
 

 عملکرد زعفران  بر  ازتهتأثیر کودهای 

 چکیده :

 شررر یری اللررر یی ییبخرررا  زعفررر یکی اررریییزی دارررراکیمیطر رررییریمت ررر ی ررر یکی د ررر یی ررر ی ررر ی

ییثررر ی یب ط رررییمنظررر طیبررر ی2004ی–ی2005شررر مییی رررعیم التررر یمطی رررا یزطیعرررییخشرررییمررری

شررر ییینجرررا ی گ یع لاررر میخشرررییریتررر یزعفررر یکیبررری ررر  ی ررر  یتتررر یمیطرییبررر یندتررر ر کیمختلررر 

رررراییتفرررامسییبرررای ررر یتاررر یطیرییتد اطرررراییسیندتررر ی یآم ندررر   ی ررر لفا یآزمرررا ریمطی الررر یبلررر  

رررراییزعفررر یک یآم ندرر   ییرط  یندتررر ی یآم ندرر  ی لاررردایریشررار  ییل ی  م ررر یی  رر ییزی اشررر ی رر ط 

ی25شرر یریبترر ییزیررراییع ررا مطیت ررا ی ارر  یNPK رر میبرر یسرر  یی ررییمرررایراترراطمطی دلرر    یی4

مطیی رررییمررررایراتررراط دلررر    یمطیی6طرزیبتررر ییزی اشررر  ی  مرررراییندت ر نرررییمختلررر یبررر یمدررر یکی

مطی ررییمرررایراترراطییبرر می رر ییزیتد ررراطیی14330شرر ییبدشررت  عیمدرر یکی ررر  یررر یتررال یی ررتفام 

 ررر یمطی رررییمررررایراتررراطیییزیتد ررراطیی8330آمررر یمطییالداررر ی  تررر  عیمدررر یکی ررر ییرط یب  ررر 

 رر  یصررف یمیطییبرردعی  مررراییمرر طمیآزمررا ریبرر یطرییآمرر ییررردرییثرر یمتنرریبرر یم رر یشررار ی

 رر  یمطی ررییمرررایراترراطییبرر می رر یی431نشرر ییبدشررت  عیع لارر میرزکیترر یزعفرر یکیبرر گیمشررار  

 ررر  یمطی رررییی224 ررر ی  تررر  عیمدررر یکیع لاررر میزعفررر یکیآمررر یمطییرررالییزیتد ررراطییرط یبررر یم ررر 

  م رر ییبدشررت  عیمدرر یکیع لارر میخشررییآم ندرر  ییاصرر یمرررایراترراطییبرر می رر ییزیتد رراطی رر لفا 

 رر ی  ترر  عی  م رر یمطییررالی رر  یمطی ررییمرررایراترراطییبرر می رر ییزیتد رراطییرط ییاصرر ی78زعفرر یکی

 رر  یمطی ررییمرررایراترراطییبرر می رر ییزیتد رراطی رر لفا یآم ندرر  یبرر یم رر یی40ع لارر میخشرریی دررا ی

یآم ی

 معرفی:

مطیند اررر  ی زعفررر یکییزیخررران یم یی     ا ررر یی ررر ی ررر یمطینررر یییی  مارررد ییریند ررر ی  مارررد ی

یزیل لررر  ی  ییی رررعی درررا یمطی شررر طراییمختلفررری2002میطمیسریطمریریر اررراطیک یشررر الیی ارررت  ی

 نررر ییمطیی ررر یکیزعفررر یکیمطیمرررییس یناررر  یرنررر  یی ررر یک یی تالدرررا یی رررواندا یتا ارررتاکیری شررر د یطشررر ی



 رر یط یی  1994یسندررایریر ارراطیکشرر مییبرر  شرر طیماننرر یی ررتاکیخ ی رراکی شرر یمرریبخررریب برریی

ترر  عییمر رر یلدرراکیمطیسرر  یخشرریی رر ی اللرر ی  مرر ینرراطنجییعنرر یکی رر یکن  منرر ی رر یزعفرر یکیبرر 

مطی ررر یزعفررر یکیمیطمییزعفررر یکیبررر ی ررر طیع ررر  یبتنررر یکیطنرررن یبررر ی یمیطریریت لدررر ی یصرررنتتیی

