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  چکیده

در واکنش به کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل  (.Crocus sativus L)ی عملکرد گل و بنه زعفران منظور بررس به
تیمارهاي . اجرا شد 1389-90در سال زراعی سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد تیمار و  20هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك

 کـود  کـاربرد  عدم( صفر(سطح کود دامی کاربرد و پنج ) مربع متر در بنه 400و 300 ،200 ،100(اساس ترکیبی از چهار سطح تراکم کاشت آزمایش بر 
 دار تراکم کاشت بنه و کاربرد کود دامی بر تعداد گـل، نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات معنی. تعیین شدند) هکتار در تن 100 و 80، 60 ،40 ،)دامی

-داري بر شاخصمعنیثیر أتکاربرد کود دامی نیز × اثرات متقابل تراکم کاشت بنه  همچنین. خامه زعفران بود+  عملکرد گل خشک و نیز عملکرد کالله
داري معنیطور  هخشک زعفران ب تر و گل بنه در متر مربع، عملکرد گل 400نتایج نشان داد که با افزایش تراکم کاشت تا سطح . هاي ذکر شده داشت

تر ل افزایش عملکرد گداري در معنیثیر أتتن در هکتار،  80کاربرد کود دامی تا سطح  نیزدر متر مربع بنه  400کاشت همچنین در تراکم . افزایش یافت
د دامی بـیش از سـطوح   با این وجود نتایج نشان داد که در سطوح باالي تراکم کاشت بنه، واکنش پذیري زعفران به کاربرد کو. شک زعفران داشتخ و

نظر گرفتن سطح مورد نظر تراکم  بایست با درزعفران می دهیریزي و مدیریت صحیح کودرسد که برنامهنظر می به ،رو از این. پایین تراکم کاشت بود
  .صورت گیردکاشت 
  

  ، کود آلیخشک عملکرد کالله، عملکرد گل: هاي کلیديواژه
 

    3 2   1 مقدمه
-مـی  4لپه و ژئوفیتتکگیاهی  (.Crocus sativus L)زعفران 

 ,Behboodi  & Samadi)تعلـق دارد   5زنبـق  باشد که بـه خـانواده  
2004; Molina et al., 2004) .  گونـه متعلـق بـه جـنس      85بـین

Crocus، گونهsativus  C.  تـرین گونـه ایـن جـنس     به عنوان مهـم
داري از این گیاه بـه دلیـل برخـور   . (Caiola, 2004)شود شناخته می

، تصـلب  6لیپیـدمی هایی مانند دیـس خواص درمانی در بهبود بیماري
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4- Geophyte 
5- Iridaceae 
6- Dyslipidemia 
7- Atherosclerosis 

 ,Xi et al., 2007; Giaccio)صنایع دارویی و علـوم پزشـکی دارد   
2004).  

ــران  ــوان گ ــه عن ــران ب ــان  زعف ــه جه ــرین ادوی  Rezvani)ت
Moghaddam et al., 2010)  زراعی  انترین گیاهمهمیکی از و نیز

، از جمله اقالم صادراتی مهم در (Javadzadeh, 2011)ایران و باغی 
روند رو به رشد سهم . (Omidi et al., 2009)رود کشور به شمار می

زعفران از کل صادرات غیـر نفتـی، ارز آوري قابـل توجـه و      صادرات
بـراي جامعـه روسـتایی کشـور     همچنین ایجاد درآمد و اشتغال زایی 

(Aghaei & Rezagholizadeh, 2011)     لـزوم توجـه بـه افـزایش ،
عالوه بر این، زعفران بـه  . سازدتولید پایدار این گیاه را دو چندان می

بار کاشت، عدم برداري طوالنی با یکدلیل نیاز به آب کم، امکان بهره
ت ویــژه نیــاز بــه ماشــین آالت ســنگین و نیــز برخــورداري از صــفا

تواند به عنوان گیاهی جایگزین بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی، می

                                                                          

8- Myocardial ischemia 
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 ;Koocheki et al., 2012)نهاده مورد توجه باشـد  هاي کمدر نظام
Aghaei & Rezagholizadeh, 2011). 

