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های رشدی بنه زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجنرد،  ویژگی های عملکرد گل وبنه مادری بر شاخص زباله شهری و وزن

سطح ممووسرت زبالره شرهری     2های مامل تصادفی با آزمایش به صورت فامتوریل در قالب طرح بلوک. اجرا شد 5939-32در سال زراعی 

. تکرار اجرا گردیرد  9و در ( گرم 5/8-54و  5/2-8، 5/0-2های وزنی شامل گروه)سطح وزن بنه مادری  9و ( تن در هکتار 40و  50، 1، 0)

نترای   . مورد ارزیرابی قررار گرفتنرد    ول و وزن مالله، وزن بنه، تعداد بنه دختری و تعداد جوانه در بنهصفاتی نظیر تعداد و عملکرد گل تر، ط

داری داشت، بطوریکره  تأثیر معنی نشان داد مه ممووست زباله شهری بر وزن بنه همراه با فلس، تعداد بنه دختری و عملکرد گل تر و مالله

تررین آنهرا   تن در هکتار و پرایین  50از تیمار ( عدد 55/4گرم در بنه و  99/45به ترتیب، )نه دختری باالترین وزن بنه همراه بافلس و تعداد ب

های مادری نیز، عملکرد گل ومالله، وزن بنه و قطر بنه دخترری را تحرت   وزن بنه. در شاهد به دست آمد (عدد 11/5گرم در بنه و  24/51)

گرم  5/8-54های از بنه( گرم در متر مربع 55/0و  95/0به ترتیب، )ین وزن تازه و خشک مالله تأثیر معنی دار خود قرار داد، بطوریکه باالتر

همکرنش وزن بنره و ممووسرت زبالره     همچنین، اثر برر . گرم بدست آمد 5/0-2های از بنه( گرم در متر مربع 09/0و  01/0)ها و ممترین آن

گررم در مترر    25/0و  91/3بره ترتیرب   )ترین عملکرد گل و مالله تر بیش طوریکهدار گردید، بزعفران معنی شهری بر عملکرد گل و مالله

بر اساس نتای  این تحقیق، استفاده از ممووست زبالره شرهری    .گرم بدست آمد 5/8-54های تن در هکتار ممووست و بنه 50از تیمار ( مربع

توانند نقرش مرؤثری در افرزایش     ترین تیمارها در این آزمایش، میبه عنوان مؤثر( گرم 5/8-54)های مادری درشت و بنه( تن در هکتار 50)
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استان های خراسان رضوی و جنروبی، دو قطرب عمرده    (. 2002

سطح زیر مشرت ایرن   . شوندتولید زعفران در مشور محسوب می

 40از هکترار برود مره بریش      44514بالغ بر  5930گیاه در سال 

هرزار   14)هزار هکتار، به دو اسرتان خراسران رضروی و جنروبی     

هرزار هکترار بررای خراسران      59ر برای خراسان رضروی و  هکتا

(. Mollafilabi & Shoorideh, 2009)اختصراص داشرت   ( جنوبی

مواد آلی عامل اصلی حاصلخیزی و بهنود باروری خاک هستند و 

برای حفظ سطح حاصلخیزی و قابلیت تولید خاک، میرزان مرواد   

 ,.Pedra et al)آلی خراک بایرد در سرطح مناسرنی حفرظ شرود       

در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران، نه (. 2006

رویره  تنها برگشت مواد آلی به خاک مم است، بلکه با مصرف بی

های آلی و فعالیرت شردید   های شیمیایی، عدم استفاده از مودمود

-میکروبی، مواد آلی موجود در خاک نیز به سررعت تجزیره مری   

ی آلری در مردیریت   هرا در چنین شرایطی گنجانردن مرود  . شوند

 Naghavi)نمایرد  عناصر اذایی بریش از پریش برا اهمیرت مری     

Maremati et al., 2007 .) از طرفرری، گسررترش شهرنشررینی و

ویژه درمشورهای در حال توسعه، باعر  انناشرته   صنعتی شدن به

بنرابراین در  ؛ های شهری شده اسرت  شدن حجم عظیمی از زباله

های زیست محیطری بره    یهای اخیر به منظور ماهش آلودگ سال

های شهری و تندیل آن به ممووست و اسرتفاده آن   بازیافت زباله

در اراضرررری مشرررراورزی، توجرررره زیررررادی شررررده اسررررت  

(Khoshgoftarmanesh & Kalbasi, 2000.) 

های مشراورزی پایردار، از مودهرای آلری      در بسیاری از نظام

شرود  نظیر ممووست، جهت بهنود حاصلخیزی خاک استفاده مری 

(Barker & Bryson, 2006 .)   استفاده از این مواد، باعر  بهنرود

قابل توجه ساختمان خاک، محتوی مراده آلری و براروری خراک     

 Patra et)شود مه برای گیاه و خاک مزایایی به همرراه دارد  می

al., 2000).    از جمله این مزایا، افزایش قابلیت جذب عناصرر پرر

 (.Hayes et al., 1990)مصرف و مم مصرف در خاک است 

دهد مه ممووسرت برر روی رشرد و    نتای  محققین نشان می

 Singh et)سرین  و همکراران   . عملکرد گیاهان اثر مثنتری دارد 

al., 1998 )      با بررسی اثرر ممووسرت روی افرزایش تولیرد برخری

گیاهان دارویی از جمله اسفرزه و منداب به این نتیجه رسیدند مه 

هرای   اک، اجزای بیومراس گونره  با افزایش نسنت ممووست در خ

گیاهی افزایش یافته و عملکرد میوه نیز افزایش قابل تروجهی را  

 ,.Kumar et al) همکراران  و مومرار  گزارش اساس بر .نشان داد

 متوسطی حد به رشد برای و است توقعی مم گیاه زعفران( 2009

دهد مه ها نشان می نتای  برخی بررسی. دارد نیاز اذایی عناصر از

بین ماده آلی خاک و عملکررد ماللره    منستگی مثنت و باالییه

زعفران وجرود دارد و بهنرود عملکررد زعفرران در ایرن شررای ،       

احتماالً به دلیل افزایش فراهمی و دسترسی به عناصر ارذایی و  

های فیزیکوشیمیایی و بیولروایکی خراک    همچنین بهنود ویژگی

 Rezvani)ن رضروانی مقردم و همکرارا   (. Munshi, 1994)است 

Moghaddam et al., 2013 )   با ارزیابی رشد و عملکررد زعفرران

در نتیجه ماربرد ممووست بستر قارچ گزارش مردند مه بیشترین 

تن ممووست  10وزن تازه گل و عملکرد مالله زعفران در مقدار 

-Jami) همکراران  و االحمردی  جرامی . در هکترار مشراهده شرد   

alahmadi et al., 2009)  اموسیسرتم  روی برر  ای مطالعه درنیز 

 ایرن  عملکررد  برترری  علل از یکی خراسان، زعفران زراعی های

 Jahan)جهان و جهرانی  . دانستند آلی مودهای از استفاده را گیاه

& Jahani, 2007 )     نیز گزارش مردند مره مراربرد مودهرای آلری

نقش معنی داری در افزایش تعداد گل و نیز وزن ماللره خشرک   

تیمرروری و همکرراران . احررد سررطح داشررته اسررت زعفررران در و

(Teimori et al., 2013 )های باالی هشت گرم افزایش تعداد بنه

هرای دامری و   های مل زعفران را در نتیجه ماربرد مرود و نیز بنه

-همچنین استفاده از مود. ممووست زباله شهری مشاهده نمودند

و  های آلی در گیاه زعفران، موجرب افرزایش وزن ترر و خشرک    

ها را افزایش های بنهها شده و میزان ریشهدرصد ماده خشک بنه
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افرزایش   دهد مه این، بعلت افزایش محتوای رطوبت خراک و می

