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  هاي تولید ود و سم در سیستمهاي کمقایسه میزان مصرف نهاده

  و گندم در شهرستان قائنات زعفران
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  چکیده
و کودهاي شیمیایی در تولید محصـوالت کشـاورزي باعـث     هاي کشاورزي و به دنبال آن استفاده گسترده از سمومتجاري شدن فعالیت
هاي مصرفی کـود و سـم در زراعـت    ارزیابی میزان نهاده منظور بهو  مسئلهبا توجه به این . است شده زیست  یطمحایجاد مشکالت جدي در 

 48مزرعه گنـدم و   50جام شد که در آن ان 1390-91اي در شهرستان قائنات واقع در خراسان جنوبی در سال زراعی گندم و زعفران، مطالعه
نتایج نشان داد که میانگین مصرف کود نیتروژن در بین دو محصـول گنـدم و زعفـران بـه ترتیـب       .قرار گرفتند یبررس موردمزرعه زعفران 

ـ هم. باشندداري میاز این نظر داراي تفاوت معنی کیلوگرم در هکتار بوده و این دو محصول 8/57و  4/222 رخالف محصـول گنـدم،   چنین ب
لذا با توجه به نتـایج مـذکور    .شوندمصرف نمی اصالًکاربرد سموم شیمیایی در تولید محصول زعفران بسیار ناچیز بوده و در بسیاري از مزارع 

کـود نیتـروژن،   چنین مقادیر مصـرف  هم. قلمداد نمود یکارگانتر و داراي پتانسیل بیشتري براي تولید توان زعفران را یک محصول سالممی
ولی در محصـول زعفـران بـین مقـادیر      .باشدآن می شده یهتوصداري کمتر از مقادیر معنی طور بهفسفر و پتاس در محصول گندم در منطقه 

 هـاي هاي تجزیه خاك در هر منطقه و ارائه فرمولرسد انجام آزمایشلذا به نظر می .داري مشاهده نگردیدتفاوت معنی شده یهتوصمصرفی و 
آموزشی الزم در این خصوص و باال بردن سطح آگاهی عمومی یک راهکار مناسب جهـت کـاهش مصـرف    -مناسب کود و خدمات ترویجی

  .هاي شیمیایی باشدنهاده
  

 .هاي کشاورزيشاخص پایداري، کشاورزي پایدار، نهاده: کلمات کلیدي
 

    1 مقدمه
 مـورد  در اًو صـرف نـدرت   بـه  میالدي 70 دهه طی در که پایداري واژه

 قـرار اسـتفاده   مـورد هـا  جنگـل  از بـرداري بهـره  نحوه و جنگلی منابع
 هـاي عرضـه  در ترین اصطالحاتمتداول از یکی به امروزه گرفت، می

خـاص   طـور  بـه  محیطـی  علـوم  و در عامطور  به اجتماعی و اقتصادي
اصـالح سـاختار    منظـور  به). Moore et al., 2005(شده است   یلتبد

برداري موجود و رهایی از وضـعیت ناپایـداري، راهبـرد    رههاي بهنظام
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تواند پاسخی مناسب براي حـل مشـکالت   ي میکشاورز یدارپاتوسعه 
باشد، زیرا هدف از کشاورزي پایدار ایجاد  ارتباط یندرافعلی کشاورزان 

یافته و انسـانی اسـت کـه     نظام، بادوامهاي تولیدي کشاورزي سیستم
اجتماعی ندارد و اساساً به  -یطی و اقتصاديمح یستزتضادي با منافع 

 ,Brower(ظرفیت حفظ باروري همراه با استقرار منابع پایه تأکید دارد 

2004.(  
 بـه  سبب دستیابی تولیدي محیطی هر نوع سامانه یستز اثرات بررسی
در عصـر  . )Akbari et al., 2007(گـردد  مـی  پایـدار  توسـعه  اهداف
هـاي کـالن   هاي اصلی در سیاسـت لفهزیست یکی از مؤ یطمح ،حاضر

قـرار داده   الشـعاع  تحـت هاي دیگـر را  جهانی بوده و بسیاري از مؤلفه
هـا  بسیاري از فعالیت نیاز یشپترین عامل و مهم ،به همین دلیل. است

). Bakhshi, 2009(در سطح کالن، سازگاري با محیط زیست اسـت  
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اي روبـروي  هـ تـرین چـالش  محیطی یکی از مهـم  یستزهاي آلودگی
، بخـش  )Najam et al., 2002(باشـد  مـی  21جامعه انسانی در قرن 

هاي اقتصادي همواره ارتباط بیشـتر و  کشاورزي نسبت به سایر بخش
کـه از دیـدگاه بسـیاري از     يطور به ؛زیست داشته یطمحتري با نزدیک

هاي تولیدي در بخش کشاورزي یربنا و پایه اصلی فعالیتزکارشناسان 
مصـرف سـموم و   ). Zamani et al., 2014(باشـد  یست مـی ز  یطمح

کودهاي شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزي گرچه سبب افـزایش  
عملکرد و ارتقاء کیفیت محصوالت کشاورزي شده است، ولی به دنبال 

در . خود آثار مخربی را به همراه دارد کـه نبایـد نادیـده گرفتـه شـوند     
هـاي  ناشی از مصرف نهاده حیطیم یستزهاي حقیقت امروزه آلودگی

هـاي  شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزي بخش مهمی از آلـودگی 
  ).Kim, 2001(شود محیط زیست را شامل می

