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 چکیده 

طی دو سا  در پاسوخ بوه کودهوای آلوی و شیمیایی آزمایشی  (.Crocus sativus Lی بنه دخ ری و عملکرد زعفران )هایژییوارزیابی  منظوربه 
 6کوودآلی در شوامل  شد. فاک ور او اجرا  ی کامل تصادفی با سه تکرار در شهرس ان زاوههاطرحآزمایش فاک وریل در قالب  صورتبه 6937-39زراعی 
کمپوسوت زبالوه تن در هک ار(،  9) تن در هک ار(، کود مرغی 6) کمپوست ورمی تن در هک ار(، 91) تن در هک ار(، کود یاوی 61) کود یوسفندیسطح )
کیلویرم در هک وار اوره  611 به ترتیب در دو سطح )مصر  کود شیمیایی )نی روژن و فسفرکود شیمیایی و شاهد( و فاک ور دوم  در هک ار(تن  3)شهری 

های دخ ری در سوا  صفات مورد بررسی در این پژوهش صفات کمی بنهبود.  شیمیایی( کیلویرم در هک ارسوپر فسفات تریپل( و عدم مصر  کود 81و 
در هر بنه، قطر بنه و تعداد  هاجوانهواحد سطح، م وس  تعداد  در ی مورد ارزیابی شامل وزن کل بنههاشاخصفات یل در سا  دوم کشت بود. و ص کشت
گین بود. مقایسه میوان کلاله برداشت شاخصو  م رمرب  درو خامه  خشك کلالهوزنتر یل، ، وزنیل تعداد های وزنی،ی دخ ری به تفکیك در یروههابنه

بنه در م رمربو (  778در تیمار شاهد + مصر  کودشیمیایی ) بیترت بهبنه  تعدادکلنشان داد که بیش رین و کم رین  موردمطالعهی مارهایتاثرات م قابل 
یرم  72/6679و  62/6829 بیترت بهکل بنه ). بیش رین و کم رین وزنباشدیم بنه در م رمرب ( 622ی + عدم مصر  کودشیمیایی )مرغ کودو در تیمار 

بوه م ر( و م وس  تعداد جوانوه )سان ی 27/7و  9 بیبه ترت( و م وس  قطر بنه )م رمرب یرم در  29/2و  31/61 بیترت بهدر م رمرب ( و م وس  وزن بنه )
آمد. تیموار  دستبه  کود شیمیایی در تیمار کود مرغی + عدم مصر  کود شیمیایی و تیمار شاهد + با مصر بیترتبه( بنه هرجوانه در  99/6و  8 بیترت

( را به خود اخ صاص داد. درصد 96/61یرم ) 8تا  6/1( و درصد 61/67یرم ) 1از شاهد + با مصر  کودشیمیایی بیش رین درصد بنه در یروه وزنی کم ر 
یورم  6/66 از شو ریب( و درصود 61/68یورم ) 66توا  6/67درصد(، درصد بنه در یروه وزنوی  22/66) یرم 67تا  6/8 بیش رین درصد بنه در یروه وزنی

هوای ویژیی بور تیمارهای موردمطالعه ن ایج مقایسه میانگین اثرات م قابل آمد. دستبه( در تیمار کود مرغی + بدون مصر  کودشیمیایی درصد 98/96)
وزن  یرم در م رمربو (، 61/62 و 71/91 بیترت بهیل ) تروزن، یل در م رمرب ( 96 و 617 بیترتبهیل ) تعدادداد بیش رین و کم رین نشانیل زعفران 
 بوه) کلالوه برداشوت شاخص یرم در م رمرب ( و 181/1و  689/1 بیترتبهکلاله )وزن خشك (، م رمرب در  یرم 663/1 و 119/1 بیترتبه) خشك خامه

+ مصر  کودشیمیایی حاصل شود. ن وایج نشوان داد  دشاه ماریتی + عدم مصر  کود شیمیایی و مرغ کود( درن یجه مصر  1166/1و  1187/1 بیترت
طورکلی ن وایج ایون آزموایش نشوان داد کواربرد بود. بوه او  سا  در دخ ری تولیدشده هایبنه وزن مس قیم تحت تأثیر دوم سا  در زعفران یل عملکرد

 لکرد زعفران داشت.های دخ ری زعفران و عمکودهای آلی در مقایسه با کود شیمیایی اثر بیش ری بر ویژیی بنه
 

 .هخشك کلالوزنتر یل، ، قطر بنه، وزنکلاله برداشت شاخص، تعدادیل :کلمات کلیدی
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 مقدمه

( ییوواهی چندسوواله و ژ وفیووت .Crocus sativus Lزعفووران )

 Grestaاست ) (Iridaceae)م علق به خانواده زنبق  6تریپلو یدی

et al., 2008 کشواورزی و  یهایونوهتورین ارزش با( و یکی از

 شواخهسهباشد که بخش اق صوادی آن، کلالوه یمدارویی جهان 

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

صوورت رویشوی و از طریوق بودن عقیم بوده و لذا تکثیور آن به

 ,.Behnia,1993; Kafi et alشوود )های آن انجوام میبنوه

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

تورین تولیدکننودیان (. باوجود اینکوه ایوران یکوی از مهم2013

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

 Koochekiدرصد سطح زیر کشت زعفران در دنیا ) 81بیش از 

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

با کشورهای تولیدکننده بسیار پایین است عملکرد آن در مقایسه 

 طوری که م وس  عملکرد زعفران در ایران در سا  او  کشتبه

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

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

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

Hasanzadeh Aval et al., 2013 میزان عملکرد زعفران در .)