دسترسرری برره عناصررر اررذایی برررای گیرراه حاصررل شررده اسررت 

(Behdani et al., 2005 .) امیری(Amiri, 2008 ) نیز، ضمن آنکه

رگ و عملکررد  افزایش سطح برگ، میزان عناصرر ارذایی در بر   

مالله زعفران را در نتیجه مصرف مود آلی مشاهده مررد، اههرار   

توانرد در بهنرود خصوصریات    داشت مه ماربرد مود های آلی می

فیزیکی و شیمیایی خاک مانند میزان مواد آلری، تنرادل مراتیونی    

خاک و افزایش عناصری ماننرد نیترروان، پتاسریم و ملسریم در     

 .خاک تأثیرگذار باشد

بنه نیز از عوامل  اذایی، فامتور اندازه عناصر مدیریت ارمن در

 Nassiri)زعفران است  در دهی گل هرفیت مننده اصلی و تعیین

Mahallati et al., 2007 .)   میزان عملکرد زعفرران در سرال اول

هایی است مه به عنوان بذر مشرت  تحت تأثیر اندازه و ذخایر بنه

خود در سال اول، سنب تولیرد   ها با رشد و نموشوند و این بنهمی

شوند مه بره عنروان برذر گیراه در سرال دوم      های دختری میبنه

های تولید شده جدید نیرز بره صرورت    محسوب خواهند شد و بنه

دهنرد  های بعدی را تحت تأثیر قررار مری  پی در پی عملکرد سال

(Amirshekari et al., 2007) بنابراین افزایش عملکرد زعفرران  ؛

های مراوب و درشت در سرال اول  به استفاده از بنه مشور منوط

 همکراران  و اول زاده حسرن  آزمرایش  از حاصرل  نترای   .اسرت 

(Hassanzade Aval et al., 2013 )بنه وزن افزایش مه داد نشان 

 واحرد  در بنره  مرل  وزن و تعداد افزایش سنب شده مادری مشت

 و رت وزن و گل و خشک تر وزن تعداد، افزایش همچنین و سطح

 .شرد  گلردهی  دوم و اول سرال  در سرطح  واحرد  در مالله خشک

 (Koocheki et al., 2013) همکراران  و مروچکی  همچنین نتای 

 گرم در سرال  2 از ممتر وزن با هایبنه ماشت مه مشخص مرد

 مادری هایبنه اندازه افزایش با و شد گل تولید عدم به منجر اول

 دخترری  هایبنه ردعملک و عملکرد گل گل، تعداد ماشت، جهت

طی تحقیقری مره برر روی    . یافت بهنود توجهی قابل طور به نیز

زعفررران اجرررا شررد، مشررخص گردیررد مرره درصررد فعررال شرردن 

هرای   ها و درصد گرل  ها، تعداد برگ های موجود بر روی بنه جوانه

های با  ها بستگی دارد، لذا مشت بنه تولیدی زعفران، به اندازه بنه

گررم توصریه شرد     50اال برا وزن تقرینری   سانتی متر به ب 9قطر 

(Pandey & Srivastav, 1979) .  قنادی و همکراران(Ghobadi 

et al., 2015 )     ،نیز برای دستیابی بره حردامثر عملکررد زعفرران

. را توصریه نمودنرد  ( گرم و بیشرتر  50با وزن )ماشت بنه درشت 

 میرزان  برر  بنره  وزن اثرر  بررسری  در( Sadeghi, 1995)صادقی 

 4 هرای  بنه مه داشت بیان سال سه طی در زعفران گل عملکرد

 ایرن  نیز گرم 8 تا های بنه برای و نداشته آوری گل توان گرمی،

 هرای  بنه در گل مقدار و آوری گل درصد ولی است محدود توان

 از درشرت  های بنه و داشته چشمگیری افزایش گرم 50 از باالتر

 در میلوگرم 1/9تا  توانند می اول سال در بیشتر گل تولید طریق

 هرای  بنره  مه داشت اههاراو . نمایند تولید خشک زعفران هکتار

 گرل  هرفیرت  ،تر درشت و بیشتر های بنه تولید طریق از درشت

 طوریکه به داده، افزایش بعد سال دو در را مزرعه عملکرد و آوری

 افرزایش  گیرری  چشرم  طور به زعفران عملکرد بعد های درسال

همچنین . رسید سنتی مزارع تولید میزان برابر دو حدود به و یافته

 مه زعفران مشخص شد بر بنه وزن بررسی تأثیر از حاصل نتای 

 در خشرک  مراده  تولیرد  و برگ سطح میزان بنه، اندازه افزایش با

 به تولید منجر در نهایت مه افزایش یافته زعفران رشد دوره طی

 et al., 2012) شود می رشد دوره پایان در دختری های بنه بیشتر

Renau-Morata) .  با توجه به اهمیت زعفران و مصارف گسرترده

مارهررای افررزایش آن در صررنایع اررذایی و دارویرری، یکرری از راه

عملکرد زعفران، مدیریت تغذیه و انتخراب وزن بنره مناسرب در    

با توجه به اینکه ترامنون گزارشری در خصروص    . باشدمزرعه می

د تأثیر ممووست زباله شهری و وزن بنه مادری بر عملکرد و رشر 

زعفران نشده اسرت، لرذا هردف از اجررای ایرن طررح، مطالعره        

همزمان تأثیر سطوح مختلف ممووست زباله شرهری و وزن بنره   

مادری بر عملکرد گل و خصوصیات رشدی بنه زعفران برود، ترا   

با استفاده مناسب از نهاده های آلی و بنه مادری، بتوان در جهت 
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 .هم دارویی گام برداشتتولید پایدار و افزایش عملکرد این گیاه م

 

 هامواد و روش

هرای  این آزمایش به صورت فامتوریل در قالب طررح بلروک  

تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مشاورزی  9مامل تصادفی با 

سطح  2. انجام شد 5939 -5932دانشگاه بیرجند در سال زراعی 

و سه سطح ( تن در هکتار 40و  50، 1، 0)ممووست زباله شهری 

به عنوان تیمار  (گرم 5/8-54و  5/2-8، 5/0-2)بنه مادری  وزن

ممووست مصرفی در این پژوهش از مارخانه . مدنظر قرار گرفتند

با توجره بره   . موموست زباله شهری شهرداری مشهد تهیه گردید

میرزان سرطوح مصررفی     انتخاب بررسی منابع و مقاالت در مورد

اً میزان مصررف آن  ممووست در گیاهان زراعی و دارویی مه امثر

ترن قررار داده بودنرد و نترای       40ترا   1را در تحقیقات خود بین 

 ,Bybourdi & Malakouti)خوبی را در این زمینه بدست آوردند 

2006 ; Ghiamati et al., 2009)      لرذا برر ایرن اسراس، در ایرن ،

ترن   40و  50، 1، 0)پژوهش، چهار سطح ممووست زباله شهری 

 . ان در نظر گرفته شدبرای زعفر( در هکتار

قنل از مشت، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شریمیایی   

مترر نمونره بررداری گردیرد     سرانتی  0-90خاک مزرعه از عمرق  

همچنین قنل از اعمال تیمار ممووست زباله شرهری،  (. 5جدول )

