نشریه پژوهشهای زعفران (دو فصلنامه)

جلد هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1399
شماره صفحه141-159 :
http://dx.doi.org/10.22077/jsr.2019.2064.1080

مقاله پژوهشی:

اثر محلولپاشی با کودهای جلبک دریایی ،اوره و ریزمغذی بر عملكرد و اجزای عملكرد
زعفران )(Crocus sativus L.
3

قربان عزیزی ،1سید غالمرضا موسوی ،*2محمد جواد ثقهاالسالمی ،2منصور فاضلی رستمپور

 -1دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند ،ایران.
 -2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند ،ایران.
 -3استادیار بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،زابل ،ایران.
* نویسنده مسئولs_reza1350@yahoo.com :
تاریخ دریافت97/11/02 :؛ تاریخ پذیرش98/08/25 :
چكیده
مدیریت تغذیه از مهمترین عوامل در تعیین عملكرد و کیفیت زعفران ( )Crocus sativus L.به شمار میرود .به منظور بررسی
اثر محلولپاشی بر عملكرد زعفران ،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار طی سال
زراعی  1395-96در مزرعه شخصی واقع در روستای بجد بیرجند اجرا گردید .فاکتورها شامل جلبک دریایی آکادین در سه
سطح (شاهد ،یک و دو لیتر در هزار) ،اوره در سه سطح (صفر ،هفت و ده در هزار) و کود ریزمغذی اکوکوئل میكرومیكس در دو
سطح ( صفر و دو در هزار) بود .اثر جلبک دریایی بر تمامی صفات اندازهگیری شده برگ ،بنه و گل مثبت و معنیدار گردید.
کاربرد دو لیتر در هكتار جلبک دریایی ،وزن کالله خشک ،تعداد گل ،وزن خشک بنه و وزن خشک برگ در واحد سطح را به طور
معنیدار در سطح احتمال یک درصد به ترتیب  61/99 ،37/06 ،65/3و  16/15درصد نسبت به شاهد افزایش داد .اثر محلول-
پاشی اوره نیز بر تمامی صفات اندازهگیری شده معنیدار ( )P≤0/01بود .عملكرد کالله خشک در محلولپاشی هفت در هزار اوره
به میزان  41/3درصد نسبت به شاهد افزایش یافت .به طور کلی ،محلولپاشی هفت در هزار اوره اثر مثبت بیشتری بر صفات
اندازهگیری شده داشت .تأثیر کود ریزمغذی بر صفات برگ ،بنه و گل معنیدار بود .به طور کلی ،تیمار دو در هزار جلبک دریایی،
هفت در هزار اوره و دو در هزار ریزمغذی باالترین عملكرد را در اکثر صفات دارا بود .در مجموع ،بهرهگیری از منابع نوین کودی،
ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آلودگیهای زیستمحیطی ،قدمی مؤثر و امیدبخش در راستای کشاورزی پایدار خواهد
بود.
واژههای کلیدی :آکادین ،بنه ،عملكرد کالله خشک ،نیتروژن.
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مقدمه
زعفران ) (Crocus sativas L.گرانترین ادویه جهاان و
یکاای از  85عضااو جاان کروکااو ( )Crocusاساات.
گیااا ی دندسااا ه و تاا پااه از نااانواده زنبقیااان
) (Iridaceaeکه تکثیر آن از طریق بنه انجام میگیرد.
زعفران گیا ی است که با شروع بارندگی ای پاییزه رشد
میکند و با اتمام بارنادگی اای بهااره رشاد آن ناتماه
می یابد .ذا این محصول در ا گاوی کاشات اساتان اای
نراسان رضاوی و جناوبی از جایگااه ویاههای برناوردار
است و کشت آن به عنوان ی گیاه ساازگار در منققاه،
مهسا ه رو به گساتر ش مایباشاد ( & Saeedi Rad
.)Mokhtarian, 2013
براساا گازارش قربااانی و کااودکی & Ghorbani
) (Koocheki, 2006زعفاران اقتصاادیتارین گیااه در
سیستم اای کشااورزی کامنهااده در جنوب نراسان به
شمار می رود .این گیاه بااه د یاال دارا بااودن آشاایانه
اکو اااوییکی ویاااهه نساااابت بااااه سااااایر گیا ااااان و
ویهگاای ااای اقتصااادی منحصار باه رارد ،از ا میات
ناصااای برناااوردار اسااات .گردااه نااام ایاان محصااول
مینیاتوری و به اصقالح دستساز میشه باا ناام ایاران
مراه بوده است و ی به نظر میرسد تاالش اای عممای
پهو شااگران مااا در گذشااته درنااور ایاان گیاااه پاارآوازه
نیست ).(Koocheki, 2013
عمای رغاام قاادمت کاشات زعفاران در مقایساه باا
بسیاری از محصوالت کشاورزی رایاج در کشور ،این گیاه
از رناوری ای نوین سهم کمتاری داشااته و تو یااد آن
بیشتر بر دانش باومی متکای مایباشااد ( Koocheki,
 .)2004بااا وجااود ایاانکااه ایااران یکاای از مهاامتاارین
تو یدکنناادگان زعفااران در جهااان اساات و باایش از 84
درصد سقح زیر کشت زعفران در دنیاا باه ایاران تعماق
دارد ( ،)Koocheki, 2013امااا میاازان عممکاارد آن در
مقایسه با سایر کشور ای تو یدکننده بسیار پایین اسات
به طوریکه متوسط عممکرد زعفران ایاران در ساال اول
کشت  0/23کیماوگرم و در ساال دوم  1/8کیماوگرم در
کتار میباشد اما در کشور اسپانیا عممکرد کال ه نش
در سال اول و دوم به ترتیب  4-6و  10-12کیماوگرم در
کتاار اسات ( .)Kafi et al., 2002ررا مای متعاادل
عناصر غذایی نقش بسیار مهمی در گلانگیازی و بهباود
رشد بنه ای مادری زعفاران ایفااء میکناد ( Rezvani
Moghaddam et al., 2013; Behdani et al.,

