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چکیده
زعفران به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویهای ایران بوده که دارای مزیت اقتصادی باالیی میباشد.
زعفران با نام علمی  Crocus sativus L.گیاهی چند ساله بوده که هر ساله تولید گل و اندام رویشی از بنهه یها
کورم مینماید .به منظور بررسی وجود مواد آللوپاتیک و ترشحات بنههای زعفران در مزارع مختلف این تحقیق
با سه آزمایش خاک و بنههای زعفران در سال  1931در مزرعه شخصی در شهرستان تربت حیدریه با سه تکرار
اجرا شد .تیمارها شامل نمونه برداری از چهار مزرعه شاهد (عدم کشت زعفران) ،مزرعه زعفران یکساله ،چههار
ساله و هفت ساله با هدف اندازهگیری مواد آلی و معدنی بود که نمونهگیری از سهح خهاک و محهیط افهراف
ریشه گیاه انجام شد .بخشی از اندازهگیریها نیز مربوط به میزان ترکیبات فنلی در بنهه حالهل از مهزارع مهورد
محالعه بود .نتایج نشان داد مزرعه چهار ساله زعفران باالترین مقدار عنالر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را نسبت به
مزارع دیگر و شاهد داشته که اختالف تیمارها از لحاظ آماری معنیدار بود .ترکیبات کروسین و فنل تام نیهز بها
افزایش سن مزارع زعفران بهفور معنیداری در خاک و بویژه در افراف ریشه زعفران افزایش یافت که حاکی از
ترش این ترکیبات در خاک توسط ریشههای زعفران میباشد .مقایسه بنه حالل از مزارع یک ،چههار و هفهت
ساله زعفران از لحاظ ترکیبات آلی فنل تام ،فالونوئید ،کروسین ،پیکروکروسین و کارتامین نشهان مهیدههد کهه
ترکیبات مذکور در بنههای مزارع چهار ساله بحور معنیداری بیشتر از مزارع یک و هفت ساله میباشد.
واژههاي کلیدي :ترکیبات موثره ،سن مزرعه ،دگر آسیبی زعفران

مقدمه

1

در خاک بجای میماند که مانع از رشد و نمو زعفهران

در بین گیاهان دارویی ،زعفران بهعنوان یهک گیهاه

کشت شده در سالهای بعد بوده و به شدت عملکهرد

دارویی مهم ،نقهش و جایگهاهی ویهژهای در تغذیهه و

زعفران را کاهش میدهد .امکان ترش مواد اللوپاتیک

سالمت انسان دارد .در مزارعی که زعفران کشت شده

و شناسایی نوع ترکیبات آزاد شهده در محهیط افهراف

است ،پس از خهرو بنههها از خهاک ،قابلیهت کشهت

ریشه گیاه ،ضروری به نظر میرسد .در فهی تحقیقهی

مجدد زعفران در همان زمهین وجهود نهدارد .زعفهران

اثر عصاره برگ و بنه زعفران بهر رشهد گیاه هههای

کاران بر این عقیدهاند که مواد آللوپهاتیکی از زعفهران

علفهای هرز تا خروس وسلمه تره مهورد آزمهایش
قرار گرفهت .فاکتورههای آزمهایش شهامل نهوع انهدام
زعفران در دو سح (بنه و برگ) و غلظت عصهاره در

*نویسنده مسئولfarzamisepehr@iau-saveh.ac.ir :
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چهار سح (شاهد  1/5 ،0/5و  4/5گرم پودر در هزار

دارد ( .)Sadeghi et al., 1992شهواهد علمهیزیهادی

میلیلیتر آب) بود نتایج آزمایش نشان داد کهه عصهاره

مبنی بر وجود اثرات آللوپاتی برخی گونههها بهر روی

برگ و بنه زعفران ،ارتفاع سهح بهرگ ،وزن بهرگ،

بعضی دیگر ارائه شده اسهت .بههعنهوان مثهال ،خیهار،

وزن ساقه و وزن تک بوته هر دو گونه علهف ههرز را

یوالف ،چاودار ،سویا ،سورگوم و برنج دارای ویژگهی

کاهش داد .هم نین در مقایسهه دو گونهه علهف ههرز

آللوپاتی بود و برخی علفهای هرز را بخهوبی کنتهرل

مشخص شد که در مورد علف هرز تا خروس ،تاثیر

مههیکننههد (کههوچکی و همکههاران .)2015 ،هم نههین

بازدارندگی عصاره برگ و در مورد سلمه تهره ،تهاثیر

گزارش شده است سورگوم نیز بر گنهدمههایی کهه در

کاهندگی عصاره بنه بیشتر بود (حسنی.)1930 ،

تناوب با آن قرار میگیرد اثر آللوپاتی دارد (

هم نین اثر بقایایی زعفران (کورم واندام ههوایی)

