
 

 پژوهشی -مقاله علمی 
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 مقدمه

 Crocusعلمری  و نرا  saffronعمرومی  نرا  برا زعفرران

sativus L. زمین کره روی در موجود زراعی گیاه بهاترین گران 

 بیولرونیکی، ویرژه صرفات داشتن دلیل به دنیا، در زعفران. اس 

زراعری  هاینظا  و ایحاشیه هایزمین در زراعی و فیزیولونیکی

 بره را آن توانمی اساس براین که باشدمی کش  قابل نهاده کم

 ,.Gresta et alپایردار ) کشاورزی هاینظا  در جایگزین عنوان

 ایحاشیه هایزمین در توجه قابل برداریبهره قابلی  با ( و2008

امرروزه  (.Temperini et al., 2009گرف  ) نظر در بازده کم و

ی  ماده حیاتی با ارز  و عامل محررک در  نقش آب به عنوان

توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری و نیز به عنروان عامرل 

بو ، روشن و آشکار اس . با عنای  بره کلیدی در حفاظ  زیس 

های برداشر  آب سو بخش زیادی از حجماین مسئله که از ی 

 Mardaniرسررد )شررده در کشررور برره مصرررف کشرراورزی می

Boldaji, 2006 و از سوی دیگر با توجه به رونرد سرریع رشرد )

 & Jinجمعی  و در پی آن نیاز به تأمین امنی  غررایی مررد  )

Young, 2001  شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی نسرب ،)

های مصرف کننده آب با مشکلات بیشتری مواجه به سایر بخش

جویی در هرای کرم آبیراری برا صررفهرنیماسرتفاده از باشد. می

تواند به عنوان نوعی مدیری  آبیراری در مزرعره، رف آب میمص

 به افزایش سطح زیر کش  و الگوی کشر  بهینره کمر  کنرد

(Ghamarnia et al., 2015 .)( اسررارهOsareh, 2006 )

هررای بزرگترررین مشررکل کشرراورزی را تولیررد در قالررب نظا 

رانردمان  داننرد کره پرایین برودنبرداری خرد و کوچ  میبهره

های نروینی ماننرد و عد  امکان اجرای عملیرات سیسرتم آبیاری

هاس . این های تح  فشار آبیاری از مختصات اصلی آنسیستم

 ,Mahdaviدر حالی اس  که نتایج حاصل از تحقیق مهردوی )

 ساله 83 تحقیقات بررسی با باشد.( نیز موید این مسئله می2000

 سرطحی زیرر ایقطره آبیاری از استفاده خصوص در در کانزاس

 آبیراری آب مصررف که شد حاصل نتیجه این پرت برای کش 

 مرسرو  آبیاری هایرو  سایر با مقایسه در تواندپرت می برای

 & Lamm) کنرد پیردا کراهش درصرد 99 ترا 99  از منطقه در

Trooien, 2003.) همکراران و حامردی (Hamedi et al., 

 یراریآب سیسرتم مقایسره در خصروص دیگر تحقیقی در( 2005

 برر آبیراری مختلرف طریق سرطوح از سطحی و نواری ایقطره

 ایقطرره رو  کره در یافتنرد دس  نتیجه این به پرت عملکرد

 رو  نسرب  بره هکترار در کیلروگر  7389 پرت دانره عملکرد

 .شرودبرابرر می 9 نیز آب مصرف کارآیی و یافته افزایش سطحی

علاوه بر تثبی  های موجود در کود بیولونی  نیتروکسین باکتری

کردن جرب عناصرر اصرلی پرر مصررف و نیترونن هوا و متعادل

عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه، با سنتز و ترشح مرواد محررک 

های تنظیم کننرده رشرد ماننرد اکسرین، رشد گیاه نظیر هورمون

ترشح اسیدهای آمینه مختلف، انواع آنتی بیوتی  موجب رشرد و 

گردد و برا حفاظر  ی گیاهان میهای هوایتوسعه ریشه و قسم 

زی، موجب افزایش خاکریشه گیاهان از حمله عوامل بیماریزای 

(. مصرف Rawia et al., 2006گردد )عملکرد و کیفی  برتر می

های محیطری از جملره شروری و این محصول هنگا  بروز تنش

 ,.Roze et alشرود )خشکی سبب افزایش مقاوم  گیاهران می

 ترأثیرل از کراربرد کرود نیتروکسرین، بیرانگر (. نتایج حاص2012

 & Bhaskaraباسرکارا و چراریولو ) باشرد.مثب  ایرن کرود می

Charyulu, 2005د  روباهی برا  ( گزار  کردند که تلقیح ارزن

سه نژاد باکتری آزوسپریلیو ، به تنهرایی یرا در ترکیرب برا کرود 

نیترونن، طول گیاه، وزن خش  ساقه و ریشره و نیتررونن کرل 

های با توجه به محردودی . دهدساقه، ریشه و دانه را افزایش می

مصرف خاکی عناصر کم مصرف )از قبیل تثبی  شردن و اثررات 

های مؤثر در بر طرف پاشی یا ت ریه برگی از راهباقیمانده( محلول
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 Wang etکردن نیاز غرایی گیاهان به عناصر کم مصرف اس  )

al., 2004 .) کره از نظرر اقلیمری دارای در کشوری چون ایرران

خصوصری در وضعی  خش  تا نیمه خش  اسر  از اهمیر  به

های کشاورزی برخوردار اس . تحقیرق گستر  و توسعه فعالی 

نیتروکسرین  بیولونی  حاضر با هدف بررسی اثر برهمکنش کود

زعفرران  کیفری و کمری عملکررد و مدیری  آبیاری کشاورزی بر

 انجا  گردید. 

