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 چکیده

همچنین عملکرد اقتصادی زعفران با اساتفاده از ماواد آلای اصا ح      به منظور یافتن و توصیه روشی ذهت بهبود رشد رویشی و زایشی،

های اصالی و ساه عامال ورمای      عنوان کرتهروزه ب 03و  03، 93سه دور آبیاری : های خرد شده شامل کننده خاک، آزمایشی بصورت کرت

در ( 9919 -19)های فرعی به مدت ساه سااز زراعای     عنوان کرت ترکیبی همچنین شاهد به تراکوتم و بلور آی آ بصورت ساده وکمپوست، 

نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی کلیه صافات کمای و کیفای ماورد     . مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه اذرا شد

بناه دختاری در متار     0/939)و بنه دختری ( برگ در کلنی 1/39)که بیشترین تعداد متوسط برگ  طوری به (.p ≤ 0.01)دار بود  مطالعه معنی

همچنین بااتترین عملکارد   . کمپوست با تراکوتم و بلور آی آ حاصل شد با کاربرد ترکیب ورمی ترتیب روزه به 03در تیمار دور آبیاری (  مربع

روزه باا کااربرد تلفیقای ساه گاناه بلاور آی آ،        03در تیماار دور آبیااری   ( گال در مترمرباع   2/303)متوسط رشد زایشای شاامل تعادادگل    

در تیمار ( گرم در هکتار کیلو 8/23)و عملکرد اقتصادی ک له خشک ( کیلو گرم در هکتار 2/2031)کمپوست و تراکوتم، عملکرد گل تر  ورمی

بیشترین عملکرد ماواد ماؤثره شاامل کروساین     . دست آمد  ی کمپوست در ساز سوم بهروزه با کاربرد تلفیقی بلور آی آ و ورم 93دور آبیاری 

روزه با کاربرد تلفیقی ورمی کپوست و بلاور   03در تیمار دور آبیاری ( درصد 0/9)روزه و پیکروکروسین  93در تیمار دور آبیاری ( درصد0/99)

کمپوست، بلور آی آ و تراکوتم در ساز سوم حاصل  اربرد ترکیبی سه گانه ورمیروزه با ک93در تیمار دور آبیاری ( درصد 1/2)آی آ و سافراناز 

روزه با کاربرد ترکیبی بلور  03در مترمکعب در تیمار دور آبیاری ( ک له خشک)کیلوگرم  3319/3باتترین کارایی آی مصرفی به مقدار  . شد

کاه  نتیجاه ایان  . تمام صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شااهد باود  کمترین عملکرد در . کمپوست در ساز سوم مشاهده شد آی آ با ورمی

منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موذود  روزه به 03ترکیبات آلی اص ح کننده خاک را به صورت تلفیقی و با اعماز دور آبیاری  توان می

 .فاده قرار دادو بهبود عملکرد کمی وکیفی گیاه زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک مورد است
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 مقدمه

گیااهی علفای،    .Crocus sativus L))گیاه دارویای زعفاران   

چند ساله، بدون ساقه هوایی از تیاره زنبقیاان و از نظار ینتیکای     

ذنسای و  بوده لذا تکثیرآن باه رو  غیار    3x= 24)=(2nعقیم

ک لاه  .گیارد  توسط ساقه زیر زمینی بنام پدایه یا بنه صورت مای 

بهاا،   ای گاران  خشک مادگی آن بعنوان زعفران تجااری و ادویاه  

مصارف مختلفی در صنایع غذایی ودارویی داشته و از آن در طب 

عنوان ضد افسردگی و آرام بخش، ضد نفخ، مقوی معده  سنتی به

با وذود ایان کاه کشاور     .شود می و ایجاد قاعدگی زودرساستفاده

ایران در بین کشورهای تولید کننده زعفاران مقاام نخسات را از    

نظر سطح زیر کشت و تولید سالیانه دارد، ولی میانگین عملکارد  

آن در مقایسه با تولید متوساط عملکارد ذهاانی ایان محصاوز      

 (.Kumar et al., 2009)باشد  اندک می

غم افزایش ساطح زیار کشات    متاسفانه در سالیان اخیر علیر

زعفران، عملکرد اقتصادی در واحد سطح باه دتیال مختلاز از    

ها  شامل گرم شدن هوا و بدنباز آن کااهش  ترین آنذمله مهم

های ذوی وکمباود رطوبات خااک و عادم آبیااری       میزان بار 

، عادم  کافی، عدم تأمین مواد آلی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

ساز  33در مقایسه با  د و رعایت تاریخ کاشتکاشت بنه استاندار

ترین عوامال  کمبود رطوبت خاک از مهم. قبل کاهش یافته است

ها  به شدت  ها و بنهکاهش عملکرد زعفران است زیرا رشد برگ

 ,.Kafi et al)باشد متاثر از شرایط رطوبتی  و عوامل خاکزی می

ن کاشات،  عوامل زیادی مانند اقلایم، بافات خااک، زماا    (. 2006

تراکم و عمق کاشت، آبیاری و نوع تغذیه در دستیابی به کمیت و 

سازایی دارناد    کیفیت بهینه و عملکرد اقتصادی زعفران نقش باه 

(Sadeghi et al., 2014.) رساد   بر این اساس ضروری به نظر می

های نوین ذهت تأمین رطوبات و عناصار    کارگیری فناوری که به

ه، با استفاده از ترکیبات آلی اصا ح  غذایی ضروری مورد نیاز گیا

کننده خاک مانند ورمی کمپوست و  پلیمرهاای ابار ذااری ریاز     

ترکیب شرایط را  برای بهباود رشاد و نماو و عملکارد زعفاران      

 . فراهم نمود

استفاده از ترکیبات آلی به طور غیر مستقیم از طریق فاراهم  

و همچناین  آوردن عناصر معدنی مانند نیتروین، فسفر و پتاسایم  

عناصر کم مصرف برای ریشه، بهباود سااختار خااک و افازایش     

نفورپذیری بستر به آی وهاوا، زیااد شادن ذمعیات میکروبای و      

افزایش تبادز کااتیونی، باعاح حاصالخیزی خااک ودر نهایات      

 Sharif)گردند  افزایش عملکرد و بهبود صفات کیفی در گیاه می

et al., 2002.)   دور آبیااری و کااربرد    در پژوهش ارزیاابی اثارات

کودهای مختلز روی عملکرد ک له زعفران گزار  گردید کاه  

 93کمپوست و دور آبیاری  باتترین عملکرد ک له در تیمار ورمی

 (.Mohammadpour et al., 2013)دست آمده است  روز به

پلیمرهای ابار ذااری قادرناد مقاادیر زیاادی آی حاصال از       

میلیمتار آی باه    033تاا   233میزان  بارندگی یا آی آبیاری را به

از نفاور   ازای هر گرم وزن خشک پلیمر در خود رخیاره کارده و  

 & Abedi-Koupai)تلفااات آن ذلااوگیری کننااد    عمقاای و

Mesforoush, 2009).      پلیمرهای ابر ذااری چنادین برابار وزن

خود آی را ذذی، نگهداری و در موقع خشک شادن محایط، آی   

مدت طاوتنی و بادون    گردد لذا خاک به یآنها به تدریج تخلیه م

کااربرد  (. Wu et al., 2008)ماند  نیاز به آبیاری مجدد مرطوی می

مناساب در   عناوان یاک راهکاار   هب تواند پلیمرهای ابر ذاری می

دارای توان گلدهی، در مناطق نیمه خشک  دختری های تولید بنه

ا توذاه باه   با (. Fallahi et al., 2016)مورد استفاده قارار گیرناد   

اهمیت فراوان پرور  گیاه زعفران به عنوان یک گیااه دارویای   

با ارز  در مناطق خشک و نیمه خشک ایران و لزوم پیدا کردن 

 روشی برای استفاده بهینه از منابع با ارز  آی و خاک موذاود و 

افزایش عملکرد کمی وکیفی رشد زایشی گیااه در واحاد ساطح،    



 5  ...   ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی  و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد

ترز آبیاری با کاربرد کاود آلای و   این پژوهش با هدف مطالعه کن

پلیمرهای ابر ذاری ریز ترکیب روی عملکرد و تولید مواد ماؤثره  

 .زعفران طراحی و اذرا گردید

 

 هامواد وروش

این آزمایش با هدف مطالعه مدیریت آبیاری با کااربرد کاود   

کمپوست و پلیمرهای ابر ذاری ریز ترکیب تراکاوتم و   آلی ورمی

ی خصوصیات کمی وکیفی رشد رویشی گیااه  بلور آی آ روی برخ

دانشاگاه   دارویی زعفران در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران

دقیقه شامالی و   98درذه و  90حیدریه با عرض ذغرافیایی تربت

 9393باا ارتفااع    درذه شارقی و  99درذه و  01طوز ذغرافیایی 

، رمتا  میلای  0/2993متر از سطح دریا با میانگین تبخیار ساالیانه   

متر، میانگین حاداقل  میلی 8/900میانگین بارندگی ده ساله اخیر 

گاراد،  درذه سانتی 8/22و  0/8و حداکثر دمای سالیانه به ترتیب 

هاای خارد    بصورت طارح کارت   9919-19طی سه ساز زراعی 

های کامل تصادفی با سه تکرار به  در قالب طرح پایه بلوک 9شده

آبیااری و   رد اساتفاده در خاوا  شایمیایی آی ماو   . اذرا در آماد 

خصوصاایات فیزیکاای، شاایمیایی خاااک مزرعااه مااورد آزمااایش 

 2و  9همچنین پلیمرهای ابر ذاری ریز ترکیب به شرح ذاداوز  

 .بود

هاا،  سازی زمین و در هنگام خوای حقیقای بناه  پس از آماده 

-گرم تهیه و پس از ضد 8- 92های استاندارد در گروه وزنی بنه

هازار و بار اسااس     در 3اپتاان باه میازان    کش کعفونی با قارچ

 8×20هایی باه فواصال     بنه در یک مترمربع در ردیز 03تراکم

 23مترمرباع و در عماق    9هاایی باه ابعااد     در کارت  متار سانتی

تیمارهای مورد آزمایش . متر در اواسط خرداد کاشت گردید سانتی

هاای   روزه  باه عناوان کارت    03و 03، 93شامل سه دور آبیاری

کمپوسات باه    شاهد، ورمی: شامل  9و هشت تیمار فرعی 2 اصلی

                                                                                           
1- Split plot design 

2-Main plot 

 92333) گرم وزن خشاک خااک   گرم به ازای هر کیلو 3میزان 

، و پلیمرهای ابر ذاری تراکوتم و بلورآی آ هر (کیلوگرم در هکتار

) گرم به ازای کیلاوگرم وزن خشاک خااک     3/3کدام به میزان 

اساتفاده  قارار   هاا ماورد   و ترکیب آن( کیلوگرم در هکتار 9233

کمپوسات و پلیمرهاای ابار     تزم به رکر است که ورمای . گرفتند

ذاری ریز ترکیب تراکوتم و بلور آی آ به منظور حداکثر اساتفاده  

ها، قبل از کاشت، در داخل شیارهای کاشت بنه پخاش  آن بنه از

 .گردیدند

نماو   در هر سه  فصل رشد، آبیاری اوز به منظور آغاز رشد و

مهرماااه و آبیاااری دوم زاچ آی در دهاام آررماااه   23 سااالیانه در

زمان در همه واحادهای آزمایشای انجاام و بقیاه تیمارهاای       هم

بنادی شاده انجاام     آبیاری تا پایان فصل رشد طبق برنامه زماان 

میزان حجم آی مورد نیاز در هر دور آبیاری با اساتفاده از  . گردید

و آون قبال  رو  پایش رطوبت وزنی خاک به کمک لوازم اوگر 

که میزان حجم آی مورد طوریبه. از هر دور آبیاری تعیین گردید

روزه  03و  03، 93استفاده در هر دور آبیاری در دورهای آبیااری  

طاور  متفاوت و در مجموع در پایان دوره رشاد ساالیانه گیااه باه    

 و  2333و  2939، 2303در ساز اوز به میازان  ترتیب متوسط به

. متاار مکعااب در هکتااار بااود  2333و  2920، 9920ساااز دوم 

همچنین میزان حجم آی ماورد نیااز محاسابه شاده در هار دور      

گیاری و  با استفاده از کنتور حجمای انادازه   طور دقیق و آبیاری به

یک هفته پس از آبیااری اوز در  . وارد واحدهای آزمایشی گردید

همچناین  . شکنی انجام شد همه واحدهای آزمایشی عملیات سله

صاورت دساتی   ههای هارز با   ایان هر فصل رشد کنترز علزپ تا

 .انجام گردید

پس از ظهاور  . ها ظاهر شدند ده روز پس از اولین آبیاری گل

ها، روزانه قبل از طلوع آفتای و تا پایان دوره گلدهی، عملیات  گل

برداشت گل با حذف اثر حاشیه ای از واحدهای آزمایشای انجاام   

ها، ب فاصله ک له از بقیه  تر گلپس از شمار  و ثبت وزن. شد
                                                                                           
3- Sub plot 
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ها در اذزای گل برای تعیین وزن تر آن ذدا شدند و سپس ک له

گاراد تاا میازان     درذاه ساانتی   00کن الکتریکی در دمای خشک

بعد از اتمام دوره گلدهی میازان  . درصد خشک شدند 93رطوبت 

مواد مؤثره ک له های خشک در آزمایشگاه باا اساتفاده از رو    

ه ئا مطاابق رو  ارا  (HPLC) ماتوگرافی مایع با کاارایی باات  کرو

-انادازه   (Lozano et al., 1999)شده توسط لوزاناو و همکااران   

محاسابه   9کارایی مصارف آی باا اساتفاده از رابطاه      .گیری شد

 (:Abedini & Abedi-Koupai, 2016)گردید 

(9)                                                      