Sadeghi

.)et al., 1992

بر رشد چهار گیاه زراعی گندم ،چاودار ،ماش و لوبیها

هدف از محالعه حاضهر انهدازهگیری میهزان مهواد

که در تناوب با آن قرار میگیرد توسط سهعیدی راد و

موثره با خالیت دگر آسیبی انباشته شده در مزارعی با

مختاریهههان در سهههال  1911مهههورد بررسهههی قهههرار

سنین گوناگون بهود .از فرفهی میهزان همهین مهواد در

گرفت.گیاهان زراعی بهعنوان فهاکتور الهلی ،کهورم و

بنههههایی کههه در همههین زمههینههها وجههود دارنههد نیههز

اندامهای هوایی زعفهران و مقهدار بافتههای زعفهران

اندازهگیری شد .با توجه بهه ایهن کهه مهزارع زعفهران

اضافه شده بهه خهاک ( 4،15،90/25و  55گهرم بافهت

سالهای متمهادی تحهت کشهت یهک محصهول قهرار

زعفران در  1/5کیلوگرم خاک گلدان) بهعنوان فهاکتور

میگیهرد انهدازهگیری سهه عنصهر پهر مصهرف  NPKو

فرعی و در قالب فاکتوریل در نظر گرفتهه شهد .نتهایج

بررسی میزان تغییرات آن نیز در مزارع زعفران با سهن

این تحقیق نشان داد که اندام و مقدار بافتهای اضافه

گوناگون نیز یکی دیگر از اهداف فرح حاضر بود.

شده زعفران به خاک تاثیر معنیداری بر کلیهه لهفات
مورد محالعه در  4گیاه زراعی داشت .با افزایش مقدار

مواد و روشها

بافتهای اندام هوایی زعفران اضافه شهده بهه خهاک،

به منظهور مقایسهه مهواد ترشهحی و خصولهیات

نسبت به شاهد درلد کلروفیل ،ارتفاع ،سهح بهرگ،

خاک و بنه زعفهران در سهالههای مختلهف و اعمها

بیوماس اندامهای هوایی و ریشه افزایش یافت امها بها

مختلههف خههاک آزمایشههی در سههال  1931در مزرعههه

افزایش مقدار بافت کورم زعفران اضافه شده به خهاک

شخصی در شهرستان تربت حیدریه اجرا گردید .شههر

نسبت به شهاهد همهه لهفات مهورد محالعهه کهاهش

تربت حیدریه در عهر

جغرافیهایی  95درجهه و 20

یافتند .گیاهان تابستانه (مهاش و لوبیها) در مقایسهه بها

دقیقه شمالی و  53درجه و  19دقیقه شرقی در ارتفهاع

گیاهان زمستانه (گندم و چاودار) کمتهر تحهت تهاثیر

 1450متری از سح دریا قرار گرفته اسهت  .مقایسهه

تنش مواد موجود در بافتهای زعفران قهرار گرفتنهد.

خصولیات و ویژگیهای خاک در مزارع زعفهران بها

در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که بافهتههای

سنهای مختلف انجام شد .لفات مورد بررسی شامل

کورم زعفران بهر گیاههان زراعهی مهورد محالعهه ،اثهر

درلد رس ،سیلت و شن خاک ،درلد کهربن آلهی و

آللوپاتی منفی ،ولی بهرگههای زعفهران اثهر تحریهک

آهک ،درلد اشباع خاک ،میزان اسهیدیته و شهوری و

کنندگی دارد .در آزمایشی اعالم شد سورگوم نیهز بهر

مقدار عنالر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در خاک بود.

