
DOI :(10.22092/ijmapr.2018.114834.2090شناسه دیجیتال (پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی

)1397(443-456، صفحه 3، شماره 34جلد 

Crocus(زعفرانزایشیورویشیخصوصیاتسیربر sativus L.(مختلفسطوحکاربردتأثیر تتح
آزمایشدومسالدرشهريزبالهکمپوستورمی

2فردامینیمحمدحسینو *1فدافنافتادهعلی

رانیا،بیرجندرجند،یبدانشگاهکشاورزي،دانشکده،باغبانیگروه،ارشدکارشناسیدانشجوي،مسئولسندهینو-*1
Ali8845.oftadeh@gmail.comپست الکترونیک: 

رانیا،بیرجندرجند،یبدانشگاهکشاورزي،دانشکده،باغبانیگروه،اریاستاد-2

1397اردیبهشت: پذیرشتاریخ1397اردیبهشت: نهاییاصالحتاریخ1396مرداد: دریافتتاریخ

چکیده
Crocus sativus(زعفران L. (سیربرمنظوربهآزمایشاین.باشدمیجهاندرداروییگیاهانگرانبهاترینومهمترینازیکی

طرحقالبدر1394-95يهاسالدرزعفرانزایشیورویشیخصوصیاتبرشهريزبالهکمپوستورمیمختلفسطوحاثرات
زبالهکمپوستورمیسطحچهارشاملآزمایشتیمارهاي.شداجرابیرجنددانشگاهکشاورزيدانشکدهدرتصادفیکامليهاكبلو

درزعفرانزایشیهايویژگیبرکوديتیمارهايآمده،بدستنتایجبراساس.بودتکرارسهباهکتار)درتن5،10،15(صفر،شهري
زبالهکمپوستورمیتن10تیمارازمترمربع)درگرم55/22(گلترعملکردبیشترینکهطوريبه،داشتيدارتأثیر معنیدومسال

آمد.بدستهکتاردرکمپوستورمیتن5تیمارازمترمربعدرگرم10/1،شدهخشککاللهعملکردبیشترینآمد.دستبشهري
درتن15تیمارازبرگگرم)099/0(خشکوگرم)33/0(تروزنمیانگینبوته)،دربرگ6/8(برگتعدادبیشترینمیانگین

آلیکودآمد.بدستمتر میلی249میانگینباهکتاردرتن10تیمارازبرگطولبیشترینوشهريزبالهکمپوستورمیهکتار
سطحکهطوريبه،بگذاردسبزینگیمیزانوکلکلروفیل،aکلروفیلمیزانبريدارمعنیاثرتوانستشهريزبالهکمپوستورمی

زعفرانبنههايویژگیازاست.داشتهفتوسنتزيهايرنگیزهبهبودبهراکمکبیشترینشهريزبالهکمپوستورمیهکتاردرتن10
کمپوستورمیتیمارتأثیر تحتکهکرداشارهدختريبنهجوانهتعدادودختريبنهخشکوتروزندختري،بنهتعدادبهتوان میهم

درتن5تیمارآزمایشایندرآمد.بدستکمپوستورمیهکتاردرتن10تیمارازدختريبنهتعدادترینبیش.استگرفتهقرار
جوانهبیشترینتوانستتیماراینهمچنینبگذارد.دختريبنهخشکوتروزنرويراتأثیر بیشترینتوانستکمپوستورمیهکتار

تأثیربیانگرنتایجکل،درکند.ایجادجوانه5تعدادبهکود)کاربرد(عدمشاهدتیمارمقابلدرعدد33/11تعدادبهرادختريبنه
.بودزعفرانزایشیورویشیخصوصیاتبرشهريزبالهکمپوستورمیمثبت

، عملکرد.کاروتنوئیدکود آلی، کلروفیل، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
ـ نـام بـا زعفران Crocusیعلم sativus L. بـه متعلـق

اسـت ارزشبـا داروییاهیگکی)Iridaceae(زنبقخانواده

شــودمــیشــتککخشــمیاقلــبــای منــاطقدراغلــبهکــ
)Abdullaaev, غـرب نـواحی درعمـدتاً گیـاه این).2006

ــاآســیا ــدگیب ــایین،ســاالنهبارن وســردي هــازمســتانپ
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Sepaskhah(کنـد رشد مـی گرمهايتابستان & Kamgar-

Haghighi, سهاللهکهمانزعفرانی کخوراقسمت).2009
ـ یرزمیزساقهي دارازعفران.باشدمیگلازحاصلشاخه ی ن

ـ گبودنمینرعقعلتبهوداردنامبنههکاستتوپرازیپو اهی
ــران ــراآناز،زعف ــثکتوشــتکي ب ــتفادهری ــیاس ــودم ش

)Namin et al., 2010(.
ـ تغ%80تـا %16،اهیگنیامکوديکازینخالفبر راتیی

وابسـته كخـا بـه مربـوط رهايیمتغبهزعفرانگلردکعمل
ـ مـاده زانیمشاملتیاهمترتیببهمؤثرعواملواست ،یآل
گـزارش تبادلیمیپتاسومعدنیتروژنیناستفاده،قابلفسفر
,Shahandeh(اســتشــده ــدون.)1989 ــتردب اربردکــدی

ـ فقي هـا كخـا درویژهبهی داموی آلي ودهاک عناصـر ازری
كخـا اتیخصوصـ همهبرهکی مثبتاثراتبرعالوه،ییغذا
ـ مـواد شیافزاوتیفیکحفظویژهبه بـه نسـبت كخـا ی آل
سـت یز،ياقتصـاد ي هاجنبهازدارد،ی معدني ودهاکاربردک

ـ میوشدهواقعدیمفزینی اجتماعوی طیمح عنـوان بـه دتوان
دریی ایمیشـ ي ودهـا کي بـرا مطلـوب ومناسـب ی نیگزیجا

