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ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصالح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی 

 (.Crocus sativus L)و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران 
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 چکیده

فقر مواد آلی و رطوبت خاک در اراضی زیر کشت زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک، از دالیل اصلی پایین بودن عملکرد 

صورت  منظور پیدا کردن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و عملکرد گیاه،  آزمایشی به در واحد سطح است. لذا به

روزه و  70و  50، 30صورت سه دور آبیاری  کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل کرتهای اصلی به

مدت دو  کمپوست، پلیمرهای ابر جاذب و نانوکامپوزیت بلورآب آ و تراکوتم در سه تکرار به کرتهای فرعی شامل شاهد، ورمی

روزه بیشترین تعداد متوسط برگ در کلنی  50ان داد که در سال دوم و دور آبیاری ( انجام گردید. نتایج نش1394-96سال )

کمپوست با بلور آب  برگ( تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمی کمپوست با تراکوتم همچنین تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمی 9/43)

مشاهده شد. بیشترین تعداد بنه دختری  روزه در سال دوم 30%( در دور آبیاری 8/1آ باالترین میزان جذب نیتروژن برگ )

%( تحت 1/2های دختری ) تن در هکتار( و میزان جذب نیتروژن در بنه 4/36عدد در متر مربع(، عملکرد بنه دختری ) 3/346)

ترتیب در سال دوم حاصل گردید. همچنین  روزه به 70و  50، 50تاثیر تیمار ترکیبی بلور آب آ با تراکوتم در دور آبیاری 

طور کلی کاربرد تلفیقی ترکیبات آلی   های آزمایش مشاهده شد. به مترین مقدار صفات مورد مطالعه در تیمار شاهد طی سالک

تواند از طریق فراهمی رطوبت و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد رویشی گیاه شود. بنابراین این ترکیبات را  می

 .طور موفقیت آمیزی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار داد به توان در زمان کاشت بنه زعفران می

 

 کمپوست آ، بنه دختری، تراکوتم، دور آبیاری و ورمی بلور آب کلمات کلیدی:
 

 مقدمه

گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه هوایی و متعلق به خانواده زنبقیان  .Crocus sativus L))گیاه دارویی زعفران 

(Iridaceae)  است. این گیاه از نظر ژنتیکی عقیم(2n= 3x= 24)  بوده لذا تکثیرآن به روش غیر جنسی و توسط ساقه زیرزمینی

های مریستمی  های دختری روی جوانه دهی، بنه گیرد. در طول فصل رشد سالیانه گیاه و بعد از دوران گل بنام بنه صورت می

فتوسنتزی برگها و ذخیره مواد غذایی بنه مادری باعث ادامه رشد آنها تا پایان فصل  یابند سپس فعالیت بنه مادری توسعه می

  (.Renau-morata et al., 2012)شود  رشد می

عواملی مانند: اقلیم، بافت و ساختمان خاک، تاریخ کاشت بنه مادری، مواد غذایی قابل دسترس، مدیریت مناسب آبیاری 

(. کمبود رطوبت 1393)کوچکی و همکاران،  گذارند  های دختری زعفران تاثیر می د بنهترین عواملی هستند که روی رش مهم

شدت متاثر از شرایط رطوبتی و  های دختری  به برگها و بنه زیرا رشد .خاک از مهمترین عوامل کاهش عملکرد زعفران است

ر پژوهشی گزارش کردند که کاربرد ( د1391(. معصومی و همکاران )Kafi and showket, 2007باشد ) عوامل خاکزی می

های استاندارد )وزن هشت و بیش از هشت گرم( و گلده  کمپوست همراه با گوگرد باعث افزایش رشد رویشی و تولید بنه ورمی

داری گردید. پلیمرهای ابر جاذب عالوه بر توانایی جذب آب زیاد، باعث افزایش نگهداشت رطوبت در  طور معنی زعفران به
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تهویه و بافت خاک، افزایش دور آبیاری، افزایش نفوذ آب وکاهش فرسایش و رواناب و همچنین  ه گیاه ، بهبودمحیط ریش

