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عاليزاده ،م ،.مکاریان ،ح ،.عبادی خزینه طدی  ،ع ،.ایزدی دربندی ،ا ،.و غلامی ،ا .6031 .بررسی تأثير کودهای الی و بيولوژیک بر صفات
کمی و کيفی زعفران ( )Crocus sativus L.در شرایط اطليمی اردبيل .زراعت و فناوری زعفران.211-221 :)2(1 ،

چکيده
در سالهای اخير جهت توليد مزصولات سال و کاه ،مدکلات زیستمزيطی ،از کودهای الی و زیسیتی بیرای افیزای ،حاصیلخيزی
خاک ،رفع نياز تغذیهای و افزای ،رشد گياهان استفاده میشود .بهمنظور بررسی تأثير کودهای الیی و زیسیتی بیر صیفات کمیی و کيفیی
زعفران ازمایدی در دو سال زراعی  6031 -35و  6035 -31بهصورت کرتهای خرد شده در طالب طرح بلوکهای کامل تصیادفی در سیه
تکرار در ایستگاه تزديدات کداورزی اردبيل اجرا شد .کرتهای اصلی شامل کودهای الی در سه سطح شاهد ،ورمییکمپوسیت ( 63تین در
هکتار) و کود دامی ( 25تن در هکتار) و کرتهای فرعی شامل کودهای زیستی در تلديح با بنه و مخلوب با اک ابياری در پنج سطح شیاهد،
ازتوباکتر ( ،)Azotobacter sp. PTCC 1658سودوموناس ایروژینوس ( )Pseudomona aeroginosaو باسيلوس سوبتيليس ( Bacillus

 )subtilisو تلفيق انها (  )Azotobacter sp. PTCC 1658 + Bacillus subtilis +Pseudomona aeroginosaبودند .نتیایج ندیان
داد که برهمکن ،کودهای الی و زیستی سبب افزای ،معنی دار صفات وزن تر گل ،عملکرد خدک و تر کلالیه و خامیه و ترکيبیات کيفیی
شامل کروسين (عامل ایجاد رنگ) ،پيکروکروسين (عامل ایجاد طع ) و سافرانال (عامل ایجاد عطر) نسبت به تيمار شاهد گردید .کاربرد کود
دامی و ورمیکمپوست همراه با کاربرد تلفيدی کودهای زیستی (ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس سیوبتيليس) عملکیرد خدیک
کلاله را از  3/11کيلوگرم در هکتار در تيمار شاهد ،بترتيب به  2/30و 2/13کيلوگرم در هکتار در تيمارهای مذکور افزای ،داد .همینين کیود
دامی همراه با کاربرد توأم کودهای زیستی ،ميزان پيکروکروسين ،سافرانال و کروسين را بهترتيب  11 ،10و  10درصد نسبت به تيمار شیاهد
افزای ،داد .با توجه به نتایج این ازمای ،،کاربرد توأم کودهای الی و زیستی ضمن کاه ،الودگیهای زیست مزيطی ،می توانید از طرییق
اثرات ه افزایی باعث افزای ،معنیدار عملکرد کمی و کيفی زعفران شود.
کلمات کليدی :ازتوباکتر ،باسيلوس سوبتليس ،سافرانال ،سودوموناس ایروژینوس ،کود دامی ،ورمیکمپوست.

 -6داندجوی دکترای اگروکولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات ،داندکده کداورزی ،داندگاه صنعتی شاهرود
 -2دانديار گروه زراعت و اصلاح نباتات ،داندکده کداورزی ،داندگاه صنعتی شاهرود
 -0استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات داندگاه مزدق اردبيلی
 -1دانديار گروه اگروتکنولوژی ،داندکده کداورزی ،داندگاه فردوسی مدهد
 -5دانديار گروه زراعت و اصلاح نباتات ،داندکده کداورزی ،داندگاه صنعتی شاهرود
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گوجییهفرنگییی

مقدمه
زعفران با نام علمی ( ،)Crocus sativus L.از خانواده زنبديان

(esculentum L.

 )Lycopersicumرا گییزارش

نمودند.

( )Iridaceaeو از گياهان بومی ایران بیوده و زراعیت ان در ایین

از منابع نوین و ارزان کودی که در تغذییه گياهیان اسیتفاده

کدور از طدمت  0333ساله برخوردار اسیت (.)Beiki et al., 2010

میشود ،میتوان به کودهای بيولوژیکی اشاره کرد .کودهای الی

سرزمين پهناور ایران بیا سیطح زییر کدیتی در حیدود 32122

فراوردههای طبيعی و بدون خطری هستند که مییتواننید بیرای

هکتار و کل توليد  056/1تن زعفران با متوسیط عملکیرد 0/13

پایداری کدیاورزی مناسیب باشیند ( .)Lotfi et al., 2009طبیق

کيلوگرم در هکتار ،بزرگترین توليدکننده زعفران از نظر کميیت

)Sharifi

مییباشید ( Ministry of Agriculture-

کودهای الی سبب کیاه ،وزن مخصیون ظیاهری و افیزای،

 .)Jahad,بییا وجییود اینکییه ایییران در بییين کدییورهای

ظرفيت نگهداری اک در خاک میشوند .کود حيوانی یکی دیگیر

و کيفيت در سطح جهان
2018

توليدکننده زعفران مدیام نخسیت را از نظیر سیطح زیرکدیت و
ميزان توليد ساليانه دارد ،ولی ميانگين عملکرد ان در مدایسه بیا
متوسط عملکرد جهانی این مزصول پایينتر اسیت
2009

گییزارش شییریفی

عاشییورابادی (Ashorabadi, 2004

( Kumar et

 .)al.,بر این اسیاس بیرای بهبیود عملکیرد زعفیران بیه-

کیارگيری فنییاوریهیای نییوین تغذییه گيییاه ،ضیروری اسییت .از
انجاییکه عملکرد کمی و کيفی زعفران ،تزت تیأثير نیوع کیود
(et al., 2011

 ،)Ahmadميیزان کیوددهی (

Bahdani et al.,

 ،)2006عوامل ژنتيکی و شیرایط خدیک کیردن (

Atefi et al.,

 )2004متغير میباشد ،بنابراین میدیریت صیزيح تغذییه کیودی
میتواند یکی از ابزارهای لیازم بیرای برخیورداری از ییک نظیام
اگرواکولوژیکی پایدار و پر سود باشد .از جمله کودهای الی موفق
در اکثر خاکها ،ورمیکمپوست است که شامل اميختیه زیسیتی
فعال باکتریها ،انزی ها ،پسماند گياهی ،کود حيوانی ،کپسولهیا
و نوزادان ریز و فراوان کرم خاکی میباشید و بسیته بیه شیرایط
رطوبتی و حرارتی مختلف ،کيفيتیی متفیاوت

