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مقاله پژوهشي

تأثیر روشهای مختلف آبیاری در شرایط تنش آبي بر خصوصیات بنه دختری و سطح
فتوسنتزی گیاه زعفران ()Crocus sativus L.
امیرمحمد نوری ،1حسین بانژاد *2و محمد کریمیفرزقی
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چکیده
آب از مهمترین عوامل محدودکننده توسعه کشاووزز باه شااوز ما آیاد اهایا مادیری منوسا آب دز مززعاه نیاز اهایا
قوبل توجه دازد .بهمنظوز بهبود شرایط موجود ط پژوهش بو هدف برزس خصوصیوت بنه دختر و سطح فتوسنتز گیاوه زعفارا
دز پوسخ به زوش هو مختلف آبیوز دز شرایط تنش آب آزمویش دز مززعه ا دز زوستو احادآبود شایخ تربا حیدزیاه از شاهریوز
 9911تو خرداد  9011انجوم گرف  .دز این آزمویش تیاوز اصل شومل سه زوش آبیوز (کرت قطره ا و زیرساطح ) و تیااوز فرعا
سه سطح آبیوز ( 01 911و  01دزصد نیوز آب زعفرا ) بود .دز اول ازدیبهش موه سول  9011برا تعیین صفوت مرباو باه ساطح
فتوسنتز (تعداد برگ طول برگ قطر برگ وز تر و خشک برگ) و  91خردادموه  9011برا برزس خصوصیوت بنه دختر (تعداد
بنه دختر قطر بنه دختر وز تر و خشک بنه دختر ) ناونه برداز صوزت پذیرف  .نتویج نشو داد اثر زوش و مقاداز آبیاوز بار
خصوصیوت بنه دختر و سطح فتوسنتز گیوه زعفرا معن داز بود .زوش آبیوز قطره ا نسب به زوش آبیوز کرت و زیرساطح
موج افزایش معن داز تعداد برگ طول برگ وز تر برگ وز خشک برگ قطر بنه دختر تعداد بنه دختر وز تر بنه دختر
و وز خشک بنه دختر گردید .کوهش مقداز آب آبیوز از  911دزصد نیوز آب به  01و  01دزصد به عل ایجود تنش خشک موج
کوهش معن داز تعداد برگ طول برگ وز تر برگ وز خشک برگ قطر بنه دختر تعداد بنه دختر وز تر بنه دختار و وز
خشک بنه دختر شد .بو استنود به این تفوسیر انتخوب زوش آبیوز منوس به هاراه مقداز آب کوف از اهای زیود برخوزداز اس .
واژههای کلیدی :آبیوز زیرسطح آبیوز قطرها

بنه زعفرا سطح فتوسنتز
افزایش تقوضو نوکوزآمد هو مادیریت موضاوعوت مرباو باه

مقدمه
 1ایرا به دلیل قرازگیر دز کاربند خشک و نیاه خشاک
منوبع آب و نزوالت جو کاا دازد و از طرفا زشاد جاعیا

کشووزز و امنی غذای تغییرات زژیم غذای تغییرات اقلیاا
و گرمویش جهون مسوئل مرتبط بو محیط زیس

حفا سامم

جوامع انسون توسعه صنویع و افزایش بیش ازپیش منوبع آلاودگ
و دغدغه هو به وجود آمده مرتبط بو توسعه پویاداز موجا شاده

1دانشجو کوزشنوس ازشد آبیوز و زهکش دانشاکده کشاووزز
فردوس مشهد مشهد ایرا
 2دانشیوز گروه علوم و مهندس آب دانشاکده کشاووزز دانشااوه فردوسا
مشاااااااهد  ,مشاااااااهد ایااااااارا (* نویسااااااانده مسااااااا ول:

بخش عاده ا از منوبع آبا کشاوز دز بخاش کشاووزز ماوزد

دانشااوه

استفوده قراز م گیرد (مردان بولداج  )9935و آب از مهمتارین

دانشااوه

)banejad@um.ac.ir

 9دانشجو دکتر فیزیولوژ گیوهو ززاع دانشاکده کشاووزز
فردوس مشهد مشهد ایرا
توزیخ دزیوف 9011/5/22 :
توزیخ پذیرش9011/6/92 :

DOR: 20.1001.1.24764531.1400.8.2.2.8

اس تو اندیشاندا و متخصصو توجه ویژه ا نسب به مساوئل
مرتبط بو کای و کیفی منوبع آب داشته بوشاند .از آ جاوی کاه

