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تأثیر کودهای بیولوژیک ،دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگیهای بنههای دختری
زعفران )(Crocus sativus
Effect of Bio-, Manure and Chemical Fertilizers and Corm Weight on the Corm
)Characteristics of Saffron (Crocus sativus
زینب علیپور ،*3سهراب محمودی ،2محمدعلی بهدانی 1و محمدحسن
تاریخ دریافت92/32/13 :

سیاری4

تاریخ پذیرش91/12/31 :

چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی تأثیر کودهای زیستی ،دامی و شیمیایی و وزن بنه مادری بر ویژگیهای بنههای دختری زعفران ،در
سال زراعی 3191-93و در شهرستان مهولات انجام شد .این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح اسپلیت پلات و با چهار تکرار
اجرا شد .تیمارها شامل کود شیمیایی و دامی در سه سطح ( %01 ،%311و عدممصرف کود دامی و شیمیایی) بهعنوان عامل کرت
اصلی و ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین ،بیوسوپرفسفات و شاهد) و اندازه بنه مادری در سه سطح
(بنههای با وزن  4-6گرم 8-31 ،گرم و  32-34گرم) به عنوان عامل کرت فرعی بود .نتایج نشان داد با مصرف کود دامی و شیمیایی از
صفر به  ،%311تعداد بنه دختری زعفران و وزن بنه بهصورت معنیداری افزایش یافت ،اما تأثیری بر قطر بنه نداشت .مصرف کود
بیولوژیک وزن بنه را بهطور معنیداری ( )1/1درصد افزایش داد ،درحالیکه تغییری در تعداد و قطر بنه ایجاد نکرد .بیشترین تعداد،
قطر و وزن بنه دختری نیز با استفاده از بزرگترین بنه مادری بهدست آمد .از آنجا که بنه های درشت در سالهای بعد عملکرد
بیشتری دارند پیشنهاد میشود در کشت زعفران از بنههای درشت استفاده شود .همچنین استفاده از کودهای بیولوژیک ضمن بهبود
ویژگیهای بنه دختری زعفران میتواند مصرف کودهای دامی و شیمیایی را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :بیوسوپرفسفات ،قطر بنه ،کود گاوی ،کود مرغی ،نیتروکسین

 1 ،2 ،3و  .4بهترتیب دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشیاران و استادیار ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
Email: zalipoor11@yahoo.com
* :نویسنده مسئول
این مقاله مربوط به پروژه کارشناسیارشد (دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند) میباشد.
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ملاحظه مصرف نهادههای شیمیایی میباشد (شرما.)2002 ،2
هدف اصلی کشاورزی پایدار ،افزایش کیفیت و پایداری عملکرد
محصولات کشاورزی میباشد ،ضمن اینکه مطالعات انجام شده
روی گیاهان دارویی در اکوسیستمهای طبیعی و زراعی گویای
آن است که استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را
برای تولید این گیاهان فراهم میآورد و حداکثر عملکرد کمی و
کیفی در چنین شرایطی حاصل میگردد .بنابراین ،رویکرد
جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استقرار این سیستم و
بهکارگیری روشهای مدیریتی آن میباشد که یکی از این
روشها استفاده از کودهای زیستی است (شریفی عاشورآبادی و
همکاران.)3183 ،
امروزه بهکارگیری جانداران مفید خاکزی تحت عنوان
کودهای بیولوژیک بهعنوان طبیعیترین و مطلوبترین راهحل
برای زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک در اراضی
کشاورزی ،مطرح میباشد .علاوهبر ایـن ،تأمین عنـاصر غذایی
بهصورتی کاملا متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان ،کمک به تنوع
زیستی ،تشدید فعالیتهای حیاتی ،بهبود کیفیت و حفظ سلامت
محیط زیست از مهمترین مزایای کودهای بیولوژیک محسوب
میشود (صالح راستین .)3181 ،امیدی و همکاران ( )3188در
بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد
کمی و کیفی زعفران عنوان کردند که با اعمال تیمارهای کود
زیستی نیتروژن ،کود شیمیایی اوره ،ترکیب کود زیستی
نیتروژن و کود شیمیایی اوره و شاهد (بدون کود) ،بیشترین
طول کلاله و خامه در تیمار ترکیب کود شیمیایی و کود زیستی
نیتروژن و کمترین طول کلاله و خامه در تیمار شاهد بهدست
آمد .در بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر عملکرد
زعفران و حاصلخیزی خاک ،مشاهده شد که کاربرد همزمان
نیتروژن ،کود بستر دام و ازتوباکتر حتی در پایینترین سطح
مصرف نیتروژن ،مفید بوده است (صوفی 1و همکاران.)2002 ،
کوچکی و همکاران ( )3191در بررسی اثر مصرف کودهای
بیولوژیکی و شیمیایی (کود بیولوژیک نیتروکسین و کود
دلفارد) بر عملکرد گل و ویژگیهای بنه زعفران عنوان کردند
بیشترین تعداد گل در مترمربع ،در تیمار کود دلفارد مشاهده
گردید و کمترین تعداد گل در مترمربع در سه سال آزمایش
مربوط به تیمار نیتروکسین بود .این درحالی است که تعداد
بنه ،وزن تر و وزن خشک بنه تنها در سال دوم آزمایش تحت
تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت .آیتکین و آسیکگز )2008( 4با
کاربرد انواعی از میکروارگانیسمها در زراعت زعفران نشان دادند

