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  1393آذر  28: تاریخ پذیرش    1393آبان  29: تاریخ دریافت

 
  چکیده

 (.Crocus sativus L)بر میزان جذب نیتروژن در زعفران  مؤثرترین عوامل اندازه بنه مادري و مدیریت تغذیه، از مهم
، صرف نیتـروژن در زعفـران  ر کارایی جذب و م، شیمیایی و اندازه بنه مادري بدامینقش کودهاي بررسی منظور  به. باشدمی

کامـل تصـادفی بـا سـه     هـاي  بلوكصورت فاکتوریل در قالب طرح  به 1392-93 و 1391-92 زراعی سال دو درآزمایشی 
اندازه بنـه مـادري در    مطالعه،در این . دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمدمزرعه تحقیقاتی تکرار در 

 گـرم  12و بـیش از  ) بـزرگ نسـبتاً  (گـرم   12تـا   1/8 ،)متوسط(گرم  8تا  1/4، )کوچک( ز آنو کمتر ا گرم 4(چهار سطح 
بـه   ))عـدم مصـرف کـود   ( و شـاهد ) فسفر+ نیتروژن ( یمیایی، کود شدامیکود (و منابع مختلف کود در سه سطح ) )بزرگ(

ر هر دو سال اجراي، با افـزایش انـدازه   د، آمده دست به بر اساس نتایج. ترتیب عامل اول و دوم آزمایش در نظر گرفته شدند
هاي دختـري و کـل   در بنه) مترمربعبر حسب گرم در (، میزان نیتروژن )از سطح کوچک به بزرگ(بنه مادري جهت کاشت 

-طـور معنـی   جهت کاشت به تر بزرگهاي مادري عالوه بر این، استفاده از بنه. داري افزایش یافتطور معنی بوته زعفران به

همچنین در سال اول و دوم اجراي آزمایش، کارایی . ر به افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران شدداري منج
  .درصد بیش از کود شیمیایی بود 61و  21مصرف نیتروژن در نتیجه مصرف کود دامی به ترتیب به میزان 

  
  .کارایی جذب نیتروژن، کود شیمیایی، کود آلیبنه دختري، : کلیدي کلمات

  
   3 2 1 مقدمه

 يا گیاه چندسـاله  (.Crocus sativus L)زراعی  زعفران
دلیـل  بـه . تعلـق دارد  (Iridaceae)که به خانواده زنبق است 

تریپلوئید بودن و نیز خـود ناسـازگاري، تکثیـر گیـاه زعفـران      
یرزمینـی آن صـورت   زهاي صورت رویشی و از طریق اندام به

هاي اندام .)Kafi et al., 2002; Ali et al., 2013(گیرد می
                                                                                    

 دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي  ،استاد -1
 دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي  -2
دانشـکده کشـاورزي   دانشجوي دکتـري اکولـوژي گیاهـان زراعـی،      -3

  دانشگاه فردوسی مشهد
 )akooch@um.ac.ir: نویسنده مسئول -(* 

شـود، خـود   یرزمینی بوته که در واقع بنه مادري نامیـده مـی  ز
کـه در نتیجـه رشـد     استها یا مناطق مریستمی جوانهداراي 

در  "بنـه دختـري  "بـه نـام   هاي جدیـدي  ها، بنهاین مریستم
هـاي  بـا افـزایش رشـد بنـه    . شودسطح بنه مادري ایجاد می

-بنه مادري نیز آغـاز مـی   دختري در طی فصل رشد، تحلیل
یري عملکرد در واقـع  گ شکلرو، در هر فصل رشد،  ینازا. شود

باشد هاي دختري در فصل قبل میتحت تأثیر شرایط رشد بنه
(Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al., 2012).  

