
 

های عملکرد گل حسرت تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص
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  5محمود شور -4رضا خراسانی -3مهدی پارسا -*2پرویز رضوانی مقدم -1هما عزیزی

 11/12/1393تاریخ دریافت: 

 24/05/1395تاریخ پذیرش: 
 

 چکیده

های التهابی نظیر نقرس کاربرد دارد. جهت بررسی تأثیر منابع کودی و وزن بنه ماده مؤثره آن در درمان بیماری گل حسرت گیاهی دارویی است که
تیمار در دو  16های کامل تصادفی با سه تکرار و های مرتبط با عملکرد گل حسرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکمادری بر شاخص
گرم(، کود  40و بیشتر از  40زرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارها شامل: وزن بنه مادری )کمتر از در م1391-1393سال زراعی 
کیلوگرم در هکتار( بودند. در سال اول آزماای    25کیلوگرم در هکتار( و کود فسفر )شاهد و  50تن در هکتار(، کود نیتروژن )شاهد و  50گاوی )شاهد و 
ر ها به دلیل تن  ناشی از انتقال بنه و عدم استقرار مناسب گیاه، گل ندادند. نتایج در سال دوم آزمای  نشاان داد کاه تیمارهاای آزماای  اثا     بیشتر بنه
تعاداد   های مادری بزرگتر، در پایان فصل رشد از عملکرد بیشتری برخوردار بودند. بیشترین. بنه(≥05/0p)های مطالعه شده داشتند داری بر شاخصمعنی

گرم در متر مربع(، عملکارد   7/225تر بود. با کاربرد کود گاوی، عملکرد بنه )های مادری بزرگگل، تعداد کپسول، تعداد و وزن خشک دانه مربوط به بنه
گارم( و شااخص    49/16وزن هزار داناه )  درصد( نسبت به شاهد افزای  یافت، ولی 81/76گرم در متر مربع( و شاخص برداشت بنه ) 1/293بیولوژیک )
باا   های مطالعه شاده نداشات.  داری بر شاخصمصرف کود اوره به صورت منفرد اثر معنی درصد( در تیمار کود گاوی کاه  یافت. 536/5برداشت بذر )

اوی و کود فسفره سابب  کود گ کاربرد توأم افزای  یافت.وزن خشک دانه، عملکرد و وزن هزار دانه کاربرد سوپرفسفات عملکرد بنه، عملکرد بیولوژیک، 
توان با مصرف بهینه و متعادل کود گاوی و فسافره باه   افزای  عملکرد بنه شد. از آنجا که هم بنه و هم بذر این گیاه دارای مواد مؤثره دارویی است، می

 عملکرد مناسب دست یافت.
 

 سورنجان، کود دامی، کود شیمیاییاجزای عملکرد، های کلیدی: واژه

 

  5 4 3 2 1 مقدمه
تنوع گیاهی فراوان و زمینه رشد گیاهان دارویی، باعث شده ایران 

شمار آیاد،   یکی از بهترین مناطق جهان جهت تولید گیاهان دارویی به
اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی مشروط بر وجود اطالعات دقیاق  

های گیاهان دارویی در  با توجه به اینکه برخی گونه(. 6و علمی است )
اند،  برداری قرار گرفتههای طبیعی بی  از حد ظرفیت مورد بهره هعرص

(. گال حسارت   11رساد ) ها ضاروری باه نظار مای    سازی آن لذا اهلی
)سورنجان( از جمله گیاهان دارویی است که اهلی نشاده اسات. ایان    
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ساین و  باشد کاه کلشای  می 6گیاه غنی از آلکالوئیدهای ایزوکوئینولین
ساین شاامل   هاست. اثارات درماانی کلشای   نترین آکلشیکوزید، مهم

اثرات ضد سرطان، ضد رماتیسم، ضد التهاب، تنها درماان اختصاصای   
ای، ( و بیمااری تاب مدیتراناه   27 و 25، 13، 4، 1بیماری نقرس حاد )
( 39(، فیباروز کبادی و سایروز کبادی پیشارفته )     15سندرم بهجات ) 

 پلوئیادی )دو جهت ایجااد پلای   ،باشد. همچنین در بیولوژی گیاهی می
(. نکته حائز اهمیات ایان   29رود )ها( به کار میبرابر کردن کروموزوم
آید، زیارا تولیاد   سین هنوز از منابع گیاهی به دست میاست که کلشی
های شیمیایی، از نظر اقتصادی مقرون باه صارفه نیسات    آن به روش

 (.38 و 17)
و دارای  (19)است  7های هیسترانتوسگل حسرت از انواع ژئوفیت

باشد. این گیاه چندساله متعلق می 8ای زیرزمینی از نوع بنهساقه ذخیره

                                                 
6- Isoquinoline 

7- Hysteranthous 

8- Corm 
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، از چرخه زندگی غیرمعماولی برخاوردار اسات.    1به خانواده کلشیکاسه

و پی  از ظهاور   2های گل حسرت در انتهای شهریوربسیاری از گونه

رساد. در طبیعات،   مای  3ماهخردادها به گل نشسته و میوه آن در برگ
های این گیاه در فصل زمساتان )از دی تاا اسافند( و نیاز پا  از      هبن
دهی در تابستان )از تیر تا شهریور( وارد مرحله استراحت )خاواب(  میوه
شوند. هرساله یک بنه مادری، یک و گاهی اوقات دو تا بنه دختری می

 (. 39کند )تولید می
وساط  ای است که تجذب عناصر معدنی توسط گیاه فرآیند پیچیده

(. 42گردد که با یکدیگر اثر متقابال دارناد )  عوامل متعددی تعیین می
های مختلف جن  گل حسارت نشاان   مطالعات انجام شده روی گونه

