهرماه 10

سطح کرتهای آزمایشی پهن گردید.

 0بوته بهطور تصادفی انتخای و سپس تعداد کل بناه دختاری و
وزن کل بنه دختری در واحد سطح محاسبه شد.

شاهد

کرتهای شاهد بدون استفاده از هرگونه ماده مغذی خاارذی

تجزیهوتحلیل دادههای طرح

کشت شدند و در طی دو ساز انجام آزمایش نیز هیدگوناه مااده
مغذی به خاک کرتهای شاهد اضافه نگردید.

پس از اتمام هر یک از مراحل اندازهگیری صفات مورد نظار
در هر دو ساز انجام این طرح ،دادههای بهدستآماده از مزرعاه

در ساز اوز پس از کشت کامل زماین (بناههاای دو تیماار

به صورت ذداگانه تجزیه واریانس شدند .مقایسه میاانگینهاا باا

شاااهد و کااود داماای در مااورخ مهاار  19و دو تیمااار اُمیااک و

استفاده از آزمون چناد دامناهای دانکان انجاام گرفات .تجزیاه

هیوماکس در  3مهر  19کشت شدند) و آبیااری اولیاه بناههاای

واریانس ،مقایسات میانگینها ،تجزیه رگرسیون و همبساتگی باا

زعفران ،به فاصله زماانی حادود هفتاه از آبیااری اوز ،زماین

استفاده از نرمافزار ( SASنسخه  8برای ویندوز) و سیگما پا ت

مجدداً آبیاری شد تا شرایط برای خروج گلهای زعفران از خاک

و ترسیم نمودارها با استفاده از نارمافازار اکسال (نساخه ) 3 3

مهیا شود .پس از آبیااری دوم و در زماان گااو رو شادن خااک،

انجام گرفت .همچنین در ترسایم خطاوط رگرسایونی از خطاای

با خرد کردن تیه سطحی و

ذذر میانگین مربعات ( )RMSEبهمنظور تعیاین مطلوبیات خاط

سله بسته خاک ،شرایط برای خروج ذواناههاای گال و بارگ از

رگرسیونی براز

شده نسبت به مقادیر مشااهده شاده اساتفاده

خاک تسهیل میشود .اما در دومین ساز انجام آزمایش و پس از

شد.

زمین سله شکنی شد .در این رو

انجام اولین آبیاری (گل آی) ،به دلیل نزدیک بودن ذواناههاای
زعفران به سطح خاک و خطر آسیب رسیدن به ذوانهها ،از ساله

نتایج و بحث

شکنی خاک صرفنظر شد.

وزن خشک کالله

بر اساس نتایج مقایسه میانگین در ساز اوز ،تیمار کود دامی
اندازهگیری صفات

با  3 /83میلیگرم در مترمربع بیشاترین و تیماار هیومااکس باا

ذمعآوری گلهای زعفران در هار دو سااز انجاام آزماایش

میانگین  0/ 0میلی گرم در مترمربع کمترین میزان وزن خشک

پس از خروج اولین گل از خاک آغاز شد .گلها بهصورت روزاناه

ک له را به خود اختصا

دادند .تیماار امیاک و شااهد نیاز باه

از کاارتهااای آزمایشاای ذمااعآوری و پااس از تااوزین ،بخااش

ترتیب با  1/9و  8/0میلیگرم در مترمربع پس از تیمار کود

اقتصادی گلها (ک له و خامه) از آن ذدا و در محال مناساب و

دامی و در یک گروه آماری قرار گرفتناد (ذادوز  .)3در دوماین

به دور از نور خشک شدند .ذمعآوری گلهای زعفران در هار دو

روزه

ساز انجام آزمایش تا پایان فصل گلدهی گیااه اداماه یافات .در

ساز انجام آزماایش نیاز تیماار کاود دامای طای دوره
 -زرد آی
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گلدهی زعفران با  19میلایگارم در مترمرباع ،ضامن افازایش

عملکرد بیشتر مزارع زعفاران شهرساتان ترباتحیدریاه ارتبااط

حدود  0برابری نسبت باه سااز اوز انجاام آزماایش ،بااتترین

نزدیکی با فراهمی بیشتر عناصر غذایی ماورد نیااز گیااه در اثار

داد و نسبت به سه تیمار دیگر

کاربرد بیشتر کود دامی در این منطقه داشته است .این محققاین

عملکرد ک له را به خود اختصا

آزاد شدن تدریجی عناصر غذایی از کود دامی را کاه عا وه بار

در گروه آماری باتتری قرار گرفت (ذدوز .)3
پااایین بااودن عملکاارد زعفااران در تیمارهااای مربااوط بااه