مراحل ابتدایی وابسته یژه در و بهی، رشد زعفران طورکل به
 Amirshekari(ر بنه مادري اسـت  به میزان ذخیره غذایی د

et al., 2007; Koocheki et al., 2007 .(   ،از سـوي دیگـر
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هاي مادري با وزن بـاالتر عمومـاً داراي اندوختـه غـذایی     بنه
 ,Koocheki et al., 2014 a, 2014 b)باشـند  باالتري می

2014 d( .هاي مـادري بـا وزن مناسـب    رو، انتخاب بنهاز این
منجر به افـزایش رشـد بوتـه مـادري و      تواند یمجهت کشت 

 ,.Koocheki et al)یت عملکرد باالتر زعفـران گـردد   درنها

2007; Renau-Morata et al., 2012( .  از سوي دیگر، بـا
-هاي دختري تا زمان مستقل شدن آنتوجه به آنکه رشد بنه

-ها، اساساً وابسته به بوته مادري است، اندازه بنه مادري مـی 
هاي دختري را تحت تأثیر قرار دهد اً تشکیل بنهتواند مستقیم

(Koocheki et al., 2014 b, 2014 d).  
عالوه بر اندازه بنه مادري، فراهمی متعادل عناصر غذایی 

تواند در افـزایش رشـد   یژه از منابع آلی، میو بهمانند نیتروژن، 
هاي دختري در طی فصل رشـد نقـش مسـتقیمی داشـته     بنه

 ,Omidi et al., 2009; Koocheki et al., 2014 b)باشد 

2014 c.( تـرین عناصـر جهـت افـزایش     نیتروژن که از مهم
 ,.Chaji et al)رود شمار میهاي زعفران بهعملکرد گل و بنه

 شـده  شـناخته عنصـري متحـرك    عنـوان  بـه ، در گیاه (2013
(Bertheloot et al., 2008) تواند در طول دوره رشـد  و می

هـاي رویشـی بـه    ر انتهاي هر فصل، از انـدام ویژه د گیاه و به
 ;Ourry et al., 1988)بخش زیرزمینی گیاه منتقـل شـود   

Masclaux-Daubresse et al., 2010.(  رو، مطالعـه  از ایـن
هـاي زعفـران در واکـنش بـه     میزان جذب نیتروژن در انـدام 

تواند مـورد توجـه   کاربرد کودهاي آلی و اندازه بنه مادري می
  .باشد

دهنده  تعریف کارایی مصرف نیتروژن در واقع نشانطبق 
توانایی گیاه در تولید عملکرد دانه و یا بیولوژیک به ازاي هـر  

 ,.Salvagiotti et al)باشـد  شـده مـی   واحد نیتروژن مصرف

عالوه بر توانایی گیـاه در جـذب نیتـروژن از خـاك،     . )2009
ص تواند تحت تأثیر میزان تخصـی کارایی مصرف نیتروژن می

 ,.Salvagiotti et al(به اندام اقتصـادي   شده جذبنیتروژن 

2009; Koocheki et al., 2011 (  ــع ــوع منب ــز ن و نی
 ,.Ankumah et al)کننـده ایـن عنصـر قـرار گیـرد       ینتأم

بر این اساس، با توجه به ماهیت رشد چندساله گیـاه  . )2003
گیـاه در انتهـاي    هاي هـوایی زعفران و نیز خشک شدن اندام

 ,.Kafi et al., 2002; Kumar et al)فصـل رشـد    هـر 

-رسد مطالعه تخصیص نیتروژن بین انـدام نظر می، به)2009
تـر از  هاي گیاه و کارایی جذب و مصرف این عنصـر پیچیـده  

ي باشـد کـه بـه روش زایشـی     ا دوسـاله یـا   ساله گیاهان یک
بر اساس توضیحات ذکرشده، این آزمایش . کنندتولیدمثل می

 انـدازه  و شـیمیایی  دامی، کودهاي کاربردمطالعه اثر با هدف 
هاي زعفران و نیز میزان جذب نیتروژن در اندامبر  مادري بنه

در ایـن گیـاه در پاسـخ بـه     کارایی جذب و مصرف نیتـروژن  
  .تیمارهاي ذکرشده انجام گرفت

  
  ها مواد و روش

 1392-93 و 1391-92 زراعـی  سـال  دو دراین آزمایش 
هاي کامل تصادفی با یل در قالب طرح بلوكصورت فاکتور به

سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    
 4(اندازه بنه مادري در چهار سـطح  . اجرا شدفردوسی مشهد 

 ،)متوسـط (گـرم   8تا  1/4، )یا ریز کوچک(و کمتر از آن  گرم
و ) )بـزرگ ( گـرم  12و بـیش از  ) بزرگنسبتاً (گرم  12تا  1/8

 یمیایی وکود شدامی، کود (مختلف کودي در سه سطح  منابع
به ترتیب عامل اول و دوم آزمـایش  ) عدم مصرف کود( شاهد