 Wapو ( وزن خشک ک له)عملکرد محصوز  Gy که در آن

 .حجم آی مصرفی می باشد

 SAS9.2افازار  های حاصل از آزمایش با اساتفاده از نارم  داده

 (p≤0.01)تجزیه مرکب و سپس از آزمون چند دامنه ای دانکان  

هم چنین  به منظور رسام  . ها استفاده شد ذهت مقایسه میانگین

رکر اسات کاه    تزم به. استفاده گردید Excelافزار ز نرمها ا شکل

در تحقیق پیش رو به دلیل عاادت رشادی ویاژه گیااه زعفاران      

آن و به دلیل اینکه عملکرد زایشی ساز  9شامل پیش گلده بودن

 ای کاه  ای مزرعاه  تغذیاه  اوز پس ازکاشت به شرایط محیطای و 

ز عادم فرصات   گیاه ساز زراعی قبل درآن مستقر بوده، دارد و نی

هاای رشاد زایشای، از     تیمارهاا روی شااخ    تاأثیر کافی ذهت 

عملکرد زایشی ساز اوز پاس از کاشات چشام پوشای شاده و      

هاای رشاد زایشای،     منظور از مقایسه عملکارد دوسااله شااخ    

 . باشد های دوم و سوم پس از کاشت بنه می مقایسه عملکرد ساز

 

 نتایج وبحث

 تعداد برگ

نشاان میدهاد کاه تماام     ( 2ذادوز  ) نتایج تجزیه واریاانس 

بر اسااس   (.p≤ 0.01)داری داشت تیمارها بر تعداد برگ اثر معنی

                                                                                           
1 sub-hysteranthus 

در بارهمکنش تیمارهاا،   ( 0و  3 هاای ذدوز)ها  مقایسه میانگین

بیشترین میانگین تعداد برگ تولید شده در گیاه به میزان متوسط 

ه روز 03برگ در کلنی، مربوط به سااز دوم و دور آبیااری    1/39

توسط تیمار ترکیبی ورمی کمپوسات باا تراکاوتم باوده اسات و      

کمترین میانگین تولید برگ مربوط به تیمار شااهد طای هار دو    

دهاد کاه ترکیاب ورمای     این نتایج نشان مای . ساز آزمایش بود

تراکوتم باه احتمااز زیااد از طریاق      کمپوست با پلیمر ابر ذاری

زراعای و  افزایش آی قابال دساترس در خااک در حاد ظرفیات      

ویژه میازان   فراهم کردن عناصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاه به

موذبات افزایش رشد رویشی  نیتروین موذود در ترکیب تراکوتم،

گیاه از طریق تولید برگ بیشتر را فراهم آورده اسات و از طریاق   

ر تافزایش سطح فتوسنتزی گیاه، زمینه مناسب رشد رویشی بیشا 

مشااهده باا نتاایج پژوهشای برخای       ایان . را فراهم کرده اسات 

. مطابقات دارد  (Ghasemi & Khoshkhoy, 2007)پژوهشاگران  

های زعفران به عنوان مهمترین اذزای تعیاین   تعداد و طوز برگ

زیااادی در تعیااین ظرفیاات  تااأثیرکننااده شاااخ  سااطح باارگ 

فقدان رطوبات کاافی   . (Kafi et al., 2006)فتوسنتزی گیاه دارند 

ح کاهش معنی دار ضخامت و عارض بارگ   در محیط ریشه باع

ثر از تیمااار خشااکی نشااد أزعفااران شااد، ولاای تعااداد باارگ متاا

(SabetTaimoury et al., 2010  .) 

 تعداد بنه های دختری

دهاد کاه تماام    نشاان مای  ( 9ذدوز )نتایج تجزیه واریانس 

تیمارها بر تعداد بنه های دختاری تولیاد شاده اثار معنای داری      

 0ذاداوز  )ها  ر اساس نتایج مقایسه میانگینب. (p≤ 0.01)داشتند 

هاای دختاری    تیمارها، بیشترین میاانگین تعاداد بناه    تأثیرو ( 9و

بنه در متر مربع مربوط به دور آبیاری  0/939تولید شده به میزان 

روزه توسااط تیمااار بلااور آی آ در ساااز دوم بااود و کمتاارین  03

هد طی هار دو  های دختری مربوط به تیمار شا میانگین تولید بنه

 . ساز آزمایش بود
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 کمپوست و آب آبیاری  خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک مزرعه، ورمی -1جدول 
Table 1- Physical and chemical properties of field soil, vermicompost and irrigation water  

کمپوست خاک مزرعه و ورمی  
Field soil and vermicompost 

 کربن آلی
Organic 

carbon 

)%( 

شاخص 

 واکنش
pH 

هدایت 

 الکتریکی

پتاسیم قابل 

 دسترس

فسفر قابل 

 دسترس

نیتروژن 

 کل
 خصوصیات کالس بافت خاک

E.C 

(dS.m--1) 

Available K 

(ppm) 

 

Available P 

(ppm) 
Total N 

)%( 

Soil texture class 

Clay   Loam         Sand Properties 
)%( )%( )%( 

0.058 8.16 1.51 220 2.6 .06 24 52 24 
 خاک مزرعه

Field soil 

 

24.13 7.27 1.42 1.54 1.9 1.6 - - - 

 ورمی كمپوست

Vermicompost 

 

 آی آبیاری
Irrigation water 

یون 

 سدیم

یون 

 پتاسیم

یون 

 منیزیم

یون 

 کلسیم

یون بی 

 کربنات
 یون کلر

کل مواد جامد 

 محلول

نسبت جذب 

 سدیم

هدایت 

 الکتریکی

شاخص 

 واکنش
Na+ 

(meq.lit-1) 
K+ 

(meq.lit-1) 
Mg2+ 

(meq.lit-1)
 

Ca2+ 

(meq.lit-1) 
HCO3- 

(meq.lit-1) 
CL- 

(meq.lit-1) 

T.D.S 

(mg.lit-1) S.A.R E.C 

(ds.m-1) pH 

5.22 0.04 2.1 1.8 3 4.37 512 3.74 0.8 7.51 

 

خصوصیات فیزیکو شیمیایی پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب -2جدول   
Table 2- Physical and chemical properties of nanocomposite superabsorbent polymers (N.S.A.P) 

پتانسیل 

جذب محلول 

کلرید % 2

 سدیم

پتانسیل 

جذب آب 

 مقطر

محتوای عناصر 

 غذایی

حداکثر 

 دوام

اندازه 

 ذرات

شاخص 

 واکنش
 حامل چگالی

شکل 

 ظاهری

پلیمر ابر 

جاذب 

 ریزترکیب

Potential 

for solution 

absorption 

of 0.2% 

NaCl 

(g.g-1) 

Potential of 

deionized 

water 

absorption 

(g.g-1) 

Nutrient elements 

content 
 

Maximum 

durability 

(year) 

 

Particle 

size 

(µm) 
pH 

Density 

)g.cm-3( Career Appearance 

N.S.A.P 

 

 

 K P N 
)%( )%( )%( 

250 450 15 10 15 8 63-40 7 0. 8 
 توا

Lava 
 

Granul and 

brown 
 تراکوتم

           Terracottem 

220 320 19 6.6 3.75 5 25-45 6.5 0. 85 
 زئولیت

Zeolite 
Powder 

and pink 
 بلور آی آ

           BolourabA 

 .اط عات مندرج در بروشور آنالیز محصوز توسط شرکت سازنده: منبع
Source: Information provided in the product analysis brochure by the manufacturer. 

