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  چکیده 

در سال در شهرستان مه والت  عملکرد زعفران کودهاي زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزاي تأثیرارزیابی  این تحقیق به منظور
درصد،  100(شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح  ل با چهار تکرار انجام شد که در آن کوددر قالب طرح اسپلیت پالت فاکتوری 1390-91زراعی 

در سه  ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک: به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل) درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی 50
. در نظر گرفته شد) گرم 14تا  12و  10تا  8، 6تا  4هاي با وزن  بنه(نه در سه سطح و اندازه ب) کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و بدون کود(سطح 

دار  کود دامی و شیمیایی بر وزن گل تازه زعفران، طول کالله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معنی تأثیرنتایج سال اول آزمایش نشان داد که 
همچنین با افزایش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول . ش یافتبوده و با افزایش سطوح مصرف کود، مقدار آنها افزای

بیشترین تعداد گل در واحد  بررسی اثر مصرف کودهاي بیولوژیک در کشت زعفران نشان داد که .داري افزایش یافت کالله و خامه به طور معنی
استفاده . ار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک بدست آمدتیم به ترتیب از) گل در متر مربع 4/5میانگین (سطح 

 .مقدار این صفت نداشت داري بر معنی تأثیردر حالیکه مصرف کود بیوسوپرفسفات  ؛درصدي وزن تر گل شد 8/27از کود نیتروکسین باعث افزایش 
  .یک قرار نگرفتمصرف کودهاي بیولوژ تأثیرطول کالله و خامه زعفران تحت 

  
 .نیتروکسین نیتروژن، کود گاوي، کود مرغی، بیوسوپرفسفات،: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
ــران ــا زعف ــام ب ــی  ن ــانواده از .Crocus sativus Lعلم  خ

در  .داراي بنه اسـت  و ساقه بدون چندساله، علفی، زنبق،گیاهی
 کشـور  صـادراتی  مهم اقالم از یکی زعفران محصول حاضر حال

و  مصـرف  داخـل  در آن درصـد  20 تنهـا  کـه  شودمی محسوب
 ,Paseban( دشـو می صادر جهان کشورهاي سایر به آن مابقی
هر چند کشت زعفران از قدیم االیام در برخی از نقـاط  . )2006

دنیا مانند ایران، هند، ایتالیا و یونان متداول بوده، ولـی امـروزه   
 Koocheki et)ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا اسـت 

al., 2009) .جهـان  زعفران از درصد 95از  بیش حاضر حال در 
 نـواحی  بـه  مربـوط  آن اعظـم  بخـش  که شودمی ایران تولید در

 ,.Kafi et al)باشـد  مـی  خراسـان  و جنـوبی اسـتان   مرکـزي 
، خراسـان رضـوي و جنـوبی بـه     1386در سال زراعـی  . (2002

تـن زعفـران    8/35و  5/148هکتـار،   3328و  44830ترتیب با 
  .(Mollafilabi & Shoorideh, 2010)تولید کردند 

 گون نظیـر  هـاي گونـا  کـاري از جنبـه  در ایران اهمیـت زعفـران  
وري باالي آب در مقایسه بـا سـایر محصـوالت کشـاورزي،     بهره

ها، درآمـدزایی آن  اشتغال روستائیان و جلوگیري از مهاجرت آن
نسبت به سایر محصوالت کشاورزي همچنـین از لحـاظ توسـعه    

با توجه به سیاست دولت مبنـی بـر افـزایش     -صادرات غیرنفتی
 .(Ramezani, 2000)قابل بررسی است  -صادرات غیرنفتی

هاي زراعی شناخت عوامل افزایش دهنـده کمیـت و   نظامدر بوم
کیفیت محصول الزامی بوده که باید جهت دستیابی به عملکـرد  

-عوامل زیادي مانند اقلیم، علـف . مطلوب مورد توجه قرار گیرد
ها، آبیاري، انبـارداري و تـاریخ کاشـت، انـواع     هاي هرز، بیماري

 ي شیمیایی، بیولوژیک و حیوانی در تعیـین کودها اعم از کودها
 Hemati)کمیت و کیفیت زعفران تولیدي نقش بسزایی دارنـد 

Kakhki & Hosseini, 2003)  تولیـد  افـزایش  منظـور  بـه 
 متعـددي  زراعـی  عملیـات  واحد سطح، در کشاورزي محصوالت

 ایـن  نتیجـه  .گیـرد مـی  شیمیایی صـورت  کودهاي مصرف نظیر
 و زیست محیط هايبحران آلودگی خیرا هايسال طی هافعالیت

ـ  وارزنجیـره  که آب بوده و خاك منابع آلودگی ویژه به  منـابع  هب
 تهدیـد  مورد راي بشر سالمت جامعهو  یافته اهر هاانسان غذایی