تأمین نیازهای غذایی گیاه در درازمادت موذاب بهباود بافات و

بهبوددهندههای رشد آلی هیوماکس و اُمیک در مقایسه با تیماار

ساختمان خاک نیز میشود ،بهعنوان عامل اصلی برتری عملکرد

کااربرد

رگرسایون

کود دامی گرچه ممکن است در نتیجه غلظات یاا رو

زعفران شهرستان تربت حیدریه رکر کرده اند .باراز

غیر بهینه این دو بهبوددهنده رشد آلای باروز نماوده باشاد ،اماا

گامبهگام بین عملکرد زعفران و مصرف کودهاا در ایان مطالعاه

بههرحاز با نتایج گزارشات سایر محققاین از کااربرد پلیمرهاای

نشان داد که  %90تغییرات عملکرد زعفران در منطقه مربوط باه

آلی در زعفران ازذمله مطالعه کوچکی و همکاران ( Koocheki

مصرف کودهای دامی و فسفر بوده است .باید به این نکته توذه

 ،)et al., 2016گلازاری ذهاانآباادی و همکااران ( Golzari

داشت که علیرغم تأثیر سایر بهبوددهندههاای رشاد آلای ماورد

 ،)Jahan Abadi et al., 2016احمدی و همکاران ( Ahmadi

استفاده در این مطالعه بر وضعیت تغذیه زعفران ،به دلیال اینکاه

 ،)et al., 2017سبزواری و خزاعی ( Sabzevari & Khazaie,

میزان ماده آلی که با مصرف کود دامی وارد خااک مایشاود در

 )2009و آرانکاون و همکااران ( )Arancon et al., 2006کاه

مقایسه با دیگر بهبوددهندههای رشد آلی بسیار بیشتر است ،تأثیر

مؤید تأثیر مثبت این دسته از ترکیبات بر عملکرد زعفران هستند،

کود دامی بر ویژگیهای فیزیکی خااک ازذملاه بهباود سااختار

مغایرت دارد .لذا این احتمااز وذاود دارد کاه تکیاه بار کااربرد

خاکدانهها ،کاهش تشاکیل ساله در ساطح خااک ،کااهش وزن

کودهای آلی به عنوان ذاایگزین کاود دامای نتواناد پاساخگوی

مخصو

ظاهری خاک و همچنین نقش مؤثری کاه ایان کاود

نیازهای غذایی زعفران در طوز دوره رشاد ایان گیااه باشاد .در

بهعنوان منبع تغذیهای برای ریاز موذاودات خااکزی دارد قابال

توذیه برتری کود دامی نسبت به سایر بهبوددهندههای رشد آلی

مقایسااه بااا سااایر بهبوددهناادههااای رشااد آلاای نیساات .بهبااود

مورد استفاده در این آزمایش باید توذاه داشات کاه کاود دامای

خصوصیات فیزیکی خاک در اثر کاربرد کود دامای باا تاأثیر بار

ع وه بر آزادسازی تدریجی مواد غذایی و کمک به بهبود تغذیاه

میزان گستر

ریشه و ذذی آی و مواد غذایی ،وضعیت رشاد و

زعفران دارای خصوصیات منحصربهفرد دیگری نیز میباشد کاه

تغذیهای گیاه زعفران را تحت تأثیر قرار میدهد و نقش بسازایی

از آن ذمله میتوان به افزایش سطح مواد آلی در خاک ،تشاکیل

در رشد و نمو بنهها دارد (.)Dole & Wilkins, 1999

و پایداری خاکدانهها ،افزایش ظرفیت نگهداری رطوبات خااک و

اما بر اساس نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میاانگینهاا در

آبشااویی کمتاار عناصاار غااذایی در طاای زمااان اشاااره نمااود

هر دو ساز ،وزن خشاک ک لاه (ک لاه و خاماه) کاه نمایناده

( .)Herencia et al., 2007در مطالعااه بهاادانی و همکاااران

عملکرد اقتصادی زعفران است ،تحت تأثیر وزن اولیه بنه مادری

( )Behdani et al., 2005کااه روی ماازارع زعفااران چهااار

قرار گرفت؛ بهطوریکه در ساز اوز با افزایش وزن بنه از تیماار

شهرستان بیرذند ،گناباد ،قاین و تربتحیدریه به عنوان مهمترین

3/3

مناطق تولید زعفران ایران صورت گرفات مشاخ

گردیاد کاه

بنه کوچک به تیماار بناه بازرگ ،وزن خشاک ک لاه از
میلیگرم به

 8 /میلیگرم در مترمربع افزایش یافت .عملکارد
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بنههای متوسط با میانگین وزن  9گرم نیز  3/0میلایگارم در

 )Juan et al., 2009نیز معتقدند که بنههای مادری دارای وزن

مترمربع بود که با هر دو سطح دیگر اخت ف معنیداری داشات.

مناسب ،سبب بهبود رشد مجدد و عملکرد زعفاران خواهناد شاد

بر این اساس ،وزن خشک ک له در تیمار بنه بازرگ نسابت باه

کااه دلیاال عمااده آن وذااود رخااایر بیشااتر در ایاان بنااههاساات

تیمار بنه متوسط حدود برابر و تیمار بناه کوچاک حادود 13

( .)Douglas et al., 2014کاااوچکی و ثابااات تیماااوری

برابر بیشتر باود کاه نشااندهناده تأثیرپاذیری بااتی عملکارد

( )Koocheki & Sabet Teimouri, 2013نیز با مطالعه تأثیر

زعفران در ساز اوز از وزن بنههای مادری میباشد (ذادوز و

وزن بنه مادری و کود دامی بر عملکرد زعفران طی دو سااز باه

 .)3اما این اخت ف در دومین ساز انجام آزمایش کاهش یافت و

این نتیجه رسیدند که عملکرد ک له در ساز دوم در بنههاای باا

علیرغم اینکه عملکرد ک له در تیمار بنه بزرگ ( 00میلیگارم

وزن  3تا  8گرم اخت ف معنیداری با بنههای با وزن بایش از 8

در مترمربع) نسابت باه تیماار بناه کوچاک ( 11میلایگارم بار

گرم ندارد که با نتایج حاصل از مطالعه ما مطابقت دارد.

مترمربع) به لحاظ آماری برتری داشت ،عملکرد تیمار بنه بازرگ

اما با توذه به برداشت روزانه زعفران از کرتهاای آزمایشای

نسبت به ساز اوز به کمتر از برابر تیمار بنه کوچاک کااهش

در طی دوره

روزه گلدهی مزرعه در ساز دوم انجام آزمایش،

یافته بود .بع وه تیمار بنه متوسط با عملکرد  33میلایگارم در

نمودار عملکرد روزانه زعفران (وزن خشک ک له) بارای ساطوح

مترمربع با تیمار بنه بزرگ در یاک گاروه آمااری قارار گرفتناد

مختلز مدیریت تغذیه در شکل نمایش داده شده است .در این

(ذدوز  .)3نتایج نشان میدهد کاه اخات ف عملکارد بناههاای

نمودار سهم هر یک از سطوح  3گانه مدیریت تغذیه در عملکارد

مادری کوچکتر در ساز اوز کاشت زعفران با فعالیت اندامهای

ک له در هر روز گلدهی زعفران مشخ

شده است.

رویشی زعفران در طی دوره رشاد رویشای گیااه در سااز اوز و

همچنین به منظور تعیین میزان افزایش روزانه عملکرد ک له

افزایش اندوخته غذایی گیاه برای ساز آیناده (افازایش تعاداد و

زعفران در هر یک از سطوح تیمار کاودی از باراز

رگرسایون

وزن بنههای دختری) تا حدودی قابل ذبران است .هرچناد ایان

خطی بین عملکرد تجمعی ک له و روز پس از گلادهی اساتفاده

نتایج نیز اهمیت اذتنای از کاشت بنههای مادری کوچکتار از 3

شد (شکل ).