مقدمه
زعفران ) (Crocus sativus L.بهعنوان ارزشمندترین محصول
کشاورزی و دارویی جهان و چاشنی غذایی جایگاه ویژهای در
بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد .در حال حاضر
ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان
است و بیش از  91درصد تولید جهانی این محصول گرانبها به
ایران اختصاص دارد .استانهای خراسان با بیش از  21هزار
هکتار سطح زیر کشت ،بهعنوان قطب تولید این محصول در
جهان مطرح هستند و حدود  90درصد زعفران کشور در
خراسان رضوی و جنوبی تولید می شود .این گیاه بهدلیل وجود
رنگ ،عطر و ترکیبات شناخته شده ،در صنایع غذایی و داروئی
مصارف زیادی دارد (کافی و همکاران.)3183 ،
با توجه به خشکی مناطق کشت زعفران در ایران و تغییراتی
که در طی دوره رشد و نمو زمستانه در این گیاه به وقوع
میپیوندد ،مدیریت تغذیه این گیاه از اهمیت ویژهای برخوردار
است .زعفران گیاهی چند ساله است و بنابراین وضعیت
حاصلخیزی و میزان عناصر غذایی خاک برای این گیاه دارای
اهمیت زیادی است .بهعلاوه ،این گیاه بنهدار در سال دوم به بعد
تولید بنههای جدید میکند که این بنهها در سطح نزدیکتری
به خاک تشکیل شده و از شرایط محیطی ازجمله سرما و گرما
نیز تأثیر بیشتری میپذیرد .از اینرو ،مصرف کود میتواند نقش
مهمی در میزان عملکرد این گیاه داشته باشد (نادری
درباغشاهی و همکاران.)3181 ،
به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح،
عملیات زراعی متعددی ازجمله مصرف کودهای شیمیایی
صورت میگیرد .نتیجه این فعالیتها طی سالهای اخیر بحران
آلودگیهای زیست محیطی و بهویژه آلودگی منابع خاک و آب
بوده که زنجیرهوار به منابع غذایی انسانها راه یافته و سلامت
جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است .به این منظور،
تلاشهای گستردهای با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای
بهبود کیفیت خاک ،محصولات کشاورزی و حذف آلایندهها آغاز
شده است .کاهش این مخاطرات زیست محیطی همگام با
افزایش عملکرد گیاهان زراعی نیازمند بهکارگیری تکنیکهای
نوین زراعی است .ازجمله این تکنیکها ،بررسی و ارزیابی
جامعه زنده و فعال خاک بهمنظور شناسایی ریزموجودات
خاکزی سودمند و استفاده از آنها بهعنوان کودهای زیستی
میباشد (سینگ و گاپور.)1998 ،3
یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار ،استفاده از کودهای
زیستی در اکوسیستمهای زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل
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که این میکروارگانیسمها وزن تر و خشک کلاله را افزایش می-
دهند .نقدیبادی و همکاران ( )3191نیز گزارش کردند
کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر طول کلاله و خامه تازه،
طول و تعداد برگ ،وزن بنه ،عملکرد کلاله و خامه ،میزان
پیکروکروسـین ،سافرانال و کروسین زعفران تأثـیر معنیداری
داشته است.
گل زعفران قبل از هر اندام هوایی دیگر ظاهر میشود و
تشکیل گل و عملکرد اقتصادی زعفران در هر سال وابسته به
ذخیره مواد فتوسنتزی در بنه زعفران در فصل زراعی قبل از آن
میباشد ،بهطوریکه بنه در طی سال بعد ،مواد فتوسنتزی مازاد
خود را جهت تشکیل بنههای جدید و همچنین آغازش و تکامل
گل به اندامهای زیرزمینی منتقل مینماید (کافی و همکاران،
.)3183
اندازه بنه یکی از عوامل اصلی است که ظرفیت زعفران را
برای گلدهی تعیین میکند .بررسیها نشان داده که رابطه
نزدیکی بین اندازه بنه و گلدهی در زعفران وجود دارد (مولینا3
و همکاران )2005 ،و رابطه کمی بین تولید گل و اندازه بنه
مشاهده شده است (نیبای 2و همکاران .)1989 ،ریناوموراتا 1و
همکاران ( )2012در مطالعهای با کاربرد شش اندازه بنه مختلف
برای کاشت زعفران خاطر نشان کردند که بنههای مادری
بزرگتر تعداد برگ ،سطح برگ ،تعداد گل ،وزن بنه دختری و
وزن خشک ریشه زعفران را افزایش میدهد .دیجون 4و
همکاران ( )2003طی تحقیقی با کاربرد بنههای زعفران با اندازه
متوسط و کوچک اعلام کردند وزن کلاله تازه و تعداد گل در
واحد سطح با اندازه متوسط بنه افزایش یافت .مولینا و همکاران
( )2005نیز گزارش کردند که در بنههای بزرگتر ،تقسیم سلولی
و بهدنبال آن رشد برگها نسبت به بنههای کوچکتر زودتر
اتفاق میافتد .رشد زودتر برگها امکان استفاده بیشتر از شرایط
محیطی و افزایش میزان مواد فتوسنتزی ساخته شده را بهدنبال
دارد و در نهایت موجب ایجاد بنههای بزرگتر در پایان فصل رشد
میشود .پاندی و سریواستاو )1979( 0در ایستگاه تحقیقاتی
چوباتیا در ایالت اوتارپرادش هندوستان بنههای با قطر ،1/0-3
 2/0-1 ،3/0-2و  1/0سانتیمتری را مورد کشت و بررسی قرار
داده و نشان دادند که اضافه شدن قطر بنه در درصد گلآوری و
تعداد برگهای زعفران اثر مثبت دارد و لذا کشت بنههای
زعفران با قطر  1سانتیمتر به بالا و وزن تقریبی  31گرم را

