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چکیده
در زراعت زعفران ،تولید و استفاده از بنههای مادریِ دارای وزن مناسب یکی از مه ترین عوامل تأثیرگذار بر میاان گلدهی گیشاه مشی-
باشد .در همین راستا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نظامهای مختل ک نهاده ،متوسط نهاده و پرنهادة ارگانیک و رایج بر رشد بنشههشای
دختری زعفران در طی یک دورة رشد یکسالة گیاه از مهرماه  4931تا اردیبهشت ماه سال  4931در قالب طر بلوکهای کامشل تصشادفی
با سه تکرار به اجرا درآمد .به منظور انطباق تیمارهای آزمایشی با قوانین کشاورزی ارگانیک ،طول دورة گشذاری معشادل بشا  71مشاه قبشل از
کاشت در این پژوهش در نظر گرفته شد و در طی آن از مصرف نهادههای ممنوعه پرهیا شد .بر اساس نتایج تجایة واریانس اثر تیمارهشای
آزمایشی بر اکرر صفات مربوط به رشد بنههای دختری معنیدار بود .مقایسة میانگین تیمارها نشان داد که میاان تفاوتها در درون هر نظام
کاشت بسیار ناچیا ،ولی مقدار تفاوت بین دو نظام کاشت رایج و ارگانیک قابل توجه بود .وزن کل بنشههشای موجشود در هشر کلشون و تعشداد
جوانههای گلدهنده به ازای هر بنه در نظامهای کاشت ارگانیک بهطور متوسط حدود  13درصد بیشتر از نظامهای کاشت رایج بود .مقشادیر
متوسط وزن تکبنه نیا برای سیست های ارگانیک و رایج به ترتیب  1/21و  7/11گرم تعیین شد .در نظام کاشت ارگانیک درصد بنشههشای
دختری با وزن کمتر از  1گرم کمتر از نظام کاشت رایج بود ( 23درصد در مقابل  81درصد) ،در حالیکه در نظام کاشت مذکور درصشد بنشه-
های دختری دارای وزن  1تا  43گرم ( 41/1در مقابل  49درصد) و بیش از  43گرم ( 41در مقابل  9درصد) بیشتر از سیسشت کاششت رایشج
بود .متوسط تعداد جوانة گل دهنده در هر بنه همبستگی معنیداری با وزن کل بنههای موجود در هر کلون (** ،)3/18میانگین وزن تک بنه
(** )3/11و نیا تعداد بنههای ریا (** )-3/12و درشت (** )3/14موجود در هر کلون نشان داد .بر اساس ضرایب همبسشتگی ،میشانگین وزن
تک بنه نیا ارتباطی قوی با تعداد بنة موجود در هر کلون (** ،)-3/11وزن بنههای موجود در هر کلون (** )3/29و نیا تعداد بنشههشای ریشا
(** )-3/83و درشت (** )3/84موجود در هر کلون داشت .در مجموع ،استفاده از مدیریت ارگانیک در مقایسشه بشا نظشام زراعشی رایشج تشأثیر
مطلوبی بر بهبود صفات رشدی بنههای دختری زعفران به خصو

میانگین وزن بنه و تعداد جوانههای دارای پتانسیل گلدهی اعمال نمود.

کلمات کلیدی :جوانة گلدهنده ،کشاورزی رایج پرنهاده ،گلدهی ،نظام ارگانیک ک نهاده ،وزن بنه.
 استاد گروه پژوهشی زعفران ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند -7دانشیار گروه زراعت و اصال نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 -9استادیار گروه پژوهشی زعفران ،دانشکذه کشاورزی دانشگاه بیرجند
 -1دانشیار گروه پژوهشی زعفران ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 -1مربی گروه زراعت و اصال نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
(* -نویسنده مسئول)mabehdani@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2016.40887
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رشدی بنه را به همشراه خواهنشد داششت (

مقدمه

Behdani & Fallahi,

یکی از چالشهای زراعشت زعفشران در ایشران پشایین بشودن

 .)2015چاجی و همکاران ( )Chaji et al., 2013گشاارش کردنشد

میانگین عملکرد ماارع این محصول میباشد .استفاده از بنههای

که با افاایش سطح مصرف فسفر تا  23کیلوگرم در هکتشار وزن

بذریِ دارای وزن مناسب روشی تأثیرگذار جهت رفع این مششکل

بنههای دختری زعفران افاایش و تعداد آنها کاهش یافته است،

در سالهای ابتدایی پس از

اما با افاایش سطح مصرف نیتروژن به  433کیلشوگرم در هکتشار

و کسب عملکرد مطلوب به خصو

کاشت میباشد ( .)Sadeghi et al., 2013در حال حاضر بنههشای

وزن بنههای دختری کاهش و تعداد آنها افاایش پیدا کرد.

