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چکیده
زعفران ( )Crocus sativus L.یکی از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول
آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .از آنجا که زعفران از طریق بنه تکثیر مییابد ،لذا تولید بنههای دختری بزرگ از طریق تغذیه مناسب
همواره مورد توجه بوده است .این تحقیق با هدف تعیین غلظت عناصر غذایی پرمصرف شامل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بنه گیاه زعفران در
تعدادی از اگرواکوسیستمهای خراسان جنوبی در سال  1360انجام شد .اطالعات مورد نیاز از دو منطقه قائن و نهبندان از مزارع سه ،پنج و
هفت ساله تهیه گردید و از هر منطقه ،سه مزرعه انتخاب و از هر مزرعه ،سه کرت و از هر کرت یک نمونه بنه انتخاب شد .غلظت عناصر
غذایی در بنه بر اساس روشهای استاندارد اندازهگیری گردید .نتایج نشان داد که غلظت عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به طور
معنیداری تحت تأثیر منطقه و سن مزرعه قرار گرفت ( .)P≤4/41اثر متقابل منطقه و سن مزرعه بر درصد نیتروژن بنه معنیدار نبود ،ولی
غلظت عناصر غذایی فسفر و پتاسیم بنه را تحت تأثیر قرار داد .بیشترین غلظت نیتروژن بنه در مزارع سه ساله در شهرستان قائن به دست
آمد  .همچنین غلظت نیتروژن بنه در مزارع هفت ساله کاهش معنیداری نسبت به مزارع سه ساله داشت .غلظت فسفر و پتاسیم بنه در مزارع
پنج ساله قائن افزایش معنیداری نسبت به مزارع سه و هفت ساله دو شهرستان داشت .همچنین مزارع پنج ساله شهرستان قائن به دلیل
داشتن میزان باالی غلظت عناصر غذایی پرمصرف با مقدار  7/23کیلوگرم در هکتار ماده خشک دارای بیشترین عملکرد بود .در مجموع،
انتخاب بنه با وزن مناسب برای کاشت ،استفاده مناسب از عناصر غذایی به ویژه نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و همچنین موازنه صحیح آن در خاک
میتواند در افزایش عملکرد و ثبات حاصلخیزی خاک مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :ثبات حاصلخیزی ،تغذیه ،سن مزرعه ،عملکرد
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مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.از خانواده زنبقیان
( )Iridaceaeو یکی از محصوالت مهم اقتصادی کشور است
( .)Koocheki, 2013این گیاه به دلیل ویژگیهای خاص از
جمله نیاز آبی کم و آبیاری در زمانهای غیربحرانی ،امکان
بهره برداری از مزارع برای چندین سال پس از یک بار کشت،
سهولت حمل و نقل و همچنین عدم نیاز این گیاه به
ماشینآالت و تکنولوژی پیچیده و اشتغالزایی خاص آن
موجب شده که در مقایسه با سایر گیاهان از جایگاه ویژهای
برخوردار باشد (.)Amirghasemi, 2001
زعفران زراعی به دلیل تریپلوئید بودن و نیز خود
ناسازگاری ،به صورت رویشی و از طریق اندامهای زیرزمینی
خود (بنه) تکثیر مییابد ( Kafi et al., 2002; Ali et al.,
 .)2013با توجه به این که زعفران از طریق بنه تکثیر مییابد
لذا برای گسترش بیشتر کشت این گیاه باید اقدام به تولید بنه
کرد .امروزه ،عالوه بر تولید گل و کالله زعفران ،به تولید
اختصاصی بنه زعفران توجه میشود .در تحقیقات مختلف
ثابت شده است استفاده از بنههای بزرگ ،سالم و قوی میتواند
میزان محصول زعفران را افزایش دهد ( ;Kafi et al., 2002
 .)Hassanzadeh Aval et al., 2013در همین راستا ،به
عنوان معیار سنجش ،بیشتر خصوصیات فیزیکی و تغذیهای
بنهها (مثل اندازه و میزان غلظت عناصر) مورد ارزیابی قرار
میگیرد .به نظر میرسد که تفاوت معنیدار عملکرد تولیدی
در ایران و سایر کشورهای عمده تولیدکننده ،به دلیل نامناسب
بودن راهکارهای تغذیه این گیاه و نیز تفاوت در خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاکهای مناطق رشد مربوط میباشد ،بر
این اساس ﺿروری به نظر میرسد که با به کارگیری
فناوریهای نوین تغذیه گیاه ،شرایﻂ را برای بهبود عملکرد
زعفران فراهم نمود (.)Heidari et al., 2014
بنه به عنوان یک منبع ذخیرهکننده مواد فتوسنتزی مورد
نیاز گیاه در مراحل اولیه رشد گیاه است ( Alvarez-Orti et
 .)al., 2004چاجی و همکاران ( )Chaji et al., 2013عناصر
پرمصرف موجود در بنه زعفران را تعیین و مقادیر نیتروژن،
فسفر و پتاسیم موجود در بنه را به ترتیب  0/3۲ ،0/86و
 0/2۲درصد گزارش نمودند .مدیریت تغذیهای گیاه زعفران از
مؤثرترین راهکارهای بهزراعی به منظور افزایش عملکرد زعفران

