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خندان به ارباب ،س ،.ایینیفرب ،م .ح ،.فلاحی ،ح .ر ،.و کاوه ،ح .8931 .تأثیر سطوح یختلف کوب یحمرد زیسمتی نوافمل و وزن بنمه
یابری بر رشد رویشی ،لدهی و یحتوای کلروفیل زعفران .زراعت و فناوری زعفران.448-444 :)4(7 ،
چکیده
بهینظور بررسی اثر وزن بنه یابری و یصرف کوب یحرد زیستی نوافل بر رشد بر ها ،یحتوای کلروفیل و عالکرب ل و کلاله زعفران
( ،)Crocus sativus L.آزیایشی به صورت فاکتوریل بر قال طرح آیاری بلودهای کایل تصابفی با سه تکمرار بر سمال زراعمی -8936
 8934بر یزرعه تحقیقاتی بانشکده کشاورزی بانشخاه بیرجند انجام شد .عوایل آزیایشی شایل کوب زیستی نوافل (بهصمورت یمایع بما نمام
تجاری  Novafolو حاوی  21برصد اسید آیینه ،با یقابیر صفر 2 ،و  4لیتر بر هکتار بهصورت غوطمهوری بنمه و یصمرف بر آب آبیماری) و
وزن بنه یابری ( 4/8-1 ،5/8-4و 1/8-82رم بهترتی بهعنوان بنههای ریز ،یتوسط و برشت) بوبند .یصرف کوب زیستی نوافل بر صفات
تعداب ل ،عالکرب ل ،عالکرب کلاله و یحتوای کلروفیل  aتأثیر یعنیباری باشت .بیشترین تعداب ل ( 86/4عمدب بر یتمریربمع) ،عالکمرب
لتر ( 4/69رم بر یتریربع) ،عالکرب کلاله خشک ( 851ییلی رم بر یتریربع) و غلظت کلروفیل  8/53( aییلی رم بر رم وزنتمر بمر )
از تیاار کاربرب  4لیتر بر هکتار و کاترین یقابیر یربوط به صفات تعداب ل ( 84/22بر یتریربع) ،عالکمرب مل ( 4/44مرم بر یتمریربمع)،
عالکرب کلاله خشک ( 14ییلی رم بر یتریربع) و کلروفیل  5/37( aییلی رم بر رم وزن تر) بر شاهد (عدم یصرف کوب زیستی نوافل) بمه
بست آید ،ایا از حی صفات یذکور تفاوت آیاری یعنیباری بین سطوح  2و  4لیتر بر هکتار کوب زیستی نوافل یافمت نشمد .وزن بنمههمای
یابری نیز تاایی صفات یورب یطالعه را بطور یعنیباری تحت تأثیر قرار باب .بیشترین یقدار طول کلاله ( 24/8ییلییتر) ،عالکرب ل (85/4
رم بر یتریربع) ،طول بر ( )98/42و یتوسط وزن تر و خشک بر (به ترتی  5/23و  5/519رم بر بوته) از بنههای برشمت (1/8-82
رم) و کاترین یقدار آنها از بنههای ریز (کاتر از  4رم) بهبست آید .برهمکنش وزن بنه یابری و یصرف کوب یحرد زیستی نوافل نیمز
بر یحتوای کلروفیل  bو کلروفیل کل و نیز تعداب بر بر بوته یعنیبار شد .بیشترین غلظت کلروفیل  bو کلروفیل کل (بمه ترتیم  8/77و
 2/34ییلی رم بر رم وزن تر بر ) و تعداب بر ( 7/41عدب بر بوته) از تیاار یصرف  4لیتر بر هکتار کوب یحرد زیستی نوافل و بنههای
برشت بدست آید .بر یجاوع ،استفابه از کوب یحرد زیستی نوافل به ییزان  4لیتر بر هکتار رشد رویشی و زایشی یماه را بهبموب بخشمید.
کاشت بنههای یابری برشت نیز نقش یؤثری بر افزایش رشد و عالکرب زعفران باشت.
کلمات کلیدی :اسیدآیینه ،رنخدانههای فتوسنتزی ،عالکرب ل ،کلاله ،یدیریت تیذیه.
 -8بانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،رایش یاهان بارویی ،روه علوم باغبانی ،بانشکده کشاورزی ،بانشخاه بیرجند
 -2استابیار روه علوم باغبانی ،بانشکده کشاورزی ،بانشخاه بیرجند
 -9استابیار روه زراعت و اصلاح نباتات ،بانشکده کشاورزی ،بانشخاه بیرجند
 -4استابیار روه تولیدات یاهی ،بانشخاه تربت حیدریه و پ وهشخر پ وهشکده زعفران ،تربتحیدریه ،ایران
(* -نویسنده یسئول)mh.aminifard@birjand.ac.ir :
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مقدمه
یاه بارویی زعفران زراعمی ( )Crocus sativus L.یتعلمق
بهخانوابه زنبقیان ،از ربة تکلپهایها و ژیوفیت است که لدهی

شناسایی کوبهایآلی و ساز ار با طبیعت و یناس برای رشمد و
ناو یاهان ییتواند اثرات یطلوبی بر شاخصهای کای و کیفی
یاهان باشته باشند (.)Renato et al., 2003

آن بر پاییز صورت یی یرب ( Molina et al., 2005; Fallahi

یکی از کوبهای آلیِ ساز ار با یحیط و یناس بمرای بهبموب

 .)& Mahmoodi, 2018aاین یاه بر صنایعغذایی بمهعنموان

عالکرب کای و کیفی یاهان بارویی اسیدهایآیینه یمیباشمند.