جردول  )بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین شرد  

یات آماده سازی زمرین شرامل   به منظور اجرای آزمایش، عمل(. 4

انجام و در شهریور ماه پرس از   5932شخم اولیه در اوایل خرداد 

مترر ایجراد    4×4هایی به ابعاد تسطیح زمین به وسیله لولر، مرت

متر و بین تکرارها، هرم   5عرض هایی با بین هرمرت، پشته. شد

بمنظرور اجتنراب از   . در نظر گرفته شد متر 5هایی با عرض جوی

وط شدن آب مرتها با یکدیگر، برای هر بلوک، جوی آبیاری مخل

قنرل از مشرت، ممووسرت زبالره     . ای در نظر گرفته شرد جداگانه

ها، بطور یکنواخت پخرش و  شهری بر اساس نقشه طرح در مرت

هرای  سوس بنره . متری با خاک مخلوط شدندسانتی 51در عمق 

بوتره   10مم های بومی شهرستان بیرجند با تراتهیه شده از توده

در ( سانتیمتر 50×40ها در مرت فواصل ماشت بنه )در متر مربع 

 ,.Alavi shahri et al. )مشرت گردیرد   5932اواخر شهریور مراه  

 آبیراری . به صورت سیفونی انجام شرد  ارهتررم ریبیاآ(. 1994

از  بعرد  روز 50 دوم آبیراری  و (اوایرل مهرمراه  )ماشت  بعد از اول

. شرد  انجرام  هرا بنره  شردن  سرنز  در تسهیل منظوربه اول آبیاری

 سرهولت  برا  گرل  هایعملیات سله شکنی به جهت اینکه جوانه

باشند انجرام   داشته مطلوبی رشد و بیرون بیایند از خاک بیشتری

 نیمه از هفتره  سه حدود مدت به زعفران هایگل برداشت. گرفت

 ثرا گرفتن نظر در ، بررا5932آذر مرراه سررال  اوایررل ارررت ناررربآ

 سطح مل از( هرر ضرلع مررت    ارر ب لهرر فاص ررمت نیم)ای هحاشی

 شرمارش و  از پرس  گرفرت؛ و  صرورت  روزانه صورت به هاتمر

 بره  گرل  از ماللره  جداسرازی  عمل تیمار، هر گل عملکرد توزین

 شرده  جداسازی های مالله سوس .پذیرفت صورت دستی صورت

 در و خشرک  سرایه  شرای  در و اتاق دمای در ابتدا وزن و سوس

تررازوی دیجیترال برا     از استفاده با تیمار هر ماللۀ عملکرد نهایت

های بعدی، بعرد از اتمرام   آبیاری. گردید توزینگرم  005/0دقت 

دوره گلدهی و سروس در ماههرای دی، اسرفند و فرروردین مراه      

مرود   گونره هری   ،آزمرایش  اجررای  در طرول مراحرل  . انجام شد

 قررار  دهاسرتفا  مرورد  مرش شریمیایی  علفو  مشآفتشیمیایی، 

 طریرق  ازدر طی دوره رشد گیاه  هرز هایعلف منترلو  نگرفت

بنره  نمو و رشد وضعیت مطالعه منظور به .شد انجام دستی وجین

 از پس ،(5931ماه  در اردینهشت) گیاه رشد فصل انتهای در، ها

از مسراحتی  جمعیرت   سه تعداد ،هوایی مهایامامل اند شدن زرد

 و انتخراب  مرت هر از( متر 1/0× متر 4/0)متر مربع  5/0معادل 

 منتقرل  آزمایشرگاه  بره  و خرار   هاآن در موجود های بنه سوس

 هرا های مربوط به وضعیت رشدی بنره شاخص سوس و گردیدند

، هرجمعیرت  در دختری بنه تعداد فلس، با همراه ها بنه وزن نظیر
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 در مره ) بنه هر در جوانه تعداد و متوس  وزن و قطر بنه دختری

( اسرت  مشراهده  قابرل  بنره  روی برر  هرایی  چشم صورت به بهار

به ترتیرب از   هاو قطر بنه برای اندازه گیری وزن. شد گیریاندازه

گرم ومولیس دیجیتالی اسرتفاده   005/0ترازوی دیجیتال با دقت 

حاصررل از  یهاداده ریارررمآ تحلیل و تجزیه ن،پایا در. گردیررد

 ها یسه میانگینمقا و SAS 9.1ار زرفا مررن کرمم هرب ایشرمآز

ای درصد، با استفاده از آزمرون چنرد دامنره   پن   لحتماا سطح در

 .دانکن انجام شد

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک - جدول 
Table 1- Physical and chemical particular of soil 

 قابل فسفر

 جذب
Absorbable P 

Ppm 

قابل  پتاسیم

 جذب
Absorbable K 

ppm 

 کل نیتروژن

N 
%() 

 

شاخص 

 واکنش
pH 

 

 مواد آلی

Organic 

matter 
)%( 

 بافت
Texture 

39 420 0.06 7.76 0.68 
 لومی

Loamy 

 

 خصوصیات شیمیایی کمپوست زباله شهری - جدول 

Table 2- Chemical characteristics municipal waste compost 

 میزان عناصر غذایی 
Nutrient level (%) 

 میزان عناصر غذایی 
Nutrient level (ppm) 

 شاخص واکنش EC (dS.m-1)هدایت الکتریکی 
pH 

 نیتروژن (%) OCکربن آلی 
N 

(%) 

 پتاسیم
K 

(%) 

 فسفر
P 

(%) 

 آهن
Fe 

(%) 

 مولیبدن
Mo 

(ppm) 

 مس
Cu 

(ppm) 
1.45 1.2 1.11 2.5 0.05 2 5.9 7.25 15 

 

 نتایج و بحث 

 های عملکرد گل زعفرانشاخص

 تعداد گل

دار وزن بنره در سرطح   ه شده، حامی از تأثیر معنری نتای  ارائ 

برین سرطوح    ؛ امرا احتمال یک درصد بر تعداد گل زعفران اسرت 

مختلف ممووست زباله شهری و اثر متقابل این دو عامل تفراوت  

هرا  نتای  مقایسه میرانگین (. 9جدول )داری مشاهده نگردید معنی

. ان افزایش یافتنشان داد مه با افزایش وزن بنه، تعداد گل زعفر

گرم  5/0 - 2بطوریکه، با افزایش وزن بنه مادری مشت شده از 

عدد در مترر مربرع    51/84 به 55گرم، تعداد گل از  5/8 -54به 

 گرفتره  انجام تحقیقات در موضوع این(. 2جدول )افزایش یافت 

 بنره  وزن شردن  بیشرتر  با مه است شده ثابت نیز دیگران توس 

 مشت اول سال در اقتصادی عملکرد یزانم و گل تعداد زعفران،

(. Gresta et al., 2008; Kumar et al., 2009)شرود  مری  بیشرتر 

مشایخی و لطیفی اههار داشتند مه وزن بنه تأثیر زیادی بر تعداد 

هرا افرزوده شرد    گل زعفران دارد و با افزایش آن برر تعرداد گرل   

(Mashayekhi & Latifi, 1997 .)  ن نصیری محالتری و همکرارا

گررم   54-51و  3-54های وزنی طی تحقیقی اعالم مردند گروه

گرم  1-3و  9-1های وزنی ممتر از نظر تعداد گل نسنت به گروه

نتای  حاصل از (. Nassiri Mahalati et al., 2008)برتری داشتند 

نیرز حرامی از وجرود همنسرتگی      آزمایش امید بیگی و همکاران

 Omid Beigi et)باشرد  یمثنت بین وزن بنه و میزان گلدهی مر 

al., 2000.)   مالفیالبی و همکراران(Mollafilabi et al., 2009 )