 هامواد و روش

های ی  بار خرد شده )اسرپلی  به صورت کرتاین آزمایش 

ل سا ردتکرار  9های کامل تصادفی با پلات( در قالب طرح بلوک

 -اشتهاردواقع در جاده  اشتهارد استان البرز اراضی در 8939 -35

 شررقی و طرول 77/99ج رافیرایی  شرمالی عررضنجم آباد برا 

ح دریا اجررا گردیرد. متر از سط 8733با ارتفاع  97/93ج رافیایی 

هرای فاکتورهای آزمایشی از قبیل مدیری  آبیاری، شرامل رو 

صورت نوارهای تیپ سطحی، زیر : آبیاری بهسطح سه آبیاری در

متری( و آبیاری معمول )عرف منطقره( سانتی 89سطحی )عمق 

 بیولونیر  در کرت اصرلی در نظرر گرفتره شرد و فراکتور کرود

مصررف )شراهد(، دو، چهرار و  : عرد سرطح چهاردر نیتروکسین 

هکتار در کررت فرعری قررار گرفتنرد. در پرانزدهم  شش لیتر در

پس از انجا  عملیات تهیه زمین و بستر بررر،  8939شهریور ماه 

سراله(  1ترا  9ها آماده گردید. بنه زعفران خریداری شرده )کرت

 83متر بره وزن تقریبری سرانتی 9بندی حداقل قطر پس از درجه

های های قرارچی بنرهب شد. برای جلوگیری از بیماریگر  انتخا

دقیقره  79تا  73در هزار به مدت  7کش بنومیل زعفران، با قارچ

ها در هروای آزاد ساع  بنره 5تا  9ور و پس از در محلول غوطه

بنه در متر مربرع( بره فاصرله  833خش  گردید. تراکم زعفران )

عردد بنره در  79 متر و روی هر متر طول زمینسانتی 79ردیف 

متر کش  شد. در طول تابستان مالچ کلش سانتی 73تا  89عمق 

هرای توسط کاه و کلش گنرد  )دو ترن در هکترار( سرطح کرت

زعفران پخش گردید. سایر عملیات کاش  و داشر  برر اسراس 

عرف منطقه صورت گرف  و میزان کرود مرورد نیراز برر اسراس 

 893 شناسری،خراک های آزمایشرگاهآزمرایش خراک و توصریه

 کیلوگر  در هکتار اوره )به شرکل تقسریط( و تمرامی کودهرای

 73و  883ترتیب بر اسراس به فسفات آمونیو  و سولفات پتاسیم،

  نسربتاً خراک آلی ماده اضافه شد، هاهکتار به کرت در کیلوگر 

همراه  هکتار در تن 79 میزان به دامی کود و (%95/3) بوده پایین

دور آبیاری پرنج برار    به خاک اضافه شد.با دیس  قبل از کاش

مهرر، پرس از  89آب در حردود در طول دوره رشرد شرامل زاا 

ماه، و ی  بار دیگر برای ادامه رشد رویشری برداش  گل در آبان

برا توجرره برره  35در پراییز و دو بررار آبیراری در بهررار و تابسررتان 

طرور برههای منطقه تنظیم گردید،  بنابراین دور آبیراری بارندگی

قابل پکر اس  که برای ها رعای  شد. یکسان برای تمامی کرت

آب بلروک بالرا وارد کش در نظر گرفته شد تا زههر بلوک ی  زه

پاشی )ت ریره برگری( در نیمره اول محلول بلوک زیردس  نشود.

نیتروکسرین طبرق تیمارهرای  بیولونیر  کرودبا  39اسفند سال 

مجهرز بره  TF120ونی مردل انتخابی با استفاده از سمپا  فرق

گرفر . در پایران دوره  بار انجا  9/7تا  7ای و با فشار نازل شره

تیمارها بر صفات مرورد  تأثیر( به منظور بررسی 73/31/35رشد )

ها از هر کرت آزمایشی با رعای  حاشیه از سطحی بررسی، نمونه

معادل ی  متر مربع به طور تصادفی انتخاب و پرس از برداشر  

 خامره، و کلالره طول کور ، قطر صفاتی از قبیلبه ارزیابی  اقدا 

در  کیلروگر  برحسرب خامره و گرل وزن بر ، طول کور ، وزن

و  ()عملکرد خامه و کلاله خش  وزن و بوته در بر  تعداد هکتار،

 به و اطاق دمای در هاکیفی نمونه و کمی عملکرد منظور تعیینبه

 کروسرین اصرلی ثانویره هرایمتابولی  .شدند خش  نور از دور

 )عامرل سرافرانال و طعرم( )عامرل پیکروکروسین رن (، )عامل

 ملری زعفرران اسرتاندارد اسپکتروفتومتری طبرق رو  به عطر(

گیری شررد. انرردازه (Institute of Standards, 1996ایررران )

اطلاعات جمع آوری شده پس از انجا  تجزیه آمراری مناسرب در 

مرورد تحلیرل قررار گرفتره و   SAS Version 9.1نرر  افرزار
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 .انجا  شد %9احتمرال  سرطح ( درDuncanها با آزمرون دانکرن )میانگین

 

 تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی بر صفات مورد آزمون  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of experimental factors on the traits tested 

وزن خشک کل 

 بنه 

Total dry 

weight of 

corms  

 وزن تازه کل بنه 

Total fresh 

weight of 

corms  

  وزن فلس

Weight of 

scale  

وزن کل بنه بدون 

 فلس

 Total weight of 

corm without 

scale  

 وزن بنهمتوسط 

Average 

weight of 

corm  

قطر متوسط 

  بنه

Average 

diameter of 

corm  

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر
S.O.V. 