طعمبهنده و بر صمنایع باروسمازی بمهعنموان آرامبخمش ،ضمد

اسیدهایآیینه فرم ار انیک نیتروژن هسمتند ( Cerdan et al.,

اسپاسم ،اشتهاآور و یقوی یعمده اسمتفابه یمیشموب .یهممتمرین

 )2009که بهعنوان ترکی های یحرد رشد یاه فعالیمت یمی-

ترکیبات یوجوب بر کلاله زعفران شایل کروسین ،پیکروکروسین،

کنند .این ترکی ها بر بیوسنتز یتابولیتهای ثانویمه و ترکیبمات

سممافرانال ،چربممی ،ویتممایینهمما و ترکیبممات یعممدنی هسممتند

هوریونی نقش یهای بارند ( .)Gawronak, 2008تأثیر یثبمت

( .)Ebrahimzadeh, 2000بر حال حاضر ،ایمران بمزر تمرین

این یحردهای زیستی با قابلیت جذب بالا از راه بمر و ریشمه

تولید کننده و صابر کنندة زعفران بر جهان ییباشمد کمه حمدوب

بر فرآیندهای یختلف رشد و ناوی یاهان و یقاویمت بر برابمر

 35برصد تولید جهانی این یحصول مرانبهما را بر اختیمار بارب

تنشهما و شمرایط نایناسم یحیطمی بمه اثبمات رسمیده اسمت

( .)Koocheki, 2013وی یهای خاص این یحصول از جالمه

( .)Thomas et al., 2009یطالعات نشان بابهاند که اسمیدهای

ایکان بهرهبرباری چندساله بر یک نوبت کاشت ،نیاز آبمیِ کمم،

آیینممه بممهصممورت یسممتقیم و غیریسممتقیم بممر فعالیممتهممای

آبیاری بر زیانهای غیر بحرانیِ نیاز آبی سایر یاهان و نیز بازار

فیزیولوژیک ،رشد و ناو یاهان یمؤثر واقمع یمیشموب ( Faten,

فروش باخلی و خارجی یناسم  ،زعفمران را بمهعنموان انتخماب

 .)2010قوی و صدرآبابی ( )Ghavi & Sadrabadi, 2012بر

نخست کشاورزان خصوصأ بر استانهای خراسان یطمرح کمربه

پ وهشی بیان باشتند که بیشترین تعداب و عالکرب ل زعفمران

است (.)Behdani & Fallahi, 2015

بر شرایط یصرف کوب بیوآیینوپالی

(حاوی اسید آیینه) بهبست

بر سالهای اخیر ،افزایش بیرویمه یصمرف کوبهما و یمواب

آید .ایایی و هاکماران ) (Emami et al., 2018بر یطالعمهای

شیایایی بر تولید یحصولات کشاورزی ،سلایت خاد ،آب ،هوا و

نشان بابند که بر شرایط یصرف کوب کایل و اسیدآیینه عالکرب

هاچنین یحصولات تولیدی را به خطمر انداختمه و نخرانمیهمای

ل و کلاله زعفران بمه طمور قابمل تموجهی افمزایش یافمت .بر

روزافزونی را برای یحیط زیست و سملایت بشمر بمهوجموب آوربه

تحقیق بیخری نیز اثرات یصرف کوبهای زیستی بر رشد رویشی

اسممت .بر هاممین راسممتا ،بح م کشمماورزی ار انیممک و توسممعه

و زایشی زعفمران یفیمد ارزیمابی شمد ( Ghavi & Sadrabadi

کشاورزی پایدار و بومساز ار جهت یقابله با یعضملات یمذکور بر

.)Haghighi, 2015

سراسر جهان یطرح شده و اهایت فزآیندهای یافته است .بحم

بر کنار یدیریت عناصر غذایی ،وزن بنة یابری نیز از عوایل

کشاورزی ار انیک و تولید یحصولات سالم بر کشمور یما نیمز از

یهای است که ظرفیت یاه را برای لبهی خصوصاً بر اولمین

بهة پیش آغاز شده و بر چند سال اخیر با توجه بیشتری بنبمال

سال بهرهبرباری از زیین تعیین ییکنمد ( Nassiri Mahallati

ییشوب ( .)Behdani & Fallahi, 2015یدیریت یصرف کموب

 .)et al., 2007ییزان عالکرب زعفران بر سمال اول بمه شمدت

یک عایل یهم بر یوفقیت کشت یاهان ییباشد و بر این بین،

یتأثر از اندازه و ذخایر بنههایی است که بهعنوان بذر کشت یی-

خندان دهارباب و همکاران ،تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی....
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شوند و این بنهها با رشد و ناو خوب بر سال اول (از زیان کاشت

کشاورزی بانشخاه بیرجند بر سال زراعی  8934 -36انجام شمد.

تا پایان بوره رشد) سب بهوجوب آیدن بنههای بختری ییشموند

فاکتورهای آزیایشی شایل وزن بنة یابری [ریمز ( 5/8 -4مرم)،

که بهعنوان بذر یاه بر سال بوم یحسوب خواهند شد .بنههمای

یتوسممط ( )4/8 -1و برشممت ( 1/8 -82ممرم)] و یصممرف کمموب

تولید شدة جدید نیز عالکرب سالهای بعمد را تحمت تمأثیر قمرار

یحرد زیستی نوافل (صفر 2 ،و  4لیتمر بر هکتمار) بوبنمد .کموب

یمیبهنمد ( ،)Amirshekari et al., 2007بنمابراین افمزایش

یصرفی یورب اسمتفابه بمهصمورت یمایع بما نمام تجماری نوافمل

عالکرب زعفران وابستخی شدیدی به استفابه از بنههای یرغموب

( )Novafolو ساخت شرکت نوآ رو ( )Novagroکشمور ایتالیما

و برشمممت بر سمممال اول بارب .حسمممنزابهاول و هاکممماران

بوب که خصوصیات شیایایی آن بر اسماس اطلاعمات ارایمه شمده

( )Hassanzade Aval et al., 2014نشان بابند کمه افمزایش

توسط شرکت سازنده بر جدول  8ارایه شده است .قبل از کشمت،

وزن بنة یابری کشت شده سب افزایش تعداب ل ،وزنتر ل و

جهت تعیین خصوصمیات فیزیکمی و شمیایایی خماد یزرعمه از

عالکرب کلالة زعفران بر سمال اول ملبهمی شمد .یافتمههمای

عاق صفر تا  95سانتییتری ناونمهبمرباری ربیمد (جمدول .)2

یونشممی و هاکمماران ( )Munshi et al., 2003و کمموچکی و

پ

از عالیات آیابهسازی زیین شایل شمخم اولیمه ،بیسمک و

هاکماران ( )Koocheki et al., 2013نیمز یؤیمد اثمر یثبمت

تسطیح زیین ،کرتهایی به ابعاب  2×2یتر (چهار یتریربع) ایجاب

افزایش وزن بنه بر رشد و لدهی زعفران ییباشد .نتایج حاصل

شد .فاصله بین کرتها  8یتر و فاصله بین بلمودهما  2یتمر بر

از بررسی اثر وزن بنه نشان باب که با افزایش اندازه بنمه ،ییمزان

نظر رفته شد .همزیان با آیابهسازی کرتها ،بهینظور اجتنماب

سطح بمر و تولیمد یمابه خشمک بر طمی بوره رشمد زعفمران

از یخلوط شدن آب کرتها با یکدیخر ،بمرای همر تکمرار جموی

افزایش یافت (.)Renau-Morata et al., 2012

آبیاری جدا انهای بر نظر رفته شد و آبیاری بهصورت سمیفونی

با توجه به اهایت تولید ار انیک یاه بارویی زعفمران و نیمز

انجام رفت.

یصارف ستربة آن بر صنایعغذایی و بارویمی ،ایمن تحقیمق بما

از آنجا که انتخاب بنه یرغموب بر ایجماب عالکمرب یطلموب

هدف بررسی تأثیر کاربرب کوب یحرد زیستی نوافمل بر سمطوح

بارای اهایت است ،بنههای سالم و بدون زخمم و خراشمید ی و

یختلممف وزن بنممه بممر عالکممرب ممل ،رشممد رویشممی و یحتمموای

عاری از هر نوع بیااری از شهرستان قاین برای کشت تهیه شد.
پ

کلروفیل این یاه انجام شد.

از جداسازیِ یقداری از پوشینههمای فیبمریِ سمطح بنمههما،

عال توزین و روهبندیِ وزنی آنها بر طبق تیاارهای یربوط به
مواد و روشها

وزن بنه صورت رفت.