 .(2006; Koocheki et al., 2011روش ای معماول
اصالح نباتات در زعفاران باه د یال داشاتن ساه ساری
کروماااوزوم در سااامول ااای سااوماتیکی ،پیشاااررت
دنادانی نداشااته اساات ) .(Kafi et al., 2002ااذا
جهات دستیابی به بنه ای مرغوب و درشات ،تذذیاه و
محمولپاشی برگی میتواند تأثیر بسیار مقموبی بار رشاد
بنه ا و گلد ی این گیااه ارزشامند بااه ماراه داشاته
باشد.
با توجه باه مصارب بایرویاه کود ااای شاایمیایی
نصوصاً نیتروین و باروز مشااکالت زیسات محیقای از
ی طرب و عدم وجاود سیساتم ریشاهای گسااترده در
زعفران از طرب دیگر ،تذذیه برگی و انجام محمولپاشای
را کاری مقموب در بهباود عممکارد زعفاران مایباشاد
) .(Torabi & Sadeghi, 1995امیرقاسااااامی
) (Amirghasemi, 2001عنااوان نمااود کااه مصاارب
کود اااای محماااول بااهنصااود در اساافندماااه بساایار
سودمند اسات ،زیارا جاذب ایان ماواد توسط برگ اا و
تجمع آنها در پارانشیم ذنیرهای بنه ا باعا مایشااود
که این مواد در مراحل تشدید میتوز تابستانه باه ماراه
ساایر عوامال ریزیکی و شیمیایی ،در تشاکیل و تقویات
بیشاتر انادام اای گال در مریستم انتهایی جوانه بنه اا
مؤثر بوده و در نهایاات ،موجااب اراازایش گالآوری در
مزرعه گردد .استفاده بیرویه از کود ای شیمیایی باع
ایجاد نسارت جبران ناپذیری به محیط زیست و سالمت
انسااان ااا شااده و کود ااای شاایمیایی نیترویناای باع ا
آ ودگی منابع آب و ناك گردیده و از این طریاق باعا
ایجاد بیماری اای متعادد در انساان و ساایر موجاودات
میشوند .برای کا ش مخاطرات ناشی از مصرب بیرویاه
کود ای شیمیائی باید از منابع و نهاده ایی استفاده کرد
که عالوه بار تاأمین نیاز اای غاذایی گیااه باه پایاداری
سیستم اای کشااورزی در درازمادت نیاز منجار شاود
( .)Koocheki et al., 2013امروزه موضاوع کشااورزی
ارگانی مقرح است که در آن عالوه بر کمیت تو ید ،به
کیفیاات ،ثبااات و پایااداری در تو یااد نیااز توجااه ناااد
میشاود ( .)Moradi et al., 2011از ایان رو کود اای
آ ی میتواناد جاایگزین مناسابی بارای ایاان مااواد در
کشااااورزی زیسااتی باشااند .عصااااره جمباااا تااااأثیر
مفیاااادی روی گیا ااااان ،بااااه د یااااال داشااااتن
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ورمااون ااااای رشااااد ساااایتوکنین IBA ،و  IAAو
عناصااااری ماننااااد آ اااان ،ماااا  ،روی ،کبا ااااات،
مو یباااااادن ،منگناااااز ،نیکااااال ،ویتااااامین اااااا و
آمیناواساااید ا دارد ( .)Taghadosi et al., 2012از
جممه سودمندی ای استفاده از کود جمبا دریاایی در
کشاورزی میتوان به رشد و گساترش بیشاتر ریشاه اا،
جوانهزنی بهتر و سریعتر بذر ا ،به تأنیرانادانتن پیاری
میوه ا و ارزایش عمر پا از برداشاااات محصاااوالت،
ارزایش توان و مقاومت گیا ان در مقابل تنش ای زناده
و غیرزنده و ارزایش کمیت و کیفیت میوه ا اشااره کارد
( )Hankins et al., 1990; Norrie et al., 2006کاه
بااه محاارك ااای رشاااااد موج اود در جمب ا دریااایی
( )Hang, 1997و ساااااایتوکنین ااااای تااااران -
زآتین ) ،(Stirk et al., 1997مواد اکسااینی (Crouch
) et al., 1993بتائین و مواد شبه بتائین (Blunden et
) al., 1996نسبت داده شدهاند.
برنالب کود ای شیمیایی ،عصاره به دست آماده از
جمب دریایی از تخریب محیط زیست جموگیری نموده،
غیرسمی بوده و آ ودگی نقرناك برای انسان ،حیوانات و
پرندگان ایجاد نمیکند).(Del Poso et al., 2007
کامل ( )Kamel, 2018دو مرحمه محمولپاشی ساه در
زار کود کامل حاوی عصااره جمبا دریاایی در اوایال
بهمن و اوایل اسفند جهت تو ید عممکارد بااالی بناه باا
متوسط وزن مقموب در زراعت زعفران را توصیه نمود .با
مقا عه تأثیر محمولپاشی عصاره جمب دریایی بار رشاد،
عممکرد و کیفیت سیبزمینی گزارش شد که باا کااربرد
عصاره جمب دریایی در زمان ای مختمف رشد ،عممکارد
و کیفیت غده سیبزمینی به طاور معنایداری ارازایش
یارت .در این تحقیق بیشترین عممکارد غاده باا کااربرد
عصاره جمب دریایی در زمان ای  30و  60روز پا از
کاشت بدست آمد ).(Haider et al., 2012
نیتروین از جممه عناصری است کاه از طریاق آبیااری و
شستشو از دستر ریشه نارج شده که در این شارایط
کاااربرد برگاای ایاان عنصاار را اای مناسااب باارای ایجاااد
تذییراتی در رشد رویشی و زایشی مایباشاد .تحقیقاات
نشان داده است محمولپاشی بهاره نیتروین را ای بارای
حااداکثر جااذب و اسااتفاده گیاااه از ایاان عنصاار اساات
( .(Salem & Kilany, 2004در پااهو ش مختاااری
( )Mokhtary, 2014محمولپاشی در دی ماه با غمظات

فت در زار تیمار برتر و مؤثر بر شانص ای گل و بنه
زعفران بود.
در بین تحقیقات متنوعی کاه تااکنون بار روی زعفاران
صورت پذیررته ،مسأ ه تذذیه مواره از ا میات ویاههای
برنوردار بودهاسات .بخشی از این تحقیقات باه مصارب
کود اای محماول معقاوب اسات ( Hosseini et al.,
 .)2004مصرب کود ای محمول بهنصود در اسافند و
رروردین ماه در زعفاران بسایار مهام اسات ،زیارا رشاد
بنه ای کود در این مدت تکمیال مایشاود .در ایان
مرحمه بنه ای کود دارای ساقه ضعیف و برای تذذیاه
به برگ ا وابسته ستند ( .)Kafi et al ., 2002عاالوه
بر این بنه ای دنتری به وجود آماده در گیااه زعفاران
راقد ریشه ستند و مواد مذذی ماورد نیااز بارای اداماه
رعا یت ناود را از طریاق رتوسانتز و یاا جاذب برگاای
تأمین میکنند ).(Crouch et al., 1993
مصرب بیرویه کود ا و سموم شایمیایی در ررآیناد
تو ید محصوالت ،نگرانی جامعه جهانی را از نظر آثار آنها
بر سالمتی برانگیختاه اسات .ایان امار باعا شاده تاا
حرکت ایی در جهت کا ش مصرب یا جایگزین نماودن
مواد شیمیایی با ررآورده اای ناوین ساازگار باا محایط
زیست ،طی ررایند تو ید ،انجاام شاود .ایان پاهو ش باا
دب تعیین میزان اثربخشاای کااربرد کود اای منشااأ
گررتااه از عصاااره جمب ا دریااایی ،اوره و ریزمذااذی بااه
صورت تذذیه برگی بر عممکرد و اجزای عممکرد زعفاران
انجام شد.
مواد و روشها
ایاان پااهو ش در سااال زراعاای  1395-96بااه صااورت
راکتوریل در قا ب طرح بموك ای کاماال تااصادری بااا
 18تیماار و ساه تکارار در مزرعاهای واقاع در روساتای
بجد شهرستان بیرجند با عرض جذراریاایی  32درجاه و
 51دقیقه شاما ی و طاول جذراریاایی  59درجاه و 22
دقیقه شرقی با ارتفاع  1562متر از سقح دریاا باه اجارا
درآمد .در این مقا عه عامل اول ،دوم و ساوم باهترتیاب
شامل کود عصاره جمب دریایی (با نام تجااری آکاادین)
در سه سقح صفر ،ی و دو یتر در کتار ،کاود اوره در
سااه سااقح صاافر 7 ،و  10کیمااوگرم در کتااار و کااود
ریزمذااذی بااا نااام تجاااری اکوکوئاال میکاارومیک
( )MICROMIX ECOQUELدر دو سقح صافر و دو

 144نشریه پژوهشهای زعفران ،جلد هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1399
کیمو گرم در کتار در اناتال باا  1000یتار آب باود.
آکادین عصاره ای ناا ص از جمبا دریاایی آساکوریموم
(شامل  17اسید امینه) به مراه ورماون اای گیاا ی
است .پودر آکادین به عنوان ی مکمل در برنامه غاذایی
گیا ان مصرب میشاود .شارکت Acadian seaplants
کشور کانادا آن را تو ید و عرضه مینمایاد .در جادول 1
برنی نصوصیات و مواد تشکیلد نده نشان داده شاده
اسات .اکوکوئال میکارومیک )(Ecoquel Micromix
توسط شرکت ریودراکو بایوساین اسپانیا تو ید شاده و
در ایران به صورت انحصاری توسط شارکت رارو دشات
توزیع میگردد .اکوکوئل میکرومیک ترکیبی از عناصار
مختمف مورد نیاز گیا ان است.
جدول  .1برخی خصوصیات و مواد تشكیلدهنده آکادین
Table 1. Some Characteristics and Materials of
the Acadian
میزان
میزان
ترکیبات
ترکیبات

Amounts
)(%

Compounds

آمینواسید ا

4.4

Amino acids

مواد آ ی و
معدنی

65-75

Organic
and materials
minerals

اسید آ جینی

10

Alginic acid

محمو یت

100

Solubility

Amounts
)(%

Compounds

0.7

0.2

17

4

) (Nنیتروین

) (Pرسفر

) (Kپتاسیم
مانیتول
)(Mannitol

قابمیت انحالل اکوکوئل میکرومیک در آب باالسات .در
جدول  2برنی ترکیبات و مواد تشکیل د نده این کاود
نشان داده شده است.
جدول  .2مواد تشكیلدهنده اکوکوئل میكرومیكس
Table 2. Ecoquel Micromix ingredients
ترکیبات
میزان()%
)Amounts (%
2
6
1.2
2.5
0.6
0.5
0.4
0.02

Compounds

)(Amino acidsآمینواسید ا
)(Fe-EDTAآ ن
روی
)(Zn-EDTA
Compounds
)(Mn-EDTAمنگنز
)(Cu-EDTAم
)(Bبر
)(Moمو یبدن
)(Coکبا ت

