
 
 ).Crocus sativus L(مزروعی اي بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران  اثر مدیریت تغذیه

 
  4مهسا اقحوانی شجري -3رضا فالحی یدمح -2علی اصغر محمدآبادي -*1پرویز رضوانی مقدم

  25/11/1391 :تاریخ دریافت
  01/11/1392 :تاریخ پذیرش

 
  چکیده 

زعفـران مزروعـی    هـاي رشـد بنـه و عملکـرد علوفـۀ      دهاي مختلف آلی و شیمیایی بر عملکرد کالله، شـاخص به منظور مطالعه و شناخت اثرات کو
)Crocus sativus L.(در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد، در قالـب طـرح       1385-1389هاي زراعی  ، آزمایشی در سال ،

ـ  : تیمارهاي مورد آزمایش عبـارت بودنـد از  . مار اجرا شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تی بلوك کیلـوگرم   250(ف کـود شـیمیایی   سـطوح مختل
 300+ کیلـوگرم سـوپر فسـفات تریپـل      250کیلـوگرم اوره،   100+ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل  250کیلوگرم اوره در هکتار،  50+ فسفات تریپل سوپر

تـن   15و  10، 5(و کود مرغی ) تن در هکتار 40و 30، 20(، کود گوسفندي )تن در هکتار 60و 40، 20(ي ، سطوح مختلف کود گاو)کیلوگرم اوره در هکتار
 250در تیمـار  ) کیلـوگرم در هکتـار   8/3(و کاللـه خشـک   ) کیلوگرم در هکتار 315(ترین عملکرد گل تر  نتایج این آزمایش نشان داد که بیش). در هکتار

و نیز تعـداد بنـه دختـري در هـر     ) کیلوگرم در هکتار 3410(یلوگرم اوره در هکتار و بیشترین مقدار عملکرد علوفه ک 300+ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل 
و متوسـط تعـداد   ) متر سانتی 6/1(، متوسط قطر بنه )گرم 119(ترین وزن بنه موجود در هر کلون  بیش. دست آمد تن کود گوسفندي به 40کلون، در تیمار 

در تیمـار  ) گرم 4/2(ترین وزن متوسط بنه  بیش. کیلوگرم اوره مشاهده شد 300+ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل  250در تیمار ) جوانه 5/6(جوانه در هر بنه 
بـا افـزایش   . تن کود گوسفندي به دست آمـد  30، در تیمار )جوانه 410(هاي موجود در هر کلون  ترین تعداد کل جوانه کیلوگرم در هکتار اوره و بیش 100

که با افزایش سطح مصرف کودهاي گاوي  کرد زعفران بهبود یافت، در صورتیهاي رشد و عمل شیمیایی و گوسفندي، اکثر شاخصمصرف کودهاي سطح 
ایی هاي استفاده از کودهـاي شـیمی  د مطالعه در تیمارهاي مور ترین مقدار اکثر شاخص کلی بیشطوربه . و مرغی اکثر این صفات روندي کاهشی نشان داد

 .ها در تیمار کاربرد کود مرغی به دست آمد ترین مقدار آن سفندي و کمو گو
 

 کود شیمیایی ،کود آلی ،عملکرد گل ،بنه ،زعفران: هاي کلیدي واژه
  

  1 مقدمه
با توجه به جایگاه استراتژیک زعفران در کشاورزي ایـران، انجـام   

می تواند نقش مه بهبود مدیریت زراعت این گیاه می مطالعات در زمینه
زعفران مزروعی با نام . در توسعه این محصول بومی ایران داشته باشد

دهنده در به عنوان ادویه، افزودنی و طعم، .Crocus sativus Lعلمی 
 و عـالوه بـر آن داراي   گیـرد  قـرار مـی  صنایع غـذایی مـورد اسـتفاده    

امـروزه  ). 31 و 20، 12، 4(باشـد   کاربردهاي دارویی متعددي نیـز مـی  
ه طور وسیعی در کشـورهایی ماننـد ایـران، هنـد، پاکسـتان،      زعفران ب

  ). 22 و 8(شود  اسپانیا و ایتالیا کشت و کار می مراکش، یونان،
تـن زعفـران خشـک از     200که ایران با تولید ساالنه  با وجود این
ننده ترین تولید ک صت هزار هکتار اراضی زراعی، عمدهسطح بیش از ش

                                                             
، و اصالح نباتات گروه زراعت و دانشجوي دکتري مربی ،به ترتیب استاد -4و  2، 1

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزي
  )Email: rezvani@um.ac.ir                            :نویسنده مسئول -(*
  دانشگاه بیرجند ،استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزي -3

شود؛ امـا حـداکثر مقـادیر عملکـرد      این محصول در دنیا محسوب می
کیلوگرم در هکتار  96/3و به طور متوسط  5/7زعفران در ایران حدود 

 9و پاکسـتان بـا    15بوده که در مقایسه با کشورهایی مانند اسپانیا بـا  
و  16، 14، 13، 7، 5، 3(اي وجـود دارد   کیلوگرم تفاوت قابل مالحظـه 

م کارهـاي تحقیقـی و ترویجـی    رو ضرورت دارد تا با انجـا  از این). 27
مناسب، راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد زعفـران در ایـران ارایـه    

خیـزي خـاك و    یکی از عوامل مهم در این زمینه، بهبود حاصل. گردد
باشـد   یق کاربرد کودهاي آلی و معدنی میاي گیاه از طر مدیریت تغذیه

  ). 18 و 6(
ي گیـاه دارویـی   ا تاکنون مطالعاتی در خصـوص مـدیریت تغذیـه   

بر اساس گزارش کومـار  . زعفران در ایران و جهان صورت گرفته است
زعفران گیاه کم توقعی اسـت و بـراي رشـد بـه حـد      ) 18(و همکاران 