Mao(باشدبلندمدت et al., 2008.(
درآلـی يودهاکازاستفادهکه دادهنشانتحقیقاتنتایج

کخشـ مادهدرصدوتازهوزنشیافزاموجبزعفرانگیاه
ـ دهدمیشیافزاراآني هاریشهزانیموشدههابنه ـ اهک نی
دروكخـا رطوبـت شیافـزا یجـه نتدراسـت نکممهااثر

افزونروزافزایشدیگرسوياز.باشداهیگبهتررشدنهایت
ي هـا زمـین درآنهـا نمودنرهاوصنعتیوي شهريهازباله

خودنوبهبهنیزمزارعوهاجنگلها،رودخانهشهرها،اطراف
اسـت. شـده خـاکی آبـی ي هـا بـوم زیستآلودگیبهمنجر

بـه آنهـا تبـدیل وخانگیي هازبالهویژهبهها،زبالهبازیافت
باشـد مشکلاینکاهشي برامناسبحلیراهدتوانمیکود

)Hargreaves et al., مفیـد زیستیهايکودازیکی).2008
حاصـل کهباشد میکمپوستورمیپایدار،هايکوسیستمادر

حلقويکرمازايگونهتوسطواستهوازينیمهفرایندیک
Eiseniaعلمینامباقرمز foetidaشودمیانجام)Garg et

al., هايپسـماند حیوانـات، پهنمانندختلفیممواد.)2006
خردهجنگلی،ضایعات،پوشاكوکاغذضایعاتکشاورزي،

وصـنعتی ضـایعات ،شـهري ایعاتضشهر،سطحهايبرگ
نمـود اسـتفاده کمپوسـت ورمیتولیدبرايتوان میراهالجن

)Gupta, آبجـذب قابلیتبرعالوهکمپوستورمی).2003
قـدرت وبنـدي دانـه را بـراي مناسـب شرایطباال،حجمبا

نمایـد مـی فـراهم گیاهـان نیـاز موردییغذاموادنگهداري
)Singh, گیـاه رويکمپوستورمیتأثیر بارابطهدر).2004

تـوان میآنازجملهکهانجام شدهمتعدديتحقیقاتزعفران
تـأثیر  کهکرداشاره)2010(همکارانوNehviپژوهشبه

نشـان رازعفرانگلعملکردبرکمپوستورمیکاربردمثبت
ازجملـه کمپوسـت ورمـی دادنشـان تحقیقـات نتـایج .دادند

شودمیمحسوبی اهیگهیتغذیی ایمیرشیغمنبعنیترمناسب
ـ ازعفرانمزارعردکعملشیافزادرهک ـ ارزمثبـت رانی یابی

Mohamadzadeh(استشده & Pasban, 2007.(
گیاهـان دیگـر رويکمپوسـت ورمـی تـأثیر  بارابطهدر

ــی، Thaemiداروی Zarandi)2013(ــا ــیب ــأثیر بررس ت
کـه دادنشـان ریحـان گیـاه رويشـیمیایی وآلیکودهاي
خشـک وترعملکرداز،کمپوستورمیتیمارتحتگیاهان
تیمارهــاســایربــامقایســهدربیشــتريهــواییهــايانــدام

ـ بیان کردنـد )2008(ارانکهموAzizi. بودندبرخوردار هک
ارتفـاع صـفات دار معنـی بهبودباعثکمپوستورمیاربردک

ـ عملوبوتــه Matricaria(یآلمــان بابونــه گــلردکـ

chamomilla(درکمپوستورمیازاستفادهنیهمچند.یگرد
ـ گشـت ک شیفـزا ا)savourySummer(مـرزه یـی  دارواهی

وبـرگ تعـداد بوتـه، ارتفـاع وکخشـ وزندرداري معنی
ــاع ــلارتف ــآذگ ــانی ــگنی ــادیااهی ــج Rezvani(ردک

Moghaddam et al., همکـاران وKaleگـزارش ).2009
طریـق ازکمپوسترمیوکاربردکهبودآنمبیننیز)1987(

داروییگیاهرشدافزایشباعثریشه،رشدتحریکبرتأثیر 
Salvia(گلیمریم officinalis(استشده.
بـا زعفـران تولیـد اهمیتوشدهذکرمواردبهتوجهبا

جهـت دروشیمیاییکودهايازاستفادهبدونباالعملکرد
سطوحازاستفادهباآزمایشاینپایدار،زیستمحیطحفظ

سـی ربرمنظـور بـه وشـهري زبالـه کمپوستورمیمختلف
مهمـی نقـش کهزعفرانبنهعملکردورویشیخصوصیات
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انجــام شــد.،داردبعــدهايســالدرزعفــرانعملکــرددر

هاروشومواد
باتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرشیآزمانیا

در1394- 95يهـا سـال درتکـرار سـه ومـار یتچهار
طـول (بـا رجنـد یبکشـاورزي دانشکدهقاتییتحقمزرعه
ــجغراف ــه59ییای ــهیدق13ودرج ــرقیق ــرضوش ع

1480ارتفـاع وشمالیقهیدق56ودرجه32ییایجغراف
اتیخصوصنییتعمنظوربهشد.انجام)ایدرسطحازمتري

ــاصــفرعمــق(مزرعــهكخــاازیی ایمیشــ- یکــیزیف ت
ازقبـل شـهري، زبالـه کمپوسـت ورمـی و)مترسانتی30

ازحاصلجینتاهکشدانجاميبردارنمونهشیآزماشروع
و1هايجدولدرترتیببهکمپوستورمیوكخاهیتجز

.استشدهدادهنشان2

آزمایشموردخاكشیمیاییوفیزیکیهايویژگیگیرياندازهنتایج-1جدول

خاكبافت
کییالکترتیهدا

)متربرزیمنسدسی(
کلنیتروژن

)%(
دسترسقابلمیپتاس

)کیلوگرمبرگرممیلی(
دسترسقابلفسفر

pH)کیلوگرمبرگرممیلی(
آلیمواد
)%(

1/308/035/4206076/768/0لومی

شهريزبالهکمپوستورمیشیمیاییخصوصیاتبرخی-2جدول

pH
کییالکترتیهدا

)متربرزیمنسدسی(
آلیکربن
)%(

آلیماده
)%(

56/798/46/1011/17

وسـک یدشـخم، ازپسابتداش،یآزماانجاممنظوربه
ـ بنـدي کـرت بـه اقـدام خاكکردنمسطح ونمـوده نیزم
هرنیبشد.جادیامترمربع)4(متر2×2ابعادبهییهاکرت
بـا ايفاصـله ،هـا بلـوك نیبومترسانتی50فاصله،کرت