دادند که مقدار عناصر غذایی ماکرو )پرنیاز( هم برای رشد و تولید بناه  
 .(38) های ثانویه حائز اهمیت استو هم از نظر میزان متابولیت

کننده رشاد  لخیزی خاک یکی از عوامل اصلی تعیینمدیریت حاص
از  (.30) شاود محساوب مای  و عملکرد کمّی و کیفی گیاهان دارویای  

طرفی گیاهان پیازدار در مقایسه با سایر گیاهان نیازمند توجه بیشتری 
عمقای  هاای کام  از نظر مدیریت تغذیه هستند، به دلیل این که ریشاه 

تحارک در خااک، مشاکل    کام داشته و از نظر جذب عناصار غاذایی   
(. تاکنون در مطالعات مختلفی اثرات کااربرد مناابع   14بیشتری دارند )

ای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاهان دارویی مورد تغذیه
هاای بادون خطاری    مطالعه قرار گرفته است. کودهاای آلای فاراورده   

. (46)توانند بارای پایاداری کشااورزی مناساب باشاند      هستند که می
نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث افزای  عملکرد و بهبود کیفیت گیاهان 

عنصری مهم و حیاتی بارای گیااه باه شامار     (. نیتروژن 30شوند )می
ها، اسیدهای نوکلئیاک و کلروفیال وجاود دارد و     رود و در پروتئین می

باشد و مقادار   رفتن می دست بی  از عناصر غذایی دیگر در معرض از
در حادود   .(12د )باشا  آن کمتر از نصف مقدار به کار رفته می بازیافت
دهد. مقادار فسافر   درصد وزن خشک گیاهان را فسفر تشکیل می 2/0

قابل جذب گیاه در خاک توسط عوامل متعددی نظیر واکان  خااک،   
غلظت یون کلسیم، میزان موادآلی خاک، ناوع و مقادار رس، رطوبات    

 (.10شود )یشه کنترل میخاک، بافت خاک، ترشحات و تراکم ر
دار بوسیله مقدار کل ماواد غاذایی ذخیاره    وزن بنه در گیاهان بنه

شاود.  شده در بنه توسط گیااه از طریاق فرآیناد فتوسانتز تعیاین مای      
( .Allium altissimum Regelتحقیقات انجام شده در گیاه موسایر ) 

، دهد که با افزای  نیتاروژن و وزن پیااز در هنگاام کاشات    نشان می
 (. 18یابد )میزان تولید موسیر افزای  می

از آنجاکه گل حسرت به صورت اهلی شده از نظر زراعی در ایران 
شود شود و تنها بصورت پراکنده، در عرصه طبیعی یافت میکشت نمی

                                                 
1- Colchicaceae 

2- September 

3- June 

و از طرفی تحقیقات انجام شده روی این گیااه در جهاان و خصوصاا     
نق  انادازه   یبررسبا هدف باشد، لذا این آزمای  ایران بسیار کم می

هاای  شااخص بار  و شیمیایی آلی  یکاربرد کودها در زمان کاشت، بنه
 Colchicum kotschyi) گیاه دارویی گل حسارت عملکرد مرتبط با 

Boiss.) .در شرایط آب و هوایی مشهد انجام شد 
 

 ها مواد و روش
هاای کامال   این آزمای  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

در مزرعاه   1393-1391تیمار در دو ساال   16با سه تکرار و  تصادفی
هاای گال حسارت    تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجارا شاد. بناه   

های که یکی از گونه Boiss. Colchicum kotschyi مربوط به گونه
(، در فصل تابستان کاه گیااه وارد فااز    36باشد )بومی کشور ایران می

(، از عرصه طبیعی آن واقع در رشته 1391)تابستان  گردداستراحت می
های بینالود منطقه فریزی از خاک برداشت شد. باه دلیال تفااوت    کوه

آوری شده از نظر وزنی وجود داشت های جمعبسیار زیادی که بین بنه
سازی اثر وزن بنه در بین تیمارها، اندازه بنه مادری به  و جهت یکسان

ر گرفته شد. باه ایان منظاور    عنوان یکی از فاکتورهای آزمای  در نظ
 40ها و به دست آوردن متوسط وزنی آنها، وزن پ  از توزین کلیه بنه

ها به دو گرم به عنوان وزن مبنا در نظر گرفته شد و بر این اساس بنه
بنادی   گرم )درشات( دساته   40گرم )ریز( و بی  از  40دسته کمتر از 
ی نشده اسات، جهات   که این گیاه اهل(. با توجه به این1شدند )شکل 

آزمودن واکن  کودپذیری آن پا  از آناالیز خااک مزرعاه و عرصاه      
از یک سطح کودی مناسب اساتفاده شاد. بار ایان      (،1طبیعی )جدول 

اساس فاکتورهای آزمای  شامل اندازه )وزن( بنه مادری در دو ساطح  
گرم(، کود گاوی در دو ساطح شااهد    40گرم و بیشتر از  40)کمتر از 
تن در هکتار، کود شیمیایی نیتاروژن در دو ساطح    50رد( و )عدم کارب

کیلاوگرم در   50شامل شاهد و کاربرد یک ساطح مناساب کاود اوره )   
هکتار( و کود شیمیایی فسفر در دو سطح شاهد و کاربرد یاک ساطح   

کیلوگرم در هکتار( بودند. باه منظاور    25مناسب از کود سوپرفسفات )
ی زمین شامل شخم اولیه و دیساک  ساز اجرای آزمای ، عملیات آماده

متر  1×1هایی به ابعاد انجام و پ  از تسطیح زمین بوسیله لولر، کرت
ها از یکدیگر یک متر در نظر گرفته شد. در ایجاد شد. فاصله بین کرت

