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اسماعيليان ،ي ،.و اميري ،م .ب .7931 .بررسي اثر کود دامي و الگوي کشت بر برخي از خصوصيات کمي گلل و بنله زعفلران زراعلي
( )Crocus sativus L.در شرايط اقليمي گناباد .زراعت و فناوري زعفران.413 -444 :)4(6 ،

چکيده
به منظور بررسي واکنش گياه دارويي زعفران به تراکم کاشت و سطوح مختلو کود دامي آزمايشي دو ساله به صورت اسپليت پلات و در
قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در سالهاي زراعي  7934-39و  7939-36در منطقه گناباد اجرا شد .عاملل اصللي شلامل
فواصل روي رديو  ،71 ،9و  79سانتيمتر و عامل فرعي بصورت شاهد (عدم مصرف کود) ،و کاربرد  ،41 ،11و  61تن در هکتار کود گاوي
بود .نتايج آزمايش نشان داد حداکثر عملکرد گل تر در سال اول ( 711/4کيلوگرم در هکتار) از کاربرد  61تن در هکتار و در سال دوم (11/9
کيلوگرم در هکتار) از مصرف  41تن در هکتار کود گاوي تحت تراکم کاشت  9سانتيمتر روي رديو بدست آمد .بيشترين عملکرد کلاله تلر
در هر دو سال آزمايش (به ترتيب با مقادير  71/911و  9/989کيلوگرم در هکتار) در اثر کاشت پرتراکم (فاصله روي رديو  9سلانتيمتلر) و
اعمال  41تن در هکتار کود گاوي حاصل شد .عملکرد کلاله خشک نيز در نتيجه تأثير همين تيملار بله ترتيلب بلا مقلادير  1/911و 7/111
کيلوگرم در هکتار در دو سال آزمايش افزايش بيشتري در مقايسه با ساير تيمارها نشان داد .باللاترين تعلداد بنله خلواهري در هلر دو سلال
آزمايش (به ترتيب  674و  937بنه در متر مربع) از کشت با بيشترين تراکم بنه حاصل شد .در سال اول ،تيمار  41تن در هکتلار کلود داملي
بيشترين مقادير ( 931بنه در متر مربع) را داشته و در سال دوم ،تيمار  61تن در هکتار بالاترين مقادير ( 911بنه در متر مربلع) را نشلان داد.
بيشترين عملکرد بنه در سال اول با ميانگين  11114کيلوگرم در هکتار از فاصله روي رديو  9سانتيمتلر و اعملال  41تلن در هکتلار کلود
دامي حاصل شد .اما در سال دوم بيشترين ميانگين ( 71413کيلوگرم در هکتار) از همين تراکم کاشت و مصرف  61تن در هکتار کود داملي
بدست آمد .بنابراين ،براي دستيابي به عملکرد اقتصادي مناسب در زراعت زعفران ،کاربرد  41تن در هکتلار کلود گلاوي در تلراکم کاشلت
 11×9سانتيمتر در شرايط اقليمي و خاکي مشابه با محل اين آزمايش پيشنهاد ميگردد.
کلمات کليدي :تراکم ،عملکرد ،عوامل محيطي ،کلاله ،کود گاوي.
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چشمگيري افزايش يافت .هرچند وزن تر و خشک بنههلا تحلت

مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.بله عنلوان گيلاهي دارويلي و