-بنره  در بیشرتر  اذایی مواد ذخیره امر این دلیلاههار نمودند مه 

 مورد فتوسنتزی مواد مننع ذخیره، این مه بیشتراست وزن با های

-می تأمین رشد اولیه مراحل در و خواب مرحله از بعد را گیاه نیاز
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مه در نهایت باع  افزایش تعداد و عملکررد گرل زعفرران     نماید

 & Pandy) و سریواسرررتا  پانررردیو همچنرررین. مررری گرررردد

Srivastav,1979 ) هابرگ تعداد شدن، سنز درصدبیان مردند مه 

 با هایی بنه مشت و هاستبنه قطر تابع ،تولیدی هایگل درصد و

 مشرت  بررای  گررم  هد تقرینری  وزن برا  باال به سانتیمتر سه قطر

 .است شده توصیه

 

 عملکرد گل تر

مره اثررات سراده و متقابرل      مشرخص مررد   9نتای  جدول  

همره در سرطح احتمرال     ممووست زباله شهری و عامل وزن بنه

مطرابق  . دار بودنرد بر عملکرد گل ترر زعفرران معنری    یک درصد

، تمرامی سرطوح ممووسرت    1مقایسه میانگین صفات در جردول  

بطوریکره،  . رای اثر مثنت بر عملکرد گل تر بودندزباله شهری دا

تن  40از تیمار ( گرم در متر مربع 01/1)بیشترین عملکرد گل تر 

تیمرار   مه نسنت به در هکتار ممووست زباله شهری به دست آمد

درصد افزایش نشان داد، اما  500 (گرم در متر مربع 19/4)شاهد 

اله شرهری در وزن  تن در هکتار ممووست زب 40و  50بین تیمار 

ها، با توجه به نتای  اثر متقابل تیمار. تر گل تفاوت آماری نداشت

تن در هکتار ممووست زباله  50بیشترین عملکرد گل تر از تیمار 

در تیمرار شراهد و    گرم و ممترین آن 5/8-54های شهری و بنه

بسیاری از محققین (. 3جدول )گرم به دست آمد  5/0-2های بنه

(Hassanzade Aval et al., 2013; Rezvani Moghaddam et 

al., 2007 )های ترین وزن تر گل را در نتیجه استفاده از مودبیش

همچنررین، رضرروانی مقرردم و همکرراران  . آلرری گررزارش مردنررد

(Rezvani Moghaddam et al., 2013 )  در ارزیررابی رشررد و

عملکرد زعفران تحت تأثیر ممووست بستر قارچ گرزارش مردنرد   

ه با مصرف ممووست بستر قارچ، وزن تر گل نسنت بره تیمرار   م

به طور ملی، اگر چه نتای  برخی . داری یافتشاهد افزایش معنی

ها نشان داده است مره زعفرران از نظرر نیراز بره عناصرر       بررسی

، ولری  (Kafi et al., 2002)باشد اذایی گیاهی نسنتا مم توقع می

مناسب و مطلروب عناصرر    رسد مه تامین مقدارچنین به نظر می

توانرد  هرا مری  محی  رشد، به منظور افزایش رشرد بنره   اذایی در

نقش مفیدی بر بهنود رشد بنه و تخصیص مواد فتوسنتزی برای 

افزایش گلدهی و عملکرد اقتصادی این گیاه نقدینره بره همرراه    

های ترین وزن تر گل در بنهبیش مهنتای  نشان داد . داشته باشد

گررم در   50/5)و ممتررین آن  ( در متر مربع 52/4) گرم 54-5/8

(. 2جردول  )گررم بره دسرت آمرد      5/0-2هرای  در بنه( متر مربع

های زعفرران   طی تحقیقی با به مارگیری بنه دیجون و همکاران

گل و مالله تازه  با اندازه متوس  و موچک اعالم مردند مه وزن

 بنره  شرت م و در واحد سطح با اندازه بنه متوس  افرزایش یافرت  

 بررای  را گرم ده تقرینی وزن با باال به سانتیمتر سه قطر با هایی

نصیری محالتری  (. De Juan et al., 2003)نمودند  توصیه مشت

 ترر برا ذخرایر ارذایی    های برزرگ بیان داشتند مه بنه و همکاران

تر عناصر اذایی برای گیاه و حردامثر  باالتر و فراهم سازی بیش

های رویشی و زایشری، باعر    به جوانه اختصاص مواد فتوسنتزی

 Nassiri Mahallati et)افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شدند 

al., 2007 .)اعالم مردند مره   همچنین، عزیزی زهان و همکاران

گرم نقش اصلی را در گلردهی اعمرال    8های با وزن بیش از بنه

 (. Azizi Zohan et al., 2008)منند می

 

 هوزن تر و خشک کالل

دار ممووسرت زبالره   نتای  ارائه شرده حرامی از ترأثیر معنری     

شهری در سطح احتمال یک و پن  درصرد و وزن بنره در سرطح    

برا  (. 9جدول )بر وزن تر و خشک مالله است  یک درصد احتمال

هرا، ممتررین وزن ترر و خشرک     توجه به جدول مقایسه میانگین

در شراهد و   (گرم در مترر مربرع   02/0و  50/0به ترتیب، )مالله 

گرم در مترر   08/0و  44/0به ترتیب، )بیشترین وزن تر و خشک 

تن در هکتار ممووست زباله شهری بره دسرت    40 یمارتاز ( مربع

 50، 1های آمد، هر چند از لحاظ آماری در این صفات، بین تیمار

 (.1جدول )تن در هکتار تفاوت آماری مشاهده نشد  40و 
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 های مورد مطالعه گل زعفرانبرای ویژگی( میانگین مربعات)نس نتایج تجزیه واریا - جدول
Table 3- Analysis of variance (Mean Square) for investigation characters of saffron flower 

متوسط طول 

 کالله
Average 

length of 

stigma 

 وزن

 خشک کالله
Dry weight of 

stigma 

 وزن تر کالله
Fresh weight 

of stigma 

 عملکرد گل تر
Fresh yield of 

flower 

 تعداد گل
Number 
of flower 

 

 درجه

 آزادی 
df 

 منابع تغییرات

Source of 
variation 

1.622ns 
0.001ns 

0.007ns 
2.74ns 

423.25ns 
 

2 
 

 تکرار
Replication 

24.943** 
0.026** 

0.189** 
110.03** 16006.33*

* 
 
3 

 مادری بنه وزن
Corm weight 

2.697ns 
0.0024* 

0.027** 
12.78** 

160.01ns 

 
2 

 

 ممووست
Compost 

1.382ns 
0.0007ns 

0.009* 
5.36** 

182.57ns  
6 

 ممووست ×وزن بنه 
Corm weight 

Compost× 

1.660 0.0006 0.0027 0.936 341.12  
22 

 خطا
Error 

ns ،**  درصدداری در سطح احتمال یک و پن داری و معنی به ترتیب ایر معنی *و  . 
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively. 