مورد استفاده برای ایجاد ماارع جدیشد زعفشران عمشدتاً از مشاارع

صادقی و همکاران ( )Sadeghi et al., 2013بیان نمودند که

چندین سالهای که به دلیل کاهش عملکرد ،سن بهشرهبشرداری از

در طی یک چرخة زندگی زعفشران مشیتشوان از طریشق مصشرف

آنها به پایان رسیده است ،به دست میآیند .بنابراین ،بسشیاری از

کودهای آلی و شیمیایی در ک بستر کشت توأم با مصرف اسید

بنههای مورد استفاده دارای وزن مناسشبی نبشوده و بشا توجشه بشه

هیومیک و محلولپاشی عناصشر مشذایی ،در کنشارِ فشراه سشازی

اینکه بنههای با وزن کمتر از  8گرم تشوان گشلآوری محشدودی

کافیِ رطوبت از طریق تعداد دفعات مناسب آبیشاری ،بشیش از 81

دارند ،در سالهای اولیة پس از کاشت منابع زراعی جهت ایجشاد

درصد بنههشای ریشا را بشه وزن بشاالتر از  8گشرم رسشاند .نتشایج

توان گلدهی در بنههای ریا مصرف میششود (

Sadeghi et al.,

پژوهش رضوانیمقدم و همکشاران (

Rezvani-Moghaddam et

 .)2013; Koocheki et al., 2016aبرای رفع این نقیصه بایسشتی

 )al., 2014حشاکی از آن اسشت کشه بشا افشاایش سشطح مصشرف

ماارعی برای تکریر و تولید بنة استاندارد در مناطقی از کشور که

کودهای شیمیایی ( 713کیلشوگرم سشوپر فسشفات تریپشل ،13 +

شرایط اقلیمی مناسبتری برای رشد بنه دارند ،ایجشاد گشردد .در

 433یا  933کیلوگرم اوره در هکتار) و گوسشفندی ( 93 ،73و13

این ماارع میتوان در طی یک چرخة رشد از مهر تا اردیبهشت-

تن در هکتار) ،اکرر شاخاهای رشد بنة زعفران بهبود یافت ،در

ماه ،بنههای ریاِ جمعآوری شده از ماارع چندسشاله را بشا رعایشت

صورتی که با افاایش سشطح مصشرف کودهشای گشاوی (13 ،73

برخی اصول مدیریت زراعشی ماننشد مشدیریت علش هشای هشرز،

و 13تن در هکتار) و مرمی ( 43 ،1و  41تن در هکتار) اکرر ایشن

اعمال تیمارهای تغذیهای ،بشه

صفات روندی کاهشی نشان داد .بر اساس نتایج آنها ،بیششترین

Behdani

مقدار متوسط وزن بنه در تیمشار  433کیلشوگرم در هکتشار اوره و

فراهمی مطلوب آب و بهخصو

وزن مطلوب جهت کاشت در ماارعِ تولید گل رسشاند (
.)& Fallahi, 2015

با توجه به اینکه زعفران در ماارع تولید بنة بذری به صورت

بیشترین تعداد کل جوانههشای موجشود در هشر کلشون ،در تیمشار
مصرف  93تن کود گوسفندی بهدست آمد.

یکساله کشت میشود ،بنابراین به دلیل عشدم تششکیل پوششش

کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2016bنیا گشاارش

سایهاندازِ مناسب قدرت پایینی جهت رقابت بشا علش هشای هشرز

کردند که مصرف  433کیلوگرم در هکتار اسید هیومیشک ،مقشدار

خواهد داشت .عل های هرز از طریق رقابت بر سر منشابع و نیشا

شاخاهای متوسط تعداد جوانه در هر بنه ،متوسشط قطشر بنشه و

نفوذ در داخل بنهها و احتماالً میابشانی عوامشل بیمشاریزای بنشه

متوسط وزن بنة زعفران را به ترتیب به میاان  48 ،3و  14درصد

موجب بروز مششکالتی ششده و در نهایشت کشاهش خصوصشیات

افاایش داد .نتایج تحقیق دیگری نشان داد که مصشرف خشاکی
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 413کیلوگرم در هکتار کود کامل مخلوط در اوایل اسفندماه تأثیر

ایستگاه تحقیقشاتی محشل اجشرای آزمشایش دارای اقلشی گشرم و

مربتی بر وزن بنههای دختری زعفران برجا گذاشت ،اما محلشول-

خشک بوده و میانگین بارندگی و دمشای سشالیانة آن بشه ترتیشب

پاشی عناصر مذایی در همین زمان نقشی در افشاایش معنشیدار

 474میلیمتر و  42درجة سانتیگراد میباشد .تیمارهای مختلش

عملکرد بنههای دختری زعفران نداششت (.)Asadi et al., 2014

مورد بررسی در این آزمایش در جدول  4ارایشه ششدهانشد .مقشدار

نتایج پژوهش مشابهی نیا حاکی از آن اسشت کشه مصشرف کشود

نیتروژن و فسفر مورد استفاده در این آزمایش با توجه بشه نتشایج

دلفارد بهعنوان یک کود اختصاصی زعفشران حشاوی  47درصشد

آنالیا خاک (جدول  ،)7توصیه کودی ارائهشده توسط آزمایششگاه

ازت 8 ،درصد فسفر 1 ،درصد پتاسی و کالتهشای آهشن ،روی،

خاک و مرور برخی منشابع علمشی مششابه (

منگنا و مس تأثیر مربتی بر رشد بنههای دختشری زعفشران دارد

 )Rezvani-Moghaddam et al., 2014تعیین ششد .در خصشو

(.)Koocheki et al., 2011

محلولپاشی عناصر مذایی نیا مقدار توصیهشده توسشط ششرکت

;Chaji et al., 2013

با توجه به اینکه استفاده از بنههشای مشادری ریشا در مشاارع

سازنده بهعنوان تیمار متوسط نهاده در نظر گرفته ششد و مقشادیر

زعفران موجب اتالف هاینه و کاهش عملکرد محصول میشود،

نص و دو برابر مقدار توصشیه ششده نیشا بشهترتیشب بشه عنشوان

انجام پژوهش در خصو

روشهای مطلشوب مشدیریت زراعشی

تیمارهای ک نهاده و پرنهاده انتخاب شدند.