*15.499 ns134.296   *27.003 ns4268.160   **34.714 ns0.012  2 
 بلوک

Block 

**0.096 *204.157 *58.677 **2881.015 **123.413 **123.761 2 
 آبیاری 

Irrigation 

0.353 646.836 30.379 3541.816 34.196 34.207 4 
 خطا

Error 

*0.430 *421.083 *26.578 *1586.008 *52.329 *9452.2 3 
 نیتروکسین
Nitroxin 

**0.342 *340.670 *26.578 *8132.016 *54.178 *54.036 6 
 نیتروکسین  xآبیاری 

 * Irrigation

Nitroxin 

0.183 725.423 31.438 5072.017 49.793 49.763 18 
 خطا

Error 

11.92 13.88 9.86 11.50 14.08 9.42 - 
 ت ییرات ضریب

C.V. (%) 

ns     ،*  درصد هستند. 8و  9دار در سطح احتمال دار و تفاوت معنیانگرعد  معنیبی **و 
Ns: reperesentes non significant difference and *,** represente significant difference in 0.05 and 0.01 probablity levels, respectively. 

 

 نتایج و بحث

 خصوصیات كمي بنه زعفران

اصل از تجزیه واریانس، اثرات سراده و اثرر بر اساس نتایج ح

ها روی تما  صفات مورد بررسی در سطوح آمراری متقابل فاکتور

( ANOVAدار شد، که در جداول تجزیه واریانس )مختلف معنی

 (. 8ارائه گردید )جدول 

 از حاصرل هرایمیرانگین داده مقایسره از آمده بدس  نتایج

مرورد  صفات در مورد کسینمدیری  آبیاری و نیترو متقابل اثرات

که تیمار آبیاری نوار تیپ زیر  داد نشان (7زعفران )جدول  بررسی

ترین و در لیتر در هکتار نیتروکسین مناسرب 1 سطحی به همراه

مقابررل تیمررار آبیرراری معمررول در عررد  مصرررف نیتروکسررین 

های خررواهری در ترین تیمررار بررود. متوسررط وزن بنررهمناسرربنا

لیتررر در هکتررار  1بیرراری زیررر سررطحی برره همررراه تیمارهررای آ

لیترر در هکترار  5نیتروکسین، آبیراری زیرر سرطحی بره همرراه 

لیتررر در هکتررار  1نیتروکسررین و آبیرراری سررطحی برره همررراه 

گرر  بره دسر  آمرد  11/7و  19/7، 58/7نیتروکسین به ترتیب 

 موجب افزایش ریشه بر روی زیستی کود مثب  (. تأثیر7)جدول 

 کرود موجرود در هرایباکتری اس . زیررا شده کور  نوز و رشد

 و متعرادل هروا نیتررونن تثبیر  بر علاوه نیتروکسین، بیولونی 

 گیاه، م ری مورد نیاز ریز و مصرف پر اصلی عناصر جرب کردن

 هرایانواع هورمون نظیر گیاه، رشد محرک مواد ترشح و سنتز با

 ریشره هتوسرع و اکسرین موجرب رشرد ماننرد رشد کننده تنظیم

 و بیشرتر آسریمیلات تولیرد سربب مسئله این اس . شده زعفران

 اس . هم شده زعفران کور  و های زیرزمینیاندا  به هاآن انتقال

 ACC کره کننردمری تولیرد های راباکتری انواع از برخی چنین

deaminase  تولید کاهش سبب آنزیم این رشد، فعالی  محرک 
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شرود می بیشتر ریشه رشد نتیجه در و شودگیاه می ریشه در اتیلن

(Gutierrez et al., 2001.) تحقیقرات قروی و حقیقری )  نتایج

Ghavi & Haghighi, 2015دار معنری اختلاف وجود مؤید ( نیز

 اول سال در بنه خش  وزن صف  مورد در نیتروکسین کود بین

 در آزمرایش ایرن در آمده دس  به نتیجه که مشابه بود آزمایش

ها بردون فلرس در وزن خشر  کرل بنره .اس  کورمر کودهای

لیتر در هکتار نیتروکسرین  1شرایط آبیاری زیر سطحی به همراه 

که در مقایسه با تیمرار طوریداری افزایش یاف   بهبه طور معنی

درصرد افرزایش  73آبیاری معمول در عد  کراربرد نیتروکسرین، 

ا مصررف در تمرامی تیمارهرای وزنری بنره بر داشته اس . تقریباً

هرای موجرود در هرر بوتره نیتروکسین روند ت ییررات وزن فلس

کاهشی و روند ت ییرات نسب  وزن بنه بره وزن فلرس افزایشری 

(. در مجمروع کراربرد سرطوح بالراتر نیتروکسرین و 8بود )جدول 

های استفاده از آبیاری مدرن )تیپ( باع  بهبرود نسربی شراخص

ار  شده اسر  کره های خواهری زعفران گردید. گزرشدی بنه

های خرواهری متعاقرب آن گیری بر تولید بنرهوزن بنه، اثر چشم

(. در Kumar et al., 2009عملکرررد گررل در زعفررران دارد )