ایران با وجود دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت و تولید زعفران 
ــا  ــد 90-80(در دنی  ,.De-Los-Mozos-Pascual et al)) درص

، در واحد سطح از متوسط تولیدي حتی کمتر از نصف میانگین (2009
در ایـن راسـتا، عـدم    . (Javadzadeh, 2011)جهانی برخوردار اسـت  

و  مدیریت صحیح تراکم کاشت بر اساس عملیات آماده سازي زمـین 
تـرین عوامـل در کـاهش عملکـرد     نیز روش کاشت زعفران، از مهـم 

تنظیم صـحیح   و از سویی دیگر (Javadzadeh, 2011) بودهزعفران 
 ثر درمـؤ تـرین عملیـات زراعـی    اصلیبه عنوان یکی از  تراکم کاشت

تعیـین  . (Izadi et al., 2010)رود ع محیطی به شمار مـی بجذب منا
 زعفرانبرداري بر طول دوره بهرهثیر أتتواند با تراکم کاشت می اصولی

کاهش طول دوره کاشت تا اقتصـادي  منجر به افزایش عملکرد و نیز 
. )Behdani et al., 2006; Abrishami, 1997(شدن عملکرد شود 

زارش گ (Koocheki et al., 2012)در این ارتباط کوچکی و همکاران
برداري از زمین، افزایش تراکم بنـه از  کردند که در طی سه سال بهره

هـاي  شـک گـل  و خ تر وزنکتار، تعداد گل، تن بنه در ه 12چهار به 
ـ   تر  وزنتولید شده و نیز   هو خشک کالله زعفران در واحد سـطح را ب

نیـز   (Behnia, 2009)قیـق بهنیـا   نتایج تح. ثري افزایش دادطور مؤ
-نشان داد که بر حسب روش کاشت، تعیین تراکم کاشت مناسب می

  . تواند نقش چشمگیري در بهبود عملکرد زعفران داشته باشد
راهکارهـاي   ینمـؤثرتر اشت، تغذیه گیاه نیـز از  عالوه بر تراکم ک

 در همـؤثر میـزان مـواد   نیـز  زراعی به منظور افزایش عملکرد کمی و 
بررسی ارتبـاط بـین   . (Izadi et al., 2010)باشد گیاهان دارویی می

هـاي رشـدي و عملکـرد    مصرف کودها و عناصر غذایی بـا شـاخص  
بهینـه کودهـا و    تواند الگوي مناسبی از چگونگی مصـرف زعفران می

 ,.Behdani et al)گیاه را فـراهم کنـد   این عناصر غذایی مورد نیاز 
 زعفراننشان داده است که بر خالف نیاز کودي کم  تحقیقات. (2006

(Rezvani Moghaddam et al., 2010; Behdani et al., 
به متغیرهـاي   در این گیاهدرصد تغییرات عملکرد گل  80، تا (2006
بـه   ایـن تغییـرات  درصد  10آلی وابسته بوده و تنها  وادممانند خاك 

 ,Nehvi et al., 2010; Shahande)فراهمـی آب بسـتگی دارد   
نیز در مطالعه  (Behdani et al., 2006)بهدانی و همکاران . (1990

روابط بین مصرف عناصر غذایی و عملکرد زعفران در پهنـه اقلیمـی   
عملکرد زعفران در مناطق  درصد تغییرات 67مرکز و جنوب خراسان، 

بر این . مصرف کودهاي دامی و فسفر دانستندثیر أتذکر شده را تحت 
نقش ویژه کود هاي دامی در افزایش فراهمی  اساس، با در نظر گرفتن

 Limon-Ortega et)مواد آلی و بازچرخش عناصر غـذایی در خـاك   
al., 2008; Mando et al., 2005) ،نقش تواند کود دامی می مصرف

در ارتباط با نقش  .ثري در بهبود پایداري تولید زعفران داشته باشدؤم

 (Jahan & Jahani, 2007)جهان و جهـانی   کود هاي دامی، مثبت
در افـزایش   داريمعنـی نقـش   آلی هايکاربرد کودگزارش کردند که 

. در واحـد سـطح داشـت   زعفـران  و نیز وزن کالله خشـک  تعداد گل 
  (Rezvani Moghaddam et al., 2010) رضوانی مقدم و همکاران

ـ را تحـت  عملکرد گل و کالله خشـک زعفـران    بهبود افـزایش  ثیر أت
نیز ضـمن   (Amiri, 2008)امیري . مشاهده کردندسطوح کود دامی 

که افزایش سطح برگ، میزان عناصر غذایی در برگ و نیز عملکرد  آن
اظهـار   کالله زعفران را در نتیجه مصرف کـود دامـی مشـاهده کـرد،    