این آزیایش بهصورت فاکتوریل بر قالم طمرح بلمودهمای
کایممل تصممابفی بمما سممه تکممرار بر یزرعممه تحقیقمماتی بانشممکده
جدول  -1خصوصیات شیمیایی کود محرک زیستی نوافل مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Chemical properties of novafol bio-fertilizer used in expriment
*

شاخص واکنش

هدایت الکتریکی

نیتروژن کل

کربن آلی

اسید آمینه کل

pH
5.8

)EC (dS.m-1
3.2

)Total N (%
5%

)Organic carbon (%
19%

)Total amino acid (%
28%

* نوع و برصد اسیدآیینهها بر اطلاعات ارایه شده توسط شرکت سازنده یوجوب نای باشد.
There is no information on the type and percentage of aminoacides based on data presented by company.
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش
Table 2- Physical and chemical properties of soil used in experiment

نیتروژن کل

فسفر قابل دسترس

پتاسیم قابل دسترس

)Available P (mg.kg-1

)Available K (mg.kg-1

Total N
)(%

مواد آلی

هدایت الکتریکی

شاخص واکنش

بافت

)Organic matter (%

)EC (dS.m-1

pH

Texture

40

230

0. 08

0.68

3.4

7.7

لویی
Loam

کاشت بنهها بر  84یهریاه سال  8934بر اساس نقشه طرح

بر زعفران از خاد ،عالیات سلهشمکنی بعمد از اولمین آبیماری

بر شیارهایی با عاق  25سانتییتر ،فاصله بینربیفیِ 25سمانتی-

صورت رفت .پ

از آبیاری اول به فاصمله بو هفتمه ملهمای

یتر و فاصله رویربیفیِ  85سانتییتر انجام شمد .کموب یحمرد

زعفران ظاهر شدند .برباشت لهای زعفران بهیدت سمه هفتمه

زیستی نوافل به بو صورتِ پیشتیاار بنه قبمل از کاشمت و نیمز

بر اولین ساعات صبح از نیاه آبمان تما اوایل آذریماه ،بما بر نظر

از کاشت یورب استفابه قمرار

رفتن اثر حاشیهای (بو ربیف کناری و  24سانتییتمر از ابتمدا و

رفت .قبل از کاشت کوب نوافل ،بهصورت غوطهوری بنمههما بر

انتهای هر کرت) از سطح یک و نیم یتریربع باقی یانمده بر همر

کاربرب بر آب آبیاری بر یرحله پ

بیای یحیط (به یدت  85بقیقه بر یحلولهمای  2و  4بر همزار

کرت بهصورت روزانه صورت رفت .بر هر تاریخ برباشت ،پم

بهترتی برای سطوح  2و  4لیتر بر هکتار) یمورب اسمتفابه قمرار

از شاارش و توزین لهای یربوط به هر کمرت ،قسماتهمای

از کاشت نیز این کوب هاراه با آب آبیماری

یختلف ل بر آون الکتریکی بر بیای  94برجه سانتی راب بمه-

بر یاههای آبان ،بی و اسفندیاه به یقدار  2و  4لیتمر بر هکتمار،

یدت  24سماعت خشمک شمد و سمپ

بما اسمتفابه از تمرازوی

زیانی که کرتهای آزیایشی بهصمورت یکسمان غرقماب شمدند

بیجیتال با بقت  5/558رم وزن ربید.

رفت .بر یرحله پ

یصرف شد .بنابراین سطوح عایل یصرف کوب زیسمتی بمه ایمن

با توجه به اینکه رشد سمریع بمر همای زعفمران تما حمدوب

صورت تعریف ربید -8 :پیشتیاار بنه با غلظمت  2بر همزار +

اسفندیاه ابایه بارب و بعد از این تاریخ به بلیل آغاز یرحلمه رشمد

کاربرب بر آب آبیاری به یقدار  2لیتر بر هکتار بر سه نوبمت-2 ،

سریع بنههای بختری از رشد انمدامهمای سمبزینهای بمه شمدت

پیشتیاار بنه با غلظت  4بر همزار  +کماربرب بر آب آبیماری بمه

کاسممته یممیشمموب ( .)Fallahi & Mahmoodi, 2018bلممذا

یقدار  4لیتر بر هکتمار بر سمه نوبمت و  -9تیامار شماهد (عمدم

اندازه یری اجزاء رویشی یاه شایل یتوسط تعداب بمر

بر همر

یصرف هیچ نوع یابه تیذیهای چه بهصورت پیشتیاار بنه و چه

بوته ،طول و وزن بر بر تاریخ  25اسفند  8934صورت رفت.

بهصورت یصرف بر آب آبیاری) .بنابراین ،شاخصهمای لمدهی

برای این ینظور سه بوته به طور تصابفی از هر کرت انتخماب و

زعفران تنها از پیشتیاار بنه یتأثر شدند ،بر حالی که شماخص-

یتوسط وزنبر  ،تعداب بر هر بوته و طول بمر هما یحاسمبه

های یربوط به رشد رویشی و یحتوای رنخدانههمای فتوسمنتزی

از ترازوی بیجیتالی و بمرای

ربید .جهت اندازه یری وزن بر

از خطکش استفابه شد .سمنجش غلظمت

تحت تأثیر هر بو نوع روش یصرف کوب نوافل واقع شدند .ضاناً

انداره یری طول بر

به بلیل سالم بوبن بنهها ،از ضدعفونی آنها بر یرحلمه قبمل از

رنخدانههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کمل)

کاشت اجتناب شد.

نیز با کاک روش آرنون ( )Arnon, 1967بر طی رشد رویشمی

بعد از اتاام کاشت بنههای زعفران ،اولمین آبیماری بر اوایمل

یاه (اواسط اسفند) و با استفابه از بر های جموانِ توسمعهیافتمه

آبان یاه انجام شد .به ینظور سهولت خمروج جوانمههمای مل و

انجام شد .بهینظور تجزیه و تحلیل بابههای حاصمل از آزیمایش

خندان دهارباب و همکاران ،تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی....
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از نرمافزار  SAS 9.1استفابه شد .ییمانخینهما نیمز بمر اسماس

یصرف  2و  4لیتر بر هکتار کوب یحرد زیسمتی نوافمل تفماوت

آزیون چند باینهای بانکن و بر سمطح احتامال پمنج برصمد بما

یعنیباری از نظر صفت تعمداب مل یشماهده نشمد (جمدول .)4

یکدیخر یقایسه شدند.

یشابه نتایج پ وهش حاضر ،یحققین بر پ وهشی با بررسمی اثمر
کوبهای بیولوژیک و شیایایی بر روی اجمزای عالکمرب زعفمران

نتایج و بحث

بریافتند که یصرف اسید آیینه (بیوآیینوپمالی ) سمب افمزایش

تعداد گل

تعمداب مل زعفمران شمد ( .)Ghavi & Sadrabadi., 2012بر

نتایج بهبست آیمده حماکی از تمأثیر یعنمیبار یصمرف کموب

تحقیق بیخری یصرف کوبهای حاوی اسید آیینه با نام تجماری

یحرد زیستی نوافل و وزن بنة یابری بمر یتوسمط تعمداب مل

بیوآیینوپالی

و آیینولفورته به ترتیم  83و  4برصمد بر سمال

زعفران بوب ،ایا برای اثر یتقابل این بو عایل تفاوت یعنمیباری

اول و  885و  824برصد بر سال بوم سب افمزایش تعمداب مل

یشاهده نخربید (جدول  .)9نتایج حاصل از یقایسمه ییمانخینهما

تولیدیِ زعفران نسبت به شاهد ربیمد (.)MollaFilabi, 2014

نشان باب که کمترین تعداب ل بر تیاار شاهد (عدم یصرف کوب

کاربرب اسیدهای آیینه با یحتوای نیتروژن آلی یوجم فراهامیِ

یحرد زیستی نوافل) و بیشترین آن از تیاار کماربرب  4لیتمر بر

برخی یواب یعدنی و ییذی برای یاه ییشوب ( Cerdna et al.,

هکتار کوب یحرد زیستی نوافل بهبست آید که بین تیاار برتر و

.)2009

شاهد  86برصد تفاوت وجوب باشت .با این وجموب ،بمین سمطوح
جدول  -3میانگین مربعات مربوط به اثر وز ن بنه مادری و مصرف کود محرک زیستی نوافل بر رشد زایشی زعفران
Table 3- Mean of squares for the effect of mother corms weight and novafol bio fertilizer application on flowering traits of
saffron

