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 های دختریهای بنهمادری بر ویژگی دامی و شیمیایی و اندازه بنه بیولوژیک،های کود تأثیر

 (Crocus sativus)زعفران 
 

Effect of Bio-, Manure and Chemical Fertilizers and Corm Weight on the Corm 

Characteristics of Saffron (Crocus sativus) 
 

 زینب علیپور3*، سهراب محمودی2، محمدعلی بهدانی1 و محمدحسن سیاری4 

 

31/12/91تاریخ پذیرش:           13/32/29تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

در  های دختری زعفران،های بنهکودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه مادری بر ویژگی تأثیرارزیابی  منظورپژوهش حاضر به

در قالب طرح اسپلیت پلات و با چهار تکرار  و فاکتوریلصورت به انجام شد. این آزمایش ولاتو در شهرستان مه3191-93سال زراعی 

عنوان عامل کرت مصرف کود دامی و شیمیایی( بهو عدم %01، %311شیمیایی و دامی در سه سطح ) اجرا شد. تیمارها شامل کود

بیوسوپرفسفات و شاهد( و اندازه بنه مادری در سه سطح در سه سطح )کود نیتروکسین،  اصلی و ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک

عنوان عامل کرت فرعی بود. نتایج نشان داد با مصرف کود دامی و شیمیایی از گرم( به 32-34گرم و  8-31گرم،  4-6های با وزن )بنه

ی بر قطر بنه نداشت. مصرف کود تأثیر، اما داری افزایش یافتصورت معنیبهوزن بنه  و تعداد بنه دختری زعفران ،%311صفر به 

بیشترین تعداد،  که تغییری در تعداد و قطر بنه ایجاد نکرد.حالی( درصد افزایش داد، در1/1داری )طور معنیبیولوژیک وزن بنه را به

ی بعد عملکرد هادست آمد. از آنجا که بنه های درشت در سالترین بنه مادری بهنیز با استفاده از بزرگ قطر و وزن بنه دختری

های درشت استفاده شود. همچنین استفاده از کودهای بیولوژیک ضمن بهبود شود در کشت زعفران از بنهبیشتری دارند پیشنهاد می

  تواند مصرف کودهای دامی و شیمیایی را کاهش دهد.های بنه دختری زعفران میویژگی

 

 ود مرغی، نیتروکسینک، کود گاوی، بنه قطرفسفات، سوپربیو کلیدی: هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، بیرجند، ایراندانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجندگروه زراعت و اصلاح نباتات، ، ، دانشیاران و استادیارارشددانشجوی کارشناسی ترتیب. به4و  1، 2، 3

 Email: zalipoor11@yahoo.com      : نویسنده مسئول*

 باشد.ارشد )دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند( میبوط به پروژه کارشناسیاین مقاله مر
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 مقدمه

 محصول ارزشمندترین عنوانبه (.Crocus sativus L) زعفران

 در ایویژه جایگاه غذایی چاشنی و جهان دارویی و کشاورزی

 حاضر حال دارد. در ایران صادراتی و صنعتی محصولات بین

 جهان در زعفران صادرکننده و تولیدکننده ترینبزرگ ایران

 به بهاگران محصول این جهانی تولید درصد 91 از بیش و است

 هزار 21از  بیش با خراسان هایاستان. دارد اختصاص ایران

 در محصول این تولید قطب عنوانبه ،کشت زیر سطح هکتار

 در کشور زعفران درصد 90 حدود و هستند مطرح جهان

 وجود دلیلبه گیاه شود. این می تولید خراسان رضوی و جنوبی

 داروئی و غذایی صنایع در شده، شناخته ترکیبات و عطر رنگ،

  .(3183)کافی و همکاران،  دارد زیادی مصارف

با توجه به خشکی مناطق کشت زعفران در ایران و تغییراتی     

ه در این گیاه به وقوع نمو زمستان و که در طی دوره رشد

ی برخوردار ااز اهمیت ویژهاین گیاه تغذیه مدیریت ، پیونددمی

وضعیت  و بنابراین ساله است است. زعفران گیاهی چند

خاک برای این گیاه دارای حاصلخیزی و میزان عناصر غذایی 

در سال دوم به بعد  داربنه علاوه، این گیاهبهاهمیت زیادی است. 

تری ها در سطح نزدیکبنهکه این کند میجدید های بنهتولید 

جمله سرما و گرما شرایط محیطی ازبه خاک تشکیل شده و از 

نقش  تواندکود میمصرف  ،روپذیرد. از اینبیشتری می تأثیرنیز 

نادری باشد )داشته عملکرد این گیاه مهمی در میزان 

 (.3181درباغشاهی و همکاران، 
منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، به    