ـ  و نامتعـادل  هاي اخیـر، افـزایش  در سال  کودهـاي  مصـرف  رویـه  یب
ــین از باعــث شــیمیایی اســت  شــده هــاخــاك رفــتن حاصــلخیزي ب

)Malakouti et al., 2001.( کیفیت تولید، یشبرافزا عالوه باید کود 
 زیسـت،  یطمحـ نکـردن   آلـوده  ضمن و داده ارتقا را غذایی محصوالت
 در نیـز  را نیترات مثل آالینده مواد تجمع زیرزمینی، هايآب مخصوصاً

 و دهـد  کـاهش  حداقل ممکن به زراعی محصوالت مصرفی هاياندام
 ,Malakouti & Tehrani(نمایـد   تـأمین  را دام و انسـان  سـالمت 

2006(.   
  

  هاي مختلف منطقه مورد بررسینیتروژنه؛ فسفره و پتاسیم بین بخش کودهايشاخص پایداري  طرفه یکنتایج تجزیه واریانس  -1جدول
Table 1- Results of one-way analysis of variance for sustainability index of nitrogen, phosphorus and potash fertilizers among 

different districts 
میانگین       درجه آزادي  منبع تغییرات

 MSمربعات 
    

S.O.V df شاخص پایداري کود نیتروژنه  
Sustainability index of nitrogen fertilizer    

  شاخص پایداري کود فسفره
Sustainability index of 
phosphorus fertilizer  

شاخص پایداري کود 
  پتاسیم

Sustainability index of 
potash fertilizer  

 گندم    
 Wheat 

 زعفران 
 Saffron 

  گندم
  Wheat 

زعفران  
Saffron 

 گندم 
 Wheat  

 بین مناطق
 Location 

2  8970.24 ns 5293.31 ns 13574.96* 72038.13* 3157.57* 

 خطا
Error 

47 9525.41 6376.87 4696.34 23363.67 746.49 
 .است دارتفاوت غیر معنیبه معنی  ns و ري در سطح یک درصد،دامعنی دهنده نشان **

** and ns means significant at 0.01 probability level and non-significant, respectively. 
  

ها نیز ابزاري ضروري براي رسیدن به عملکرد باال، حمایت از کشآفت
ــاالي تولیــدات غــذایی مــی  باشــند تولیــد غــذاي کــافی و کیفیــت ب

)Vercruysse & Steurbaut, 2002(.   هــا بنـابراین اسـتفاده از آن
تواننـد اثـرات جـانبی    می یتشاناهم باوجودولی  .باشدیر میناپذ اجتناب

ها، آلـودگی  کنندهمثالً سمی بودن براي کاربران و مصرف .ایجاد کنند
هاي زیرزمینی، سمیت براي زنبورهاي عسل، پرندگان، پسـتانداران  آب

 مشـکالت  ).Vercruysse & Steurbaut, 2002(سایر موجـودات   و
 سـوء  اثـرات  هـا و کـش علـف  روزافزون کاربرد از ناشی محیطی یستز

-بـه  محیطی، یستز اثرات شناخت ضرورت گیاهان و جانوران برها  آن
ــژه ــیط در وی ــاك مح ــ را آب و خ ــیش یش ب ــان از پ ــی نمای ــازد م س

)Szmigielski, 2010.(  

ها یکی از مباحث مهم در اثرات، مدیریت مصرف نهاده با توجه به این
 زمان اسـتفاده ها نیز کاهش هماز میان نهاده. باشدکشاورزي پایدار می

ي کـه  ا گونـه  بـه اسـت،   توجه موردهاي شیمیایی و آب بیشتر از نهاده
کـاهش   صـورت  بـه محیطی کشاورزي را  یستزبرخی مطالعات، هدف 

انـد  نیتـروژن بـه خـاك بیـان نمـوده     کود شـیمیایی یـا کـاهش ورود    
)Latinopoulos & Mylopoulos, 2005; Seaman, 2006( . در

) Berbel & Gomez-limon, 2000(لیمـون  -مطالعه باربل و گـومز 
محیطـی   یسـت زهـدف   عنـوان  بـه کاهش مصرف آب و کود شیمیایی 

دامنـه  ) Bartolini et al., 2007(بـارتولینی و همکـاران   . مطرح شد
محیطـی را افـزایش داده و کـاهش مصـرف سـموم       یستزمالحظات 

آنچـه در  . انـد محیطـی اضـافه کـرده    یسـت زشیمیایی را نیز به اهداف 
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هـا  تمامی این مطالعات مورد تأکید بوده است، کاهش استفاده از نهاده
 ,Bakhshi(بخشـی  . باشـد ها براي آینـده مـی  براي حفظ قابلیت آن

ف یارانه کود و سم و پرداخت هاي حذدر بررسی تأثیر سیاست) 2009
هـا بـه ارزیـابی پیامـدهاي     مستقیم بر الگوي کشت و مصـرف نهـاده  

هـاي خراسـان   ها در زیـر بخـش زراعـت اسـتان    محیطی نهاده یستز
هاي پایـداري کـود و   رضوي و شمالی پرداخت و نشان داد که شاخص

هـا و اعمـال   سم در تمام مناطق مورد پـژوهش در اثـر حـذف یارانـه    
  .یابدپرداخت مستقیم کاهش می سیاست

ناشـی از   محیطـی  یسـت زتمرکز عمده تحقیق جاري بر روي مسـائل  
مصرف سموم و کودهاي شیمیایی در زیـر بخـش زراعـت کشـاورزي     