میباشد ( ;Rezvani Moghaddam et al., 2013

 .)Koocheki et al., 2014aاز این رو ،بررسی ارتباط بین
مصرف عناصر غذایی از منابع آلی و یا شیمیایی با روند تشکیل
بنههای دختری در طی مراحل فنولوژیکی گیاه ،میتواند
الگوی مناسبی از چگونگی مصرف بهینه کودها و عناصر غذایی
مورد نیاز زعفران را فراهم نماید (.)Feizi et al., 2015
نیتروژن که از مهمترین عناصر جهت افزایش عملکرد گل و
بنههای زعفران به شمار میرود ( )Chaji et al., 2013در
گیاه به عنوان عنصری متحرک شناخته شده ( Bertheloot et
 )al., 2008و میتواند در طول دوره رشد گیاه و به ویژه در
انتهای هر فصل ،از اندامهای رویشی به بخش زیرزمینی گیاه
منتقل شود (Ourry et al., 1988; Masclaux-
 .)Daubresse et al., 2010اکبرینیا و همکاران
( )Akbarinia et al., 2004دریافتند که با افزایش کود دامی
و حذف تدریجی کودهای شیمیایی وﺿعیت خاک بهبود
مییابد ،به طوریکه با به کارگیری  30تن کود دامی به
تنهایی و یا  3۳تن کود دامی به همراه حداقل مقدار کودهای
شیمیایی بیشترین مقدار نیتروژن ،کربن آلی ،درصد خلل و
فرج و همچنین کمترین وزن مخصوص ظاهری خاک مشاهده
شد ،همچنین غلظت و جذب عنصر غذایی نیتروژن گیاه در
تیمارهای مختلف کود دارای تفاوت معنیدار بود.
در بین عناصر غذایی ،فسفر نقش ویژهای در رشد زایشی
گیاهان ( )White & Veneklaas, 2012داشته و میتواند
ﺿمن بهبود عملکرد زعفران رشد بنههای دختری در زعفران را
نیز تحت تأثیر قرار دهد (.)Naghdi Badi et al., 2011
طبق نتایج کوچکی و همکاران ()Koocheki et al., 2014a
با کاهش اندازه بنه مادری در زعفران ،غلظت و مقدار جذب
فسفر در بنههای دختری این گیاه به طور معنیداری کاهش
مییابد .با توجه به نقش ویژه فسفر در تقسیم سلولی ،تولید
مولکولهایی مانند  ATPو سنتز کلروفیل ( Schachtman et
 )al., 1998و مکانیسم رشد زایشی گیاهان ( & White
 )Veneklaas, 2012و همچنین اهمیت این عنصر در بهبود
عملکرد کمی و کیفی زعفران ()Naghdi Badi et al., 2011
بررسی میزان جذب فسفر در اندامهای ذخیرهای زعفران تحت
تأثیر فراهمی منابع کودی ،نیز میتواند در شناخت بهتر
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تغییرات عملکرد گل و بنه زعفران در سالهای بعد مؤثر باشد
(.)Koocheki et al., 2014a
پتاسیم بعد از ازت یکی از مهمترین عناصر غذایی در
حیات گیاهان بوده که عالوه بر وظایف فیزیولوژیکی بسیار
مهمی که در گیاه به عهده دارد ،در بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی نیز جایگاه ویژهای دارد به طوری که به عنصر
کیفیت معروف است ( .)Malakoti & Homai, 2004در
خاکهای ایران به دلیل بارش کم و عدم آبشوئی زیاد انتظار
میرود که میزان پتاسیم باال باشد اما به دلیل شنی بودن
خاک و مواد آلی کم و عدم مصرف کودهای پتاسیمی و کاشت
متوالی و بدون آیش محصوالت مختلف باعث تهی شدن خاک
از پتاسیم شده است ( .)Malakouti et al., 2010نتایج
آزمایش کوچکی و همکاران ()Koocheki et al., 2014b
تأکید کردند که در سالهای اول کشت ،تغذیه مناسب زعفران
ممکن است به جای افزایش اندازه بنههای دختری ،در افزایش
تعداد این بنهها مؤثرتر باشد .در بنههای بزرگتر تقسیم سلولی
و به دنبال 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 به دنبال دارد و در نهایت ،موجب ایجاد بنههای بزرگتر در
پایان فصل رشد میشود ( Negbi, 1999; Molina et al.,
 ،)2005با توجه به این که مطالعاتی در مورد تعیین غلظت
عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بنه گیاه زعفران در
مزارع چندساله انجام نشده است ،این تحقیق با هدف مقایسه
غلظت عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بنه گیاه
زعفران در مزارع سه ،پنج و هفت ساله شهرستانهای قائن و
نهبندان خراسان جنوبی انجام شد.
مواد و روشها
با توجه به اینکه مطالعه مورد نظر در دو شهرستان نهبندان و
قائن انجام شد ،موقعیت دو شهرستان در جدول  1ارائه
میشود .این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی که فاکتور اول منطقه و فاکتور دوم سن مزرعه است
با سه تکرار در دو منطقه شهرستانهای نهبندان و قائن در
سال  13۵2-۵۳در مزارع سه ساله ،پنج ساله و هفت ساله
انجام شد .ابتدا بر اساس اطالعات موجود و اخذ شده از ادارات