پیشنهاد نموداند .امیدبیگی و همکاران ( )3182عنوان کردند
که بیشترین تعداد گل و بنه دختری در بنههای با وزن حداقل
 30گرم بهدست آمد .دیماسترو و راتا )1993( 6در مطالعات
خود ملاحظه کردند اندازه بنه تأثیر معنیداری در میزان گلدهی
گیاه دارد ولی روی وزن کلاله اثری ندارد .نیبای و همکاران
( ،)1989دیماسترو و راتا ( )1993و دیجون و همکاران ()2003
نیز طی آزمایشات خود تأثیر اندازه بنه مادری بر رشد رویشی و
تولید بنههای دختری را گزارش نمودند.
با توجه به نقش بنه زعفران برعملکرد و اجزای عملکرد در
سال اول آزمایش و سالهای بعد ،این تحقیق با هدف بررسی
تأثیر استفاده از کودهای مختلف دامی ،شیمیایی و زیستی و
اندازه بنه مادری کشت شده بر خصوصیات بنههای تولید شده
در انتهای فصل رشد زعفران ،انجام شد.
مواد و روشها
این تحقیق در سال  3191-93در شهرستان مهولات در استان
خراسان رضوی انجام شد .این شهرستان از شمال به تربت-
حیدریه ،از شرق به رشتخوار و خواف ،از جنوب به گناباد و از
غرب به شهرستان خلیلآباد محدود میگردد و دارای طول
جغرافیایی  08درجه و  01دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 14
درجـه و  04دقـیقه شـرقی و ارتفاع 941متر از سـطح دریا
میباشد.
آزمایش با هدف بررسی تأثیر کودهای زیستی ،دامی و
شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و ویژگیهای بنه زعفران در
قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با  4تکرار انجام شد.
تیمارهای آزمایش شامل مصرف کود شیمیایی و دامی مرسوم
در منطقه در سه سطح [مصرف  %311کود شیمیایی و دامی
رایج منطقه ( 301کیلوگرم اوره 10 ،کیلوگرم کود فسفاته21 ،
تن کود حیوانی در هکتار) ،مصرف  %01کود شیمیایی و %01
کود دامـی رایج و عدممصـرف کود شیمـیایی و کود دامـی]
بهعنوان فاکتور کرت اصلی و مصرف کود زیستی در سه سطح
(کود نیتروکسین  4لیتر در هکتار ،بیوسوپرفسفات  4لیتر در
هکتار و عدممصرف کود بیولوژیک) همراه با اندازه بنه در سه
سطح ( 4تا  6گرم 8 ،تا 31گرم و  32تا  34گرم) بهعنوان
فاکتور کرت فرعی بودند.
زمین مورد نظر در خرداد ماه  3193توسط گاوآهن شخم
زده شد .در شهریور ماه قبل از کشت ،مزرعه آبیاری شده و پس
از گاورو شدن خاک زیرورو شد تا کلوخهها نرم شود و بعد از آن
زمین صاف و هموار شد و کرتبندی انجام گردید .هر کرت
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5. Pandy and Srivastava
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دختری و قطر بنه اندازهگیری شد .بنهها بهمدت ساعت  12در
آون با دمای  10درجه سانتیگراد قرار داده شدند و سپس وزن
خشک بنه دختری اندازهگیری شد .آخرین آبیاری مزرعه در
فروردینماه انجام گردید.
دادههای این مطالعه توسط نرمافزار آماری SAS ver. 8.0
تجزیه و مقایسه میانگینها به روش آزمون حداقل اختلاف
معنیدار ( )FLSDدر سطح احتمال  0درصد انجام شد.