 هـدف  بـا  ايگسـترده  هايتالش ،نظورم این به .است داده قرار
 محصـوالت  خاك، کیفیت براي بهبود مناسب راهکارهاي یافتن

 ایـن  کـاهش  .اسـت  شـده  آغـاز  هـا آالینـده  حـذف  و کشاورزي

 گیاهـان  عملکـرد  افـزایش  همگـام بـا   محیطی زیست مخاطرات
 از .اسـت  زراعـی  نـوین  هـاي کارگیري تکنیک به نیازمند زراعی
ك خا فعال و زنده جامعه ارزیابی بررسی و ها،تکنیک این جمله

ز ا ادهاستف و سودمند زيخاك شناسایی ریزموجودات منظور به
 ,Singh & Kapoor(اسـت   زیسـتی  عنـوان کودهـاي   به آنها

1998(.  
 هـاي مفیـدي  قـارچ  نـین چهم و هـا باکتري از زیستی کودهاي

 ماننـد تثبیـت  (خاصـی   منظـور  بـه  یک هر که اندشدهل تشکی
 اتاز ترکیب آهن و پتاسیم فسفات، هايیون رهاسازي و نیتروژن
 ریشه اطراف درً معموال هاباکتري این .شوندمی تولید )نامحلول

 ایـن  .کننـد همیاري می عناصر جذب در را گیاه و شده مستقر
 شـیمیایی  همچـون کودهـاي   محیطـی  زیسـت  آلودگی کودها،

 شـوند زیسـت مـی   محـیط  و حفـظ  ءاحیـا  موجـب  و نداشـته 
.(Dakoral et al., 2002)  حسـینی )Hosseini, 1997( در 

 کـرد  عنـوان  زعفـران  عملکرد افزایش بر برگی تغذیه اثر بررسی
 پتـاس،  فسـفر،  ازت، مخلوط عناصـر  مایع کود یکبار مصرفه ک

) هـزار  در هفـت  غلظـت  با( مس و منگنز روي، آهن، هايکالت
 محصـول  تولیـد  و شـده  محصـول  درصدي 33 افزایش موجب
 .اسـت  داده هکتـارافزایش  در کیلـوگرم  دو تـا  را سـنتی  مـزارع 

 تـأثیر بـا بررسـی   ) Omidi et al., 2009(امیـدي و همکـاران   
کودهاي شیمیایی و زیستی بـر زعفـران، اعـالم کردنـد کـه بـا       
کاربرد کودهـاي شـیمیایی و زیسـتی، عملکـرد کمـی و کیفـی       

 Koocheki et(کـوچکی و همکـاران   . یابـد زعفران افزایش می
al., 2011 (  یی را در آزمایشی اثر کودهاي بیولـوژیکی و شـیمیا

بر عملکرد زعفران بررسی نموده و نشـان دادنـد کـه اثـر تیمـار      
کودي بر تعداد گل، وزن تر و خشک گـل، و وزن تـر و خشـک    

  .دار بود کالله معنی
انتخاب و تهیه بنه براي کاشت این محصول از عوامل مهم تولید 
زعفران بوده و عملکرد نهایی بستگی زیادي به وزن بنه مصرفی 

از طرفی وزن بنه از دیدگاه اقتصـادي   . (Sadeghi, 1993)دارد
در سال اول  هاي کوچک معموالً زیرا بنه ،نیز داراي اهمیت است

گـل  . باشـد دهند و کاشت آنها مقـرون بـه صـرفه نمـی    گل نمی
شود و تشکیل گل زعفران قبل از هر اندام هوایی دیگر ظاهر می

یـره مـواد   و عملکرد اقتصادي زعفران در هر سال وابسته به ذخ
 باشـد از آن مـی  فتوسنتزي در بنه زعفران در فصل زراعی قبـل 
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AREEO, 1996)(. برگ پوشش را بنه وزن از ايعمده بخش-
 از بـیش  وزن بـا  هـاي  بنـه  و دهدمی تشکیل قبل هايهاي سال

نتـایج  . دارنـد  را اول سال در براي گلدهی کشت ارزش گرم پنج
ي زعفـران حـاکی از آن   آورحاصل از بررسی اثر وزن بنه در گل

آوري گـرم تـوان گـل    هشتهاي با وزن کمتر از  است که در بنه
هـاي   در حالیکه درصد گل آوري و مقدار گل بنـه  ؛محدود است

 ,Zargari)گرم افزایش چشـمگیري داشـته اسـت    10بیش از 
ها به عنـوان انـدام   در مرحله رشد رویشی زعفران، برگ. (1993