جهاد کشاورزی شهرستانهای قائن و نهبندان و نظر
کارشناسان ذیربﻂ و لحاظ سطح زیر کشت زعفران و آگاهی از
تواناییهای کشاورزان مزارع سه ،پنج و هفت ساله شناسایی
شد .سپس از هر یک از مزارع سه ،پنج و هفت ساله که
حداقل از  ۳00مترمربع برخوردار بودند ،سه مزرعه و در هر
مزرعه سه کرت و از هر کرت یک نمونه بنه انتخاب شد۳2 .
نمونه بنه از کرتهای دو شهرستان حدوداً ده روز بعد از اولین
آبیاری جمعآوری شدند .به منظور تعیین غلظت عناصر
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم در بنههای زعفران در کرتهای
فوقالذکر ،از هر کرت تعداد یک نمونه بنه زعفران به طور
تصادفی از عمق  0-30سانتیمتر و به ابعاد  ۲0×۲0سانتیمتر
به همراه بوته زعفران برداشت و به آزمایشگاه خاکشناسی
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منتقل گردید و بنهها از
خاک جداسازی شدند .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مناطق مورد مطالعه در جدول  ۲آورده شده است.
میزان غلظت فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 880نانومتر و نیتروژن به روش کجلدال در بنه زعفران تعیین
شد (.)Soil & Plant Analysis Council, 1999
اندازهگیری پتاسیم بنه گیاه با دستگاه فلیمفتومتر انجام شد
(.)Thomas, 1982
برای برآورد عملکرد در مزارع مورد مطالعه مقرر شد گل-
های زعفران از سه کرت از هر مزرعه ،به صورت روزانه برداشت
و توزین شود .به طور میانگین  10روز عملکرد جمعآوری و
وزن شد که در نهایت ،به هکتار تعمیم داده شد .با توجه به
اینکه کشاورزان در این مناطق با روشهای سنتی و بومی
اقدام به کشت و کار زعفران مینمایند و به همین دلیل از
لحاظ مدیریتهای زراعی و تغذیهای با هم در تعامل بوده لذا
سه مزرعه سه ساله ،سه مزرعه پنج ساله و سه مزرعه هفت
ساله تقریباً از شرایﻂ مدیریتی یکسانی برخودار میباشند .بر
این اساس مبنای انتخاب مزارع یکسان بودن مدیریتهای
زراعی در مزارع هر یک از این دو شهرستان بود .در آخر روابﻂ
همبستگی فاکتورهای اندازهگیری شده با عملکرد زعفران
بررسی گردید .آنالیز دادهها توسﻂ نرمافزار  SASصورت
گرفت و رسم نمودارهای مربوطه توسﻂ نرمافزار  Excelانجام
شد .یانگینها با استفاده از آزمون آزمون  LSDدر سطح
معنیداری پنج درصد صورت گرفت.
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 مختصات جغرافیایی و پارامترهای اقلیمی مناطق قائن و نهبندان خراسان جنوبی.1 جدول
Table 1. Geographical characteristics and climate parameters of Qaen and Nehbandan South Khorasan
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
میانگین دمای ماهانه
مجموع بارندگی
مجموع بارندگی
ارتفاع از
)(شرقی
)(شمالی
Average
monthly
ساالنه
ماهانه
منطقه
سطح دریا
temperature (°C)
Longitude

Region

Latitude

درجه

دقیقه

Degrees

Minutes

60
58

30
32

31
30

58
60

38
56

15
12

نهبندان
Nehbandan

قائن
Qaen

درجه

Altitude
(m)

Total annual
precipitation
(mm)

33
28

1196

33
34

1440

دقیقه

Degrees Minutes

Total monthly
precipitation
(mm)
Minimum Maximum

حداقل

حداکثر

128.6

7.41

33.64

13.48

180

1.56

30.13

13.95

) سانتیمتر4-34  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق مورد مطالعه (عمق.2 جدول
Table 2. Physical and chemical properties of soil in studied regions (0-30 cm depth)
سن مزرعه
Field age

فسفر

پتاسیم

سدیم

P
)mg/kg soil(

K
)mg/kg soil(

Na
(meq/l)

هدایت
الکتریکی عصاره
اشباع
ECe(dS/m)