سال اول آزمای ، کود گاوی و سوپرفسفات پای  از کاشات و در ساال    
( به صاورت  1392ر مرداد ها ددوم پی  از گلدهی )همزمان با خواب بنه

دستی بر اساس نقشه طرح به خاک افزوده و بطور کامل با خاک مخلوط 
-ماه )زمان ظهور برگشدند و کود اوره در هر دو سال آزمای ، اوایل دی

به صاورت   1391ها( به خاک افزوده شد. کاشت در تاریخ هفتم شهریور 
ضادعفونی باا    عرصاه پا  از   آوری شده ازهای جمعدستی انجام و بنه

متار در عماق   سانتی 25ک  کاپتان )به نسبت دو در هزار( با فاصله قارچ
متری خاک )بسته به اندازه بنه( کشات شادند. عملیاات    سانتی 15تا  12

 های الزم انجام شد.های هرز بر حسب نیاز در زمانآبیاری و وجین علف
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A B 

  
C D 

  

ها  (، گلB، بنه، غالف برگ و برگ گیاه )(Aبندی شدند )گرم تقسیم 40که بر اساس آن به دو دسته کمتر و بیشتر از های مختلف بنه اندازه -1شکل 

(Cو شروع شکل ،) گیری میوه ( های گل حسرتD) 
Figure 1- (A) Different sizes of corms which were categorized into two groups: less than 40 grams and more than 40 grams, 

(B) corm, leaf sheath and leaf, (C) flowers, and (D) initial fruits establishing of Colchicum 
 

 مزرعه و عرصه طبیعيرخي خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك ب -1جدول 
Table 1- Soil chemical and physical properties of farm and natural site 

 پتاسیم قابل جذب
Absorbable 

potassium 

(mg.kg-1) 

 قابل جذبفسفر 

 
Absorbable 

phosphorous 

(mg.kg-1) 

 نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 هدايت الکتريکي

  
EC  

(dS.m-1)  

 

 اسیديته
pH 

 شن
Sand 

(%) 

 سیلت
Silt 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 خاك نمونه 
Soil 

sample 

230 13.00 0.092 2.77 7.73 19.59 31.95 48.46 
 مزرعه
Farm 

230 15.40 
 

0.086 
 

0.94 7.62 50.50 26.50 24.00 
 عرصه

Natural 

site 

 
با شروع گلدهی در انتهای شهریور، تعداد گل در واحاد ساطح در   
هاا و  فواصل زمانی مشخص ثبت شاد. باا زرد شادن تادریجی بارگ     

ای تغییر یافت )اواخر خارداد(،  ها از سبز به قهوهکه رنگ کپسولزمانی
متار مرباع )نیمای از کارت(      ساانتی  5000سطحی معاادل   گیاهان از

عملکارد بیولوژیاک،   برداشت شده و صفات عملکرد بنه، عملکرد بذر، 
تعداد و وزن خشک بذر در بوته، تعاداد و وزن خشاک میاوه در بوتاه،     
وزن هزار دانه، شاخص برداشت )بر اساس بنه( و شاخص برداشت )بر 

( HIحاسابه شااخص برداشات )   گیری شد. بارای م اساس بذر(، اندازه
  :(44) زیر مورد استفاده قرار گرفت  معادله

 

برای محاسبه شاخص برداشت بنه، وزن بنه خشک شده )گرم در 
متر مربع( به عنوان عملکرد اقتصادی و وزن خشک کل بوتاه شاامل   
بنه، برگ، ساقه و بذر )گرم در متر مربع( به عنوان عملکرد بیولوژیاک  

نظر گرفته شد. برای محاسبه شاخص برداشت بذر نیز وزن خشک در 
بذر )گرم در متر مربع( به عنوان عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شاد.  

ها قطعه قطعاه شاده و در هاوای آزاد    برای تعیین وزن خشک بنه، بنه
 بدون نور مستقیم، خشک شدند.
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 ( در سال دوم آزمايش Colchicum kotschyi Boissیاه دارويي گل حسرت )های مرتبط با عملکرد گتجزيه واريانس شاخص -2جدول 

Table 2- Analysis of variance for yield characters of Colchicum kotschyi Boiss. at the second year of experiment 

شاخص برداشت 

 بذر
Seed HI 

شاخص 

برداشت 

 بنه
Corm 

HI 

تعداد دانه 

 دربوته
Seed 

number 

per plant 

وزن خشک 

 دانه

Seed dry 

weight 

تعداد کپسول 

 در بوته
Capsule 

number per 

plant 

وزن 

خشک 

 کپسول
Capsu

le dry 

weight 

وزن هزار 

 دانه
1000-seed 

weight 

تعداد گل 

در متر 

 مربع
Flower 

number 

per m-2 

 

 عملکرد بنه

Corm 

yield 

 عملکرد بذر
Seed 

yield 

عملکرد 

 بیولوژيک
Biological 

yield 

 درجه آزادی
df 

منابع 

 تغییرات
Sources 

of 

variation 

*** ns ** *** *** *** *** ** *** *** *** 1 S 
*** *** ns *** ns ns *** *** *** *** *** 1 C 
ns ns ns ** ns ns * *** ns ** ns 1 S × C 
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 1 N 
ns ns ns ns ns ns ns ns ** ns * 1 S × N 
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 1 C × N 

* ns ns ns ** ns ns ns ns ns * 1 
S × C 
× N 

ns ns ns *** ns ns *** ns *** *** *** 1 P 
* ns ns * ns ns ns ns ns * ns 1 S × P 
ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns 1 C × P 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 1 
S × C 
× P 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Ns 1 N × P 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Ns 1 
S × N 

