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هاي دختري و عملكرد گل زعفران هاي بنهكمپوست و نيتروكسين بر ويژگیورمی تأثيربررسی 

(Crocus sativus L.سال دوم ) 

 
 4محمد علی بهدانی و 3، فريد مرادی نژاد2، علی افتاده فدافن٭1محمد حسين امينی فرد

 6031شهریور  1 اريخ پذيرش:ت  6031خرداد  03 تاريخ دريافت:

 

هیای کمپوست و نيتروکسين بر ویژگییورمی تأثير. بررسی 6031امينی فرد، م.ح.، افتاده فدافن، ع.، مرادی نژاد، ف.، و بهدانی، م. ع. 

 .603-651(: 2)1( سال دوم. زراعت و فناوری زعفران، .Crocus sativus Lهای دختری و عملکرد گل زعفران )بنه

 چکيده

بیه صیورت  6031-35کمپوست و نيتروکسين بر صفات بنه و عملکیرد گیل زعفیران، ازمایدیی در سیال ه منظور بررسی اثرات ورمیب

کامل تصادفی، با سه تکرار در مزرعه داندکده کداورزی داندگاه بيرجند اجرا شد. تيمارهای ازمیای،،  هایفاکتوریل بر پایه طرح پایه بلوک

صیورت ليتیر در هکتیار(  بیه 63و  5، 3تن در هکتار( و نيتروکسين در سیه سیطح ) 65و  63، 5ر سطح )صفر، کمپوست در چهاشامل ورمی

تر و خدک بنه دختیری و ططیر داری بر صفات بنه )وزن کل بنه، متوسط وزن کمپوست اثر معنیمصرف خاکی بودند. نتایج ندان داد، ورمی

دسیت امید. همینیين، نتیایج سیال دوم هکمپوست بیتن در هکتار ورمی 65بنه در تيمار که بيدترین وزن کل طوریهبنه دختری( داشت، ب

که بيدیترین طوریهکمپوست بر صفات گل )تعداد و عملکرد گل ، عملکرد تر و خدک کلاله( بود، بدار ورمیمعنی تأثيردهنده ازمای،، ندان

کمپوست حاصل شد، و کمتیرین مدیدار تن در هکتار ورمی 63ب( در سطح گرم در متر مربع به ترتي 16/3و 10/6عملکرد کلاله تر و خدک )

گرم در متر مربع( مداهده گردید. نيتروکسين نيز بر تعداد، عملکرد کیل گیل تیر و عملکیرد کلالیه  26/3و 11/3این صفات در تيمار شاهد )

ليتیر نيتروکسیين در هکتیار و  63ر متر مربع( در تيمار گرم د 01/3که، بيدترین ميزان عملکرد کلاله خدک ) طوریهگذار بود. بتأثيرخدک 

کمپوست و گرم در متر مربع( حاصل گردید. اثرات متدابل ندان داد که، سطوح مختلف ورمی 21/3کمترین مددار این صفت در تيمار شاهد )

مثبیت  تیأثيرطیورکلی، نتیایج بيیانگر ه. بک کلاله داشتدداری بر متوسط وزن کل بنه، عملکرد گل، عملکرد تر و خمعنی تأثيرنيتروکسين 

تین در  63ليتر در هکتار نيتروکسين بیه همیراه  5که کاربرد طوریهکمپوست و نيتروکسين بر صفات بنه و عملکرد گل زعفران بود، بورمی

 توان برای این ازمای، توصيه نمود.کمپوست را میهکتار ورمی

 

 ، کودالی، گياه دارویی.کود بيولوژیک عملکرد کلاله،کلمات کليدی: 

 

                                                                                                                                                                                                 
 استادیارگروه علوم باغبانی و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده، داندکده کداورزی، داندگاه بيرجند -6
 داندجوی سابق کارشناسی ارشد فيزیولوژی گياهان دارویی، گروه باغبانی داندکده کداورزی، داندگاه بيرجند، ایران-2
 و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده، داندکده کداورزی، داندگاه بيرجندنديارگروه علوم باغبانی دا -0
 استاد گروه پژوهدی زعفران و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده داندگاه بيرجند، ایران -1
 (mh.aminifard@birjand.ac.irنویسنده مسئول:  -)*

DOI: 10.22048/jsat.2018.90069.1240 

 راعت و فناوری زعفرانز نشریه

 893-851 .ص 8931 تابستان، 2، شماره 7جلد 

 

Saffron Agronomy & Technology 

Vol. 7, No. 2, Summer  2019, P. 139-154 

 

mailto:mh.aminifard@birjand.ac.ir


 8931، تابستان 2، شماره 7جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      041

 

 مقدمه

 گيیاهی زنبديیان، خیانواده از( .Crocus sativus L) زعفیران 

 ,.Rios et al) اسیت بنیه دارای و سیاطه بیدون ساله،چند علفی،

هییای خییان اییین مزصییول از جملییه امکییان ویژگییی(. 1996

بیرداری چند سیاله در یک نوبت کاشت، نيیاز بیه اک کیی ، بهره

هیای غيیر بزرانی نياز ابی سیایر گياهییان زمیان ابيیاری ان در

و نيیز بیازار فیروش داخلیی و خیارجی مناسب، ان را به عنیوان 

انتخیاک نخسیت کدیاورزان اسیتان خراسیان مطییرح کیییرده 

اساسیی  فاکتورهایاز  .(Kakhki & Farahmand, 2012اسییت )

