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چکیده
زمان اولین آبیاری در زعفران ( ،)Crocus sativus L.عاملی بحرانی است که بر کمیت و کیفیت آن تأثیرگذار میباشد .اسنتفادو از کودهنای آلنی نینز بنه
عنوان ابزاری جهت نیل به بهبود عملکرد زعفران بسیار مثثر میباشد .بدین منظور ،آزمایشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بنر
عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران در شرایط اقلیمی خواف ،به صورت کرتهای خردشدو و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه
تحقیقاتی وابسته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواف در سال زراعی  2512-10انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ اولین آبیاری ( 23مهر52 ،
مهر و  23آبان ماو) و پنج سطح کود (شاهد 3 ،لیتر در هکتار هیومی

اسید 42 ،لیتر در هکتار هیومی

اسید 3 ،تن در هکتار کود دامی و  42تن در هکتنار کنود

دامی) بودند .صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد و تعداد گل ،وزن تر کل بنه ،متوسط وزن هر بنه ،تعداد کل بنه ،تعداد بنه سب تر از  2-8 ،4-2 ،4و بیشنتر از 8
گرم و طول برگ بود .نتایج تجزیه واریان
اثر معنیداری در سطح ی

نشان داد که تاریخ اولین آبیاری بر کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای وزن تر کل بنه و متوسط وزن هر بنه زعفران

درصد داشت .اثر تیمارهای مختل کود آلی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای تعداد بنه کمتر از  4گرم معننیدار بنود .نتنایج

آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد ( 10/225کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل ( )03/82و تعداد بنه با وزن  4-2گرم ( )42/15با اولنین آبیناری در  52مهرمناو
حاصل شد .درحالیکه بیشترین وزن تر کل بنه ( 325/38گرم در مترمربع) ،متوسط وزن هر بنه ( 2/38گرم) ،تعداد کل بنه در مترمربع ( ،)83/25تعداد بنه با وزن
 2تا  8گرم ( )00/87و سنگینتر از  8گرم ( )8/22در شرایط اولین آبیاری در تاریخ  23آبان ماو به دست آمد .تاریخ اولین آبیاری  23مهرماو از نظر تعداد بنه کمتر
از  4گرم و طول برگ نسبت به سایر تاریخهای اولین آبیاری برتری نشان داد .عﻼوو بر این نتایج حاکی از برتری تیمار کودی  42تن در هکتار کود دامی از نظنر
کلیه صفات مورد مطالعه بود .به طوری که عملکرد گل و وزن تر کل بنه در این تیمار نسبت به شاهد (بدون کود) به ترتیب  23/78و  57/44درصد افزایش یافت.
کلمات کلیدی :تعداد بنه ،تعداد گل کود دامی ،هیومی

مقدمه

اسید ،وزن بنه.
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زعفران گیاهی ت

 .)Mokhtarian, 2013استان خراسان رضنوی قطنب عمندو تولیند
لسهای ،چندسناله از خنانوادو زنبقینان بنا ننام

زعفران ایران بودو به نحوی که در سال زراعی  2512-10با سطح

علمی ( )Crocus sativus L.میباشد .به لحاظ ژنتیکی زعفران گیناو

زیر کشت  22773هکتار و مینزان تولیند سنالیانه  211/0353تنن و

& Saeedi Rad

عملکرد  5/05کیلوگرم در هکتار ،باالترین سطح زیر کشت و تولیند را

عقنیم و تنری پلونیند ( )2n=3X=24منیباشند (

به خود اختصاص دادو است (.)Anonymous, 2013
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد اصﻼح نباتات ،دانشگاو پیام نور مشهد.
 -0استادیار ،دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ،دانشگاو پیام نور مشهد.
 5و  -4به ترتیب کارشنا ارشد و استادیار بخش تحقیقات اصنﻼح وتهینه نهنال و
بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسنان رضنوی ،سنازمان تحقیقنات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران.
(* -تویسندو مسئول)Hamidosmani2012@gmail.com :

زمان اولین آبیاری فاکتوری بحرانی است که بر مقدار و کیفیت
راندمان گل آوری زعفنران تأثیرگنذار
 .)2009محمندآبادی و همکنناران (

منیباشند ( Alizadeh et al.,

Mohammad Abadi et al.,

 )2011نشان دادند که زمان اولنین آبیناری بنر هنیچ ین

از صنفات
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رویشی زعفران اثر معنیداری نداشت .با این وجود تیمار انجام آبیاری

فسفر قابل استفادو ،نیتروژن معدنی و پتاسیم تبنادلی وابسنته اسنت

را تولید

( .)Temperini et al., 2009تحقیقات نشان دادو است که بین منادو

کرد از نظر شاخصهایی مانند تعداد و وزن کل بننه ،متوسنط وزن

آلی خاک و عملکرد زعفنران همبسنتگی مثبنت و بناالیی وجنود دارد

بنه و وزن برگ ،دارای برتری نسبی بر سایر تیمارهای آبیاری بنود.