عملکرد خشک
کلاله

متوسط طول
کلاله

تعداد گل

متوسط وزن تر
تکگل

عملکرد تر کلاله

عملکرد گل تر
Fresh
flower yield

درجه
آزادی

S.O.V

0.0083ns

0.676ns

2

بلود

*2.580

2
2

Dry yield of
stigma

Average
length of
stigma

Number
of flower

0.00061ns

0.504ns

1.44ns

0.00027ns

**0.00129

3.15ns

*12.33

*0.00071

*0.015

** 0.066

**18.70

**1460.33

**0.0065

**0.207

**203.79

0.00072ns

2.01ns

5.33ns

0.00031ns

0.0017ns

0.692ns

4

0.0003

1.47

2.69

0.00017

0.0039

0.52

16

Mean weight
of flower

منابع تغییرات

Fresh yield of
stigma

df

Block

کوب یحرد زیستی نوافل

** * ،و  nsبه ترتی یعنیبار بر سطح احتاال یک برصد ،پنج برصد و عدم یعنیبار.
* and ** are significant at 5 and 1% probability levels and ns: is non-significant, respectively.

Novafol bio
fertilizer

وزن بنه
Corm weight
وزن بنه× کوب یحرد

زیستی نوافل
× Corm weight
Novafol bio
fertilizer

خطا
Error
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر ساده مصرف کود محرک زیستی نوافل بر برخی صفات مرتبط با رشد زایشی زعفران
Table 4- Mean comparisons for simple effects of novafol bio fertilizer on some flowering traits of saffron

تعداد گل در

متوسط وزن

عملکرد خشک کلاله

متوسط طول کلاله

Dry yield of
)stigma (mg.m-2

Average length of
)stigma (mm

Number
of flower per
m-2

85b

23.24a

14.22b

0.322b

91ab

24 05a

15.55ab

0 332ab

108a

عملکرد گل
عملکرد تر کلاله

متر مربع

تر تکگل
Mean fresh
weight
)of flower (g

Fresh yield of
)stigma (g.m-2
0.168b

تر
Fresh
yield of
flower
)(g.m-2
4.55b

کود محرک زیستی
نوافل
Novafol bio
)fertilizer (l ha-1
0

2
4

.
.
0.340a
24.4a
5.63a
0.249a
16.55a
بر هر ستون ییانخین های بارای حداقل یک حرف یشترد اختلاف آیاری یعنیباری بر سطح احتاال  4برصد ندارند.
0.197b

5.17ab

In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% probability level.

کوبهای حاوی اسید آیینه از طریق افزایش یحتوای عناصمر

و بالایی وجوب بارب ( )Pandey & Srivastav, 1979و با بیشتر

غذایی و تحریک یتابولیسم اثرات یثبتی بمر رشمد ،ملبهمی و

شدن وزن بنه زعفران ،تعداب ل و عالکرب اقتصمابی بر سمال

کیفیت لها بارب .افزایش جذب آب و عناصمر غمذایی و تمأیین

اول کشت بیشتر ییشموب ( .)Kumar et al., 2009نصمیری

نیتروژن آلی از طریمق افمزایش یحتموای کلروفیمل و بر نتیجمه

یحلماتی و هاکماران ( )Nassiri Mahallati et al., 2007بر

افزایش فتوسنتز یوج تقویت فرآیند تخصیص یواب آلی و بهبوب

تحقیقی اعلام کربند روههمای وزنمی  3-82و  82 -84مرم از

رشد رویشی و زایشی یاه یی ربب ( Oraghi Ardebili et al.,

نظر تعداب ل نسبت به روههای وزنی کاتر شمایل  9-6و 6-3
مرم برتمری باشمتند .یلافیلمابی و شموریده ( & Mollafilabi

.)2011
نتایج یقایسه ییانخینها نشان باب کمه بما افمزایش وزن بنمه

 )Shoorideh, 2009بلیل این ایر را بمه ذخیمره یمواب غمذایی

یابری کشت شده از یحدوبة وزنیِ  5/8-4رم (بنههای ریز) به

بیشتر بر بنههای برشت نسبت بابند .این ذخیمره ،ینبمع یمواب

 1/8-82رم (بنههای برشت) ،یتوسط تعداب مل بر سمال اولِ

فتوسنتزی یورب نیاز یاه را بعد از یرحلة خواب بنه و بر یراحمل
اولیة رشد تأیین یینااید.

لدهی  1/2برابر افزایش یافت (جدول  .)4تحقیقات نشمان بابه
است که بین وزن بنه و ییزان لدهی زعفران هابستخی یثبمت

جدول  -5مقایسه میانگین مربوط به اثر ساده وزن بنه مادری بر صفات مرتبط با رشد زایشی زعفران
Table 5- Mean comparisons for simple effects of mother corm weight on some flowering traits in saffron

عملکرد کلاله
خشک
Dry yield of
)stigma (mg.m-2

متوسط طول کلاله
Average length of
)stigma (mm

20c
70b
180a

22.3b

تعداد گل در

متوسط وزن

متر مربع

تر تکگل

Number
of flower per
m-2
3.5c

Mean fresh
weight
)of flower (g
0.312b
0 319b

عملکرد تر کلاله

عملکرد گل تر

وزن بنه مادری

Fresh weight of
)stigma (g.m-2

Fresh yield of
)flower (g.m-2

Mother corm
)weight (g

0.07c

1.1c

0 .1 - 4

.
13.8b
24.3a
a
a
0.365
28.8
25.1a
بر هر ستون ییانخین های بارای حداقل یک حرف یشترد اختلاف آیاری یعنیباری بر سطح احتاال  4برصد ندارند.
0.16b

4.4b

0.37a

10.4a

4 .1 - 8
8.1 - 12

In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% probability level.