 (. 1388شوند )عابدی کوپایی و مسفروش،  کاهش تبخیر سطحی می

ن و با توجه به اهمیت فراوان پرورش گیاه زعفران به عنوان یک گیاه دارویی با ارزش در مناطق خشک و نیمه خشک ایرا

لزوم پیدا کردن روشی مناسب برای استفاده بهینه از منابع با ارزش آب و خاک موجود همچنین افزایش عملکرد در واحد 

سطح، این پژوهش با هدف مطالعه اثرات مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب روی برخی 

 بنه های دختری زعفران طراحی و اجرا گردید. خصوصیات کمی و کیفی رشد رویشی شامل عملکرد
 

 هامواد وروش

 18درجه و  35واقع در عرض جغرافیایی این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه،  

متر از سطح دریا با میانگین تبخیر بلند مدت  1430درجه شرقی و با ارتفاع  11درجه و  59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

  6/7متر، میانگین حداقل و حداکثر بلند مدت دما به ترتیب  میلی2/248متر، میانگین بارندگی بلند مدت میلی 2200ساله( 30)

صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل  به 1394-96های زراعی  درجه سانتیگراد، طی سال 6/20و 

عنوان  روزه به 70و 50، 30تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. به این صورت که تیمارهای مورد آزمایش شامل سه دور  آبیاری

 12000گرم به ازای هر کیلو گرم وزن خشک خاک ) 4کمپوست به میزان  یکرتهای اصلی و هشت تیمار شامل شاهد، ورم

کیلوگرم در هکتار(، و پلیمرهای ابر جاذب تراکوتم ازنمایندگی شرکت تراکوتم بلژیک در تهران و بلورآب آ از شرکت بلورآب 

عنوان  تار( و ترکیب آنها بهکیلوگرم در هک 1200گرم به ازای هرکیلوگرم وزن خشک خاک ) 4/0شیروان هر کدام به میزان 

تهیه شده از یک مزرعه  های مادری های مادری مورد استفاده  قرار گرفتند. بنه کرتهای فرعی در داخل شیار کاشت بنه

در داخل متر  سانتی 8×25هایی به فواصل  بنه در یک مترمربع در ردیف 50ساله در شهرستان زاوه، براساس تراکم شش

حجم آب مورد نیاز قبل از هر دور  متری در فصل خواب  بنه کاشت گردیدند. سانتی 20متر و در عمق  5/1×3کرتهایی به ابعاد 

آبیاری به روش پایش درصد وزنی رطوبت خاک محاسبه و توسط کنتور حجمی به صورت غرقابی انجام گرفت. اندازه گیری 

 SAS 9.2های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار  دهداروش کجلدال انجام شد.  میزان نیتروژن جذب شده اندام گیاهی به

ها، از نرم افزار  ها و  به منظور رسم شکل جهت مقایسه میانگین (P≤ 0.05)ای دانکن  تجزیه آماری شدند. از آزمون چند دامنه

Excel  .استفاده گردید 

 

 نتایج و بحث

 تعداد برگ

روزه از طریق افزایش آب قابل دسترس خاک در  50ترکیب ورمی کمپوست و پلیمر ابر جاذب تراکوتم در دور آبیاری   

حد ظرفیت زراعی و فراهم کردن عناصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاه موجبات افزایش رشد رویشی گیاه از طریق تولید برگ 

 باعث خاک رطوبت حفظ زعفران در (.2و  1تیمارها فراهم آورد )جداول  برگ در کلنی( را در مقایسه با سایر 9/43بیشتر )

تعداد و طول  (.1392)شباهنگ و همکاران،دارد  بدنبال را برگ تولید سرعت بهبود نتیجه در شده که سلولی آماس افزایش

ه شاخص سطح برگ تاثیر زیادی در تعیین ظرفیت فتوسنتزی گیاه برگهای زعفران به عنوان مهمترین اجزای تعیین کنند

 (.Kafi and showket, 2007)دارند 

 