یکـی و  زتوانـد در بهبـود خصوصـیات فی   داشت کاربرد کود دامی مـی 
شیمیایی خاك مانند میزان مواد آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش 

  .گذار باشدثیرأتعناصري مانند نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در خاك 
بـا  کشـت ردیفـی    ،مطالعات انجام شده در ایران در ،طورکلی هب

 توصیه زعفران عملکرد در متر مربع براي کسب حداکثر بوته 50تراکم 
با این وجود در بیشتر مزارع زعفران، ایـن  . (Kafi, 2002)شده است 

گیـرد کـه ایـن روش    هاي پایین مورد کشت قـرار مـی  گیاه در تراکم
- این از. ممکن است از لحاظ اقتصادي در سال اول توجیه پذیر نباشد

زعفران گرفتن الگوهاي کشت پرتراکم  ظردر نرود که با رو انتظار می
جبران تولید هاي اولیه بتوان این کاهش عملکرد را تا حدودي در سال

هـدف از اجـراي    ،بر این اساس. (Koocheki et al., 2011 b)نمود 
این آزمایش بررسی عملکرد گل و بنه زعفران در واکنش بـه کـاربرد   

  .ل اول بوددر سابنه تراکم  کود دامی در شرایط کشت پر
  

  هامواد و روش
هاي کامـل  وریل در قالب طرح بلوكتفاک صورت بهاین آزمایش 

تیمـار و سـه تکـرار در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده        20تصادفی بـا  
کیلومتري شرق مشهد  10کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

دقیقه شمالی و طـول جغرافیـایی    16درجه و  36با عرض جغرافیایی 
در سال متري از سطح دریا  985دقیقه شرقی و ارتفاع  36رجه و د 59

قبــل از کشــت جهــت تعیــین .  بــه اجــرا در آمــد 1389-90زراعــی 
 30ز عمـق صـفر تـا    خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك مزرعـه ا  

  ).1جدول (برداري انجام شد متر نمونهسانتی
 تیمارهاي آزمایش بر اساس ترکیبی از چهار سطح تراکم کاشـت 

کود دامی کاربرد و پنج سطح ) مترمربع در بنه 400و 300 ،200 ،100(
) هکتـار  در تـن  100 و 80 ،60 ،40 ،)دامـی  کـود  کاربرد عدم( صفر(

زمین مورد نظر در سال قبل از اجراي آزمایش زیر کشت . تعیین شدند
 ودیسک  ،سازي زمین شامل شخم اولیهعملیات آمادهپس از  .جو بود

  .ایجاد گردیدمتر  2×1با ابعاد  ییها کرت ،لولر یلهوس تسطیع زمین به

  



  721     ...بررسی عملکرد گل و بنه زعفران

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه مورد استفاده در آزمایش - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical properties of field soil used in experiment 

T.N.V  SP 

هدایت الکتریکی 
زیمنس بر دسی(

  )متر
EC (dS.m-1)  

  هاسیدیت
pH 

کربن آلی 
  )درصد(

OC 
 (%) 

پتاسیم 
  )امپیپی(

K 
(ppm)  

-پی(فسفر 
  )امپی

P 
 (ppm) 

نیتروژن 
-پیپی(

  )ام
N  

(ppm)  

شن 
 )درصد(

Sand 
(%) 

سیلت 
 )درصد(

Silt  
(%)  

رس 
 )درصد(

Clay 
(%) 

15.73 36.80 1.91 8.10 0.65 245 35.5 0.05 30 47 23 

  
و سه متر در  5/0ه ترتیب ها از یکدیگر بها و بلوكفاصله کرت

شده پیش  اعمال کود دامی بر حسب تیمار هاي ذکر .نظر گرفته شد
کود  گونه یچهدر طول فصل رشد زعفران از . تاز کاشت صورت گرف

و  1389خرداد  15شت در اکعملیات . شیمیایی و پایه استفاده نگردید
ي که از مزرعه زعفران دانشکده کشـاورز گرمی  4-8هاي بنه توسط

هـاي بـا وزن نسـبتاً    استفاده از بنـه . شدانجام مشهد تهیه شده بود، 
پایین نیز با در نظر گرفتن هدف اجراي آزمایش که بررسی اثر تراکم 
. و کود دامی در افزایش اندازه بنه هاي دختري بود، صـورت گرفـت  

کـود دامـی    .متـر در نظـر گرفتـه شـد    سانتی 20ها عمق کاشت بنه
بر اساس نتایج تحقیقات قبلی، . خاك اعمال شد همزمان با کاشت به

