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  2دلسرور خرمو * 1البییعبداله مالف
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  چکیده

است و فراهمی متعادل عناصر غـذایی نقـش بسـیار مهمـی در     ترین محصول کشاورزي و دارویی گران) .Crocus sativus L( زعفران
با توجه به اهمیت اثر مدیریت حاصلخیزي خـاك بـر عملکـرد گـل زعفـران، ایـن       . کند یمهاي مادري آن ایفاء انگیزي و بهبود رشد بنهگل

در قالب طرح پایه هاي بنه دختري و عملکرد گل در مزرعه شش ساله زعفران ویژگیآزمایش با هدف بررسی اثر کود دامی و تغذیه برگی بر 
 و 1392-93 طی دو سال زراعی هاي کامل تصادفی با سه تکرار در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدبلوك

، )E(، کود دامـی از نـوع گـاوي پوسـیده     )D(دلفارد  ،)C(د کامل ، کو)B(، هیومستار )A(امل یارامیالکمپلکس ش تیمارها. اجرا شد 94-1393
E+A ،E+B ،E+C ،E+D اعمـال  . پخـش شـد  بـر سـطح خـاك     1392سال ماه  اواخر پاییزکود دامی در بیست تن در هکتار . بودنداهد و ش

اوایـل و اواخـر   در اول صـبح در  نوبت در مرحله رشد رویشـی زعفـران    سهطی برگی پاشی به صورت محلول تغذیه برگیتیمارهاي مختلف 
پاشی بـر وزن خشـک   نتایج نشان داد که اثر کود دامی و محلول .شد انجام) گرم بر کیلوگرمبا غلظت هفت میلی(و اواخر فروردین ماه اسفند 

. بـود ) p≥01/0(دار فلس، برگ و بنه، طول برگ، سرعت ظهور برگ و گل، تعداد گـل و وزن تـر گـل و وزن خشـک کاللـه زعفـران معنـی       
گـل در روز مشـاهده    17/11بـرگ در روز و   34/7پاشی با کود کامل به ترتیب با محلول+باالترین سرعت ظهور برگ و گل براي کود دامی

گرم بـر متـر مربـع بـه      66/0و  77/69پاشی با کود کامل به ترتیب با محلول+بیشترین وزن تر گل و وزن خشک کالله براي کود دامی. شد
لزوم بکارگیري مدیریت با در نظر گرفتن ، بدین ترتیب. گرم بر متر مربع حاصل شد 26/0و  30/27کمترین میزان براي شاهد با دست آمد و 
شود جهت افزایش تولید به ویژه در مزارع چندساله از کودهـاي آلـی   توصیه می، در زعفران اي گستردهدم وجود سیستم ریشهعو اکولوژیک 

  .ه با تغذیه برگی استفاده گرددبه ویژه کود دامی همرا
 

 .تغذیه برگی، کود آلی، سرعت ظهور گل، وزن کالله: کلمات کلیدي

 
   2 1مقدمه 

تـرین محصـول   عنـوان گـران   به) .Crocus sativus L( زعفران
اي در جهان جایگـاه ویـژه  ) Kafi et al., 2002(کشاورزي و دارویی 

 Koocheki, 2013; Negbi et(بین محصوالت صادراتی ایران دارد 
                                                                                                

   .گروه زیست فناوري مواد غذایی ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استادیار -1
  .هددانشگاه فردوسی مش ،دانشکده کشاورزي ،استادیار گروه زراعت -2

  )a.filabi@rifst.ac.ir: نویسنده مسئول -(*

al., 1989( درصد تولید جهانی این محصول  95که بیش از  يطور به؛
قربــانی و ). Mollafilabi, 2004(اختصــاص دارد ایــران بــه کشــور 

گـزارش کردنـد کـه    ) Ghorbani & Koocheki, 2006(کـوچکی  
نهـاده در   هـاي کشـاورزي کـم   ترین گیاه در سیستمزعفران اقتصادي

این گیاه بـه دلیـل دارا بـودن آشـیانه     . رودمار میجنوب خراسان به ش
هـاي اقتصـادي   اکولوژیکی ویژه نسـبت بـه سـایر گیاهـان و ویژگـی     
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رغـم قـدمت   علـی . منحصر به فرد از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت   
کاشت زعفران در مقایسه با بسیاري از محصوالت کشاورزي رایـج در  

ي داشـته و تولیـد آن   هاي نوین سهم کمترکشور، این گیاه از فناوري
نتـایج  ). Koocheki, 2004(باشـد  بیشتر بر دانش بـومی متکـی مـی   

نشان داده ) Benschop, 1993; Koocheki, 2004(برخی تحقیقات 
است که زعفران یکی از کارآمدترین گیاهان زراعی از نظر مصرف آب 