عممیاات آماادهساازی زماین شاامل شاخم او یاه و
دیساا در اوایاال نااارداد  1395انجاااام و پااا از
تساقیح زمین به وسیمه و ر ،اقدام به کرتبندی با ابعاد
 4×1/2متار گردید .سقح کشت ر کرت  4/8متر مرباع
بود (شش ردیف نط کشت به طول دهار متر بر اساا
تراکم  100بوته در متر مربع با رواصل بین ردیاف  20و
روی ردیاف به ترتیب پنج ساانتیمتار) .باین ار کارت
پشته ایی با عرض  50ساانتیمتاار و بااین بمااوك ااا
ی متر راصمه در نظر گررتااه شااد .کاشاات در تااری
 1395/6/14و با استفاده از بناه اای  8-10گرم پ از
ضدعفونی با قارچ کش بنومیال انجاام گررات .بناه اا از
مزرعه پنج سا ه واقع در روستای رتحآباد راردو تهیاه
شد .قبل از شروع آزماایش ،جهات تعیاین نصوصایات
ریزیکای و شایمیایی نااك شاامل باراات ،اساایدیته و
ااادایت ا کتریکااای ،محتاااوی عناصاار غااذایی شااامل
نیتروین ،رسفر و پتاسیم نمونهبرداری تصادری و مرکاب
توسط بیل از عماق  0-30سانتیمتری انجام شد .نتاایج
تجزیه ناك در جدول  4ارائه شده است .باتوجه به رقار
مواد آ ی ناك و عرب منققه 30 ،تاان در کتاار کاود
دامی از نوع کود گااوی پوسایده تهیاه و پا از سارند
نمودن و جداکردن مواد زائد و سان در اواناار نارداد
ساال  1395بر ساقح نااك پخاش و ساپ عممیاات
شخم او یه و ثانویه مزرعه انجام شد .در جادول  3نتاایج
تجزیه کودی نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج تجزیه شیمیایی نمونه کود حیوانی (گاوی)
Table 3. Results of chemical analysis of animal
)manure (bovine
مقدار

واحد

ترکیب

Amount

Unit

Compound

1.12

%

)(Caکمسیم
)(Nنیتروین
)(Pرسفر
)(Kپتاسیم
ماده آ ی

0.8

%

0.42

%

0.45

%

53.12

%

8.17

-

)(Organic matter
)(pHاسیدیته

5.23

dS.m-1

) (ECدایت ا کتریکی

پیش از کاشت و بر اسا نتاایج آناا یز نااك ،رسافر از
منبع ساوپر رسافات تریپال باه میازان  200کیماوگرم،
نیتروین از منبع اوره به میزان 100کیموگرم و پتاسیم از
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منبع سو فات پتاسیم به میزان  150کیموگرم در کتاار
در کرت ای مورد نظر استفاده گردید.
پا از انجاام آبیااری اول در  25مهر مااه و گااورو
شدن زماین متناساب باا عارب کشاورزان ،سامهشاکنی
جهت تسهیل گلد ی با استفاده از دهارشاخ و به کم
نیروی انساانی تااا عماق  5-8ساانتیمتار انجااام شاد.
میزان آبیااری در ار نوبات بارای تماام تیمار اا ثابات
و متناسب با عرب زارعین انجاام گردید .آب وارد شده به
ر کرت توسط کنتور حجمی اندازهگیری شاد .سیساتم
آبیاری تحت رشار از نوع و ه تیپ سقحی بود .گل اای
سال اول در  20آبان مااه  1395ظاا ر و باد یل ناادیز
بودن عممکرد و عدم اعمال تیمار ا در محاسبات منظاور
نگردید .او ین نوبت محمولپاشی در تاری  1395/12/4و
دو نوبت دیگر به راصمه  10روز انجام شد .صفات رویشی
برگ و بناه در اوانار نارداد  1396انادازهگیاری شاد.
جهات کاا ش عارضه بارگساوزی ،تیمار اای مختماف
تذذیه برگای در نگااام صابح یاا در بعاد از ظهار و در
شرایط عدم وجود باد بر روی برگ ا پاشایده شادند .در
روز ای اعمال تیمار ا و ی روز بعاد از آن ،بارنادگی و
پیامد آن شستشوی محمول غذایی از روی برگ ا وجاود
نداشاات .در تیمار ااای عاادم مصاارب نیااز اامزمااان،
محمولپاشی با آب معمو ی و راقد کود ای مذکور انجاام
گردیااد .عممیاااات داشاات شااامل ساامهشااکنی و وج این
عمف ای رز مقاابق باا عارب منققاه در طاول رصال
رشد به طور مانظم انجاام شاد .جهاات مقا عااه ررتاار
بنه ای زعفاران در واکانش باه تیمار اای آزماایش ،در
انتهای رروردین ماه نموناه بارداری تخریبای بااا حاذب
اثرات حاشیه ای از سقح  0/8مترمربع جهت اندازهگیری
تعداد ،طول و وزن نش برگ و در انتهای نارداد مااه
تعداد و وزن بنه اای دنتاری و رراوانی وزنی بنه ا بااه
طاور جداگاناه انادازهگیری و ثبت شد.
وزن نش بنه ا نیز با قرار دادن نمونه ای گیاا ی
باه مادت  48ساعت در دمای  72درجه سانتیگراد آون
تعیین شد .آبیاری تسهیل گلد ی سال دوم در  30مهر
ماه  1396انجام و ظهور گال اا  1396/8/23آغااز و تاا
تاری  1396/9/20ادامه داشت .برداشت گل ا یا روز
در میااان انجااام و عممکاارد و اجاازای عممکاارد گاال
اندازهگیری شد .در این تحقیق ،برداشت گل اا از دهاار
ردیف میانی ر کرت پاا از حااذب دو ردیاف نااط

کشت از طررین و  0/5متر از ابتادا و انتهاای ار کارت
(بارای حذب اثرات حاشیهای) صورت گررت و بر اساا
آن شانص ای مربو به گل شامل تعداد گل در واحاد
سقح ،وزن تر گل و وزن نشا کال اه از زماان شاروع
گلد ای تاا پایاان دوره گالد ای تعیاین و در نهایات
میانگین ایان صافات در واحاد ساقح محاسابه گردیاد.
کنترل عمف ای رز طی دو مرحمه و در مااه اای آذر و
اسفند از طریق وجین دستی انجام شد .در طول اجارای
آزمایش یچگونه آرتکش یا عمفکش شایمیایی ماورد
استفاده قرار نگررت .در ایان مزرعاه حاداقل پانج ساال
قبال از شروع آزمایش ،یچ نوع کود آ ای یاا شایمیایی
استفاده نگردیده بود.
تجزیه و تحمیل داده ا با استفاده از نرمارازار آمااری
 SAS 9.1انجام و میانگین ا نیز باا اسااتفاده از آزماون
دند دامنهای دانکن و در سقح احتمال پانج درصاد باا
یکدیگر مقایسه و نمودار ای مربوطه با استفاده از برنامه
 EXCELرسم گردید.
نتایج و بحث
شاخصهای گل
ارزیابی میانگین مربعات صفات مربو به گل نشاان داد
که اثر سااده بارگپاشای عصااره جمبا دریاایی ،اوره و
ریزمذذی بر صفات تعداد گل ،وزن تر گل و وزن نشا
کال ه معنیدار بود (( )P≤0/05جدول .)4
مانقور که در جادول  5مشاا ده مایشاود ،باین
غمظت صفر (شا د) و دو در زار جمب دریایی تفااوت
معنیداری ( )P≤0/05در صفات تعداد گل ،وزن ترگل و
وزن نش کال ه وجود دارد .باا ارازایش غمظات عصااره
جمب دریایی شانص اای گال ارازایش یارات .حاداقل
مقادیر در شا د مشا ده گردید .دناین اساتنبا مای-
شودکه ارزایش میزان مصرب عصاره جمب دریایی منجر
به بهبود رشد و توسعه ریشه اا شاده ،کاارایی گیااه در
استفاده از عناصر موجود در ناك ارازایش و در نهایات،
رشد و توسعه اندام ای وایی بهبود مییاباد .بیشاترین
ارزایش تعداد گال ،وزن ترگال و وزن نشا کال اه باه
ترتیااب بااا  77/92 ،37/06و  65/32درصااد در تیمااار
محمولپاشی دو یتر جمب دریایی بدسات آماد (جادول
 .)6در این راستا گزارش شده است که عصااره جمبا -
دریایی باع بهبود تهویه ناك شده و محماولپاشای آن
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منجر به ارزایش رشاد ،عممکارد و تو یاد در بسایاری از
محصوالت گردیده که این موضوع به اساید ای آمیناه و