عالوه بـر  . انجام گرفت) آبیاري تابستانه(مرداد  17اولین آبیاري در 
آبیاري تابستانه، در طول فصل رشد پنج مرحله آبیاري به ترتیب در 

پـس از برداشـت   (آبان  20، )یده گلبه منظور تسهیل در (مهر  15
، )هرز زمسـتانه  يها علفاز وجین بعد (آذر  23، )ها برگگل و ظهور 

) منظور تکمیل رشد بنه ها به( 1390فروردین  15و  1389سفند ا 25
کـش  گونه آفـت در طول مراحل اجراي آزمایش از هیچ. انجام گرفت

  .استفاده نشد کش شیمیایییا علف
و عملیات برداشت  1389عملیات برداشت گل در اواسط آبان ماه 

و  تر گلتعداد گل، عملکرد . انجام شد 1390 بنه در نیمه اول خرداد
له به گـل  خامه، نسبت کال+ ، عملکرد کالله، عملکرد کالله خشک

ل خشک در کل مساحت هر خامه به گ+ خشک و نیز نسبت کالله 
گـرم،   10هاي دختري زیر تعداد و عملکرد بنه. گیري شدکرت اندازه

و از تخریبـی   تصـور  بههاي هر کرت گرم و نیز کل بنه 10باالي 
وزن خشـک گـل،   . متر تعیـین شـد  سانتی 40×  25مساحتی معادل 

هـا در فضـاي   در هر کرت پس از خشک کردن نمونه کالله و خامه
  . آزاد تعیین شد

 هاي حاصل از آزمایش از نرم افزارمنظور تجزیه و تحلیل داده به
SAS 9.1  وMstat-c       و براي رسـم اشـکال مربوطـه از نـرم افـزار

Excel اي ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنـه میانگین. استفاده شد
  .دانکن و در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر مقایسه شدند

  
  

  نتایج و بحث
  تعداد گل

دار تراکم کاشت بنه و نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات معنی
اثرات  همچنین). 2جدول (کود دامی بر تعداد گل زعفران بود  کاربرد

داري بـر  معنیثیر أتکود دامی نیز  کاربرد×  ل تراکم کاشت بنهمتقاب
که افزایش تراکم  نتایج نشان داد). 2جدول (شاخص ذکر شده داشت 

دار تعـداد گـل زعفـران در    ثري در افزایش معنیؤکاشت بنه نقش م
در تمامی سطوح کاربرد کـود دامـی   که طوري هب. واحد سطح داشت

 400، بیشترین تعداد گل در تراکم کاشت )ن در هکتارت 100صفر تا (
کـوچکی و همکـاران   ). 1شـکل  (بنه در متر مربع مشـاهده گردیـد   

(Koocheki et al., 2011b)   نیز گزارش کردند که در سـال اول و
تن  21از هشت به (دوم اجراي آزمایش، با افزایش تراکم کاشت بنه 

ـ  تعداد گل زعفـران در واحـد سـطح   ) در هکتار داري طـور معنـی   هب
بنه نیز با افزایش  400از سویی دیگر در تراکم کاشت . افزایش یافت

طور  هتن در هکتار، تعداد گل زعفران ب 80کاربرد کود دامی تا سطح 
نتایج تحقیـق جهـان و   ). 1شکل ( .داري رو به افزایش گذاشتمعنی

رد ثر کـارب ؤنیز حاکی از نقش م (Jahan & Jahani, 2007)جهانی 
-با این وجود، از آنجایی .کود دامی در افزایش تعداد گل زعفران بود

تحـت   که عملکرد گل زعفران در سال اول کاشت این گیـاه عمـدتاً  
ثیر میزان اندوخته غذایی در بنه بوده و فراهمی عناصر غذایی ناشی تأ

ثر کاربرد میت چندانی برخوردار نیست، نقش مؤاز کاربرد کودها از اه
-گل در سال اول کاشت زعفران را مـی ی در بهبود عملکرد کود دام

افزایش میزان ماده آلی خاك . توان ناشی از فراهمی مواد آلی دانست
خاك  1قرار دادن خصوصیات فیزیکو شیمیاییثیر أتتواند با تحت می

بندي و کاهش دانهمانند تعدیل درجه حرارت، فراهمی رطوبت، خاك
 Foroughifar & Pour Kasmani, 2002; Chen)سختی خـاك  
et al., 2005)ثر باشددهی زعفران مؤ، در تسریع و افزایش گل.  