دارد ( Azizi et al.,

 .)2008سوبلر و همکیاران ( )Subler et al., 1998بیا جیایگزینی
 63و  23درصد ورمیکمپوست با مزيط کدت کمپوست ،بهبیود
رشد و جوانهزنی گياه اطلسی ( ،)Petunia hybrid L.هميده بهار
( ،)Calendula officinalis L.فلفیل ( )Capsicum annum L.و

از منابع کود الی اسیت کیه اسیتفاده از ان در سيسیت میدیریت
پاییدار خیاک مرسیوم مییباشید ( .)Flores et al., 2009جیامی
الاحمدی و همکاران ( )Jami-alahmadi et al., 2009در مطالعیه
بر روی اکوسيست های زراعیی خراسیان ،یکیی از علیل برتیری
عملکرد زعفران را استفاده از کودهای دامی دانستند .از انجیایی
که زعفران یک مزصول چند ساله میباشد ،بنابراین سیازگاری
خوبی نسبت به کودهای الی ندان میدهد .استفاده از کودهیای
دامی در زراعت زعفران با افزای ،وزن تر ،خدک و درصد میاده
خدک بنه ،ميزان ریدههای بنه را افیزای ،مییدهید ،کیه ایین
اثرات ممکن است در نتيجه افزای ،رطوبت خاک و نهایتاً رشید
بهتر گياه باشد ( .)Behdani et al., 2006از اینرو کودهای دامی
ند ،مهمی را در عملکرد این گياه ایفا مینمایند که این افزای،
عملکرد ،عمدتاً از طریق افزای ،وزن بنهها میباشد .بهطور کلی
اثر کودهای دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران بيدیتر از
کودهییای شییيميایی

گییزارش شییده اسییت (2002

پژوه ،رضوانی مددم و همکیاران (
2006

 .)Kafi,نتییایج

Rezvani Moghaddam et

 )al.,ندان داد که کود گاوی در مدایسیه بیا کیود مرغیی

اثرات بيدتری بر عملکرد گل و کلاله زعفران دارد .در مطالعهای
دیگر علیپور و همکاران ( )Alipoor et al., 2015بيان کردند که
کود گاوی بيدتر از کودهای شيميایی در افزای ،عملکرد ،تعیداد
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و وزن بنه زعفران مثثر اسیت .در اییران بسیته بیه خصوصیيات

نيتروکسين توانسیت درصید سیافرانال و پيکروکروسیين را ارتدیا

فيزیکی و شيميایی خاک و عادت کداورزان مزلی  23تا  13تن

بخدد و اعمال تيمار ترکيبی  2/5کيلوگرم در هکتار نيتروکسیين

کود گاوی در هکتار مصرف میگردد ( .)Amirghasemi, 2001از

و  15کيلوگرم در هکتار اوره درصد کروسیين را بيدیتر افیزای،

روشهای نوین دیگر برای تأمين مواد غیذایی میورد نيیاز گيیاه

داد .بهطور مدابه در پژوه ،دیگیری شیرفالیدین و همکیاران

استفاده از کودهای بيولوژیک است که از میثثرترین شیيوههیای

( )Sharaf-Eldin et al., 2008تأثير مثبت تيمار باکتری باسيلوس

مدیریتی برای حفظ کيفيت خیاک در سیطح مطلیوک مزسیوک

سوبتيليس را بر کليه صفات رویدی و زایدیی زعفیران گیزارش

میگردد ( .)Fallahi et al., 2009استفاده از ميکروارگانيس هیای

نمودند ،به گونهای که این کود عملکرد کلاله خدک را  62درصد

مفيد در عمليات کداورزی از  13سیال پیي ،اغیاز شیده اسیت.

افزای ،داد .افزون بر این ،اثر تریکودرمیا ()Nehvi et al., 2009
 )Parshad,و سیودوموناس (

افزای ،این جمعيتهای مفيد میتواند مداومت گياه به تن،های

ازوسیپریليوم (2009

مختلف مزيطی مانند کمبود اک ،عناصر غذایی و سميت عناصر

 )2007بر کميیت و کيفيیت صیفات رویدیی و زایدیی زعفیران

سنگين را افیزای ،دهید ( .)Wu et al., 2005کودهیای زیسیتی

معنیدار ارزیابی شده است .همینين نتيجه کیاربرد ازتوبیاکتر در

( )PGPRبهطور معمول به تلديح ميکروبی اطلیاق مییشیود کیه

زعفران ندان داده است که مصرف منفرد این کود زیستی اثیری

توانایی متزرکسازی عناصر غذایی خاک را برای گياه زراعیی از

بر رشد زعفران نداشته ،ولی کیاربرد تلفيدیی ان بیا  33کيلیوگرم

حالت غيرطابل دسترس از طریق فراینیدهای بيولوژییک فیراه

کود شيميایی نيتروژن سبب افزای ،عملکرد زعفران شده اسیت

Fiori et al.,

میاورد .از دهه گذشته ،کودهای زیستی به طور فدرده به عنوان

( .)Kirmani et al., 2014عالیزاده و

نهادههای بوم سازگار بهکار برده میشوند و بدین طرییق سیبب

 )al., 2013در پژوه ،دیگری بر روی کدوی تخ کاغذی ،تأثير

کاه ،استفاده از کودهای شيميایی ،بهبود وضعيت حاصلخيزی

مثبت کودهای زیستی نيتروکسين و تيوباسيلوس و کود فسیفاته

Makkizadeh et

بارور دو را بر روی عملکرد دانه ،ميزان شاخص برداشت و ميزان

خاک برای افزای ،توليدات گياهی میشیوند (
.)al., 2011

همکیاران ( Aleyzadeh et

درصد روغن و پیروتئين مثبیت ارزییابی کردنید .همینیين طیی

اگرچه در سالهیای گذشیته ،مطالعیات فراوانیی روی تیأثير

پژوهدی تأثير مثبت کاربرد کود زیستی بيوسولفور به تنهیایی ییا

کودهای زیستی در رشد و توليد گياهان متمرکیز شیده ،بیا ایین

در ترکيب با دیگر کودهای زیستی مانند نيتروکسیين و فسیفات

وجود پژوه،های اندکی به زعفیران اختصیان داشیته اسیت.