( .)Munshi, 1994کوچکی و همکناران ()Koocheki et al., 2012

در هر سه تاریخ آبیاری ،بیش از  72درصد بنهها در محندودو وزننی

با بررسی اثر وزن بنه مادری (بنه ریز با وزن  4-3گرم ،متوسط با وزن

 2-5گرم قرار داشتند و تنها حدود 22درصد بنهها دارای وزن بنیش از

 2-8گننرم و درشننت بننا وزن  1-22گننرم) و سننطوح مختل ن اسننید

در ابتدای مهرماو که بیشترین عملکرد گل و کﻼله خش

( 82 ،22 ،42 ،02 ،2و  222کیلوگرم در هکتار) بر شاخص-

 1گرم بودند همچنین در تمامی تیمارهای آبیاری ،بیشترین فراوانی

هیومی

بنهها در محدودو قطری کمتر از  2و  2تا  0سانتیمتر قرار داشنت.

های رشدی بنههای خواهری ،عملکرد گنل و کﻼلنه زعفنران نشنان

هدف از انجام اولین آبیاری فراهم کردن زمینه مناسب برای شروع

دادند که در تیمار کاربرد  222کیلوگرم در هکتار اسید هیومی  ،مقدار

گلدهی و خرو گلها از خاک منیباشند و در ادامنه آبیناریهنای

شاخصهای متوسط تعداد جوانه در هر بنه ،متوسط قطر بنه و متوسط

زمستانه و بهارو نقش مهمی در فرآیند رشد و نموی زعفنران دارنند

وزن بنه به ترتیب به میزان  21 ،22و  72درصد بیشتر از تیمنار عندم

( .)Mohammad Abadi et al., 2011بهدانی ()Behdani, 2005

مصرف اسید هیومی

بنود .در مجمنوع کناربرد سنطوح بناالتر اسنید

طی مطالعهای با بررسی زمنان اولنین آبیناری ،گنلدهنی و مینزان

هیومی

عملکنرد زعفنران در چهنار شهرسنتان بیرجنند ،قناین ،گنابناد و

شاخصهای رشدی بنههنای خنواهری گردیند .تیمنوری و همکناران

از

( )Teimori et al., 2013نشان دادند که بیشترین مینزان وزن کنل

اولین آبیاری گلدهی آغاز میشود .همچنین تربتحیدریه در مینان

بنه ،وزن و تعداد بنههای باالی  8گرم ،تعداد بنههای  4-8گرم ،طول

چهار شهرستان از لحاظ زمانی دارای اولین آبیاری بود.

و عرض برگها مربوط به تیمار کود گاوی بنود .اسنتفادو از کودهنای

تربتحیدریه و پهنهبندی آن نشنان داد کنه  23تنا  02روز پن

حاصلخیزی خاک یکی از عوامل مهم دیگر تأثیرگنذار بنر بهبنود
رشد و عملکرد زعفران میباشد .اسید هیومی

به عننوان ین

اسنید

و استفادو از بنههای مادری درشتتنر ،باعنث بهبنود نسنبی

آلی در گیاو زعفران موجب افزایش وزن تنر و خشن
خش

و درصند منادو

بنهها شدو و میزان ریشههای بنهها را افزایش میدهند کنه در

آلی بدون اثرات مخرب زیست محیطی باعث بهبود سناختار فیزیکنی،

نتیجه افزایش محتوای رطوبت خاک و در نهایت ،رشد بهتر گیناو بنه

شیمیایی و بیولنوژیکی خناک شندو و بنه دلینل دارا بنودن ترکیبنات

دلیل افزایش دسترسی به عناصر غذایی میباشند (

Behdani et al.,

هورمونی ،اثرات مثبت قابلمﻼحظهای بر شاخصهای کمنی و کیفنی

 .)2005در ی

محصننوالت کشنناورزی دارد ( .)Sabzevari et al., 2010اسننید

کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و کاربرد کود گاوی در تولید زعفران