  
  
  
  

                                                        
1- Physicochemical properties 
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  اثرات متقابل تراکم کاشت بنه و کود دامی بر تعداد گل زعفران  - 1شکل 

Fig. 1- Interaction effects of corm planting density and manure fertilizer on number of saffron flowers  
  

  عملکرد گل تر و گل خشک
اثر متقابل تـراکم  دار بودن معنینتایج حاکی از  ،همانند تعداد گل

کود دامی بر عملکرد گل تر و گل خشک زعفران  کاربرد ×کاشت بنه 
نتایج نشان داد که با افزایش تراکم کاشت تـا سـطح   ). 2جدول (بود 
ـ بنه در متر مربع، عملکرد گل تر و گل خشک  400 طـور  ه زعفران ب
 400همچنین در تـراکم  ). )bو  a( 2 شکل(داري افزایش یافت معنی

ـ تـن در هکتـار،    80 سـطح  بنه نیز افزایش کاربرد کود دامی تا ثیر أت
گل تر و گـل خشـک زعفـران داشـت     داري در افزایش عملکرد معنی

ر کـاربرد  مـؤث طور که پیشتر ذکر گردید، نقـش  همان). b2و   aشکل(
ی در افزایش عملکرد گل زعفران در سال اول کاشت ایـن  کودهاي آل
توان ناشی از اثرات مثبت فراهمی مواد آلی بر خصوصـیات  گیاه را می

 Rezvani)رضوانی مقدم و همکاران . فیزیکی و ساختار خاك دانست
Moghaddam et al., 2010)    نیز افزایش عملکرد گل تـر و کاللـه

. طوح کود دامی گزارش کردنـد خشک زعفران را در نتیجه افزایش س
توان در ارتباط با نقش کود دامی در افزایش عملکرد گل زعفران را می

و مثبت این کود در فراهمی و آزاد سازي متعادل عناصر غـذایی  ثیر أت
در این ارتباط . نیز بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك عنوان نمود

یـز ضـمن مشـاهده    ن (Behdani et al., 2006)بهدانی و همکـاران  
ارتباط مثبت بین عملکرد مزارع زعفـران بـا فراهمـی بیشـتر عناصـر      
غذایی مورد نیاز گیاه در اثر کاربرد کود دامی، اظهار داشـتند کـه آزاد   
شدن تدریجی عناصر غذایی از کود دامی عالوه بـر تـأمین نیازهـاي    

اك خـ فیزیکی و شیمیایی  ساختار مثبتی برثیر أتتواند غذایی گیاه می
کـه در   از سویی دیگر، نتایج نشان داد که بـا وجـود آن   .داشته باشد

 درح کود دامی وسطثیر أت، در متر مربع بنه 200و  100تراکم کاشت 
در تـراکم کاشـت   ، دار نبـود زعفران معنیافزایش عملکرد گل خشک 

ري در مـؤث بنه در متر مربع، کـاربرد کـود دامـی نقـش      400و  300
ـ . خص ذکر شده داشتدار شاافزایش معنی در تـراکم  کـه   طـوري  هب

تن کود دامی در مقایسـه بـا    80، کاربرد در متر مربع بنه 400کاشت 
 112عدم کاربرد آن منجر به افزایش  عملکرد گل خشک زعفران تـا  

نتایج نشان داد که در  ،به عبارتی دیگر. ))bو  a( 2 شکل( درصد شد 
ري زعفران به کاربرد کـود  پذیطوح باالي تراکم کاشت بنه، واکنشس

 رسدمی نظر به رواز این. دامی بیش از سطوح پایین تراکم کاشت بود
نظـر  بایسـت بـا در  ریزي و مدیریت صحیح کودي زعفران مـی برنامه

  .در این گیاه صورت گیردگرفتن سطح مورد نظر تراکم کاشت 
  

  خامه+  عملکرد کالله و کالله
دار تراکم کاشت و کود رات معنینتایج تجزیه واریانس حاکی از اث

+ ها بر عملکرد کالله و نیز عملکرد کاللهدامی و نیز اثرات متقابل آن
تر  نتایج نشان داد که همانند عملکرد گل). 2جدول (خامه زعفران بود 

خامه زعفران نیز با افزایش تراکم +  ، عملکرد کالله و کالله و خشک
 a( 3شکل (داري افزایش یافت ینطور معهب بنه در واحد سطحکاشت 

