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 چکیده

هرای اوهارابی   سین( در درمران بیاراری  ه آن )کلشیریاهی دارویی است که ماده مؤثر (.Colchicum kotschyi Boiss)سورنجان )رل حسرت( 
های اررومورووووییگ ریاه ای دارد. به منظور بررسی تأثیر وزن بنه مادری در زمان کاشت و تغذیه خاک بر شاخ نظیر رماتیسم و نقرس کاربرد رسهرده

تیاار در مزرعه تحقیقراتی دانشرهاه وردوسری     16ه تکرار و های کامل تصادوی با سصورت واکهوریل در قاوب طرح بلوکدارویی رل حسرت آزمایشی به
ررم(، کرود   40و بیشهر از ررم  40انجام رروت. واکهورهای آزمایش شامل وزن بنه مادری )کاهر از  1392-1393و  1391-92در دو سال زراعی  مشاد

کیلوررم  25ر هکهار( و کود وسفر از منبع سوپروسفات تریپل )شاهد و کیلوررم د 50تن در هکهار(، کود نیهروین از منبع اوره )شاهد و  50راوی )شاهد و 
تر، از وزن خشرگ بیشرهری در پایران وصرل رشرد      های مادری بزرگدر هکهار( بودند. نهایج تجزیه واریانس در سال اول و دوم آزمایش نشان داد که بنه

هرای  های دخهری نیرز در بنره  ، وزن خشگ کل بوته، تعداد برگ و تعداد بنهبرخوردار بودند. قطر بنه، قطر و وزن خشگ ساقه، وزن خشگ و سطح برگ
تن در هکهار کود راوی در هر دو سال، کلیه صفات مورووووییگ در مقایسه با شاهد بابود یاورت. در سرال    50. با کاربرد (≥05/0p)تر، بیشهر بود بزرگ

داری داشرت  ، قطر بنه، سطح برگ و وزن خشگ کل بوته نسبت به شراهد اورزایش معنری   کیلوررم در هکهار کود سوپروسفات 25با کاربرد دوم آزمایش 
(05/0p≤).  دار بود کود راوی بر روی سطح برگ و قطر ساقه معنی× در دو سال آزمایش، اثر مهقابل اندازه بنه(05/0p≤)  در مجاوع نهایج این مطاوعره .

ش مناسبی نسبت به مصرف باینه کود داشهه باشد. کاربرد کود راوی هاراه با کود سوپروسرفات  تواند در شرایط مزرعه واکننشان داد که رل حسرت می
 رردد.موجب ارتقاء صفات مورووووییگ ریاه در شرایط مزرعه می

 
 کود راوی ،سوپروسفاتتریپل، بنه دخهری،  اوره، های کلیدی:واژه

 

  مقدمه
1
    2 3 4 5 

ریاهی  (.Colchicum kotschyi Boiss)سورنجان )رل حسرت( 

است که از هزاران سال پیش برای معاوجه و درمران بیاراری نقررس    

هرای  . به دویل شباهت زیاد رل(Alali et al., 2006)شود توصیه می
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، در منرابع تترین بره    (.Crocus sativus L) این ریاه به رل زعفران

ی هرا شارت دارد. کشور ایران منبعی انری از رونره   6زارزعفران علف

است که رشد چندین رونره   (Colchicum)مخهلف جنس رل حسرت 

. ماده مؤثره ایرن  (Persson, 1992)از آن در ایران رزارش شده است 

است  7سینباشد و آوکاووئید اصلی آن کلشیجنس از نوع آوکاووئید می

های ریاه هاچون بنه، بذر، برگ و رل وجود دارد و که در تاام قسات

یی )ضد رروههی عض ت( و نیز کاربردهرایی کره   به علت خواص دارو

                                                           
6- Meadow saffron 

7- Colchicine 
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پلوئیدی(، بسیار مورد در مطاوعات بیوووییکی و اص حی دارد )اوقاء پلی

 . (Mammadov et al., 2009)توجه است 

اسررت  1هیسررهرانهوس یئوویررت نرروع ریاهرران رررل حسرررت از  

(Frankova et al., 2004) ای زیرزمینی از نروع  و دارای ساقه ذخیره

باشد. این ریاه دارای بیوورویی و چرخره زنردری ایرمعارووی     می 2بنه

صرورت کره در   سرازد. بره ایرن   است که کشت و کار آن را مشکل می

پرس از   ،ها رل دادهانهاای شاریورماه )سپهامبر( و پیش از ظاور برگ

اما در واقع ریراه   ،شودها ریاه وارد واز رکود پاییزه میآن و با زوال رل

هایی کوتاه و وییکی وعال بوده و رواه این امر تووید ریشهاز نظر ویزیوو

دهری و  اواخرر ورروردین میروه    باشد.ماه مینسبهاً ضخیم در اواخر آبان

هرای  بنهریری بذر آااز می شود. تشکیل کپسول و به دنبال آن شکل

-دهی، در تابسهان وارد مرحله رکود )خواب( مری این ریاه پس از میوه

های مادری، یگ و به ندرت دو بنه دخهرری توویرد   نهشوند. هر ساوه ب

ها نشان (. بررسیPoutaraud & Girardin, 2002, 2005)کنند می

رویه از طبیعت جزء ریاهانی دهند که این ریاه به علت برداشت بیمی

است که در کشور ما در معرض انقراض قررار داشرهه بردین وحرا  در     

به نقل  Gharaei, 1985) دارد مناطق حفاظت شده منابع طبیعی قرار

 (. Alirezaei et al., 2011از 

ریاهان وحشی رل حسرت قادر بره توویرد تنارا دو بنره دخهرری      

هسهند، ووی ریاهان کشت شده زراعی قادر هسهند بازای هر ریاه سره  

ای برر  . مطاوعره (Al-Fayyad et al., 2003)تا چاار بنه تووید ناایند 

کشت این ریاه در شرایط مزرعه موجب  روی رل حسرت نشان داد که

ررردد  اوزایش تعداد کپسول در ریاه و اوزایش مقدار بذر در کپسول می

(Poutaraud & Girardin., 2003). 