ها نشان داده است کـه محصـوالت زعفـران و گنـدم     بررسی. باشدمی
بخش قابل توجهی از سطح زیـر کشـت و تولیـد محصـوالت زراعـی      

لذا  ).SRASKP, 2011( اند دادهات را به خود اختصاص شهرستان قائن

کـه اصـوالً کاشـت زعفـران در ایـران یـک سیسـتم        با توجه به ایـن 
 Koocheki, 2003; Rezvani(شود نهاده محسوب میکشاورزي کم

Moghaddam et al., 2007; (رود که در مقایسه با سایر و انتظار می
هـاي  بـاالتري در ارزیـابی   گنـدم از رتبـه   ازجملـه هاي زراعی سیستم

هاي مصـرفی برخـوردار باشـد و بـا توجـه بـه       پایداري بر مبناي نهاده
ضرورت توجه به تولید محصوالت کشاورزي سالم براي تحقق  که ینا

درمــان بـا تولیــد محصــوالت   امنیـت غــذایی و تقـدم پیشــگیري بـر   
جـدي   طـور  بـه هـا بـه روش صـحیح    کشاورزي سالم و نگهـداري آن 

، هــدف از ایـن تحقیــق ارزیـابی میــزان پایــداري   شـود احسـاس مــی 
نهـاده و مقایسـه   یک سیستم کم عنوان بههاي تولیدي زعفران  سیستم

تر بـر مبنـاي   سیستم پرنهاده عنوان بههاي تولیدي گندم آن با سیستم
  .باشدهاي مصرفی مینهاده
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  هاي منطقه مورد مطالعه در مزارع زعفرانکود فسفره بین بخش شاخص پایداري مقایسه میانگین -1شکل 

 )هاي روشنستون(و گندم ) هاي تیرهستون( 
Figure 1- Means comparison of phosphorus sustainablity index in saffron (black columns) and wheat (white columns) fields 

among different districts of studying area. 
  

  هامواد و روش
این تحقیق در سطح مزارع گندم و زعفران شهرستان قائنات در سـال  

هـاي  شهرسـتان  ازجملـه شهرستان قائنات . اجرا شد 1390-91 زراعی
درجـه عـرض    34تـا   33 حدفاصـل خراسان جنوبی بوده که در استان 

مزرعه  48تعداد . است درجه طول شرقی واقع شده 60تا  38شمالی و 
بـرداران گیاهـان   مزرعه گندم با توجـه بـه میـزان بهـره     50ران و زعف

تصـادفی از سـه بخـش مرکـزي، سـده و نیمبلـوك        طـور  به موردنظر
 ,.Sarmad et al(شهرستان قائنات بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران     

با توجه به این مطلب که در بخش زهـان ایـن   . انتخاب شدند) 2009
شـود و زراعـت   غبـانی پرداختـه مـی   هاي باشهرستان بیشتر به فعالیت

گیرد، لذا این بخـش از مطالعـه   در این بخش صورت نمی یتوجه قابل
  . حذف گردید

در هـر یـک از سـه بخـش موجـود بـا        موردنظرتعداد زارعین گیاهان 
لذا جهت انتساب تعداد نمونه در هـر بخـش از    ؛یکدیگر متفاوت بودند

 هـا  يبردار نمونهزعفران  براي گیاه. روش انتساب متناسب استفاده شد
در کـل  . صـورت گرفـت   ساله هفتاز چهار گروه مزارع دو، سه، پنج و 
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مزرعـه انتخـاب شـد و     12، براي هر گـروه سـنی   یموردبررسمنطقه 
هـا بـر   آوري دادهجمع منظور به. ها به عمل آمدهاي الزم از آنارزیابی

در  تفادهمورداسهاي اساس اهداف تحقیق و جهت بررسی میزان نهاده
تهیـه و توسـط    یـاز موردنهایی بر اسـاس اطالعـات   نامهمزارع پرسش

هـاي مربـوط بـه    ترین بخـش مهم. زارعین مزارع انتخابی، تکمیل شد
بخـش، روسـتا،   : شـد به موارد زیر مربوط می شده یهتههاي پرسشنامه

مساحت، نوع و میزان کودهاي شیمیایی مورد اسـتفاده، نـوع و میـزان    
هـایی از خـاك مـزارع    چنـین نمونـه  هم ،ی مورد استفادهسموم شیمیای

  .آوري گردیدانتخابی، جهت تعیین میزان شوري و ماده آلی جمع
تـوان بـه   با استفاده از میزان مصرف کود یا سـم در واحـد سـطح مـی    

هرچـه  . بررسی پایداري کشاورزي و تولیـد محصـول سـالم پرداخـت    
وره زمـانی کـاهش   نسبت مصرف کود یا سم در واحد سطح در یک د

هـاي  کنند و یـا سیاسـت  برداران در جهت پایداري عمل مییابد، بهره
 & Kohansal(کند دولت نظام تولید را به سمت پایداري هدایت می

Firooz Zarea, 2008 .(  
ها در ایـن تحقیـق تحـت عنـوان     بر همین اساس میزان مصرف نهاده
زیـر   صـورت  بـه  معرفی شدند کـه شاخص پایداري کود و پایداري سم 

  )Kohansal & Firooz Zarea, 2008( دنگردتعریف می

 یـر زسـطح  ) / کیلوگرم(میزان کود : پایداري نهاده کود شاخص -الف
  )هکتار( کشت

 کشـت  یـر زسطح ) / لیتر(میزان سم : شاخص پایداري نهاده سم -ب
  )                                      هکتار(