گرم را رد نمیکنند.
در تائیااد ایاان نتااایج در مطالعااه کااوچکی و همکاااران

مقایسه شیب خطوط رگرسیونی با استفاده از حدود اطمیناان
 %10شیب خط مشاخ

نماود کاه بیشاترین میازان افازایش

( )Koocheki et al., 2016نیز که به بررسی اثارات هیومیاک

عملکرد ک له با  1/3میلی گرم در مترمرباع در روز باه تیماار

اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران پرداخته اسات،

کود دامای تعلاق داشات .پاس از تیماار کاود دامای تیمارهاای

شد کاه عملکارد ک لاه خشاک در تیماار اساتفاده از

و هیوماکس با  3/1باه

مشخ

امولسیون آلی-معدنی اُمیک با /3

بنههای مادری درشت ( 1تا  3گرم)  8درصد بیشاتر از تیماار

همراه تیمار شاهد با  3/90میلیگرم در مترمربع در روز در یاک

استفاده از بنههای ماادری ریاز ( 3تاا  0گارم) باود .در مطالعاه

گروه آماری قرار گرفتند (ذدوز .)0

حسنزاده اوز و همکاران استفاده از بنههای با وزن بات (  0/تاا
 1گرم) در مقایسه با بنههای کوچک (  /تا گارم) منجار باه
افزایش  /0برابری عملکرد ک له و عملکارد بناه دختاری شاد
( .)Hassanzadeh Aval et al., 2014دذوان و همکاران ( De

وزن خشک گل

بر اساس نتایج مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی در سااز
اوز ،تیمار کود دامی و هیوماکس به ترتیب با عملکارد /0

و
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 0/3میلی گرم گل خشاک در مترمرباع ،بیشاترین و کمتارین
میزان گل را تولید نمودند .دو تیمار اُمیک و شاهد نیز با /8
/1

تأثیر مثبت کاربرد کود دامی بر افزایش وزن گل زعفاران در
مقایسه با سایر کودهای آلی توسط سایر محققاین نیاز گازار

و

میلی گرم گل خشک در مترمربع باه هماراه تیماار کاود

شاده اسات .ذهاان و ذهاانی ( )Jahan & Jahani, 2007باا

دامی در یک گروه آماری قرار گرفتند (ذدوز  .)3اماا در دوماین

مطالعه تأثیر منابع مختلز کودی بار گلادهی زعفاران باه ایان

ساز انجام آزمایش وزن خشک گل نسبت به ساز اوز آزماایش

نتیجه رسیدند که دو تیمار اساتفاده از کاود دامای و تیماار کاود

افزایش قابلم حظهای داشت؛ بهطوریکه تیمار کاود دامای باا

کامل  NPKبیشترین تأثیر را بار افازایش وزن خشاک گال در

 808میلی گرم گال خشاک در مترمرباع باا افازایش حادود 8

زعفران دارند .در مطالعه عثماانی رودی و همکااران ( Osmani

برابری نسابت باه سااز اوز همچناان بااتترین عملکارد وزن

 )Roudi et al., 2015بیشترین عملکرد گل ( 83/1کیلوگرم در

داده بود .تیمار امولسیون اُمیاک

هکتار) در تیمار  33تان در هکتاار کاود دامای باه دسات آماد؛

با تولید  33میلی گرم گل خشک در مترمربع پس از تیمار کود

بهطوریکه عملکرد گل در این تیمار نسبت به شاهد بدون تغذیه

دامی و در گروه آماری متفاوتی قرار گرفت .کمترین میازان وزن

 0/08درصد بیشتر بود و دو تیماار  0و  33کیلاوگرم هیومیاک

خشک گل در دومین ساز انجام آزمایش همانناد سااز اوز باه

اسید در هکتار نیز به لحاظ آماری با شاهد بدون تغذیاه اخات ف

تیمار هیوماکس تعلق داشت (ذدوز .)3

معنیداری نداشتند.

خشک گل را به خود اختصا

جدول  -3جدول تجزیه واریانس ( )ANOVAصفات کمی زعفران در سال اول و دوم انجام آزمایش
Table 3- Analysis of variance (ANOVA) of quantitative traits of saffron in the first and second year of the experiment
میانگین مربعات
()MS
تعداد بنههای
تعداد گل

وزن خشک گل

وزن خشک کالله

در سال دوم
Number of
flowers
in the second
year

در سال دوم
Flower dry
weight
in the second
year

در سال دوم
Stigma dry
weight
in the second
year

530646874

1383819.4

ns

ns

16500.7 ns

دختری

تعداد گل

وزن خشک گل

در سال اول
Weight of doughter
corms
in the first year

در سال اول
Number of
doughter
corms
in the first
year

در سال اول
Number of
flowers
in the first
year

در سال اول
Flower dry
weight
in the first
year

54862.7 ns

20288.0 ns

7.5 ns

21235.5 ns

وزن بنههای دختری

وزن خشک
کالله
در سال اول
Stigma dry
weight
in the first
year
ns

درجه
آزادی
df

202.57

2

1148595745

* 3107365.0

** 33542.5

* 162690.2

7515.9 ns

32.5 ns

209329.1 ns

907.28 ns

3

4326068864

9599749.45

**

**

** 106690.6

** 1167836.7

** 226790.2

** 641.0

2279824.9

17819.92

**

**

442137919

1193535.7

ns

ns

* 17403.6

24388.0 ns

7685.9 ns

30.0 ns

326012.1 ns

723.15 ns

6

392123512

907308.3

5330.3

49593.4

11461.9

7.5

676985.9

474.00

21

45.87

46.93

35.47

38.17

34.51

62.07

64.61

63.29

ns

2

 * ،nsو ** به ترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح احتماز پنج و یک درصد.
In each column, *, ** and ns, indicates significant difference at 5%, 1% and non-significant, respectively.

منابع تغییر
S.O.V

بلوک
Block
بهبوددهنده رشد
Growth
amendment
وزن بنه
Corm weight
اثر متقابل
Growth
* amendment
Corm weight
خطا
Error
ضریب تغییرات
)C.V. (%
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Table 4- Mean comparisons of the effect of nutrition management and mother corm weight on quantitative traits of saffron
in the first and second year of the experiment
وزن خشک کالله
در سال اول
Stigma dry
weight
in the first year

وزن خشک گل
در سال اول
Flower dry
weight
in the first year

(mg.m-2)

(mg.m-2)

تعداد گل
در سال اول
Number of
flowers
in the first
year
(m-2)

38.72 a

321.8 a

Cow
manute

41.80 a

هیوماکس
اُمیک

تیمار
Treatment

(mg.m-2)

وزن خشک کالله
در سال دوم
Stigma dry
weight
in the second
year
(mg.m-2)

وزن خشک گل
در سال دوم
Flower dry
weight
in the second
year
(mg.m-2)