گندمهایی که در تناوب با آن قرار میگیرد اثر آللوپاتی
00
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شرایط اقلیمی محل انجام تحقیق :آب و هوای منحقه

این آزمایش نیز بصهورت فهرح کهامال تصهادفی بها 5

بر اساس فبقهبندی کوپن جزو اقلیمهای نیمه خشهک

تیمار و سه تکرار انجهام شهد .تیمارهها شهامل نمونهه

و معتدل با تابستانهای گهرم و خشهک مهیباشهد .بهر

برداری از دو عمق سح خاک و محیط افراف ریشهه

اسههاس آمههار ایسههتگاه هواشناسههی شهرسههتان تربههت

زعفران در مزارع شاهد (عدم کشت زعفران یا آیهش)،

حیدریه متوسط بارندگی سهاالنه منحقهه حهدود 55/9

مزرعه زعفران یکساله ،مزرعه زعفهران چههار سهاله و

میلیمتر و در مدتی که فرح در حال انجام بود ( 6مهاه

مزرعه زعفران هفت ساله بود .لهفات مهورد بررسهی

اول سههال  19/6 )30میلههیمتههر گههزارش شههده اسههت،

میزان ترکیبات مهم زعفران از جملهه کروسهین و فنهل

حداقل درجه حرارت سالیانه  5/2درجه سانتیگراد و

تام در خاک افراف ریشه و سح خاک بود.

حداکثر آن  42/5درجه سانتیگراد بود.

 .9اندازهگیري میزان ترکیتهاو ااهلی مودهود در
بنههاي زعفران

طرح آزمایشی

آزمایش بصورت فرح کامالً تصادفی بها سهه تیمهار و

این تحقیق شامل سه گروه آزمایش است.

سه تکرار اجرا شهد .تیمارهها شهامل بنهههای زعفهران

 .1مقایسههه وصواههیاو و ویژگیهههاي وههاد در

برداشت شده از مزارع یکسهاله ،چههار سهاله و هفهت

مزارع زعفران با سنهاي مختلف

ساله بود .لفات مورد بررسی در هر یهک از تیمارهها

این آزمایش به لورت فرح کامالً تصادفی با  4تیمهار

شهههامل مقهههادیر فنهههل تهههام ،فالونوئیهههد ،کروسهههین،

و  9تکرار آنالیز گردید .تیمارها شامل شهاهد (برداشهت

پیکروکروسههین و کارتههامین در هههر یههک از بنههههای

خاک از مزرعه بدون کشت زعفران) ،برداشت خهاک از

زعفران در سنین مختلف بود.

مزرعه با زعفران یکساله ،برداشهت خهاک از مزرعهه بها
زعفران چهار ساله و برداشت خاک از مزرعه بها هفهت

الف -مقایسه وصوایاو واد در مزارع گوناگون

سال زعفران بود .لفات مهورد بررسهی شهامل درلهد

زعفران

رس ،سیلت و شن خاک ،درلهد کهربن آلهی و آههک،

برای تعیین خصولیات خاک در مزارع گوناگون

درلد اشباع خاک ،میهزان اسهیدیته و شهوری و مقهدار

زعفران لفات زیر مورداندازهگیری قرار گرفت این

عنالر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در خاک بود.

لفات در جدول  1آورده شده است.

 .2انههدازهگیري میههزان ترکیتههاو آلههی مههه در
قسمتهاي مختلف واد.

ددول  :1روش اندازهگیری خصولیات فیزیکی و شیمیایی خاک
لفات اندازهگیری شده
نیتروژن

روش
کلدال (احیائی و بهبهانیزاده) 1952 ،

فسفر

روش ( ،)Olsen and sommers, 1990با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

پتاسیم

خاکستر خشک ،استفاده از دستگاه فلم فتومتر ()Kundsen and Peterson, 1990

جرم مخصوص ظاهری خاک

بوسیلة استوانههای فلزی به حجم  100سانتیمترمکعب ()Core Sample
(محمودی و حکیمیان)1953 ،

درلد ماده آلی

روش (Walkley and Black )1934

pH

عصاره گل اشباع ،استفاده از  pHمتر (پتانسیومتر)

EC

عصاره گل اشباع ،استفاده از  ECمتر

درلد تخلخل

استوانة دست نخورده (( )Core Sampleمحمودی و حکیمیان)1953 ،
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ب -اندازهگیري میزان ترکیتاو آلهی در بخ ههاي