 

 مقایسه میانگین اثرات اصلی وزن بنه مادری بر صفات گل زعفران -4جدول 
Table 4- Mean comparisons for simple effects of mother corm weight on criteria of saffron flower  

 متوسط طول کالله

Average length of 

stigma (mm) 

 وزن خشک کالله
Dry weight of 

stigma (g. m-2) 

 وزن تر کالله
Fresh weight of 

stigma (g. m-2) 

 عملکرد گل تر
Fresh yield of 

flower (g. m-2) 

 تعداد گل

 در متر مربع
Number of flower 

per m-2 

 تیمار
Treatmen    
 وزن بنه

Corm weight 

(g) 
22.62c 

24.21b 

25.50a 

0.03b 

0.04b 

0.11a 

0.06c 

0.15b 

0.31a 

1.10c 

3.77b 

7.14a 

11.00c 

32.00b 

82.16a 

0.1 - 4 
4.1 - 8 
8.1-12 

 .ای دانکن ندارند درصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 

 

 بر صفات گل زعفران مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح کمپوست زباله شهری -5جدول 
Table 5- Mean comparisons for simple effects of waste compost on criteria of saffron flower  

 متوسط طول کالله
Average length of 

stigma (mm) 

 وزن خشک کالله
Dry weight of 

stigma (g. m-2) 

 وزن تر کالله
Fresh weight of 

stigma (g. m-2) 

 عملکرد گل تر
Fresh yield of 

flower (g. m-2) 

 تعداد گل

 در متر مربع
Number of 

flower per m-2 

 تیمار
Treatment        

 وزن بنه
Corm weight (g) 

23.34a 

24.60a 

24.12a 

24.37a 

0.04b 

0.06ab 

0.07a 

0.08a 

0.10b 

0.17a 

0.21a 

0.22a 

2.53c 

3.54b 

4.87a 

5.06a 

36.83a 

39.44a 
44.55a 

46.00a 

0
 

5 
10

 

20 

 .ای دانکن ندارند درصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 
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همچنین نقش مؤثر ماربر مود آلی نظیر ممووست در بهنرود  

عملکرد گل در سال اول مشرت زعفرران را مری تروان ناشری از      

افزایش میزان مواد آلری  . فراهمی مواد آلی و مواد اذایی دانست

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خراک   خاک با تحت تأثیر قرار دادن

 مراهش  رارتی، فراهمی بیشتر آب و رطوبت،مانند تعدیل درجه ح

زعفرران   و وزن گرل  سختی خاک در تسریع و افرزایش گلردهی  

همچنین، نتای  برهمکنش (  Chen et al., 2005) مؤثر می باشد

 1تیمارها نشان داد مه بیشترین وزن تر مالله در سطح احتمرال  

 5/8-54هرای  تن در هکترار ممووسرت و بنره    50از تیمار  درصد

گرم به دست  5/0-2های و ممترین آن از تیمار شاهد و بنهگرم 

 Rezvani)رضررروانی مقرردم و همکررراران  (. 3جررردول )آمررد  

Moghaddam et al., 2013 )    گزارش مردند مره وزن ترر ماللره

تحت تأثیر ممووست قررار گرفرت و نسرنت بره شراهد افرزایش       

 (Jahan & Jahani, 2007) جهانی و جهان .داری نشان دادمعنی

 گرزارش  زعفرران  گلردهی  بر مختلف مودهای اثر ازبررسی سپ

 اثر دارای شیمیایی مودهای با مقایسه در آلی مودهای مه مردند

 و رضرائیان  .بودند مترمربع در گل وزن و تعداد بر بیشتری مثنت

 مره  مردنرد  گرزارش نیز ( Rezaian & Paseban, 2007) پاسنان

 برا  درمقایسره  را انزعفرر  مالله عملکرد آلی مودهای از استفاده

مره  نیرز ضرمن آن  ( Amiri, 2008)امیرری   .داد افرزایش  شراهد 

افزایش عملکرد گل و مالله زعفران را در نتیجره مصررف مرود    

آلی مشاهده مرد، اههار داشت مه ماربرد مود آلی منجر به بهنود 

خصوصرریات فیزیکرری و شرریمیایی خرراک ماننررد هرفیررت تنررادل 

د نیتروان، پتاسریم و ملسریم در   ماتیونی و افزایش عناصری مانن

خاک شد و از این طریق باع  افزایش عملکرد و اجزای عملکرد 

بر اساس نتای  مقایسه میانگین، حدامثر وزن . زعفران شده است

گررم در مترر مربرع از     55/0و  95/0تر و خشک مالله به میزان 

و  01/0به ترتیرب،  )ها گرم وممترین میزان آن 5/8-54های بنه

گرم بره دسرت    5/0-2های از تیمار بنه( گرم در متر مربع 0/ 09

( Koocheki et al., 2015)مروچکی و همکراران   (. 2جدول )آمد 

-درنتایجی مشابه بیان مردندمه، وزن تر مالله در هکتار در بنره 

. هرای ریرز برود   ترر از بنره  های مادری درشت بره مراترب بریش   

داشت مه اسرتفاده از   نیز اههار( ,Mollafilabi 2004)مالفیالبی 

گررم،   50مترر و وزن براالی   های با قطر بیش از سره سرانتی  بنه

ترین وزن گل و مالله را در زعفران بره همرراه دارد و ایرن    بیش

هرا،  تر ریشهتر، رشد سریعافزایش را به دلیل اندوخته اذایی بیش

همچنرین   .رشد و استقرار زودتر بنره دخترری در خراک دانسرت    

مره   اههار داشت نیز (Hemmati Kakhki, 2003)ماخکی   همتی

 براال  را مزرعه عملکرد اول سال همان در تنها نه درشت هایبنه

 گل هرفیت ،درشتتر و بیشتر های بنه تولید طریق از بلکه ،مینرند

 .منندمی بیشتر نیز بعد هایسال برای را مزرعه عملکرد و آوری

 