تأثير تراکم بنه قرار نگرفت .همچنين نتايج مشخص کرد صفاتي

ادويهاي از خانواده زنبقيان ( )Iridaceaeسطح زيلر کشلت قابلل

همچون تعداد گل ،وزن تر و خشک گل و وزن تر و خشک کلاله

يونلان) و

در هر سه سال آزمايش در تيمارهاي تراکم بنه باللا بيشلتر بلود

توجهي در ايران ،کشورهاي حوزه مديترانه (بخصلو
هند را به خود اختصا

داده است (

& Negbi, 1999; Bathaie

(.)Koocheki et al., 2011

 .)Mousavi,کلاله زعفران قرنهاست که در طلب سلنتي

در آزمايشي که در مورد اثر تراکم کاشت بر ويگگيهاي گياه

جهت پيشگيري و درملان انلواع مختلفلي از بيملاريهلا ملورد

زعفران در منطقه شهرري انجام شد اعلام گرديد که اثلر تلراکم

استفاده بوده است .اگرچه استفادههاي فراوان صنعتي نيز دارد که

پياز بر تعداد گل ،وزن تر و خشک گل و عملکرد معنليدار بلود،

از اين قبيل ميتوان ويگگي طعلمدهلي و رنلگدهلي بله غلذا،

بهطوري که در بين تلراکمهلاي کاشلت ( 4/9 ،9/9 ،1/9و 9/9

برشمرد ( Schmidth

سانتيمتر روي رديو) بيشلترين عملکلرد کلالله زعفلران (9/17

اقتصادي باللا (معلروف بله طللاي

کيلوگرم در هکتار) از تيمار  1/9سانتيمتلر و کمتلرين آن (1/19

سرخ) ،سازگاري به شرايط اقليمي مناط خشک و نيمه خشلک

کيلوگرم در هکتار) از تيمار  9/9سانتيمتر روي رديو حاصل شد

کشور بويگه خراسان و نيازهاي محيطلي پلايين ايلن گيلاه ،املا

( .)Kariminezhad et al., 2012در طي تحقيقي که بله بررسلي

متأسفانه تاکنون از اين ارفيت ويلگه اسلتفاده مطللوبي صلورت

اثر تاري  ،عم و فاصله کاشت بلر خصوصليات کملي زعفلران

نگرفته و بهرهوري توليد و عملکرد در واحد سلطح بسليار متغيلر

پرداخته شد نيز گزار

گرديلد کشلت پرتلراکم اثلر مثبتلي بلر

بوده و از عملکرد بالقوه آن فاصلله زيلادي دارد .بنلابراين ،للزوم

افزايش عملکرد کلاله و خامه اين گياه داشت .همچنين وزن گل

تحقيقات علمي گسلترده در منلاط زعفلرانخيلز ايلران جهلت

تر و تعداد گل در واحد سطح در کشت پرتراکم نسلبت بله کلم-

افزايش پايداري توليد و درآمد کشاورزان بسيار حياتي است .يکي

تراکم بهبود يافت ( .)Sadeghi et al., 2014واکنش گياه زعفران

از اساسيترين مراحل توليد زعفران با توجه به چند سلاله بلودن

به تراکمهاي کاشت در منطقه ملاير نيز مورد بررسي قرار گرفتله

آن انتخاب زمين و رو هلاي کاشلت آن مليباشلد .تحقيقلات

و اثر معنيدار آن بر صفات زعفران گزار

شده است .بيشلترين

مختلفي که تاکنون صورت گرفته نشلان دهنلده عکلس العملل

عملکرد کلاله از تيمار  711بنله در متلر مربلع بدسلت آملد و بلا

کاشت،

کاهش تراکم از  711به  91 ،19و  19بوته در متر مربع ،عملکرد

اندازه بنه ،وزن بنه ،تعداد بنه و تلراکم کاشلت اسلت .در هملين

روند کاهشي نشان داد .صفت تعداد گلل نيلز هملين شلرايط را

ارتباط بيشتر پگوهشها متمرکز بر تراکم بنله در واحلد سلطح و

داشت و تراکم بيشتر موجب حصول بيشترين تعداد گل در واحلد

فواصل کاشت بوده است ( .)De Juan et al., 2009در پگوهشلي

سطح شد .اما تعداد بنه دختري نتيجه متفاوتي را نشان داده و بلا

سه ساله که در مورد اثر تراکمهاي مختلو بنله ( 8 ،4و  71تلن

افزايش تراکم از  19به  711بوته در متر مربع تعداد بنه دختلري

در هکتار) بر خصوصيات مختلو گياه زعفران انجام شد مشخص

از  1/1به  7/1بنه رسيد (.)Rostami & Mohammadi, 2013

2010

خاصيت نگهدارندگي و آنتي اکسيداني آن را
 .)et al., 2007با وجود ارز

قابل توجه اين گياه به متغيرهايي همچون عم و رو

گرديد که تعداد بنه دختري در نتيجه افزايش تراکم بنه بلهطلور

کودهاي آلي در مقايسه با کودهاي شيميايي داراي تنوعي از
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عناصر غذايي پر مصرف و کم مصرف بلوده کله مليتواننلد بله

عملکرد بنه و کلاله شده اسلت ( .)Bicharanlou et al., 2016در

عنوان منابع غني از عناصر غذايي ،آنهلا را بله تلدريج در اختيلار

آزمايش ديگري نيز که در ملورد اثلرات متقابلل تلراکم کاشلت

گياه قرار داده و به اصلاح ساختمان خاک نيلز کملک کننلد .بله

( 911 ،111 ،711و  411بنه در متر مربع) و کلود داملي (،41 ،1

همين دليل راندمان مصرف بيشتري به همراه داشته و آلودگي و

 81 ،61و  711تن در هکتار کود گاوي) بر ويگگيهلاي زعفلران

مخاطرات زيست محيطي را بهطور چشمگيري نسلبت بله کلود

صورت گرفت مشخص شد تلراکم کاشلت و کلود داملي اثلرات

ميدهنلد ( Andres, 1992; Fernandez et al.,

معنيداري بر تعداد گل ،عملکرد گل تر و خشک و عملکرد کلاله

 .) 1993کللاربرد کودهللاي ارگانيللک حيللواني در جهللت بهبللود

و خامه داشتند .بيشترين عملکلرد گلل تلر و خشلک زعفلران از

خصوصيات فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي خاک ،افلزايش تجملع،

تراکم کاشت  411بنه در متر مربع و مصلرف  81تلن در هکتلار

معدني شدن و دسترسي عناصر غذايي بلويگه نيتلروژن ،کلاهش

کود دامي حاصل شد .در مقابل ،پاس مثبلت بله کلود داملي بلا

اسيديته و مزاياي اقتصادي آن براي بسياري از گياهان بلويگه در

کاهش تراکم کاشلت کمتلر شلد ( .)Koocheki et al., 2015در

خاکهاي مناط خشک و نيمه خشک که از حاصلخيزي پاييني

بررسي کاربرد منابع مختلو کودهاي آلي بر گياه زعفران کله در

Malakouti, 1996; Galvao

شرايط گلخانهاي انجام گرفت کود داملي بيشلترين تلأثير را بلر

 .)et al., 1999البته ايلن نکتله را نيلز بايلد در نظلر داشلت کله

افزايش عملکرد بنه داشت .همچنين محتواي نيتلروژن و فسلفر

دستيابي به اثرات مثبت کودهاي حيواني در گلرو تعيلين مقلادير

بنه بهطور قابل توجهي در اثر مصرف کود داملي افلزايش يافلت

مورد نياز گياه بوده که خود وابسته به نوع خاک ،بافت ،ساختمان

(.)Koocheki & Seyyedi, 2016

شيميايي تخفيو

برخوردار هستند نقش حياتي دارد (

و محتواي ماده آلي خاک است ( .)Trani et al., 1997عللاوه بلر

با توجه به اهميت شهرستان گناباد به عنوان يکلي از مهلم-

اين کاربرد نامناسب و غير علمي کود دامي احتملال ابتللاي بنله

ترين مناط زعفران کاري کشور و ارفيت اشتغال و درآملدزايي

زعفران بله بيملاريهلاي قلارچي را بشلدت افلزايش مليدهلد

قابل توجه اين گياه دارويي و ادويهاي ارزشمند در منطقله ،للزوم

(.)Yousuf et al., 2009

انجام تحقيقات اکوفيزيولوژيکي و زراعي در مورد زعفران در اين

نتللايج پللگوهشهللاي متعللددي نشللان داده اسللت ميللزان

منطقه اقليمي بشدت احساس مليشلود .للذا ،ايلن پلگوهش بله

حاصلخيزي خلاک و شلرايط فيزيکوشليميايي آن تعيلين کننلده

منظور بررسي اثر کاربرد کود گاوي بر صفات کملي گلل و بنله

بخش اعظم تغييرات عملکرد در گياه زعفران ميباشد .در نتيجله

زعفران تحت تأثير الگوهاي مختلو کاشت صورت گرفت.