عاق و وقدان ریاهان پیازدار به دویل داشهن ریشه کم ،طور کلیهب

های ورعی زیاد، نسبت به سایر ریاهان به کابود عناصر ارذایی  ریشه

مهحرک، حساسیت بیشهری دارنرد و بره   ص عناصر اذایی ایرخصوبه

. میزان جرذب  (Brewster, 1994)دهند اوزایش کود پاسخ باهری می

 300کیلوررم در هکهار تا بیش از  50نیهروین توسط ریاهان پیازدار از 

کیلوررم در هکهار بسهه به رقم، شرایط آب و هوایی، ترراکم و میرزان   

. در صرورت عردم ترأمین    (Salo et al., 2002)عالکرد مهغیرر اسرت   

دار به خصوص اندازه پیاز به مناسب نیهروین، رشد ریاهان پیازدار و بنه

(. پس از نیهرروین، وسرفر   Arefi et al., 2012یابد )شدت کاهش می

                                                           
1- Hysteranthous 

2- Corm 

 Arefi etشرود ) ترین عنصری است که ریاه دچار کابود آن مری مام

al., 2012 .)مرواد  توویرد  ضران  ران،زعفر  یئوویرت ماننرد   ریاهران  در 

 به بخش هوایی از وصل انهاای در اذایی عناصر ها،برگ در وهوسنهزی

هرا  بررسری  (.Chaji et al., 2013شود )می منهقل زیرزمینی هایاندام

( نشان داد .Gladiolus grandiflorus cvsدر ریاه یئوویت ر یول )

ه طوری که ریاه که کابود نیهروین و وسفر بر تووید بنه اثر منفی داشه

باشرد  ها ناری قادر به اسهفاده صحیح از مواد اذایی ذخیره شده در بنه

(Mukhopadhayay, 1995). 

کاربرد زیاده از حد کودهای شیایایی موجب تخریب عناصرر پایره   

های بیوووییکی و کاهش حاصلخیزی طبیعی وعاویتموجود در خاک و 

که مصرف مداوم و ی. در حاو(Vetayasuporn, 2006)رردد خاک می

کاوی کودهای آوی با مدیریت صحیح باعث اوزایش کربن آوی خراک،  

 Kabir)رردد نهاداری آب خاک و بابود خصوصیات ویزیکی آن می

et al., 2011)هرای آوری   منبع بزرری از اصر ح کننرده   . کود حیوانی

-هتواند نقش بر طور صحیح مدیریت شود، میباشد که ارر بهخاک می

 Polianthesدر توویررد ریاهرران پیررازی ماننررد رررل مررریم )سررزایی 

tuberosa L. داشهه باشد )(Bahadoran et al., 2011) . 

صرورت اهلری شرده از نظرر زراعری در      که رل حسرت به جااز آن

شرود و از  طبیعی یاوت مری  هایشود و تناا در عرصهایران کشت نای

جاران و خصوصراً   طرف دیهر تحقیقات انجام شده روی این ریراه در  

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر وزن بنره  ، باشدایران بسیار کم می

های اررومورووووییگ مادری در زمان کاشت و تغذیه خاک بر شاخ 

 رل حسرت انجام رروت.

 

 هامواد و روش

هرای کامرل   صورت واکهوریل در قاوب طرح بلروک این آزمایش به

ر مزرعه تحقیقاتی دانشهاه وردوسی تیاار د 16تصادوی با سه تکرار و 

-اجرا شد. بنره  1392-1393و  1391-1392در دو سال زراعی مشاد 

که  Boiss. Colchicum kotschyiهای رل حسرت مربوط به رونه 

، در (Persson, 1992)باشرد  های بومی کشور ایران مری یکی از رونه

(، از 1391 رردد )تابسرهان وصل تابسهان که ریاه وارد واز اسهراحت می

های بیناوود منطقه وریزی از خاک عرصه طبیعی آن واقع در رشهه کوه

 -های شااوی بینراوود این رونه در رویشهاه خود در درهبرداشت شدند. 

از   N36° 28′ 05″,  E58° 56′ 58″ وریزی با مخهصات جغراویرایی 
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ها و تبر ی  مهری از سطح دریا در شیب دامنه 2500تا  1900ارتفاع 

این منطقه دارای بارندری نسبهاً مناسبی اسرت   شود.ها یاوت میسنگ

مهر در سال(. نهایج آزمایش خراک عرصره نشران داد    میلی 400-300)

های سنه خی برا باورت مهوسرط )شرن سریلت      که این رونه در خاک

دویل تفاوت بسیار بهکند. خنثی و ماده آوی مهوسط رشد می pHرسی(، 

نظرر وزنری وجرود داشرت و      آوری شده ازای جاعهزیادی که بین بنه

سازی اثر وزن بنه در بین تیاارها، اندازه بنه مرادری بره   جات یکسان

عنوان یکی از واکهورهای آزمایش در نظر رروهه شد. بره ایرن منظرور    

 40هرا،  ها و به دست آوردن مهوسرط وزنری آن  پس از توزین کلیه بنه

ها به دو ه شد و بر این اساس بنهررم به عنوان وزن مبنا در نظر رروه

بنردی  ررم )درشرت( دسرهه   40ررم )ریز( و بیش از  40دسهه کاهر از 

که این ریاه اهلی نشرده اسرت، جارت آزمرودن     شدند. با توجه به این

واکنش کودپذیری آن پس از آنراویز خراک مزرعره و عرصره طبیعری      

 ،اسراس  (، از حداقل سطح کودی مناسب اسهفاده شد. بر این1)جدول 

واکهورهای آزمایش شامل اندازه )وزن( بنه مادری در دو سطح )کاهرر  

ررم(، کود راوی در دو سرطح شراهد )عردم     40ررم و بیشهر از  40از 

تن در هکهار، کود شیایایی نیهروین در دو سطح شرامل   50کاربرد( و 

کیلروررم در هکهرار( و کرود     50شاهد و کاربرد یگ سطح کرود اوره ) 