× P 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns * 1 
C × N 

× P 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 1 
S × C 

× N × 
P  

- - - - - - - - - - - 30 
 خطا

Error 

12.47 3.01 13.17 13.94 19.43 
30.7

7 
5.80 27.22 6.72 13.94 5.47 - 

ضریب 
 تغییرات

CV(%) 

S*وزن بنه : (corm weight ) ؛C:  گاویکود (cow manure ) ؛N :کود اوره (urea ) ؛Pکود سوپرفسفات : (superphosphate) 
 یدارپنج درصد و عدم معنی درصد، ، یکدرصد دهمدار در سطح احتمال یک به ترتیب معنی nsو  * ،**، ***

 ***, **, * and ns: significant at 0.1%, 1%, 5% and non significant, respectively  
 

هااا و ترساایم نمودارهااا بااا اسااتفاده از     تجزیااه و تحلیاال داده 
  و مقایسااه SAS Ver. 9.1 ،MS Excel Ver.11 افزارهااای ناارم

درصد انجاام   5در سطح احتمال  LSDاز آزمون  ها با استفاده میانگین
 شد.

 

 نتايج و بحث

ها به دلیل تن  ناشی درصد بنه 50در سال اول آزمای  بی  از 

و عدم استقرار مناسب گیاه، گل ندادند. به همین جهات   1از انتقال بنه
(. پوتارد و گیراردین 2نتایج مربوط به سال دوم ارائه شده است )جدول 

 Colchicumآزمایشی کاه بار روی گال حسارت گوناه      ( نیز در 40)

autumnale  ،در طی چهار سال متوالی در کشور فرانسه انجام دادناد 
( گیاهان عمال  هیچ 1994و  1993گزارش کردند که در دو سال اول )

گل و بذری تولید نکردند و بیان داشتند کاه احتمااال  دلیال آن تان      

                                                 
1- Transplanting 

 ده است.حاصل از نشاء کاری )انتقال نشاء( بو
 

 اثر وزن بنه مادری روی عملکرد گیاه

دار نتایج نشان داد که اثر وزن بنه مادری بر عملکارد گیااه معنای   
هایی که در زمان کاشت، وزن بیشتری داشاتند، در  . بنه(≥05/0p)بود 

پایان فصل رشد نیز عملکرد بنه و عملکرد کال )بیولوژیاک( بااالتری    
باودن ذخاایر بیشاتر جهات رشاد       ( که به دلیال دارا 3داشتند )جدول 

اساسا  اندازه و وزن بنه بوسیله مقادار کال ماواد غاذایی     باشد، زیرا  می
شود. ذخیره شده در بنه توسط گیاه از طریق فرآیند فتوسنتز تعیین می

دهند که رشد اولیه گیاه و توان حیااتی آن بوسایله   تحقیقات نشان می
حال رشد، توسط بنه تعیین  مقدار مواد غذایی فراهم شده برای گیاه در

دار گالیااول در آزمایشاای کااه باار روی گیاااه بنااه  (. 35شااود )ماای
(Gladiolus grandiflorus cvs.    انجام گرفت، مشاخص شاد کاه )

های دختری تولید شده بازاء هر گیاه و اندازه بنه تولیاد شاده   تعداد بنه
د های متوساط و کوچاک باو   تر بیشتر از بنههای مادری درشتدر بنه



 363     ...هاي عملکرد گل حسرتتأثیر كودهاي گاوي، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص

وزن پیازهای دختری تولیادی در گال ماریم    . در آزمایشی مشابه (26)
(Polianthes tuberosa L.    با افزای  اندازه پیااز در زماان کاشات )

تر دارای مواد فتوسنتزی افزای  یافت، به دلیل این که پیازهای بزرگ
باا  ( بیان نمودند که 18). عیشی رضایی و همکاران (3)بیشتری بودند 
 Alliumن پیاز در هنگاام کاشات، میازان تولیاد موسایر )     افزای  وز

altissimum Regel.یابد. همچنین با افزای  وزن پیااز  ( افزای  می
درصد افزای  در عملکارد پیااز    50گرم،  20به  10در زمان کاشت از 

( به دلیال افازای  سارعت رشاد گیااه و      .Allium cepa Lخوراکی )
زاده اول و حساان .(32)شاد  افازای  طاول دوره رشاد پیااز مشااهده      

گزارش کردند کاه در   (31مولینا و همکاران )به نقل از  (21همکاران )
ها نسابت باه   تر تقسیم سلولی و به دنبال آن رشد برگهای بزرگبنه
هاا امکاان   افتد. رشاد زودتار بارگ   تر زودتر اتفاق میهای کوچکبنه

استفاده بیشتر از شرایط محیطای و افازای  میازان ماواد فتوسانتزی      
تر های بزرگساخته شده را به دنبال دارد و در نهایت موجب ایجاد بنه

نشان نتایج حاصل از بررسی اثر وزن بنه شود. در پایان فصل رشد می
داده است که با افزای  اندازه بنه، سطح برگ و تولید ماده خشاک در  

یشتر بوده که در نهایت منجر به تولیاد بیشاتر   بطی دوره رشد زعفران 
 (.42شود ) یمهای دختری در پایان دوره رشد بنه

های مربوط به عملکرد بذر تحت تأثیر نتایج نشان داد که شاخص
تر از تعداد های مادری درشت. بنه(≥05/0p)تیمار وزن بنه قرار گرفتند 

( در بوته، تعداد داناه  350/3عداد کپسول )(، ت73/24گل در متر مربع )
گارم در بوتاه( و وزن هازار داناه      324/1(، وزن خشک دانه )84/67)
نشاان  هاا  بررسای (. 2گرم( بیشتری برخوردار بودناد )جادول    37/18)

باین وزن بناه و تولیاد    ( .Crocus sativus L)در زعفاران  دهاد   مای 
باه  . (29)دارد های دختری و عملکرد گل همبستگی مثبات وجاود    بنه