بارور دو در بهبود عملکرد و کيفيت گياه دارویی بادرشبو به اثبات

برخی پژوه،ها تأثير نيتروکسين (ازتوباکتر و ازوسپریليوم) را بر

رسيده اسیت ( .)Rahimzadeh et al., 2011مکارییان و شیهدلی

زعفران فاطد اثر معنیدار بيان کیرده و بیازده مخلیوب کودهیای

( )Makarian & Shahgholi, 2003تأثير کیاربرد تیوأم کودهیای

شيميایی حاوی عناصر پر و ک مصرف را مثثرترین تيمار کودی

زیستی از طبيل سیودوموناس پوتيیدا ،سیودوموناس فلورسینس و

& Koocheki

ازتوباکتر کروکوکوم را بر پارامترهای رشیدی و عملکیرد گوجیه

 .)Jahan, 2009اميدی و همکیاران ( )Omidi et al., 2010تیأثير

فرنگی مورد بررسی طرار دادند و دریافتند که کاربرد توأم باکتری

نيتروکسين را بر رشد بنه و کيفيت کلاله بسيار بيدتر و در میورد

های مذکور به همراه کودهای الی سبب افزای ،رشد و عملکیرد

سایر صفات رویدی و زایدی مساوی بیا کیود شیيميایی بیراورد

ميوه در این گياه گردید .در پژوهدیی دیگیر ملکیی و همکیاران

کییردهانیید .در مطالعییه انییان ،کییاربرد پیینج کيلییوگرم در هکتییار

( )Rasouli et al., 2015بر روی زعفیران گیزارش کیردهانید کیه

بر رشد بنیه ،عملکیرد گیل و کلالیه دانسیتهانید (
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 )Bacillusو تلدییيح سییه گانییه انهییا (ازتوبییاکتر

کاربرد توأم کودهای زیستی و الی باعث بهبیود صیفات کمیی و

(subtilis

کيفی زعفران شد .با توجه به اینکه سطح زیر کدت زعفیران در

سودوموناس باسيلوس سوبتيليس) در کرتهیای فرعیی طیرار

استان اردبيل در حدود  13هکتار با عملکرد متوسیط  2233گیرم

گرفتند .تهيه بستر در شهریور ماه سال  6031انجام و همیراه بیا

میباشد ()Ardabil Jahad Agricultural Organization, 2018

امادهسازی زمين ،کودهای دامیی و ورمییکمپوسیت بیه خیاک

و از انجاییکه کاربرد تلفيدی باکتریهای مزرک رشد به همیراه

افزوده شده و با دیسک با خاک مخلیوب گردیید .جهیت تعيیين

کودهای الی در کدت زعفران در شرایط اطليمیی اردبيیل میورد

خصوصیيات فيزیکیی و شیيميایی خییاک از پینج ندطیه بیهطییور

مطالعه طرار نگرفته اسیت و بیا توجیه بیه اهميیت گيیاه داروییی

تصادفی تا عمق  03سانتیمتری نمونهبرداری خاک به عمل امد

زعفران و مصارف گسترده ان در صنایع مختلف ،این پژوه ،در

و به ازمایدگاه خاک داندگاه مزدق اردبيلی ارسال شد که نتایج

راستای اهداف کداورزی پایدار با هدف حصیول عملکیرد طابیل

ان در جدول  2اورده شده است .طبق نتایج ازمای ،خاک ،خاک

طبول همگام با کاه ،مصرف کود شيميایی انجیام شید و طیی

از نوع لومی بود.

ان ،تأثير کودهای زیستی حاوی باکتریهای ازتوباکتر ،باسيلوس

بنه زعفران برای کاشت از شهرستان طاینات تهيه و بنههیای

سوبتيليس و سودوموناس و انواع مختلف کودهای الیی (ورمیی-

 1تا  63گرمی انتخاک و پس از امادهسازی بستر در کیرتهیایی

کمپوست و دامی) بیر عملکیرد و برخیی صیفات کمیی و کيفیی

به ابعاد  5 ×2متر کاشته شد .بنهها با تراک  13عدد در مترمربع

زعفران مورد ارزیابی طرار گرفت.

در ردیفهای  03سانتیمتری با فواصل بوته پنج سیانتیمتیر در
عمق  23سانتیمتر با دست کاشته شدند .باکتریهای ازتوبیاکتر،
سودوموناس و باسيلوس به صورت میایع از ازمایدیگاه مثسسیه

مواد و روشها
این ازمای ،در مزرعه پژوهدی مرکیز تزديدیات کدیاورزی

تزديدات خاک و اک کرج تهيه شدند و طبل از کدیت ،عمليیات

اردبيل با طول جغرافيایی  11دطيده و  63درجه شمالی و عرض

تلديح بنههیا بیا سوسپانسیيون امیاده بیاکتریهیای (ازتوبیاکتر،

جغرافيایی  01دطيده و  60درجیه شیرطی و ارتفیاع  6005متیر از

سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس سوبتيليس در تیراک

سطح دریا در سال زراعیی  6031 -35و  6035 -31اجیرا شید.

 CLF L-1اک مدطر انجام شده و در  65شهریور کدیت گردیید.

برخی ویژگیهای اطليمی مزل اجرای ازمای ،در جدول  6بيیان

در سال دوم بعد از کاشت نيز کودهای زیسیتی بیا تیراک

108-

108-

 CLFبه صورت یکنواخت همراه با اک ابياری طبل از ظهیور

شده است .ازمای ،به صورت کرتهای خرد شده در طالب طیرح

L-1

پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فیاکتور اول

گلها در مهرماه به کرتهای حاوی تيمارهیای مربوطیه افیزوده

شامل کود الی در سه سطح (شاهد ،کاربرد  25تن کود دامیی در

شد .عمليات زراعی مانند ابياری ،کنترل علفهای هیرز و سیله-

هکتار و  63تن ورمیکمپوست در هکتار) در کرتهیای اصیلی و

شکنی در همه تيمارها به صورت یکسان انجیام شید .گیلهیای

کود زیستی حاوی باکتریهای مزیرک رشید روی بنیه در پینج

زعفران در اولين ساعات صبح از نيمه مهرماه تا نيمه ابان ماه در

Azotobacter sp.