عوامل محدودکننده توسعه کشووزز به شااوز ما آیاد اهایا
مادیری منوسا آب دز مززعاه نیاز اهایا قوبالتاوجه دازد
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فصول بوزان دز مقویسه بو گیوهو معااول نیاوز آبا کاا دازد

(شیرزاد لسکوکمیه و هاکوزا .)9916
استو خراسو زضو به لحوظ قراز گرفتن دز اقلیم خشک و

(بهدان و فمح )9915؛ اماو تحقیقاوت نشاو داده اسا کاه

نیاه خشک و زویوزوی بو کوهش بوزندگ دز سول هاو اخیار دز

عالکرد فعل دز مزازع زعفرا ایرا قوبل قبول نیس و این گیوه

وضعی بسیوز نومطلوب قرازگرفته اس (معین الدین و هاکوزا

عادتو تح تنش آبا قاراز دازد (احااد و هاکاوزا .)9915

 .)9910از منوبع کم آب دز منوطق خشک بوید به گونه ا استفوده

تحقیقوت متعدد نشو داده اس که بو فراهم آوزد نیوز آب ایان

شود که بو مصرف آب کاتار بهاره وز بیشاتر حوصال شاود.

گیوه م توا به عالکرد باوالی نساب باه وضاعی موجاود دز

کش گیوهو متحال به خشاک مونناد گیاوه زعفارا یکا از

مزازع دس یوف (کریا فرزقا و هاکاوزا 9910؛

زاهکوزهو دستیوب به این هدف اس (فوالد وندا و هاکوزا

 .)al., 2009آبیااوز و تااأمین زطوب ا موزدنیااوز گیااوه دز کنااوز

9931؛ صاافر و هاکااوزا 9912؛ بهاادان و فمح ا .)9915

فراها عنوصر غذای بر زشد و ناو بنههاو دختار و متعوقا

زعفرا بو نوم عاوم  saffronو نوم علا

Crocus sativus L.

Juan et

آ گلده گیوه مؤثر اس (.)Juan et al., 2009

(کوف و هاکوزا  )9939گرا بهوترین گیاوه ززاعا موجاود دز

هرچند زعفارا گیاوه کامتوقاع باو نیاوز غاذای (کاوف و

زو کره زمین اس  .زعفرا دز دنیو به دلیل داشتن صفوت ویژه

هاکوزا  )9939و آب پوئین اس

امو دزعین حاول باروز تانش

بیولااوژیک فیزیولااوژیک و ززاعا دز زمااینهااو حوشاایها و

خشک و محدودی هو تغذیه ا م تواند بر زشد این گیاوه نیاز

نظوم هو ززاع کم نهوده قوبلکش هس کاه بار ایان اساو

هاونند سویر گیوهو تأثیرگذاز بوشد .لذا آبیاوز منوسا زعفارا

م توا آ زا به عنوا جویازین دز نظوم هاو کشاووزز پویاداز

م تواند نقش مها دز ظهوز گل به خصوص دز سول اول داشته

( )Gresta et al., 2008و بو قوبلی بهرهبارداز قوبالتوجاه دز
زمینهو حوشیها و کم بوزده دز نظر گرفا (

Temperini et

بوشد (ثوب تیاوز

 .)9931به منظوز بهبود شرایط موجاود طا

پژوهشا بااو هاادف برزسا خصوصاایوت بنااه دختاار و سااطح

 .)al., 2009ایرا بززگترین تولیدکننده زعفرا دز سطح جهو

فتوسنتز گیوه زعفرا دز پوسخ به زوش هو مختلف آبیاوز دز

اس (محادآبود و هاکاوزا  .)9911ساطح زیار کشا ایان

شرایط تنش آب آزمویش انجاوم گرفا  .دز ایان آزماویش ساه

محصول دز ایرا از حدود  25هزاز هکتوز دز سول  9961به حدود

زوش آبیوز (کرت تیپ و زیرسطح ) و تنش آبا ( 01 911و

 990هزاز هکتوز دز سول  9910زسیده که نشو از افزایش 0/56

 01دزصد نیوز آب زعفرا ) موزدبرزس قراز گرف .

