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  چکیده 

در سال دوم،  (.Crocus sativus L)هاي زعفران هاي زراعی و رفتار بنهویژگیبر  منظور بررسی سطوح کشت پر تراکم و کاربرد کود دامیبه
ر مزرعه تیمار و سه تکرار د 20هاي کامل تصادفی با به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك 1390-91و  1389-90سال زراعی دو آزمایشی در 

بنه در  400و 300، 200، 100(شامل سطوح کشت پرتراکم در آزمایش تیمارهاي مورد بررسی . تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد
م کشت پر تراکسطوح تجزیه واریانس، حاصل از بر اساس نتایج . بودند) تن در هکتار 100و 80، 60 ،40صفر، (و پنج سطح کود دامی ) متر مربع

خامه + کالله  ، عملکرد کالله وتعداد گل، عملکرد گل تر و خشک(گل زعفران  کمیهاي داري بر تمامی شاخصمعنی تأثیرکاربرد کود دامی  وبنه 
ح طوري که در تمامی سطوهب ؛بوددار هاي ذکر شده معنیکاربرد کود دامی نیز بر شاخص× اثرات متقابل کشت پر تراکم بنه . ندداشت) زعفران

بنه در متر مربع  400تر و خشک در تراکم کاشت  عملکرد گلهمچنین و گل ، بیشترین تعداد )تن در هکتار 100صفر تا (کاربرد کود دامی 
  . دست آمدبهبنه در متر مربع  300زعفران نیز در نتیجه کشت دختري هاي بیشترین تعداد و عملکرد بنه. شدمشاهده 

 .ي، عملکرد بنه، عملکرد کالله، ماده آلیهاي دختربنه: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
خــانواده زنبــق  ، متعلــق بــه(.Crocus sativus L)زعفــران 

(Iridaceae) ،لپه و ژئوفیـت بـوده   گیاهی تک(Khan, 2004; 
Behboodi & Samadi, 2004)  غرب آسیا نواحی عمدتاً در و

-انهاي سـرد و تابسـت  بارندگی ساالنه پایین، زمستان که داراي
ــرم   ــایی گ ــیه ــند، م ــترش باش  & Sepaskhah) داردگس

Kamgar-Haghighi, 2009) .و انطبـاق فصـل    نیاز به آب کم
، امکـان  هـاي منـاطق زعفـران کـاري    رشد آن بر زمان بارنـدگی 

آالت سـنگین و ایجـاد   برداري طوالنی، عدم نیاز بـه ماشـین  بهره
ان درآمد براي جوامع روستایی، باعـث معرفـی زعفـران بـه عنـو     

 Koocheki)نهاده شده اسـت  هاي کمگیاهی جایگزین در نظام
et al., 2012; Aghaei & Rezagholizadeh, 2011).  

مدیریت صحیح عملیات زراعی در کنـار شـرایط آب و هـوایی و    
بـرداري از  تـرین عوامـل در راسـتاي بهـره    خـاك مناسـب، مهـم   

 پتانسیل محیط و حصول عملکرد قابل توجه در کشـت زعفـران  
ــی ــم  ;Naderi Darbaghshahi et al., 2009)د نباش

Koocheki et al., 2012) .    با درنظر گـرفتن چرخـه زنـدگی و
ــران   ــران در ایــ ــاله زعفــ ــد چندســ  Naderi)دوره تولیــ

Darbaghshahi et al., 2009) فراهمی متعادل عناصر غذایی ،
ترین عوامـل در پایـداري   مؤثراز  ،بر پایه مدیریت صحیح کودي

. دباشـ ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک میهب ن گیاهایتولید 
(Behdani, 2004; Amiri, 2008; Koocheki et al., 

ـ  ؛(2009 گیـري و تغییـرات   درصـد شـکل   80طـوري کـه تـا    هب
ـ  تأثیرتحت عملکرد گل در زعفران  ه متغیرهاي حاکم بر خاك ب

