
 

 هاي دختري و گل زعفران  هاي بنه مطالعه اثر كودهاي آلی و شيميايی بر ويژگی

(Crocus sativus L.) 
  و احمد احمديان  ، علی تهرانی فر3، پرويز رضوانی مقدم*2، محمود شور زکیه شريعتمداری

 6936شهریور  63: تاریخ پذیرش     6936خرداد  79: تاریخ دریافت
 

هوای   مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بور ویژیوی   .6932. ، و احمدیان، ا.، عفر، شور، م، رضوانی مقدم، پ، تهرانی .شریع مداری، ز
 .736-918 (:9)6 ،زراعت و فناوری زعفران .(.Crocus sativus L)فران های دخ ری و یل زع بنه

 

 چکیده 

طی دو سا  در پاسوخ بوه کودهوای آلوی و شیمیایی آزمایشی  (.Crocus sativus L)ی بنه دخ ری و عملکرد زعفران ها یژییوارزیابی  منظور به 
 6کوودآلی در  شوامل   فاک ور او . شداجرا  مل تصادفی با سه تکرار در شهرس ان زاوهی کاها طرحآزمایش فاک وریل در قالب  صورت به 6937-39زراعی 
کمپوسوت زبالوه   ، (تن در هک ار 9) ، کود مرغی(تن در هک ار 6) کمپوست ورمی ،(تن در هک ار 91) ، کود یاوی(تن در هک ار 61) کود یوسفندی)سطح 
کیلویرم در هک وار اوره   611 به ترتیب نی روژن و فسفر)مصر  کود شیمیایی )در دو سطح یی کود شیمیاو فاک ور دوم ( و شاهد (تن در هک ار 3)شهری 

های دخ ری در سوا    صفات مورد بررسی در این پژوهش صفات کمی بنه. بود (شیمیایی و عدم مصر  کود( کیلویرم در هک ارسوپر فسفات تریپل 81و 
در هر بنه، قطر بنه و تعداد  ها جوانهواحد سطح، م وس  تعداد  در ارزیابی شامل وزن کل بنه ی موردها شاخص. و صفات یل در سا  دوم کشت بود کشت
مقایسه میانگین . بود کالله برداشت شاخصو  م رمرب  درو خامه  خشك کاللهوزنتر یل، ، وزنیل تعداد های وزنی،ی دخ ری به تفکیك در یروهها بنه

( بنه در م رمربو   778)مصر  کودشیمیایی + در تیمار شاهد  بیترت بهبنه  تعدادکلن داد که بیش رین و کم رین نشا موردمطالعهی مارهایتاثرات م قابل 
یرم  72/6679و  62/6829 بیترت به)کل بنه بیش رین و کم رین وزن. باشد یم (بنه در م رمرب  622)عدم مصر  کودشیمیایی + ی مرغ کودو در تیمار 
بوه  )و م وس  تعداد جوانوه  ( م رسان ی 27/7و  9 بیبه ترت)و م وس  قطر بنه ( م رمرب یرم در  29/2و  31/61 بیترت به)بنه و م وس  وزن ( در م رمرب 

تیموار  . آمد دست بهبا مصر  کود شیمیایی + عدم مصر  کود شیمیایی و تیمار شاهد + در تیمار کود مرغی  بیترتبه( بنه هرجوانه در  99/6و  8 بیترت
. را به خود اخ صاص داد( درصد 96/61)یرم  8تا  6/1و ( درصد 61/67)یرم  1از ا مصر  کودشیمیایی بیش رین درصد بنه در یروه وزنی کم ر ب+ شاهد 

یورم   6/66 از شو ر یبو ( درصود  61/68)یورم   66توا   6/67، درصد بنه در یروه وزنوی  (درصد 22/66) یرم 67تا  6/8 بیش رین درصد بنه در یروه وزنی
هوای   ویژیوی  بر تیمارهای موردمطالعه ن ایج مقایسه میانگین اثرات م قابل .آمد دست بهبدون مصر  کودشیمیایی + در تیمار کود مرغی ( درصد 98/96)

وزن  ،(بو  یرم در م رمر 61/62 و 71/91 بیترت به)تر یل وزن، (یل در م رمرب  96 و 617 بیترتبه)یل  تعدادداد بیش رین و کم رین نشانیل زعفران 
 بوه ) کاللوه  برداشت شاخص و( یرم در م رمرب  181/1و  689/1 بیترتبه)کالله وزن خشك ، (م رمرب در  یرم 663/1 و 119/1 بیترتبه) خشك خامه

داد ن وایج نشوان   . مصر  کودشیمیایی حاصل شود +  شاهد ماریتعدم مصر  کود شیمیایی و + ی مرغ کوددرن یجه مصر  ( 1166/1و  1187/1 بیترت
طوورکلی ن وایج ایون آزموایش نشوان داد کواربرد        به. بود او  سا  در دخ ری تولیدشده های بنه وزن مس قیم تحت تأثیر دوم سا  در زعفران یل عملکرد

 .های دخ ری زعفران و عملکرد زعفران داشت کودهای آلی در مقایسه با کود شیمیایی اثر بیش ری بر ویژیی بنه
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 مقدمه