های اسوت کوه شودت م وأثر از انودازه و کخوایر بنوهسا  او  به

خود در سا   ها رشد و نموشوند و این بنهعنوان بذر کشت میبه

عنوان بوذر ییواه شوند که بههای دخ ری میاو ، سبب تولید بنه

های تولیدشده جدید نیوز بنهدر سا  دوم محسوب خواهند شد و 

های بعود را تحوت توأثیر قورار درپی عملکورد سوا صورت پیبه

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

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

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

                                                                                           
1-Triploid geophyte 

شوند یری رشد زایشی و عملکرد فصل بعد مییها باعث شکلبنه

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

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

 ,.Alvarezorti et alاسوت ) اولیوه رشود مراحول در و خوواب

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

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

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

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

های سووماتیکی زعفوران داش ن سه سری کرومووزوم در سولو 

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

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

 تحت ویژهعملیات به زراعی به های مرغوب و درشت مس لزمبنه

رشود  دوره طوی در زعفوران ییواه بر حاکم ایتیذیه شرای  تأثیر

 Hasanzadeh Aval et al., 2013; Rezvaniباشود )می

Moghaddam et al., 2013aتوأمین یکارهواراه ازجملوه ( و 

داموی  کوود ماننود آلوی کاربرد کودهای با توانمی غذایی عناصر

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

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

2014b )قوار  ) بس ر کمپوست وRezvan Moghaddam et 

al., 2013bو شویمیایی ) آلی کودهای تلفیقی ( کاربردAmiri, 

نمود. هرچند اس فاده از کود آلوی خواك مزرعوه را  ( اشاره2008

 شود،می خاك فیزیکی بهبود خصوصیات سبب خیز کرده وحاصل

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

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

 Behdani et al., 2005; Chaji et al., 2013; Asadiشود )

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

دهی دوره یل طو  با خاك طریق از شیمیایی کودهای کارییری

 Behdani etاند )داده نشان را زعفران ییاه در عملکرد و افزایش

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



 022      ن های دختری و گل زعفراهای بنهمطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیو همکاران،   شریعتمداری

 برخوی بور شویمیایی و آلوی کودهای اثر در آزمایشی وجود نباای

 توسو  زعفوران دخ ری یبنه زراعی و مورفولوژیك خصوصیات

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

 هایبنوه کول وزن کم ورین کوه شود یزارش و ( بررسی2014

 کود ر مص تیمار با و یردید دست آمده در تیمار شاهد مشاهدهبه

تحقیق چاجی و  نداشت. ن ایج داریمعنی اخ لا  NPKشیمیایی 

 سوطح افزایش با که داد ( نشانChaji et al., 2013همکاران )

تعوداد آن کواهش  و افزایش زعفران دخ ری هایبنه وزن فسفر،

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

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

 NPKکوه کواربرد  ( نشان دادNasser et al., 2012) همکاران

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

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

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

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

 زعفوران خشوك کلالوه عملکورد افوزایش در مؤثر تیذیوه نقش

 یدوره در هک وارکیلویرم نی روژن در  691 کود اعما  درن یجه

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

(Omidi et al., 2009) عملکرد افزایش در همؤثر تیذی نقش به 

جهان  .کردند اوره اشاره کود اعما  درن یجه زعفران خشك کلاله

( در بررسوی اثور کودهوای Jahan & Jahani, 2006و جهانی )

دهوی زعفوران بر یل و مرغی(یوسفندی  شیمیایی و آلی )یاوی،

بیشو ر در  تعداد یلاعلام داش ند که کودهای حیوانی باعث تولید 

 یش وزن خشك کلاله شد و همچنین رضووانیواحد سطح و افزا

 ( نیزRezvani Moghaddam et al., 2010همکاران ) و مقدم

 درن یجوه را زعفوران خشوك نیز کلاله و تریل عملکرد بیش رین

 و الاحمودی جوامی .دانسو ند داموی و شویمیایی کودهای اعما 

 روی بر مطالعه ( درJami-alahmadi et al., 2009همکاران )

 عملکورد برتوری علول از یکوی خراسان، زراعی هایماکوسیس 

 و دانسو ند. رضووانی مقودم آلوی کودهوای از را اس فاده زعفران

 بیان ( نیزRezvani Moghaddam et al., 2013aهمکاران )