 ;Nehvi et al., 2010)ویژه میزان ماده آلی تعیین شده است 
Shahande, 1990) . بهـدانی و  پـژوهش  نتـایج   در این ارتبـاط

در پهنـه  نشـان داد کـه    (Behdani et al., 2006)همکـاران  
درصـد تغییـرات عملکـرد     67اقلیمی مرکز و جنوب خراسان، تا 

از . باشـد مصرف کودهاي دامی و فسفره مـی  تأثیرزعفران تحت 
منفـی کودهـاي شـیمیایی بـر      تـأثیر بـه  سویی دیگر، با توجـه  
و  (Hatami Sardashti et al., 2011)پایداري تولید زعفـران  

مواد آلـی خـاك در عمـده منـاطق خشـک و نیمـه       بودن پایین 
) منــاطق جنــوبی خراســان(خشــک تولیــد زعفــران در کشــور 

(Shirani et al., 2011; Sepaskhah & Kamgar-
Haghighi, 2009)   مصرف کودهاي آلی مانند کـود دامـی در ،

تواند در راستاي افـزایش عملکـرد زعفـران    می مناطق ذکر شده

هاي دامی کود مؤثردر ارتباط با نقش . ي داشته باشدمؤثرنقش 
 ,.Rezvani Moghaddam et al)رضوانی مقـدم و همکـاران   

بهبود عملکرد گل و کالله خشک زعفـران را در نتیجـه    (2010
نتایج تحقیـق جهـان و   . افزایش سطوح کود دامی گزارش کردند

 مـؤثر نیـز حـاکی از نقـش     (Jahan & Jahani, 2007)نی جها
کاربرد کودهاي آلـی در افـزایش تعـداد گـل و نیـز وزن کاللـه       

   .خشک زعفران در واحد سطح بود
در کنار مدیریت عناصر غذایی از منابع آلی، تعیین تراکم کاشت 

 باشدمیترین عوامل در بهبود عملکرد زعفران مؤثرمناسب از 
(Behnia, 2009) .تواند تعیین اصولی الگو و تراکم کاشت می

 تولیدبرداري زعفران، افزایش قرار دادن دوره بهره تأثیربا تحت 
 ;Koocheki et al., 2012(پذیر کند در این گیاه را امکان

Mohammad Abadi et al., 2011; Behdani et al., 
در این راستا نتایج تحقیق کوچکی و همکاران ). ;2006

(Koocheki et al., 2012)  نشان داد که در طی سه سال
تن بنه در  12برداري از زمین، افزایش تراکم بنه از چهار به بهره

هکتار، ضمن افزایش تعداد گل در واحد سطح، منجر به بهبود 
و نیز وزن کالله زعفران در  عملکرد گل تر و خشکدار معنی

  . واحد سطح شد
بوته در  50ه در ایران، تراکم طورکلی در مطالعات انجام شدهب

 عملکرد متر مربع بر اساس کشت ردیفی براي کسب حداکثر
از سویی دیگر، . (Kafi et al., 2002)شده است  توصیه زعفران

کشت زعفران در تراکم پایین ممکن است از لحاظ اقتصادي 
رو اجراي الگوهاي از این. نباشد قابل توجیهبویژه در سال اول 

بنه در متر مربع ممکن  400زعفران تا حدود  کشت پرتراکم
است به عنوان یک راهکار جهت جبران کاهش عملکرد در نظر 

بر اساس توضیحات . (Koocheki et al., 2011)گرفته شود 
ذکر شده هدف از اجراي این مطالعه بررسی عملکرد گل و رفتار 

تراکم و کاربرد کشت پر هاي زعفران در واکنش به سطوح بنه
  .بود در سال دومد دامی کو
  

  هامواد و روش
صورت هب 1390-91و  1389-90این آزمایش در سال زراعی 
تیمار و  20هاي کامل تصادفی با فاکتوریل در قالب طرح بلوك

سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه 
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کیلومتري شرق مشهد با عرض  10فردوسی مشهد واقع در 
 59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  16درجه و  36جغرافیایی 