پگوهشي که در مشهد انجام شد گزار

گرديد با افزايش سلطح

مصرف کود دامي بر تعداد بنله در واحلد سلطح و عملکلرد بنله

مواد و روشها

افزوده شد و بيشترين مقادير متعل به تيمار مصلرف  61تلن در

آزمايشهاي مزرعهاي در سالهاي زراعي  7934-39و -36

هکتار کود دامي بود .همچنين نتايج سلال دوم آزملايش بيلانگر

 7939در مزرعه تحقيقاتي جهاد کشاورزي شهرسلتان گنابلاد بلا

اثرات مثبت کود دامي بر افزايش تعداد گل ،وزن تر و خشک گل

طول جغرافيايي  98درجه و  49دقيقه شرقي و عرض جغرافيلايي

و کلاله زعفران بود ( .)Hassanzadeh Aval et al., 2013يافتله-

 94درجه و  11دقيقه شمالي و ارتفاع  7189متلر از سلطح دريلا

هاي محققين ديگري نيز بيانگر آن است که کاربرد کود دامي در

اجرا شد .آمار بلند مدت درجه حرارت ساليانه منطقه  71/1درجله

تراکمهاي بالاي کشت بنله زعفلران موجلب حصلول بيشلترين

سانتيگراد و ميانگين بارندگي  741ميليمتر ميباشلد .آزملايش
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بصورت اسپليت پلات و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصلادفي

يکنواخت بنهها ،آبياري دوم بله فاصلله  1روز و بصلورت سلبک

در سه تکرار انجام گرفت .عامل اول شلامل تلراکمهلاي کشلت

صورت گرفت .در طول دوره آزمايش نيز عمليلات وجلين ،سلله

 11×71 :D2 ،11×9 :D1و  11×79 :D3سانتيمتر و عاملل دوم

شکني و آبياري براي تمام کرتها بصورت يکنواخت انجام شلد.

سطوح مختلو کود گاوي بصورت  :M1شاهد (عدم اعمال کود)،

اولين آبياري در سال دوم در تاري  8مهر  7939صورت گرفلت.

 41 :M3 ،11 :M2و  61 :M4تن در هکتار کود گاوي بود .قبلل

در هر سال ،پس از اهور اولين گلهلا برداشلت گلل از دو متلر

از پياده کردن نقشله طلرح و اعملال تيمارهلا ،از نقلاط مختللو

مربع وسط هر کرت انجام گرفت .طول دوره گلدهي در سال اول

مزرعلله نمونلله بللرداري خللاک صللورت گرفتلله و جهللت آنللاليز

 74و در سال دوم  79روز بود که در سلال اول از  11آبلان و در

فيزيکوشيميايي به آزمايشگاه منتقل گرديد .ويگگليهلاي خلاک

سال دوم از  14آبان آغاز گرديد .گلهاي بدست آمده از هر کرت

محل آزمايش و کود دامي مورد استفاده در جدول  7آمده اسلت.

بلافاصله پس از برداشت بوسيله ترازوي ديجيتال بلا دقلت /117

ابعاد هر کرت  1×1متر مربع و فاصله هر کرت در هر بلوک 1/9

گرم توزين شد .وزن کلاله تر نيز پس از جدا کردن کلاله از گل و

متر بود .فاصله بلوکها از يکديگر نيز  7متر در نظر گرفتله شلد.

توزين آنها ثبت گرديد .پس از خشک کردن کلاللههلا در سلايه،

کود دامي قبل از کاشت و توسط بيل تا عم  11سلانتيمتلر بلا

وزن کلاله خشک نيز انلدازهگيلري شلد .در خلرداد ملاه  7939و

خاک مخلوط شد .هر کرت شامل  71رديلو کاشلت بلود ،بله-

 7936برداشت بنه بصورت تصادفي از سطح  1/1متر مربلع هلر

صورتي که قبل از کشت شيارهايي به عم  79سانتيمتر ايجلاد

کرت جهت ثبت مقادير تعداد بنه دختري و عملکلرد بنله انجلام

شده ،سپس در هر رديو بر اساس فواصلل کاشلت ( 71 ،9و 79

شد.

سانتيمتر روي رديو) در هر کپه تعداد  4بنه کشت گرديلد .وزن

در پايان ،دادههاي بدست آمده توسط نرم افزار آملاري

بنههاي مورد استفاده بين  4تا  8گرم بود که از تودههلاي بلومي

نسخه  3مورد تجزيه واريانس قرار گرفته و مقايسه ميانگينها با

زعفران منطقه گناباد تهيه گرديد .بلافاصله پس از کاشت ( 9مهر

استفاده از آزمون دانکن در سطح احتملال  9درصلد انجلام شلد.

 )7934عمليات آبياري انجلام و جهلت اطمينلان از سلبز شلدن

جهت رسم نمودارها نيز از نرم افزار  Excelبهره گرفته شد.

SAS

جدول  -1خصوصيات خاک مزرعه آزمايشی و کود دامی استفاده شده
Table 1- Characteristics of experimental field soil and applied manure

پتاسيم

هدايت الکتريکی

اسيديته

)EC (dS.m-1

pH

2.3

7.7

489

7.9

8.4

9125

کربن آلی

بافت خاک
Soil
texture

سيلتي-لومي

خاک مزرعه

Silty loam

Field soil

Potassium
)(ppm

فسفر

نيتروژن

)Phosphorous (ppm

)Nitrogen (%

Organic
)carbon (%

3.1

0.14

0.56

2713

4.12

17.03

-

کود دامی
Manure

نتايج و بحث

جدول نشان ميدهند اختلاف بين تيمارهاي تراکم کاشت و کلود

عملکرد گل تر

دامي از نظر تأثير بر ميزان عملکرد گل تلر در سلطح احتملال 7

جدول  1نتايج تجزيه واريانس دادههاي سلال اول  7934در

درصد معنيدار بود .همچنين اثر متقابل دو عاملل نيلز در سلطح

مورد عملکرد گل تر را نشان ميدهد .همانطلور کله دادههلاي

احتمال  9درصد معنيدار شد .بلر اسلاس نمودارهلاي شلکل ،7
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بيشترين عملکرد به ترتيب از کاربرد  61تن ( 711/4کيلوگرم در

عملکلرد گللتلر شلده اسلت (

هکتار) و  41تن در هکتار کود دامي ( 779/6کيلوگرم در هکتار)