جهت افاایش وزن بنه در این گیاه دارای اهمیت است .بر همین

اسشتقرار اولیشة یشک نظشام مشدیریتیِ ارگانیشک و تقویشت

اساس در پژوهش کنونی پاسخ رشدیِ بنههای دختشری زعفشران

حاصلخیای خاک نیازمند سپری شدنِ یک دورة زمانی است که

به دو روش مدیریتیِ وجین دستی و کنترل شیمیایی علش هشای

دورة گذار 4نامیده میشود .طشول دورة گشذار بسشتگی بشه سشابقه

هرز توأم با مدیریت تغذیهای گیاه در قالشب نظشامهشای مختلش

بهرهبرداری از زمین ،تجربة کشاورز و وضعیت اکولوژیکی منطقه

رایج و ارگانیک بررسی میششود .فراهمشی مطلشوب نهشادههشای

متفاوت میباشد .این مشدت طبشق قواعشد آیفشوم بشرای گیاهشان

تأمین مناسب عناصر مشذایی از طریشق منشابع

چندساله  48ماه قبل از برداشت میباشد و برای گیاه زعفران نیا

زراعی بهخصو

کودهای آلی و شیمیایی از عوامل بسیار مهش در رششد و تکریشر

حداقل مدت الزم همین  48ماه پیشنهاد شده اسشت (

بنههای دختری زعفران مشیباششد .بنشابراین ،هشدف از پشژوهش

 .)et al., 2016بر این اساس ،در آزمشایش کنشونی مارعشة مشورد

کنونی ارزیابی میاان تأثیرپذیری وزن بنه از مقدار مصرف نهاده-

استفاده به مدت  71ماه قبل از کاشت آیش بوده و در آن از هیچ

عناصشر مشذایی در قالشب دو نظشام

نوع مادة ممنوعه در کشاورزی ارگانیک استفاده نشد .افشاون بشر

های کشاورزی به خصشو
زراعی رایج و ارگانیک بود.

Behdani

این ،در زمان کاشت نیا بین قطعشه آزمایششی بشا مشاارع مجشاور
فاصله مناسبی در نظر گرفته شد و در طی دوره رشد گیاه نیشا از

مواد و روشها

نهادههای میرمجاز استفاده نشد.

در این آزمایش تأثیر سیست های مختلش پرنهشاده ،متوسشط
نهاده و ک نهادة ارگانیک و رایج بر شاخاهای رشدی بنههشای
دختری زعفران بررسی شد .برای این منظور آزمایششی در قالشب
طر بلوکهای کامل تصادفی با  1تیمشار و  9تکشرار در مارعشة
تحقیقاتی گروه پژوهششی زعفشران ،دانششگاه بیرجنشد اجشرا ششد.

1 - Conversion period
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جدول  -1تیمارهای مختلف پر نهاده ،متوسط نهاده و کمنهادة ارگانیك و رایج
Table 1- Different low, medium and high input organic and conventional treatments

تیمار
Treatment

رایج پرنهاده

رایج متوسط
نهاده

رایج کمنهاده

ارگانیك کم-
نهاده

ارگانیك پرنهاده

ارگانیك متوسط
Medium
input organic

15

High input
conventional
system

Medium input
conventional

Low input
convention
al system

High input
organic

0

0

0

45

30

0

0

0

3 (Jan 18-March
)8- April 13

2 (Jan 18)March 8

)1 (March 8

Yes

Yes

Yes

No

No

No

200

150

100

0

0

0

200

150

100

0

0

0

3 (Jan 18March 8)April 13

2 (Jan 18-March
)8

)1 (March 8

0

0

0

6 in 1000

4 in 1000

2 per 1000

0

0

0

Low input
organic

مشخصات
Characteristics

مصرف کود گاوی
Cow manure application
)(ton.ha-1

دفعات وجین دستی عل های هرز
Hand weeding (Time
)during growth cycle

ضد عفونی بنه قبل از کاشت توسط
بنومیل با ملظت دو در هاار
Pre-planting corm
disinfection by benomyl (2
)per 1000

مصرف سوپرفسفات قبل از کاشت
Pre-planting application of
)super-phosphate (kg.ha-1

مصرف اوره در سه نوبت همراه
آبیاریهای اول ،دوم (پس از گلدهی)
و در  43اسفند
Urea application after first
and second irrigations and
)Feb. 29 (kg.ha-1

دفعات مصرف علفکش سوپرگاالنت
با ملظت  4/1لیتر در هکتار
Super-Galant herbicide
application at the rate of
1.5 l.ha-1