از طریق افزایش جذب آب و مواد غذایی ،افنزایش فراهمنی

انجام شد ،نتایج نشان داد که در خاکهایی که از نظر مادو آلی فقیرند

عناصر ،تقوینت و توسنعه سیسنتم ریشنهای گیناو ،افنزایش محتنوای

کاربرد کود گاوی مهنم تنرین عامنل در افنزایش تولیند زعفنران بنود

کلروفیل و نیز تیییر فعالیت آنزیمها در درون گیاو باعث رشد گیاهنان

( .)Behzad et al., 1992محمندزادو ()Mohammadzadeh, 2007

میگردد ( .)Sabzevari et al., 2010به طور کلنی ،دارا بنودن منواد

نشان داد که بیش ترین عملکرد گل زعفران به مقدار  222کیلوگرم از

آلی باعث بهبود ساختار شیمیایی و فیزیکنی بسنتر کاشنت منیگنردد

تیمار مصرف کود گاوی به میزان  52درصد کمتر از مقدار توصیه (55

( )Bachman & Metzger, 2008که این حاصل تشکیل و پاینداری

تن در هکتار) و کمترین عملکرد گل تولیدی به مقدار  33کیلنوگرم از

خاکدانهها ،نگهداری رطوبت ،تراکم پذیری و خصوصیات گرمایی می-

تیمار مصرف کود مرغی به میزان  52درصد کمتر از توصیه به دسنت

باشد .برخﻼف نیاز کودی کم زعفران ،حدود  22تا  82درصد تیییرات

آمد.

هیومی

عملکرد گل به متییرهای مربوط به خاک از جمله میزان مادو آلی،

تحقینق هشنت سناله کنه بنه منظنور بررسنی تنأثیر

اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف

نخستین آبیاری پ

از کشت در زعفنران سنبب تولیند بننههنای
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مواد و روشها

درشت و سالم میگردد .معموالض با توجه به رطوبت خاک ،سه هفته بعد

ایننن آزمننایش در مزرعننه تحقیقنناتی وابسننته بننه منندیریت جهنناد

از آبیاری گلها خار میشوند .از طرفی با توجه بنه اینکنه کﻼلنههنا

کشاورزی شهرستان خواف در سال زراعنی  2512 – 10انجنام شند.

آغازش و تکوین خود را درون خاک میگذرانند و تأمین عناصر غذایی
مورد نیاز بنههای زعفران میتواند نقش مهمی در ظهنور بنیشتنرین
تعداد گل داشنته باشند .کودهنای حینوانی سنبب بهبنود خصوصنیات
فیزیکی خاک نظیر هوادهی بیشتر ،ظرفیت نگهداری رطوبت بناالتر و
بهبود تبادل عناصر غذایی در خاک میشوند .لذا در این تحقیق تنأثیر
تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شنرایط
آب و هوایی منطقه خواف مورد مطالعه قرار گرفت.

مزرعه مذکور در عرض جیرافینایی  54درجنه و  50دقیقنه شنمالی و
طول جیرافیایی  22درجه و  3دقیقه شرقی واقع شندو اسنت .منطقنه
خواف دارای آب و هوای گنرم و خشن

و بادهنای موسنمی202روزو

میباشد و حداکثر و حداقل درجه حرارت در ایستگاو هواشناسی خواف
به ترتیب  40و  22درجه سلسیو

اندازو گیری شدو اسنت و متوسنط

درجه حرارت بالغ بر  28درجه سلسیو

منیباشند .ارتفناع منطقنه از

سطح دریا  132متر بودو و مینزان متوسنط بارنندگی  222میلنی متنر
میباشد .نتایج تجزیه خاک محل آزمایش در جدول  2نشان دادو شدو
است.
جدول  -نتایج تجزیه خاک محل آزمایش
Table 1. Results of soil analysis

اسیدیته

کربن آلي

فسفر

پتاسیم

نیتروژن کل

هدایت الکتریکي

بافت

pH

)OC (%

)Phosphorus (mg kg-1

)Potassium (mg kg-1

)Total N (%

)EC (dS m-1

Texture

8.1

0.112

3.6

147

0.009

1.1

شنی لومی
Sandy
loam

جدول  -2نتایج تجزیه شیمیایي کود گاوی
Table 2. Chemical analysis of cow manure

پتاسیم

فسفر

هدایت الکتریکي

اسیدیته

کربن آلي

)EC (dS m-1

pH

)OC (%

) Phosphorus (mg kg

17.12

7.2

6.5

1900

-1

)Potassium (mg kg-1

نیتروژن کل
)Total N (%

7800

0.61

در این تحقیق ،از آزمایش کنرتهنای خردشندو در قالنب طنرح

فسفات 0 ،درصد نیتروژن و  0درصد پتاسیم بود .تیمارهای کودی قبل

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اسنتفادو گردیند .تناریخ اولنین