تري از سطح دریا به م 985دقیقه شرقی و ارتفاع  36درجه و 
قبل از کشت جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و  .اجرا در آمد

متر نمونه سانتی 30شیمیایی خاك مزرعه از عمق صفر تا 
  ).1جدول (برداري انجام شد 

چهار سطح تراکم کاشت  تیمارهاي آزمایش بر اساس ترکیبی از
و پنج سطح کاربرد ) بنه در متر مربع 400و 300، 200، 100(

تن  100و 60،80، 40، )عدم کاربرد کود دامی(صفر (کود دامی 

زمین مورد نظر در سال قبل از اجراي . تعیین شدند) در هکتار
سازي زمین پس از عملیات آماده. آزمایش زیر کشت جو بود

-سک و تسطیع زمین بوسیله لولر، کرتشامل شخم اولیه، دی
ها از ها و بلوكفاصله کرت. متر ایجاد گردید 2×1هایی با ابعاد 

اعمال کود . و سه متر در نظر گرفته شد 5/0یکدیگر به ترتیب 
شده پیش از کاشت صورت  دامی بر حسب تیمارهاي ذکر

  . گرفت
  

  
تفاده در آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه مورد اس - 1جدول   

Table 1- Physical and chemical properties of field soil used in experiment 
 هدایت الکتریکی

بر  زیمنسدسی(
  )متر

EC (dS.m-1) 

  اسیدیته
pH 

  (%)کربن آلی 
Organic 

carbon 
(%) 

 پتاسیم
میلی گرم در (

  )کیلوگرم
K (ppm) 

 فسفر
گرم در  میلی(

  )کیلوگرم
P (ppm) 

وژننیتر  
میلی گرم (

  )در کیلوگرم
N (ppm) 

 شن
(%) 

Sand 
(%) 

 سیلت
(%) 
Silt 
(%) 

 رس
(%) 

Clay 
(%) 

1.91 8.10 0.65 245 35.5 0.05 30 47 23 

  
 

-سانتی 20، بر اساس عمق 1389خرداد  15عملیات کاشت در 
گرمی که از مزرعه زعفران دانشکده  4-8هاي توسط بنهمتر و 

. مشهد تهیه شده بود، انجام شددانشگاه فردوسی کشاورزي 
ها با وزن نسبتاً پایین بر اساس هدف اجراي انتخاب این بنه

هاي دختري زعفران از نظر افزایش آزمایش که بررسی رفتار بنه
در اندازه یا وزن در واکنش به سطوح تراکم و کاربرد کود دامی 

کود دامی همزمان با کاشت به خاك اعمال . بود، صورت گرفت
گونه کود از هیچنیز در طول مراحل اجراي آزمایش  .شد

  .شیمیایی استفاده نشد کشیا آفت کشعلف، شیمیایی
عملیات برداشت گل در اواسط آبان ماه در سال دوم آزمایش، 

انجام  1391و عملیات برداشت بنه در نیمه اول خرداد  1390
الزم به توضیح است که اطالعات مربوط به عملکرد گل و . شد

 بنه در سال اول در مقاله دیگري مورد بررسی قرار گرفته است
(Koocheki et al., 2012) .تر و تعداد گل، عملکرد گل

از مساحتی  خامه +عملکرد کالله  و خشک، عملکرد کالله
وزن خشک گل،  .شد تعیینهر کرت  معادل یک متر مربع در

زاد ها در فضاي آکالله و خامه نیز پس از خشک کردن نمونه
هاي رفتار بنه همچنین به منظور ارزیابی دقیق. تعیین شد

در سال  دختري زعفران در واکنش به سطوح تراکم و کود دامی
هاي دختري بطور جداگانه ، تعداد و عملکرد بنهپس از کاشت

گرم و  12تا  1/8گرم،  8تا  1/4گرم،  4تا  1/0در اندازه هاي 
 5/0و از مساحتی معادل  1391ماه گرم در خرداد  12بیش از 

