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ارزیابی برهمکنش کود بیولوژیک و محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زعفران
()Crocus sativus L.
مینا غالمپور ،*1حسین صادقی ،2وحید

اکبرپور3

-1نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی باغبانی_ گیاهان دارویی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 2و  -3به ترتیب دانشیار و استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
چکیده :به منظور بررسی تأثیر کود
بیولوژیک و محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی
زعفران آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهای در
شهر ساری به اجرا درآمد .فاکتورها شامل کود
بیولوژیک فولزایم پالس اسپی (صفر 2/5 ،و  5گرم
در لیتر) و محلولپاشی اسیدآمینه آمینوفول (صفر،
 125و  250پیپیام) بود .نتایج نشان داد تعداد گل
و عملکرد کالله (وزن خشک کالله در متر مربع)
تحت تأثیر برهمکنش کودهای مصرفی قرار نگرفت.
تنها اثر ساده فولزایم پالس اسپی بر عملکرد کالله
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد .اثر کود
آمینوفول بر مقدار رنگیزه پیکروکروسین در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار شد .همچنین اثر کود
آمینوفول در سطح احتمال یک درصد و کود
بیولوژیک فولزایم پالس اسپی در سطح احتمال پنج
درصد بر رنگیزه کروسین معنیدار شد .به طور کلی
به نظر میرسد استفاده از کودهای بیولوژیک و
زیستی خصوصیات کمی و کیفی زعفران را بهبود
برگی،
کلیدی:تغذیه
بخشید.کلمات

ریزوباکتریهای محرک رشد ،عملکرد کالله،
کروسین
مقدمه :زعفران با نام عمومی Saffronاز
خانواده زنبقیان ،گیاهی تک لپه ،چندساله و به
صورت پیازی میباشد .مهمترین متابولیتهای
ثانویه کالله زعفران ،کروسین (عامل رنگ)،
پیکروسین (عامل طعم) و سافرانال (عامل عطر)
است .قدرت رنگدهی زعفران یکی از دالیل
عمده تعیینکننده کیفیت زعفران میباشد که با
اندازهگیری کروسین مورد ارزیابی قرار میگیرد
(1و .)4یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد
زعفران ،حاصلخیزی خاک و تأمین حد مطلوبی
از عناصر غذایی میباشد ( .)2اندازه بنهها نقش
تعیینکنندهای در گلدهی دارد به طوری که
بنههای کوچک فقط برگ تولید میکنند .هر
اندازه ذخیره غذایی بنهها در مرحله گلانگیزی
بیشتر باشد ،عملکرد را افزایش میدهد ( .)3از
منابع جدید کودی که برای تأمین مواد غذایی
مورد نیاز گیاهان استفاده میشود ،میتوان به
کودهای بیولوژیک و محرک های رشد اشاره کرد.
این نوع ترکیبات در قالب تنظیمکنندههای رشد
نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان دارند.

مواد و روش ها

این آزمایش در سال زراعی  1397-98در یک
مزرعه یک ساله در شهرستان ساری با ارتفاع 818
متری از سطح دریا انجام شد .این آزمایش به
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش
شامل محرک زیستی آمینوفول حاوی اسیدآمینه
(صفر 125 ،و  250پیپیام) و کود بیولوژیک
فولزایم پالس اسپی (صفر 2/5 ،گرم و پنج گرم در
لیتر) میباشد .بنهها اواخر تیرماه سال  1397به
صورت ردیفی و با فاصله  30سانتیمتری بین
ردیف و با عمق  15-20سانتیمتری کاشته شد.
بدین صورت که ابتدا شیاری به عمق  20سانتیمتر
در زمین ایجاد شده و بنهها با فاصله سه
سانتیمتری درون شیار قرار داده شدند .در زمان
کاشت از بنههای با میانگین وزنی هشت تا  10گرم
از توده تربت جام استفاده شد که در  27کرت با
ابعاد  1/5در دو متر اجرا گردید .تغذیه برگی
اسیدآمینه آمینوفول در سه نوبت در مرحله رشد
رویشی در هفته سوم ماههای بهمن ،اسفند سال
 1397و فروردین سال  1398در ساعات نسبتاً
آفتابی و بدون باد صورت گرفت .کود بیولوژیک
فولزایم پالس اسپی در دو مرحله (مرحله اول بعد
از اتمام گلدهی و مرحله دوم  30روز بعد از مرحله
اول) به صورت کود آبیاری در بستر کاشت بنهها به
خاک افزوده شد .گلهای زعفران از اواخر مهر تا
اواخر آبان  ،1398اوایل صبح به صورت روزانه با در
نظرگرفتن اثر حاشیهای از کل سطح کرتها
برداشت شد .پس از جمعآوری گلها ،کاللهها جدا
و خشک شد .آنالیز کیفی کالله شامل
پیکروکروسین ،سافرانال و کروسین براساس روش
ایزو  3632که دقیقاً استاندارد ملی ایران به شماره
 259-2از آن گرفته شده است ،انجام گرفت.
منابع:

نتایج و بحث

اثر ساده فولزایم پالس اسپی بر عملکرد کالله در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار شد .اثر ساده محرک رشد
آمینوفول بر مقدار رنگیزه پیکروکروسین در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار شد .اثر ساده محرک رشد
آمینوفول در سطح احتمال یک درصد و کود بیولوژیک
فولزایم پالس اسپی در سطح احتمال پنج درصد بر
رنگیزه کروسین معنیدار شد.

کاربرد همزمان  2/5گرم در لیتر فولزایم پالس اسپی و
 125پیپیام محرک رشد آمینوفول سبب تولید
بیشترین تعداد گل در متر مربع ( 22درصد افزایش در
مقایسه با شاهد) شد اما از لحاظ آماری تفاوت
معنیداری نداشت .افزایش تعداد گل ممکن است به
دلیل افزایش رشد بنههای دختری با استفاده از این
کودها در سال زراعی قبل باشد .تغذیه مناسب بنهها در
طول فصل رشد به ویژه ماه اسفند ،سبب جذب بهتر و
تجمع ترکیبات فتوسنتزی در پارانشیم ذخیرهای بنهها
میشود و ظرفیت گلآوری را افزایش میدهد ( .)3در
این پژوهش تفاوت چشمگیری میان تیمارها از نظر
ترکیبات اصلی کالله زعفران مشاهده نشد .اما میزان
کروسین به عنوان اصلیترین ترکیب کالله و عامل رنگ
زعفران باالتر از استاندارد ملی بود و دو ترکیب دیگر
پیکروکروسین و سافرانال در محدوده تعیین شده
استاندارد ملی قرار داشت .اسیدهای آمینه موجود در
محرکهای زیستی نقش مهمی در ساخت ترکیبات
ثانویه و هورمونی دارند .این کودها احتماالً با تأثیر بر
تامین عناصر غذایی ،ترکیبات هورمونی و ویتامینهای
محلول در آب ،موجب تولید ترکیبات اولیه مﺆثر در
بیوسنتز گلوکوزیدها میشوند و تجزیه آنها به ترکیبات
ثانویه ممکن است بر عملکرد کیفی زعفران تأثیر
گذاشته باشد.
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