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چکیده
زعفران گیاه دائمی و از محصوالت بومی قسمت شرقی ایران است و پیاز آن میتواند بین  5تا  1سال رشد کند که این امر میتواند موجب تغییر در
خصوصیات خاک در درازمدت شود .از اینرو ،پژوهشی با هدف ،بررسی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در مزارع یک تا هفت ساله
زعفران انجام شد .بدینمنظور 50 ،هکتار از مزارع زعفران در منطقه گزیک (واقع در استان خراسان جنوبی) انتخاب شد .آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی با یک تیمار (سالهای کشت) در شش سطح ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1و  1ساله) و هشت تکرار در سال  1321انجام شد .نمونههای خاک از
عمق صفر تا  30سانتی متری از مزارع یک تا هفت ساله تهیه گردید .درصد ماده آلی ،ماده آلی ذرهای ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،رطوبت خاک
در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم ،درصد نیتروژن کل ،محتوی فسفر قابل جذب خاک و عناصر کممصرف آهن ،مس ،روی و منگنز خاک
اندازه گیری شدند .نتایج نشان داد که درصد ماده آلی خاک با افزایش سن مزارع ،زیاد شد .سال کشت تأثیر معنیداری بر مقدار ماده آلی ذرهای
نداشت .مقادیر میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،رطوبتهای گنجایش زراعی و پژمردگی دائم ،در مزارع هفت ساله نسبت به مزارع یکساله ،افزایش
یافتند .نیتروژن کل و فسفر قابل جذب نیز با افزایش سن مزارع افزایش پیدا کرد .همچنین ،در مزارع هفت ساله ،قابلیت جذب عناصر کممصرف
آهن ،مس ،روی و منگنز به طور معنیداری نسبت به مزارع یک تا سه ساله افزایش یافت.
واژههای کلیدی :سال کشت ،سن مزرعه ،ماده آلی ،نیتروژن
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مقدمه
بهرهوری درست از خاک ،اساس تمدنهای بزرگ و قدیمی
بوده و نابودی آنها نیز بهدلیل استفادهی غیراصولی از خاک
بوده است .چنانچه شواهد باستانشناسی نشان میدهند،
تمدنهای دیرین هاراپان در غرب هند و بینالنهرین در
خاورمیانه و مایانهای آمریکای جنوبی ،پس از تخریب خاک
زمینهای کشاورزی نابود شدند ( .)Oades, 1984بهرهبرداری
بیرویه از خاک در عصر جدید ،دشواریهای فراوانی بهدنبال
داشته است و موفقیتهای فوقالعادهی بشر در افزایش تولید
غذا در چند دهه گذشته ،باعث بروز نابسامانیهای وسیع و
پیچیده در خاک شده است .انهدام منابع خاک ،بهای گزافی
است که بشریت در عصر جدید برای پیشرفت در جهت تولید
غذای بیشتر ،پرداخته است .کشاورزی پایدار ،واژهای است که
دو دهه اخیر ،ذهن پژوهندگان را به خود مشغول کرده است.
کشاورزی پایدار جایگزین کلماتی مثل انقالب سبز گردیده
است که در دهه  1710میالدی هدف پژوهشهای کشاورزی
بود .انهدام شدید منابع خاک در اثر بهرهبرداری نامناسب ،یکی
از دالیل جلب ت وجه دانشمندان به کشاورزی پایدار میباشد.
آگاهی محققین از پیچیدگی مشکالت ناشی از تخریب خاک،
روزبهروز در حال افزایش است .در کشورهای پیشرفته که
جهتگیری کشاورزی به سمت بازرگانی و تجارت است،
تخریب خاکها باعث کاهش درآمد شده است .در کشورهای
در حال توسعه نیز انهدام خاک ،سوء تغذیه شدید و قحطی را
بهدنبال داشته است .بنابراین ،مشکل تخریب خاک ،جنبه
بین المللی پیدا کرده و از اهمیت زیادی برخوردار شده است
(.)Kushwaha et al., 2001
نابودی تدریجی کیفیت فیزیکی خاک در اثر نابودی ساختمان
آن و فشردگی و سخت شدن الیههای سطحی ،از جمله
فرآیندهای تخریب اراضی کشاورزی بهشمار میآید .فرسایش
آبی و بادی ،مانداب شدن خاک و ایجاد شرایط بیهوازی در
آن ،شور و سدیمی شدن خاک و کاهش مواد آلی در اثر کشت
و کار بیرویه و بههم خوردن تعادل عناصر غذایی ،از دیگر
فرآیندهایی است که باعث تخریب اراضی حاصلخیز کشاورزی
شدهاند (.)Goliaris, 1999
نوع مدیریت و کشت در سیستمهای زراعی ،میتواند نقش
مهمی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک داشته باشد.