سال ( 6031دو سال پس از کاشت بنههیای زعفیران) ،و بیا در

 ،)PTCCتلدییییيح بییییا سییییودوموناس ایروژینییییوس

نظر گرفتن اثر حاشيهای (ني متر فاصله با هیر ضیلع کیرت) ،از

( )Pseudomonas aeroginosaو تلديح با باسیيلوس سیوبتيليس

کل سطح کرتها برداشت و وزن تر انهیا تعيیين شید .سیپس

سطح ،بدون تلديح (شاهد) ،تلديح با ازتوباکتر (
1658

کلاله زعفران از گلهیای برداشیت شیده جیدا گردیید و پیس از

عالیزاده و همکاران ،بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران...
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خدک کردن در اون با ترازوی با دطت  3/3336توزین شد.
جدول  -1ميانگين دما و ميزان بارندگی ماهانه منطقه مورد آزمايش طی فصل رشد از سال  1394تا 1396
Table 1- Average monthly rainfall and temperature of the test area during the growing season in 2015- 2017

ميانگين بارندگی ماهانه
)Mean of rainfall (mm

ميانگين حداقل دما

ماهها

ميانگين حداکثر دما

)Mean of maximum temperature (˚C) Mean of minimum temperature (˚C
سال )2015(1394

Months

2.6

12.6

26.7

مردادJuly

29.5

12.4

26.7

شهریور Aug.

22.5

8.8

23.5

مهرSep.

82.7

7.8

8.2

ابان Oct.

13.4

1.4

12

اذرNov.

32.0

-6

3.8

دیDec.

26.5

- 3.4

6.8

بهمنJan.

18.9

- 1.4

9.3

اسفندFeb.

30.0

4

12

فروردینMar.

54.0

3

16

اردیبهدتApr.

25.0

9

22

خردادMay

سال )2016(6035

10.0

11.1

25.4

تيرJune

3.3

13.6

24.8

مردادJuly

0.0

12.7

28.2

شهریورAug.

9.0

10.3

22.6

مهرSept.

35.0

4.4

15.3

ابان Oct.

8

-0.7

11.1

اذرNov.

32.0

-6

3.8

دی Dec.

7.8

-5.3

5

بهمن Jan.

27.6

- 7.9

0.9

اسفند Feb.

20.7

0.6

سال )2017(6031
فروردین Mar.

11.7

جدول  -2خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه تحقيقاتی در عمق ( 0 -30سانتیمتر)
)Table 2- Physical and chemical properties of soil (0–30 cm depth

ماده آلی

رس

سيلت

شن

Clay

Silt

Sand

Organic
matter
)(%

22.56

30.72

46.72

1.86

پتاسيم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

Available
Potassium
)(ppm
183

Available
Phosphorus
)(ppm
21

نيتروژن کل

هدايت

Total
Nitrogen
)(%

)EC (dS.m-1

0.062

4.48

الکتريکی

pH

7.8

جهت اندازهگيری ترکيبات کيفیی موجیود در کلالیه زعفیران

دطيده در اون خدک و سپس توزین و پودر شده و بیرای تجزییه

مزتوای کروسين (عامیل ایجیاد رنیگ) ،پيکروکروسیين (عامیل

شيميایی به ازمایدگاه انتدال یافیت .تجزییه شیيميایی براسیاس

ایجاد طع ) و سافرانال (عامل ایجاد عطر) زعفیران ،کلالیههیای

روش ایزو  0102که دطيداً استاندارد ملی ایران به شماره 253 -2

مربوب به هر تيمار در دمای  55درجه سانتیگیراد بیه میدت 15

از ان اطتباس شده است ،انجام گرفت .بر اساس ایین روش533 ،
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ميلیگرم نمونه کلاله پودر شده با استفاده از اک مدطر بیه حجی

نگرفت.

یک ليتر رسانده شد ،سپس ترکيب به مدت  23دطيده در تاریکی
با کمک دور متوسط همزن مغناطيسی حل شید .در ادامیه ییک

عملکرد تر گل

ميلیليتر از مزلول را مجدداً بیه حجی ییک ليتیر رسیانده و بیا

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر ساده کیودهیای الیی،

استفاده از سل کوارتز ميزان جیذک در طيیفهیای  003 ، 251و

زیستی و نيز برهمکن ،انها در سطح احتمال ییک درصید بیر

 113نانومتر بترتيب برای تعيين مدادیر پيکروکروسين ،سیافرانال

عملکرد تر گل معنیدار بود (جدول  .)0نتیایج مدایسیه ميیانگين

Model T80 + UV.

برهمکن ،تيمارها با توجه به جدول برشدهی نيز ندان داد کیه

Rohi et al.,

(جدول  )1کود دامی و ورمیکمپوست همراه بیا کیاربرد تلفيدیی

و کروسين توسط دستگاه اسیپکتروفتومتر (
Instruments Ltd, UK

 )Vis; PGطرائیت شید (

 .)2014; Bathaieاعداد بهدست امده در معادله 6

کودهای زیستی (ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس

طرار گرفته و ترکيبات پي ،گفته مزاسبه گردید .بیرای مدایسیه

سوبتيليس) بهترتيب باعث افزای 11 ،و  13درصدی عملکرد تر

کیه نماییانگر ضیریب

گل نسبت به تيمار شاهد (عدم کاربرد کود الی و زیستی) گردیید

Rohi et al.,

(شکل  .)6لذا با در نظر گرفتن هدف پژوه ،،مییتیوان نتيجیه

et al., 2006

بين تيمارهای مختلیف از رابطیه

E1%1cm

خاموشی در طول موجی خان است ،استفاده شد (

گرفت که کاربرد جداگانه کودهای زیستی و الی عملکرد تر گیل

.)2014

را افزای ،میدهد .امیا چنانکیه کیاربرد تیوأم کودهیای الیی بیا

)E1%1cm = 10000 × OD / m (100 – H

در این رابطه،

E1%1cm

ميزان جذک عصاره ابی زعفران،

OD

کودهای زیستی مد نظر طرار گيرد ،عملکرد وزن تر گل افیزای،

جذک ویژه (طرائت اسپکتروفتومتر) m ،وزن نمونه بر حسب گیرم

بيدتری می یابد (شکل  .)6که این نتایج بیا پژوهدیی کیه روی

در  633ميلیليتر؛ و  Hمددار رطوبت کلاله خدک است که بهطور

گيییاه دارویییی بابونییه

معمول بیين  1تیا  63درصید مییباشید ( .)Rohi et al., 2014در

گزارش شده است ،مطابدت دارد .به طوری که در ایین پیژوه،

SAS 9.4

بيدترین عملکرد تر گیل ،در تيمارهیای نيتروکسیين و بیاکتری

نهایت دادههای حاصل از ازمای ،با نرمافیزار امیاری

تجزیه شد .مدایسه ميانگينها بیه روش ازمیون حیداطل تفیاوت
معنیدار ( )LSDانجام گرفت و شکلها با نرمافیزار

Excel 2013

ترسي شدند.