شـد. جادیااري)یآبهايجوياحتساب(بامترکیعرض
زبالـه کمپوسـت ورمـی مختلفمقادیر،کشتانجامازقبل

ــهري ــفر،ش ــن5،10،15(ص ــار)درت ــاهکت ــقت عم
ـ ییآنجـا از. گردیـد مخلـوط خـاك بايمترسانتی20 هک

ردکـ عملجادیادراشتکبرايمرغوب)پداژه(بنهانتخاب
اب(نواختکیومناسببنهرواز اینت،استیاهمزئحاباال

وزخمبدونوسالم،م)گر8متوسطگرم،9تا7بینوزن
ــ ــارویدگیخراش ــرازيع ــوعه ــاریبن ــپازيم اکوتی

،هابنهکاشتفواصلشد.هیتهاشتکيبراکاشمرشهرستان
کاشـت عمـق ومترمربـع) دربنـه 50(مترسانتی10×20

صـورت بـه هـا بنـه شد.گرفتهنظردرمترسانتی15حدود
شـهریور اواخـر ،کاشـت زمـان شدند.اشتهککاريخشکه
ـ آبوکاشـت ازبعـد بالفاصلهاولياریآببود.1394 ياری

سـبز درلیتسـه منظـور هباولياریآبازبعدروز10دوم
شـکنی سـله رشـد، فصـل شروعدر. شدانجامهابنهشدن
بـا هـا برگوگليهاجوانهتاشدانجامکمعمقباخاك

داشتهمطلوبیرشدوآمدهبیرونكخاازيبیشترسهولت
شکآفتگونهچیه،شیآزماي اجرامراحلطولدرباشند.

نتـرل کونگرفـت قـرار استفادهموردیی ایمیششکعلفای
انـدك دلیلبهشد.انجامی دستنیوجراهازهرزي هاعلف
ازاطمینـان عـدم واولسالدرکاللهوگلعملکردبودن

،کاللـه وگلعملکردبررسیبراياولسالدرتیمارهااثر
وآبیاريمراحلوانجام گردیدنیزدومسالدرگیرينمونه
شد.انجامقبلسالبرنامهطبقشکنیسله
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زعفـران برگازبردارينمونه،اولسالگلدهیازپس
،دورههـر دروانجـام رشـد فصلطولدردورهچهاردر

ـ گاندازهبرگخشکوتروزنوطولتعداد، درشـد. ريی
خارجبهاقدام،هابرگشدنخشکازپسوخرداداواخر
يهابنهتعدادشمارشبهنسبتوشدخاكازهابنهنمودن

گردیـد. اقـدام هابنهخشکوتروزنگیرياندازهدختري،
درزعفـران هايگل،گلدهیشروعباهمزماندومسالدر

کـل از،1395سالماهآباننیمهدرصبحاولیههايساعت
ظاهرهايگلدهی،گلفصلدر.شدبرداشتهاکرتسطح
موردصفات.شدتوزینوآوريجمعروزانهصورتبهشده

خشکوترکاللهعملکردوگلکلعملکردشاملبررسی
وهـا بنهوزنوخشکوترکاللهعملکردوگلوزن.بود

طـول وگـرم 001/0دقـت باتالییجیدترازويباهابرگ
ـ کلروفشد.گیرياندازهدیجیتالکولیستوسطبرگ، ،aلی

b،روشبــهکاروتنوئیــدوکــلArnon)1949(زانیــمو
,SPAD-502(مترلیکلروفدستگاهازاستفادهبانگییسبز

Japan(شد.ريیگاندازههابرگرشدطیدرو
افـزار نـرم توسطهادادهآماريلیوتحلهیتجز،انیپادر
SASآماري آزمـون براسـاس هـا میانگینسهیمقاو(9.1)

.شدانجام%5احتمالسطحدردانکنايدامنهچند

نتایج
برگطولوتعداد
سـطوح ،)3جـدول (واریانستجزیهجدولبهتوجهبا

بـر يدارتـأثیر معنـی  شـهري زبالهکمپوستورمیتیماري
%1احتمـال سـطح درزعفـران بـرگ طـول وبرگتعداد

کـه دادنشـان )5(جـدول هامیانگینمقایسهنتایج.تنداشد
تـن 15تیمـار ازبوتهدربرگ60/8برگتعدادبیشترین

ازآنکمتـرین وشـد حاصـل شـهري زبالهکمپوستورمی
درآمـد. بدسـت بوتهدربرگ43/5میزانبهشاهدتیمار
توانستشدهاستفادهکودسطوحتمامیبرگطولبارابطه
تفـاوت تیمارهـا بـین وشـود بـرگ طـول افـزایش باعث
بـرگ طـول بیشتریناینوجود با،نشدمشاهدهيدارمعنی

ــاردرکمپوســتورمــیتــن10تیمــاراز ــههکت ــزانب می
شـاهد بـا مقایسـه درکـه آمـد دسـت بمترمیلی30/249

.دادنشانرادرصدي5/16افزایش

برگخشکوتروزنمیانگین
واریـانس تجزیههاي جدولبهتوجهباآزمایشایندر

و%1احتمـال سـطح دربرگتروزنمیانگین،)3(جدول
دار معنـی %5احتمـال سـطح دربرگخشکوزنمیانگین

کـه  دادنشـان )5(جـدول هـا میانگینمقایسهسیربرشد.
تـن 15تیمـار ازبرگخشکوتروزنمیانگینبیشترین

و33/0میـزان بـه ترتیـب بـه شهريزبالهکمپوستورمی
میزانبهترتیبهبشاهدتیمارازآنهاکمترینوگرم099/0
آمد.بدستگرم074/0و18/0