ییوواهی چندسوواله و ژ وفیووت ( .Crocus sativus L)زعفووران 

 Gresta)است  (Iridaceae)م علق به خانواده زنبق  6تریپلو یدی

et al., 2008 ) ی کشواورزی و  هوا  یونوه ترین ارزش باو یکی از

 شواخه  سوه ادی آن، کاللوه  باشد که بخش اق ص یمدارویی جهان 

زعفران به دلیل تریپلو یود  (. Behnia,1993)حاصل از یل است 

صوورت رویشوی و از طریوق     بودن عقیم بوده و لذا تکثیر آن بوه 

 ,.Behnia,1993; Kafi et al)شوود   هوای آن انجوام موی    بنوه 

2002; Gresta et al., 2008; Hasanzadeh Aval et al., 

تورین تولیدکننودیان    ان یکوی از مهوم  باوجود اینکه ایور (. 2013

درصود از تولیود ایون ییواه و      31زعفران در جهان است و حدود 

 Koocheki)درصد سطح زیر کشت زعفران در دنیا  81بیش از 

et al., 2013; Hasanzadeh Aval et al., 2013) امّا میزان ،

عملکرد آن در مقایسه با کشورهای تولیدکننده بسیار پایین است 

 وری که م وس  عملکرد زعفران در ایران در سا  او  کشتط به

. باشود  کیلویرم در هک وار موی   8/6کیلویرم و در سا  دوم  79/1

کیلوویرم و در   1-6عملکرد زعفران در اسپانیا سوا  او  کشوت   

 ;Kafi et al., 2002)کیلویرم در هک ار است  61-67سا  دوم 

Hasanzadeh Aval et al., 2013 .)کرد زعفران در میزان عمل

هوای اسوت کوه     شدت م وأثر از انودازه و کخوایر بنوه     سا  او  به

خود در سا   ها رشد و نمو شوند و این بنه عنوان بذر کشت می به

عنوان بوذر ییواه    شوند که به های دخ ری می او ، سبب تولید بنه

های تولیدشده جدید نیوز   در سا  دوم محسوب خواهند شد و بنه

هوای بعود را تحوت توأثیر قورار       عملکرد سوا  درپی  صورت پی به

 ,.Amirshekari et al., 2007; Koocheki et al)دهنود   می

2007; Hasanzadeh Aval et al., 2013)های  ، با تحلیل بنه

یردند که این  های دخ ری تشکیل می مادری طی فصل رشد، بنه

شوند  ییری رشد زایشی و عملکرد فصل بعد می ها باعث شکل بنه

(Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al., 2012) ،

                                                                                           
1-Triploid geophyte 

 مرحلوه  از بعود  ییواه  موردنیواز  ف وسن زی کخیره مواد منب  چون

 ,.Alvarezorti et al)اسوت   اولیوه رشود   مراحول  در و خوواب 

از این رو رشود و عملکورد زعفوران در ارتبواط مسو قیم      ( 2004

باشود   می( بنه مادری)های مورداس فاده جهت کاشت  باکیفیت بنه

(Gresta et al., 2008; Nassiri Mahallati et al., 2007 ) و

های معمو  اصالح نباتات به دلیل  با توجه به اینکه تاکنون روش

هوای سووماتیکی زعفوران     داش ن سه سری کروموزوم در سولو  

 ;Kafi et al., 2002)پیشوورفت چنوودانی نداشوو ه اسووت   

Hasanzadeh Aval et al., 2013)  دسو یابی بوه    ، لوذا جهوت

 تحت ویژه عملیات به زراعی به های مرغوب و درشت مس لزم بنه

رشود   دوره طوی  در زعفوران  ییواه  بر حاکم ای تذذیه شرای  تأثیر

 Hasanzadeh Aval et al., 2013; Rezvani)باشود   موی 

Moghaddam et al., 2013a )توأمین  کارهوای راه ازجملوه  و 

داموی   کوود  ماننود  آلوی  ایکاربرد کوده با توان می غذایی عناصر

(Hassanzadeh Aval et al., 2013; Temperini et al., 

2009; Koocheki et al., 2014a; Koocheki et al., 

2014b )قوار    بس ر کمپوست و(Rezvan Moghaddam et 

al., 2013b )و شویمیایی   آلی کودهای تلفیقی کاربرد(Amiri, 

کود آلوی خواك مزرعوه را    هرچند اس فاده از . نمود اشاره( 2008

 شود، می خاك فیزیکی بهبود خصوصیات سبب خیز کرده وحاصل

است برخی از عناصر غذایی به مقدار الزم بورای ییواه    ممکن امّا

نیوز احسواس    تأمین نشده و نیاز به اس فاده از کودهای شیمیایی

 Behdani et al., 2005; Chaji et al., 2013; Asadi)شود 

et al., 2014.) بوه  بوین  مثبوت  رابطه یك تحقیقات اکثر ن ایج 

دهی دوره یل طو  با خاك طریق از شیمیایی کودهای کارییری

 Behdani et)اند  داده نشان را زعفران ییاه در عملکرد و افزایش

al., 2005; Hosseini et al., 2004; Asadi et al., 2014 .)

 برخوی  بور  شویمیایی  و آلوی  کودهای اثر در آزمایشی وجود بااین

 توسو   زعفوران  دخ ری یبنه زراعی و مورفولوژیك خصوصیات

 ,.Teimori et al., 2013; Asadi et al)و همکواران   تیموری



 022      های دختری و گل زعفران  های بنه مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی

 هوای  بنوه  کول  وزن کم ورین  کوه  شد یزارش و بررسی( 2014

 کود مصر  تیمار با و یردید دست آمده در تیمار شاهد مشاهده به

تحقیق چواجی   ن ایج .نداشت داری معنی اخ ال  NPKشیمیایی 

 سطح افزایش با که داد نشان( Chaji et al., 2013)و همکاران 

تعوداد آن کواهش    و افزایش زعفران دخ ری های بنه وزن فسفر،

 دخ ری های بنه وزن نی روژن، مصر  میزان افزایش با امّا یافت،

های ناسویر و   ن ایج بررسی .کرد پیدا افزایش ها آن تعداد و کاهش

 NPKکوه کواربرد    نشان داد( Nasser et al., 2012) همکاران

به همراه کوود داموی   ( کیلویرم در هک ار 31و  61، 91ترتیب به)

م رمکعوب در   9)و ورمی کمپوسوت  ( تن در هک ار 61)بس ر دام 

کیلویرم  91/2منجر به افزایش عملکرد زعفران به میزان ( هک ار

 بوه ( Omidi et al., 2009)همکواران   و امیودی . در هک ار شد

 زعفوران  خشوك  کاللوه  عملکورد  افوزایش  در مؤثر تذذیوه  نقش

 ی دوره در هک وار کیلویرم نی روژن در  691 کود اعما  درن یجه

همکواران   و امیدی. کردند اشاره (مرداد اواخر)اس راحت  یا خواب

(Omidi et al., 2009) عملکرد افزایش در مؤثر تذذیه نقش به 

 .کردنود  اوره اشواره  کوود  اعموا   هدرن یجو  زعفران خشك کالله

در بررسوی اثور   ( Jahan & Jahani, 2006)جهوان و جهوانی   

دهوی  بر یل (و مرغییوسفندی  یاوی،)کودهای شیمیایی و آلی 

 تعداد یول زعفران اعالم داش ند که کودهای حیوانی باعث تولید 

بیش ر در واحد سطح و افزایش وزن خشك کالله شد و همچنین 

 ,.Rezvani Moghaddam et al)همکواران   و مقودم  رضوانی

 را زعفران خشك نیز کالله و تر یل عملکرد بیش رین نیز( 2010

 جوامی  .دانسو ند  داموی  و شویمیایی  کودهوای  اعموا   درن یجوه 

 در( Jami-alahmadi et al., 2009)همکواران   و االحمودی 

 علول  از یکوی  خراسوان،  زراعوی  های اکوسیس م روی بر مطالعه

. دانسو ند  آلوی  کودهوای  از را اسو فاده  زعفوران  دعملکور  برتوری 

 ,.Rezvani Moghaddam et al)همکواران   و رضوانی مقودم 

2013a )زیس ی در یا و آلی کودهای مصر  که نمودند بیان نیز 

 انودازه بنوه،   افزایش جای به بنه، کاشت از پس اب دایی های سا 

 طوور  به .شود می خاك در دخ ری های بنه تعداد افزایش به منجر

 عملکورد  اجوزای  و عملکورد  روی بور  حیووانی  کودهای اثر کلی

 Kafi et)اسوت   شده یزارش شیمیایی کودهای از بیش ر زعفران

al., 2002) بنابراین افزایش عملکرد مزارع زعفران کشور منوط ،

اکثور  . های مرغوب و درشت در سا  او  اسوت  به اس فاده از بنه

موزارع   یواز جهوت کشوت را از   تولیدکنندیان زعفران، بنوه موردن 

نمایند که اغلب به دلیول کوچوك و ریوز     چندساله خود تأمین می

ها جهت کاشت در مزارع جدید مناسوب نیسو ند، به ور     بودن آن

صوورت   های بذری مرغوب درشت در مراکز خاصوی بوه   است بنه

 Mohammad)ساله، تهیه و در اخ یار کشاورزان قرار ییرد  یك

Abadi et al., 2011; Hasanzadeh Aval et al., 2013 .)

