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چکیده
به منظور مطالعه واکنش عملکرد گل و بنه زعفران به نوع مصرف منابع مختلز کودی آزمایشی در طی دو ساز زراعی  9910-9919و
 9919-9910در منطقه شادمهر تربتحیدریه به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  93تیمار و  3تکرار اذرا شاد .تیمارهاای آزماایش
بنهها با کود نانوبیولوییک (با نام تجاری بیومیک از شرکت بیوزر)؛ -2بذرمالی +یک مرحله مصارف کاود
شامل-9 :بذرمالی (آغشته کردن) 
نانوبیولوییک در آی آبیاری؛ -9بذرمالی +یک مرحله محلوزپاشی کود نانوبیولوییک ؛ -3بذرمالی +آبیاری +محلوزپاشی کود نانوبیولوییاک؛
-0یک مرحله مصرف کود نانوبیولوییک با آبیاری؛ -9یک مرحله محلوزپاشی کود نانوبیولوییک؛ -0مصارف کاود شایمیایی (اوره ،فسافات
آمونیوم و سولفات پتاسیم)؛ -8مصرف کود گاوی پوسیده؛ -1کود گاوی  +کود شیمیایی و  -93شاهد بودند .صافات ماورد مطالعاه زعفاران
شامل عملکرد خشک بنه ،عملکرد تر گل ،عملکرد تر و خشک ک له و تعداد گل بود .براساس نتایج مزرعه سااز ساوم بیشاترین عملکارد
ک له خشک (با 93کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل در تیمار بذرمالی +آبیاری +محلوزپاشی کود نانوبیولوییک (با  909درصد افزایش نسابت
به شاهد) و بیشترین عملکرد بنه در تیمار بذرمالی کود نانوبیولوییک (با  39درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد .بررسای رو هاای
مختلز کاربرد کود نانوبیولوییک نشان داد که رو
رو

بذرمالی بنهها بیشترین تأثیر را بر افزایش عملکرد بنههای زعفاران و کااربرد همزماان

بذرمالی بنهها با محلوزپاشی با آبیاری بیشترین تأثیر مثبت را بر خصوصیات گل زعفران داشت.
کلمات کلیدی :بذرمالی ،عملکرد بنه ،عملکرد گل ،محلوز پاشی.
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مقدمه

رشدی و افزایش وزن بنههای دختری بدون تغییار در تعاداد آن

زعفاران باا ناام علمای ( )Crocus sativus L.متعلاق باه

شد .نانو کودها راندمان مصارف بااتیی دارناد و مایتوانناد باه

خانواده زنبقیان است .این گیاه از نقطه نظر گیاهشناسای گیااهی

صورت مطلوی در نقطه مناسابی از ناحیاه رشاد ریشاه عناصار

یک ساله است ولی در مزارع به صورت چندساله کشت میشاود.