کاشت روش  در بررسی (Behnia, 2009)در این ارتباط بهنیا . ))bو 
دار عملکـرد گـل   اي، افـزایش معنـی  زعفران به صورت ردیفی و کپه

خامه زعفران را در نتیجـه افـزایش تـراکم    + خشک و عملکرد کالله 
 Naderi)نادري درباغشـاهی و همکـاران   . نمودکاشت بنه مشاهده 

Darbaghshahi et al., 2009)  تراکم نیز گزارش کردند که افزایش
) بنه در مترمربع 6/177به  4/44(کپه ر بنه در ه هشتبه  دواز  کاشت

هـاي  داري منجر به افزایش وزن خشـک بـرگ و انـدام   طور معنی به
  . هوایی، عملکرد کالله و شاخص برداشت زعفران شد

زعفران را و کالله ود عملکرد گل اثرات مثبت تراکم کاشت در بهب
بهتر و بیشتر منابع محیطی توسط این گیاه عنـوان   جذبتوان در می

نیـز ضـمن    (Koocheki et al., 2011b)کوچکی و همکـاران  . نمود
دار وزن خشک گلبرگ و نیز کالله زعفـران در  مشاهده افزایش معنی

االي کاشت نتیجه افزایش تراکم کاشت بنه، گزارش کردند که تراکم ب
زودتر و بیشتر برداري بهرهدهی، گل تسریعتواند منجر به زعفران می

یی آشده و در نهایت باعث افزایش کار از مزارع تحت کشت این گیاه
همچنین نتایج اثرات متقابل تراکم . و بازگشت سرمایه اقتصادي شود

دار کاربرد کود دامی در افزایش ثیر معنیأکاشت و کود دامی حاکی از ت
  ).2جدول (بود زعفران خامه  +عملکرد کالله و کالله 
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  زعفران  b)و گل خشک  a)اثرات متقابل تراکم کاشت بنه و کود دامی بر عملکرد گل تر  - 2شکل 

Fig. 2- Interaction effects of corm planting density and manure fertilizer on fresh flower a) and dry flower yield b) of saffron  
  

کـود   کـاربرد بنه در متر مربع،  400 کاشت که در تراکمطوري هب
منجر بـه افـزایش    آنتن در مقایسه با عدم کاربرد  60 سطح دامی تا

و  33خامه زعفران به ترتیب تا + دار عملکرد کالله و نیز کالله معنی
ـ دیگر، از سویی  . ))bو  a( 3شکل (درصد شد  32 ثر ؤبا وجود نقش م

دار در افـزایش معنـی  در هکتـار   تـن  60کود دامی تـا سـطح    کاربرد
، نتایج نشان داد که زعفرانخامه + کالله  نیز عملکرد کالله وعملکرد 

ثیري در افزایش أتدر هکتار تن  60افزایش کاربرد کود دامی بیش از 
و ایـن ارتبـاط بهـدانی    در . نداشـت  هاي ذکـر شـده  شاخصدار معنی

 نداظهـار داشـت   (Shahande, 1990)به نقل از شاهنده  همکاران نیز 
ناشـی از مصـرف   که افزایش بیش از حد میـزان نیتـروژن در خـاك    

ـ ممکن است با تحت کودهاي معدنی و آلی  قـرار دادن نسـبت   ثیر أت
کـاهش   نهایـت دهـی و در  خیر در گـل أمنجر به ت ،کربن به نیتروژن

  . فران شودعملکرد زع
  

  خامه به گل خشک+ نسبت کالله به گل خشک و نسبت کالله 
م کاشت بنـه و  کنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ترا

داري بر نسـبت  ثیر معنیأها تکود دامی و نیز اثرات متقابل آن دکاربر

خامه به گل خشک زعفران + کالله به گل خشک و نیز نسبت کالله 
رسد نسبت کالله به گل خشک و نیـز  به نظر می). 2جدول (نداشتند 

ی در زعفـران  یهاخامه به گل خشک از جمله شاخص+ نسبت کالله 
مدیریتی مانند اعمال کود یـا سـطوح   شرایط  در ارتباط باباشد که می

بـه  . ثیر ژنوتیپ مورد مطالعـه قـرار دارد  أتتحت و بیشتر  تراکم نبوده
اي آزمایش بر عملکرد گل خشک و عبارتی دیگر، بر حسب اثر تیماره