در ارتبواط بوا    هوای مرغووب و درشوت    لذا جهت دس یابی به بنوه 

 توأثیر  ویوژه  عملیات به زراعی بوه  مس لزم افزایش عملکرد زعفران

رشود زراعوت    دوره طی در زعفران ییاه بر حاکم ای تذذیه شرای 

 منظور دس یابی به هد  موذکور آزموایش   باشد که به زعفران می

 رسی کاربرد کودهای آلی و شیمیایی برتعداد و عملکورد یول و  بر

 .های زعفران مطالعه یردید بنه

 

 ها روشمواد و 

ی کامول  هوا  بلووك فاک وریل در قالوب طورح    صورت آزمایش به 

آبواد از توابو    ی در روس ای شهنا مزرعهتصادفی با سه تکرار در 

عوورض  بوا  یدریوه  ح تربوت کیلوم ری  71شهرس ان زاوه واق  در 

 93 دقیقه شومالی و طوو  جذرافیوایی    76درجه و  99جذرافیایی 

بوه   یام ری از سوطح در 6181دقیقه شرقی و ارتفاع  96درجه و 

 61) کود یوسفندیشش نوع کود آلی شامل  فاک وراو . اجرا آمد

 6) کمپوسوت  ورمی ،(تن در هک ار 91) کود یاوی، (تن در هک ار

کمپوسوت زبالوه   ، (در هک وار تون   9) کود مرغوی ، (تن در هک ار

و  مصور  )و شاهد و فاک ور دوم شامل ( تن در هک ار 3)شهری 

 611قوادیر بوه ترتیوب    بوا م ( .N.P)عدم مصر  کود شویمیایی  

طی  (در هک ار سوپر فسفات تریپل کیلوویرم 81یلویرم اوره و ک
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قبوول از انجووام آزمووایش، از    . بوود  6937-39ی زراعی ها سا 

یوری  ی طور تصادفی نمونوه  م ری خاك بهن یسا 91عمق صفر تا 

نیز خصوصیات  7و در جدو   6که ن ایج آن در جدو   انجام شد

مبنای تعیین . است شده دادهمصرفی نشان  شیمیایی کودهای آلی

از کودهای آلی مصرفی بر اساس آزمایش  هرکداممیزان مصر  

 ,Sifola & Barbieri)شده اعما  شود   یهتوصی روژن و نخاك 

شوده بور اسواس     یوین تعالزم به ککر اسوت کوه مقوادیر    (. 2006

ی آلوی در سوا    از کودهوا در صد از عناصر غذایی  91ی آزادساز

 .او  تعیین یردید

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورداستفاده -1جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of used soil 

 کربن آلی
Organic carbon 

)%( 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

)%( 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 پتاسیم
Potassium 

 (ppm) 

 شاخص واکنش
pH 

 هدایت الکتریکی
EC 

 (dS.m-1) 

 بافت خاک
Soil texture 

0.881 0.083 14.8 253 7.9 1.3 
 لومی شنی

Sandy Lom 
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Table 2 - Chemical characteristics of used organic fertilizers 
 کربن آلی

Organic carbon 

)%( 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

)%( 

 فسفر
Phosphorus 

)%( 

 پتاسیم
Potassium 

)%( 

 شاخص واکنش
pH 

 هدایت الکتریکی
EC 

(dS.m-1) 

 آلی یکودها

Organic fertilizers 

39.78 5.1 0.68 2.38 6.15 8.5 
 رغیکود م

Hen manure 

20.85 2.06 0.78 1.64 7.8 6.1 
 کمپوست شهری

Urban compost 

7.8 0.45 0.22 0.68 9.25 3.4 
 یاوی کود

Cow manure 

7.8 0.94 0.23 0.8 7.5 4.2 
 یوسفندی کود

Sheep manure 

15.7 0.73 0.44 0.18 8.1 1.6 
 ورمی کمپوست

Vermi compost 

 

دیسوك و تسوطیح زموین در     عملیات تهیه زمین شوامل شوخم،  

ی زمین، تیمارهوای  ساز آمادهپس از . انجام یردید 37یورماه شهر

بودین ترتیوب کوه    . اعموا  شود   ککرشوده ی هوا  نسبتکودی در 

ی آلی کامالً پوسیده اب دا نرم و سرند یردیود و سوپس بور    کودها

توا   اساس سطح هر کرت و تیمار مربوطه توزین و قبل از کاشت

کشوت  . طوور کامول مخلووط شود     با خاك بهم ر  سان ی 71عمق 

 9×6یی بوا ابعواد   هوا  کورت در  6937یورماه سا  شهرزعفران در 

 بوا  م رمربو  بنه در  611ردیفی و با تراکم  صورت بهمربعی و م ر

م ر در  یسان  61م ر و فاصله روی ردی   یسان  61ردی   فاصله

ه م ور فاصول   7بین هر تکرار . م ری انجام یرفت یسان  69عمق 

در نظر یرف وه   م ر یسان  91 ها کرتراهرو و فاصله بین  عنوان به

یرم ان خاب و سوپس   6 – 8یاز از یروه وزنی موردن یها بنه .شد

 69ی خووارجی آموواده و بووا دسووت در عمووق هووا فلووسبووا حووذ  

برای انجام آبیاری با توجه به عر  . شدند کشت خاكسان یم ری 

وه ییواه مرجو  و مقودار    منطقه و با داش ن تبخیور و تعور  بوالق   

ی م فوواوت رشوود ییوواه زعفووران هووا دورهضووریب ییوواهی بوورای 

(Azizi-Zohan et al., 2008; Kafi et al., 2002 .)9111 

 71آکر،  9آبووان،  69، مهوور 6نوبووت  2م رمکعووب در هک ووار در 
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اردیبهشووت انجووام، بووا  69اردیبهشووت و  6فووروردین،  9اسووفند، 