-رود و از نظر نیاز به عناصر غذایی گیـاهی کـم  در جهان به شمار می

  . شودمحسوب می توقع
انگیـزي و  فراهمی متعادل عناصر غذایی نقش بسیار مهمی در گل

 ;Behdani et al., 2005(هاي مادري زعفـران ایفـاء   بهبود رشد بنه

Behdani et al., 2006; Koocheki et al., 2011; Rezvani 
Moghaddam et al., 2013; Rezvani Moghaddam et al., 

شیمیایی بـر   هاينهادهبه اثرات منفی مصرف  با توجه. کند یم) 2013
و نیـز جایگـاه ویـژه     (Kizilkaya, 2008)ي کیفی خـاك  ها شاخص

 Moayedi) نهــاده و پایــداري کشــاورزي کــمهــا نظــامزعفــران در 

Shahraki et al., 2010; Koocheki et al., 2011) کاربرد منابع ،
ر این راستا، کوچکی د. باشدکود آلی در تولید این گیاه حائز اهمیت می

به نقش مؤثر کـود دامـی در    (Koocheki et al., 2013)و همکاران 
هاي دختـري زعفـران اشـاره    افزایش عملکرد گل و تحریک تولید بنه

 ,.Koocheki et al(کوچکی و همکاران اي دیگر، در مطالعه. نمودند

برگ، با بررسی تأثیر بسترهاي مختلف کاشت آلی شامل خاك) 2012
پوست قارچ، کمپوست زباله شهري، کود دامی و کاه لوبیا بر رشد و کم

زراعـی و  بـر صـفات    کود دامیکه اثر  گزارش نمودندعملکرد زعفران 
بیشترین عملکرد کالله در سـال اول  و  دار بودمعنی عملکرد بنه و گل

و ) کیلـوگرم در هکتـار   8/0و  7/0به ترتیب با (و دوم براي کود دامی 
کیلـوگرم در   6/0و  5/0به ترتیـب بـا   (برگ ن براي خاكکمترین میزا

ــار ــاران  . مشــاهده شــد) هکت ــدم و همک ــه رضــوانی مق ــایج مطالع نت
)Rezvani Moghaddam et al., 2013 (  60نشان داد که افـزودن 

خصوصیات رویشی و موجب بهبود تن کمپوست بستر قارچ در هکتار، 
تـر   وزن بـاالترین  که يطور ؛ بهشدتبع آن عملکرد اقتصادي زعفران  به

تـن کمپوسـت بسـتر قـارچ در      60گل و عملکرد کالله براي مصرف 
کیلوگرم در هکتـار و کمتـرین    51/0و  05/55هکتار به ترتیب برابر با 

کیلـوگرم در   43/0و  22/46میزان آن براي شاهد به ترتیب برابـر بـا   

خـاك  با توجه به کمبود مـاده آلـی   از طرف دیگر، . آمد دستهکتار به
) Shirani et al., 2011( خشک کشوریژه در مناطق خشک و نیمهو به

، کاربرد )Rezvani Moghaddam et al., 2015(نظیر مزارع زعفران 
هـاي تولیـد زعفـران    نظامکودهاي آلی همچون کودهاي دامی در بوم

 .اي مورد توجه قرار گیردویژه طور بهبایست  یم

-در سـلول  کرومـوزوم سه سري ن دلیل داشت با توجه به اینکه به 

هاي معمول اصالح نباتات در این گیـاه  روشهاي سوماتیکی زعفران، 
لـذا جهـت    ،)Kafi et al., 2002(پیشـرفت چنـدانی نداشـته اسـت     

-پاشی برگی میهاي مرغوب و درشت، تغذیه و محلول دستیابی به بنه

ارزشمند بـه  ها و گلدهی این گیاه تواند تأثیر بسیار مطلوبی بر رشد بنه
  . همراه داشته باشد

رویه کودهـاي شـیمیایی و بـروز مشـکالت      با توجه به مصرف بی
اي گسـترده،  طرف و عدم وجـود سیسـتم ریشـه   محیطی از یکزیست

هاي جـوان و افـزایش غلظـت عناصـر      جذب برگی مواد غذایی در بنه
 Torabi(هاي دختري زعفران  ها و بنه غذایی در اواخر بهمن در برگ

& Sadeghi, 1995 (پاشـی  رسد که محلولاز طرف دیگر، به نظر می
امیرقاسـمی  . باشـد راهکاري مطلوب در بهبـود عملکـرد زعفـران مـی    

)Amirghasemi, 2001 (   عنوان نمود که مصرف کودهـاي محلـول
خصوص در اسفند ماه بسیار سودمند اسـت، زیـرا جـذب ایـن مـواد       به

شـود   ها باعث می اي بنه ذخیره ها و تجمع آنها در پارانشیم توسط برگ
همـراه سـایر عوامـل     که این مواد در مراحل تشدید میتوز تابستانه بـه 