فر در دو سررطح شرراهد و کرراربرد یررگ سررطح از کررود  شرریایایی وسرر

منظرور اجررای   کیلوررم در هکهار( بودنرد. بره   25)سوپروسفات تریپل 

سازی زمین شامل شخم اوویه و دیسگ انجام و آزمایش، عالیات آماده

مهر ایجراد   1×1هایی به ابعاد وسیله ووور، کرتهپس از تسطیح زمین ب

یگ مهر در نظر رروهه شد. در سال  ها از یکدیهرشد. واصله بین کرت

اول آزمایش، کود راوی و سوپروسفات پیش از کاشت و در سرال دوم  

صرورت  ( بره 1392هرا در مررداد   ا خواب بنهپیش از رلدهی )هازمان ب

طرور کامرل برا خراک     هدسهی بر اساس نقشه طرح به خاک اوزوده و ب

ماه )زمران  یمخلوط شدند و کود اوره در هر دو سال آزمایش، اوایل د

شرت در تراریخ هفرهم شراریور     ها( به خاک اوزوده شرد. کا ظاور برگ

آوری شده از عرصه، پس های جاعصورت دسهی انجام و بنهبه 1391

تا  12مهر در عاق سانهی 25کش کاپهان با واصله از ضدعفونی با قارچ

مهری خاک )بسهه به اندازه بنه( کشت شدند. تراکم کاشرت،  سانهی 15

هرای هررز برر    مربع بود. عالیات آبیاری و وجرین علرف  مهربنه در  15

های تزم انجام شد. به این صورت کره در هرر دو   حسب نیاز در زمان

صرورت وجرین   هرای هررز بره   و نوبت مبارزه با علفسال آزمایش در د

رروت. اووین آبیاری در سال اول بعد از کشت و در سرال   انجامدسهی 

اریور و پس از آن در هر دو سرال برا ظارور    دوم قبل از رلدهی در ش

هرای  ها و در زمان اوج رشد ریاه تا رسیدری میوه، آبیاری در بازهبرگ

 روزه انجام شد. 10زمانی 
 

 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

گرم بر )میلي 

 کیلوگرم(
Absorbable 

potassium 
(mg.kg-1) 

قابل فسفر 

 جذب

گرم بر )میلي

 کیلوگرم(
Absorbable 

phosphorous 
(mg.kg-1) 

درصد 

 نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 هدايت الکتريکي

دسي زيمنس بر ) 

 (متر
EC  

(dS.m-1)  

 

 اسیديته
pH 

 شن

)%( 
Sand 
(%) 

 سیلت

%() 
Silt 
(%) 

 رس

)%( 
Clay 
(%) 

 نمونه 
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 
 

 خصوصیات شیمیايي کود گاوی مورد استفاده   -2جدول 

Table 2- Chemical characteristics of cow manure 

 اسیديته
pH 

 هدايت الکتريکي

 زيمنس بر متر()دسي 
EC (dS.m-1) 

 فسفر )%(
P (%) 

 پتاسیم )%(
K (%) 

 )%(نیتروژن کل 
Total N (%) 

7.59 10.50 1.419 2.964 2.074 
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با شروع رلدهی در انهاای شاریور، تعداد رل در واحرد سرطح در   

هرا و  وواصل زمانی مشخ  ثبت شرد. برا زرد شردن تردریجی بررگ     

(، ای تغییر یاوت )اواخر خررداد ها از سبز به قاوهکه رنگ کپسولزمانی

مربرع برداشرت شرده و صرفات وزن     ریاهان از سطحی معادل نیم مهر

مهرر(، وزن خشرگ سراقه در بوتره     خشگ بنه )ررم(، قطر بنه )سرانهی 

مهر(، وزن خشگ برگ در بوته )رررم(،  )ررم(، قطر ساقه در بوته )میلی

مهر مربع مهر مربع(، سطح ویژه برگ )سانهیدر بوته )سانهیسطح برگ 

مربع(، تعداد برگ در بوته و م(، وزن خشگ کل بوته )ررم در مهربر رر

ریری شد. برای تعیین وزن در واحد سطح اندازه 1های دخهریتعداد بنه

ها قطعه قطعه شده و در هوای آزاد بدون نور مسرهقیم،  خشگ بنه، بنه

 خشگ شدند.

هررا و ترسرریم ناودارهررا بررا اسررهفاده از     جزیرره و تحلیررل داده ت

  و مقایسرره SAS Ver. 9.1 ،MS Excel Ver.11 اوزارهررای نرررم

درصرد   پرنج در سرطح احهارال    LSDها با اسهفاده از آزمرون   میانهین

 انجام شد.

 

 نتايج و بحث

 اثر وزن بنه مادری 

ی اثرر  نهایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش، وزن بنره مرادر  

و  3 هایجدول)های مورووووییگ رل حسرت دارد مهفاوتی بر شاخ 

. اثر وزن بنه مادری بر وزن خشگ و قطر بنه در پایان وصرل رشرد   (4

هایی که در زمران کاشرت، وزن بیشرهری    . بنه(≥05/0p)دار بود معنی

تری )دارای وزن های دخهری بزرگداشهند، در پایان وصل رشد نیز بنه

دویل دارا بودن ( که به4و  3تووید ناودند )جدول بیشهر(  خشگ و قطر

باشد. هاچنرین وزن خشرگ سراقه، قطرر     ذخایر بیشهر جات رشد می

ترر،  هرای مرادری درشرت   ساقه، وزن خشگ برگ و سطح برگ در بنه

ترر از وزن  هرای مرادری برزرگ   در مجاوع بنه. (≥05/0p)بیشهر بود 

ر مربرع( در پایران وصرل    ررم در مه 2/356خشگ کل بوته بیشهری )