 .)2013محققين ديگري نيز به واکنش پذيري بيشتر زعفران بله

با آرايش کاشت  11سانتيمتر بلين رديلو و  9سلانتيمتلر روي

کاربرد کود دامي در کشت پرتلراکم در مقايسله بلا تلراکمهلاي

رديو بدست آمد .درحالي که عملکرد گل تلر در شلرايط تلراکم

کاشت پايين اشاره کردهاند ( .)Koocheki et al., 2015همچنين،

کاشت پايين بشدت افت کرد .از نتايج بدست آمده چنين استنباط

اختلاف بسيار معنيدار و افزايش چشلمگير عملکلرد گلل تلر در

ميشود که کشت پرتراکم بنهها سبب شده است که بدليل بيشتر

کاشت با فواصل روي رديو  9نسبت به  71سانتيمتر در نتيجله

بودن تعداد بنه در واحد سطح و از طرفي رقابت بسيار کم بوتهها

آزمايش ديگري گزار

Rezvani Moghaddam et al.,

شده است (.)Sadeghi et al., 2014

براي منابع محيطي در دسترس ،بيشترين بهرهبرداري از نهادهها

تجزيه واريانس دادههاي عملکرد گل تر سال دوم  7939نيز

آب و کود) صورت گرفته که در نهايت افزايش قابلل

مشخص کننده اثر بسليار معنليدار تيمارهلاي عواملل اصللي و

توجه عملکرد گل تر را در پي داشته است .علاوه بر اين ،احتماللا

فرعي آزمايش و اختلاف معنيدار اثرات متقابلل آنهلا بلر صلفت

کاربرد کود گاوي از طريل بهبلود سلاختمان خلاک و افلزايش

عملکرد گل تر است (جدول  .)9مقايسه ميانگينها مشخص کرد

نگهداري آب توأم با کشت پرتراکم سبب شده است کله خلروج

افزايش تراکم کاشت موجب افزايش عملکلرد گلل تلر در واحلد

گلها از عم خاک با صرف انرژي کمتري اتفاق افتاده که ايلن

سطح شد .همچنين ،کاربرد کود دامي اثر محسوسي بلر افلزايش

امر با افزايش تعداد گل و توليد گلهاي درشتتر باعث افلزايش

مقادير عملکرد داشت.

(بخصو

جدول  -2تجزيه واريانس صفات اندازهگيري شده زعفران تحت تأثير تراکم کاشت و کود دامی (سال زراعی )1354-59
)Table 2- Analysis of variance of measured saffron traits as affected by planting density and manure (2015-16

عملکرد بنه
Corm
yield

تعداد بنه
عملکرد کلاله خشک

خواهري
Daughter
corm number

Dry stigma yield

عملکرد کلاله تر

عملکرد گل تر

درجه

منابع تغييرات

Fresh stigma
yield

Fresh flower
yield

آزادي

Sources of
variation

df

ميانگين مربعات ()Means of squares
* 21455285

* 79496

0.42 ns

2.29 ns

13.7 ns

2

* 60047079

** 133611

*0.55

** 35.18

** 10806

2

7633116

15278

0.12

1.12

176

4

* 47471

** 1.21

** 15.47

** 1827

3

* 25982194

20995 ns

* 0.34

** 5.55

* 715

6

10550959

15202

0.12

1.00

267

18

20.2

24.6

25.2

21.9

22.9

-

**

60966345

 * ،nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  9و .%7
ns, *, and **: no significant, significant at 5 and 1% probability, respectively.

تکرار
Replication

تراکم کاشت
Planting density

خطاي اصلي
Error a

کود دامي
Manure

اثر متقابل
Interaction effect

خطاي فرعي
Error b

ضريب تغييرات
)C.V. (%
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Table 3- Analysis of variance of measured saffron traits as affected by planting density and manure (2016-17)

درجه

منابع تغييرات

عملکرد گل
تر

عملکرد کلاله تر

Sources of variation

آزادي

تکرار

2

358 ns

1.30 ns

2

1081 **

4

Replication

تراکم کاشت
Planting density

خطاي اصلي
Error a

کود دامي
Manure

اثر متقابل
Interaction effect

خطاي فرعي
Error b

ضريب تغييرات
C.V. (%)

Fresh stigma
yield

عملکرد کلاله

تعداد بنه

خشک

خواهري

عملکرد بنه

Daughter
corm number

Corm yield

0.21 *

63958 *

19232951 **

9.52 **

0.24**

115052 *

23306661 **

73

0.59

0.027

14792

11861231

4

684 **

6.51 **

0.55 **

99745 *

28599905 **

6

329 *

1.51 *

0.12 *

78478 ns

5512633 *

18

127

10.52

0.037

32963

1994418

-

27.0

26.8

19.0

23.8

14.0

df

Fresh
Dry stigma
flower yield
yield
)Means of squares( ميانگين مربعات

.%7  و9  * و ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال،ns
ns, *, and **: no significant, significant at 5 , 1% probability, respectively.

)1354-59  اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد گل تر زعفران (سال زراعی-1 شکل
Figure 1- Interaction effect of planting density and manure on saffron fresh flower yield (2015-16).
 تن در هکتار کود دامي61  و41 ،11 ،1 :M4  وM3 ،M2 ،M1 . سانتيمتر فاصله روي رديو79  و71 ،9 :D3  وD2 ،D1
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t .ha-1 manure.

343

اسماعيليان و اميری ،بررسي اثر کود دامي و الگوی کشت بر برخي از خصوصيات کمي گل و بنه زعفران زراعي

343

شکل  -2اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد گل تر زعفران (سال زراعی )1359-59
Figure 2- Interaction effect of planting density and manure on saffron fresh flower yield (2016-17).
 D2 ،D1و  71 ،9 :D3و  79سانتيمتر فاصله روي رديو M3 ،M2 ،M1 .و  41 ،11 ،1 :M4و  61تن در هکتار کود دامي
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t.ha-1 manure.

نمودارهاي شکل  1به خوبي نشان ميدهنلد بهتلرين حاللت

عملکرد کلاله تر

اثر متقابل با ميانگين عملکلرد گلل تلر  11کيللوگرم در هکتلار

نتايج تجزيه واريانس دادههاي سلال اول کلالله تلر زعفلران

مربوط به فاصله کاشت  9سانتيمتر روي رديو و کاربرد  41تن

(جدول  )1نشان دهنلده معنليداري باللاي اثلرات اصللي و اثلر

در هکتار کود گاوي بود .به نظر ميرسلد کلود گلاوي بلا اثلرات

متقابل تيمارهاي تراکم کاشت و کاربرد کود دامي بر اين صلفت

مثبتي که بر خصوصيات فيزيکلي و شليميايي خلاک گذاشلته و

ميباشد .بر طب نمودارهاي شکل  ،9کاربرد کود گاوي به ميزان

عناصر غذايي را به تدريج و در طول دوره رشد گياه در اختيار آن

 41تن در هکتار تحت تراکم کاشت بالا (فاصله بين رديلو  11و

قرار داده موجب بهبلود عملکلرد گلل تلر زعفلران شلده اسلت

فاصله روي رديو  9سانتيمتلر) موجلب دسلتيابي بله بيشلترين

( .)Rezvani Moghaddam et al., 2010در نتيجه انجام مطالعه-

عملکرد کلاله تر بلا ميلانگين  71/911کيللوگرم در هکتلار شلد،

اي که در منطقه مشهد در مورد اثلر تلراکمهلاي کاشلت (،711

درحالي که کاشت با فاصله رديو  79سانتيمتر و علدم مصلرف

 911 ،111و  411بنه در متر مربع) و کود دامي بر عملکرد گل و

کود کمترين مقادير ( 1/691کيلوگرم در هکتار) را حاصلل کلرد.