من قول و توسو     ها کرتاتیلنی به  یپلی ها لولهاس فاده از شبکه 

مطالعوه   منظوور  بوه  .کن ور حجموی آب مصورفی کن ور  یردیود    

با خواب ییاه در  زمان ها در پایان فصل رویش هم خصوصیات بنه

 6) م رمرب  9/1 معواد هر کرت از موساح ی  در ،خردادماهاوایل 

و  شوده  خوارج از خاك ها  بنه ها، حاشیهو با حذ   (م ر 9/1× م ر 

هوا،   بنوه دخ وری، وزن کول   هوای   بنوه تعداد کول   اتی ازجملهصف

م وس  قطر بنه و م وس  تعوداد جوانوه در هور     م وس  وزن بنه،

از  هوا  بنوه بورای تعیوین وزن   . یردیددر واحود سوطح تعیوین  بنه

همچنوین  . هزارم یورم اسو فاده شود    6 دقت باترازوی دیجی الی 

 د ر پاسووخ بووه   هوا  بنوه  تعوداد جهت مطالعوه به وور تذییوورات   

، 1توا   6/1هوای   یوروه از نظور وزن در   ها بنهتیمارهای آزمایشی، 

 بنودی  یرم طبقه 66و بیش از  66تا  67،6/67تا  6/8 ،8توا  6/1

موورد   ها یروه بین در ها آنشدند و سپس درصد و نحوه پراکنش 

تواند اثر  با توجه به اینکه مدیریت کودی نمی .ارزیابی قرار یرفت

ر صفات یل بالفاصله پس از اسو فاده در سوا  کشوت    چندانی ب

داش ه باشد لذا در این مطالعه از اطالعات یل تولیدشده در سوا   

 .پوشی شد و اطالعات یل در سا  دوم برداشت شد کشت چشم

ی زعفران آغاز ده یلبا شروع  زمان همی در سا  دوم بردار نمونه

روزانوه   صورت به ها یل ز اب ودا توا ان هوای فوصل یلودهیا. شد

تعووداد یوول   وزن تریل،  و سپسی و شمارش یردیدند آور جم 

خاموه  + نسبت کاللوه  و خامه خشك،  کاللهوزن در واحد سطح، 

 .تعیین شد شاخص برداشت کالله و به یل خشك

سوا    7طوی   موردمطالعهی ها شاخصیری تمامی ی اندازهپس از 

آنوالیز   SAS 9.2اری آمو  افوزار  نورم با اس فاده از  ها دادهآزمایش، 

ی دانکون  ا دامنوه ها از آزمون چنود   یانگینمشدند، جهت مقایسه 

(19/1p≤ )اس فاده یردید. 
 

 بحث و نتایج

 تأثیر تیمارهای آزمایش بر ویژگی موردمطالعه بنه زعفران

 دار یمعنو نقوش موؤثر و    از حواکی  آزمایش واریانس تجزیه ن ایج

تعوداد و  بور صوفات   لعوه  تیمارهای موردمطااثرات ساده و م قابل 

م وس  قطر بنوه، م وسو  تعوداد    ، م وس  وزن بنه ،وزن کل بنه

داشوت  ی دخ ری به تفکیوك وزن  ها بنهتعداد جوانه در هر بنه و 

(p≤0/05( ) 9 جوودو .)  ن ووایج مقایسووه میووانگین اثوورات سوواده

م وسو    ،وزن کل بنهکودهای آلی نشان داد بیش رین و کم رین 

بوه  نه، م وس  تعوداد جوانوه در هور بنوه     م وس  قطر ب، وزن بنه

 بوه  (.1جودو   )آمود   دست بهی و شاهد کود مرغدر تیمار  بیترت

 عنووان  بوه داموی   ژهیو بهکودهای آلی  که اس فاده از رسد یم نظر

خصوصیات رویشوی   بهبود بریك عامل تذذیه آلی نقش مفیدی 

به دلیول افوزایش سوهم     اح ماالًزعفران داش ه باشد که این امر 

بهبوود تخصویص ایون موواد بوه       جوه یدرن تولید مواد ف وسن زی 

افزایش تعداد و وزن کل بنوه و قطور    بالطب ی مخ ل  و ها اندام

نیوز  ( Nehvi et al., 2010)که نحوی و همکواران   شود یمآن 

ی آلوی  هوا  نهواده بهبود رشود زعفوران را در شورای  اسو فاده از     

نجا که کودهای همچنین از آ. همچون کود دامی یزارش نمودند

 دارنود  خواك وزن مخصوص ظاهری  کاهش برآلی نقش مؤثری 

(Abdel-Sabour & Abo-Seuod,1999; Sharifi Ashoor 

Abadi,1998) همچنین با اس فاده از این کودهای آلی با بهبود ،

ی زعفوران،  هوا  بنوه  شرای  فیزیکی خاك بورای رشود و توسوعه   

 بهبودکه این امر  ودش یمی دخ ری را باعث ها بنهافزایش تعداد 

دهوی و عملکورد زعفوران در    پ انسویل یول   کننده نییتعو  دهنده

ی هوا  نهواده با افزودن  توان یم، بنابراین باشد یمی بعدی ها سا 

خیوزی آن، پ انسویل تولیود    بهبود حاصل جهیدرن آلی به خاك و 

عملکورد زعفوران را بهبوود بخشوید      تیو درنهای دخ ری و ها بنه

(Nehvi et al., 2010 .) امیری(Amiri, 2008 )  نیز اسو فاده از

رشد و تعداد بنه زعفران معرفی  شیبرافزاکود آلی را عاملی مؤثر 

 .کرد

ن ایج مقایسه میانگین مصر  و عدم مصر  کود شیمیایی نشان 

م وس  قطور  ، م وس  وزن بنهوزن و تعداد کل بنه، داد بیش رین 
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ثر مصر  کود شویمیایی  ا در بنه و م وس  تعداد جوانه در هر بنه