 میزان جذب نیتروژن توسط برگ

%( در مقایسه 8/1روزه ) 30آ در دورآبیاری   کمپوست و بلور آب افزایش جذب نیتروژن در اثر کاربرد تیمار ترکیبی ورمی

تواند در اثر افزایش حاللیت عناصر غذایی در محلول خاک باشد.  افزایش  میدر سال دوم  (2و  1)جداول با سایر تیمارها 

جذب نیتروژن در حضور رطوبت کافی و کارایی باالی این عنصر در فتوسنتز، باعث افزایش سطح سبز گیاه، افزایش میزان 

عنوان محرک کاهش محتوای دیت نیتروژن، بهشود و نیز محدو های فتوسنتزی  بیشتری در برگ می جذب نور و تولید رنگدانه

 (.1392باشد )رسولی و همکاران،  کلروفیل در برگ می
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 نتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی رشد رویشی زعفران در سال اول آزمایش  .1جدول 

 MSمیانگین مربعات                                                    

 منابع

 تغییرات
 

درجه 

 آزادی
 

 تعداد برگ

 گیاه )کلنی(
 

نیتروژن جذب 

 شده برگ
 

 تعداد کل

 بنه دختری 
 

 نیتروژن 

 جذب شده

 بنه دختری 

 عملکرد 

 بنه دختری
 

 7/38* 2 تکرار
ns 035/0 

ns7/471 
ns 07/0 

ns 2/5 

 2 دور آبیاری
ns3/7 **380/1 **2/719  **21/0 *2/44 

 3/8 06/0 1/494 008/0 6/12 4 خطای اصلی

 4/118** 42/0** 5/4574** 218/0** 3/48** 7 ترکیبات آلی

 150/0** 4* 14 ترکیبات آلی× دور آبیاری 
ns 9/280  *06/0 

ns 8/4 

 4/3 05/0 30/148 055/0 5/3 42 خطای فرعی

 4/12 80/14 9/8 5/19 4/3 - درصد ضریب تغییرات

ns - ، 1% و 5سطوح احتمال * و ** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در% 
   

 نتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی رشد رویشی زعفران در سال دوم آزمایش  .2جدول  

 MS میانگین مربعات                                                   

 منابع

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 تعداد برگ

 گیاه )کلنی(

نیتروژن جذب 

 شده برگ

 تعداد کل

 بنه دختری 

نیتروژن 

جذب شده  

 بنه دختری 

 عملکرد 

 بنه دختری

 2 تکرار
ns8/0 *0060/0 

ns4/437 
ns 06/0 

ns 8/7 

 5/52* 11/0*  5/8636** 2660/0** 8/521** 2 دور آبیاری

 5/2 02/0 9/1023 0006/0 4/1 4 خطای اصلی

 6/436** 51/0** 3/13112** 4300/0** 2/337** 7 ترکیبات آلی

 5/21*  19/0**  2/4864**  1200/0** 3/44** 14 ترکیبات آلی× دور آبیاری 

 9/13 08/0 7/1063 0010/0 9/0 42 خطای فرعی

 1/13 17 7/12 8/12 3 - درصد ضریب تغییرات

ns - ، 1% و 5* و ** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال %    

 

 تعداد بنه های دختری
روزه با باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک،  50آ در دور آبیاری  تیمار ترکیبی پلیمر ابر جاذب تراکوتم با بلور آب 

و نیز تامین عناصر غذایی ضروری مورد نیازگیاه در محیط ریزوسفر شرایط  (Wu et al., 2008)بهبود تخلل و افزایش تهویه 

 1مهیا نموده است )جداول عدد در متر مربع( در مقایسه با سایر تیمارها  3/346)های دختری بیشتر  مناسبی را برای تولید بنه

داری افزایش یافت  طور معنی گیاه زعفران بههای دختری  ها میزان رشد برگها  و تولید بنه با افزایش کاربرد ابر جاذب (.2و 

 (.1392دل و همکاران،  )خرم

 های دختری  میزان جذب نیتروژن توسط بنه

%( 1/2باعث جذب بیشترین مقدارعنصر نیتروژن ) روزه 50با دور آبیاری آ  تراکوتم با بلور آب تیمار تلفیقی ترکیبات آلی 