شستشو با سرعت  1میلهیلیتهر در دقیقهه بهه لهورت

مختلف واد

گرادیان شامل  100-10درلد متهانول در آب حهاوی

در این روش از دو عمهق سهح خهاک و محهیط

15درلد ستونیتریل مورد استفاده قرار گرفت .محلول

افراف ریشه اقدام به برداشت خاک نموده و مواد آلی

استخراجی به حجم  50میکرولیتر به سهتون تزریهق و

آن به روش زیر جداسازی شد 5 .گهرم از ههر نمونهه

مههوادی مههوثرهای هم ههون کروسههین در  440نههانومتر

pH=7.5

سافرانال در  910نانومتر و پیکروکروسین و کهامپفرول

در حرارت  25درجه سانتیگراد در همزن قرار گرفتهه

در  250نانومتر شناسایی گشتند .از استاندارد هر یهک

و به آرامی به مدت  4ساعت همزده شهد .آن گهاه بهه

از مواد به تنهایی برای تعیین زمهان بهازداری و تعیهین

مدت  15دقیقه در دوره  2500gدر دستگاه سهانتریفوژ

مقدار پیکهای خروجی استفاده شهد .اسهتانداردها از

قرار گرفتهه و بعهد از فهی زمهان الزم محلهول رویهی

شههرکت سههیگما

برداشته و بعد از عبور از فیلتهر  0445میکرومتهر بهرای

 Mousaتهیه گشت.

خاک در  50میلیلیتر مخلوط متهانول آب بها

Sigml-Aldrich Crop, StLouis,

پیش از هر گونهه اقهدام جههت انجهام محاسهبات

تزریق به دستگاه  HPLCآماده سازی شد.
ج) اندازهگیري میزان ترکیتاو االی مودود در بنه

آماری بر روی دادهها ،نخست با اسهتفاده از نهرمافهزار

زعفران

کامپیوتری  Minitabنرمال بودن دادهها مهورد ارزیهابی

در این روش ابتدا اقدام به جداسازی مهواد مهوثره

قههرار گرفههت و آزمههون همگنههی واریانسههها بههر روی

زعفران گردید .در این روش بنههای زعفران در دمای

دادهها انجام گردید .محاسهبات آمهاری بها اسهتفاده از
نرمافزار  SASانجام گرفت ،ضمن آنکه رسم نمودارها

 50درجه سانتی گراد به مدت  52ساعت کامالً خشک

و جداول آمهاری نیهز توسهط نهرمافزارههای  Excelو

و سپس پودر گردید 10 .میلیگرم از پهودر خشهک و

 Wordلورت پهذیرفت .در مرحلهه نخسهت تجزیهه

یکنواخت زعفران را در  10میلیلیتر مخلوط متانول –

واریانس ساده جهت لفات اندازه گیری شهده انجهام

آب مقحر ( )50450N/Vوارد کهرده و بها دوره 9000g

گرفت و پس از آن میانگین لهفات مهورد محالعهه بها

بهمدت  20دقیقه داخل دسهتگاه سهانتریفوژ قهرار داده

استفاده از آزمهون چنهد دامنهه ای دانکهن در سهح 5

شد .بعد از فی زمان الزم محلول رویی از فیلتهری بها

درلد مورد مقایسه قرار گرفتند.

قحر منافذ  0445میکرومتر عبهور داده و جههت تزریهق
به دستگاه  HPLCمنتقل شد.

نتایج

د) شناسایی مواد استخرادی زعفران توسط دستگاه

نتایج حالل از تجزیه واریهانس دادهههای آزمهایش

HPLC
دسههتگاه  HPLCمههدل unicam-

در جدول  2نشهان داده شهده اسهت .براسهاس جهدول

 C18نهوع Spherisorb-

مذکور مشاهده میشود اثر سالهای مختلف بر لهفات

 RPبه فول  25سانتی متر قحر داخلی  446میلیمتهر و

درلد اشباع ،سیلت ،رس ،شن و هم نین مقادیر کربن

ابعههاد ارات داخلههی  10میکههرو متههر بههه منافههذ 10

آلی خاک و شوری خاک مزارع مورد محالعهه در سهح

انگستروم  Waters Milford MA USAمورد اسهتفاده

احتمال یک درلد و بر میهزان آههک خهاک در سهح

قرار گرفت .پمپ دسهتگاه مهدل  E 600و دتکتهور آن

احتمال  5درلد معنیدار بهود در حهالی کهه بهر میهزان

 Uv Photo Diode Arrayمدل  336میباشد .محلهول

اسیدیته خاک تأثیر معنیداری نداشت .مقایسهه میهانگین

بههدین منظههور از

 crystal-200متصل به ستون
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دادههههای حالههل از انههدازهگیری خصولههیات خههاک