کودهای شیمیایی مصرف جمله ازعملیات زراعی متعددی 

های اخیر بحران ها طی سالگیرد. نتیجه این فعالیتصورت می

ویژه آلودگی منابع خاک و آب و بهی محیطزیست های آلودگی

ها راه یافته و سلامت وار به منابع غذایی انسانبوده که زنجیره

 ،جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است. به این منظور

ای با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای های گستردهتلاش

ها آغاز بهبود کیفیت خاک، محصولات کشاورزی و حذف آلاینده

شده است. کاهش این مخاطرات زیست محیطی همگام با 

های کارگیری تکنیکافزایش عملکرد گیاهان زراعی نیازمند به

ها، بررسی و ارزیابی جمله این تکنیکنوین زراعی است. از

منظور شناسایی ریزموجودات ده و فعال خاک بهجامعه زن

عنوان کودهای زیستی ها بهخاکزی سودمند و استفاده از آن

 (.1998، 3سینگ و گاپور) باشدمی

استفاده از کودهای  ،یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار    

های زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل زیستی در اکوسیستم

                                                           
1. Singh and Kapoor 

 .(2002، 2شرما) باشدمی شیمیایی هایملاحظه مصرف نهاده

افزایش کیفیت و پایداری عملکرد  ،کشاورزی پایدار هدف اصلی

مطالعات انجام شده ، ضمن اینکه باشدمحصولات کشاورزی می

های طبیعی و زراعی گویای روی گیاهان دارویی در اکوسیستم

آن است که استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را 

آورد و حداکثر عملکرد کمی و تولید این گیاهان فراهم میبرای 

رویکرد  ،بنابراین گردد.کیفی در چنین شرایطی حاصل می

جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استقرار این سیستم و 

یکی از این  کهباشد های مدیریتی آن میکارگیری روشهب

شورآبادی و شریفی عا) ها استفاده از کودهای زیستی استروش

 .(3183همکاران، 

 عنوان تحت خاکزی مفید جانداران کارگیریهب امروزه    

 حلراه ترینو مطلوب ترینطبیعی عنوانبه بیولوژیک کودهای

 اراضی در خاک حیاتی سیستم داشتن نگه فعال و زنده برای

 غذایی اصرـعن تأمین ن،ـای برعلاوه باشد.می مطرح کشاورزی،

 تنوع به کمک گیاهان، طبیعی تغذیه با متناسب لا  کام صورتیبه

 سلامت حفظ و کیفیت بهبود حیاتی، هایفعالیت تشدید زیستی،

 محسوب بیولوژیک کودهای مزایای ترینمهم از زیست محیط

در ( 3188)امیدی و همکاران  .(3181صالح راستین، ) شودمی

رد کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملک تأثیربررسی 

کمی و کیفی زعفران عنوان کردند که با اعمال تیمارهای کود 

زیستی نیتروژن، کود شیمیایی اوره، ترکیب کود زیستی 

بیشترین  نیتروژن و کود شیمیایی اوره و شاهد )بدون کود(،

طول کلاله و خامه در تیمار ترکیب کود شیمیایی و کود زیستی 

دست همار شاهد بنیتروژن و کمترین طول کلاله و خامه در تی

مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر عملکرد  تأثیرآمد. در بررسی 

که کاربرد همزمان مشاهده شد خیزی خاک، زعفران و حاصل

ترین سطح نیتروژن، کود بستر دام و ازتوباکتر حتی در پایین

 .(2002و همکاران،  1صوفی) مفید بوده است ،مصرف نیتروژن

ر بررسی اثر مصرف کودهای د (3191) کوچکی و همکاران

بیولوژیکی و شیمیایی )کود بیولوژیک نیتروکسین و کود 

های بنه زعفران عنوان کردند دلفارد( بر عملکرد گل و ویژگی

 در تیمار کود دلفارد مشاهده ،بیشترین تعداد گل در مترمربع

مربع در سه سال آزمایش گردید و کمترین تعداد گل در متر

که تعداد است  حالیدراین روکسین بود. مربوط به تیمار نیت

بنه، وزن تر و وزن خشک بنه تنها در سال دوم آزمایش تحت 

با  (2008) 4آیتکین و آسیکگزتیمارهای کودی قرار گرفت.  تأثیر

ها در زراعت زعفران نشان دادند کاربرد انواعی از میکروارگانیسم

                                                           
2. Sharma 

3. Sofi  

4. Aytekin and Acikgoz 
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-فزایش میها وزن تر و خشک کلاله را اکه این میکروارگانیسم

( نیز گزارش کردند 3191بادی و همکاران )نقدی دهند.

کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر طول کلاله و خامه تازه، 

، عملکرد کلاله و خامه، میزان بنهطول و تعداد برگ، وزن 

داری معنی یرـتأثین، سافرانال و کروسین زعفران ـپیکروکروس

 داشته است.

 و شودمی ظاهر دیگر هوایی اندام هر از قبل زعفران گل    

 به وابسته سال هر در زعفران اقتصادی عملکرد و گل تشکیل

 آن از قبل زراعی فصل در زعفران بنه در فتوسنتزی مواد ذخیره

 مازاد فتوسنتزی مواد بعد، سال طی در بنه کهطوریبه ،باشدمی

تکامل  و آغازش همچنین و جدید هایبنه تشکیل جهت را خود

)کافی و همکاران،  نمایدمی منتقل زیرزمینی هایاندام به گل

3183).  