دار نظیار  رسد که در گل حسارت همانناد ساایر گیاهاان بناه     نظر می
زعفران، اندازه بنه با تعداد گل تولیاد شاده رابطاه مساتقیم دارد، لاذا      

تر به دلیل داشتن جوانه زایشای بیشاتر و تولیاد    های مادری درشت بنه
وردار گل بیشتر، در انتهای فصل از میوه و به تبع آن دانه بیشتری برخ

های ریشهگزارش نمودند که کاشت ( نیز 24کاپیال و همکاران ) بودند.
زیاره  )دانه بیشاتر( در   تر منجر به حصول عملکرد باالتربزرگ ایغده
 د.وش( میBunium persicum)سیاه 

داری بر شاخص برداشات بناه نداشات    اندازه بنه مادری اثر معنی
(05/0p≤)تر از شاخص های کوچکه. در مورد شاخص برداشت بذر، بن

تار برخاوردار بودناد    های بازرگ برداشت بذر بیشتری در مقایسه با بنه
(05/0p≤)  تر سهم بذر در های بزرگ(، به عبارت دیگر در بنه3)جدول

تار بسایار نااچیز    هاای کوچاک  افزای  عملکرد کل گیاه نسبت به بنه
 است.

 

 اثر کود دامی روی عملکرد گیاه

دار باود  هاای مطالعاه شاده معنای    اکثر شااخص اثر کود دامی بر 
(05/0p≤) تن در هکتار کود گاوی، عملکرد خشک بناه   50. با کاربرد
گارم در متار    1/293گرم در متر مربع(، عملکارد بیولوژیاک )   7/225)

در پایاان فصال رشاد    درصاد(   81/76مربع( و شاخص برداشت بناه ) 
کودهاای آلای    (. از آنجاا کاه  3نسبت به شاهد افزای  یافت )جادول  

باعث بهبود ساختمان خاک، توسعه بهتر ریشه، تنظیم دماای خااک و   
های مفید، فراهم کاردن عناصار غاذایی بارای     جمعیت میکروارگانیزم

شاوند  گیاه و نیز کمک به بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیااه مای  
، بنابراین اعمال کود دامی با فراهم نمودن کلیه مزایای ذکر شده، (30)

بهبود رشد رویشی و عملکارد بناه گردیاد. آزادساازی آهساته       موجب
عناصر غذایی از کود گاوی در طول فصل رشد و بنابراین میزان اندک 
آبشویی مواد غذایی درمقایسه با کاود اوره جنباه مثبات اثرگاذار کاود      

دهند که کاربرد کود گاوی سبب . تحقیقات نشان می(47)گاوی است 
( .Polianthes tuberosa L)پیاز گل مریم دار عملکرد افزای  معنی

( نیز نشان داد که مصارف کاود   7(. نتایج تحقیق امیری )25شود )می
ثری در افزای  عملکارد  ؤدامی در مقایسه با تیمار شاهد نق  بسیار م

 های زعفران داشت.بنه
تعداد و وزن خشک کپسول در بوته و تعداد داناه در بوتاه تحات    

. از آنجا که تعداد میاوه و  (≥05/0p)قرار نگرفتند  تأثیر تیمار کود دامی
احتماال  عوامل تعیین  (،39)شود دانه در زمان گلدهی و لقاح تعیین می

نسبت به زمان برداشت از  زمان گلدهیگیاه، در  درکننده عملکرد بذر 
زیرا تعداد کپسول در گیاه و تعداد باذر در   ،اهمیت بیشتری برخوردارند

تنهاا  رساد  به نظار مای   لذا شوند.ل لقاح تعیین میکپسول در طی عم
هاا تغییار نمایاد،    یند رشد و نمو کپسولآتواند در طی فرعاملی که می

. نتایج نشان داد که وزن خشاک داناه در بوتاه و    وزن هزار دانه است
وزن هزار دانه، عملکرد دانه و همچنین شاخص برداشت بذر در تیماار  

رسد (. به نظر می3کاه  یافت )جدول کود گاوی در مقایسه با شاهد 
که کود گاوی با فاراهم نماودن رشاد رویشای مناساب و بااال باردن        
عملکرد بنه، سبب کم شدن سهم دانه )وزن خشک داناه( در مقایساه   

گاردد. ضامن ایان    با بنه در عملکرد کل گیاه )عملکرد بیولوژیکی( می
فتوسانتزی  که ممکن است رقابت بین بنه و بذر بارای دریافات ماواد    
در همین راساتا  سبب کاه  وزن دانه در تیمار کود گاوی شده باشد. 

( با بررسای اثار ساطوح مختلاف کاود      5علیرضایی نغندر و همکاران )
 Colchicum)سین گل حسرت نیتروژن بر عملکرد بنه و میزان کلشی

kotschyi Boiss.)  تحت شرایط رویشگاه مشاهده نمودند که وزن تر
باشد.تیمار شاهد بیشتر از تیمار کود نیتروژن میو خشک بذر در 
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Table 3- The effect of mother corm weight and cow manure on yield characters of Colchicum kotschyi Boiss 

شاخص 

برداشت 

 بذر 
Seed HI 

(%) 

شاخص 

برداشت 

 بنه 
Corm 

HI (%) 

وزن خشک 

 دانه 
Seed dry 

weight 

(g per 

plant) 

تعداد 

دانه در 

 بوته
Seed 

numbe

r per 

plant 

وزن 

خشک 

 کپسول 
Capsul

e dry 

weight 

(g.m-2) 

تعداد 

کپسول در 

 بوته
Capsul

e 

numbe

r per 

plant 

تعداد گل 

در متر 

 مربع 
Flower 

numbe

r per 

m-2 

 