درلد کهربن آلهی خهاک نیهز در مزرعهه چههار سهاله

مزارعی با سنین گوناگون در جدول  9نشان میدههد در

زعفران بهفور معنیداری بیشتر از سایر مزارع بود .این

خاک شاهد (عدم کشت زعفران) درلهد اشهباع خهاک

در حالی است که کمترین درلد کربن آلهی خهاک در

بحور معنیداری کمتر از سایر مزارع بهود.در حهالی کهه

مزرعه شاهد (عدم کشهت زعفهران) مشهاهده گردیهد

اختالف معنهیداری بهین مهزارع یکسهاله ،چهارسهاله و

(جدول  .)9میزان اسیدیته خاک مزارع شاهد و هفهت

هفت ساله زعفران از لحاظ درلد اشباع وجود نداشت.

ساله اخهتالف معنهیداری داشهتند امها سهایر تیمارهها

درلد سیلت در خاک مزارع چهارسهاله و هفهت سهاله

اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند .براساس نتهایج

باالتر از سهایر مهزارع بهود .هم نهین در خهاک مزرعهه

حالل از این آزمایش میتهوان نتیجهه گرفهت کشهت

چهارساله درلد رس بهفور معنیداری بیشهتر از سهایر

زعفران باعث کاهش معنیدار شوری خاک شده است

مزارع بود.

بهفوریکه کمتهرین میهزان شهوری خهاک در مزرعهه

بین میهزان مقهدار آههک خهاک در مهزارع شهاهد،

زعفران هفهت سهاله و بیشهترین آن در مزرعهه شهاهد

یکسههاله و چهههار سههاله از لحههاظ آمههاری اخههتالف

(عدم کشهت زعفهران) مشهاهده گردیهد کهه بها سهایر

معنیداری مشاهده نشد .هم نین اختالف بین مزرعهه

تیمارها اختالف معنیداری در سح احتمال  5درلهد

شاهد و هفت ساله زعفران معنیدار نبود (جهدول .)9

بر اساس آزمون دانکن داشتند (جدول .)9

ددول  :2میانگین مربعات خصولیات خاک مزرعه زعفران در سالهای مختلف
درجه

درلد

آزادی

اشباع

تیمار

9

**9/29

**191/0

اشتباه

1

0/91

2/55

0/261

1/4

9/2

4/5

ضریب تغییرات

سیلت

رس

شن

کربن آلی

آهک

اسیدیته

شوری

**1/0

**135/0

**0/045

*0/611

0/020ns

**0/65

9/50

0/0001

0/105

0/006

0/005

5/1

1/6

1/5

1/0

2/1

* و ** به ترتیب معنیدار در سح احتمال  5و یک درلد و nsعدم معنیداری میباشد.

ددول  :9مقایسه میانگین خصولیات خاک مزرعه زعفران در سالهای مختلف
شن

اسیدیته

شوری

کربن آلی

آهک

درلد اشباع

سیلت

رس

pH

Mmohs/cm

0/931d

13ab

5/5b

4/0a

شاهد

95/1b

49c

3c

41a

13/5a

5/1ab

9/9c

یکساله

93/1 a

59b

11b

96b

0/419c

5/1ab

9/6b

چهارساله

93/6 a

55a

19a

90c

0/612a

13/5a

5/3a

2/3d

هفت ساله

40/1 a

55a

11b

92c

0/554b

11/5b

درلد

حروف مشترک در هر ستون حاکی از عدم اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سح  5درلد است.

جدول  4نشان میدهد اثر سن مزارع مختلف

درلد معنیدار بود .بیشترین مقدار نیتروژن (شکل

کشت زعفران در سالهای مختلف بر مقادیر عنالر

 )1در خاک مزرعه چهار ساله مشاهده شد که با سایر

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک در سح احتمال یک

مزارع اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در
01
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سح

با سایر تیمارها اختالف معنیداری داشت.

