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  چکیده

، 20، 10صـفر،  (در این تحقیق تاثیر سطوح مختلـف کـود دامـی    . ایی بومی کشور است زعفران یکی از گیاهان دارویی و ادویه
هاي تصادفی با سه تکرار در ایسـتگاه تحقیقـات    بر عملکرد و اجزاي عملکرد زعفران در قالب طرح بلوك) تن بر هکتار 50و  40، 30

زعفـران افـزایش    بنـه تن در هکتار عملکـرد   30نتایج نشان داد که با افزایش کود دامی تا سطح  .کشاورزي حسن باروق اجرا گردید
تـن در   30کـود دامـی در سـطح    . عملکرد بنه زعفران کاهش یافتـه اسـت   با افزایش مقدار کود، سطوح کوديبعد از این  یافته ولی

دار  پرچم و گلپوش شده ولی این افزایش معنی زعفران،،بنهرد هکتار در مقایسه با شاهد و بقیه سطوح کود دامی باعث افزایش عملک
یکساله بودن پژوهش و تاثیر کود دامـی بـا    ،توان به چندساله بودن گیاه دار نبودن اثرات مربوط به مقدار کود دامی را می معنی .نبود

  .نسبت دادگذشت زمان 
  

  Crocus sativusبنه، زعفران، عملکرد، کود دامی،  :کلید واژه
  
  مقدمه 

اي در بین  به عنوان گرانترین محصول کشاورزي و داروئی جهان جایگاه ویژه Crocus sativus با نام علمی زعفرانگیاه 
 در ایران) تن در سال 170معادل ( درصد زعفران دنیا  80در حال حاضر بیش از  ).1(دارد محصوالت صنعتی و صادراتی ایران 

و قائن مرکز عمده  اختصاص یافتهمناطق محدودي از جمله شهرهاي جنوبی استان خراسان  گیاه بهاما، کاشت این  .شودتولید می 
زعفران از جمله محصوالت کشاورزي است که بدلیل نداشتن هزینه کاشت سالیانه، سود سرشاري ). 5( تولید زعفران ایران است

 یزعفران گیاهچون  .ان خراسان جنوبی نقش عمده اي دارداین محصول در درآمد کشاورز. نماید نصیب تولید کنندگان زعفران می
 ،بنابراین .آن از اهمیت بسیاري برخوردار است تامین نیازهاي غذاییبا توجه به افزایش تعداد بنه در طول زمان،  و چندساله است

در طرح بررسی تاثیر عناصر شیمیایی در بهبود عملکرد ) 4(صادقی و همکاران ). 3( باید مورد توجه قرار گیرد در مدیریت زراعی
تن کود دامی گاوي در  25 لی، مصرف سالیانهآدرصد مواد  3/0سال در منطقه مشهد نشان دادند در اراضی مشهد با  8زعفران طی 

هاي  گلب تولید موجکود حیوانی به طوري که افزودن  .است هکتار بیشترین تأثیر را در افزایش محصول گل زعفران داشته
در بررسی اثرات سطوح مختلف ) 2(بهنیا  .شده استدوره خواب تر  سریعتر، علوفه بیشتر و شکستن  هاي بزرگ تر، بنه درشت

نشان داد که بیشترین عملکرد در منطقه بیرجند و قاین کودهاي شیمیایی و حیوانی در عملکرد گل زعفران طی سه سال زراعی 
منطقه قاین، اما، در . تن کود دامی در هکتار بدست آمد 20و  فسفر کیلوگرم 50لوگرم ازت خالص، کی 50گل از ترکیب کودي 

 ،جهت رفع احتیاجات این گیاه از کود دامی که داراي پتاسیم زیادي است. دار بین سطوح کود حیوانی وجود نداشت اختالف معنی
باعث کاهش مصرف کودهاي شیمیایی شده و از طرف دیگر کیفیت  که کودهاي آلی از یک طرف با توجه به این .)7( استفاده شود

  و  ،دهند وکمیت محصوالت زراعی را بطور پایدار تحت تاثیر قرار می
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اثرات  سعی شده تا تحققاین بنابراین، در از طرف تحقیقات کمتري در این زمینه در منطقه اردبیل بر روي این گیاه انجام شده، 