المییانی (chamomilla L.

حیلکننیده فسیفات گیزارش شیده اسیت (

)Matricaria

Kohanmoo et al.,

.)2015
بهنظر میرسد تلديح کودهای زیستی با بذر امکان استفاده از
عناصر غذایی را فراه میکند و گياه در شرایط بهتیری از نظیر

نتايج و بحث

عناصر غذایی رشد میکنید .کودهیای زیسیتی بیا تیوان تثبيیت

با توجه به اینکه شاخصهای عملکرد گل زعفیران در سیال

زیستی نيتروژن ،گسترش سطح ریدهها ،کمک به جیذک بهينیه

اول در ارتباب مستدي با ميزان اندوختیه غیذایی در بنیه بیوده و

اک و عناصر غذایی و توليد هورمونهای رشد و برخی ویتیأمين-

فراهمی عناصر غذایی در خاک بهویژه مصرف کودهیای زیسیتی

ها ،رشد کمی و کيفی گياه را تدوییت مییکنید (

از اهميت چندانی برخوردار

نمیباشد ( Nassiri Mahallati et al.,

 2010؛Schroth, 1986

Khorramdel,

&  .)Loperبطور کلی میی تیوان چنیين

 ،)2007بنییابراین عملکییرد گییل زعفییران در سییال اول (منظییور

استنباب نمود که باکتریها دسترسی به عناصر غیذایی میاکرو و

عملکرد بلافاصله پس از کاشت است) مورد تجزییه امیاری طیرار

ميکرو ،هورمونها ،انزی ها و ویتأمين های موجود در کود دامی
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عالیزاده و همکاران ،بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران...

را برای گياه افزای ،می دهند و از این طریق سبب افزای ،رشد
و عملکرد گياه می شوند.

جدول  -3تجزيه واريانس صفات گل زعفران تحت تأثير کودهای آلی و زيستی
Table 3- Analysis of variance of flower characteristics of saffron as affected by organic and bio- fertilizers

درصد

درصد

درصد

وزن تر گل

وزن خشک

پيکروکروسين

کروسين

سافرانال

Picrocrocin
)(%

Crocin
)(%

Safranal
)(%

Flower
Fresh
weight

کلاله
Stigma dry
weight

وزن تر کلاله و

وزن خشک

خامه

کلاله و خامه

درجه
آزاد

منابع تغييرات

ی

S.O.V

Stigma+ style
Fresh weight

Stigma+style
dry weight

2.30 ns

5.13 ns

0.160 ns

3.12 ns

0.007ns

*0.51

0.010 ns

2

** 1986.04

**2402.8

**322.12

** 1048.49

** 11.30

**94.44

**15.86

2

0.79

3.36

1.522

22.53

0.024

0.04

0.02

4

** 110.69

**598.07

**71.27

** 451.79

**1.92

** 25.49

** 2.43

4

** 24.69

**24.71

**6.39

**22.98

**0.086

**0.462

** 0.107

8

2.67

2.75

1.089

4.53

0.011

0.072

0.011

24

7.92

5.66

9.01

3.22

7.51

9.84

5.42

-

df

تکرار
Replication

کود الی
Organic
fertilizer

خطای (الف)
)Error (a

کود زیستی
Bio –fertilizer

کود الی × کود زیستی
×Biofertilizer
Organic
fertilizer

خطای (ک)
)Error (b

ضریب تغييرات
)(C.V. %

** و * نداندهنده معنیداری در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد و  nsبه معنی تفاوت غيرمعنیدار است.
ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level.

جدول  -4ميانگين مربعات حاصل از برشدهی اثر کودهای آلی بر تيمار کودهای زيستی
Table 4- Mean of squares obtained from slicing of organic fertilizers on biofertilizer treatments
وزن خشک کلاله و
وزن خشک
کود آلی
وزن تر کلاله و خامه
وزن تر گل
پيکروکروسين کروسين سافرانال
خامه
کلاله
Picrocrocin

Crocin

Safranal

Flower Fresh
weight

Stigma dry
weight

Stigma+ style
Fresh weight

Stigma+style dry
weight

4.36ns

**84.20

**5.89

**108.61

**0.25

**7.15

**0.35

**84.99

**233.86

**41.24

**133.16

**0.86

**10.56

**0.94

**70.71

**329.42

**36.91

**255.98

**0.98

**8.76

**1.34

** ندان دهنده معنیداری در سطح یک درصد و  nsبه معنی تفاوت غيرمعنیدار است.
ns = Non-significant. ** = Significant at 1% level.

Organic
fertilizer

شاهد
Control

کود ورمیکمپوست
Vermicompost

کود دامی
Manure
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LSD (%5)= 3.58

Manure

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

)Flower fresh weight (kg/h

Control
)Bacillus subtlis (B
)Azoto bacter (A
)pseudomonas (p
B+A+P

Control

Vermicompost

Organic fertilizers

شکل  -1تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر عملکرد تر گل (  :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 1- Effect of organic and bio-fertilizers on flower fresh weight of saffron (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P:
Pseudomonas).