بهعنوان مثال ،خاکورزی سنگین موجب تخریب خاکدانهها
شده و مواد آلی را که به صورت فیزیکی توسط خاکدانهها
محافظت می شوند ،در معرض فعالیت میکروبی قرار داده و در
نتیجه سرعت تجزیه افزایش مییابد ( Dominy& Haynes,
 .)2002انجام عملیات کشاورزی مانند کمخاکورزی ،استفاده
از گیاهان پوشاننده ،احیاء چراگاهها و مراتع ،مقادیر بیشتری از
کربن اتمسفر را حفظ کرده و بدین ترتیب پتانسیل جذب
کربن را افزایش میدهد ( ،)Six, et al. 2000در حالیکه انجام
خاکورزی فشرده ،شرایط خاک را تغییرداده و تجزیه بقایای
گیاهی را افزایش میدهد .شخم زدن با ایجاد یک به هم-
خوردگی فیزیکی ،خاک زیرین را در معرض هوای سطح خاک
قرار میدهد .بههمین دلیل حساسیت خاکدانهها را به تجزیه و
فروپاشی افزایش میدهد (.)Cambardella & Elliott, 1993
زعفران ( )Crocus sativus L.از گیاهان بومی فالت ایران
است که به سایر نقاط جهان برده شده است .کشت ،تولید و
بهویژه صادرات جهانی آن قرنها در انحصار کشاورزان این
سرزمین بوده است ( .)Abrishami, 1988در حال حاضر ،ایران
مقام اول تولید و صدور زعفران دنیا را دارا است .بعد از ایران،
اسپانیا دومین تولیدکننده و عرضهکننده زعفران به بازارهای
جهانی است .در کشورهای فرانسه ،یونان ،الجزایر ،ایتالیا،
آلمان ،استرالیا ،مکزیک ،هندوستان ،چین و ترکیه نیز کشت
زعفران کموبیش متداول است ( .)Behnia, 1991تولید زعفران
در سالهای اخیر ،روند افزایشی داشته است ،چنانکه بر
اساس آمار اداره کشاورزی خراسان ،در سال  1315از 23000
هکتار اراضی زیرکشت زعفران در این استان 107 ،تن زعفران
برداشت شده است (.)Sadeghi et al., 1997
بنابراین ،با توجه به کم بودن هزینه نگهداری و حمل و نقل و
نظر به اینکه زعفران گیاهی ارزشمند و سودآور است ،تولید و
صادرات این محصول گرانبها ،کمک شایانی به ارزآوری و
گامی به سوی اقتصاد بدون نفت خواهد بود .برای کشت
زعفران در استان خراسان جنوبی ،عملیاتهای زراعی خاصی
انجام میشود که میتوانند با گذشت زمان ،بر ویژگیهای
خاک تأثیرگذار باشند .این اعمال زراعی عبارتند از :افزودن
سالیانه 20تا  30تن کود دامی به مزارع زعفران ،عملیات
خاکورزی (حداقل سالی یکبار) برای سلهشکنی و مخلوط
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کردن کود دامی با خاک ،عدم آبیاری تابستانه و خشکی
طوالنیمدت مزارع زعفران در طول تابستان و افزایش حجم
پیازهای زعفران در زیر خاک شود.
با توجه به اهمیت محصول زعفران ،بررسی اثر کشت مداوم
این محصول بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ،میتواند
وضعیت موجود خاک را تا حدی از نظر کیفیت نشان دهد و
به کمک این نتایج ،مدیریتهای صحیح کشت و کار را
پیشنهاد داد .لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کشت
متوالی زعفران بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک اجرا گردید.

