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  چکیده
 بسـیار نقـش غـذایی عناصر تعادل فراهمی و است دارویی و کشاورزي محصول ترینگران (.Crocus sativus L) زعفران
 زیست هايآلودگی کاهش بر عالوه آلی کودهاي مصرف. کندمی ایفاء آن هايبنه رشد بهبود و در گل انگیزي مهمـی

 و رشدي خصوصیات بهبود بر مثبتی غـذایی نقش عناصـر تدریجی آزادسازي دلیلبه خاك، زیستی تنوع حفظ محیطی و
مطالعات  ،ارزشمند این گیاه گـل عملکـرد بـر خـاك حاصلخیزي مدیریت اثر اهمیت به توجه با. دارد این گیاه عملکرد

هاي در این نوشتار سعی شده است با نگاهی به پژوهش .انجام شده است اي آني و تغذیهفراوانی درمورد موضوعات کود
مطالعه جامعی در خصوص بررسی اثرات کوتاه مدت و طوالنی مدت  ،اي زعفران در گذشته و حال حاضرکودي و تغذیه

آنچه در این پژوهش . پذیرد زعفران صورت و عملکرد هاوضعیت رشد بنه ،سطوح مختلف کودهاي آلی و دامی بر عملکرد
کودي مناسب متشکل از انواع مرسوم و جدید منابع کودي است که  هايبندي توصیهجمعسعی در دستیابی به آن را داریم 

 در کـه آنجـا از .به منظور اعمال مدیریت پایدار منابع زیستی و اقتصادي ایران باشد هاي انجام شدهمبتنی بر پژوهش
 دهد،می رخ تنش رطوبتی و است پایین نسبتاً خاك رطوبتی ذخیره محتوي بویژه در ایران معموالً رانکاشـت زعف منـاطق

 بهبود را ها شده و عملکردمصـرف نهاده خاك و کـارایی رطوبتی ذخیره باعث بهبود کـود دامی مصـرف طریـق از توانمی
  .را در این تجارت عظیم افزایش داد کشورهم ، سدر بازار جهانیو ارگانیک سالم  یولید زعفرانو با ت بخشید

  

  .ايمدیریت کودي و تغذیه، کشاورزي پایدار، کود شیمیایی، کود دامیتنش رطوبتی، زعفران، : کلیدي واژه هاي
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  مقدمه
است و نقش یده و پویچیار پیبس یطیخاك مح

ک سو و اتمسفر از یستم خاك و آب از یدر اکوس يدیکل
-یم یآل يکودها .)1378امینی، (د کنیم فایگر اید يسو

مقدار ماده . مناسب باشند يکشاورز يداریپا يتوانند برا
و  یائیمی، شیکیزیات فیکه خصوصنیل ایخاك به دل یآل
ر قرار یدا تحت تاثیخاك را شد يهاندیو فرا یکیولوژیب
ت خاك محسوب یفیمهم ک يهااز شاخص یکیدهد یم
گذشته، مصرف  يهازمان از. )1996هاینز، ( شودیم

 یگاه خاصیجا يکشاورز يهاتیدر فعال یدام يکودها
تواند نقش موثر خود را در قالب یز میداشته و امروزه ن

مجیدیان و ( دینما ءفایا یستیدار و زیپا يکشاورز
   ).2008همکاران، 

 به یدام کود تیفیک و ییغذا میزان عناصر
 مواد نوع دام، یهتغذ وان،یح نوعمختلفی از جمله  عوامل
نسبت نیترات به آمونیوم،  کود، یدگیزان پوسیم بستر،

 .دارد یبستگ هرز يهاعلف بذر مقدار و میسد زانیم
 یمرغ و يکود گوسفند از شتریب يگاو کود میزان نیتروژن

 يکودها از یمرغ کود میپتاس و فسفر مقدار یول. است
 ییغذا میزان عناصر .است شتریب يگوسفند و يگاو

 یآل باتیترکوجود . دارد یبستگ دام هیتغذ به ي آلیکودها
 سازمساله اریبس تازه یوانیح کود در ساده دارنیتروژن

 و اكیآمون شدن آزاد سبب مواد نیا عیسر هیتجز .است
 موجبممکن است  و شده هاشهیر مجاورت در آن تجمع

 نیا دامی پوسیده کود مصرف .گرددیم اهیگ تیمسموم
 دارویی، گیاهان ارگانیک کشت. سازدیم تفعمر را مشکل
 ایـن عصـاره و اسانس کمیت روي منفی اثرات احتمال
). 2003 همکاران، و گریف( دهدمی کاهش را گیاهـان
 افـزایش موجـب دارویی گیاهان براي روزافزون تقاضاي
 است شده گیاهی هايفرآورده ایـن تولیـد بـه تمایـل

 .)2002کاروبا و همکاران، (

 نیمه گیاهی (.Crocus sativus L) زعفران 
 زیرزمینی آن ساقه. است کوتاه روز و ، چندسالهگرمسیري

 که گویندمی کورم یا بنه آن به شناسیگیاه اصطالح در که

 کروي شکل به و قطر مترسانتی پنج تا یک داراي تقریبا
 با غشایی پوشش داراي و است پهن قاعده در و فشرده
ه یط اولیشرا ).1 شکل( است مشبک و ظریف الیافی

زیادي می ت یاهم ياه داراین گیا يخاك براحاصلخیزي 
-د بنهیسال دوم به بعد تول زعفران ازن، یعالوه بر ا .باشد

به  يترکیها در سطح نزدن بنهید کرده که ایجد يها
 ،از جمله سرما یطیط محیل شده و از شرایخاك تشک

 ردیپذیم يشتریر بیاثتو تغییرات رطوبتی خاك، گرما 
ا اعمال ی ی، دامیرو، افزودن کود آلنیاز ا ).2 شکل(

تواند بر یگر چون اضافه کردن خاك، مید یتیریمد
در  یآل ياستفاده از کودها. اه موثر باشدین گیعملکرد ا

ش وزن تازه و خشک و درصد یاه زعفران موجب افزایگ
ش یا افزابنه ر يهاشهیزان ریها شده و مماده خشک بنه

 يش محتوایجه افزاین اثرات ممکن است در نتیا .دهدیم
ش یل افزایاه بدلیت، رشد بهتر گیرطوبت خاك و در نها

بهدانی و همکاران، ( باشد ییبه عناصر غذا یدسترس
 ین ماده آلیها نشان داده است که بیبررس یبرخ .)1384

مثبت و  یزعفران همبستگ کالله و گلو عملکرد  كخا
 در دامی کود برتري ).1994مانشی، ( وجود دارد ییباال

 مصرف و جذب کارایی نظر از شـیمیایی کـود با مقایسه
 از نیتروژن بیشتر آبشویی دلیـل بـه اسـت ممکـن نیتروژن

 شش در اوره کود تقسیط باوجود حتی( شیمیایی منبع
  . باشد) مرحله

 نتیجه در زعفران دختري هايبنه تشکیل روند
) a( )مادري بنه( کاشت زمان در اولیه بنه تقسیم و رشد

هاي جدید ولید بنهتکه زعفران از سال دوم به بعد بطوري
در ) d(ها توده اي از بنهاولیه درشت کند و از یک بنه می

 نیـز و غذایی عناصر متعادل فراهمی. شودخاك تشکیل می
 و خــاك در دامـی کـود مصـرف نتیجــه در آلـی مـاده

 دختـري هـايبنـه رشـد بـراي شـرایط بهبـود نتیجه در
 نظـر در دامـی ـودک برتـري دالیـل دیگر از است ممکن
  ).2005 بالیگار، و فاگریا( شود گرفته
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  )1996مدان و همکاران، (زعفران  یاهگ هاياندام -1شکل

  

  
در مزرعه  دختري هايبنه تشکیل مراحل از شمایی - 2 شکل

  )عکس از مولف(ساله زعفران یکساله تا چهار

 نظر و نقل و حمل و نگهداري هزینه بودن کم به توجه با
 و تولید است، سودآور و ارزشمند گیاهی زعفران اینکه به

 و ارزآوري به شایانی کمک گرانبها، محصول این صادرات
 کشت براي. بود خواهد نفت بدون اقتصاد سوي به گامی

 خاصی زراعی هايعملیات خراسان، استان در عفرانز
 هايویژگی بر زمان، گذشت با توانندمی که شودمی انجام
  . باشند تأثیرگذار خاك

 سالیانه افزودن: از عبارتند زراعی اعمال این
 عملیات زعفران، مزارع به دامی کود تن 30 تا20

 مخلوط و شکنیسله براي) یکبار سالی حداقل( خاکورزي
 خشکی و تابستانه آبیاري عدم خاك، با دامی کود کردن

 افزایش و تابستان طول در زعفران مزارع مدتطوالنی
هالل بیکی و ( شود خاك زیر در زعفران پیازهاي حجم

 کاشت زیر اراضی وسعت به توجه با ).1394همکاران، 
 گیاه این تولیدي توجه قابل نسبتاً برگ مقدار نیز و زعفران

 هايبرگ از توانمی زعفران، علوفه مناسب سبتان کیفیت و
 نیز دام تغذیه جهت جانبی کاربرد یک عنوان به گیاه این

 محمد ؛2006 همکاران، و مقدم رضوانی( نمود استفاده
 باید نیز نکته این البته). 2006 و2012 همکاران، و آبادي
 در غذایی عناصر به زعفران نیاز مقدار که گیرد قرار مدنظر

 عنوان به نیز گیاه هايبرگ گل، بر عالوه که یطیشرا
تحقیق  نتایج و بود خواهد متفاوت شوند، برداشت علوفه
 از برگ خروج شرایط در) 2009(همکاران،  و کومار
 حدود زعفران برگ تن هر همراه به نشان داد که مزرعه

 کیلوگرم 23 و فسفر کیلوگرم 2/3 نیتروژن، کیلوگرم 10
 باید شرایط این در بنابراین .شودمی رجخا خاك از پتاسیم
 قرار استفاده مورد را مختلف کودهاي از بیشتري مقدار

   . داد
 زعفـــران زراعـــت در کـــودي صـــحیح مـدیریت

 گـرفتن نظـر در بـا نیـز و خـاك تجزیـه نتـایج اساس بر
کافی و ( شودمی اعمال خاك غذایی عناصر میزان

 عنوان به زعفران کشت اینکه به توجه با .)1381همکاران، 
 ایـــران در ايادویـــه و دارویـــی گیـاه تـرینمهـم

 خشـــک نیمـــه و خشـــک منـــاطق درً عمـــدتا
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 صـورت )کرمـان و خراسـان هاياستان مانند(کشـــور 
و نیز با ، )2009سپاسخواه و کامگار حقیقی، (گیـرد مـی

منـاطق  ایـن در خـاك آلـی وادمـ در نظر گرفتن کمبـود
 کودهـــاي ، مصـــرف)2011شیرانی و همکاران، (

 در بایسـتمـی کودهـا این تلفیقی مدیریت نیز آلـــی و
. گیـرد قـرار توجـه مـورد ویژه طور به گیاه این تولیـد

 يهاتیبر روند فعال یاست اجمال ين مقاله مروریا
 يهاه از گزارشنه که با استفادین زمیدر ا یپژوهش

در  يکشاورزله دانشوران علوم یمنتشر شده بوس یقاتیتحق
 - ییایمیش ينه کودهایت در زمیساله فعال 30 حدود دوره