دهنرد کره   تحقیقات نشان می(. 4و  3 هایرشد برخوردار بودند )جدول

رشد اوویه ریاه و توان حیاتی آن بوسیله مقدار مواد اذایی وراهم شده 

(. در Pant, 2005شرود ) برای ریاه در حال رشد، توسط بنه تعیین مری 

هرای کوچرگ   اثر وزن بنه مرادری برر تعرداد بنره    هر دو سال آزمایش 

                                                           
1- Cormlet  

دار دخهری تووید شده در پایان وصل رشد و تعداد برگ در ریراه معنری  

هرای دخهرری   ترر از تعرداد بررگ و بنره    های بزرگ(. بنه≥05/0pبود )

بیشهری در پایان وصل رشد برخوردار بودند. در هر دو سرال آزمرایش   

. (≥05/0p)سطح ویژه برگ تحت تأثیر وزن بنه مرادری قررار ررورت    

هرای  تر از سطح ویژه برگ کاهری نسبت به بنهمادری بزرگهای بنه

بره نظرر    ،عبارت دیهر(. به4و  3 هایبرخوردار بودند )جدولتر کوچگ

ها وزن برگ نسبت بره سرطح بررگ از    رسد که با بزرگ شدن بنهمی

 شوند. تر میها ضخیماوزایش بیشهری برخوردار است و برگ

ترر،  هرای سرنهین  رسد که در بنهمینظر در رابطه با اندازه بنه، به

وراهای کربن طی رشد اوویه اوزایش یاوهه و بره ریراه ایرن امکران را     

ترر و بیشرهری توویرد ناروده و در نهیجره      های بزرگدهد که برگمی

وسریله  هوزن بنه بر  ،سرعت وهوسنهز باتتری داشهه باشد. به طور کلی

اه از طریرق ورآینرد   مقدار کل مواد اذایی ذخیره شده در بنه توسط ری

تر از های بزرگجا که بنه(. از آنPant, 2005شود )وهوسنهز تعیین می

هرای حاصرله از رشرد    ای بیشرهری برخوردارنرد، ورذا بوتره    مواد ذخیره

ترر  هرای برزرگ  بیشهری برخوردار بوده و دارای ساقه قطرورتر و بررگ  

ه وزن خشرگ کرل بوتر    ،طرور کلری  هترر( و بر  های هوایی بزرگ)اندام

( بره نقرل از   Molina et al., 2005باتتری بودند. مووینا و هاکاران )

( ررزارش  Hassanzadeh aval et al., 2013زاده و هاکاران )حسن

-تر تقسیم سلووی و به دنبال آن رشد برگهای بزرگکردند که در بنه

ها اوهد. رشد زودتر برگتر زودتر اتفاق میهای کوچگها نسبت به بنه

اسررهفاده بیشررهر از شرررایط محیطرری و اوررزایش میررزان مررواد  امکرران 

-موجب ایجاد بنه ،وهوسنهزی ساخهه شده را به دنبال دارد و در ناایت

-شود. در ر یول که بنره و بنره  تر در پایان وصل رشد میهای بزرگ

های دخهرری  های دخهری واحدهای اصلی تکثیر آن هسهند، تعداد بنه

ترر  های درشتو اندازه بنه تووید شده در بنه هر ریاه ازایهتووید شده ب

(. در Karim et al., 2013های مهوسرط و کوچرگ برود )   بیشهر از بنه

تحقیقات انجام رروهه بر روی زعفران مشخ  شد که با اوزایش وزن 

های دخهری و وزن خشگ کرل بوتره   بنه سطح برگ، وزن و تعداد بنه

(. بر اساس نهایج Nassiri Mahallati et al., 2008یابد )اوزایش می

(، Koocheki et al., 2014به دست آمده توسط کوچکی و هاکاران )

دار طرور معنری  های دخهری در زعفران بهلکرد بنهبیشهرین تعداد و عا

مد. در آزمایشری برر   های مادری درشت به دست آدر نهیجه کاشت بنه

بررگ   تر، وزن خشگ و ضخامتهای بزرگبا کاشت بنه روی زعفران
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(. در هارین رابطره   Sabete Teimoori et al., 2010اوزایش یاوت )

( Sabete Teimoori et al., 2010ثابررت تیارروری و هاکرراران )

-های زعفران را در نهیجه کاشت بنره دار وزن خشگ بنهاوزایش معنی

تر مشاهده ناوده و اظاار داشهند که با اوزایش انردازه بنره   های بزرگ

هی و نیز میزان عناصر اذایی بنه بیشهر شده کره در  میزان ذخیره رطوب

های برگ را ورراهم  نهیجه زمینه تزم برای انهقال بیشهر مواد به سلول

 کند. می

 

 اثر کود دامی

های مطاوعره شرده در هرر دو سرال     اثر کود دامی بر اکثر شاخ 

ترن در هکهرار کرود     50. برا کراربرد   (≥05/0p)دار برود  آزمایش، معنی

زن خشگ و قطر بنه، وزن خشگ و قطر سراقه، وزن خشرگ   راوی، و

برگ و سطح برگ و نیز وزن خشگ کل بوتره در پایران وصرل رشرد     

جا که کودهای (. از آن4و  3 هاینسبت به شاهد اوزایش یاوت )جدول

آوی باعث بابود ساخهاان خاک، توسعه باهر ریشه، تنظیم دمای خاک 

هم کردن عناصر ارذایی بررای   های مفید، وراو جاعیت میکرواررانیزم

شروند  ریاه و نیز کاگ به بابود جذب عناصر اذایی توسط ریراه مری  

(Kuepper, 2000)اعاال کود دامی با وراهم ناودن کلیره   ،، بنابراین

مزایای ذکر شده، موجب بابود رشد رویشی و وزن خشگ بنه رردیرد.  