محرك ای رشدی آنان نسبت داده شده است ( Norrie

.)et al., 2006

جدول  .4برخی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش
بافت
Texture

شنی ومی
loam Sandy

شن

Table 4. Some physical and chemical properties of soil at experimental site
فسفر قابل
کربن آلی نیتروژن
هدایت
اسیدیته
رس
سیلت
پتاسیم
جذب
کل
الكتریكی
pH
O.C.
Clay
Silt

Sand
)(%

)(%

)(%

)EC (dS.m-1

)(%

)N (%

)P (ppm

55

30

15

3.49

0.04

0.006

3.8

در بسیاری از محصوالت کشاورزی ،عممکرد به طاور
مستقیم به میزان گالد ای و تشااکیل میاوه وابسااته
اسات .برنی محققان عنوان نمودهاند که ارزایش میازان
گلد ی و تشااااکیل میاوه در اثار اسااااتفاده از کاود
جمب دریایی میتواند نتیجه توانمناد و قاوی شاااادن
گیا ان به د یل ارازایش حجام ریشاه و جاذب عناصار
غذایی باشد (.(Crouch et al.,1992
بیشترین مقادیر شانص ای گال در تیمار فات در
زار اوره مشا ده شد (جادول  .)6محماولپاشای  10در
زار کا ش صفات مذکور را به دنباال داشات .اگار داه
تمام صفات در این غمظت ارزایش پیدا کرد ،اما در سقح
احتمال پنج درصد انتالب معنیدار تعداد گل باا شاا د
مشا ده نگردید .به بیان دیگر میزان ارازایش صافات باا
ارزایش غمظت اوره کاا ش یارات .در مقا عاه مختااری
( )Mokhtary, 2014نیاااز بااااالترین عممکااارد در
محمول پاشای اوره فات در ازار گازارش شاده اسات.
امیدی و مکارا ن ( )Omidi et al., 2009باه منظاور
بررسی اثر کود شیمیایی و بیو وییکی بر عممکرد کمای -
وکیفی زعفران نشان دادند که عممکارد کال اه و ناماه -
زعفران با مصرب کود ای شیمیایی به طاور معنایداری
ارزایش یارت و باالترین عممکرد در تیمار  150کیموگرم
کود شیمیایی اوره و تیمار مصرب تمفیقی کود زیستی و
شیمیایی اوره بدست آمد .در مقا عاه رعمای و مکااران
( )Feli et al., 2018تمفیاق ورمایکمپوسات باا 50
کیموگرم کود اوره بیشترین اثر معنایدار را در ارازایش
عممکرد کمی ایجاد کرد ،به طاوریکاه در ایان تیماار،
عممکرد نش کال ه به میزان  42/6درصاد نسابت باه
شا د ارزایش یارت .ذبیحی و مکاران ( Zabihi et al.,
 )2011بیان کردند از  15اسفند تا  15رروردین ماه که

)K (ppm
236

7.45

مصادب باا زرد شادن بارگ اسات ،غمظات عناصار
غذائی در برگ با شیب تندی کاا ش یارتاه و تذذیااه -
برگای در این مرحمه رشدی گیاه را مهم و بار آن تأکیاد
نمودند.کاربرد ریزمذذی با تو ید  51/34گل در متر مربع
از برتری معنیدار  32/05درصدی نسبت به عدم کاربرد
ریزمذذی برنوردار بود .مچنین عممکارد وزن ترگال و
وزن نش کال ه را به طور معنیدار و به تر تیاب 26/7
و  29/7درصد نسبت به عدم کااربرد ریزمذاذی ارازایش
داد (جااادول  .)6درتحقیاااق حساااینی و مکااااران
( )Hosseini et al., 2004ماصرب ی باار کاود ماایع
مخمو با غمظت فات در ازار در مااه اسافند موجاب
اراازایش  33درصاادی عممکاارد زعفااران شااده و تو یاااد
محصول مزارع سنتی را دو کیموگرم در کتاار اراازایش
داد .اکبریااان و مکاااران ()Akbarian et al., 2012
نیز در آزمایشی دو سا ه در شهرستان اای بام و گنابااد
اظهار داشتند با دو بار محمولپاشی عناصر پتاسایم ،روی
و آ ن ،طول برگ و عممکرد گل نسبت باه تیماار بادون
برگپاشای ارازایش یارات و باا ارازایش مقادار محماول
به سه یتر در کتار ،عممکرد کال ه و ویهگی ای کیفای
زعفران ارزایش یارات.
نتااایج تجزیااه واریااان نشااان داد کااه بااه طااور
معنی داری در سقح احتمال ی درصد صفات گل تحت
تأثیر اثر متقابل جمب دریایی و کاود اوره قارار گررات.
مقایسه میانگین ای اثر متقابال جمبا دریاایی و کاود
اوره بیانگر آن است که بیشترین مقدار صفات تعداد گل،
وزن تر گل و وزن نش کال ه با میانگین ای به ترتیب
 57/16گرم در متر مرباع 25/47 ،گارم در متار مرباع و
 2/65کیموگرم در کتاار در تیماار دو در ازار جمبا
دریایی و برگپاشی اوره فت در زار بدست آمد.
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Table 5. Analysis of variance (mean of squares) for characteristics of saffron as affected seaweed, Urea and micronutrient fertilizers as foliar application
وزن خشک
وزن خشک
درجه
طول برگ تعداد برگ
تعداد بنه
وزن تر بنه
وزن خشک بنه
تعداد گل
وزن تر گل
منابع تغییر
برگ
کالله
آزادی
Leaf
Length of
Number of
Fresh weight
Corm dried
Number of
Flower
S.O.V.

Df

number

leaf

Fresh
shoot

corm

of corm

weigh

flower

fresh weight

Stigma dried
weight

2

0.484ns

17.53**

13.25ns

94.79ns

461.48ns

1438.18ns

62.94ns

1.67ns

0.04ns

2

11.75**

40.09**

102.5**

28337**

600069.71**

255287.94**

896.05**

382.27**

3.62**

2

5.52**

34.03**

32.68**

23955.68**

366311.64**

150426.58**

297.33**

181.89**

1.86**

1

9.78**

35.04**

85.25**

46496.86**

821000.45**

361430.04**

2095.9**

203.16**

2.99**

a×b

4

0.277ns

16.39**

36.17**

4186.88**

135022.31**

36481.63**

81.62*

56.66**

0.20**

a×c

2

0.25ns

0.79ns

10.45ns

7738.68**

64769.97**

37786.18**

76.9*

37.73**

0.33**

b×c

2

0.87ns

6.35**

40.26**

5028.38**

46457.78**

51142.63**

316.38**

16.85**

0.23**

a×b×c

4

0.31ns

2.1ns

9.12ns

3407.24**

42037.86**

30614.26**

130.97**

9.54**

0.18**

 نقای آزمایشیError

34

0.32

0.998

4.17

528.34

4425.72

2997.68

22.63

1.94

0.03

8.33

3.69

7.42

8.05

8.92

11.53

10.55

8.50

8.80

تکرار
Replication

دریایی

جمب

Seaweed (a)

اوره
Urea )b(

ریزمذذی
Micronutrient (c)

ضریب تغییرات
CV (%)

و پنج درصد
ns, ** and *: represent non significant and significant at 1 and 5% probability levels, respectively.

 به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سقح احتمال ی: *  ** و،ns
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Table 6. Mean comparisons for the simple effects of seaweed, Urea and micronutrient as foliar application on characteristics of saffron
تعداد برگ

طول برگ

وزن خشک برگ

تعداد بنه

وزن تر بنه

وزن خشک بنه

تعداد گل

وزن تر گل

وزن خشک کالله

Leaf
number

Length of
leaf (cm)

Leaf dried
weight (g.m-2)

Number of
corms.m-2

Fresh Corm
weight (g.m-2)

Corm dried
weight (g.m-2)

Number flower
(No.m-2)

Flower fresh
weight (g.m-2)

Stigma dried
weight (kg.ha-1 )

0

5.94c*

25.39c

26.5b

239.74b

535.82b

337.57b

37.45c

11.82c

1.361c

1

6.94b

27.56b

30.78a

306.16a

833.57a

540.70a

46.55b

16.38b

1.91b

2

7.54a

28.25a

30.47a

310.55a

867.78a

546.84a

51.33a

21.03a

2.25a

0

6.17b

25.69c

28.2b

243.82b

581.12b

369.56b

42b

13.12c

1.54c

7

7.2a

28.44a

30.77a

311.7a

822.63a

524.16a

49.71a

19.47a

2.176a

10

7.05a

27.06b

28.8b

300.94a

833.42a

531.39a

43.63b

16.64b

1.807b

0

6.39b

26.26b

28b

256.14b

622.42b

393.22b

38.88b

14.48b

1.6b

2

7.23a

27.87a

30.51a

314.83a

869.03a

556.85a

51.34a

18.35a

2.075a

تیمارها
Treatments

دریایی

جمب

Seaweed (l.ha-1)

اوره
Urea (kg.ha-1)

ریزمذذی
Micronutrient (kg.ha-1)

.حرب مشترك بر مبنای آزمون دانکن در سقح پنج درصد دارای انتالب معنیدار نیستند
*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test.