 طول کالله

مه تنها اثر سراده وزن   ان دادنتای  جدول تجزیه واریانس نش

دار برود و  بر طول ماللره معنری   بنه در سطح احتمال یک درصد

ممووست زباله شرهری و اثرر متقابرل ایرن دو عامرل نتوانسرتند       

مقایسه (. 9جدول )داری در طول مالله نشان دهند افزایش معنی

( مترر میلی 1/41)ترین طول مالله مه بیش ها نشان دادمیانگین

-در بنره ( مترمیلی 1/44)گرم و ممترین آن  5/8-54های در بنه

علی پرور و همکراران   (. 2جدول )گرم به دست آمد  5/0-2های 

(Alipoor et al., 2013 ) انردازه   مهدر نتایجی مشابه بیان مردند

داری بر طول مالله داشت و همزمران برا   بنه زعفران تأثیر معنی

را زایش یافرت و علرت آن  افزایش اندازه بنه، طول مالله نیرز افر  

ترر برا دارابرودن ذخرایر     های بزرگبنه مهگونه عنوان مردند این

هرا، سرنب اسرتفاده    تر و سرعت سنز شدن باالتر آناذایی بیش

ها از منابع در طی فصل رشد شده مه همین امر به دلیل بهتر آن

افزایش میزان رشد رویشی و زایشی، موجب بهنود طرول ماللره   

 .استزعفران شده 
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 های عملکرد بنه زعفرانشاخص

 ها به همراه فلسوزن بنه

مه اثر ممووست زباله شهری  نتای  آنالیز واریانس نشان داد 

ها معنی دار بوده وزن بنه درصد 1و وزن بنه بر در سطح احتمال 

تحرت ترأثیر اثرر     درصرد  1اما این صفت در سطح احتمال ؛ است

نترای  مقایسره   (. 1جردول  )متقابل این دو فامتور قررار نگرفرت   

هرا بره   حداقل وزن تر مل بنره  و ها نشان داد مه حدامثرمیانگین

و شاهد مشاهده شرد،   تن در هکتار ممووست 40ترتیب در تیمار 

شاهد تن در هکتار نسنت به  40ها در تیمار وزن تر بنه بطوریکه

 40و  50هرای  درصد افزایش نشان داد، هر چند، بین تیمار 8/41

. هکتار ممووست زباله شهری تفاوت آماری مشاهده نشرد  تن در

در نترایجی مشرابه   ( Teimori et al., 2013)تیموری و همکاران 

تررین میرزان وزن مرل بنره در     بریش  مهدر زعفران نشان دادند 

های دامی و ممووست زباله شرهری بره دسرت    نتیجه ماربرد مود

-ستفاده از مودنیز نشان داد مه ا( Behdani, 2005)بهدانی . آمد

هرا شرده و   های آلی در گیاه زعفران موجب افزایش وزن تر بنره 

دهد مره ایرن اثررات ممکرن     های بنه را افزایش میمیزان ریشه

است در نتیجه افزایش رطوبت خراک و نهایترا رشرد بهترر گیراه      

تررین وزن ترر بنره    بریش  مره همچنین، نترای  نشران داد   . باشد

گررم و ممتررین آن    5/8 -54 هرای در تیمرار بنره  ( گرم 19/41)

(. 4جردول  )گرم به دست آمرد   5/0 -2های در بنه( گرم 92/52)

حسرن  . نتای  مشابهی توس  سایر محققین گرزارش شرده اسرت   

گرزارش  ( Hassanzade Aval et al., 2014)زاده اول و همکاران 

ها تحت تأثیر وزن بنه مادری قرار گرفرت  مردند مه وزن مل بنه

از . هرا افرزایش یافرت   ن بنه مادری، وزن مل بنره و با افزایش وز

ها، رشد ونمرو گیراه   آنجا مه در ابتدای پاییز و قنل از ههور برگ

باشد، چنین بره  زعفران وابسته به ذخایر موجود در بنه مادری می

تر به دلیل اندوخته ارذایی  های بزرگرسد مه ماشت بنهنظر می

. یش وزن بنه شده اسرت تر و در نتیجه رشد بهتر، باع  افزابیش

نیز اههار داشرتند  ( Koocheki et al., 2007)موچکی و همکاران 

تر به سنب دارا برودن  های مادری بزرگگیاهان حاصل از بنه مه

ترری  تر، عموما دارای سیستم ریشه گسرترده اندوخته اذایی بیش

. ترری هسرتند  بوده و در نهایت دارای عملکرد گرل و بنره بریش   

گرزارش  ( Molina et al., 2005)و همکراران   همچنرین مولینرا  

تر، تقسیم سلولی و به دننال آن رشرد  های بزرگمردند مه در بنه

شود مره ایرن   تر زودتر آااز میهای موچکها نسنت به بنهبرگ

خود اسرتفاده بهترر از شررای  محیطری و افرزایش میرزان مرواد        

 . فتوسنتزی ساخته شده را به همراه خواهد داشت
 

 نه دختریوزن ب

زبالره شرهری   مه اثر ممووست  مشخص مرد 1نتای  جدول  

 ؛ امرا دار برود بر وزن بنه دختری معنری  درصد 1در سطح احتمال 

این صفت تحت ترأثیر وزن بنره و اثرر متقابرل ممووسرت زبالره       

با توجه به نتای  جردول مقایسره   . شهری و وزن بنه قرار نگرفت

ری دارای اثر مثنت بر میانگین، تمامی سطوح ممووست زباله شه

تررین وزن بنره دخترری    بطوریکه، بریش . وزن بنه دختری بودند

تن در هکتار ممووست زباله شهری بره   40در تیمار ( گرم 48/2)

ترن در هکترار ممووسرت     40و  50هرچند، بین تیمار . دست آمد

 94/5)آن  زباله شهری تفاوت آمراری مشراهده نشرد و ممتررین    

رضروانی مقردم و   (. 8جردول  )دست آمد  در تیمار شاهد به( گرم

ترین وزن بیش( Rezvani Moghaddam et al., 2013)همکاران 

هرای مختلرف وزنری را درنتیجره مراربرد      بنه زعفرران در گرروه  

اسرتفاده از ممووسرت زبالره    . ممووست بستر قارچ گزارش مردند

ای آلی، نقش مفیدی بر بهنرود  شهری به عنوان یک عامل تغذیه

سعه زعفران داشته است مه این امر احتمراالً بره دلیرل    رشد و تو

ای باعر   های ذخیرره اندام افزایش تخصیص مواد فتوسنتزی به

همچنرین براینوردی و   . بهنود وزن بنره زعفرران گردیرده اسرت    

اههار داشتند مره  ( Bay Bourdi & Malakouti, 2006)ملکوتی 

رفرتن  ممووست زباله شهری به دلیل بهنود سرطح تغذیره، براال    

های میکروبی در ناحیه ریشه باع  نفوذپذیری و تهویه و فعالیت
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های همچنین از آنجا مه مود. افزایش وزن بنه زعفران می گردد

آلی به دلیل بهنود شرای  فیزیکی خاک نقش مؤثری بر مراهش  

را بررای   وزن مخصوص هاهری خاک دارند، لذا شرای  مناسرنی 

و میتوانند باع  افزایش رشرد و  فراهم نموده ها رشد و توسعه بنه

 (.Sharifi Ashour Abadi, 1998) توسعه بنه های زعفران گردند

 تعداد بنه دختری

دار وزن بنره در سرطح   نتای  ارائه شده حامی از تأثیر معنری  

ممووسرت زبالره    ؛ امرا بر تعداد بنه دختری است درصد 1احتمال 

عداد بنره دخترری   داری بر تها تأثیر معنیشهری و اثر متقابل آن

هرا نشران داد مره    نترای  مقایسره میرانگین   (. 1جردول  )نداشت 

گرمری و   5/8-54های در بنه( 35/4)بیشترین تعداد بنه دختری 

گرمرری مشرراهده شررد  5/0-2 یهررادر بنرره( 99/5)ممترررین آن 

 (.4جدول )