از کاشت و هنگام تهیه زمین (اواخر مرداد) بر اسا

نقشه طرح اعمال

آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل آبیاری در تاریخ 23

شدند.کاشت زعفران در نیمه اول شهریورماو با استفادو از بنههنای بنا

مهرماو 52 ،مهرماو و  23آبان ماو در نظر گرفته شد .سنطوح مختلن

متوسط وزن  2گرم در کرتهنایی بنا ابعناد  0×2/3متنر (مسناحت 5

کود نیز به عنوان فاکتور فرعنی در پننج سنطح شنامل شناهد (بندون

مترمربع) و فاصله کاشت  02×22سانتیمتر ( 02سانتیمتر بین ردی و

استفادو از کود) 3 ،لیتر در هکتنار هیومین
هیومی

اسنید 42،لیتنر در هکتنار

 22سانتیمتر روی ردی ) انجام شد.

اسید 3 ،تن در هکتار کود دامی و  42تن در هکتار کود دامی

کوددهی در ابتدای فصل رشد با استفادو کودهای نیتروژن و فسفر

در نظر گرفته شد .نتایج تجزیه کود دامی (کود گاوی) مورد استفادو در

طبق نتایج تجزیه خاک انجام شد .در شروع فصل رشند ،بنرای سنله

جدول  0نشان دادو شدو است .کود آلی (اسید هیومی ) مورد اسنتفادو

شکنی از کج بیل و چهار شا فلزی با عمق کم استفادو شد تا جواننه-

حاوی  33درصد اسید هیومی  22 ،درصند اسنید فولوین  5 ،درصند

های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آمدو و رشد مطلوبی داشته

28
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باشند .اولین وجین مزرعه زعفران به صورت دستی و بعد از برداشنت
گلها (پ

از آبیاری دوم) و دومین وجین به فاصله حدود ی

ماو قبل

معنیداری نداشت .الزم به ذکر است که اثر متقابل تاریخ اولین آبیاری
در کود بر کلیه صفات مورد مطالعه معنیدار نبود (جدول .)5

از آبیاری سوم انجام شند .بنا توجنه بنه تیمارهنای کنودی متفناوت و

در این تحقیق ،بنیشتنرین عملکنرد گنل ( 10/225کیلنوگرم در

همچنین تاریخهای متفاوت اولین آبیاری در این طرح ،آبیاری کرتها

هکتار) با اولین آبیناری در  52مهرمناو حاصنل شند .بنه طنوری کنه

به طور مجزا و جداگانه انجام شد .به طوری که بین هر کنرت پشنته-

عملکرد گل با اولین آبیاری در  52مهرماو نسنبت بنه  23مهرمناو بنه

هایی با عرض  32سانتیمتر و بین بلوکهنا دو متنر فاصنله در نظنر

میزان  57/80درصد افزایش یافت .از نظر عملکرد گل نیز بین شرایط

گرفته شد.نمونهبنرداری از کنرتهنای آزمایشنی همزمنان بنا شنروع
گلدهی آغازشدو و تا پایان دورو گلدهی ادامه یافت .در هنر نموننه-
گیری در زمان گلدهی ،گلهای ظاهرشدو به صنورت روزاننه جمنع-
آوری ،شمارش و توزین شد .مجموع وزن تر گل و کﻼله در طی دورو
گلدهی به عنوان عملکرد آن جزل در هر کنرت در نظنر گرفتنه شند.

اولین آبیاری در  23مهرماو و  23آبان ماو تفاوت معننیداری مشناهدو
نشد (جدول  .)4همچنین با اولین آبیاری در این تاریخ بیشترین تعداد
گل در مترمربع ( )03/82حاصل شند .بنه طنوری کنه تعنداد گنل در
مترمربع در این تاریخ نسنبت بنه  23مهرمناو  50/11درصند افنزایش

مترمربع شمارش

یافت .از نظر تعداد گل در مترمربع بین شنرایط اولنین آبیناری در 23

شد و وزن کل بنهها در مترمربع انندازوگینری گردیند .بننههنای هنر

مهرماو و  23آبان ماو تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول  .)4سایر

مترمربع بسته به وزن آنها در گنرووهنای کمتنر از  2-8 ، 4-2 ، 4و

تحقیقات نیز نشان دادو است که زمان اولین آبیاری از عوامل مثثر بنر

همچنین در انتهای فصل رویش ،تعداد بنهها در ی

بیشتر از  8گرم تقسیم شدند .سس

بنهها در هر گروو شمارش شدند.