*در ر ستون میانگین ای دارای حداقل ی
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مچنااین اار دنااد کاااربرد  10در اازار کااود اوره
نسبت به عدم کاربرد آن در دو سقح عدم کاربرد جمب
دریایی و محمولپاشی ی در زار جمب دریایی منجار
بااه اراازایش معناایدار صاافات گاال بااه ترتیااب ،21/06
 34/55 ،59/34و  28/77، 43/19 ،11/03درصد گردید
و ی در ر دو سقح ذکر شاده کااربرد جمبا دریاایی،
باالترین مقدار صفات گل را اوره فت در زار باه ناود
انتصاااد داد ،امااا در شاارایط غمظاات باااالی جمباا
دریایی(برگپاشی دو در زار) ،کااربرد اوره  10در ازار
تأثیر معنیدار منفی بر صفات تعداد گل و وزن تر گل به
ترتیب  12/6و  9/6درصدی را باع گردید .وزن نشا
کال ه در سقح احتمال پنج درصد انتالب معنیداری را
نداشت (جدول  .)7در توجیاه نتاایج راو شااید بتاوان
محااارك اااای رشاااد موجاااود در جمبااا دریاااایی،
ساااایتوکنین اای تاران  -زآتاین ،ماواد اکسااااینی،
بتائین و مواد شااابه بتاائین کاه باعا ارازایش میازان
کمروریل یا ممانعت از تخریاب کمروریال مایشااوند ،را
عامل ارزایش عممکرد از طریق ارزایش رتوسانتز و تو ید
آساایمیالت اا توساااط کمروریال دانساات .کمتاارین و
بیشترین تعداد گل به ترتیاب باا  32/2و  57/2عادد در
متر مربع درتیمار عدم کاربرد عصااره جمبا دریاایی و
اوره و تیمار دو یتر در کتار عصااره جمبا دریاایی و
اوره فت در زار بدست آمد .این ارزایش معاادل 77/8
درصد نسبت به شا د بود .در پهو ش امیدی و مکاران
( )Omidi et al., 2009تیماار ناوع کاود نیتاروین بار
عممکاارد زعفااران تااأثیر معناایداری داشاات و بیشااترین
عممکرد زعفران نش در مصرب کود اوره و مصرب کود
زیستی بدسات آماد کاه موجاب ارازایش  83درصادی
عممکرد نسبت باه شاا د شاد .د یال احتماا ی کاا ش
عممکرد در تیمار بااالترین میازان غمظات اوره و عصااره
جمب دریایی ،ارزایش میزان عناصر غذایی بر روی بارگ
و متعاقب آن وقاوع عارضاه بارگساوزی مایباشاد .باه
طورکمی ،با ارزایش مصرب عصاره جمب دریایی ،کااربرد
کود اوره کا ش و این موضوع گامی در جهت کشاورزی
پایاادار و کااا ش آ ااودگی ااای زیسااتمحیقاای اساات.
محمولپاشاای برگی کود ای باا منشاا جمبا دریاایی،
کارآیی میزان جذب نیتروین توسط ریشه گیاه از نااك
را ارزایش داده و تا حدی مانع آبشویی نیتروین از نااك
میشود ).(Liu et al., 2007

مقایسه میانگین ای اثر متقابال جمبا دریاایی و کاود
ریزمذذی بیاانگر آن اسات کاه گرداه در شارایط عادم
کاربرد جمب دریایی ،کاربرد ریزمذذی نسابت باه عادم
کاربرد این کود منجر به ارزایش معنیدار تعاداد گال در
متاار مربااع و عممکاارد کال ااه نشا زعفااران شااد ،امااا
بیشترین ارزایش این صفات در شرایط برگپاشای دو در
زار جمب دریایی مشا ده گردید ،به طوریکه کااربرد
ریزمذااذی در شاارایط باارگپاشاای دو در اازار جمب ا
دریایی ،تعداد گل در متر مربع ،عممکرد ای وزن تر گال
و وزن نش کال ه را به ترتیب  33/7 ،29و  32درصاد
ارزایش داد (جدول .)8
مقایسه میانگین ای اثر متقابل جمب دریایی و کاود
ریزمذذی نشان داد که بیشترین تعداد گل ،وزن تر گل و
عممکرد نش کال ه با میانگین ای باه ترتیاب 57/83
گاارم در متاار مربااع 24/06 ،گاارم در متاار مربااع و 2/6
کیموگرم در کتار در تیمار  10در زار اوره و کاربرد دو
یتر ریزمذذی بدست آمد که از حاا آمااری در ساقح
احتمال پنج درصد تعداد گل تفاوتی باا تیماار فات در
زار اوره و کاربرد دو در زار ریزمذاذی نداشات ،اماا باا
سایر صفات تفاوت معنیدار داشات .از طررای ،کمتارین
مقادیر صفات مذکور در تیمار عدم مصرب کاود حاصال
گردید .ررا می متعادل عناصر غذایی نقش بسیار مهمای
در گلانگیازی و بهبود رشد بناه اای ماادری زعفااران
ایفااء میکند ( Behdani et al., 2005; Behdani et
al., 2006; Koocheki et al., 2011; Rezvani
Moghaddam et al., 2013a; Rezvani
.)Moghaddam et al., 2013b
بنابر نتایج تحقیقات اکبریااان و مکااران ( Akbarian

 )et al., 2012محماولپاشای باا پتاسایم ،روی و آ ان،
طااول بااارگ و عممکااارد گااال زعفاااران را باااه طاااور
معنیداری نسبت به شا د ارزایش داد .ارزیابی میانگین
مربعات صفات گل (جدول  )5نشان داد که بار مکنش
برگپاشی کود اوره و ریزمذذی تفاوت معنیداری از نظر
آماری وجود داشت .مقایساه میاانگین اای اثار متقابال
برگپاشی کود اوره و ریزمذذی بیانگر آن اسات کاه ار
دند در شرایط عدم محمولپاشی اوره ،فات در ازار و
 10در زار اوره کاربرد ریزمذذی نسبت به عادم کااربرد
این کود منجر به ارازایش معنایدار تعاداد گال در متار
مربع ،وزن تر گل و عممکرد کال ه نش زعفران شد ،اما
بیشترین ارزایش این صافات در شارایط فات در ازار
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اوره مشا ده گردید ،به طوری کاه کااربرد ریزمذاذی در
این شارایط تعاداد گال ،وزن تار گال و عممکارد کال اه
نش را به ترتیب  23/02 ،12/6و  25/73درصاد و در
برگپاشی  10در زار به ترتیب  41/7 ،67/01و 46/52
درصد ارزایش داد (جدول .)9
اوناال وکاوساوگمو ()Unal & Cavusoglu, 2005
در بررسی اثر انواع کود ای شیمیایی بر زعفاران اظهاار
نمودند که بیشترین وزن تار گال و وزن نشا کال اه
مربو به تیمارکود شیمیایی اوره بود .مچنین باالترین
تعداد گل در تیمار مصرب کود اوره و کمترین تعداد گل
در شا د (عدم مصرب کود) بدست آمد که با نتایج ایان
تحقیق مقابقت دارد.
اثرات متقابل سهگانه عصااره جمبا دریاایی ،اوره و
ریزمذذی بر شاانص اای گال در ساقح احتماال یا
درصااد معناایدار گردیااد (جاادول  .)5باار اسااا نتااایج
مقایسه میانگین ا کمترین مقدار شاانص اای گال در
تیمار عدم استفاده از این کود ا (شا د) و باالترین تعداد
گل با  61/9گل در متر مربع با کاربرد دو در زار عصاره
جمب دریایی در تمفیق با  10در زار اوره و دو در زار
کود ریزمذذی ،وزن ترگل با  28/53گرم در متر مربع در
تیمار کاربرد دو در زار عصاره جمبا دریاایی تاوام باا
فت در زار اوره و دو در زار کود ریزمذذی و عممکرد
نش کال ه با  2/85کیموگرم در کتار در تیمار ترکیب
ی در زار عصاره جمب دریایی ،فات در ازار اوره و
دو در زار کود ریزمذذی بدست آماد (جادول  .)10باه
نظر میرسد با کاربرد عصاره جمب دریایی،کارایی جذب
نیتروین و سایر عناصر غذایی ارزایش ماییاباد .آزماایش
حاضر نشان داد عصاره جمب دریایی در ترکیب با ساایر
کود ا تأثیر مثبت و معنیداری در دساتیابی باه ساقوح
باالی عممکرد دارد .در مجماوع کااربرد ترکیاب یا در
زار عصاره جمب دریایی جمب دریایی توام با فات در
زار اوره و دو در زار ریزمذذی با عنایت باه قرارگیاری
در ی گروه آماری و عدم انتالب معنیدار با تیمار اای
حداکثری ذکر شده ،مقموبیت بیشتری را دارا میباشد.
شاخصهای برگ و بنه
نتایج تجزیه واریاان داده اا حااکی از تاأثیر معنایدار
( )p≤0/01تمام صفات اندازهگیری شده بارگ و بناه در
واکنش به عصاره جمب دریایی ،اوره و ریاز مذاذی باود