غذایی خاود را آزاد کنناد ( .)Lai, 2007عا وه بار آن در ناانو

گلدهی زعفران در پااییز باوده و از اواخار اردیبهشات تاا اواخار

کودها از علم فناوری نانو به عنوان ابزاری ذهت همزمان کاردن

تابستان به خوای میرود ( .)Molina et al., 2005استانهاای

رهاسازی عناصر غذایی کودهای فسفره و نیتروینه با ذذی آنهاا

خراسانرضوی و ذنوبی در ایران قطب عمده تولیاد زعفاران در

به وسیله گیاه و ممانعت از برهم کنش عناصر غاذایی باا خااک،

ذهاان محساوی مایشاوند (Mollafilabi & Khorramdel,

میکروارگانیسم ها و آی و هاوا اساتفاده مایشاود ( Monreal,

 )2016بر اساس آمارنامه وزارت ذهاد کشاورزی ( Ministry of

 .)2010استفاده از نانوکودها بهمنظاور کنتارز دقیاق آزادساازی

 ،)Agriculture-Jihad, 2018سطح زیر کشات ،کال تولیاد و

عناصر غذایی میتواناد گاامی ماؤثر در ذهات دساتیاابی باه

متوسط عملکارد زعفاران در کشاور در سااز  9919باه ترتیاب

کشاورزی پایدار و سازگار با محایط زیسات باشاد ( Cui et al.,

 938389هکتار 909/29 ،تن و  9/0کیلوگرم در هکتاار گازار

 .)2006بهدلیل آنکه با بهکارگیری نانوکاودهاا زماان و سارعت

شده اسات .یکای از عوامال مهام در افازایش تولیاد و کیفیات

رهاسازی عناصر با نیاز غذایی گیاه منطبق و هماهنگ میشاود،

محصوتت زراعی و باغی تغذیه متعادز گیاه است .به دلیل چناد

لذا گیاه قادر به ذذی بیشترین مقدار مواد غذایی بوده و در نتیجه

ساله بودن مزارع زعفران ،تغذیه و تأمین نیازهاای غاذایی آن از

ضمن کاهش آیشویی عناصر ،عملکرد محصاوز نیاز افازایش

اهمیت ویژهای برخوردار است ( Saidi Rad & Mokhtariyan,

مییابد ،پس با بهکارگیری نانو کودها بهعنوان ذایگزین کودهای

 )2007فراهمی متعادز عناصر غذایی بر پایاه مادیریت صاحیح

مرسوم ،عناصر غذایی کود بهتدریج و بهصورت کنتارز شاده در

کودی ،از مؤثرترین عوامل در پایداری تولید این گیاه به ویژه در

خاک آزاد میشوند (.)Chinnamuthu & Murugesa, 2009

نواحی خشاک و نیماه خشاک مایباشاد ( Koocheki et al.,

لذا با توذه به معایب استفاده از کودهای شایمیایی در کشااورزی

 )2009به طوری که تاا  83درصاد تغییارات عملکارد گال در

(آلودگی محیط زیست ،سمیت نیتاراتهاا بارای انساان و دام و

زعفران تحت تأثیر متغیرهای حاکم بر خاک به ویژه میزان مااده

مصرف بیرویه سوختهای فسیلی) ،کااربرد کاودهاای آلای (از

آلی تعیاین شاده اسات ( .)Nehvi et al., 2010در ایان راساتا

ذمله کود گاوی) ،کاربرد کودهای نانو زیستی شامل نانوبیومیک

نتایج پاژوهش اسادی و همکااران ( )Asadi et al., 2012بار

بیوزر و اثرات این کودها بر عملکرد و اذزاء عملکرد گیاه زعفران

اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفاران در

و تعیین بهترین رو

مصرف آنها ضروری میباشد.

مزرعه شش ساله نشان داد که افزایش مصرف کود خاکی کامل
از صفر تا  903کیلوگرم در هکتار ،منجار باه افازایش وزن کال

مواد و روشها

بنههای دختری در واحد سطح شد .آنها همچنین نتیجه گرفتند

ایاان پااژوهش در منطقااه شااادمهر واقااع در  93کیلااومتری

که افزودن عناصر غذایی کامل به خاک سبب بهبود خصوصیات

شهرستان تربتحیدریه با عرض ذغرافیایی  93درذه و  01دقیقه
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شمالی وطوز ذغرافیایی  93درذه و  0دقیقه شارقی باا ارتفااع

انجام آزمایش ذهت تعیین خصوصیات خااک انادازهگیاری شاد

 9999متر ازسطح دریا ،بهصورت مزرعه ای طی دو ساز زراعای

(ذدوز.)9

 9910-9919و  9919-9910مورد مطالعه قرار گرفات .قبال از
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ( 0-25سانتیمتر) و کود گاوی مورد استفاده
Table 1- Physical and chemical criteria of soil (0-25 cm) and cow manure

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن کل

درصد کربن
C

هدایت
الکتریکی

اسیدی

Available K
()mg.kg-1

Available P
()mg.kg-1

Total N
()%

()%

EC
()dS.cm-1

pH

215

12

0.06

0.25

2.78

7.6

2.8 %

0.57 %

1.2

22.3

6.2

7.68

ته

بافت
Texture

سیلتی لومی

خاک

Silty loam

Soil

-

کود گاوی
Cow manure

طرح آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با  93تیمار و

درصد 3/999 :Ca ،درصد 3/9 :Mn ،درصاد 93 :Zn ،درصاد و

 3تکرار اذرا شد تیمارهای آزمایش شامل  -9باذرمالی (آغشاته

 93 :Bدرصد میباشاد ( .)http://biozarco.irمقادار مصارف باه

کردن) بنهها با کود نانوبیولوییک (با نام تجااری بیومیاک)؛ -2

میزان  2کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری بود .ذهت بذرمالی به

بذرمالی +یک مرحله مصرف کود نانوبیولوییاک در آی آبیااری؛

ازاء هر  903کیلاوگرم بناه یاک کیلاوگرم کاود در مقاداری آی

 -9بذرمالی +یک مرحله محلوزپاشای کاود نانوبیولوییاک ؛ -3

محلوز و روی بنهها ضمن زیرورکردن پاشیده شد .مقدار مصرف

بذرمالی +آبیاری +محلاوزپاشای کاود نانوبیولوییاک؛  -0یاک

در محلوزپاشی بهصورت غلظت  2در هزار انجام شد.

مرحله مصرف کاود نانوبیولوییاک باا آبیااری؛  -9یاک مرحلاه

در اوایل شهریور ماه پس از شخم اولیه و دیسک و تساطیح

محلوزپاشی کود نانوبیولوییک؛  -0مصارف کاود شایمیایی؛ -8

زمین به وسیله لولر کرتهایی با ابعاد دو در یک متر و با تاراکم

مصرف کود گاوی؛  -1کود گاوی  +کود شیمیایی و  -93شااهد

 933بنااه در مترمربااع و فاصااله ب این کاارتهااای اصاالی 933

بودند .این کود محصوز شرکت دانش بنیاان فنااور ناانوپژوهش

سانتی متر و فاصله بین کرتهای فرعی  03سانتیمتر تهیه شاد.