آزمایشی دارای ابعادی معادل  2×1متر ( 6مترمربع) بود .قبل از
کاشت ،کودهای فسفاته و دامی به هر کرت اضافه و با خاک
مخلوط شد و در هر کرت پنج ردیف تعبیه گردید .فواصل
ردیف کاشت  11سانتیمتر ،فاصله بوته روی ردیف  31سانتی-
متر و عمق کاشت بنهها حدود  31سانتیمتر در نظر گرفته شد.
همچنین جهت جلوگیری از تداخل اثرات کودی ،فاصله بین
کرتها یک متر و فاصله بین بلوکهای مختلف دو متر در نظر
گرفته شد .برای انجام آزمایش ،بنههای سالم و تمیز انتخاب
شد و مقداری از پوستهای آزاد روی بنه جدا شد تا جذب آب
توسط بنه آسانتر و جوانهزنی سریعتر انجام شود .بنهها به سه
گروه وزنی کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیم شد .کودهای
بیولوژیک (نیتروکسین و بیوسوپرفسفات  4لیتر در هکتار) در
یک محل تمیز و خنک بهصورت جداگانه به نسبت  3:31با آب
رقیق شدند (کوچکی و همکاران .)3191 ،سپس بنههای هر
گروه وزنی بهطور جداگانه بهمدت  31دقیقه در محلول کودی
موردنظر غوطهور شده و بلافاصله در زمین کاشته شدند .کود
بیولوژیک نیتروکسین مورد استفاده در این تحقیق ،دارای
مجموعهای از مؤثرترین باکتریها تثبیتکننده از جنسهای
 Azotobacter sp.و  Azospirillum sp.و کود بیولوژیک
بیوسوپرفسفات مجموعهای از باکتریهای حلکننده فسفات از
جنسهای مختلف  Bacillus sp. ،Pseudomonas sp.بود .سهم
هر یک از جنسهای باکتری در هر میلیلیتر نیتروکسین و
بیوسوپرفسفات بهترتیب به تعداد  318و  311سلول زنده
 )CFU(3در هر میلیلیتر کود بود که دارای توانایی تولید انواع
اسیدهای آلی و معدنی و ترشح آنزیم فسفاتاز بوده و بدین
صورت ذخایر فسفر معدنی و آلی موجود در خاک را که در
حالت معمولی غیرقابل استفاده میباشند به فرم قابل استفاده
برای گیاه تبدیل مینماید .بعد از اتمام کاشت کود نیتروژن به
کرتها اضافه شده و مزرعه آبیاری گردید .در اواخر مهرماه
مزرعه مجددا آبیاری شد و یک هفته پس از آبیاری عملیات
سلهشکنی در مزرعه انجام شد .برای سلهشکنی از کج بیل و
چهار شاخ فلزی با عمق کم استفاده شد تا جوانههای گل با
سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و بتوانند رشد مطلوبی
داشته باشند .حدود  30تا  21روز پس از آبیاری ،اولین گلهای
زعفران ظاهر شدند .بعد از برداشت گلها مزرعه در اواخر آبان
ماه آبیاری شد و سپس وجین علفهای هرز مزرعه با استفاده از
بیلچه صورت گرفت .در خرداد ماه زمانیکه بنهها در خواب
حقیقی بودند ،از هر کرت پس از حذف اثر حاشیهای ،یک
مترمربع در نظر گرفته شد و بنهها خارج شده و تعداد بنه

نتایج و بحث
تعداد بنه دختری
مصرف سطوح مختلف کود دامی و شیمیایی بر تعداد بنه
دختری زعفران معنیدار ( )p<1/10بود (جدول  .)2با افزایش
سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی تعداد بنه دختری زعفران
در واحد سطح افزایش یافت بهگونهای که در تیمار مصرف 311
درصد کود دامی و شیمیایی نسبت به تیمار شاهد ،تعداد بنه
دختری زعفران  33درصد افزایش یافت .به نظر میرسد با
افزایش سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی که منجر به
افزایش عناصر غذایی موجود در خاک میشود ،تعداد بنههای
دختری در انتهای فصل رشد افزایش یافته است .حسینی 2و
همکاران ( )2004گزارش نمودند کاربرد کودهای شیمیایی در
زعفران تولید بنههای دختری را افزایش میدهد .امیری1
( )2008نیز طی تحقیقی اعلام کرد تعداد بنههای دختری
زعفران با مصرف تلفیقی کود نیتروژن ،فسفر و کود گاوی
افزایش یافت هر چند تیموری ( )3193اظهار داشت تعداد بنه
زعفران تحت تأثیر مصرف کود شیمیایی ،گاوی و کمپوست قرار
نگرفته است.
مصرف کود زیستی تأثیر معنیداری ( )p<1/10بر تعداد بنه
دختری زعفران در واحد سطح داشت (جدول  .)2بیشترین
تعداد بنه دختری بدون اختلاف معنیدار آماری در تیمار مصرف
کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات مشاهده شد ولی بین
تیمارهای مصرف کود بیولوژیک (نیتروکسین و بیوسوپرفسفات)
و تیمار عدممصرف کود بیولوژیک اختلاف معنیداری وجود
داشت .افزایش وزن بنه در تیمارهای کود زیستی نسبت به
شاهد را میتوان به تأثیر مثبت کود زیستی در فراهمآوری
ترکیبات متعدد برای ریشه نسبت داد که موجب افزایش وزن
بنه گردیده است .زیرا باکتریهای موجود در کود بیولوژیک
نیتروکسین ،علاوهبر تثبیت نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب
عناصر اصلی پرمصرف و ریزمغذی مورد نیاز گیاه ،با سنتز و
2. Hosseini
3. Amiri

1. Colony Forming Unit
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زعفران در سال اول آزمایش تحت تأثیر مصرف کودهای
شیمیایی و زیستی قرار نگرفت.