هـا و  مواد پرورده الزم را براي بنـه  تولیدکننده مواد فتوسنتزي،
میـزان مـواد انتقـال    . کننـد ها را تهیه و به آنها منتقل میریشه

هـا بـه سـطح فتوسـنتزکننده و رانـدمان      یافته به بنـه و ریشـه  
 جـراي ا از هـدف . AREEO, 1996)(فتوسنتزي بسـتگی دارد  

عملکـرد   مختلف و وزن بنه بـر  کودهاي اثر ارزیابی تحقیق، این
آن در شـرایط   تولیـد  سازيبهینه منظور به کالله زعفرانگل و 

  .بود آب و هوایی مه والت
  

  هامواد و روش
درجه  58 طول جغرافیایی با این تحقیق در شهرستان مه والت

دقیقـه   54درجـه و   34و عرض جغرافیـایی   دقیقه شرقی 50و 
ــاع ــمالی و ارتف ــی   940 ش ــال زراع ــا در س ــطح دری ــر از س   مت

آزمـایش در قالـب طـرح اسـپلیت پـالت       .شد انجام 91-1390
تکــرار انجــام شــد کــه درآن مصــرف کــود  چهــارفاکتوریــل بــا 

 100مصـرف  [شیمیایی و دامی مرسوم در منطقه در سه سطح 
کیلـوگرم اوره،   150(درصد کود شیمیایی و دامی رایج منطقـه  

، )تـن کـود حیـوانی در هکتـار     20کیلوگرم کـود فسـفاته،    75
درصد کـود دامـی    50د کود شیمیایی و درص درصد 50مصرف 

به عنـوان عامـل   ] رایج و عدم مصرف کود شیمیایی و کود دامی
کـود  (مصرف کود زیسـتی در سـه سـطح     کرت اصلی و ترکیب

نیتروکسین چهار لیتر در هکتار، بیوسوپرفسفات چهـار لیتـر در   
همراه با اندازه کورم در سه ) هکتار و عدم مصرف کود بیولوژیک

به عنـوان عامـل کـرت    ) گرم 14تا  12و  10تا 8، 6ا ت 4(سطح 
  .فرعی در نظر گرفته شد

این تحقیـق، داراي   یولوژیک نیتروکسین مورد استفاده درکود ب
هـاي  ها تثبیت کننده از جـنس اي از مؤثرترین باکتريمجموعه

Azotobacter sp.  وsp. Azospirillum سـهم هـر   . باشـد می
لیتر نیتروکسین به تعـداد  میلی هاي باکتري در هریک از جنس

ــده   108 ــلول زن ــود) CFU(س ــک  . ب ــود بیولوژی ــین ک همچن
کننده فسـفات از  هاي حلاي از باکتريبیوسوپرفسفات مجموعه

و  .Bacillus sp و .Pseudomonas spهـاي مختلـف   جـنس 
هـاي  از هر یک از جنس) CFU(سلول زنده  107داراي حداقل 

بود که داراي توانـایی تولیـد انـواع     لیتر کودباکتري در هر میلی
اسیدهاي آلی و ترشح آنزیم فسفاتاز بوده و بدین صورت ذخـایر  
فسفر معدنی و آلی موجود در خاك را که در حالت معمولی غیر 

باشند به فرم قابل استفاده بـراي گیـاه تبـدیل    قابل استفاده می
بـه  آزمایش قبل از کاشـت   هاي انتخاب شده براي بنه. نمایدمی

نیتروکسـین  (خوبی با محلول کودهاي زیستی رقیق شده با آب 
و سپس  ، آغشته)لیتر در هکتار چهارو بیوسوپرفسفات به میزان 

شهریور ماه پـس از اتمـام    اولین آبیاري مزرعه در. کاشته شدند
 .کشت انجام شد

 هـاي تجزیـه  انجـام  جهت مزرعه خاك از زعفران، کاشت از قبل
 تعیین آن کودي نیازهاي و شد برداريونهنم شیمیایی و فیزیکی

کودهاي فسفاته و دامی قبل از کاشـت بـه هـر    ). 1جدول (شد 
کرت اضافه شده و با خـاك مخلـوط شـد و کـود ازتـه قبـل از       

هـر کـرت آزمایشـی    . آبیاري اول در مهر ماه به خاك اضافه شد
، فواصـل ردیـف   )مربع متر شش(متر  2×3داراي ابعادي معادل 

متـر و  سـانتی  10متر، فاصله بنـه روي ردیـف   انتیس 30کاشت 
همچنـین جهـت   . متر بودسانتی 10ها حدود عمق کاشت کورم

 دوهاي اصلی جلوگیري از تداخل اثرات کودي، فاصله بین کرت
در . متر در نظر گرفته شدیک  هاي فرعیمتر و فاصله بین کرت