و  آزادسازی آهسهه عناصر اذایی از کود رراوی در طرول وصرل رشرد    

بنابراین میزان اندک آبشویی مواد اذایی جنبه مثبت دیهر کود رراوی  

سرطح ویرژه   . در هر دو سال آزمایش، (Zebarth et al., 1999)است 

-برگ و تعداد برگ در ریاه تحت تأثیر کود دامی قرار نهروهند )جدول

 (. 4و  3 های

( .Crocus sativus Lاسهفاده از کودهای آوی در ریراه زعفرران )  

ررردد  وجب اوزایش وزن تر و خشگ و درصد ماده خشرگ بنره مری   م

(Behdani et al., 2005     هاچنرین در آزمایشری بیشرهرین طرول و .)

عرض بررگ در ریراه زعفرران در تیارار کرود رراوی بره دسرت آمرد          

(Teimori et al., 2013  نهررایج آزمررایش کرروچکی و هاکرراران .)

(Koocheki et al., 2014حاکی از نقش م )ربرد کود دامری در  ثر کاؤ

بابود عالکرد ررل و بنره زعفرران برود. در آزمایشری دیهرر برر روی        

هرای  زعفران مشخ  شد که با مصرف کود دامی و زیسهی، شراخ  

 Rezvaniکنرد ) مربوط به عالکررد بنره زعفرران اورزایش پیردا مری      

Moghaddam et al., 2013.) 

 

 اثر کودهای شیمیایی )فسفر و نیتروژن(

داری برر  سوپروسفات در سال اول آزمایش اثر معنیکود شیایایی 

( که احهاراتً بره   3های مطاوعه شده نداشت )جدول روی اکثر شاخ 

دویل عدم اسهقرار مناسب ریاه در سال اول و نیاز ریراه بره یرگ دوره    

ووری اثرر آن برر     ،باشرد زمانی جات اسهقرار و توسعه کامل ریشه مری 

 .(≥05/0p)دار بود دوم معنی های مورووووییگ در سالبرخی شاخ 

 

 در سال اول آزمايش های اگرومورفولوژيک گل حسرتاثر ساده وزن بنه مادری و کود گاوی بر شاخص -3جدول 
Table 3- The simple effect of maternal corm weight and cow manure on agromorphological characteristics of Colchicum 

kotschyi at the first year of experiment 

تعداد 

برگ در 

 بوته 
Leaf 

number 

per 

plant 

-تعداد بنه

های 

در  دختری

 متر مربع
Cormlet 

number 

per m2 

وزن 

خشک 

کل بوته 

)گرم در 

 متر مربع(
Whole 

plant 

weight 

(g.m-2) 

سطح ويژه 

برگ 

-)سانتي

مترمربع بر 

 گرم(
Specific 

Leaf 

Area 

(cm2.g-1) 

سطح 

ر برگ د

بوته 

-)سانتي

 متر مربع(
Leaf 

area  

(cm2) 

وزن 

خشک 

برگ در 

بوته 

 )گرم(
Leaf 

dry 

weight 

(g) 

قطر 

ساقه در 

بوته 

-)میلي

 متر(
  Stem 

dry 

weight 

per 

plant 
(mm) 

وزن 

خشک 

ساقه در 

بوته 

 )گرم(
Stem 

dry 

weight 

per 

plant 

(g) 

قطر بنه 

 متر()سانتي
Corm 

diameter 

per plant 

(cm) 

ن وز

خشک 

بنه 

 )گرم(
Corm 

dry 

weight 

per 

plant 

(g) 

کود گاوی 

)تن در 

 هکتار(
Cow 

manure 

(t.ha-1) 

وزن بنه 

مادری 

 )گرم(
Maternal 

corm 

weight  

(g) 

4.083 0.250 147.5 129.1 145.0 0.902 8.715 0.469 3.360 8.231 - 40> 
5.00 4.833 324.0 164.9 317.4 2.509 13.430 1.123 5.050 17.06 - 40< 

0.085 0.489 15.00 13.51 14.83 0.211 0.325 0.104 0.222 1.781 - 
LSD 

(0.05) 

4.5 2.208 210.6 147.80 198.4 1.500 10.05 0.654 4.013 11.34 0 - 
4.6 2.875 260.9 146.22 264.1 1.910 12.09 0.938 4.398 13.96 50 - 

- 0.489 15.00 - 14.83 0.211 0.325 0.104 0.222 1.781 - 
LSD 

(0.05) 
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 آزمايش های اگرومورفولوژيک گل حسرت در سال دوماثر ساده وزن بنه مادری و کود گاوی بر شاخص -4جدول 
Table 4- The simple effect of maternal corm weight and cow manure on agromorphological characteristics of Colchicum 

kotschyi at the second year of experiment 

اد تعد

برگ در 

 بوته 

Leaf 

number 

per 

plant 

-تعداد بنه

های 

دختری در 

 متر مربع
Cormlet 

number 

per m2 

وزن 

خشک 

کل بوته 

)گرم در 

 متر مربع(
Whole 

plant 

weight 
(g.m-2) 

سطح ويژه 

برگ 

-)سانتي

مترمربع 

 بر گرم(
Specific 

Leaf 

Area 

(cm2.g-1) 

سطح 

برگ در 

بوته 

-)سانتي

 متر مربع(
Leaf 

area  
(cm2) 

وزن 

خشک 

برگ در 

بوته 

 )گرم(
Leaf 

dry 

weight 

(g) 

قطر 

ساقه در 

بوته 

-)میلي

 متر(
  Stem 

dry 

weight 

per 

plant 
(mm) 

وزن 

خشک 

ساقه در 

بوته 

 )گرم(
Stem 

dry 

weight 

per 

plant 

(g) 

قطر بنه 

متر()سانتي  
Corm 

diameter 

per plant 

(cm) 