مطالعات دیگری نیز اثر نیتروکسین بر وزن بنره زعفرران مثبر  

 وزن (. بیشرترینNassiri et al., 2008گرزار  شرده اسر  )

زیسرتی نیتروکسرین و  دبررهمکنش کرو تیمار در خش  کل بنه

( 7شد )جدول  گر  در بوته مشاهده 37/95آبیاری زیر سطحی با 

 نیتررونن برا زیسرتی کودهای که کرد بیان توانمی طورکلی به

 در ( توانستهRojas et al., 2001) نیترونن عنصر جرب افزایش

 باشد. هرم داشته مثب  نقش گیاه هوایی هایرشد اندا  فزایش ا

 هراباکتری کننرده حرل ترشرحات طریرق از یکود زیسرت چنین

 صورت محلول به را بیشتری غرایی مختلف عناصر اس  توانسته

 بیشرتر تولیرد با و (Han et al., 2006دهد ) قرار گیاه اختیار در

 ,Kuceyاند )شرده واقرع مرؤثر تولید افزایش در مواد فتوسنتزی

1988  .) 

 

 وح مختلف نیتروکسین و آبیاری بر برخی خصوصیات کمی زعفراناثرات متقابل سط میانگین مقایسه  -2جدول 
Table 2- Means comparison of interaction effects of Nitroxin and irrigation on some quantitaive characteristics of saffron 

وزن خشک کل 

 بنه 

Total dry 

weight of 

corms  

)1-(g.plant 

وزن تازه کل 

 بنه 

Total fresh 

weight of 

corms  

)1-(g.plant 

  وزن فلس

Weight of 

scale  

)1-(g.plant 

وزن کل بنه بدون 

 فلس

 Total weight 

of corm 

without scale 

)1-(g.plant 

 وزن بنهمتوسط 

Average 

weight of 

corm (g) 

قطر متوسط 

  بنه

Average 

diameter of 

corm (mm) 

 تیمار

Treatment 

 
     

Nitroxin 

 نیتروکسین
Irrigation 

 آبیاری
d42.72 d148.4 ab16.39 b132.31 cd2.28 cd18.11 0 Lithaˉ¹ ای آبیاری قطره

 سطحی
Surface drip 

irrigation 

cd44.06 de147.84 c13.6 b134.94 c2.33 c18.36 2  Lithaˉ¹ 
c46.69 d151.41 d11.28 b140.73 b2.44 b19.04 4  Lithaˉ¹ 
c45.44 d148.09 f9.97 b138.62 b2.40 b18.87 6  Lithaˉ¹ 

bc50.47 b168.6 b15.37 b152.93 c2.31 cd18.21 0 Lithaˉ¹ ای آبیاری قطره
 زیر سطحی

Subsurface  

drip 

irrigation 

b51.48 b168.76 c13.9 ab155.56 c2.36 b18.58 2  Lithaˉ¹ 
a56.92 a179.53 e10.22 a168.71 a2.61 a20.24 4  Lithaˉ¹ 

b52.67 c167.33 g8.59 a159.24 b2.43 b19.17 6  Lithaˉ¹ 

ef38.69 f136.84 a17.02 c119.52 d2.21  cd18.03   0 Lithaˉ¹ آبیاری معمول 

Common 

irrigation 

e39.10 ef138.51 ab16.76 c121.05 c2.30  cd18.10  2  Lithaˉ¹ 
d41.87 e141.67 c13.71 bc127.36 b2.42  b18.94  4  Lithaˉ¹ 
e39.82 fg133.78 d11.18 bc122.10 c2.32  c18.25  6  Lithaˉ¹ 

 .باشندمی %9 سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد هستند مشترک حروف ی  دارای حداقل که هاییمیانگین
The averages with at least a common alphabet are not statistically significant at the 5% level. 



 8331، پاییز 3، شماره 7جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      222

 

 خصوصیات كمي اندام هوایي زعفران

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثرات سراده و اثرر 

ها روی تما  صفات مورد بررسی در سطوح آمراری متقابل فاکتور

( ANOVAدار شد، که در جداول تجزیه واریانس )مختلف معنی

 (. 9ارائه گردید )جدول 

 

 ریانس اثر عوامل آزمایشی بر صفات مورد آزمونتجزیه وا   -3جدول 
Table 3- Analysis of variance of experimental factors on the traits tested 

 عملکرد زعفران

Saffron  yield 

وزن تازه گل بدون  

 خامه و کلاله

Weight of fresh 

flowers without  

stigma and style  

  

 طول خامه و کلاله

Length  of  

stigma  and   

style 

 هاطول برگ

Leaf length  

 هاتعداد برگ

Number of 

leaves 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر
S.O.V. 

ns87646.224  **0.557 **719.460 **195.750 **8.451 2 
 بلوک

Block 

**764538.228 *25.663 **395.611 *342.945 **49.064 2 
 آبیاری 

Irrigation 

21472.070 31.809 408.103 453.614 46.361 4 
 خطا

Error 

*62618.909 *1.802 *280.892 *858.421 *3.039 3 
 نیتروکسین
Nitroxin 

**75625.706 **7.015 **381.717 **147.873 *5.099 6 
 نیتروکسین  xآبیاری 

 * Irrigation

Nitroxin 

57517.771 28.701 135.040 191.249 14.059 18 
 خطا

Error 

11.73 12.66 12.68 10.34 8.31 - 
 ت ییرات ضریب

C.V. (%) 
 

ns     ،*  درصد هستند. 8و  9دار در سطح احتمال دار و تفاوت معنیبیانگرعد  معنی **و 
Ns: reperesentes non significant difference and *,** represente significant difference in 0.05 and 0.01 probablity levels, respectively. 