لزي شروع فصل رشد، براي سله شکنی از کج بیل و چهار شاخ ف
هاي گل با سهولت بیشـتري از  با عمق کم استفاده شد تا جوانه

به منظور تعیین . خاك بیرون آمده و رشد مطلوبی داشته باشند
دو ردیـف  اي، عملکرد گل، از هر کرت پس از حذف اثر حاشـیه 

ها در دماي اتاق و به دور از پس از جمع آوري گل. برداشت شد
اي ظـاهر شـده بصـورت    هـ در زمان گلدهی گل. نور خشک شد

مربع،  و شمارش شد، سپس تعداد گل در مترآوري روزانه جمع
 طول کالله و خامه تازه، وزن گل تـازه بـر حسـب گـرم در متـر     

گیري طول کالله و خامه بعـد  براي اندازه. گیري شدمربع، اندازه
آوري گل، کالله و خامه آن جدا شده و طول آن با خـط  از جمع

 .دگیري شکش اندازه
 افـزار آمـاري  هاي ایـن مطالعـه توسـط نـرم    تجزیه واریانس داده

ver.8.0 SAS هـا بـه روش آزمـون حـداقل    و مقایسه میانگین  
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی  -1جدول 

Table 1- Physical and chemical particular of research station soil 
Soil texture 

class 

 بافت کالس

  خاك

Particle percent 

  درصد ذرات
Available 

K 

پتاسیم قابل 

  (ppm)  جذب

Available 

P 

فسفر قابل 

  (ppm)  جذب

Total N 

  کل نیتروژن

)%(  

Organic 

matter 

  ماده آلی

)%(  

EC 

یکی هدایت الکتر

  عصاره اشباع

)dS.m-1(  

pH 

  Clay  اسیدیته

  رس
Silt  

  سیلت
Sand  

  شن

Sandy-loam 

  7.9  2.3  0.41  0.009  12  300  70  20  10  لومی- شنی

 
  

 در سطح احتمال) FLSD(دار محافظت شده  اختالف معنی
 .انجام شد پنج درصد

 
  نتایج و بحث

کود دامـی و شـیمیایی بـر وزن گـل تـازه       تأثیر: هوزن گل تاز
که حداکثر وزن تازه ≥p) 05/0( ايبه گونه. دار بود زعفران معنی

کود دامـی  % 100از تیمار مصرف ) ر مربعگرم در مت 97/0(گل 
از ) گرم در متر مربـع  31/0(و شیمیایی و حداقل وزن گل تازه 

در رابطه با . تیمار عدم مصرف کود دامی و شیمیایی بدست آمد
اثرات متقابل مصرف کود دامی و شیمیایی با کود بیولوژیک، در 

کود دامی و شـیمیایی بیشـترین وزن    درصد 100تیمار مصرف 
گل تازه از تیمار عدم مصرف کود بیولوژیک بدسـت آمـد، ولـی    
هنگامی که مصرف کود دامی و شیمیایی به نصف کـاهش پیـدا   

، بیشـترین وزن گـل تـازه    )کـود دامـی و شـیمیایی   % 50(کرد 
به ترتیب از تیمار مصرف نیتروکسین، ) گرم در متر مربع 68/0(

. بیوسوپرفســفات و عــدم مصــرف کــود بیولوژیــک بدســت آمــد
همچنین در تیمار عدم مصرف کود دامی و شیمیایی، بیشـترین  
وزن گل تازه از تیمار مصرف کود نیتروکسـین بدسـت آمـد در    
حالیکه بین تیمار عدم مصـرف کـود بیولوژیـک و مصـرف کـود      

داري وجـود   بیوسوپرفسفات از نظر وزن گل تازه اختالف معنـی 
  ).1 شکل(نداشت 

رسـد کـه در   مایش به نظر میطبق نتایج بدست آمده از این آز 
کود دامی و شیمیایی، مـواد غـذایی مـورد    % 100تیمار مصرف 

نیاز گیاه با این کود تأمین شده است که در نتیجه اضافه نمودن 
دهـد  کودهاي زیستی وزن گل تازه را بیش از این افزایش نمـی 

ولی با کاهش مصرف کود دامی و شـیمیایی، مصـرف کودهـاي    
ضـمن اینکـه   . وزن گل تـازه خواهـد شـد    زیستی باعث افزایش

مصـــرف کـــود زیســـتی نیتروکســـین در مقایســـه بـــا کـــود 
 بـه  .بیشتري بر وزن گل تازه خواهد داشت تأثیربیوسوپرفسفات 