بنه زعفران صورت گرفت نيز نگارنلدگان ااهلار داشلتند تلراکم

در طي انجام پگوهشي گزار

شلده اسلت  61درصلد تغييلرات

کاشت بالا در تمام سطوح کود دامي موجب دستيابي به عملکلرد

عملکرد زعفران در مزارع مناط مرکز و جنوب خراسان ملرتبط

گل تر بيشتر شد و بالاترين عملکرد گل تلر از کاشلت در تلراکم

فسفر و تأمين کودهلاي آللي

 411بنه در متر مربع و کاربرد  61و  81تن در هکتار کود داملي
حاصل شد (.)Koocheki et al., 2015

با فراهمي عناصر غذايي بخصو

ميباشد ( .)Behdani et al., 2005نمودارها همچنين نشان مي-
دهند هرچه از ميزان تراکم کاشت کاسته شد عملکلرد کلالله تلر
مقادير کمتري را نشان داد .اين حالت در مورد کاربرد کود داملي
نيز صادق بود .محققين ديگري عدم اثر معنيدار تراکم کاشت بر
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کردند .هرچند عنوان کردنلد بلا افلزايش

 41تن در هکتار افت کرد .احتمالا ،دليل ايلن املر ذخيلره اوليله

وزن کلاله تر را گزار

فواصللل کشللت ،از ميللزان عملکللرد کلاللله تللر کاسللته شللد

عناصر غذايي خاک و غلظت باللاي نيتلروژن محللول در خلاک

(.)Mohammad Abadi et al., 2007

درنتيجه اعمال مقادير بالاي کود دامي است که بلا تغييلر تعلادل

تجزيه آماري دادههاي سال دوم نيز گوياي اختلاف معنليدار

نسبت کربن به نيتروژن موجلب رشلد رويشلي زيلاد بوتلههلاي

اثرات اصلي (تراکم کاشلت و کلود داملي) در سلطح احتملال 7

زعفران شده که تسهيم مواد فتوسنتزي و انتقال آنها بله انلدام

درصد و تفاوت معنيدار اثلرات بلرهمکنش دو عاملل در سلطح

اقتصادي گياه را تحت تأثير قلرار داده و عملکلرد کلالله خشلک

احتمال  9درصد بر عملکرد کلاله تر ميباشد (جدول  .)9مقايسله

کمتري را حاصل کلرده اسلت ( .)Shahande, 1990در مجملوع،

ميانگين دادهها مشلخص کلرد بهتلرين تيملار از نظلر حصلول

بيشترين عملکرد کلاله خشلک ( 1/911کيللوگرم در هکتلار) در

بيشترين عملکرد کلاله تر ( 9/989کيلوگرم در هکتار) ،کاشت در

نتيجه کاشت با فاصله روي رديو  9سانتيمتر و مصرف  41تلن

فواصل  9سانتيمتر روي رديو و اعمال  41تن در هکتلار کلود

در هکتار کلود داملي بدسلت آملد و کمتلرين عملکلرد (1/669

گاوي بوده است .از طرف ديگلر ميلانگين عملکلرد بلا افلزايش

کيلوگرم در هکتار) از فاصله رديو  71سانتيمتر و عدم مصلرف

فاصله روي رديو روند کاهشي نشان داد و کمترين عملکردها از

کود حاصل شد .پگوهش ديگري نيز تأييد کننده بهبلود عملکلرد

تيمار فاصلله روي رديلو  79سلانتيمتلر حاصلل شلد .واکلنش

کلاله خشک در اثر کشت در تراکمهاي بالا است (

عملکردي زعفران به کاربرد کود دامي در تراکمهاي باللا بسليار

.)al., 2009

Temperini et

محسوستر بود (شکل  .)4الگوي کشت پرتراکم سبب مليشلود

دادههللاي جللدول  9بيللانگر اثللر معنلليدار تللراکم کاشللت و

دوره بهرهبرداري اقتصادي گياه زعفران از طري افلزايش تعلداد

همچنين کود دامي بر عملکرد کلاله خشک زعفران در سال دوم

گل در واحد سطح و عملکلرد کلالله بيشلتر زودتلر شلروع شلود

آزمايش است .همچنين اثر متقابل عوامل آزمايش بر اين صلفت

(.)Koocheki et al., 2011

معنيدار شد .از نمودارهاي شکل  6مشلخص اسلت کله مشلابه
سال اول آزمايش ،عملکرد کلاله خشک در اثلر کاشلت پرتلراکم

عملکرد کلاله خشک

بهبود يافته و همچنين در نتيجه کاربرد سطوح کود داملي ارقلام

تجزيه و تحليل آماري دادههاي بهدست آمده از اندازهگيلري

بزرگتري را نشان داد .کاهش عملکرد کلاله خشک در سطح آخر

عملکرد کلاله خشک در سال اول آزمايش نشان دهنلده اختللاف

کود دامي نسبت به سطح سوم در سال دوم آزمايش نيز مشاهده

بسيار معنيدار اثرات اصلي و متقابل تيمارهاي آزمايش بر صفت

شد .همانند سال اول بيشلترين عملکلرد کلالله خشلک (7/111

مذکور است (جدول  .)1نمودارهاي شکل  9گوياي آن است کله

کيلوگرم در هکتار) از فاصله روي رديو  9سانتيمتلر و مصلرف

ميانگين عملکرد کلاله خشک در کرتهايي که بنههاي زعفلران

 41تن در هکتار کود داملي و کمتلرين آن ( 1/871کيللوگرم در

با فاصله  9سانتيمتر روي رديو کشت شده بودند بهطلور قابلل

هکتار) از فاصله روي رديو  71سانتيمتر و علدم مصلرف کلود

توجهي در مقايسه با ساير تراکمهاي کاشت بيشتر بود .همچنين

حاصل شد .نتايج مشابهي توسط ديگر محققين گلزار

شلده و

افزايش کاربرد کود دامي موجب دستيابي به عملکردهاي بيشلتر

بهبود عملکرد کلاله در وضعيت تراکمهاي بالا به جذب و استفاده

شد ،هرچند در سطح آخر کودي (مصلرف  61تلن در هکتلار) در

بيشتر از منابع محيطي توسط گياه زعفران نسبت داده شده است

هر يک از سطوح تراکم کاشت عملکرد نسبت به سلطح کلودي

( .)Koocheki et al., 2015همانطور که از نمودارهلا مشلخص
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است عملکرد گل و کلالله در سلال دوم ميلانگينهلاي کمتلري

در هر دو سال آزمايش مقادير کملي نسلبت بله ميلانگينهلاي

نسبت به سال اول نشان داد که علت آن مليتوانلد مربلوط بله

منطقه را نشان داد که دليل آن احتمالا مربوط به اندازه کوچک و

دماهاي بالاتر در اواخر بهار

وزن کم بنههاي اوليه کشت شده ،ويگگيهاي ژنتيکي ،رشدي و

و تابستان و همچنين تأخير در بروز دماهاي پايين ملؤثر در گلل

فيزيولوژيکي بنهها ،شرايط نامطلوب آب و هوايي در طول دوره-

آغازي زعفلران ( )Koocheki et al., 2011و تلنش يخبنلدان در

هاي رشد و نمو زعفران و نيز سن کم مزرعه باشد.