بیه وییژه  هامصرف نهاده ،مزصولات کداورزی، عملکرد یافزا

 هیای شیيمياییاما استفاده زیاد از کیود .ی استیايميشکودهای 

مزیيط مدکلات ، ایجاد کاه، کيفيت توليدات کداورزیباعیث 

-و تخریب خاک منطده میی های زیرزمينیاک الودگیزیستی و 

 مسائل تياهم ،یافزا ليبه دل امروزه .(Wu et al., 2004)شود 

 بیرای ی و الییسیتیای زکوده به دتریيب توجه یطيمز ستیز

 ,.Pierre Anoshi et al) اسیت شده ییايميش کودهای ینیگزیجا

گيیاه  ترینمه  عنوان به زعفران کدت اینکه به توجه با (.2010

 نيمیه و خدیک منیاطق در میدتاًعاییران  ای درادوییه و دارویی

-Sepaskhah & Kamgar)گيییرد مییی صییورت کدییور خدییک

Haghighi, 2009 )خیاک الی مواد کمبود گرفتن نظر در با نيز و 

 الیی و مصرف کودهیای (،Shirani et al., 2011) مناطق این در

 بطور گياه توليد این در بایست،می کودها این تلفيدی مدیریت نيز

 ان از استفاده که کودی منابع از گيرد. یکی طرار توجه مورد ویژه

 د،باشیمیی مرسیوم خیاک پاییدار مدیریت دارای هایدر سيست 

 کمپوسیتیورمی .(Liuc & Pank, 2005کمپوست اسیت )ورمی

 کیی عنیوان بیه و بیوده هانيماتیو و رشد هایهورمون از غنی

 نتایج (.Martin et al., 1997) است مطرح ستییز طوی ک،افت

 ندیان داد کیه، بیا (Salehi et al., 2011همکیاران ) و صیالزی

 غیذایی عناصیر فراهمیی خاک، به کمپوستورمی ميزان افزای،

افییزای، یافییت. مزمییدزاده و پاسییبان  گيییاه بابونییه نيییاز مییورد

(Mohamadzadeh & Pasban, 2007) بيییان کردنیید ورمییی-

 تغذییه گيیاهی غيرشيميایی ترین منابعکمپوست از جمله مناسب

 اییران زعفیران میزارع عملکرد افزای، در که باشدمزسوک می

 Aminiهمکاران ) و یامين پژوهدی است. در شده مثبت ارزیابی

et al., 2014) ورمیی هکتیار در تین 63 مصیرف کردنید، بيیان

 کلالییه در و کروسییين پيکروکروسییين افییزای، باعییث کمپوسییت

توانند علاوه بر کودهای الی، کودهای زیستی نيز می. شد زعفران

 ،سیتییز هیایکودیکیی از  .مناسب باشند برای کداورزی پایدار

هیای تثبيیت ی میثثرترین بیاکتریحیاوباشد که می نيتروکسين

که علاوه بر  استکننده نيتروژن از جنس ازتوباکتر و ازوسپریليوم 

 تثبيت نيتروژن هوا و متعیادل کیردن جیذک عناصیر غیذایی پیر

مصرف و ک  مصرف میورد نيیاز گيیاه، بیا سینتز و ترشیح میواد 

 ،مزرک رشد گياه مانند اکسين، ترشح اسيدهای امينیه مختلیف

 گیرددیهیای هیوایی گيیاه میسعه ریده و انیدامسبب رشد و تو

(Mrkovacki & Milic, 2001) .پیور و همکیاران )علییAlipur 

Miyandehi et al., 2013) زیسیتی کیود گیزارش کردنید کیه 

همینیين در . شید زعفران تر گلوزن  افزای، باعث نيتروکسين

( کود بيولوژییک نيتروکسیين Kolahkaj, 2014کج )تزديق کلاه

 .داشت زعفران فتوسنتزی هاین اثر را در افزای، رنگيزهبيدتری

با توجه به اهميت گياه دارویی زعفران و مصارف گسیترده ان در 

کارهیای افیزای، عملکیرد صنایع غذایی و داروییی، یکیی از راه

باشد. بیا توجیه بیه زعفران، مدیریت تغذیه مناسب در مزرعه می

مییان  ورمییی همز تییأثيراینکییه تییاکنون گزارشییی در خصییون 

عملکرد گل وصیفات مربیوب بیه بنیه بر کمپوست و نيتروکسين 

گياه زعفران در منطده بيرجند ارائیه ندیده اسیت، لیذا هیدف از 

سیطوح مختلیف ورمیی  تیأثيرزمان اجرای این طرح، مطالعه ه 

کمپوست و نيتروکسين بر عملکرد گل و بنه گياه زعفیران گيیاه 

-با  انتخاک  مناسب از نهیادهباشد تا دارویی ارزشمند زعفران می



 040     های دختری و عملکرد گل زعفران...های بنهکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیبررسی تأثیر ورمی ،فرد و همکارانینی ما

های الی، بتوان در جهت توليد پایدار و افزای، کيفيت این گيیاه 

 دارویی مه  دارویی گام برداشت.

 هامواد و روش

هیای ن ازمای، به صورت فاکتوریل بر پایه طیرح بلیوکیا 

کامییل تصییادفی بییا سییه تکییرار در مزرعییه تزديدییاتی داندییکده 

اجرا گردید.  6031-35سال زراعی کداورزی داندگاه بيرجند در 

 کمپوسیتهای مورد مطالعه شامل سطوح مصیرف ورمییفاکتور

ليتر  63، 5و نيتروکسين )صفر، ( هکتار در تن 65و  63 ،5 صفر،)

 فيزیکیی و شیيميایی خصوصيات تعيين منظوردر هکتار( بود. به 

کمپوسیت ورمیی ( ومتیرسیانتی 03 تیا صیفر عمق) مزرعه خاک

 شد که نتیایج انجام شروع ازمای، از طبل برداریهمصرفی، نمون

 2و 6در جداول  ترتيب کمپوست بهورمی و خاک تجزیه حاصل از

ازمای،، ابتدا پس از شخ ، دیسیک  منظور اجرای به .امده است

-بندی زمين نمیوده و کیرتو مسطح کردن خاک اطدام به کرت

هیا ين کیرتمتر )چهار متر مربع( ایجاد شد. ب 2×2هایی به ابعاد 

-ها یک متر )با احتسیاک جیویمتر و بين بلوکسانتی 53فاصله 

 ابی) و یکنواخت مرغوک هایهای ابياری( در نظر گرفته شد. بنه

و  زخی  بیدون ،سیال  ،(گیرم 1 متوسیطگیرم،  3تیا  1بين  وزن

ی و از اکوتيی  شهرسیتان بيمیار نیوع هر از یعار و یخراشيدگ

رها، طبل از انجام کدت، مدادیر شد. برای اعمال تيما تهيه کاشمر

تین در هکتیار( در  65و 63، 5کمپوسیت )صیفر، مختلیف ورمیی

 متری با خیاک مخلیوب گردیید. کیودسانتی 23ها تا عمقکرت

دارای  تزديیق، ایین در اسیتفاده میورد نيتروکسیين بيولوژییک

هییای جیینس از کننییده تثبيییت هییابییاکتری از ایمجموعییه

Azospirillum sp. و   Azotobacter sp. بود. سه  هیر ییک از 

سلول  163تعداد  به نيتروکسين ليترميلی هر در باکتری هایجنس

ها، نيتروکسیين بود. همینیين طبیل از کدیت بنیه (CFU) زنده

سیاخت اییران(  -اوری زیسیتی اسیيا )ساخته شده از شرکت فن

ها در غلظیت تهيه شد و بر اساس ندده تيمارهای ازمای،، پداژه

(، بیه 6:63مزلول نيتروکسين بیا اک )بیه نسیبت های مدخص

هیا در سیایه ور شدند و پس از اینکه پیداژهدطيده غوطه 63مدت 

 ,.Koocheki et alها صیورت گرفیت )خدک شید، کدیت بنیه

بنیه  53) مترسانتی 63×23کرت ها در فواصل کاشت بنه .(2011

متر در نظیر گرفتیه سانتی 65در متر مربع( و عمق کاشت حدود 

هیا اواخیر (. زمیان کاشیت بنیهAlavi Shahri et al., 1994) شد

شیهریور  61کاشیت ) بلافاصله بعد از اول بود. ابياری 31شهریور 

 اول از ابياری بعد روز 63 دوم ابياری و به صورت غرطاک( 6031

 یک نيز ان از شد. بعد انجام هابنه سبزشدن در تسهيل منظوربه 

 کی  عمیق با فلزی شاخ چهار و لبي کج توسط شکنیسله مرتبه

 خیاک از بيدیتری سیهولت بیا گیل هایجوانه تا گرفت صورت

 پیس بعیدی هایابياری. باشند داشته مطلوبی رشد و امده بيرون

 یک هر زمانی فاصله به منطده عرف طبق دهیگل دوره اتمام از

 اجیرای طیول مراحیل در. گرفیت انجیام سیيفونی توسط و ماه

 شیيميایی میورد ک، و کیودعلف یا ک،تاف گونههيچ ازمای،

هیای هیرز از طرییق وجیين نگرفت و کنترل علیف طرار استفاده

، 5نيتروکسين به ميزان )صفر،  نيز دوم سال دستی انجام شد. در

ابياری به  همراه اولين  ها بهگل ظهور از ليتر در هکتار( طبل 63

 حیذف از پیس) هابنه خواک، شروع از پس. گردید ها اعمالکرت

 اردیبهدیت در( کرت ضلع هر با متر 5/3 فاصله به ایحاشيه اثر

 بیا بنیه، تعیداد شمارش از پس و برداشت کرت هر از بنه دو ماه

 ترتيب به دیجيتالی( 336/3 دطت با) ترازوی و کوليس از استفاده

 دليل به. شد گيریاندازه دختری هایبنه خدک و تر وزن و ططر

 اثیر از اطمينیان عیدم و اول سیال در هکلال عملکرد بودن اندک

 کلالییه و گییل عملکییرد بررسییی بییرای اول، سییال در تيمارهییا

 بیا همزمیان. گرفیت انجام زیر شرح به دوم سال در گيرینمونه

 ابیان نيمه صبح اوليه ساعات در زعفران هایگل دهیگل شروع

 فصیل در .شید برداشیت هیاکیرت سطح کل از ،6035 سال ماه

 اوری،جمیع روزانیه صیورت بیه شیده ظیاهر هیایگل دهی،گل

 وزن و تعیداد شیامل بررسیی مورد صفات. شد توزین و شمارش

 صیفات و دختیری بنه ططر همینين و خدک و تر وزن بنه، کل
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 و گیل طیول گیل، کیل عملکیرد و تعیداد شیامل گل به مربوب