نهبندان
Nehbandan

قائن
Qaen

3

28.0

240.8

19.24

2.6

5
7
3
5
7

35.5
21.4
18.9
29.5
19.8

350.6
280.6
392.2
380.8
391.4

15.31
12.43
24.49
46.86
58.84

2.0
2.2
3.6
6.1
8.9

 ادامه.2 جدول

Table 2. Continued

اسیدیته

Nehbandan

قائن
Qaen

ماده آلی

SAR

OM
)%(

7.90

6.89

7.91
7.76
7.9
7.72
7.71

5.18
3.72
8.74
9.60
12.77

pH

نهبندان

نسبت
جذب سدیم

نیتروژن
کل خاک

درصت رطوبت
اشباع خاک

بافت خاک
Soil texture

Total N
(%)

SP (%)

0.8

0.043

35

Sandy loam

1.1
0.8
0.9
1.4
1.2

0.049
0.042
0.048
0.053
0.050

36.33
36.11
34.29
42.11
36

Loam
Sandy loam
loam
loam
loam
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نتایج و بحث
غلظت نیتروژن بنه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که درصد نیتروژن بنه
زعفران به طور معنیداری تحت تأثیر منطقه و سن مزرعه قرار
گرفت ( ،)P≤0/01ولی اثر متقابل منطقه و سن مزرعه بر
درصد نیتروژن بنه معنیدار نبود (جدول  .)3همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود ،بیشترین غلظت نیتروژن بنه زعفران
را منطقه قائن به خود اختصاص داد .غلظت نیتروژن بنه در
منطقه قائن به میزان  1/۳8درصد و غلظت نیتروژن بنه در
منطقه نهبندان به میزان  1/03درصد اندازهگیری شد که
نسبت به منطقه قائن  ۳/28درصد کمتر بود (جدول  .)2این
موﺿوع میتواند به موقعیت جغرافیایی و عوامل اقلیمی منطقه
قائن مربوط باشد .از جمله این عوامل میتوان به اقلیم سردتر،
میانگین دمای ماهانه کمتر ،ارتفاع از سطح دریای باالتر و
همچنین میانگین بارندگی ماهانه باالتر منطقه قائن اشاره
کرد ،که منجر به تحریک رشد گیاه و جذب بیشتر عنصر
نیتروژن از خاک میشود .زعفران در بسیاری از اقلیمها رشد
میکند ،اما رشد رویشی آن با آب و هوای سرد و شرایﻂ
یخبندان منطبق است .هالوی ( )Halevy, 1990تغییرات
دمای ماهانه را مهمترین عامل محیطی در تنظیم گلدهی

بسیاری از گیاهان پیازدار دانسته و اﺿافه کرده است که دما
میتواند مهمترین عامل در تنظیم گلدهی زعفران باشد.
از طرفی ،وجود نیتروژن باالتر خاک در منطقه قائن و
همچنین ماده آلی بیشتر در این منطقه که به دلیل اﺿافه
کردن کود دامی به خاکهای این مزارع توسﻂ کشاورزان بوده
است باعث جذب عنصر نیتروژن به وسیله بنه گیاه شده است.
نوربخش و بحرینی ( )Nourbakhsh & Bahraini, 2005در
مطالعهای بیان نمودند افزایش مواد آلی خاک باعث افزایش
میزان نیتروژن قابل جذب در خاک میشود .کوچکی و
همکاران ( )Koocheki et al., 2015اظهار داشتند مصرف
نهادههای آلی مانند کود دامی نقش مؤثری در افزایش کارایی
جذب و مصرف نیتروژن در زعفران دارد .به طور کلی ،برتری
کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی از نظر جذب
نیتروژن و افزایش عملکرد میتواند ناشی از فراهمی متعادلتر
عناصر غذایی در خاک بر حسب نیاز گیاه ،افزایش سطح مواد
آلی و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و نیز
آبشویی کمتر عناصر غذایی در طی زمان باشد ( Mando et
al., 2005; Safadoust et al., 2007; Limon-Ortega et
.)al., 2008

شکل  .1مقایسه میانگین اثر منطقه بر درصد نیتروژن بنه زعفران در دو منطقه قائن و نهبندان
Fig. 1. Mean comparisons for the effects of region on corm nitrogen concentration of saffron in Qaen and
Nehbandan regions
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شکل  .2مقایسه میانگین اثر سن مزرعه بر درصد نیتروژن بنه زعفران در مزارع چندساله زعفران دو شهرستان قائن و نهبندان
Fig. 2. Mean comparisons for the effect of field age on corm nitrogen concentration in perennial fields of
saffron in Qaen and Nehbandan counties