مرکزی است که دارای گواهی نانو مقیاس از ستاد ویاژه توساعه

بنههای کشت شده از منطقه زاوه تربتحیدریه (یکای از منااطق

فنااااوری ناااانو ریاسااات ذمهاااوری ایاااران اسااات (

Iran

.)Nanotechnology Innovation Council, 2015

اصلی تولید زعفران در استان خراسان رضوی) تهیه شد .پاس از
آماده سازی زمین در شهریور ماه بنههای با وزن بیشتر از  8گرم

کود بیومیک حاوی میکروارگانیسم های مفید تثبیات کنناده

ذداشده و تیمارهای کودی در ابتادای کاشات بار روی بناههاا

نیتروین و حل کننده فسفات ،هیومیک اسید ،فولویک اساید،K ،

بذرمالی شد و تیمارهای آبیاری کودهاا هماراه باا آی آبیااری و

 Z ،Mn ،Ca ،Mg ،Feو  Bو ساخت شرکت بیوزر میباشد .این

محلوزپاشی در زمان حداکثر رشد رویشی گیااه و طباق توصایه

کود نانوبیولوییک میباشد .ترکیبات این کود بهصورت هیومیاک

کارخانه تولیدکننده مصرف شد .کود شیمیایی مصرفی به میازان

اساید ( 92 :)Humic Acidدرصااد ،فولویااک اسااید ( Fulvic

 983کیلوگرم کاود نیتاروین از منباع اوره 233 ،کیلاوگرم کاود

 2 :)Acidدرصد 93 :K ،درصاد 0/19 :Fe ،درصاد3/99 :Mg ،

فسفر از منبع فسافات آمونیاوم و  903کیلاوگرم در هکتاار کاود
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پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم باه زماین داده شاد .کاود دامای

استفاده شد .میانگینها نیز با استفاده از آزمون  LSDو در سطح

مصرفی بر اساس  33تن کود گاوی پوسیده در تیمارهای مرتبط

احتماز پنج درصد با یکدیگر مقایسه شدند.

مصرف شد .عملیات کاشت بنههای حدود  93گرمی باه صاورت
دستی و توسط کارگر انجام شد.

نتایج و بحث

در ایاان تحقیااق ذهاات تعیااین عملکاارد گاال و بنااه،

نتایج تجزیه واریانس به دست آماده از دادههاای حاصال از

برداشت گل در هار تیماار در زماان گلادهی در ساازهاای اوز

نمونهگیری ساز اوز نشان داد که اعماز تیمارهای مختلز تأثیر

( ،)9910دوم ( )9919و سوم ( )9910معادز یک کوادرات  9متر

معنیداری بر خصوصیات بنه زعفران نداشت اما منجار باه باروز

مربعی به صورت ثابت در نظر گرفته شد .متغیرهای مورد اندازه

تفاوت معنیدار در خصوصیات گل زعفاران شاد (ذادوز  .)2باا

گیری شامل عملکرد خشک بنه ،عملکرد تر گل ،عملکارد تار و

توذه به این که عملکرد گل زعفران در ساز اوز (ساز کاشات)

خشک ک له و تعداد گل از  3خط وسطی پس از حاذف خطاوط

در ارتباط مستقیم با اندوخته غذایی در بنه بوده و فراهمی عناصر

طرفین و ابتدا و انتها هر کرت (بارای حاذف اثارات حاشایه ای)

غذایی در خاک به ویژه در اثر مصرف کودهای زیستی از اهمیت

صورت گرفت .همچنین در انتهای فصل رشد از خطوط وساطی

چندانی برخوردار نمیباشد ( ;Nasiri Mahallati et al., 2007

بهطور تصادفی عملکرد بنه در یک متر مربع و با استفاده از بیال

 )Rezvani Moghaddam et al., 2013لذا دادههای به دست

خشکهکنی ذمع آوری شد و وزن خشک بنههاا در آون

آمده از اعماز تیمارهای کودی بر روی گل زعفران در ساز اوز

در  02درذه سانتیگراد پس از خشاک شادن و رسایدن باه وزن

قابل استناد نیست ،به همین دلیل صرفا به ارائه نتایج پرداختاه و

ثابت بوسیله ترازوی دیجیتااز  3/39در دانشاگاه ترباتحیدریاه

از بحح روی نتایج ساز اوز خودداری میشود.

به رو

اندازه گیری شد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش از نرم-
افزار  Minitab17و برای رسم نماودارهاا از نارمافازار Excel
جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال اول)
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron
)(first year

عملکرد بنه

تعداد گل

عملکرد تر کالله

عملکرد خشک کالله

عملکرد تر گل

Corm yield

Number of flowers

Stigma fresh yield

Stigma dry yield

Flower fresh yield

0.000090

107963

32.74

0.766

11201

0.0001ns

**192714

**124.42

**2.96

**12324

0.0001

6797

4.72

0.232

2039

درجه
آزادی
df
3
9
27

منابع تغییرات
S.O.V

تکرار ()Replication
تیمار ()Treatment
خطا ()Error

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتماز  0و .%3
ns, *, and **: No significant, significant at 5 and 1% probability, respectively.