اندازه بنه یکی از عوامل اصلی است که ظرفیت زعفران را     

نشان داده که رابطه ها ررسیبکند. برای گلدهی تعیین می

 3مولینا) نزدیکی بین اندازه بنه و گلدهی در زعفران وجود دارد
کمی بین تولید گل و اندازه بنه و رابطه  (2005و همکاران، 

و  1موراتاریناو (.1989و همکاران،  2نیبای)مشاهده شده است 

ای با کاربرد شش اندازه بنه مختلف در مطالعه (2012)همکاران 

های مادری کردند که بنهخاطر نشان  برای کاشت زعفران

دختری و  بنهتر تعداد برگ، سطح برگ، تعداد گل، وزن بزرگ

و  4دیجوندهد. ریشه زعفران را افزایش می وزن خشک

های زعفران با اندازه طی تحقیقی با کاربرد بنه( 2003) همکاران

متوسط و کوچک اعلام کردند وزن کلاله تازه و تعداد گل در 

و همکاران مولینا . افزایش یافت ندازه متوسط بنهواحد سطح با ا

 سلولی تقسیم ،رتبزرگ هایبنه در کردند که گزارشنیز  (2005)

 زودتر ترکوچک هایبنه به نسبت هارشد برگ آن دنبالهب و

 شرایط از بیشتر استفاده امکان هابرگ رشد زودتر. افتدمی اتفاق

 دنبالبه را شده ساخته فتوسنتزی مواد میزان و افزایش محیطی

رشد  فصل پایان در بزرگتر هایبنه ایجاد موجب نهایت و در دارد

( در ایستگاه تحقیقاتی 1979) 0سریواستاو اندی وپ شود.می

، 0/1-3های با قطر بنهچوباتیا در ایالت اوتارپرادش هندوستان 

متری را مورد کشت و بررسی قرار سانتی 0/1و  1-0/2، 2-0/3

آوری و در درصد گل بنهداده و نشان دادند که اضافه شدن قطر 

های بنهکشت ا لذ های زعفران اثر مثبت دارد وتعداد برگ

را گرم  31متر به بالا و وزن تقریبی سانتی 1با قطر زعفران 

                                                           
1. Molina  

2. Negbi 

3. Renau-Morata 

4. De Juan 

5. Pandy and Srivastava 

عنوان کردند  (3182)امیدبیگی و همکاران  نموداند.پیشنهاد 

های با وزن حداقل که بیشترین تعداد گل و بنه دختری در بنه

در مطالعات ( 1993) 6دیماسترو و راتادست آمد. هگرم ب 30

داری در میزان گلدهی معنی تأثیرازه بنه اندملاحظه کردند خود 

و همکاران  نیبای گیاه دارد ولی روی وزن کلاله اثری ندارد.

 (2003و همکاران ) دیجون( و 1993) دیماسترو و راتا(، 1989)

اندازه بنه مادری بر رشد رویشی و  تأثیرنیز طی آزمایشات خود 

 .نمودندهای دختری را گزارش بنهتولید 

عملکرد و اجزای عملکرد در بر ه به نقش بنه زعفرانبا توج    

بررسی  با هدف های بعد، این تحقیقسال اول آزمایش و سال

استفاده از کودهای مختلف دامی، شیمیایی و زیستی و  تأثیر

های تولید شده اندازه بنه مادری کشت شده بر خصوصیات بنه

 .، انجام شدانتهای فصل رشد زعفران در

 

 هامواد و روش 

در استان  ولاتمه در شهرستان 3191-93این تحقیق در سال 

-انجام شد. این شهرستان از شمال به تربت خراسان رضوی

حیدریه، از شرق به رشتخوار و خواف، از جنوب به گناباد و از 

گردد و دارای طول آباد محدود میغرب به شهرستان خلیل

 14جغرافیایی و عرض  دقیقه شمالی 01درجه و  08جغرافیایی 

طح دریا ـمتر از س 941رقی و ارتفاعـیقه شـدق 04ه و ـدرج

 باشد. می

، دامی و کودهای زیستی تأثیرآزمایش با هدف بررسی     

های بنه زعفران در شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و ویژگی

 .تکرار انجام شد 4قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با 

ف کود شیمیایی و دامی مرسوم تیمارهای آزمایش شامل مصر

شیمیایی و دامی  کود %311مصرف ]در منطقه در سه سطح 

 21کیلوگرم کود فسفاته،  10کیلوگرم اوره،  301رایج منطقه )

 %01کود شیمیایی و  %01تن کود حیوانی در هکتار(، مصرف 

 [یـیایی و کود دامـرف کود شیمـمصو عدم ی رایجـکود دام

کود زیستی در سه سطح مصرف  اصلی و عنوان فاکتور کرتبه

لیتر در  4لیتر در هکتار، بیوسوپرفسفات  4)کود نیتروکسین 

مصرف کود بیولوژیک( همراه با اندازه بنه در سه هکتار و عدم

عنوان گرم( به 34تا  32و گرم  31تا 8، گرم 6تا  4سطح )

 فاکتور کرت فرعی بودند.