329.11 a

556.8 ab

167.2 b

1764 b

40062

ab

7.8 a

307.56 a

777.6 a

296.5 a

2858 a

58882

a

117.4 b

3.1 b

256.00 a

427.1 b

172.7 b

1426 b

30316 b

39.61 a

322.9 a

7.6 a

342.22 a

554.9 ab

186.6 b

2002 b

41984 ab

0.431 c

4.3 c

0.1 c

177.50 c

266.1 c

99.0 b

1016 b

21943 b

24.52 b

200.4 b

4.9 b

299.83 b

577.1 b

240.6 a

2235 a

46617 a

82.22 a

660.8 a

15.6 a

466.46 a

936.5 a

277.7 a

2911 a

62561 a

تعداد بنههای دختری
در سال اول
Number of doughter
corms
in the first year

وزن بنههای دختری
در سال اول
Weight of
doughter corms
in the first year

(m-2)

7.6 a

331.5 a

15.35 b

تعداد گل
در سال دوم
Number of
flowers
in the second
year
m-2

مدیریت تغذیه
Nutritional
managment

شاهد
Control

کود دامی

Humax®
Omic®

وزن بنه مادری
Mothercor
m weight

کوچک
Small

متوسط
Medium

بزرگ
Big

 با هم تفاوتی%0  به لحاظ آماری در سطح احتماز،)Duncan(  بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن، میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک،در هر ستون و برای هر فاکتور
.ندارند
In each column and for each treatment, means with at least one similar letter are not significantly different, according to Duncan test.

Omic
Humax
Cow manure
Control

 روزه گلدهی زعفران21  سهم هر یک از تیمارهای مدیریت تغذیه از وزن خشک کالله در طی دوره-1 شکل
Figure 1- The contribution of each nutrition management to the dry weight of the stigma during the 21 -day flowering period
of saffron.
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b

a
Cumulative dry weight of
stigma=10.65x-25.66
RMSE=17.79
2

**R =0.93

Cumulative dry weight of
stigma=19.01x+20.84
RMSE=46.06
2

**R =0.87

Obsereved
Predicted

d

c

Cumulative dry weight of
stigma=10.92x-25.66
RMSE=19.89

Cumulative dry weight of
stigma=11.43x-11.26
RMSE=24.24

**R2=0.92

**R2=0.90

شکل  -2تغییرات مشاهده شده و پیش بینی شده عملکرد تجمعی کالله زعفران در روزهای پس از گلدهی در تیمار شاهد ( ،)aکود دامی (،)b
هیوماکس ( )cو اُمیک ( )dدر سال دوم
Figure 2- Observed and predicted changes in the cumulative dry weight of stigma during the days after flowering of saffron
in the second year. in control (a), cow manure (b), Humax (c) and Omic (d) treatments.

لذا با توذه به اینکه بین  9تا  83درصاد تغییارات عملکارد

نگهداری رطوبت و تبادز عناصر غاذایی نیاز تأثیرگاذار باوده و

گل به متغیرهای مربوط به خاک و از ذمله میزان ماده آلی خاک

منجر به بهبود عملکرد گل در مقایسه با سایر تیمارهاای کاودی

وابسته است ( ،)Temperini et al., 2009ایان احتمااز وذاود

شده است.

دارد که تیمار کود دامی ع وه بر تاأمین تادریجی نیااز غاذایی

اما صفت وزن خشک گال در هار دو سااز انجاام آزماایش

زعفران ،بر خصوصیات فیزیکی خاک از ذمله هوادهی ،ظرفیات

تحت تأثیر وزن بنه مادری قرار گرفت؛ بهطوریکه در سااز اوز

بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهندههای رشد آلی در زراعت زعفران...
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تیمار بنه بزرگ با  993/8میلیگرم در مترمربع نسبت به دو تیمار

کاهش یافت که نشاندهنده کاهش تأثیر فاکتور وزن بنه مادری

بنه متوسط ( 33/3میلی گرم در مترمرباع) و بناه کوچاک ( 3/

در ساز دوم آزمایش است (ذدوز  .)3لذا بار اسااس ایان نتاایج

میلیگرم در مترمربع) اخت ف معنیداری داشت (ذادوز و .)3

چنانچه عملکرد زعفران در ساز اوز کاشت این گیاه مورد توذاه

 1میلایگارم گال

کشاورز نباشد ،استفاده از بنههای متوسط (  3/تا  8گرم) بجاای

در ساز دوم نیز اگرچه تیمار بنه بزرگ با

گرم) میتواند ضمن صارفهذاویی در

خشک در مترمربع باتترین مقدار عددی را باه خاود اختصاا

بنههای بزرگ (  8/تا

داد؛ اما به لحاظ آماری با تیمار بنه متوسط باا  33میلایگارم

هزینههای احاداث مزرعاه زعفاران ،عملکاردی معاادز کاشات

گل خشک در مترمربع در یک گروه آماری قرار گرفات .بعا وه

بنههای بزرگ (  8/تا

گرم) به همراه داشته باشاد .اماا ایان

اخت ف وزن خشک گل بین تیمار بنه بزرگ و کوچاک نسابت

نتایج نیز اهمیت اذتنای از کاشت بنههای با وزن کمتر از  3گرم

به ساز اوز انجام آزمایش از حدود  03برابر به کمتر از برابار

را تائید مینمایند.

جدول  -5شیب خط رگرسیونی ( ،)bانحراف معیار شیب ( ،)seمقدار آزمون  tاستیودنت دوطرفه ،حدود اطمینان  %55شیب خط رگرسیونی ،ضریب
تبیین ( )R2و معادله خط خطوط رگرسیونی برازش داده شده بین وزن خشک تجمعی کالله تیمارهای آزمایشی و روز پس از گلدهی
Table 5- Slope of the regression line (b), standard error of the slope (se), value of two-tailed student t test, 95% confidence
interval for the slope of the regression line, coefficient of determination (R2) and equation of fitted regressions between
cumulative dry weight of stigma and days after flowering of the experimental treatments
معادله خط

ضریب تبیین

انحراف معیار

حدود اطمینان

مقدار  tاستودنت

 %55شیب خط رگرسیونی

دوطرفه

95% confidence interval
for the slope of the
regression line

Value of twotailed student t
test

Standard
error
of the slope
)(se

Slope of the
regression line
)(b

2.0930

0.64

10.65

1.66

19.01

10.92

11.43

شیب

Line equation

Coefficient
of determination
)(R2

y=10.65x-25.66

**0.93

9.31-11.99

y=19.01x+20.84

**0.87

15.53-22.48

2.0930

y=10.92x-25.66

**0.92

9.42-12.42

2.0930

0.71

y=11.43x-11.26

**0.90

9.60-13.25

2.0930

0.87

شیب خط
رگرسیونی

رگرسیون خطی برازش شده
Fitted linear regression

رگرسیون براز شده بین شاهد و روز
پس از گلدهی
Fitted regression between
mother corm weight and stigma
dry weight for control
رگرسیون براز شده بین کود دامی و روز پس
از گلدهی
Fitted regression between
mother corm weight and stigma
dry weight for cow manure
رگرسیون براز شده بین هیوماکس و روز پس
از گلدهی
Fitted regression between
mother corm weight and stigma
dry weight for Humax
رگرسیون براز شده بین اُمیک و روز پس از
گلدهی
Fitted regression between
mother corm weight and stigma
dry weight for Omic