شـود، مبـین    تـر  کوچـک اخص مـذکور  براي یک محصول  هر چه ش
کمتر و پایـداري بیشـتر در تولیـد محصـول در      محیطی یستزآلودگی 

ایـن شـاخص    تر کوچکارقام  یگرد عبارت به. باشدبخش کشاورزي می
. باشـد می موردمطالعهکمتر در مناطق  محیطی یستزبه معنی آلودگی 

و در  عمده مصرف کود در منطقه به دو شکل سوپرفسفات و اوره بـود 
موارد بسیار نادري که نوع دیگـري کـود مصـرف شـده بـود، مقـادیر       

  . درصد عنصري این دو کود تصحیح شدند برحسب
و  Excel افزارهـاي سـازي توسـط نـرم   از آمـاده  پس حاصل هايداده

SPSS version 16 براي بررسی شاخص پایداري کـود  . گردید آنالیز
، آزمـون  یدبررسـ مورهاي مختلف هـر یـک از دو محصـول    در بخش

هـا در صـورت   طرفه به کار گرفته شد و میـانگین تجزیه واریانس یک
 05/0اي دانکـن در سـطح احتمـال    دار بودن با آزمون چند دامنهمعنی

  . قرار گرفتند مورد مقایسه
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 طقه مورد بررسی در مزارع گندمهاي مختلف منمیانگین شاخص پایداري کود پتاسه بین بخش مقایسه - 2شکل 

Figure 2 - Means comparison of potash sustainablity index in wheat fields among different districts of studying area. 
  

  نتایج و بحث
  شاخص پایداري نهاده کود

چنین زعفران بـین  در محصول گندم و هم آمده دست بهبر مبناي نتایج 

شـاخص پایـداري کـود     ازنظـر داري لف، تفاوت معنـی هاي مختبخش
نتیجـه بیـانگر آن اسـت کـه در      این). 1جدول(نیتروژن وجود نداشت 

میزان مصرف کودهاي نیتروژنه نزدیک  یموردبررسهاي تمامی بخش
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رسـد کـوددهی بـدون توجـه بـه      به نظر می یجهدرنتباشد و به هم می
در بسـیاري از   شـیمیایی  کـود  مصـرف . شـود شرایط خاك انجام مـی 

 در .نـدارد  گیاه مطابقـت  نیاز با و بوده نامتعادل هاي کشاورزيسیستم
 شـیمیایی  کودهـاي  متعـادل  کـردن  اضـافه  کشاورزي، هاينهاده بین

 مـؤثر  کشـاورزي  تولیـد محصـوالت   افزایش در هانهاده سایر از بیشتر
نیـاز   آن بـه  گیـاه  کـه  نیست زمانی در کوددهی میزان چنینهم .است

 افـزایش  در دارنیتـروژن  کودهاي شماربی مزایاي وجود با. دارد ديزیا
طریـق   از هاآن ازحد یشب مصرف زراعی، گیاهان عملکرد و رشد، تولید

زیرزمینی  هايآب آلودگی افزایش موجب تواندمی فرسایش و آبشویی
صــحیح  مــدیریت بنــابراین، .گــردد هــاهزینــه افــزایش و ســطحی و

و  نیتراتی هايآلودگی کاهش بر عالوه گیاه تغذیه و خاك حاصلخیزي
ــ و غیرضــروري کــاربرد از اجتنــاب بــا زیســتی تنــوع حفــظ  رویــه یب

 هانهاده مصرف کارآیی و رساند یم حداقل به را هاهزینه عناصرغذایی،
 ).Dobermann, 2005(دهد می را افزایش

هــا در هــر یــک از شــاخص پایــداري کــود فســفره بــین بخــش
در ). 1جـدول  (داري نشـان داد  ررسی تفاوت معنـی محصوالت مورد ب

بخـش   ،بخش سده و نیمبلوك و در محصول زعفـران  ،محصول گندم
سده و مرکزي به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار این شـاخص را بـه   

آوري شـده،  با توجه به اطالعـات جمـع   ).1شکل(خود اختصاص دادند 
هـاي  بـه بخـش  کشاورزان بر این باورند که خاك بخش سده نسـبت  

دیگر از حاصلخیزي کمتري برخـوردار بـوده و همـین امـر منجـر بـه       
  .استفاده بیشتر کود در این بخش شده است

ها در محصول گندم از آزمون تجزیه واریانس براي مقایسه بخش
هـاي مـورد   لحاظ شاخص پایداري کود پتاسه نشان داد که بین بخش

کـه بخـش    يطور به، )1جدول(داري وجود داشت بررسی تفاوت معنی
نیمبلوك باالترین میانگین شاخص پایداري کود پتاسه را بـا میـانگین   

در ایـن   ).2شـکل (کیلوگرم در هکتار بـه خـود اختصـاص داد     25/31
ذار شـده و در  هـاي سـهامی واگـ   بخش زراعت گندم بیشتر به شرکت

-برنامه کود یاهو گها با توجه به نیاز خاك نتیجه مهندسین این شرکت
در سایر مزارع فقط تعـداد   که یصورت درکنند، هی مزارع را تعیین مید

کمی از زارعین از کود پتاسه استفاده کرده بودند که این یکی از نقـاط  
رود که یهاي تولیدي گندم در این مناطق به شمار مضعف در سیستم