-الزم به توضیح است که حد باالیی بنه .در نظر گرفته شدند
اي گرم مشخص نبود، بلکه هـر بنـه   12هاي با وزن بیش از 

 "هـاي بـزرگ  بنه"گرم بود، جزء  12که داراي وزنی بیش از 
  .رار گرفتق

شـت، جهـت تعیـین خصوصـیات فیزیکــی و     اپـیش از ک 
از عمق (برداري تصادفی شیمیایی خاك زمین موردنظر، نمونه

 جهـت ). 1جـدول  (گرفـت  انجـام  ) متـري سـانتی  30صفر تا 
و دیسـک در  اولیـه  شـخم  ، ابتـدا  مـوردنظر زمین سازي آماده

بـا   هـایی سپس کرت. اعمال شد 1391 سال اواسط خردادماه
و با فاصـله یـک متـر از    ) دو مترمربع(متر  دو ×یک متر د ابعا

در نظـر  متر  نیز دو فاصله بین دو بلوك. گردیدایجاد یکدیگر 
  .شد گرفته
ی جهت مقایسه کارایی جذب و مصرف نیتروژن طورکل به

در نتیجه مصـرف کـود دامـی و شـیمیایی، میـزان نیتـروژن       
یسـت مسـاوي   باشده به خاك در نتیجه این دو کود می اضافه

از نـوع  (پیش از کاشـت کـود دامـی    رو، از این. یکدیگر باشد
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بـه  ) درصـد نیتـروژن   2/1بستر گاوي کـامالً پوسـیده داراي   
. به زمین داده شـد ) تنها در سال اول(تن در هکتار  25میزان 

شده به خاك از منبع کـود دامـی، کـود     معادل نیتروژن اضافه
شش مرحله و هر مرحلـه   در) از منبع اوره(شیمیایی نیتروژن 

همزمـان بـا    -1(کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار     50به میزان 
، 1391اواخر اسفندماه سـال   -3، 1391اواخر آذر  -2کاشت، 

اواخر اسـفندماه   -6و  1392اواخر آذر  -5، 1392 مهرماه -4
 زمـان بـا کاشـت   همچنین هم. به زمین داده شد) 1392سال 

در ) پـل یترز منبع سوپر فسفات ا(ر در هکتافسفر کیلوگرم  75
با توجه به باال بودن . هاي موردنظر اعمال گردیدکرتتمامی 

از مصرف کـود شـیمیایی   ) 1جدول (جذب خاك  پتاسیم قابل
  .پتاسیم نیز خودداري شد

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of soil used in experiment 

جذب  پتاسیم قابل
گرم بر  میلی(

  )کیلوگرم
Available K 

(mg kg-1) 

فسفر 
جذب  قابل

گرم بر  میلی(
  )کیلوگرم

Available P 
(mg kg-1) 

نیتروژن 
جذب  قابل

گرم بر  میلی(
  )کیلوگرم

Available N 
(mg kg-1) 

کربن 
  ) درصد(آلی

OC (%) 

هدایت 
الکتریکی 

دسی زیمنس (
  )متربر 

EC (dS m-1)  

واکنش 
  خاك
Soil 
pH 

  بافت خاك
Soil texture  

196.12 6.79 15.72 0.44 1.01  8.12 
  سیلتی - لومی

Silty-loam 

  
و بـر اسـاس    1391 سال خردادماه 27عملیات کاشت در 

نیـز   هـا کـرت  آبیاري. انجام گرفتبنه در مترمربع  50تراکم 
در . انجام شد تیلنیاپلی شیرهاي و لوله طور جداگانه توسط به

-کش و یا آفتگونه علف طول مراحل اجراي آزمایش از هیچ
  .کش شیمیایی استفاده نشد

آزمایش و همزمان با برداشت پس از اجراي سال اول در 
 هايدختري در اندازه هاي، وزن بنه)1392خردادماه  5(ها  بنه
ــا  1/0 ــا  1/4، گرمــی 4ت ــیش از گرمــی  8ت در  یگرمــ 8و ب

) متـر  5/0× متـر   5/0(مترمربـع   چهـارم  یکمعادل مساحتی 
 25(همزمـان بـا زرد شـدن کامـل انـدام هـوایی       . تعیین شد