 

 تأثیر داری تح معنی طور به آماری نظر از کور  بر  تعداد

 کرود بیولونیر  و مردیری  آبیراری قررار برهمکنش تیمارهای

کرود  تیمار در هر بنه در بر  تعداد بیشترین که طوریگرف . به

 95/5و آبیاری زیر سطحی برا  نیتروکسین لیتردر هکتار 1 زیستی

 تیمرار در کرور  برر  تعداد کمترین شد و اصلبر  در کرو  ح

 برر  عردد 17/1مصرف برا  آبیاری معمول و نیتروکسین بدون

بره همرراه شریوه  زیسرتی کرود (. مصررف1شد )جدول  مشاهده

بررهمکنش  ابر داشر  و داریترأثیر معنری بر  طول آبیاری بر

 یافر . در ایرن افرزایش داریمعنری طروربه بر  طول تیمارها،

لیترر در  1یمارهای آبیاری زیرر سرطحی بره همرراه ت در تحقیق

لیترر در هکترار  1هکتار نیتروکسین و آبیاری سطحی به همرراه 

 طول متر( میانگینسانتی 18/79و  98/75ترتیب نیتروکسین )به

برود  بیشرتر تیمارهرا سرایر بره نسرب  داریطور معنی به هابر 

 مصررف ونبرد تیمار آبیاری معمول برا در هرحال (. به1)جدول 

 ها نسرب بر  طول متر( میانگینسانتی 97/73بیولونی  ) کود

نقرش  گربیران مسرئله (. ایرن1بود )جدول  کمتر تیمارها سایر به

ترأمین  مشرابه گیاه، مورد نیاز نیترونن تأمین در زیستی کود مؤثر

 های محلول)باکتری زیستی کود و اس  اوره کود توسط نیترونن
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 Cakmakc etاس  ) داشته رشد بر مطلوبی و مثب  تأثیر کننده(

al., 2007جررب افرزایش برا کرود زیسرتی دیگرر، (. به عبارت 

 سبز سطح تولید و فتوسنتز فرآیند در عنصر کارآیی این و نیترونن

  .اس  نموده ایفا سزایی را به نقش

 

 خصوصیات کمی زعفران اثرات متقابل سطوح مختلف نیتروکسین و آبیاری بر برخی  میانگین مقایسه -4جدول 
Table 4- Means comparison of interactions effects of Nitroxin and irrigation on some quantitaive characteristics of saffron 

 عملکرد زعفران

Saffron  yield 

)1-g.hak( 

وزن تازه گل بدون  

 خامه و کلاله

Weight of fresh 

flowers without  

stigma  and style  
)1-g.hak( 

 طول خامه و کلاله

Length  of  

stigma and   style 

(cm) 

 هاطول برگ

Leaf length 

(cm) 

 هاتعداد برگ

Number of 

leaves 

 تیمار

Treatment 

 
    

Nitroxin 

 نیتروکسین
Irrigation 

 آبیاری
e3.72  d17.86  e5.52  d21.14  d4.60  0 Lithaˉ¹ حیای سطآبیاری قطره 

Surface drip 

irrigation 

d4.12  c19.36   c6.38  c22.61  c4.91  2  Lithaˉ¹ 
b4.73  bc20.83  b7.59  a25.81  ab5.84  4  Lithaˉ¹ 
cd4.33  bc19.94  bc6.89  b24.47  b5.30  6  Lithaˉ¹ 
de3.90  c18.21  bc6.88  c22.66  c4.92  0 Lithaˉ¹ ای زیر آبیاری قطره

 سطحی

Subsurface drip 

irrigation 

c4.43  a23.26  b7.59  c23.33  c5.06  2  Lithaˉ¹ 
a5.08  a24.92  a8.58  a26.51  a6.36  4  Lithaˉ¹ 
b4.68  b22.46  bc6.81  b24.18  b5.24  6  Lithaˉ¹ 
g2.95  d17.11  d5.81  d20.52  de4.47  0 Lithaˉ¹ آبیاری معمول 

Common 

irrigation  

f3.23  c18.41  c6.37  c22.56  c4.90  2  Lithaˉ¹ 
d4.04  bc20.18  c6.64  b23.56  b5.11  4  Lithaˉ¹ 
e3.65  c18.62  cd6.24  d21.37  d4.65  6  Lithaˉ¹ 

 

 .باشندمی %9 سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد هستند مشترک حروف ی  دارای حداقل که هایییانگینم    
The averages with at least a common alphabet are not statistically significant at the 5% level. 