با  اس فاده از کود شیمیایی رسد یم به نظر (.9جدو  )حاصل شد 

ی سری  آن نسبت به تجزیه تودریجی کودهوای   آزادسازتوجه به 

تسری  رشد عملکرد بنه  یك عامل مؤثر در عنوان به تواند یمآلی 

 دلیول رسد به به نظر می(. Perner et al., 2007)زعفران باشد 

 هوای دخ وری در هرسوا ،    زعفران و تولید بنوه  ییاه درش ماهیّت

 سوا   به نسبت هرسا  در زعفران ییاه زیرزمینی و هوایی بخش

 ;Kumar et al., 2009) یابود  موی  بیشو ری  توسوعه  قبول 

Koocheki et al., 2014a) توأثیر  تحوت  توانود  می افزایش این 

 نضوم  که باشد تر بزرگ مادری های بنه در باالتر غذایی اندوخ ه

 منجور  تر، یس رده ای ریشه سیس م ایجاد در ییاه توانایی افزایش

 واحد در بیش ر خشك ماده تولید و غذایی عناصر جذب افزایش به

یکی از عوامل مؤثر در تکمیول   عنوان بهفسفر  یردد که می سطح

 Nassiri Mahallati et)ی زعفوران دخالوت دارد   هوا  بنهکخایر 

al., 2007; Koocheki et al., 2014a .)است بوا   شده یزارش

تور امّوا بوا تعوداد     ی درشوت هوا  بنهافزایش میزان فسفر در خاك، 

و همچنین با افوزایش میوزان نی وروژن در     شود یمکم ری تولید 

کوه   شووند  یمی مادری فعا  ها بنهروی  ی موجودها جوانهخاك 

ی دخ وری ولوی بوا کواهش وزن     ها بنهباعث افزایش تعداد  خود

 ,.Amir Ghasemi, 2001; Chaji et al)سوت  هموراه ا  ها بنه

نشان دادند که ( Sofi et al., 2008)صوفی و همکاران . (2013

در ییواه زعفوران بوا مقودار فسوفر بکوار        شده جذبغلطت فسفر 

در زموان   شوده  اسو فاده همبس گی دارد و مواد غذایی  شده یرف ه

 کاشت ییاه زعفران مورد جذب ییاه در سوا  او  قورار یرف وه و   

ن وایج تحقیوق   . است ریذاریتأثبعد از جذب بر عملکرد کمی ییاه 

ان نی روژن موجود در خاك زمی دیگری نشان داد، در شرایطی که

بیش از حد نیاز ییاه باشد، رشود رویشوی ییواه زیواد شوده و بوا       

کاسو ه  هوا   آناهری از م وسو  وزن  وخو  هوای  بنهایش تعداد زاف

 (.Teimori et al., 2013)شود  می

مشاهده شد با ( .Gladiolus sp)تحقیقی بر روی پیاز یالیو  در 

های دخ ری تولیدشوده افوزایش یافوت     کاربرد نی روژن، تعداد بنه

(Borrelli, 1984) .    ن ایج پژوهش دیگر نشوان داد کوه کواربرد

یی و یا همراه با فسفر و پ اسویم موجوب افوزایش    تنها بهنی روژن 

 رضووانی . (Korkut et al., 1997)ی دخ وری شود   ها بنهتعداد 

 نیز (Rezvani Moghaddam et al., 2012)همکاران  و مقدم

 جوه یدرن  زعفوران  یهوا  بنوه  وزن و تعداد افزایش مشاهده ضمن

 فراهموی  توأثیر  تحوت  را افزایش این قار ، بس ر کمپوست کاربرد

 خصوصیات بهبود و فسفر و نی روژن ژهیو به غذایی عناصر بیش ر

 .آلی دانس ند ماده افزایش از ناشی خاك یبیولوژیک و فیزیکی

ن ایج مقایسه میوانگین اثورات م قابول مصور  و عودم مصور        

تعدادکل بنوه  که بیش رین  کودشیمیایی با کودهای آلی نشان داد

( بنوه در م رمربو    778) با مصر  کود شیمیایی+ در تیمار شاهد

( یرم در م رمربو   69/6829)وزن کل بنه  بیش رین. دست آمد به

 9)م وس  قطر بنه ، (م رمرب یرم در  31/61)و م وس  وزن بنه 

در تیمار کود ( هر بنهجوانه در  8)و م وس  تعداد جوانه ( سان یم ر

با + تیمار شاهد. آمد دست بهبدون مصر  کود شیمیایی + مرغی

مصر  کود شیمیایی بیش رین درصد بنه در یروه وزنی کم ور از  

را به خود ( درصد 96/61) یرم 8تا  6/1و ( درصد 61/67) یرم 1

یورم   67تا  6/8 درصد بنه در یروه وزنیبیش رین  .اخ صاص داد

یورم   66توا   6/67 ، درصود بنوه در یوروه وزنوی    (درصد 22/66)

در تیموار  ( درصود  98/96)یورم   6/66 از ش ریب و (درصد 61/68)

 نیو کم ور آمد  دست بهبدون مصر  کود شیمیایی + کود مرغی

 بدون مصر  کود شویمیایی + یکود مرغبنه در تیمار تعداد کل 

یورم در   72/6679)کل بنه و کم رین وزن (بنه در م رمرب  622)

م وسو   ، (م رمربو  یورم در   29/2)و م وس  وزن بنوه  ( م رمرب 

در  جوانوه  99/6)و م وس  تعداد جوانه ( سان یم ر 27/7)قطر بنه 

 شود  حاصول  ییایمیشو مصور  کوود   + در تیمار شواهد  ( بنه هر

ن ایج حاصوله بوا ن وایج رضووانی مقودم و همکواران        .(6 جدو )
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(Rezvani Moghaddam et al., 2014 )  باشود  یمو در تضواد .

 ,.Rezvani Moghaddam et al)رضوانی مقودم و همکواران   

بنوه در   موردمطالعهیزارش کردند بیش رین مقدار صفات ( 2014

رین مقودار  تیمارهای کودهووای شوویمیایی و یوسوفندی و کم و    

 .آمد دست بهدر تیمار کاربرد کود مرغی  ها آن

اسوت،   شوده  دادهنشوان   6بر اساس ن ایج حاصله که در جودو    

مصور  کودهوای آلوی و شویمیایی بیشو رین تعوداد و        جهیدرن 

یورم در   6/1-1و  6/1-8ی ها اندازهی دخ ری در ها بنهعملکرد 

یورم   8التر از ی بوا ها بنهبا مصر  کود شیمیایی و + تیمار شاهد

بدون مصر  کوود شویمیایی   + ی مصر  کود مرغی مارهایتدر 

یی حاصل از کود غذا عناصرفراهمی  رسد یم نظر به. حاصل شد

ی دخ ری تا سطح ها بنهمشابه کود آلی، منجر به رشد  شیمیایی،

 یورم  8ی دخ ری بیش از ها بنهو تسری  در رشد  شود یمیرم  8

 باشد یم خاك دراهمی عناصر غذایی مس قیم وابس ه به فر طور به

(Rezvani Moghaddam et al., 2013a .)   از سووی دیگور

ی در شو ر یبمصر  کودهای آلی در مقایسه با کودشیمیایی اثور  

یورم بوه    6/8ی دخ وری بوا وزن بویش از    ها بنهتعداد و عملکرد 

عملکورد کول    جوه یدرن  و( درصود  8/76 و درصود  9/73)ترتیب 

ن وایج  (. 9 و 1 جوداو  )درصود داشوت    9/67ی دخ ری توا  ها بنه

 Hassanzadeh)حاضر با ن وایج سوایر محققوین مطابقوت دارد     

aval et al., 2013; Koocheki et al., 2014b.)  دار یمعنو 

ممکن است بوه   ککرشدهی ها شاخص ازنظربودن کودهای دامی 

دلیل تأمین موادآلی، بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 

ی آلوی  کودها ر عناصر غذایی حاصل از مصر  یی کمشوو آب 

 ;Mando et al., 2005)در مقایسوه بوا کوود شویمیایی باشود      

Safadoust et al., 2007; Limon-Ortega et al., 2008 )

در مقایسوه بوا کودهوای    ( داموی  ژهیو و بوه )بنابراین کودهای آلی 

یرمی داش ه  8شیمیایی نقش بیش ری در افزایش رشد بنه باالی 

 .باشد

 