نیـا و همکـاران    نتایج پژوهش بـه . متوسطی از عناصر غذایی نیاز دارد
ر گر اثر بهتر کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد گل و کاللـه د  ، بیان)8(

صادقی و همکاران . مقایسه با تیمارهاي کاربرد کود فسفر و گاوي بود
، گزارش کردند که کاربرد منفرد کود شـیمیایی نیتـروژن و   )29 و 28(
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نیز کاربرد تلفیقی نیتروژن با کود گاوي باعث افزایش عملکـرد کاللـه   
در مطالعه دیگري گزارش شـد کـه کـاربرد منفـرد کـود      . زعفران شد
داري بر عملکرد زعفران ندارد، ولی استفاده تلفیقـی   عنیم شیمیایی اثر
نتـایج  ). 32(شـود   و شیمیایی باعث افـزایش تولیـد مـی    از کود گاوي

نشان داد که کـود شـیمیایی و   ) 26(مقدم و همکاران  پژوهش رضوانی
گاوي در مقایسه با کود مرغی تأثیر بهتري بر عملکـرد گـل و کاللـه    

نیز، در تحقیقی نشان دادند که ) 1(همکاران اسماعیلی و . زعفران دارد
کاربرد کود گوسفندي و نیز کاربرد توام ماسه بادي و کـود گوسـفندي   

جـامی االحمـدي و   . تأثیر مثبتی بر عملکرد گل و کالله زعفـران دارد 
هـاي زراعـی زعفـران     در مطالعـه بـر روي اکوسیسـتم   ) 13( همکاران

یاه را اسـتفاده از کودهـاي   خراسان، یکی از علل برتري عملکرد این گ
در مطالعاتی که در کشورهاي هند و ترکیه صورت گرفت . آلی دانستند

ثیر مصرف کودهاي شیمیایی و کود گاوي بـر عملکـرد زعفـران    أنیز ت
  ).34، 33، 30(مثبت ارزیابی شد 

اي گیاه  با وجود مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مدیریت تغذیه
نتیجه مشخصی از میزان نیاز غـذایی زعفـران    توان زعفران، هنوز نمی

رسد براي حصول یک نتیجه روشن  از این رو به نظر می. ریافت نمودد
از طرف دیگر، در . تري در این ارتباط باشد نیاز به انجام مطالعات بیش

هاي کودي، اثـرات طـوالنی مـدت تیمارهـاي مـورد       تر آزمایش بیش
هـا تنهـا در سـال ابتـداي      رزیـابی آزمایش مورد مطالعه قرار نگرفته و ا

عالوه بر این . مصرف مواد غذایی و سال بعد از آن صورت گرفته است
تاکنون مطالعات چندانی در ارتباط با تأثیر کودهاي مختلف بر رشد بنۀ 

لـذا هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـرات       . زعفران انجام نشده است
ـ   ر عملکـرد و  طوالنی مدت سطوح مختلف کودهاي آلی و شـیمیایی ب

  .هاي زعفران بود وضعیت رشد بنه
  

  ها مواد و روش
به منظور مطالعه اثر طوالنی مدت کـاربرد انـواع کودهـاي آلـی و     

هاي زعفران، آزمایشـی در   شیمیایی بر عملکرد گل و وضعیت رشد بنه
ــا  1385هــاي  فاصــله ســال در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده  1389ت

هـاي کامـل    ر پایـه طـرح بلـوك   کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، ب
تیمارهـاي  . تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار به اجـرا گذاشـته شـد   

 60و 40، 20(سطوح مختلف کود گـاوي  : مورد مطالعه عبارت بودند از
و کـود  ) تـن در هکتـار   40و 30، 20(، کـود گوسـفندي   )تن در هکتار

ود ، همـراه بـا سـطوح مختلـف کـ     )تن در هکتـار  15و  10، 5(مرغی 
کیلـوگرم اوره در   50+ کیلوگرم سوپر فسـفات تریپـل    250(شیمیایی 

کیلـوگرم اوره در   100+ کیلوگرم سـوپر فسـفات تریپـل     250هکتار؛ 
کیلـوگرم اوره در   300+ کیلـوگرم سـوپر فسـفات تریپـل      250هکتار؛
  ).هکتار

 10تـا   6هاي  از بنه با استفاده 1385کاشت زعفران در پاییز سال 

در داخـل هـر   . متر انجام شـد  8/1 × 5/2هایی با ابعاد  گرمی در کرت
متـر و   سـانتی  12ردیف زعفران، به صورت مسـطح بـا عمـق     9کرت 

متر روي ردیـف، کاشـت    سانتی 15متر بین ردیف و  سانتی 20فواصل 
هـاي   و کالله خشـک زعفـران در پـاییز سـال    عملکرد گل تر . گردید
مـورد سـنجش و    1389 ها در بهـار  و وضعیت رشد بنه 1389و  1388

  . ارزیابی قرار گرفت
هـاي زعفـران بـه     ، برداشت گل1389و  1388هاي  در پاییز سال

مدت حدود دو هفته به صورت روزانه صورت گرفت و پـس از تـوزین   
عملکرد گل هر تیمار، عمل جداسازي کالله از گل به صـورت دسـتی   

و در  هاي جداسازي شده در دمـاي اتـاق   سپس کالله. صورت پذیرفت
شرایط سایه خشک و در نهایت عملکرد کاللۀ هر تیمار بـا اسـتفاده از   

نظور مطالعه وضعیت به م. گرم توزین گردید 01/0ترازوي داراي دقت 
متر  سانتی 900از مساحتی معادل (ها، تعداد سه جمعیت رشد و نمو بنه