 

 خامره و کلاله طول زیستی و مدیری  آبیاری بر کود مصرف

متقابل این فاکتورهرا  تأثیرداری داش ، همچنین با تأثیر معنی تر

وزن  و کلالره لطرو یاف . بیشترین تر افزایش خامه و کلاله طول

 هکترار لیترر در 1 تیمرار مصررف کرود زیسرتی در تازه، تر خامه

و آبیاری زیر سطحی به دس  آمد. نکته حائز اهمی   نیتروکسین

تازه در تیمار مدیری  آبیراری برا  خامه و کلاله اس  که طول آن

داری لیتر در هکتار تفاوت معنری 5افزایش مصرف نیتروکسین تا 

تازه در تیمارهرای  خامه و کلاله کمترین طول نداش . به هرحال

 97/9آبیاری زیر سطحی به همرراه عرد  مصررف نیتروکسرین )

متر( و آبیراری معمرول همرراه عرد  مصررف نیتروکسرین سانتی

 نتیجه توانمی (. بنابراین1متر( حاصل شد )جدول سانتی 18/9)

 نننیترو کود بایستی تربزر  خامه و کلاله تولید که برای گرف 

( و Ríos et al., 1996شرود ) مصرف شیمیایی یا زیستی به فر 

 بره زیسرتی کود از توانمی نیترونن کود گیاه به نیاز تأمین برای

 بره تروانمی را مسرئله ایرن نمرود. شیمیایی اسرتفاده کود جای

 که داد نسب  کودی تیمار در نیترونن )نیترات( دسترسی افزایش

و و  کاپور اس . شده خامه و الهکل طول افزایش نهای  موجب در

های انردا  رشرد ( افرزایشKapoor et al., 2004همکراران )

انرد گزار  کرده قبلاً را رشد بر مؤثر هایباکتری حضور در هوایی

(Glick, 1995که ) اگرچره  دارد. تطرابق تحقیرق ایرن نترایج با

های انردا  نمرو و رشرد در کودها انواع در موجود نیترات فراهمی

زیسرتی  کرود در آن برر علراوه اس ، داشته سزاییبه تأثیر اییهو

تولیرد  سربب کرود، هایمیکروارگانیسرم فعالیر  نیتروکسرین،

خامره  و کلالره طرول در که شوندمی جیبرلین ویژه به هاهورمون
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 زیستی و مدیری  آب میانگین کود اس . مقایسه کرده پیدا نمود

داری داشر ، معنری ترأثیر تر گرل بردون خامره و کلالره وزن بر

تازه گل بدون خامه و  متقابل این فاکتورها وزن تأثیرهمچنین با 

تیمارهای مورد آزمرایش  میانگین مقایسه یاف . در افزایش کلاله

لیترر در  1بررهمکنش آبیراری زیرر سرطحی در  که شد مشاهده

کیلو گر  در هکتار( به مراتب بیشرتر  37/71نیتروکسین )  هکتار

(. در مورد عملکررد ترازه 1های آزمایش بود )جدول از سایر تیمار

 جاآن گل روند مشابهی مانند طول خامه و کلاله مشاهده شد. از

 شرود،ظراهر می دیگرر هروایی انردا  هر از قبل زعفران گل که

 وابسرته بره سال هر در زعفران اقتصادی عملکرد و گل تشکیل

به  اس . قبل زراعی سال در زعفران بنه در فتوسنتزی مواد پخیره

 فتوسنتزی مواد مازاد زراعی سال هر در زعفران گیاه دلیل همین

 تکامرل و آغاز  همچنین و جدید هایبنه تشکیل جه  خود را

 (. نترایجKafi, 2002کند )می منتقل زیرزمینی هایبه اندا  گل

 روی برر (Naderi et al., 2008همکراران ) و نادری تحقیقات

 از که داد نشان زعفران گیاه در گل اییغر عناصر موقتی ت ییرات

 غلظ  هابر  شدن زرد هنگا  فروردین اوایل تا اسفند نیمه دو 

 و یابردمری کراهش تنردی شریب برا برر  در عناصرر غررایی

باشرد مؤثر می دختری هایبنه رشد در زمان این در پاشیمحلول

(Zabihi et al., 2016) زا تیمارهرایی ترأثیر رسدمی نظر به لرا 

 تأثیر طریق اند ازگردیده گل تعداد افزایش باع  که آزمایش این

 بوده سطح واحد در هاآن افزایش و دختری هایبنه رشد روی بر

 از حاصرل هرایمیانگین داده مقایسه از آمده بدس  نتایج .اس 

بر عملکرد  کود بیولونی  و مدیری  آبیاری برهمکنش تیمارهای

 آبیاری نوار تیپ زیر سطحی به همراهداد که تیمار  نشان زعفران

کیلروگر  در هکترار  31/9لیتر در هکتار برا تولیرد  1نیتروکسین 

ترین و در مقابل تیمار آبیراری معمرول در عرد  مصررف مناسب

ترین مناسرب کیلروگر  در هکترار نرا 39/7نیتروکسین با تولیرد 

 در زیسرتی نیتروکسرین را کرود (. نقرش1تیمارها بودند )جردول

 هامیکروارگانیسم از گروه توانایی این به توانمی عملکرد افزایش

 غیرمسرتقیم ترأثیر بر نسب  داد. علاوه گیاه غرایی نیاز تأمین در

 کودهرای هایمیکروارگانیسم عناصر غرایی، جرب بر هاباکتری

 که دارند مثبتی تأثیر گیاه رشد بر نیز های دیگریرو  از زیستی

 از انرواعی اسر : شرده اشراره پیرل ا درهرآن از برخری بره

 آدنین تولیرد ماده پیش از را قادرند سیتوکینین هامیکروارگانیسم

 ( و تولید سیتوکینینNieto & Frankenberger, 1989نمایند )