در تأیید این نتایج دوگ س و همکاران ( Douglas et al.,

تأثیرپذیری بنههای دختری از رخیره غذایی بنههای مادری ساز

 )2014نیز معتقدند که اهمیت استفاده از بنههای مادری درشات

قبل ،عملکرد سازهای آینده مزرعه زعفران نیز تحت تاأثیر وزن

در ساز اوز کشت زعفاران تنهاا باه کااهش وزن خشاک گال

بنه هاای ماادری کاشاته شاده قارار خواهاد گرفات .صاحابی و

زعفران در ساز اوز رشد خ صه نمیشاود ،بلکاه باا توذاه باه

همکاران ( )Sahabi et al., 2017نیز نشان دادند که با افزایش
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وزن بنه مادری ،تعداد و وزن گال باهطاور معنایداری افازایش

آلی و علیالخصاو

مییابد .در مطالعه این محققین ،بیشترین وزن گال (  3/گارم

تغذیهای و بهبوددهنده خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ( Patra

در مترمربع) و بیشترین تعاداد گال ( 38/9گال در مترمرباع) در

 )et al., 2000نقاش ماؤثری بار رشاد انادامهاای فتوسانتزی

گرم به دست آمد و کمترین

( )Sharifi Ashour Abadi, 1998و بهبااود نمااو بنااههااای

میزان این صفات به بنههای مادری با وزن کمتر از  8گرم تعلاق

زعفران دارد که توذیهکننده بهبود پتانسیل گلدهی و باهتباع آن

داشت که احتماتً به دلیل اندوخته غذایی بیشتر و رشد ساریعتار

افزایش تعداد گل زعفران اسات .همچناین باا توذاه باه اینکاه

ریشهها در بنههای درشت است که به استقرار بهتر گیااه کماک

استفاده از مواد آلی ظرفیات نگهاداری آی در خااک را افازایش

زیادی مینماید .وذود ارتباط مستقیم بین وزن یا قطر بنه مادری

میدهد و از طرف دیگر آی عااملی مهام بارای رشاد و توساعه

شاده

سلوز میباشد ( ،)Boyer, 1968لذا افزایش خصوصیات رشاد و

تیمار بنه مادری با وزن  0/تا

با عملکرد گل زعفران توسط سایر پژوهشگران نیز گزار
است (.)Gresta et al., 2008; Kumar et al., 2009

کاود دامای باه خااک ،باهعناوان عااملی

بهتبع آن گل انگیزی زعفران در شارایط اساتفاده از کاود دامای
منطقی به نظر میرسد .بر اساس گازار

تعداد گل

مونشای ( Munshi,

 )1994استفاده از ماده آلای باه دلیال فراهمای و دسترسای باه

بر اساس نتایج حاصل از مقایساه میاانگینهاا در سااز اوز

عناصر غذایی و بهویژه عناصر پرمصرف از ذمله نیتروین و فسفر

انجام آزمایش ،تیمار کود دامی با  0/8گل در مترمربع بیشترین و

منجر به افزایش تولید گل و عملکرد زعفاران مایشاود و دلیال

تیمار هیوماکس با  /گل در مترمرباع کمتارین تعاداد گال را

اصلی بهبود گلدهی زعفران در شرایط مصرف مواد آلی افازایش

تولید نمودند .نتایج دومین ساز انجام آزمایش نیز تا حاد زیاادی

فراهمی و دسترسی به عنصر فسفر است.

مشابه نتایج ساز اوز بود؛ بهطوریکه تیمار کود دامای باا 08/8

اما بررسی تأثیر فاکتور وزن بنه مادری بر صفت تعداد گل در

گل در مترمربع ضمن افزایش حدود  0برابری نسبت به ساز اوز

زعفران نشان داد که در ساز اوز آزمایش باا افازایش وزن بناه

نسبت به دیگر تیمارهای کودی برتری داشت .تعداد گل در تیمار

مادری ،تعداد گل در واحد سطح نیاز باهطاور قابال م حظاهای

هیوماکس ( 3/0گل در مترمربع) نیز اگرچه نسبت به سااز اوز

افزایش مییابد .تعداد گل در تیمار بنه بزرگ در این زماان 0/9

بیش از  3برابر افزایش یافته بود ،اما همچنان نسابت باه ساه

گل در مترمربع بود که نسبت به تیمار بنه متوسط باا  3/9و بناه

تیمار کودی دیگر در پایینترین حد قرار داشت (ذدوز .)3

کوچک با  3/گل در مترمربع به ترتیب  /3و  09برابر بیشاتر

در مطالعه کوچکی و همکااران ()Koocheki et al., 2012

بود (ذدوز  .)3اما این اخت ف در ساز دوم انجام آزمایش بهطور

نیز که به بررسی تأثیر بسترهای کشت آلی و رو هاای کاشات

قابل م حظهای کاهش یافت .در این زمان تیمار بناه بازرگ باا

بر ویژگیهای رشد و عملکرد زعفران پرداخته شده بود مشخ

 9 /0گل در مترمربع نسبت به دو تیمار بنه متوساط باا  39/0و

گردید که تیمار کود دامی به میازان  0تان در هکتاار باا تولیاد

بنه کوچک با /1

 99 033/9در ساز اوز و  9000 /9گل در سااز دوم نسابت

بیشتر بود .بهع وه تعداد گل در دو تیمار بنه بزرگ و متوسط باا

به ساایر بساترهای آلای شاامل خااک بارگ ،کمپوسات قاارچ،

هم اخت ف معنای داری نداشاتند و در یاک گاروه آمااری قارار

کمپوست زباله تر خانگی و کاه لوبیا (هر کدام به میزان  0تن در

میشود که تولید

هکتار) برتری داشت .این محققین معتقدند که افزودن نهادههای

گل در مترمربع به ترتیاب  /و  /8برابار

گرفتند (ذدوز  .)3بر اساس این نتایج مشخ

بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهندههای رشد آلی در زراعت زعفران...