  . م شده استیه و تنظیته یآل
  

  بر رشد و تولید بنه زعفران آلیاثرات کودهاي 
ت یریدر خصوص مد يمتعدد تاکنون مطالعات

زعفران  ياهیادو -ییودارارزشمند اه یگ ياهیتغذکودي و 
منظور زعفران به. ران و جهان صورت گرفته استیدر ا
ز یط، کسب حداکثر عملکرد و نیل محیاز پتانس يبرداربهره
و  ییط آب و هواید، عالوه بر شرایش طول دوره تولیافزا

 باشدمی کوددهیح یت صحیریازمند مدیخاك مناسب، ن
هی و نادري درباغشا ؛1390کوچکی و همکاران،(

از  ییعناصر غذا ین ارتباط فراهمیدر ا .)1387همکاران، 
اه ین گیبهبود عملکرد ا ين راهکارهایجمله مؤثرتر

امیري،  ؛1388کوچکی و همکاران، ( شودیمحسوب م
با توجه به عملکرد  ).2004و همکاران،  بهدانی ؛2008

ن گل زعفران در واحد سطح در اثر استفاده از ییار پایبس
گرم جهت کاشت، مصرف  4در حدود  یبا وزن يهابنه

-پس از کاشت بنه، به ییابتدا يهادر سال یآل يکودها

ش تعداد یشتر منجر به افزایش در اندازه بنه، بیافزا يجا
رضوانی مقدم و ( شودیدر خاك م يدختر يهابنه

هایی با تولید بنه برايرسد نظر میبه ).a 1392همکاران،
، به بیش مناسب ت، ضمن تغذیهاندازه مناسب جهت کاش

هاي تولید شده در از دو سال زمان جهت رشد کافی بنه
 یبا در نظر گرفتن چرخه زندگ ویژههب. خاك احتیاج باشد
ران که تا هشت سال ید زعفران در ایو طول دوره تول

نادري درباغشاهی و همکاران، ( گزارش شده است
 کـه اسـت یکشـورهای جملـه از ایران متأسفانه ).1387

-می مواجه شیمیایی کودهاي انواع مصرفسوء بـا بحران

 هـايحـل راه از یکی .)1386 همکاران، و سیفی(باشد 
 مسـئله، ایـن با صحیح رویارویی براي پیشـنهاد شده

 کودهاي سمت به شیمیایی کودهاي از منـابع کودي تغییـر
 تجدیدپذیر چرخه کودها، نوع این مزیت .اسـت آلـی

 چـه هـر پایـداري کـه است، در اکوسیستم هـاآن ریعسـ
 مصـرف و جانـداران سـایر و سـالمت محـیط بیشـتر

  . سازدمحقـق می را کننـدگان
گزارش دادند که ) a1393( همکاران و کوچکی
در هر  هاي دختري و کل بوته مادري،میزان نیتروژن بنه
بیش از  وگرم  8تا  1/4 بین( هاي مادريیک از سطوح بنه

 مصرف کود دامی بیش از کود شیمیایی بود با، )گرم هشت
کاربرد کود دامی در  ،هاي مادري بزرگکاشت بنهو با 

مقایسه با کود شیمیایی منجر به افزایش میزان نیتروژن در 
از ( درصد شد 79گرم تا  هشتهاي دختري بیش از بنه
 در شرایط عدم. )گرم در متر مربع 80/5گرم به  25/3

کاربرد کود، میزان کارایی جذب و مصرف نیتروژن کمتر 
سبب کاهش  و بودهاي کودي از شرایط مصرف نهاده

چشمگیر میزان نیتروژن کل بوته و نیز کاهش وزن کل 
در ارتباط با تواند میاین موضوع احتمالی دلیل  .شد بوته

چرخه زندگی چندساله زعفران و نقش بنه به عنوان اندام 
که در انتهاي هر فصل با توجه به آن .باشد یاهاي گذخیره

هاي دختري سهم نسبتاً باالیی از وزن خشک رشد، بنه
بر اساس میانگین (دهند بوته را به خود اختصاص می

 هاينهاده کاربرد ،)درصد 67تا  ي این پژوهشتیمارها
-بنه در نیتروژن میزان افزایش در دامی کود ویژه به کودي

 افزایش طریق از مؤثري دارند و نقش نزعفرا دختري هاي
 میزان افزایش به منجر ،نیتروژن مصرف و جذب کارایی

 دیگر، سوي از .شد بوته کل وزن نیز و بوته کل نیتروژن
 کارایی نظر از شیمیایی کود با مقایسه در دامی کود برتري
 آبشویی دلیل به است ممکن نیتروژن مصرف و جذب
مشابه در پژوهش  .باشد یاییشیم منبع از نیتروژن بیشتر
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 ورمی به نسبت( گاوي کود کاربرد تأثیر بیشتریندیگري 
 با هايبنه تعداد افزایش در )کمپوست و کمپوست

-بنه عملکرد بیشترین و گرم هشت از بیش و 8 تا 1/4وزن

 کاربرد .شد مشاهده گرم هشت از بیش وزن در ها
 از ربیشت وزن با مادري هايبنه کاشت و آلی کودهاي

 نیز و بنه عملکرد بهبود در مؤثرتري نقش گرم هشت
  .)3شکل ( .داشت زعفران فسفر جذب

  
  

  
  

  
  )عکس از مولف(اندازه گیري وزن، قطر و اندازه بنه  - 3شکل 

  
-بنه تمامی تقریباً آزمایش، اجراي اول سال در

 دامی کود مختلف سطوح اعمال نتیجه در شده تولید هاي
 در گاوي کود از استفاده .بود گرم 10 از کمتر وزنی داراي

 افزایش سبب) هکتار در تن 60 تا 0 از( بیشتر سطوح
 جذب .گردید همزمان طوربه دختري هايبنه وزن و تعداد
 تولید دالیل جمله از دختري، هايبنه توسط فسفر بیشتر
 کودهاي کاربرد نتیجه در زعفران دختري هايبنه بیشتر

 مناسب تغذیه کشت، اول هايسال دربنابراین . بود آلی
 هايبنه اندازه افزایش جاي به است ممکن زعفران

 مؤثر نقش .باشد مؤثرتر هابنه تعداد افزایش در دختري،
 هايبنه عملکرد و تعداد افزایش در دامی کود کاربرد

 خاك در فسفر ترمتعادل فراهمی نتیجه در زعفران دختري
 bو همکاران،  کوچکی(بود  شیمیایی کود به نسبت
 خشک وزن کاهشدیگري نیز  مشابهدر پژوهش  .)1393

 اعمال نتیجه درتولیدي  هايبنه تعداد بعلت افزایش هابنه
 و آزمایش دوم سال در بیولوژیک و آلی کود تیمارهاي
 نتیجه در سطح واحد در زعفران گل پایین بسیار عملکرد
 جهت گرم چهار حدود در وزنی با هايبنه از استفاده
 افزایش ،هاي پژوهشگرانبنابر یافته ،همراه بود کاشت
-بنه تولید طریق از سطح واحد در تولیدي هايبنه تعداد

-می که بنظر شد هابنه وزن کاهش به منجر ترکوچک هاي

حاصل  آلی ماده نیز و غذایی عناصر متعادل فراهمی رسد
 براي شرایط بهبود باعث خاك در دامی کود مصرف از

 هايبنه تعداد افزایش درو  هگردید دختري هاينهب رشد
موثر  بنه اندازه در افزایش جايبه خاك در زعفران دختري

  .)1390کوچکی و همکاران، ( ه استبود
در مقایسه با کود دار کود دامی برتري معنی

در بهره وري نیتروژن از نظر کارایی جذب و شیمیایی 
 ترمتعادل راهمیف و آلی ماده افزایش بعلت سیاه دانه

  aهمکاران، و مقدم رضوانی(بود خاك  در غذایی عناصر
توسط  اسفرزه مورد درنتایج مشابهی همچنین ، )1393

، اسدي و همکاران( سایر محققان گزارش شده است
 کود اثر ايمطالعه در) 2001( همکاران و میاسکا). 1393

 لعهمطا مورد تارو گیاه در بنه عملکرد بر را مالچ و آلی
 کودآلی و مالچ کاربرد که داشتند بیـان و دادند قرار

 خشک ماده درصد و خشک و تازه وزن افزایش موجب
 ایـن که دهدمی افزایش را هابنه ریشه میزان و شده هابنه

 و خاك رطوبت افـزایش نتیجـه اسـت ممکـن اثـرات
 در که داد نـشان هاآن بررسی. باشد گیاه بهتر رشد نهایتاً

 نظر از آلـی کـود کاربرد است ممکن کوچک وحسط
 با و بزرگ مقیاس در ولی نباشد صرفه به مقرون اقتصادي
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 نیـز اقتـصادي نظـر از آلـی کـود مصرف ها،هزینه کاهش
بیان ) 1392( همکاران و تیموري .بود خواهد صرفه بـه

هاي نمودند بیشترین میزان وزن کل بنه، وزن و تعداد بنه
گرم، طول و عرض  4-8هاي م، تعداد بنهگر 8باالي 

بیشترین تعداد کل . گاوي بودکود ها مربوط به تیمار برگ
، NPK گرم در تیمار 1هاي کمتر از ها، تعداد و وزن بنهبنه

گرم در تیمار کمپوست  1-4هاي و بیشترین وزن بنه
  .مشاهده شد

) گاوي و کمپوست( کودهاي آلی بنابراین کاربرد
حداکثر وزن و تعداد براي حصول شیمیائی به جاي کود 

دستیابی به  جهت به بنه و در نهایت، عملکرد ماده خشک
هاي زیست کاهش آلودگیو اصول کشاورزي پایدار 

کاربرد دیگري مشابه در مطالعه  .شودتوصیه می محیطی
کود دامی در مقایسه با کود شیمیایی نقش بیشتري در 

نیز میزان جذب فسفر در دار تعداد، وزن و افزایش معنی
گرمی به ازاي  12تا  1/8 و گرم 8تا  1/4هاي دختريبنه

این برتري ممکن است ناشی از آزادسازي  .هر بوته داشت
تر این عناصر و تدریجی عناصر غذایی، فراهمی متعادل

تشکیل و پایداري  خاك، در آلی مواد سطح افزایش
 غذایی ناصرع کمتر آبشویی ،ها، نگهداري رطوبتخاکدانه

مهمترین خصوصیت  ،و خصوصیات گرمائی زمان طی در
در نتیجه مصرف کود دامی در فیزیکی ایجاد شده در خاك 

 و صفادوست( باشد مقایسه با کود شیمیایی
 اورتگا ؛ لیمن2007 همکاران، هرینسیا و ؛1386همکاران،

   ).2005 همکاران، و ؛ ماندو2008 همکاران، و
به این نتیجه  )1368( صادقی و همکاران

هایی که از نظر ماده آلی فقیر هستند، در خاكرسیدند 
تن در هکتار کود گاوي در مقایسه با کود  25کاربرد 

تاثیر مثبت بر شت که شیمیایی اثرات بهتري را در پی دا
افزایش ماده کود دامی نسبت به کودهاي شیمیایی بعلت 

و کاهش  تر عناصر غذایی در خاكآلی و فراهمی متعادل
  .داللت دارد هاي زیست محیطیآلودگی

 شیمیایی کود با مقایسه در دامی کود مصرف
 وزن با دختري هايبنه عملکرد افزایش در بیشتري نقش

 به( دختري هايبنه کل عملکرد نیز و گرم هشت از بیش
 داد نشان نتایج و داشت) درصد 5/12 و 8/21 تا ترتیب

 کاشت جهت مناسب وزن اب مادري هايبنه از استفاده که
 تواندمی آلی کودهاي کاربرد با همراه) هشت گرم از بیش(