برگفتوسنتزيايهرنگیزه
تیمارهـاي مثبـت تـأثیر  دهندهنشانآزمایشایننتایج

احتمـال سـطح درaکلروفیلمیزانبرکودياستفادهمورد
احتمالسطحدربرگسبزینگیمیزانوکلکلروفیلو1%
میـزان بـر تیمارهـا تـأثیر  ،آزمـایش ایـن در.باشدمی5%

نتـایج ).3(جـدول نبـود دار معنیکاروتنوئیدوbکلروفیل
دوهـر ازکـل وaکلروفیـل میـزان بیشترینکه دادنشان
بـه ترتیـب بـه کمپوسـت ورمیهکتاردرتن10و5سطح
آمـد. بدسـت تـر وزنبـر گـرم میلی79/0و35/0میزان

شهريزبالهکمپوستورمیهکتاردرتن10تیمارهمچنین
ــاالترینتوانســت ــارا )21/25(ینگیســبزعــددب %56ب
).5(جدولدهدنشانشاهدبااختالف

گلترعملکرد
کمپوسـت ورمـی اثرهکدادنشانانسیوارتجزیهجینتا
%1احتمـال سـطح درگـل تـر عملکـرد بـر شـهري زباله
هـا میـانگین مقایسـه نتایج).4(جدولاستبودهدار معنی
تن10تیماردرگلترعملکردمیزانبیشترینکهدادنشان
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55/22میـزان بـه وشـهري زبالهکمپوستورمیهکتاردر
میـزان بـه وشـاهد تیمـار ازآننیکمترومترمربعدرگرم
).6(جدولآمدبدستمترمربعدرگرم69/10

خشکوترکاللهعملکرد
اثـر کـه دادنشـان هـا دادهتجزیهازآمدهبدستنتایج

سـطح درتـر کاللهعملکردبرشهريزبالهکمپوستورمی
احتمـال سـطح درشدهخشککاللهعملکردو% 1احتمال

نشـان هامیانگینمقایسهنتایج).4(جدولشددار معنی5%
توانسـت کمپوسـت ورمـی هکتـار درتـن 5تیمـار که داد

و)مترمربعدرگرم10/1(ترکاللهعملکردمیزانبیشترین
الزم؛کندایجادترتیببهرا)مترمربعدرگرم12/0(خشک

اخـتالف هکتاردرتن10و5سطوحبینکه استذکربه
کاللـه عملکـرد میزانکمتریناما ،نداشتوجوديدارمعنی

و60/0(میـزان بـه ترتیببهوشاهدتیمارازخشکوتر
).6(جدولآمدبدستمترمربع)درگرم07/0

بنههايویژگی
بنهتعداد

دادنشـان واریـانس تجزیهجدولازآمدهبدستنتایج
%1احتمـال سطحدرآمدهبدستدخترييهابنهتعدادکه

درتـن 10تیمـار نتایج،براساس).4(جدولشددار معنی
عـدد) 4(بنهتعدادبیشترینتوانستکمپوستورمیهکتار

تیمـار ازعـدد) 66/1(بنـه تعـداد کمترینوکندتولیدرا
ایـن درکهاستذکربهالزم).6(جدولآمدبدستشاهد

ــایش ــینآزم ــن15و10ســطحب ــاردرت اخــتالفهکت
هکتـار درتن15تیمارهمچنین.نداشتوجوديدارمعنی

تولیدبنهعدد33/3توانستشهريزبالهکمپوستورمیاز
.کند

دختريبنهخشکوتروزن
،واریانستجزیهجدولازآمدهبدستنتایجبهتوجهبا
دار معنی%1احتمالسطحدردختريبنهخشکوتروزن
بیشترینکه دادنشانمیانگینمقایسهنتایج).4(جدولشد

درتـن 5تیمارازگرم04/8میزانبهدختريبنهتروزن
آنکمترینوآمدبدستشهريزبالهکمپوستورمیهکتار

آمـد. بدستگرم04/3میزانبههکتاردرتن15تیماراز
ــین ــارهمچن ــن5تیم ــاردرت ــتهکت ــتالفتوانس اخ

شـاهد بـه نسـبت دختريبنهخشکوزندردرصدي70
).6(جدولکندایجاد

دختريبنهجوانهتعداد
سـطح دردختـري بنـه جوانـه تعـداد ،نتـایج براساس

،جوانـه تعدادبیشترین).4(جدولشددار معنی%1احتمال
زبالـه کمپوسـت ورمـی هکتـار درتـن 5تیماراز33/11

).6(جدولآمدبدستشهري



گیري شدهاندازهصفاتزباله شهري برکمپوستورمیمختلفسطوحواریانس اثرتجزیهنتایج-3جدول 
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

برگتعداد
در بوته

طول
برگ

میانگین
وزن تر برگ

وزنمیانگین
خشک برگ

کلروفیل
a

کلروفیل
b

کلروفیل
کل

Spadکاروتنوئید

سبزینگی

2ns85/0ns16/330ns0013/0ns00017/0ns00005/0ns00006/0ns0053/0*37/1148ns12/15بلوك
0010/0ns00013/0*045/0ns21/412*36/117**00020/0*012/0**71/1134*23/5*3تیمار
673/072/24400048/000012/00004/0000096/00093/02/18940/19خطا
CV-66/1259/623/821/1676/607/1408/1459/826/24

ns،*، :**1و%5سطحدردارمعنیودارغیرمعنیترتیببه%

گیري شدهاندازهصفاتزباله شهري برکمپوستورمیمختلفسطوحواریانس اثرتجزیهنتایج-4جدول 
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