وزن هزار 

 دانه 
1000-

seed 

weight 

(g) 

عملکرد 

 بیولوژيک 
Biologi

cal 

yield 

(g.m-2) 

عملکرد 

 بذر 

Seed 

yield 

(g.m-2) 

عملکرد 

 بنه 

Corm 

yield 

(g.m-2) 

 کود گاوی 
Cow 

manure 

(t.ha-1) 

وزن بنه 

 مادری 
Mother 

corm 

weight  

(g) 

8.762 75.50 1.036a 60.61a 0.528a 1.958a 19.43a 17.23a 182.9a 15.54a 138.7a - 40> 

5.690 75.49 1.324b 67.84b 0.753b 3.350b 24.73b 18.37b 356.2b 19.86b 269.5b - 40< 

0.531 - 0.097 4.987 0.116 0.304 3.543 0.609 8.698 1.454 8.081 - 
LSD 

(0.05) 

8.889a 74.17a 1.366b 65.30 0.646 2.7 26.83a 19.12b 246.0a 20.49b 182.5a 0 - 

5.536b 76.81b 0.994a 63.14 0.636 2.6 17.33b 16.49a 293.1b 14.91a 225.7b 50 - 

0.531 1.338 0.097 - - - 3.543 0.609 8.698 1.454 8.081 
LSD 

(0.05) 
- 

 

 اثر کودهای شیمیایی مورد آزمایش روی عملکرد گیاه

کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت  50 مصرفدر این آزمای  
. (≥05/0p) های مطالعه شاده نداشات  داری بر شاخصمنفرد اثر معنی

دهند که بیشتر گیاهان دارویی پاسخ مستقیمی باه  تحقیقات نشان می
رسد که تأثیر نااچیز  به نظر می (.14دهند )افزای  نیتروژن نشان نمی

کود اوره احتماال  به دلیل کم بودن مقدار نیتروژن بکار رفتاه در تیماار   
گرم نیتاروژن   3/2نیتروژن است )معادل درصد  46کود اوره که دارای 
تواند از جملاه  آبشویی احتمالی کود اوره نیز میباشد. در متر مربع(، می

رساد کاه   بناابراین باه نظار مای     د.دالیل عدم اثرگذاری این کود باش
استفاده از سطوح بیشتر کاود اوره بتواناد موجاب اثرگاذاری احتماالی      

در همین رابطاه علیرضاایی نغنادر و     نیتروژن بر روی رشد گیاه شود.
( در آزمایشی با بررسی سطوح مختلف کودهای زیساتی و  5همکاران )

( .Colchicum kotschyi Boissشیمیایی نیتروژن در گال حسارت )  
کیلاوگرم   100به این نتیجه رسیدند که بیشترین وزن تر بنه در تیمار 

( در بررسی اثر مقادیر 35آید. پنت )کود شیمیایی نیتروژن به دست می
کیلاوگرم   50مختلف نیتروژن بر عملکرد بنه گالیول بیاان نماود کاه    

نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد بنه را در مقایسه باا شااهد تولیاد    
 نماید.یم

های مطالعه شاده  اثر کود شیمیایی سوپرفسفات بر برخی شاخص
کیلااوگرم در هکتااار کااود   25. بااا کاااربرد (≥05/0p)دار بااود معناای

عملکاارد گاارم در متاار مربااع( و  6/216سوپرفساافات، عملکاارد بنااه )
نساابت بااه شاااهد افاازای  گاارم در متاار مربااع(  3/284بیولوژیااک )

اند کاه  اری از محققین گزارش نمودهبسی. (4جدول )داری داشت  معنی
داری بر روی فتوسنتز برگ و متابولیسم کربن در کمبود فسفر اثر معنی

(. ممانعت از فتوسنتز ناشای از کمباود فسافر عمادتا      45گیاهان دارد )
( یاا  RUBPبیسفسافات )  5و  1ناشی از کاه  اندازه مخزن ریبولوز 

فزای  فتوسنتز و تولید بیشتر لذا با ا(. 37باشد )می ATPتولید ناکافی 
مواد غذایی در شرایط تأمین فسفر، انرژی بیشتری در بنه ذخیره شاده  

مشاهده نیز ( 16شود. چاجی و همکاران )های بزرگتری تولید میو بنه
هاای گیااه   نمودند که کاربرد فسفر باعث افزای  وزن تر و خشک بنه

 ،یاول انجاام گرفات   شود. در آزمایشی که بر روی گیاه گالزعفران می
مشخص شد که با افزای  کود فسفر، عملکرد بنه در مقایسه با شاهد 

 (. 35کند )افزای  پیدا می
گارم در بوتاه(،    268/1با مصرف کود فسافر، وزن خشاک داناه )   

گرم(  86/18گرم در متر مربع( و وزن هزار دانه ) 02/19عملکرد دانه )
از  یکای فسافر  (. 4ول )جاد  (≥05/0p)نسبت به شاهد افزای  یافات  

صر در تغذیه گیاهی بوده و برخالف نیتروژن که در رشد اترین عن مهم
در رشد زایشی و تشکیل گل، میاوه و  فسفر ، اهمیت داردرویشی گیاه 
اناد کاه کاود    تحقیقات نشاان داده  (.46باشد ) یتر و موثرتر م بذر مهم

مایشای کاه   . در آز(2دهاد ) فسفر عمدتا  عملکرد زایشی را ارتقااء مای  
( بر روی موسیر انجام دادند، مشاخص شاد کاه    8عارفی و همکاران )

کاربرد کود فسفر، سبب افزای  عملکرد بذر در مقایسه با شااهد شاد.   
های مطالعه شاده تحات تاأثیر تیماار کاود فسافر قارار        سایر شاخص
 (. 4نگرفتند )جدول 