 

 بنه زعفرانهای مورد مطالعه برای ویژگی( میانگین مربعات)نتایج تجزیه واریانس  -6جدول 
Table 6- Analysis of variance (Mean Square) for investigation characters of saffron corm 

متوسط قطر 

 بنه دختری
Diameter 

of 

replaceme

nt corms 

تعداد بنه 

دختری در بنه 

 مادری
Number of 

replacement 

corms 

متوسط وزن بنه 

 دختری

Weight of 

replacement 

corms 

توسط تعداد م

 جوانه در هر بنه
Number of 

bud of corm 

 وزن بنه

 بدون فلس
Weight of 

corm without 

scale 

وزن بنه به 

 همراه فلس
Corm 

weight with 

scale 

 درجه

 آزادی 
df 

 منابع تغییرات

Source of 
variation 

29.23ns 
1.75ns 

1.29ns 
0.52ns 

24.24* 
20.54ns 

 
2 

 

 تکرار
Replication 

143.26* 
9.08* 

10.91ns 
4.38* 

80.60* 
391.77* 

3 
 مادری بنه وزن

Corm weight 

78.73* 
0.47ns 

19.06* 
2.48ns 

48.27* 
44.04* 

2 
 ممووست

Compost 

9.39ns 
0.41ns 

7.52ns 
3.15* 

7.59ns 
17.30ns 

6 

 ممووست ×وزن بنه 
Corm weight 

compost× 

21.28 1.14 4.02 1.14 5.63 10.51 22 
 خطا

Error 
ns ،**  داری در سطح احتمال یک و پن  درصد داری و معنی به ترتیب ایر معنی *و. 

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

 مقایسه میانگین اثرات اصلی وزن بنه مادری بر صفات بنه زعفران -7جدول 
Table 7- Mean comparisons for simple effects of mother corm weight on criteria of saffron corm 

متوسط قطر بنه 

 دختری
Diameter of 

replacement corms 

(mm) 

تعداد بنه دختری در 

 بنه مادری
Number of 

replacement 

corms 

متوسط وزن بنه 

 دختری

Weight of 

replacement 

corms 
(g. plant -1) 

داد متوسط تع

جوانه در هر 

 بنه
Number of 

bud of corm 

 وزن بنه بدون

 فلس
Weight of 

corm without 

scale 
(g. plant -1) 

 

همراه  وزن بنه

 فلس 
Corm weight 

with scale        

(g. plant -1) 
 

 تیمار
Treatment  
  وزن بنه
Corm 

weight (g) 

10.15b 

15.72a 

16.48a 

1.33b 

1.50b 

2.91a 

1.92a 

2.92a 

3.82a 

1.75b 

2.16ab 

2.94a 

9.58b 

12.90a 

14.69a 

14.34c 

17.95b 

25.53a 

0.1 - 4 
4.1 - 8 
8.1-12 

 .ای دانکن ندارند درصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 
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 مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح کمپوست زباله شهری  بر صفات بنه زعفران -8جدول 
Table 8- Mean comparisons for simple effects of waste compost on criteria of saffron corm  

متوسط قطر بنه 

 دختری
Diameter of 

replacement corms 

(mm) 

تعداد بنه دختری در 

 بنه مادری
Number of 

replacement 

corms 

متوسط وزن بنه 

 دختری

Weight of 

replacement 

corms 
(g. plant -1) 

متوسط تعداد 

جوانه در هر 

 بنه
Number of 

bud of corm 

وزن بنه بدون  

 فلس 
Weight of 

corm without 

scale 
(g. plant -1) 

 

وزن بنه  همراه 

 فلس 
Corm weight 

with scale (g. 

plant -1) 
 

 تیمار
Treatment     

  وزن بنه   
Corm weight 

(g) 

10.06b 

15.06a 

14.25ab 

17.10a 

1.66a 

1.77a 

2.11a 

2.11a 

1.37b 

2.25b 

3.16ab 

4.78a 

1.55a 

2. 25a 

2.71a 

2.61a 

8.98b 

13.16a 
13.27a 

14.15a 

16.47b 

18.57ab 

21.33a 

20.72a 

0
 

5 
10

 

20 

 .ای دانکن ندارند درصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح  نیحروف مشابه در هر ستون اختالف مع
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 

 

در نترایجی  ( Koocheki et al., 2013)مروچکی و همکراران   

با افزایش انردازه بنره مرادری، تعرداد و      مهمشابه گزارش مردند 

گررم   2)ها دختری تشکیل شده در تمامی اندازه هایعملکرد بنه

داری به طرور معنری  ( گرم 8گرم و بیش از  5/2-8و ممتر از آن، 

بیش از )های مادری درشت بطوریکه، در تیمار بنه. افزایش یافت

های دختری به ترتیب ترا حردود دو   تعداد و عملکرد بنه( گرم 54

ممتر از )ای مادری ریز هتا چهار برابر بیش از تیمار مربوط به بنه

نیرز  ( (Hemmati Kakhki, 2003مراخکی   همتری . برود ( گرم 2

 اول سرال  همران  در تنهرا  نره  ،درشت های بنهمه  اههار داشت

 و بیشتر هایبنه تولید طریق از بلکه مینرند باال را مزرعه عملکرد

 بعد لهای سا برای را مزرعه عملکرد و آوری گل هرفیت ،درشتتر

 .,Rangahau) نگاهرا  را همچنرین مطالعرات  . مننرد  می بیشتر نیز

 برر  معنری داری  بنره ترأثیر   اندازه مه داد نشان نیوزلند در( 2003

 سال در زعفران دختری و عملکرد هایبنه تولید و افزایش تعداد

هرای  تر بنهافزایش رشد و تولید بیش. دارد بعدی هایسال و اول

بریش از  )ندازه بزرگ های مادری در ادختری در نتیجه مشت بنه

تر عناصر اذایی در ابتردای  تواند به دلیل ذخیره بیشمی( گرم 8

ترر عناصرر در طری فصرل     دوره و نیز سرعت رشد و جذب بیش

های هاهر شرده از  با توجه به اینکه رشد و نمو اندام. رشدی باشد

های زعفران در مراحل اولیه اساساً وابسته به میرزان اندوختره   بنه

ترر، ضرمن   های درشرتر برا تولیرد انررای بریش     ت، بنهاذایی اس

تری را در مقایسه برا  افزایش تولید ماده خشک، مقدار ریشه بیش

 ;Amirshekari et al., 2007)مننرد  تولیرد مری   های موچرک بنه

Renau-Morata et al., 2012 .)   ،در نهایت، مجموع ایرن عوامرل

تر، سنب بهنود های مادری درشتشود تا استفاده از بنهباع  می

شرای  رشدی گیاه و تولید مواد فتوسرنتزی مرافی جهرت تولیرد     

 .های دختری با تعداد و اندازه مناسب در گیاه زعفران شودبنه

 