بیشتر گل توسط بنههاای بازرگ (  8/تاا

گارم) نسابت باه

اختصا
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دادند و در گاروههاای آمااری مختلاز قارار گرفتناد
کااوچکی و همکاااران

بنههای متوسط (  3/تا  8گرم) تنها به ساز اوز کاشت زعفاران

(ذاادوز  .)3ایاان نتااایج بااا گاازار

محدود می شود و با فعالیت گیااه در طای دوره رشاد رویشای در

( )Koocheki et al., 2016مبنی بر تأثیر مثبت هیومیک اساید

ساز اوز اخت ف بین بنههای بزرگ و کوچک کاهش مییابد.

با نام تجاری هیومااکس بار وزن بناه دختاری در واحاد ساطح

کااوچکی و ثاباات تیمااوری ( Koocheki & Sabet

مغایرت دارد که ممکن است به میزان و نحوه استفاده متفااوت و

 )Teimouri, 2013نیز با مطالعه سه فاکتور سان مزرعاه ،وزن

یا ناکارآمدی این اسید آلی مرتبط باشد .این نتاایج همچناین تاا

بنه و کاربرد کود دامی بر عملکرد زعفران به این نتیجه رسایدند

حدودی مشخ

می نمایند که تغذیه زعفاران توساط کودهاای

که بیشترین تعداد گل به میزان  /9گل در بنه ،حاصال کاشات

آلی بر تعداد بناههاای دختاری تاأثیر قابالم حظاهای نادارد و

گارم و کااربرد  3تان کاود

افزایش احتمالی عملکرد زعفران در ساز آینده به تولید بنههاای

بنههای دوساله با وزن بیش از

دامی در هکتار اسات .بعا وه چنانچاه در سااز اوز آزماایش از

دختری بزرگتر مربوط میشود.

بنه های با وزن کمتر از  3گرم در کارتهاای فاقاد کاود دامای

اما از سوی دیگر بر اسااس نتاایج تجزیاه واریاانس ،صافت

استفاده شود ،تعداد گل تولیدشده به حداقل کاهش خواهد یافت.

تعداد بنه دختری در واحد ساطح تحات تاأثیر فااکتور وزن بناه

اما در مطالعه حسنزاده اوز و همکاران ( Hassanzadeh Aval

مادری قرار گرفت (ذدوز ) .همانگونه که در ذادوز  3نشاان

 )et al., 2014استفاده از بنههای با وزن بات (  0/تا  1گرم) در

داده شده است ،تیمار بناه ماادری بازرگ (  8/تاا

گارم) باا

مقایسه با بنههای کوچک (  /تا گرم) منجر به افزایش بیش

 399/ 9بنه دختری در مترمربع ،بیشترین تعداد بنه دختری را به

از  03برابری تعداد گل شد .این میزان افزایش در دومین سااز

خود اختصا

داد .این تعداد بنه دختری نسبت به تیمارهای بناه

انجام آزمایش تنها حدود  0برابر بود که با نتایج حاصل از مطالعه

مادری متوسط (  3/تا  8گرم) و بنه مادری کوچک ( 3تا  3گرم)

ما مطابقت بسیار خوبی دارد و نشان میدهاد کاه گیااه زعفاران

به ترتیب  /00و  /9برابر بیشتر باود (ذادوز  .)3کاوچکی و

میتواند اخت ف عملکرد گل باین بناههاای ماادری کوچاک و

همکاااران ( )Koocheki et al., 2014نیااز تااأثیر اسااتفاده از

بزرگ را با تولید بنههای دختری که توزیاع وزنای نزدیاکتاری

بنه های مادری درشت در افزایش تعداد بنههای دختری را تأییاد

دارند ،کاهش دهد.

نمودهاند .این محققین نتیجاه گرفتناد کاه اساتفاده از بناههاای
مادری درشت (بیش از  8گرم) بجای بناههاای ریاز (  3/تاا 3

تعداد و وزن بنه دختری

نتااایج حاصاال از بررساای تعااداد و وزن بنااههااای دختااری
تولیدشده در پایان ساز اوز آزماایش نشاان داد کاه تیمارهاای

گرم) منجر به افزایش حدود برابری تعاداد بناههاای دختاری
تولیدشده در واحد سطح میشود که تطابق خوبی با نتایج حاصل
از مطالعه ما دارد.

کودی مختلز در ایان آزماایش باه لحااظ تعاداد بناه دختاری

اما افزایش وزن بنه مادری نهتنها منجر به افزایش تعداد بنه

تولیدشده در واحد سطح باهم اخت ف معنیداری نداشتند (ذدوز

دختری در واحد سطح شد ،بلکه وزن بنه دختری را نیاز افازایش

و  .)3بااینوذود در بین تیمارهای کودی ،تیمار کاود دامای باا

داد .بر این اساس وزن بنه دختری از  99/38گارم در مترمرباع

 000/9گرم در مترمربع بیشترین و تیماار هیومااکس باا 3 0/

در تیمار بنه مادری کوچک به  000/38گرم در تیمار بنه ماادری

گرم در مترمربع کمترین وزن بنه دختری در مترمربع را به خاود

متوسط و  1 9/00گرم در تیمار بنه مادری بزرگ افزایش یافات
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(ذدوز  .)3افزایش تعداد و وزن بناه ماادری در واحاد ساطح در

در تأیید این نتایج ،رضاوانی مقادم و همکااران ( Rezvani

نتیجه کاشت بنههای مادری درشتتر توسط سایر محققاین نیاز

 )Moghaddam et al., 2013نیاز معتقدناد کاه تمایال گیااه

شااده اساات .بااهعنااوان نمونااه ،خاااوری و همکاااران

زعفران به افزایش تعداد بنههاای دختاری بجاای افازایش وزن

کردند که با افزایش وزن بنه

بنههای تولیدشده ،سبب مایشاود تاا مصارف کودهاای آلای و

 3-گارم ،تعاداد بناه

بیولوییک در سازهای ابتدایی پس از کاشت بنه ،بجای افازایش

دختری زعفران باه ترتیاب باه میازان  38/18و  1 /9درصاد

در وزن بنه ،عمدتاً سبب افزایش تعداد بنههای دختاری در واحاد

گاازار

( )Khavari et al., 2016گزار
مادری از  8-9گرم باه -1

گارم و

افزایش یافت و همچنین با افزایش وزن بنه از -1

به

سطح شود.