نیتروکسین توانسته  زیستی کود که کرد بیان توانمی ،طورکلی
 فـزایش  ا در توسـط گیـاه  نیتروژن  عنصر جذب افزایش با است
 Omidi et(باشد  داشته مثبت نقش گیاه ییهوا ايهاندام رشد

al., 2009.( ه کنندلح ترشحات طریق از زیستی کود همچنین
 غـذایی  مختلـف  عناصـر  اسـت  توانسـته  pHکاهش  و هاباکتري

 Han et)دهد  قرار گیاه اختیار در محلول صورت به را بیشتري
al., 2006; Glick, 1995) مـواد فتوسـنتزي   بیشتر تولید با و 

با توجـه بـه   . (Kucey, 1998)شود  واقع مؤثر تولید فزایشا در
پیامدهاي منفی استفاده از کودهـاي شـیمیایی امیـد اسـت بـا      

ماننـد  (کاهش مصرف ایـن کودهـا، بتـوان از کودهـاي زیسـتی      
 هـاي نظـام به عنوان جایگزینی سالم و کارا در بـوم ) نیتروکسین

 & Unal(وگلو کاوس و اونال. زراعی تولید زعفران استفاده نمود
Cavusoglu, 2005( بر شیمیایی هايکود انواع اثر بررسی در 

 خشـک  وزن و تـر گـل   وزن بیشترین که نمودند اظهار زعفران
کـاپور و همکـاران   .بـود  اوره تیمارکود شیمیایی به مربوط کالله

)Kapoor et al., 2004 (ک لیـ و گ)Glick, 1995(   گـزارش
افـزایش رشـد    هاي مؤثر بر رشد باعـث کردند که حضور باکتري

. بـا نتـایج ایـن تحقیـق مطابقـت دارد      گردد کهاندام هوایی می
یز اعالم ن) Naghdibadi et al., 2011(نقدي بادي و همکاران 

کردند که بیشترین وزن گل تازه از مصرف کودهاي شیمیایی و 
  .زیستی فسفره حاصل شد
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 ).p≥05/0(ندارند داري  اختالف معنی FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
  

در  ≥p)05/0(داري  اندازه بنه زعفران باعث ایجاد تغییـر معنـی  
 هاییهاي درشت تر گل وزن گل تازه زعفران شد و با مصرف بنه

 14تـا   12هـاي   با وزن بیشتر بدست آمد چنانکه استفاده از بنه
درصـدي در   312گرم با افـزایش   6تا  4هاي  گرم نسبت به بنه

-Azizi(و همکـاران   ژوهـان -عزیـزي . دوزن گل تازه زعفران ش
Zohan et al., 2008( هاي با وزن بـیش از   اعالم کردند که بنه

کاوسـوگلو  . کنندگرم نقش اصلی را در گلدهی اعمال می هشت
طی تحقیقی با کاربرد  (Cavusoglu et al., 2009)و همکاران 

هایی با اندازه متفاوت اعالم کردند که بیشترین عملکرد تازه  بنه
  .بدست آمد زعفران از بزرگترین اندازه بنه

نتایج نشان داد که اثر متقابل اندازه بنه با مصرف کودهاي دامی 
ــی  ــیمیایی معن ــوددار  و ش ــتفاده از  . ≥p)05/0( ب ــار اس در تیم

، با افزایش استفاده )بزرگترین اندازه بنه(گرم  14تا  12هاي  بنه
، وزن گـل تـازه   %100از کودهاي دامی و شیمیایی از صـفر بـه   

 10تـا   8هاي  در تیمار استفاده از بنه. افتدرصد افزایش ی 207
 436کود دامی و شیمیایی وزن گـل تـازه   % 100گرم با مصرف 

کـود دامـی و شـیمیایی    % 50ولی مصرف  ،درصد افزایش یافت
همچنـین بـا   . داري در وزن گـل تـازه ایجـاد نکـرد     تغییر معنی

اسـتفاده از  ) کوچکترین اندازه بنـه (گرم  6تا  4هاي  مصرف بنه
داري در وزن گل تـازه ایجـاد    دامی و شیمیایی تغییر معنی کود
اثر متقابل مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین با ). 2شکل ( نکرد

 14تـا   12در اندازه بنـه  . ≥p)05/0(دار بود  اندازه بنه نیز معنی
گرم، بیشترین وزن گل تازه از تیمار مصـرف کـود نیتروکسـین    

داري بر  معنی تأثیرات ولی مصرف کود بیوسوپرفسف ،بدست آمد
 6تـا   4گرم و  10تا  8در تیمار اندازه بنه . وزن تازه گل نداشت

داري بـر افـزایش    معنی تأثیرگرم استفاده از کودهاي بیولوژیک 
هاي بزرگتر با ذخایر غـذایی   بنه). 3شکل (وزن گل تازه نداشت 