  .شدتعیین در هر کرت ) متر 5/0× متر یک(متر مربع 
 هاي حاصل از آزمایش از نرم افزاربه منظور تجزیه و تحلیل داده

SAS 9.1   وMstat-C  و براي رسم اشکال مربوطه از نرم افزار
Excel ها نیز با استفاده از آزمون چند میانگین. استفاده شد

و در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر مقایسه  اي دانکندامنه
  .شدند

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس حاکی از  :گل زعفرانکمی هاي شاخص
کاربرد کود × دار بودن اثرات متقابل کشت پر تراکم بنه معنی

هاي مربوط به تعداد و عملکرد گل دامی بر تمامی شاخص
به دست آمده، سطوح بر اساس نتایج ). 2جدول (زعفران بود 

دار تعداد و ي در افزایش معنیمؤثرتراکم کاشت بنه نقش 
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طوري هب ؛عملکرد گل تر و خشک زعفران در واحد سطح داشت
تن در  100صفر تا (که در تمامی سطوح کاربرد کود دامی 

تر و خشک در تراکم  ، بیشترین تعداد و عملکرد گل)هکتار
 2 و 1 شکل(گردید  بنه در متر مربع مشاهده 400کاشت 

a&b .( در این ارتباط کوچکی و همکاران(Koocheki et al., 
اظهار داشتند که در سال اول و دوم اجراي آزمایش،  (2011

تن در  21از هشت تا (کشت پر تراکم بنه  سطوحافزایش 
دار تعداد گل زعفران در هر متر منجر به افزایش معنی) هکتار

، 100(هر چهار سطح تراکم کاشت  از سویی دیگر، در. مربع شد
نیز کاربرد کود دامی نقش ) بنه در متر مربع 400و  300، 200
تر و خشک زعفران  داري در افزایش تعداد و عملکرد گلمعنی

  ). a&b 2 و 1 هايشکل(داشت 
ها پس از کاشت بنهاول کاربرد کود دامی در سال  مؤثرنقش 

ها و بنه مؤثراي جهت رشد تواند ناشی از بهبود شرایط تغذیهمی
نیز بهبود شرایط فیزیکی حاکم بر خاك جهت تسهیل گلدهی 

کاربرد کودهاي آلی، بهدانی و  مؤثردر ارتباط با نقش . باشد
نیز اظهار داشتند که آزاد  (Behdani et al., 2006)همکاران 

شدن تدریجی عناصر غذایی از کود دامی، ضمن فراهمی 
تواند در بهبود ساختار فیزیکی و نیازهاي غذایی گیاه می

  . کند ءي ایفامؤثرشیمیایی خاك نقش 
با وجود اثرات مثبت کاربرد کود دامی، نتایج ارائه شده در شکل 

کود دامی در هر یک  مؤثرسطح  متفاوت بودنحاکی از  2و  1
از نظر شاخص  ،به عنوان مثال. بودپر تراکم کشت سطوح از 

بنه در متر  400و  100تراکم تعداد گل در واحد سطح، در 
تن در هکتار کود دامی، میزان  60و  40مربع، به ترتیب کاربرد 

دلیل این . )1شکل ( مناسب کاربرد این کود آلی تعیین شد
تواند ناشی از رابطه مستقیم کاربرد کود دامی به ازاي تفاوت می

طوري که با افزایش سطوح کشت هاي کاشته شده باشد؛ بهبنه
از . یابداکم، سطح مطلوب کاربرد کود دامی افزایش میپر تر

هاي که جهت اجراي موفقیت آمیز برنامهرسد نظر میرو، بهاین
طور بایست بهکودي زعفران، سطح مورد نظر کشت پر تراکم می

  .ویژه در نظر گرفته شود
+ تر و خشک زعفران، عملکرد کالله و کالله همانند عملکرد گل

اثرات متقابل تراکم  تأثیري تحت مؤثرطور هیز بخامه زعفران ن
طوري که هب ؛)2جدول (کود دامی قرار گرفت × م کشت پر تراک