 مصرف از ناشی محیطی زیست سوء اثرات کاهش ضمن
 از بیش زعفران پایدار تولید راستاي در شیمیایی، کودهاي

   ).d1393 همکاران، و کوچکی( باشد مفید پیش
در مطالعه  )2009( همکاران جامی االحمدي و

هاي زراعی زعفران خراسان، یکی از وي اکوسیستمبر ر
این گیاه را استفاده از کودهاي آلی  خوب علل عملکرد

-می ساله چند محصول یک زعفران کهجاییآن از. دانستند

 نشان آلی بـه کودهاي نسبت خوبی سازگاري لذا، باشد
 موجب زعفران زراعت در آلی کودهاي از استفاده. دهدمی

 هابنه مـاده خشک درصد و خشک و زهتا وزن افزایش
 این که دهدمی افزایش را بنه هايریشه میزان و شده

 خـاك و رطوبت افزایش نتیجه در است ممکن اثرات
 از). 1384بهدانی و همکاران، ( باشد گیاه بهتر رشد نهایتا

 ایـن عملکرد در را مهمی نقش حیوانی کودهاي رواین
 از عمدتا، عملکرد افزایش این که نمایندمی گیـاه ایفا

در مطالعاتی که در . باشدمی هابنه وزن افزایش طریق
کشورهاي هند و ترکیه صورت گرفت نیز تأثیر مصرف 
کودهاي شیمیایی و کود گاوي بر عملکرد گل و کالله 

؛ اونال 1999یاتو و همکاران، ( زعفران مثبت ارزیابی شد
بر پایه ). 1997؛ سینگ و همکاران، 2005و کاوسوکلو، 

 بیوماس) 2006(همکاران  و مقدم تحقیقات رضوانی
 مرغی و گاوي کود مصرف مقدار افزایش با گیاه تولیدي
 در هوایی اندام بیوماس نقش به توجه با. یابدمی کاهش

 تواندمی هابرگ مناسب گسترش ها،بنه تغذیه و فتوسنتز
 گیاه عملکرد نهایتا و هابنه رشد وضعیت بهبود در
 از بیش کاربرد که داشت نظر در باید البته. باشد أثیرگذارت

 تحریک باعث تواندمی نیز نیتروژن خصوص به کودها حد
گردد،  زعفران عملکرد کاهش و گیاه رویشی رشد شدید

 )2009( بر اساس گزارش کومار و همکارانهمچنین 
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توقعی است و براي رشد به حد متوسطی مزعفران گیاه ک
  . یی نیاز دارداز عناصر غذا

) گرم 12 از تربزرگ( بزرگ هايبنه از استفاده
-می زعفران عملکرد افزایش باعث چشمگیري صورتبه

 دامی کود منبع از بویژه غذایی عناصر متعادل تامین .شود
 افزایش به منجر زعفران، هايبنه رفتار بر مستقیم تاثیر با

 زمایشآ اجراي دوم سال در زعفران گل عملکرد و تعداد
 کود منابع از غذائی عناصر فراهمی مثبت گردید که نقش

 دختري هايبنه عملکرد و رشد بهبود در شیمیایی و دامی
). b1393همکاران،  و کوچکی(زعفران داللت داشت 

در بین گزارش دادند ) 1392(همکاران  و اول زاده حسن
- 9تیمارهاي آزمایش، استفاده از بنه مادري با گروه وزنی 

تن در هکتار کود گاوي،  60گرم با میزان مصرف  1/7
بنه در متر  510(بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح 

را ) گرم در متر مربع 1044(و بیشترین عملکرد بنه ) مربع
 0افزایش سطوح مصرف کود گاوي از ، بنابراین نشان داد

تن در هکتار باعث افزایش تعداد کل بنه در واحد  60تا 
هاي عملکرد گل زعفران در سال ود شاخصسطح و بهب

هاي مادري درشت و کود استفاده از بنهو  دوم گلدهی شد
هاي مدیریتی گاوي در سطوح بیشتر به همراه سایر روش

هاي دختري و تواند سبب افزایش وزن بنهاي میو تغذیه
  .ودپیامد آن افزایش عملکرد گل زعفران ش

 c( انهمکار و مقدمرضوانی پژوهش نتایج
 مالچ سطحی پخش کاربرد موثر نقش از حاکی) 1392
 زعفران گل کمی هـايشـاخص بهبـود در گندم کلش

 خشکنیمه مناطق در زعفران کشت گرفتن درنظر با. بود
 هايتنش وقـوع پـایین، آلـی مـاده میـزان با کشور

 کاربرد رطوبت، پایین فراهمی نیز و حرارتی و خشکی
 در شـده تولیـد جانبی محصول نوانعبه گندم کلش مالچ
 را زعفران بیشتر چه هر تولید امکان تواندمی مناطق این

 هايبنه تولید افزایش منظور به وجود، این با. کند فراهم
 فراهمی بر عالوه بایستمی کاشت جهت مناسب اندازه با

 گیـاه، ایـن رشد دوره طول در رطوبت و آلی مواد نسبی
 مورد نیز گیاه این عملکرد بر موثر زراعی عوامل سـایر

 و خرداد با مقایسه در این مطالعه در .گیرد قرار مطالعه
 در زعفران هايبنه عملکرد نسبی بودن پایین مهرماه،
 زمان نتیجه در تواندمی مرداد در گندم مالچ پخش نتیجـه
 علت داشتند بیان این محققین .باشد مرداد در آبیاري
 ماندن گرم دلیلبه تواندمی ماه ادمرد در عملکرد کاهش
 دیگر عبارت به. باشد کلش و کاه پوشش اثر در خاك

 خاك به تابستان گرماي نفوذ مانع خرداد در کاه پوشش
 طریق از نیز ماه مهر در خاك پوشش طرفی از و شده

 ولی. شودمی عملکرد افزایش موجـب رطوبـت حفـظ
 که شودمی ییگرما دوام موجب ماه مرداد در مالچ پوشش

 گرماي خروج مانع رواین از و اسـت کرده نفوذ خاك در
 این. شودمی خاك عمق از هاشب در ویژه به اضافی
 هايجوانه رشد بـر نهایـت در توانـدمـی اضافی گرماي
در . باشد داشته منفی تاثیر زعفران دختري هايبنه و جانبی

 شکل مالچ مؤثر نقشهاي دیگري عنوان شد پژوهش
 در زعفران گـل عملکـرد و تعـداد افـزایش در گنـدم
 خاك فیزیکی شرایط بهبود از ناشی تواندمی سطح واحد

 نتیجه در خاك دماي تعدیل و رطوبت نسبی جذب نظر از
 خاك، آلی مواد نسبی فراهمی همچنین. باشد آن کاربرد
 سـطح در سله تشکیل کاهش اي،خاکدانه ساختار بهبود
 خـاك ظـاهري مخصوص وزن هشکا نیز و خاك

 و سیدهو سینق ؛2002 پورکاسمانی، و فر فروغی(
 رشد دادن قرار تاثیر تحت با توانندمی) 2007 همکاران،

 زعفـران گـل عملکرد افزایش به منجر اول سال در هابنه
 کـاربرد مثبـت تـاثیر گرفتن درنظر با .شوند دوم سـال در

 فراهمی و حرارت درجه تعدیل در گندم کلش بقایـاي
 با نیز و) 2007 همکاران، و چن( خـاك آلـی مواد نسبی
 مهـمتـرین از یکـی عنـوانبـه آلی مواد نقش به توجه

 و نحوي( زعفـران عملکـرد تغییـرات کنتـرل در عوامـل
-می نظربه)  1384 همکاران، و بهدانی ؛2010 همکاران،

 نیز و گلدهی بتواند بقایا این صحیح مدیریت رسد
 تحت موثري طوربه را زعفران دختري هايبنه عملکرد

  .دهـد قرار تاثیر
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 روند اظهار داشتند )1393(همکاران  و فیضی
 به وابسـته اساسـاٌ زعفـران دختـري هـايبنـه تشکیل
 با دختري هايبنه تعداد حداکثر. باشدمی هابنه این اندازه
 گیاه رشد از مرحله چهارمین در گرم، چهار از کمتر وزن

 این رشد، فصل انتهاي به رسیدن تا سپس و افتاد اتفاق
 روند کاهش دیگر سوي از. گذاشت کاهش به رو روند

 منطبق بوته در گرم چهار از کمتر دختري هايبنه تشکیل
 کاربرد .بود گرم چهار از بیش دختري هايبنه تشکیل با

 داریمعن افزایش به منجر شیمیایی کود به نسبت دامی کود
 میزان نیز و بوته در گرمهشت  از بـیش هـايبنـه تعداد
 دو حدود تا( بوته در گرمهشت  از بیش هايبنه در فسفر
 عناصر فراهمی داد نشان نتایج بنابراین. گردید) برابر

-بنه تعداد بر شیمیایی یا دامی کود مصرف از ناشی غذایی

 اساساً کهبل نداشته، چندانی تأثیر گرم چهار از کمتر هاي
 بیشتري نقش گرم چهار از بیش وزن با هايبنه رشد در

-می شیمیایی کود با مقایسه در دامی کود کاربرد و داشت

 در بوته، هر ازاي به بنه فسفر میزان افزایش طریق از تواند
 عملکرد باشد، مؤثر گیاه انگیزي گل فرآیند بیشتر تحریک

 کودهاي صرفم و بنه اندازه به اول سال در زعفران گل
  .است وابسته بیولوژیک و شیمیایی دامی،

 رشد مکانیسم در فسفر ویژه نقش به توجه با
) 2011 همکاران، و بادي نقدي( زعفران عملکرد و زایشی

 از بتواند دامی کود مانند آلی منابع کاربرد رسدمی نظر به
 رشد حال در مادري براي بوته فسفر بیشتر فراهمی طریق

 به شده جذب فسفر تخصیص سهم فزایشا نهایت در و
 انگیزي گل فرآیند تحریکنهایت  در دختري، هايبنه

هر چند  .باشد داشته نقش نیز بعد فصل در زعفران
هزینه کمتر باعث صرف د با نتوانکودهاي شیمیایی می
پس از اینکه کشاورزان ایران د اما نافزایش عملکرد شو

 ،د آن پی بردندکودهاي شیمیایی را شناخته و به فوای
رویه از آن برخی راه افراط را پیش گرفته و به مصرف بی

 نه فسفري مصرف کودهاي پرداختند تا آنجا که افزایش
 ،نداده افزایش را چندان زراعی محصوالت عملکرد تنها
 کاهش گاهی عناصر غذائی، تعادل زدن برهم با بلکه

ملکوتی و همکاران، ( است شده سبب نیز را محصول
باشد تا با از سوي دیگر تاکید بر کیفیت خاك می .)1367

با بهینه و ارتقاء سالمت جامعه افزایش کیفیت عملکرد 
سازي مصرف کود در جهت نیل به کشاورزي پایدار گام 

   .برداشت
 صحیح هايروش با ساختن کشاورزان آشنا

 طبق نتایج و ضرورت صورت در شیمیائی کودهاي کاربرد
 از پایدار کشاورزي و بوم زیست اشتو پاسد خاك آزمون
 جدي آن توجه به باید آینده در که است مباحثی جمله
 منـابع مختلف پیرامـون فـوق بحـث و نتـایج بنابر .شود

هـر  در پژوهشـگران، سـایر دستاوردهاي و کودي
کنـار  در شـیمیایی غیـر کودهاي از گرفتن کمک صورت،

همکـاران،  و باراسـا( فرفسـ تـأمین بـراي شـیمیایی منابع
 آدنیــان( نیتــروژن و) 2007 جهــانی، و جهــان ؛2010