 

 اثرات متقابل تیمارها

دار سابب افازای  معنای   کود گااوی و کاود فسافره     کاربرد توأم
. بیشاترین عملکارد بناه در تیماار کااربرد      (≥05/0p)عملکرد بنه شد 

گارم در متار مرباع( و     9/242تلفیقی کود گاوی و کود سوپرفسافات ) 
کمترین آن در تیمار شاهد )عدم کاربرد کود گاوی و سوپرفسفات( باه  

سد ر(. به نظر می2گرم در متر مربع مشاهده شد )شکل  5/174میزان 
تواناد اثار مثبات    که کاربرد همزمان کود گاوی و شیمیایی فسفر، مای 

بر روی عملکرد بنه داشته باشد. کاود دامای باا فاراهم      1تشدید کننده
کردن عناصر غذایی برای گیاه و نیز کمک باه بهباود جاذب عناصار     

                                                 
1- Synergistic 
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غذایی توسط گیاه سبب افزای  جذب عناصری مانند فسافر گشاته و   
د، اثار مثبتای بار عملکارد بناه داشاته اسات. در        لذا تلفیق این دو کو

قطر و وزن تر بنه در تیمار تلفیقی کود آلای  آزمایشی در گیاه گالیول، 

در همین راساتا تلفیاق کاود    . (20) حداکثر بود NPK و کود شیمیایی
حیوانی با کود فسفر و نیتروژن بیشترین عملکرد بنه زعفاران را تولیاد   

 (.7نمود )
 

 های مرتبط با عملکرد گیاه دارويي گل حسرت اوره و سوپرفسفات بر شاخص اثر کود -4جدول 

Table 4- The effect of urea and superphosphate on yield characters of Colchicum kotschyi Boiss 

شاخص 

برداشت 

 بنه 
Corm 

HI (%) 

 

 

شاخص 

برداشت 

 بذر 
Seed 

HI (%) 

وزن 

خشک 

 دانه 
Seed 

dry 

weight 

(g per 

plant) 

تعداد دانه 

 در بوته
Seed 

numbe

r per 

plant 

وزن 

خشک 

 کپسول 
Capsul

e dry 

weight 

(g.m-2) 

تعداد 

کپسول در 

 بوته
Capsul

e 

numbe

r per 

plant 

تعداد گل 

در متر 

 مربع 
Flower 

numbe

r per 

m-2 

 

وزن هزار 

 دانه 
1000-

seed 

weight 

(g) 

عملکرد 

 بیولوژيک 
Biologi

cal 

yield 

(g.m-2) 

عملکرد 

 بذر 

Seed 

yield 

(g.m-2) 

عملکرد 

بنه 
Corm 

yield 

(g.m-2) 

سوپر کود 

 فسفات
Superp

hospha

te 

(kg.ha-

1) 

 کود اوره 
Urea 

(kg.ha-

1) 

75.48 7.35 1.196 65.81 0.640 2.8 22.34 17.77 267.686 17.94 202.14 - 0 
75.51 7.10 1.164 62.63 0.642 2.5 21.82 17.83 271.388 17.46 206.02 - 50 

- - - - - - - - - - - - 
LSD 

(0.05) 

74.84 7.20 1.092a 62.94 0.671 2.7 20.64 16.74a 254.8a 16.382a 191.5a 0 - 
76.15 7.25 1.268b 65.50 0.611 2.6 23.52 18.86b 284.3b 19.021b 216.6b 25 - 

- - 0.097 - - - - 0.609 8.698 1.454 8.081 
LSD 

(0.05) 
- 

 

 
 کود سوپرفسفات بر عملکرد بنه گل حسرت در پايان فصل رشد  ×اثر متقابل کود گاوی  -2شکل 

Figure 2- The interaction effect of cow manure ×superphosphate on corm yield of Colchicum kotschyi at the end of growing 

season  

C1 عدم کاربرد کود گاوی؛ :C2 تن در هکتار کود گاوی؛  50: کاربردP1 عدم کاربرد کود فسفر؛ :P2 :25 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 
C1: Control, C2: 50 t.ha-1 Cow manure; P1: Control, P2: 25 kg.ha-1 superphosphate 

 
کود فسفره بار روی وزن خشاک داناه در    × اثر متقابل اندازه بنه 
های درشت در شرایط ، بنه(≥05/0p)دار بود بوته و عملکرد دانه معنی

گارم در متار    91/21کاربرد کود فسفره دارای بیشترین عملکرد داناه ) 
تار در  های کوچاک گرم( بودند و بنه 461/1مربع( و وزن خشک دانه )

گارم در   95/14شرایط عدم کاربرد کود فسفره، کمترین عملکرد بذر )
را بااه خااود  گاارم( 997/0متاار مربااع( و وزن خشااک دانااه در بوتااه )

 (.4و  3 های اختصاص دادند )شکل
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 کود سوپرفسفات بر عملکرد بذر گل حسرت در پايان فصل رشد  ×اثر متقابل اندازه بنه  -3شکل 

Figure 3- The interaction effect of corm weight ×superphosphate on seed yield of Colchicum kotschyi at the end of growing 

season  

S1 گرم؛  40: بنه کمتر ازS2 گرم؛  40: بنه بزرگتر ازP1 عدم کاربرد کود فسفر؛ :P2 :25 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 
 S1: Corm weight less than 40 g, S2: Corm weight more than 40 g; P1: Control, P2: 25 kg.ha-1 superphosphate 

 

 
 د سوپرفسفات بر وزن خشک دانه در بوته گل حسرت در پايان فصل رشد کو × اثر متقابل اندازه بنه -4شکل 