تواند دلیلی بر کاهش متوسط عملکرد گندم در شهرسـتان قائنـات   می
که اداره جهاد کشـاورزي شهرسـتان قائنـات متوسـط      طوريبه ؛باشد

تـن   5/5هاي سـهامی  عملکرد گندم در این شهرستان را براي شرکت

تن در هکتـار گـزارش    3در هکتار و براي زارعین شخصی نزدیک به 
 پـر محصـول،   ارقام یافتن رواج و کشاورزي رشد با امروزه .کرده است

 در). Samal, 2007(اسـت   شـده  تخلیه سریعاً هاخاك پتاسیم ذخیره
 کشـاورزي  هـاي سیسـتم  و بـاال  با عملکرد ارقام یافتن رواج نیز ایران

 اسـت در  شـده  گیاهان براي استفاده قابل پتاسیم تخلیه باعث فشرده
 محصـول  تولیـد  در اصلی هايمحدودیت از یکی پتاسیم کمبود نتیجه

 هـاي هتوصـی  بنـابراین ). Talebizadeh, 2009(آیـد  مـی  حسـاب  به
 نـوع  بـا  و شـود  انجـام  بیشـتري  دقـت  بـا  باید پتاسیم براي مدیریتی
 مطابقـت  عملکـرد  پتانسـیل  و خـاك  شـرایط  آن، و مدیریت محصول

 ). Samal, 2007(باشند  داشته
هـاي مـورد بررسـی در مـزارع     که در تمامی نمونـه با توجه به این

یم شاخص پایـداري کـود پتاسـ    ،زعفران کود پتاسیم مصرف نشده بود
رسـد در مـزارع زعفـران    به نظر می. براي مزارع زعفران محاسبه نشد

و آزاد شـدن تـدریجی عناصـر     درازمـدت در  علت مصرف کود دامیهب
اختیـار داشـته    غذایی در خاك، گیاه این عناصـر را بـه مقـدار الزم در   

هـاي جمـع آوري   طوري که با توجه به اطالعـات پرسشـنامه  ، بهباشد
از کشاورزان بر نقش کود دامی در تولید زعفران  درصد 90حدود  ،شده

برخی محققین اعالم داشتند این گیاه بـه مـواد غـذایی    . تأکید داشتند
توان جهت رفع احتیاجات ایـن گیـاه از کـود    فراوان احتیاج ندارد و می

 ,Mollafilabi(دامی که داراي پتاسیم زیـادي اسـت اسـتفاده نمـود     

2002 .(  
شاخص پایداري کود فسفره نشان داد بین براي مقایسه  Tآزمون 

از لحـاظ   کـه  یدرحـال داري وجـود نداشـت،   دو محصول تفاوت معنـی 
داري مشاهده گردیـد  روژنه تفاوت بسیار معنیشاخص پایداري کود نیت

در کل، میزان مصرف کودهـاي نیتروژنـه در مـزارع گنـدم     ). 2جدول(
  ).2جدول(بیشتر از زعفران بوده است 

هـاي زیـر کشـت    رین عنصري است که اکثر زمینتنیتروژن مهم
گندم با کمبود آن مواجه هستند و به عبارتی کودهاي نیتروژنـه بـراي   

 ؛)Shi et al., 2012(باشـند  بهبـود تولیـد غـالت حـائز اهمیـت مـی      
در اکثـر   یطـورکل  بـه باشـد و  نیاز کودي زعفـران کـم مـی    که یدرحال

معمـوالً   ،زعفران هستندکشورها و مناطقی که از تولیدکنندگان سنتی 
و اسـتفاده از کودهـاي    شود یمزعفران استفاده  از کود دامی در مزارع

برخی کشـورها   در). Sampatha, 1984(یست چندان رایج ن شیمیایی
کاربرد  با توجه به باال بودن مواد آلی و هوموس خاك، نیز اسپانیامانند 

 ,Shahandeh( گسـترده مرسـوم نیسـت    طـور  بـه کودهاي شیمیایی 
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اسـت و همـواره بـراي تولیـد      توقـع  کمزعفران گیاهی قانع و  ).1990
حداکثر عملکرد فقط به میزان ناچیزي از عناصـر غـذایی نیـاز دارد، و    
گاهاً بیان شده است در صورت بـاال رفـتن میـزان مصـرف کودهـاي      

 ,.Hosseini et al(یابـد  شیمیایی، عملکرد مزارع زعفران کاهش می

ن دلیل اغلب کشاورزان تمایـل چنـدانی بـه مصـرف     و به همی) 2004
  .بیشتر کود نیتروژنه ندارند

  
  هاي پایداري کودهاي شیمیایی بین دو محصول گندم و زعفرانمیانگین شاخص مقایسه -2جدول

Table 2- Comparison of sustainable indicators of chemical fertilizers between wheat and saffron 

 اییکود شیمی
Fertilizer 

  )کیلوگرم در هکتار(مقدار مصرف 
Consumption (kg.ha-1)  آمارهt 

T value 
 داري یمعنسطح 

Significance level  گندم 
Wheat 

 زعفران
Saffron 

 N 222.38 57.83 9.13** 0.00نیتروژن  
 P 129.57 131.67 0.08ns 0.47فسفر     

 .است دارتفاوت غیر معنیبه معنی  ns و درصد،داري در سطح یک معنی دهنده نشان **
** and ns means significant at 0.01 probability level and non-significant, respectively. 