(جدول  .)5بر اسا نتایج مقایسه میانگین ا (جدول )6
با ارزایش مصرب عصاره جمبا دریاایی مقاادیر تماامی
صفات ارزایش یارت .درصد ارزایش نسبت باه شاا د در
صفات بنه بیش از برگ باود .بیشاترین درصاد ارازایش
نسبت به شا د در وزن تر و نشا بناه باه ترتیاب باه
میزان  61/95و  62درصد مشاا ده گردیاد .در مقا عاه
کامل ( )Kamel, 2018مصارب کاود ریزمذاذی حااوی
عصاره جمب دریایی باع ارزایش طول برگ ،تعداد بنه
در واحد سقح ،عممکرد بناه ،وزن نشا بارگ ،تعاداد
جوانه در بنه ،متوسط وزن بناه ،درصاد وزنای بناه اای
کمتر از دهار گارم و درصاد وزنای بناه اای  4-8گارم
گردید ،اما درصد وزنی بنه ای بیشاتر از شات گارم را
کا ش داد .باه نظار مایرسااد کود ااای زیساااتی از
طریااق کماا باااه جاااذب نیتاااروین و رسااافر و
نقش ایان عناصار در تو یاد کمروریال و تاأمین آنازیم-
ااای مااورد نیاااز گیاااه ،ماایتواننااد باعاا اراازایش
باراات ااای رتوساانتزی و اراازایش تو یااد اسااان
شااوند ) .(Mohammadpoor et al., 2015عصاره به
دستآمده از این جمب حااوی ماواد مختماف از جمماه
شبه ورمون ای محرك رشاد ،عناصار غاذایی و اناواع
مواد ضد تنش میباشد .این کود اا ،باا ارازایش تعاداد،
طول و حجم ریشاه ا در گوجاه ررنگای باعا ارازایش
جذب عناصار غذایی و در نتیجاه ارازایش طاول ،ققار،
وزن میوه و عممکرد گردید ( .(Crouch et al., 1992به
طورکمی ،باالترین مقادار صافات بارگ و تعاداد بناه در
محمولپاشی فت در زار اوره و صفات وزن تر و نش
بنه در محمولپاشی اوره  10در ازار انادازهگیاری شاد
(جدول  .)6ررا مای ساریع و آساان عناصار غاذایی در
سیستم ای کودی شایمیایی را مایتاوان د یال اصامی
ارزایش قابل مالحظه تعداد و عممکرد بنه در تیمار اای
حااوی کاود شایمیایی دانسات ( Koocheki et al.,
 .)2011در مقا عات محققاین گازارش شاده اسات کاه
ارزایش تعداد بارگ در اثار کااربرد اوره ناشای از جاذب
نیتروین است ،زیرا این عنصر با تأثیر بر ررآیند رتوسانتز
و تقسیم سمو ی منجر به ارزایش رشاد رویشای و ساقح
سابز گیااه مایشاود ( .)Saikia et al., 2010واکانش
تمامی صفات برگ و بنه نیز به برگپاشی کود ریزمذذی
در سقح احتماال یا درصاد معنایدار باود .کمتارین
ارزایش در صفت طول بارگ باا  6/1درصاد و بیشاترین
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تذییر در صفت وزن نش بنه باا  41/6درصاد ارازایش
نسبت باه شاا د در اثار محماولپاشای کاود ریزمذاذی
مشا ده گردید (جدول  .)6به طور کمی ،میازان ارازایش
صفات بنه بیش از اندام وایی بود.
نتایج تجزیه واریان نشان داد که صفات برگ و بنه
(به استثناء تعداد برگ) در ساقح احتماال یا درصاد
تحت تأثیر اثر متقابل جمب دریایی و اوره قارار گررات.
مقایسه میانگین ای اثر متقابال جمبا دریاایی و کاود
اوره بیانگر آن است که بیشترین مقدار صفات ماذکور در
تیمار دو در زار جمب دریایی و برگپاشای اوره فات
در زار بدست آماد .مچناین درشارایط عادم کااربرد
جمب دریایی ،بیشترین مقدار صافات بارگ باا کااربرد
فت در زار کود اوره و بیشترین مقادار صافات بناه را
محمولپاشی  10در زار کود اوره دارا بود .به طور کمای،
در غمظت ای ی و دو در زار جمب دریایی عمیرغام
ارزایش اکثر صفات برگ و بنه در برگپاشی اوره نسابت
به شا د ،ارجحیت کاربرد محماولپاشای فات در ازار
اوره بیشتر میباشد (جدول .)7
محققین مختمف تاکید نمودهاند که محمولپاشاای برگی
با ایان کود اا ،کاارآیی میازان جاذب نیتاروین توساط
ریشه ای گیاه از ناك را ارزایش داده و تاا حادی ماانع
آبشویی نیتروین از ناك میشود ( ;Cao et al., 2010
 .)Liu et al., 2007بنابراین ارزایش مصرب کود زیستی
جمب دریایی جایگزینی مناساب بارای کاود شایمیایی
اوره بااوده و منجاار بااه پایااداری بااومنظااام ااای زراعاای
میگردد.
براسا نتایج تجزیاه واریاان  ،بار مکنش عصااره
جمب دریایی و کود ریزمذذی برای صفات طاول بارگ،
تعااداد و وزن نش ا باارگ غیرمعناایدار و باارای سااایر
صاافات از نظاار آماااری در سااقح احتمااال پاانج درصااد
معنی دار بود .کمترین مقدار تمامی صفات برگ و بنه باه
شا د انتصاد داشت .ارازایش مصارب عصااره جمبا
دریایی توام باا کاود ریزمذاذی موجاب ارازایش مقاادیر
تمامی صفات شد .بیشترین تعاداد بارگ را تیماار دو در
زار جمب دریایی توام با دو در زار ریز مذاذی تو یاد
نمود .در سایر صفات برگ و بنه انتالب تیمار ای ی و
دو یتر در زار عصاره جمب دریایی در ی گروه آماری