مطی ررر  یت لدررر یزعفررر یکی ررر ممرییی  شررر یمل رمرررا یشررر میی اررریییزساطمرررا  ل  ییی رررتفام یمررری

مطی ررررییی  1992میطمییبدرررر یمیریر ارررراطیکیسیم رررر رمییرلرررر میی رررر ییمطیی ررررعیزمدنرررر یت  د ررررا 

ری ررر می رررارییطرییت لدررر یزعفررر یکیبررر یی رررعییNPKم التررر یرشررر ی رررال یبررر یییم ا اررر ییثررر ی ی

ییسررر رمکیط رررد ن ی ررر یندتررر ر کیبدشرررت  عییثررر یطییطریییسررر ی ریم ررر یطیع لاررر می ررر یمیطمیینتدجررر 

یمرراییسیثرر ی  ررییبرر یع لارر می رر یمرریی رر یطمب خررییمرر یطمییمطی ندت ر نرربرر ی  مرررایییساررف ی ررایتتررا ی

یآلررری ررر بعیینظررر ررررای ررر ییزی ررر ی ررر یمطیب خرررییخرررا یییمشرررخ نداررر  یمتنرررییمیطبررر یصررر ط ی

یبررر ی ررر ییی ررر میمیمرررییت لدررر یزعفررر یکیبرررادب مکایبررر یییضرررتد یرارررتن ی اررریییزیسا ت طرررراییمدررر

یررررایخرررا ی لدا دررر یریشرررد دا یی  مررررایییزیینررر یز ییزیبررردریی رررتفام یتررراثد ی ی رررارریمنظررر ط

-شرر مییم التررا ی  لرریینشرراکمررییتاشررییمطی شرر یزعفرر یکیت صررد ی ررتفام ییزیم لرر  شرر  یی شرر 

ی ررر ییینتدجررر یبخرررریبررر م تاشررریی ررر میبررر یطرییع لاررر میزعفررر یکیمرنررر ی ررر ییثررر یم ل  مررری

یسرر ی ریع لارر می ٪33مرراط یبرر می رر یی5مطییت  د رریبدشررت  عیمدرر یکیع لارر میمطیمفرر  ی رر می

رررراییس ط ررر یریمررراط ییزییر دررر یبررراد ییمرررا یمطیبد لررر  ییزعفررر یکیمیمییطییبررر یخررر مییختفرررا 

ییین یطنررر یی درررا یزعفررر یکیمطیمرررا یس ط ررر یط شررر طریی ررر ط یمرررامطییرررراییلررر یکیب خ طمیطنررر یی ررر ط 

یست  رررنت یریبررر یییررررراییرررراییمررراط یریآت  ررر یما بررر ییییمیمررر یزنررر  یییدررراتییخررر میمطی ررر  ی

تاشررییررراییخرر میمتاررییی رر ییبنرراب ی عی رراطب میم لرر  لرر میمرر یمیبرر ی یییزیبرراطیکیبرر یطرییب گ

ی ی2004مطیما یماط یباداطی اطب مییی  یسیادنییریر ااطیک ی

یرط  یآم ندررر  یسارررفا یری ررر می رررارییبررر یطریییییبررر یییم ا اررر ییثررر ی ی ررر   یمختلررر یم التررر 

 دلررر    یمطی رررییمررررایراتررراطیییزییرط یبدتررر  عییثررر یطییمطیی100میمیشررر ی ررر ینشررراکزعفررر یکیینجا 

میمییمطی ررراطب میبدشرررت ییرط یع لاررر میطیی رررارریبرررایی رررعییرررا یسررر ی ریتتررر یمی ررر یمیشرررت یی ررر یی

لررر    ی ررر لفا یآم ندررر  ی دی50یییزی ررر می رررارییبررر یعرررالر یییترررعیب خرررییمررر یطمیی رررتفام ییزی ررر

ی یی1992میطین  میسبد یمیریر ااطیک ی  میرلییب یص ط یآماطییمتنییع لا میطییز ام



یثرر ی ی رراطب می  مررراییندت ر نررییمختلرر یبرر یطریی اللرر ییتخ رردعررر  ییزیینجررا یم الترر ییاضرر ی