ها خارج و بـه   هاي موجود در آن از هر کرت انتخاب و سپس بنه) مربع
ـ  آ ه دختـري در هـر   زمایشگاه منتقل گردیدند و سپس صفات تعـداد بن

هـا، نسـبت وزن    ها بدون فلس، وزن کـل فلـس   جمعیت، وزن کل بنه
هـا همـراه بـا فلـس،      بدون فلس به وزن فلس، وزن کل بنـه هاي  بنه

هـر   متوسط وزن هر بنه، متوسط قطر هر بنه، متوسط تعداد جوانـه در 
، )هایی بر روي بنه قابل مشاهده است که در بهار به صورت چشم(بنه 

ي حداقل یک ریشه غیرنرمـال  هاي دارا ها و درصد بنه تعداد کل جوانه
) کلـون (هاي موجـود در سـه جمعیـت     چنین برگ هم. گیري شد اندازه

. انتخابی به طور جداگانه برداشت و سپس وزن خشک برگ تعیین شد
از هـر کـرت بـه    هاي زعفـران   منظور محاسبه عملکرد علوفه، برگ به

برداشـت و   1389در بهـار  متر مربع به صورت جداگانـه،   5/4مساحت 
درجـه   70ساعت در آون و در دمـاي   72شدن به مدت  پس از خشک

  .گراد، وزن گردیدند سانتی
ر پاسـخ بـه   هـا د  جهت مطالعـه بهتـر تغییـرات  قطـر و وزن بنـه     

، 6-9، 3-6، 3<هـاي   ها از نظر وزن در گـروه  تیمارهاي آزمایشی، بنه
 3>، و2-3، 1-2، 1<هـاي   گرمی و از نظر قطر در گروه 12>و 12-9

ها در  بندي شدند و سپس درصد و نحوه پراکنش آن متري طبقه سانتی
پایان، تجزیه و تحلیل آمـاري  در . ها مورد ارزیابی قرار گرفت این گروه

و  SAS 9.1هاي خام حاصـل از آزمـایش بـه کمـک نـرم افـزار        داده
تفاده از آزمـون  ها در سطح احتمال پنج درصد، بـا اسـ   یانگینمقایسه م
  .اي دانکن انجام شد چند دامنه

  
  نتایج و بحث

  عملکرد گل، کالله و علوفۀ زعفران
اثر تیمارهاي کودي مورد مطالعه بر صفات عملکرد گل تر، کالله 
خشک، تعداد گل در واحد سطح و نیز عملکـرد علوفـه خشـک و وزن    

نتـایج مقایسـه   ). P≥01/0(دار بـود   کلـون معنـی   برگ موجود در هـر 
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کیلـوگرم در   315(تـرین عملکـرد گـل     ها نشان داد که بیش میانگین
کیلوگرم اوره و  300در تیمار ) کیلوگرم در هکتار 8/3(و کالله ) هکتار

تـن در هکتـار کـود مرغـی      15مـار  ترین مقدار ایـن صـفات در تی   کم
بـا  ). 1جـدول  (به دست آمد ) ارکیلوگرم در هکت 8/1و  144ترتیب  به(

افزایش مقدار مصرف کـود نیتـروژن عملکـرد گـل و کاللـۀ زعفـران       
 300تـا   50کـه از سـطح    طوري اي نشان داد، به افزایش قابل مالحظه

کیلوگرم کاربرد اوره به طور متوسط با افزایش هـر کیلـوگرم کـود در    
در  گـرم  6/3گـرم و عملکـرد کاللـه     225هکتار، عملکرد گل حـدود  

که با افزایش سطح مصرف کود گاوي  هکتار افزایش یافت؛ در صورتی
عملکرد گل و کالله کاهش یافت، به نحوي کـه حـداکثر مقـدار ایـن     

در بین انواع کودهاي . تن در هکتار به دست آمد 20صفات با مصرف 
ترین مقدار عملکرد گل و کالله را به خود  مورد مطالعه، کود مرغی کم

آوري  افزایش مقدار مصرف این کود اثر مثبتی بر گـل  اختصاص داد و
بر عملکرد زعفران  کود گوسفندي نیز اثر قابل توجهی. زعفران نداشت

که با افزایش مقدار مصرف این کود، عملکـرد گـل و    داشت، به طوري
کودهاي گاوي، گوسفندي ). 1جدول (کالله روندي افزایشی نشان داد 

جود در واحد سـطح داشـتند،   عداد گل موو شیمیایی اثرات مطلوبی بر ت
که از این حیث نیز مصرف کود مرغی داراي تأثیر بازدارنده بود  درحالی

  ). 1جدول (
ثیر تیمارهاي مورد آزمایش قرار أعملکرد علوفه زعفران نیز تحت ت

ترتیـب   بـه (ین عملکرد علوفه در هر هکتـار  تر  ترین و کم گرفت، بیش
ترتیـب   بـه (و وزن برگ در هر کلون ) ارکیلوگرم در هکت 660و  3410

تن در هکتـار کـود    40به ترتیب در تیمارهاي مصرف ) گرم 2و  3/10

با افزایش سـطح  . تن در هکتار کود مرغی حاصل شد 15گوسفندي و 
مصرف کود شیمیایی و گوسفندي عملکرد علوفه تولیدي در هر هکتار 

کـه سـطوح    در هر کلون افـزایش یافـت، درحـالی   و وزن برگ موجود 
جـدول  (ش این صـفات گردیدنـد   باالي کود گاوي و مرغی باعث کاه

کلی نتایج آزمـایش نشـان داد کـه عملکـرد گـل و علوفـه       طور به). 1
کود گوسـفندي پاسـخ بهتـري     زعفران به کاربرد کود شیمیایی اوره و