محلولپاشی عناصر مذایی در 48
اسفند با کود سه بیست
Nutrient spraying in March
8

کشت زعفشران در مهرمشاه سشال  4931در کشرتهشایی بشه

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وضعیت رشدیِ

مساحت  43مترمربع با استفاده از بنههای مادری با متوسشط وزن

بنههای دختری زعفران ،در تاریخ  73اردیبهشتماه سشال 4931

 1گرم انجام شد .برخی خصوصیات فیایکشی و ششیمیایی خشاک

تعداد چهار کلون به صورت تصادفی و با اسشتفاده از کشوادرات از

مورد استفاده در این آزمایش در جدول  7ارایه شده است .تشراک

هر کرت برداشت شد .در آزمایشگاه صفات مرتبط بشا رششد بنشه

کشت بنهها  433بنه در مترمربع ،فاصله بین ردی هشای کاششت

شامل تعداد بنههای دختری موجود در هر کلون ،وزن کشل بنشه-

 71سانتیمتر ،فاصلة رویردیفی  1سانتیمتر و عمق کاشت بنشه

های موجود در هر کلون (با و بدون فلس) ،وزن کل فلشسهشای

نیا  73سانتیمتر در نظر گرفته شد .آبیشاری تمشامی کشرتهشای

موجششود در هششر کلششون ،متوسششط وزن هششر بنششة دختششری و تعششداد

آزمایشی به صورت مرقابی بسته به شرایط اقلیمی و نیاز گیاه به

جوانههای دارای پتانسیل گلدهی اندازهگیری شد.

تعداد  1نوبت در طی فصل رشد گیاه انجام گرفت.
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جدول  -2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 2- Some chemical and physical indices of experimental soil

غلظت کلر

غلظت منیزیوم

غلظت کلسیم

غلظت بیکربنات

شاخص واکنش

هدایت الکتریکی

)Cl- (meq.l-1
91.13

)Mg+2 (meq.l-1
35.44

)Ca+2 (meq.l-1
13.16

)HCO3 (meq.l-1
7.59

pH
7.91

)EC (dS.m-2
7.82

غلظت پتاسیم

غلظت فسفر

درصد نیتروژن

میزان سدیم جذبی

غلظت سدیم

غلظت پتاسیم

-1

+

+

-1

)K (ppm
297

)P (ppm
12.4

)N (%
0.09

SAR
8.27

) Na (meq.l
40.72

) K (meq.l
1.62

درصد کربن آلی

بافت خاک

درصد رس

درصد سیلت

درصد شن

درصد اشباع

)O.C (%
0.70

Soil texture
لومLoam-

)Clay (%
18

)Silt (%
40

)Sand (%
42

)SP (%
39.5

در این آزمایش جوانههای درشت کامالً متورمی کشه بیششتر

متوسط نهاده مشاهده شد ،هر چند که مقدار تفاوت این سه نظام

آنها در رأس بنه واقع هستند ،به عنوان جوانة گلدهنده فشرف

زراعی برای صفات ذکر شده از نظر آماری معنشیداری نبشود .بشا

شد ( .)Koocheki et al., 2016به منظور تعیین دقیشقتشر پاسشخ

وجود اینکه هر سه نوع نظام مدیریتیِ رایج از نظر بیشتر صشفات

رشدی بنههای دختری به تیمارهای آزمایشی ،سشه طیش وزنشیِ

مربوط به وزن و تعداد بنههای دختریِ زعفشران اختالفشات قابشل

مختل برای بنه ،شامل بنههای بشا وزن کمتشر از  1 ،1تشا  43و

توجهی نداشتند ،اما در مجمشوع فششردهسشازی نظشام زراعشی بشا

بیش از  43گرم در نظر گرفته شد و سپس تعداد بنههای موجشود

استفاده از مصرف نهادههای برونمارعهای بطور نسشبی موجشب

در هر یک از گروههای وزنی ثبت گردید .افاون بر این ،عملکرد

کاهش صفات رشدیِ بنههای دختری شد (جدول  .)1این نتشایج

بنة حاصل از هر تیمار در هر یک از گروههای وزنیِ مورد بررسی

به یافتههای رضوانیمقدم و همکاران (

از مساحتی معادل با  133سانتیمترمربع نیا تعیین شد.

 )et al., 2014ه خوانی دارد .آنها گاارش کردنشد کشه افشاایش

Rezvani-Moghaddam

تجایه و تحلیل آماریِ دادههای آزمایشی با اسشتفاده از نشرم

میاان نیتروژن مصرفی از  13به  433کیلوگرم در هکتار موجشب

افاار  SAS 9.1انجام گرفت و میانگینها نیا با کمک آزمون چند

بهبود وضعیت رشدیِ بنههای دختری شد ،امشا افشاایش مصشرف

دامنهای دانکن در سطح احتمشال  1درصشد مشورد مقایسشه قشرار

این کود به  933کیلوگرم در هکتار تأثیری بر افاایش رششد بنشه

گرفتند.