 

های دختری به طاور  دهد که تشکیل بنهاین نتایج نشان می

فراهماای آی و عناصاار غااذایی خاااک  تااأثیرداری تحاات معناای

پلیمر ابر ذاری با بات باردن ظرفیات نگهاداری آی در    . باشد می

 Wu)تهویاه  بهبود تخلل و افزایش ، (Islam et al., 2011)خاک 

et al., 2008)  گیااه در   و تأمین عناصر غذایی ضروری مورد نیااز

هاای دختاری    محیط ریزوسفر شرایط مناسبی را برای تولید بناه 
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نتایج حاصله با نتایج پژوهشی تعدادی از . بیشتر مهیا نموده است

ها میزان رشاد   با افزایش کاربرد ابر ذاری. محققین مطابقت دارد

داری  های  دختری گیاه زعفاران بطاور معنای    بنهها و تولید  برگ

کاربرد پلیمرهای ابر (.  (Khorramdel et al., 2014افزایش یافت

ذاری باعح افزایش رشد رویشی گیااه زعفاران شاامل افازایش     

در ناواحی نیماه خشاک     ( .W≥ 8 g)هاای اساتاندارد   تولیاد بناه  

 (.Fallahi et al., 2016)گردد  می
 

 تعداد گل

نشان میدهد که اثر تیمارهاا  (  9ذدوز)یه واریانس نتایج تجز

بر اساس نتایج . (p≤ 0.01)داری بود  بر تعداد گل تولید شده معنی

ها، بیشترین  تیمار تأثیرو (  9و  0 هایذدوز )ها  مقایسه میانگین

گال   2/303میانگین تعداد گل تولید شده در مترمربع به میازان  

سط تیمار ترکیبی سه گانه بلاور  روزه تو 03مربوط به دور آبیاری 

همچناین  . کمپوسات در سااز ساوم باود     آی آ، تراکوتم و ورمی

کمترین میانگین تولید گل مربوط به تیمار شاهد طی هر دو ساز 

دهد که رشد رویشی گیاه شامل  این نتایج نشان می. آزمایش بود

داری تحت  طور معنی تولید برگ و بنه و بدنباز آن تشکیل گل به

. باشاد  فراهمی آی و عناصار غاذایی ماورد نیااز گیااه مای       رتأثی

هاای  کمپوسات باا ابرذااری    آلی ورمای بنابراین کاربرد توام کود

تراکوتم و بلور آی آ باعح افزایش تولید گل در مقایسه باا ساایر   

 .تیمارها گردیده است

کاربرد تلفیقی کود آلی با پلیمرهای ابرذاری ع وه بر بهباود  

فزایش نفورپذیری و تخلل، با حفظ رطوبات و  ساختمان خاک و ا

و بهباود دسترسای    (Islam et al., 2011)عناصر غذایی در خاک 

هاا و   به آنها برای بنه ها، در نهایات موذباات بهباود رشاد بناه     

تأمین عناصر غاذایی ماورد   . افزایش تعداد گل را به دنباز داشت

گل داشاته  تواند نقش مهمی در ظهور بیشترین تعداد  نیاز بنه می

ع وه بنه منبع رخیره موادغذایی مورد نیااز ذهات رشاد    هب. باشد

مجدد زعفران محسوی شده لذا افزایش میازان ماواد غاذایی در    

. دسترس بنه، سبب بهبود رشد رویشی و زایشی گیاه خواهد شاد 

چون آغاز  و تکوین اندام زایشی زعفران، زیر سطح خاک بوده 

د خود راروی سطح خاک سپری و گیاه تنها بخش کوچکی از رش

 . (SabetTaimoury et al., 2010; Poggi et al., 2009) کند  می

 

 عملکرد گل
دهد که اثر تیمارها نشان می( 9ذدوز)نتایج تجزیه واریانس 

بر اساس نتاایج   (.p≤ 0.01)بر عملکردگل معنی داری بوده است 

ن میاانگین  ها، بیشتریتیمار تأثیرو (  9شکل )ها مقایسه میانگین

کیلاوگرم  9/2031عملکرد گل تر تولید شده در هکتار به میازان  

روزه توسط تیمار ترکیبی بلاور آی آ باا    93مربوط به دور آبیاری 

کمپوست در ساز سوم بوده است و کمترین میانگین تولیاد   ورمی

به . گل مربوط به تیمار شاهد طی هر دو ساز آزمایش بوده است

ذاری در ترکیب باا مااده آلای عا وه بار      رسد کاربرد ابر نظر می

تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از طریق حفظ رطوبت خااک  

) تأمین دمای مناسب اطراف بنه ها در اواسط فصال تابساتان    و

های راسای بناه   که مصادف با زمان گل انگیزی ذوانه( مردادماه

هم هست، موذبات افزایش عملکرد گل نسبت به تیمار شاهد را 

این موضوع با نتایج پاژوهش برخای از محققاان    . اند راهم کردهف

گزار  کردناد   (Wu et al., 2008)وو و همکاران  .مطابقت دارد

که کاربرد ابر ذاری به دلیل افازایش رخیاره رطوبات درخااک،     

موذب تعدیل درذه حرارت خاک و ذلوگیری از افازایش دماای   

ف نیااز کاودی   بر خ . بیش از حد آن طی فصل تابستان گردید

هاای   درصد تغییرات عملکرد گل به متغیر 83تا  99کم زعفران، 

مربوط به خاک نظیار میازان مااده آلای، فسافر قابال اساتفاده،        

 ,.Behdani et al)نیتروین معدنی و پتاسیم تبادلی وابسته اسات  

آزاد شدن تادریجی عناصار غاذایی از ترکیباات آلای در      . (2005

ود بافت و سااختمان خااک و تاأمین    طوتنی مدت، ع وه بر بهب

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه زعفران، در نهایت منجار باه تولیاد    

ساااله خواهااد شااد    عملکاارد بیشااتر، در ماازارع باایش از یااک 
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(Koocheki & Sabet Taimoury, 2014). 

 

 

 ری و پلیمرهای ابر جاذب ریزترکیبتجزیه واریانس خصوصیات رشد رویشی و زایشی زعفران تحت تیمارهای سال، دور آبیا – 3جدول 
Table 3–Analysis of variance  for generative and vegetative growth characteristics of saffron under  year, irrigation 

interval and nanocomposite superabsorbent polymers treatments 
عملکرد کالله 

 خشک
 تعدادبرگ  ه دختریتعداد بن تعدادگل عملکرد گل

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

Yield of dry 

stigma 
Yield of flower 

 

Number of 

flower 

Number of  

doughter corm 

Number of 

leaf  df S.O.V. 