همانطور که در شکل  ۲مشاهده میشود ،بیشترین غلظت
نیتروژن بنه در مزارع سه ساله به دست آمد .غلظت نیتروژن
بنه در مزارع سه ساله به میزان  1/80درصد بود ،به طوری که
 3۳/۳۵درصد نسبت به مزارع پنج ساله بیشتر بود .غلظت
نیتروژن بنه در مزارع پنج و هفت ساله از لحاظ آماری تفاوت
معنیداری نداشتند .کمترین غلظت نیتروژن بنه به ترتیب در
مزارع هفت و پنج ساله به دست آمد که به ترتیب به میزان
 2۲و  30/8۲درصد نسبت به مزارع سه ساله کمتر بودند
(جدول  .)2بخش هوایی و به ویژه اندام زیرزمینی گیاه زعفران
در هر سال نسبت به سال قبل توسعه بیشتری مییابد
(.)Kumar et al., 2009; Koocheki et al., 2014c
افزایش رشد اندام هوایی گیاه ،رشد و توسعه بنههای دختری و
در نهایت ،گسترش سیستم ریشه میتواند توانایی هرچه بیشتر
جذب نیتروژن از خاک توسﻂ گیاه را فراهم آورد .از طرفی،
افزایش سن مزرعه باعث افزایش توده بنه زعفران در زمین
شده ( ،)Tammaro, 1999به همین دلیل در مزارع هفت
ساله تعداد بنههای دختری افزایش مییابد ،در نتیجه میزان
نیتروژن مصرفی در بین تعداد بیشتری بنه تقسیم میشود و
بنابراین غلظت نیتروژن در مزارع هفت ساله کاهش مییابد.

غلظت فسفر بنه
منطقه ،سن مزرعه و اثر متقابل منطقه و سن مزرعه به طور
معنیداری غلظت فسفر بنه را تحت تأثیر قرار داد ()P≤0/01
(جدول  .)3مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که غلظت
فسفر بنه زعفران در مزارع سه و پنج ساله قائن اختالف
معنیداری با هم نداشتند (جدول  .)۳غلظت فسفر بنه در
مزارع سه ساله قائن نسبت به مزارع پنج ساله این شهرستان
 1۲/42درصد کمتر بود .بیشترین غلظت فسفر بنه به ترتیب
در مزارع پنج و سه ساله منطقه قائن به میزان  0/10و 0/0۵
درصد اندازهگیری شد .کمترین غلظت فسفر بنه را به ترتیب
مزارع سه ساله نهبندان ،هفت ساله قائن و هفت ساله نهبندان
داشتند به طوریکه نسبت به مزارع پنج ساله به ترتیب به
میزان  30/۵6 ،3۵/۲1و  30/2۵درصد کمتر بودند (شکل .)3
این موﺿوع میتواند به موقعیت جغرافیایی و حاصلخیزی خاک
منطقه قائن مربوط باشد .همچنین پائینترین  pHخاک در
مزارع پنج ساله قائن اندازهگیری شد که باعث افزایش جذب و
فراهمی فسفر شده است .در پژوهشی که توسﻂ محمدیآریا و
همکاران ( )Mohammady-Aria et al., 2010در ارتباط با
 pHخاک و حلپذیری فسفر در شرایﻂ آزمایشگاهی انجام
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شد ،گزارش کردند که تغییرات  pHخاک همبستگی منفی و
معنیداری با فسفر محلول داشت ،بدینصورت که با کاهش
 pHخاک میزان فسفر قابل جذب گیاه در خاک افزایش پیدا
میکند و در نتیجه گیاه قادر به جذب فسفر بیشتری از خاک
میشود .رابطه معکوس  pHخاک با فسفر قابل جذب گیاه در
خاک باعث کاهش جذب این عنصر و در نتیجه کاهش غلظت
فسفر در برگ و غده در زمینهای دارای  pHباال میشود
( .)Ghobady et al., 2012در کنار موارد ذکر شده ،ساختار
ریشه در زعفران و میزان توسعه آن در پروفیل خاک که
متناسب با طول دوره زندگی گیاه میباشد نیز عامل مؤثری در
جهت افزایش جذب فسفر از خاک است .به بیانی دیگر ،با
افزایش چرخه زندگی زعفران از سالی به سال دیگر تعداد
بنههای دختری در خاک افزایش مییابد که متناسب با این
افزایش ،توانایی گیاه در جذب عناصر غذایی به ویژه فسفر از
خاک نیز بیشتر میشود ( ;Koocheki et al., 2014c
 .)Kumar et al., 2009عالوه بر این ،گزارش شده است که
افزایش در اندازه بنه مادری میتواند از طریق بهبود توانایی
گیاه از نظر جذب فسفر از خاک ،سبب افزایش غلظت فسفر
در بنههای دختری ،کل بوته مادری و همچنین افزایش کارایی

جذب و مصرف فسفر شود ( Koocheki & Seyyedi,

 .)2015مزارع با عمر پنج سال ،از نظر بنه درشت بیشتر از
وﺿع مطلوبتری برخوردارند .اما در مزارع سه و هفت ساله
تعداد بنهها از نظر کمی و تعداد زیاد بوده و این در حالیست
که این بنهها جهت کشت توصیه نگردیده است ( Sadeghi,
 .)1996; Kafi et al., 2002به همین دلیل غلظت فسفر بنه
در مزارع پنج ساله بیش از مزارع سه ساله و پنج ساله است.
در مزارع هفت ساله تعداد بنههای ریز افزایش مییابد
( )Mollafilabi et al., 2015و این بنهها به علت رقابت
شدید با همدیگر از اندوخته غذایی کمتری برخوردار و از نظر
رویشی ﺿعیف هستند ،موجب کاهش گلآوری میگردند
( .)Ramezani, 2000در نتیجه غلظت عناصر غذایی بنه از
جمله فسفر مزارع هفت ساله کاهش مییابد .از اینرو ،توصیه
میشود برای کاهش توده و انبوهی بنهها باید در فصل مناسب
مزرعه زیر و رو شود و بنهها از خاک خارج و بنههای مناسب
دوباره کشت شود که معموالً کشاورزان به خاطر هزینههای
انجام کار از این عمل صرفنظر میکنند ( Tammaro,
.)1999

شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل سن مزرعه و منطقه بر درصد فسفر بنه زعفران در مزارع چندساله
Fig. 3. Mean comparisons for the interaction effect of region and field age on corm phosphorus concentration
of saffron in perennial fields
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غلظت پتاسیم بنه

استفاده شده ،بیشتر است ( Gholamhosseini et al.,

غلظت پتاسیم بنه به طور معنیداری ( )P≤0/01تحت تأثیر
منطقه ،سن مزرعه و اثر متقابل منطقه و سن مزرعه قرار
گرفت (جدول  .)3بیشترین غلظت پتاسیم در مزارع پنج ساله
قائن با  0/۵1درصد به دست آمد .مزارع سه و هفت ساله
نهبندان از نظر آماری اختالف معنیداری نداشتند (جدول .)۳
کمترین غلظت پتاسیم را مزارع هفت و سه ساله نهبندان به
ترتیب به میزان  0/۳4و  0/8۲درصد داشتند؛ به طوریکه
نسبت به مزارع پنج ساله قائن  34/38و  31/64درصد کمتر
بودند (شکل  .)2این امر احتماالً به دلیل پتاسیم محلول خاک
باالتر مناطق پنج ساله قائن در نتیجۀ استفاده از کود دامی در
این مناطق نسبت به منطقه نهبندان است که باعث جذب
بیشتر پتاسیم توسﻂ بنه گیاه زعفران در این شهرستان شده
است .کود دامی میزان پتاسیم قابل تبادل خاک را افزایش
میدهد ( .)Sabahi et al., 2008گزارش محققین نشان
میدهد که غلظت فسفر و پتاسیم گیاه در خاکی که کود دامی

 .)2008; Rasouli & Maftoun, 2010همچنین تعداد بنه
درشتتر در مزارع پنج ساله شهرستان قائن نسبت به سایز
مزارع باعث جذب بیشتر پتاسیم توسﻂ بنه گیاه زعفران در
این شهرستان شده است .تراکم مطلوب بنه در واحد سطح در
سالهای سوم به بعد میباشد که تأثیر بسزایی در عملکرد
دارد ( .)Mc-Gimpsssey et al., 1997بنههای درشت باعث
افزایش تعداد و وزن ریشه در زعفران میگردد .از اینرو،
گسترش حوزه فعالیت ریشه در جذب مواد غذایی از خاک و
توسعه رشد گیاه اثرگذار است .از آنجا که در ابتدای پائیز و
قبل از ظهور برگ ها ،رشد و نمو گیاه وابسته به ذخایر موجود
در بنه مادری میباشد ،بنابراین ،بنههای بزرگتر به دلیل
داشتن اندوخته غذایی و تولید انرژی بیشتر ،موجب رشد و نمو
بهتر ریشه و اندامهای هوایی در گیاه زعفران میشود
(.)Amirshekari et al., 2008

شکل  .0مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و سن مزرعه بر درصد پتاسیم بنه زعفران در مزارع چندساله
Fig. 4. Mean comparisons for the interaction effect of region and field age on corm potassium concentration
in perennial fields

عملکرد ماده خشک زعفران

نتایج تجزیه واریانس اثر مناطق و سن مزرعه بر عملکرد ماده
خشک زعفران در جدول  3نشان داده شده است .همانگونه که
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مشاهده میشود ،عملکرد ماده خشک زعفران به طور
معنیداری تحت تأثیر منطقه ،سن مزرعه و اثر متقابل منطقه
و سن مزرعه قرار داشت ( .)P≤0/01بیشترین میزان عملکرد
ماده خشک زعفران مربوط به مزرعه پنج ساله قائن با 4/۲3
کیلوگرم در هکتار بود (شکل  .)۳باال بودن میزان غلظت
عناصر غذایی بنه زعفران در قائن منجر به عملکرد بیشتر ماده
خشک آن نسبت به شهرستان نهبندان شده است .مزارع هفت
ساله قائن و نهبندان از نظر آماری با هم اختالف معنیداری
نداشتند (جدول  .)۳کمترین میزان عملکرد را مزارع هفت
ساله قائن و نهبندان به ترتیب با  1/1۵و  1/40کیلوگرم در
هکتار داشتند (شکل  .)۳یکی از دالیل پائین آمدن عملکرد با
افزایش سن مزرعه ،کاهش غلظت نیتروژن بنهها میباشد،
بنابراین توصیه میشود که در مزارع با سنین باالتر مصرف
کود نیتروژن افزایش یابد .نتایج این تحقیق با یافتههای
مالفیالبی و همکاران ( )Mollafilabi et al., 2015مطابقت