  افیزار نیرم از هیاداده انیاليز جهت. بود خدک و تر کلاله عملکرد

SAS 9.1 احتمیال سطح در دانکن ازمون با هاميانگين مدایسه و 

 گرفت. انجام درصد 5

 

 متری(سانتی 30تا  0)عمق  خصوصيات فيزيکوشيميايی خاک محل آزمايش -1جدول 
Table 1- Soil physicochemical properties (Depth 0 to 30 cm) 

هدايت 

 الکتريکی

EC (dS.m-1) 

سديم قابل 

 دسترس 

Available 
)1-(mg.kgNa  

 نيتروژن
N (%) 

پتاسيم قابل 

 دسترس 
Available 

K (mg.kg-1) 

 فسفر قابل دسترس 
Available 

)1-(mg.kg P 

 اسيديته

pH 
 

 مواد آلی 

Organic 

matter (%) 

 بافت
Texture 

3.1 98 0.08 420.35 60 7.76 0.68 
 لومی

Loamy 

 

 هاستفاده شد کمپوستات شيميايی ورمیيبرخی خصوص -2جدول 
Table 2- Some chemical properties of vermicompost 

شاخص 

 واکنش
pH 

هدايت 

 الکتريکی

)1-EC (dS.m 

 کربن آلی
Organic Carbon 

(%) 

 ماده آلی
Organic matter 

(%) 

ننيتروژ  
N (%) 

م پتاسي  
K  

(%) 

ر فسف  
P 

(%) 

 آهن
Fe 

(%) 

 بافت
Texture 

7.7 3.08 9.14 16.8 1.45 1.75 1.11 1.76 
 کمپوسترمیو

Vermicompost 
 

 بحث و نتايج

 تعداد گل 

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثیرات سیاده تيمارهیای  

 دار شد، بیا ایین وجیود کیاربرددرصد معنی 6ازمایدی در سطح 

داری بیر تعیداد گیل داشیته معنی تأثيرهمزمان تيمارها نتوانست 

مدایسیه ز جیدول (. با توجه به نتایج بدست امده ا0)جدول  باشد

کمپوست ندان داد کیه بالیاترین اثر ساده تيمار ورمیها ميانگين

تین در  63گل در متر مربع( از تيمیار کیاربرد  11/13تعداد گل )

کمپوست بدست امد و کمترین ان در  تيمیار شیاهد هکتار ورمی

(. همینين اثر سیاده 1)جدول گل در متر مربع( مداهده شد 21)

دان داد که بيدیترین تعیداد گیل زعفیران در تيمار نيتروکسين ن

عیدد گیل  00/15ليتر در هکتار نيتروکسين و به مددار  63تيمار 

 13/21در متر مربع و کمترین تعداد گل در  تيمار شاهد به مددار 

الیدین و همکیاران  (.5عدد گل در متر مربع بدست امد )جیدول 

(Eldin et al., 2008طیی ازمایدیی در زعفیران اعلیام )  کردنید

کمتیرین ان  بيدترین تعداد گل مربوب به مصرف نيتروکسیين و

 کودهیای مصیرف اثیر بررسیی .مربوب به عدم مصرف کود بود

 در گیل تعداد بيدترین که داد ندان زعفران کدت در بيولوژیک

ليتر در هکتار نيتروکسين بصورت مصیرف  1 تيمار از سطح واحد

 .(Alipur Miyandehi et al., 2013غوطه وری  به دسیت امید )

نيز بيان کردند کاربرد کودهای زیستی  (Golzari, 2016گلزاری )

 زیسیتی رسد کودباعث افزای، تعداد گل زعفران شد. به نظر می

تیر کیردن جیذک نيتروکسين موجب تثبيت نيتروژن هوا، متعادل

عناصر اصلی پرمصرف و ریزمغذی مورد نياز گياه، سنتز و ترشیح 

ياه )شبيه اکسين(، اسيدهای امينه مختلف و های رشد گهورمون

توانید موجیب رشید و ایین طرییق میی ها شده و ازانتی بيوتيک

-Gutierrezتوسعه ریده و اندام هوایی و زایدی زعفیران شیده )

Manero et al., 2001افیزای، توانید باعیثمیی نتيجه، ( که در 

  .(Alipur Miyandehi et al., 2013) گیرددزعفیران  گیل تعیداد

 بیا کمپوست باعث افزای، تعداد گیل شید. مطیابقکاربرد ورمی

( Jahan & Jahani, 2007جهیانی ) و جهیان امیده بدسیت نتایج

 افزای، در داریمعنی ند،  الی های کود کاربرد کردند گزارش
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 ,Pandeyاست. پانیدی ) داشته سطح واحد در زعفران گل تعداد

 کییه کییرد يییانب ازمایدییات خییود روی گيییاه درمنییه در (2005

 حيیاتی هیایواکین، بهبیود طریق از کمپوستورمی بکارگيری

 باعیث غیذایی، عناصیر و اک جیذک احتمالیاً نيز و خاک در مفيد

 در مجمیوع در .شیودگياهیان میی گلیدهی و نمو و رشد افزای،

-کودهای الیی نظيیر ورمیی کاربرد تأثير روی بر که هایبررسی

 زعفیران عملکیرد و رشید بیر مختلیف کمپوست و ریز موجودات

 در کودهیا ایین کیاربرد کیه مدیخص گردییده است شده انجام

 کیه اسیت شیده زعفران افزای، عملکرد باعث موارد از بسياری

داشته است  همبستگی تعداد گل، افزای، با عملکرد افزای، این

(Aytekin & Ackikgoz, 2008.) 

 

 ترعملکرد کل گل

هیر دو عامیل  يرتیأثندیان داد، کیه نتایج تجزیه وارییانس  

کمپوست و نيتروکسين و برهمکن، انها بیر عملکیرد گیل ورمی

. با توجه به نتایج بدست امده اثیر (0)جدول دار بود زعفران معنی

ساده تيمار نيتروکسين، بالاترین ميزان عملکیرد گیل زعفیران در 

گرم در متر مربع( و کمتیرین ان  31/60ليتر در هکتار ) 63تيمار 

 63گرم در متر مربع( بدست امد، که تيمار  31/3) در تيمار شاهد

 1/03ليتر در هکتار نيتروکسين نسبت به تيمار شاهد بیه ميیزان 

ليتیر  63و  5درصد افیزای، داشیته اسیت، هرچنید بیين تيمیار 

(. 5داری وجود نداشت )جیدولنيتروکسين در هکتار اختلاف معنی

-سه ميانگينمدایبا توجه به نتایج بدست امده از جدول همینين 

کمپوست ندان داد کیه بالیاترین ميیزان اثر ساده تيمار ورمیها، 

-تین در هکتیار ورمیی 63عملکرد گل زعفران از تيمار کیاربرد 

با (. 1)جدول مداهده شدکمپوست و کمترین ان در  تيمار شاهد 

ها بالاترین عملکرد گل زعفران از توجه به نتایج مدایسه ميانگين

تین در هکتیار  63يتر در هکتار نيتروکسين و ل 5کاربرد همزمان 

دسیت هگرم در متر مربیع( بی 00/61کمپوست و به ميزان )ورمی

گیرم در متیر  00/1امد و کمترین ان  در تيمار شاهد به ميیزان )