عملکرد
تر گل

عملکرد
کالله تر

عملکرد
کالله خشک

تعداد بنه
دختري

وزن تر
بنه دختري

وزن خشک
بنه دختري

تعداد جوانه
بنه دختري

2ns170/0ns019/0ns00028/0ns083/2ns85/1ns042/0ns85/0بلوك
51/38**90/4**51/13**972/4*022/0*327/0**43/105**3تیمار
687/5011/00041/0972/081/232/020/1خطا
CV-91/149,8374/1816/2189/2298/2214/18

ns،*، :**1و%5سطحدردارمعنیودارغیرمعنیترتیببه%



گیري شدهکمپوست زباله شهري بر برخی از صفات اندازهورمینتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف -5جدول 
Spad

سبزینگی
کاروتنوئید

)mg.g-1f.w(
کلکلروفیل

)mg.g-1f.w(
bکلروفیل 

)mg.g-1f.w(
aکلروفیل 

)mg.g-1f.w(
میانگین وزن
)g(خشک برگ 

وزنمیانگین 
)g(تر برگ 

طول برگ
)mm(

برگتعداد
در بوته

تیمار

13/11 c )5/2( 41/166 a )40( 61/0 ab )18/0( 073/0 a )08/0( 27/0 b )05/0( 074/0 c )009/0( 18/0 c )03/0( 25/208 b )30( 43/5 b )3/1( 0
15/21 ab )4/3( 13/170 a )43( 79/0 a )19/0( 072/0 a )07/0( 35/0 a )04/0( 093/0 a )01/0( 29/0 a )04/0( 248a )21( 60/6 b )09/0( 5
21/25 a )8/3( 65/159 a )33( 79/0 a )22/0( 073/0 a )08/0( 35/0 a )06/0( 080/0 b )007/0( 24/0 b )06/0( 30/249 a )18( 50/6 b )4/1( 10
11/15 bc )7/2( 62/143 a )38( 055/0 b )14/0( 059/0 a )06/0( 024/0 b )03/0( 099/0 a )008/0( 33/0 a )09/0( 83/242 a )24( 60/8 a )1/1( 15

.ندارند%5سطح یکدیگر درداري با هاي با حداقل یک حرف مشابه اختالف معنیدر هر ستون میانگین

باشد.ها میدهنده انحراف معیار دادهاعداد داخل پرانتز نشان

گیري شدهاله شهري بر برخی از صفات اندازهبکمپوست زنتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف ورمی-6جدول 

گل ترعملکردتیمار
(g.m-2)

ترکاللهعملکرد
(g.m-2)

خشک کاللهعملکرد
(g.m-2)

تعداد بنه
دختري

تعداد جوانه
بنه دختري

دختريوزن تر بنه
(g)

بنه دختري خشکوزن
(g)

069/10 b )2(60/0 c )1/0(07/0 b )02/0(66/1 b )3/0(00/5 b )9/0(30/4 b )8/0(17/1 b )1/0(
503/20 a )3(10/1 a )3/0(12/0 a )01/0(33/1 b )2/0(33/11 a )1/2(04/8 a )3/1(03/4 a )2/0(

1055/22 a )1/3(00/1 b )2/0(11/0 ab )03/0(00/4 a )6/0(41/3 b )8/0(99/4 ab )9/0(51/1 b )09/0(
1573/11 b )3/4(70/0 b )2/0(08/0 a )01/0(33/3 ab )4/0(45/4 b )5/0(04/3 b )5/0(99/1 b )2/0(

.ندارند%5سطح داري با یکدیگر درهاي با حداقل یک حرف مشابه اختالف معنیدر هر ستون میانگین

باشد.ها میدهنده انحراف معیار دادهداخل پرانتز نشاناعداد



...سی خصوصیات رویشی وربر450

بحث
زبالـه کمپوسـت ورمـی تیمـاري سـطوح نتـایج، بهتوجهبا

ایـن مشابهشد.زعفرانبرگطولوتعدادافزایشباعثشهري
Rezvani،آزمایش Moghaddamهمکـاران و)a2013( نیـز
بسـتر کمپوستمصرفنتیجهدررازعفرانبرگتعدادبیشترین

هکدادندنشان)2008(ارانکهموAzarmi.کردنداعالمقارچ
ـ تـروژن ین،یآلربنکيمحتو،کمپوستورمیکاربرد فسـفر، ل،ک

شـاهد بـا سـه یمقادرراكخـا منگنـز ويروم،یلسکم،یپتاس
وماکروعناصرجذبافزایشنیارسدمینظربهودداشیافزا

غـذایی عناصـر میزانافزایشباعثزعفرانگیاهتوسطکرویم
زعفـران دربـرگ طـول وتعـداد افزایشباعثوشدهگیاهدر

ـ گبرکمپوستورمیاثربررسیمنظوربهکهقییتحقدر.گردد اهی
Dracocephalum(بادرشـبو  moldavica L.( گردیـد انجـام،
ـ کمپوسـت ورمیيتیمارهاکهشدمشاهده داريمعنـی طـور هب

شـدند بـرگ تعدادماننداهیگيرشديهاژگییوشیافزاباعث
)Hussein et al., وMirashkariمطالعـات بهتوجهبا).2006

Baser)2009(،دسترسـی، میـزان بـر تـأثیر باکمپوستورمی
دورهطـول افـزایش ومختلـف گیاهاننیازموردعناصرتأمین

.اسـت داشـته بـر دررازایشیورویشیرشدموفقیترویشی،
مـورد غذاییعناصرتداركتنهانه،شهريزبالهکمپوستورمی

وفیزیکـی شـرایط بهبودبابلکهاست،دادهافزایشراگیاهنیاز
ایجـاد ریشـه رشدبرايمناسبمحیطخاك،حیاتیفرایندهاي 

Rezae(کندمی & Baradaran, ایـن افـزودن بنـابراین ).2013
وهـوایی انـدام رشـد افزایشموجبدتوانمیخاكبهآلیکود

.شودبرگتعداد
آزمـایش ایـن در،شدبیاننتایجقسمتدرکههمانطور

رقـرا کـودي تیمارهـاي تـأثیر  تحتبرگخشکوتروزن
Rezvaniآزمــایشایــنمشــابهگرفــت. Moghaddamو
شتکدرکمپوستورمیکه کردندگزارش)2009(همکاران