و  Azotobacter( در حضرور IAایزوپنتیرل ) الکرل و آدنرین از

Pseudomonas اثبات رسیده اس  ) به کش  محیط درNieto 

& Frankenberger, 1989توا   کاربرد چنین (. همIA, ADE 

براکتری  ایرن زیرا دارد رشد بر داریمعنی تأثیر Azotobacterو 

طریرق  از جررب از قبل سیتوکینین به IA+ADEتبدیل  توانایی

 با شاهد مقایسه در پرت روی بر تحقیقی در که دارد را گیاه ریشه

 ,Nieto & Frankenbergerاسر  ) شده مشخص مسئله این

 برا توانندزیستی می کود در موجود هایباکتری (. بنابراین1991

 افزایری )سینرنیسر (هم اثرر ریزوسفر هایمیکروارگانیسم سایر

  .باشند داشته گیاهان بر مفیدی

 

 خصوصیات كیفي زعفران

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثرات سراده و اثرر 

صفات مورد بررسی در سطوح آمراری  ها روی تما متقابل فاکتور

( ANOVAدار شد، که در جداول تجزیه واریانس )مختلف معنی

و  کود بیولونی  مصرفی تأثیر درخصوص(. 9ارائه گردید )جدول 

 نمرود بیان بایستی کیفی زعفران خصوصیات مدیری  آبیاری بر

 طعررم رنرر  )کروسررین(، هایمولفرره شررامل کیفیرر  کرره

کود زیسرتی  و تیمارهای اس  )سافرانال( عطر )پیکروکروسین( و

دار معنری %9آمراری  سرطح در )کیفی ( هامولفه این بر و آبیاری

 زعفرران رن  میزان شد. نتایج این پژوهش نشان داد  بیشترین

تیمرار  در )سرافرانال( عطرر )پیکروکروسرین( و )کروسین(، طعرم

صرل لیتر در هکتار نیتروکسین حا 5آبیاری زیر سطحی به همراه 

شد در مقابل کمترین میزان در تیمرار آبیراری معمرول در عرد  
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 این نتایج طورکلی (. به5مصرف نیتروکسین مشاهده شد )جدول

 کیفیر  بر کودزیستی و شیوه آبیاری تیمار که: داد نشان تحقیق

 کرود میرزان اند، همچنرینداشرته داریمعنری ترأثیر زعفرران

 و اسر  بوده ی مؤثرتولید زعفران کیفی  بر مصرفی نیتروکسین

 مثبر  تأثیر عطر( طعم و )رن ، کیفی  مولفه سه بر زیستی کود

 کرود کره باشد این دلیل به اس  ممکن مسئله این اس . داشته

 و مرواد هورمرونی ترکیبرات، فراهمری برر نیتررونن زیسرتی

 سایر با همکاری متقابل حال  ایجاد آب، در محلول هایویتامین

 در بیوسرنتز مرؤثر اولیره ترکیبرات یردتول و هامیکروارگانیسرم

 داشته نقش زعفران ثانویه ترکیبات به هاآن تجزیه و گلوکوزیدها

 (.Nieto & Frankenberger, 1991باشد )

 

 تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی بر صفات مورد آزمون -5جدول 
Table 5- Analysis of variance of experimental factors on the traits tested 

 سافرانال
Safranal 

پیکروکروسی

 ن
Picocrocin 

 کروسین

Crocian 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییر
S.O.V. 

ns0.001  *0.032 **5.109 2 
 بلوک

Block 

*0.007 *0.575 *11.040 2 
 آبیاری 

Irrigation 

0.001 0.100 0.752 4 
 خطا

Error 

*0.003 *0.065 *1.382 3 
 نیتروکسین
Nitroxin 

*0.083 *0.060 **1.044 6 
 نیتروکسین  xآبیاری 

Nitroxin * Irrigation 

0.013 0.040 2.586 18 
 خطا

Error 

5.96 4.77 7.66 - 
 ت ییرات ضریب

C.V. (%) 

ns     ،*  درصد هستند. 8و  9دار در سطح احتمال دار و تفاوت معنیبیانگرعد  معنی **و 
Ns: reperesentes non significant difference and *,** represente significant difference in 0.05 and 0.01 

probablity levels, respectively. 

 

های زعفران ترکیبی زرد عامل اصلی ایجاد قدرت رنگی کلاله

ها اسررترهای گلیکوزیررد نا  کروسررین اسرر . کروسررینرنرر  برره

ی انرهکروسین هستند که ی  واحد مرکزی با هفر  پیونرد دوگ

ی جرانبی را در برر مزدوا و چهار گروه متیل به عنروان زنجیرره

هرای هرا از جملره معردود خانوادهگیرد. درضمن ایرن ترکیبمی

شروند. کارتنوییدهایی هستند که به مقدار زیادی در آب حرل می

این حلالی  یکی از دلایل کاربرد وسیع آن به عنوان رن  دهنده 

باشد. این   به سایر کارتنوییدها میدر مواد غرایی و دارویی نسب

دوس  در زعفران نسب  به دیگر کارتنوئیدها بیشتر کارتنوئید آب

دهرد بوده و خاصری  ضرد سررطانی وسریعی از خرود نشران می

(Abdullaev et al., 2009 .) 