 های گل زعفران تأثیر تیمارهای آزمایش بر ویژگی -ب 

تواند اثر چندانی بور صوفات    با توجه به اینکه مدیریت کودی نمی

یول در سووا  کشووت داشوو ه باشود، لووذا در ایوون مطالعووه صوورفاً   

 ن وایج . خصوصیات یل در سوا  دوم موردبررسوی قورار یرفوت    

اثورات   ردا یمعنو نقوش موؤثر و    از حاکی آزمایش واریانس تجزیه

تر وزن ،یل بر صفات تعدادتیمارهای موردمطالعه ساده و م قابل 

، نسوبت کاللوه و   ر واحد سوطح و کالله د وزن خشك خامهیل، 

داشووت  کاللووه برداشووت شوواخص وخامووه بووه یوول خشووك   

(p≤0/01)( 2 جدو) . ،تور  وزنن ایج نشان داد بیش رین تعداد یل 

اخص برداشت یل، وزن خشك کالله و خامه در واحد سطح و ش

تیموار عودم   (. 8جودو   )آمود   دست به کالله در تیمار کود مرغی

یول، وزن   تور  وزنمصر  کود شویمیایی بیشو رین تعوداد یول،     

خشك کالله و خامه در واحد سطح و شاخص برداشت کاللوه را  

ن ایج مشابه ن ایج تحقیق جهوان و جهوانی   (. 3جدو  )تولید کرد 

(Jahan & Jahani, 2007 ) نقش موؤثر کواربرد کوود    حاکی از

 هرسوا  تشوکیل یول در    .باشد دامی در افزایش عملکرد یل می

وابس ه به کخیره مواد ف وسن زی در بنه زعفران در فصل زراعوی  

ی کوه بنوه در طوی سوا  بعود، موواد       طور به باشد یمقبل از آن 

ی جدید و همچنوین  ها بنهف وسن زی مازاد خود را جهت تشکیل 

 نود ینما یمو ی زیرزمینوی من قول   ها اندامآغازش و تکامل یل به 

(Kafi et al., 2002)        و ایون افوزایش ممکون اسوت بوه دلیول

، رشد و اسو قرار زودتور   ها شهیراندوخ ه غذایی بیش ر، رشد سری  

 در بنوه  و سون  انودازه و از طرفوی   باشد یمبنه دخ ری در خاك 

 Nassiri)دارد  بسوزایی  تأثیر زعفران کالله و یل نهایی عملکرد

Mahallati et al., 2007); (Koocheki et al., 2006); 

(Pandey et al., 1979.) 
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بین مواده آلوی خواك و عملکورد یول       دادها نشان برخی بررسی

 (Munshi, 1994)زعفران همبس گی مثبت و باالیی وجود دارد 

که افزایش ماده آلی خاك با تحت توأثیر قوراردادن خصوصویات    

کوشیمیایی خاك مانند تعدیل درجه حرارت، فراهمی رطوبت فیزی

بندی و کاهش سوخ ی خواك در تسوری  و افوزایش      خاك و دانه

 ,.Rezvani Moghaddam et al)باشود   دهوی موؤثر موی    یول 

2013a); (Foroughifar & Pour Kasmani, 2002 .)

 کواهش  ،هوا  خاکدانه ساخ ار بهبود خاك، آلی مواد نسبی فراهمی

 ظاهری مخصوص وزن کاهش نیز و خاك سطح در هسل تشکیل

 بوه  منجور  هوا  بنوه  رشود  دادن قرار ریتأث تحت با توانند یمخاك 

 Foroughifar & Pour)شووند   زعفوران  یول  عملکرد افزایش

Kasmani, 2002).  امیری(Amiri, 2008 ) کوه  یزارش کورد 

 شویمیایی  و خصوصیات فیزیکی بهبود به منجر دامی کود کاربرد

 افوزایش  و کواتیونی  تبواد   ظرفیوت  آلی، مواد میزان ندمان خاك

لذا بررسی  شد، خاك در و کلسیم پ اسیم نی روژن، مانند عناصری

( Yasmin & Nehvi, 2013)ن ایج تحقیق یاسومین و نحووی   

کاربرد کودهای آلی ازجملوه ورموی کمپوسوت،    نیز نشان داد که 

 .شددامی نیز باعث افزایش عملکرد زعفران 

ایسه میانگین اثرات م قابل کود شیمیایی و کودهای آلی ن ایج مق

تر یول  وزن ،(یل در م رمرب  617)یل  تعداد بیش رین نشان داد

یورم در   119/1) وزن خشوك خاموه   (یورم در م رمربو    71/91)

 برداشوت  شواخص  ،(یورم در م رمربو    689/1)، کاللوه  (م رمرب 

مصور  کوود   کود مرغی همراه با عدم  ماریت در( 1187/1) کالله

 ن وایج حاصوله مشوابه ن وایج    (. 61 جودو  )شیمیایی حاصل شود  

 و فروتوس( Rezaian & Paseban, 2007)رضا یان و پاسبان 

ن وایج حاصوله بوا    . باشد می( Frutos et al., 2010)همکاران  و

 Rezvani Moghaddam et)ن ایج رضوانی مقدم و همکواران  

al., 2014 ) م و همکوواران رضوووانی مقوود. باشوود یموودر تضوواد

(Rezvani Moghaddam et al., 2014 ) یووزارش کردنوود

یول در تیمارهوای    موردمطالعهی ها شاخصبیش رین مقدار اکثر 

در تیموار   ها آنکودهوای شویمیایی و یوسفندی و کم رین مقدار 

دلیول تفواوت در    رسود  یمبه نظر . آمد دست بهکاربرد کود مرغی 

یات فیزیکوی و شویمیایی   ن ایج ناشی از شرای  اقلیموی، خصوصو  

شواهنده   ن وایج تحقیقوات  . باشود  یمو محصوو    تیریمد وخاك 

(Shahandeh et al., 1990 )   نشان داد در بین انوواع کودهوای

درصود   81توا   66ییواه زعفوران،    آلی و شیمیایی موردمطالعه در

-تذییرات عملکرد یل وابس ه به فاک ورهای مربووط بوه حاصول   

اس فاده، نی وروژن   قابل د آلی، فسفرخیزی خاك ازجمله میزان موا

 & Jahan)جهوانی   و جهان .معدنی و پ اسیم تبادلی وابس ه بود

Jahani, 2007 )بر شیمیایی و آلی کودهای تأثیر مطالعه در نیز 

 خشك نیز وزن و یل تعداد در افزایش بیش رین زعفران، دهییل

 .کردند مشاهده دامی کود کاربرد درن یجه را زعفران کالله

ن ایج مقایسه میانگین اثرات م قابل کود شیمیایی و کودهای آلی 

تور یول   وزن ،(یل در م رمربو   96)یل  تعدادکم رین  نشان داد

یورم در   663/1) وزن خشوك خاموه   (یورم در م رمربو    61/62)