برابر دازد (آموزنومه جهود کشووزز

.)9913

هرچند افزایش سطح زیر کش دز هار ساول مشاوهده شاده
اس

امو تولید زعفرا دز برخ از سول هو بو کوهش زوبه زو باوده

اس  .ازاین زو م توا گف

افزایش تولید زعفرا صارفو تحا

مواد و روشها
ایاان آزمااویش دز مززعااها بااه مسااوح  251مترمربااع دز
زوستو احادآبود شیخ شهرستو ترب حیدزیه بو عرض جغرافیوی

تأثیر افزایش سطح زیر کش نا بوشد بلکه ما تواناد متاأثر از

 95دزجه و  90دقیقه و طول جغرافیوی  51دزجاه و  90دقیقاه و

نیااز بوشااد (Renau-

بو ازتفوع  9601متر از سطح دزیو از شهریوز  9911تو خرداد 9011

تغییاارات اقلیا ا و نیااز شاارایط ماادیریت

Morata et al, 2012؛ Koocheki, and Seyyedi, 2015؛

صوزت گرف (شکل .)9

.)Koocheki et al., 2014;2016
کابود زطوب خوک از مهام تارین عوامال کاوهش عالکارد
زعفرا اس زیرا زشد برگ هو و بنه هو به شادت متاأثر از شارایط
زطااوبت و عواماال خااوکز اس ا (کااوف و هاکااوزا .)9939
زعفاارا بااه دلیاال خصوصاایوت موزفوفیزیولااوژیک و زویااش دز

شکل  -1تصویر مزرعه محل انجام پروژه
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متر و کرتهو اصل  2متر از یکدیار دز نظر گرفته شد (شاکل

از الیااه  91-1سااونت متاار خااوک مززعااه جه ا تعیااین

.)2

خصوصیوت فیزیکا و شایایوی خاوک قبال از شاروع آزماویش
بهطوز تصودف ناونهگیر شد و نتویج دز جدول  9ازائه گردید.
بهمنظوز برزس زوشهو مختلف آبیاوز دز شارایط تانش
آب بر خصوصیوت بنه دختر و سطح فتوسانتز گیاوه زعفارا
این آزمویش به صوزت اسپلی پمت دز قولا طار بلاوک هاو
کومل تصودف دز سه تکراز انجاوم شاد .دز ایان آزماویش عومال
اصل شومل  9زوش آبیاوز (کرتا قطاره ا و زیرساطح ) و
عومل فرع شومل  9سطح آبیوز (تأمین  01 911و  01دزصاد
نیوز آب گیوه) دز نظر گرفته شد .هرکدام از کارت هاو فرعا 2

شکل  -2کرتهای فرعي و اصلي آزمایش

متر طول و  9/5متر عرض داشتند .فوصله کرت هو فرعا یاک
جدول  -1خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک محل اجرای آزمایش
نوع آزمایش
بوف خوک
شوز

واحد اندازهگیری
دس زیانس بر متر

نتایج آزمایش
لوم
2

اسیدیته

-

3/19

آهک

%

93/2

ز

%

90

سیل

%

09

شن

%

09

دزصد اشبوع

%

93/5

کربن آل

%

1/950

ازت کل

%

1/192

فسفر

میل گرم بر کیلوگرم

99/0

پتوسیم

میل گرم بر کیلوگرم

225

بنههو زعفرا بهدق تایز شدند و پوشش فیبر اضوف و
خوک چسبیده به بنههو جدا شد .سپس بو اساتفوده از ترازویا باو
دق یکصدم گرم بنههو توزین شده و بر اسو

میوناین وز دز

اندازههو  91-0گرم جداسوز شدند .بنههو زعفرا بو استفوده
از قوزچکش بنومیل یک دز هزاز ضدعفون شدند.
فوصله زدیفهو کشا  21ساونت متار و فوصاله بناههاو از
یکدیار بر زو زدیف  91سونت متر بود .کش بنههو باهصاوزت
دست و دز عاق  25سونت متر زماین کوشاته شاد .باهمنظاوز
زعوی فواصل از خطکشهو مدزج استفوده گردید (شکل .)9

شکل  – 3کشت بنهها با خطکش مندرج

بمفوصله تسطیح مجدد و آموده کارد کارتهاو آزماویش
پس از کشا بارا انجاوم آبیاوز صاوزت پاذیرف  .عالیاوت
سله شکن بو نیرو انسون بعد از گووزو شد پس از آبیاوز اول
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بو هدف تسهیل دز خروج گلهو انجوم شد .پس از مشخص کرد