توسط گاوآهن شخم  3193 زمین مورد نظر در خرداد ماه    

زده شد. در شهریور ماه قبل از کشت، مزرعه آبیاری شده و پس 

ها نرم شود و بعد از آن رو شد تا کلوخهواز گاورو شدن خاک زیر

. هر کرت گردیدبندی انجام زمین صاف و هموار شد و کرت

                                                           
6. De Masstro and Ruta 
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مترمربع( بود. قبل از  6متر ) 2×1آزمایشی دارای ابعادی معادل 

فسفاته و دامی به هر کرت اضافه و با خاک  کودهای ،کاشت

. فواصل گردیدمخلوط شد و در هر کرت پنج ردیف تعبیه 

-سانتی 31متر، فاصله بوته روی ردیف سانتی 11ردیف کاشت 

. در نظر گرفته شدمتر سانتی 31ها حدود بنهمتر و عمق کاشت 

همچنین جهت جلوگیری از تداخل اثرات کودی، فاصله بین 

های مختلف دو متر در نظر یک متر و فاصله بین بلوکها کرت

های سالم و تمیز انتخاب بنه ،برای انجام آزمایش. گرفته شد

جدا شد تا جذب آب  بنههای آزاد روی شد و مقداری از پوست

سه به ها تر انجام شود. بنهزنی سریعتر و جوانهآسان بنهتوسط 

. کودهای تقسیم شد کوچک، متوسط و بزرگگروه وزنی 

لیتر در هکتار( در  4بیولوژیک )نیتروکسین و بیوسوپرفسفات 

با آب  3:31صورت جداگانه به نسبت یک محل تمیز و خنک به

های هر بنهسپس . (3191کوچکی و همکاران، ) رقیق شدند

دقیقه در محلول کودی  31مدت طور جداگانه بهگروه وزنی به

کود  .زمین کاشته شدندور شده و بلافاصله در موردنظر غوطه

بیولوژیک نیتروکسین مورد استفاده در این تحقیق، دارای 

 هایکننده از جنسها تثبیتثرترین باکتریؤای از ممجموعه

Azotobacter sp. و Azospirillum sp.  و کود بیولوژیک

کننده فسفات از های حلای از باکتریبیوسوپرفسفات مجموعه

بود. سهم  .Pseudomonas sp.، Bacillus sp های مختلفجنس

لیتر نیتروکسین و های باکتری در هر میلیهر یک از جنس

سلول زنده  131و  831ترتیب به تعداد بیوسوپرفسفات به
3(CFU) لیتر کود بود که دارای توانایی تولید انواع در هر میلی

اسیدهای آلی و معدنی و ترشح آنزیم فسفاتاز بوده و بدین 

در خاک را که در ر فسفر معدنی و آلی موجود صورت ذخای

باشند به فرم قابل استفاده قابل استفاده میحالت معمولی غیر

به نیتروژن بعد از اتمام کاشت کود  نماید.برای گیاه تبدیل می

مهرماه  در اواخر. اضافه شده و مزرعه آبیاری گردید هاکرت

ی عملیات آبیاری شد و یک هفته پس از آبیار مزرعه مجددا 

شکنی از کج بیل و برای سلهشکنی در مزرعه انجام شد. سله

های گل با چهار شاخ فلزی با عمق کم استفاده شد تا جوانه

رشد مطلوبی بتوانند سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و 

های آبیاری، اولین گل روز پس از 21تا  30داشته باشند. حدود 

در اواخر آبان مزرعه ها شت گلزعفران ظاهر شدند. بعد از بردا

های هرز مزرعه با استفاده از ماه آبیاری شد و سپس وجین علف

ها در خواب بنهکه در خرداد ماه زمانی .صورت گرفتبیلچه 

یک  ،ایاز هر کرت پس از حذف اثر حاشیه ،حقیقی بودند

ها خارج شده و تعداد بنه بنهمترمربع در نظر گرفته شد و 

                                                           
1. Colony Forming Unit 

در  12مدت ساعت ها بهگیری شد. بنهبنه اندازهدختری و قطر 

گراد قرار داده شدند و سپس وزن درجه سانتی 10آون با دمای 

گیری شد. آخرین آبیاری مزرعه در خشک بنه دختری اندازه

  .گردید ماه انجامفروردین

 ver. 8.0 SASافزار آماری های این مطالعه توسط نرمداده    

ها به روش آزمون حداقل اختلاف گینتجزیه و مقایسه میان

 درصد انجام شد. 0در سطح احتمال  (FLSD)دار معنی

 

 نتایج و بحث

 تعداد بنه دختری

مصرف سطوح مختلف کود دامی و شیمیایی بر تعداد بنه 

(. با افزایش 2( بود )جدول >10/1pدار )دختری زعفران معنی

زعفران  سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی تعداد بنه دختری

 311ای که در تیمار مصرف گونهدر واحد سطح افزایش یافت به

درصد کود دامی و شیمیایی نسبت به تیمار شاهد، تعداد بنه 

رسد با درصد افزایش یافت. به نظر می 33دختری زعفران 

افزایش سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی که منجر به 

های تعداد بنهشود، افزایش عناصر غذایی موجود در خاک می

و  2حسینیدختری در انتهای فصل رشد افزایش یافته است. 

گزارش نمودند کاربرد کودهای شیمیایی در ( 2004) همکاران

 1امیریدهد. های دختری را افزایش میزعفران تولید بنه

های دختری نیز طی تحقیقی اعلام کرد تعداد بنه (2008)

فسفر و کود گاوی زعفران با مصرف تلفیقی کود نیتروژن، 

اظهار داشت تعداد بنه ( 3193) افزایش یافت هر چند تیموری

زعفران تحت تأثیر مصرف کود شیمیایی، گاوی و کمپوست قرار 

 نگرفته است. 