 شواخص  ،(یرم در م رمرب  181/1)کالله وزن خشك ، (م رمرب 

مراه بوا مصور  کوود    ه شاهد ماریتدر ( 1166/1) کالله برداشت

کوه کواربرد    رسود  یمو  نظور  به(. 61جدو  )شیمیایی حاصل شد 

کودهای شیمیایی بدون کواربرد کودهوای آلوی توأثیر کموی بور       

عملکرد زعفران داش ه باشد کوه بوا ن وایج حاصوله از صوادقی و      

 .مطابقت دارد( Sadeghi et al., 1992)همکاران 

یل و وزن خشوك   تر وزن، یل تعداد، 61 جدو با توجه به ن ایج 

 کود ازی بیش دار یمعن طور بهاز کودهای دامی  اس فاده درکالله 

باشود کوه در کنوار اثورات سووء کواربرد کودهوای        شیمیایی موی 

مدت و درازمودت  شیمیایی و خصوصیات شیمیایی خاك در کوتاه

(Liu et al., 2010; Zhengchao et al., 2013) برتری کود ،

آزادسازی تودریجی   لیدل به تواند یمیی دامی نسبت به کودشیمیا

م عاد  عناصر غذایی در کنار افزایش م عواد  عناصور    و فراهمی
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 Rezvani)غووذایی در کنووار افووزایش موواده آلووی خوواك باشوود 

Moghaddam et al., 2010); (Mohammdi Aria et al., 

2010); (Safadoust et al., 2007); (Herencia et al., 

 بوا  مقایسه آلی در کودهای کی از دالیل برتریممکن است ی(. 2007

-آب دلیول  بوه  نی روژن مصر  و کارایی جذب ازنظر شیمیایی کودهای

کووچکی و همکواران   . باشود  شویمیایی  منبو   از نی روژن شویی بیش ر

(Koocheki et al., 2014a)   یزارش کردند تعدادیل، عملکورد

بیش از کوود   داری طور معنی تر زعفران درن یجه کود دامی به یل

کوه   طووری  ؛ بوه (درصود  6/66و  1/68ترتیوب  بوه )شیمیایی بود 

یرم در  میلی 1/27معاد  )باالترین عملکرد کالله خشك زعفران 

ن وایج  دست آمود کوه بوا     درن یجه مصر  کود دامی به( م رمرب 

 یوزارش شوده اسوت بوا افوزایش      .دارد مطابقوت  حاضور مطالعه 

 مصور  کودهوای   از شوی نا خواك  در نی وروژن  میزان ازحد بیش

 به نسبت کربن دادن قرار تأثیر تحت با است ممکن آلی و معدنی

 کاهش عملکورد  درنهایت و دهی یل در تأخیر به منجر نی روژن،

 (.Shahande, 1990) شود زعفران

 

 گیری نتیجه

خیزی خاك توق  نسبت به حاصل نسب اً کم ایرچه زعفران ییاهی

عنووان بسو ر کاشوت،     ی آلوی بوه  باشد، ولی اس فاده از کودها می

هوای دخ وری،    دنبوا  آن بهبوود وزن بنوه    و به سازی رشد بهینه

طور کلوی ن وایج    به. عملکرد یل و کالله زعفران را به دنبا  دارد

آزمایش حاکی از آن بود که کاربرد کودهای آلوی در مقایسوه بوا    

های دخ ری زعفران  های بنه کود شیمیایی اثر بیش ری بر ویژیی

-یورم بوه بواال بوه     8های با وزن  بیش رین و کم رین بنه. تداش

بوا مصور  کوود شویمیایی و تیموار      + ترتیب در تیمار کود مرغی

 .با مصر  کود شیمیایی حاصل شد+ شاهد

 

 موردمطالعه گل زعفران تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی های یژگیو( میانگین مربعات)تجزیه واریانس  -7جدول 
Table 7- Analysis of variance (mean of square) for studied flower characteristics of saffron as affected by organic and 

chemical fertilizers 

شاخص 

 برداشت کالله
Harvest 

index 
for stigma 

نسبت کالله و 

 خامه

 به گل خشک
Stigma/ style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مترمربع
Dry style 

weight  
g.m-2)) 

خشک  وزن

 در کالله

 مترمربع
Dry stigma 

weight  
g.m-2)) 

تر گل  وزن

 در

 مترمربع
Fresh 

flower 

weight 
 

g.m-2)) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

No.m-2)) 

درجه 

 یآزاد
df 

 منابع تغییرات
Source of variation 

0.00 0.00002 0.00002 0.00001 2.55 6.25 2 
 تکرار

Replicate 

0.00003** 0.008** 0.005** 0.200** 325.0** 7569.0** 1 
 کود شیمیایی

Chemical fertilizer (F.) 

0.000007** 0.002** 0.024** 0.048** 200.34** 1654.26** 5 
 کود آلی

Organic manure (M.) 

0.000008** 0.002** 0.029** 0.047** 173.28** 1793.86** 5  F. × M. 

0.00000001 0.000008 0.00004 0.00009 1.26 4.21 22 
 خطا

Error 

3.31 3.94 4.22 3.44 3.82 3.82  
 ضریب تذییرات

 %C.V.)) 

 .باشند ینم دار یدارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اخ ال  معن های یانگیندر هر س ون، م
In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan’s Multiple Rang Test. 
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 زعفران گلموردمطالعه  های یژگیمقایسه میانگین اثر کودهای آلی بر و -8جدول 
Table 8- Mean comparisons for the effects of organic fertilizers on studied flower characteristics of saffron 

شاخص 

 برداشت کالله
Harvest index 

for stigma 

 

نسبت کالله و 

به گل  خامه

 خشک
Stigma/style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 در خامه

 مترمربع 
Dry style 

weight  
g.m-2)) 

خشک  وزن

 رد کالله

 مترمربع 
Dry stigma 

weight  
g.m-2)) 

 تر گل در وزن

 مترمربع
Fresh flower 

weight 
 

g.m-2)) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

No.m-2)) 

 الی منابع کود
Organic fertilizer source 

0.0028d 0.143cd 0.104e 0.205e 28.87c 60.16e 
 یکود یوسفند

Sheep manure 

0.0036b 0.122e 0.111e 0.3129b 28.33c 77.33c 
 یکود یاو

Cow manure 

0.0023f 0.146c 0.151c 0.253c 31.89b 80.00b 
 ورمی کمپوست

Vermi compost 

0.0052a 0.165b 0.279a 0.453a 39.49a 100.00a 
 کود مرغی

Hen manure 

0.0024e 0.176a 0.162b 0.228d 23.01e 54.00f 
 کمپوست شهری

Urban compost 

0.0032c 0.142d 0.132d 0.256c 25.31d 65.50d 
 شاهد

Control 
 .باشند ینم دار یدارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اخ ال  معن های یانگیندر هر س ون، م

In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan’s Multiple Rang Test. 

 

 موردمطالعه گل زعفران های یژگیو مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی بر -9جدول 
Table 9- Mean comparisons for the effects of chemical fertilizer on studied flower characteristics of saffron 

شاخص 

 برداشت کالله
Harvest index 

for stigma 

نسبت کالله و 

 خامه

 به گل خشک
Stigma/ style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مترمربع
Dry style 

weight  
g.m-2)) 

خشک  وزن

 در کالله

 مترمربع
Dry stigma 

weight  
g.m-2)) 

 تر گل در وزن

 مترمربع
Fresh flower 

weight 
 

g.m-2)) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

No.m-2)) 

 کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

0.0023b 0.164a 0.144b 0.210b 26.48b 58.33b 
 یمصر  کود شیمیای

Application NP 
 

0.0042a 0.134b 0.169a 0.359a 32.49a 87.33a 
 عدم مصر  کود شیمیایی
No application NP 

 

 .باشند ینم دار یدارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اخ ال  معن های یانگینهر س ون، مدر 
In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan’s Multiple Rang Test. 
 