-مزیت با امر این ،نمایدمی ضروري) 2011 و همکاران،

 دي( بـود خواهـد همـراه نیز اقتصادي -هـاي زیستی
 کنونی وضعیت در بنابراین .)1970 و آلپرز، چتلـت

 توانندمی نوین منابع این از گیريبهره ایران، اقتصادي
. باشد کشاورزي وسیع و حرکـت سریع در مؤثر قدمی

ذکر این نکته ضروري است که انتخاب کود آلی مناسب 
جاي کود شیمیایی، عالوه زراعت زعفران و کاربرد آن به

بر کسب عملکرد مطلوب، فواید دیگري را نیز به همراه 
چرا که امروزه مسئله تولید محصوالت . خواهد داشت

ویی و غذایی سالم و ارگانیک مورد توجه بوده و عالوه دار
بر این کاربرد کودهاي آلی نقش بسزایی در بهبود 
خصوصیات فیزیکی و ساختمان خاك و حفظ تعادل 

؛ الزکانو و 2009کومار و همکاران، ( غذایی گیاه دارد
؛ کراهر و گاردنر، 2005؛ ژو و همکاران، 2008همکاران، 

 در کـه آنجـا و از ).2006ی، ؛ قربانی و کوچک2006
 رطوبتی ذخیره محتوي معموالً کاشـت زعفران منـاطق

 لذا دهد،می رخ تنش رطوبتی و است پایین نسبتاً خاك
 عالوه کـود دامی مصـرف طریـق از کـه شودمی پیشنهاد

شـروع  در تسـریع طریق از خاك رطوبتی ذخیره بهبود بر
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 دوره طـول کـاهش و نزعفـرا مزرعه از برداريبهره دوره
  .بخشید بهبود را عملکرد شدن، تـا اقتصادي کاشـت

  
تولید ( اثرات کودهاي دامی و آلی بر افزایش عملکرد

  در زعفران) گل و کالله
هاي کشور بسیار پائین بوده میزان مواد آلی خاك

درصد  1هاي کشور کمتر از درصد خاك 2/63که طوريبه
 از عوامل تابعی خاك آلی دموا مقدار. کربن آلی دارند

 و مدیریت خاك خصوصیات، اقلیم جمله از مختلف
 نیمه و منطقه خشک در ایران شدن واقع. باشد می زراعی
 گردیده سبب )کشور شمالی هاياستان استثناي به( خشک

 آلی مواد از نظر کشور اراضی از توجهی قابل بخش تا
 و حفظ توجه به بنابراین باشند نداشته مطلوبی وضعیت
 و پایداري افزایش براي هاخاك آلی ماده میزان افزایش

 ناپذیر امري اجتناب، سالم محصول تولید همچنین و تولید
 کودي نیاز برخالف ).1392شهبازي و بشارتی، (باشد می
 گل عملکرد تغییرات درصد 80 تا 16 حدود ،زعفران کم
 آلی، ماده میزان جمله از خاك به مربوط متغیرهاي به

 وابسته تبادلی پتاسیم و معدنی نیتروژن استفاده، قابل فسفر
 بر غذایی عنصر کننده تامین منبع). 1994 مانشی،( است

 نیتروژن افزایش کهطوريهب است، موثر نیز گل عملکرد
 خاك، نیتراتی نیتروژن افزایش و منفی اثر خاك، آمونیاکی

 ). 1384 بهدانی،( دارد گل عملکرد بر مثبت اثر

ترین کودهاي دهاي شیمیایی پرمصرفکو
ها رویه آنباشند و مصرف بیمزارع زعفران می موجود در

خطرات جدي را براي آب و خاك مناطق کشت  تواندمی
 منفی آثار شیمیایی کودهاي کامل حذف اما، ایجاد کند

 خواهد پی در آتی هايسال عملکرد را بر ناپذیري جبران
 داراي کودي منابع سایر هک است مناسب بنابراینداشت، 

 این جایگزین، اکوسیستم بر کمتر تخریبی و اثرات هزینه
 دسترس در و هزینه کم، سالم کودي منابع از .شوند کودها

 )بیولوژیک و آلی( غیرشیمیایی کودهاي توان بهمی موجود
 قرار توجه مورد پایدار هايدر سیستم کرد که اشاره
دادند که اثر متقابل کودهاي  شاننمطالعات نتایج . اندگرفته

در  تمامی صفات مورد مطالعه شیمیایی و غیرشیمیایی بر
دار و کوددهی سبب افزایش عملکرد کمی و معنی پژوهش

. شد )بدون کود(کیفی زعفران نسبت به تیمار شاهد 
-نیمی از مقادیر کودهاي شیمیایی، ورمی کاربرد همزمان

ت وزن خشک هاي محرك رشد توانسکمپوست و باکتري
 درصد کالله، عملکرد کالله، درصد کروسین،

، 65/4، 03/2ترتیب به را سافرانال درصد و پیکروکروسین
  . برابر نسبت به شاهد افزایش دهد 46/1و  10/1، 83/0

کود درصد  50 ر مجمـوع کـاربرد مخلـوطد
عملکرد  هـا در بهبـودکمپوست و باکتريشیمیایی، ورمی

بیشترین تعداد و  مؤثرترین تیمار بود کمی و کیفی زعفران
رسولی و (در این تیمار بدست آمد  هاوزن گل و باالترین
در همین راستا نتایج پژوهش رسولی و ). 1394همکاران، 
 مقدار از نیمی زمانهم نشان داد مصرف) 1393(همکاران 
 مخلـوط و کمپوست ورمی، رایج شیمیایی کودهـاي
، تعـداد افـزایش منجر به مالبذر صورتبـه هـابـاکتري

 ارتقـاء و شده سطح واحد در بنه انواع عملکـرد و ابعـاد
 متوالی سالیان طی در زعفران گل و بـرگ عملکـرد

 نمود استنباط اینطور توانلذا می ،گردید مزرعـه از استفاده
کاربرد تلفیق کودهاي غیر شیمیایی در ترکیب با نصف  که

 مـواد مغذي تقسیط دلیل، بهدهکودهاي شیمیایی توصیه ش
 دوره ابتـداي در شـیمیایی کود( گیاه رشد فصل طول در
 توانــایی و) آن انتهــاي در غیرشــیمیایی کودهــاي و

 مـؤثرترین یکـدیگر بـا کودهـا انواع کارکرد مؤثر پوشش
که با کاربرد تلفیقـی است، عالوه بر این بوده تیمار

 نتواراه کودهاي شـیمیایی مـیهمکودهاي غیرشیمیایی به
از میـزان مصـرف کودهاي شیمیایی کاست و بدین ترتیب 
ضمن کمک به کاهش اثـرات منفـی مصـرف کودهـاي 
شـیمیایی، بـر خصوصـیات کیفـی زعفـران تولیدشده نیز 

تحقیقات  نتایجدر پژوهش دیگري . تأثیر مثبتی برجا گذارد
 هاباکتري کاربرد که داد نشان) 1394(رسولی و همکاران 

 هـابـاکتري همزمـان کـاربرد، مرفولوژیک خصوصیات بر
 کاربرد و هارنگدانه مقادیر بر کامل کـود شیمیایی و

 کود درصد 100 و کمپوست ورمی، هاباکتري همزمان



 (.Crocus sativus L)زعفران  در زراعتکودهاي آلی  اثیروت اهمیت برمروري /  64

 

 .داشتند را اثر بیشترین برگ عناصر شیمیایی بر شیمیایی
-دهاي آلی میکاربرد مجزاي کونتایج نشان داد بنابراین 

تبع و وزن برگ زعفران را افزایش دهند، که بهتواند طول 
اما آن بر عملکرد زعفران نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت، 

چنانچه کاربرد ترکیبی با کود شیمیایی مد نظر قرار گیرد 
. باالترین ابعاد برگ و وزن تر و خشک برگ بدست آمد

 و تحرك رشـد افـزایش بـراي کـود ترینموفق نهایت در
 کاربرد ،مطالعـه ایـن در زعفـران فیزیولـوژي هايچرخه
 نـوع کود دومین. آمد دست به رشد محرك هايباکتري
انـواع  بـا درصـد 50 شـیمیایی کـود مخلـوط، مـؤثر

سومین  و کمپوست ورمی و زیستی شیمیایی غیر کودهاي
د کو با درصد 100 شیمیایی کود مخلوط از گیريبهره، نوع

نتایج نتایج مشابه دیگر نیز نشان داد که  .هستند زیستی
 نشان داد که کود) 1393(پژوهش حیدري و همکاران 

 از که و باسیلوس سودوموناس هايباکتري حاوي زیستی
 ايطور قابل مالحظهبه، هستند رشدگیاه محرك هايسویه

 کاربرد همزمان داد، قرار تأثیر تحت را زعفران عملکرد
را  زعفران کیفی و کمی عملکرد شیمیایی و تیزیس کود

کاربرد  کهطوريبه، داد قرار تأثیر تحت داريمعنی طوربه
 بر قدرهمان نیتروژن شیمیایی کود هکتار کیلوگرم در 50

 کود مقدار نصف کاربرد بود که مؤثر کالله عملکرد
  . بود مؤثر کود زیستی همراه به) کیلوگرم25( شیمیایی

 تنهاییبه شیمیایی برد کودهايکار بنابراین
 توانمی کودهاي شیمیایی تلفیقی کاربرد با و نبوده مناسب

 از میزان هم و برد باال را شیمیایی کودهاي کارایی هم
کاهش  به منجر امر این که کاست شیمیایی کودهاي کاربرد

 به و شده آب و خاك از اعم محیطی زیست هايآلودگی
در  .نمود خواهد یانیشا کمک محصول سالم تولید

 فراهمی افزایش که خصوص گیاه زعفران گزارش شده
 تحریک دلیلبه هابنه رشد بـراي نیاز مورد غذایی عناصر

-محلول و همچنین دامـی کـود طریـق از هـابرگ فتوسنتز

 هـايبنـه تولیـد و هـابـرگ بیشـتر نمو موجب پاشی،
که این  )1997بادي یاال و ساروك، (شـده  تردرشت

پاندي و سریواستاوا، (فرایند با افزایش تولید شیره پرورده 

 دختري هايبنه روي بیشتر هايجوانه ، فعال شدن)1979
 ها،آن تعداد افزایش همچنین تر ودرشت بنه هاي تولید و

). 1993صادقی، (اسـت  بخشیده بهبود را گلدهی ظرفیت
-مزرعه براي ورمــی کمپوست بــودن همچنین مناســب

 و جهــان( رسـیده اســت اثبـات به بارها زعفران هاي
) 2010( همکاران و در پژوهش نهوي). 2007  جهــانی،

 و کمپوسـت ترکیبـی ورمـی کـاربرد مثبت تأثیر نیز
  . شد زعفـران مشاهده گـل عملکـرد بـر ازتوبـاکتر

بیان ) b 1392( رضوانی مقدم و همکاران
 عملکرد بر میکوریزایی تلقیح اثر درسمی نظربه نمودند که

 مواد کمبود تأثیر تحت زعفران هايبنه عملکـرد و گـل
 مثبت نقش از حاکی آزمایش گیرد، نتایجمی قرار خاك آلی
 اختصاصـی( دلفـارد شـیمیایی کـود نیـز و دامی کود

 زعفران بنه و گل عملکرد و رشد بهبـود در) زعفـران
 داشت اظهار توانمی آزمایش نای نتـایج اسـاس بـر. بـود