بــرداري از بــرگ در مســاحت  نیــز نمونــه) 1392اردیبهشــت 
هـاي دختـري   بـا محاسـبه وزن بنـه   . ذکرشده انجـام گرفـت  

) گرم بر کیلوگرم(، غلظت نیتروژن شده و اندام هوایی یکتفک
هــاي انــدامدر ) گــرم در مترمربــع(تــروژن و مقــدار جــذب نی

 -Kjeldahlبـه روش کجلـدال و توسـط دسـتگاه      ذکرشـده 

PECO ) مدلPsu 55 (در مشابه سال اول،. گیري شداندازه 
هـاي ذکرشـده در کـل    نیـز شـاخص   1393خردادماه سال  7

مساحت باقیمانده پس از برداشت (مساحت باقیمانده هر کرت 
  .تعیین گردید) 1392ه هاي دختري در خردادمابنه

هـاي  با محاسبه مقـدار نیتـروژن در انـدام هـوایی و بنـه     
کـارایی مصـرف    و) 1معادلـه  ( دختري، کارایی جذب نیتروژن

 ,.Salvagiotti et al)محاسـبه شـد    )2معادلـه  ( نیتـروژن 

دلیل ماهیت چندسـاله گیـاه   الزم به توضیح است به. )2009
عنوان اندام  بنه مادري به نیز اهمیتبذر و  تولیدزعفران، عدم 

جـذب و مصـرف   ، کـارایی  زعفـران جهت تکثیر  مورداستفاده
هاي دختري در پایان هر فصل نیتروژن بر اساس عملکرد بنه

  .مطالعه شدرشد 

  )درصد(کارایی جذب نیتروژن ) = در مترمربع توده یستمقدار نیتروژن ز/ مقدار نیتروژن خاك در مترمربع (× 100  )1معادله 
  )گرمگرم بر (کارایی مصرف نیتروژن ) = هاي دختري در مترمربععملکرد بنه/ مقدار نیتروژن خاك در مترمربع (  )2عادله م

ــوع   ــروژن خــاك از مجم ــادالت ذکرشــده، نیت  -1در مع
شـده   نیتـروژن اضـافه   -2جـذب خـاك،    نیتروژن اولیه و قابل

هاي نیتروژن اولیه در بنه -3و  منابع کوديحاصل از مصرف 

محاسبه نیتروژن اولیه خـاك نیـز بـر    . مادري محاسبه گردید
متري و وزن مخصوص ظاهري خـاك   سانتی 30اساس عمق 

  . انجام شد) متر مکعبگرم در سانتی 55/1(
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در پایـان فصـل رشـد نیـز از      تـوده  یستمقدار نیتروژن ز
دسـت  هاي دختري و اندام هـوایی بـه  مجموع نیتروژن در بنه

  .آمد
 SAS يافزارهـا  هاي آزمایش با نـرم داده وتحلیل یهتجز

هـا نیـز بـا اسـتفاده از     میـانگین . انجام شـد  Mstat-Cو  9.3
و در سطح احتمال پنج  (LSD)دار آزمون حداقل تفاوت معنی

هـاي  شـاخص الزم به توضیح است که  .درصد مقایسه شدند
 -صورت فاکتوریـل  در سال اول و دوم به زعفران موردمطالعه

کامـل تصـادفی    يهـا  در قالب طرح بلوكدر زمان و لیت اسپ
صورت فاکتوریـل و   اندازه بنه مادري و منابع کود به. شد آنالیز

ــایش   ــراي آزم ــال اج ــهدو س ــوان دو  ب ــتعن ــار ( برداش دو ب
  .در نظر گرفته شد) برداري در طی زمان نمونه
  

  نتایج و بحث
  مادري بنه اندازه و کود منابعاثر متقابل 

 4هـاي زیـر   بنه جز بهزیه واریانس نشان داد که نتایج تج
 بنـه  انـدازه  و کـود  منـابع اثر متقابـل  گرم و نیز اندام هوایی، 

هـاي  در سایر انـدام داري بر میزان نیتروژن تأثیر معنی مادري
هـا و  گرم، کل بنـه  8گرم، بیش از  8تا  1/4هاي بنه(زعفران 

بـر ایـن اثـر     عالوه). 2جدول (داشت  )نیز بوته کامل زعفران
کـارایی جـذب و   بـر   مـادري  بنـه  انـدازه  و کود منابعمتقابل 