( بر تعداد بنه >10/1pداری )مصرف کود زیستی تأثیر معنی    

(. بیشترین 2دختری زعفران در واحد سطح داشت )جدول 

دار آماری در تیمار مصرف ی بدون اختلاف معنیتعداد بنه دختر

کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات مشاهده شد ولی بین 

تیمارهای مصرف کود بیولوژیک )نیتروکسین و بیوسوپرفسفات( 

داری وجود مصرف کود بیولوژیک اختلاف معنیو تیمار عدم

داشت. افزایش وزن بنه در تیمارهای کود زیستی نسبت به 

آوری توان به تأثیر مثبت کود زیستی در فراهمیشاهد را م

ترکیبات متعدد برای ریشه نسبت داد که موجب افزایش وزن 

های موجود در کود بیولوژیک بنه گردیده است. زیرا باکتری

ردن جذب ن هوا و متعادل کژبر تثبیت نیترونیتروکسین، علاوه

تز و مغذی مورد نیاز گیاه، با سنعناصر اصلی پرمصرف و ریز

                                                           
2. Hosseini 

3. Amiri 
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ترشح مواد محرک رشد گیاه موجب رشد و توسعه ریشه و 

امیدی و همکاران، )های هوایی زعفران شده است قسمت

اظهار داشتند تعداد بنه  (3191) . کوچکی و همکاران(3188

زعفران در سال اول آزمایش تحت تأثیر مصرف کودهای 

 شیمیایی و زیستی قرار نگرفت. 

 

 

 و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتیخصوصیات فیزیکی  :3جدول 
Table 1: Physical and chemical characteristics of the soil of the research field 

 کلاس بافت خاک
Soil texture class 

 درصد اجزای خاک

Particle percentage 
هدایت الکتریکی 

 عصاره اشباع

(ds/m) EC 

ماده درصد 

آلی 
Organic 

matter (%) 

 روژننیتدرصد 

 کل

 Total N (%) 

 فسفر قابل جذب
Availabe P (ppm) 

 تاسیم قابل جذبپ
Availabe K (ppm) 

 سیدیتها
PH سیلت 

Clay 

 رس
Clay 

 شن
Sand 

 لومی-شنی
Sandy-loam 

10 20 70 2.3 0.41 0.009 12 300 7.9 

 

 نه زعفران: منابع تغییر، درجات آزادی و میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی ب2جدول 
Table 2: Sources of variations, degrees of freedom and means of squares of saffron corm traits  

 منابع تغییر

Sources of variation 

درجه 

 آزادی

df 

تعداد بنه 

 دختری
Number of 

daughter 

corm 

وزن بنه 

 دختری

Weight of 

daughter 

corm 

 قطر بنه دختری
Diameter of 

daughter corm 

 Replication 3 ns 2.89 ns11.88 ns1.72 تکرار

 کود دامی و شیمیایی

 
Manure and chemical fertilizer 2 1713.03** 4592.94** ns1.29 

 Ea 6 3.4 4.5 0.68 خطای کرت اصلی

 Biological fertilizer 2 4.592* 139.86** ns1.12 کود بیولوژیک

 **Corm weight 2 361.84** 450.14** 217.72 اندازه بنه

 Manure and chemical fertilizer × Biological fertilizer 4 ns2.12 10.58** ns0.69 کود بیولوژیک ×کود دامی و شیمیایی

 Manure and chemical fertilizer × Corm weight 4 19.53** 15.14** ns0.56 بنه وزن × کود دامی و شیمیایی

 **Biological fertilizer × Corm weight 4 ns1.34 ns4.78 0.16 بنه وزن × ککود بیولوژی

کودبیولوژیک × کود دامی و شیمیایی 

 بنه وزن× 

Manure and chemical fertilizer × Biological fertilizer 

× Corm weight 8 2.55* ns1.89 ns0.47 

 Eab 72 1.2 2.7 0.83 خطای کرت فرعی

 CV (%) Main plot - 0.01 0.01 0.05 )درصد( رت اصلیضریب تغییرات ک

 Sub plot CV (%) - 0.8 1.5 5.7 )درصد( ضریب تغییرات کرت فرعی

 دار عدم وجود اختلاف معنی nsو  %3و  %0در سطح  دارترتیب معنیو ** به *
*, ** and ns: Significant at 5% and 1% probability levels and non significant, respectively 

 

دار شده معنی های تولیداندازه بنه مادری بر تعداد بنه تأثیر    

(10/1p< با افزایش اندازه بنه مادری تعداد 2( بود )جدول .)