یتت یمی  یری   یب گیزعف یکیب میی خشییریت 

 مواد و روش -2

ریی2004مطیی رررتاکی ررر  لیی شررر طیت  دررر یمطی رررا یزطیعررریییی رررعیت  درررریمطیشررر ی  ی  دتررری

رررراییزعفررر یکییزی ررریی شرررارطزییزیمراررر  یمیررت ا ررریی ررراس ین ل یمطی رررا یینجرررا یشررر یی  ط ی2005

ی2005ریی2004شرررر یی داررررراکیمطی ررررالاییط ررررالکیبررررییمینشرررر ا ی رررر  لییمطی ررررا ییتددرررر ی2003

 رررانتیی ررر یمیبرررایی رررتفام ییمطلررر ی25ریمطیممررراییمطیآرطم یشررر ن ی شررر یشررر ن یی دارررراکییزیط شررر ی

ررررراییشررر ن ییآزمررررا ریمطی ررر  یبل  ی ین د یشرررت 2003یزیطر یت صررردفییم لدنرررایریر ارررراطیکیس

 یآم ندررر  یندتررر ی  یآم ندررر  ی ررر لفا  ییرط  ی لاررردایشرررار یتفرررامسییبرررای ررر یتاررر یطیریترررنایتد ررراطیس

ییمطی ررانتد ت یی20یتررای0یع رررییزیشرر  ی  سترر یخررا یرررایین  نرر ییآم ندرر  یندترر ی  ییلرر یی  م رر ی

یی رررتاکییل شررر یی ررر   یم بررر هیبررر یمطختررراکیت  د رررا ییم  اررر یی  لررر  ییریخرررا یآزما شررر ا 

بدرران  یی ررعیی رر ی رر یخررا یی1آنررالد یخف صرردا یخررا یمطیلرر ر یشرر اط ییآنررالد یشرر یی   ررالی

مرر طمیآزمررا رییررارییباسرر یشررنییط ررییبرر م یی رر ییمشخفررا یخررا ینشرراکیمیمی رر یخررا ی ررای

خرررا یبرررایت لررر یبررر ییpH ییمدررر یکی1979بررر میسم لترررای ییبررر رکیمشرررا یشررر طیی%59ی3آرررریی

 یب  رر یآمرر ییمدرر یکیم ترر یییآلررییخررا یبررایت لرر یبرریس لدررا ی یی61ی8یی 1952 لرر گ ست رت  رر ی

 دلررر    یی4رررراییزعفررر یکی  ررر ییزی اشررر ی  ط یی %38ی4بررر میسیبرررادی طر یی اد ی رررد کیم  ررر م

ی50ریی15برررای  ررر یی یشررر ی  ط یررررایع رررا یرررراترررال  یمطیت رررا ی15_15_15سیNPK ررر میبررر یسررر  ی

 رررانتییی20ررراییزعفررر یکیمطیساصررل یشرر ن یی ررر ط تخرررریتارر یط اارراکیمطیرررر ی ررر طیمدلررییمترر یب

طرزیبتررر ییزی اشررر ی  مرررراییی25 شررر یشررر ن یییی رررانتییمتررر ی8متررر ییطرییطم ررر یریمطیع رررری

   دا یب میی36ری ت کیی6طم  یریی6ش ن ییآزما ریشام یندت ر نییمختل یب یزمدعییع ا 

 

 

 

 



ی

 

یییخف صدا یخا یم طع ی1 ر یل

%N O2K 

(Kg/Ha) 
5O2P 

(kg/Ha) 
محتووووا  %

 آلی

pH 310EC x   3CaCO

 کل
 %شن %رس %سیلت

0.876 612.7 85.72 4.38 8.61 257 3.59٪ 24/67 30.73 44.61 

ی

رط  یآم ندررر  یندتررر ی  یآم ندررر  ی ررر لفا یری لاررردایآم ندررر  یندتررر ی یبررر یرررر یترررال یبررر ی  مرررراییی

 دلرر    یندترر ر کیخررال یمطی ررییمرررایراترراطییبررایت لرر یبرر یآزمررا ریخررا یم ا رر  یریی6یارر ی