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد بررسی
منطقه مورد مطالعه در روستای گزیک شهرستان درمیان
استان خراسان جنوبی واقع گردیده است .وسعت مزارع مورد
بررسی  50هکتار بود .این روستا در  120کیلومتری شرق
بیرجند ،مرکز استان خراسان جنوبی قرار دارد که دارای آب و
هوای گرم و خشک میباشد .دمای حداقل این منطقه -11
درجه سانتیگراد ،دمای حداکثر  47درجه سانتیگراد ،متوسط
بارش ساالنه  147میلیمتر و متوسط تبخیر ساالنه 3100
میلیمتر ،ارتفاع از سطح دریا  1310متر و تعداد روزهای
یخبندان در سال 53 ،روز میباشد.
روش اجرای طرح و نمونهبرداری
این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تکرار در
سال 1321انجام گردید .تیمار شامل تعداد سالهای کشت در
شش سطح ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1و  1ساله) بود .بدینترتیب که
هشت مزرعه یکسان (هشت تکرار) بهازای هر تیمار (تعداد
سال کشت) در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که در
انتخاب مزارع مورد بررسی ،سعی گردید حتیاالمکان تمامی
مزارع از نظر نوع مدیریت و خصوصیات خاک یکسان باشند و
تفاوت از نظر تعداد سالهای کشت باشد.
نمونهبرداری از مزارع زعفران شهرستان در میان استان
خراسان جنوبی و در اواخر بهار انجام شد .سن مزارع مورد
بررسی بین یک تا هفت سال بود .مالکیت مزارع متفاوت بود،
اما آب آبیاری این مزارع از یک قنات تأمین میشد که سابقه

آبیاری با این قنات ،به بیش از  100سال میرسد .همانگونه
که قبالً نیز ذکر گردید ،مدیریت مشابهی روی مزارع این
منطقه حاکم بود و تنها تفاوت مربوط به سالهای کشت
زعفران بود .نمونههای خاک ،از عمق صفر تا  30سانتیمتری
برداشت شدند.
بافت خاک به روش هیدرومتری بایکاس ( Bouyoucos,
 ،)1951رطوبت گنجایش زراعی و نقطه پژمردگی دائم به
ترتیب در فشارهای  0/3و  15بار توسط دستگاه صفحهفشاری،
قابلیت هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع توسط دستگاه
هدایتسنج ،اسیدیته خاک در گل اشباع با استفاده از  pHمتر،
کربن آلی بهروش سوزاندن تر ،درصد نیتروژن بهروش کجلدال
( ،)Six et al., 2000سدیم و پتاسیم محلول در عصاره اشباع
توسط دستگاه فلمفتومتر ،کلسیم و منیزیم محلول بهروش
تیتراسیون با  0/02 EDTAنرمال ،فسفر قابل جذب بهروش
اولسن ( )Olsen et al., 1954و توسط اسپکتروفتومتر ،عناصر
آهن ،مس ،روی و منگنز عصارهگیری شده با محلول DTPA
بهروش جذب اتمی اندازهگیری شدند ( Lindsay & Norvel,
.)1978
برای تعیین پایداری خاکدانهها از روش غربال مرطوب استفاده
شد ( )Cambardella & Elliott, 1993ابتدا  50گرم خاک هوا
خشک عبور یافته از الک چهار میلیمتری ،توسط آبپاش
خیس شده و بهمدت  10دقیقه در آب مقطر غوطهور گردید و
سپس خاک مرطوب روی سری الکهای 0/5 ،1 ،2و 0/25
میلیمتری ریخته شد .الکها توسط موتور الکتریکی 50 ،بار
به مدت دو دقیقه و به عمق سه سانتیمتر در آب ،باال و پایین
رفته و مواد باقیمانده روی الکها در آون (دمای  50درجه
سانتیگراد) خشک شدند .در مرحله بعد ،محتویات خشک
شده بر روی الک ،توزین و مجدداً روی الک  0/05شسته شد
تا خاکدانهها از آن خارج و فقط شن باقی بماند .شن باقیمانده
روی هر الک در آون تحت دمای  50درجه سانتیگراد خشک
و وزن گردیدند .از تفاضل وزن اول هر الک (خاکدانه +شن) و
وزن دوم (وزن شن) ،مقدار خاکدانه باقیمانده روی هر الک،
محاسبه شد .میانگین وزنی قطر خاکدانهها 1محاسبه گردید.
برای جدا کردن ماده آلی ذرهای ،2از روش سیکس و همکاران
)1- Mean weight diameter (MWD
)2- Particle Organic Matter (POM
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( )Six et al., 2000استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا به  10گرم
خاک 50 ،میلیلیتر محلول پنج درصد هگزا متا فسفات سدیم
اضافه گردید و بهمدت  12ساعت تکان داده شد .سپس این
سوسپانسیون روی الک  53میکرومتر ریخته و با آب مقطر
شسته شد تا آب خروجی شفاف شود .مواد باقیمانده روی الک
برای یک شب در آون (دمای  50درجه سانتیگراد) قرار داده
شدند .این مواد شامل ماده آلی ذرهای +شن در خاکدانهها
میباشد .مقداری از ذرهای +شن وزن شد و در دمای 450
درجه سانتیگراد بهمدت چهار ساعت در کوره قرار داده و پس
از گذشت مدت زمان مذکور ،نمونهها دوباره وزن شدند .از
اختالف این دو وزن ،مقدار  POMمحاسبه شد.
آنالیزهای آماری با استفاده نرمافزار  SASنسخه  7.2و مقایسه
میانگینها بهروش آزمون چنددامنهای دانکن انجام گرفت.
برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