Satureja(مــرزهیــی دارواهیــگ hortensis L.(،شیافــزا
ـ جـاد یااهیگبرگکخشوزندرداري معنی همچنـین .ردک

Sajadiقـات یتحقبـا شیآزمـا اینجینتا NickوYadavy

هکتـار درتـن 10مصـرف مـار یتکردنـد انیبکه)2008(

ـ تولشیافزاباعثکمپوستورمی گیـاه درخشـک مـاده دی
علـت بـه ها،کمپوستورمیکاربردبادارد.مطابقت،شودمی

اصـالح نتیجهدروكخادريریزمغذعناصربیشترحاللیت
شرایطدرگیاه،كخابیولوژیکوشیمیاییفیزیکی،خواص
افـزایش باعـث کـه گرفتـه قرارغذاییعناصرنظرازخوبی
Arancon(شـود مـی گیـاهی انـدام ورویشیرشد et al.,

ــه).2004 )Biswas)2006وNaryanasamyکــههمانگون
پرمصـرف، عناصرعمدهداشتنباکمپوستورمیکردندبیان
وگیـاه رشـد سـرعت افـزایش بـه منجرکربن،ومصرفکم

.شـود موجب مـی رابیشتربیوماسوشدههامیکروارگانیسم
مناسـب مقـدار مصـرف گفـت تـوان مـی گـر یدعبـارت به

وكخـا یروبکیميهاتیفعالبهبودقیطرازکمپوستورمی
ـ گرشـد يهانندهکمیتنظدیتول ـ اتوسـط اهی وموجـودات نی

شیافـزا وفتوسنتزشیافزاسببییغذاعناصرشتریبجذب
Sing(اسـت شدهاهیگکخشمادهوییهواي هااندامرشد

et al., بیـان  تـوان مـی آمدهبدستنتایجبهتوجهبا).2008
رشـد تقویـت باعثآلیيکودهادرموجودنیتروژنکهکرد

کودهااینيباالپتاسیموشدهتودهزیستافزایشورویشی
رشـد درمسـتقیم تـأثیر وسـلولی تقسـیم تسـریع برعالوه

وکـربن يهـا هیـدرات سـاخت درکهنقشیدلیلبهرویشی
وزنافـزایش باعـث دارد،سـلولی شیرهتغلیظوهاپروتئین
.گرددمیبوتهخشک

مـورد تیمارهـاي مثبتتأثیر دهندهنشان،آزمایشنتایج
میـزان وکـل کلروفیـل ،aکلروفیـل میزانبرکودياستفاده

ریمقـاد مصـرف احتمـاالً ).3(جـدول بـود بـرگ سبزینگی
ـ کیمي هاتیفعالبهبودقیطرازکمپوستورمیمناسب ی روب

موجوداتنیاتوسطاهیگرشدي هانندهکمیتنظدیتولوكخا
زانیمشیافزاسبب،ییغذاعناصرشتریبجذبكتدارزینو

است.دهیگردلیکلروفزانیموفتوسنتز
بیـان  )2013(ارانکهموRasouli،آزمایشاینمشابه

ـ مشیافـزا باعـث کمپوسـت ورمیودکاربردکهککردند زانی
Mohammadzadehپژوهشدر.شدزعفرانبرگلیلروفک

Nouriدرسویابرگکلروفیلافزایش،)2010(همکارانو
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مطالعـات .اسـت شـده گزارشکمپوستورمیازاستفادهاثر
راگیـاه کلروفیلمیزانخشکیتنشکهانددادهنشانيزیاد

Nikolaeva(دهـد مـی کاهش et al., شـدن بسـته ).2010
ـ دیسـ کايدتبـادل ،یکخشتنشاثردرهاروزنه درراربنک
انـدازه فتوسـنتز، اهشکجهینتدرهکدهدمیاهشکهابرگ
دررادانـه تعـداد وانـدازه وماس،یبدیتولبرگ،سطحبرگ،

,Shahmoradi(داردیپ ویکخشـ تـنش نیبنـابرا .)2003
گــردد.یمــردکــعملاهشکــباعــثآنازیناشــعــوارض

،آبنگهداريوجذبافزایشباکمپوستورمیکه طوريبه
شیافـزا مـورد در.دهـد مـی افزایشراعملکردوفتوسنتز

شـهري زبالـه کمپوسـت ورمیودکشیافزابابرگینگیسبز
وشیافـزا بـا کمپوستورمیهکردکریتفستوانمیطورنیا

ـ لروفکسـنتز درمـؤثر ییغذاعناصریجیتدريآزادساز لی
جـذب نـور شیافزانیهمچنومیزیمنوآهنتروژن،ینمانند
ـ مشیافزاباعثاهیگتوسطشده ـ لروفکزانی دروبـرگ لی

بـا آمـده بدسـت جینتـا .اسـت شـده بـرگ ینگیسبزجهینت
ــهی ــاافت ــگدر)Barbieri)2006وSifolaيه ــیدارواهی ی
ــانیر Ocimum(ح basilicum(ــت وSalehiدارد.مطابق

درموجـود تروژنیننیبهکردندکگزارش)2004(ارانکهم
وجـود ییبـاال یهمبسـتگ ،سـبزینگی عددواهیگيهابرگ
شاهدبهنسبتی آليودهاکيبرترنظرنیاازبنابرایندارد،

ـ مشیافـزا )2005(همکـاران وAranconبود.ارکآش زانی
تراتـه ینهـاي بیترکجذبشیافزابهرااهانیگدرلیکلروف

دادند.نسبتکمپوستورمیدر
زبالـه کمپوسـت ورمـی اثر،آمدهبدستنتایجبهتوجهبا

).4(جدولاستداشتهدار معنیاثرگلترعملکردبرشهري
Munshiو)2009(همکارانوOmidi،آزمایشاینمشابه

ـ کردندگزارش)1994( ـ مـاده ازاسـتفاده هک ـ دلبـه ی آل لی
وفسـفر وتروژنینژهیوهبدسترسدریی غذاعناصری فراهم
ورشـد بـر مؤثری عاملعنوانبهآبي محتوبهبودنیهمچن