استفاده از ترکیبات آلی سبب بهبود ترکیب شیمیایی، افزایش فراهمی  (.2و  1)جداولدر مقایسه با سایر تیمارها گردید 

 ,Aranchon) شود       قابلیت جذب عناصر پرمصرفی از جمله: نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم و ازدیاد میزان مواد آلی در خاک می

2004.) 
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 عملکرد بنه دختری

روزه از طریق فراهمی بهتر رطوبت، تهویه و عناصر غذایی ضروری  70در دور آبیاری آ   تراکوتم با بلور آبتیمار ترکیبی 

 تن در هکتار( در سال دوم، در مقایسه با سایر تیمارها گردید 4/36تولید بیشترین عملکرد بنه دختری )مورد نیاز گیاه باعث 
های دختری در نتیجه کاربرد کود آلی را، تحت تأثیر  ( افزایش تعداد و وزن بنه2013رضوانی مقدم و همکاران ) (.1)شکل 

بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک ناشی از افزایش ماده فراهم بودن بیشتر عناصر غذایی به ویژه نیتروژن، فسفر و 

های دختری استاندارد  کاربرد پلیمرهای ابر جاذب باعث افزایش رشد رویشی گیاه زعفران شامل افزایش تولید بنه .آلی دانستند

(W≥ 8 g. در نواحی نیمه خشک می )   گردد(Fallahi et al., 2016.) 

 

 
  تیمارهای دورآبیاری و ترکیبات آلی بر عملکرد بنه دختری زعفران در سال اول )الف( و سال دوم )ب(اثر متقابل  -1شکل 

(C. ،شاهد  :V. کمپوست،   : ورمیB.آ، : بلورآبT. )تراکوتم : 

 

 نتایج کلی

کمپوست از  های ابرجاذب ریز ترکیب به صورت تلفیقی با کود آلی ورمی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از پلیمر

طریق بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک و با به تاخیر انداختن تنش رطوبتی در گیاه و فراهم کردن یک حالت بافری در 

و آبیاری، مؤثر بوده است. همچنین کاربرد مواد اصالح کننده خاک از طریق برابر از دست رفتن رطوبت در طول زمان بین د

بهبود تهویه، جلوگیری از آب شویی، حفظ و تأمین عناصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاه و افزایش ضریب نفوذ پذیری خاک 

نیمه خشک و مواجه با  اند.که این موضوع در مناطق خشک و باعث ایجاد شرایط مطلوبتری برای رشد رویشی گیاه شده

 محدودیت منابع آبی مانند مناطق کاشت زعفران در ایران، از اهمیت زیادی بر خوردار است. 
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Abstract 
Poor organic matters and soil moisture in the cultivated areas of Saffron in arid and semi-arid areas are the main 

reasons for low yield per unit area. Therefore, in order to find and recommend a method for improving 

vegetative growth and plant yield, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design 

with three main plots including 30, 50 and 70 days irrigation intervals, and sub plots including control, 

vermicompost, superabsorbent polymers and nano-composites of Blourab-A and Terracottem were performed in 

three replications for two years. The results showed that in the second year and 50 days of irrigation interval, the 

highest mean leaf number in the colony (43.9 leaves) was affected by the combined treatment of vermicompost 

with the Terracottem, also under the influence of vermicompost combination with Blourab-A the highest 

nitrogen uptake (1/8%) in of leaves was observed in the 30-day irrigation interval in the second year. The 

highest number of daughter corms (346.3 number/m
2
), yield of daughter corms (36.4 ton / ha), and nitrogen 

uptake in of daughter corms (2.1%) were affected by Blourab-A combination with Terracottem and irrigation 

intervals of 50, 50 and 70 days was obtained in the second year, respectively. Also, the lowest amount of studied 

traits was observed in control treatment during the years of experiment. Generally, the combined use of organic 

compounds can increase vegetative growth through the providing moisture and requirement nutrients of plant. 

Therefore, these compounds can be used successfully in dry and semi-arid areas during Saffron planting. 
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