 اب دایی هایسا  زیس ی در یا و آلی کودهای مصر  که نمودند

 افوزایش بوه منجور اندازه بنه، افزایش جایبه بنه، کاشت از پس

 کودهوای اثر کلی طوربه .شودمی خاك در دخ ری هایبنه تعداد

 از بیشو ر زعفوران عملکورد اجوزای و عملکورد روی بور حیوانی

، (Kafi et al., 2002اسوت ) شودهیزارش شویمیایی کودهوای

بنابراین افزایش عملکرد مزارع زعفران کشور منوط به اس فاده از 

  است. اکثور تولیدکننودیان های مرغوب و درشت در سا  اوبنه

مزارع چندساله خود تأمین  زعفران، بنه موردنیاز جهت کشت را از

هوا جهوت نمایند که اغلب به دلیل کوچوك و ریوز بوودن آنمی

های بوذری کاشت در مزارع جدید مناسب نیس ند، به ر است بنوه

سواله، تهیوه و در صوورت یكمرغوب درشت در مراکز خاصی به

 ,.Mohammad Abadi et alان قورار ییورد )اخ یوار کشواورز

2011; Hasanzadeh Aval et al., 2013 لذا جهت دس یابی .)

 در ارتباط با افوزایش عملکورد زعفوران های مرغوب و درشتبه بنه

 بور حاکم ایتیذیه شرای  تأثیر ویژهعملیات به زراعی به مس لزم

کوه باشود رشود زراعوت زعفوران می دوره طوی در زعفوران ییاه

بررسوی کواربرد  منظور دسو یابی بوه هود  موذکور آزموایشبه

های زعفران بنه کودهای آلی و شیمیایی برتعداد و عملکرد یل و

 مطالعه یردید.

 

 هاروشمواد و 

ی کامول هوابلوكفاک وریول در قالوب طورح  صورتآزمایش به 

آبواد از توابو  ی در روس ای شهنامزرعهتصادفی با سه تکرار در 

بوا عوورض یدریوه حتربتکیلووم ری  71ن زاوه واق  در شهرس ا

 93 دقیقه شومالی و طوو  جیرافیوایی 76درجه و  99جیرافیایی 

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

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

 6) کمپوسوت میور تن در هک ار(، 91) کود یاویتن در هک ار(، 

کمپوسوت زبالوه تون در هک وار(،  9) کود مرغویتن در هک ار(، 
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و  و شاهد و فاک ور دوم شامل )مصور تن در هک ار(  3)شهری 

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

طی  (در هک ار سوپر فسفات تریپل کیلوویرم 81یلویرم اوره و ک

بوول از انجووام آزمووایش، از بوود. ق 6937-39ی زراعی هاسا 

یری یطور تصوادفی نمونوهم ری خاك بهسان ی 91عمق صفر تا 

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

مبنای تعیین است.  شدهدادهمصرفی نشان  شیمیایی کودهای آلی

از کودهای آلی مصرفی بر اساس آزمایش  هرکداممیزان مصر  

 ,Sifola & Barbieriشده اعما  شود )یهتوصن ی روژو نخاك 

شوده بور اسواس یینتع(. لازم به ککور اسوت کوه مقوادیر 2006

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

 او  تعیین یردید.

 

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

 کربن آلی
Organic carbon 

)%( 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

)%( 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 پتاسیم
Potassium 

 (ppm) 

 شاخص واکنش
pH 

 هدایت الکتریکی
EC 

 (1-dS.m) 

 بافت خاک
Soil texture 

0.881 0.083 14.8 253 7.9 1.3 
 لومی شنی

Sandy Lom 

 

 استفاده مورد آلی کودهای یاییشیم خصوصیات –2جدول 

Table 2 - Chemical characteristics of used organic fertilizers 
 کربن آلی

Organic carbon 

)%( 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

)%( 

 فسفر
Phosphorus 

)%( 

 پتاسیم
Potassium 

)%( 

 شاخص واکنش
pH 

 هدایت الکتریکی
EC 

(1-dS.m) 

 آلی یکودها

Organic fertilizers 

39.78 5.1 0.68 2.38 6.15 8.5 
 کود مرغی

Hen manure 

20.85 2.06 0.78 1.64 7.8 6.1 
 کمپوست شهری

Urban compost 

7.8 0.45 0.22 0.68 9.25 3.4 
 یاوی کود

Cow manure 

7.8 0.94 0.23 0.8 7.5 4.2 
 یوسفندی کود

Sheep manure 

15.7 0.73 0.44 0.18 8.1 1.6 
 ورمی کمپوست

Vermi compost 

 