در هر یک از سطوح کود دامی، با افزایش تراکم کاشت بنه در 

-خامه زعفران بطور معنی+ واحد سطح، عملکرد کالله و کالله 
 ). a&b 3 شکل(داري افزایش یافت 

در بررسی روش کاشت  (Behnia, 2009)هنیا در این ارتباط ب
دار عملکرد گل اي، افزایش معنیزعفران به صورت ردیفی و کپه

افزایش  تأثیرخامه زعفران را تحت + خشک و عملکرد کالله 
نادري درباغشاهی و همکاران . تراکم کاشت بنه گزارش نمود

(Naderi Darbaghshahi et al., 2009)  نیز اظهار داشتند
به  4/44(افزایش تراکم کاشت از دو به هشت بنه در هرکپه که 

دار عملکرد منجر به افزایش معنی) بنه در متر مربع 6/177
اثرات مثبت تراکم کاشت  .کالله و شاخص برداشت زعفران شد

در ارتباط با توان در بهبود عملکرد گل و کالله زعفران را می
وچکی و ک. دانستجذب منابع محیطی توسط این گیاه 

مشاهده افزایش با نیز  (Koocheki et al., 2011)همکاران 
دار وزن خشک گلبرگ و نیز کالله زعفران در نتیجه معنی

افزایش تراکم کاشت بنه، گزارش کردند که تراکم باالي کاشت 
 منابع،برداري زودتر از بهره و تسریع گلدهی باتواند زعفران می

همچنین از نظر عملکرد . دباعث افزایش کارایی اقتصادي شو
 400کاربرد کود دامی در تراکم  تأثیرکالله زعفران، بیشترین 

طوري که در تراکم ذکر شده، هب ؛بنه در متر مربع مشاهده شد
گرم در متر میلی 1216(تن در هکتار کود دامی  100کاربرد 

گرم در متر میلی 893(در مقایسه با عدم کاربرد آن ) مربع
رضوانی . درصدي عملکرد کالله شد 36به افزایش منجر ) مربع

 (Rezvani Moghaddam et al., 2010)مقدم و همکاران 
نیز افزایش عملکرد گل تر و کالله خشک زعفران را در نتیجه 

  .افزایش سطوح کود دامی مشاهده کردند
نتایج حاصل از تجزیه واریانس  :هاي بنه زعفرانشاخص

تراکم × ت متقابل کاربرد کود دامی دار بودن اثراحاکی از معنی
هاي دختري بنه مورد مطالعههاي کاشت بنه بر تمامی شاخص

کمترین ). 3جدول (بود  گیاهزعفران در سال اول پس از کاشت 
هاي دختري زعفران به ترتیب در تراکم و بیشترین تعداد بنه

  ). 4جدول ( بنه در متر مربع به دست آمد 400و  100
  هاي دختري هاي آزمایشی نیز کمترین تعداد بنهدر بین تیمار

 100تراکم + در واحد سطح در نتیجه عدم اعمال کود دامی 
  مشاهده شد ) بنه در متر مربع 123(مربع  بنه در متر

   ).4جدول (
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Fig. 1- Interaction effects of corm density and manure on flower number 
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Fig. 3- Interaction effects of corm density and manure on a) dry stigma and b) dry stigma + style yields 
  

 Naderi) و همکاران نادري درباغشاهیدر این ارتباط، 
Darbaghshahi et al., 2009) هاي نیز افزایش تعداد بنه

چهار برابري افزایش  تأثیرتحت شده در متر مربع را  تولید
بنه در 6/177به  4/44(تراکم کاشت از دو به هشت بنه در کپه 

  .گزارش کردند) متر مربع
، بیشترین افزایش معنی 4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

گرم در نتیجه کاشت  12هاي با وزن بیش از دار در تعداد بنه
طوریکه با افزایش تراکم به ؛بنه در متر مربع مشاهده شد 300