نتایج و بحث

کرتهو و بو انتقول آب بهوسیله لوله که به شابکه اصال متصال

اثر روش و مقدار آبیااری بار خصوصایات ساطح

بود آبیوز کرت انجوم شد.
دز زوش آبیوز قطرها

انتقاول آب باهوسایله لولاه اصال

انجوم گرف و بو اتصول لولههو تیپ به فوصله  01سونت متار
به آ بهطوز که دز بین هر دو زدیف زعفرا یک لوله تیپ کاوز
گذاشته شود آبیوز انجوم پذیرف  .دز زوش آبیوز زیرساطح
لولااههااو آبیااوز قطااره چکااو داز داخاال خااط دز عاااق 21
سونت متر زمین قراز داده شد و آبیوز انجوم گردید .باهمنظاوز
محوسبه میزا حجم آب آبیوز

قبل از انجوم آبیوز

بو اساتفوده

از آگر از دو عاق  91و  05سونت متر هر کرت ناوناه خاوک
تهیه گردید و سپس دز آو به مدت  20ساوع قاراز داده شاد.
سپس بو توجه به میزا زطوب موجود دز خوک میازا زطوبا
حجا دز نقطه ظرفی ززاع و پژمردگ دائم حجم آب آبیوز
برا هر کرت تعیین گردید.
آبیوز دز  9مهر  95آبو  5آذز  21اسفند  5فروزدین اول
ازدیبهش و  95ازدیبهش انجوم گرف  .دز اول ازدیبهشا ماوه
سول  9011برا تعیین صفوت مربو به سطح فتوسنتز (تعاداد
برگ طاول بارگ قطار بارگ وز تار و خشاک بارگ) و 91
خردادموه  9011برا برزس خصوصیوت بنه دختر (تعاداد بناه
دختاار

قطاار بنااه دختاار

وز تاار و خشااک بنااه دختاار )

ناونه برداز از سطح یک مترمربع انجوم شد .قطر بناه و پهناو
برگ به وسیله کولیس و طول برگ بو خطکش اندازهگیر گردید
و تعداد برگ هو شاوزش شد .وز خشک ناونههو باو تارازو باو
دق  1/119گرم اندازهگیر شد .تجزیهوتحلیل آموز دادههو باو
اساتفوده از نارمافازاز  SAS 9.4و مقویساه میاوناین تیاوزهاو باو
استفوده از آزمو چند دامنها دانکن دز سطح احتااول  5دزصاد
صوزت گرف
ترسیم گردید.

 .ناودازهو نیز بو استفوده از نارمافازاز Excel 2016

فتوسنتزی
تجزیه وازیونس (میوناین مربعوت) و مقویسه میوناین صافوت
موزدمطولعه برگ زعفرا تح تاأثیر زوش آبیاوز و مقاداز آب
آبیوز باه ترتیا دز جادول  2و  9آماده اسا  .نتاویج تجزیاه
وازیونس نشو داد که اثر زوش و مقداز آبیوز بار صاف تعاداد
برگ معن داز بود (جدول  .)2اساتفوده از آبیاوز قطارها بارا
زعفرا نسب به دو زوش کرتا و زیرساطح بوعاف افازایش
تعداد برگ (به ترتی  20و  20دزصد) شد (جدول  9و شاکل .)0
کوهش آبیوز از سطح  911به  01و  01دزصاد نیاوز آبا گیاوه
منجر به کوهش تعاداد بارگ (باه ترتیا  91و  61دزصاد) شاد
(جدول  9و شکل  .)5هاچنین اثر زوش و مقداز آبیوز بر صف
طول برگ نیاز معنا داز باود (جادول  .)2طاول بارگ دز زوش
قطره ا نسب به زوش کرتا و زیرساطح باه ترتیا  3و 0
دزصد بیشتر بود (جدول  9و شاکل  22 .)6و  96دزصاد کاوهش
طول برگ دز اثر کوهش سطح آبیوز از  911به  01و  01دزصد
نیوز آب گیوه مشوهده شاد (جادول  9و شاکل  .)0زوش و مقاداز
آبیوز تأثیر معن داز بر صف وز تر و خشک دز واحد ساطح
داش (جدول  .)2وز تر و خشک دز واحد سطح بو تغییار زوش
آبیاوز

از کرتا باه قطارها باه ترتیا  51و  03دزصااد و از

زیرسطح به قطره ا به ترتی  02و  95دزصد افازایش یوفا
(جدول  9و شکل  3و  .)1کاوهش ساطح آبیاوز از  911باه 01
دزصد نیوز آب گیوه موجا کاوهش وز تار و خشاک دز واحاد
سطح شد (به ترتی  91و  29دزصد) و هاچنین کاوهش ساطح
آبیوز از  911به  01دزصد نیوز آب گیاوه وز تار و خشاک دز
واحد سطح به ترتی  59و  09دزصد کوهش یوفا (جادول  9و
ناوداز  91و  .)99هرچند زوش و مقودیر مختلف آبیوز بار قطار
برگ تأثیر معن داز نداش (جدول  )2امو بو تغییر زوش آبیاوز
از کرت و زیرسطح به قطرها