نتایج و بحث
در جدول  1نتایج تجزیه واریانس اثر تعداد سالهای کشت
زعفران بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی خاک شامل ماده آلی
کل ،ماده آلی ذرهای ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها
( ،1)MWDرطوبت گنجایش زراعی ،)FC( 2رطوبت نقطه
پژمردگی دائم ،)PWP( 3نیتروژن کل ،فسفر قابل جذب،
نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nو میزان آهن ،مس ،روی و
منگنز نشان داده شده است.
همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،اثر سن مزرعه
زعفران بر تمامی خصوصیات خاک معنیدار بود.
ماده آلی
اثر سال کشت زعفران بر درصد ماده آلی خاک در سطح
احتمال یک درصد آماری معنیدار بود (جدول  .)1میزان ماده
آلی خاک در کشتهای پنج و هفت ساله ،بهطور معنیداری
نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت (شکل  .)1علت این
افزایش ،میتواند مربوط به ذخیره شدن ماده آلی خاک در
سالهای انتهایی سن مزارع زعفران و تجمع ماده آلی باشد که
بهصورت کود دامی در طی سالهای متوالی به مزارع داده شده
)1 -Mean Weight Diameter (MWD
2- Field Capacity
)3- Permanent Wilting Point (PWP

است .در مدیریت معمول مزارع زعفران در این منطقه ،هر
ساله حدود  30تن در هکتار کود دامی به خاک افزوده می-
شود .همچنین با توجه به اینکه زعفران در تابستان به خواب
تابستانه میرود و آبیاری نمیگردد ،شرایط الزم برای تجزیه
مواد آلی خاک کاهش یافته و باعث تجمع نسبی آن در خاک
با گذشت زمان میگردد.
ماده آلی ذرهای
میزان  POMخاک مزارع زعفران در طی سالهای مختلف،
تغییر چندانی نکرده بود و فقط در سال چهارم ،میزان POM
خاک بهطور معنیداری کاهش یافت (شکل  .)2این کاهش
معنیدار در سال چهارم ،توجیه خاصی ندارد و تصادفی بهنظر
میرسد .بهطور کلی ،میتوان مقدار ذرات درشت ماده آلی
( )POMرا در سالیان سن مزارع ثابت در نظر گرفت و با وجود
اینکه ماده آلی کل در سالهای چهارم و پنجم افزایش نشان
داده است ،میتوان نتیجهگیری کرد که تجمع ماده آلی بیشتر
بهصورت ذرات غیردرشت بوده است .بدینمعنیکه احتماالً
ذرات درشت مواد آلی ( )POMبیشتر تجزیه شده و به ذرات
ریزتر و مقاوم به تجزیه تبدیل شده است.
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جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر سن مزارع بر ویژگیهای اندازهگیری شده در خاک
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) of farm age on measured soil properties