مطلررر ی رررانتیی ررر یمیی80ررررایطرزینررر یمطیصررر  یزرمیل ررر یآرطییرییمطیممرررایی  م ررر یی ررر یع رررا 

یریشرر  یآرطییل رر یتا یطررراییزی رر ی یررر ییزیطرزینرر ییصرر ط یبرر یترراز یرررایزعفرر یکشرر ن ییخشرری

ییتررراییت رررا یمرط ی لررر رینررر یییشررر  ی ررر مکیرزکخشرررییتررررییزیس ی نررر یخشررریییررررایزعفررر یک

ررراییزیآ رراکی ل رر گییل ی ررازییییبرر ی ی ررم ا رر  ی  میتا یطرررایی  رررررایبرر یتاتترر یمی رر یعدان یدررم

ییررررایبررر یم ررر یمطیصررر  یزرمیل ررر یآرط ررر ) 2002  رررریطر یررطمریریر اررراطیکیسییمرررام 

مطی ررر  یم التررر ی اللررر یخشرررییریتررر یزعفررر یک یتتررر یمی ررر یرییطتفرررا ی درررا یمررر طمیب ط ررریییشررر ن ی

یم طمیآنالد یآماطیی  یطی  س یییSPSS  یط  س ییی العا یب یم  یآم  یمطین  ییس یطی

 نتیجه و بحث

 رر  یی431مررر ی رر یبدشررت  عیرزکیترر ی دررا یزعفرر یکییزیتد رراطی رر میینتررا ایی ررعیم الترر ینشرراکیمرری

آمررر یری  تررر  عیمدررر یکیرزکیتررر ی درررا یزعفررر یکییزیتد ررراطی ررر میراتررراطییبررر یم ررر مطی رررییمررررای

 ییرزکیتررر ی2سلررر ر ییاصررر یشررر ی ررر  یمطی رررییمررررایراتررراطییی224آم ندررر  ی ررر لفا یبررر یمدررر یکی

بررر مییرزکیخشرررییزعفررر یکیمطیتد ررراطییشرررار ی ررر  یمطی رررییمررررایراتررراطییمطیتد ررراطیی237زعفررر یکی

 عیمدررر یکیریمطیتد رراطیآم ندررر  ی رر لفا یبرررای رر  یمطی رررییمرررایراتررراطییبدشررت ی78یرط یبرر یمدررر یکی

ا یمیمییمطیتد ررراطی ررر  یمطی رررییمررررایراتررراطیی  تررر  عیمدررر یکیرزکیخشرررییطییبررر یخررر مییختفررری40

 رر  یمطی ررییمرررایراترراطییبرر یم رر یآمرر ییشرر ر ی رر یمرررییمطیی41شررار یرزکیخشررییزعفرر یکی



 اسررر ییخات ررر یی2004نررر یم  یی30ریمطیتررراط  یبررر میی2004ی ت ررر ی رررا یی19ترررال یرررراییزیتررراط  ی

 رر یمطی ررییمرررایراترراطییری  ترر  عیمدرر یکی رر یی14330بدشررت  عیتترر یمی رر ییزیتد رراطییرط یبررای

 ی1999آمرر ییبددنررییریر ارراطیکیس رر یمطی ررییمرررایراترراطییبرر یم رر ی8330مطیتد رراطیشررار یبررای

میمنررر ی ررر ی ررراطب می ررر میسارررف یرررردری  نررر ییثررر ییبررر یطرییت لدررر یزعفررر یکیریرزکی ررر ییتدشرررندام

 دلرر    یمطی ررییمرررایراترراطییت لدرر یزعفرر یکیریی10ریی5ترر ر کیبرر یمدرر یکین یشرر ییمررای رراطب میند

یرزکی  یطیییس ی ریمیمی

ی یتأثد ی  مراییمختل ییز یب ییل ییع لا میزعف یک2ل ر ی

یییع لا میی
رزکیخشرررییزعفررر یکیس ررر  ی

یب ی ییمرایراتاطی 

رزکیتررر یزعفررر یکیس ررر  یبررر ی

ی ییمرایراتاطی 

یطتفررا ی دررا یس ررانتییمترر یبرر ی

ی دا  

ی  میتت یمی  یستت یمیب ی ییمرایراتاطی 

یشار ی8330ی60ی21ی237ی41

یآم ند  یندت ی ی12330ی54ی23ی312ی56

یآم ند  ی  لفا ی8666ی28ی23ی224ی40

ییرط ی14330ی52ی23ی431ی78

 لارررردایآم ندرررر  یی12660ی64ی23ی354ی64

یندت ی 

ی

 ی2004 یری رررر نریریر ارررراطیکیس2004س یریآ تررررا ی1998بررررایت لرررر یبرررر یم التررررا ی تاررررا یس