ترین که در بزرگطوریههای دختری نیز افزایش یافت ببنه

ترین اندازه بنه مادری، تعداد اندازه بنه مادری نسبت به کوچک

شرف درصد افزایش یافت.  0ای دختری در آخر فصل هبنه
های با وزن بالاتر، اعلام کردند بنه (2010)و همکاران  3الدین

محلاتی و کنند. نصیریتعداد بنه دختری بیشتری تولید می

( نیز طی تحقیق خود اعلام کردند بنه های با 3186همکاران )

تری بیشتری وزن بالا در سال اول و دوم آزمایش تعداد بنه دخ

های مادری با وزن بالاتر در سال کنند. استفاده از بنهتولید می

                                                           
1. Sharaf Eldin 

کند که این امر های دختری بیشتری تولید میاول تعداد بنه

دهد های بعدی افزایش میپتانسیل عملکرد گیاه را برای سال

های دختری های درشت از طریق تولید بنه. بنه(2008، امیری)

-آوری و عملکرد مزرعه را در سالفیت گلتر ظربیشتر و درشت

گونه که نتایج همان (.3112صادقی، ) دهندهای بعد افزایش می

اند های بزرگتر با ذخایر غذایی بیشتر توانستهدهد بنهنشان می

 تعداد بنه دختری بیشتری در انتهای فصل رشد تولید نمایند.
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 مادری بر تعداد بنه دختری زعفران ل کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه: اثر متقاب3شکل 

Fig. 1: Interaction effect of manure and chemical fertilizer and mother corm size on the number of saffron daughter 

corm  
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 بنه مادری بر قطر بنه دختری زعفران: اثر متقابل کود زیستی و اندازه 2شکل 
Fig. 2: Interaction effect of biological fertilizer and mother corm size on the diameter of saffron daughter corm  

 

طبق نتایج آزمایش، اثر متقابل کود دامی و شیمیایی و     

های دختری در واحد سطح اندازه بنه مادری بر تعداد بنه

(. در هر سطح مصرف کود 2( بود )جدول >10/1pدار )معنی

دامی و شیمیایی با افزایش اندازه بنه مادری تعداد بنه دختری 

در واحد سطح افزایش یافت ولی میزان افزایش در سطوح بالاتر 

کود دامی و شیمیایی بیشتر بود. با افزایش اندازه بنه از کوچک 

مصرف کود درصد و عدم 01درصد، 311ر سطوح به بزرگ، د

 4/4و  2/0، 2/6ترتیب دامی و شیمیایی تعداد بنه دختری به

(. به دلیل وجود حداکثر عناصر 3درصد افزایش یافت )شکل

درصد کود دامی و شیمیایی و 311غذایی در دو تیمار مصرف 

های دختری در آخر فصل با تلفیق اندازه بنه بزرگ، تعداد بنه

 ن دو تیمار به بیشترین مقدار خود رسیده است.ای

 

 قطر بنه

اگرچه با افزایش مصرف کود دامی و شیمیایی قطر بنه زعفران 

( نبود )جدول >10/1pدار )افزایش یافت، اما این افزایش معنی

داری (. همچنین مصرف کودهای زیستی تأثیر معنی2

(10/1p< با ا2( بر قطر بنه زعفران نداشت )جدول ،) ین حال

مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات قطر بنه زعفران را نسبت به 

 (3191) بادی و همکاراندرصد افزایش داد. نقدی 48/3شاهد 
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اعلام کردند قطر بنه زعفران تحت تأثیر مصرف کودهای 

 شیمیایی و زیستی فسفره قرار نگرفت. امیدی و همکاران

شیمیایی  نیز اعلام کردند مصرف کودهای زیستی و (3188)

های دار نبود. مصرف بنهنیتروژن بر قطر بنه زعفران معنی

( بر قطر >10/1pداری )مادری با اندازه متفاوت تأثیر معنی

های های دختری داشت. کمترین قطر بنه با مصرف بنهبنه

-درصد افزایش با مصرف بنه 11کوچک و بیشترین قطر بنه با 

و همکاران  3شیمنهای بزرگ حاصل شد. نتایج تحقیقات 

های مادری بزرگتر )قطر بیشتر از ( نیز نشان داد که بنه1989)

 10/1تا  20/1تری )قطر های دختری بزرگمتر( بنهسانتی 4

تر های مادری بزرگرسد بنهمتر( تولید کردند. به نظر میسانتی

هایی با قطر بیشتر اند بنهبا دارا بودن ذخایر غذایی بالاتر توانسته

 د نمایند.تولی

نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل مصرف کود زیستی و     

( بود >10/1pدار )های دختری معنیاندازه بنه بر قطر بنه

(. در تیمار اندازه بنه بزرگ بیشترین قطر بنه با 2)جدول 

مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات حاصل شد و بین تیمار 

داری مشاهده یمصرف کود نیتروکسین و شاهد اختلاف معن

نشد. در تیمار اندازه بنه کوچک و متوسط مصرف کود زیستی 

(. 2های دختری ایجاد نکرد )شکل داری در قطر بنهتغییر معنی

های دختری در تیمار تلفیقی طبق نتایج بیشترین قطر بنه

-دست آمد. بههاندازه بنه بزرگ و مصرف کود بیوسوپرفسفات ب

بزرگتر به علت ذخایر غذایی بالاتر و های مادری رسد بنهنظر می

علت در دسترس قراردادن عناصر غذایی کود بیوسوپرفسفات به

 اند باعث افزایش قطر بنه زعفران گردند.برای گیاه توانسته

 