منابع

درجه

تغییر

آزادی

S.O.V.

df

ماده آلی کل
Total
organic
matter

سال
Year
خطا
Error

میانگین وزنی
ماده آلی ذرهای

قطر خاکدانه

Particle organic
matter

Mean weight
diameter

Field capacity

5

**1.48

**0.122

**0.0067

**0.0052

*0.00063

42

0.257

0.034

0.0029

0.00074

0.0002

منابع

درجه

تغییر

آزادی

S.O.V.

df

ازت
N

فسفر
P

ازت/کربن
C/N

5

*0.0031

**350.83

**37.78

**21.37

42

0.001

93.72

10.77

0.064

Error

ظرفیت زراعی

Permanent wilting
point

آهن
Fe

سال
Year
خطا

نقطه پژمردگی دائم

مس
Cu

روی
Zn

**0.099** 1.021
0.152

0.026

** و * به ترتیب نشاندهنده معنیداری درسطح احتمال یک و پنج درصد است.
** and * are significant at 0.01 and 0.05 probability levels, respectiveiy.

درصد ماده آلی

)Farm age (yaer
سن مزرعه (سال)

شکل  -4تأثیر سن مزرعه زعفران بر درصد ماده آلی خاک
Fig. 1- Effect of saffron farm age on soil organic matter

منگنز
Mn
**861.16
34.487
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)POM (%

درصد ماده آلی ذرهای

)Farm age (yaer
سن مزرعه (سال)

شکل  -2تأثیر سن مزرعه زعفران بر درصد ماده آلی ذرهای خاک
Fig. 2- Effect of saffron farm age on soil particle organic matter

ماده آلی ذرهای شامل بقایای گیاهی میشود که کمتر دچار
تجزیه شدهاند و در کل ،مواد آلی هستند لحاظ که از
فرایندهای تجزیه ،مابین بقایای گیاهی تازه و مواد آلی
هوموسی شده قرار میگیرند ( ،)Gregorich et al., 1994لذا
این نوع ماده آلی نسبت به تجزیه حساستر بوده و کمتر در
خاک تجمع مییابد.
میانگین وزنی قطر خاکدانه
مقدار  MWDدر مزارع زعفران از سال اول تا چهارم تا حدی
روند کاهشی نشان داد ،ولی در مزارع پنج و هفت ساله بهطور
معنیداری افزایش پیدا کرد (شکل  .)3علت این افزایش،
ممکن است مربوط به تجمع مواد آلی در خاک مزارع پنج و
هفت ساله باشد .مزارع زعفران هر ساله تحت عملیات سله-
شکنی و خاکورزی قرار میگیرند ،لذا میتوان گفت ،در سال-
های اول تا چهارم که تجمع ماده آلی در خاک روند افزایشی
نداشته است ،مقدار  MWDدر اثر خرد شدن خاکدانهها به

دلیل عملیات سلهشکنی و خاکورزی کاهش معنیداری پیدا
کرده است .البته در کشتهای پنج و هفت ساله ،افزایش مقدار
 MWDبیشتر مربوط به خاکدانههای ریز بود که به مقداری
بیشتری تحت تأثیر مقدار ماده آلی خاک قرار دارند و با
افزایش ماده آلی خاک در این تیمارها ،تشکیل این خاکدانه-
های ریز ،باعث افزایش  MWDدر کشتهای پنج و هفت ساله
شده است .پایداری خاکدانهها در اثر استفاده از مواد آلی
افزایش مییابد .در شرایط گوناگون ،ترکیبات پیچیده آلی-
معدنی ،پلیساکاریدها ،میکروارگانیسمهای خاکزی نظیر
میکوریزاها ،ریشهها و هیفها ،باعث پایداری خاکدانهها می-
شوند .همچنین عملیات مدیریت زراعی ،تأثیر قابل توجهی بر
پایداری و اندازه خاکدانهها دارند ( .)Olson, 1981تحقیقات
نشان دادهاند که کشت گیاهان چندساله مانند یونجه ،نسبت
به زراعتهای یکساله با تناوب زراعی ،اثر به مراتب بیشتری
بر بهبود پایداری خاکدانهها دارند.