هـاي گـل در   فیزیکی و شیمیایی، در تشـکیل و تقویـت بیشـتر انـدام    
ها مؤثر بوده و در نهایـت، موجـب افـزایش     مریستم انتهایی جوانه بنه

 ,.Hosseini et al(و همکـاران  حسـینی  . آوري در مزرعه گردیـد  گل

در بررسی اثر تغذیه برگی بر رشـد و عملکـرد زعفـران نشـان     ) 2004
دادند که مصرف یک بار کود مایع مخلوط دلفارد در اسفند ماه موجـب  

اکبریـان و  . درصـدي محصـول ایـن گیـاه ارزشـمند شـد       33افزایش 
پاشی با  نتیجه گرفتند که محلول) Akbarian et al., 2012(همکاران 
 طـور  بـه ي و آهن، طول بـرگ و عملکـرد گـل زعفـران را     پتاسیم، رو

اثر ، با توجه به اهمیت بنابراین .داري نسبت به شاهد افزایش دادمعنی
اي و حاصـلخیزي بـر تحریـک تولیـد گـل زعفـران و        مدیریت تغذیه

، هدف از انجام این آزمایش یژه در مزارع چندسالهو بهافزایش عملکرد 
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هاي بنه ه برگی با کودهاي رایج بر ویژگیبررسی اثر کود دامی و تغذی
  .دختري و عملکرد گل و کالله در مزارع شش ساله زعفران بود

 
  هامواد و روش

هاي کامل تصـادفی بـا سـه    طرح پایه بلوك قالبدر این آزمایش 
تکرار در مزرعه شش ساله زعفران در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده 

کیلومتري شرق مشهد  10ع در واق( کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
شمالی  36˚15'شرقی و  59˚28'با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 

-94 و 1392-93 طی دو سال زراعی )متر 985و ارتفاع از سطح دریا 
کودهاي تجاري رایج شـامل  تیمارهاي آزمایش شامل . اجرا شد 1393

، )D(فارد دل ،)C(، کامل فوسامکو )B(، هیومستار )A(یارامیالکمپلکس 
اهد و ش E( ،E+A ،E+B ،E+C ،E+D(کود دامی از نوع گاوي پوسیده 

یارامیالکمپلس حاوي نیترات، آمونیوم، فسفر، پتاسـیم، گـوگرد،    .بودند
آهن، بـور، منگنـز،   منیزیم، آهن، منگنز، روي و بور به ترتیب برابـر بـا  

  روي و آهن به ترتیب 
، درصـــد 015/0و  02/0، 02/0،  2/0، 6/2، 8، 18، 11، 58، 42 

 2/13هیومستار حاوي هیومیک اسید و فولویک اسید به ترتیب برابر با 
، K2Oدرصد نیتـروژن، چهـار درصـد     12دلفارد حاوي و درصد  3/3و 

. باشـد مـی هاي آهن، روي، منگنز و مس و کالت P2O5هشت درصد 
روي،  ،، منیـزیم، منگنـز، مـس   P2O5 ،K2Oفوسامکو حاوي نیتروژن، 

، 1/0، 13/0، 18/0، 7، 4/4، 10هن و مولیبدن به ترتیب برابر بـا  بور، آ
بیسـت تـن در   . باشـد درصد وزن به حجم می 003/0و  008/0، 02/0

سـال  مـاه   اواخـر پـاییز  کود دامی از نوع کود گاوي پوسیده در هکتار 
  . پخش شدبر سطح خاك  1392

در سـال  ) گـرم  8-10وزن (هـاي مـادري   الزم به ذکر است بنـه 
دسـتی کاشـته    صـورت  به مترمربعبنه در  100بر اساس تراکم  1388

قبل از شروع آزمایش، جهت تعیین خصوصیات فیزیکـی و  . شده بودند
شامل بافـت، اسـیدیته و هـدایت الکتریکـی، محتـوي       شیمیایی خاك

از عمـق  تصادفی توسط اوگر برداري نمونه NPKعناصر غذایی شامل 
هاي شیمیایی کود دامی نیز قبـل  یویژگ .انجام شد متريسانتی 30-0
  ).1جدول (گیري و تعیین شد اندازه مصرفاز 

پاشی طـی  صورت محلول به تغذیه برگیمختلف  تیمارهاياعمال 
اوایـل و اواخـر   صـبح در   هنگـام نوبت در مرحله رشد رویشـی در   سه

عملیـات  . شد ام انجامپیبا غلظت هفت پیو اواخر فروردین ماه اسفند 
شکنی و وجین مطـابق بـا عـرف منطقـه در     آبیاري، سله داشت شامل

  .منظم انجام شد طور بهطول فصل رشد 
برداري تخریبی بـا  نمونه) اردیبهشت ماه( رویشیدر انتهاي فصل 

مترمربع انجام و اجزاي مختلف آن از سطح سه  ايحذف اثرات حاشیه
وزن خشک برگ و فلـس انـدازه  و  شامل وزن بنه دختري، طول برگ