وزن 

خشک 

بنه 

 )گرم(
Corm 

dry 

weight 

per 

plant 
(g) 

کود گاوی 

)تن در 

 هکتار(
Cow 

manure 
(t.ha-1) 

وزن بنه 

مادری 

 )گرم(
Maternal 

corm 

weight  

(g) 

4.920 1.625 182.9 160.4 144.8 0.920 8.806 0.464 3.438 9.94 - 40> 

5.554 3.125 356.2 118.7 309.3 2.623 13.44 1.117 5.108 16.87 - 40< 

0.325 0.686 8.698 11.44 12.98 0.153 0.295 0.102 0.222 1.781 - LSD 

(0.05) 

5.37 2.5 246.0 137.04 195.8 1.610 10.13 0.651 4.021 12.29 0 - 

5.11 2.2 293.1 142.02 258.3 1.934 12.12 0.930 4.525 14.53 50 - 

- - 8.698 - 12.98 0.153 0.295 0.102 0.222 1.781  
LSD 

(0.05) 

 

کیلوررم در هکهار کرود سوپروسرفات در سرال دوم،     25د با کاربر

ن مربع( و وزمهرسانهی 1/234مهر(، سطح برگ )میلی 433/4قطر بنه )

مربع( نسربت بره شراهد اورزایش     ررم در مهر 3/284خشگ کل بوته )

. وزن خشگ بنه، برگ و ساقه، قطر ساقه (≥05/0p)داری داشت معنی

برد منفرد کود وسفر اوزایش یاوهند ووی و تعداد برگ در ریاه نیز با کار

 (.4دار نبود )جدول این اوزایش معنی

-اند که کابود وسفر اثرر معنری  بسیاری از محققین رزارش ناوده

 ,Raoداری بر روی وهوسنهز برگ و مهابوویسم کربن در ریاهان دارد )

 ,.Shaukat et al(. در آزمایشری کرره شرراوکت و هاکرراران ) 1996

ر یول انجام دادند، مشاهده شد که بیشرهرین انردازه    ( بر روی2012

دست آمد. این محققین به این ه)قطر( بنه در تیاار حداکثر کود وسفر ب

نهیجه رسیدند که اوزایش اندازه بنه با اوزایش سطوح وسرفر بره ایرن    

بخشرد. ورذا   دویل است که وسفر رشد و ناو زایشی ریراه را ارتقرا مری   

شرود.  تری تووید میهای قویذخیره شده و بنهانریی بیشهری در بنه، 

های کاربرد وسفر باعث تقویت رشد و تسریع وهوسنهز در اندام ،در واقع

شرود  ای پیازدار و در نهیجه منجر به اوزایش قطر و وزن پیاز میذخیره

(Sharma, 1992 .)  در آزمایشی که بر روی دو رونه رل حسررتC. 

hierosolymitanum  وC. tunicatum    انجام رروت، مشرخ  شرد

از باتترین تعداد  50:75:50به نسبت  N: P: Kکه تیاار کود شیایایی 

هرای  برگ و رل و بیشهرین عالکرد بنه در مقایسره برا سرایر نسربت    

 (. Al-Fayyad et al., 2003کودی برخوردار است )

مهرر(  میلری  387/4دار قطر بنه )کود اوره تناا باعث اوزایش معنی

رسرد  به نظر مری (. 5مهر( رردید )جدول میلی 158/4ه شاهد )نسبت ب

که تأثیر ناچیز کود اوره احهااتً به دویل کم بودن مقدار نیهروین بکرار  

 3/2ت )معادل نیهروین اس درصد 46روهه در تیاار کود اوره که دارای 

-آبشویی احهااوی کود اوره نیز میباشد. مربع(، میررم نیهروین در مهر

-نظر میبه ،بنابراین از جاله دتیل عدم اثررذاری این کود باشد. تواند

رسد که اسهفاده از سطوح بیشرهر کرود اوره بهوانرد موجرب اثرررذاری      

احهااوی نیهروین بر روی رشد ریاه شود. در هاین رابطه علیرضرایی و  

( در آزمایشی برا بررسری سرطوح    Alirezaei et al., 2012هاکاران )

بره ایرن    هی و شیایایی نیهروین در رل حسررت سمخهلف کودهای زی

کیلروررم کرود    100نهیجه رسیدند که بیشهرین وزن تر بنره در تیارار   

 ,.Haider et alآید. هایدر و هاکاران )دست میشیایایی نیهروین به

( در بررسی اثرر مقرادیر مخهلرف    Pant, 2005( به نقل از پنت )1981

کیلوررم نیهرروین   50ناودند که نیهروین بر عالکرد بنه ر یول بیان 

های دخهری را در مقایسه با شاهد هکهار بیشهرین عالکرد بنه و بنه در

( در Khalaj & Edrisi, 2012ناایرد. خلرج و ادریسری )   توویرد مری  

بررسی اثر سطوح مخهلف نیهرروین برر کایرت و کیفیرت ررل مرریم       

زن پیراز  مشاهده ناودند که با اوزایش سطوح نیهروین، قطر سراقه و و 

 یابد.اوزایش می
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 در سال دوم آزمايش های اگرومورفولوژيک گل حسرتاثر کاربرد منفرد کود اوره و سوپرفسفات بر شاخص -5جدول 
Table 5- The effect of nitrogen and phosphorus fertilizer on agromorphological characteristics of Colchicum kotschyi at the 

second year of experiment 

تعداد 

برگ در 

 بوته 

Leaf 

number 

per 

plant 

-تعداد بنه

ی ها

دختری در 

 متر مربع
Cormlet 

number 

per m2 

وزن 

خشک 

کل بوته 

)گرم در 

 متر مربع(
Whole 

plant 

weight 
(g.m-2) 

سطح 

ويژه برگ 

-)سانتي

مترمربع 

 بر گرم(
Specific 

Leaf 

Area 

(cm2.g-1) 