نداشت .نتایج تحقیق دیگشری نیشا نششان داد ،در ششرایطی کشه
میاان نیتروژن موجود در خاک بیش از حد نیاز گیاه باششد ،رششد

نتایج و بحث

رویشی گیاه زیاد شده و با افاایش تعشداد بنشههشای خشواهری از

تعداد و وزن بنههای دختری

متوسشط وزن آنهشا کاسشته مشیششود (.)Teimori et al., 2013

تأثیر نظامهای مختل رایشج و ارگانیشک بشر وزن بنشههشای

خشرمدل و همکشاران (et al., 2010

 )Khorramdelدر تحقیقشی

موجود در هر کلون ،تعداد جوانههشای دارای پتانسشیل گلشدهی و

گاارش کردند که مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنشه بشه دلیشل

متوسط وزن هر بنه معنیدار و بر تعداد بنة دختری موجود در هر

آزادسازیِ سریعِ عناصشر مشذایی عمشدتاً باعش تخصشیا مشواد

کلون بیتأثیر بود (جشدول  .)9در بشین سشه سیسشت پشر نهشاده،

فتوسنتای به اندامهای هوایی شده ،در حالیکه کودهای آلی بشه

متوسط نهاده و ک نهادة ارگانیک بیشترین مقادیر وزن کل بنشه-

دلیل آزادسازی تدریجیِ عناصر موجب تخصیا متعادلتر کربن

های موجود در هر کلون و تعداد جوانههای گشلدهنشده در نظشام

فتوسنتای بین اندامهای هوایی و زیرزمینیِ گیاه میشوند.
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نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که اختالفشات مربشوط بشه

تر تأثیر تیمارهای ارگانیک و رایج در طی چندین سال نیا مشورد

وضعیت رشدی بنههای دختری در درون هر نظام زراعی معنشی-

بررسی قرار گیرد .تأثیر مناسبتر تغذیة زعفران توسشط کودهشای

دار نبود ،اما در بین دو سیست رایج و ارگانیشک اختالفشات قابشل

آلی در مقایسه با کودهای شیمیایی بر رشد بنههای دختری ایشن

توجهی مشاهده شد .عدم افاایش قابل توجه شاخاهشای رششد

گیاه پیش از این توسط تیمشوری و همکشاران (

بنه بشا افشاایش مصشرف نهشادههشای کششاورزی در دو سیسشت

 )2013نیا گاارش شدهاست .نظامهای کشاورزی رایج بشه دلیشل

ارگانیک و رایج ،احتماالً ناشی از وجود مقشادیر مناسشبی عناصشر

مصرف نهادههای برونمارعهای خصوصاً اتکای بیش از حشد بشه

مذایی در خاک مورد استفاده جهشت کاششت زعفشران و یشا نیشاز

کودهای میرآلی موجب عدم تعادل باروری خاک به ویژه از حی

مذایی پایینِ این گیاه میباششد .مطالعشات نششان مشیدهشد کشه

تأمین عناصر ک مصرف و نیا تخریب سشاختار خشاک مشیششوند

زعفران گیاهی قانع و ک توقع است و معموالً برای تولید حداکرر

(Sharafkhane et al., 2015

 .)Gholamiبشا توجششه بشه اینکششه

عملکرد به سطو کمی از عناصر مشذایی نیشاز دارد و گشاهی در

ساختار خاک یکی از عوامل مه بر رشد بنههای دختری زعفران

صورت باال رفتن میشاان مصشرف کودهشا ،ممکشن اسشت رششد و

مشششیباششششد (et al., 2015

 ،)Aghhavani-Shajariکشششاهش

عملکرد این گیاه کاهش پیدا کند ( .)Yaghoubi et al., 2014در

خصوصیات رشدی بنه در نظامهای کشاورزی رایج دور از انتظشار

همین ارتباط رضوانیمقدم و همکاران (

Rezvani-Moghaddam

Teimori et al.,

نمیباشد.

 )etگاارش کردند که مصرف بشیش از حشد کودهشای

با وجود عدم تفاوت معنیدار بین مقادیر متوسط وزن هر بنشه

گاوی و مرمی موجب کاهش شاخاهای مربوط به رشد بنه در

در درون نظامهای ارگانیک و رایج ،مقدار ایشن ششاخا در سشه

زعفران گردید.