  
هاي پایداري کودهاي شـیمیایی در بـین سـنین مختلـف     شاخص

ایـن موضـوع   ). 3جـدول (داري نشان نداد مزارع زعفران اختالف معنی
هـاي  که در مزارع با سنین مختلف میزان مصرف کود بیانگر آن است

هاي کودي ارائه داده شده توسـط  در توصیه .باشدشیمیایی یکسان می
-مزارع از نظر سن تفکیک نشده و مقادیر توصـیه  معموالًمحققین نیز 

شـوند  شده کودها براي مـزارع در سـنین مختلـف یکسـان ارائـه مـی      
)Behnia, 1995; Mollafilabi, 2002( .چنـین مقـادیر توصـیه    هم

شده توسط سازمان جهاد کشـاورزي قـائن نیـز بـراي تمـامی سـنین       
هاي یکسان بود، این در حالی است که با افزایش سن مزارع، تعداد بنه

رود نیاز کـودي  دختري و میزان گل تولیدي افزایش یافته و انتظار می
  .مزرعه نیز باالتر از مزارع با سنین کمتر باشد

قایسه میزان کودهاي شیمیایی مصرفی با مقـادیر توصـیه   نتایج م
هاي پایـداري کـود   شاخص در محصول گندم نشان داد کهها شده آن

هاي مورد بررسی بـا مقـادیر توصـیه    نیتروژن و پتاس در تمامی بخش
ولی شاخص پایداري کود فسفر فقـط   داري داشت؛شده اختالف معنی

-ا مقدار توصیه شده آن نشان داري بدر بخش نیمبلوك اختالف معنی
  ). 4جدول(داد 

  
 شاخص پایداري نیتروژن و فسفر بین سنین مختلف زعفران طرفه یک تجزیه واریانس -3جدول

Table 3- Results of one-way analysis of variance for sustainability indices of P and N fertilizers among different ages of 
saffron fields 

 شاخص
Index 

 منبع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادي
df 

 میانگین مربعات
Means of squares 

F داريسطح معنی 
Significance level 

  شاخص پایداري نیتروژن
N sustainability index 

 هابین گروه
Between groups 

3 2637.008 0.543 0.655 

 هادرون گروه
Within groups 44 4854.477   

 معج
Total 

47    

        

 شاخص پایداري فسفر
P sustainability index 

 هابین گروه
Between groups 

3 20976.172 0.859 0.47 

 هادرون گروه
Within groups 44 24424.607   

 جمع
Total 

47    
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مقادیر مصرفی کودها در تمامی موارد کمتر از مقادیر توصیه شده 

طور کـه بیـان گردیـد بـه     ها هماندن این شاخصاگرچه کم بو. بودند
باشد، اما مصرف کود بـا توجـه   کمتر می محیطی یستزمعناي آلودگی 

منجـر بـه    مـوردنظر به مقادیر توصیه شده آن براي محصول و منطقه 
-یابی به عملکرد اقتصادي و تولید محصول سالم میاطمینان از دست

دار مورد نیـاز  اي نیتروژنمقدار کوده). Tehrani et al., 2012(شود 
گیاهان زراعی جهت نیل بـه عملکردهـاي بهینـه بـه نـوع محصـول،       

رشـد  . خاك، اقلیم، شرایط زراعی و سن فیزیولوژیک گیاه وابسته است
و عملکرد ارقام مختلف یک گونه زراعی ممکن است نسبت بـه یـک   

هـاي متفـاوتی از خـود بـروز دهـد      میزان مشخص نیتـروژن واکـنش  
)Smith and Hamel, 1999.(  

دار در افزایش عملکرد و نیـز در افـزایش   کاربرد کودهاي نیتروژن
ـ البتـه مصـرف   . میزان پروتئین دانه تـأثیر دارد  آن موجـب   ازحـد  یشب

تحریک رشد رویشی بیش از حد گیاه، نازك و دراز شـدن سـاقه و در   
. شـود چنین مصرف بیش از حد آب مـی ها و همنتیجه، خوابیدگی بوته

مقدار و سـایر عناصـر    که یدرصورتن است زیادي نیتروژن خاك ممک
تر کرده و رسیدن محصـول  غذایی کم باشد، دوره رشد گیاه را طوالنی

در محصول زعفـران   ).Taiz and Zeiger, 1998(را به تأخیر اندازد 
هاي پایداري کود نیتروژنه و فسفره در هـر بخـش بـا مقـادیر     شاخص

دانش بومی غنی ). 4جدول(اري نشان نداد دتوصیه شده اختالف معنی
 یربـاز دکه کشت این گیاه از کار منطقه به سبب این کشاورزان زعفران

توانـد موجـب اسـتفاده از کودهـاي     در این مناطق رایج بوده است می
باشد، در نتیجـه  ها نیتروژنه و فسفره در راستاي مقادیر توصیه شده آن

هـاي  وب منجر بـه کـاهش آلـودگی   عالوه بر دستیابی به عملکرد مطل
. شـود رویه کودهـاي شـیمیایی مـی   ناشی از مصرف بی محیطی یستز

رغم سازگاري گیـاه  بیان نمود علی) Mollafilabi, 2002(مالفیالبی 
زعفران با منـاطق عظیمـی از کشـور، قسـمت اعظـم ایـن محصـول        

خشـکی و   بـاوجود کشاورزي در مناطقی از خراسان مرکزي و جنـوبی  
ی کم، به علت موقعیت مناسب اقلیمی و دانش بـومی کشـت و   بارندگ