عملیات تهیه زمین شوامل شوخم، دیسوك و تسوطیح زموین در 

ی زمین، تیمارهوای سازآمادهانجام یردید. پس از  37یورماه شهر

اعموا  شود. بودین ترتیوب کوه  ککرشودهی هانسوبتکودی در 

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

توا  ه توزین و قبل از کاشتاساس سطح هر کرت و تیمار مربوط

طور کامول مخلووط شود. کشوت م ر با خاك بوهسان ی 71عمق 

 9×6یی بوا ابعواد هواکرتدر  6937یورماه سوا  شهرزعفران در 

 بوا م رمربو بنه در  611ردیفی و با تراکم  صورتبهمربعی و م ر

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

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

در نظر یرف وه  م ریسان  91 هاکرتراهرو و فاصله بین  عنوانبه

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

 69ی خووارجی آموواده و بووا دسووت در عمووق هووافلسبووا حووذ  

به عر   شدند. برای انجام آبیاری با توجه کشتخاكسان یم ری 

منطقه و با داش ن تبخیور و تعور  بوالقوه ییواه مرجو  و مقودار 

ی م فوواوت رشوود ییوواه زعفووران هووادورهضووریب ییوواهی بوورای 
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(Azizi-Zohan et al., 2008; Kafi et al., 2002 .)9111 

 71آکر،  9آبووان،  69، مهوور 6نوبووت  2م رمکعووب در هک ووار در 

شووت انجووام، بووا اردیبه 69اردیبهشووت و  6فووروردین،  9اسووفند، 

من قول و توسو   هاکرتاتیلنی به یپلی هالولهاس فاده از شبکه 

مطالعووه  منظوربووه کن ووور حجمووی آب مصوورفی کن وور  یردیوود.

با خواب ییاه در  زمانها در پایان فصل رویش همخصوصیات بنه

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

و  شودهخارجاز خواك ها بنه ها،حاشیهحذ   و با (م ر 9/1× م ر 

ها، بنوهدخ وری، وزن کول های بنوهتعوداد کول  صفاتی ازجملوه

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

از  هابنوهبورای تعیوین وزن یردیود. در واحود سوطح تعیوین  بنه

ن . همچنویهزارم یورم اسو فاده شود 6 دقت باترازوی دیجی الی 

 د ر پاسووخ بووه هابنوه تعودادجهت مطالعووه به وور تیییوورات 

، 1توا  6/1هوای یروهاز نظور وزن در  هابنوهتیمارهای آزمایشی، 

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

موورد  هایروه بین در هاآنشدند و سپس درصد و نحوه پراکنش 

تواند اثر ه اینکه مدیریت کودی نمیبا توجه ب .ارزیابی قرار یرفت

چندانی بر صفات یل بلافاصله پوس از اسو فاده در سوا  کشوت 

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

 پوشی شد و اطلاعات یل در سا  دوم برداشت شود.کشت چشم

ی زعفران آغاز دهیلبا شروع  زمانهمی در سا  دوم بردارنمونه

روزانوه  صورتبه هایل ز اب ودا توا ان هوای فوصل یلودهید. اش

تعووداد یوول وزن تریل،  و سپسی و شمارش یردیدند آورجم 

نسبت کلاله + خامه به و خامه خشك،  کلالهوزن در واحد سطح، 

 تعیین شد. شاخص برداشت کلاله و یل خشك

سوا   7طوی  موردمطالعهی هاشاخصیری تمامی یاندازهپس از 

آنوالیز  SAS 9.2آمواری  افوزارنرمبا اسو فاده از  هادادهآزمایش، 

ی دانکون ادامنوهها از آزمون چنود یانگینمشدند، جهت مقایسه 

(19/1p≤.اس فاده یردید ) 
 

 بحث و نتایج

 تأثیر تیمارهای آزمایش بر ویژگی موردمطالعه بنه زعفران

 داریمعنونقوش موؤثر و  از حواکی آزمایش واریانس تجزیه ن ایج

تعوداد و بور صوفات تیمارهای موردمطالعوه اثرات ساده و م قابل 

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

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

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

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

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

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

 عنوانبوهداموی  ژهیوبوهکودهای آلی  که اس فاده از رسدیم نظر

خصوصیات رویشوی  بهبود بریك عامل تیذیه آلی نقش مفیدی 

بوه دلیول افوزایش سوهم  اح مالاًشد که این امر زعفران داش ه با

بهبوود تخصویص ایون موواد بوه  جوهیدرن تولید مواد ف وسن زی 

افزایش تعداد و وزن کل بنوه و قطور  بالطب ی مخ ل  و هااندام

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

ی ی آلووهووانهادهبهبووود رشوود زعفووران را در شوورای  اسوو فاده از 

همچون کود دامی یزارش نمودند. همچنین از آنجا که کودهای 

 دارنودخاكوزن مخصوص ظواهری  کاهش برآلی نقش مؤثری 

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

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

ن، ی زعفوراهابنوه شرای  فیزیکی خواك بورای رشود و توسوعه

 بهبودکه این امر  شودیمی دخ ری را باعث هابنهافزایش تعداد 

دهوی و عملکورد زعفوران در پ انسویل یول کنندهنییتعو  دهنده

ی هوانهادهبا افوزودن  توانیم، بنابراین باشدیمی بعدی هاسا 

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

لکورد زعفوران را بهبوود بخشوید عم تیودرنهای دخ ری و هابنه

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

رشد و تعداد بنه زعفران معرفی  شیبرافزاکود آلی را عاملی مؤثر 

 کرد.
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ن ایج مقایسه میانگین مصر  و عدم مصر  کود شیمیایی نشان 