براساس ذدوز مقایسه میانگین تیمار باذرمالی بعا وه یاک
مرحله محلوز پاشی با  939دارای بیشاترین عملکارد گالتار و

تیمار بذرمالی کود نانوبیولوییک با  909/0دارای کمترین عملکرد
گل تر بود (ذدوز .)9
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بیشترین عملکرد تر و خشاک ک لاه در تیماار کاود دامای

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تیمارهای کودی مختلز

بع وه شایمیایی و کمتارین آن در تیماار باذرمالی بعا وه یاک

اعماز شده ،تأثیر معنیداری بر خصوصیات گل و بنه زعفران در

مرحله محلوزپاشی به دست آمد .ارائه مقایسه میاانگین دادههاا

ساز دوم داشت (ذدوز .)3

همچنین نشان داد که بیشاترین تعاداد گال در تیماار باذرمالی
بع وه یک مرحلاه محلاوزپاشای و کمتارین آن در تیماار کاود

عملکرد تر گل

مقایسه میاانگین صافات مختلاز نشاان داد کاه بیشاترین

شیمیایی به دست آمد (ذدوز  .)9فیضی و همکاران ( Feizi et

 )al., 2015نشان دادند که کاربرد کود دامی گاوی در مقایسه با
کود شیمیایی می تواند از طریق افزایش میزان فسفر بنه به ازای
هر بوته ،در تحریک هرچه بیشتر فرآیند گلانگیزی گیااه نقاش

عملکرد تر گل در تیمار کود شیمیایی-دامی به دست آمد که باا
سایر تیمارها به ذز کود دامی و شاهد تفاوت معنیداری نداشات.
کمترین عملکرد گل تر نیز در تیمار شاهد مشاهده شاد (ذادوز
.)0

مؤثری داشته باشد.

جدول  -3مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال اول)
)Table 3- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron (first year

عملکرد خشک کالله

عملکرد تر گل

Flower number
per m2

Stigma fresh yield
)(g.m-2

Stigma dry yield
)(g.m-2

Flower fresh yield
)(g.m-2

تعداد گل در متر مربع

616.66

16.90

3.6

171.5

740.33

16.20

2

250

857.33

4.83

2

346

741

15.5

3.6

330

inoculation+foliar application + one time
)irrigation

745

16

3.16

332.5

یک مرحله با ابیاری ()one time irrigation

787.33

17.60

3.73

333.5

یک مرحله محلوزپاشی ()Foliar application

83

7.35

3.16

334

کود شیمیایی)(Chemical fertilizer

809

18.33

2.10

300.5

کود دامی ()Cow manure

666.33

23.20

4.15

312

620

9.65

3.80

334

شاهد ()Control

95.20

2.50

0.55

52.1

)LSD (5%

عملکرد تر کالله

تیمارها
Treatments

بذر مالی کود نانوبیولوییک
()Bioumik seed inoculation
بذر مالی +یک مرحله با ابیاری ( Bioumik seed
)inoculation+ one time irrigation
بذر مالی +یک مرحله محلوزپاشی ( Bioumik seed
)inoculation+foliar application
بذر مالی +ابیاری +محلوزپاشی ( Bioumik seed

کود دامی +شیمیایی ( Chemical fertilizer+cow

)manure
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جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال دوم)
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron
)(Second year

عملکرد بنه

تعداد گل

عملکرد تر کالله

عملکرد خشک کالله

عملکرد تر گل

Corm yield

Number of flowers

Stigma fresh yield

Stigma dry yield

Flower fresh yield

0.0094

93998

341.36

16.05

91258

**

4.69

**

0.004

**

73319
3494

**

63.57
15.15

*

6.10

0.70

df
3

9460
3813

منابع تغییرات
S.O.V
تکرار Replication

9

تیمار Treatment

27

خطا Error

*و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتماز  0و .%9
* and **: significant at 5 and 1% probability, respectively.

در این راستا چاذی و همکااران ( )Chaji et al., 2013نیاز باا

شد.

بررسی نقش مصارف کودهاای شایمیایی فسافر و نیتاروین در

با توذه به حصوز نتیجه یکسان از کاربرد کودهای شیمیایی

شهریور ماه و قبل از کشت بر رشد رویشی و اولیاهی بناههاای

و نانوبیولوییک به نظر میرسد که کاربرد کود نانوبیولوییاک باه

دختری زعفران نتیجه گرفتند که کود شیمیایی فسافر مایتواناد

شیوههای مختلز ،به دلیل مزایایی ذانبی مصرف این نوع کودها

وزن بنهها را که بیانگر میزان مواد رخیره شاده درون بناه باوده

میتواند مطلوی تر باشد .لیا ( )Lia, 2007در ایان زمیناه بیاان

افزایش داده و با افزایش عنصر غذایی نیتروین ،وزن انادامهاای

داشت که نانو کودها راندمان مصرف باتیی دارند و میتوانند باه

رویشی افزایش و این افزایش وزن برگها ،موذاب فعااز شادن

صورت مطلوی در نقطهی مناسبی از ناحیه رشاد ریشاه عناصار

ذوانههای بیشتر در بنه و تولید تعداد بیشتری بناههاای دختاری

غذایی خود را آزاد کنند..