 بــه منجــر اســت ممکــن خــاك آلـی مـواد کمبود که
 افزایش در میکوریزا هايگونه برخــی نقــش کــاهش
 زعفران کشت اینکه به توجه با. شـود زعفـران عملکـرد

 بارنـدگی میزان که خشکنیمه و خشـک نواحی ًدر عمدتا
 مصرف که رسدمی نظر به گیرد،می صورت اسـت پـایین

 در بـا بایسـتمی زعفـران زراعـت در زیستی کودهاي
-می کـه گیرد صورت محیطی عوامل تمـامی گرفتن نظـر

 ناحیه در موجودات ریز این توسعه و رشـد بـر توانند
  .باشد گذار تأثیر ریزوسفر

در گزارش دادند ) 1992(بهزاد و همکاران 
یرند کاربرد کود گاوي هائی که از نظر ماده آلی فقخاك

زعفران ) گل و کالله(عملکرد مهمترین عامل در افزایش 
 بر حیوانی کودهاي در پژوهش مشابه دیگري اثر .گردید
 کودهاي از بیشتر زعفران عملکرد اجزاي و عملکرد روي

 کود در مطالعه دیگري کاربرد). 1381کافی، (بود  شیمیایی
 تأثیر کود این و يباد ماسه توام کاربرد نیز و گوسفندي

داشت و باعث  زعفران کالله و گل عملکرد بر مثبتی
 کود کاربرد نتیجه در زعفران کالله و گل عملکرد افزایش

 با احتماال گردید که بادي ماسه با تلفیقی و گوسفندي
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 بعضی خاك، تامین بافت اصالح یا سنگینی کردن برطرف
 بیشتر رينگهدا به گیاه، کمک نیاز مورد عناصرغذایی از

 عملکرد به افزایشکه بوده آب  بهتر نفوذ به آب و کمک
 و اسماعیلی( منتهی شده است زعفران کالله و گل

 تواندمی خاك آلی ماده میزان افزایش ).1387همکاران، 
 خاك شیمیایی فیزیکو خصوصیات دادن قرار تأثیر تحت با

 بنديخاکدانه رطوبت، فراهمی حرارت، درجه تعدیل مانند
؛ 1381فروغی فر و پورکاسمانی، (خاك  سختی کاهش و

 گلدهی افزایش و تسریع در )2005چن و همکاران، 
) 1392( همکاران و میاندهی پورعلی .باشد مؤثر زعفران
 اندازه به اول سال در زعفران گل عملکرد دادند گزارش

 وابسته بیولوژیک و شیمیایی دامی، کودهاي مصرف و بنه
 به) گرم12 از بزرگتر( بزرگ هايبنه از استفاده. است

 زعفران گل عملکرد افزایش باعث چشمگیري صورت
 گیاه نیاز مطابق شیمیایی و کودهاي دامی مصرف .شودمی
 و شده گیاه نیز مورد عناصر آوردن فراهم باعث نیز

 بر) 1392( همکاران و رحیمی .دهدمی افزایش را عملکرد
 کودهـاي افـزایش بـا هک دادند نشان تحقیـقی نتایج اساس

 بــا چون یافــت، افــزایش کنــه جمعیــت گــاوي
 مـدیریت در. دارد مطابقـت آفت خواريپوسیده رفتــار
 کنه  از عـاري و پوسیده کودهاي از باید کنه تلفیقـی

Rhizoglyphuz robini ایـن از زیرا شـود، استفاده 
 کود سطح سه از. شوندمی آلـوده زعفـران مـزارع طریـق

 بـیشتـرین هکتار، در تن چهل و بیست صفر، دامی
 آمـد بدست گاوي کـود تـن 20 سـطح در گـل عملکـرد

 35 از بیشتر مصرف کـه) 1390( محمـدزاده نتـایج بـا و
 در دهنده کاهش عـاملی را گـاوي کود هکتار در تن

 بنابراین. داشت مطابقت نیز کرد، بیان زعفران گل عملکرد
 زعفران طـوالنی کشت سابقه که کنه، به آلوده زارعم در

 است، شـده ممکـن غیـر زعفـران مجـدد کشت و دارند
 کـود تـن 20 زعفـران دوبـاره کشـت و ءاحیـا براي

  .گرددمی توصیه دهیآفتاب روز 30 با همراه گاوي
 در دادند نشان) e1393( همکاران و کوچکی

 تا دامی کود کاربرد نیز مربع متر در بنه 400 کاشت تراکم

 کود کاربرد مؤثر نقش از حاکی هکتار، در تن 80 سطح
 که دراین بود و زعفران بنه و گل عملکرد بهبود در دامی
مـی زعفران بنه کاشت تراکم مطلوب افزایش اول، سال

 زعفران بنه و گل عملکرد بهبود در مؤثري نقـش توانـد
 سطوح در که داد اننش نتایج وجود این با. باشـد داشـته
 کاربرد به زعفران پذیريواکنش بنه، کاشت تراکم باالي
 این از. بود کاشت تراکم پایین سـطوح از بـیش دامی کود
 صحیح مدیریت و ریزيبرنامه که رسدمی نظر به رو،

 مورد سطح گرفتن نظر در با بایستمی زعفران کوددهی
  ).4شکل( گیرد صورت کاشت تراکم نظر

  
  

  
در اواخر در زمان گلدهی  شمایی از یک مزرعه زعفران - 4کل ش

  )عکس از مولف(مهرماه 
  

 گناباد، بیرجند، شهر چهار در که ايمطالعه در    
 زعفـران تولیـد مناطق مهمترین که حیدریه تربت و قاین

 زعفران مزارع بیشتر عملکرد شـد انجـام هـستند ایـران
 فراهمی با دیکینز ارتباط حیدریه تربت شهرستان در

 بیشتر کاربرد اثر در گیـاه نیاز مورد غذایی عناصر بیشتر
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 شدن آزاد زیرا است، داشته منطقه این در دامی کود
 تأمین بر عالوه دامی کود از غذایی عناصر تدریجی
 و بافت بهبود موجب مدت دراز در گیاه غذایی نیازهاي

 گـام بـه گام رگرسیون برازش. شودمی نیز خاك ساختمان
 درصد 67 که داد نشان کودها مـصرف و عملکـرد بـین

 مصرف به مربوط منطقه در زعفران عملکرد تغییرات
 همکاران، و بهدانی( باشدمی فسفر و دامی کودهاي

1384.(  
 دادند نشان) 1393(شجري و همکاران  اقحوانی

 70 تیمار از استفاده آزمایشی، تیمارهـاي بـین در که
 باعث گاوي کـود+  درصد خـاك 30 + درصد ماسـه

 گردید، زعفران گیاه در گلدهی هايشاخص تمامی بهبود
 تعـداد و زعفـران بنـه وزن میزان بیشترین همچنین
 بنابراین، .شـد مشـاهده تیمـار همـین در آن هـايجوانـه

 یا و مزرعه خاك کردن ترسبک و خاك اصالح طریق از
 کاشـت بـراي ترسبک بافت داراي هايزمین انتخاب
 ایـن اقتصـادي عملکرد افزایش باعث توانمی زعفران،

) 1394(مالفیالبی و خرمدل  مطالعـه نتایج .گردید گیـاه
 و دامی کود تلفیقی و جداگانه کاربرد کـه داد نشـان

 و زراعی خصوصیات داريمعنـی طـوربه پاشیمحلول
 داد، رارق تـأثیر تحـت را زعفـران )کالله و گل( عملکرد

 دامـی کـود تلفیقی کاربرد براي شرایط بهترین کهطوريبه
 با ترتیب، بدین. آمد دست به کامل کود با پاشیمحلول و

 در اکولوژیک مدیریت بکارگیري لزوم گرفتن نظر در
 چند مزارع در ویژهبه شـودمـی توصیه زعفران، تولید
 استفاده ـیدام کـود کـاربرد با همراه برگی تغذیه از ساله،
 کنـونی وضعیت در نوین منابع این کاربرد که گردد

 افزایش در مؤثر گامی عنوانبه تواندمی ایران اقتصـادي
 کـاربرد همچنـین. شود قرارگرفته مـدنظر گیـاه ایـن تولید
 خصوصیات و آلـی مـاده محتـوي بهبـود بـا دامـی کـود

 بـراي ترمطلوب شرایط ایجاد باعث خاك فیزیکوشیمیایی
 عملکـرد افـزایش نتیجـه در امر این که شده گیاه رشد
 در با ترتیب، بدین. داشت دنبالبه را زعفران کاللـه و گـل
 عدم و اکولوژیک مدیریت بکارگیري لزوم گرفتن نظر

 شودمی توصیه زعفران، در گسترده ايریشه سیستم وجود
 کودهـاي از چندساله مزارع در ویژهبه تولید افزایش جهت
 استفاده برگی تغذیه با همراه دامی کود خصوصا آلـی
  .)1394 خرمدل، و مالفیالبی( گردد

 تاثیر از اظهار داشتند) 2007( جهانی و جهان
 بیشترین زعفران، گلدهی بر شیمیایی و آلی کودهاي
 در زعفران کالله خشک وزن نیز و گل تعداد در افزایش

 شد و علت آن را تاثیر مشاهده دامی کود کاربرد نتیجه
 کالله خشک وزن و گل عملکرد بر دامی کود مثبت

 میزان برگ، سطح افزایش )2008(امیري . زعفران دانستند
 دررا  زعفران کالله و گل عملکرد برگ، در غذایی عناصر
 کود کاربرد بنابراین ،نمود مشاهده دامی کود مصرف نتیجه
 خاك یمیاییش و فیزیکی خصوصیات بهبود به منجر دامی
 افزایش و کاتیونی تبادل ظرفیت آلی، مواد میزان مانند

 گردید خاك در کلسیم و پتاسیم نیتروژن، مانند عناصري
 و عملکرد بر دامی کود مثبت تاثیر به که علت آن
 و فیزیکی خصوصیات و زعفران مرفولوژیکی خصوصیات

محققین در پژوهش مشابه . داد نسبتخاك  شیمیایی
 تنها نه حیوانی، کودهاي از استفادهش دادند گزاردیگري 

 و عملکرد بلکه بود موثر زعفران عملکرد اجزاي بر
 خصوصا یافت، بهبود برگ در موجود مغذي مواد همچنین

 شد ترکیب هکتار در اوره کود کیلوگرم 50 با کهزمانی
 و اما تحقیقات بهنیا ).2012 همکاران، و آبادي محمد(

 نیتروژن شیمیایی کود بهتر از اثرحاکی ) 1999(همکاران 
 کود کاربرد تیمارهاي با مقایسه در کالله و گل عملکرد بر

 عملکرد بر نیتروژن شیمیایی کود گاوي بود که اثر و فسفر
 مواقعی در گاوي کود اثر و افزایشی عمدتاً زعفران

 کود مصرف آزمایش، نتایج این اساس بر( بود بازدارنده
 و بنه و نمو رشـد بـر هکتار در تن 20 سطح در گاوي

 بـیش و افزایشـی اثر زعفران علوفه و کالله گل، عملکرد
 اثرات داراي هکتار در تن 60 سطح در خصوص به از آن

 در تـن 20 سطح در گاوي کود بعلت اینکه بود بازدارنده
 زعفـران عملکردافزایش  براي را مطلوبی هکتـار شرایط

 واکنش بروز باعث آن شتربی ولـی افزایش کـرد، ایجـاد
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 از یک هر کاربرد که رسدمی نظرب  شـد گیاه در منفی
 و رشـد بهبـود باعث مشخصی سطح تا کودهاي مصرفی