از   بـرداري براي تعیین عملکرد گل و کاللـه، نمونـه  . ري و ثبت شدگی
ادامـه  طی هر دو سال زمان شروع گلدهی آغاز و تا پایان دوره گلدهی 

صـورت روزانـه   ههاي ظاهرشده، ببرداري، گلدر هر نوبت نمونه. یافت
آوري و شمارش و جهت تعیین وزن تر گل و وزن خشـک کاللـه   جمع

 . ندل شدبه آزمایشگاه منتق

  
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك آزمایش قبل از شروع آزمایش - 1جدول   

Table 1- Soil physical and chemical characteristics before experiment start 
پتاسیم 

 دسترس قابل
Available K 

فسفر 
 دسترس قابل

Available P 

 نیتروژن کل
Total N 

(%) 

هدایت 
  الکتریکی

)dS.m-1(EC 

  یدیتهاس
pH 

  کربن آلی
Organic carbon 

(%) 

 بافت
Texture 

  نام
Name 

 (mg.kg-1) 

106  13.7 0.18  1.23 7.54  0.083 
 سیلتی لوم

Silty 
loam  

 خاك
Soil  

876  354  0.52  6.75  8.3  41.14 -  
 کود دامی
Cow 

manure  
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هـاي ظـاهر   دهی زعفران آغاز و گلهمزمان با شروع گل بردارينمونه

آوري و شمارش گردید و سپس جهت تعیین صورت روزانه جمع ده بهش
در پایـان   .وزن تر گل و وزن خشک کالله به آزمایشگاه منتقل شـدند 

. شمارش شـد  هاتعداد برگهر دو سال اجراي آزمایش، اردیبهشت ماه 
سرعت ظهور بـرگ و  ترتیب به 2و  1در نهایت، با استفاده از معادالت 

  ):Gresta et al., 2008(ه شد سرعت گلدهی محاسب

)1(  
 

)2(   
تعـداد  : NLAسـرعت ظهـور بـرگ،    : LARمعادالت، که در این 

شـماره  : nام و  nفاصله چین : DHIDام،  nبرگ ظاهر شده در چین 
تعـداد گـل ظـاهر شـده در     : NFAسـرعت ظهـور گـل و    : FRچین، 

  .باشدام می nبرداشت 
مـورد تجزیـه و    SAS 9.1ار افزهاي حاصل با استفاده از نرمداده

حـداقل  ها با اسـتفاده از آزمـون   تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میانگین
  . انجام شد داراختالف معنی

  
  نتایج و بحث

بـر   پاشیآنالیز واریانس و مقایسه میانگین اثر کود دامی و محلول
خصوصیات زراعی و رشد و عملکرد بنه و گل زعفـران بـه ترتیـب در    

  .نشان داده شده است 3و  2هاي جدول
داري وزن معنـی  طـور  بـه پاشی برگـی  کاربرد کود دامی و محلول

) p≥01/0(خشک فلس، برگ و بنه زعفـران را تحـت تـأثیر قـرار داد     
باالترین وزن خشک فلس، برگ و بنه براي کاربرد تلفیقی ). 2جدول (

 و 67/59، 27/16پاشی با کود کامل به ترتیـب بـا   محلول+ کود دامی
آمد و کمترین میـزان ایـن صـفات     به دست مترمربعگرم بر  12/296

. گرم بر متر مربع حاصـل شـد   72/109و  68/19، 11/5براي شاهد با 
بیشترین مقادیر این صفات در حالت کاربرد جداگانه این تیمارها، براي 

بـه  گرم بر متر مربع  91/238و  93/61، 18/17کود دامی به ترتیب با 
 .آمد دست
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پاشی با یارامیالکمپلکس، کود کامل و دلفارد وزن خشـک  محلول
درصد، وزن خشک بـرگ را بـه    5و  88، 28فلس را به ترتیب برابر با 

، 41درصد و وزن خشک بنه را به ترتیب برابر بـا   30و  67، 43ترتیب 
ــزایش داد   19و  75 ــا هیومســتار اف ). 3جــدول (درصــد در مقایســه ب
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هـاي دختـري   ق افزایش رشد رویشی و تولید بنـه پاشی از طریمحلول
)Asadi et al., 2014 (هاي رویشی موجب افزایش وزن خشک اندام

از طریـق   کـود دامـی  کـاربرد  که رسد به نظر میهمچنین . شده است
ــل     ــذیري و تخلخـ ــزایش نفوذپـ ــاك و افـ ــاختمان خـ ــود سـ بهبـ

)Rasoulzadeh Yaghoubi, 2010( ،ها شرایط ریزوسفر را براي بنه
هـاي رویشـی و   انـدام بهبود رشـد  بهبود بخشیده که این امر از طریق 