جدول  -5مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال دوم)
)Table 5- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron (Second year

تعداد گل در متر
عملکرد بنه

مربع

عملکرد تر کالله

Corm yield
)(Kg.m-2

Flower
number per
m2
917.5

20.25

14.07

Stigma fresh
)yield (g.m-2

عملکرد خشک
کالله
Stigma dry
)yield (g.m-2
4

عملکرد تر
گل
Flower
fresh yield
)(g.m-2
380

تیمارها Treatments

بذر مالی کود نانوبیولوییک ()Bioumik seed inoculation
بذر مالی +یک مرحله با ابیاری ( Bioumik seed
)inoculation+one time irrigation
بذر مالی +یک مرحله محلوزپاشی ( Bioumik seed
)inoculation+foliar application
بذر مالی +ابیاری +محلوزپاشی ( Bioumik seed

13.50

925

24

5

400

13.25

930

24.5

5.37

407

12.78

1080

28

6.12

406.5

inoculation+foliar application + one time
)irrigation

12.70

875

23.5

4.3

392.5

12.50

877.25

23.25

4.37

387.5

12.50

880

2250

4.5

375

12.05

700

22.5

3.87

300

12.02

1028

31.25

6.62

425

10.
0.07

625
68.25

16.50
4.5

2.25
0.97

275
71.3

یک مرحله با ابیاری ()one time irrigation
یک مرحله محلوزپاشی ()Foliar application
کود شیمیایی ()Chemical fertilizer
کود دامی()Cow manure
کود دامی +شیمیایی ( Chemical fertilizer+cow
)manure
شاهد ()Control
)LSD (5%
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اعتقاد بر این است که نانو کودها مؤثرترین و در عاین حااز

میتواند منجر به افزایش عملکارد در زعفاران گاردد ،همچناین

ساده ترین شیوه ،به منظور کاهش تلفات عناصرغذایی و افزایش

کاربرد کودهای بیولوییک ضمن افزایش عملکرد زعفران میتواند

کارایی مصرف کودها هستند .نانو کودها عمدتاً باه واساطه آزاد-

منجر به کاهش سطوح مصارف کودهاای شایمیایی شاده و باه

سازی آرام و تدریجی عناصر غذایی دورهی تأثیر کود را افازایش

عنوان ذایگزین مناسبی برای آنها مورد استفاده قرار گیرد.
در تمامی تیمارهای اعماز شده به ذز شااهد ،وزن خشاک

میدهند ()Omidi et al., 2009
نتایج مقایسه میانگین همچناین نشاان داد کاه شایوههاای

ک له در ساز دوم به نسبت ساز اوز افزایش یافت که حاداکثر

مختلز مصرف کود نانوبیولوییک اعم از بذرمالی ،مخلوط باا آی

این افزایش در تیمار بذر مالی یک مرحله محلوزپاشای باا 998

آبیاری و محلوزپاشی ،تفاوت معنی داری بر عملکرد تار گال در

درصد افزایش مشاهده شد (ذدوز .)0پژوهشگران معتقدناد کاه

ساز دوم نداشت و تمام این شیوهها توانسات تاأثیر مطلاوبی در

 99تا  83درصد از تغییرات عملکرد گل زعفاران باه متغیرهاای

افزایش عملکرد تر گل زعفران به دنباز داشته باشد (ذدوز .)0

مربوط به خاک از ذمله میزان ماده آلای ،فسافر قابال اساتفاده،

به ذز تیمار شاهد در تمامی تیمارها ،عملکرد گل تر در ساز دوم

نیتروین معدنی و پتاسیم تبادلی وابساته اسات ( Koocheki et

به نسبت ساز اوز بین  92تا 929درصد افزایش داشت.

 ,)al., 2011به همین دلیل به نظر میرسد کاه اساتفاده از رو
بذر مالی کردن بنههای زعفران منجر به افزایش مستقیم عناصر

عملکرد کالله

مصرف تمامی تیمارهای کودی منجر به افزایش عملکرد تار
و خشک ک له نسبت به تیمار شاهد شد .آنالیز دادهها نشاان داد
که بیشترین افزایش نسبت به شاهد مربوط به تیمار کود دامای-
شیمیایی بود که به ترتیب منجر به افزایش  913و  81درصادی
عملکرد تر و خشک ک له نسبت به تیماار شااهد شاد کاه ایان
تیمار تفاوت معنیداری با تیماار باذرمالی آبیااری محلاوزپاشای
نشان نداد (ذدوز  .)0به نظر میرسد مصرف توام کود شایمیایی
و دامی با یکدیگر ع وه بر تأمین عناصر غذایی مورد نیااز گیااه

غذایی در محیط خاک می شود .از طرفی نانو کودها ،به واسطه-
ی همزمان کردن رهاسازی عناصر غذایی فسفاته و نیترویناه باا
ذذی آنها به واسطهی گیاه ،منجار باه افازایش هرچاه بیشاتر
عملکرد محصوز و کاهش ات ف کودهای مصارفی مایگردناد
( )Omidi et al., 2009به همین دلیل مصرف ناانو کودهاا باه
عنوان منبع غذایی مورد نیاز گیاه میتواند ع وه بر بهبود رشد گیاه
از تبعات انواع کودهای شیمیایی تا حد زیادی ذلوگیری نماید.
تعداد گل

منجر به بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شده کاه در

مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که تیمار بذر

نهایااات افااازایش عملکااارد ک لاااه را منجااار خواهاااد شاااد

مالی آبیاری محلوزپاشی با افزایش  02درصدی نسبت به شااهد

( .)Mohammadi Aria et al., 2010در همین راستا علیپاور

دارای باتترین تعداد گل در ساز دوم بود که این تیماار تفااوت

 )Alipoorبااا

معنی داری با تیمار کود دامی-شایمیایی نداشات (ذادوز  .)0در

میانادهی و همکااران (Miandehi et al., 2014

مطالعه تأثیر کودهای دامی ،زیساتی و شایمیایی بار عملکارد و

همااین راسااتا ملکاایفراهااانی و عقیقاایشاااهرودی (

Maleki

 )Farahaniبااا بررساای تااأثیر

اذزای عملکرد زعفران بیان داشتند که مصرف کودهای دامای و

& Aghighi Shahverdi, 2015

شیمیایی به واسطهی فراهم آوردن عناصرغذایی مورد نیااز گیااه

کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با ک ت آن بر عملکارد کمای و
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کیفی زعفران بیان داشتند که تعداد گل زعفران به شادت تحات