 .گرددتولید می
  

 نتایج آزمون تجزیه واریانس مقایسه مقادیر توصیه شده با مقادیر مصرف شده کودهاي شیمیایی  -  4جدول
Table 4- Results of variance analysis between consumed and recommended values of chemical fertilizers 

 کود شیمیایی  محصول
  مقدار 

 توصیه شده
  داريسطح معنی خطاي استاندارد تفاوت میانگین  مقادیر مصرفی بخش

Crop Fertilizer Recommended 
 value Districts Consumed 

 value Mean difference Standard error Significance  
level 

  گندم
Wheat 

 نیتروژن
N 

325 
 Central 202.75 -122.253** 25.075 0.000  مرکزي 
 Nimboloock 209.38 -115.625** 12.263 0.000نیمبلوك  

 Sedeh 244.44 -80.556** 27.322 0.008سده  

  فسفر
P 

150 
 Central 130.77 -19.231 ns 13.798 0.189مرکزي  

 Nimboloock 98.13 -51.875** 1.875 0.000نیمبلوك  
 Sedeh 152.78 2.778ns  21.28 0.879سده  

  پتاس
K 

85 
 Central 10.26 -74.744** 7.903 0.000مرکزي  

  Nimboloock 21.88 -63.125** 7.864 0.000نیمبلوك  
 Sedeh 7.14 -77.857** 3.912 0.000سده        

           

 زعفران
Saffron 

 نیتروژن
N  100 

 Central 84.15 -15.853ns 13.938 0.267مرکزي     
 Nimboloock 84.58 -15.417ns 13.511 0.278نیمبلوك  

 Sedeh 99.81 -0.185ns 25.821 0.994سده     

  فسفر
P  100 

 Central 86.25 -13.75ns 23.240 0.560مرکزي  
 Nimboloock 108.78 8.78ns 34.712 0.805نیمبلوك  

 Sedeh 211.25 111.25ns 64.674 0.113سده  
 .است دارتفاوت غیر معنیبه معنی  ns و درصد،داري در سطح یکعنیم دهنده نشان **

** and ns means significant at 0.01 probability level and non-significant, respectively. 
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  شاخص پایداري نهاده سم

درصـد از   15هاي انجـام شـده فقـط در حـدود     با توجه به بررسی
کـش و  مـزارع گنـدم مـورد بررسـی در ایـن شهرسـتان سـموم آفـت        

 20استفاده شده بود، که این مزارع داراي مساحتی بـیش از   کش علف
هکتار بودنـد و در نتیجـه مبـارزه بـه طریـق شـیمیایی داراي توجیـه        

در مقابل برخی از مطالعـات نشـان   . اقتصادي براي کشاورز بوده است
هـاي هـرز   کش براي کنترل علفرف سموم علفمیزان مصدادند که 

در ). Nemati & Ghorbani, 2012(مزارع گندم رو به افزایش است 
ع سموم شیمیایی اسـتفاده  تمامی مزارع زعفران مورد بررسی از هیچ نو

توانـد دلیلـی بـر عـدم     کم بودن سطح مـزارع زعفـران مـی    .نشده بود
در این مزارع از وجـین  . استفاده از سموم شیمیایی در این مناطق باشد

مالفیالبـی  . شـد هـاي هـرز اسـتفاده مـی    دستی براي مبارزه با علـف 
)Mollafilabi, 2002 (  هـاي  بهترین و مؤثرترین روش کنتـرل علـف

هرز را کندن با دست معرفی کرد و بیان داشت جهت تولید محصـولی  
 صـورت  بـه هـاي هـرز   سالم، بهتر است سعی شود که مبارزه بـا علـف  

ی با دست و با ادواتی مانند بیل، بیلچه، شـفره، کولتیواتورهـاي   مکانیک
  .دستی و سایر ادوات انجام گیرد

  
  شوري و درصد ماده آلی خاك و محیطی زیستهاي تحلیل همبستگی بین شاخص  -5جدول

Table 5- Correlation analysis between environmental indicators and soil salinity and soil organic matter. 
داريسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي رگرسیون ساده  محصول  

Crop  Regression variables  Pearson correlation coefficient  Significance level 

  گندم
Wheat 

 شوري خاك× شاخص پایداري کود نیتروژنه 
N sustainability index × soil salinity 

0.653 0.000** 

 شوري خاك× شاخص پایداري کود فسفره 
P sustainability index × soil salinity 

0.423 0.003** 

 ماده آلی× شاخص پایداري کود نیتروژنه 
N sustainability index × organic matter 

0.145 0.347ns 

 ماده آلی× شاخص پایداري کود فسفره 
P sustainability index × organic matter 

0.169 0.240ns 

     

 زعفران
Saffron 

 شوري خاك× شاخص پایداري کود نیتروژنه 
N sustainability index × soil salinity 

0.031 0.824ns 

 شوري خاك× شاخص پایداري کود فسفره 
P sustainability index × soil salinity 

0.209 0.152ns 

 ماده آلی× شاخص پایداري کود نیتروژنه 
N sustainability index × organic matter 

-0.123 0.138ns 

 ماده آلی× شاخص پایداري کود فسفره 
P sustainability index × organic matter 

-0.217 0.402ns 
 .دار استنشانگر تفاوت غیر معنی nsداري در سطح یک و پنج درصد، و معنی دهنده نشانبه ترتیب  * و **