 وزن خشک بنه 

( بر >10/1pداری )طور معنیمصرف کود دامی و شیمیایی به

. با (2داشت )جدول  تأثیروزن خشک بنه دختری زعفران 

افزایش سطوح مصرف کود دامی و شیمیایی وزن خشک بنه 

که با افزایش سطوح مصرف کود از دختری افزایش یافت چنان

درصد وزن خشک بنه 311درصد به  01درصد و از  01صفر به 

درصد افزایش یافت.  9درصد و  31ترتیب دختری زعفران به

تی و با کاربرد کودهای زیس (3191)بادی و همکاران نقدی

ها داشتند بیشترین وزن بنهفسفره در زعفران اظهار  شیمیایی

کیلوگرم کود شیمیایی فسفات آمونیوم مشاهده 301در تیمار 

 2گرم بارور  311ها در تیمار شد که از نظر آماری با وزن بنه

 10و  2گرم بارور  01)کود زیستی فسفره( و تیمار تلفیقی 

 امیریداری نداشتند. نیکیلوگرم فسفات آمونیوم تفاوت مع

                                                           
1. Munshi 

گزارش کرد بیشترین وزن بنه از تیمار مصرف کود ( 2008)

نیز اعلام کرد بیشترین وزن  (3193)دامی حاصل شد. تیموری 

دست آمد. هبنه در سال اول آزمایش با مصرف کود گاوی ب

کودهای دامی و شیمیایی با فراهم نمودن عناصر غذایی مورد 

 های زعفران شوند.اعث افزایش وزن بنهاند بنیاز گیاه توانسته

اثر مصرف کود زیستی بر وزن خشک بنه دختری زعفران     

(. بیشترین وزن خشک 2( بود )جدول >10/1pدار )نیز معنی

بنه دختری همراه با مصرف کود بیوسوپرفسفات حاصل شد. با 

درصد افزایش  1/1مصرف این کود وزن بنه نسبت به شاهد 

نیتروکسین نیز وزن خشک بنه دختری را  یافت. مصرف کود

درصد افزایش داد. امیدی و همکاران  1/3نسبت به شاهد 

کارگیری کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن در با به( 3188)

زراعت زعفران اعلام کردند نوع کود نیتروژنه بر وزن بنه زعفران 

 که بیشترین وزن بنه ازطوریداری داشته است بهتأثیر معنی

دست آمد. کوچکی و لیتر کود نیتروکسین به 0تیمار مصرف 

با کاربرد کود زیستی نیتروکسین و کود  (3191)همکاران 

شیمیایی دلفارد در زراعت زعفران اعلام کردند وزن بنه در سال 

 2ریچاردسوناول آزمایش تحت تأثیر مصرف کود قرار نگرفت. 

یش قابلیت معتقد است کود زیستی فسفره سبب افزا (2001)