نهیوی و  دابه نتیایج بدسیت امیده(. م3مربع( بدست امد )جدول

اربرد مثبت کی تأثيردر پژوهدی  (Nehvi et al., 2010)  همکاران

کمپوست و ازتوباکتر بیر عملکیرد گیل زعفیران را ترکيبی ورمی

نيیز  (Omidi et al., 2009) مداهده کردنید. اميیدی و همکیاران

 توسط نيتروژن عنصر جذک افزای، باکمپوست بيان کردند ورمی

 مثبیت ندی، گياه هوایی هایاندام رشد افزای، در زعفران گياه

 ای، عملکییرد گییل شییود.توانیید باعییث افییزباشیید و مییی داشییته

 تبیادل کمپوسیت دارای ظرفيیتپژوهدگران بيان کردند ورمیی

 راحتیی به که است عناصری برگيرنده در و ،باشدمی بالا کاتيونی

-ورمیی .(Sharma et al., 2005)گيرنید می طرار گياه دسترس در

 برابیر 66 تیا 5 به ميیزان فسفر و نيتروژن دارای اغلب کمپوست

 در نيیز ميکیرو و غذایی ماکرو عناصر سایر و بوده خاک از بي،

 ,Bachman & Metzger) باشیدمیی معمیولی خیاک از بي، ان

بنابراین افزای، جذک فسفر و نيتیروژن و دیگیر عناصیر  ،(1998

توانید از دلاییل اصیلی افیزای، کمپوست میغذایی توسط ورمی

کمپوست باشد. همانطور کیه عملکرد گل زعفران با کاربرد ورمی

 63ازمای، مداهده شد با افزای، سطح ورمیی کمپوسیت از  در

تن ميزان عملکرد کلاله تر و خدک کاه، یافت، هیر  65تن به 

ایین میورد، اتيیه و همکیاران  دار نبیود. درچند این کاه، معنی

(Atiyeh et al., 2000) افزای، وزن و عملکرد گيیاه در غلظیت-

ایط فيزیکیی، های ک  ورمی کمپوست را به دليیل تغييیر در شیر

شيميایی و خصوصيات ميکروبی و زیستی مزیيط کدیت اعلیام 

ها همینين کاه، رشد و عملکرد گياه در اثر ترکيب نمودند. ان

مزيط کدت با نسبت بالای ورمی کمپوست را به دليیل افیزای، 

غلظت نمک مزلول، سیميت ناشیی از افیزای، غلظیت عناصیر 

 اه ذکر کردند.سنگين و یا حضور ترکيبات سنگين  برای گي

ندان داد کاربرد کودهیای  (Golzari, 2016)ازمای، گلزاری 

سیوندارا و زیسیتی باعیث افیزای، عملکیرد گیل زعفیران شید. 

گزارش کردنید کیه کودهیای ( Sundara et al., 2002) همکاران

زیستی از طریق توليد انیواع اسیيدهای الیی از طبيیل سیيتریک، 
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دهید کیه در را کاه، میخاک  pHلاکتيک، ماليک و تارتاریک، 

نتيجه اسيدی شدن خاک، دسترسی به سایر عناصرغذایی ماننید 

اهن، مس، روی و غيره، بيدتر شده و موجب افیزای، عملکیرد 

شود، بنابراین با توجه به موارد بيان شده افزای، عملکرد گل می

-کمپوست و نيتروکسين به صورت ه زعفران با استفاده از ورمی

 رسد.ظر میزمان ممکن به ن

 

 متوسط طول گل

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر در نيز کاربرد جداگانه  

و همینين اثر متدابل دو تيمیار بیر  کمپوست و نيتروکسينورمی

دار بود )جیدول درصد معنی6متوسط طول گل زعفران در سطح 

با توجه به نتایج بدست امده اثر ساده تيمار ورمی کمپوسیت، (. 0

کيلیوگرم  5متر(  در تيمار ميلی 00/16) رین ميزان طول گلبالات

 63/10در هکتار ورمی کمپوست و کمترین ان در تيمیار شیاهد )

کيلیوگرم در هکتیار ورمیی   5متر( بدست امید، کیه تيمیار ميلی

درصید افیزای،  3/60کمپوست نسبت به تيمار شاهد به ميیزان 

تیار ورمیی تین در هک 63و  5داشته اسیت، هرچنید بیين تيمیار 

نتیایج اثیر  (.5 داری وجود نداشت )جدولکمپوست اختلاف معنی

متدابل تيمارها ندیان داد، بالیاترین ميیزان متوسیط طیول گیل 

-تین در هکتیار ورمیی 63متیر(  از تيمیار ميلی 65/15زعفران )

ليتر نيتروکسين در هکتار به دست امد و کمتیرین  5کمپوست و 

کمپوست و عیدم تن ورمی 65ف متر( از تيمار مصرميلی 1/3ان )

 (.3دست امد )جدول همصرف نيتروکسين )شاهد( ب

 اصلاح اسيدیته خاک با کمپوستالی از جمله ورمی کودهای 

 در و ریدیه توسیعه افیزای، در خیاک، رطوبت حفظ به کمک و

 مثثری دخالت گياه توسط غذایی مواد و اک جذک افزای، نتيجه

 بیه کیه طیوریبیه( Abou-Hussein et al., 2003)اسیت  داشته

کود نيتروکسين  و کمپوستورمی کود زمانه  کاربرد ان موجب

در  .شیود گل طول افزای، باعث توانسته فوق عوامل بر تأثير با

کمپوست به تنهایی باعث ایجاد تن ورمی 65این ازمای، کاربرد 

کمترین طول گل زعفران شد. بیا توجیه بیه تزديدیات صیورت 

کیاه، رشید و عملکیرد در  علت که است شده دخصگرفته م

 دليل زیاد به شوری از ناشی تواندمی کمپوستسطوح بالای ورمی

  ,.Arancon et al)باشد  کمپوستورمی زیاد مدادیر کردن اضافه

 زیسیتی تثبيیت توان با ازتوباکتر و (. از طرفی ازوسپيریلوم2003

 اک و بهينیه جیذک بیه کمیک ریدیه، سطح گسترش نيتروژن،

 هیا،تیأمينوی برخیی و رشید هیایهورمون توليد و غذایی اصرعن

 ,Mrkovacki & Milic) کنیدمیی تدوییت را گيیاه رشید سرعت

بنابراین با افزای، رشد و در دسترس طرار گرفتن عناصیر  ،(2001

ه ها منطدی ب غذایی برای ریده، افزای، رشد و درشت شدن گل

 رسد.نظر می

 

 عملکرد کلاله تر و خشک 

کمپوست ورمیاثر کاربرد ج تجزیه واریانس ندان داد که نتای 

عملکرد تیر و  متدابل دو تيمار بر درصد و اثر 6در سطح احتمال 

(. با 0 دار بود )جدولدرصد معنی 5خدک کلاله زعفران در سطح 

کمپوسیت توجه به نتایج بدست امیده از اثیر سیاده تيمیار ورمیی

تین در  63ان در تيمار بالاترین ميزان عملکرد خدک کلاله زعفر

گرم در متر مربع( به دسیت امید و کمتیرین ان در 16/3هکتار )