عملکرد کلاله خشک

همکاران ( )Mohammadi Aria et al., 2010در مطالعیه کیاربرد

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر سیاده کودهیای الیی،

کودهییای الییی روی زعفییران ،بییه ندیی ،مییثثر ان در بهبییود

زیستی و بیرهمکن ،انهیا در سیطح احتمیال ییک درصید بیر

خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک و افیزای ،رشید و فعاليیت

عملکرد کلاله خدک معنییدار بیود (جیدول .)0همینیين نتیایج

ميکروارگانيس های مفيد خیاک اشیاره داشیته انید .در پیژوه،

برشدهی برهمکن ،کودهای زیستی در هر سطح کود الی نيیز

شرفالدین و همکاران ( ،)Sharaf- Eldin et al., 2008و فيوری و

برای عملکرد کلاله خدک معنیدار شد (جدول  ،)1به طوری که

همکاران ( )Fiori et al., 2007نيز کاربرد توأم کودهای زیستی و

مدایسه ميانگين سطوح کودهای زیستی در هر سیطح کودهیای

الی نتایج بهتری نسبت به کاربرد منفرد ان داشته است .حسین-

الی ندان داد که بالاترین عملکرد کلاله خدک با  2/30کيلوگرم

زاده

 )Hassanzadehنيیز

در هکتار در تيمار کاربرد توأم کودهای زیستی و کود دام حاصل

بهبود عملکرد گل ،کلاله خدک و افزای ،تعداد گیل زعفیران را

شد و کمترین عملکرد نيز در تيمار شاهد به دست امد (شکل .)2

در نتيجه افزای ،مصرف کود دامیی گیزارش کیردهانید .همیين

همینين نتایج اناليز دادهها ندان داد که کاربرد منفرد کودهیای

مزددين ميزان عملکرد کلاله خدک زعفران را در سال اول (یک

زیستی باعث افزای ،در عملکرد کلاله خدک میشود اما کاربرد

سال پس از کاشت زعفران) در تيمار کاربرد  13تن کیود دامیی

توأم کودهای زیستی در کنار مصرف کودهای الی باعث افزای،

در هکتار مددار  3/01کيلوگرم در هکتار گزارش کردنید .ایین در

بيدتر عملکرد خدک کلاله شد .به نظر می رسد کاربرد کودهای

حالی است که در ازمای ،ما مددار عملکرد کلاله خدک زعفران

الی با بهبود خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک زمينیه رشید و

در شرایط کاربرد توأم کودهای زیستی و دامیی  2/30کيلیوگرم

تکثير ميکروارگانيس های خاک بخصون بیاکتری هیای بکیار

در هکتار بود .پاسبان و همکاران ( )Pasban et al., 2015در گياه

رفته را افیزای ،داده و از ایین طرییق موجیب افیزای ،رشید و

سویا ( )Glycin maxنيیز ندیان دادهانید کیه کیاربرد کودهیای

عملکییرد زعفییران گردیییده اسییت .در همییين راسییتا ،مزمییدی و

زیستی و الی به طور نسبی تأثير مثبتی بر تعداد غلیاف در بوتیه،

اول و همکیاران (Aval et al., 2013

عالیزاده و همکاران ،بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران...

عملکرد دانه ،عملکرد زیستی ،عملکرد روغین و درصید پیروتئين
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داشته است.
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شکل  -2تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر وزن خشک کلاله (  :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 2- Effect of organic and bio-fertilizers on stigma dry weight (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P:
Pseudomonas).

عملکرد تر کلاله و خامه

ورمیییکمپوسییت همییراه بییا کییاربرد تلفيدییی کودهییای زیسییتی

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر ساده کودهیای الیی،

(ازتوبییاکتر ،سییودوموناس ایروژینییوس و باسییيلوس سییوبتيليس)

زیستی و نيز برهمکن ،انها در سطح احتمال ییک درصید بیر

بدست امد.

عملکرد تر کلاله و خامه معنیدار بود (جیدول  .)0نتیایج مدایسیه

استفاده از کودهای الیی در گيیاه زعفیران موجیب افیزای،

ميانگين برهمکن ،تيمارها با توجه بیه جیدول بیرشدهیی نيیز

عملکرد کلاله و گل به دليل افزای ،دسترسی به عناصیر غیذایی

ندان داد که (جدول  )1کاربرد کودهای زیستی در شیرایطی کیه

میشود .نتيجه پژوه،های حيدری و همکاران

( Heidari et al.,

کود دامی و ورمیکمپوست مصرف شود نسبت به شیرایط عیدم

 )2014نيز ندان داد که بين ماده الی خاک ،کودهیای زیسیتی و

استفاده از کودهای الی عملکرد تر کلاله و خامه را افزای ،میی-

عملکرد تر زعفران همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد .بهطوری

دهد .همینين مدایسه در بين کود الی ندان داد که کاربرد کیود

کاربرد کود دامی سبب در اختيار طرار دادن نيتروژن بيدتر بیرای

دامی باعث افزای 21 ،درصدی عملکرد تر کلاله و خامه نسیبت

گياه و کودهای زیستی سبب افزای ،جیذک اک و میواد غیذایی،

به تيمار ورمیکمپوست شید .نتیایج انیاليز دادهیا ندیان داد کیه

تدویت و توسعه سيست ریدهای گياه میشوند (.)Kafi, 2002

بيدترین عملکرد تر کلالیه و خامیه بیه ترتيیب از کیود دامیی و
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شکل  -3تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر عملکرد تر کلاله و خامه (  :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 3- Effect of organic and bio-fertilizers on stigma and style fresh weight (B:Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P:
Pseudomonas).