متوسط وزن و عملکرد گل

یصرف کوب یحرد زیسمتی نوافمل و وزن بنمة یمابری بمر

خندان دهارباب و همکاران ،تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی....
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یتوسط وزن هر ل و عالکرب ل زعفران اثر یعنیباری باشتند

بیشتر ییکنند .بنههای بزر تر با ذخایر غذایی بالاتر و فمراهم-

(جدول  .)9کاترین یقابیر یتوسط وزن تر و عالکرب ملتمر بر

سازی بیشتر عناصر غذایی برای یاه و حداکثر اختصاص یمواب

شرایط عدم یصرف کموب زیسمتی نوافمل (شماهد) و بمیشتمرین

فتوسنتزی به جوانههمای رویشمی و زایشمی ،عالکمرب و اجمزای

یقابیر آنها از تیاار یصرف  4لیتر بر هکتار کوب نوافل بهبسمت

عالکرب زعفران را افزایش یمیبهنمد ( Nassiri Mahallati et

آید .بر این اساس ،کاربرب کموب زیسمتی عالکمرب مل را 29/7

 .)al., 2007بر اساس نتایج حاصله کاشت بنمههمای برشمت بما

برصد نسبت به شاهد افزایش باب .از حی صمفات یمذکور بمین

تولید عالکرب  3برابری (جدول  )4بر یقایسه بما بنمههمای ریمز،

تیاارهای یصرف  2و  4لیتر بر هکتار کوب زیستی نوافل تفماوت

ییتواند بر هاان سال اول هزینههای بالاتر ناشی از خریمد ایمن

آیاری یشماهده نشمد (جمدول  .)4یشمابه ایمن نتمایج ،ایمایی و

نوع بنهها را جبران نااید .عالکرب ل زعفران بر آزیایش کنونی

هاکاران ( )Emami et al., 2018نشان بابند که یصرف کموب

حتی بر شرایط استفابه از بنمههمای یمابری برشمت حمدوب 854

کایل و اسید آیینه سب افزایش تعمداب مل و عالکمرب مل بر

کیلو رم بر هکتار بوب (جدول  )4که یقداری کاتر از حمد انتظمار

زعفمران شمد .اسملاویک ( )Slawik, 2005بیمان کمرب یصمرف

ییباشد .این یوضوع ییتواند ناشی از کاشت بیرهنخام بنهها بر

اسیدهای آیینه بر عالکرب یاهان تأثیر یثبمت بارب .ایمن تمأثیر

آزیایش کنونی باشد ( 84یهریاه) ،این بر حالی است که بهترین

ناشی از افزایش نسمخهبمرباری  mRNAتما ییمزان  2/4برابمر،

زیان کاشت زعفران بر بوره استراحت حقیقی بنه بر اواخر بهمار

فعممالسممازی هوریممونهممای یممؤثر بر رشممد زایشممی ،تشممکیل

ییباشد (.)Behdani & Fallahi, 2015

کربوهیدارتها و افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی یمیباشمد
(.)Thomas et al., 2009
بر خصوص وزن بنه یابری ،بیشتمرین و کاتمرین وزن تمر
تک ل و عالکرب لتر بهترتی از کاشت بنههای برشت و ریمز

طول کلاله

نتایج تجزیه واریان

نشان باب که تنها اثمر سمابه وزن بنمة

یابری بر سطح احتاال یک برصد بر یتوسط طول کلاله یعنی-

حاصل شد (جدول  .)4افزایش عالکرب مل زعفمران بر صمورت

بار بوب و کوب یحرد زیستی نوافل و اثر یتقابمل ایمن بو عایمل

استفابه از بنههای برشت یورب تأییمد بسمیاری از یحققمین قمرار

نتوانستند تأثیر یعنیباری بر این صفت نشان بهنمد (جمدول .)9

رفته است .بهعنوان یثال بر پ وهشی ،اعلام شد که بنههای بما

استفابه از بنههای برشت یقدار این صفت را بر یقایسه بما بنمه-

وزن بیش از  1رم نقش اصملی را بر ملبهمی ایفما یمیکننمد

های ریز  82برصد افزایش باب (جدول  .)4بر تحقیقات یشمابهی

( .)Azizi Zohan et al., 2008کممموچکی و هاکممماران

افزایش اندازه بنه زعفران به بلیل فمراهمسمازی ذخمایر غمذایی

( )Koocheki et al., 2016نیز نشان بابند که استفابه از بنمه-

کافی ،تأثیر یثبتمی بمر طمول کلالمه باشمت ( Munshi et al.,

های یابری با وزن بیش از  3رم بر یقایسه با بنههمای زیمر 4

.)2003; Alipoor Miandehi et al., 2013; 2015

رم ،عالکرب ل زعفران را  66برصمد افمزایش باب .بر یطالعمة
بیخر هاتی کاخکی ( )Hemmati Kakhki, 2003بیان باشمت
که بنههای برشت نهتنها بر هاان سال اول عالکمرب یزرعمه را
بالا ییبرند ،بلکه از طریق تولید بنههمای بمیشتمر و برشمتتمر
ظرفیت لآوری و عالکرب یزرعه را برای سمالهمای بعمد نیمز

عملکرد کلاله

عالکرب تر و خشک کلاله تحت تأثیر یعنیبار یصمرف کموب
یحرد زیستی نوافل و وزن بنه یابری قرار رفمت (جمدول .)9
یقایسه ییانخینها نشان باب ،کمترین عالکرب تر و خشک کلالمه
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بر تیاار شاهد و بیشترین آن از تیاار کماربرب  4لیتمر بر هکتمار