قرار گررته و در سقح احتمال پنج درصد معنیدار نباود.
بنابراین تیمار ی در زار جمب دریایی تاوام باا دو در
زار ریز مذذی دارای مقموبیت بیشتری را دارا میباشاد
(جدول .)8
تحقیقاات نشاان داده اسات کود اای زیسااتی در
ترکیاب باا کود ااای شاایمیایی ،مااایتوانناااد بااار
ررا ماااااای ترکیبااااااات ،مااااااواد ورمااااااونی و
ویتااااامین ااااای محمااااول در آب ،ایجاااااد حا ااااات
مکاری متقابل با ساایر میکروارگانیساام ااا و تو یااد
ترکیبااات او یااه مااؤثر در بیوساانتز گموکوزیاااد ا و
تجزیه آنها به ترکیباات ثانویاه زعفاران ،نقااش داشااته
باشد (.)Naghib et al., 2012
بررسی ا نشاان داده اسات کاه اساتفاده از عصااره
جمب دریایی به عمت وجود ورمون اای رشاد در آن و
اثر آن ا بر روند جذب و حرکات ماواد مذاذی در گیااه
موجب ارزایش غمظت مواد مذذی در برگ شاده کاه در
نهایت موجب ارزایش وزن گیاه نوا اد شاد ( Sunarpi
 .)et al., 2010در مقا عات مختمف نشاان داده شاااده
که اسااید ای آمینه نقش بسااازایی در رعاالساااازی
برناای رراینااد ای تشاااااکیل قنااد در میااوه ااا ایفاااء
ماایکننااد .عماات ایاان اثاارات مثباات ماایتوانااد وجااود
ریزمذذی ا و تنظیمکننده ای رشااد گیا ی موجود در
این کود ،بهویهه سیتوکنین باشد.
بر اسا نتایج تجزیه واریاان مشاا دات آزماایش
بر مکنش کود اوره و کودکامال بار تماام صافات بجاز
تعداد برگ در سقح احتمال پانج درصاد معنایدار باود
(جدول  .)5مقایسه میانگین ای اثر متقابال کاود اوره و
کود کامل (جادول  )9بیاانگر آن اسات کاه اساتفاده از
ریزمذذی به طور معنیداری شانص ای بارگ و بناه را
در شرایط عدم مصرب ،فت و ده در زار محمولپاشای
گیاه ارزایش داد .با اینوجود ،در شرایط عدم برگپاشای
کود اوره (شا د) ،استفاده از ریزمذذی بر اکثر این صفات
(بااه اسااتثناء وزن تاار بنااه) معناایدار نبااود .مچنااین
بیشترین ارزایش این صافات در شارایط فات در ازار
اوره مشا ده گردید و اکثار صافات بجاز طاول بارگ باا
محمولپاشای  10در ازار اوره در ساقح احتماال پانج
درصد معنیدار نبود.
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Table 7. Mean comparisons for interaction effects of seaweed and Urea leaf spraying on characteristics of saffron

جلبک دریایی
Seaweed (l.ha-1)

0

1

2

طول برگ

اوره

تعداد برگ

Urea
(kg.ha-1)

Leaf
number

Length
of leaf
(cm)

0

5.44d*

7

وزن خشک
برگ

تعداد بنه

وزن تر بنه

وزن خشک بنه

تعداد گل

وزن تر گل

وزن خشک کالله

Corm dried
weight (g.m-2)

Number
flower
(No.m-2)

Flower fresh
weight (g.m-2)

Stigma dried
weight (kg.ha-1 )

Leaf dried
weight
(g.m-2)

Number of
corms.m-2

Corm fresh
weight
(g.m-2)

22e

22.79d

210.48e

414.81e

244.81e

32.15f

7.87f

1.1e

6.35c

27.8bc

30.46ab

234.08de

438.65e

303.01e

41.27de

12.34e

1.51d

10

6.04cd

26.33d

26.26c

274.67bc

754c

464.89c

38.92e

15.24d

1.478d

0

6.04cd

26.83cd

31.13ab

266.18c

575.99d

397.59d

42.15de

11.74e

1.462d

7

7.38ab

28bc

29.97ab

352.75a

1017.52a

675.08a

50.7bc

20.6b

2.374b

10

7.4ab

27.83bc

31.25ab

299.55b

907.2b

549.44b

46.8bcd

16.81cd

1.884c

0

7.04b

28.25b

30.66ab

254.8cd

752.55c

466.28c

51.68ab

19.77b

2.049c

7

7.86a

29.5a

31.88a

348.26a

1011.7a

594.4b

57.16a

25.47a

2.645a

10

7.73ab

27bcd

28.89b

328.6a

839.06b

579.85b

45.17cd

17.87c

2.06c

.حرب مشترك بر مبنای آزمون دانکن در سقح احتمال پنج درصد دارای انتالب معنیدار نیستند

*در ر ستون میانگین ای دارای حداقل ی

*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test
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 مقایسه میانگین اثر متقابل محلولپاشی جلبکدریایی و ریزمغذی بر ویژگیهای مورد مطالعه زعفران.8 جدول
Table 8. Mean comparisons for interaction effects of seaweed and micronutrient foliar application on characteristics of saffron
جلبک
تعداد برگ
ریزمغذی
وزن خشک برگ طول برگ
تعداد بنه
وزن تر بنه
وزن خشک بنه
تعداد گل
دریایی
Leaf
Seaweed
(l.ha-1)

Micronutrient
( kg.ha-1)

5.63e*
6.26d
6.53cd
7.35b
6.99bc
8.09a

0
2
0
2
0
2

0
1
2

number
per corm

Length of
leaf (cm)

Leaf dried
weight (g.m-2)

Number of
corm per/ m-2

Corm fresh
weight (g.m-2)

24.78d
26c
26.78bc
28.33a
27.22b
29.28a

26.13d
26.88cd
29.09b
32.48a
28.78bc
32.17a

234.34d
245.14cd
264.55bc
347.78a
269.54b
351.57a

481.61d
590.03c
679.9b
987.24a
705.74b
1029.82a

Corm dried
weigh (g.m-2)
307.79d
367.34c
441.13b
640.27a
430.75b
662.93a

Number
flower (No.m-2)

وزن تر گل

وزن خشک کالله

Flower fresh
weight (g.m-2)

Stigma dried
weight (kg.ha-1 )

33.4d
41.49bc
38.4c
54.7a
44.84b
57.83a

11.52d
12.11d
13.89c
18.88b
18.b
24.06a

.حرب مشترك بر مبنای آزمون دانکن در سقح احتمال پنج درصد دارای انتالب معنیدار نیستند

1.282e
1.44d
1.586d
2.227b
1.944c
2.557a

*در ر ستون میانگین ای دارای حداقل ی

*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test.
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Table 9. Mean comparisons for interaction effects of Urea and micronutrient foliar application on characteristics of saffron
وزن تر بنه

اوره

ریزمغذی

تعداد برگ

طول برگ

وزن خشک برگ

تعداد بنه

Urea
(kg.ha-1)

Micronutrient
(kg.ha-1)

Leaf
number

Length of
leaf (cm)

Leaf dried
weight (g.m-2)

Number of
corms.m-2

Corm fresh
weight (g.m2)

0

6c*

25.56c

27.94c

233.65c

2
0

6.35bc
6.66b

25.83c
27.44b

28.44bc
30.23ab

2
0
2

7.74a
6.49bc
7.62a

29.44a
25.78c
28.33b

31.31a
25.82d
31.77a

0
7
10

وزن خشک بنه

تعداد گل

وزن تر گل

وزن خشک کالله

Corm dried
weigh (g.m-2)

Number
flower (No.m2)

Flower fresh
weight (g.m-2)

Stigma dried
weight (kg.ha-1)

516.47c

348.68c

37.2c

12.19e

1.418e

253.99bc
274.66b

645.77b
670.83b

390.44bc
419.41b

46.79b
46.76b

14.06d
17.46c

1.652d
1.928c

348.73a
260.11b
341.77a

974.44a
679.96b
986.88a

628.91a
411.58b
651.19a

52.65a
32.68c
54.58a

21.48a
13.77d
19.51b

2.424a
1.466e
2.148b

.حرب مشترك بر مبنای آزمون دانکن در سقح احتمال پنج درصد دارای انتالب معنیدار نیستند

* در ر ستون میانگین ای دارای حداقل ی

*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test.
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Table 10. Mean comparisons for interaction effects of seaweed, Urea and micronutrient fertilizers as foliar application on characteristics of saffron
وزن خشک
تعداد
وزن خشک
جلبک
تعداد بنه
وزن تر گل
اوره
ریزمغذی
تعداد برگ
طول برگ
وزن تر بنه
وزن خشک بنه
برگ
گل
کالله
دریایی
Number
Flower
Urea
Micronutrient
Leaf
Length of
Corm
fresh
Corm
dried
Leaf dried
Number fresh weight Stigma dried
of
Seaweed (kg.ha-1)
(kg.ha-1)
leaf (cm)
weight (g.m-2)
weigh (g.m-2)
numbers
-2
weight
flower
weight
(g.m-2)
corms.m
1
(l.ha )
(g.m-2)
(No.m-2)
(kg.ha-1 )
0