1.59ns 15882.8ns 392.8ns 185.5ns 14.5ns 2 تکرار 
     

 Replication 

 ساز 1 **10796.9 **583314.1 **1020874.5 **26700558.7 **3196.5
     

 Year 

 خطای ساز 2 24.9 723.6 188.5 1478.9 0.53

      Year error 

 آبیاری 2 **202.7 **4089.2 *214 **136386.6 **6.21
     

 Irrigation 

 آبیاری* ساز  2 **326.4 **5266.6 **3323.4 **58676.8 **3.23

      Year * Irrigation 

 خطای آبیاری 4 6.8 279.7 90.2 2077.5 0.74

      Irrigation error 

 ترکیبات آلی 7 **277.9 **15195.7 **65179.3 **2391328.9 **263.1
      Organic compound † 

 ترکیبات آلی*ساز  7 **107.5 **2491.1 **16396.3 **448222.9 **53.2

      Year * Organic 

compound 

 ترکیبات آلی* آبیاری  14 **21.7 **2624 **2208.4 **55012.1 **3.54

      Irrigation * Organic 

compound 

2.68** 25359.7** 948.6** 2521.1** 26.6** 14 
ترکیبات * آبیاری * ساز 

 آلی

     Year * Irrigation * Organic 

compound 

 خطای فرعی 88 2.4 643.4 80.2 1458.6 0.49

      Sub  error 

4.9 2.6 2.9 13.2 6.9 - 
 ضریب تغییرات
C.V. (%) 

- ns, * and ** are no significant and significant in probability levels 5 and 1 percent respectively. 

ns - ، * 9و % 0به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتماز  **و.% 

† include: vermicompost + terracottem + bolourab a. 

 .بلور آی آ+ تراکوتم + ورمی کمپوست : شامل

 

 عملکرد کالله خشک
دهد که اثر تیمارها نشان می( 9ذدوز )نتایج تجزیه واریانس 

بار اسااس   . (p≤ 0.01)داری باود   بر عملکردک له خشاک معنای  

بیشاترین   تیمارهاا،  تاأثیر و ( ی2شکل )ها  نتایج مقایسه میانگین

کیلوگرم  8/23 لکرد ک له خشک تولید شده به مقدارمیانگین عم

روزه توسط تیمار ترکیبی بلور  93در هکتار مربوط به دور آبیاری 

کمپوست در ساز سوم بود وکمترین میانگین تولیاد   آی آ با ورمی

ک له خشک مربوط به تیمار شاهد طی هر دو ساز آزمایش بوده 

ک لاه خشاک باا    عملکارد   یکسان بودن تیماار ماؤثر بار   . است
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عملکرد گل نشان از این واقیعت دارد که عملکرد ک له خشاک  

گذاری مستقیم ماده تأثیرهمچنین . از عملکرد گل است نیز تابعی

ذاری بر افزایش تعاداد و وزن گال و    آلی تلفیق شده با پلیمر ابر

در نهایت افزایش وزن ک له خشک از طریق افازایش محتاوی   

اصر مغاذی ضاروری و ریاز مغاذی در     رطوبتی و بهبود ذذی عن

مشاااهدات سااایر . دهااد ناحیااه ریزوساافر خاااک را نشااان ماای 

 .دارد تأکیدپژوهشگران بر این موضوع 

ترین عوامل شیمیایی خاک مؤثر بر وزن خشاک ک لاه   مهم

زعفران بر اساس آنالیز رگرسیون گاام باه گاام شاامل محتاوی      

کتریکای و  پتاسیم قابل دسترس، فسفر قابل دسترس، هادایت ال 

هاای   همچنین ضرایب همبساتگی مادز  . باشند نیتروین کل می

رگرسیونی خصوصیات خاک با وزن خشک بناه، تعادادگل، وزن   

، 83/3ترتیاب برابار باا    تر گل و وزن خشک ک لاه زعفاران باه   

 Rezvani Moghaddam et) محاسبه گردید 81/3و 3/ 80/13،3

al., 2015.) 

گازار    ((Khorramdel et al., 2014دز و همکااران  خارم 

%  8/3کردندکه افزایش کاربرد سطوح پلیمر ابر ذاری از صفر تا 

وزنی بر اساس وزن خاک خشک باعح افزایش رشاد رویشای و   

درصد بااتیی از  . درصدی عملکرد ک له زعفران شد 299بهبود 

ثر از أداری متا  تغییرات عملکرد ک لاه زعفاران باه طاور معنای     

 Temperini et) باشد یمیایی خاک میخصوصیات بیولوییکی و ش

al., 2009.) 

 

 

 
 (ب)و سوم ( آ)مقایسه میانگین اثرات متقابل دور آبیاری و تغذیه روی عملکرد گل زعفران در سال دوم  -1شکل 

Figure 1- Mean comparison for interaction effects of irrigation intervals and nutrition on flower yield of saffron in the first 

(A) and the second (B) year. 
(C.: Control شاهد, V.:Vermicompost ورمی کمپوست   , B.: Bolourab A بلور آی آ   , T.: Terracottem تراکوتم   ) 
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 (ب)و سوم ( آ)مقایسه میانگین اثرات متقابل دور آبیاری و تغذیه روی عملکرد کالله خشک زعفران در سال دوم  -2شکل 

Figure 2- Mean comparison for interaction effects of irrigation intervals and nutrition on dry stigma yield of saffron in the 

first (A) and the second (B) year. 
(C.: Control شاهد, V.:Vermicompost ورمی کمپوست   , B.: Bolourab A بلور آی آ   , T.: Terracottem تراکوتم   ) 

 

 

 (یکروکروسینوسافرانالپ ین،کروس) عملکردموادمؤثره

به علت وذود ساه متابولیات   ( ک له خشک)ارز  زعفران 

نتاایج تجزیاه واریاانس    . باشاد  ثانویه اصلی و مشتقات آن مای 

مواد ماؤثره   برخی تیمارها بر عملکرد تأثیرحاکی از (  3ذدوز )

ذداوز )ها تایج مقایسه میانگینبر اساس ن. (p≤ 0.01)بوده است 

بیشاترین میاانگین عملکارد کروساین      تیمارها، تأثیرو (  9و  0

روزه  93مربوط به دور آبیااری   درصد 0/99تولید شده به مقدار 

بیشاترین   توسط تیمار ترکیبی بلاور آی آ باا ورمای کمپوسات،    

درصد در دور آبیاری  8/9میانگین تولید پیکروکروسین به میزان 

دسات   کمپوسات باه   وزه و تیمار ترکیبی بلورآی آ با ورمای ر 03

درصاد در   1/2در حالیکه باتترین میزان سافراناز به مقدار .آمد

روزه توسط تیمار ترکیبای ساه گاناه بلاورآی آ،      93دور آبیاری 

کمتارین  . تراکوتم و ورمی کمپوست در ساز سوم حاصال شاد  

 هاای  د  طی سازمیانگین تولید مواد مؤثره مربوط به تیمار شاه

کمپوست و ابر  اثر تلفیقی ترکیبات آلی شامل ورمی .آزمایش بود

بار فراهمای رطوبات و عناصارغذایی      تاأثیر ها به سابب  ذاری

، تولید مواد هورماونی و  (فسفر و پتاسیم)ضروری مورد نیاز گیاه 

های محلوز در آی در اثر بهبود شارایط محیطای ریاز    میناویت

ید ترکیباات اولیاه ماؤثر در بیوسانتز     موذودات مفید خاک و تول

های ثانویه ممکن اسات  ها به متابولیتگلوکوزیدها و تجزیه آن

 .گذاشته باشد تأثیربر عملکرد کیفی زعفران 

نتایج تحقیقات برخی پژوهشگران به شرح زیر این موضاوع  

میزان مواد مؤثره موذود در گیاهان دارویی باه   .کندمی تأییدرا 

هااای زراعاای، ماادیریت آبیاااری و  ی، رو شاارایط آی و هااوای

بناابراین بهباود عملکارد     ،همچنین تغذیه کاودی بساتگی دارد  

تواند توسط هر یک از این عوامل حاصل گردد  کمی و کیفی می

(Kuntal et al., 2007) .      سااخت ترپنوئیادها نیااز باه ترکیباات

دارد لیکن ذهت تأمین انریی تزم  ( ATPو  NADPH)فسفردار 

 & Loomis) باه نیتاروین وابساته اسات     ،های آن خهبرای چر

corteau, 1972). 
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 تجزیه واریانس  خصوصیات کمی و کیفی زعفران تحت تیمارهای سال، دور آبیاری و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب – 4جدول 
Table 4 –Analysis of variance for quantitative and qualitative characteristics of saffron under year, irrigation interval and 

nanocomposite superabsorbent polymers treatments 
 منابع تغییرات درجه آزادی کروسین پیکروکروسین سافرانال کارایی آب مصرفی