قطار بارگ باه ترتیا  1و 5

دزصد افزایش مشوهده شد (جادول  9و شاکل  )92و باو کاوهش
سطح آبیوز از  911به  01و  01دزصد نیوز آب قطار بارگ باه
ترتی  20و  05دزصد کوهش یوف (جدول  9و شکل .)99

بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر خصوصیات زعفران71...

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات موردمطالعه برگ زعفران تحت تأثیر روش آبیاری و سطح آب آبیاری
وزن تر برگ در

وزن خشک

منابع تغییرات

درجه

طول برگ

تعداد برگ

قطر برگ

واحد سطح

برگ در واحد

تکرار

2

9/01ns

9/09ns

1/119ns

**99/3

سطح
9/99ns

روش آبیاری

2

**236

**0/36

1/110ns

**00/0

**1/63

روش آبیاری× بلوک (خطای اول)

0

59/5

9/13

1/11105

0/96

1/96

سطح آبیاری

2

**9169

**992

1/130ns

**21/1

*6/33

خطای دوم

92

99/0

1/166

1/119

9/91

1/211

3/92

0/09

6/91

92/21

1/95

آزادی

ضریب تغییرات

 : **,*,nsبه ترتی غیر معن داز و معن داز دز سطح احتاول  5و  9دزصد

بیشترین تعداد برگ طول برگ قطر برگ وز تر و خشک

بنه وز کل بنه و تعداد بنه مؤثر دز بوته شاد .نتاویج حساین و

برگ دز واحد سطح دز زوش آبیاوز قطارها و کاتارین مقاداز

زحیا ا ( )9916نشااو داد بااو افاازایش شاادت تاانش زطااوبت

صفوت نیز دز زوش کرت مشوهده شد (جدول  9و شکل 3 6 0

ویژگ هو کاّ زعفرا کوهش و شوخصهو کیف آ افزایش

 1و  .)92بیشترین مقداز صفوت دز سطح آبیوز  911دزصد نیاوز

یوف  .ط پژوهش دهقون بیادگل و هاکاوزا ( )9913ناوناه

آب زعفرا و کاترین آ دز سطح آبیاوز  01دزصاد نیاوز آبا

آبیوز شده دز حد ظرفی ززاع و ناونه آبیوز شده دز حد 9/9

زعفرا مشوهده گردید (شکل  99 91 0 5و  .)99طبق آزمویش

ظرفی ززاع به ترتی بیشترین و کاترین میزا ترکیبوت فنل

جلیل و هاکوزا ( )9913اعاول مدیری آبیاوز قطارها ناواز

و ناونه آبیوز شده دز حاد ظرفیا ززاعا بیشاترین خوصای

تیپ زیرسطح به هاراه کود بیولوژیاک نیتروکساین  0لیتار دز

آنت اکسیدان زا از خود نشو دادند .ثوبا تیااوز و هاکاوزا

هکتوز نسب به سویر تیاوزهو موزد آزمویش برتر داشته اسا

( )9931دز آزمویش اثر تیاوزهو  911دزصد ظرفیا ززاعا و

بهطوز که بیشترین عالکرد کمله زعفرا نیز دز ایان تیااوز باو

خشااک کوماال باار خصوصایوت موزفوفیزیولااوژیک زعفاارا دز

 5/13کیلوگرم دز هکتوز مشوهده شد .غمم و هاکوزا ()9913

شرایط گلخونه برزس کردند و مشوهده شد که تنش خشک زشد

ط پژوهش یوفتند کوهش آبیوز از  05دزصد به  51دزصد نیوز

زیشه و برگ زا محدود م کند.