احتمال  5درلد داشت تیمار شاهد کمترین

میزان نیتروژن خاک را به خود اختصاص داده بود که
ددول :4میانگین مربعات عنالر غذایی اللی خاک مزرعه زعفران در سالهای مختلف
درجه آزادی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

تیمار

9

**0/0005

**151/16

**5521/1

اشتباه

1

0/0001

0/256

49/5

5/1

9/5

2/0

ضریب تغییرات

* و ** به ترتیب معنیدار در سح احتمال  5و یک درلد و nsعدم معنیداری میباشد.

شکل  :1میزان نیتروژن خاک مزرعه با سنین گوناگون

فسفر خاک نیز در مزرعه چهار ساله زعفران

خاک بود که باسایر تیمارها اختالف معنیداری داشت.

بیشترین میزان و در تیمار شاهد (عدم کشت زعفران)

مزرعه هفت ساله زعفران نیز بحور معنیداری نسبت

کمترین مقدار بود (شکل  .)2نتایج نشان داد مزرعه

به مزرعه یکساله و شاهد مقدار پتاسیم بیشتری داشت

زعفران چهار ساله دارای باالترین مقدار پتاسیم در

(شکل .)9

شکل  :2میزان فسفرخاک مزرعه با سنین گوناگون
01
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شکل  :9میزان پتاسیم خاک مزرعه با سنین گوناگون

زعفران یک و هفت ساله اختالف معنیداری در سح

جدول  5تأثیر سن مزرعه را بر مقدار ترکیبات آلی
بنه شامل فنل تام ،فالونوئید ،کروسین ،پیکروکروسهین

 5درلد داشهتند .بیشهترین مقهدار فالونوئیهد در بنهه

و کارتامین را نشان میدهد و تفاوت موجود در سح

گیاهان هفت ساله و کمترین آن در بنه گیاهان یکسهاله

احتمال یک درلد معنیدار بود .بنههای زعفران چهار

مشاهده شد .کمترین مقدار ترکیبات فنل تام ،کروسین

ساله باالترین مقدار فنل تهام (شهکل  ،)4فالونوئیهدها

و پیکروکروسین نیز در تیمار بنههای یکسهاله زعفهران

(شکل  )5کروسین (شکل  ،)6پیکروکروسهین (شهکل

مشاهده گردید که با سایر تیمارها اختالف معنهیداری

 )5و کارتامین (شکل  )1را داشتند که با سایر بنهههای

در سح احتمال  5درلد داشتند.

ددول  :5میانگین مربعات برخی مواد تشکیل دهنده بنه زعفران در سالهای مختلف
درجه آزادی

فنل تام

فالونوئید

کروسین

پیکروکروسین

کارتامین

تیمار

2

**669/5

**465/5

**192/1

**111/3

**136/2

اشتباه

6

0/26

0/14

0/15

1/19

0/21

1/9

1/9

2/5

19

2/2

ضریب تغییرات

* و ** به ترتیب معنیدار در سح احتمال  5و یک درلد و nsعدم معنیداری میباشد.

شکل  :4میزان فنل تام بنههای زعفران با سنین گوناگون

01
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شکل  :5میزان فالونوئید بنههای زعفران با سنین گوناگون

شکل  :6میزان کروسین بنههای زعفران با سنین گوناگون

شکل  :1میزان پیکرو کروسین بنههای زعفران با سنین گوناگون

شکل  :8میزان کارتامین بنههای زعفران با سنین گوناگون
01
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عنالر مغذی در pHهای معمهولی خاکههای زراعهی