 .ا به دنبال داشـته اسـت  وزن خشک فلس، برگ و بنه ر افزایش ،هابنه
دریافتند کـه محـیط   ) Sampatha et al., 1984(سامپاتو و همکاران 

رشد زعفران براي دستیابی به عملکرد مطلوب نیازمند مصرف مقـادیر  
 ,.Behdani et al(بهـدانی و همکـاران    .باشـد ی مـی باالي کود دام

بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاك تحت تأثیر مصرف کود ) 2006
هاي هوایی و زیرزمینی زعفران دامی را عامل اصلی افزایش رشد اندام

بدین ترتیب، با توجه به اینکه در پهنه اقلیمی مرکـز و  . معرفی نمودند
غییـرات عملکـرد زعفـران تحـت تـأثیر      درصد ت 67جنوب خراسان تا 

و با توجه به ) Behdani et al., 2005(کودهاي دامی و فسفره است 
 Hatami(تأثیر منفی کودهاي شیمیایی بـر پایـداري تولیـد زعفـران     

Sardashti et al., 2011( ، یژه کود دامی را و بهمصرف کودهاي آلی
  .ند مدنظر قرار دادتوان در راستاي افزایش عملکرد این گیاه ارزشممی

داري طـول بـرگ   معنـی  طـور  بهپاشی کاربرد کود دامی و محلول
بــاالترین و ). 2جــدول ) (p≥01/0(زعفــران را تحــت تــأثیر قــرار داد 

پاشی بـا کـود   محلول+ترین طول برگ به ترتیب براي کود دامیپایین
مصـرف  . آمـد  بـه دسـت  ) مترمیلی 53(و شاهد ) مترمیلی 272(کامل 
پاشی با یارامیالکمپلکس، هیومستار و کود ه کود دامی و محلولجداگان

درصـد در مقایسـه بـا     43و  5، 20، 50کامل طول برگ را به ترتیـب  
مصـرف کـود دامـی بـا     ). 3جدول (افزایش داد ) مترمیلی 161(دلفارد 

بهبود قابلیت نگهداري آب در خاك، سرعت رشد گیاه را که به میـزان  
 ,Sarmadnia & Koocheki(باشد سلولی می زیادي متأثر از آماس

 شـده  پدیده موجب افزایش طول برگ، بهبود بخشیده که این )2001
نتیجه گرفتنـد  ) Akbarian et al., 2012(اکبریان و همکاران . است

بـا فراهمـی عناصـر غـذایی و تحریـک رشـد        برگـی  پاشی که محلول
افـزایش   طول برگ و عملکرد گل زعفران را نسبت بـه شـاهد  رویشی 

  .داد

پاشی بر سرعت ظهور بـرگ و گـل   اثر کاربرد کود دامی و محلول
بـاالترین سـرعت ظهـور    ). 2جـدول  (بود ) p≥01/0(دار زعفران معنی

پاشی با کود کامـل بـه ترتیـب بـا     محلول+برگ و گل براي کود دامی
ترین میزان پایین. گل در روز مشاهده شد 17/11برگ در روز و  34/7

گـل در   36/2برگ در روز و  37/1راي شاهد به ترتیب با این صفات ب
پاشـی بــا  کـاربرد جداگانــه کـود دامـی و محلـول    . آمـد  دسـت بـه روز 

یارامیالکمپلکس، کود کامل و دلفارد موجب افـزایش سـرعت ظهـور    
درصـد در مقایسـه بــا    32و  91، 31، 133بـرگ بـه ترتیـب برابـر بـا      

میـزان افـزایش   . شـد ) وزبـرگ در ر  68/2(پاشی با هیومسـتار  محلول
پاشـی بـا   سرعت ظهور گل براي این تیمارهـا در مقایسـه بـا محلـول    

 18و  87، 30، 124بـه ترتیـب برابـر بـا     ) گل در روز 27/4(هیومستار 
  ). الف و ب -1هاي شکل(درصد تعیین گردید 

هـاي میکروبــی  اسـتفاده از کـود دامـی از طریـق بهبـود فعالیـت      
 پاشـی بـا  محلـول و ) Mohammadi et al., 2012(خـاك  ریزوسفر 

سـبب افـزایش    ،)Kartikeyan et al., 2008(فراهمی عناصر غذایی 
گردیـده کـه ایـن مسـئله در     ها شرایط براي رشد بنهفتوسنتز و بهبود 

افـزایش  با تحریک رشد رویشی و بهبود ذخیـره مـواد غـذایی،    نتیجه 
ـ کولهـو و د  .اسـت سرعت ظهور برگ و گـل را بـه دنبـال داشـته      ل ی

)Coelho & Dale, 1980 (   بیان نمودند که تغذیه مناسـب و کـاربرد
هاي آلی عامل مهمـی در بهبـود رشـد    مقادیر مطلوب حاصلخیزکننده

، آزادسازي تدریجی عناصر غذایی عالوه بر این. شودگیاه محسوب می
هاي زیست محیطـی  تواند در درازمدت عالوه بر کاهش آلودگینیز می