 ابنررر ییمطیی رررعیم التررر ی ررر میصررر ط یعررر  یرلررر میندتررر ر کی رررارریمررریمطیمرررریی لررر رییریمدررر  

تررراثد ییبررر ییطتفرررا ین یشررر ییبدشرررت  عیم ررر یطیبررر یم ررر یآمررر  ییطتفرررا ییزیتد ررراطی لاررردایآم ندررر  ی

ی6ی21تد ررراطیشرررار یبرررایب تررر یرترررا دعیتررر  عیمدررر یکیمشرررار  یشررر  یمطی/ رررانتییمت ی6ی23ندتررر ی یبرررای

 ررر ییثررر یمدررر یکی ررر میبررر یطرییرزکیخشرررییریتررر یبررر ییب تررر یمشرررار  ی  م ررر ییرن رررامی/ رررانتییمت 

متنرررییمیطییبررر یطرییتترر یمی ررر یرییطتفرررا ی درررا ییثرر یرررردری  نررر یی صرر ط یآمررراطییب ط ررریی  م رر ی

 یرررردری  نررر ییثررر یمتنرررییمیطیآمررراطییمطیت لدررر یزعفررر یکی1992مشرررار  ینشررر ییبدررر یمیریر اررراطیکیس

 یر چنررردعییثررر ی ی1992 ییبدررر یمیریر اررراطیکیسنررر   ین یسارررفا یاد اطررررایییرط یریآم ندررربررردعیت

یعندررایمط استنرر ی رر ییطت ررا ییبررردآ یبرر یطرییت لدرر یزعفرر یکیب ط رریی  منرر یNPKعناصرر یمترر نییس



نرر یطمیینتررا ایمررایبررایمشررار ی ی رراموات یرییت لدرر یزعفرر یکیریمدرر یکی رر میبرر ی رر طیمتنررییمیطییرلرر م

 یریم لدنرررررررایری2002  یرطمریریر اررررررراطیکیس1988طیریر اررررررراطیکیس یریمررررررررا1983ر ارررررراطیکیس

ی یر ارن ییمیش یی2003ر ااطیکیس

 نتیجه گیر 

ت ررر یشررر ی  یم طعررر یییی ررر  لییت  دررر  ی ررر مییرط یبدشرررت  عییثررر یطییبررر یطرییرزکیخشررریی درررا ی

برر ی ررارریت لدرر یمطییمیشرر ییتد رراطیآم ندرر  ی رر لفا یمنجرر یشررار یزعفرر یکیمطیم ا ارر یبررایتد رراطی

ییر ژ رررییسد   ل   ررریی  م ررر ییی رررعی رررارریم ارررعیی ررر یمطینتدجررر یشرررار یم ا اررر یبرررایتد ررراطی

ی رررد یی ررر میباشررر ییبدشرررت  عیمدررر یکیتتررر یمی ررر ییزیتد ررراطی ررر میییرط یری  تررر  عیمدررر یکی ررر ییزی

یتد اطیشار یب یم  یآم ی

یزینظرر یمرر یمیی رر باشرر یباسرر یشررنییط رریییمرریی رر ممیبا رر یباسرر یخررا یی رر یزعفرر یکیمطیآکی شرر ی

 شرر ی رررایبرر ییبدترر  عیخررا ی ررر یمرییخرر میخررا یبرراینفرر بیترر   ییخرر میی رر یآلررییبنرریی

شرر ن ییمطیی ررعیم الترر ینتررا اییررا یییزیآکیبرر می رر ی رر مییرط یبدشررت  عییثرر یطییبرر یزعفرر یکیتل ررییمرری

یی میطینش ن ییث ی یم   یمتنییسطرییرزکیخشییریت یزعف یکیمیش 
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