(. 1دسیت امید )جیدول گرم در متر مربع( به  26/3تيمار شاهد )

همینين اثر ساده تيمیار نيتروکسیين، بالیاترین ميیزان عملکیرد 

گیرم در  01/3ليتیر در هکتیار ) 63خدک کلاله زعفران در تيمار 

گرم در متر مربیع(  21/3ترین ان در تيمار شاهد )متر مربع( و کم

ليتر نيتروکسیين در هکتیار  63و  5، هرچند بين تيمار بدست امد

(. بیا توجیه بیه نتیایج 5)جدول  داری وجود نداشتاختلاف معنی

ترتيیب هها بالاترین عملکرد تر و خدک کلاله بیمدایسه ميانگين

ليتیر  5ربرد همزمان گرم در متر مربع( از تيمار کا 51/3و  31/2)

کمپوسییت و تیین در هکتییار ورمییی 63در هکتییار نيتروکسییين و 

در گیرم  62/3و  56/3ترتيب  به ميیزان هکمترین ان در شاهد ب

 زعفیران ک  کودی نياز برخلاف (.3دست امد )جدولهمتر مربع ب
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 بیه و کلالیه ان گیل عملکیرد تغييیرات درصید 13 تیا 61 حدود

دارد  بسییتگی الییی مییواد جملییه از خییاک بییه مربییوب متغيرهییای

(Temperini et al., 2009.) پاسیبان  و رضیائيان(Rezaian & 

Paseban, 2007) الیی کودهیای از اسیتفاده کیه کردند گزارش 

 مارتين داد. افزای، شاهد با در مدایسه را زعفران یکلاله عملکرد

 بيیان خیود تزديدیات در نيیز (Martin et al., 1997) همکاران و

 و فسیفر نيتروژن، معمولاً کمپوستورمی حاوی هایخاک کردند،

 از غنیی و داشیته ان فاطید هیایخاک به نسبت بيدتری پتاسي 

 افیزای، و رشید بیه که باشدمی هاتأمينوی و رشد هایهورمون

 حیاوی نيتروکسیين کیود .کنیدمیی کمیک گياه و خدک تروزن

میی يریلومازوسیپ و ازتوباکتر از جمله ازادزی هميار هایباکتری

  .باشد

 

 در سال دوم آزمايش کمپوست و نيتروکسينتجزيه واريانس )ميانگين مربعات( خصوصيات گل زعفران تحت تيمارهای ورمی -3جدول 

Tables 3- Analysis of variance (mean of squares) for flower characteristics under Vermicompost and Nitroxin in the second 

year of saffron 

 تعداد گل
Number of 

flower 

رعملکرد کل گل ت  

Total yield of 

fresh flower 

 متوسط طول گل

Average length 

of flower  

کعملکرد کلاله خش  

Yield of dry 

stigma 

رعملکرد کلاله ت  

Yield of fresh 

stigma 

آزادیدرجه  
df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

96.33ns 23.87ns 31.175* 0.007ns 0.050ns 2 
 بلوک

Block 

کمپوستورمی 3 **1.20 **0.067 **117.77 **240.95 **1050.51  

Vermicompost 

 نيتروکسين 2 *0.36 *0.045 **49.84 *35.31 **1331.08
Nitroxin 

185.04ns 32.86** 50.86** 0.032* 0.57** 6 نيتروکسين×کمپوستورمی  

Vermicompost × Nitroxin 

 خطا 22 0.087 0.011 7.48 8.61 74.78

Error 

 ضریب تغييرات - 24.85 25.28 4.06 24.53 23.80

C.V. (%) 
ns ،**  داری در سطح احتمال یک و پنج درصد.داری و معنیبه ترتيب غير معنی *و 

ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively. 

 

کمپوست بر خصوصيات گل زعفران در سال دوم آزمايشهای مختلف ورمیاثرات غلظت -4ل جدو  

Tables 4- Effects of vermicompost concentrations on characteristics of saffron in second year of study 

کمپوستورمی  

Vermicompost 

 (t.ha-1) 

 عملکرد کلاله خدک
Yield of dry stigma 

(g.m-2) 

ترعملکرد کلاله  

Yield of fresh 

stigma (g.m-2) 

 متوسط طول گل
Average length 

of flower (mm) 

ترگل کلعملکرد  

Total yield of fresh flower 

(g.m-2) 

گل تعداد  

Number of flower 

(per.m-2) 

24c 4.90c 63.10b 0.77c 0.21c 0 
32.88b 11.39b 71.33a 1.03bc 0.27bc 5 
49.77a 16.54a 68.93a 1.62a 0.41a 10 
38.66b 15a 65.64b 1.31b 0.33ab 15 

ای دانکن ندارند.داری در سطح پنج درصد ازمون چند دامنهحروف مدابه در هر ستون اختلاف معنی  
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 
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 ختلف نيتروکسين بر خصوصيات گل زعفران در سال دوم آزمايشاثر سطوح م -5جدول 

Tables 5- Effects of Nitroxin on characteristics of saffron flower in second year of study 

يننيتروکس  

Nitroxin 
(L.h-1) 

عملکرد کلاله 

 خشک 

Yield of dry 

stigma 

(g.m-2) 

ترعملکرد کلاله  

Yield of fresh stigma 

(g.m-2) 

 متوسط طول گل
Average length of 

flower (mm) 

 عملکرد کل گل تر

Total yield of fresh 

flower 

(g.m-2) 

 تعداد گل
Number of flower 

(per.m-2) 

24.70b 9.98b 67.16ab 1.01b 0.24b 0 
38.91a 12.86a 69.33a 1.18ab 0.32ab 5 
45.33a 13.04a 65.26b 1.36a 0.36a 10 

ای دانکن ندارند.داری در سطح پنج درصد ازمون چند دامنهمدابه در هر ستون اختلاف معنی حروف  

Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT. 

 

 کمپوست و نيتروکسينتحت تيمارهای ورمی خصوصيات بنه زعفران تجزيه واريانس -6  جدول

Tables 6- Analysis of variance for saffron corm characteristics under vermicompost and Nitroxin treatments 

 منابع تغييرات

S.O.V 

 آزادیدرجه
df 

قطر بنه 

 دختری

Diameter of 

corm 

تر بنه متوسط وزن

 دختری

Average weight 

of fresh corm 

 متوسط وزن

 خشک بنه دختری

Average weight 

of dry corm 

 تعداد بنه دختری

بوته هر در   
Number of 

cormel per 

plant 
 

کل بنه های  وزن

 دختری در هر بوته
Total weight of 

cormel  per plant 

 

 بلوک

Block 
2 ns6.60 ns0.63 ns0.25 ns0.083 ns5.22 

 کمپوستورمی

Vermicompost 
3 **65.23 *18* *1.88* *5.66 **114.27 

 نيتروکسين

Nitroxin 
2 *35.29 ns8.19 ns0.58 *6.58 *53.91 

-ورمی

 نيتروکسين×کمپوست

Vermicompost × 

Nitroxin 

6 ns20.42 8.88* **0.95 ns1.027 **44.04 

 خطا

Error 
22 9.48 2.72 0.22 1.65 11.43 

 ضریب تغييرات 

C.V. (%) 
- 12.49 27.23 23.77 28.62 12.80 

ns ،**  داری در سطح احتمال یک و پنج درصد.ری و معنیدابه ترتيب غير معنی *و 

ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively. 
 