ترشح مواد محرک رشد گیاه موجب رشد و توسعه ریشه و
قسمتهای هوایی زعفران شده است (امیدی و همکاران،
 .)3188کوچکی و همکاران ( )3191اظهار داشتند تعداد بنه

جدول  :3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 1: Physical and chemical characteristics of the soil of the research field
درصد اجزای خاک
سیلت

رس

شن

Clay

Clay

Sand

هدایت الکتریکی
عصاره اشباع
(EC )ds/m

10

20

70

2.3

کلاس بافت خاک

Particle percentage

Soil texture class

شنی-لومی

درصد ماده
آلی
Organic
)matter (%
0.41

درصد نیتروژن
کل
)Total N (%

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

اسیدیته

)Availabe P (ppm

)Availabe K (ppm

PH

12

0.009

7.9

300

Sandy-loam

جدول  :2منابع تغییر ،درجات آزادی و میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی بنه زعفران
Table 2: Sources of variations, degrees of freedom and means of squares of saffron corm traits
تعداد بنه
دختری

وزن بنه
دختری

Number of
daughter
corm

Weight of
daughter
corm

Diameter of
daughter corm

تکرار

Replication

3

2.89 ns

11.88ns

1.72ns

کود دامی و شیمیایی

Manure and chemical fertilizer

2

**1713.03

**4592.94

1.29ns

درجه
آزادی

منابع تغییر
Sources of variation

df

قطر بنه دختری

خطای کرت اصلی
کود بیولوژیک
اندازه بنه
کود دامی و شیمیایی× کود بیولوژیک
کود دامی و شیمیایی × وزن بنه
کود بیولوژیک × وزن بنه
کود دامی و شیمیایی × کودبیولوژیک
× وزن بنه
خطای کرت فرعی

Manure and chemical fertilizer × Biological fertilizer

4

2.12

**10.58

ns

Manure and chemical fertilizer × Corm weight

4

**19.53

**15.14

0.56ns

Biological fertilizer × Corm weight

4

1.34ns

4.78ns

**0.16

Manure and chemical fertilizer × Biological fertilizer
× Corm weight

8

*2.55

1.89ns

0.47ns

Eab

72

1.2

2.7

0.83

ضریب تغییرات کرت اصلی (درصد)

)Main plot CV (%

-

0.01

0.01

0.05

ضریب تغییرات کرت فرعی (درصد)

)Sub plot CV (%

-

0.8

1.5

5.7

Ea

6

3.4

4.5

0.68

Biological fertilizer

2

*4.592

**139.86

1.12ns

Corm weight

2

**361.84

**450.14

**217.72

ns

0.69

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح  %0و  %3و  nsعدم وجود اختلاف معنیدار
*, ** and ns: Significant at 5% and 1% probability levels and non significant, respectively

اول تعداد بنههای دختری بیشتری تولید میکند که این امر
پتانسیل عملکرد گیاه را برای سالهای بعدی افزایش میدهد
(امیری .)2008 ،بنههای درشت از طریق تولید بنههای دختری
بیشتر و درشتتر ظرفیت گلآوری و عملکرد مزرعه را در سال-
های بعد افزایش میدهند (صادقی .)3112 ،همانگونه که نتایج
نشان میدهد بنههای بزرگتر با ذخایر غذایی بیشتر توانستهاند
تعداد بنه دختری بیشتری در انتهای فصل رشد تولید نمایند.

تأثیر اندازه بنه مادری بر تعداد بنههای تولید شده معنیدار
( )p<1/10بود (جدول  .)2با افزایش اندازه بنه مادری تعداد
بنههای دختری نیز افزایش یافت بهطوریکه در بزرگترین
اندازه بنه مادری نسبت به کوچکترین اندازه بنه مادری ،تعداد
بنههای دختری در آخر فصل  0درصد افزایش یافت .شرف
الدین 3و همکاران ( )2010اعلام کردند بنههای با وزن بالاتر،
تعداد بنه دختری بیشتری تولید میکنند .نصیریمحلاتی و
همکاران ( )3186نیز طی تحقیق خود اعلام کردند بنه های با
وزن بالا در سال اول و دوم آزمایش تعداد بنه دختری بیشتری
تولید میکنند .استفاده از بنههای مادری با وزن بالاتر در سال
1. Sharaf Eldin
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تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک ،دامی و شیمیایی و ...
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شکل  :3اثر متقابل کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر تعداد بنه دختری زعفران
Fig. 1: Interaction effect of manure and chemical fertilizer and mother corm size on the number of saffron daughter
corm