  Water use efficiency Safranal Picrocrocin Crocin df S.O.V. 
0.00000009ns 0.39* 0.87ns 4.37ns 2 تکرار 

    
 Replication 

0.00025202** 0.003ns 0.0003ns 9.1* 1 ساز 
    

 Year 

 خطای ساز 2 0.55 0.08 0.001 0.00000006

     Year error 

0.00014147** 0.58** 0.56** 0.32ns 2 آبیاری 
    

 Irrigation 

0.00001573** 0.003ns 0.0184ns 0.22ns 2  آبیاری* ساز 
     Year * Irrigation 

 خطای آبیاری 4 0.47 0.011 0.08 0.00000007

     Irrigation error 

 ترکیبات آلی 7 **0.34 **14.22 **2.91 **0.00002146
     Organic compound† 

0.00000197** 0.008ns 0.49* 1.22** 7  ترکیبات آلی* ساز 

       Year * Organic 

compound 

 ترکیبات آلی* آبیاری  14 *0.48 **0.15 *0.064 **0.00000398

     Irrigation * Organic 

compound 

0.00000035** 0.005ns 0.037* 0.21ns 14  ترکیبات آلی* آبیاری * ساز 
    

Year * Irrigation * Organic compound 

 خطای فرعی 88 0.19 0.062 0.03 0.00000005

     Sub  error 

5.5 7.2 4 3.6 - 
 ضریب تغییرات
C.V. (%) 

- ns, * and ** are no significant and significant in probability levels 5 and 1 percent respectively.  
ns - ، * 0و % 0به ترتيب غير معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال ** و.%  

- † include: vermicompost + terracottem + bolourab a. 
 .بلور آی آ+ تراکوتم + ورمی کمپوست : شامل  -

 
 

به خاطر استفاده از مواد آلای، میازان قناد و کاربن در گیااه      

شاود، در   افزایش می یابد، لذا قند اضافی که در گیااه تولیاد مای   

شاود کاه    های ثانویه و مواد مؤثره استفاده می ساختمان متابولیت

در گیااه مای شاود     در نهایت باعح افزایش میزان این ترکیباات 

(Tour et al., 2006) . برخاای از پژوهشااگران افاازایش درصااد

کروسین، پیکرو کروسین و سافراناز را در نتیجه استفاده از نیمی 

از مقااادیر کااود شاایمیایی و ناایم دیگاار ورماای کمپوساات و     

. Rasouli et al., 2015))های محرک رشد گزار  کردند  باکتری

، (طعاام)امل پیکارو کروساین   بیشاترین میازان ماواد ماؤثره شا     

در تیمارهای تلفیقای باا کاود    ( عطر)و سافراناز ( رنگ)کروسین 

 Esmaili et) آلی و کمترین مقدار در تیمار شاهد به دسات آماد  

al., 2013 .)  نتایج آزمایش حیدری و همکااران(Heidari et al., 

هاای   و تحقیق حاضربیانگر این حقیقت است کاه در گال   (2014

رود  تر زعفران، چنین انتظاار مای   های سنگین با ک له و ترر  بزرگ
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میازان ترکیباات کیفای شاامل کروساین، پیکروکروساین و        که

سافراناز کمتری تولید شود، زیرا باا فراهمای رطوبات و عناصار     

یابد، لیکن افزایش  غذایی،  سرعت و میزان رشد گیاه افزایش می

که ممکن  طوریتولید مواد مؤثره تا غلظت معینی میسر است، به 

است سرعت رشد بیشاتر از سارعت و میازان سااخت متابولیات      

ولای باا   . ثانویه بوده و سبب کاهش غلظات آن در ک لاه شاود   

نوع تیمارها روی عملکرد کمی  و تولید مواد مؤثره  تأثیرمشاهده 

توان نتیجه گرفت که اگر عامل یا عواملی منجار باه    زعفران می

شود، ممکان اسات بار افازایش      ارتقاء عمکرد یک یا چند صفت

البته . باشد های ثانویه هم مؤثر عملکرد سایر مواد مانند متابولیت

تری ذهات درک بیشاتر    این نتایج نیاز به مطالعات ذامع و دقیق

  . روابط موذود بین خصوصیات کمی و کیفی گیاه زعفران دارد

 

 کارایی آب مصرفی

بسایار دارای   آن چه را که به عنوان ارز  در تولید محصوز

باشد  اهمیت است مقدار تولید به ازای میزان آی مصرف شده می

نتاایج  . شاود  که تحت عنوان کاارایی آی مصارفی شاناخته مای    

همه تیمارها بر کاارایی   تأثیرحاکی از (  3ذدوز)تجزیه واریانس 

بار اسااس نتاایج مقایساه     . (p≤ 0.01)آی مصارفی باوده اسات    

تیمار هاا، بیشاترین میاانگین     أثیرتو (  9و 0ذداوز )میانگین ها 

کیلاوگرم برمترمکعاب مرباوط باه دور      3319/3کارایی به مقدار 

کمپوسات   روزه توسط تیمار ترکیبی بلور آی آ با ورمی 03آبیاری 

روزه طی  93در ساز سوم  وکمترین میزان مربوط به دور آبیاری 

بطور کلی کام آبیااری یاک اساتراتژی     . هر دوساز آزمایش بود

تولید بهینه محصوز، تحت شرایط کمبود آی کاه هماواره    برای

شود، بوده و هدف اصالی آن افازایش    باعح کاهش محصوز می

 . کارایی مصرف آی است

طبق نتایج آزمایش، کاربرد تیمار تلفیقی ورمی کمپوسات باا    

بلور آی آ، در شرایط تنش بر اثر افزایش فواصال آبیااری،  قاادر    

از میازان تانش کاساته و باا بهباود      بوده با ذذی رطوبت بیشتر 

. عملکرد رشد زایشی، موذب افزایش کاارایی آی مصارفی شاود   

 (Abedini & Abedi-Koupai, 2016)کوپاایی   عابدینی و عابدی

افازایش کاارایی    آکاوازوربراروی  هیدرویزمثبت کاربرد  تأثیرنیز 

ف حای و همکااران   . مصرف آی درگیاه زعفران گزار  کردناد 

(Fallahi et al., 2016)   دادناد کاه کاارایی     در آزمایشای نشاان

های دختاری زعفاران، در اثار کااربرد پلیمار       مصرف آی در بنه

kg.m 6.1)ابرذاری 
kg.m 4.34)برتر از تیمار شاهد ( 3-

در ساز  (3-

 Abedi-Koupai)عابدی کوپایی و مسافرو   . دوم آزمایش بود

& Mesforoush, 2009)   233پر آ با کاربرد پلیمر ابر ذااری ساو 

ای گازار  کردناد کاه     رشدی خیار گلخانه های بر روی شاخ 

گرم هیدرویز در کیلوگرم خاک خشاک در شارایط    3استفاده از 

درصد نیاز آبی گیاه موذب تولیاد بیشاترین عملکارد     00و  933

با افزایش تنش . ،کارایی مصرف آی، کود و کیفیت محصوز شد

هاای   هیادرویز  یرتأثخشکی و کاهش میزان آی قابل دسترس، 

بناابراین اثار   . ابر ذااری بار افازایش عملکارد، افازایش یافات      

اسات   تر رطوبت محسوس تر پلیمرهای ابر ذاری در سطوح پایین

(Koohestani et al., 2009.) 