 سمی و مزاحم اثرات آن و بیشتر شـده زعفـران نمـو
 بازدارنده اثرات نزولی بازده قانون یا احتماال عناصربرخی 
 تحقیق راستا این در .گرددمی ظاهر   غـذایی عناصر

 در مرغی کود داد نشان) 2006( همکاران و مقدم رضوانی
 بر اثر ترینکم داراي استفاده، مورد کودهاي تمامی بین

 سطح افزایش و داشت زعفران گیاه عملکرد و رشد
 نیز و کالله و گل عملکرد کاهش باعث کود این مصرف
 این. گردید هابنه رشد وضعیت به مربوط هايشاخص
 غذایی نیاز بیشتر ایران در دادند گزارش رانپژوهشگ
 کود مواقعی در و گاوي کود مصرف طریق از زعفران

 کود مصرف مقدار. شودمی تأمین مرغی و گوسفندي
 بین کشاورز دیدگاه و زمین نوع به بسته ایران در گاوي

 در مطالعـات مشابه در. باشدمی هکتار در تن 80 تا 20
 و تـن 20 تـا 15 کـاربرد نیز پاکستان و یونان کشورهاي

 کود نوع این از هکتار در تن 30 کاربرد ایتالیا و هند در
 و یاتو ؛1999 همکاران، و رانا( است شده توصیه

  . )2009 همکاران، و کومار ؛2004 همکاران،
 ها نیز نشان دادند که کودهايبرخی از پژوهش

 :کند مینتأ را زعفران غذایی نیاز تواندنمی تنهاییبه آلی
 داراي خاك اظهار داشتند در) b1992(و همکاران  صادقی

 50 همراه به گاوي کود تن 30 استفادة کم، آلی ماده
 عملکرد حداکثر کسب باعث آمونیوم فسفات کیلوگرم

 و گاوي کود از تلفیقی گردید و نتیجه گرفتند استفاده
نتایج  .شد زعفران کالله عملکرد افزایش باعث شیمیایی

کاربرد منفرد کود شیمیایی نیتروژن و نیز نیز ه دیگري مشاب
کاربرد تلفیقی نیتروژن با کود گاوي باعث افزایش عملکرد 

اونال  ؛a 1992صادقی و همکاران، (گردید  کالله زعفران
) 2006( رضوانی مقدم و همکاران. )2005و کاوسوکلو،

 کود با مقایسه در گاوي و شیمیایی نیز مشاهده کردند کود
 زعفران کالله و گل عملکرد و رشد بر بهتري تأثیر رغیم

نتیجه مشابهی بدست ) 2007(  ترهان و همکاران. داشت
داري بر کاربرد منفرد کود شیمیایی اثر معنیآوردند که 

، ولی استفاده تلفیقی از کود گاوي شتعملکرد زعفران ندا
 امیري. شدو شیمیایی باعث افزایش عملکرد کالله زعفران 

 کود تلفیقی مصرف با کالله طول بیشترین) 2008(
 کودهايو بدست آورد  گاوي کود و فسفر نیتروژن،
 نمایندمی ءایفا گیاه این عملکرد در را مهمی نقش حیوانی

 هابنه وزن افزایش طریق از عمدتا عملکرد، افزایش این که
 غذایی نیاز تواندنمی تنهایی به آلی کودهاي .گزارش کرد

 شیمیایی کودهاي تلفیقی کاربرد و کنند تأمین را زعفران
 کسب براي آلی کودهاي همراه را پرمصرف و مصرف کم

 بنابراین کاربرد .دادند گزارش زعفران در گل مناسب تولید
 ناپذیرشیمیایی با کودهاي آلی اجتناب کودهاي تلفیقی

 بوده و باعث افزایش عملکرد زعفران گردید، همچنین
 کربن مقدار با مستقیمی ارتباط آلی هايکود کاربرد میزان

 و ترهان ؛2009همکاران، و کومار(دارد  خاك در موجود
 و رضائیان ؛2006 پاسبان، و رضائیان ؛2007همکاران،

 که دریافتند) 2007( همکـاران و ترهـان ).2004 فروهر،
 و گل وزن بر گاوي کود همراهبه سبک بافت از استفاده

 بیان نیـز دیگـري محققـان. داشت یمثبت اثر زعفران کالله
 خاك بهترین آلی مواد محتواي با شنی خاك که اندکرده

 باشدمی پیـازي گیاهـان رشـدي خصوصیات بهبود جهت
 ).2009 النشرتی، و الناگار(

توان بیان کرد با توجه به نتایج این تحقیقات می
عنصر نیتروژن بر عملکرد زعفران اثرات قابل عمدتا که 
رسد اثر کودهاي آلی مختلف بر هی دارد و به نظر میتوج

به محتواي نیتروژن موجود در عملکرد گل و علوفه، بسته 
 عنوان به آلی مواد گرفتن نظر در بااما . ها متفاوت باشدآن

 کود کاربرد خاکزي، موجودات ریز براي ايتغذیه منبع
 فعالیت و رشد افزایش در موثري نقش تواندمی دامی
 .باشد داشته ریزوسفر ناحیه در مفید هايوارگانیسممیکر

 مهمتـرین از که نیتروژن کردنـد گـزارش پژوهشگران نیـز
 به زعفران هايبنه و گل عملکرد افـزایش جهـت عناصـر

اونال و  ؛a, b 1992صادقی و همکاران، (رود می شمار
بـه  گیاه در، ) 1392ی و همکاران، جاچ؛ 2005کاوسوکلو،

برتلوت و ( شـناخته شـده متحـرك عنصـري عنـوان
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 و گیاه رشـد دوره طول در تواندمی و) 2008همکاران، 
 بـه رویشـی هـايانـدام از فصل، هر انتهاي در ویژه به

کوري و همکاران، ( شـود منتقـل گیاه زیرزمینی بخش
 رو،این از ).2010؛ ماسکالکس دابرسی و همکاران، 1988

 در زعفـران هـايانـدام در نیتروژن جذب مطالعـه میزان
-می مادري بنه اندازه و آلی کودهاي بـه کاربرد واکـنش

  .باشد توجـه مـورد تواند
 تا صفر( دامی کود کاربرد سطوح تمامی در

 عملکرد همچنین و گل تعداد بیشترین ،)هکتار در تن100
مربع  متر در بنه 400 کاشت تراکم در خشک و تر گل

 دختري بنه هاي عملکرد و تعداد یشترینب شد و مشاهده
 کشت(مربع  متر در بنه 300 کشت نتیجه در نیز زعفران
 دامی، کود کاربرد آمد، که بنظر سطح به دست )پرتراکم
 عملکرد بهبود ضمن زعفران، بنه کاشت تراکم افزایش

 بطور را زعفران دختري بنه عملکرد و رفتار تواندمی گل،
 ریزيبرنامه که رسدمی نظربخشد و به بهبود مؤثري

 بر بایستمی زعفران کودي صحیح مدیریت پیرامون
 و کوچکی(شود  انجام پرتراکم کشت سطح حسب

  ). c1393همکاران، 
 ییایمیو ش یمختلف آل يمطالعه و شناخت اثرات کودها

علوفه رشد بنه و عملکرد  يهابر عملکرد کالله، شاخص
ش سطح مصرف یزانشان داد که با اف یزعفران مزروع

رشد و  يها، اکثر شاخصگاويو  ییایمیش يکودها
ش یکه با افزایافت، در صورتیعملکرد زعفران بهبود 

ن صفات یاکثر ا یو مرغگوسفندي  يسطح مصرف کودها
ن مقدار اکثر یشتریب در کل. نشان داد یکاهش يروند

 ياستفاده از کودها يمارهایمورد مطالعه در ت يهاشاخص
مار کاربرد یها در تن مقدار آنیترو کم اويو گ ییایمیش

بر اساس  یبه طورکل اما. مشاهده شده است یکود مرغ
ان نمود که پاسخ یتوان بیمشابه م يهاشیج و آزماینتا

مانند  یر عواملی، تحت تأثياهیتغذ يمارهایزعفران به ت
ط کود، نوع خاك و ینوع کود، زمان و نحوه کاربرد، تقس

ک یرسد که کاربرد هر ینظر مبه. باشدیم یگزان بارندیم
باعث بهبود رشد و  یتا سطح مشخص یمصرف ياز کودها

 اثرات سمی و مزاحم تر از آنشینمو زعفران شده و ب
گردد و نقطه شروع کاهش یظاهر مبرخی عناصر 

. باشدیک از انواع کودها متفاوت میهر  يعملکرد، برا
نشان داد که استفاده از  پژوهشی نیزج یهم رفته نتايرو

 يو گوسفند) لوگرم در هکتاریک 300(اوره  ییایمیکود ش
تن  20( ين کود گاوییز سطوح پایو ن) تن در هکتار 40(

عملکرد زعفران  افزایشدر  ینقش قابل توجه) در هکتار
   ).b  1393رضوانی مقدم و همکاران،( دارد

اه ین گیپائ ياز کودیبا توجه به ناز سوي دیگر 
را بصورت  یائیمیش يتوان مصرف کودهایعفران، مز

ن یتواند تامیکه م یر کود دامینظ یآل يبا کودها یقیتلف
م و یتروژن، فسفر و پتاسیاز جمله ن ياهیکننده عناصر تغذ

بهدانی و (است را به حداقل رساند  عناصر کم مصرف
 عناصر متعادل که فراهمیاز آنجایی اما ).1384همکاران، 

 رشد و بهبود گل انگیـزي در مهمی بسیار نقش غذایی
؛ 1384بهدانی و همکاران، ( ءایفـا زعفـران دختري هايبنه

 ,a؛ رضوانی مقدم و همکاران،1390کوچکی و همکاران، 

b 1392 (نهاده مصرف منفی اثرات به توجه با. می کند-

کیزیلکایا، ( خـاك کیفی هايبـر شاخص شیمیایی هاي
 هـاينظـام در ویـژه زعفـران ـاهجایگ نیـز و) 2008

؛ 2010معایدي شهرکی، (پایـدار  و کـم نهـاده کشـاورزي
 بـر این کودها منفی و تأثیر )1390کوچکی و همکاران، 

حاتمی ساردشتی و همکاران، (زعفـران  تولیـد پایـداري
 توانرا می دامی کود به ویژه آلی کودهاي مصرف )2011

 قرار مدنظر ارزشمند گیاه این عملکرد افزایش راستاي در
 بطور زعفران مـزارع در چـهچنان رسـدمـی نظـر به .داد

 عناصر شـود، اسـتفاده دامـی کـود از پیوسـته و معمول
. گـرددمی تأمین مطلوب حد در گیاه نیاز مورد غذایی

 بومی دانش به مربوط مطالعات و ايمزرعه مشاهدات
 مؤید) 2004 کوچکی،( تحقیق اجراي مناطق در زعفران

 محصوالت تولید شرایط با زعفران تولید که است آن
 ظرفیت کننده مشخص و داشته زیادي سوییهم ارگانیک

 بهبود جهت زراعـی هايسیـستم ایـن بـاالي بـالقوه
   .باشدمی غذایی عناصر مصرف راندمان
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 از نمودند نیز گزارش) 2006(و همکاران  لیتـی
 گیاه ثقل مرکز و استقرار مبناي زیرزمینی هاياندام که آنجا
-ذخیره اندام دارايزعفران که  هگیا خصـوص  در ویـژهبـه

 مدیریت بنـابراین، تغییر ،باشدمی زیرزمینی اي
 بـا بهبود آلی هاينهاده مصرف مبناي بر خاك حاصلخیزي
 عملکـرد و رشـد افزایش بر عالوه خاك، خصوصیات