ریشهها و نیز رشد و استقرار زوبتر بنه بر خاد بر شرایط استفابه

کوب زیستی بهبست آید ،ایا بین بو سطح کوب یصمرفی از حیم

از بنههای یابری برشت نسبت بابه شده است .نتمایج پ وهشمی

این صفات تفاوت یعنیباری یشاهده نشمد .ییمزان تفماوت بمین

حاکی از آن است که با وجوب اینکمه بر تیامار کاشمت بنمههمای

تیاار برتر با شاهد از حی صفت عالکرب خشک کلاله  27برصد

یابری ریز (کاتر از  4رم) ،بر سال اول عالکمرب کلالمه تقریبماً

بوب (جدول  .)4بر تأیید ایمن یافتمههما ،بر تحقیمق بیخمری نیمز

صفر بوب ،استفابه از بنههای برشت ( 1تا  82مرم) بمیش از 8/6

کاربرب کوبهای حاوی اسیدآیینه عالکرب کلاله خشک زعفران را

کیلو رم کلاله تولید کرب .بر سال بوم نیز عالکرب کلاله بر تیامار

 26/4برصد نسبت به شاهد افمزایش باب .تحقیقمات نشمان بابه

بکار یری بنههای یابری برشت بهترتی  25و  63برصد بیشتر

است که بین یابه آلی خاد و عالکرب زعفران هابستخی یثبمت

از بنههای یابری یتوسط ( 4تا  1رم) و ریز بوب .با ایمن وجموب،

و بالایی وجوب بارب ( .)Rashed Mohassel et al., 2006یمواب

بنههای یابری ریز که بر سال اول قابر به تولید کلاله نبوبند ،بر

آلی بهعنوان نخهدارنده یوابغذایی و آب بر خاد عال ییکننمد

ابتدای سال بوم و تحت تأثیر عالیات زراعیِ طمی اولمین فصمل

و با بهبوب ساختاان خاد به کاهش تراکم خاد و افزایش تهویه

رشد ،افزایش وزن بابه و بر ابتدای سال بوم  8/27کیلمو رم بر

آن کاک ییکنند ( .)Behdani & Fallahi, 2015افزوبن این

هکتار کلاله خشمک تولیمد کربنمد ( .)Fallahi et al., 2018بر

یواب (اسیدهای آیینه) بهخاد فعالیتهای ییکروبی خاد را همم

بین عوایل یؤثر بر افزایش عالکرب کلاله ،شماخص طمول کلالمه

تقویت کربه و بدینوسیله یوج تسهیل جمذب برخمی عناصمر

کاترین تأثیر را برجا ذاشت به طوریکمه صمفات طمول کلالمه،

غذایی و بر نهایت افزایش رشد و بهبوب عالکرب یماه یمیشموب

یتوسط وزن هر ل و تعداب ل تولیدیِ بر واحد سطح بر شرایط

( .)Cao et al., 2010یشابه با یافتههای این تحقیق ،یلافیلمابی

کاربرب بنههای یابری برشت بهترتی  86 ،82و  722برصمد بر

( )MollaFilabi, 2014نیز زارش کمرب کمه تیذیمه بر می بما

قیاس با کاربرب بنههای یابری ریز بهبوب یافتند (جدول .)4

کوبهای یحرد بیوآیینوپالی

و آیینولفورته ،وزن خشک کلاله

را بر سال اول بهترتی  78و  878برصد نسبت به شاهد افزایش
باب.
با افزایش وزن بنة یابری بر عالکرب کلالمه خشمک افمزوبه
شد ،بهطموریکمه عالکمرب سمال اول کلالمه خشمک بر شمرایط
یصرف بنههای برشت حدوب  155برصد بیشتر از تیاار اسمتفابه
از بنههای ریز بموب (جمدول  .)4یکمی از عوایمل یهمم افمزایش
عالکرب بر یزارع یک سالة زعفران اندازه بنه یصرفی یمیباشمد
(.)Behdani & Fallahi, 2015; Fallahi et al., 2017
یافتههای یشابه با نتایج آزیایش کنونی توسط یحققان بیخمری
( Mollafilabi et al., 2013; Hassanzade Aval et al.,

 )2014; Koocheki et al., 2015نیمز مزارش شمده و ایمن
افزایش به عوایلی یانند اندوخته غذایی بیشمتر ،رشمد سمریعتمر

طول برگ

نتایج تجزیه واریان

نشان باب که تنها اثمر سمابه وزن بنمة

یابری بر یتوسط طول بر زعفران یعنیبار بوب و کماربرب کموب
یحرد زیستی نوافل و اثر یتقابل این بو عایمل نتوانسمتند اثمر
یعنیباری بر این صفت باشته باشند (جدول  .)6یقدار این صفت
بر بنههای یابری برشت  24برصد بیشتر از یاهمان حاصمل از
بنههای یابری ریز بوب (جدول  .)7یشمابه ایمن نتمایج ،یحققمین
بیخری ( Nassiri Mahallati et al., 2007; Pandey et al.,

 )1979نیز بر تحقیقات خوب تأثیر یثبت وزن بنه را بمر یتوسمط
طول بر زعفران زارش کربهاند .ظهور زوبتر بر ها بر بنمه-
های بزر تر سب استفابه بهتر از ینابع و رشد بهتر یی ربب که
بهبنبال آن افزایش طول بر را بر پی خواهد باشت .افزون بمر

خندان دهارباب و همکاران ،تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی....

این ،فراهایِ بیشتر ذخایر غذایی بر این نوع بنهها ،ینبع غمذاییِ
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یناسبی را برای رشد رویشیِ یاه فراهم ییناایمد ( Fallahi et

جدول  -6میانگین مربعات مربوط به اثر وزن بنة مادری و کاربرد کود محرک زیستی نوافل بر برخی صفات رویشی و محتوای کلروفیل زعفران
Table 6- Mean of square for the effect of corms weight and novafol bio fertilizer application on some vegetative traits and
chlorophyll content in saffron

کلروفیل کل

محتوای کلروفیل

Total
chlorophyll

Chlorophyll b
b

محتوای

متوسط وزن

کلروفیل a

خشک برگ

متوسط وزن
تر برگ

متوسط
طول برگ

متوسط
تعداد برگ

درجه

منابع تغییرات

Mean
number
of leaves

آزادی
df

S.O.V

2

بلود

Chlorophyll
a

Dry weight
of leaf

Fresh
weight of
leaf

Leaf
length

0.015ns

0.015ns

0.0029ns

0.000012ns

0.00007ns

0.01ns

0.481ns

**0.288

*0.11

**0.038

0.00014ns

0.00024ns

0.55ns

**9.92

2

**0.479

**0.313

*0.017

**0.00042

**0.013

**89.20

**17.37

2

*0.136

*0.099

0.0034ns

0.000012ns

0.00009ns

2.40ns

*0.87

4

0.031

0.023

0.0036

0.000048

0.00012

2.01

0.23

16

Block

کوب یحرد
زیستی نوافل
Novafol bio
fertilizer

وزن بنه
Corm weight
وزن بنه× کوب

یحرد زیستی
نوافل
Corm weight
× Novafol
bio fertilizer

خطا
Error

** * ،و  nsبه ترتی یعنیبار بر سطح احتاال یک برصد ،پنج برصد و عدم یعنیبار.
* and ** are significant at 5 and 1% probability levels and ns: is non-significant, respectively.

جدول  -7مقایسه میانگین اثر ساده وزن بنه بر برخی صفات رویشی و محتوای کلروفیل برگ زعفران
Table 7- Mean comparisons for simple effects of mother corm weight on some vegetative traits and chlorophyll content in
saffron

کلروفیل کل

وزن خشک

Total
chlorophyll
(mg.
)g-1 FW

کلروفیلb

کلروفیلa

Chlorophyll b
(mg.
)g-1 FW

Chlorophyll a
(mg.
)g-1 FW

2.14b

1.13b

0.98c

0.069c

2.31ab

1 28a

1 06b

0 076b

برگ
Leaf dry
weight
)(g.plant-1

متوسط تعداد

متوسط طول

وزن بنه

برگ

مادری

Average
Leaf length
)(cm

Mother
corm
)weight (g
0 .1 - 4
4 .1 - 8

وزن تر برگ

برگ در بوته

Leaf fresh
weight (g per
)plant

Number of
leaves per
plant

0.22c

5.11c

25.12c

0 25b

6 55b

28 13b

.
.
.
.
.
.
a
a
a
a
a
31.42
7.88
0.29
0.083
1.20
1.50a
بر هر ستون ییانخین های بارای حداقل یک حرف یشترد اختلاف آیاری یعنیباری بر سطح احتاال  4برصد ندارند.

2.59a

8.1 - 12

In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% probability level.