عملکرد خشک کلاله و خامه

(شکل  .)1این نتایج مطابق با نتایج پژوه ،دیگری بیود کیه در

نتایج حاصیل از تجزییه وارییانس ندیان داد کیه اثیر سیاده

ان کاربرد توأم کودهای الی و زیسیتی باعیث افیزای ،عملکیرد

کودهای الی و زیستی و برهمکن ،تيمارهای کیودی در سیطح

خدک کلاله و خامه شد ،بهطوری که کاربرد تیوأم بیاکتریهیای

احتمال یک درصد بر عملکرد خدک (کلاله و خامه) معنیدار بود

ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس سوبتيليس ،گيیاه

(جدول  .)0چنانکه نتایج بیرشدهیی نيیز ندیان داد ،در تمیامی

را با اثیر هی افزاییی

مواجیه سیاخت ( Han & Supanjani Lee,

سطوح کود الی بين ترکيبات مختلف کودهیای زیسیتی اختلیاف

 .)2006همینين ترکيب کودهای زیستی و الی با تأثير بر ميزان

معنیداری وجود داشت (جدول .)1نتایج تجزیه دادهها ندیان داد

دسترسی ،تأمين عناصر میورد نيیاز گيیاه و افیزای ،طیول دوره

که مصرف منفرد کودهای الی و زیستی نسیبت بیه تيمیار عیدم

رویدی ،موفديت رشد رویدی و زایدی را دربر داشیت بیهطیوری

کاربرد (شاهد) باعث تأثير مثبت بيدتری بر روی عملکرد کلاله و

که افزای ،توانایی گياه در ایجاد سيسیت ریدیهای گسیتردهتیر،

خامه خدک گردید .در مدایسه بين کود دامی و ورمیکمپوست و

منجر به افزای ،جذک عناصر غذایی و توليد ماده خدک بيدیتر

همینين کودهای زیستی به صیورت منفیرد تفیاوت معنییداری

در واحید سیطح

مداهده نگردید اما کاربرد توأم کودهیای الیی و زیسیتی تفیاوت

 .)Koocheki et el., 2014همینين با در نظر گرفتن مواد الی به

معنیداری ندان داد .نتایج حاصل از برهمکن ،کودهای الیی و

عنوان منبع تغذیهای برای موجودات خاکزی ،اعمال کیود دامیی

زیستی ندان داد که بيدترین عملکرد خدیک کلالیه و خامیه از

میتواند ند ،مثثری در افزای ،رشد و فعاليت ميکروارگانيسی -

تيمار کیود دامیی همیراه بیا کیاربرد تلفيدیی کودهیای زیسیتی

مییگیردد (Nassiri Mahallati et al., 2007؛

های مفيد در ناحيه ریزوسفر داشته

باشد ( Mohammadi Aria et

(ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینیوس و باسیيلوس سیوبتيليس) و

2010

کمترین عملکرد خدک کلاله و خامه از تيمار شاهد بهدست امید

و کلاله به متغييرهای مربوب به خاک از جمله ميزان میاده الیی،

 .)al.,در واطع حدود  61تا  13درصد تغييرات عملکرد گیل

عالیزاده و همکاران ،بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران...
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فسفر طابل استفاده ،نيتروژن معدنی و پتاسي تبادلی کیه توسیط

تغذیه الی اظهار نمودند ،کاربرد کود گاوی بيدیترین تیأثير را در

باکتریهای مزرک رشد در دسترس گياه طرار میگيرند ،وابسیته

افزای ،عملکرد خدک داشت کیه دليیل ایین افیزای ،احتمالیاً

 .)Temperiniدر اییین ارتبییاب کییوچکی و

ممکن است تزت تأثير مددار بيدتر مصرف کود گیاوی پوسیيده

همکاران ( )Koocheki et al., 2014نيز افزای ،معنیدار عملکرد

( 25تن در هکتار) در مدایسه با کود الی ورمیکمپوست ( 63تین

خدک گياه زعفران را در نتيجیه کیاربرد کیود دامیی و ورمیی-

در هکتار) در ازمای ،و همینين فراهمی متعادل عناصر غیذایی

کمپوست گزارش کردهاند .در پیژوه ،دیگیری در میورد منیابع

در نتيجه مصرف کود گاوی باشد (.)Flores et al., 2009

اسییت (et al., 2009
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شکل  -4تغييرات عملکرد خشک کلاله و خامه زعفران تحت تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی ( :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و :P
سدوموناس)
Figure 4- Effect of organic and bio-fertilizers on stigma and style dry weight (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P:
Pseudomonas).

همینين زهير و همکاران ( )Zahir et al., 1998نيز با تلفيق

کودهای الی و زیستی بر ميزان پيکروکروسين در سطح احتمیال

ازتوباکتر و سودوموناس ،بيدترین عملکیرد دانیه را در ذرت بیه-

یک درصد معنیدار بود (جدول  .)0نتایج برشدهیی بیرهمکن،

دست اوردند .نجفوند و همکاران ( )Najafvand et al., 2008به

کودهییای زیسییتی در هییر سییطح کییود الییی نيییز روی ميییزان

این نتيجه رسيدند که بهکار بردن کود بيولوژیک نيتروکسیين در

پيکروکروسين به جز تيمار شاهد معنیدار شد (جیدول  ،)1بیدین

گياه گوجه فرنگی سبب افزای ،عملکرد تا  1/2درصد نسبت بیه

معنی که اگر کود زیستی در شرایطی انجام شود که کیود دامیی

تيمار شاهد میشود.

نيز مصرف گردد ،نسبت به شیرایط عیدم اسیتفاده از کیود الیی،

صفات کیفی زعفران

افزای ،پيکروکروسين را در پی خواهد داشت (شکل  .)5مدایسیه

میزان پیکروکروسین (طعم)

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثرات ساده و برهمکن،

ميانگين برهمکن ،تيمارهیای کیودی ندیان داد کیه بيدیترین
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ميزان پيکروکروسين در تيمار کود دامی توأم بیا کیاربرد تلفيدیی

سوبتيليس) و کمترین ميزان ان در تيمار شاهد بدست امد (شکل

کودهای زیستی (ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس

.)5

Control

LSD(%5)= 2.75

40
35
30
25
20
15

Picrocrocin %

)Bacillus subtlis (B
)Azoto bacter (A
)pseudomonas (p
B+A+P

45

10

5
0
Manure

Control

Vermicompost

Organic fertilizer

شکل  -5تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر درصد پيکروکروسين زعفران ( :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 5- Effect of organic and bio-fertilizers on picrocrocin content (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P:
Pseudomonas).

براین اساس بهنظر میرسد که کودهای الی به سبب بهبیود

مزيطی و منبع تغذیه مناسب برای باکتریهای بکار رفته در این

شرایط خاک و فراهمی عناصر غذایی برای ميکروارگانيس هیا و

ازمای ،،ند ،بسزایی در افیزای ،خصوصیيات کمیی و کيفیی

توليد ترکيبات اوليه مثثر در بيوسنتز گلوکوزیدها و تجزییه انهیا

زعفران دارند.