آب موج کوهش معن داز وز خشک بارگ وز باززگتارین
جدول  -3نتایج مقایسه میانگین صفات موردمطالعه برگ زعفران تحت تأثیر روش آبیاری و سطح آب آبیاری
تیمار

تعداد برگ

طول برگ

قطر برگ

وزن تر برگ در واحد سطح

وزن خشک برگ در واحد سطح

زوش آبیوز
کرت

*90/1b

29/6b

1/011b

0/96b

0/91b

قطرها

03/9a

29/9a

1/500a

99/0a

6/10a

زیرسطح

93/1ab

29/3b

1/591ab

3/10b

0/59b

سطح آبیوز
 911دزصد

52/1a

26/9a

1/626a

91/6a

5/39a

 01دزصد

01/3b

29/0b

1/516b

3/15b

0/39b

 01دزصد

99/2c

91/2c

1/091c

0/19c

0/16c

* :برا هر عومل دز هر ستو میوناینهو بو حداقل یک حرف مشوبه اختمف معن داز بو یکدیار بر اسو

آزمو چند دامنها دانکن دز سطح احتاول پنج دزصد ندازند.
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شکل  -4تعداد برگ و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -5تعداد برگ و مقادیر مختلف آبیاری

شکل  -6طول برگ و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -7طول برگ و مقادیر مختلف آبیاری

شکل  -8وزن تر برگ و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -9وزن خشک برگ و روش مختلف آبیاری

شکل  -11وزن تر برگ و مقادیر مختلف آبیاری

شکل  -11وزن خشک برگ و مقادیر مختلف آبیاری

بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر خصوصیات زعفران27...

شکل  -12قطر برگ و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -13قطر برگ و مقادیر مختلف آبیاری