بنههای دختری زعفران در شهرستان قم نشان دادند که تعاداد و

تأثیر تیمارهای اعماز شده قرار گرفات باه نحاوی کاه تفااوت

وزن کل بنههای دختری زعفران تحت تأثیر تغذیه برگی عناصار

زیادی بین تیمار نانوک ت و ک ت معمولی مشااهده شاد .ایان

میکرو قرار نمی گیرد ()Hosseini et al., 2004

پژوهشگران دلیل این تفاوت را به توانایی باتی کودهای نانو در
رساندن و فراهمی عناصرغذایی نسبت دادند.

امیدی و همکاران ( )Omidi et al., 2009در پژوهشای باا
بهکارگیری کودهای شیمیایی و زیستی در زراعت زعفران اعا م
کردند که نوع کود نیتروینه بر وزن بنه زعفران تأثیر معنایداری

عملکرد بنه دختری

تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشاان داد کاه مصارف
انواع کودها بهطور معنیداری بر عملکرد بنه دختری در ساز دوم
تأثیر داشت (ذدوز )3به طوریکه انواع کودهای دامی ،شیمیایی
و نانو با فراهم نمودن عناصرغذایی مورد نیااز گیااه توانساتهاناد
باعح افازایش عملکارد بناههاای زعفاران گردناد (ذادوز .)0
بیشترین عملکرد بنه با افزایش  39درصدی نسبت باه شااهد در
تیمار بذرمالی کود نانوبیولوییک به دست آمد .این در حالی است
که در بین تیمارهای ماورد مطالعاه مصارف کاود شایمیایی ،باا
افزایش  23درصدی عملکرد بنه نسبت به شااهد دارای حاداقل
افزایش عملکرد بود .بر خ ف صفات مرباوط باه گال زعفاران،
تیمار بذرمالی آبیاری محلوزپاشی تأثیر مثبت زیادی بر عملکارد
بنه زعفران نشان نداد .به نظر میرسد که محلوزپاشی برگهای
زعفران تأثیر زیادی بر عملکرد بناه نداشاته باشاد ،چارا کاه راه
اصلی ذذی عناصر غذایی مورد نیاز برای گیاه برای تولیاد بناه-
های درشت ،بیشتر از طریاق سیساتم گساترده ریشاه در خااک
انجام میگیرد .در همین راستا پژوهشگران با بررسی اثار تغذیاه
برگی عناصر کم مصرف آهن و منگنز بر رشاد رویشای و تولیاد

داشته است .کودهای بیولوییک بر مبنای گزینش طبیعای اناواع
موذودات مفید خاک برای اهداف متفاوت تهیاه مای شاوند کاه
باتترین کارایی و بازدهی را از نظر تولید عوامال محارک رشاد
گیاه و فراهمسازی عناصرغذایی را به شکل قابال ذاذی داشاته
باشند ( .)Armak et al., 2017از طرفی اساتفاده از ماواد ناانو
ساختار یا نانومقیاس به عناوان حامال کاودی یاا ناقال کنتارز
کنندهی رهاسازی به منطور ایجاد کودهای هوشامند ،منجار باه
افزایش راندمان ورودی-خروذی در تولید محصاوتت زراعای از
طریق بهباود کاارایی ذاذی کودهاا شاده اسات ( Cui et al.,

 .)2006بهنظر میرسد که استفاده از رو

بذرمالی برای مصرف

کودهای نانوبیولوییک به واسطهی ارتباط مستقیم آن با بناههاا،
تأثیر بیشتری بر افزایش عملکارد بناههاا داشاته اسات .تجزیاه
واریانس صفات در ساز سوم نشان داد که عملکرد تر گل و بناه
تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش قرار نگرفت (ذدوز .)9
عملکرد کالله

مصرف انواع کودها به صورت معنیداری بار عملکارد تار و
خشک ک له تأثیر گذاشت (شکل .)9

جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای مختلف بر عملکرد گل و بنه زعفران (سال سوم)
Table 6- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of different fertilizers on the flower and corm yield of saffron
)(Third year

عملکرد بنه
Corm yield
168
133.4 ns
168.1

تعداد گل

عملکرد تر کالله

عملکرد خشک کالله

عملکرد تر گل

Stigma dry yield
77.78
** 22.16
2.97

Flower fresh yield
320470
34460 ns
16173

df

Stigma fresh yield Number of flowers
3
2911.83
1223525
9
** 366.66
** 439641
27
69.65
97812
* ،nsو ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتماز  0و .%3
ns, *, and **: No significant, significant at 5 and 1% probability, respectively.