شرايط آب و هوايي منطقه بخصو

سال دوم باشد .همچنين ،بهطور کلي عملکرد کلاله بدست آملده

شکل  -3اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد کلاله تر زعفران (سال زراعی )1354-59
Figure 3- Interaction effect of planting density and manure on saffron fresh stigma yield (2015-16).
 D2 ،D1و  71 ،9 :D3و  79سانتيمتر فاصله روي رديو M3 ،M2 ،M1 .و  41 ،11 ،1 :M4و  61تن در هکتار کود دامي
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t.ha-1 manure.

شکل  -4اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد کلاله تر زعفران (سال زراعی )1359-59
Figure 4- Interaction effect of planting density and manure on saffron fresh stigma yield (2016-17).
 D2 ،D1و  71 ،9 :D3و  79سانتيمتر فاصله روي رديو M3 ،M2 ،M1 .و  41 ،11 ،1 :M4و  61تن در هکتار کود دامي
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t.ha-1 manure.
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شکل  -9اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد کلاله خشک زعفران (سال زراعی )1354-59
Figure 5- Interaction effect of planting density and manure on saffron dry stigma yield (2015-16).
 D2 ،D1و  71 ،9 :D3و  79سانتيمتر فاصله روي رديو M3 ،M2 ،M1 .و  41 ،11 ،1 :M4و  61تن در هکتار کود دامي
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t.ha-1 manure.

شکل  -9اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد کلاله خشک زعفران (سال زراعی )1359-59
Figure 6- Interaction effect of planting density and manure on saffron dry stigma yield (2016-17).
 D2 ،D1و  71 ،9 :D3و  79سانتيمتر فاصله روي رديو M3 ،M2 ،M1 .و  41 ،11 ،1 :M4و  61تن در هکتار کود دامي
D1, D2, and D3: 5, 10 and 15 cm planting distance in row. M1, M2, M3, and M4: 0, 20, 40, and 60 t.ha-1 manure.

تعداد بنه خواهری

معنيداري نشان نداد (جدول  .)1مقايسه ميلانگينهلا مشلخص

دادههاي تجزيه واريانس تعداد بنه خواهري اندازهگيري شده

کرد بيشترين تعداد بنه خواهري ( 674بنه در متر مربع) در نتيجه

در سال  7939نشان دهنده اثر معنيدار تراکم کاشلت و کلاربرد

کاشت در تراکم بالا (فاصلله کاشلت روي رديلو  9سلانتيمتلر)

کود دامي بر اين صفت است .املا اثلر متقابلل تيمارهلا اختللاف

بدست آمد .سطوح دوم و سوم تراکم کاشت در ردههاي بعدي از

اسماعيليان و اميری ،بررسي اثر کود دامي و الگوی کشت بر برخي از خصوصيات کمي گل و بنه زعفران زراعي
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نظر تعداد بنه قرار گرفتند (جدول  .)4براي اسلتفاده حلداکثري از

خواهري زعفران در تملام تلراکمهلاي کاشلت برجلاي گذاشلت

پتانسيل محيط ،علاوه بر شرايط آب و هوايي و خاک مناسب نياز

(.)Feizi et al., 2015

به مديريت زراعي مطلوب به منظلور حصلول عملکلرد بيشلتر و

جدول  9نشان ميدهد تعداد بنه خلواهري زعفلران انلدازه-

افزايش طول دوره بهرهبرداري زعفران اسلت کله از مهلمتلرين

گيري شده در سال  7936در سطح احتمال  7درصد تحت تلأثير

راهکارهاي ملديريتي تعيلين تلراکم کاشلت مطللوب مليباشلد

تيمارهاي تراکم کاشت و کود دهي آلي قرار گرفت .درحالي کله

( .)Naderi Darbaghshahi et al., 2008در بين تيمارهاي کودي

اثر متقابل دو عامل مذکور بر اين صفت اختلاف معنيداري نشان

نيز کرتهايي که معادل  41تن در هکتلار کلود گلاوي دريافلت

نداد .بر طب دادههاي جدول  ،9تراکم بالاتر موجب حصول تعداد

کرده بودند داراي بيشترين تعداد بنه خواهري ( 937بنله در متلر

بنه بيشتر در واحد سطح شد ،بلهگونلهاي کله بيشلترين مقلادير

مربع) بودند .تيمارهاي مصرف  11و  61تن در هکتار کود گاوي

(ميانگين  699بنه در متر مربلع) متعلل بله تيملار فاصلله روي

در رده بعدي قرار گرفته و اختلاف معنيداري نداشتند .از کلرت-

رديو  9سانتيمتر بود و پس از آن به ترتيب فواصل کاشلت 71

هايي که هيچ کودي دريافت نکرده بودند نيز کمترين تعداد بنله

و  79سانتيمتر روي رديو قرار گرفتند .افلزايش تلراکم بنله بلا

خواهري ( 479بنه در متلر مربلع) برداشلت شلد (جلدول  .)4در

ايجاد شرايط مطلوب و تحريک سرعت رشد گياه ،علاوه بر بهبود

نتيجه تحقي ديگري کله در ملورد اثلر منلابع کودهلاي آللي و

رشد اندامهاي فتوسنتز کننده ،افزايش رشد بنهها را موجب شلده

شيميايي تحت تراکمهاي کاشت بر خصوصيات زعفران صلورت

که اين امر بهبود تعداد بنه زعفلران را بله هملراه داشلته اسلت

گرفت نيز بيان شد کود دامي اثر معنيدار و مثبتي بر تعلداد بنله

(.)Rezvani Moghaddam et al., 2013

جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات اصلی و فرعی بر صفات زعفران (سال زراعی )1354-59
)Table 4- Mean comparison of main and sub effects on saffron traits (2015-16