3-

گرم نیز تعداد بنه دختری به میزان  1/ 8درصد افزایش نشاان

اما با توذه به اینکه اکثر بنههای دختری تولیدشده در تمامی

داد .بیشترین تعداد بنه دختری به میازان  0 / 8بناه از گاروه

تیمارهای مورد آزمایش وزنای کمتار از  3گارم داشاتند ،امکاان

و

تفکیک بنههای دختری در گروههای وزنی و بررسی تفاوت باین

و  8-9گرم به دسات

شاد کاه

وزنی

تا  3گرم و بعدازآن باه ترتیاب باه میازان 8/09

 01/08بنه در مترمربع از تیمارهای -1

تیمارهای مختلز وذود نداشت .باااینوذاود مشاخ

آمد .لذا این محققین نتیجه گرفتناد کاه وزن بناه ماادری تاأثیر

 89/8درصد از تعداد و  39/9درصد از وزن کل بنههای دختاری

زیادی بر تعداد و وزن بنه دختری در ساز اوز دارد که باا نتاایج

بهدست آمده در این آزمایش کمتر از  3گرم وزن داشاتند (نتاایج

حاصل از این تحقیق نیاز مطابقات دارد .افازایش رشاد و تولیاد

نشان داده نشده است) .بر اساس این نتایج مایتاوان ایانطاور

بیشتر بنههای دختری در نتیجه کشت بناههاای ماادری بازرگ

نتیجه گرفت که تولید بنه های دختری بیشاتر نسابت باه تعاداد

می تواند به دلیل رخیره بیشتر عناصر غذایی در ابتدای دوره و نیز

بنه های مادری کاشت شده ،که اکثر این بنههای دختاری وزنای

سرعت رشد و ذذی بیشتر عناصار غاذایی در طای فصال رشاد

کمتر از  3گرم دارند سبب کاهش اخت ف بین اکثر صفات ماورد

صورت گیرد (.)Koocheki et al., 2014

بررسی از ذمله تعداد گل ،وزن خشک ک له و وزن خشک گال

با توذه به اینکه در مطالعه حاضر در نتیجه کاشت بنههای با

در ساز دوم انجام آزمایش شده است .وذود همبستگی معنایدار

گرم (با متوسط وزن  3گرم) به تعداد  33بناه

بین وزن بنههای دختری تولیدشده در سااز اوز باا تعاداد گال

در هر مترمربع ،تعداد  399/ 9بنه دختری به وذاود آماده اسات

(** ،)3/90وزن خشااک ک لااه (**  )3/9و وزن خشااک گاال

(حدود  3/0برابر تعداد بنه های کاشت شاده) اماا وزن بناههاای

(** )3/93در ساز دوم و معنیدار نبودن همبساتگی باین تعاداد

وزن  8/تا

دختری تولیدشاده ( 1 9/00گارم در مترمرباع) نسابت باه وزن

بنه دختری تولیدشده در ساز اوز باا تعاداد گال (
ns

ns

 ،)3/وزن

بنه های مادری کاشته شده باا متوساط وزن  3گارم (مجموعااً

خشک ک له ( )3/ 1nsو وزن خشک گل (

 333گرم در مترمربع) تفاوت چندانی ندارد و این روند تقریباً در

نیز این نتایج را تأیید مینماید (نتاایج نشاان داده نشاده اسات).

مورد بنه های با وزن متوسط و کوچک هم صدق میکند (ذدوز

بنابراین با توذه به اینکه وزن بنههای دختری تولیدشده در واحد

 ،)3میتوان اینطور نتیجه گرفت که گیاه زعفاران در سااز اوز

سطح در پایان دوره رشد گیاه در ساز اوز با وزن بنههای مادری

کاشت بیشتر انریی خود را بجای افزایش وزن هر بناه دختاری،

کاشت شده در واحد سطح تقریباً برابر بوده است ،تمایل گیاه باه

صرف تولید تعداد بنه دختری بیشتری مینماید (شکل ).

افزایش تعداد بنههای دختری بجای افزایش وزن آنها باا توذاه

 )3/در سااز دوم
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به معنی دار نبودن همبستگی بین تعاداد بناه دختاری و صافات

همچنین افزایش تعداد گل ،وزن خشک ک له و وزن خشک

مرتبط با عملکرد گیاه در ساز دوم ،منجر به کاهش اخت ف بین

گل در ساز دوم انجام آزمایش نسبت باه سااز اوز (ذادوز )3

سطوح فاکتور وزن بنه مادری در ساز دوم انجام آزماایش شاده

احتماتً به دلیل تولید بیشتر گل توسط بناههاای دختاری مولاد

است .بهبیاندیگر اخت ف بین وزن بنههاا در سااز اوز کاه باا

گلهای ساز دوم است .به عبارت سادهتر با فرض برابری تعاداد

کاشت بنههای مادری بزرگ ،متوسط و کوچک باه وذاود آماده

و وزن بنههای مولد گلهای ساز اوز (بنههاای ماادری کاشات

بود با توذه به رفتاار رشادی گیااه و تمایال باه افازایش تعاداد

شده) و ساز دوم (بنههای دختاری حاصال از بناههاای کاشات

بنه های دختری بجای افزایش وزن بناه در دوماین سااز انجاام

شده) ،بازهم تعداد گلهای تولیدشده در ساز دوم کاشت زعفران

آزمایش کاهش یافته است که طبیعتاً منجر به کااهش اخات ف

بیشتر خواهد بود.

بین تیمارهای آزمایشی نیز میشود.

شکل  -3بنه های دختری برداشت شده از مزرعه زعفران پس از اتمام دوره رشد گیاه در اردیبهشت ماه ( 1351بنه ها متعلق به تکرار  2تیمار کود
دامی-بنه بزرگ می باشند).
Figure 3- Harvested daughter corms from saffron farm after plant growth period in May, 2018 (corms belong to second block
of com manure-big corm treatment).