0

0

5.13f*

21.67h

22.44h

203.33i

340.59j

216.85h

25.5i

7.33f

1.01h

22.33h

23.14gh

217.62hi

489.04hi

272.77h

38.8fg

8.403f

1.18gh

0

0

2

5.75ef

0

7

0

5.98def

27.67cde

30.17bcd

226.24ghi

382.49ij

297.28gh

40.31efg

12.21e

1.409fg

0

7

2

6.73cde

28bcde

30.75bcd

241.91efghi

494.81hi

308.73gh

42.22defg

12.47e

1.61ef

0

10

0

5.78def

25g

25.77efgh

273.43def

721.77ef

409.25ef

34.4gh

15.02d

1.426fg

27.67cde

26.74defg

275.9cdef

786.23cde

520.52d

43.44def

15.47cd

1.53ef

0

10

2

6.29cde

1

0

0

6.02def

27cdef

30.86bcd

235.72fghi

557.52gh

419.05ef

36.3fgh

11.73e

1.448fg

1

0

2

6.07def

26.67defg

31.4abc

296.65cd

594.46gh

376.13fg

48cde

11.76e

1.475fg

1

7

0

6.71cde

26.33efg

29.14bcde

316.79c

754.46def

466.8def

43.7def

17.76c

1.902d

29.67ab

30.79bcd

388.71ab

1280.18a

883.35a

57.7ab

23.44b

2.846a

1

7

2

8.05ab

1

10

0

6.86cd

27cdef

27.26cdef

241.13efghi

727.33ef

437.54def

35.2fgh

12.2e

1.409fg

1

10

2

7.93ab

28.67bc

35.24a

357.97b

1087.07b

661.33c

58.4ab

21.43b

2.359c

2

0

0

6.86cd

28bcde

30.52bcd

261.9defg

651.30fg

410.14ef

49.8bcd

17.51c

1.797de

28.5bcd

30.79bcd

247.7efgh

853.80cd

522.42d

53.57abc

22.03b

2.3c

2

0

2

7.22bc

2

7

0

7.28bc

28.33bcd

31.37abc

280.95cde

875.14c

494.14de

56.28abc

22.4b

2.473c

2

7

2

8.44a

30.67a

32.38ab

415.57a

1148.32b

694.65bc

58.03ab

28.53a

2.816ab

2

10

0

6.83cde

25.33fg

24.44fgh

265.77defg

590.79gh

387.97fg

28.43hi

14.11de

1.563ef

2

8.62a

28.67bc

33.34ab

391.43ab

1087.33b

771.73b

61.9a

21.63b

2.557bc

2

10

.حرب مشترك بر مبنای آزمون دانکن در سقح احتمال پنج درصد دارای انتالب معنیدار نیستند

* در ر ستون میانگین ای دارای حداقل ی

*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's multiple range test.

عزیزی و همکاران :اثر محلولپاشی با کودهای جلبک دریایی ،اوره و ریزمغذی بر عملکرد و 155...
از سوی دیگر ،بررسی جدول مقایسه میانگین نشان
مید د کمترین میزان صفات مختمف مرباو باه تیماار
دوگانه عدم کاربرد اوره و کود ریزمذذی بود .ترکیب اوره
و کود ریزمذذی باع ارازایش اکثار صافات گردیاد .باه
طوری که درصد ارزایش در صفات مرتبط با بنه بایش از
برگ بود .احتماالً در زعفران بنه ا مخزن قویتری بوده
و بیشتر مواد رتوسنتزی از برگ به اندام ای زیر زمینای
تخصیص یارته است.
اثرمتقاباال سااهگانااه عصاااره جمب ا دریااایی ،اوره و
ریزمذذی بار صافات تعاداد ،طاول و وزن نشا بارگ
معنیدار نبود و در مورد سایر صافات اناتالب معنایدار
آماری در سقح احتمال پنج درصد مشا ده شد (جادول
 .)5حداقل صفات اندازهگیریشاده بارگ و بناه در ساه
گانه عدم کاربرد کود (شا د) بدسات آماد (جادول .)10
بیشترین مقادیر صفات تعداد و طول بارگ ،باا محماول-
پاشی سهگانه ی در زار عصاره جمب دریایی ،فت در
اازار اوره و دو در اازار کااود ریزمذااذی تو یااد شااد.
کرمااانی ( )Kirmani et al., 2014نیاااز نشاااان داد
کااه اثاار مصرب تمفیقی کود ای شایمیایی و زیسااتی
بار عممکارد کال ه زعفران بهتر از کاربرد منفرد ر یا
از آن ا باود که این موضوع میتواناد نشاان د ناده اثار
مثبت کود اای زیساتی بار جاذب و اراازایش کااارایی
کاود اای شایمیایی مورد اساتفاده محساوب شاود .در
ارتبا با تعداد ،وزن تر و نش بنه ،کاربرد سهگاناه دو
در زار عصاره جمب دریایی ،فت در زار اوره و دو در
زار کود ریزمذذی ارجحیت بیشتری را دارا میباشد.
به نظر میرسد که مصرب فت در ازار اوره باعا
رشد و ارزایش شانص ا شده و بیشاتر از آن بار اساا
قانون بازده نزو ی اثرات بازدارنده اوره ظا ر و منجار باه
کا ش عممکرد میگردد.

نتیجهگیری
یکی از روش ای مدیریت مناسب مصرب عناصر غاذایی
در جهت ارازایش عممکارد ،باهکاارگیری محماولپاشای
کود ا به عنوان مکمال ماراه باا مصارب تقسایقی در
مراحل کاشت و داشت زعفران است .نتایج این آزماایش
مبین اثر مثبت کاربرد عصاره جمب دریاایی در ارازایش
عممکرد تمامی صفات اندازهگیاری شاده زعفاران اسات
کاربرد دو یتر در کتار عصاره جمب دریایی صفات وزن
نش کال ه ،تعداد گل و وزن نش بناه را باه ترتیاب
 37/06 ،65/31و  62درصااد اراازایش داد .اسااتفاده از
عصاره جمب به عنوان ی نوع کود بیو وییکی میتواناد
در بهبود ویهگای اای رشادی و عممکارد گیااه دارویای
زعفران مؤثر باشد و در بین سقوح مصرری ،بارگپاشای
دو در زار عصاره جمب دریاایی ،بیشاترین تاأثیر را در
ارزایش صفات عممکردی زعفاران داشات .طباق نتاایج
حاصل از آزمایش اثر محمولپاشی اوره بر تماامی صافات
معنیدار بود .به طور کمای ،محماولپاشای اوره فات در
زار عممکرد باالتری نسبت به کااربرد  10در ازار اوره
دارا بود .بیشترین وزن نش کال اه ،تعادادگل و تعاداد
بنه در محمولپاشی فت در زار اوره به دست آمد.
اثر کود ریزمذذی بر روی تمامی صفات معنیدار و با
محمولپاشی دو در زار کود ریزمذذی ارزایش یارات .در
ایان پاهو ش ،تیماار محماولپاشای دو در ازار عصااره
جمب دریایی توام باا فات در ازار اوره و دو در ازار
کود ریزمذذی بیشاترین تاأثیر را در اکثار صافات مهام
عممکردی باع شد .بنابراین باا در نظار گاررتن جمیاع
جهات مایتاوان محماولپاشای برگای کود اای عصااره
جمب دریایی ،اوره و کود ریزمذذی را بارای تو یاد بناه-
ای درشتتر زعفران و مچنین کسب عممکرد مقموب
به کشاورزان و تو یدکنندگان توصیه نمود.
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Abstract
Nutrition management is one of the most important parameters in determining the yield and
quality of saffron (Crocus sativus L.). In order to study the effects of foliar application on flower
and corm yield of saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a
randomized complete block design during growing season of 2016-2017 at a private farm in Bojd
village of Birjand, Iran. Treatments included three levels of seaweed (Acadian) (control, 1 and 2
liters per thousand), three levels of Urea (such as control, 7 and 10 per thousand) and two levels of
micronutrient (MICROMIX ECOQUEL) fertilizers (including control and 2 per thousand). The
results revealed that the effect of seaweed on all measured traits was positive and significant. The
application of 2 l.ha-1 seaweed was increased dried weight of stigma, the number of flower, corm
dried weight and dried weight of leaf up to 65.32, 37.06, 61.99 and 16.15 percent compared to
control, respectively as (P≤0.01). The effect of Urea foliar application on the all measured traits was
significant. The highest dry yield of stigma by 41.3% as compared to control was produced in 7
kg.ha-1 urea foliar application. The effect of foliar micronutrient was positive and significant on all
measured traits. Generally, application of 2 L.ha-1 of seaweed, 7 kg of urea and 2 kg of
micronutrient had the highest yield in most of the measured traits. Overall, the use of ecologic
fertilizers while reducing the consumption of chemical fertilizers and mitigating environmental
pollutions, will be an effective and promising step towards sustainable agriculture.
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