داشت .مطابق با نتایج این تحقیق ،کشاورزان باالترین عملکرد
زعفران را از مزارع سه تا پنج ساله به دست میآوردند.
با توجه به اطالعات کشاورزان دو شهرستان به نظر
میرسد که آب آبیاری در مزرعه زعفران شهرستان قائن شور
بوده و همچنین میزان استفاده کشاورزان شهرستان قائن از
کود بیشتر است که باعث شوری بیشتر مزرعه این شهرستان
شده است ،اما باز هم شهرستان قائن عالوه بر شوری زیاد به
دلیل وجود عناصر غذایی خاک از عملکرد ماده خشک خوبی
برخوردار است ،زیرا شوری به تنهایی نمیتواند باعث کاهش
عملکرد شود .با توجه به نتایج زمین مطلوب جهت زراعت
زعفران برای بهرهبرداری اقتصادی ،تأثیر منفی از میزان شوری
میپذیرد ،اما عوامل دیگری نیز در این میان تأثیرگذارند از
جمله این عوامل افزودن کودها است که اگرچه باعث افزایش
احتمالی شوری میشود ،ولی با رعایت میزان بهینه ،این عامل
در تأمین عناصر مورد نیاز رشد گیاه ،تأثیر عاملی مثل شوری
را تعدیل میکند (.)Moradi et al., 2009

شکل  .5مقایسه میانگین اثر متقابل نوع منطقه و سن مزرعه بر میزان عملکرد ماده خشک زعفران در دو منطقه قائن و نهبندان
Fig. 5. Mean comparisons for the interaction effect of region and field age on yield of dry matter saffron in
perennial fields
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 نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر منطقه (قائن و نهبندان) و سن مزرعه بر عملکرد ماده خشک و غلظت عناصر.3 جدول
غذایی در بنه گیاه زعفران
Table 3. Analysis of variation (mean of squares) for the effects of field age and region on dry matter yield and some
of corm nutrient concentration of saffron
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V.

df

منطقه
Region

سن مزرعه
Field age

منطقه× سن مزرعه
Region ×Field age

خطا
Error

ﺿریب تغییرات
CV (%)

Sum of squares

غلظت نیتروژن بنه

غلظت فسفر بنه

غلظت پتاسیم بنه

Corm nitrogen
concentration

Corm phosphorus
concentration

Corm potassium
concentration

1

3.833**

0.0029**

0.267**

11.926**

2

1.290**

0.0025**

0.196**

82.988**

2

0.598ns

0.0009*

0.025*

18.882**

48

0.251

0.0002

0.008

0.613

-

32.58

19.18

13.28

24.46

عملکرد ماده خشک
Dry matter yield

. به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد میباشد:** ،* ،ns
ns, * and **: are non significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

 مقایسه میانگین اثر منطقه و سن مزرعه بر عملکرد ماده خشک و غلظت برخی عناصر غذایی در بنه گیاه زعفران.0 جدول
Table 4. Mean comparisons for the effect of field age and region on the yield of dry matter saffron and
some of nutrients concentration of saffron
غلظت نیتروژن بنه
غلظت فسفر بنه
غلظت پتاسیم بنه
عملکرد ماده خشک
)(درصد
فاکتور
)(درصد
)(درصد
)(کیلوگرم در هکتار
Corm nitrogen
concentration
(%)

Corm phosphorus
concentration (%)

Corm potassium
concentration (%)

Dry matter yield
(kg.ha-1)

3

1.60 a*

0.07 b

0.68 b

2.57 b

5

1.18 b

0.09 a

0.85 a

5.59 a

7

1.11 b

0.07 b

0.66 b

1.44 c

نهبندان

1.03 b

0.07 b

0.66 b

2.73 b

1.56 a

0.08 a

0.80 a

4.67 a

Factor

سن مزرعه
)(سال
Field age
)year(

منطقه
Region

Nehbandan

قائن
Qaen

.) نمیباشندP≤0.05( *میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون و در هر بخش دارای اختالف معنیدار
* Means followed by the same letter are not significantly different (P≤0.05).

مکتبداران و همکاران :مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در655...
جدول  .5مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و سن مزرعه بر عملکرد ماده خشک زعفران ،غلظت فسفر و پتاسیم در بنه گیاه
زعفران
Table 5. Mean comparisons for the interaction of field age and region on the yield of dry matter saffron,
phosphorus and potassium concentration of saffron
عملکرد ماده خشک

غلظت پتاسیم بنه (درصد)

غلظت فسفر بنه (درصد)

)Dry matter yield (kg.ha-1
2.54 c
3.95 b
1.70 d
2.59 c
7.23 a

Corm potassium
)concentration (%
0.56 d
0.79 b
0.62 cd
0.79 b
0.91 a

Corm phosphorus
)concentration (%
*0.062 d
0.084 bc
0.070 cd
0.090 ab
0.102 a

3
5
7
3
5

قائن

1.18 d

0.70 c

0.070 cd

7

Qaen

(کیلوگرم در هکتار)

سن مزرعه (سال)

منطقه

)Field age (year

Region

نهبندان
Nehbandan

*میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون و در هر بخش دارای اختالف معنیدار ( )P≤0.05نمیباشند.
* Means followed by the same letter are not significantly differentns (P≤0.05).