  ).2جدول (دار بود مصرف نیتروژن زعفران نیز معنی
با  ،)کود دامی، شیمیایی و شاهد(از منابع کود در هر یک 

هاي دختـري  ، میزان نیتروژن در بنهاندازه بنه مادريافزایش 
مـادري  ا و کل بوتـه  ه، کل بنهگرم 8گرم، بیش از  8تا  1/4
مثال، در  عنوان به). 3جدول (داري افزایش یافت طور معنی به

شرایط عدم کاربرد کود، با افزایش اندازه بنه مادري از سـطح  
، میـزان  )گـرم  12بـیش از  (بـه درشـت   ) گرم 4کمتر از (ریز 

-گرم و کـل بوتـه بـه    8هاي دختري بیش از نیتروژن در بنه
همچنـین در  ). 3جـدول  (زایش یافـت  برابر اف 3و  6ترتیب تا 

-ترین میزان نیتروژن در بنـه  بین تیمارهاي آزمایش نیز بیش
گـرم و کـل بوتـه مـادري در نتیجـه       8هاي دختري بیش از 

گـرم   12هاي دختري بـیش از  کاشت بنه+ کاربرد کود دامی 
دسـت آمـد   بـه ) گـرم در مترمربـع   73/23و  80/5ترتیـب  به(
  ).3جدول (

گرم،  8هاي دختري با وزن بیش از لعه بنهی مطاطورکل به
تر، داراي اهمیت بسـیار   هاي دختري کوچکدر مقایسه با بنه

هاي دختري با وزن کمتـر از  باشد؛ زیرا اساساً بنهبیشتري می
هـاي اول رشـد گیـاه، داراي توانـایی     ویژه در سـال  گرم، به 4

نـد  تولید گـل نک  اصالًتولید گل پایینی بوده و یا ممکن است 
(Koocheki et al., 2014 b, 2014 d).    از سوي دیگـر، بـا

توجه به نقش ویـژه نیتـروژن در بهبـود عملکـرد گـل و بنـه       
، (Omidi et al., 2009; Chaji et al., 2013)زعفـران  

 هاي دختري بـیش از افزایش چشمگیر میزان نیتروژن در بنه
 هـاي مـادري  دهنده اهمیت کاشت بنـه  تواند نشانگرم، می 8

راهکـاري جهـت    عنوان بهدرشت همراه با مصرف کود دامی 
  .افزایش عملکرد زعفران باشد
هاي مادري، میـزان نیتـروژن در   در هر یک از سطوح بنه

گرم و کل بوته مـادري،   8، بیش از 8تا  4/1هاي دختري بنه
دار بـیش از کـود   طـور معنـی   در نتیجه مصرف کود دامی بـه 

-مثال، در شرایط کاشت بنه نوانع به). 3جدول (شیمیایی بود 
هاي مادري بزرگ، کـاربرد کـود دامـی در مقایسـه بـا کـود       

هاي دختـري  شیمیایی منجر به افزایش میزان نیتروژن در بنه
گـرم   80/5گرم بـه   25/3از (درصد شد  79گرم تا  8بیش از 

برتري کود دامی نسبت به کود شیمیایی ممکـن  ). در مترمربع
تر عناصر غذایی، افزایش سـطح  متعادلفراهمی  دلیلاست به

مواد آلی در خاك، بهبـود خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی     
 باشـد کمتـر عناصـر غـذایی در طـی زمـان       ییآبشوخاك و 

(Mando et al., 2005; Safadoust et al., 2007; 
Limon-Ortega et al., 2008.(  

، بـا  )دامـی، شـیمیایی و شـاهد   (در هر یک از منابع کود 
در اندازه بنه مادري، میزان کـارایی جـذب و مصـرف     افزایش

). 3جـدول  (داري رو به افزایش گذاشت طور معنی نیتروژن به
عنوان مثال، در شرایط کاربرد کود دامی، با افـزایش انـدازه    به

بـیش از  (به درشـت  ) گرم 4کمتر از (بنه مادري از سطح ریز 
ه برابـر  میزان کارایی مصرف نیتروژن تا بیش از سـ ) گرم 12

  ).گرم بر گرم 84/30به  88/9از (افزایش یافت 
ذکر گردیـد، انـدازه بنـه مـادري از      تر پیشکه  طور همان