 تضمین درازمدت در نیز را بوم نظام محصـول، پایداري
 بر مثبت تأثیر با زیاد احتمالبه دامی کودبنابراین  .نمایدمی

 شـرایط خـاك، شـیمیایی و زیستی فیزیکی، خصوصیات
 با امر این که بخشیده بهبود هابوته رشد براي را ریزوسفر
 عنوانبه برگ سـطح افـزایش منجربـه گیاه، رشد تحریک

 را عملکرد اجزاي نهایت، در و دهش فتوسنتزکننده اندام
ن مصرف یارتباط ب ین رو، بررسیا از. بخشدمی بهبود

ل یبا روند تشک ییایمیا شیو  یاز منابع آل ییعناصر غذا
، )5شکل ( اهیگ یکیمراحل فنولوژ یدر ط يدختر يهابنه

نه کودها و یمصرف به یاز چگونگ یمناسب يتواند الگویم
به  و دیران را فراهم نمااز زعفیموردن ییعناصر غذا

 به دنیجهت رس در داریپا يکشاورز درکودها  تیریمد
 کاهش ضمن تا بپردازد یزراع يهاستمیس شتریب يداریپا

 ستیط زیمح حفظ به یزراع محصوالت دیتول يهانهیهز
  .گردد کمک زین

  
 زعفران گیاه رشد مختلف مراحل و گل تکامل چرخه - 5شکل 

  )1372صادقی، ( یکساله دوره یک در) مراحل فنولوژیکی(
 سـطح افـزایش بـا زمـانهم اخیـر، هايسال در

 یافته چشمگیري افزایش نیز آن تولید زعفران، کشـت زیـر
 محصوالت تولید جهان، در امروزه کهاین به توجه با. است

 حال در و است مطرح قانونمنـد بسـیار صـنعتی ارگانیـک
 و ژاپن کانـادا، الت متحـده،ایـا اروپا، اتحادیه در حاضر

 سـمت بـه حرکـت دیگـر کشـورهاي از بسـیاري در
 حرکت باشد،می چشمگیر ارگانیک محصوالت مصـرف

 کنندهتضمین تواندمی ارگانیک زعفـران تولید سمت به
 این خارجی بازارهـاي در ایـران رقیب بدون رقابت

 و کنندگانمصرف سالمت ءارتقا مهمتر آن از و محصول
 در محصـول این کشت مزارع و زیست محیط حفظ
 شکل استان در حرکت این خوشبختانه کـه باشـد، ایـران
 بزرگترین رضـوي خراسـان اسـتان .است کرده پیدا جدي

 عنـوانبـه و بـوده جهـان و ایـران در زعفـران تولیدکننده
-به است، شده شناخته ارگانیک محصوالت تولید پایلوت

 محصـول چنـد کـه باشـدمی کشور استان هـاتن کهطوري
 خارج به صادرات المللیبین گـواهی و تولیـد ارگانیـک

 نوع 10 اکنون و اسـت کرده دریافت ایران نام با کشور از
 تولیـد اسـتان در زعفـران جملـه از ارگانیـک محصـول

 هـايادویه از یکی زعفران دیگر سویی از. شودمی
 و است ایرانی خانوارهاي غذایی سـبد در پرمصـرف

 از استفاده بـه شـهري جامعـه در هـاییگرایش
شاهپوري و (اسـت  گرفتـه شـکل ارگانیـک محصـوالت

  ).1393همکاران، 
  
  رهیافت ترویجی و پیشنهادات ،يریگجهینت

 اسـتفاده براي گیاهان سایر همانند نیز زعفران
 عملکرد، اکثرحد به دستیابی و پتانسـیل محیط از بهینـه

 عناصر مصرف با مناسـب همراه مـدیریت اعمال به نیاز
 ها نشـانکه اکثر نتایج پژوهشجاییاما از آن .دارد غذایی
هاي کود و دامی کود تلفیقی و جداگانه کـه کاربرد دادند

 و زراعی داري خصوصیاتمعنـی طـور به شیمیایی
 داد، ثیر قرارتـأ تحـت را زعفـران کالله و گل بنه، عملکرد

 دامـی کـود تلفیقی کاربرد براي شرایط بهترین کهطوريبه
 گرفتن نظر در با ترتیب، بدین. آمد دست به و شیمیایی

 زعفران، تولید در اکولوژیک مدیریت بکارگیري لزوم
کودهاي  از چندساله، مزارع در ویژهبه شـودمـی توصیه

 با همراه) صورت تغذیه برگیهخصوصا ب( شیمیایی
 کنـونی وضعیت در که گردد استفاده دامـی کـود کـاربرد
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 افزایش در مؤثر گامی عنوانبه تواندمی ایران اقتصـادي
 کـاربرد همچنـین. شود قرارگرفته مـدنظر گیـاه ایـن تولید
 و خصوصیات آلـی مـاده محتـوي بهبـود بـا دامـی کـود

 نفوذ قبیل از هاییو تاثیر بر ویژگی خاك فیزیکوشیمیایی
 باعث خاك زهکشی و آبگذري ضریب خاك، به آب

 امر این که شده گیاه بـراي رشد ترمطلوب شرایط ایجاد
 به را کاللـه زعفران و گـل عملکـرد افـزایش نتیجـه در

منـاطق  در معمـوالً کـه آنجـا از بنـابراین،. داشت دنبال
 است، پایین نسبتاً خاك رطوبتی محتوي گیاه این کاشت

 لذا دهد،می رخ رطوبتی هايتنش کـه غالباًطـوريهب
 مـد مناطق این در را کـود دامی کـاربرد شـودمـی توصیه

 نیز در درازمدت توانـدمـی امـر ایـن کـه داد قـرار نظـر
بـر  عـالوه غـذایی عناصـر تـدریجی آزادسازي طریق از

 بهبـود موجـب محیطـی، زیست هايآلودگی کاهش
ن یها نشان داده که بیبررس .شود هامصـرف نهاده ییکـارا

مثبت و  یو عملکرد زعفران همبستگ یاستفاده از کود آل
تن  52تا  20انه یمصرف سال کهطوريبهوجود دارد،  ییباال

دنبال ش محصول زعفران را بهیدر هکتار افزا یکود دام
مصرف  اما ،)2011 همکاران، و بادي نقدي( داشته است

تروژن موجب کاهش یلوگرم کود نیک 100از  شتریب
ش از حد رشد یش بیعلت افزابه که احتماالعملکرد شده 

 یش گلدهیموجب افزا ريکود فسف اما باشدینه میسبز
  . شودیم

خاك از  یش مواد آلیافزا يکه برا یدر مناطق
کلش موجب  يشود کربن باالیکاه و کلش استفاده م

ت جذب یشود و قابلیم یمعدننیتروژن د یت شدیتثب
ل با ین دلیهمبه .دهدیداً کاهش میدر خاك را شدنیتروژن 
به  یاضافنیتروژن  يشه مقداریهم در خاك کلش مصرف

 کاربرد موثر نقشدر مورد این گیاه نیز  .شودیخاك داده م
 هـايشـاخص بهبـود در گندم کلش مالچ سطحی پخش
 کشت فتنگر نظر در با مشاهده شد که زعفران گل کمی

 آلـی مـاده میـزان با کشور خشک نیمه مناطق در زعفران
 فراهمی نیز و حرارتی و خشکی هايتنش وقـوع پـایین،

 محصول عنوان به گندم کلش مالچ کاربرد رطوبت، پایین

 هر تولید امکان تواندمی مناطق این در شـده تولیـد جانبی
  . کند فراهم را زعفران بیشتر چه

بر درجه  یبه خصوص کود دام یمصرف کود آل
زان رطوبت آن موثر بوده و یم يحرارت خاك و نگهدار

 جمعیت افزایش( مفید جانداران تعداد افزایش بر عالوه
 ،)میکروبی فعالیت و "هاباکتري و هاقارچ"میکروبی

 و هاپاتوژن همانند مضر جانداران کاهش باعث معموال
 يرا برا يط بهتریاحتماال شراگردند و می نیز گیاهی آفات

آزاد  .کندیه فراهم میاول یازها و گلدهیاد پیر و ازدیتکث
و تجمع  یموجود در کود دام ییعناصر غذا یجیشدن تدر

ده که امکان یش سن مزرعه موجب گردیها با افزاشتر آنیب
بعد فراهم  يهااه در سالیگ يها برااستفاده مناسب از آن

، موجب سهولت رشد بهبود ساختمان خاك یاز طرف .شود
  .شودیش عملکرد میت افزایدر نها وازها یپ

ورمی (و کمپوست  يگاو يمار کودهایت
) کمپوست پسماند شهريکمپوست بستر قارچ،  ،کمپوست

ک ین مورفولوژیو همچن یر را بر صفات زراعین تاثیبهتر
ر با اثر ین تاثیداشت که ا هاپژوهش اکثرزعفران در 

ن جهت حصول یبنابرا. کندیم يبرابرهاي شیمیایی کود
ت، عملکرد ماده یحداکثر وزن و تعداد بنه و در نها

 يبه جا) و کمپوست يگاو(یآل يخشک، مصرف کودها
توان یم ینیگزین جایشود که با ایه میتوص ییایمیکود ش

دار کاهش یپا يبه اصول کشاورز یابیدست يدر راستا
 يهام نظامبو ينده برایرا در آ یطیست محیز يهایآلودگ
  .کشور به ارمغان آورد یزراع

 از نظـر متغیرهــا تـریناهمیـت با از یکـی
 ارگانیـک و سالمت بخشاطمینان کــه کننـدگانمصـرف

 بوده ارگانیک برچسب بـودن دارا اسـت، محصـول بـودن
 مصرف بـر متغیـر ایـن مثبـت تـأثیر بـه توجه با. است
 ارتقـاء راهکارهـاي بـردن رکـا بـه ارگانیک، زعفران آتی

 به کمک کنندگان،مصرف نزد زیستمحیط جایگـاه
 و مصرفی غذایی مواد به نسبت مردم آگاهی افزایش
 به الزامحتی  و کـردن گیرهمه براي مکانیسمی طراحی
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  .شودمی پیشنهاد شود،می تولید ارگانیک صورتبه که زعفرانی براي برچسبی بـردن کـار
  

  عفهرست مناب
اثر سطوح مختلف کودهاي آلی و شیمیایی ، 1393 دل، خرمم، و س،  نامقی، نورزادهع،  مومن،ق، ع،  اسدي، .1

 بوم نشریه، (Plantago ovata Forsk) هاي کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزهبر عملکرد و شاخص
 . 373): 5(4 کشاورزي، شناسی

 رشدي خصوصیات بر آلی مواد اثرات بررسی،  1387نظري، ،و ر ف، مرادي، شیخ خ، شهبازي، ا، اسماعیلی، .2

 .14-22 :ص قاینات، زرشک و زعفران ملی همایش اولین ،(.Crocus sativus L) گیاه زعفران

 ، ارزیابی1393کالنتري،  مقدم، پ، کوچکی، ع،ر، فالحی، ح،ر، و ر، طاهرپور شجري، م، رضوانی اقحوانی .3
 زعفران، فناوري و زراعت نشریه،   (.Crocus sativus L)زعفران عملکرد و رشد بر خاك بافت اثرات

4)2 : (322-311. 