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق افزایش معنیدار غلظت عناصر غذایی
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بنههای زعفران منطقه قائن
نسبت به نهبندان را نشان داد که علت این امر را میتوان به
موقعیت جغرافیایی ،عوامل اقلیمی ،حاصلخیزی خاک و عوامل
مدیریتی مانند کاربرد بیشتر کود دامی در منطقه قائن نسبت
به نهبندان نسبت داد که منجر به افزایش عملکرد منطقه قائن
نسبت به نهبندان شد .همچنین نتایج بیانگر کاهش معنیدار
غلظت نیتروژن بنه زعفران در مزارع هفت ساله نسبت به
مزارع سه ساله میباشد .افزایش تعداد بنه دختری در مزارع
هفت ساله باعث میشود میزان نیتروژن مصرفی در بین تعداد
بیشتری بنه تقسیم شود و بنابراین غلظت نیتروژن در مزارع
هفت ساله کاهش یابد .نتایج نشان داد که غلظت فسفر و
پتاسیم بنه زعفران در مزارع پنج ساله قائن افزایش معنیداری
نسبت به مزارع سه و هفت ساله دو شهرستان داشته است،
 pHپائینتر خاک در مزارع پنج ساله قائن باعث افزایش جذب
و فراهمی فسفر شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که
افزایش غلظت عناصر غذایی زعفران در قائن منجر به عملکرد
بیشتر ماده خشک آن نسبت به شهرستان نهبندان شده است.
عملکرد بیشتر مزارع زعفران در شهرستان قائن با فراهمی
بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در این منطقه مرتبﻂ بود.
همچنین سن مزرعه عامل مهمی در افزایش عملکرد ماده

خشک زعفران بوده است ،به طوریکه مزارع پنج ساله باالترین
میزان عملکرد ماده خشک زعفران را داشتند .ماهیت رشد
چند ساله گیاه زعفران در شرایﻂ مزرعه نیز خود عاملی مؤثر
در جهت افزایش جذب عناصر غذایی در طی زمان میباشد .به
بیانی دیگر ،با افزایش چرخه زندگی زعفران از سالی به سال
دیگر تعداد بنههای دختری در خاک افزایش مییابد که
متناسب با این افزایش ،توانایی گیاه در جذب عناصر غذایی از
جمله نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم نیز بیشتر میشود .تغییر نگرش
کشاورزان برای بهرهبرداری حداکثر پنج سال از مزارع زعفران،
استفاده بهینه و مطلوب از کود دامی از عوامل مهم در کاهش
خأل عملکرد زعفران در ایران میباشند .به طور کلی ،میتوان
گفت مجموعه عوامل اقلیمی ،ژنوتیپی و یا مدیریتی میتواند
منجر به تحریک رشد گیاه و جذب بیشتر عناصر از خاک شود.
پیشنهاد میشود انجام آزمایش در سایر مناطق
زعفرانخیز و مقایسه غلظت عناصر در این مناطق و همچنین
تعیین غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه زعفران و بررسی
میزان انتقال عناصر از بنه به برگ را جهت دستیابی به نتایج
بهتر مدنظر قرار گیرد.
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is one of the native and valuable plants of Iran that proper use of nutrients is
particularly important in its development and production. Since saffron is reproduced by corm, so always
been considered production of replacement corms through appropriate nutrition. Therefore, this study was
conducted to determine macro nutrients concentrations (such as nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium
(K)) in corm of saffron in perennial farms in South Khorasan during 2015. The information of two regions
(including Qaen and Nehbandan) were collected from 3, 5 and 7-year-old, then from each farm mentioned
above, three farms and three samples as replicates were randomly selected. The concentrations of
macronutrients in corm were analyzed based on standard laboratory methods. Results revealed that
concentrations of N, P and K in corm were significantly affected by region and field age (P≤0.01). The
interaction between region and field age was not significant on nitrogen concentration, but the concentrations
of phosphorus and potassium in corm were affected. Also, corm had the highest nitrogen concentration in the
fields of 3-year-old in Qaen. Corm nitrogen concentration of 7-year-old significantly reduced compared to 3year-old farms. P and K concentrations significantly increased in corm of 5 and 7 -year old farms in Qaen
compared to the fields of 5-year-old. Farms of 5-year-old in Qaen had highest yield of dry matter (7.23 kg.ha1
) due to high levels of nutrients such as P, K and N. Generally, corm selection with optimum weight for
sowing and proper use of nutrients, especially N, P and K, as well as their correct balance in soil, can be
effective in yield increment and stability of soil fertility.
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