عملکرد بنه

تعداد بنه خواهري

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تر

عملکرد گل تر

Corm yield
)(kg.ha-1

Daughter corm
)(No.m-2

Dry stigma yield
)(kg.ha-1

Fresh stigma yield
)(kg.ha-1

Fresh flower yield
)(kg.ha-1

18530 a
14890 b
15350 ab

615 a
481 ab
406 b

تيمار
Treatment

تراکم کاشت
Planting density
1.31 a
1.06 ab
0.88 b

6.33 a
4.45 b
2.90 c

12750 b

414 b

Manure
0.70 c

3.47 c

53.4 c

17630 a

500 ab

1.06 b

3.77 bc

66.3 bc

18500 a

592 a

1.58 a

6.37 a

79.1 ab

16130 a

497 ab

0.99 b

4.63 b

85.6 a

97.4 a
77.5 b
38.4 c

(D1 )20×5 cm
(D2 )20×10 cm
(D3 )20×15 cm

کود دامي

ميانگينهاي داراي حروف مشابه در هر ستون داراي اختلاف معنيدار در سطح احتمال  9درصد نميباشند (آزمون دانکن).
Means followed by the same letter have not significant difference at p≤0.05 (Duncan test).

(M1 )Control
()20 t.ha-1 manure
M2
()40 t.ha-1 manure
M3
()60 t.ha-1 manure
M4
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جدول  -9مقايسه ميانگين اثرات اصلی و فرعی بر صفات زعفران (سال زراعی )1359-59
)Table 5- Mean comparison of main and sub effects on saffron traits (2016-17

عملکرد بنه

تعداد بنه خواهري

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تر

عملکرد گل تر

Corm yield
)(kg.ha-1

Daughter corm
)number (No.m-2

Dry stigma yield
)(kg.ha-1

Fresh stigma yield
)(kg.ha-1

Fresh flower yield
)(kg.ha-1

11610 a
9780 b
8880 b

635 a
537 ab
439 b

تيمار
Treatment

تراکم کاشت
Planting density
1.17 a
0.90 b
0.97 b

3.87 a
2.39 b
2.28 b

7620 c

389 b

Manure
0.73 c

1.85 c

29.0 b

10320 b

553 ab

0.98 b

2.77 b

44.1 a

11870 a

572 a

1.33 a

3.93 a

49.0 a

10560 ab

636 a

1.02 b

2.85 b

44.6 a

52.3 a
38.6 b
34.1 b

(D1 )20×5 cm
(D2 )20×10 cm
(D3 )20×15 cm

کود دامي
(M1 )Control
()20 t.ha-1 manure
M2
()40 t.ha-1 manure
M3
()60 t.ha-1 manure
M4

ميانگينهاي داراي حروف مشابه در هر ستون داراي اختلاف معنيدار در سطح احتمال  9درصد نميباشند (آزمون دانکن).
Means followed by the same letter have not significant difference at p≤0.05 (Duncan test).

محققين ديگري نيز اثر تراکم بالاي زعفران بر افزايش تعداد

در هکتار) حاصل شد (شلکل  .)1در هملين ارتبلاط و در نتيجله

کردهاند ( .)Yau & Nimah, 2004نتلايج

انجام تحقيقي عنوان شده است تعيين تراکم کاشلت مطللوب در

سال دوم در مورد اثر کود دامي بر تعداد بنه خواهري با سال اول

هر منطقه اقليمي به عنوان اصليترين عوامل ملؤثر بلر جلذب و

قدري متفاوت بود ،بهصورتي که بيشلترين مقلادير ( 696بنله در

رانللدمان مصللرف منللابع محيطللي در گيللاه شللناخته ملليشللود.

متر مربع) از کرتهايي که بيشترين کود دامي ( 61تن در هکتار)

نگارندگان علاوه بر تراکم کاشت ،تغذيه گياه را نيز از اصول فني

را دريافت کرده بودند حاصل شد .کرتهلايي کله  41و  11تلن

زراعي با اهميلت در جهلت افلزايش کميلت و کيفيلت گياهلان

کود دامي دريافت کرده بودند در ردههلاي بعلدي قلرار گرفتله و

دارويي دانستهاند (.)Izadi et al., 2010

بنه خواهري را گزار

کمترين مقادير ( 983بنله در متلر مربلع) از تيملار شلاهد (علدم
مصرف) کود بدست آمد.

اختلاف بين تيمارهاي اثلرات اصللي (تلراکم کاشلت و کلود
دامي) بر عملکرد بنه اندازهگيري شده در سال دوم ( )7936بسيار
معنيدار بود .همچنلين اثلر متقابلل دو عاملل از نظلر تلأثير بلر

عملکرد بنه

عملکرد بنه اختلاف معنيداري نشان داد (جدول  .)9نتايج مقايسه

تجزيه واريانس دادههاي عملکرد بنه سال اول انلدازهگيلري

ميانگين (شکل  )8مشخص کرد بيشترين عملکرد بنله (71413

نشان داد تراکم کاشت ،کود دامي و برهمکنش اين دو عامل اثر

کيلوگرم در هکتار) از اعمال  61تن در هکتار کود دامي و کاشت

معنيداري بر اين صفت گذاشتند (جدول  .)1مقايسه ميانگين اثر

در فاصله روي رديو  9سانتيمتر بدست آمد .هرچنلد بلين ايلن

متقابل تيمارها مشخص کرد در کرتهايي که بنهها با فاصلله 9

تيمار و مصرف  41تن در هکتار کود داملي اختللاف معنليداري

سانتيمتر روي رديو کشت شده و مقدار  41تن در هکتلار کلود

مشاهده نشد .اين درحالي است که تيمارهاي عدم مصلرف کلود

دامي دريافت کرده بودند بيشترين عملکرد بنه ( 11114کيلوگرم

کمترين مقادير را بدست آوردنلد و پلايينتلرين ميلزان عملکلرد

اسماعيليان و اميری ،بررسي اثر کود دامي و الگوی کشت بر برخي از خصوصيات کمي گل و بنه زعفران زراعي
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( 9868کيلوگرم در هکتار) در سطح عدم مصرف کلود و فاصلله

زعفران واکنش خوبي به کود دهي آلي نشلان داده و اسلتفاده از

روي رديو  71سانتيمتر مشاهده شد .در نتيجه مطالعهاي که به

کودهاي آلي در زراعلت زعفلران بلا بهبلود خصوصليات خلاک،

منظور کمي کردن روابط بين مصرف کودهاي آلي و شليميايي و

افزايش رطوبت خاک و رشد ريشهها ،افزايش وزن تر و خشک و

عملکرد زعفلران در مهلمتلرين منلاط توليلد زعفلران (تربلت

تجمع ماده خشک در بنه را در بر دارد (.)Behdani et al., 2005

حيدريه ،گناباد ،قاين و بيرجند) صورت گرفت گزار

شلد گيلاه

شکل  -7اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد بنه زعفران (سال زراعی )1354-59
Figure 7- Interaction effect of planting density and manure on saffron corm yield (2015-16).