گل آوری و تعداد گل در زعفران میباشد (.)Sadeghi et al., 2003

صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل عملکرد گنل تنر ،تعنداد

مقایسه میانگین نشان داد که بنا اولنین آبیناری در  23آبنان مناو

گل در مترمربع ،وزن کل بنه ،متوسط وزن هر بنه ،تعداد کنل بننه در

بیشترین وزن تر کل بنه ( 325/38گرم در مترمربنع) و متوسنط وزن

مترمربع ،تعداد بنه کمتر از  4گرم در مترمربع ،تعداد بنه  4-2گنرم در

هر بنه ( 2/38گرم) حاصل شند (جندول .)4محمندآبادی و همکناران

مترمربع ،تعداد بنه  2-8گرم در مترمربع ،تعداد بنه سنگینتر از  8گرم

( )Mohammad Abadi et al., 2011نیز گزارش کردنند کنه زمنان

در مترمربع و طول برگ بود.

اولین آبیاری بر صفات رویشی زعفران اثر معنیداری نداشت .بنا اینن

از نمونهبرداری و ثبت اطﻼعات در برنامه  Excelنسنبت بنه

وجود تیمار انجام آبیاری در ابتدای مهرماو از نظنر وزن تنر کنل بننه و

پ

تجزیه و تحلیل دادوها با استفادو از نرمافنزار آمناری  SAS 9.1اقندام

متوسط وزن بنه نسبت به سایر تیمارهای آبیاری (ابتدای شنهریورماو و

گردید .برای مقایسه مینانگین صنفات منورد مطالعنه از آزمنون چنند

ابتدای آبنان مناو) برتنری نشنان داد .نتنایج اینن تحقینق بنا اصنول

دامنهای دانکن در سطح احتمال  3درصد استفادو شد.

فیزیولوژی برای تولید گل بیشنتر همناهنگی داشنته اسنت .زینرا کنه
آبیاری در این زمان باعث شروع گل انگیزی شندو و هرگوننه شنرایط

نتایج و بحث
نتننایج تجزیننه واریننان

تنش محیطی در این زمان به حداقل میرسد و پ
آزمننایش تننأثیر تنناریخ اولننین آبینناری و

تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شهرستان خواف در جدول 5

از پایان گلدهنی

با فراهم بودن رطوبت ،شروع رشند رویشنی و تولیند وزن تنر بننههنا
افزایش یافته است.
در این آزمایش ،با اولین آبیاری در  23آبان ماو بیشتنرین تعنداد

نشان دادو شدو است.

کل بنه در مترمربع ( ،)83/25تعداد بنه با وزن  2تا  8گنرم ( )00/87و
تأثیر تاریخ اولین آبیاری بر عملکرد زعفران

سنگینتر از  8گرم ( )8/22حاصل شد .همچنین با اولین آبیاری در 23

نشان داد که اثنر تناریخ اولنین آبیناری بنر

مهرماو بیش ترین تعداد بنه کمتر از  4گنرم ( )23/42بنه دسنت آمند.

عملکرد گل تر ،تعداد گل در مترمربع ،تعداد بنه کمتر از 2-8 ،4-2 ،4

عﻼوو بر این بیش ترین تعداد بنه با وزن  4تا  2گرم ( )42/15با اولین

و بیشتر از  8گرم در مترمربع و طول برگ در سطح  %2معنیدار بنود.

آبیاری در  52مهرماو حاصل شد .بیش ترین تعداد بنه در هر سه تاریخ

اما بر صفات وزن تر کل بنه ،متوسط وزن هر بنه و تعداد کل بنه اثنر

اولین آبیاری در محندودو وزننی  4-2گنرم قنرار داشنت (جندول .)4

نتایج تجزیه واریان

اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف
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مترمربع و طول برگ معنیدار بود .اما بر تعداد بنه کمتنر از  4گنرم در

دادند که زمان اولین آبیاری بنر تمنامی صنفات رویشنی زعفنران اثنر

مترمربع اثر معنیداری نداشت (جدول .)5

از گرووهای

در این تحقیق ،بنیشتنرین عملکنرد گنل ( 84/132کیلنوگرم در

معنیداری نداشت .همچنین نحوو توزیع بنهها در هر ی

وزنی و قطری مورد مطالعه ،تفاوت معننیداری را در بنین تناریخهنای

هکتار) در تیمار کودی  42تن در هکتار کود دامی بنه دسنت آمند بنه

مختلن آبیناری نشنان ننداد ،و در هنر سنه تناریخ آبیناری (ابتندای

طوری که عملکرد گل در این تیمنار نسنبت بنه شناهد (بندون کنود)