 وزن مس قیم تحت تأثیر یل در سا  دوم ن ایج نشان داد عملکرد

های دخ ری تولیدشوده در   بنه. بود او  سا  در تولیدشده های بنه

های مادری  عنوان بنه که به پایان فصل رشد زعفران در سا  او 

ای در طو  فصول  توجه طور قابل به برای سا  دوم مطرح هس ند

او  تحت تأثیر مثبت منواب  کوود آلوی و شویمیایی      رشد در سا 

مورداس فاده قراریرف ه بودند که این اثر مثبوت در تولیود یول در    

کاربرد کودهای آلی در مقایسه بوا کوود   . سا  دوم نمود پیدا کرد

های دخ ری  های بنه شیمیایی در سا  او  اثر بیش ری بر ویژیی

  عناصور غوذایی   رسود توأمین م عواد    به نظر می. زعفران داشت

های دخ ری در سا  او ،  ویژه از منب  کود آلی و رشد به ر بنه به

منجر به افزایش تعداد و عملکرد یل زعفران در سا  دوم اجرای 

 .آزمایش یردید
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 موردمطالعه گل زعفران تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی های یژگیو مقایسه میانگین اثر متقابل -11جدول 
Table 10 - Mean comparison for the interaction effects of organic and chemical fertilizers on studied flower characteristics of 

saffron 

شاخص 

 برداشت کالله
Harvest 

index 
for stigma 

 نسبت کالله و خامه

 به گل خشک
Stigma/ style ratio 

to dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مربعمتر
Dry style 

weight 

g.m-2)) 

خشک  وزن

 در کالله

 مترمربع
Dry stigma 

weight 

 g.m-2)) 

 تر گل در وزن

 مترمربع
Fresh 

flower 

weight
 

g.m-2)) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

No.m-2)) 

 منابع کود
Fertilizer source 

 کود آلی
Organic 

fertilizer 

 کود شیمیایی

Chemical 

fertilizer 

0.0011i 0.156c 0.101gh 0.101i 23.62d 42.33f 
 یکود یوسفند
Sheep 

manure 

A
p

p
li

ca
ti

o
n

 o
f 

N
P

 
ی
یای
یم
 ش
ود
 ک
 
صر
م

 

0.0034d 0.156c 0.102gh 0.303d 28.20c 62.66d 
 یکود یاو

Cow manure 

0.0016h 0.190a 0.198c 0.227fg 27.99c 65.00d 
 ورمی کمپوست

Vermi 

compost 

0.0023g 0.175b 0.152e 0.221g 28.78c 58.00e 
 کود مرغی

Hen manure 

0.0026f 0.159c 0.229b 0.238f 28.42c 66.00d 
 کمپوست شهری

Urban 

compost 

0.0029e 0.148d 0.080i 0.169h 21.88d 56.00e 
 شاهد

Control 

0.0045b 0.129f 0.107g 0.309cd 34.12b 78.00c 
 یکود یوسفند
Sheep 

manure 

N
o

 a
p

p
li

ca
ti

o
n
 o

f 
N

P
 
ی
یای
یم
 ش
ود
 ک
 
صر
م م
عد

 

0.0037c 0.088h 0.121f 0.322c 28.47c 92.00b 
 یکود یاو

Cow manure 

0.0030e 0.103g 0.104gh 0.280e 35.79b 95.00b 
 ورمی کمپوست

Vermi 

compost 

0.0082a 0.155c 0.405a 0.685a 50.20a 142.00a 
 کود مرغی

Hen manure 

0.0023g 0.193a 0.094h 0.218g 17.60e 42.00f 
 کمپوست شهری

Urban 

compost 

0.0034d 0.136e 0.184d 0.344b 28.75c 75.00c 
 شاهد

Control 
 

 .باشند ینم دار یدارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اخ ال  معن های یانگیندر هر س ون، م
In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan’s Multiple Rang Test. 
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Abstract 

In order to study the effects of organic and chemical fertilizers on replacement corms and flower 

characteristics of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was conducted in a factorial layout based on 

randomized complete block design with three replications in a farm at Zaveh, Iran in the growing season 

of 2013-2014 The experimental treatments were all combination of six types of organic fertilizers (Sheep 

manure (10 t.ha
-1

), cow manure (30 t.ha
-1

), vermi compost (6 t.ha
-1

), hen manure (5 t.ha
-1

), urban compost 

(9 t.ha
-1

) and control and using and not using chemical fertilizer (Nitrogen (100 kg.ha
-1

)+Phosphate (80 

kg.ha
-1

)). The studied criteria included: total weight  of corm per square meter, average number of buds 

per corm, diameter of corm and number of replacement corms in each weight categories (0.1-4g, 4.1-8g, 

8.1-12g, 12.1-16g and more than16.1g), number of flowers, fresh weight of flowers, stigma and style dry 

weight per square meter, and harvest index of stigma. The results showed that the simple and interaction 

effects of  using and not using chemical fertilizers and organic fertilizers on all studied criteria were 

significant. Control+chemical fertilizer and hen manure+without chemical fertilizer treatments produced 

the highest and lowest total corm number (228 and 177 corm per in m
2
), respectively. The highest and 

lowest total corm weight (1876 and 1623 g.m
-2

, respectively), average single corm weight (10.94 and 7.75 

g.m
-2

, respectively), average corm diameter (3 and 2.72 cm, respectively) and average number of buds (8 

and 1.33 bud per corm, respectively) were obtained in hen manure+without chemical fertilizer and 

control+chemical fertilizer treatments, respectively. Control+chemical fertilizer produced the highest 

replacement corms at the weights of 0.1-4 (12.64%) and 4.1-8g (10.31%) categories. The highest 

percentage of number of replacement corms at 8.1-12 (16.77%), 12.1-16 (18.10%), and more than 16.1g 

(31.38%) weight categories were shown in the hen manure+ without chemical fertilizer treatment. Hen 

manure+without chemical fertilizer and control+ chemical fertilizer treatments produced the highest and 

lowest number of flowers (142 and 56 flower per square meter, respectively), fresh flower weight (50.20 

and 17.60 g.m
-2

, respectively), stigma dry weight (0.405 and 0.169 g.m
-2

, respectively), style dry weight 

(0.685and 0.080 g.m
-2

, respectively), harvest index of stigma (0.0082, 0.0011, respectively), respectively. 

The results showed that flower yield in the second year was directly affected by the weight of 

replacement corms which were produced in the first year. Overall, the results of the present study 

revealed that the application of organic fertilizer compared with chemical fertilizers had superior effect on 

replacement corms and yield criteria of saffron. 

Keywords: Diameter of corm, Fresh flower weight, Stigma dry weight, Stigma harvest index, 

Number of flower.  
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