سازي بیشتر عناصر غذایی براي گیاه و اختصاص بیشتر و فراهم
هـاي رویشـی و زایشـی باعـث     فتوسنتزي بیشتر به جوانـه  مواد

 Nassiri Mahallati( افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد شدند
et al., 2008.( هـاي بزرگتـر    رسد کـه بنـه  همچنین به نظر می

داراي ظرفیت بیشتري براي استفاده از عناصـر غـذایی محـیط    
تی قرار کودهاي دامی، شیمیایی و زیس تأثیربوده و بیشتر تحت 

  .گیرندمی
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 ).p≥05/0(ندارند داري  اختالف معنی FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
  

  
 ).p≥05/0(ندارند داري  ف معنیاختال FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
 

 تأثیرمصرف سطوح مختلف کود دامی و شیمیایی  :تعداد گل
بر تعداد گل در واحد سطح داشت  ≥p) 05/0( داري معنی

و شیمیایی در مقایسه با عدم کود دامی % 100چنانکه با کاربرد 
افزایش در تعداد گل زعفران  درصد 88مصرف این کود، 

 )Unal & Cavusoglu, 2005(کاوسوگلو  و اونال .مشاهده شد
در آزمایشی با بکارگیري کودهاي شیمیایی مختلف در زراعت 

زعفران اعالم کردند که باالترین تعداد گل از تیمار مصرف کود 
) عدم مصرف کود(اوره و کمترین تعداد گل از تیمار شاهد 

الدین و . بدست آمد که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد
نیز طی تحقیقی با کاربرد  (Eldin et al., 2008) همکاران
در زعفران اعالم کردند که استفاده  Bacillus subtilisباکتري 

  . از این باکتري تعداد گل را افزایش داد



  79   ...هاي دامی، زیستی و شیمیایی ومطالعه تأثیر کود

 

گرم، مصرف سطوح مختلف کود  14تا  12در تیمار اندازه بنه 
در  ≥p)05/0(داري  دامی و شیمیایی رایج باعث تغییر معنی

گرم، مصرف  10تا  8در تیمار اندازه بنه . ران شدتعداد گل زعف
 108(دار کود دامی و شیمیایی باعث افزایش معنی درصد 100

 50در حالیکه مصرف  ؛تعداد گل در واحد سطح شد) درصد
داري بر تعداد گل  معنی تأثیرکود دامی و شیمیایی  درصد

گرم مصرف سطوح  6تا  4در تیمار اندازه بنه . زعفران نداشت
داري بر تعداد گل  معنی تأثیرمختلف کود دامی و شیمیایی 

رسد چنین به نظر می). 4شکل (زعفران در واحد سطح نداشت 
تر توانایی باالتري براي جذب عناصر غذایی از هاي درشت که بنه

. محیط ریشه و استفاده از شرایط محیطی داشته باشند
 داري  عنیهمچنین مصرف کودهاي زیستی باعث ایجاد تغییر م

)05/0 (p≤اي که بیشترین به گونه .در تعداد گل زعفران شد
تعداد گل مربوط به مصرف کود نیتروکسین و کمترین آن 

 تأثیرتوان آن را به مربوط به عدم مصرف کود زیستی بود که می
مثبت کود زیستی بر فراهمی ترکیبات متعدد براي ریشه گیاه و 

کود بیولوژیک نیتروکسین . داد انتقال آن به اندام هوایی نسبت
کردن جذب عناصر اصلی  ترموجب تثبیت نیتروژن هوا، متعادل

پرمصرف و ریز مغذي مورد نیاز گیاه، سنتز و ترشح هورمونهاي 
- ، اسیدهاي آمینه مختلف و آنتی)شبیه اکسین(رشد گیاه 

ها شده و ازاین طریق موجب رشد و توسعه ریشه و بیوتیک
 ,.Gutierrez-Manero et al).گرددان میاندام هوایی زعفر

2001)   
هاي با اندازه متفاوت و تعداد گل زعفران رابطه  بین مصرف بنه

هاي مشاهده شد، چنانکه با مصرف بنه≥p) 05/0(داري  معنی
هاي  بنه .تر تعداد گل بیشتري از واحد سطح بدست آمدبزرگ

ش تعداد گل بزرگتر با اندوخته غذایی بیشتر توانستند در افزای
لطیفی  و مشایخی. چشمگیري داشته باشند تأثیرزعفران 

(Mashayekhi & Latifi, 1997) بنه  وزن که داشتند اظهار
 تعداد آن بر افزایش با و دارد زعفران گل تعداد بر زیادي تأثیر
 Nassiri)محالتی و همکاراننصیري. شد افزوده هاگل

Mahallati et al., 2008) هاي الم کردند گروهطی تحقیقی اع
هاي گرم از نظر تعداد گل نسبت به گروه 12-15و  9-12وزنی 