شهریورماو ،ابتدای مهرماو و ابتدای آبان ماو) ،بیش از  72درصد بنهها

 23/78درصد افزایش یافت .همچنین بین سایر سطوح کودی از نظنر

در محدودو وزنی  2-5گرم قرار داشتند و تنها حدود  22درصد بننههنا

صفت مزبور اختﻼف معنیداری مشناهدو نشند (جندول  .)3تحقیقنات

دارای وزن بیش از  1گرم بودند .آنها گزارش کردند که زمان آبیاری

نشان دادو است که بین مادو آلی خاک و عملکرد زعفران همبسنتگی

بسته به مرحله نموی بنهها میتواند اثنرات متفناوتی را ایجناد نمایند

مثبت و باالیی وجود دارد ( .)Munshi, 1994عﻼوو بنر اینن کناربرد

(.)Mohammad Abadi et al., 2011

کود دامی مهمترین عامل در افزایش تولید زعفران میباشد ( Behzad

در این تحقیق ،بیش ترین ( 02/07سانتیمتر) و کمتنرین (24/01

 .)et al., 1992برخﻼف نیاز کودی کنم اینن گیناو ،حندود  22تنا 82

سانتیمتر) طول برگ به ترتیب با اولین آبیناری در  23مهرمناو و 23

درصد تیییرات عملکرد گل به متییرهنای مربنوط بنه خناک از جملنه

آبان ماو به دست آمد به طوری که طول برگ با اولین آبیناری در 23

میزان مادو آلی وابسته است ( .)Temperini et al., 2009همچننین

مهرماو نسبت به  23آبان ماو به میزان  48/84درصند افنزایش یافنت

منبع تنأمینکننندو عنصنر غنذایی بنر عملکنرد گنل نینز منثثر اسنت

گل-

( .)Behdani, 2005با توجه به نتایج به دست آمدو از تحقینق حاضنر

ها ظاهر شوند .بنابراین هر چه اولین آبیاری در زعفنران زودتنر انجنام

میتوان استنباط نمود که افزودن کود دامی به خاک عﻼوو بنر تنأمین

شود ،برگها دارای طول بیشتری خواهند بود ( Mosaferi Ziaoldini

اغلب مواد غذایی بنهها بر خصوصیات فیزیکی خاک از جمله هوادهی،

.)et al., 2007

ظرفیت نگهداری رطوبت و تبادل عناصر غذایی تأثیرگنذار بنودو و بنر

(جدول  .)4آبیاری زودهنگام باعث میشود که ابتدا برگ و سس

تحقیقات نشان دادو است که عوامل مختلفی مانند فراهمنی آب و

عملکرد نهایی محصول نیز مثثر بودو است.

عناصننر غننذایی ( )Behdani et al., 2004و منندیریت آبینناری

در این آزمایش ،در تیمنار کنودی  42تنن در هکتنار کنود دامنی

( )Sadeghi et al., 2003بننر عملکننرد زعفننران مننثثر هسننتند.

بیشترین تعداد گل با  04گل در مترمربع حاصل شد بنه طنوری کنه

محمدآبادی و همکاران ( )Mohammad Abadi et al., 2011نشان

تعداد گل در مترمربع در این تیمنار نسنبت بنه شناهد  24/01درصند

دادند که با انجام اولین آبیاری در ابتدای مهرماو بیشترین عملکرد گل

افزایش یافت .همچنین بین سایر سطوح کنودی از نظنر اینن صنفت

حاصل شد ،درحالیکه علیزادو و همکاران ()Alizadeh et al., 2009

تفاوت معننیداری وجنود نداشنت (جندول  .)3محمند زادو و پاسنبان

بیان نمودند که تاریخ گلدهی و زمان انجنام اولنین آبیناری در گیناو

( )Mohammadzadeh & Pasban, 2007نیز گنزارش کردنند کنه

زعفران با توجه به اقلیم و دمای منطقه مورد مطالعنه بسنیار متفناوت

استفادو از کود حیوانی باعث درشتی و افزایش تعداد بنه میشنود و بنا

است .در مناطق با ارتفاع باالتر از سطح دریا و مینانگین دمنای کمتنر،

توجه به وجود رابطه مستقیم بنین وزن و تعنداد بننههنای درشنت بنا

معموالض تاریخ گلدهنی و زمنان آبیناری زودهنگنام و در اواینل پنانیز

راندمان تولید گل مزرعه ،مصرف کود دامی باعث افزایش تولیند گنل

میباشد .با کم شدن ارتفاع و باال رفتن دمای هوا تناریخ گنلدهنی و

خواهد شد.

زمان انجام اولین آبیاری به اواسط و حتی به اواخر پنانیز منتقنل منی-
شوند.