 

 گيیاه، ریدیه مزیيط در اتمسیفری ازت تثبيیت بر علاوه که

 اسیيد مانند فعال بيولوژیکی مواد مدداری ترشح و ساخت توانایی

 کیه دارند را ها، و جبيرلينBهای ویتامين و هااکسين پنتوتنيک،

 و اک جیذک سیرعت افزای، نتيجه در و ریده رشد بهبود باعث

 ,.Jia et al)گردنید می تروزن افزای، نهایت در و غذایی عناصر

ها در جذک عناصر غیذایی، . علاوه بر تأثير مستدي  باکتری(2004

گری نيز بر رشید های دیهای کودزیستی از روشميکروارگانيس 

گياه تأثير مثبت دارند. از جمله اینکه، توليد سيتوکينين در حضور 

 ,Nieto & Frankenberger) ازتوبیاکتر بیه اثبیات رسیيده اسیت

تواننید بیا های موجود در نيتروکسين می، بنابراین باکتری(1989

افزاییی و همکیاری  های ریزوسیفر اثیر هی سایر ميکروارگانيس 

هان داشته و موجب افزای، عملکرد تیر و خدیک مفيدی بر گيا

 کلاله زعفران شوند.

 

 و وزن کل بنهتعداد و 

( حیاکی از ان اسیت کیه 1نتایج تجزییه وارییانس )جیدول 
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 5کمپوسیت و نيتروکسیين در سیطح تيمارهای ازمایدیی ورمیی

داری داشتند. بطوری که اثیر درصد بر تعداد بنه دختری اثر معنی

( ندان داد بيدیترین 1 کمپوست )جدولیساده سطوح تيمار ورم

و  55/5تین در هکتیار بیه مدیدار  5ميزان این صفت در سیطح 

در هر بوته، در شاهد مداهده شد.  11/0کمترین ميزان به مددار 

( ندیان داد کیه 1اثر سیاده سیطوح تيمیار نيتروکسیين )جیدول 

و  00/5ليتر در هکتیار بیه مدیدار  63بيدترین مددار را در سطح 

 36/0ليتر در هکتیار بیه مدیدار  5ین ميزان ان را در سطح کمتر

-( ندان می1نتایج تجزیه واریانس )جدول  بدست امد. از طرفی

درصد در تيمار کاربرد  6که عملکرد تر بنه در سطح احتمال  دهد

-ورمیی زمیان نيتروکسیين وکمپوست و کیاربرد هی ساده ورمی

درصد  5ين درسطح دار بود و اثرات ساده نيتروکسکمپوست معنی

دهید کیه بيدیترین ( ندان می3دار شد. اثر متدابل )جدول معنی

کمپوسیت در تین ورمیی 65ميزان این شاخص در سطح تيماری 

گرم بیرای  05/02ليتر در هکتار نيتروکسين به مددار  5هکتار و 

 همکیاران و مدیدم رضیوانی ارتبیاب در ایینباشید. هر بوته میی

(Rezvani Moghaddam et al., 2009) مصرف که داشتند اظهار 

 عمدتاً بنه، کاشت از پس های ابتداییسال الی، در کودهای انواع

-میی سیطح واحد در دختری هایتعداد و وزن بنه افزای، باعث

 در زعفیران هیایبنیه وزن و تعداد افزای، ها با مداهدهشود. ان

 تیأثير تزیت را افیزای، ایین طارچ، بستر کمپوست کاربرد نتيجه

 بهبیود و فسیفر و نيتیروژن ویژهه ب غذایی عناصر فراهمی بيدتر

الی  ماده افزای، از ناشی خاک بيولوژیکی و فيزیکی خصوصيات

 ,Farokhshahe)در ازمیای، مدیابه فرخدیاهی خاک دانسیتند. 

 تک وزن بر کمپوستالی ورمی کود مصرف که داد ندان (2011

 میاده ميیزان با افزای،و توانسته  گذاشته تأثيران  عملکرد و بنه

 همکیاران و تيمیوری بگیذارد. تأثير عملکرد ميزان بر خدک بنه

(Teimori et al., 2013) و  زعفیران هایبنه کل وزن افزای، نيز

 و دامیی کودهیای کیاربرد نتيجیه در هیای زعفیران راتعداد بنیه

 (Amiri, 2008)اميیری نمودنید.  مدیاهده شهری زباله کمپوست

 تعداد و رشد افزای، بر عاملی مثثر را الی کودهای از استفاده نيز

 بیه عنیوان بیه کمپوسیتورمیی افزودن .کرد معرفی زعفران بنه

 اک نگهیداری ظرفيت افزای، دليل به احتمالاً بنه، کاشت مزيط

 بهبیود بیه منجر خاک، بافت کردن ترسبک همینين و خاک در

 افیزای، نتيجیه در کیه (Nehvi et al., 2010) شیده هابنه رشد

اسیت.  داشیته همیراه بیه وزنی مختلف هایگروه در را بنه تعداد

 عملکیرد( بيان کردند که et al., 2014 Amini) امينی و همکاران

بیا  در خیاک دختری زعفیران هایبنه اک ميزان و کمی و کيفی

 اک و خیاک زهکی، باعیث کیه زیستی و الی کودهای مصرف

 بالیاترین ها بيان کردند،نیافت. ا دار افزای،معنی بطور شوندمی

 کودهیا ترکيیب و کمپوسیتورمیی کود مصرف تيمار در عملکرد

 کودهیا، ترکيیب و کمپوسیتورمیی کیود کاربرد با شد و حاصل

-معنیی افیزای، شاهد به نسبت درخاک بنه اک تر ووزن ميزان

 میی نيتروکسیين را تيمیار در بنه تعداد بودن بيدتر .داشت داری

ترکيبیات  اوری فیراه  در نيتروکسیين کیود مثبت تأثير به توان

 گردیده بنه تعداد افزای، موجب که داد نسبت ریده ای بر متعدد

 نيتروکسیين، بيولوژییک کیود در موجود هایباکتری زیرا. است

 اصیلی عناصر جذک کردن متعادل و هوا تثبيت نيتروژن بر علاوه

 وادمی ترشیح و سینتز بیا گيیاه، نياز مورد ریز مغذی و مصرف پر

 رشید کننیده تنظیي  هیای انواع هورمون نظير گياه رشد مزرک

 انتیی انواع مختلف، اسيدهای امينه ترشح همینين اکسين مانند

 هیوایی هایو طسمت ریده توسعه و رشد موجب غيره و بيوتيک

 انتدال و بيدتر اسميلات توليد سبب لهئمس این .است شده زعفران

 Koocheki)است شده زعفران هبن و زیرزمينی های اندام به هاان

et al., 2011.)  نتایج این پیژوه، بیا نتیایج اميیدی و همکیاران

(Omidi et al., 2009)  بنیه  وزن بيدیترینکیه گیزارش کردنید

 باشید.مطابق می شد حاصل خالص نيتروکسين در تيمار زعفران

 بيیان کیرددر یک ازمای، سه سیاله  (Behdani, 2005)بهدانی 

 سیال سه طول در را بنه تعداد نيتروکسين زیستی کود از استفاده

 ( تیأثيرOmidi et al., 2009همکیاران ) داد. اميیدی و افیزای،
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 میورد و در بيدتر بسيار کلاله کيفيت و بنه رشد بر را نيتروکسين

بیراورد  شیيميایی کیود بیا مساوی زایدی و رویدی صفات سایر

 هاباکتری واعان توان نتيجه گرفت که ترکيبکردند. این گونه می

(Lucas Garcia et al., 2004) و زیسیتی کیود زمانه  کاربرد و 

 میورد عناصیر تأمين و دسترسی ميزان بر با تأثير کمپوستورمی

 رشید باعیث افیزای، رویدیی، دوره طیول افیزای،با  گياه نياز

  (.Sabti et al., 2009) شودرویدی و زای، اندام زیرزمينی می

 