آبشویی و در نتیجه تلفات عناصر غـذایی، موجـب   تحت تأثیر افزایش 
-پایداري بـوم حرکت در جهت نیل به ها و نهادهمصرف بهبود کارایی 

تأییـد نمـود   نیز ) Senesi, 1989(نتایج مطالعات سنسی . شود هانظام
هاي زیست محیطی بر کاهش آلودگی عالوهکه مصرف کودهاي آلی 

ي تدریجی عناصـر غـذایی   و حفظ تنوع زیستی خاك، به دلیل آزادساز
  .نقش مثبتی بر بهبود خصوصیات رشدي و عملکرد گیاهان دارد

داري تحت تأثیر کاربرد کود دامی و معنی طور بهتعداد گل زعفران 
). 2جـدول  ) (p≥01/0(پاشی با کودهاي مختلف قـرار گرفـت   محلول

پاشـی بـا کـود کامـل بـا      محلول+ بیشترین تعداد گل براي کود دامی
 57آمد و کمترین میزان به شاهد با  دستبهگل در متر مربع  33/148
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  . اختصاص داشت مترمربعگل در 
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  گل زعفران) ب(سرعت ظهور برگ و ) الف(پاشی بر مقایسه میانگین اثر کود دامی و محلول  - 1شکل 

Figure 1- Mean comparisons for the effect of manure and foliar spraying on (a) leaf and (b) flower emergence rates of 
saffron. 

 .)≥05/0p( ندارند LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، تفاوت معنیمیانگین
Means with the same letter (s) in each figure have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

  
پاشـی، بـاالترین و   بین کاربرد جداگانـه کـود دامـی و محلـول    در 

و  121ترین تعداد گل به ترتیب براي کود دامی و هیومسـتار بـا   پایین
پاشی تعداد گل در شرایط محلول. آمد به دست مترمربعگل در  33/71

درصـد   3و  66، 31با یارامیالکمپلکس، کود کامل و دلفارد به ترتیـب  
در شرایط کاربرد تلفیقی کود دامی . ستار بهبود یافتدر مقایسه با هیوم

گل  90هیومستار با +پاشی کمترین تعداد گل براي کود دامیو محلول
پاشـی بـا   آمـد و تلفیـق کـود دامـی و محلـول      بـه دسـت   مترمربعدر 

یارامیالکمپلکس و دلفارد تعداد گل را نسبت به این تیمارها به ترتیـب  
  ). 2کل ش(درصد افزایش داد  13و  17
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  پاشی بر تعداد گل زعفرانمقایسه میانگین اثر کود دامی و محلول  - 2شکل 

Figure 2- Mean comparisons for the effect of manure and foliar spraying on flower number of saffron. 
 .)≥05/0p( ندارند LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك، تفاوت معنیمیانگین

Means with the same letter(s) have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 
 

مورد نیاز بـراي   غذایی عناصر فراهمیرسد که افزایش به نظر می
از طریـق کـود دامـی و    هـا  توسنتز برگها به دلیل تحریک فرشد بنه

هـاي  بنـه  هـا و تولیـد  نمو بیشـتر بـرگ  موجب پاشی همچنین محلول
کـه ایـن فرآینـد بـا     ) Badiyala & Saroch, 1997(تر شـده  درشت

، فعـال  )Pandey & Srivastava, 1979(افزایش تولید مواد پـرورده  
تر هاي درشتو تولید بنههاي دختري هاي بیشتر روي بنهشدن جوانه

و همچنین افزایش تعداد آنها، ظرفیت گلدهی را بهبود بخشیده اسـت  
)Sadeghi, 1993 .(   جهـان و جهـانی)Jahan & Jahani, 2007 (

. نشان دادند که مصرف کود آلی موجب بهبود تعداد گل زعفران گردید
بیان ) El-Naggar & El-Nasharty, 2009(نشارتی -نگار و ال -ال

طـور   نمودند که محیط کاشت با بهبود شرایط براي رشـد رویشـی، بـه   
اهـان داراي انـدام زیرزمینـی نظیـر     گی گلدهیداري خصوصیات معنی

 ,.Koocheki et al(کوچکی و همکاران  .دادتعداد را تحت تأثیر قرار 

افزایش تولید گل تحت تأثیر مصرف کـود دامـی را بـه تـأثیر     ) 2014
برخـی  . شرایط فیزیکی و شـیمیایی خـاك بـر گلـدهی نسـبت دادنـد      

ـ ) Nelson & Janke, 2007; Balemi, 2012(محققـین دلیـل    ن ای
یر کاربرد کـود دامـی را بـه فراهمـی فسـفر      تأثگلدهی تحت  افزایش