بحث
بر اساس گزارشات بسهیاری از محققهین ،کهاربرد

معموال نامحلول و در نتیجه غیر قابل اسهتفاده هسهتند،

کودهای دامیباعث افزایش مهاد آلهی خهاک ،درلهد

اسیدهای هومیک و فولیک حالل از کودهای دامهی و

خلل و فر و تهویه مناسب خاک میشوند که به تبهع

کمپوسههت بهها ایجههاد محههیط اسههیدی و نیههز تشههکیل

آن وزن مخصوص ظاهری خاک که نشانگر فشهردگی

کمپلکسهایی با این کاتیونها ،آنها را به فرم محلول در

و تراکم خاک و چگهونگی تهویهه و سهاختمان خهاک

آب تبدیل کرده و بدینترتیهب آنهها را بهرای گیاههان

Marinari et al.,

قابل استفاده مینمایند .هم نین از فرفهی حهل شهدن

 Nyamangara .)2000و همکاران ( )2019نشان دادند

گاز کربنیک تولید شهده از تجزیهه مهواد آلهی در آب،

که وزن مخصوص ظاهری خاک ،درلد کربن و مهاد

اسید کربنیک تولید میکند که سبب کاهش  pHخهاک

آلههی کههل خههاک ،درلههد خلههل و فههر و هههدایت

و اسیدی شدن محیط میشود .اگر چه اکثر خاکههای

هیدرولیکی با کاربرد کودههای دامهی و مخصولهاً در

زراعی کشور ما قلیایی هسهتند ،کهاربرد کهود دامهیبها

خاکهای با محتوای رس بهاال (سهنگین) تحهت تهأثیر

کاهش اسیدیته خاک ،شهرایط محیحهی و تغذیههای را

قرار مهیگیرنهد .آنهها گهزارش کردنهد کهه بها کهاربرد

برای غالب گیاهان زراعی فراهم میکند اما با توجه به

کودهای آلی درلد خلل و فر خاک افهزایش یافتهه،

خالیت تامپونی خاک هر چند ممکن اسهت مصهرف

فشردگی و تراکم خاک پائین آمهده و بهه تبهع آن وزن

کود در کوتاه مدت تغییراتی را در اسیدیتة خاک ایجاد

مخصوص ظاهری خهاک کهاهش مهییابهد .از فرفهی

نمایند ،امّا این تغییرات گذرا بوده و در دراز مهدت از

هدایت هیدرولیکی و محتوای آب قابل دسترس خاک

بین میرونهد و در کهل اسهیدیتة خهاک چنهدان تغییهر

افزایش و در کل ساختمان خاک بهبود یافته و موجهب

نمیکند (اکبرینیا و همکاران.)1919 ،

مههیباشههد کههاهش مههییابههد (

تهویه مناسب و رشد و گسترش بهتر ریشهه در خهاک

بههر اسههاس نتههایج حالههل از جههدول  9مههیتههوان

مههیشههود .نتههایج آزمایشههات محققههین دیگههری نظیههر

دریافت که خاک مزارع مورد بررسی از لحاظ بافهت و

 Marinariو همکاران ( )2000نیهز مییهد ایهن نتهایج

ساختمان خاک تقریبا یکسان بوده و اختالفهات بسهیار
جزئی وجود دارد .مقدار کربن آلی خهاک نیهز کهه در

هستند.
 )2002( Franzluebbersماده آلی خاک را بعنهوان

سالهای مختلف افزایش یافته بود بدلیل مصرف سالیانه

معیار کلیدی مرتبط با کیفیهت خهاک دانسهته و معتقهد

کودهای دامیمیباشد .از فرفی ترکیبهات آلهی نیهز در

است که میزان گرانوله شدن و دانه بندی و خلل فهر

تیمار چهار ساله و هفت ساله نیز افهزایش معنهیداری

خاک و به تبع آنها هدایت هیدرولیکی خاک با افزایش

داشته است که منجر به افزایش کربن آلهی خهاک نیهز

ماده آلی خاک بحور چشمگیری افزایش مهییابنهد .در

شده است .با توجه به اینکهه شهوری خهاک در تیمهار

این آزمایش با توجه به اینکهه در مهزارع زعفهران ههر

آیش (عدم کشهت زعفهران) بیشهتر از سهایر تیمارهها

ساله از کود دامیاستفاده میشده است ،و از فرفهی بها

میباشد میتوان دلیل آن را افزایش آبیاری و عملیهات

توجه به ترش مواد آلی در خاک که ناشی از حضهور

زراعی دانسهت کهه باعهث شستشهوی عنالهر عامهل

بنههای زعفران میباشد ،افزایش درلد کربن آلهی در

شوری خاک میشود .سایر محققهین افهزایش مصهرف

مزارع هفت ساله و چهارساله نسهبت بهه مهزرع عهدم

کود دامی را عامل افزایش کربن الی خهاک دانسهتهانهد

کشت (شاهد) دور از انتظار نیست .از آنجها کهه اکثهر

(احمههدیان .)1913 ،بههر اسههاس یافتههههای حالههل از
01
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آزمایش میتوان استنباط نمود که مقدار عنالر الهلی