اثر روش و مقدار آبیاری بر خصوصیات بنه دختری

 .)29بیشترین قطر بنه دختر

تجزیه وازیونس (میوناین مربعوت) و مقویسه میوناین صافوت

تر بنه دختر دز زوش آبیوز قطرها و کاترین مقاداز صافوت

موزد مطولعه بنه زعفرا تحا تاأثیر زوش آبیاوز و ساطح آب

نیز دز زوش آبیوز کرت مشوهده شد (جدول  5و شکل 96 90

آبیوز بهترتی دز جدول  0و  5آمده اس  .نتویج تجزیه وازیونس

 93و  .)91کوهش مقداز آبیوز موج کوهش قطر بناه دختار

نشو داد که اثر زوش و مقداز آبیوز بر صف قطر بناه دختار

تعداد بنه دختر و وز خشک و تر بنه دختار گردیاد (جادول

معن داز بود (جدول  .)0استفوده از آبیوز قطرها بارا زعفارا

 .)5بیشترین مقداز صفوت دز سطح آبیوز  911دزصاد نیاوز آبا

نسب باه آبیاوز کرتا و زیرساطح بوعاف افازایش  29و 5

زعفرا و کاترین آ دز سطح آبیوز  01دزصد نیوز آب زعفرا

دزصد قطر بنه دختار شاد (جادول  5و شاکل  .)90کاوهش

مشااوهده شااد (ناااوداز  21 90 95و  .)29کریااا فرزقاا و

آبیوز از سطح  911به  01و  01دزصد نیوز آب گیوه منجار باه

هاکوزا ( )9910دزیوفتند که بهترین عالکارد بناه نیاز دز زوش

کوهش قطر بنه دختر (بهترتی  99و  29دزصد) شد (جادول 5

آبیوز قطرها و کاترین میزا ایان شاوخص دز زوش آبیاوز

و شکل  .)95هاچنین اثر زوش و مقداز آبیوز بار صاف تعاداد

کرت اس و هاچنین کوهش آبیوز از سطح  911به  51دزصد

بنه دختر معن داز شد (جدول  .)0تعاداد بناه دختار دز زوش

نیوز آب گیاوه تعاداد بناههاو دختار و وز آ هاو زا کاوهش

قطرها نسب به کرت و زیرساطح باهترتیا  99و  3دزصاد

م دهد .یک از مهمترین فوکتوزهوی که زشد بنههو زعفرا زا

بیشتر بود (جدول  5و شکل  99 .)96و  00دزصد کاوهش تعاداد

تح تأثیر قراز م دهد مدیری آبیوز م بوشد (اقحوان شجر

بنه دختر دز اثر کوهش سطح آبیوز از  911به  01و  01دزصد

و هاکااوزا  .)9919فراهااا مطلااوب آب باارا زعفاارا

نیوز آب گیوه مشوهده شد (جدول  5و شاکل  .)90زوش و مقاداز

بهخصوص دز سولهو کمبوزا و بهطوز خوص دز ابتادا بهاوز

آبیوز تأثیر معن داز بر صف وز تار و خشاک بناه دختار

که بیشترین افزایش وز بنههو دختر زخ م دهد ما تواناد

باو تغییار زوش

موج افازایش متوساط وز هار بناه شاود (کاوچک .)9912

از کرت ا بااه قطاارها بااهترتی ا  96و  50دزصااد و از

کاترین عالکرد حداقل تعداد بنههو دختر و محتاوا فسافر

داش (جدول  .)0وز تر و خشک بناه دختار
آبیااوز

تعداد بنه دختر و وز خشک و

زیرسطح به قطرها بهترتی  90و  90دزصاد افازایش یوفا

زعفرا بو تأمین  51دزصد نیوز آب مشوهده شد (

(جدول  5و شکل  93و  .)91کوهش سطح آبیوز از  911باه 01

 .)al., 2014هاچنین دز سول دوم تعداد گل گل تاوزه و کملاه

دزصد نیوز آب گیوه موج کوهش وز تر و خشک بناه دختار

خشک بو آبیوز  51دزصاد نیاوز آبا دز مقویساه باو  05و 911

(بهترتی  92و  96دزصد) و هاچناین کاوهش ساطح آبیاوز از

دزصد نیوز آب به طاوز قوبال تاوجه کاوهش یوفا (کاوچک و

 911به  01دزصد نیوز آب گیوه وز تار و خشاک بناه دختار

هاکوزا .)9919

بهترتی  23و  20دزصد کوهش یوفا (جادول  5و شاکل  21و

Koocheki et
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جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات موردمطالعه بنه زعفران تحت تأثیر روش آبیاری و سطح آب آبیاری
منابع تغییر

درجه

قطر بنه

تعداد بنه دختری

تکراز

آزادی
2

دختری
23/1ns

29/1ns

دختری
59/5ns

زوش آبیوز

2

**53/9

**00/9

**035

**390

زوش آبیوز × بلوک (خطو اول)

0

92/9

5/99

02/3

61/1

سطح آبیوز

2

**53/9

**02/0

**999

**291

خطو دوم

92

0/52

99/69

25/2

2/90

3/20

29/0

91/0

9/06

ضری تغییرات

وزن تر بنه

وزن خشک بنه
دختری
56/5ns

 : **,*,nsبه ترتی غیر معن داز و معن داز دز سطح احتاول  5و  9دزصد.
جدول  -5نتایج مقایسه میانگین صفات موردمطالعه بنه زعفران تحت تأثیر روش آبیاری و سطح آب آبیاری
تیمار

قطر بنه دختری

وزن تر بنه دختری

تعداد بنه دختری

وزن خشک بنه
دختری

زوش آبیوز
کرت

*29/1b

99/9b

09/2b

92/1b

قطرها

20/1a

90/0a

55/3a

59/0a

زیرسطح

26/5ab

96/9ab

00/3ab

93/5b

سطح آبیوز
 911دزصد

23/6a

93/2a

50/9a

06/0a

 01دزصد

25/9b

96/0ab

03/9b

01/9b

 01دزصد

29/6b

92/0b

02/9c

96/6c

* :برا هر عومل دز هر ستو میوناینهو بو حداقل یک حرف مشوبه اختمف معن داز بو یکدیار بر اسو

شکل  -14قطر بنه دختری و روشهای مختلف آبیاری

آزمو چند دامنها دانکن دز سطح احتاول پنج دزصد ندازند.

شکل  -15قطر بنه دختری و مقادیر مختلف آبیاری

بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر خصوصیات زعفران22...

شکل  -16تعداد بنه دختری و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -17تعداد بنه دختری و مقادیر مختلف آبیاری

شکل  -18وزن تر بنه دختری و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -19وزن خشک بنه دختری و روشهای مختلف آبیاری

شکل  -21وزن تر بنه دختری و مقادیر مختلف آبیاری

شکل  -21وزن خشک بنه دختری و مقادیر مختلف آبیاری

نتیجهگیری

مزازع زعفرا نسب به برخ دیار از کشوزهو قوبلقبول نیس .