باشــد گیــري عملکــرد زعفــران مــی عوامــل مهــم در شــکل
)Nassiri Mahallati et al., 2007; Koocheki et al., 

2014 b( .  
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دارا تر بـه سـبب    هاي مادري بزرگیاهان حاصل از بنهگ
بودن اندوختـه غـذایی بیشـتر، عمومـاً داراي سیسـتم ریشـه       

تري بوده و درنهایت داراي عملکرد گل و بنه بیشتري گسترده
 ,.Amirshekari et al., 2007; Koocheki et al)هستند 

2007; Renau-Morata et al., 2012) .نظـر  رو، بـه از این
ر نتیجه رسد که افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن دمی

دلیل توانایی باالتر گیـاه در  تر بههاي مادري درشتکاشت بنه
جذب نیتروژن از خاك و تولید ماده خشک بیشتر به ازاي هر 

  .باشد شده مصرفواحد نیتروژن 
هـاي مـادري، کمتـرین    در هر یک سـطوح کاشـت بنـه   

کارایی جذب و مصرف نیتروژن در شرایط عدم مصـرف کـود   
-عنوان مثال، در شرایط کاشت بنه به ).3جدول (به دست آمد 

، میزان کارایی جـذب در  )گرم 12بیش از (هاي مادري بزرگ 
تا حدود دو برابر بیش ) درصد 05/52(نتیجه کاربرد کود دامی 

  .بود) گرم 24/29(شاهد  از
 که اشاره شد، کـارایی جـذب در واقـع نسـبت     طور همان

تـه بـوده و   کاررف بـه  نیتـروژن  بـه  گیـاه  در شده جذب نیتروژن
کارایی مصرف نیتروژن نیز عملکرد گیـاه بـه ازاي هـر واحـد     

 ;Delogu et al., 1998(باشـد  کاررفتـه مـی   نیتـروژن بـه  

Salvagiotti et al., 2009 .(  ــرف ــارایی مص ــزایش ک اف
نیتروژن نیز از راهکارهاي مهم در افزایش تولیدات کشاورزي 

ورکلی بـا  طـ  بـه ). Koocheki et al., 2012(رود به شمار می
هاي کودي، میزان کارایی جذب و افزایش سطح کاربرد نهاده

ایـن  . گـذارد مصرف نیتروژن در گیاهـان رو بـه کـاهش مـی    
 ,.Ameri et al(بهار  یشههمموضوع در گیاهان دارویی مانند 

. گزارش شده است) Asadi et al., 2014(و اسفرزه ) 2008
ج ایـن محققـین   نتـای  برخالفوجود، نتایج این آزمایش  ینباا

که در شرایط عدم مصـرف کـود، گیـاه زعفـران      يطور بهبود؛ 
شـاید بتـوان دلیـل    . تري داشتکارایی جذب و مصرف پایین

این موضوع را در ارتباط با چرخه زندگی چندسـاله زعفـران و   
بـا توجـه بـه    . اي گیاه دانسـت عنوان اندام ذخیره نقش بنه به

اي دختري سـهم نسـبتاً   هدر انتهاي هر فصل رشد، بنه که آن
بـر  (دهنـد  باالیی از وزن خشک بوته را به خود اختصاص می

و نیز با توجه بـه نقـش    )درصد 67اساس میانگین تیمارها تا 
ویژه کـود دامـی در افـزایش     به کودي هايکاربرد نهاده مؤثر

رسد که نظر میهاي دختري زعفران، بهمیزان نیتروژن در بنه
ي از طریق افزایش میزان نیتروژن کل هاي کودکاربرد نهاده

بوته و نیز وزن کل بوته، به ترتیب منجر به افـزایش کـارایی   
دیگر، در شـرایط عـدم    یعبارت به. جذب و مصرف نیتروژن شد

کاربرد کود، به سبب کاهش چشـمگیر میـزان نیتـروژن کـل     
بوته و نیز وزن کـل بوتـه، میـزان کـارایی جـذب و مصـرف       

از . باشـد هاي کودي مییط مصرف نهادهنیتروژن کمتر از شرا
سوي دیگر، برتري کود دامی در مقایسه با کـود شـیمیایی از   
نظر کارایی جذب و مصرف نیتروژن ممکـن اسـت بـه دلیـل     

تقسیط  باوجودحتی (یی بیشتر نیتروژن از منبع شیمیایی آبشو
فراهمی متعادل عناصر غذایی . باشد) کود اوره در شش مرحله