دهد و بعد از این دو نوع کود، مصرف کود گاوي و مرغـی در   نشان می
 . ر داشتندجایگاه بعدي قرا

  
  تعداد بنۀ دختري

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد کـه تیمارهـاي مختلـف    
کودهاي آلی و شیمیایی بر روي تعداد بنۀ دختري موجود در هر کلون 

)01/0≤P (هـا نشـان داد کـه     مقایسه میـانگین . داري داشتند اثر معنی
گوسفندي  تن کود 40با مصرف ) بنه 94(ترین تعداد بنه دختري  بیش

از . تن کود گوسفندي قـرار داشـت   30به دست آمد و پس از آن تیمار 
تـن کـود گـاوي و سـپس      20این نظر پس از کود گوسفندي، سـطح  

تـرین   سطوح مختلف کود شیمیایی بهترین وضعیت را دارا بودند و کم
مقدار این شاخص  نیز با مصرف کود مرغی به خصوص تیمار کـاربرد  

بنۀ دختري در هر کلون، بـه دسـت    34هکتار با  تن کود مرغی در 10
با افزایش سطح مصرف کـود شـیمیایی و گوسـفندي    ). 1جدول (آمد 

تعداد بنه دختري روندي افزایشی داشت، ولی افزایش سـطح مصـرف   
  ).1جدول (کود گاوي مقدار این شاخص را کاهش داد 

  
  هاي رشد بنه زعفران زراعی، تحت تیمار با کودهاي مختلف اخصنتایج مقایسه میانگین عملکرد گل و علوفه و برخی ش - 1جدول 

سطوح   نوع تیمار
  تیمار

عملکرد گل تر 
  )کیلوگرم در هکتار(

عملکرد 
 کالله خشک 

کیلوگرم در ( 
  )هکتار

 50تعداد گل در 
متر از  یسانت

  ردیف طولی

عملکرد علوفه خشک 
  )کیلوگرم در هکتار(

خشک در هر وزن برگ 
 300/ گرم (کلون 

)مترمربع سانتی  

تعداد بنه 
دختري در 

 هر کلون

   N-Pکودشیمیایی
)کیلوگرم در هکتار(  

250-50   abc259  9/2 c 17bcd 1628bcd 9/4 bcd bc46 
250-100  abcd252  0/3 bc 19abc 1914bc 8/5 bc bc52  
250-300  a315  8/3 a 19abc 2431ab 7/7 b bc55  

 کود گاوي 
  )تن در هکتار(

20   ab287  4/3 ab 25a 1870bcd 7/5 bc ab79 
40   abcd247  8/2 cd 21abc 1001cd 0/3 cd bc57  
60   de176  3/2 ef 23ab 1210cd 6/3 cd c40  

 کود مرغی 
  )تن در هکتار(

5   e148  8/1 f 11e 1100cd 3/3 cd c44  
10   cde204  1/2 ef 15cde 924cd 8/2 cd c34  
15   e144  8/1 f 12de 660d 0/2 d bc46  

 کودگوسفندي 
  )تن در هکتار(

20   cde203  5/2 cde 10e 1166cd 5/3 cd bc52  
30   bcd226  4/2 cde 23ab 2079bc 3/6 b a89  
40  abcd241  6/3 a 20abc 3410a 3/10 a a94  

 .داري ندارند پنج درصد تفاوت معنی احتمال در سطح دانکنبا استفاده از آزمون شترك هاي داراي حداقل یک حرف م در هر ستون میانگین
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  ها هاي موجود در هر کلون و نسبت آن ها و فلس وزن کل بنه

دار تیمارهاي مورد  گر اثر معنی نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان
آزمایش بر صفات وزن بنه و فلس موجود در هر کلـون و نیـز نسـبت    

هـا نشـان داد کـه     مقایسه میـانگین ). P≥01/0(وزن بنه به فلس بود 
+ کیلـوگرم اوره   300د در هر کلون، در تیمار ترین وزن بنۀ موجو بیش
و پس از آن تیمار ) گرم 119(کیلوگرم سوپرفسفات به دست آمد  250
تـرین   چنـین کـم   هـم ). گرم 107(تن کود گوسفندي  قرار داشت  40

مشاهده گردیـد  ) گرم 24(تن کود مرغی  15مقدار این صفت در تیمار 
هاي موجـود در   وزن بنه زایش سطح مصرف کود اوره،با اف). 2جدول (

هـا   کـه وزن کـل بنـه    طـوري  کلون افزایش قابل توجهی یافت، بههر 
کیلـوگرم اوره در هکتـار،    300در هر کلون در تیمـار  ) همراه با فلس(
. کیلوگرم اوره بود 50برابر تیمار  1/2ها بدون فلس  و وزن کل بنه 8/1

تـأثیر   افزایش سطح مصرف کود گوسفندي نیز مشابه کـود شـیمیایی  
با افزایش سطح مصرف کـود گـاوي   . ها اعمال نمود مثبتی بر وزن بنه

گیري یافت، به نحـوي   هاي موجود در هر کلون کاهش چشم وزن بنه
ها  تن در هکتار، وزن بنه 60به  20ز که با افزایش مصرف کود گاوي ا

مشـابه  . همراه فلس و بدون فلس به حدود یک سـوم کـاهش یافـت   
اي کـه در   د کود مرغی نیز مشاهده شـد، بـه گونـه   همین روند در مور

تـن در   5تـر از سـطح    سطوح باالي کود مرغی وزن بنه به مراتب کم
ترین وزن بنه متعلـق بـه تیمارهـاي کـود      کلی بیشطور به. ودهکتار ب

شیمیایی و گوسفندي بود و پس از آن کودهاي گـاوي و مرغـی قـرار    
  ). 2جدول (داشتند 