سطح 

برگ در 

بوته 

-)سانتي

متر 

 مربع(
Leaf 

area  
(cm2) 

وزن 

خشک 

برگ در 

بوته 

 )گرم(
Leaf 

dry 

weight 

(g) 

قطر 

ساقه در 

بوته 

-)میلي

 متر(
  Stem 

dry 

weight 

per 

plant 
(mm) 

وزن 

خشک 

ساقه در 

بوته 

 )گرم(
Stem 

dry 

weight 

per 

plant 

(g) 

قطر بنه 

-)سانتي

 متر(
Corm 

diameter 

per plant 

(cm) 

وزن 

خشک 

نه ب

 )گرم(
Corm 

dry 

weight 

per 

plant 
(g) 

فسفات  کود سوپر

 )کیلوگرم 

 در هکتار(
Superphosphate 

(kg.ha-1) 

کود اوره 

)کیلوگرم 

 در هکتار(
Urea 

(kg.ha-1) 

5.29 2.6 267.686 138.38 221.3 1.77 11.09 0.758 4.158 13.39 - 0 

5.18 2.1 271.388 140.67 232.8 1.77 11.15 0.823 4.387 13.43 - 50 

- - - - - - - - 0.222 - - 
LSD 

(0.05) 

5.13 2.3 254.8 142.59 220.0 1.71 11.04 0.784 4.113 12.62 0 - 
5.34 2.4 284.3 136.46 234.1 1.83 11.20 0.797 4.433 14.19 25 - 

- - 8.698 - 12.98 - - - 0.222 - - 
LSD 

(0.05) 

 

 
 اول و دوم آزمايش هایوزن بنه مادری بر سطح برگ گل حسرت در سال ×اثر متقابل کود گاوی  -1شکل 

Fig. 1- The interaction effect of cow manure and maternal corm weight on leaf area of Colchicum kotschyi at the first and 

second years 

C1* ،شاهد :C2 :50  ؛ راویتن در هکهار کودS1 :و ررم 40از های کوچکهر بنه S2 :ررم 40های بزررهر از بنه 

*C1: Control, C2: 50 t.ha-1 Cow manure; S1: Corm weight less than 40 g and S2: Corm weight more than 40 g 
 داری ندارند.های دارای حروف مشهرک در سطح احهاال پنج درصد از نظر آماری، تفاوت معنیمیانهین*

 *Means with the similar letters are not significantly different at p≤0.05. 

 

 اثرات متقابل تیمارها

کود راوی برر روی  × اثر مهقابل وزن بنه  در هر دو سال آزمایش،

هرای درشرت در   ، بنره (≥05/0p)دار بود سطح برگ و قطر ساقه معنی

د شرایط کاربرد کود راوی دارای بیشهرین سطح برگ و قطر ساقه بودن

تر در شرایط عدم کاربرد کود راوی، کاهرین سرطح  های کوچگو بنه

و  اول زاده(. حسرن 2و  1 هرای برگ و قطرر سراقه را داشرهند )شرکل    

( نیرز ررزارش ناودنرد    Hassanzadeh aval et al., 2013هاکاران )

که اثر مهقابل وزن بنه مادری و سطوح مخهلف مصرف کود راوی برر  

 دار بود.کرد ریاه زعفران معنیهای رشد و عالاکثر شاخ 

سوپروسرفات برر   × در سال دوم آزمایش، اثر مهقابل کرود رراوی   
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، بره ایرن صرورت کره     (≥05/0p)دار برود  روی وزن خشگ بنه معنری 

بیشهرین وزن خشگ بنه در تیارار تلفیرق کرود رراوی و کرود وسرفر       

رررم(   80/11ررم( و کاهرین وزن خشگ بنه در تیاار شاهد ) 62/15)

رسد که کاربرد تلفیقی کود رراوی و  نظر میبه (.3ست آمد )شکل به د

برر روی وزن   1تواند اثر مثبرت تشردید کننرده   کود شیایایی وسفر، می

 خشگ بنه داشهه باشد. 
1 

 
 آزمايش اول و دوم وزن بنه مادری بر قطر ساقه گل حسرت در سال ×اثر متقابل کود گاوی  -2شکل 

Fig. 2- The interaction effect of cow manure and maternal corm weight on stem diameter of Colchicum kotschyi at the first 

and second years 

C1* ،شاهد :C2 :50  ؛ راویتن در هکهار کودS1 :و ررم 40های کوچکهر از بنه S2 :ررم 40های بزررهر از بنه 

*C1: Control, C2: 50 t.ha-1 Cow manure; S1: Corm weight less than 40 g and S2: Corm weight more than 40 g 

 داری ندارند.های دارای حروف مشهرک در سطح احهاال پنج درصد از نظر آماری، تفاوت معنیمیانهین*

 *Means with the similar letters are not significantly different at p≤0.05. 

 

 
 در سال دوم آزمايشکود سوپرفسفات بر وزن خشک بنه در پايان فصل رشد گل حسرت  ×گاوی اثر متقابل کود  -3شکل 

Fig. 3- The interaction effect of cow manure and superphosphate on corm dry weight of Colchicum kotschyi at the second 

years 

C1* ،شاهد :C2 :50  ؛ راویتن در هکهار کودP1و : شاهد P2 :25  سوپروسفاتکیلوررم در هکهار کود 
*C1: Control, C2: 50 t.ha-1 Cow manure; P1: Control and P2: 25 kg.ha-1 superphosphate 

 داری ندارند.های دارای حروف مشهرک در سطح احهاال پنج درصد از نظر آماری، تفاوت معنیمیانهین*

 *Means with the similar letters are not significantly different at p≤0.05. 