نظام ارگانیک به طور متوسط  12درصد بیشتر از سه نشوع نظشام

al., 2014

با وجود باالتر بودن نسبیِ ( 43درصد) تعداد بنههای دختشری

مدیریتیِ رایج بود .بر این اساس ،بیشترین مقدار متوسط وزن هر

موجود در هر کلون در نظامهای زراعی رایج ،اما به طور متوسشط

بنة دختری در تیمار نظام ارگانیک ک نهاده ( 1/32گرم) و کش -

مقادیر وزن کلبنههای دختری موجود در هر کلون (بشا و بشدون

ترین مقدار این صفت در نظام رایج کش نهشاده ( 7/18گشرم) بشه

فلس) و نیا تعداد جوانههای گشلدهنشدة موجشود در هشر بنشه در

دست آمد (شکل  .)4کود دامی در خاک ،ضمن تأمین مقشادیری

نظامهشای ارگانیشک بشه ترتیشب  19 ،13و  14درصشد بیششتر از

عناصر مذایی ،باع بهبود ساختمان خشاک ،افشاایش نگهشداری

میانگین سه نظام زراعی رایج بود (جدول  .)1در مجمشوع ،نتشایج

رطوبت ،توسعة رشد ریشه ،بهبود رشد سشباینهای ،تنظشی  pHو

مقایسة میانگینها نشاندهنشدة برتشری قابشل توجشه نظشامهشای

افاایش فعالیتهای بیولوژیکی خاک مشیششود (

ارگانیک بر نظامهای زراعی رایج جهت افاایش وزن بنه و تعشداد

 .)2008تقویت ساختار فیایکی و اصشال خصوصشیات ششیمیایی

جوانههای گلدهندة موجود در هشر بنشة دختشری بشود و در بشین

خاک توأم با فراه سازی مطلشوب رطوبشت از عوامشل تأثیرگشذار

نظامهای زراعی ارگانیک نیا بیشترین مقدار این صفات در تیمار

مصرف کودهای آلی بر رشد بنههشای زعفشران مشیباششند ،زیشرا

نظام زراعی متوسط نهاده و سپس نظام زراعی ک نهاده به دست

کودهای آلی با کاهش وزن مخصو

ظاهری و افاایش میشاان

آمد (جدول  )1با توجه به اینکه نتایج آزمایش کنونی حاصل یک

تخلخل خاک شرایط مناسبی برای رشد بنهها فشراه مشیکننشد

دورة رشد زعفران میباشد ،بهتر است جهت ارائه قفاوتی دقیق-

(.)Teimori et al., 2013

Fallahi et al.,
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شکل  -1تأثیر نظامهای مختلف رایج و ارگانیك بر میانگین وزن بنههای دختری زعفران
Figure 1- Effect of different organic and conventional systems on mean fresh weigh of saffron replacement corms.

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Means followed by at least one similar letter have no significant different at 5% level of probability.
, MOS:ارگانیک پرنهاده =, HIO: high input organicارگانیک متوسط نهاده =, MIO: medium input organicارگانیک ک نهاده=LIO: low input organic
رایج متوسط =, MIC: medium input conventionalرایج ک نهاده =, LIC: low input conventionalمیانگین سیست های ارگانیک =mean of organic systems
میانیگن سیست های رایج=  ,MOC: mean of conventional systemsرایج پرنهاده =  ,HIC: high input conventionalنهاده

در پژوهش مشابهی بر روی گیاه مدهایِ سیبزمینی ششیرین

داد (جدول  .)1در مجموع ،اختالفات موجود بین سه نظام زراعی

 )Dioscoreaتنظی شاخا واکنش ،افشاایش میشاان مشادة

ارگانیک و نیا بین سه نظشام رایشج از نظشر توزیشع تعشداد بنشه در

آلی و جمیعت ریاجانداران ،افاایش توان نگهداری آب در خاک و

گروههای وزنی مختل چندان قابل توجشه نبشود ،ایشن در حشالی

ظاهریِ خاک از عوامل

است که تفاوت بین میانگین نظامهای رایج با میانیگن نظامهای

مه اثرگذار بر بهبود عملکرد کمی و کیفشیِ مشده گشاارش ششد

ارگانیک از این نظر چش گیر بود .بر این اساس ،مدیریت زراعشیِ

(.)Suja & Sreekumar, 2014

رایج باع افاایش تعداد بنههای ریا و کشاهش تعشداد بنشههشای

(sp.

نیا کاهش تراک ذرات و وزن مخصو

متوسط و درشت گردید (جدول  .)1به طور متوسط درصشد بنشه-
گروهبندی وزنیِ بنههای دختری

های ریا ،متوسط و درششت در نظشامهشای زراعشی ارگانیشک بشه

تأثیر تیمارهای آزمایشی بشر صشفات تعشداد و وزن بنشههشای

ترتیب  41/17 ،13/3و  41/12درصد بود ،ولی این مقادیر بشرای

موجود در هر کلون در سه گروه بنههای ریشا (کمتشر از  1گشرم)،

میانیگن سه نظام زراعی رایج به ترتیب  49 ،81و  9درصد تعیین

متوسط ( 1تا  43گرم) و درشت (بیش از  43گرم) معنشیدار بشود

شد (شکل  .)7بنابراین ،مدیریت زراعی زعفران بر اساس اصشول

(جدول  .)9نظام ارگانیک ک نهاده ک ترین تعداد بنههای دختری

کششاورزی ارگانیششک تاحشدودی موجششب افشاایش وزن بنششههششای

ریا و بیشترین تعداد بنههای درششت را در بشین تمشامی تیمارهشا

دختری شد .در همین ارتباط خرمدل و همکاران (

تولید نمود ،در حالی که نظام رایج متوسط نهاده بیششترین تعشداد

 )et al., 2010در پژوهشی گشاارش کردنشد کشه مشدیریت نظشام

بنههای ریا و ک ترین تعداد بنههای درشت را به خود اختصشا

زراعی بر مبنای بهرهگیری از اصول ک نهشاده بشا مصشرف کشود

Khorramdel
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دامی به دلیل بهبود ویژگیهای فیایکی ،شیمیایی و بیولشوژیکی

زعفران ،عمدتاً تعداد بنههای دختری افاایش یافته و درصد کمی

خاک و همچنین آزادسازی تدریجی عناصر مشذایی متناسشب بشا

از بنههای تولیدی دارای وزن باالتر از  43گرم میباشند .افاایش

رشد گیاه ،باع افاایش تسهی کربن به بافتهای زیرزمینی و به

رشد و عملکرد گیاهان مدهای در نظامهای کششاورزی ارگانیشک

تبع آن افاایش وزن اندام زیرزمینی گیاه (در زعفران برآیند تعداد

عمدتاً ناشی از بهبود خصوصیات خاک جهت رشد مناسشب انشدام

و متوسط وزن بنههای دختری) میشود.