 بنه دختری متوسط وزن تر و خشک

دهد کیه متوسیط ( ندان می1نتایج تجزیه واریانس )جدول  

 5کمپوست در سطح وزن تر و خدک بنه دختری با کاربرد ورمی

دار شد. اما اثر سیاده نيتروکسیين روی متوسیط وزن درصد معنی

دار ندد. همینين اثر متدابل ورمی کمپوسیت و بنه دختری معنی

دار گردید. اثر ساده سیطوح نینيتروکسين  بر روی این صفات مع

( ندان داد که بيدترین مددار وزن 1کمپوست )جدول تيمار ورمی

کمپوست تن در هکتار ورمی 65تر و خدک بنه دختری در سطح 

گرم( و کمترین وزن تر بنیه  51/2و  16/1و به ترتيب به ميزان )

گیرم و  13/1کمپوست بیه مدیدار تن در هکتار ورمی 5در تيمار 

ن ميزان وزن خدک بنه در سطح تيماری شاهد به مدیدار کمتری

 دست امد.هگرم ب 15/6

 ,.Teimori et alهمکیاران ) و تيمیوری ازمیای، این مدابه

 نيیز و( بالیا وزن) گرم هدت بالای هایبنه تعداد افزای، (2013

 و دامیی کودهیای کیاربرد نتيجه در را زعفران هایبنه کل وزن

و همکیاران  بهیدانی .نمودنید همدیاهد شیهری زبالیه کمپوست

(Behdani et al., 2005) الی کودهای از استفاده که داد ندان نيز 

همینين امينیی  .شودمی هابنه تروزن اطزای، موجب زعفران در

 کيفیی عملکردبيان کردند که ( Amini et al., 2014) و همکاران

 الیی کودهای با مصرف در خاک دختری بنه اک ميزان و کمی و

دار معنیی بطیور شیدند اک و خیاک زهکی، باعث که زیستی و

-ورمی کود کاربرد با بالاترین ها مداهده کردندان .یافت افزای،

 درخیاک بنیه اک تیر ووزن  ميیزان کودهیا، ترکيیب و کمپوست

 کلاتیه بیا الی کود این .داشت داریمعنی افزای، شاهد به نسبت

 نگیه خاک در ذکج طابل شکل را به هاان غذایی، عناصر کردن

 در بالا پتانسيل از کمپوست با برخورداریورمی همینين. داردمی

 خاصیيت بیروز در ایعمیده ندی، ازادسازی عناصر، و نگهداری

کنید میی جلوگيری pH شدید تغييرات از و داشته خاک در بافری

(Asadi Rahmani & Samavat, 1999 )بیه موارد این تمامی که 

 از متیاثر بيولوژیکی کند. از عواملمی مکک بنه وزن رفتن بالاتر

 انیرژی منبیع عنیوان بیه هیاان ند، به توانمی خاک الی مواد

 ان تیأثير زنیده، موجودات و هاميکروک فعاليت برای متابوليسمی

 نيتیروژن،)شامل  غذایی عناصر کردن فراه  و انزیمی فعاليت بر

 کییرد اشیاره گيیاه بیرای( مصیرفکی  عناصیر و گیوگرد فسیفر،

(Haynes, 1996) ،اثیر بنیه وزن روی توانیدمی هاویژگی این که 

 ,.Sharma et al) همکاران و شارما ازمایدات این مدابه. بگذارد

 و بيدیتر تبیادل ظرفيیت کمپوسیتورمی که کردند بيان( 2005

 بیه کیه اسیت عناصیری برگيرنده در و بالا اکسيداسيون پتانسيل

 وییژه شیرایط ایین کیه دگيرنیمیی طرار گياه دسترس در راحتی

 .شود زعفران بنه وزن افزای، باعث تواندمی

 

 دختری بنهقطر 

-ورمییتيمارهای کودی  اثرنتایج تجزیه واریانس ندان داد، 

 بنیه متوسیط ططیر نيتروکسين هرکدام به تنهایی برکمپوست و 

در این ازمای، متوسط ططر بنه  (.1)جدول بودنددار دختری معنی

درصید بیا  5کمپوست و رصد با تيمار ورمید 6در سطح  دختری

 داری شد.تيمار نيتروکسين معنی
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 های رشدی بنه زعفرانکمپوست بر ويژگیهای مختلف ورمیاثرات غلظت -7جدول 

Tables 7- Effects of Vermicompost concentrations on corm growth characteristics of saffron 

کمپوستورمی  
Vermicompost  

(t. ha-1) 

  قطر بنه دختری

Diameter of 

cormel 

(mm) 

نهخشک بوزنمتوسط  

 دختری
Average weight of 

dry  

cormel 

(g) 

تر بنهوزنمتوسط  

 دختری 
Average weight of 

fresh cormel 

(g) 

 در تعداد بنه دختری

بوته هر   
Number of cormel 

per plant 
 

 کل بنه های دختری وزن

هدر هر بوت  
Total weight of 

cormel  per plant 

(g) 

0 22.69b 1.45c 5.26bc 3.88b 22.60c 

5 22.89b 1.86bc 4.60c 5.55a 24.90bc 

10 28.50a 2.12ab 6.62ab 4.66ab 27.10b 

15 24.50b 2.54a 7.71a 3.88b 30.98a 

ای دانکن ندارند.دامنه داری در سطح پنج درصد در ازمون چندحروف مدابه در هر ستون اختلاف معنی  

Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT. 
 

های رشدی بنه زعفراناثرات سطوح مختلف نيتروکسين بر ويژگی -8جدول   

Tables 8- Effects of Nitroxinon corm growth characteristics of saffron 

يننيتروکس  
Nitroxin 
(L.h-1) 

  قطر بنه دختری

Diameter of 

cormel 

(mm) 

هخشک بنوزنمتوسط  

 دختری
Average weight of 

dry  
cormel 

(g) 

تر بنهوزنمتوسط  

 دختری 

Average weight of 

fresh cormel 

(g) 

 ره در تعداد بنه دختری

  بوته
Number of cormel 

per plant 
 

های دختری  کل بنه وزن

 در هر بوته
Total weight of cormel 

 per plant 

(g) 

0 22.75b 2.23a 6.87a 4.25ab 24.37b 

5 26.10a 2.03a 6.10a 3.91b 28.60a 

10 25.08ab 1.75a 5.22a 5.33a 26.21ab 

ای دانکن ندارند.داری در سطح پنج درصد در ازمون چند دامنهحروف مدابه در هر ستون اختلاف معنی  

Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT. 
 

کمپوست ندان داد که بيدیترین اثر ساده سطوح تيمار ورمی

 53/21تین در هکتیار بیه مدیدار  63مددار این صفت در سیطح 

-ميلی  13/22متر و کمترین ميزان در تيمار شاهد به مددار ميلی

ثر ساده سطوح نيتروکسين (. همینين ا1متر مداهده شد )جدول 

ليتیر  5حاکی از ان است که بيدترین مددار این صفت در سطح 

متیر و کمتیرین مدیدار در سیطح ميلی 63/21در هکتار به مددار 

(. 1شیود )جیدولمتر دیده مییميلی 15/22تيمار شاهد به مددار 

 ,.Omidi et al) نتایج این ازمای، با نتیایج اميیدی و همکیاران

 کمپوسیتورمیی کردنید بيیان پژوهدگرانت دارد. مطابد (2009

 رشد هایکننده تنظي  وجود ميکروبی، هایفعاليت افزای، باعث

-می خاک در پتاسي  نظير غذایی عناصر جذک افزای، و گياهی

 و هیاهورمیون بیه اسان دسترسی بنابراین ،(Zaller, 2007) شود

 ان شدن زرگترب و بنه اندازه افزای، باعث تواندمی ایتغذیه مواد

 خصوصیيات بهبیود باعث الی کودهای از استفاده همینين. شود

 ,.Myers et al) شیودمیی خاک، بيولوژیکی و شيميایی فيزیکی،

-ورمیی از استفاده اثر در خاک بافت شدن سبک بنابراین ،(1996

 طیرار ان اختيیار در را بنه شدن بزرگ برای لازم فضای کمپوست

 افیزای، دلاییل دیگیر از دیگر یکی اندتومی نيز این که دهدمی

کیاربرد همینیين . باشد کمپوستورمی مصرف با بنه ططر اندازه

 سیلولی شیده کیه در نتيجیه ان شيره کودهای الی باعث تغليظ

 مزلول غذایی مواد و اک و شودک  می ریده هایسلول پتانسيل

 افیزای، بیا بنیابراین شیوند،میی اطراف جذک مزيط از بيدتری

 ان، ارتدیای درون مزلیول میواد و دیواره سیلول یریکد، پذ

 (.Hardtke, 2003) شودمی مداهده و ریده سلول وزن طول،
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همانطور که گفته شد در این ازمای، نيتروکسين نتوانسیت  