زعفـران ردکعملوگلدیتولشیافزابهمنجر،یسلولمیتقس
تـأثیر  پژوهشـی در)2010(همکـاران وNehvi.شـود می

عملکـرد بـر ازتوباکتروکمپوستورمیبییترککاربردمثبت
)1997(همکـاران وMartinکردند.مشاهدهرازعفرانگل

ي حـاو ي هـا كخـا کـه کردنـد بیـان خودتحقیقاتدرنیز
ي بیشـتر پتاسـیم وفسـفر نیتـروژن، معمـوالً کمپوستورمی
ي هـا هورمـون ازغنـی وداشتهآنفاقدي هاكخابهنسبت
گیاهتروزنافزایشورشدبهکهباشد میهامیناویتورشد

ي نگهـدار ظرفیـت کمپوسـت ورمـی همچنـین .کندمیکمک
آبشوییازودهدمیافزایشنیزراكخادرموجودرطوبت
Darzi(کندمیي جلوگیرغذاییعناصر & Hajseyedhadi,

بـاال  اصـلی دالیـل ازدتوانمیآبینیازمینأتاینو)2003
کمپوسـت ورمـی کاربردهنگامزعفرانهايگلتروزنرفتن
باشد.

اثـر کـه دادنشـان هـا دادهتجزیـه ازآمدهبدستنتایج
خشـک وتـر کاللـه عملکردبرشهريزبالهکمپوستورمی
و Rezaianآزمـایش ایـن مشـابه ).4(جـدول شددار معنی

Paseban)2006(یآليودهاکازاستفادههکردندکگزارش
درداد.شیافـزا شاهدباسهیمقادررازعفراناللهکردکعمل
Rezvaniراستا،نیهم Moghaddam همکاران (وa2013(
کاللـه وگـل عملکـرد بهبود)2010(ارانکهموFrutosو

مشـاهده دامـی کـود افـزایش تأثیرتحترازعفرانخشک
بـرگ، سـطح افزایشآنکهضمننیز)Amiri)2008. کردند

دررازعفـران کاللـه عملکـرد نیزوبرگدرغذاییعناصر
کـاربرد که داشتاظهارکرد،مشاهدهآلیکودمصرفنتیجه

وفیزیکـی خصوصـیات بهبـود درتوانـد مـی آلـی کودهاي
وکاتیونیتبادلظرفیتآلی،موادمیزانمانندكخاشیمیایی
كخـا درکلسـیم وپتاسیمنیتروژن،ماننديعناصرافزایش

حاللیـت علـت به،کمپوستورمیکاربردبا.باشدگذارتأثیر
خـواص اصالحنتیجهدروكخادري ریزمغذعناصربیشتر

خـوبی شرایطدرگیاه،كخابیولوژیکوشیمیاییفیزیکی،
رشـد افـزایش باعـث کـه گرفتـه قرارغذاییعناصرنظراز

Arancon(شـود مـی گیاهیاندامورویشی et al., 2004.(
Caoنیتـأم بـا کـه کردنـد گزارشنیز)2010(همکارانو

کندمیي اشهیرگستردهشبکهجادیاگیاه،ازینموردتروژنین
نتیجـه دروییهـوا انـدام رشدشه،یرطولشیافزاباعثو

همچنـین .شودمیگیاهیهاياندامخشکوتروزنافزایش
راكخادرموجودرطوبتي نگهدارظرفیتکمپوستورمی
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ي جلـوگیر غـذایی عناصـر آبشوییازودهدمیافزایشنیز
Darzi(کندمی & Hajseyedhadi, نیازمینأتاینو)2003
بـه وتـر عملکـرد رفـتن بـاال اصلیدالیلازدتوانمیآبی

کـاربرد هنگـام زعفرانهايکاللهخشکعملکردآنتناسب
باشد.کمپوستورمی

هـا میـانگین مقایسهجدولازآمدهبدستنتایجبراساس
زبالـه کمپوسـت ورمـی هکتـار درتن10تیمار،)6(جدول
بـه بنـابراین  .کنـد تولیدرابنهتعدادبیشترینتوانستشهري

خـود يانرژشتریباولسالدرزعفراناهیگهکرسدیمنظر
ـ ادر؛دهدمیاختصاصيدختريهابنهشتریبدیتولبهرا نی

Rezvaniارتباط Moghaddamارانکـ همو)b2013(ـ ن زی
ـ يودهـا کانواعمصرفهکداشتنداظهار هـاي  سـال در،یآل
يهابنهتعدادشیافزاباعثعمدتاًبنه،اشتکازپسییابتدا

ارانکــهموTeimori.شــودمــیســطحواحــددريدختــر
رازعفـران گـرم 8يبااليهابنهتعدادشیافزازین)2013(

ـ يودهـا کاربردکجهینتدر يشـهر زبالـه مپوسـت کویدام
یآليودهاکازاستفادهزین)Amiri)2008.نمودندمشاهده

ـ زعفـران بنـه تعدادورشدشیافزابرمؤثری عاملرا یمعرف
ـ يودهاکازعناصریجیتدرشدنآزادرد.ک بـودن دارا،یآل

ـ تقو،كخـا درآبينگهـدار تیظرفشیافزا،یآلمواد تی
یی غـذا مـواد جذبشیافزااه،یگیهورمونشبهيهاتیفعال

ـ یزیفوییایمیشـ ساختاربهبودیلکطوربهواهیگتوسط یک
ردکـ عملشیافـزا يبراهکاستیلیدالازجملهاشتکبستر

اسـت شدهگزارشکمپوستورمیودکاربردکاثردراهانیگ
)Bachman & Metzger, کمپوسـت ورمـی افزودن.)2008

ـ دلبـه احتمـاالً بنه،اشتکطیمحبهآلیکودیکعنوانبه لی
تـر کسـب نیهمچنوكخادرآبينگهدارتیظرفشیافزا