قطور م وس  ، م وس  وزن بنهوزن و تعداد کل بنه، داد بیش رین 

اثر مصر  کود شویمیایی  در بنه و م وس  تعداد جوانه در هر بنه

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

ی سری  آن نسبت به تجزیه تودریجی کودهوای آزادسازتوجه به 

تسری  رشد عملکرد بنه  یك عامل مؤثر در عنوانبه تواندیمآلی 

 دلیولرسد به(. به نظر میPerner et al., 2007زعفران باشد )

 های دخ وری در هرسوا ،زعفران و تولیود بنوه ییاه رشد ماهیّت

 سوا  به نسبت هرسا  در زعفران ییاه زیرزمینی و هوایی بخش

 ;Kumar et al., 2009) یابوودمی بیشوو ری توسووعه قبوول

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

 ضومن که باشد تربزرگ مادری هایبنه در بالاتر غذایی اندوخ ه

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

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

یکی از عوامل مؤثر در تکمیول  عنوانبهفسفر  یردد کهمی سطح

 Nassiri Mahallati etی زعفوران دخالوت دارد )هابنوهکخایر 

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

تور امّوا بوا تعوداد ی درشوتهابنوهافزایش میزان فسفر در خاك، 

و همچنین با افوزایش میوزان نی وروژن در  شودیمکم ری تولید 

کوه  شووندیمی مادری فعا  هابنهروی  ی موجودهاجوانهخاك 

ی دخ وری ولوی بوا کواهش وزن هاهبنباعث افزایش تعداد  خود

 ,.Amir Ghasemi, 2001; Chaji et alهموراه اسوت ) هابنه

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

در ییواه زعفوران بوا مقودار فسوفر بکوار  شدهجذبغلطت فسفر 

در زموان  شودهاس فادههمبس گی دارد و مواد غوذایی  شدهیرف ه

فران مورد جذب ییاه در سوا  او  قورار یرف وه و کاشت ییاه زع

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

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

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

کاسو ه ا هوآناهری از م وسو  وزن وخو هایبنوهایش تعداد زاف

 (.Teimori et al., 2013شود )می

( مشاهده شد بوا .Gladiolus spدر تحقیقی بر روی پیاز یلایو  )

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

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

جوب افوزایش یی و یا همراه با فسفر و پ اسویم موتنهابهنی روژن 

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

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

 جوهیدرن  زعفوران یهابنوه وزن و تعوداد افزایش مشاهده ضمن

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

 خصوصیات بهبود و فسفر و ننی روژ ژهیوبه غذایی عناصر بیش ر

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

ن ایج مقایسه میوانگین اثورات م قابول مصور  و عودم مصور  

تعدادکل بنوه که بیش رین  کودشیمیایی با کودهای آلی نشان داد

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

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

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

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

آمد. تیمار شاهد+ با  دستبهمرغی+ بدون مصر  کود شیمیایی 

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

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

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

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

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

 نیو کم ورآمد  دستبهکود شیمیایی  کود مرغی+ بدون مصر 

 ی+ بدون مصر  کود شویمیاییکود مرغتعداد کل بنه در تیمار 

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

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

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

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

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

 ,.Rezvani Moghaddam et alرضوانی مقودم و همکواران )

 بنوه در موردمطالعه( یزارش کردند بیش رین مقدار صفات 2014

تیمارهای کودهووای شوویمیایی و یوسوفندی و کم ورین مقودار 

 آمد. دستبهدر تیمار کاربرد کود مرغی  هاآن

اسوت،  شودهدادهنشوان  6بر اساس ن ایج حاصله که در جودو   

مصور  کودهوای آلوی و شویمیایی بیشو رین تعوداد و  جهیدرن 

یورم در  6/1-1و  6/1-8ی هااندازهی دخ ری در هابنهعملکرد 

یورم  8ی بالواتر از هابنهمار شاهد+ با مصر  کود شیمیایی و تی

ی مصر  کود مرغی + بدون مصر  کوود شویمیایی مارهایتدر 

یی حاصل از کود غذا عناصرفراهمی  رسدیم نظر بهحاصل شد. 