25

c

Nitroxin
Bio superphosphate
Control

cd

c

de

e

cde
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5

قطر بنه (میلی متر)
)Corm diameter (mm

b

a

b
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شکل  :2اثر متقابل کود زیستی و اندازه بنه مادری بر قطر بنه دختری زعفران
Fig. 2: Interaction effect of biological fertilizer and mother corm size on the diameter of saffron daughter corm

اندازه بنه بزرگ ،تعداد بنههای دختری در آخر فصل با تلفیق
این دو تیمار به بیشترین مقدار خود رسیده است.

طبق نتایج آزمایش ،اثر متقابل کود دامی و شیمیایی و
اندازه بنه مادری بر تعداد بنههای دختری در واحد سطح
معنیدار ( )p<1/10بود (جدول  .)2در هر سطح مصرف کود
دامی و شیمیایی با افزایش اندازه بنه مادری تعداد بنه دختری
در واحد سطح افزایش یافت ولی میزان افزایش در سطوح بالاتر
کود دامی و شیمیایی بیشتر بود .با افزایش اندازه بنه از کوچک
به بزرگ ،در سطوح 311درصد 01 ،درصد و عدممصرف کود
دامی و شیمیایی تعداد بنه دختری بهترتیب  0/2 ،6/2و 4/4
درصد افزایش یافت (شکل .)3به دلیل وجود حداکثر عناصر
غذایی در دو تیمار مصرف 311درصد کود دامی و شیمیایی و

قطر بنه
اگرچه با افزایش مصرف کود دامی و شیمیایی قطر بنه زعفران
افزایش یافت ،اما این افزایش معنیدار ( )p<1/10نبود (جدول
 .)2همچنین مصرف کودهای زیستی تأثیر معنیداری
( )p<1/10بر قطر بنه زعفران نداشت (جدول  ،)2با این حال
مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات قطر بنه زعفران را نسبت به
شاهد  3/48درصد افزایش داد .نقدیبادی و همکاران ()3191
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( )2008گزارش کرد بیشترین وزن بنه از تیمار مصرف کود
دامی حاصل شد .تیموری ( )3193نیز اعلام کرد بیشترین وزن
بنه در سال اول آزمایش با مصرف کود گاوی بهدست آمد.
کودهای دامی و شیمیایی با فراهم نمودن عناصر غذایی مورد
نیاز گیاه توانستهاند باعث افزایش وزن بنههای زعفران شوند.
اثر مصرف کود زیستی بر وزن خشک بنه دختری زعفران
نیز معنیدار ( )p<1/10بود (جدول  .)2بیشترین وزن خشک
بنه دختری همراه با مصرف کود بیوسوپرفسفات حاصل شد .با
مصرف این کود وزن بنه نسبت به شاهد  1/1درصد افزایش
یافت .مصرف کود نیتروکسین نیز وزن خشک بنه دختری را
نسبت به شاهد  3/1درصد افزایش داد .امیدی و همکاران
( )3188با بهکارگیری کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن در
زراعت زعفران اعلام کردند نوع کود نیتروژنه بر وزن بنه زعفران
تأثیر معنیداری داشته است بهطوریکه بیشترین وزن بنه از
تیمار مصرف  0لیتر کود نیتروکسین بهدست آمد .کوچکی و
همکاران ( )3191با کاربرد کود زیستی نیتروکسین و کود
شیمیایی دلفارد در زراعت زعفران اعلام کردند وزن بنه در سال
اول آزمایش تحت تأثیر مصرف کود قرار نگرفت .ریچاردسون2
( )2001معتقد است کود زیستی فسفره سبب افزایش قابلیت
دسترسی فسفر و در نتیجه افزایش جذب آن میشود که این
امر بهدلیل نقش مؤثر فسفر در تأمین انرژی مورد نیاز گیاه،
سبب افزایش وزن خشک بنه دختری زعفران میشود.
میکروارگانیسمهای مفید خاکزی کود زیستی فسفره در ناحیه
اطراف ریشه و یا بخشهای داخلی گیاه تشکیل کلونی داده و با
4
تولید آنزیم فسفاتاز (داکورا 1و همکاران2002 ،؛ پاتن و گلیک ،
 )1996ترکیبات نامحلول فسفات را بهصورت محلول و قابل
جذب گیاه در میآورند و رشد گیاه میزبان را با روشهای
مختلف تحریک میکنند (گال 0و همکاران .)2004 ،همچنین به
دلیل وجود ترشحات ریشهای و مواد غذایی فراوان ،حضور و
فعالیت جامعه زنده میکروارگانیسمها در ریزوسفر بسیار بیشتر از
خاک اطراف میباشد (داکورا و همکاران2002 ،؛ گال و
همکاران.)2004 ،
تأثیر مصرف بنههای مادری با اندازه متفاوت نیز بر وزن بنه-
های دختری معنیدار ( )p<1/10بود (جدول  .)2با افزایش
اندازه بنه مادری وزن بنههای دختری افزایش یافت چنانکه
بیشترین وزن بنه در تیمار بنههای بزرگ بهدست آمد که
نسبت به بنههای کوچک وزن بنه را  4/6درصد افزایش داد.