منابع تغییرات
S.O.V
تکرار ()Replication
تیمار ()Treatment
خطا ()Error
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...) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاسCrocus sativus L.( واکنش عملکرد گل و بنه زعفران

) مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر عملکرد تر و خشک کالله (سال سوم-1 شکل
Figure 1- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the stigma fresh and dry weight (Third year).
B= بذر مالی, I= آبیاری, F=محلوزپاشی, CF=کود شیمیایی, CM=کود گاوی, C=شاهد.
B=Bioumik seed inoculation, Irrigation=I, Foliar application= F, Chemical fertilizer = CF, Cow manure= CM and Control=C.

 مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر مجموع عمکرد خشک کالله در سه سال-2 شکل
Figure 2- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the total stigma dry weight In three years.
B= بذر مالی, I= آبیاری, F=محلوزپاشی, CF=کود شیمیایی, CM=کود گاوی, C=شاهد.
B=Bioumik seed inoculation, Irrigation=I, Foliar application= F, Chemical fertilizer = CF, Cow manure= CM and Control=C.
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مقایسه میانگین صفات مختلز نشان داد که تیماار باذرمالی

و  3/29گارم بار متار مربااع حاصال شاد .حساینی و همکاااران

یک مرحله محلوزپاشی و آبیاری به ترتیاب باا افازایش  909و

( )Hosseini et al., 2004در بررسی اثر تغذیه برگی بر رشاد و

 990درصدی عملکارد خشاک و تار ک لاه نسابت باه شااهد،

عملکرد زعفران نشان دادند که مصرف یک بار کود مایع مخلوط

باتترین افزایش عملکرد را به خود اختصا

داد.

دلفارد در اسفند ماه موذب افزایش  99درصادی محصاوز ایان

مقایسه مجموع عملکرد خشک ک له در سه ساز نشاان داد

گیااه ارزشامند شاد .اکبریاان و همکااران ( Akbarian et al.,

که تمامی تیمارهای اعماز شده منجر به افزایش عملکرد خشک

 )2012نتیجه گرفتند که محلوزپاشی باا پتاسایم ،روی و آهان،

ک له نسبت به شاهد شد .بیشاترین افازایش عملکارد در تیماار

طوز برگ و عملکرد گل زعفران را بهطور معنیداری نسبت باه

بذرمالی آبیاری محلوزپاشی مشاهده گردید (شکل  .)2باه نظار

شاهد افزایش داد.

میرسد که بذرمالی بنههای زعفران با کود نانوبیولوییاک منجار
به تأثیر مستقیم این کود بار بناه زعفاران و افازایش عملکارد

تعداد گل

محصوز گردیده است .از طرفی تغذیه برگی زعفران باه کماک

مقایسه میانگین دادهها در ساز سوم نشان داد که بیشترین

محلوزپاشی برگها کمک باه افازایش هرچاه بیشاتر عملکارد

تفاوت تعداد گل با شاهد در تیمار بذرمالی آبیاری محلوزپاشی و

ک لاااه خشاااک گردیاااد .در هماااین راساااتا امیرقاسااامی

کمترین آن در تیماار باذرمالی کودنانوبیولوییاک مشااهده شاد.

( )Amirghasemi, 2001عنوان نماود کاه مصارف کودهاای

خاکسارنژاد و ضابط ( )Khaksarnejad & Zabet, 2017با بررسی

در اسفند ماه بسیار سودمند است ،زیرا ذاذی

اثر نانو ک ت آهن بر عملکرد و اذزای عملکارد زعفاران بیاان

این مواد توسط برگها و تجمع آنها در پارانشیم رخیرهای بنهها

کردند که تعداد گل با افزایش میزان کود مصرفی افزایش یافت.

باعح می شود که این ماواد در مراحال تشادید میتاوز تابساتانه

در این تحقیق بیشترین تعداد کل گل در واحاد ساطح در تیماار

به همراه سایر عوامل فیزیکی و شایمیایی ،در تشاکیل و تقویات

کودی  93کیلوگرم در هکتار مشااهده شاد .ایان پژوهشاگران

بیشتر اندامهای گل در مریستم انتهایی ذوانه بنهها مؤثر باوده و

معتقدند که فراهمی عناصر به شکل مؤثری باعح افزایش تعداد

در نهایت ،موذب افزایش گلآوری در مزرعه گردید .م فی بای

گال

 .)Koochekiدر پژوهشای دیگار

و خرمدز ( )Mollafilabi & Khorramdel, 2016نیاز باا هادف

محققان دریافتند که تعاداد گال در تیماار کااربرد  93کیلاوگرم

بررسی اثر کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه دختاری و

نانوک ت  20درصد بیشتر از تیمار کود ک ت آهن معماولی باود

عملکرد گل در مزرعاه شاش سااله زعفاران نشاان دادناد کاه

به نحوی که این پژوهشگران بیان کردند که کود آهن با بنیاان

باتترین سرعت ظهور برگ و گل برای کود دامی+محلوزپاشای

نانو نسبت به ک ت آهن معمولی مؤثرتر بود ،باه نحاوی کاه در

با کود کامل به ترتیب با  0/93برگ در روز و  99/90گل در روز

بیشتر صفات گل زعفران ،تیمار پنج کیلوگرم نانو کا ت معاادز

مشاهده شد .بیشترین وزن تر گل و وزن خشک ک له برای کود

 93کیلاوگرم کاود کا ت آهان معماولی باود ( & Baghaee

دامی+محلوزپاشی با کود کامل به ترتیب با  91/00و  3/99گرم

.)Maleki Farahane, 2013

محلوز به خصو

بر متر مربع به دست آمد و کمترین میزان برای شاهد باا 20/93

مایشاود (et al., 2011

مقایسه مجموع تعداد گل در سه ساز نشاان داد کاه تیماار

واکنش عملکرد گل و بنه زعفران ( )Crocus sativus L.به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس...
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بذرمالی آبیاری محلوزپاشی منجار باه افازایش 03درصادی در