زیرزمینیِ گیاه و به میاان کمتری ناشی از فراهمی متعادل و بشه

بیشترین مقدار عملکرد بنههای ریا در هر کلون نیا در تیمار
نظام رایج متوسط نهاده و ک ترین مقدار این ششاخا در تیمشار

موقششع عناصششر مششذایی بششرای رشششد گیششاه مششیباشششد (

& Suja

.)Sreekumar, 2014

ارگانیک ک نهاده به دست آمد .تیمار ارگانیک پرنهاده بیششترین
عملکرد بنههای متوسط و تیمارهای ارگانیک ک نهاده و متوسط
نهاده نیا بیشترین مقادیر عملکرد بنههای درشت در هر کلون را

ضرایب همبستگی بین صفات مربوط به رشد بنه

وزن بنه و میانگین تعداد جوانه در هشر بنشه دو عامشل مهش

دادند .در مقایسة بین میانگین سه نظام رایج با

جهت کسب عملکرد مطلوبِ گل در زراعت زعفشران مشیباششند

میانگین سه نظام زراعی ارگانیک نیا ،عملکرد بنههای درشت در

( .)Behdani & Fallahi, 2015نتایج ضشرایب همبسشتگی نششان

نظام ارگانیک  81درصد بیشتر از مدیریت رایج بشود (جشدول .)1

داد که وزن بنه از صفت تعداد بنة دختری موجشود در هشر کلشون

به خود اختصا

ایششن یافتششههششا بششه طششور نسششبی بششا نتششایج کششوچکی و همکششاران
( )Koocheki et al., 2014در خصو

تأثیر مربت نظام تغذیهایِ

ارگانیک بر توزیع وزنیِ بنههای دختشری زعفشران مطابقشت دارد،

**

تأثیر میپذیرد (  ،)-3/11بهطوری که این صفت با تعداد بنشه-
**

های ریا ارتباط منفی (  )-3/83و بشا تعشداد بنشههشای درششت
**

ارتباط مربت (  )+3/84داشت.

هر چند که نتایج آنهشا نششان داد کشه در اولشین چرخشة زنشدگی

شکل  -2درصد بنههای دختری زعفران در سه گروه وزنیِ مختلف تحت تأثیر نظامهای زراعی رایج ( )CSو ارگانیك ()OS
Figure 2- Percentage of corms in three weight categories in organic (OS) and conventional (CS) systems.
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تعداد جوانة گلدهندة موجود در هر بنه نیشا بشا صشفات وزن

طریق کاهش تعداد بنه در هر کلون موجب افاایش متوسط وزن

کل بنههای موجود در هشر کلشون (** )+3/18و تعشداد بنشههشای

هر بنة تولیدی شود ( .)Behdani & Fallahi, 2016بنابراین ،بشه

درشت (** )+3/14ارتباط مربت و با صفت تعشداد بنشههشای ریشا

نظر میرسد برای حصول عملکرد مطلشوب جهشت افشاایش وزن

موجود در هر کلون (** )-3/12ارتباط منفی نشان داد .همچنشین

حداقل  23درصد بنهها به بشاالتر از  8گشرم ،بایسشتی عشالوه بشر

دو شاخا مه تأثیرگذار بر گلدهی زعفران یعنشی تعشداد جوانشة

مدیریت تغذیهایِ متکی بر کودهای آلی ،سایر عوامل مدیریتی را

گلدهنده و میانگین وزن هر بنه ارتباط قشوی و مربتشی بشا هش

نیا به طور همامان به خدمت گرفت .افاون بر این ،با توجشه بشه

داشتند (** .)+3/11بر اساس نتایج همبستگیِ بین صفات ،تعشداد

اینکه در آزمایش کنونی مقدار هشدایت الکتریکشی خشاک مارعشه

بنههای ریا و درشت موجود در هر کلون نیا دارای رابطة منفشی

(جدول  ،)7باالتر از حداکرر مقدار مناسب برای زعفران ( 1دسی-

بودنششد (**( )-3/11جششدول  .)1در مجمششوع نتششایج حاصششل از

زیمنس بر متر) بود ،به نظر میرسد که تأثیر حقیقشیِ تیمارهشای

همبستگی بین صفات مربوط به رشد بنههشای دختشری زعفشران

ارگانیک و رایجِ مورد استفاده مشیتوانسشت بیششتر از ایشن مقشدار

نشان میدهد که برای افاایش پتانسیل گلدهی در این گیاه بایشد

باشد ،زیرا که مقدار شوری خاک تأثیری قابل توجهی بشر مقشدار

از طریق افاایش میانگین وزن هر بنه ،تعداد جوانههای گلدهنده

انحالل عناصر مذایی دارد .پیشنهاد میشود در آزمایشات مششابه

را افاایش داد.

که مقدار هدایت الکتریکی خاک باالتر اسشت از گشوگرد معشدنی

نتایج پژوهش کنشونی نششانداد کشه بشا مشدیریت تغذیشهایِ
ارگانیک زعفران میتوان در طشی یشک دورة  2ماهشه حشدود 41

جهت تنظی شاخا واکنش خاک و در نتیجه بهبشود انحشالل-
پذیری عناصر مذایی استفاده شود.