 از حاصل نتایج. گرم برتري داشتند 6-9و  3-6وزنی کمتر 
 (Omidbaigi et al., 2000)همکاران  و بیگی امید آزمایش

 میزان و بنه وزن بین مثبت همبستگی از وجود نیز حاکی
 .باشدمی گلدهی

قابل مصرف کودهاي بیولوژیک با اندازه بنه همچنین اثر مت
و حداکثر تعداد گل به ترتیب از تیمار ≥p) 05/0(دار بوده  معنی

گرم و تیمار  14تا  12مصرف کود نیتروکسین و اندازه بنه 
 14تا  12مصرف کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات و اندازه بنه 

با  گرم و حداقل تعداد گل از تیمار عدم مصرف کود بیولوژیک
. بدست آمد) کوچکترین اندازه بنه(گرم  6تا  4هاي  مصرف بنه

گرم مصرف کود نیتروکسین باعث  14تا  12در تیمار اندازه بنه 
تعداد گل در متر مربع شد؛ در ) درصد 119(دار  افزایش معنی

حالیکه بین مصرف کود بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود 
اد گل در مترمربع داري از نظر تعد بیولوژیک اختالف معنی

تا  4و  10تا  8همچنین در تیمارهاي اندازه بنه . وجود نداشت
گرم، بیشترین تعداد گل به ترتیب از تیمار مصرف کود  6

نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک 
  ).5شکل (بدست آمد 

مصرف سطوح مختلف کود دامی و  :ل کالله و خامه تازهطو
در طول کالله  ≥p)05/0(داري  عث تغییر معنیشیمیایی رایج با

اي که بیشترین طول کالله و خامه و خامه زعفران شد به گونه
کود دامی و شیمیایی  درصد 100زعفران از تیمار مصرف 

بدست آمد؛ در حالیکه مصرف کودهاي زیستی نیتروکسین و 
داري بر طول کالله و خامه زعفران  معنی تأثیربیوسوپرفسفات 

رسد که افزایش فراهمی عناصر غذایی چنین به نظر می. تنداش
در کود شیمیایی نسبت به کودهاي زیستی باعث بهبود طول 

 ,.Omidi et al( همکاران و امیدي. کالله و خامه شده است
بیولوژیکی نیتروژن  و شیمیایی کود اثر بررسی به منظور )2009

 با زعفران خامه و کالله عملکرد که دادند نشان زعفران بر
-معنی طور شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن به کودهاي مصرف
همچنین در تحقیقی که نقدي بادي و . یافت افزایش داري

به منظور بررسی اثر ) Naghdibadi et al., 2011(همکاران 
کود زیستی و شیمیایی فسفره بر زعفران انجام دادند نشان 

ف این کودها به دادند که طول کالله و خامه زعفران با مصر
نیز طی  (Amiri, 2008)امیري . دار افزایش یافت طور معنی

تحقیقی اعالم کرد که بیشترین طول کالله با مصرف تلفیقی 
وي همچنین بیان  .کود نیتروژن، فسفر و کود گاوي حاصل شد
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نسبت به وزن گل تازه  (r=0.743)کرد که طول کالله 
(r=0.570) زعفران دارد تري با عملکردهمبستگی قوي .  

بر طول کالله و ≥p) 05/0(داري  معنی تأثیراندازه بنه زعفران 
خامه داشت و همراه با افزایش اندازه بنه طول کالله و خامه نیز 

هاي بزرگتر با دارا بودن  رسد که بنهبه نظر می. افزایش یافت
 ذخایر غذایی بیشتر و سرعت سبز شدن باالتر آنها سبب استفاد

به  امر همین شده که رشد فصل طی در منابع از هاآن بهتر ه
موجب بهبود طول  زایشی، و رشد رویشی میزان دلیل افزایش

   .کالله و خامه زعفران شده است
دار بودن اثر متقابل  همچنین نتایج آزمایش حاکی از معنی

و  ≥p)05/0(مصرف کود دامی و شیمیایی رایج و اندازه بنه بود 
کود  درصد 100خامه از تیمار مصرف حداکثر طول کالله و 

گرم و حداقل آن از  14تا  12دامی شیمیایی رایج و اندازه بنه 
گرم  6تا  4تیمار عدم مصرف کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه 

 . بدست آمد
گرم، بیشترین طول کالله و خامه  14تا  12در تیمار اندازه بنه 

ایی و کمترین آن کود دامی و شیمی درصد 100از تیمار مصرف 
در تیمار . از تیمار عدم مصرف کود دامی و شیمیایی بدست آمد