هاي دختري با وزن ، تعداد بنهدر متر مربع بنه 300به  100از 
از سویی . ر افزایش یافتگرم نزدیک به سه براب 12بیش از 

هاي دختري با بنه در متر مربع، تعداد بنه 300دیگر، در تراکم 
تن در هکتار دامی  100گرم در نتیجه کاربرد  12وزن بیش از 

برابر بیش از شرایط  چهارتا ) بنه در متر مربع 7/48به تعداد ( 
همانطور که ). بنه در متر مربع 3/11(عدم کاربرد کود دامی بود 

آزاد شدن تدریجی عناصر پیشتر اشاره شد، فراهمی متعادل و 
ساختار فیزیکی و شیمیایی  در کنار بهبود غذایی از کود دامی

ي در مؤثرتواند نقش می (Behdani et al., 2006)خاك 
  .هاي زعفران داشته باشدافزایش رشد بنه

بنه در واحد سطح  400به  300از سوي دیگر، افزایش تراکم از 
گرم  12هاي با وزن بیش از ر به کاهش شدید تعداد بنهمنج
هاي بنه در متر مربع، تعداد بنه 400تراکم در طوري که به. شد

کود  کاربردسطوح میانگین بنه در  7/5(گرم  12با وزن بیش از 
تا ) بنه در متر مربع 8/35(بنه  300در مقایسه با تراکم ) دامی

  .)4جدول ( برابر کاهش یافت 7حدود 

a) 

b) 



  151   ...هاي زعفرانهاي زراعی و رفتاري بنهبررسی ویژگی

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  



  )2(1هاي زعفران پژوهش نشریه) 1392(کاران کوچکی و هم   152

 

گرم در نتیجه  12هاي دختري با وزن بیش از کاهش تعداد بنه
تواند می) بنه در متر مربع 400(بیش از حد تراکم افزایش 

اي بر سر منابع مشترك ناشی از افزایش رقابت درون گونه
باشد که منجر به کاهش در هاي زعفران اي بین بوتهتغذیه

 Koocheki et)کوچکی و همکاران  .هاي زعفران شداندازه بنه
al., 2011)  خطی وزن  ، کاهشخودنیز در سال دوم آزمایش

 340تا 200خشک بنه زعفران را در نتیجه افزایش تعداد بنه از 
در تراکم  ،از سوي دیگر. مربع را مشاهده کردند متر در هر عدد
-مربع، با افزایش کاربرد کود دامی تعداد بنه متربنه در  300

   .دار رو به افزایش گذاشتهاي دختري بطور معنی
زعفران  هايهاي زعفران، بیشترین عملکرد بنههمانند تعداد بنه

 بنه در متر مربع مشاهده گردید 300نیز در نتیجه کشت 
بنه در متر مربع،  300همچنین در تراکم کاشت . )4جدول (

داري در تن در هکتار نقش معنی 80رد کود دامی تا سطح کارب
بر . گرم داشت 12هاي با وزن بیش از افزایش عملکرد بنه

-رسد که از نظر تولید بنهنظر میاساس نتایج این آزمایش به
مربع  بنه در متر 300تراکم ) گرم 12بیش از (هایی با وزن باال 

 .و اجرا باشد به عنوان تراکم مطلوب زعفران قابل توصیه
 تیمارهاياز سوي دیگر، بر اساس نتایج حاصل از میانگین 

هاي دختري با وزنی بیش از هشت گرم، نسبت بنه ،آزمایش
اول پس از هاي دختري در سال درصد پایینی از کل تعداد بنه

 1/0هاي طوري که بنهبه. را به خود اختصاص دادند کاشت گیاه
درصد از کل  2/5و  3/65ترتیب  گرم به 12گرم و بیش از  4تا 
-همچنین با افزایش در اندازه). 4جدول (ها را شامل شدند بنه