رسد که اعمال نظر می ، به)a3و  b2هاي شکل(کالله خشک زعفران 
تیمارهاي ذکرشده و یا سایر شرایط مدیرتی، عملکـرد گـل و کاللـه    

طوري که نسـبت  زعفران را به یک نسبت افزایش یا کاهش دهد، به 
  .گیردقرار میثیر أتاین دو شاخص کمتر تحت 

  
  هاي تولید شده در خاكکل بنهملکرد و عتعداد 

 دارمعنیثیر أبا وجود ت ،)3جدول (بر اساس نتایج تجزیه واریانس 
گرم و نیز تعداد  10هاي دختري کمتر از بنهبنه بر تعداد کاشت تراکم 

اثـر   ،)هـاي دختـري  بنـه تعداد کـل  (هاي تولید شده در خاك کل بنه
دامی  کودکاربرد  × کاشت کود دامی و نیز اثرات متقابل تراکم سطوح

  .دار نبودهاي ذکر شده معنیشاخص بر

a) 

b)  
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  زعفران  b)خامه خشک + و کالله  a)اثرات متقابل تراکم کاشت بنه و کود دامی بر عملکرد کالله خشک  - 3شکل 

Fig. 3- Interaction effects of corm planting density and manure fertilizer rates on dry stigma a) and dry stigma + style yield b) 
of saffron  

  

افـزایش چهـار   بـا  ، )bو  a( 4بر اساس نتایج ارائه شده در شـکل  
-بنهبنه در متر مربع، تعداد  400به  100از سطح کاشت ري تراکم ببرا

در خاك  دختريهاي کل بنهگرم و نیز تعداد  10هاي دختري کمتر از 
نـادري درباغشـاهی و همکـاران     .ایش یافـت تا حدود چهار برابر افـز 

(Naderi Darbaghshahi et al., 2009) هاي نیز افزایش تعداد بنه
در متر مربع را در نتیجه افـزایش تـراکم کاشـت از دو بـه     تولید شده 
   .نمودندمشاهده ) مربعبنه در متر 6/177به  4/44(در کپه  هشت بنه

گرم، از عملکـرد   10تا  8 هایی با وزنی در حدودکلی، بنه طوره ب
گل قابل قبولی برخوردار بوده و بـا کـاهش وزن بنـه، عملکـرد گـل      

با مقایسـه  . (Pandey et al., 1979)گذارد زعفران رو به کاهش می
 دختريهاي کل بنهگرم و نیز تعداد  10هاي دختري کمتر از تعداد بنه

اهده شـد  ، مش)) bو a( 4شکل (در هر یک از سطوح تراکم کاشت بنه 
هاي تولید شده در سال اول داراي وزنی کمتـر از  که تقریباً تمامی بنه

هاي تولیـد شـده در خـاك از    گرم بوده و تعداد بسیار کمی از بنه 10
با در نظر گرفتن دوره زمانی در . گرم برخوردار بودند 10وزنی باالتر از 

و در  هاي دختـري حدود یک سال از کاربرد کود دامی تا برداشت بنه
نتیجه فرصت کافی جهت آزاد شـدن عناصـر غـذایی از مـواد آلـی و      

توان اظهـار داشـت کـه    تبدیل به شکل قابل جذب براي زعفران، می
ـ هاي دختري در سـال اول تحـت   پایین بودن اندازه بنه کمبـود  ثیر أت

عناصر غذایی در خاك نبوده، بلکه مرتبط با خصوصیات مورفولوژیکی 
از سویی دیگر، با توجه به ارتبـاط  . باشدفران میو یا فیزیولوژیکی زع

ــه و عملکــرد تولیــدي زعفــران   ــین انــدازه بن  Nassiri)مســتقیم ب
Mahallati, et al., 2007) هاي تولید شده در رسد که بنهنظر می، به

سال اول کشت زعفران، ممکن است جهـت کاشـت چنـدان مناسـب     
  .نباشند

 کودکاربرد  × کاشت قابل تراکماثر مت داررغم عدم تأثیر معنیعلی
هاي کل بنهگرم و نیز تعداد  10هاي دختري کمتر از تعداد بنهبر دامی 

نشان داد که اثر متقابل ذکر شـده بـر   تجزیه واریانس ، نتایج دختري
هـاي  کل بنـه گرم و نیز عملکرد  10هاي دختري کمتر از عملکرد بنه

اثـر  مقایسـه میـانگین   ج نتای). 3جدول (دار بود زعفران معنی دختري
 در افـزایش  تـراکم کاشـت   دار سـطوح معنی یرحاکی از تأثنیز متقابل 