ها را نیـز   افزایش وزن بنه شدند، وزن فلس تیمارهایی که منجر به
ثیر تیمارهاي مـورد  أنسبت وزن بنه به فلس نیز تحت ت. تر کردند بیش

بررسی قرار گرفت و به جز در مـورد کـود مرغـی، بـا افـزایش سـطح       
مصرف هر یک از تیمارهـا، مقـدار ایـن شـاخص افـزایش نشـان داد       

 ).2جدول (
  

نه و تعداد کـل جوانـه در   متوسط وزن، قطر و تعداد جوانۀ تک ب
  هر کلون

دار تیمارهـاي   دهندة اثر معنی نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان
مختلف کودهاي آلی و شیمیایی بر روي متوسط تعداد جوانه در هر بنه 

ترین مقدار  بیش. بود) P≥01/0(هاي موجود در هر کلون  و تعداد جوانه
کیلوگرم اوره  300در تیمار ) جوانه 5/6(متوسط تعداد جوانه در هر بنه 

تـن کـود    40بـا کـاربرد   ) جوانه در هر بنه 3( ترین آن در هکتار و کم
با افـزایش مصـرف کـود اوره تعـداد     . گاوي در هر هکتار به دست آمد

که با افـزایش سـطح    موجود در هر بنه افزایش یافت؛ درصورتیجوانه 
 نـدي تقریبـاً  مصرف کودهاي آلی، تعداد جوانه موجـود در هـر بنـه رو   

  ). 2جدول (کاهشی داشت 

که برآیند تعداد ) جمعیت(هاي موجود در هر کلون  تعداد کل جوانه
باشـد، نیـز    جوانه در هر بنه میبنۀ موجود در هر کلون و متوسط تعداد 

ترین مقـدار   بیش. ثیر تیمارهاي کودي مورد مطالعه قرار گرفتأتحت ت
و ) جوانـه در کلـون   410(تن کود گوسفندي  30این صفت با مصرف 

تـرین مقـدار آن در    و کـم ) جوانـه در کلـون   397(تن کود گـاوي   20
) جوانه در کلون 188و  171به ترتیب (تن کود گاوي  60و  40سطوح 

) جوانـه در کلـون   182و  188بـه ترتیـب   (تن کود مرغی  15و  10و 
بر اساس نتایج آزمایش، افزایش مقدار مصرف کود گاوي . مشاهده شد

ها و افزایش مصـرف کودهـاي    مرغی باعث کاهش تعداد کل جوانهو 
هـاي موجـود در هـر     اوره و گوسفندي، باعث افزایش تعداد کل جوانه

برآوردها نشان داد که به طور متوسط تعداد ). 2جدول (جمعیت گردید 
تـر   بیش% 15هاي تغذیه شده با کود گوسفندي،  ها در کلون کل جوانه

هـاي تحـت    تر از بنه بیش% 35با کود شیمیایی،  هاي تیمار شده از بنه
هاي تیمار  هاي مربوط به کرت تر از بنه بیش% 73تیمار با کود گاوي و 
  . شده با کود مرغی بود

هاي موجود بین تیمارهاي آزمایشی، در مورد صفت درصـد   تفاوت
دار  هاي داراي حداقل یک ریشه غیر نرمـال از نظـر آمـاري معنـی     بنه

ر مورد تمامی کودها به جز کود گوسفندي با افزایش مقدار نبود، ولی د
هاي داراي ریشۀ غیرنرمال کـاهش پیـدا کـرد     مصرف کود، درصد بنه

اثر تیمارهاي آزمایشی بـر وزن و قطـر متوسـط تـک بنـه      ). 2جدول (
هـا نشـان داد کـه     با این حال نتـایج مقایسـه میـانگین   . دار نبود معنی
ترتیب در  به) متر سانتی 6/1(ر تک بنه و قط) گرم 4/2(ترین وزن  بیش

تـرین   کیلوگرم اوره در هر هکتار و کـم  300و  100تیمارهاي مصرف 
تن در هکتار کود مرغی  15در تیمار ) گرم 6/1(مقدار متوسط وزن بنه 

هاي  با افزایش مقدار مصرف کود شیمیایی اوره، شاخص. به دست آمد
افزایش مصرف کود گـاوي و   که رشد تک بنه، بهبود پیدا کرد؛ درحالی

  ). 2جدول (مرغی از این نظر بازدارنده بود 
قطر، وزن و تعداد جوانه در هر بنه از عوامل مهـم جهـت حصـول    

با توجه به این که با کاربرد ). 21(باشند  عملکرد مطلوب در زعفران می
هاي مربوط به رشد و نمو بنـه   کود شیمیایی و گوسفندي اکثر شاخص

، لـذا ایـن موضـوع باعـث افـزایش      )2جدول (پیدا کردند بهبود نسبی 
نظر به ایـن کـه افـزایش سـطح مصـرف      . عملکرد زعفران شده است

هاي رشدي بنـه و   کودهاي شیمیایی و گوسفندي باعث بهبود شاخص
افزایش مقدار مصرف کودهـاي گـاوي و مرغـی باعـث کـاهش ایـن       

ـ    شاخص د در مـورد  ها گردید و با عنایت به این که مشـابه همـین رون
؛ )1جدول (عملکرد گل، کالله و علوفه زعفران نیز قابل مشاهده است 

ها و عملکرد زعفران به خوبی قابـل   لذا ارتباط بین وضعیت رشدي بنه
رسد، به منظور بهبود عملکرد زعفران،  از طرفی به نظر می. رك استد