ــز مــاده آ ــی در نتیجــه مصــرف کــود دامــی در خــاك  و نی ل
(Fageria & Baligar, 2005; Amiri, 2008)  و در نتیجه

 Rezvani)هـاي دختــري  بهبـود شــرایط بـراي رشــد بنــه  
Moghaddam et al., 2013; Koocheki et al., 2014c) 
ممکن است از دیگر دالیل برتري کود دامی در نظـر گرفتـه   

 Rezvani(قدم و همکاران مشابه این نتایج، رضوانی م. شود

Moghaddam et al., 2014 (دار کود دامی بـر  برتري معنی
ــروژن در   ــذب و مصــرف نیت ــارایی ج ــر ک شــیمیایی را از نظ

 ,.Asadi et al)اسدي و همکاران . دانه مشاهده نمودند یاهس

آلـی در   دار کودهـاي نیز بـا مشـاهده برتـري معنـی    )  2014
 وريبهـره  و جـذب  اراییمقایسه با کود شـیمیایی از نظـر کـ   

 تـر مناسب اسفرزه، این برتري را ناشی از فراهمی در نیتروژن
 در آلـی  کودهـاي  تـدریجی  شدن فرآیند معدنی طی نیتروژن
  .دانستند شیمیایی کود با مقایسه

  

  و سال برداشت اثر متقابل منابع کودي
گرم و نیز انـدام هـوایی، اثـر     4هاي کمتر از در بنه جز به

هـاي  سال برداشت بـر سـایر شـاخص    و کودي ابعمتقابل من
در هر دو سـال،  ). 2جدول (دار بود مورد مطالعه زعفران معنی

 8گرم، بیش از  8تا  1/4هاي ترین میزان نیتروژن در بنه بیش
گرم و کل بوته و نیـز کـارایی جـذب و مصـرف نیتـروژن در      

عنـوان   بـه ). 4جـدول  (نتیجه کاربرد کود دامی مشـاهده شـد   
، در سال اول و دوم اجراي آزمایش، مصرف کـود دامـی   مثال

در مقایسه با کود شیمیایی منجر به افزایش کـارایی مصـرف   
  ). 4جدول (درصد شد  61و  21نیتروژن به ترتیب تا 
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تواند وابسته بـه  که ذکر گردید، این برتري می طور همان
فراهمی مواد آلـی و آزاد شـدن تـدریجی عناصـر غـذایی در      

 ,Fageria & Baligar)تیجـه مصـرف کـود دامـی باشـد      ن

2005; Amiri, 2008).  
در هر یک از سطوح منابع کود، میزان جذب نیتـروژن در  

 کارایی نیز و بوته کل و گرم 8 از بیش گرم، 8 تا 1/4هاي بنه
دار بـیش از  طور معنی در سال دوم به نیتروژن مصرف و جذب

ثال، در شرایط عدم کاربرد عنوان م به). 4جدول (سال اول بود 
درصد بـاالتر از   41کود در سال دوم، میزان جذب نیتروژن تا 

تواند این برتري می). 4جدول (شرایط مشابه در سال اول بود 
ــد     ــران باش ــاه زعف ــاله گی ــد چندس ــت رش ــل ماهی ــه دلی . ب

ویـژه انـدام زیرزمینـی گیـاه      بخش هوایی و بهیگر، د عبارت به
یابد به سال قبل توسعه بیشتري میدر هرسال نسبت زعفران 

(Kumar et al., 2009; Koocheki et al., 2014 a) .
-، رشد و تولید بیشـتر بنـه  گیاههاي هوایی رشد اندامافزایش 

توانـد  مـی ریشـه  هاي دختري و درنهایت گسـترش سیسـتم   
توانایی هر چه بیشتر جذب نیتـروژن از خـاك را بـراي گیـاه     

  .فراهم آورد
  

  اندازه بنه مادري و سال برداشتاثر متقابل 
هـاي مـورد مطالعـه    طبق نتایج آزمایش تمامی شـاخص 

دار تحـت تـأثیر اثـر متقابـل     طور معنی زعفران در آزمایش به
در ). 2جـدول  (سال برداشت قـرار گرفـت    و مادري بنه اندازه