وزن تر کل بنه ( 242/55گرم در مترمربنع) و متوسنط وزن هنر بننه

تأثیر کودهای آلی بر عملکرد زعفران

نتایج تجزیه واریان

در این تحقیق با مصرف  42تن در هکتار کود دامنی بنیشتنرین

نشان داد که تأثیر تیمارهنای کنود آلنی بنر

عملکرد گل تر ،تعداد گل در مترمربع ،وزن تر کل بننه ،متوسنط وزن
هر بنه ،تعداد کنل بننه ،تعنداد بننه  2-8 ،4-2و بیشنتر از  8گنرم در

( 7/27گرم) حاصل شد .کمترین وزن تر کنل بننه ( 422/25گنرم در
مترمربع) و متوسط وزن هر بنه ( 3/12گرم) نیز در تیمار کودی شاهد
(بدون کود) وجود داشت (جدول  .)3الزم به ذکر است که وزن تر کل
بنه و متوسط وزن هر بنه در شرایط استفادو از  42تن در هکتنار کنود
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دامی نسبت به شاهد به ترتیب  57/44و  21/85درصد افزایش یافت.

که طول برگ در این تیمار نسبت به شاهد بنه مینزان  20/50درصند

اسید وزن تنر کنل

افزایش یافت (جدول  .)3امیری ( )Amiri, 2008نیز ضنمن گنزارش

بنه و متوسط وزن هر بنه به طور معنیداری نسبت به شناهد افنزایش

افزایش طول و سطح برگ زعفران در تیمار کود دامی ،اظهنار داشنت

یافت (جدول  .)3این نتایج بنا نتنایج تحقیقنات کنوچکی و همکناران

که مصرف کود دامی منجر به بهبود خصوصیات فیزیکنی و شنیمیایی

( )Koocheki et al., 2012کنه نشنان دادنند سنطوح بناالتر اسنید

خاک مانند میزان مواد آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی و افنزایش عناصنر

باعث افزایش متوسط وزن بنه میگردد ،انطباق داشت .اثرات

نیتروژن ،پتاسیم و کلسیم در خاک شد .همچنین تیموری و همکناران

بر رشد گیاهان به عواملی از قبیل افزایش جنذب

( )Teimori et al., 2013نشان دادند که بیشتنرین طنول بنرگهنا

آب و مواد غذایی ،افزایش فراهمی عناصر ،تقوینت و توسنعه سیسنتم

مربوط به تیمار کود گاوی بنود .نتنایج تحقینق حاضنر بنا فیزیولنوژی

ریشهای گیاو ،افزایش محتوای کلروفیل و نیز تیییر فعالیت آنزیمها در

کارکرد کود دامی و در اختیار قنرار دادن نیتنروژن بیشنتر بنرای گیناو

درون گیاو نسبت دادو شدو است ( .)Sabzevari et al., 2010بهدانی

هماهنگ است ،زیرا کودهای دامی ازت بناالیی در اختینار گیناو قنرار

( )Behdani, 2005نیز نشان داد که استفادو از کودهای آلی در گیناو

میدهند اما اسید هیومی

سبب افنزایش جنذب آب و منواد غنذایی،

زعفران موجب افزایش وزن تر بنهها شدو و میزان ریشنههنای بننه را

تقویت و توسعه سیستم ریشهای گیاو میشوند و بنا توجنه بنه اینکنه

افزایش میدهد که این اثرات ممکن است در نتیجه افنزایش رطوبنت

خاکهای مناطق کشت زعفران با کمبود عناصر غنذایی روبنرو منی-

خاک و نهایتاض رشد بهتر گیاو باشد .عﻼوو بر این تیمنوری و همکناران

باشند ،عک العمل کودهای دامی بسیار مشهود است.

عﻼوو بر این با مصرف  42لیتر در هکتار هیومی

هیومی

مثبت اسید هیومی

( )Teimori et al., 2013با بررسی اثر کودهای آلنی و شنیمیایی بنر

به طور کلی نتایج نشان داد که تاریخ اولین آبیاری بر کلیه صفات

و زراعی بنه زعفران نشنان دادنند کنه

مورد مطالعه به استثنای وزن تر کل بنه و متوسط وزن هر بنه زعفران

برخی خصوصیات مورفولوژی

اثر معنیداری در سطح ین

بیشترین میزان وزن کل بنه مربوط به تیمار کود گاوی بود.