اعلام کردند قطر بنه زعفران تحت تأثیر مصرف کودهای
شیمیایی و زیستی فسفره قرار نگرفت .امیدی و همکاران
( )3188نیز اعلام کردند مصرف کودهای زیستی و شیمیایی
نیتروژن بر قطر بنه زعفران معنیدار نبود .مصرف بنههای
مادری با اندازه متفاوت تأثیر معنیداری ( )p<1/10بر قطر
بنههای دختری داشت .کمترین قطر بنه با مصرف بنههای
کوچک و بیشترین قطر بنه با  11درصد افزایش با مصرف بنه-
های بزرگ حاصل شد .نتایج تحقیقات منشی 3و همکاران
( )1989نیز نشان داد که بنههای مادری بزرگتر (قطر بیشتر از
 4سانتیمتر) بنههای دختری بزرگتری (قطر  1/20تا 1/10
سانتیمتر) تولید کردند .به نظر میرسد بنههای مادری بزرگتر
با دارا بودن ذخایر غذایی بالاتر توانستهاند بنههایی با قطر بیشتر
تولید نمایند.
نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل مصرف کود زیستی و
اندازه بنه بر قطر بنههای دختری معنیدار ( )p<1/10بود
(جدول  .)2در تیمار اندازه بنه بزرگ بیشترین قطر بنه با
مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات حاصل شد و بین تیمار
مصرف کود نیتروکسین و شاهد اختلاف معنیداری مشاهده
نشد .در تیمار اندازه بنه کوچک و متوسط مصرف کود زیستی
تغییر معنیداری در قطر بنههای دختری ایجاد نکرد (شکل .)2
طبق نتایج بیشترین قطر بنههای دختری در تیمار تلفیقی
اندازه بنه بزرگ و مصرف کود بیوسوپرفسفات بهدست آمد .به-
نظر میرسد بنههای مادری بزرگتر به علت ذخایر غذایی بالاتر و
کود بیوسوپرفسفات بهعلت در دسترس قراردادن عناصر غذایی
برای گیاه توانستهاند باعث افزایش قطر بنه زعفران گردند.
وزن خشک بنه
مصرف کود دامی و شیمیایی بهطور معنیداری ( )p<1/10بر
وزن خشک بنه دختری زعفران تأثیر داشت (جدول  .)2با
افزایش سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی وزن خشک بنه
دختری افزایش یافت چنانکه با افزایش سطوح مصرف کود از
صفر به  01درصد و از  01درصد به 311درصد وزن خشک بنه
دختری زعفران بهترتیب  31درصد و  9درصد افزایش یافت.
نقدیبادی و همکاران ( )3191با کاربرد کودهای زیستی و
شیمیایی فسفره در زعفران اظهار داشتند بیشترین وزن بنهها
در تیمار 301کیلوگرم کود شیمیایی فسفات آمونیوم مشاهده
شد که از نظر آماری با وزن بنهها در تیمار  311گرم بارور 2
(کود زیستی فسفره) و تیمار تلفیقی  01گرم بارور  2و 10
کیلوگرم فسفات آمونیوم تفاوت معنیداری نداشتند .امیری

2. Richardson
3. Dakora
4. Patten and Glick
5. Gull

1. Munshi
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عجم و همکاران( )3191با بکارگیری بنههایی با اندازه متفاوت
اعلام کردند وزن بنه مادری تأثیر معنیداری بر وزن بنههای
دختری دارد و بنههای درشتتر ،بنههای دختری با وزن
بیشتری تولید میکنند .همچنین دیماسترو و روتا ()1993
اظهار داشتند که بنههای درشـت نه تنها محـصول سـال اول
مزرعه را افزایـش میدهند بلکه از طریق تکثیر بیشتر و تولید
بنههای دختری بزرگتر محصول سالهای بعد را افزایش
خواهند داد .نتایج نشان میدهد بنههای بزرگتر با ذخیره
عناصر غذایی بیشتر در تولید بنههای با وزن بالاتر موفق بودهاند.
نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل مصرف کود دامی و
شیمیایی و کود زیستی بر وزن خشک بنه دختری زعفران
معنیدار ( )p<1/10بود (جدول  .)2بالاترین وزن بنه از تلفیق
 311درصد کود دامی و شیمیایی و کود بیوسوپرفسفات حاصل
شد .در تیمار مصرف  311درصد کود دامی و شیمیایی
بیشترین وزن بنه با مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات حاصل
شد .در تیمار مصرف  01درصد کود دامی و شیمیایی و شاهد
مصرف کود زیستی وزن بنه را افزایش داد اما بین مصرف کود
نیتروکسین و بیوسوپرفسفات از نظر وزن بنههای دختری
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1میکروارگانیسمهای
موجود در کود بیوسوپرفسفات در ناحیه اطراف ریشه کلونی
تشکیل داده و ترکیبات نامحلول فسفات موجود در کودهای
دامی و شیمیایی را برای گیاه بهصورت محلول در آورده و از
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وزن بنه دختری (گرم /مترمربع)