بو توجه به شرایط آب و هوای ایارا و کاباود مناوبع آبا

به منظوز افزایش عالکرد این گیوه بوید بو استفوده از زوشهاو

موجود و هاچنین شارایط ناهچنادا منوسا اقتصاود فعلا

مدیریت آب دز مززعه شرایط الزم زا فاراهم آوزد .نتاویج ایان

کشووززا کش گیوه زعفرا که هام تطاوبق باو شارایط آب و

پژوهش نشو داد زوش آبیوز قطرها نسب به زوش آبیوز
موج افازایش معنا داز خصوصایوت بناه

هوای ایرا دازد و هم اززش اقتصود زیاود دازد ما تواناد

کرت و زیرسطح

نقش بسزای داشته بوشد .بواینوجاود دز ایارا عالکارد فعلا

دختر و سطح فتوسنتز گردید .کاوهش مقاداز آب آبیاوز از
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 911دزصد نیوز آب به  01و  01دزصد موج کوهش معنا داز

حسین

 .9916 .اثر زژیمهو

م .و زحیا

بر

زطوبت

خصوصیوت بنه دختر و سطح فتوسنتز به عل ایجود تانش

عالکرد و شوخصهو کیف زعفرا  .نشریه پژوهشهو

خشک گردید؛ بنوبراین حداکثر خصوصیوت بنه دختر و ساطح

زعفرا .255-200 :)2( 5 .

فتوسنتز دز زوش آبیوز قطرها بو تأمین  911دزصد نیوز آب

بیدگل

دهقون

ا .و بشیر

ز .سوالز

م .9913 .تأثیر

مشخص شد .بو استنود باه ایان تفوسایر انتخاوب زوش آبیاوز

زژیمهو آبیوز بر ترکیبوت فنل و فعولی آنت اکسیدان

منوس به هاراه مقاداز آب کاوف از اهایا زیاود برخاوزداز

عصوزه کمله زعفرا  .نشریه پژوهشهو زعفرا :)9( 0 .

اس .

.922-911
شیرزاد لسکوکمیه
داوز

منابع
احاد

م .خوشع سیوک

ع .و سیوز

تنشهو

و تعیین میزا

م .9915 . .برزس

وازده .نشریه بومشنوس

م .زضوان مقدم پ .کوچک

اقحوان شجر

و طوهرپوز کمنتر

حفوظت و کوش

وزازت جهود کشووزز

معوون

غمم

بر زهیوف هو

پژوهش  .زعفرا و تنشهو

محیط .

ثوب تیاوز

م .کوف

اثر تنش خشک

م .اوزسج

اندازه و پوشش بنه بر خصوصیوت

موزفواکوفیزیولوژیک زعفرا ( )Crocus sativus L.دز
شرایط گلخونه .نشریه بوم شنوس کشووزز -929 :)2( 2 .
.990
جلیل

ا .گنجآبود

ف .حبیب

د .و عیوض

ع.9913 .

مطولعه برهاکنش کود بیولوژیک نیتروکسین و مدیری
آبیوز بر عالکرد کا و کیف زعفرا

( Crocus sativus
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The Effect of Irrigation Different Methods under the Deficit-Irrigation
Conditions on Characteristics of Replacement Corm and Photosynthesis
Level of Saffron (Crocus sativus L.)
A.M. Noori1, H. Banejad 2* and M. Karimiferezgh3
Abstract
Water is one of the most important factors limiting agricultural development. The proper water management
on the farm is also significant. To improve the existing conditions, a study aimed at investigating the growth
characteristics of replacement corms and photosynthetic levels of saffron plants in response to different
irrigation methods under water stress. An experiment was conducted on a farm in Ahmadabad Sheikh village,
Torbat - Heydariyeh, from September 2020 to June 2021. In this experiment, the main treatment included three
irrigation methods (basin irrigation, drip irrigation, and subsurface irrigation) and the sub-treatment of three
irrigation levels (100%, 70%, and 40% of saffron water requirement). On May 1, 2021, to determine the traits
related to photosynthetic level (number of leaves, leaf length, leaf width, fresh and dry weight of leaves) were
sampled. On June 10, 2021, to study the growth characteristics of replacement corms (number of replacement
corms, replacement corm diameter, weight wet and dry replacement corm) sampling was done. The results
showed that the effect of method and amount of irrigation on the characteristics of replacement corms and
photosynthetic level of the saffron plant was significant. The drip irrigation method significantly increased leaf
number, leaf length, fresh leaf weight, leaf dry weight compared to basin irrigation and subsurface irrigation
methods. The diameter of the replacement corm, the number of replacement corms, wet weight of replacement
corm, and dry weight of replacement corm was reducing the amount of irrigation water from 100% of the water
required to 70% and 40% due to drought stress caused a significant reduction in leaf number, leaf length fresh
weight, dry leaf weight, replacement corm diameter, number of replacement corms, fresh weight of replacement
corms and weight dried replacement. Based on these interpretations, choosing a suitable irrigation method along
with a sufficient amount of water is significant.
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