 

 گیری نتیجه

زعفران نیاز مانناد ساایر گیاهاان ذهات اساتفاده بهیناه از        

طاوز دوره   پنانسیل محیط، رسیدن به عملکارد باات و افازایش    

بهره برداری مازارع، نیازباه اعمااز مادیریت مناساب زراعای و       

نتایج این مطالعه نشان داد که . های ذدید دارد آوری مطابق با فن

های ابرذاری ریز ترکیب به صاورت تلفیقای باا     استفاده از پلیمر

کمپوست از طریق بهبود ظرفیت نگهاداری آی در   کود آلی ورمی

اختن تنش رطوبتی در گیاه و فراهم کاردن  خاک و با به تاخیر اند

یک حالت بافری در برابر از دست رفتن رطوبت در طاوز زماان   

بین دو آبیاری، مؤثر بوده و از طریاق افازایش رانادمان آبیااری     

 .گردند موذب کاهش نیاز آبی گیاه می
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 (1354-55)ن در سال اول مقایسه میانگین بر همکنش اثرات تیمارها روی صفات  کمی وکیفی زعفرا –5جدول 
Table 5- Mean comparison for interaction effects of treatments on quantitative and qualitative traits of saffron in the first 

year (2015-16) 

 تیمارها
Treatm

ents 

 Year سال ترکیبات آلی دور آبیاری

irrigation organic  

interval compound  

داد برگ در تع

 کلونی
Number of 

leaf 

(no.clony) 

تعداد بنه 

 دختری
Number of  

doughter 

corm  (no.m2) 

 تعداد گل
Number 

of flower 

(no.m2) 

 کروسین
Crocin 

(%) 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

(%) 

 سافرانال
Safrana

l (%) 

کارایی آب 

 مصرفی
Water use 

efficiency 

(kg.m-3) 

 
 
 

 
 روزه 93

30 

days 

 شاهد
Control 

10.2t 8.8h 155.8s 8.8h 4.5g 1.5d 0.0007z 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

12.5rst 12.9a-f 247.4kl 12.9a-f 6.6ab 2.6ab 0.0017u-z 

 بلور آی آ
Bolourab A 

13.3q-t 12.2e-f 221.9mno 12.2e-f 6.6ab 2.7ab 0.0016vwx 

 تراکوتم
Terracottem 

14q-t 12.4b-f 242.4klm 12.4b-f 6.5abc 2.5abc 0.0018t-w 

 بلور آی آ+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

15.5o-s 12.6a-f 225.3l-o 12.6a-f 6.5abc 2.6b 0.0022s-v 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

16.4o-r 13a-f 280.1j 13a-f 6.6ab 2.5abc 0.0021s-v 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

18.6nop 12.5a-f 249.1k 12.5a-f 6.2a-f 2.4abc 0.0019t-w 

 تراکوتم+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

12.3rst 12.2e-f 220.5mno 12.2e-f 6.4a-d 2.8ab 0.0016vwx 

 
 
 

 
 روزه 03

50 days 

Control 10.3 شاهدt 9.1h 120.5t 9.1h 3.8hi 1.4d 0.0010yz 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

11.5st 12.3c-f 213.9o 12.3c-f 5.8def 2.5abc 0.0025p-s 

 بلور آی آ
Bolourab A 

13.9q-t 12.3c-f 222mno 12.3c-f 6.5abc 2.6b 0.0023q-t 

 تراکوتم
Terracottem 

12.1rst 12.2e-f 209.6op 12.2e-f 6.6ab 2.5abc 0.0030nop 

 بلور آی آ+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

12.4rst 13.1a-f 237.2k-n 13.1a-f 6.5abc 2.6b 0.0024q-t 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

13.7 q-t 12.3c-f 240k-n 12.3c-f 6.1b-f 2.8ab 0.0028opq 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

17.7n-q 12.7a-f 225.8l-o 12.7a-f 6.5abc 2.4abc 0.0027pqr 

 تراکوتم+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

14.5o-t 12.5a-f 226.9l-o 12.5a-f 6.5abc 2.6b 0.0024r-u 

 
 
 
 
 

 روزه 03
70 days 

 شاهد
Control 

10.4t 10.2g 128.3t 10.2g 3.9gh 1.3d 0.0015vwx 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

15o-s 12.3c-f 238.4k-n 12.3c-f 6.6ab 2.5abc 0.0044hij 

 بلور آی آ
Bolourab A 

14.3p-t 12f 219no 12f 5.9def 2.3bc 0.0042ij 

 تراکوتم
Terracottem 

13.5q-t 12.2e-f 246.8kl 12.2e-f 6.4a-d 2.5abc 0.0047f-i 

 بلور آی آ+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

14.5o-t 12.2e-f 256.6k 12.2e-f 6.5abc 2.4abc 0.0050def 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

16.3n-r 12.3c-f 205.7opq 12.3c-f 6.6ab 2.3bc 0.0043ij 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

18.7no 12.6a-f 214.2o 12.6a-f 6.5abc 2.5abc 0.0048e-h 

 تراکوتم+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

11.7st 13.3a-f 192.2pqr 13.3a-f 6.6ab 2.4abc 0.0042ij 

- Common letters in every column be indicative not significantly different according to Duncan’s test in ( P≤ 0.01). 
 .درصد است 9حروف مشترک در هر ستون حاکی از عدم وذود اخت ف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتماز  -
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 (1355-56)مقایسه میانگین بر همکنش اثرات تیمارها روی صفات  کمی وکیفی زعفران در سال دوم  –6جدول 
Table 6- Mean comparison for interaction effects of treatments on quantitative and qualitative traits of saffron in the second 

year (2016-17) 

 تیمارها
Treatments 

سال ترکیبات آلی 

  Year دور آبیاری

irrigation  

organic  

 interval 

compound 

تعداد برگ در 

 کلونی
Number of 

leaf 

(no.clony) 

تعداد بنه 

 دختری
Number of 

 doughter 

corm  

(no.m2) 

 تعداد گل
Number 

of 

flower 

(no.m2) 

 کروسین
Crocin 

(%) 

 پیکروکروسین
Picrocrocin 

(%) 

 سافرانال
Safranal 

 (%) 

کارایی آب 

 مصرفی 

Water use 

efficiency 

(kg.m-3) 

 
 
 