Figure 4- The interaction effect of corm weight ×superphosphate on seed dry weight of Colchicum kotschyi at the end of 

growing season  

S1 گرم؛  40: بنه کمتر ازS2 گرم؛  40: بنه بزرگتر ازP1اربرد کود فسفر؛ : عدم کP2 :25 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 
 S1: Corm weight less than 40 g, S2: Corm weight more than 40 g; P1: Control, P2: 25 kg.ha-1 superphosphate 

 

 گیرینتیجه

نتایج حاکی از آن است که باا کااربرد کاود گااوی، خصوصایات      
های مرباوط باه   د فسفره شاخصمربوط به عملکرد بنه و با کاربرد کو

رسد که استفاده از ساطوح  به نظر می یابد.عملکرد بنه و بذر بهبود می

کودی بیشتر جهت تعیین بهترین سطح کودی و آزمودن واکن  گیااه  
تواناد در  به سطوح باالتر کودهای شیمیایی خصوصا  کود نیتروژن مای 

 باشد. ثری داشتهؤافزای  عملکرد کمی و کیفی مناسب نق  م
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Introduction: Meadow saffron (Colchicum) is a non-domesticated medicinal plant, rich in isoquinoline 

alkaloids. These alkaloids are used in medicines mainly for their anti-gout and myorelaxant properties. Meadow 
saffron has an unusual biology that does not favor cultivation. Flowers of Meadow saffron appear in September 
and fruits mature in June. The corms enter dormancy phase in winter (January to March) and after fruiting in 
summer (June to September). Each year, a mother corm produces one daughter corm, or sometimes two daughter 
corms. The uptake of mineral element in plant is a complex process that governed by numerous factors 
influencing each other. nitrogen, phosphorus, and potassium application can significantly increase the yield and 
improve the quality of plants. Meadow saffron need more consider in fertilization managements in comparison 
with other crops because it has shallow roots than other crops and exposes to more problems in uptake of 
immobile nutrients in the soil. The object of this study was to determine the effect of different fertilizers and 
mother corm weight on yield characters of Colchicum kotschyi Boiss. 

Materials and Methods: This experiment was conducted as factorial layout based on a randomized 
complete block design with three replications at Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in two 
years, 2012- 2013 and 2013-2014. The Corms of Colchicum kotschyi Boiss. were harvested from natural site of 
Binalood Mountains during their summer dormancy. The mother corm weight was considered as a factor in the 
experiment, because of the variation between the collected corms. In order to evaluate fertilizers effect, soil 
analysis was conducted. So, the experimental factors were: mother corm weight (less than 40 g and more than 40 
g), cow manure (0 and 50 t.ha

-1
), urea (0 and 50 kg.ha

-1
) and superphosphate (0 and 25 kg.ha

-1
). Before planting, 

cow manure and superphosphate were well mixed with soil and urea was added to soil during emergence of 
leaves. Planting date was 28th August 2012. Planting depth was 12-15 cm and the space between plants was 25 
cm. During flowering, flower number was recorded. Plants were harvested when the color of leaves and capsules 
were changed from yellow to brown, and characteristics such as corm yield, seed yield, biological yield, 1000-
seed weight, capsule number, capsule dry weight, seed number, seed dry weight, corm and seed HI were 
measured. Data analysis was done by SAS Ver. 9. Mean comparisons were done by LSD test at 5% probability. 

Results and Discussion: At the first year of experiment, most of transplanted corms did not flower due to 
transplanting. Therefore, just the results of the second year were presented here. The results showed that mother 
corm weight had significant effect on the yield (p≤0.05). The weight of daughter corms was increased by 
increasing mother corm weight, because of more supply of nutrients. The weight of the corm is basically 
determined by the amount of total food stored in the corm by the plant through the process of photosynthesis. 
The initial plant growth and its vigor are determined by the amount of food supplied to the growing plant by the 
corm. The results showed that seed yield characters were affected by the cultivated corm weight. The most 
flowers per area unit, capsule number per plant, seed number and dry weight per plant were belonged to heavier 
cultivated corms. The effect of corm weight on corm HI was not significant (p≤0.05), but smaller corms had 
more seed HI than bigger corms (p≤0.05). The effect of cow manure on most characters was significant 
(p≤0.05). Corm yield and corm HI increased in cow manure treatment in comparison with control. Organic 
fertilizers cause improvement of soil structure, better development of roots, regulation of soil temperature and 
useful microorganisms, supply of nutrients for plant and supports plant in nutrient absorption. Capsule number, 
capsule dry weight and seed number per plant were not influenced by cow manure. The number of capsules per 
plant and the number of seeds per capsule were determined during fertilization. The only parameter that can vary 
during capsule development was the thousand-seed weight. The results showed that seed dry weight per plant, 
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1000-seed weight, seed yield and seed HI were decreased in cow manure treatment in comparison with control. 
It seems that cow manure has more effect on vegetative growth and decrease proportion of seed compared to 
corm in whole plant weight. Meanwhile, the competition between corm and seed for photosynthetic materials 
may decrease seed dry weight. The effect of superphosphate was significant on some studied characters. 
Superphosphate utilization was increased corm yield and biological yield compared to control. Many researchers 
reported that phosphorus that was effective in leaf photosynthesis and carbon metabolism in plants. Phosphorus 
increased seed dry weight per plant, seed yield and 1000-seed weight. Phosphorus is a very important nutrient in 
plant nutrition and is more effective in the formation of flower, fruit and seed. Many researches have shown that 
phosphorus promote reproductive growth. 

Conclusion: The results showed that colchicum could have a good response to treatments especially cow 
manure and superphosphate. It seems that more levels of fertilizers especially urea could improve quantitative 
and qualitative yield of plant.  

 
Keywords: Chemical fertilizer, Manure, Soranjan, Yield components 

 