و تـر   هـاي درشـت   ها و تولید بنه بهتر است بهبود صفات مربوط به بنه
  .نظر قرار گیرند تر مد داراي ذخایر غذایی بیش
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  هاي رشد بنۀ زعفران زراعی، تحت تیمار با کودهاي مختلف  مقایسه میانگین برخی شاخص - 2جدول 

سطوح   نوع تیمار
  تیمار

وزن کل بنه 
در هر کلون 

 300/ گرم (
 متر سانتی
  )مربع

وزن کل 
ها بدون  بنه

فلس در هر 
 )گرم(کلون 

وزن کل 
ها  فلس

در هر 
 کلون

  )گرم(

نسبت وزن 
هاي بدون  بنه

فلس به وزن 
کل فلس در 

 هر کلون

متوسط 
وزن هر 

 بنه

  )گرم(

متوسط قطر 
 هر بنه

  )متر سانتی(

متوسط 
تعداد 

جوانه در 
 هر بنه

تعداد کل 
ها  جوانه

در هر 
 کلون

درصد 
هاي  بنه

داراي 
ریشه 

 غیرنرمال
 کود شیمیایی

N-P  
کیلوگرم در (

)هکتار  

250-50   cd65  de44 22bcd 9/1 efg 7/1 bc 1b 6/4 cd 219cd a27  
250-100  abc84  bcd59 25bc 4/2 def 4/2 a 5/1 ab 6ab 314abcd a33  
250-300  119a 93a 26b 5/3 ab 3/2 ab 6/1 a 5/6 a 356abc a12  

  کود گاوي 
  )تن در هکتار(

20   118a abc75 44a 7/1 g 2abc 4/1 ab 5bcd 397a a28  
40   cde64  cde44 19bcde 2/2 defg 76/1 abc 1b 3e 171d a24  
60   de39  de28 11de 9/3 a 7/1 bc 3/1 ab 6/4 cd 188d a19  

  کود مرغی 
  )تن در هکتار(

5   cde63  cde46 17bcde 7/2 cd 8/1 abc 3/1 ab 5bcd 221cd a30  
10   cde47  de34 13cde 6/2 cde 8/1 abc 3/1 ab 6/5 abc 188d a22  
15   e24  e15 8e 8/1 fg 6/1 c 1/1 ab 4de 182d a19  

کودگوسفندي 
  )تن در هکتار(

20   cde49  de35 14cde 5/2 def 2abc 1/1 ab 5bcd 244bcd a12  
30   bcd77  bcd53 24bc 4/2 def 6/1 c 5/1 ab 6/4 cd 410a a25  
40   ab107  ab82 26b 2/3 bc 2abc 2/1 ab 4de 374ab a28  

 .داري ندارند پنج درصد تفاوت معنیاحتمال در سطح  دانکنبا استفاده از آزمون  شتركم هاي داراي حداقل یک حرف در هر ستون میانگین
  

  ها توزیع وزنی و قطري بنه
ها نشان داد که در تمامی تیمارهـاي مـورد    نتایج مقایسه میانگین

تـر   هاي واجد قطر کم ها متعلق به گروه ترین فراوانی بنه آزمایش، بیش
هـاي ریـز    تـرین سـهم از بنـه    کم. ر استمت از یک و یک تا دو سانتی

کیلـوگرم اوره در هـر    300متر در تیمار  تر از یک سانتی داراي قطر کم
هـاي داراي   چنین این تیمار از نظر درصد بنـه  هکتار به دست آمد؛ هم

، متر داراي وضعیت مطلوبی بود و عالوه بـر ایـن   قطر یک تا دو سانتی
 هاي داراي قطر دو تا م را از بنهترین سه بیش کیلوگرم اوره 300تیمار 

کـدام از تیمارهـاي مـورد     کـه در هـیچ   حـالی در. متر دارا بود سه سانتی
متر مشاهده نشـد، در تیمـار    آزمایش بنۀ داراي قطر بیش از سه سانتی

هـا داراي قطـري    کیلوگرم کود شیمیایی اوره، شش درصـد بنـه   100
زایش مصـرف کـود اوره   ا افب). 3جدول (متر بودند  تر از سه سانتی بیش

متوسط به بـاال  هاي داراي قطر  هاي ریز کاهش و درصد بنه درصد بنه
زایش سطح مصرف کود مرغـی درصـد   که با اف افزایش یافتند؛ درحالی

متـر افـزایش و درصـد     تـر از یـک سـانتی    هاي ریز داراي قطر کم بنه
کیلوگرم  300و  100کلی مصرف طور به. هاي درشت کاهش یافتند بنه
بر تن کود گاوي و گوسفندي اثرات مثبتی  20ود شیمیایی اوره و نیز ک

هـاي درشـت داشـت     ها و افـزایش سـهم بنـه    بهبود توزیع قطري بنه
  ). 3جدول (

تر از سـه   ها، داراي وزن کم ترین درصد بنه تمامی تیمارها بیش در
ر کـود  تن در هکتـا  20کیلوگرم اوره و  300و  100سطوح . گرم بودند
ترین سـهم   تر از سه گرم و بیش هاي کم ترین سهم را از بنه گاوي کم

با افزایش سطح مصرف کـود  . هاي سه تا شش گرم دارا بودند را از بنه
تـر از سـه گـرم، کـاهش و      وزن کـم  هاي ریـز بـا   شیمیایی، درصد بنه

کـه بـا    ن بیش از سه گـرم افـزایش یافـت؛ درحـالی    هاي داراي وز بنه
هاي ریز افزایش و درصـد   درصد بنه زایش سطح مصرف کود گاوياف

هـاي   ترین درصد بنـه  ین بیشچن هم. هاي درشت کاهش نشان داد بنه
کیلوگرم کود اوره مشاهده  100با وزن شش تا نه گرم در تیمار کاربرد 