  .مورد مطالعه قرار گیرد بر اجزاء عملکرد زعفران در اردبیلکود دامی مختلف مقادیر 
  

  ها مواد و روش
اجزاء عملکرد زعفران در اردبیـل، آزمایشـی در قالـب طـرح     عملکرد و به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف کود دامی بر 

کیلـومتري   3( تحقیقات کشـاورزي حسـن بـاروق   در مزرعه ایستگاه  1386تیمار و سه تکرار در سال  6 هاي کامل تصادفی با بلوك
کـودي مـورد    سـطح شش . وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انجام گرفت )ارجستان -غرب اردبیل، درحاشیه جاده اردبیل

هاي  یش بنهدر این آزما. بودند) شاهد(تن کود دامی در هکتار و تیمار بدون مصرف کود دامی  50و  40، 30، 20، 10 مطالعه شامل
هـاي مـورد اسـتفاده     بنـه وزن . تامین گردیـد ) 7(مورد نیاز، از مزرعه مادر احداث شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزي حسن باروق 

کیلوگرم در هکتار به طور یکسان در تمام  200به میزان فسفات آمونیم ، قبل از کاشت زمینسازي  پس از آماده. گرم بودند 8حدود 
در ایـن آزمـایش از کـود گـاوي پوسـیده کـه از       . مصرف شد و سپس به اعمال تیمارهـاي کـود دامـی اقـدام گردیـد     سطح آزمایش 

سـانتی  15بـه فاصـله    ،بین ردیف يسانتیمتر 25ها در فاصله  سپس، بنه .استفاده شد فهاي صنعتی محل تهیه گردیده بود دامداري
حـدود  (مقدار بارندگی سالیانه محلینیاز گیاه و با در نظر گرفتن  راساسب. کشت شدند متري سانتی 15عمق  و درها  روي ردیف ،متر

روز صـبح زود نسـبت بـه     هاي زعفران، هر شدن گل پس از ظاهر. بار آبیاري گردید مزرعه در طول دوره رشد چهار ،)متر میلی 373
کاللـه، خامـه و پـرچم از     صـورت روزانـه،  در آزمایشـگاه بـه   سپس، . چیدن گلها با حذف یک ردیف کناري از هر کرت، اقدام گردید

. و سـپس تـوزین شـدند    اندهساعت خشک2گراد به مدت  درجه سانتی 75 آونی با دمايبه طور جداگانه در  جدا گردیده، وها  گلپوش
هـا بـا    ادهتجزیه و تحلیـل د . توزین گردید و هاي آزمایشی از زمین بیرون آورده کرتموجود در  زعفران يها بنه در پایان دوره رشد،

اي دانکن در سطح احتمال  مقایسه میانگین داده با استفاده از آزمون چند دامنه. صورت گرفت SPSSافزارهاي آماري  استفاده از نرم
  . انجام شد 5٪

  
  نتایج و بحث

شـامل  ( گلپـوش  ،زعفـران  بنـه بین تیمارهـاي کـود دامـی از نظـر عملکـرد       ،)1جدول ( ها داده اساس نتایج تجزیه واریانس بر
 بنـه تـن در هکتـار، عملکـرد     30با افزایش کود دامـی تـا سـطح    اما، . داري وجود نداشت اختالف معنیو پرچم ) کاسبرگ و گلبرگ

تن در هکتار موجب کاهش عملکرد بنه نسبت به  50و 40افزایش کود حیوانی در سطوح . )2جدول ( زعفران نیز افزایش یافته است
تـن   50و  40، 20، 10تن کود دامی در هکتار در مقایسه با تیمـار شـاهد و تیمارهـاي     30تیمار  .تن در هکتار شده است 30سطح 

در بـین  ). 2و  1هـاي   جـدول (دار نشـد   کود دامی در هکتار عملکرد گلپوش بیشتري داشت ولی این اخـتالف از نظـر آمـاري معنـی    
تن کود دامـی در هکتـار بدسـت آمـد کـه بـا سـایر تیمارهـا اخـتالف           30تیمارهاي مورد ارزیابی، بیشترین عملکرد پرچم از تیمار 

در تیمارهاي مختلف کود دامی نشان داد کـه   )شامل کالله و خامه( تجزیه واریانس عملکرد زعفران ).1شکل (داري نشان نداد  معنی
ولی با توجـه بـه    ،دار نبود اگرچه اختالف بین تیمارها معنی). 1جدول (دار نیست  ختلف کود دامی روي این صفت معنیاثر سطوح م