اظهـار  ) Hosseini et al., 2004(حسینی و همکـاران  . اندنسبت داده

تغذیه برگی  صورت بهداشتند که مصرف دلفارد با غلظت هفت در هزار 
امیرقاسـمی  . درصـدي عملکـرد زعفـران گردیـد     33موجب افـزایش  

)Amirghasemi, 2001 (مصرف کودهـاي محلـول   که ان نمود عنو
لیتـی و  . گـردد مـی زعفـران  آوري  سودمند است و موجب افزایش گـل 

-اندامنیز گزارش نمودند از آنجا که ) Leithy et al., 2006(همکاران 

یـژه در خصـوص   و مرکز ثقل گیاه بـه مبناي استقرار و  هاي زیرزمینی
شـود، بنـابراین،   محسوب میاي زیرزمینی هاي داراي اندام ذخیرهگونه

هـاي آلـی بـا    مصرف نهاده بر مبنايتغییر مدیریت حاصلخیزي خاك 
بهبود خصوصیات خاك، عالوه بر افزایش رشـد و عملکـرد محصـول،    

 . نمایددر درازمدت تضمین می نیزنظام را پایداري بوم

گـل و وزن خشـک کاللـه     تر وزنپاشی بر اثر کود دامی و محلول
گل و وزن  تر وزنبیشترین ). 2جدول (بود ) p≥01/0(دار زعفران معنی

پاشی با کود کامل به ترتیـب بـا   محلول+خشک کالله براي کود دامی
آمـد و کمتـرین میـزان بـه      دسـت به  مترمربعگرم بر  66/0و  77/69

کـاربرد  . اختصـاص داشـت   مترمربـع گرم بـر   26/0و  30/27شاهد با 
پلکس، کـود کامـل و   پاشی با یـارامیالکم جداگانه کود دامی و محلول

، 71، 37گل به ترتیب برابر بـا   تر وزندلفارد به ترتیب موجب افزایش 
گرم بر  81/31(پاشی با هیومستار درصد در مقایسه با محلول 77و  19
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میزان این افـزایش بـراي وزن خشـک کاللـه در ایـن      . شد) مترمربع
) مترمربع گرم بر 30/0(پاشی با هیومستار تیمارها در مقایسه با محلول

  -3هـاي  شـکل (درصد تعیین شد  76و  19، 74، 37به ترتیب برابر با 
  ). الف و ب
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  وزن خشک کالله زعفران) ب(گل و  تر وزن) الف(پاشی بر مقایسه میانگین اثر کود دامی و محلول  - 3شکل 

Figure 3- Mean comparisons for the effect of manure and foliar spraying on (a) fresh weight of flower and (b) dry weight 
of stigma for saffron. 

 .)≥05/0p( ندارند LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، تفاوت معنیمیانگین
Means with the same letter (s) in each figure have not significantly difference based on LSD test (p≤0.05). 

  
ها به ها و انتقال آنتغذیه برگی از طریق افزایش تولید آسیمیالت

، موجـب  )Omidi et al., 2009(هاي زیرزمینی و بنـه زعفـران   اندام
تحریک گلدهی و افزایش تعداد و وزن تـر گـل و همچنـین عملکـرد     

بـا  ) Koocheki et al., 2011(کوچکی و همکاران . کالله شده است
سی اثر کودهاي بیولوژیکی بـر رشـد و عملکـرد زعفـران گـزارش      برر

پاشـی بـا دلفـارد    نمودند که باالترین تعداد و وزن تر گل براي محلول
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ماده آلی، محتـوي  با افزایش  همچنین مصرف کود دامی. آمد دستبه
ضـروري و  غـذایی  عناصـر  فراهمـی و جـذب   و بهبود ذخیره رطوبتی 

) Akhtar et al., 2013; Eghball et al., 2002(در خاك ریزمغذي 
وزن تـر گـل و   ، موجب افـزایش  )2 شکل(از طریق افزایش تعداد گل 

کـاهش   رود کـه احتمال میهمچنین . کالله گردیده استخشک وزن 
هـا و رسـیدن آنهـا بـه سـطح خـاك در       صرف انرژي براي خروج گل

باعـث  شدن بافت خاك تحت تأثیر کاربرد کود دامـی  تر سبک شرایط
و کـاهش طـول    برداري از مزرعه زعفـران در شروع دوره بهرهسریع ت

افـزایش تعـداد گـل و طـول کاللـه شـده       دوره کاشت تا اقتصـادي،  
)Naderi Darbaghshahi et al., 2008 (   ،در نهایـت،  که ایـن امـر

رضوانی  .استافزایش وزن تر گل و وزن خشک کالله به دنبال داشته 
میانگین ) Rezvani Moghaddam et al., 2015( مقدم و همکاران

درصـد گـزارش    086/0محتوي کربن آلـی خـاك مـزارع زعفـران را     
کودهـاي دامـی، رضـوانی مقـدم و      مـؤثر در ارتباط بـا نقـش   . نمودند