اي باالتر از نه ه تیمارهاي کودي مورد بررسی از بنهشد و سهم تمامی 
ایـن آزمـایش و مطالعـات    طورکلی، نتایج حاصـل از   به. گرم صفر بود

تر  ها بیش و قطر بنهنشان داد که در تیمارهایی که وزن ) 16، 9(دیگر 
  .ها بهبود یافت قدار عملکرد گل و وضعیت رشدي بنهبود م

کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی نقش قابل توجهی در کسب تولید 
تر نیاز  گزارش شده است که بیش). 18(مناسب در زراعت زعفران دارد 

غذایی زعفران در ایران از طریق مصرف کود گاوي و در مواقعی کـود  
نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد    ). 11(شود  أمین میگوسفندي و مرغی ت

گیري  که کاربرد کود شیمیایی اوره و کود گوسفندي اثرات مثبت چشم
تـرین عملکـرد و    کـه بـیش   طـوري  بر رشد و عملکرد زعفران دارد، بـه 

  .ر سطوح باالي کاربرد این کودها به دست آمدهاي رشد بنه د شاخص
تن در هکتار بـر رشـد و    20چنین مصرف کود گاوي در سطح  هم

نمو بنه و عملکرد گل، کالله و علوفه زعفران اثر افزایشـی و بـیش از   
  . تن در هکتار داراي اثرات بازدارنده بود 60آن به خصوص در سطح 

 
 



  1393پاییز ،  3، شماره 28، جلد )علوم و صنایع کشاورزي(باغبانینشریه علوم      432

  
  مقایسه میانگین طیف تغییرات قطر و وزن بنه زعفران زراعی، تحت تیمار با کودهاي مختلف  - 3جدول 

  تیمار  نوع کود
  )گرم(طیف تغییرات وزن بنه   )متر سانتی(طیف تغییرات قطر بنه   
    9تا  6  6تا  3  3کمتر از   3بیش از   3تا  2  2تا  1 1کمتر از   

  N-P کود شیمیایی
)کیلوگرم در هکتار(  

250-50   54a 34a 12c 0a 92abc 8b 0b*  
250-100    36ab 38a 20abc 6a 80bc 14ab 6a  
250-300    24b 44a 32a 0a 76c 23a 1b  

  کود گاوي
  )تن در هکتار(

20    31ab 47a 22abc 0a 84abc 16ab 0b  
40     49ab 42a 9c 0a 93ab 5b 2ab  
60     37ab 40a 23abc 0a 95a 3b 2ab  

  کود مرغی
  )تن در هکتار(

5     40ab 44a 16abc 0a 90abc 9ab 1b  
10     36ab 46a 18abc 0a 90abc 10ab 0b  
15     54a 35a 11c 0a 91abc 9ab 0b  

  کود گوسفندي
  )تن در هکتار(

20     26b 43a 31ab 0a 84abc 14ab 2ab  
30     50ab 41a 9c 0a 87abc 13ab 0b  
40     47ab 39a 14bc 0a 85abc 15ab 0b  

 .باشد اعداد جدول بر حسب درصد می *.داري ندارند سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی در دانکنآزمون شترك با استفاده از هاي داراي حداقل یک حرف م در هر ستون میانگین
  

تـرین   کود مرغی در بین تمامی کودهاي مورد استفاده، داراي کـم 
ایـن   فاثر بر رشد و عملکرد گیاه زعفران بود و افـزایش سـطح مصـر   

هش باعـث کـا  ) 26(مقـدم و همکـاران    کود مشابه با نتـایج رضـوانی  
هـا   هاي مربوط به وضعیت رشد بنـه  عملکرد گل و کالله و نیز شاخص

 .گردید
اي چند ساله و در دو مکـان نشـان    در مطالعه) 8(نیا و همکاران  به

افزایشـی   دادند که اثر کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد زعفران عمدتاً
 و 28(صـادقی و همکـاران   . اثر کود گاوي در مواقعی بازدارنده بـود و 

نیـز گـزارش کردنـد نیتـروژن باعـث      ) 33(و آنال و کاووس اگلو ) 29
نتـایج برخـی محققـان    . افزایش عملکرد کالله و گل در زعفـران شـد  

باشد  کودهاي دامی بر عملکرد زعفران میدیگر نیز حاکی از اثر مثبت 
 و 28، 8(و تحقیقـات مشـابه    به نتایج این تحقیق با توجه). 26 و 25(

توان بیان کرد که عنصر نیتروژن بر عملکـرد زعفـران اثـرات     می) 33
رسـد اثـر کودهـاي آلـی مختلـف بـر        ه نظر مـی قابل توجهی دارد و ب

هـا   عملکرد گل و علوفه، بسـته بـه محتـواي نیتـروژن موجـود در آن     
  .متفاوت باشد

رف کود گاوي در ایران بسـته بـه   گزارش شده است که مقدار مص
). 26(باشـد   تن در هکتار می 80تا  20ورز بین نوع زمین و دیدگاه کشا

تـن در هکتـار    20بر اساس نتایج آزمایش حاضر، کود گاوي در سطح 
شرایط مطلوبی را براي رشد بنه و عملکرد زعفـران ایجـاد کـرد، ولـی     

در مطالعـات  . شـد  تر آن باعث بروز واکنش منفی در گیاه افزایش بیش
تـن و در   20تـا   15مشابه در کشورهاي یونان و پاکستان نیز کـاربرد  

تن در هکتار از این نوع کود توصیه شده است  30هند و ایتالیا کاربرد 
اند که کودهاي آلـی   برخی مطالعات نیز گزارش نموده). 34 و 23، 18(