هاي ها از عملکرد کل بنههاي دختري، سهم این بنههاي بنه
 4تا  1/0هاي بنه به عبارت دیگر، .دختري رو به کاهش گذاشت

هاي با وزن و بنه) گرم در متر مربع 7/489(گرم بیشترین 
کمترین درصد از ) گرم در متر مربع 7/244(گرم  12از  باالتر

را به خود ) گرم در متر مربع 9/1445(ها عملکرد کل بنه
در این ارتباط کوچکی و همکاران ). 2جدول (اختصاص دادند 

(Koocheki et al., 2011)  اظهار داشتند که در نتیجه اعمال
، با افزایش هاي کود آلی و بیولوژیک در سال دوم آزمایشتیمار

این . ها کاهش یافتهاي تولیدي، وزن خشک بنهتعداد بنه
هاي محققین همچنین اظهار داشتند که افزایش تعداد بنه

تر منجر هاي کوچکتولیدي در واحد سطح از طریق تولید بنه
عملکرد بسیار در نظر گرفتن با . شودها میبه کاهش وزن بنه

هاي با نتیجه استفاده از بنهپایین گل زعفران در واحد سطح در 
، (Pandey et al., 1979) گرم جهت کاشت 4وزنی در حدود 

توان اظهار داشت که کاربرد سطوح کود دامی در سطوح می
جاي افزایش در اندازه بنه، بیشتر در افزایش ه مختلف کاشت، ب

با توجه به . باشد مؤثرهاي دختري زعفران در خاك تعداد بنه
طول دوره تولید زعفران در ایران که تا هشت چرخه زندگی و 

 ,.Naderi Darbaghshahi et al)سال گزارش شده است
هایی با اندازه رسد در راستاي تولید بنه، به نظر می(2009

مناسب جهت کاشت، به بیش از دو سال زمان جهت رشد کافی 
  . هاي تولید شده در خاك احتیاج باشدو افزایش در اندازه بنه

  
  گیريجهنتی

کاربرد کود دامی  مؤثرطورکلی نتایج آزمایش حاکی از نقش هب
همچنین نتایج نشان . در بهبود عملکرد گل و بنه زعفران بود

، افزایش تراکم کاشت بر اساس سطح کاربرد کود دامیداد که 
تواند رفتار و عملکرد ، میبهبود عملکرد گل ، ضمنبنه زعفران

، به رواز این. ي بهبود بخشدؤثرمرا بطور زعفران دختري بنه 
ریزي پیرامون مدیریت صحیح کودي برنامهرسد که نظر می

از . انجام شودسطح کشت پرتراکم بایست بر حسب زعفران می
کشت پر سویی دیگر نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن سطح 

هاي مناسب جهت کاشت در تراکم و مدیریت کودي، تولید بنه
 . باشدپذیر میبیش از دو سال زراعی امکان دراز مدت و در
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Abstract 
In order to investigate the effects of high corm planting density and applied manure on flower characteristics 
and corms behavior of Saffron in the second year (Crocus sativus L.), a field experiment was conducted at 
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during the years of 2010-2011 and 2011- 
2012. A complete randomized block design based on factorial arrangement with three replications and 20 
treatments was used. The experimental treatments were all combination of different levels of high corm 
planting density (100, 200, 300 and 400 corms.m-2) and different levels of manure (0, 40, 60, 80 and 100  
t.ha-1). Based on analysis of variance, high corm planting density and manure had significant effects on 
flower characteristics of saffron (flower number, fresh and dried flower and stigma+ style yields). In 
addition, these characteristics were significantly affected by interaction effects of high corm planting density 
× manure. In all levels of manure (0 to 100 t.ha-1), the highest flower number and fresh and dried flower 
yields of saffron were observed with planting density of 400 corms.m-2. In addition, in 100 corms density per 
m2, total replacement corms increased more than twice, by applied 100 t.ha-1 manure, as compared to no 
manure. Based on these results, the highest effects on increasing number and yield of saffron corms were 
observed by planting density of 300 corms.m-2. 
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