در تن در هکتار باعث کاهش عملکرد نسبت به شاهد شـده ولـی    20و  10شود که افزایش کود دامی به میزان  مشاهده می 2شکل 
تـن در   50و 40افزایش کود حیوانی در سطوح . عملکرد زعفران بدست آمده استتن کود دامی در هکتار بیشترین مقدار  30 سطح

با ارزیابی تاثیر کودهاي ازته، فسفره و کود دامـی بـه   ) 8( 2008امیري در سال  .شده است هکتار نیز موجب کاهش عملکرد زعفران
داري از نظـر صـفات    شیمیایی اختالف معنـی  همدیگر گزارش کردند که با افزایش کود دامی و کودهاي صورت جداگانه و ترکیب با
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که، مصرف همزمان کود دامـی، ازتـه و فسـفره در     در حالی. وزن خشک کالله، وزن تر کالله، طول کالله و وزن تر گل مشاهده نشد
  ). 8(گیري شده است  داري در کلیه صفات مورد اندازه مقایسه با مصرف جداگانه آنها باعث افزایش معنی

  
  

  سطوح مختلف کود دامی در اردبیل گیري شده گیاه زعفران در تجزیه واریانس صفات اندازه - 1 جدول

  درجه آزادي  منبع تغییر
  میانگین مربعات  

  زعفران  پرچم  گلپوش  بنه
  ns2/180342  ns42/35  ns91/0  ns43/0  2  بلوك
  ns6/248447  ns03/51  ns3/1  ns62/0  5  تیمار
  88/0 85/1 17/72 8/147201  10  خطا

  82/33  8/32  1/33  58/13    (%)ضریب تغییرات 
ns              : 5غیرمعنی دار در سطح احتمال%  

  
  سطوح مختلف کود دامی در اردبیل گیري شده گیاه زعفران در میانگین صفات اندازه - 2جدول 

  )kg/ha(بنه   )kg/ha(گلپوش) kg/ha( مقدارکود
0  91/28  33/2397  
10  79/21  66/2596  
20 35/21 2785  
30 50/31  33/3149  
40 94/23  3039  
50 30/23  66/2987  

  
 ،)11 و 10(با توجه به اینکه تعادل بین عناصر یکی از عوامل مهم و موثر در عملکرد گیاهان زراعی و از جملـه زعفـران اسـت    

کود دامی ممکن است به تنهایی قادر به تامین تمام عناصر غذایی و همچنین ایجاد تعادل مناسب بـین عناصـر غـذایی بـراي رشـد      
تحقیقات مختلف نشان داده که به هنگام مصرف کودهاي دامی، اثرات آنها مانند کودهاي شیمیایی در افـزایش  .بهینه زعفران نباشد

مطالعات متعـددي نشـان    همچنین،). 6(باشد  گذشت زمان مشهود میه بلکه تاثیر آنها معموال با عملکرد در سال اول چشمگیر نبود
ولـی عملکـرد در سـال    . سال عملکرد اقتصادي تولید نماید 4-5تواند به مدت  اند که با مدیریت و تغذیه خوب، گیاه زعفران می داده
 ).9و  11(پایین خواهد بود ) سال استقرار(اول 
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  عملکرد پرچم زعفران در سطوح مختلف کود دامی در اردبیل - 1شکل 

  
  
  
  

  
  

  در سطوح مختلف کود دامی) کالله و خامه(عملکرد زعفران  - 2شکل 
  

  
  گیري کلی نتیجه

تن در هکتار در مقایسه با شاهد و بقیه سطوح کود دامی باعث افزایش عملکـرد بنـه، پـرچم و     30مصرف کود دامی در سطح 
توان بـه چندسـاله بـودن     دار نبودن اثرات مربوط به مقدار کود دامی را می معنی. دار نبود شده ولی این افزایش معنیگلپوش زعفران 

بنـابراین، بـا توجـه بـه تـاثیر مصـرف کـود حیـوانی در         . یکساله بودن پژوهش و تاثیر کود دامی با گذشت زمـان اشـاره کـرد    ،گیاه
و همچنین آزاد سازي تدریجی مواد غذایی توسط کودهاي حیوانی، اسـتفاده ایـن    حاصلخیزي و میزان کربن آلی خاك از یک طرف

  .هاي بعدي شود تواند باعث افزایش کیفیت و کمیت عملکرد زعفران در سال کودها می
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