                                                           
1- Synergistic 
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( Gangadharan & Gopinath, 2000رانهاداران و روپینراس ) 

در بررسی اثر کودهای مخهلف بر روی رشد و رلدهی ریاه ر یول به 

این نهیجه رسیدند که ترکیب کودهای آوری و شریایایی سربب بابرود     

ر ررردد. هاچنرین د  صفات رشدی و کیفیت ررل و بنره ر یرول مری    

تلفیق کود حیوانی با کود وسفر و نیهروین، بیشهرین عالکرد آزمایشی، 

 .(Amiri, 2009)بنه زعفران را تووید ناود 

 

 گیرینتیجه

توانرد در شررایط   نهایج این مطاوعه نشان داد که رل حسررت مری  

مزرعه واکنش مناسبی نسبت به مصرف باینه کود داشهه باشد. کاربرد 

این ریاه در مزرعه ضران ورراهم نارودن    کود دامی در شرایط کشت 

بخشرد، از  عناصر اذایی مورد نیاز، شرایط ویزیکی خاک را بابود مری 

طرور  هجا که ریاهان دارویی به دویل ساخهار ینهیکی خود بطروی از آن

های شیایایی خصوص ناادههها بکلی واکنش کاهری به مصرف نااده

خطرر بره   ااده زیسهی کرم دهند، کودهای حیوانی به عنوان ننشان می

دویل اثری که بر بابود ساخهاان خاک، توسعه باهرر ریشره در خراک،    

وراهم کردن عناصر اذایی برای ریاه، تنظیم دمرای خراک و جاعیرت    

ها و کاگ به بابود جذب عناصرر ارذایی توسرط ایرن     میکرواررانیزم

برا   ناراده هارراه  های دارویی کمتوانند در نظامقبیل ریاهان دارند، می

سطوح باینه کودهای شیایایی در جات حاصرلخیزی بیشرهر خراک و    

اسرهفاده از   های دارویی ساوم مورد اسهفاده قررار ریرنرد.  تووید ورآورده

سطوح کودی بیشهر جارت تعیرین باهررین سرطح کرودی و آزمرودن       

واکنش ریاه از نظر کیفی به سطوح باتتر کودهای شیایایی خصوصراً  

در اوزایش عالکرد کای و کیفی مناسب نقرش  تواند کود نیهروین می

 ثری داشهه باشد.ؤم
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Introduction 

Colchicum kotschyi Boiss is a perennial, herbaceous and medicinal plant, belong to Colchicaceae family 
which have corm or rarely creeping stem. Colchicum species have been considered as a medicinal plant due to 
having divers active components in different plant parts which have been using as drug and toxin for 2000 years 
ago. The most important secondary metabolic compounds in plants are alkaloids. There is much evidence that 
the alkaloids influence on plant growth assimilating or regulatory factor. Colchicum active ingredient is 
colchicine. Colchicine is an alkaloid which is found in all parts of the plant such as corms, seeds, leaves and 
flowers and is concerned because of the pharmacological properties (anti-inflammatory) and applications in 
biological studies and plant breeding (induction of polyploidy). Corm weight is an important factor for 
producing more active component such as Colchicine. Soil fertility management is another factor that determine 
the quality and quantity of plant growth. However bulbous plants compared to the other plants require more 
attention in terms of nutritional management, because their roots are shallow and the absorption of sedentary 
nutrients in the soil is more difficult. The purpose of this study was to determine the effect of corm weight and 
organic and chemical fertilizers on morphological characteristics of Colchicum kotschyi. 

Material and Methods 

In order to evaluate the effect of corm weight and soil nutrition on morphological characteristics of 
Colchicum kotschyi Boiss., a field 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 years 2012-
2013 and 2013-2014. The experimental treatments were all combination of corm weight (more than 40g and less 
than 40g), cow manure (0 and 50 t.ha

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

-1
) and superphosphate fertilizer (0 and 25 

kg.ha
-1

). Colchicum corms in the summer which the plant is in the dormancy phase, were collected from the 
natural area located in the Binaloud Mountains, Frizi region Razavi Khorasan province. Because of the very 
much variation between collected corms in terms of their weight and in order to equalize the effect of corm 
weight between treatments, the mother corm was considered as one of the studied factors. Before sowing, land 
preparation including plowing and disk operations were conducted. The corms were sown in each plot (1×1 m) 
25 cm apart at the depth of 15cm. Irrigation and weed control was done if needed. With the gradual yellowing of 
the leaves and when the color of capsules was changed from green to brown (late June), the plants were 
harvested. Data analysis and drawing graphs were done by the software SAS Ver.9.1, MS Excel Ver.11and the 
comparisons using LSD test was performed at the level of 5%. 

Results and Discussion  

The results in both years showed that at the end of the growing season, the more weighted maternal corms 
produced more weighted daughter corms. Corm diameter, stem diameter, stem dry weight, leaf dry weight, leaf 
area, whole plant weight, leaf number and cormlet number were improved in more weighted corms (p≤0.05). 
Studies have shown that the early growth of the plant and its vital capacity are determined by the amount of food 
provided to the growing plant, by the maternal corm. Since the larger corms have more storage materials, the 
resulting plants are more grown and have thicker stems and larger leaves (larger aerial parts) and, in general, the 
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dry weight of the whole plant was higher. In both years of experiment, all of the morphological characters were 
improved in 50 t.ha-1 cow manure treatment compared to control. Organic fertilizers improve soil structure, 
improve root development, regulate soil temperature and population of useful microorganisms, provide nutrients 
for the plant, and help to improve the absorption of nutrients by the plant. Therefore, the application of manure 
with all of the above-mentioned benefits improves vegetative growth and dry weight. In the second year, 
superphosphate increased corm diameter, leaf area and whole plant weight (p≤0.05). The interaction effects of 
cow manure × corm weight on leaf area and stem diameter was significant at both years (p≤0.05).  

Conclusion 

Generally, the results showed that Colchicum kotschyi Boiss. can respond to optimum levels of the fertilizers. 
Cow manure in combination with superphosphate can improve morphological characters in the field conditions. 
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