تعداد برگ

یتوسط تعداب بر

یوجوب بر هر بوتة زعفران به طور یعنی-

باری تحت تأثیر اثر سابه و یتقابل عوایل آزیایشی قمرار رفمت
(جدول  .)6یصرف  4لیتر بر هکتار آیینواسید یقدار این صفت را
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بر یقایسه با شاهد  97برصد افزایش باب (جدول  .)1با توجه بمه

شده اسمت .یشمابه نتمایج ایمن آزیمایش ،بر تحقیقمات بیخمری

نتایج اثر یتقابل (جدول  )3بمیشتمرین یتوسمط تعمداب بمر بر

()Pandy & Srivastava, 1979; Alipoor et al., 2013

یاهان رشد یافته از بنههای یمابری برشمت کمه بما  4لیتمر بر

بالاترین تعداب بر بر نتیجه کاشت بنههمای یمابری بمزر بمه

هکتار کوب یحرد زیستی تیذیه شده بوبند ،حاصل شد کمه 2/1

بست آید .افزایش وزن بنه با افزایش قدرت تقسیم سلولی باع

یرتبه بیشتر از یاهانی بوب که از بنههای یابری ریز تولید شده و

افزایش تعداب ،سطح بر و بهبوب خصوصیات رویشی یاه یمی-

با کوب زیستی تیامار نشمده بوبنمد .قموی و صمدرآبابی حقیقمی

ممربب ( .)Alipoor et al., 2015نتممایج آزیممایش کنممونی بر

( )Ghavi & Sadrabadi Haghighi, 2015نیمز بر پ وهشمی

خصوص تأثیر کوب نوافل بر رشد بر زعفران نشان باب این کوب

بر روی زعفران اثر یصرف کوب یحرد زیستی آیینمولفورتمه را

ا رچه بر صفت تعداب بر بر بوته تأثیر یعنمیباری باشمت ،ایما

بر بهیوب طول و وزن بر یفید ارزیابی کربند .عناصر غمذایی از

اثر ذاری آن بر شاخص طول بر قابل توجه نبموب (جمدول .)1

جاله نیتروژن با اثر یستقیم بر فرآیند فتوسنتز و افزایش سطح

این یوضوع ییتواند ناشی از اثر تحریککننمد ی ایمن کموب بمر

بر و اثر غیریستقیم از طریق ناو ،بر سرعت تولید بر یاهمان

جوانههای بنه و بر نتیجه تولید تعداب بیشتری بر از این جوانه-

یؤثر ییباشمند ( .)Ameri et al., 2007بمهنظمر یمیرسمد کمه

ها باشد ،ولی بر یراحل بعدیِ رشد رویشی اثر ذاری آن به جای

کاربرب کوب زیستی نوافل بر یراحل اولیه رشمد بمهعنموان عایمل

افزایش طول بر ها عامدتاً بمر روی یحتموای کلروفیمل بمر

یؤثر بر بهبوب حاصلخیزی خاد ،بهبلیل افزایش فراهای عناصمر

(جدول  )1بوبه است.

غذایی قابل بسترس ،ینجر به بهبوب رشد رویشی بمر زعفمران
جدول  -8مقایسه میانگین اثر ساده کود محرک زیستی نوافل بر برخی صفات رویشی و محتوای کلروفیل برگ زعفران
Table 8- Mean comparisons for the simple effects of novafol bio fertilizer application on some vegetative traits and
chlorophyll content in saffron

وزن خشک

کلروفیل کل

کلروفیل b

کلروفیل a

Total
chlorophyll
)(mg.g-1 FW

Chlorophyll
b
)(mg.g-1 FW

Chlorophyll
a
)(mg.g-1 FW

2.15b

1.18b

0.97b

0.07a

2.39a

1 33ab

1 06a

0 07a

برگ
Leaf dry
weight
)(g.plant-1

متوسط تعداد

متوسط طول

کود محرک

برگ

زیستی نوافل

Average
Leaf length
)(cm

Novafol bio
fertilizer
)(l.ha-1
0
2

وزن تر برگ

برگ در بوته

Leaf fresh
weight (g
)per plant

Number of
leaves per
plant

0.25a

5.33b

27.94a

0 25a

6 88a

28 33a

.
.
.
.
.
.
a
a
a
a
a
28.40
7.33
0.26
0.08
1.09
1.40a
بر هر ستون ییانخین های بارای حداقل یک حرف یشترد اختلاف آیاری یعنیباری بر سطح احتاال  4برصد ندارند.

2.50a

4

In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% probability level.

وزن برگ

نتایج تجزیه واریان

بنههای یابری برشت و ریز بهبست آیمد کمه بمین ایمن بو 25
نشان باب که تنها اثمر سمابه وزن بنمة

برصممد اختلمماف وجمموب باشممت (جممدول  .)7یشممابه ایممن نتممایج،

یابری بر سطح احتاال یک برصد بر وزن بر زعفران یعنیبار

اییرشممکاری و هاکمماران ( )Amirshekari et al., 2007بر

است .این صفت تحت تأثیر یعنیبار یصرف کوب یحرد زیستی

یطالعهای بیان کربند که کاشمت بنمههمای بمزر تعمداب و وزن

نوافل و اثر یتقابل این بو عایل قرار نخرفت (جمدول  .)6بمیش-
ترین و کاترین وزن خشک بر بهترتی بر یاهان حاصمل از

خشک بر را افزایش ییبهد .بر تحقیمق بیخمری بما افمزایش

خندان دهارباب و همکاران ،تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی....
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اندازه بنه ،ییزان سطح بر و تولید یمابه خشمک بر طمی بوره

 .)2011ظرفیت فتوسنتزی بر هما و یحتموای کلروفیمل آنهما

رشد زعفران افزایش یافت ( .)Renau-Morata et al., 2012با

رابطه نزبیکی با یحتوای نیتمروژن بارب .ینمابع تیذیمهایِ حماوی

توجه به افزایش تعداب و طول بر بر تیاار استفابه از بنمههمای

نیتروژن یوج افزایش فتوسنتز و بر نتیجه تقویت رشد یاهمان

یابری برشت (جدول  ،)7افمزایش وزن بمر نیمز بور از انتظمار

ییشوند ( .)Oraghi Ardebili et al., 2011با توجه به اینکمه

نخواهد بوب.

بر ساختار رنخدانههمای فتوسمنتزی عنصمر نیتمروژن نقمش بارب
( ،)Zgallai et al., 2006کاربرب اسیدهای آیینه بهعنوان ینبمع

محتوای کلروفیل برگ

تأیین نیتروژن آلی بر یراحل آغازین رشمد یمیتوانمد علماوه بمر
(جدول ،)6اثرات سابه یصرف