هـاي  کل بنـه گرم و نیز عملکرد  10هاي دختري کمتر از عملکرد بنه
  ).)bو  a( 5شکل (بود دختري تولید شده 

  

a) 

b) 
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  زعفران b)کل بنه تعداد و  a)گرم   10هاي دختري کمتر از تعداد بنهاثر تراکم کاشت بنه بر  - 4شکل 

Fig. 4- Effects of corm planting density on number of replacement corm lesser than 10 g. a) and total corm number b) of 
saffron  

  
اثر  یرتأثرسد که در سال اول اجراي آزمایش، نظر می رو به از این

-افزایش عملکرد کل بنهدامی در  کودکاربرد  × کاشت تراکممتقابل 
هاي تولیـد  هاي دختري بیشتر در ارتباط با اندازه بنه بوده و تعداد بنه

بـا توجـه بـه     ،وجـود این با . باشدشده از اهمیت کمتري برخوردار می
ـ  ساله بودن دوره تولید زعفران، میماهیت چند ثیر افـزایش  أبایسـت ت

هاي بعدي را سال درتولید شده هاي تراکم کاشت بر اندازه و وزن بنه
 افزایش تعـداد زیرا در شرایط کاشت متراکم بنه،  ؛نظر قرار داد نیز مد

منفی بـر وزن و عملکـرد    ثیرتأهاي تولیدي در خاك ممکن است بنه
در این راستا نتـایج تحقیـق سـه سـاله     . داشته باشدها بنهاین نهایی 

د که نیز نشان دا (Koocheki et al., 2011 a)کوچکی و همکاران  
تـر،  هاي کوچکبا افزایش تعداد بنه در واحد سطح، به دلیل تولید بنه

 .در واحد سطح رو به کاهش گذاشتها بنهاین وزن خشک 
  

، بـا وجـود   در متر مربـع  بنه 400 تراکم کاشتدر دیگر،  از سوي
در افـزایش  در هکتـار  تـن   60 سـطح  نقش مؤثر کاربرد کود دامی تا

کـل  گرم و نیز عملکرد  10دختري کمتر از هاي دار عملکرد بنهمعنی
، نتایج نشان داد که افزایش کاربرد کود دامی دختري در خاكهاي بنه

هـاي ذکـر شـده    بهبود شـاخص ثیري در أت در هکتار، تن  60بیش از 

کـاربرد   ،ذکر گردیدنیز  تر یشکه پطور  همان .)b 5و  aشکل (نداشت 
بر رشـد و عملکـرد   مدت  در کوتاه ممکن استکود دامی  بیش از حد
و با گذشت زمان و در درازمـدت،   نامطلوبی داشته باشد یرزعفران تأث

  .اثرات مثبت آن بروز کند
  

  گیرينتیجه
ثر کاربرد کود دامی در ؤطورکلی نتایج آزمایش حاکی از نقش م هب

همچنین نتایج نشان داد که در . بهبود عملکرد گل و بنه زعفران بود
توانـد نقـش   مطلوب تراکم کاشت بنه زعفران مـی  سال اول، افزایش

 رو، از ایـن . مؤثري در بهبود عملکرد گل و بنه زعفران داشـته باشـد  
ریـزي پیرامـون مـدیریت    برنامه ،تر نیز ذکر گردیدکه پیشطور  همان

بایست بر حسب تراکم مـورد نظـر کاشـت    صحیح کودي زعفران می
هـاي  تن تولیـد سـاالنه بنـه   از سویی دیگر، با در نظر گرف .انجام شود

مـزارع ایـن   خاك و نیز توجه به تولید دراز مـدت و پایـدار   در زعفران 
 سـت بـا در نظـر   یبامـی هاي زعفـران  بنهمطلوب کاشت ، تراکم گیاه

-د بر تعداد و اندازه بنهنتوانگرفتن مجموعه عواملی تعیین شود که می
 .گذار باشند ثیرأتدر خاك هاي تولید شده زعفران 

b) 

a) 
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  زعفران b)کل بنه و عملکرد  a)گرم  10هاي دختري کمتر از عملکرد بنهاثرات متقابل تراکم کاشت بنه و کود دامی بر  - 5شکل 

Fig. 5- Interaction effects of corm planting density and manure fertilizer on yield of replacement corm lesser than 10 g. a) and 
total corm yield b) of saffron  
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