شکل  -8اثر متقابل تراکم کاشت و کود دامی بر عملکرد بنه زعفران (سال زراعی )1359-59
Figure 8- Interaction effect of planting density and manure on saffron corm yield (2016-17).
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بر اساس نمودارهاي شکل  1و  8عملکرد بنه بدست آمده در

فاصله روي رديو  9سانتيمتر بيشترين مقلادير را نشلان داد .از

اندازهگيري سال دوم نسبت به سال اول کاهش نشان مليدهلد

ديگر نتايج اين پگوهش ميتوان به واکلنش پلذيري محسلوس

که دليل آن احتمالا مرتبط با شرايط نامناسب آب و هوايي حلاکم

زعفران به کود دهي آلي اشاره کرد که با وجود کم توقلع بلودن

بر مزرعه در زمان رشد بنهها در سال قبل باشد که همانطور که

اين گياه نسبت به عناصر غذايي ،مصرف کود دامي نقش مهمي

قبلا توضيح داده شد گياهان با درجه حرارتهاي بالاي اواخر بهار

در بهبود عملکرد کمي آن دارد .صفات اندازهگيري شده زعفلران

و در طول تابستان مواجه بوده و عملا بله خلاطر فلراهم نبلودن

در سال اول و دوم در واکنش به تيمارهاي آزمايش اختلافاتي بلا

شرايط مناسب رشدي ،در فرايند فتوسنتز ،توليلد اسليميلاتهلا و

هم نشان داد و در سال دوم بر خلاف روند معمول ،شاهد کاهش

انتقال آنها به بنهها اختلال بوجود آمده که در نهايلت توليلد بنله

عملکردها نسبت به سال قبل بوديم که دليل آن را ميتلوان بله

کمتر از حد انتظار و ميانگين وزن بنه پايينتري را در پي داشلته

شرايط خا

آب و هوايي حاکم بر منطقه و رقابت بوجلود آملده

است (.)Kafi, 2002; Koocheki et al., 2011

بين گياهان براي جذب منابع در دسترس ملرتبط دانسلت .البتله
چنانچه آزمايش در سالهاي بعد نيز ادامه پيدا کند ممکن اسلت
نتايج متفلاوتي حاصلل گلردد .نهايتلا ،بله منظلور دسلتيابي بله

نتيجهگيري
بر اساس يافتههاي اين آزملايش ،واکلنش عملکلردي گيلاه

عملکردهاي اقتصلادي باللاتر و بلازدهي کوتلاه ملدت مزرعله و

زعفران به دو عامل با اهميت الگوي کشلت و تغذيله در هلر دو

همچنين افزايش بهرهوري استفاده از منابع محيطلي در زراعلت

سال آزمايش بسيار معنيدار و قابل توجله بلود .افلزايش تلراکم

زعفران ،الگوي کاشت با فاصله بين رديلو  11و روي رديلو 9

کاشت بنه از طري کاهش فواصل کاشلت روي رديلو موجلب

سانتيمتر همراه با کاربرد  41تن در هکتار کود گاوي در شلرايط

دستيابي به عملکرد کمي بيشتر گل ،کلاله و بنه زعفران گرديلد.

اقليمي و خاکي مشابه با محل اين آزمايش قابل توصيه است.

کشت متراکم شرايطي را فلراهم نملود تلا از نهلادههلا و منلابع
محيطي موجود اسلتفاده بيشلتري صلورت گرفتله و بوتلههلاي

سپاسگزاري

زعفران به دليل رقابت درون گونهاي کمتر در سلالهلاي اوليله

اين مقاله مسلتخرج از طلرح پگوهشلي مصلوب بله شلماره

داده و از رشد رويشلي و

عالي گناباد ميباشد .بدين وسيله از

رشد ،آشيان اکولوژيکي خود را گستر

 34/1763در مجتمع آموز

زايشي بهتري برخوردار باشند .در اين ارتبلاط ،واکلنش گيلاه بله

رياست محترم و معاونت محترم پگوهشي بخلاطر حمايلت ملالي

کاربرد کود دامي نيز تحت تراکمهاي کاشت باللا بيشلتر بلوده و

طرح و همچنين از مديريت محترم جهلاد کشلاورزي گنابلاد بله

عملکرد زعفران با کاربرد  41و  61تن در هکتار کلود گلاوي در

دليل واگذاري امکانات مزرعه تحقيقاتي تقدير و تشکر ميگردد.
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Abstract
In order to study the response of saffron medicinal plant to planting density and different levels
of manure, a two year experiment was conducted in split-plot as complete block design with three
replications in 2015-16 and 2016-2017 in the Gonabad area. The main factor consisted of 5, 10, and
15 cm plant spacing on row and sub factor was control (no manure application), and application of
0, 20, 40, and 60 t.ha-1 cow manure. The results of the experiment showed that maximum value of
fresh flower yield in the first year (127.4 kg.ha-1) was achieved in 60 t/ha and in the second year it
was achieved in (72.3 kg.ha-1) obtained from 40 t.ha-1 manure application under 5 cm plant spacing
in rows. The highest fresh stigma yield in both years (10.300 and 5.383 kg.ha-1, respectively) was
obtained due to high planting density (5 cm plant spacing in row) and 40 t.ha-1 manure application.
Also, dry stigma yield under this treatment with 2.300 and 1.770 kg.ha-1, respectively had more
increase in both years than other treatments. The highest daughter corm number in both years (614
and 591 corm.m-2, respectively) was obtained from the highest corm planting density. In the first
year, 40 t.ha-1 manure treatment had the highest value (592 corm.m-2) and in the second year, 60
t.ha-1 manure application showed the highest value (572 corm.m-2). In the first year, the highest
corm yield with 22724 kg.ha-1 was achieved from 5 cm plant spacing in row and 40 t.ha-1 manure.
However, in the second year the highest mean value (12429 kg.ha-1) was obtained from the same
planting density and use of 60 t.ha-1 manure. Therefore, to achieve suitable economic yield in
saffron cultivation, application of 40 t.ha-1 cow manure in 20×5 cm planting density under climatic
and edaphic conditions similar to this experiment location is suggested.
Keywords:Density, Cow manure, Environmental factors, Stigma, Yield.
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