درصند داشنت .اثنر تیمارهنای مختلن

در این تحقیق ،بیش ترین تعنداد کنل بننه در مترمربنع (،)12/27

کوددهی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای تعداد بنه کمتر از

تعنننداد بننننه کمتنننر از  )07/44( 2-8 ،)42/44( 4-2 ،)24/78( 4و

 4گرم معنی دار بود .مقایسه میانگین صفات نشان داد که بنیشتنرین

سنگینتر از  8گرم ( )7/78در شرایط استفادو از  42تن در هکتار کنود

عملکرد گل ،تعداد گل و تعداد بنه با وزن  4-2گرم با اولین آبیاری در

دامی حاصل شد .الزم به ذکر اسنت کنه تعنداد کنل بننه در شنرایط

 52مهرماو حاصل شد .درحالی که بیش ترین وزن تر کل بنه ،متوسنط

استفادو از  42تن در هکتار کود دامی نسبت به شناهد  24/77درصند

وزن هر بنه ،تعداد کل بنه ،تعداد بنه بنا وزن  2-8گنرم و تعنداد بننه

افزایش یافت .همچنین بین دو سطح کنودی  42تنن در هکتنار کنود

سنگینتر از  8گرم در شرایط اولین آبیاری در تاریخ  23آبنان مناو بنه

اسنید تفناوت معننیداری از نظنر

دست آمد .از نظر تعداد بنه کمتر از  4گرم و طول بنرگ تناریخ اولنین

صفات مزبور مشاهدو نشند .در نموننههنای شناهد (بندون کنود) نینز

آبیاری  23مهرماو نسبت به سایر تاریخهای اولین آبیاری برتری نشان

کمترین مقادیر برای این صفات به استثنای تعداد بنه کمتنر از  4گنرم

اسید و کود دامنی) نسنبت بنه

دامی و 42لیتر در هکتنار هیومین

داد و با مصرف کودهای آلی (هیومی

Teimori et al.,

شاهد (عدم استفادو از کود) کلیه صفات مورد مطالعه به طنور معننی-

 )2013نشان دادند که بیشترین تعداد بنههای باالی  8گرم و تعنداد

داری افزایش یافت به طوری که تیمار مصرف  42تن در هکتنار کنود

از

و زراعنی منورد بررسنی

به دسنت آمند (جندول  .)3تیمنوری و همکناران (

بنههای  4-8گرم مربوط به تیمار کود گاوی بنود .اسنید هیومین

دامی از نظر کلیه خصوصنیات مورفولوژین

طریق افزایش جنذب آب و منواد غنذایی ،افنزایش فراهمنی عناصنر،

زعفران برتری نشان داد .با توجه به اینکه خاک مناطق کشت زعفران

تقویت و توسعه سیستم ریشه ای گیاو ،افزایش محتوای کلروفیل و نیز

اغلب از لحاظ مواد غذایی ضعی میباشند با مصرف کود دامی مننابع

تیییر فعالیت آنزیمها در درون گیناو باعنث افنزایش رشند و عملکنرد

عناصر غذایی در اختیار گیاو قرار میگیرد و با کمن

گیاهان میشود (.)Sabzevari et al., 2010

می توان انتقال بهتر مواد را در گیاو فراهم نمود و در کل ی

در این آزمایش ،بیش ترین طول برگ ( 28/32سانتیمتر) زعفران
در شرایط استفادو از  42تن در هکتار کود دامی حاصل شد به طنوری

اسنید هیومین

مناسب برای گیاو و رشد رویشی خوبی را مشاهدو نمود.

اسنتقرار
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Abstract
In order to investigate the effects of first irrigation date and organic fertilizers on growth
and yield characteristics of saffron, an experiment was conducted as a split-plot based on a
randomized complete-block design with three replications, in Khaf city during growing
season 2013-2014. Date of first irrigation treatment in three levels (15 September, 30 October
and 15 November) was allocated as main plots and fertilizer treatment in five levels (control,
humic acid at 5 and 40 liters per hectare, cow manure at 5 and 40 t.ha-1) was set as subplots.
Analysis of variance showed that the date of first irrigation had a significant effect on all
studied traits except for total fresh weight of corm and the average weight of corm of saffron.
Effects of different organic fertilizer treatments on all studied traits were significant, except
for corm number with <4 g weight. The results showed that the highest flower yield (92.6
kg.ha-1), the number of flowers (25.80 m-2) and corms number with 4-6 grams weight
th

(40.93) were obtained in the first irrigation on 22 of October; While the maximum total fresh
weight of corm (563.58 g.m-2), the average weight of corm (6.58 g), total corm number
(85.13), corm number with 6-8 (22.87) and >8 g (8.00) weight were obtained in first irrigation
on 6th November. The first irrigation at 7th October was superior to the other irrigation
treatments for corm number with <4 g weight and leaf length. In addition, results indicated
that the flower and total fresh weight of corm were higher in 40 t.ha-1 cow manure fertilizer
compared to other treatments. Flower and total fresh weight of corm were increased by 15.78
and 37.44 %, respectively in 40 t.ha-1 cow manure compared to the control.
Keywords: Animal manure, Corm number, Corm weight, Humic acid, Number of flower