همین دلیل کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی در خاک مای-

تعداد گل شد ،در صورتی کاه تیماار کاود شایمیایی  93درصاد

تواند باعح ات ف منابع کودی و کاهش کارایی مصارف کاود و

افزایش تعداد گل داشت .از آنجایی که زعفران ریشه نسابتاً کام

همچنین افزایش آلودگی محیط زیست شاود ( Akrami et al.,

حجمی دارد که در بخش محدودی از خاک گستر

مییابد باه

.)2014

شکل  -3مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر تعداد گل (سال سوم)
Figure 3- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the number of flowers (Third year).
.شاهد=, Cکود گاوی=, CMکود شیمیایی=, CFمحلوزپاشی= , Fآبیاری= , Iبذر مالی=B
B=Bioumik seed inoculation, Irrigation=I, Foliar application= F, Chemical fertilizer = CF, Cow manure= CM and Control=C.

شکل  -4مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر مجموع تعداد گل در سه سال
Figure 4- Mean comparisons for the effect of different fertilizers on the total number of flowers in three years.
.شاهد=, Cکود گاوی=, CMکود شیمیایی=, CFمحلوزپاشی= , Fآبیاری= , Iبذر مالی=B
B=Bioumik seed inoculation, Irrigation=I, Foliar application= F, Chemical fertilizer = CF, Cow manure= CM and Control=C.
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ع وه بر این از آنجا که قسمت عمده رشد این گیاه در فصل

مختلز کاربرد کودهای نانوبیولوییاک رو

باذرمالی بناههاای

پاییز و زمستان است بنابراین کاهش شدت تعرق باعح میشاود

زعفران باعح افزایش مستقیم عناصر غذایی در محیط خاک شد.

که میزان ذاذی و انتقااز آی و عناصار غاذایی محلاوز در آن

از طرفی استفاده از محلوزپاشی منجر به ذاذی عناصار غاذایی

کاهش یابد که در این شرایط نیز باه نوباه خاود باعاح کااهش

توسط برگها و تجمع آنها در پارانشیم رخیرهای بنهها شده که

غلظااات عناصااارغاااذایی در بااارگهاااای گیااااه مااایشاااود

در نهایت ،موذب بهبود خصوصیات گل در مزرعه شد .بیشاترین

( )Amirghasemi, 2001به همین دلیل به نظر میرساد لازوم

عملکرد بنه در تیمار بذرمالی کود نانوبیولوییک به دست آمد کاه

استفاده از عناصر غذایی و تغذیه معدنی به صورت محلوزپاشای

نشان دهنده عدم تأثیرگذاری محلوزپاشی بار خصوصایات بناه

منجر به ذذی این مواد توسط برگها و تجمع آنها در بنهها شده

زعفران بود .این نتایج باا نتاایج میادانی کاه در منطقاه توساط

که در نهایت منجر به افزایش تعداد گل و عملکرد در سازهاای

کشاورزان انجام شده است موافق است .کشاورزانی که در اراضی

بعادی مایشاود ( .)Rostami et al., 2017باه هماین دلیال

خود از کود مورد تحقیق استفاده نموده بودند اثرات مثبات آن را

استفاده از تیمار بذرمالی و محلوزپاشی به صورت هم زمان می-

در تولید گل و ک له تأییاد مایکنناد ولای نتاایج ایان تحقیاق

تواند منجر به حصوز باتترین سطح از عملکرد گیاه شود.

توانست بهترین رو

مصرف برای این محصوز را به کشاورزان

ارائه نماید.
نتیجهگیری
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Abstract
An experiment was conducted in Shadmehr region as randomized complete block design with 10
treatments with four replication during two years (2014-2015 and 1015-2016) in order to evaluate the
response of flower and corm yield of saffron to nanobiologic fertilizer application methods in comparison to
cow manure and chemical fertilizer. The treatments were 1. Corm inoculation with nanobiofertilizer
(Bioumik product of Biozar Company), 2. Corm inoculation+use in irrigation water, 3. Corm inoculation+
foliar application 4. Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water, 5. In irrigation water, 6.
Foliar application 7. Use of chemical fertilizer (Urea, Ammonium phosphate and Potassium sulphate) 8. Use
of cow manure 9. Use of chemical fertilizer +Use of cow manure and 10. Control. The traits studied were
corm dry yield, flower dry yield, stigma dry, and fresh yield and flower number. Based on the results of the
third year, the highest stigma dry yield (about 14 kg.ha-1) and flower number were achieved in Corm
inoculation+ foliar application+use in irrigation water treatment (by 176 % increase in comparison to control)
and the highest corm yield was seen in corm inoculation treatment (by 41 more than control). The results
show that the best method for corm improvement was corm inoculation with nanobiofertilizer and for flower
improvement it is recommend to use corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water.
Keywords: Corm inoculation, Corm yield, Flower yield, Foliar application.
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