** and ** means significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. ns is non-significant. 
  

  هاي خاكها بر ویژگیتأثیر شاخص
هـاي مـورد مطالعـه و برخـی از     آزمون همبستگی بـین شـاخص  

هاي خاك مزارع نشان داد که شاخص پایداري کود نیتروژنـه و  ویژگی
). 5جدول ( بوده استمؤثر رع گندم فسفره فقط بر شوري خاك در مزا

داري بین شاخص پایداري که ارتباط معنیهمبستگی نشان داد  آزمون
-بـه ) 4و  3شکل (کود نیتروژنه و فسفره با شوري خاك وجود داشت 

که با افزایش میزان مصرف کودهـاي نیتروژنـه و فسـفره و در     طوري

خـاك  هـاي پایـداري مـذکور، میـزان شـوري      نتیجه افزایش شاخص
اما چون مقادیر مصـرف کودهـاي شـیمیایی در مـزارع     . افزایش یافت

داري بـر شـوري خـاك مـزارع     تـأثیر معنـی   ،زعفران پایین بوده است
 یک یچهداري بر ماده آلی خاك در ها تأثیر معنیشاخص. نداشته است

گونـه کـه بیـان گردیـد     مقادیر مصرفی کودها همان. از مزارع نداشتند
ها بوده است و اثر منفی بـر مـواد آلـی    توصیه شده آن تر از مقادیرکم

 کود حد از خاك نداشته است، زیرا بیان شده که افزایش مصرف بیش
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 آلـی  مـواد  تجزیـه  افـزایش  نتیجه در و C/N کاهش  موجب نیتروژنه
 سـاختمان  تخریـب  باعـث  خـاك  آلی مواد کاهش این .شود یم خاك

 Malakouti(شـود  یم خاك نفوذپذیري کاهش آن نتیجه در و خاك

et al., 2001  .(  
  

y = 0.010x + 1.757
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 .ه شوري خاك با شاخص پایداري کود نیتروژنه در مزارع گندمرابط - 3 شکل

Figure 3- Relation between soil salinity and N sustainability index in wheat fields. 
 
  گیرينتیجه

با توجه به کم بودن میزان مصرف نتایج این تحقیق نشان داد که 
هـاي تولیـدي گنـدم در    هاي شیمیایی در زراعت گندم، سیسـتم نهاده

 محیطـی  یستزآلودگی  شهرستان قاین عالوه بر تولید محصول سالم،
کنند اما با توجه به کمتر بودن مقادیر مصرفی نسبت به کمی ایجاد می

دسـت   فیـت یباکمقادیر توصیه شده به عملکـرد مطلـوب و محصـول    
نخواهند یافت و در نتیجه سودآوري اقتصادي مناسب که دیگر هـدف  

  .ها محقق نخواهد شدمهم کشاورزي پایدار است در این سیستم
دهی ترین شکل کود یجراچنین با توجه به نتایج به دست آمده، هم

کـه   يطـور  بـه زعفران در میان کشاورزان استفاده از کود دامی اسـت،  
از کشـاورزان   درصد 40کمتر از یایی تنها توسط ف کودهاي شیممصر

 . و آن هم با مقادیر کم تأیید شده است
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 رابطه شوري خاك با شاخص پایداري کود فسفره در مزارع گندم - 4شکل 

Figure 4- Relation between soil salinity and P sustainability index in wheat fields. 
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در نتیجه با توجه به میزان کمتـر مصـرف کودهـاي شـیمیایی در     

چنین عدم مصرف سموم شیمیایی زراعت زعفران نسبت به گندم و هم
توان نتیجه گرفت که زعفران در سطح باالتري در زراعت زعفران، می

 از نظر پایداري و تولید محصول سـالم نسـبت بـه گنـدم قـرار دارد و     
رسـد روش   مـی  نظـر  بـه  زعفران، باالي صادياقت ارزش از نظر صرف
داشـته و   هاي کشاورزي پایداربیشتري با شیوه گیاه تطابق این کشت

یک محصول ارگانیک برخوردار  عنوان بهاز پتانسیل باالیی براي تولید 

 .است
  

  سپاسگزاري
هاي این تحقیق توسط گـروه پژوهشـی زعفـران،    بخشی از هزینه

مراتـب قـدردانی    وسـیله  ینبـد . اسـت  دانشگاه بیرجنـد، تـأمین شـده   
  .گرددنگارندگان ابراز می
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Abstract 
Commercialization of agricultural operations and use of pesticides and chemical fertilizers in agricultural 

production has been created serious environmental impacts. Due to this issue and in order to assess the amount 

of chemical fertilizer and pesticide inputs in saffron and wheat production systems, a study was conducted in 

Qaenat region (South Khorasan province), 50 wheat fields and 48 saffron fields were investigated during 2011-

12. The results showed that average nitrogen fertilizer consumption was 222.38 and 57.83 kg.ha-1 in wheat and 

saffron production systems, respectively, which from sstatistically point of view the difference was significant. 

In addition, unlike wheat, the use of pesticides very low in saffron cultivation and in many saffron farms it was 

zero. Therefore, the results can be considered saffron is an healthier product and have greater potential to organic 

product. Also, the amounts of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers which were using in wheat in the 

study area were significantly different with recommended values. While in saffron production there was no 

significant difference between the values of consumed and recommended. Therefore, it seems, performing soil 

testing in each region and providing appropriate fertilizer formulas and required promotional-educational 

services in this regard, and raising public awareness is a good strategy for reducing the use of chemical inputs. 
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