داری بر ططر بنه مادری بگذارد که نتایج این ازمای، بیا اثر معنی

بدیت دارد ( مطاOmidi et al., 2009نتیایج اميیدی و همکیاران )

 تیأثير زیستی و شيميایی کود ها گزارش دادند سطوح مختلفان

 در ططر بالاترین ليکن نداشت، همراه به ططر بنه بر را داریمعنی

 مواد افزای، ترشح این ها علتامد ان دستبه نيتروکسين تيمار

 عناصیر جیذک در نتيجه و متعدد ترکيبات فراهمی رشد، مزرک

 .کردند ها عنوانیمغذ ریز و پرمصرف اصلی

 

 گل و بنه زعفران در سال دوم آزمايش کمپوست و نيتروکسين بر خصوصياتاثر متقابل ورمی -9جدول 

Tables 9- Interactive effects of vermicompost and Nitroxin on characteristics of saffron flower and corm in second year of 

study. 

 

  
 سال دوم (2016)
 Second year نيتروکسين 

Nitroxin 

(L.h-1) 

 

کمپوستورمی  

Vermicompost 

 (t. ha-1) 

کل بنه های دختری در  وزن

 هر بوته
Total weight of cormel  

per plant 

(g) 

عملکرد کلاله 

 خشک

 Yield of dry 

stigma 

(g.m-2) 

 عملکرد کلاله تر

Yield of fresh 

stigma 

(g.m-2) 

رعملکرد کل گل ت  

 Total yield of fresh 

flower 

(g.m-2) 

 15.48e 0.12d 0.51d 4.33c 0 0 

 30.33abc 0.34bc 1.10bcd 5.72c 5  

 22d 0.16cd 0.70cd 4.66c 10  

 24.37cd 0.22bcd 0.95bcd 5.00c 0 5 

 24.69cd 0.19bcd 0.48d 15.50ab 5  

 25.65bcd 0.39ab 1.67ab 13.69ab 10  

 25.71bcd 0.28bcd 1.21abcd 13.93ab 0 10 

 27.04abcd 0.57a 2.08a 18.33a 5  

 28.58abc 0.37bc 1.59abc 17.35ab 10  

 31.94ab 0.32bcd 1.37abcd 16.66ab 0 15 

 32.35a 0.32bcd 1.05bcd 11.89b 5  

 28.64abc 0.35bc 1.51abc 16.45ab 10  

ای دانکن ندارند.ر سطح پنج درصد ازمون چند دامنهداری دحروف مدابه در هر ستون اختلاف معنی  
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT. 

 

   گيرینتيجه   

نتایج این تزديق حاکی از ان بود، که اسیتفاده از بطور کلی 

هیای توانید در بهبیود ویژگییکمپوست و نيتروکسين مییورمی

تيمار نيتروکسين به طور . و رشدی زعفران مثثر باشد عملکردی

داری تعداد گل، عملکرد، طول گل، متوسیط وزن کلالیه و معنی

-عملکرد خدک کلاله را افزای، داد، بطوریکه بيدیتر شیاخص

ليتیر  5های مربوب به کلاله و عملکرد گل تزت تأثير مصیرف 

طیور  کمپوست، بهنيتروکسين طرار گرفت. همینين تيمار ورمی

تیر تر گل و متوسط وزنداری تعداد، عملکرد، متوسط وزنمعنی

 63و  5و خدک کلاله و عملکرد کلاله را افزای، داد که سطوح 

طور کلی با توجه به تن در هکتار بيدترین بازدهی را داشتند. به

هیای هیای نهیادهشرایط منطده کدت و اهميت کاه، هزینیه

ليتیر  63و  5ر بين اسیتفاده از داکداورزی، و نبود اختلاف معنی

ليتر  5توان کاربرد نيتروکسين در بيدتر موارد ازمای، شده، می

تین در  63وری به همراه در هکتار نيتروکسين به صورت غوطه

کمپوست را توصيه نمود. هر چند به منظور تکميیل هکتار ورمی

کمپوست شود، سایر سطوح ورمینتایج این ازمای، پيدنهاد می

های چند ساله بر عملکرد کمیی و تروکسين در طی پژوه،و ني
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 کيفی زعفران نيز بررسی شود.
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Abstract 

The effects of applications of vermicompost and nitroxin on corm characteristics and flower 

yield of saffron were evaluated under field conditions in the research farm of Birjand University, 

Iran, during the cropping year 2015-2016. Treatments were of four levels of vermicompost (0, 5, 10 

and 15 t.ha
-1

) and three levels of nitroxin (0, 5 and 10 L.ha
-1

). This experiment was carried out as 

factorial based on randomized completely block design with three replications. The results showed 

that vermicompost improved the corm vegetative indices (total weight of corm, average fresh and 

dry weight of cormel and diameter of cormel). The highest total weight of corm was obtained in 

plants treated with 15 t.ha
-1

 vermicompost. Also results showed that vermicompost improved the 

saffron flower characteristics (flower number and fresh total yield, flower length, stigma fresh and 

dry yield) in second year of study. The highest stigma fresh (1.63 g.m
-2

) and dry (0.41 g.m
-2

) yield 

were obtained in plants treated with 10 t.ha
-1

 vermicompost, while the lowest values (0.77 and 0.21 

g.m
-2

) were recorded in the control. Application of different levels of nitroxin has a positive effect 

on flower number and fresh total yield, stigma dry yield in the second year of the experiment. The 

highest stigma dry yield was observed in 10 L.ha
-1

 nitroxin (0.36 g.m
-2

), while the lowest value was 

recorded in control (0.24 g.m
-2

).  Application of different levels of vermicompost and nitroxin had a 

positive effect on the total weight of corm, average flower length and stigma fresh yield. Thus, the 

results showed that 5 L.ha
-1

  nitroxin and 10 t.ha
-1

 vermicompost had a significant impact on 

replacement corm characteristics and flower yield of saffron. 
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1 - Assistant Professor, Department of Horticultural Science and Special Plants Regional Research Center, College 

of Agriculture, University of Birjand, Iran. 

2 - M.Sc. Student, Department of Horticulture, College of Agriculture of Medical plants Physiology, University of 

Birjand, Iran 

3- Associate Professor, Department of Horticultural Science and Special Plants Regional Research Centre, College 

of Agriculture, University of Birjand, Iran 

4 - Professor Department of saffron Research, University of Birjand, Iran 

(*Corresponding author Email: mh.aminifard@birjand.ac.ir) 

DOI: 10.22048/jsat.2018.90069.1240 

 

mailto:mh.aminifard@birjand.ac.ir