-پایان. رودشت يمنطقه هايخاك از برخی در خاك قلیاییت و شوري آماري زمین بررسی، 1378، م امینی، .4

  .اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزي، يدانشکده شناسی،خاك ارشد کارشناسی ينامه
ارزیابی روابط کمی بین ، 1384،رضوانی مقدمو پ،  ، م، نصیري محالتی ، ع، ر،کیکوچ ، م، ع،بهدانی .5

 هايپژوهش ، مجلهOn-farm مطالعه در مزارع کشاورزان: عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران

 . 1-14):1(3ایران،  زراعی

، ارزیابی اثر کودهاي آلی و شیمیایی بر 1392صادقی،   ب، و م، قادري، م، ع، بهدانی، ص، تیموري، .6
هاي در تربت حیدریه، مجله پژوهش  (.Crocus sativus L)خصوصیات مرفولوژیک و زراعی بنه زعفران 

  .36-47):  1(1زعفران، 
-، اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه1392چاجی، ن، خراسانی، ر، آستارایی، ع، ر، و ا، لکزیان،  .7

 .1- 12): 1(1هاي زعفران،هاي دختري در زعفران، مجله پژوهش

تأثیر وزن بنه مادري و سطوح ، 1392 ،خراسانی، م، و ر، بنایان اولپ،  رضوانی مقدم،ف،  حسن زاده اول، .8
، شریه زراعت و فناوري زعفران، ن (.Crocus sativus L) مختلف کود گاوي بر عملکرد بنه و گل زعفران

1)1 :(39-22.  
 بر بیولوژیک و شیمیایی کودهاي برخی مصرف ، تأثیر1393فراهانی،  ملکی س، حیدري، ز، بشارتی، ح، و .9

 .177-189) 3(2زعفران، فناوري و زراعت زراعی، نشریه زعفران و کیفی کمی خصوصیات

 مدت و دامی کود اثرات بررسی ،1392 عراقی، م، و ح، ی،تراب رحیمی، ح، ا، ترابی، م، دادمند، ح، رحیمی، .10
 گیاه ،Rhizoglyphus robini پیاز کنه جمعیت و زعفران عملکرد بر زعفران مزارع خاك دهیآفتاب

 .2 شماره ،36 جلد ،)کشاورزي علمی مجله( پزشکی

 اثر در زعفران زمینی زیر هاياندام تغییرات روند ، بررسی1393بشارتی،  ح، و فراهانی، س، ز، ملکی، رسولی .11
 . 295-312): 2(28، )آب و خاك علوم( خاك هايپژوهش شیمیایی، نشریه و زیستی، کودهاي آلی کاربرد

زعفران  عملکرد بر کودي مختلف هايسیستم اثر ، ارزیابی1394بشارتی،  ح، و فراهانی، س، ز، ملکی، رسولی .12
.)Crocus sativus L(31ایران،  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات هشیپژو-علمی دوماهنامه ، نشریه)2 :(

219-204 . 
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 Crocus(. زعفران رویشی ویژگیهاي برخی ، واکنش1394بشارتی،  ح، و فراهانی، س، ز، ملکی، رسولی .13

sativus L( خاك هايپژوهش گوناگون، نشریه کودي منابع به )35- 46): 1(27، )آب و خاك علوم. 

اثـر کودهـاي زیسـتی و  ،b 1392 ،ســیدي، م،و س ،ع، فیالبــی، ر،ع مقــدم،پ، کـوچکی،رضوانی  .14
مجله علوم زراعی ،  (.Crocus sativus L)شـیمیایی بـر عملکـرد گـل و بنـه هـاي دختـري زعفـران

  .234- 246): 3(15، ایران
 مقادیر و ختاری اثرات ،c 1392 ســیدي، س،م، و ع، فیالبــی، مال ع،ر، کـوچکی، مقــدم،پ، رضـوانی .15

 سال در  (.Crocus sativus L)زعفران انگیزيگل و دختري هايبنه برخصوصیات گندم کلش و کاه کاربرد
 .55-70): 1(1 زعفران، فناوري و زراعت نشریه دوم،

 ايتغذیه مدیریت اثر ،b 1393 شجري، اقحوانی م، و ر، ح، فالحی، ع،ا، محمدآبادي، پ، مقــدم، رضـوانی .16
 و علوم( باغبانی علوم نشریه ،(.Crocus sativus L) مزروعی زعفران گیاه در بنه رشد و لگ عملکرد بر

 .427-434): 3(28 ،)کشاورزي صنایع

، ارزیابی رشد و عملکرد a 1392رضوانی مقدم، پ، خرم دل، س، امین غفوري، ا، و ج، شباهنگ،  .17
هاي زعفران، کم بنه، مجله پژوهشتحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و ترا (.Crocus sativus L)زعفران

1)1 :(26-13. 

 بر نیتروژن بیولوژیک و شیمیایی آلی، منابع تأثیر مقایسه، a  1393،آزاد م، و م، ،سیدي ، پ،مقدم رضوانی .18
 ):30(2، مجله گیاهان دارویی و معطر ایران، ).Nigella sativa L( سیاهدانه در نیتروژن مصرف کارایی

274-260.  
 تـأثیر تحـت میکـوریزا و ازتوباکتر کارایی ، بررسی1386 آبادي، امیر م، ف، و رجالی، م، ر، کانی،ارد م، سیفی، .19

 اسـتان در KSC704 ايعلوفه ذرت کیفی و مورفولوژیکی صفات برخی روي بر نیتروژن سـطوح مختلف
 .نتهرا دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس ایران، خاك کنگـره علوم دهمـین مرکـزي،

 مصرفی سبد در ارگانیک زعفران جایگاه ،1393 م،ر، کهنسال، و قربانی، م، دوراندیش، آ، ا،ر، شاهپوري،  .20
 .107-114) : 2(3 زعفران، فناوري و زراعت نشریه ،)موردي مطالعه( آن بر مؤثر عوامل و خانوارها آتی

 ایران، نشریه شاورزيک هايخاك حاصلخیزي وضعیت اجمالی ، بررسی1392، بشارتی، حك،  شهبازي، .21
 .1-15): 1(1اراضی،  مدیریت

 زعفران، پیاز و برگ تولید بر حیوانی و شیمیائی کودهاي ، اثر1368 م، مهاجري، و م، رضوي، ب، صادقی، .22
  .خراسان مرکز صـنعتی ایران، و علمـی پژوهش هاي سازمان

لمی و صنعتی ایران  مرکز هاي عاثر وزن بنه در گل آوري زعفران، سازمان پژوهش ،1372،صادقی، ب .23
 .53ص  ،6شماره  ،خراسان

 و ورزي خاك مدت تأثیرکوتاه، 1386 اسدیان،ع، و ق،  نوروزي،ع، ا،  محبوبی،م، ر،  مصدقی،آ،  صفادوست، .24
  .91-101):11(41، نشریه علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، خاك ساختمانی هاي ویژگی بر دامی کود

 و زیستی دامی، کودهاي تأثیر مطالعه ،1392 سیاري، ح، م، و ع، م، بهدانی، س، مودي،مح ز، میاندهی، پورعلی .25
 هايپژوهش نشریه ،(.Crocus sativus L) زعفران عملکرد اجزاي و عملکرد بر بنه، اندازه و شیمیایی
 .73-84) : 2(1زعفران،

 .صفحه 336، ایران، مشهد ردوسیف دانشگاه، خاك علوم و مدیریت، 1381،پورکاسمانی، ع، م و، ه، فر فروغی .26
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 فسفر جذب بر شیمیایی و آلی کودهاي منابع و کاشت تراکم ، اثر1393، صحابی ،حم، و  سیدي،ح،  فیضی، .27
 .289-301): 2(4،شریه زراعت و فناوري زعفرانگیاه، ن رشد دوره طی دختري زعفران هايبنه توسط

، ارزیابی اثر تراکم باالي بنه و سه روش کاشت 1390ي، کوچکی، ع، تبریزي، ل، جهانی، م، و ع، ا، محمد آباد .28
، مجله علوم باغبانی ایران، هاو رفتار بنه (.Crocus sativus L)هاي زراعی زعفران بر برخی از ویژگی

4)42 :(391-379.  
نقش اندازه بنه مادري، کودهاي آلی و ، b1393، شهریارير، و ، ه، عزیزيس، م،  سیدي، ، ع، ر،کوچکی .29

نشریه زراعت و ،  (.Crocus sativus L)پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفرانولمحل
 .3-16): 2(1، فناوري زعفران

 در (.Crocus sativus L)زعفران  عملکرد ، ارزیابی1388گانی،  س، و ب، هللا نیا، نجیب ع، کوچکی، .30

 .163-172): 1( 7ایران، زراعی هايهشپژو داروئی، مجله گیاهان و غالت، حبوبات با مخلوط کشت

 انتشارات و فرآوري، تولید فناوري ، زعفران،1381 ع، مالفیالبی، و ع،کوچکی، م، ح، محصل، م، راشد کافی، .31
  .مشهد فردوسی دانشگاه

 مصرف کارایی بر کود نوع و مادري بنه اندازه ، نقشa 1393، م، سیدي،سعینی، م، و  جمشیدکوچکی، ع،  .32
  .243-254): 2(4زعفران، فناوري و زراعت زراعی، نشریه زعفران در نیتروژن

 مادري بنه اندازه و شیمیایی دامی، کودهاي اثر مطالعه ،d 1393 سیدي، س،م، و م، عینی، جمشید ع، کوچکی، .33
) : 1(2زعفران، هايپژوهش نشریه ،(.Crocus sativus L) زعفران عملکرد دختري و هايبنه هايویژگی بر

46-34. 

 هاي زراعی و رفتار بنهبررسی ویژگی، c1393، م، سیدي،مقدم، پ، مالفیالبی، ع، و س کوچکی، ع، رضوانی .34
 ،در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم (.Crocus sativus L)    زعفران هاي

 .144-155): 2(1،هاي زعفراننشریه پژوهش

 زعفران بنه و گل عملکرد بررسی ،e1393 سیدي، س،م، و ع، البی،مالفی پ، مقدم، رضوانی ع، کوچکی، .35

(Crocus sativus L.)  بوم نشریه دامی، کود میزان و کاشت تراکم به واکنش در کشت از پس اول سال در 
  .719-729): 6(4کشاورزي، شناسی

 مرکـز پژوهشـی گـزارش زعفـران، محصـول عملکرد بر مختلف منابع از آلی مواد تاثیر ،1390ر، ا، محمدزاده، .36
 .ص23  ،رضوي خراسان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقـات

 عملکرد و زراعی خصوصیات بر برگی پاشیمحلول و دامی کود اثر ،1394 خرمدل، س، و مالفیالبی، ع، .37
 .237-249): 4(3 زعفران، فناوري و زراعت نشریه ساله، شش مزرعه در (.Crocus sativus L)زعفران

 ،ذرت شیمیائی و ترکیب عملکرد، رشد، بر روي و فسفر تأثیر، 1367 ،نفیسی ،م و ،ع صمدي، ج، ،م ،ملکوتی .38
 .39- 64 :)4( 4، مقاالت خاك و آب موسسه تحقیقات خاك وآب مجموعه

 کاشت عمق و تراکم روش، اثر، 1387، دهدشتیع، ر، و م،  طبا، بنیم،  باشی، خواجهم، ر،  درباغشاهی، نادري .39
): 24(4، اصفهان منطقه در) Crocus sativus L(. زراعی زعفران مزرعه از برداري بهره مدت و عملکرد بر

643-657. 

 هايویژگی برخی بر زعفران مداوم کار و کشت اثر ،1394ح، شیرانی، و م،ع، عباسی،حاج ي، بیکی،هالل .40
 .97-107) : 2(3 ،زعفران هاينشریه پژوهش ،خاك شیمیایی و فیزیکی
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