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

 یورم 8ری بیش از ی دخ هابنهو تسری  در رشد  شودیمیرم  8

 باشدیم خاك درمس قیم وابس ه به فراهمی عناصر غذایی  طوربه

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

ی در شو ریبمصر  کودهای آلی در مقایسه با کودشیمیایی اثور 

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

عملکورد کول  جوهیدرن  ود( درصو 8/76 و درصود 9/73ترتیب )

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

 Hassanzadehحاضر با ن وایج سوایر محققوین مطابقوت دارد )

aval et al., 2013; Koocheki et al., 2014b.) داریمعنو 

ممکن است بوه  ککرشدهی هاشاخص ازنظربودن کودهای دامی 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  دلیل تأمین موادآلی، بهبود

ی آلوی کودهایی کم ر عناصر غذایی حاصل از مصر  شوو آب 

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

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

داموی( در مقایسوه بوا کودهوای  ژهیوبوهبنابراین کودهای آلوی )

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

 باشد.

 

 های گل زعفرانتأثیر تیمارهای آزمایش بر ویژگی -ب 

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

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

 خصوصیات یل در سوا  دوم موردبررسوی قورار یرفوت. ن وایج

اثورات  داریمعنونقوش موؤثر و  از حاکی آزمایش واریانس تجزیه

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

، نسوبت کلالوه و ر واحود سوطحو کلالوه د وزن خشك خامهیل، 

داشووت  کلالووه برداشووت شوواخص وخامووه بووه یوول خشووك 

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

یل، وزن خشك کلاله و خامه در واحد سطح و شاخص برداشوت 

(. تیموار عودم 8آمود )جودو   دسوتبه کلاله در تیمار کود مرغی

یول، وزن  توروزنمصر  کود شویمیایی بیشو رین تعوداد یول، 

خشك کلاله و خامه در واحد سطح و شواخص برداشوت کلالوه را 

ان و جهوانی (. ن ایج مشابه ن ایج تحقیق جهو3تولید کرد )جدو  

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

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

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

ی کوه بنوه در طوی سوا  بعود، موواد طوربه باشدیمقبل از آن 

ی جدید و همچنوین هابنهف وسن زی مازاد خود را جهت تشکیل 

 نودینمایموی زیرزمینوی من قول هااندامآغازش و تکامل یل به 

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

، رشد و اسو قرار زودتور هاشهیراندوخ ه غذایی بیش ر، رشد سری  

 در بنوه و سون انودازهو از طرفوی  باشدیمبنه دخ ری در خاك 

 Nassiriدارد ) بسوزایی تأثیر زعفران کلاله و یل نهایی عملکرد

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

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

 (Munshi, 1994زعفران همبس گی مثبت و بالایی وجوود دارد )

ه آلی خاك با تحت توأثیر قوراردادن خصوصویات که افزایش ماد

فیزیکوشیمیایی خاك مانند تعدیل درجه حرارت، فراهمی رطوبت 

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

 ,.Rezvani Moghaddam et alباشود )دهی موؤثر مییول

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

 کواهش ،هاخاکدانوه ساخ ار بهبود خاك، آلی مواد نسبی فراهمی

 ظاهری مخصوص وزن کاهش نیز و خاك سطح در سله تشکیل

 بوه منجور هابنوه رشود دادن قورار ریتأث تحت با توانندیمخاك 

 Foroughifar & Pourشووند ) زعفوران یول عملکرد افزایش

Kasmani, 2002). ( امیریAmiri, 2008یزارش کورد ) کوه 

 شویمیایی و خصوصیات فیزیکی بهبود به جرمن دامی کود کاربرد

 افوزایش و کواتیونی تبواد  ظرفیوت آلی، مواد میزان مانند خاك

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

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

کاربرد کودهای آلی ازجملوه ورموی کمپوسوت، نیز نشان داد که 

 .شدی نیز باعث افزایش عملکرد زعفران دام

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

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

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

 الهکل برداشت شاخص ،یرم در م رمرب ( 689/1(، کلاله )م رمرب 

کوود مرغوی هموراه بوا عودم مصور  کوود  ماریت در( 1187/1)

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

 ( و فروتوسRezaian & Paseban, 2007رضا یان و پاسبان )

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

 Rezvani Moghaddam etن ایج رضوانی مقدم و همکواران )

al., 2014 رضوووانی مقوودم و همکوواران باشوودیموو( در تضوواد .

(Rezvani Moghaddam et al., 2014 یووزارش کردنوود )

یول در تیمارهوای  موردمطالعهی هاشاخصبیش رین مقدار اکثر 

در تیموار  هاآنکودهوای شویمیایی و یوسفندی و کم رین مقدار 

یول تفواوت در دل رسودیمآمد. به نظر  دستبهکاربرد کود مرغی 

ن ایج ناشی از شرای  اقلیموی، خصوصویات فیزیکوی و شویمیایی 

شواهنده  . ن وایج تحقیقواتباشودیمومحصوو   تیریمد وخاك 

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

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

-رهای مربووط بوه حاصولتیییرات عملکرد یل وابس ه به فاک و

اس فاده، نی وروژن قابل خیزی خاك ازجمله میزان مواد آلی، فسفر

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

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

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

 کردند. مشاهده دامی کود کاربرد درن یجه را فرانزع کلاله

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

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

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

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

هموراه بوا مصور  کوود  شاهد ماریت( در 1166/1) کلاله برداشت

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

کودهای شیمیایی بدون کواربرد کودهوای آلوی توأثیر کموی بور 

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

 ارد.( مطابقت دSadeghi et al., 1992همکاران )