نیز در حال افزایش است احتمال دوم قوی تر بوده و

نیتروژن ،فسفر و پتاسهیم در اثهر کشهت زعفهران فهی

میتوان نتیجه گرفت که ترکیبات فنل تام و کروسین

سالهای متمادی بحور معنیداری افزایش مییابهد .الزم

از بنههای زعفران به تدریج در سالهای مختلف

به اکر است که هر ساله تنها کود شیمیایی مصرفی در

رشدی خار

شده و وارد خاک مزرعه میگردند

هر یک از مزارع زعفران در این آزمهایش مقهدار 100

( .)Mardani et al., 2015بر اساس محالعهای که

کیلوگرم کود نیتهروژن بهوده اسهت و سهایر کودههای

حسنی ( )1930بر روی اثر اللوباتیک بقایای اندام

شیمیایی مصرف نمیشدند .این کود نیز هر ساله بر اثر

هوایی و کورم زعفران بر رشد گیاهان زراعی داشتند

آبشویی ،تجزیه و یا مصهرف گیهاهی از خهاک خهار

مشخص گردید مواد فنلی و مواد موثر موجود در

شده و احتمال باقیماندن آن در مزرعهه بسهیار انهدک

کورم سبب تحریک رشد گیاهان زراعی میشود که

است (احمدیان .)1913 ،از فرفی هر سهاله مقهدار 10

این اثر در ارقام تابستانه بیشتر از ارقام زمستانه است

تن در هکتار کود گاوی نیز به خاک اضهافه مهیشهده

چرا که دلیل خالیت تبخیری و تصعیدی در مورد

است که این مقهدار در افهزایش عنالهر خهاک نقهش

این متابولیتها در فصل زمستان از میزان مواد موجود

چندانی ندارد .بنابراین میتوان افزایش غلظت عنالهر

در خاک کاسته میشود .از فرفی فبق نتایج فرح

نیتروژن ،فسفر و پتاسهیم در خهاک مهزارع زعفهران را

حاضر مزرعه چهارساله دارای مقادیر بیشتری از انواع

ناشی از اثراتی دانست که خود گیاه زعفران بهر خهاک

متابولیتهای ثانویه نسبت به مزرعه ده ساله است .در

گذاشته و باعث افزایش غلظت عنالر مذکور میشود.

این رابحه گزارش شده است با افزایش عمر کورم از

این عقیده وجهود دارد کهه بعهد از کشهت زعفهران و

میزان تراوش و تولید متابولیتهای ثانویه و مواد موثر

برداشت آن پس از گذشهت بهیش از  10سهال ،خهاک

کاسته میشود (.)Matereska, 2002

باقیمانده بسیار حاللخیز بوده و برای کشهت گیاههان
پر توقع بسیار مناسب است (سهعیدیراد و مختاریهان،

نتیجهگیري نهایی

 .)1911نتایج حالل از این پژوهش با نتهایج سهعیدی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد مزرعه چهار ساله

راد و مختاریان ( )1911هم سو نیسهت چهون مزرعهه

زعفران باالترین مقدار عنالر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

چهارسههاله زعفههران از نظههر میههزان عنالههر پرمصههرف

را نسبت به مزارع دیگر و شاهد دارا بود .هم نین

 N/P/Kدر وضعیت بهتری نسبت بهه سهایر مهزارع در

مقایسه بنه حالل از مزارع یک ،چهار و هفت ساله

سنین باالتر و پایین تر قرار دارد.

زعفران از لحاظ ترکیبات آلی فنل تام ،فالونوئید،

نتایج تحقیق حاضر نشان داد ترکیبات مهم بنه در

کروسین ،پیکروکروسین و کارتامین نشان داد که

سال چهارم بیشترین مقدار را داشت و بعد از آن در

ترکیبات مذکور در بنههای مزارع چهار ساله بهفور

سال هفتم رشدی غلظت آنها در بنه کاهش یافت .دو

معنیداری بیشتر از مزارع یک و هفت ساله بود.

احتمال برای کاهش ترکیبات وجود دارد .احتمال اول
اینکه نوع ترکیبات آلی گیاه ،تغییر یافته و به ترکیبات
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