درصد بنهها را بشه وزن بشاالتر از  43گشرم رسشاند (ششکل  .)7در
پژوهش مششابهی صشادقی و همکشاران ()Sadeghi et al., 2013

نتیجهگیری

بیان داشتند که از طریق مصرف منشابع تغذیشهای در کش بسشترِ

یافتههای این پژوهش نشان داد که بشا اسشتفاده از مشدیریت

کاشت همراه با فراه سازی کافیِ رطوبت بواسطة تعشداد دفعشات

زراعت ارگانیک مبتنی بر اصول کش نهشاده مشیتشوان حشدود 73

مناسب آبیاری در کنار مصرف نیتشروژن در اواخشر آبشان مشاه ،دو

درصد از بنههای زعفران را در طی یک چرخة رشد گیاه به وزنی

مرحله مصرف اسید هیومیک و نیا تغذیشة برگشیِ گیشاه در اواخشر

رساند که پتانسیل باالیی جهت گلدهی داشته باشند .بایشد توجشه

بهمن ماه ،میتوان در طی یک دورة  2ماهه وزن  33درصد بنه-

داشت که در آزمایش کنونی این مقدار در شرایطی به دست آمشد

های زعفران را به باالتر از  8گرم رساند .سایر عوامل مه مشؤثر

که هدایت الکتریکی خاک باالتر از حشد بحرانشی مناسشب بشرای

Koocheki

زعفران بود .بنابراین ،در شرایط استفاده از خشاک مناسشب ،تشأثیر

 ،)et al., 2016aشرایط اقلیمی ،مصرف تقسشیطی کشود نیتشروژن

حقیقیِ تیمارهای آزمایشی بر افاایش وزن بنه میتوانشد بشیش از

بافششت خششاک (Aghhavani-

این مقدار باشد .در این پژوهش برتشری قابشل توجشه نظشامهشای

 ،)Shajari et al., 2015مشیباششند .افشاون بشر ایشن ،اسشتفاده از

کشاورزی ارگانیک در مقایسه با سیست های زراعی رایشج جهشت

هورمونهایی کشه باعش مالبیشت انتهشایی و جلشوگیری از رششد

افاایش شاخاهای رشدیِ بنههای دختری زعفران نتیجهگیری

جوانههای جانبیِ روی بنة مادری میشوند نیا احتماالً میتواند از

شد .به نظر میرسد.

بر رشد بنههای دختری زعفران شامل تاریخ کاشت (
(& Fallahi, 2016

 )Behdaniو
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.رشدی بنهها در مقایسه با سیست هشای زراعشی ارگانیشک ششود

،در ماارع تولید بنة بذری زعفران بایستی مدیریت تغذیشهای

پیشنهاد میشود جهت افاایش بیشتر درصد بنههای استاندارد در

عمدتاً متکی بر مصرف کودهای آلشی باششد و اسشتفاده از منشابع

زراعت زعفران بایستی عالوه بر مدیریت تغذیهای سشایر عوامشل

شیمیایی نیا در زمان و مقدار مناسب به عنوان یک عامل مکمل

-  بافت خاک و تاریخ کاشت نیا به طور هش،اثرگذار مانند آبیاری

 استفاده از نظامهای کششاورزی، در مجموع.مورد توجه قرارگیرد

.زمان مورد توجه قرار گیرد

 اسشتفاده از علفکشش و،رایج شامل مصشرف کودهشای ششیمیایی
 نتوانسشت موجشب بهبشود وضشعیت،ضدعفونی بنه قبل از کاشت
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Abstract
The use of corms with appropriate weight is one of the main factors in the flowering of saffron.
Thus, the impacts of six organic (OS) and conventional (CS) production systems on the growth of
saffron replacement corms was studied during one growth cycle from October 2015 up to May 2016 in
this experiment. The experiment was conducted based on a randomized complete block design with
three replications and six treatments including low, medium and high input organic systems as well as
low, medium and high input conventional systems. A transition period of 24 months was considered in
the chosen field before corm planting. Based on the results of an analysis of variance, the effect of
experimental treatments was significant on the growth properties of most replacement corms (RC).
The results of means comparison revealed that the differences within each organic or conventional
system were insignificant but they were found to be considerable between the two OS and CS
production systems. Total RC weight per clone and the number of flowering buds per RC in the OS
production system were on the average 40% more than that of the CS production system. The amount
of mean RC weight for OS and CS was 4.75 and 2.54g, respectively. The percent of RC with weight
of less than 5g in the CS production system was higher than that of the OS production system (70 vs.
84%), while the percent of RC in 5-10g (13 vs. 14.5%) and more than 10g (3 vs. 15.7%) categories in
the OS production system were more than that of the CS production system. The mean value of
flowering buds had a significant correlation with the total RC weights per clone (+0.58**), mean RC
weight (+0.64**), number of small RC (-0.57**) and number of large corm per clone (+0.61**). In
addition, there was a significant correlation between the mean RC weight with the number of RC per
clone (-0.55**), the RC weight per clone (+0.73**), the number of small RC (-0.89**) and the number of
large RC per clone (+0.81**). Overall, the employment of OS had a significant positive effect on the
growth of saffron replacement corms especially on mean corm weight and the number of flowering
buds.
Keywords: Corm weight, Flower, Flowering bud, High input conventional system, Low input organic system.
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