شود که این دسترسی فسفر و در نتیجه افزایش جذب آن می

مین انرژی مورد نیاز گیاه، أدلیل نقش مؤثر فسفر در تامر به

شود. سبب افزایش وزن خشک بنه دختری زعفران می

 در ناحیه فسفره زیستی کود خاکزی مفید هایمیکروارگانیسم

 با و کلونی داده تشکیل گیاه داخلی هایبخش یا و ریشه اطراف

، 4پاتن و گلیک ؛2002و همکاران،  1داکورا)فسفاتاز  آنزیم تولید

 قابل و محلول صورتبه فسفات را نامحلول ترکیبات( 1996

 هایروش با را میزبان گیاه رشد و آورندمی در جذب گیاه

به همچنین (.2004و همکاران،  0گال) کنندمی مختلف تحریک

 و حضور فراوان، غذایی مواد ای وهریش ترشحات وجود دلیل

 از بیشتر بسیار ریزوسفر در هازنده میکروارگانیسم جامعه فعالیت

و  گال ؛2002و همکاران،  داکورا) باشداطراف می خاک

 .(2004همکاران، 

-های مادری با اندازه متفاوت نیز بر وزن بنهتأثیر مصرف بنه    

(. با افزایش 2ل ( بود )جدو>10/1pدار )های دختری معنی

که های دختری افزایش یافت چناناندازه بنه مادری وزن بنه

دست آمد که های بزرگ بهبیشترین وزن بنه در تیمار بنه

درصد افزایش داد.  6/4های کوچک وزن بنه را نسبت به بنه

                                                           
2. Richardson 

3. Dakora 

4. Patten and Glick 

5. Gull 
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هایی با اندازه متفاوت با بکارگیری بنه (3191)عجم و همکاران

های داری بر وزن بنهدری تأثیر معنیاعلام کردند وزن بنه ما

های دختری با وزن تر، بنههای درشتدختری دارد و بنه

( 1993) روتا و دیماسترو کنند. همچنینبیشتری تولید می

 اول الـس صولـمح تنها نه تـدرش هایبنه که داشتند اظهار

 و تولید بیشتر تکثیر طریق از بلکه دهندمی شـافزای را مزرعه

افزایش  را بعد هایسال محصول تربزرگ دختری یهابنه

تر با ذخیره های بزرگدهد بنهنتایج نشان می. داد خواهند

 اند.های با وزن بالاتر موفق بودهعناصر غذایی بیشتر در تولید بنه

نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل مصرف کود دامی و     

تری زعفران شیمیایی و کود زیستی بر وزن خشک بنه دخ

(. بالاترین وزن بنه از تلفیق 2( بود )جدول >10/1pدار )معنی

درصد کود دامی و شیمیایی و کود بیوسوپرفسفات حاصل  311

درصد کود دامی و شیمیایی  311شد. در تیمار مصرف 

بیشترین وزن بنه با مصرف کود زیستی بیوسوپرفسفات حاصل 

شیمیایی و شاهد درصد کود دامی و  01شد. در تیمار مصرف 

مصرف کود زیستی وزن بنه را افزایش داد اما بین مصرف کود 

های دختری نیتروکسین و بیوسوپرفسفات از نظر وزن بنه

های (. میکروارگانیسم1داری مشاهده نشد )شکل تفاوت معنی

موجود در کود بیوسوپرفسفات در ناحیه اطراف ریشه کلونی 

فات موجود در کودهای تشکیل داده و ترکیبات نامحلول فس

صورت محلول در آورده و از دامی و شیمیایی را برای گیاه به

این طریق باعث در دسترس قرار دادن عناصر غذایی موجود در 

بادی و کود دامی و شیمیایی برای گیاه شده است )نقدی

رسد این عناصر غذایی توانسته ( و به نظر می3191همکاران، 

 ختری را افزایش دهند.های داند وزن خشک بنه

اثر متقابل مصرف کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه نیز بر     

( بود )جدول >10/1pدار )های دختری معنیوزن خشک بنه

درصد کود دامی و  01درصد و  311(. در تیمار مصرف 2

-های دختری بهشیمیایی با افزایش اندازه بنه وزن خشک بنه

مصرف کود ت ولی در تیمار عدمداری افزایش یافطور معنی

های دختری تولید شده دامی و شیمیایی، وزن خشک بنه

داری با های مادری کوچک و متوسط اختلاف معنیتوسط بنه

های مادری بزرگ، بنه دختری با وزن یکدیگر نداشتند و بنه

های دختری خشک بالاتر تولید کردند که با وزن خشک بنه

مادری کوچک و متوسط اختلاف های تولید شده توسط بنه

مصرف رسد در تیمار عدمنظر می(. به4دار داشتند )شکل معنی

علت کم بودن مقدار عناصر غذایی در کود دامی و شیمیایی به

و  6تا  4های خاک و نیز ذخیره ناچیز عناصر غذایی در بنه

های با های دختری پایین بوده است ولی بنهمتوسط وزن بنه

اند وزن شان توانستهگ با استفاده عناصر غذایی ذخیرهاندازه بزر

خشک بنه دختری را در واحد سطح افزایش دهند. اثر متقابل 

-های دختری معنیمصرف کود زیستی و اندازه بنه بر وزن بنه

 (. 2( نبود )جدول >10/1pدار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزن بنه دختری زعفران دامی و شیمیایی برزیستی، اثر متقابل مصرف کود  :1 شکل

Fig. 3: Interaction effect of bio-, manure and chemical fertilizer on the weight of saffron daughter corm  
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 کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر وزن بنه دختری زعفران اثر متقابل :4 شکل

Fig. 4: Interaction effect of manure and chemical fertilizer and mother corm size on the weight of saffron daughter corm  

 

 گیرینتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال تیمارهای کود دامی و 

های بنه دختری زعفران شد. شیمیایی باعث بهبود ویژگی

بر  بسزایی تأثیر نیز بیوسوپرفسفات مصرف کود بیولوژیک

 تأثیربه توجه  زعفران داشت. لذا بادختری خصوصیات بنه 

توان مثبت کودهای بیولوژیک بر خصوصیات زراعی زعفران می

ضمن کاهش مصرف کودهای دامی و شیمیایی، از این کودها 

محیطی های زیستدر راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی

ی مادری با اندازه متفاوت نشان هااستفاده نمود. استفاده از بنه

تر در سال اول آزمایش بر تعداد، وزن و های بزرگداد که بنه

ثر بود و حداکثر مقادیر این صفات با ؤهای دختری مقطر بنه

پس بنابراین توصیه می شود های بزرگ حاصل شد. کاربرد بنه

تر های درشتبنه، از برای دستیابی به عملکرد بالاتر زعفران

 فاده گردد.است
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Effect of Bio-, Manure and Chemical Fertilizers and Corm Weight on the Corm 

Characteristics of Saffron (Crocus sativus) 
 

Alipoor1*, Z., Mahmoodi 2, S., Behdani3, M. A. and Sayyari4, M. H. 

Abstract 

 

The present research was accomplished in order to investigate the effects of different fertilizers and corm size on corm 

characteristics of saffron, in Mahvelate, during 2012. The experiment was conducted as a split plot factorial design with 

four replications. Treatments were comprised of manure and chemical fertilizers (in three levels of 100%, 50% and 

control) considered as main plot, and combination of biological fertilizer (in three levels of nitroxin, bio-superphosphate 

and control) and mother corm weight (in three levels of 4-6, 8-10 and 12-14 g) as sub plot. Result showed that 

application of manure and chemical fertilizers increased number and weight of daughter corm significantly, but had no 

significant effect on corm diameter. Use of biological fertilizers caused weight of corm to be increased by 3.7%, 

whereas didn’t change the number of corm and corm diameter. The highest number, diameter and weight of daughter 

corm was also recorded btained with use of the largest mother corm. Since big corms producted more yield in next 

years, it is suggested that use of big corms in saffron production. Also use of biological fertilizers caused improvement 

characteristics of dauther corm and reduction use of manure and chemical fertilizers. 

 

Keywords: Bio superphosphate, Corm diameter, Cow manure, Nitroxin, Poultry manure  
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