کود دامی و  درصد 100گرم، مصرف  10تا  8اندازه بنه 
طول کالله و خامه ) درصد 27(دار  شیمیایی باعث افزایش معنی

 تأثیرکود دامی و شیمیایی  درصد 50در حالیکه مصرف  ؛شد
همچنین در . له و خامه نداشتداري بر افزایش طول کال معنی

گرم مصرف کودهاي بیولوژیک  6تا  4تیمار اندازه بنه 
نیتروکسین و بیوسوپرفسفات نسبت به عدم مصرف کودهاي 

ولی بین  ؛دار بر طول کالله و خامه داشت معنی تأثیربیولوژیک 
مصرف این دو کود از لحاظ افزایش طول کالله و خامه تفاوت 

  ).6شکل (ت داري وجود نداش معنی
دار بود و  اثر متقابل مصرف کود بیولوژیک و اندازه بنه نیز معنی

بیشترین طول کالله و خامه از تیمار مصرف کود بیولوژیک 
کمترین . گرم بدست آمد 14تا  12نیتروکسین و اندازه بنه 

طول کالله و خامه از تیمار مصرف عدم کود بیولوژیک و اندازه 
 14تا  12در تیمارهاي اندازه بنه . دگرم بدست آم 6تا  4بنه 

گرم بیشترین طول کالله و خامه به ترتیب از  6تا  4گرم و 
تیمار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف 

تا  8کود بیولوژیک بدست آمد در حالیکه در تیمار اندازه بنه 
-بیو گرم مصرف کودهاي بیولوژیک نیتروکسین و 10

 13درصد و  14به ترتیب (دار  فزایش معنیسوپرفسفات باعث ا
ولی بین مصرف  ؛طول کالله و خامه نسبت به شاهد شد) درصد

کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات از نظر طول کالله و خامه 
  ). 7شکل (داري مشاهده نشد  اختالف معنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).p≥05/0(ندارند داري  معنی اختالف FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین
Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
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 ).p≥05/0(ندارند داري  اختالف معنی FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
 
 
  

 
 ).p≥05/0(داري ندارند  اختالف معنی FLSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 
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 ).p≥05/0(ندارند داري  اختالف معنی FLSDترك بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشمیانگین

Means with the same letters haven’t significant difference according to FLSD`s test (p≤0.05). 

  گیرينتیجه
نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد گل زعفران در سال اول 

میایی و بیولوژیک به اندازه بنه و مصرف کودهاي دامی، شی
به ) گرم 12بزرگتر از (هاي بزرگ  استفاده از بنه. وابسته است

. شودصورت چشمگیري باعث افزایش عملکرد گل زعفران می
مصرف کودهاي دامی و شیمیایی مطابق نیاز گیاه نیز باعث 

فراهم آوردن عناصر مورد نیز گیاه شده و عملکرد را افزایش 
دهاي بیولوژیک عملکرد محصول را همچنین کاربرد کو. دهدمی

افزایش داده و کود نیتروکسین نسبت به کود بیوسوپرفسفات 
تواند بیشتري بر عملکرد گل زعفران داشته است و می تأثیر

سطوح مصرف کودهاي شیمیایی، جایگزین  ضمن کاهش
  .مناسبی براي آن باشد
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Abstract 
Organic manure and bio-fertilizer are different input from chemical or mineral fertilizers due to source of 
supplying of several nutrients an improving soil quality as well. In order to investigate the effects of different 
fertilizers and corm size on yield and yield components of saffron, an experiment was conducted as split plot 
factorial layout based on a complete randomized block design with four replications under field condition in 
Mahvelate during growing season of 2011-2012. In this study, manure and chemical fertilizers (in three 
levels of 0, 50 and 100%) considered as main factor and combination of biological fertilizer (in three levels 
such as nitroxin, bio superphosphate and without it) and corm weight (in three levels of 4-6, 8-10 and 12-14 
g) were considered as sub factor. The results showed that the use of manure and chemical fertilizers had 
significant effects on fresh weight of flowers, length of stigma and style and number of flowers in saffron as 
well. These traits increased when fertilizer levels were enhanced. Results revealed that fresh weight of 
flower, flower number and length of stigma and style of saffron were significantly increased by increasing in 
corm size. Studying on the effect of biological fertilizers on saffron traits indicated that the most number of 
flowers obtained when nitroxin, bio superphosphate and no biological fertilizers were applied, respectively. 
Application of nitroxin fertilizer improved fresh weight of flowers, but application of bio superphosphat 
fertilizer had no significant effect on this traits. Style and stigma lengths of saffron were not significantly 
affected by application of biological fertilizers. 
 
Keywords: Bio-superphosphate, Cattle manure, Nitrogen, Nitroxin, Poultry manure. 

  