سن مزرعه (سال)

شکل  -3تأثیر سن مزرعه زعفران بر میانگین وزنی قطر خاکدانه
Fig. 3- Effect of saffron farm age on mean weight diameter

میانگین وزنی قطر خاکدانه(میلیمتر)

)Farm age (yaer
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به طور مثال ،نتایج میزان رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه
پژمردگی دائم ،در سال پنجم و هفتم بهطور معنیداری
افزایش یافت (شکل  .)4با توجه به اینکه روند تغییرات
رطوبتهای ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم تقریباً مشابه
بود (شکل مربوط به رطوبت پژمردگی دائم نمایش داده نشده
است) .مقدار رطوبت ظرفیت زراعی در خاک ،تحت تأثیر
ساختمان خاک و مواد آلی خاک میباشد .افزایش رطوبت FC
در مزارع زعفران در سالهای انتهایی ،میتواند بهدلیل افزایش
مواد آلی خاک و بهبود ساختمان خاک در این سالها باشد.
مواد آلی میتوانند مقدار آب قابل توجهی را در خاک نگهداری
کنند و از این طریق ،مقدار رطوبت در نقطه ظرفیت مزرعه را

افزایش دهند .همچنین افزایش  MWDدر سالهای انتهایی
سن مزارع زعفران ،نشاندهنده بهبود ساختمان خاک میباشد.
هرچه ساختمان خاک بهتر باشد ،میتواند مقدار تخلخل در
خاک را افزایش داده و موجب افزایش مقدار رطوبت در نقطه
گنجایش زراعی گردد .رطوبت نقطه پژمردگی دائم تحت تأثیر
ساختمان خاک نیست ،ولی بهشدت وابسته به سطح ویژه
خاک میباشد ( .)Bybordi, 2003مواد آلی خاک دارای سطح
ویژه بسیار زیادی در مقایسه با ذرات معدنی خاک هستند
(حدود  1000متر مربع بر گرم) .بنابراین ،با توجه به افزایش
معنیدار مقدار ماده آلی در کشتهای پنج و هفت ساله،
افزایش  PWPمنطقی بهنظر میرسد.

رطوبت ظرفیت زراعی(درصد)

.
)Farm age (yaer
سن مزرعه (سال)

شکل  -1تأثیر سن مزرعه زعفران بر رطوبت ظرفیت زراعی خاک
Fig. 4- Effect of saffron farm on soil field capacity

نیتروژن کل
میزان نیتروژن کل خاک در مزرعه هفت ساله ،بهطور معنی-
داری نسبت به مزارع با سن کمتر ،افزایش نشان داد (شکل
 .)5از آنجا که قسمت اعظم نیتروژن کل خاک مربوط به

بخش آلی نیتروژن و مواد آلی خاک است ،با افزایش مواد آلی
خاک در سال هفتم نسبت به سالهای قبل ،نیتروژن کل نیز
افزایش یافته است.
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نیتروژن کل خاک(درصد)

)Farm age (yaer
سن مزرعه (سال)

شکل  -5تأثیر سن مزرعه زعفران بر نیتروژن کل خاک
Fig. 5- Effect of saffron farm age on soil total nitrogen

فسفر قابل جذب
اثر سال بر میزان فسفر قابل جذب در مزارع زعفران روند
مشخصی نداشت (شکل  .)1البته ،در کشتهای پنج و هفت
ساله افزایش نسبتاً قابل توجهی نسبت به مزارع با سن کمتر

دیده شد .علت افزایش فسفر قابل جذب ،میتواند مربوط به
افزودن کود فسفره به مزارع زعفران و تجمع کود فسفره در
خاک باشد .ساالنه حدود  15کیلوگرم در هکتار کود فسفره به
مزارع زعفران اضافه میشود .همچنین افزودن ساالنه کود
دامی نیز احتماالً در این افزایش مؤثر بوده است.