و کاربرد تلفیقـی  مین کنند أتواند نیاز غذایی زعفران را ت تنهایی نمیبه 
کودهاي شیمیایی کم مصرف و پرمصرف را همراه کودهاي آلی براي 

). 32 و 25، 24، 18(انـد   کسب تولید مناسب در زعفران توصـیه کـرده  
گزارش شده است که جهت تولید موفق زعفران، استفاده از کودهـاي  

ناپـذیر بـوده و میـزان کـاربرد      شیمیایی به همراه کودهاي آلی اجتناب
کـربن موجـود در خـاك دارد    هاي آلی ارتباط مستقیمی با مقـدار  کود

گزارش کردند که در خاك ) 29(که صادقی و همکاران  طوري ، به)18(
کیلـوگرم   50تن کود گاوي به همـراه   30داراي ماده آلی کم، استفادة 

  . شود ونیوم باعث کسب حداکثر عملکرد میفسفات آم
گزارش کردند کـه در  ) 2(در پژوهش دیگري صادقی و همکاران 

تـن در هکتـار    25هایی که از نظر ماده آلی فقیر هستند، کاربرد  خاك
. کود گاوي در مقایسه با کود شـیمیایی اثـرات بهتـري را در پـی دارد    

هاي کـودي زعفـران    چنین بر اساس نتایج حاصل از مرور آزمایش هم
یایی در مقدار کاربرد کودهاي آلی و شیم) 18(توسط کومار و همکاران 

زراعت زعفران ارتباط مستقیمی با نوع خاك، زمان کاربرد کود، تقسیط 
کود و شرایط آب و هوایی به خصوص میزان بارنـدگی منطقـه دارد و   

شود که این موضوعات نیز در مطالعات آتی مورد توجه  لذا پیشنهاد می
چنین ذکر این نکته ضروري است که انتخـاب   هم. محققین قرار گیرد

لی مناسب زراعت زعفران و کاربرد آن به جـاي کـود شـیمیایی،    کود آ
عالوه بر کسب عملکرد مطلوب، فواید دیگري را نیز به همراه خواهـد  

چرا که امروزه مسئله تولید محصوالت دارویی و غذایی سالم و . داشت
ارگانیک مورد توجه بوده و عالوه بر این کاربرد کودهـاي آلـی نقـش    

صیات فیزیکی و ساختمان خاك و حفظ تعـادل  بسزایی در بهبود خصو
  ). 35 و 19، 18، 11، 10(غذایی گیاه دارد 
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با توجه به وسعت اراضی زیر کاشـت زعفـران و نیـز مقـدار بـرگ      
قابل توجه تولیدي ایـن گیـاه و کیفیـت نسـبتا مناسـب علوفـه        نسبتاً

هاي این گیاه به عنوان یـک کـاربرد جـانبی     توان از برگ زعفران، می
البته این نکته نیز باید ). 26 و 21، 3(تغذیه دام نیز استفاده نمود جهت 

مدنظر قرار گیرد که مقدار نیاز زعفران به عناصـر غـذایی در شـرایطی    
هاي گیاه نیز به عنوان علوفـه برداشـت شـوند،     که عالوه بر گل، برگ

متفاوت خواهد بود و نتایج تحقیق حاضر در شرایط عدم خروج برگ از 
گـزارش  . ها به خـاك حاصـل شـد    برگشت دادن ساالنه برگ مزرعه و

کیلـوگرم   10شده است که به همـراه هـر تـن بـرگ زعفـران حـدود       
کیلـوگرم پتاسـیم از خـاك خـارج      23کیلوگرم فسفر و  2/3نیتروژن، 

تري از کودهـاي   ، بنابراین در این شرایط باید مقدار بیش)18(شود  می
ین آزمـایش مشـابه بـا نتـایج     تایج ان. مختلف را مورد استفاده قرار داد

نشان داد که بیوماس تولیـدي گیـاه بـا    ) 26(مقدم و همکاران  رضوانی
با توجـه بـه   . یابد یافزایش مقدار مصرف کود گاوي و مرغی کاهش م

ها، گسترش مناسب  ام هوایی در فتوسنتز و تغذیه بنهنقش بیوماس اند
عملکـرد گیـاه    نهایتـاً  هـا و  تواند در بهبود وضعیت رشد بنه ها می برگ

حـد کودهـا   البته باید در نظر داشت که کاربرد بیش از . گذار باشدأثیرت

تواند باعث تحریک شـدید رشـد رویشـی     به خصوص نیتروژن نیز می
   ).26(گیاه و کاهش عملکرد زعفران گردد 

  
  گیري کلی نتیجه
هـاي مشـابه    کلی بر اساس نتـایج ایـن تحقیـق و آزمـایش    طور به

ثیر أاي، تحت ت بیان نمود که پاسخ زعفران به تیمارهاي تغذیهتوان  می
عواملی مانند نوع کود، زمان و نحوه کاربرد، تقسیط کود، نوع خـاك و  

رسد که کاربرد هر یک از کودهاي  به نظر می. باشد میزان بارندگی می
مصرفی تا سطح مشخصی باعث بهبـود رشـد و نمـو زعفـران شـده و      

قانون بازده نزولی اثرات بازدارنده عناصر غـذایی  تر از آن بر طبق  بیش
گردد و نقطه شروع کاهش عملکرد، براي هـر یـک از انـواع     ظاهر می

روي هم رفته نتایج این آزمایش نشان داد که . باشد کودها متفاوت می
و گوسـفندي  ) کیلـوگرم در هکتـار   300(استفاده از کود شیمیایی اوره 

) تـن در هکتـار   20(پایین کود گـاوي  و نیز سطوح ) تن در هکتار 40(
  .نقش قابل توجهی در بهبود رشد و عملکرد زعفران دارد
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