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

 کوود ازی بیش داریمعن طوربهاز کودهای دامی  اس فاده درکلاله 

باشود کوه در کنوار اثورات سووء کواربرد کودهوای شیمیایی موی

مدت و درازمودت شیمیایی و خصوصیات شیمیایی خاك در کوتاه

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

آزادسازی تودریجی  لیدل به تواندیمدامی نسبت به کودشیمیایی 

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

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

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

 آلوی در کودهوای ممکن است یکوی از دلایول برتوری(. 2007

 مصور  و کوارایی جوذب ازنظور شویمیایی کودهوای با مقایسه

باشود.  شیمیایی منب  از نی روژن شویی بیش رآب دلیل به نی روژن

یووزارش  (Koocheki et al., 2014a) کوووچکی و همکوواران

طور تر زعفران درن یجه کود دامی بهکردند تعدادیل، عملکرد یل

 6/66و  1/68ترتیوب داری بیش از کود شویمیایی بوود )بوهمعنی

کوه بالواترین عملکورد کلالوه خشوك زعفوران  طوریدرصد(؛ به

یرم در م رمرب ( درن یجه مصر  کوود داموی میلی 1/27)معاد  

یزارش شده  دارد. مطابقت حاضرن ایج مطالعه دست آمد که با به

 از ناشوی خواك در نی وروژن میوزان ازحودبیش ت با افوزایشاس

 قورار توأثیر تحوت با است ممکن آلی و معدنی مصر  کودهای

 و دهییول در توأخیر بوه منجور نی وروژن، به نسبت کربن دادن

 (.Shahande, 1990) شود زعفران کاهش عملکرد درنهایت

 

 گیرینتیجه

خیزی خاك حاصل توق  نسبت بهنسب اً کم ایرچه زعفران ییاهی

عنوان بسو ر کاشوت، باشد، ولی اس فاده از کودهوای آلوی بوهمی

های دخ وری، دنبوا  آن بهبوود وزن بنوه و بوه سازی رشدبهینه

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

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

های دخ ری زعفران های بنهبیش ری بر ویژییکود شیمیایی اثر 

ترتیب یرم به بالا به 8های با وزن داشت. بیش رین و کم رین بنه

در تیمار کود مرغی+ با مصر  کود شیمیایی و تیمار شواهد+ بوا 

 مصر  کود شیمیایی حاصل شد.

 

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

chemical fertilizers 

شاخص 

 برداشت کلاله
Harvest 

index 
for stigma 

نسبت کلاله و 

 خامه

 به گل خشک
Stigma/ style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مترمربع
Dry style 

weight  
)2-g.m) 

خشک  وزن

 در کلاله

 مترمربع
Dry stigma 

weight  
)2-g.m) 

تر گل وزن

 در

 مترمربع
Fresh 

flower 

weight  

)2-g.m) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

)2-No.m) 

درجه 

 یآزاد
df 

 منابع تغییرات
Source of variation 

0.00 0.00002 0.00002 0.00001 2.55 6.25 2 
 تکرار

Replicate 

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

Chemical fertilizer (F.) 

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

Organic manure (M.) 

**000080.0 **0.002 **0.029 **0.047 **173.28 **1793.86 5  F. × M. 

0.00000001 0.000008 0.00004 0.00009 1.26 4.21 22 
 خطا

Error 

3.31 3.94 4.22 3.44 3.82 3.82  
 ضریب تیییرات

% C.V.)) 

 .باشندینم داریج درصد دارای اخ لا  معندارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پن هاییانگیندر هر س ون، م
In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

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

شاخص 

 برداشت کلاله
Harvest index 

for stigma 

 

نسبت کلاله و 

به گل  خامه

 خشک
Stigma/style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 در خامه

 عمترمرب 
Dry style 

weight  
)2-g.m) 

 خشک کلاله وزن

 رد

 مترمربع 
Dry stigma 

weight  
)2-g.m) 

 تر گل دروزن

 مترمربع
Fresh flower 

weight  

)2-g.m) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

)2-No.m) 

 الی منابع کود
Organic fertilizer source 

d0.0028 cd0.143 e0.104 e0.205 c28.87 e0.166 
 یکود یوسفند

Sheep manure 

b0.0036 e0.122 e0.111 b0.3129 c28.33 c77.33 
 یکود یاو

Cow manure 

f0.0023 c0.146 c0.151 c0.253 b31.89 b80.00 
 ورمی کمپوست

Vermi compost 

a0.0052 b0.165 a0.279 a0.453 a39.49 a100.00 
 کود مرغی

Hen manure 

e0.0024 a0.176 b0.162 d2280. e23.01 f54.00 
 کمپوست شهری

Urban compost 

c0.0032 d0.142 d0.132 c0.256 d25.31 d65.50 
 شاهد

Control 
 .باشندینم داریدارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اخ لا  معن هاییانگیندر هر س ون، م

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

Duncan’s Multiple Rang Test. 