فسفر قابل جذب خاک(قسمت در میلیون)

فسفر قابل جذب خاک

)Farm age (yaer
سن مزرعه (سال)

شکل  -6تأثیر سن مزرعه زعفران بر فسفر قابل جذب خاک
Fig. 6- Effect of saffron farm age on soil available P
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عناصر کممصرف
اثر سال بر قابلیت جذب عناصر آهن ،مس ،روی و منگنز خاک
در مزارع زعفران در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .در
مزارع هفت ساله ،قابلیت جذب این عناصر بهطور معنیداری
نسبت به مزارع یک تا سه ساله افزایش یافت (نتایج بهدلیل
افزایش زیاد حجم مقاله نمایش داده نشدهاند).
اثر سن مزارع بر  pHخاک معنیدار بود pH .خاک مزارع
زعفران در سال دوم و سوم بیشترین مقدار (حدود  )2/2و در
سال هفتم کمترین مقدار (حدود  )1/1را به خود اختصاص
دادند (نتایج نمایش داده نشده است) .کاهش  pHبا افزایش
سن مزارع زعفران ،میتواند بهعلت افزایش مواد آلی خاک و به
تبع آن ،افزایش فعالیت میکروبی و تولید اسید کربنیک بیشتر
در خاک باشد .نجفی و مردمی ()Najafi & Mardomi, 2013
گزارش کردند که اضافه کردن کود دامی و کشت آفتابگردان
باعث فراهمی عناصر فسفر ،پتاسیم ،آهن ،منگنز ،مس و روی
شده است .افزودن هر ساله کود دامی ،یکی از دالیل مهم
افزایش مواد آلی و کاهش  pHمیباشد .عزیزی زهان و
پسندیده ( )Azizi & Pasandideh, 2013گزارش کردهاند که

مقدار فراهمی عناصر منگنز ،آهن و روی خاکهای تحت
کشت زعفران ،از سال اول تا سال چهارم کشت ،روندی
صعودی داشت.
نتیجهگیری
بهطور کلی ،کشت زعفران در منطقه گزیک در استان خراسان
جنوبی در طول یک دوره هفتساله ،باعث افزایش ماده آلی
خاک شد .از نظر مقدار ذرات درشت ماده آلی ( ،)POMبین
سالیان مختلف کشت زعفران ،اختالف قابل مالحظه مشاهده
نشد .با افزایش تعداد سالهای کشت زعفران ،در کل مقدار
میانگین وزنی قطر خاکدانهها افزایش یافت ،اگر چه این
افزایش بیشتر مربوط به تشکیل خاکدانههای ریز بود ( 0/5تا
 1و  0/25تا  0/5میلیمتر) .مقدار رطوبت خاک در گنجایش
زراعی و نقطه پژمردگی دائم ،با افزایش سن مزارع ،روندی
افزایشی داشت .همچنین ،مقدار نیتروژن و فسفر قابل جذب
نیز در کشتهای پنج و هفت ساله افزایش پیدا کرد.
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Abstract
Saffron is a native plant in eastern part of Iran that it is a perennial plant which can grow up to 5-7 years
through its corms. Annually cow manure is added to the soil up to approximately 20-30 t.ha-1. The main
aims of the present research were evaluate some physical and chemical properties of soil in saffron fields
over than seven years. Fifty ha saffron fields were selected from Gezic region (is located in southern
Khorasan province) in 2007. This experiment was conducted based on a completely randomomized design
under six saffron ages as treatment (1, 2, 3, 4, 5 and 7 years) and eight replications. Organic matter
percentage (%OM), particle organic matter (POM), mean weight diameter of aggregates (MWD), field
capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) water content, total nitrogen (%N) and available
phosphorus (P) of soils were measured. The eesults revealed that soil %OM increased over the growing
years. There was no significant increased for POM over the growing years. The MWD, FC and PWP were
greater for 7-year fields as compared to 1-year fields. The total N and available phosphorus were higher in
older fields.
Keywords: Cropping year, Field age, Organic matter, Nitrogen