هاي مـادري جهـت   هر دو سال آزمایش، با افزایش اندازه بنه
 8تـا   1/4، 4هاي کمتر از ن در بنهکاشت، میزان جذب نیتروژ

طـور   گرم، اندام هوایی و کل بوته زعفران بـه  8گرم، بیش از 
عنوان مثال در  به). 5جدول (داري رو به افزایش گذاشت معنی

ترین میزان نیتـروژن در کـل    سال دوم اجراي آزمایش، بیش
-در نتیجه کاشت بنـه ) گرم در مترمربع 19/23(بوته زعفران 

). 5جـدول  (گـرم بـه دسـت آمـد      12وزن بـیش از  هایی بـا  
همچنین در هر دو سال اجراي آزمـایش، بـا افـزایش انـدازه     

هاي مادري، کـارایی جـذب و مصـرف نیتـروژن زعفـران       بنه

کـه   طـور  همـان ). 5جـدول  (داري افزایش یافت طور معنی به
توانـد تحـت تـأثیر    تر به آن اشاره شد، این افزایش مـی  پیش

تـر باشـد کـه     هاي مادري بـزرگ باالتر در بنهاندوخته غذایی 
ــاه در ایجــاد سیســتم ریشــه  ــایی گی اي ضــمن افــزایش توان

تر، منجر به افزایش جذب عناصر غذایی و تولید مـاده  گسترده
 Nassiri Mahallati)گردد خشک بیشتر در واحد سطح می

et al., 2007; Koocheki et al., 2014 a) .  افـزایش
ب نیتروژن و تولیـد هـر چـه بیشـتر مـاده      توانایی گیاه در جذ

تواند درنهایت منجر به افزایش کارایی جذب و خشک نیز می
 & Salvagiotti et al., 2009; Lea)مصرف نیتروژن شود 

Azevedo, 2006.(  
  

  گیري یجهنت
توان اظهار داشـت کـه بـه دلیـل     طبق نتایج آزمایش می

ایی با وزن بـیش  هویژه بنه تر به هاي مادري بزرگتوانایی بنه
هـا  گرم در جذب هر چه بیشتر عناصر غـذایی، ایـن بنـه    8از 
توانند در افـزایش کـارایی جـذب و مصـرف نیتـروژن در      می

همچنـین نتـایج   . زعفران اهمیـت بـه سـزایی داشـته باشـند     
کاربرد کودهاي دامی در مقایسه  مؤثرآزمایش حاکی از نقش 

ن و نیـز کـارایی   با کود شیمیایی از نظر افزایش جذب نیتـروژ 
تـوان در  رو میاز این. جذب و مصرف نیتروژن در زعفران بود

هـاي آلـی ماننـد کـود     هاي تولید زعفران، مصرف نهادهنظام
دامی را در توسعه هر چـه بیشـتر کـارایی مصـرف نیتـروژن      

  .توسعه نمود
  

  گزاريسپاس
جهت انجام این طرح توسط معاونـت   یازهاي موردنهزینه

ــاو ــژوهش و فن ــکده  پ ــهد، دانش ــی مش ــگاه فردوس ري دانش
 23238/1کشاورزي و در قالب طرح تحقیقاتی مصوب با کـد  

ــورخ  ــد   29/6/91م ــه ب ــت ک ــده اس ــأمین ش ــیله ینت از  وس
  .گرددگزاري میسپاستشکر و هاي مالی دانشگاه  حمایت
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Abstract 
Mother corm size and nutrient management are the most important factors in relation to nitrogen uptake of 

saffron (Crocus sativus L.). In order to investigate the effects of mother corms size and type of fertilizer on 
uptake and use efficiency of nitrogen in Saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a 
randomized complete block design with three replications at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran, during the years 2013 and 2014. The mother corm size (4 g and lower (small), 4.1–8 g (medium), 
8.1-12 g (relatively large) and over 12 g (large)) and fertilizer sources (cow manure 25 t ha-1, chemical fertilizer 
(N+P) and control) were the first and second experimental factors, respectively. In both years, the larger mother 
corms (8.1-12 g and more) significantly resulted in greater nitrogen content (g m-2) of replacement corms and 
whole plant of saffron. In addition, uptake and use efficiency of nitrogen were significantly increased with 
increasing mother corms size. In the first and the second years, nitrogen use efficiency in manure treatment was 
significantly higher than that of chemical fertilizer (by 21 and 61%, respectively). 
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