 

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

شاخص 

 برداشت کلاله
Harvest index 

for stigma 

نسبت کلاله و 

 خامه

 به گل خشک
Stigma/ style 

ratio to 
dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مترمربع
Dry style 

weight  
)2-g.m) 

 خشک کلاله وزن

 در

 مترمربع
Dry stigma 

weight  
)2-.mg) 

 تر گل دروزن

 مترمربع
Fresh flower 

weight  

)2-g.m) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

)2-No.m) 

 کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

b0.0023 a0.164 b0.144 b0.210 b26.48 b58.33 
 یمصر  کود شیمیای

Application NP 
 

a0.0042 b0.134 a0.169 a0.359 a32.49 a87.33 
 عدم مصر  کود شیمیایی
No application NP 

 

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

Duncan’s Multiple Rang Test. 
 

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

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

های مادری عنوان بنهکه به پایان فصل رشد زعفران در سا  او 

ای در طو  فصول توجهطور قابلبه ندبرای سا  دوم مطرح هس 

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

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

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

دخ ری های های بنهشیمیایی در سا  او  اثر بیش ری بر ویژیی

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

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

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

 آزمایش یردید.
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 ن تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیاییموردمطالعه گل زعفرا هاییژگیو مقایسه میانگین اثر متقابل -11جدول 
Table 10 - Mean comparison for the interaction effects of organic and chemical fertilizers on studied flower characteristics of 

saffron 

شاخص 

 برداشت کلاله
Harvest 

index 
for stigma 

 نسبت کلاله و خامه

 به گل خشک
Stigma/ style ratio 

to dry flower 

weight 

وزن خشک 

 خامه در

 مترمربع
Dry style 

weight 

)2-g.m) 

خشک  وزن

 در کلاله

 مترمربع
Dry stigma 

weight 

)2-g.m ) 

 تر گل دروزن

 مترمربع
Fresh 

flower 

weight 

)2-g.m) 

 تعداد گل در

 مترمربع
Number of 

flower 

)2-No.m) 

 منابع کود
Fertilizer source 

 کود آلی
Organic 

fertilizer 

 کود شیمیایی

Chemical 

fertilizer 

i0.0011 c0.156 gh0.101 i0.101 d23.62 f42.33 
 یکود یوسفند
Sheep 

manure 

A
p

p
li

ca
ti

o
n

 o
f 

N
P

 
ی
یای
یم
 ش
ود
 ک
 
صر
م

 

d0.0034 c0.156 gh0.102 d0.303 c28.20 d62.66 
 یکود یاو

Cow manure 

h0.0016 a0.190 c0.198 fg270.2 c27.99 d65.00 
 ورمی کمپوست

Vermi 

compost 

g0.0023 b0.175 e0.152 g0.221 c28.78 e58.00 
 کود مرغی

Hen manure 

f0.0026 c0.159 b0.229 f0.238 c28.42 d66.00 
 کمپوست شهری

Urban 

compost 

e0.0029 d0.148 i0.080 h0.169 d21.88 e56.00 
 شاهد

Control 

b0.0045 f0.129 g0.107 cd0.309 b34.12 c78.00 
 یکود یوسفند
Sheep 

manure 

N
o

 a
p

p
li

ca
ti

o
n
 o

f 
N

P
 
ی
یای
یم
 ش
ود
 ک
 
صر
م م
عد

 

c0.0037 h0.088 f0.121 c0.322 c28.47 b92.00 
 یکود یاو

Cow manure 

e0.0030 g0.103 gh0.104 e0.280 b35.79 b95.00 
 ورمی کمپوست

Vermi 

compost 

a0.0082 c0.155 a0.405 a0.685 a50.20 a142.00 
 کود مرغی

Hen manure 

g0.0023 a0.193 h0.094 g0.218 e17.60 f42.00 
 کمپوست شهری

Urban 

compost 

d0.0034 e0.136 d0.184 b0.344 c28.75 c75.00 
 شاهد

Control 
 

 .باشندینم داریرصد دارای اخ لا  معندارای حداقل یك حر  مش رك بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج د هاییانگیندر هر س ون، م
In each column, means followed by at least one letter in common are not significantly different at 5% probability level using 

Duncan’s Multiple Rang Test. 
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Abstract 

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

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

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

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

manure (10 t.ha
-1

), cow manure (30 t.ha
-1

), vermi compost (6 t.ha
-1

), hen manure (5 t.ha
-1

), urban compost 

(9 t.ha
-1

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

)+Phosphate (80 

kg.ha
-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g.m
-2

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

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

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

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

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

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

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

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

and 17.60 g.m
-2

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

, respectively), style dry weight 

(0.685and 0.080 g.m
-2

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

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

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

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

replacement corms and yield criteria of saffron. 

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

Number of flower.  
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