 قطر بنه دختری

مه اثر ممووست زباله شهری  نتای  آنالیز واریانس نشان داد 

درصد بر قطر بنره دخترری معنری     1و وزن بنه در سطح احتمال 

قطر بنه تحت تأثیر اثر متقابرل ایرن دو فرامتور     ؛ امااست داربوده

 مره هرا نشران داد   نتای  مقایسه میانگین(. 1جدول )قرار نگرفت 

ترن در   40از تیمرار  ( مترمیلی 50/54)بیشترین قطر بنه دختری 

 01/50) هکتار ممووست زباله شهری به دست آمد و ممترین آن

مشرابه نترای    (. 8جدول ) در تیمار شاهد مشاهده شدند( مترمیلی

 al., 2013 Rezvani)این تحقیرق، رضروانی مقردم و همکراران     

Mogaddam et )دار قطرر بنره زعفرران در نتیجره     افزایش معنی

ماربرد ممووست بستر قارچ را نسرنت بره تیمرار شراهد گرزارش      

اههرار  ( Nehvi et al., 2009)همچنین نحوی و همکاران . مردند

ممووست، قطر بنه اصلی و دختری زعفران  داشتند مه استفاده از

تررین قطرر   بر اساس نتای  مقایسه میانگین، بیش. را افزایش داد
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 (.4جدول )گرم مشاهده شد  5/0-2های در بنهگرمی به دست آمد و ممترین آن  5/8-54های بنه دختری از بنه

 

 های مورد مطالعه زعفرانت زباله شهری بر ویژگیسطوح کمپوس مقایسه میانگین اثرات متقابل وزن بنه مادری و -9جدول 
Table 9- Mean comparisons for interaction e effects of mother corm weight and waste compost on investigation of characters 

of saffron 

 بنه وزن
Corm weight 

(g) 

 

 زباله شهری کمپوست
Municipal waste compost 

(t. ha-1) 

 Fresh yield of عملکرد گل تر

flower (g. m-2) 

 وزن تر کالله

Fresh weight of stigma 

(g. m-2) 

متوسط تعداد جوانه در 

 هر بنه
Number of bud of 

corm 

 

 
0.1 – 4 
 

 

0 
5 
10 
20 

0.90f 

1.24ef 

1.00ef 
1.24ef 

0.03e 

0.07de 

0.07de 

0.07de 

1.3b 

2.0b 

1.5b 

2.1b 

4.1 – 8 

0 
5 
10 
20 

2.77de 

3.40cd 

4.25cd 
4.66bc 

0.12cde 

0.14cd 

0.16cd 

0.18c 

1.5b 

3.0b 

1.6b 

2.1b 

8.1 - 12 

0 
5 
10 
20 

3.91cd 

5.99b 

9.36a 

9.29a 

0.15cd 

0.29b 

0.41a 

0.39a 

1.5b 

1.6b 

4.9a 

3.1b 

 .ای دانکن ندارند درصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح  حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT. 

 

در زعفرران  ( Koocheki et al., 2015) مروچکی و همکراران  

ترر،  هرای مرادری درشرت   بیان داشتند مه قطر بنه دختری در بنه

هرای مرادری   قطر بنه دخترری در بنره   مهتر بود به طوری بیش

 .گررم بودنرد   2های زیرر  تر از بنهیشدرصد ب 53گرم  3بیش از 

شده است مه بنه های درشرتر از طریرق تکثیرر بیشرتر،      گزارش

تعداد بنه دختری بیشتری با وزن و قطر باال را در زعفرران تولیرد   

از آنجا مره افرزایش وزن    .(De-maastro & Ruta, 1993)مردند 

بنه، موجب بهنود رشد اندامهای رویشی می شرود، لرذا توسرعه و    

 رشد بیشتر اندامهای فتوسنتزی در تیمارهای با وزن بیشتر، بدلیل

استفاده مطلوبتر از عوامل محیطی منجر بره بهنرود تولیرد مرواد     

فتوسنتزی شده مه در نتیجره افرزایش تعرداد و قطرر بنره هرای       

 .(Rezvani Mogaddam et al., 2013)است دختری داشته 

 

 نتیجه گیری

زباله شهری و وزن بنه برر   بر اساس نتای  حاصله، ممووست

گیاه دارویی زعفرران اثرر مثنرت     های عملکرد و بنهامثر شاخص

( تررن در هکتررار 50)در ایررن میرران، سررطوح متوسرر  . گذاشررتند

بیشرترین  ( گرم 5/8-54)های بزرگ ممووست زباله شهری و بنه

 تأثیر را برخصوصیات گرل و بنره گیراه زعفرران اعمرال مردنرد،      

ها همراه با فلس، تعداد بنه دخترری و  ن بنهبطوریکه باالترین وز

وزن ترر و خشرک ماللره زعفرران از      همچنین عملکرد گل تر و

ترن در هکترار    50و تیمرار   (گرم 5/8-54)های بزرگ ماشت بنه

یافتره   به توجه با لذا. ممووست زباله شهری در مزرعه حاصل شد

بنره   رسرد مره اسرتفاده همزمران از    ای این پژوهش، به نظر می

 گل عملکرد بهنود ضمنمادری مناسب و ممووست زباله شهری 

 زیسرت  و اقتصرادی  های جننه از زافران، ی بنه های ویژگی و

می تواند برای بهنود بخشیدن به صفات  و بوده مثمر نیز محیطی

هر چند الزم  .گیرد قرار نظر مد زعفران رشدی بنه و عملکرد گل

نراطق و آزمایشرات   پیشنهادی در این تحقیرق، در م  سطوح است

 .دیگر هم مورد تأیید قرار گیرد
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Abstract 
In order to investigate the effects of different municipal waste compost levels of and maternal corm 

weights on yield and vegetative characteristics of saffron, an experiment was conducted with a 

factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications at the 

Agricultural Research Station, University of Birjand during the growing season of 2014-2015. The 

treatments were four levels of municipal waste compost (0, 5, 10 and 20 t.ha
-1

) and three mother corm 

weights (0.1- 4, 4.1- 8 and 8.1- 12 g). The traits included the number of flower, fresh weight of flower, 

stigma and fresh weight of corm with scale, weight and diameter replacement and number of buds. 

The results showed that the effect of municipal waste compost was significant on total weight corm 

with scale, diameter of center corm and replacement corm, weight of fresh flower and stigma. The 

highest corm weight and number of replacement corms were obtained for treatment 10 t. ha
-1

 compost 

(21.33 g. plant 
-1 

and 2.33 number, respectively), while the control had the lowest values (with 16.4 g. 

plant 
-1 

and 1.66 number). The effect of mother corm weight was significant on the vegetative 

characteristics of saffron. The highest corm weight with scale, diameter of replacement, flower yield 

and fresh weight of flower and stigma were observed for 8.1-12 g. The most fresh  and dry weight of 

stigma (0.31 and 0.11 g. m 
-1

, respectively) were observed from treatment  mother corm weight 8.1-12 

g, while the lowest values (0.06 and 0.03 g. m 
-1

) were 0.1- 4g.  Interaction between municipal waste 

compost and corm weight had a significant effect on the weight of fresh flower, sepal, stigma and the 

number of lateral buds and the highest fresh weight of flower (9.36 g. m
-2

) and stigma (0.41 g. m
-2

) 

were observed for treatment 10 t. ha
-1 

and 8.1-12g. Generally, the findings of the current study 

revealed that the use of municipal waste compost (10 t. ha
-1

) and large mother corms (8/1-12 g) had 

positive effects on corm growth and flower yield of saffron. 
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