نتیجهگیری

فصل رشد گیاه ،نسبت به اندوخته غذایی بنهها ،سهم کمتری در

نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم تأثیرپذیری کام وزن

عملکرد زعفران داشاته باشاد .در ایان صاورت ،بیشاترین تاأثیر

خشک ک له ،وزن خشک گل ،تعداد گل ،تعاداد بناه دختاری و

استفاده از کودهاای آلای در بهباود عملکارد زعفاران باه تولیاد

وزن بنه دختری از تغذیه با کودهای آلی در سااز اوز ،وزن بناه

بنههای درشتتر برای ساز آینده مربوط میشود .اما در دوماین

مادری بر این صفات بسیار مؤثر است .لذا این امکان وذاود دارد

ساز رویش زعفران تیمار کود دامی با اخت ف معنیدار نسبت به

که دریافت مواد غاذایی از خااک در ابتادا و همچناین در طاوز

سایر تیمارهای کاودی ساهم بیشاتری در افازایش صافات وزن
خشک ک له و وزن خشک گال در طای دوره

روزه گلادهی
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رگرسایون خطای سااده باین

وزن بنه ها در ساز اوز که با کاشات بناههاای ماادری بازرگ،

زعفران داشت .بع وه باا باراز

شاد کاه

متوسط و کوچک به وذاود آماده باود ،در دوماین سااز انجاام

افزایش روزانه وزن خشک ک له در واحد ساطح در تیماار کاود

آزمایش کاهش یابد که طبیعتاً منجر باه کااهش اخات ف باین

دامی تقریباً دو برابر سایر تیمارهای کودی مورد استفاده در ایان

تیمارهای آزمایشی نیز میشود .بااینوذود کاشت بنههای با وزن

مطالعه بوده است .استفاده از کودهای دامی در مقایسه باا ساایر

کمتر از  3گرم به دلیال تاأثیر ناامطلوی بار صافات مارتبط باا

کودهای آلی سبب ورود میزان قابلتوذهی ماده آلای باه خااک

عملکرد در ساز اوز و دوم انجام آزمایش توصیه نمیشود.

عملکرد تجمعی ک له و روز پس از گلادهی مشاخ

مزرعه شده و می تواند باعح بهبود شرایط فیزیکی و بیولاوییکی
خاک شود .این مزیت کود دامی نسبت به دیگار کودهاای آلای

قدردانی

مورد استفاده در این تحقیق با توذه باه حساسایت بااتی گیااه

این مقاله برگرفتاه از طارح مشاترک پژوهشای باین ذهااد

زعفران به شرایط خاک ،احتماتً سبب تأثیرگاذاری بیشاتر کاود

دانشگاهی واحد خراسان ذنوبی و شارکت بنیاادین فارآور سابز

دامی بر صفات مورد مطالعه شده است .بناابراین علیارغم تأییاد

گستران با عنوان " بررسی کاارایی ترکیاب تاومم دو امولسایون

تأثیر مثبت استفاده از کودهای آلی در زراعت زعفران توسط سایر

اُمیک و شیلد در مقایسه با رو های متداوز در بهباود عملکارد

محققین ،این دسته از بهبوددهناده هاای رشاد نبایاد باه عناوان

زعفران" با کد "  "93 -می باشد و توسط ذهاد دانشاگاهی

ذایگزین کود دامی مورد توذه قرار گیرناد .اساتفاده از کودهاای

مورد حمایت مالی و معنوی قرار گرفته اسات .نویساندگان ایان

آلی سنتزی از ذمله اُمیک به همراه کود دامی ممکان اسات باا

مقاله بر خود تزم می دانند تا بدینوسیله از همکاری و مساعدت

بروز اثرات سینرییک سبب بهباود عملکارد زعفاران گاردد کاه

ذنای آقای مهندس صادقی ،رئیس محترم ذهاد دانشگاهی واحد

نیازمند انجام مطالعات بیشتر در این زمیناه اسات .اماا اخات ف

خراسان ذنوبی ،ذنای آقای دکتر دارای یزدانی ،مدیرکل محتارم

مشهود بین سه سطح فاکتور وزن بنه ماادری کاه در سااز اوز

دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ذهاد دانشگاهی کشاور

آزمایش در تمامی صفات ماورد مطالعاه مشااهده شاده باود در

و همکاری سایر همکاران حوزه پژوهشای ذهااد دانشاگاهی در

دومین ساز انجام آزمایش کاهش یافت؛ بهطوریکه تیماار بناه

فراهمسازی شرایط و امکانات تزم ذهت انجام این طرح تقادیر

مادری بزرگ و متوسط به لحاظ آمااری تاأثیر یکساانی بار وزن

و تشکر نمایند .همچنین از همکاری ذنای آقای دکتر حامد کاوه

خشک ک له ،وزن خشک گل و تعداد گل داشتند .احتماتً تمایل

رئیس محترم پژوهشکده زعفران ترباتحیدریاه و سارکار خاانم

راتی گیاه زعفران باه افازایش تعاداد بناههاای دختاری بجاای

وحیده شاریز مادیر محتارم کنتارز کیفیات ایان پژوهشاکده

افزایش وزن بنههای تولیدشده سبب شده است تا اخات ف باین

قدردانی میشود.

(1): 61-71. (In Persian with English Summary).
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Abstract
This study was conducted to investigate the effect of different organic amendments (cow manure, humic
acid (Humax® 95–WSG), an organic-mineral-based emulsion (Omic®) and unfertilized control) and mothercorm weight (0 to 4 g, 4.1 to 8 g and 8.1 to 12 g) on flower and corm yield of saffron. The experiment was
conducted as factorial experiment in randomized complete block-design with three replications in the
Research Complex of Medicinal Plants, ACECR of the Southern Khorasan Province, Iran in 2017-18.
According the results, evaluating the main effects of nutrition factor revealed no significant impact on most
studied traits in the first year. However, in the second year and during the 21-day period of saffron flowering,
cow manure treatment increased stigma dry weight by 77.3, 71.7 and 58.9% compared with the control,
Humax and Omic treatments, respectively. By fitting the regression line between the cumulative dry weight
of the stigma and days after flowering, it was found that stigma dry weight increased by 19.1, 11.43, 10.92
and 10.65 mg.day-1 in cow manure, Omic, Humax and control treatments, respectively. In addition, the
highest flower dry weight with 2858 mg.m-2 was recorded in the cow manure treatment. The highest and
lowest amount of the studied traits in both years belonged to big and small corm treatments, respectively. In
the first year, stigma dry weight in the big corm treatment with 22.28 mg.m-2 was about 190 times higher
than that of the small one. However, the difference in the second year fell to less than 3 times. In addition, the
highest number (466.36 m-2) and weight (936.559 g.m-2) of daughter corms were obtained in the big mother
corms treatment. In the second year, however, by reduction of the differences between mother corm weight
treatments, stigma dry weight, flower dry weight and number of flowers in big and medium corm treatments
were not statistically significant. Overall, the results of this study showed that the advantages of using
manure in saffron cultivation due to its unique characteristics, such as improving the physical conditions of
the soil cannot be compensated by other organic amendments. Moreover, not planting mother corms less than
4g is of main importance in saffron cultivation because of their adverse effects on saffron yield and must be
considered by farmers.
Keywords: Organic-mineral-based emulsion, Linear regression, Cow manure, Daughter corm.
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