افزایش یقدار این رنخدانهها سب افمزایش یحتموای کلروفیمل،

یطابق با نتایج تجزیه واریان

کوب زیستی نوافل و وزن بنة یابری بر یحتوای کلروفیل  aو اثر

فتوسنتز و افزایش رشد یاه مربب ( Oraghi Ardebili et al.,

یتقابل این بو عایل بر غلظت کلروفیل  bو کلروفیل کل بمر

.)2011

زعفران یعنیبار بوبند .بر اساس یقایسه ییانخین صفات (جمدول

بر ارتباط با وزن بنه یابری نیز یطالعات نشان بابه است که

 ،)1کمترین ییزان کلروفیل  aبر یاهان شاهد و بیشتمرین آن

تقسیمسلولی و بهبنبال آن رشد بر ها ،بر بنمههمای بمزر تمر

از تیاار یصرف  4لیتر بر هکتار کوب یحرد زیستی بهبست آید،

نسبت به بنههای کوچکتر زوبتر اتفاق یمیافتمد ( Molina et

که این بو با هم  82برصد اختلاف باشتند .بما ایمن وجموب ،بمین

 .)al., 2005رشد زوبتر و ارتفاع بیشتر بر ها ،ایکمان اسمتفابه

تیاارهای کاربرب  2و  4لیتر بر هکتار کوب زیستی نوافل از حیم

بیشتر از شرایط یحیطی و افزایش ییزان یواب فتوسنتزی ساخته

غلظت کلروفیل  aتفاوت یعنیباری یشاهده نشد (جدول  .)1بما

شمده را بمهبنبمال بارب (.)Koocheki et al., 2015 & 2016

توجه به نقش عنصر نیتروژن بر سماختاان کلروفیمل و نظمر بمه

همچنین بنههای بزر تر بارای ظرفیت بیشتری برای استفابه از

حضور نیتروژن آلی و یعدنی بر ترکی کموب نوافمل (جمدول ،)8

عناصر غمذایی یحمیط هسمتند ( Alipoor Miandehi et al.,

بر شرایط یصرف ایمن نموع کموب

 )2013 & 2015و کارایی جمذب و یصمرف نیتمروژن بالماتری

افزایش غلظت کلروفیل بر

قابل انتظار ییباشد .با توجه به نتایج اثر یتقابل تیاارها ،بمیش-

نسبت به بنههای کوچک بارند (.)Arisha & Bradisi., 1999

ترین ییزان کلروفیل  bو کلروفیل کل بر از تیامار یصمرف 4

از اینرو ،بهنظر ییرسد افزایش کلروفیل بر نتیجة کاشمت بنمه-

لیتر بر هکتار کوب زیستی و بنههای یابری برشمت و کممتمرین

های یابری بزر  ،ناشی از توانایی بالاتر یاهانِ حاصمل از ایمن

یقابیر آنها بر یاهان حاصل از بنههای یابری ریز که بما کموب

بنهها بر جذب نیتروژن از خاد باشمد (.)Molina et al., 2005

زیستی نوافل تیذیه نشدند ،بهبست آید (جمدول  .)3اسمیدهای-

نیتروژن ساختار اصلی تاایی آیینواسیدها بر پروتئینها و چربی-

آیینه بهعنوان ینبعی از نیتروژن ،یک ترکیم اساسمی بر تولیمد

ها ییباشد که بهعنوان ترکیبات سماختاری کلروپلاسمت فعالیمت

کلروفیل و بهبوب فتوسنتز ییباشند .کاربرب ایمن ترکیبمات باعم

ییکنند و بر نهایت باع افزایش ییزان کلروفیل بر یاه یمی-

بهبوب کارایی جذب نیتروژن از خاد یی ربب و بر نتیجه کاهش
هدرروی نیتروژن را یوج

ییشوب ( Oraghi Ardebili et al.,

ربب (.)Badr and Fekry, 1998
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر متقابل وزن بنه مادری و مصرف کود محرک زیستی نوافل بر محتوای کلروفیل و تعداد برگ زعفران
Table 9- Means comparison for the interaction effects of mother corm weight and Novafol bio fertilizer application on leaves
number and chlorophyll content in saffron
کود محرک زیستی نوافل
کلروفیل کل
کلروفیلb
وزن بنه مادری
تعداد برگ در بوته
Leaf number per
plant
2.66d
3.16cd
3.25cd
4.00bc
4.33b
7.41a
4.25b
6.75a
7.58a

Chlorophyll b
)(mg.g-1 FW

Total chlorophyll
)(mg.g-1 FW

Novafol bio fertilizer
)(l.ha-1

Mother corm weight
)(g

1.10c

2.123c

0

0.1 - 4

2 136c

.
1.14c
2.139c
1.155c
0
c
2.15
1.159c
2
2.31c
1.24c
2
ab
2.70
1.59ab
2
2 .2 c
1.23c
4
bc
2.42
1.35bc
4
2.95a
1.77a
4
بر هر ستون ییانخین های بارای حداقل یک حرف یشترد اختلاف آیاری یعنیباری بر سطح احتاال  4برصد ندارند.
0

4.1 - 8
8.1 - 12
0.1 - 4
4.1 - 8
8.1 - 12
0.1 - 4
4.1 - 8
8.1 - 12

In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% probability level .

شوب .وزن بنة یابری نیز بر سال اول کاشت تأثیر بسیار یعنمی-

نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق حاکی از آن بوب ،کمه اسمتفابه از کموب

باری بر لدهی زعفران باشت ،به طموری کمه بما افمزایش وزن

یحرد زیستی نوافل به ییزان  2تا  4لیتر بر هکتار ییتوانمد بر

بنهها از زیر  4رم به  1تا  82رم ،عالکرب ل از  88بمه 854

بهبوب رشد رویشی ،لدهیِ و یحتوای رنخدانمههمای فتوسمنتزی

کیلو رم بر هکتار افزایش پیدا ناوب.

زعفران یؤثر باشد ،بنمابراین اسمتفابه از ایمن نهمابه آلمی ضمان
کاهش یصرف کوبهای شیایایی و آلوب ی زیستیحیطی یمی-

سپاسگزاری

تواند راهکماری یناسم بر راسمتای تولیمد پایمدار یماه بارویمی

حاایت یالی این طرح توسمط یعاونمت پم وهش و فنماوری

زعفران یدنظر قرار یرب .به ینظور تکایل نتمایج ایمن آزیمایش

بانشخاه بیرجند و نیز پ وهشکده یلی زعفران صورت رفته است

پیشنهاب یمیشموب ،سمایر سمطوح کموب زیسمتی نوافمل بر طمی

که بدینوسیله تشکر و قدربانی یی ربب.
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Abstract
In order to investigate the impact of Novafol biofertilizer and mother corm weight on leaf
growth, chlorophyll content, and flower/stigma yield of saffron (Crocus sativus L.), an experiment
was done as randomized complete block design with three replications in the Agricultural Research
Station, University of Birjand, during the growth season of 2016-17. Experimental factors were
Novafol fertilizer (containing 28% of amino-acid, applied for corm soaking and fertigation in three
levels: 0, 2 and 4 L.ha-1) and mother corm weight (0.1-4, 4.1-8 and 8.1-12 g). The effect of Novafol
biofertilizer was significant on number of flowers, flower yield, dry stigma yield and chlorophyll
content. The highest flower number (16.5 per m-2), flower yield (5.63 g. m-2), dry stigma yield (108
mg m-2) and chlorophyll content (1.09 mg. g-1 FW) were obtained from 4 L.ha-1, while the lowest
flower number (14.22 per m-2), flower yield (4.55 g. m-2), stigma yield (85 mg. m-2) and
chlorophyll a (0.97 mg. g-1 FW) were obtained in the control treatment, but, there was no
significant difference between two levels (2 and 4 L.ha-1) of Novafol biofertilizer. Corm weights
also significantly affected all the studied traits. The highest stigma length (25.1 mm), flower yield
(10.4 g. m2), leaf length (31.42 cm) and fresh and dry weights of leaves (0.29 and 0.083 g per plant,
respectively) were obtained from big corms, but the lowest of them were obtained from small ones.
The interaction effect of corm weight and Novafol biofertilizer was significant on chlorophyll b,
total chlorophyll contents and number of leaves per plant. The highest chlorophyll b and total
chlorophyll (1.77 and 2.95 mg. g-1 FW, respectively) and number of leaves (7.58 per plant) were
obtained from 4 L.ha-1 of novafol biofertilizer and big corm. Overall, application of Novafol
biofertilizer (4 L.ha-1) improved the vegetative and reproductive growth parameters. Planting big
corms also had an important role in increasing the growth and yield of saffron.
Keywords: Amino-acid, Flower yield, Nutrient management, Photosynthetic pigments, Stigma.
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