c

a

این طریق باعث در دسترس قرار دادن عناصر غذایی موجود در
کود دامی و شیمیایی برای گیاه شده است (نقدیبادی و
همکاران )3191 ،و به نظر میرسد این عناصر غذایی توانسته
اند وزن خشک بنههای دختری را افزایش دهند.
اثر متقابل مصرف کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه نیز بر
وزن خشک بنههای دختری معنیدار ( )p<1/10بود (جدول
 .)2در تیمار مصرف  311درصد و  01درصد کود دامی و
شیمیایی با افزایش اندازه بنه وزن خشک بنههای دختری به-
طور معنیداری افزایش یافت ولی در تیمار عدممصرف کود
دامی و شیمیایی ،وزن خشک بنههای دختری تولید شده
توسط بنههای مادری کوچک و متوسط اختلاف معنیداری با
یکدیگر نداشتند و بنههای مادری بزرگ ،بنه دختری با وزن
خشک بالاتر تولید کردند که با وزن خشک بنههای دختری
تولید شده توسط بنههای مادری کوچک و متوسط اختلاف
معنیدار داشتند (شکل  .)4بهنظر میرسد در تیمار عدممصرف
کود دامی و شیمیایی بهعلت کم بودن مقدار عناصر غذایی در
خاک و نیز ذخیره ناچیز عناصر غذایی در بنههای  4تا  6و
متوسط وزن بنههای دختری پایین بوده است ولی بنههای با
اندازه بزرگ با استفاده عناصر غذایی ذخیرهشان توانستهاند وزن
خشک بنه دختری را در واحد سطح افزایش دهند .اثر متقابل
مصرف کود زیستی و اندازه بنه بر وزن بنههای دختری معنی-
دار ( )p<1/10نبود (جدول .)2

0
50%

100%

0

مصرف کود دامی و شیمیایی
Use of manure and chemical fertilizer

شکل  :1اثر متقابل مصرف کود زیستی ،دامی و شیمیایی بر وزن بنه دختری زعفران
Fig. 3: Interaction effect of bio-, manure and chemical fertilizer on the weight of saffron daughter corm
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شکل  :4اثر متقابل کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر وزن بنه دختری زعفران
Fig. 4: Interaction effect of manure and chemical fertilizer and mother corm size on the weight of saffron daughter corm

در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
استفاده نمود .استفاده از بنههای مادری با اندازه متفاوت نشان
داد که بنههای بزرگتر در سال اول آزمایش بر تعداد ،وزن و
قطر بنههای دختری مؤثر بود و حداکثر مقادیر این صفات با
کاربرد بنههای بزرگ حاصل شد .بنابراین توصیه می شود پس
برای دستیابی به عملکرد بالاتر زعفران ،از بنههای درشتتر
استفاده گردد.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال تیمارهای کود دامی و
شیمیایی باعث بهبود ویژگیهای بنه دختری زعفران شد.
مصرف کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات نیز تأثیر بسزایی بر
خصوصیات بنه دختری زعفران داشت .لذا با توجه به تأثیر
مثبت کودهای بیولوژیک بر خصوصیات زراعی زعفران میتوان
ضمن کاهش مصرف کودهای دامی و شیمیایی ،از این کودها
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Effect of Bio-, Manure and Chemical Fertilizers and Corm Weight on the Corm
Characteristics of Saffron (Crocus sativus)
Alipoor1*, Z., Mahmoodi 2, S., Behdani3, M. A. and Sayyari4, M. H.
Abstract
The present research was accomplished in order to investigate the effects of different fertilizers and corm size on corm
characteristics of saffron, in Mahvelate, during 2012. The experiment was conducted as a split plot factorial design with
four replications. Treatments were comprised of manure and chemical fertilizers (in three levels of 100%, 50% and
control) considered as main plot, and combination of biological fertilizer (in three levels of nitroxin, bio-superphosphate
and control) and mother corm weight (in three levels of 4-6, 8-10 and 12-14 g) as sub plot. Result showed that
application of manure and chemical fertilizers increased number and weight of daughter corm significantly, but had no
significant effect on corm diameter. Use of biological fertilizers caused weight of corm to be increased by 3.7%,
whereas didn’t change the number of corm and corm diameter. The highest number, diameter and weight of daughter
corm was also recorded btained with use of the largest mother corm. Since big corms producted more yield in next
years, it is suggested that use of big corms in saffron production. Also use of biological fertilizers caused improvement
characteristics of dauther corm and reduction use of manure and chemical fertilizers.
Keywords: Bio superphosphate, Corm diameter, Cow manure, Nitroxin, Poultry manure
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