Nehvi(شدههابنهرشدبهبودبهمنجركخابافتردنک et

al., يهـا گـروه دررابنهتعدادشیافزاجهینتدرهک)2010
است.داشتههمراهبهیوزنمختلف

تیمــاردار تــأثیر معنــیازحکایــت تحقیــقایــننتــایج
دختـري بنهخشکوتروزنبرشهريزبالهکمپوستورمی
افـزایش موجـب زعفراندرآلیکودهاي).6(جدولداشت

راهـا بنـه هـاي ریشهمیزانوشدههابنهخشکوتازهوزن

افزایشنتیجهدراستممکنافزایشاینکهدهدمیافزایش
افـزایش نتیجـه درگیاهبهتررشدنهایتدروخاكرطوبت

Behdani(باشـد غـذایی عناصـر بودندسترسدر et al.,

2005(.Teimoriارانکهمو)ـ وزنشیافزازین)2013 لک
مپوستکویداميودهاکاربردکجهینتدررازعفرانيهابنه

کـود تـوأم کاربردپژوهشیدرنمودند.مشاهدهيشهرزباله
وفیزیکـی اصـالح بـه منجـر کمپوسـت ورمـی بـا شیمیایی
بـرد باالرازیرزمینیبخشرشدتوانوشدهكخاشیمیایی

)Valdez-Perez et al., ـ ژئوفاهانیگدر).2011 ماننـد تی
عناصـر هـا، بـرگ دريفتوسـنتز مـواد دیتولضمنزعفران،

ینیرزمیزيهااندامبهییهوابخشازفصليانتهادرییغذا
Chaji(شودمیمنتقل et al., ـ موادافزودن).2013 بـه یآل

دهـد میقرارتأثیرتحتراكخايبارورواهیگرشد،كخا
.شـود مـی كخـا دسترسدرتروژنینسطحشیافزاباعثو

تیتثبکیتحرموجبیآليودهاکهکشدهگزارشنیهمچن
شودمیییهوااندامبهشهیرازآنانتقالوكخادرتروژنین
)Nikbakht et al., ـ بیولـوژیکی عوامـل از).2008 ازثرأمت

انـرژي منبـع عنـوان بـه آنهانقشبهتوان میخاكآلیمواد
تأثیر زنده،موجوداتوهامیکروبفعالیتبرايمتابولیسمی

شـامل غـذایی عناصـر کـردن فراهموآنزیمیفعالیتبرآن
اشارهگیاهبرايمصرف)کمعناصروگوگرد،فسفر(نیتروژن،

,Haynes(کرد ـ مـی هاویژگیاینکه)1996 بنـه رويدتوان
.بگذارداثر

بـر شـهري زبالـه کمپوستورمیکاربردآزمایشایندر
).4(جـدول داشـت دارتأثیر معنـی دختريبنهجوانهتعداد

ــایج ــننت ــقای ــاتحقی ــایجب Rezvaniنت Moghaddamو
بسـتر کمپوسـت آلـی کـود کاربردباکه)a2013(همکاران

استفادهدارد.همخوانیدادندانجامزعفرانرويقارچکاشت
ي کشـاورز درکمپوسـت ورمـی مانند بیولوژیکي کودهااز

ــدار، ــالوهپایـ ــرعـ ــزایشبـ ــتافـ ــتوجمعیـ فعالیـ
عناصرکردنفراهمجهتدركخامفیدي هامیکروارگانیسم

ونمـوده عمـل پتاسیموفسفرنیتروژن،مانندگیاهنیازمورد
.شودمیزراعیگیاهانعملکردورشدبهبودسبب
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نتـایج بـه توجهباکلی باید گفت که گیرينتیجهعنوان به
عنـوان بهشهريزبالهکمپوستورمیازتوان میآمدهبدست

ورویشـی خصوصـیات بهبـود جهـت درمفیدآلیکودیک
درتـن 5ربردکـا ،آزمـایش ایـن دربرد.نامزعفرانزایشی
زبالـه کمپوسـت ورمیآلیکودازکود)سطح(کمترینهکتار
بـه نسـبت رازعفـران زایشـی ورویشیهايویژگیشهري
بـه آنمعرفـی بـا تـوان  مـی کـه بخشیدبهبودتیمارهاسایر

محصـول تولیـد ومحصـول بـردن بـاال بـر عالوهکشاورزان
برداشت.قدمزیستمحیطحفظبهمککراهدرارگانیک،
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is one of the most important and precious medicinal plants in the

world. In order to investigate the effects of different of municipal waste vermicompost on
vegetative and reproductive characteristics of leaf and corm of saffron, an experiment was
conducted based on a randomized complete block design with three replications at the
Agricultural Research Station, University of Birjand during the growing season of 2015. The
treatments included four levels of municipal waste vermicompost (0, 5, 10 and 15 t.ha-1).
Results showed that municipal waste vermicompost in the second year improved the
reproductive characteristics so that the highest flower yield was obtained from 10 t.ha-1

municipal waste vermicompost (22.5g.m-2) and the highest dry stigma yield was obtained from
5 t.ha-1 municipal waste vermicompost (0.44g.m-2). The highest average leaf number (8.36),
average fresh weight and dry weight of leaf (0.33 and 0.099 g, respectively) were obtained in
plants treated with 15 t.ha-1 municipal waste vermicompost and the highest leaf length (249.3
mm) was obtained at 10 t.ha-1. Application of this organic fertilizer could have a significant
effect on chlorophyll a and total chlorophyll content and SPAD. The highest photosynthetic
pigments were obtained from application of 10 t.ha-1 municipal waste vermicompost. The
characteristics of the corm including the number of cormel, fresh and dry weight of cormel and
number of cormel buds were affected by municipal waste vermicompost treatment. The highest
number of cormel was obtained from plants treated with 10 t.ha-1. Also results showed that
treatment of 5 t.ha-1 of municipal waste vermicompost had the greatest effect on fresh and dry
weight of cormel. This treatment improved the number of cormel (33/1) as compared with
control (5). Thus, results showed that municipal waste vermicompost had strong impact on
vegetative and reproductive characteristics of saffron.
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