 

 گیرینتیجه

گرردد کره می اسرتنتاانتایج حاصل شرده چنرین  به توجه با

آبیراری )تیرپ زیرر سرطحی( و  یری تلفیق مرد انجا  توان بامی

ریشه و  توسعه و لیتر در هکتار نیتروکسین( موجب رشد 1زراعی )

 گردید. در پی افرزایش توسرعه بنره و انردا  زعفران اندا  هوایی

کررد در  حفرظ را در تولید کررو  خرواهری توازن مناسب، هوایی



 8331، پاییز 3، شماره 7جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      222

سرم   به منابع فتوسنتزی در زمان رشد زایشی نتیجه اختصاص

عملکرد زعفرران  افزایش سبب امر همین بود. کرو  از شتربی گل

عرد   تیمار آبیراری معمرول برا عملکرد در کمترین شد در مقابل

سر  کره در اآبیاری از جمله مرواردی شد.  مشاهده مصرف کود،

و به منظور بهبود وضعی  رطوبتی خراک  تولید محصولات زراعی

 کنند.نقش قابل توجهی ایفا می

 

 اثرات متقابل سطوح مختلف نیتروکسین و آبیاری بر برخی خصوصیات کیفی زعفران  میانگین سهمقای -6جدول 
Table 6- Means comparison of interactions effects of Nitroxin and irrigation on some qualitative characteristics of saffron 

 سافرانال

در طول موج  ٪1)جذب محلول آبی 

 رنانومت 333

Safranal 

(Absorption of 1% aqueous 

solution at 330 nm 

wavelength in dry matter) 

 پیکروکروسین

در طول موج  ٪1)جذب محلول آبی 

 نانومتر 254

Picocrocin 
(Absorption of 1% aqueous 

solution at 254 nm 

wavelength in dry matter) 

 کروسین

در طول موج  ٪1)جذب محلول آبی 

 نانومتر( 443

Crocian 
(Absorption of 1% aqueous 

solution at 440 nm 

wavelength in dry matter) 

 تیمار

Treatment 

 
  

Nitroxin 

 نیتروکسین
Irrigation 

 آبیاری
d44.810  c70.110  c174.721  0 Lithaˉ¹ ای سطحیآبیاری قطره 

Surface drip 

irrigation 

d45.010  c72.310  c177.120  2  Lithaˉ¹ 
b47.787  ab78.087  ab187.735  4  Lithaˉ¹ 
ab48.617  ab79.917  ab188.335  6  Lithaˉ¹ 
c45.898  c70.198  c176.896  0 Lithaˉ¹ ای زیر آبیاری قطره

 سطحی

Subsurface  drip 

irrigation 

b47.663  b76.963  b182.426  2  Lithaˉ¹ 
ab48.492  a83.792  a.085 196 4  Lithaˉ¹ 
a49.790  a84.090  a196.680  6  Lithaˉ¹ 
d44.425  c69.925  c172.950  0 Lithaˉ¹ آبیاری معمول 

Common 

irrigation  

c45.755  c72.255  c175.230  2  Lithaˉ¹ 
c46.268  ab78.768  b180.037  4  Lithaˉ¹ 
c47.175  ab79.675  b181.650  6  Lithaˉ¹ 

 .باشندمی %9 سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد هستند مشترک حروف ی  دارای حداقل که هایییانگینم
The averages with at least a common alphabet are not statistically significant at the 5% level. 

 

انجا  عملیات آبیراری بره رو   )اشتهارد( در مناطق خش 

 افرزایش عملکرردبررای مردیری   مناسبیهای ص ای، فرقطره

در محدوده توسعه ریشره  آورند. در این رو  آب صرفاًبوجود می

توسرط  ،قابل دسترس اس  و بدین ترتیب استفاده از آب زعفران

هرای کاشر  بره حرداقل موجود در برین ردیف هرز هایرستنی

های ، لایرهکرهچنانچه رو  آبیراری بره ترتیبری باشرد . رسدمی

بره خراک  زعفرانمختلف خاک را مرطوب کند قابلی  دسترسی 

 زعفرران. بدین ترتیرب قردرت رقابر  شدمرطوب بیشتر خواهد 

زعفرران  که نهایتراً منجرر بره افرزایش عملکررد یابدافزایش می

 خواهد شد.
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Abstract 

In order to increase the quality and yield of saffron, an experiment was conducted in the Alborz 

province, (Eshtehard), in the year 2016-2017 through the interaction of nitroxin biological fertilizer 

and irrigation management. The experiment was conducted as split plot in randomized complete 

block design with 3 replications. The experimental factors included irrigation method (Surface drip 

Irrigation, Subsurface drip Irrigation (15 cm depth) and Irrigation is Common (conventional area) 

in the main plot) and biological fertilizer of nitroxin (no fertilizer (control), 2, 4 and 6 lit.ha
-1

 in the 

Subplot). The results of this study showed that simple and interaction effects of biological fertilizer 

application of nitroxin and irrigation management were significant in all measured traits. In order to 

use optimal water resources, diamond irrigation method (Subsurface drip Irrigation) can be used to 

reduce irrigation losses and achieve high yield in saffron production. The effects of irrigation 

management of Subsurface  drip Irrigation diameters with biological fertilizer of nitroxin 4 lit.ha
-1

 

were superior to other treatments, so that the highest yield of saffron stigma was observed in this 

treatment with 5.8 kg.ha
-1

. 

Keywords: Crocin, Irrigation method, Picrocrocin, Safranal. 
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