بهبـود عملکـرد   ) Rezvani Moghaddam et al., 2010(همکاران 
گل و کالله خشک زعفران را در نتیجـه افـزایش سـطح کـود دامـی      

 ,Jahan & Jahani(نتایج تحقیق جهـان و جهـانی   . دگزارش نمودن

نیز مؤید نقـش مـؤثر کـاربرد کودهـاي آلـی در افـزایش وزن       ) 2007
بنـابراین، از آنجـا کـه در منـاطق کاشـت      . خشک کالله زعفران بـود 

تنش و  رطوبتی خاك نسبتاً پایین استذخیره زعفران معموالً محتوي 
کـه از طریـق مصـرف کـود     شود پیشنهاد میلذا ، دهدرخ می رطوبتی

در شـروع  دامی عالوه بر بهبود ذخیره رطوبتی خاك از طریق تسـریع  
و کـاهش طـول دوره کاشـت تـا      برداري از مزرعه زعفـران دوره بهره

  .عملکرد را بهبود بخشید اقتصادي شدن،

  

  گیرينتیجه
زعفران نیز همانند سایر گیاهان براي اسـتفاده بهینـه از پتانسـیل    

ابی به حداکثر عملکرد، نیاز به اعمال مـدیریت مناسـب   دستی و محیط
نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه    . داردهمراه با مصرف عناصر غذایی 

داري معنـی  طـور  بهپاشی کاربرد جداگانه و تلفیقی کود دامی و محلول
خصوصیات زراعی و عملکرد بنه، گل و کالله زعفـران را تحـت تـأثیر    

رین شرایط براي کاربرد تلفیقی کـود دامـی و   که بهتطوريقرار داد؛ به
با در نظر گرفتن ، بدین ترتیب. آمد به دستپاشی با کود کامل محلول

شـود  توصیه مـی ، لزوم بکارگیري مدیریت اکولوژیک در تولید زعفران
یژه در مزارع چندساله، از تغذیه برگی همراه با کـاربرد کـود دامـی    و به

منابع نوین در وضعیت کنـونی اقتصـادي   استفاده گردد که کاربرد این 
گامی مؤثر در افزایش تولید ایـن گیـاه مـدنظر     عنوان بهتواند ایران می
  .شود قرارگرفته

ــود  کــود دامــیکــاربرد همچنــین  ــا بهب ــی و ب محتــوي مــاده آل
تر بـراي  باعث ایجاد شرایط مطلوب خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك

ایش عملکـرد گـل و کاللـه    در نتیجـه افـز   رشد گیاه شده که این امر
بنـابراین، از آنجـا کـه معمـوالً در منـاطق      . تزعفران را به دنبال داش

کـه  کاشت این گیاه محتوي رطوبتی خاك نسبتاً پایین است؛ بطـوري 
کـود  کـاربرد  شـود  مـی  توصیهدهد، لذا هاي رطوبتی رخ میغالباً تنش

ـ        دامی وانـد در  تیرا در این مناطق مـد نظـر قـرار داد کـه ایـن امـر م
آزادسازي تـدریجی عناصـر غـذایی عـالوه بـر      نیز از طریق درازمدت 

مصـرف  هاي زیست محیطـی، موجـب بهبـود کـارایی     کاهش آلودگی
  .ها شودنهاده
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Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) is the most expensive spice and 95% of its global production is in Iran. 

In order to study the effects of cow manure and foliar spraying on criteria of daughter corms and 

flower yield in six year-old saffron, an experiment was conducted based on a randomized complete 

block design with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of 

Mashhad during two growing seasons of 2013-2014 and 2014-2015. Treatments were Yaramilla 

complex (A), Humestar (B), True fertilizer (C), Delfard (D), manure fertilizer as composted cow 

manure (E), A+E, B+E, C+E, D+E and control. Twenty t.ha
-1

 of cow manure were applied at the end 

of fall on the soil surface. Foliar nutrient treatments were sprayed at three times during vegetative 

stage of saffron (7 mg.kg
-1

). The results showed that the effects of cow manure and foliar spraying 

were significant on dry weight of tunic, dry weight of leaf, dry weight of corm, leaf length, leaf 

appearance rate, flower emergence rate, flower number, fresh weight of flower and dry weight of 

stigma for saffron (p≤0.01). The highest leaf appearance rate and flower emergence rate were 

observed in C+E with 7.34 leaves per day and 11.7 flowers per day, respectively. The maximum fresh 

weight of flower and stigma dry weight were obtained in C+E with 69.77 and 0.66 g.m
-2

, respectively. 

These lowest amounts were obtained in control with 27.30 and 0.26 g.m
-2

, respectively. The 

application of cow manure resulted in enhanced growth and yield of corm and flower. Also, foliar 

spraying improved flowering rate, flower yield and stigma yield of saffron due to increasing in 

production assimilates and their translocation to corm and below ground organs.  
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