 
 روزه 93

30 

days 

 شاهد
Control 

15.8n-s 8.9h 185.7qr 8.9h 4.2gh 1.4d 0.0012xy 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

29.8h-k 13.4a-e 399fg 13.4a-e 6.8ab 2.5abc 0.0037klm 

 بلور آی آ
Bolourab A 

32.7ghi 12.9a-f 401.8fg 12.9a-f 6.6ab 2.7ab 0.0040jk 

 تراکوتم
Terracottem 

26.1kl 13.4a-e 390.3gh 13.4a-e 6.5abc 2.5abc 0.0039jkl 

 بلور آی آ +ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

38.2b-e 13.6abc 430.4cde 13.6abc 6.8ab 2.6ab 0.0040jk 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

27jkl 13.7a 401.9fg 13.7a 6.6ab 2.6ab 0.0033mno 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

29.5h-k 13a-f 426.4de 13a-f 6.3a-e 2.5abc 0.0035lmn 

 تراکوتم+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

35efg 13.3a-e 400.9fg 13.3a-e 6.4a-d 2.9a 0.0040jk 

 
 
 

 
 روزه 03

50 days 

Control 19.9 شاهدmn 8.3h 172.6rs 8.3h 3.8hi 1.4d 0.0015wxy 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

37c-f 12.9a-f 415.4ef 12.9a-f 5.6f 2.6abc 0.0049efg 

 بلور آی آ
Bolourab A 

33.2fgk 12.6a-f 417.3def 12.6a-f 6.5abc 2.6ab 0.0050def 

 تراکوتم
Terracottem 

42.2ab 12.9a-f 432.6cde 12.9a-f 6.6ab 2.5abc 0.0051def 

 بلور آی آ+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

40.6abc 13.6abc 415.9ef 13.6abc 6.5abc 2.7ab 0.0054de 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

43.9a 12.9a-f 333.5i 12.9a-f 6.2a-f 2.8ab 0.0044hig 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

39.5bcd 13.3a-e 467.4ab 13.3a-e 6.6ab 2.4abc 0.0053def 

 تراکوتم+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

35.8d-g 13.1a-f 474.2a 13.1a-f 6.5abc 2.6abc 0.0055d 

 
 
 
 
 

 روزه 03
70 days 

Control 15.5 شاهدo-s 8.6h 180.6r 8.6h 3.3i 1.3d 0.0022q-t 

 ورمی کمپوست
Vermicompost 

30.8hij 12.9a-f 428.3de 12.9a-f 6.6ab 2.4abc 0.0082c 

 بلور آی آ
Bolourab A 

26.9jkl 12.8a-f  374.5h 12.8a-f  5.8ef 2.3bc 0.0084c 

 تراکوتم
Terracottem 

28.9ijk 12.9a-f 451.1bc 12.9a-f 6.4a-d 2.5abc 0.0094ab 

 بلور آی آ+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour. 

35.5d-g 13.4a-e 434.9cde 13.4a-e 6.8a 2.4abc 0.0096a 

Vermi.+Terraco  تراکوتم+ ورمی کمپوست 
Vermi.+Terraco 

28.4jk 12.9a-f 338.3i 12.9a-f 6.6ab 2.3bc 0.0079c 

Bolour.+Terraco.  تراکوتم+ بلور آی آ 
Bolour.+Terraco. 

33.3fgh 13.4a-e 469.4ab 13.4a-e 6.5abc 2.3bc 0.0091b 

 راکوتمت+ بلور آی آ + ورمی کمپوست 
Vermi.+Bolour.+ Terraco. 

23.2i-m 13.5a-d 439cd 13.5a-d 6.6ab 2.4abc 0.0084c 

- Common letters in every column be indicative not significantly different according to Duncan’s test in ( P≤ 0.01).     
 .درصد است 9ی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتماز حروف مشترک در هر ستون حاکی از عدم وذود اخت ف معن -
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که این موضوع در مناطق خشک و نیمه خشک و مواذاه باا   

محدودیت منابع آبی مانند مناطق کاشات زعفاران در ایاران، از    

خااک   کاربرد مواد اصا ح کنناده  . اهمیت زیادی بر خوردار است

ی شاویی،  باعح بهبود تهویه، افازایش تخلخال، ذلاوگیری از آ   

حفظ و تأمین عناصر غذایی ضروری ماورد نیااز گیااه، افازایش     

ضریب نفور پذیری و از طریق تعدیل دمای خاک، باعاح ایجااد   

شرایط مطلوبتری برای رشد و نمو گیاه شده که این امر افازایش  

های رشد زایشی شامل تولید گل و عملکرد ک لاه را باه    شاخ 

در نظاار گاارفتن شاارایط در مجمااوع و بااا . دنباااز داشااته اساات

کیلاو گارم در    9333)کمپوسات   اقتصادی،کاربرد کود آلی ورمای 

( کیلاوگرم در هکتاار   933)با پلیمر ابر ذااری بلاور آی آ   ( هکتار

هاا و باا اعمااز دور آبیااری      بصورت ترکیبی، در موقع کاشت بنه

تواناد باعاح    روزه در طوز دوره رشد گیاه زعفران، می 03متوسط

آی مصارفی و بهباود عملکارد رشاد رویشای و      افزایش کارایی 

 .زایشی گیاه گردد
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Abstract 

A split-plot experiment including three irrigation intervals of 30, 50 and 70 days as main plots and three 

factors of vermicompost, Terracottem and Bolourab A, as well as control, as sub plots was carried out for 

three years (2014-2017) at the Saffron Research Institute, Torbate Heydarieh University in order to find and 

recommend a method for improving vegetative and reproductive traits and economic yield of saffron using 

organic compounds of soil amendment. The results showed that the effects of treatments on all quantitative 

and qualitative traits, were significant (p <0.01). The highest leaf number (43.9 leaves in colony) and 

daughter corm (346.7 m
2
) were obtained in the treatment of 50-day irrigation intervals and combined use of 

vermicompost, Terracottem and Bolourab A. Moreover, the highest average yield of reproductive growth 

including flower number (474.2 m
2
) was observed in the treatment of 50-day irrigation interval and combined 

application of Bolourab A, vermicompost and Terracottem, and fresh flower yield (2509.2 kg.ha
-1

). 

Moreover, economic yield of dry stigma (24.8 kg.ha
-1

) in the treatment of 30-day irrigation intervals and 

combined use of Bolourab A and vermicompost in the third year. The highest yield of crocin (13.7%) and 

picrocrocin (6.7%) active ingredients were obtained at irrigation intervals of 30 and 70 days, respectively, 

with combined application of vermicompost and Bolourab A. The highest content of safranal (2.9%) active 

ingredient was obtained in the treatment of 30-day irrigation and combined application of vermicompost, 

Bolourab A, and Terracottem in the third year. The highest water use efficiency of 0.0096 kg.m
-3

 was related 

to the treatment of 70-day irrigation intervals and combined use of Bolourab A and vermicompost in the third 

year. The lowest yield in all of the studied traits was observed in the control treatment. Generally, soil 

amendment organic compounds can be used in combination with 50-day irrigation interval to increase the 

efficiency of existing water resources and improve qualitative and quantitative yield of saffron plant in semi-

arid regions. 

Keywords: Bolourab A, Crocin, Picrocrocin, Safranal, Terracottem, Vermicompost. 
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