به ترکيبات ثانویه توسط باکتریهای مزرک رشد ،ممکن اسیت
بر عملکرد کيفی زعفران تأثير گذاشته باشید

(Khorramdel, 2010

؛.)Loper & Schroth, 1986
در بررسیهای سایر پژوهدگران نيز افزای ،ميزان اسیانس
گياه رازیانه ) (Foeniculum vulgare Mill.تزت تأثير کودهای
زیستی ( )Darzil et al., 2007بهبود ميزان اسانس بابونه المیانی
) )Azizi et al., 2008( (Matricaria recutitaو ترکيب اسیانس
ریزان فرانسوی ( (Anwar et al., 2005( )French basil.در اثر
کودهای الی گزارش شده است .با توجه به نتایج پیژوه،هیای
سایر مزددين و نتایج این پژوه ،،میتوان گفت که میواد الیی
بهخصون کودهای دامی بهعنوان فراه اورنده شرایط مطلیوک

درصد سافرانال (عطر)

نتایج حاصل از تجزیه وارییانس ندیان داد کیه (جیدول )0
اثرات ساده و برهمکن ،کودهای الی و زیستی در سطح احتمال
یک درصد بر ميزان سافرانال (جذک مزلول ابی ییک درصید در
طول موج  003نانومتر  -بر حسب ماده خدک) تأثير معنیداری
داشت ،همینين نتایج برشدهی برهمکن ،کودهای زیسیتی در
هر سطح کود الی نيز برای درصد سافرانال معنیدار شد (جیدول
 ،)1بهطوری که بيدترین ميزان سافرانال بهترتيب در تيمار کیود
ورمیکمپوست و دامی توأم با کیاربرد تلفيدیی کودهیای زیسیتی
(ازتوباکتر ،سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس سیوبتيليس) بیه
ميزان  63/31و  61/11درصد و کمترین درصد سافرانال در کلاله

عالیزاده و همکاران ،بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران...

زعفران در تيمار شاهد بیا ميیزان  1/00بدسیت امید (شیکل .)1

2005

همینين مدایسه ميانگين کودهیای زیسیتی بیه صیورت منفیرد

) basilicumبا نتيجه این تزديق مطابدت دارد .انها ندان دادند

ندان داد که کود زیستی ازتوباکتر در ترکيیب بیا کودهیای الیی

که مصرف ورمیکمپوست ،برتری بارزی از نظر کيفيت اسیانس

بيدترین تأثير را در بين کودهیای زیسیتی بیر ميیزان سیافرانال

نسبت به شاهد داشت ،بیهطیوری کیه مدیادیر لينیالول و متيیل

داشت که نتيجیه ایین ازمیای ،بیا نتیایج تزديدیات شیکرانی و

کاویکول موجود در اسانس به نزو معنیداری بيدتر بود .نتيجیه

 )Shokrani etمطابدت دارد .انهیا گیزارش

بدست امده از مدایسه بين تيمارهای کود زیستی و شیاهد مثیید

کردنیید کییه کییود بيولوژیییک نيتروکسییين (تلفيییق ازتوبییاکتر و

این بود که کاربرد تيمارهای مطلوک کود زیستی ،میتواند عناصر

ازوسپریلوم) سیبب افیزای ،معنییدار عملکیرد اسیانس در گیل

غذایی لازم پر مصرف و ک مصرف را در مراحل مختلف رشید در

همکاران (al., 2012

هميده بهار شد .در پژوهدی کیه توسیط

 )Anwar al.,نيییز بییرروی گيییاه ریزییان
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(Ocimum

سیاندرا (et al., 2002

اختيار گياه ریزان طرار دهد و منجر به افزای ،کيفيیت اسیانس

 )Sundaraبر روی گياه نيدکر ) (Saccharum hybridانجام شد،

یعنی ميزان انتول شود .سایر پژوهدگران نيز بهبیود در کيفيیت

مداهده گردید که کاربرد یک گونه از بیاکتریهیای حیلکننیده

اسانس گياهان دارویی را به کمک مصیرف کودهیای زیسیتی و

فسفات همراه با سنگ فسفات ،باعث بهبود ميزان طند و کيفيیت

الیی ،تأیيید نمیودهانید (

(مددار ساکارز) ان در مدایسه با شاهد گردید .یافتههای

انوار ( et

; Sharifi Ashorabadi et al., 2002

.)Kapoor et al., 2004
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شکل  -6تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر ميزان سافرانال ( :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 6- Effect of organic and bio-fertilizers on safranal content (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P: Pseudomonas).

میزان کروسین (رنگ)

معنیییدار ندییان داد (جییدول .)0نتییایج بییرشدهییی بییرهمکن،

نتایج تجزیه واریانس ،اثرات ساده و بیرهمکن ،کیودهیای

کودهای زیستی در هر سطح کود الی نيیز بیر ميیزان کروسیين

الی و زیستی را بر ميزان کروسیين (رنگيیزههیای کاروتنوئيیدی

معنیدار شد (جدول  ،)1بهطوری که مدایسه ميانگين برهمکن،

مزلول در اک) یا رنگ زعفیران در سیطح احتمیال ییک درصید
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تيمارهای کودی ندان داد که بيدترین ميزان کروسين در تيمیار

کود دامی موجب افزای ،غلظت عناصر نيتروژن ،فسفر و پتاسي

کود دامی همراه با کاربرد تلفيدی کودهیای زیسیتی (ازتوبیاکتر)،

در ان شد .به نظر میرسد مصرف مدادیر مناسب کود الی (دامی)

سودوموناس ایروژینوس و باسيلوس سوبتيليس و کمترین ميزان

همراه با کود زیستی ،با بهبیود فعاليیتهیای ميکروبیی مفيید در

مربوب به تيمیار شیاهد بدسیت امید (شیکل .)1اگرچیه در بیين

خاک و معدنی کردن عناصر غذایی ،افزای ،غلظت این ترکيبات

کودهای زیستی تفاوت معنییداری از نظیر ميیزان ایین ترکيیب

را در گيییاه بییه دنبییال داشییته اسییت .ابییدرایموا و همکییاران

مداهده ندد ،اما اختلاف انها با شاهد معنیدار بود .در پیژوه،

( )Abdraimova et al., 2014نيز طی بررسی روی سویا گزارش

گندی و همکاران ( )Gendy et al., 2012روی چیای تیرش نيیز

کردند که ،تيمار تلفيدی کودهای زیستی و الی بيدیترین ميیزان

کاربرد همزمان دو نوع کود زیستی نيتروبين و فسفورین همراه با

پروتئين نسبت به سایر تيمارها را داشته است.

Control

LSD (%5)= 2.79

)Bacillus subtlis (B
)Azoto bacter (A
)pseudomonas (p
B+A+P

60

50
40

20

Crocin %

30

10
0
Manure

Vermicompost

Control

Organic fertilizer

شکل  -7تأثير مصرف کودهای زيستی و آلی بر ميزان کروسين ( :Bباسيلوس سوبتليس :A ،ازتوباکتر و  :Pسدوموناس)
Figure 7- Effect of organic and bio-fertilizers on crocin content (B: Bacilus subtlis, A: Azetobacter and P: Pseudomonas).

نتيجهگيری

ورمی کمپوست ،اثرات ه افزایی کود دامی توأم بیا بیاکتریهیا

نتایج پژوه ،حاضر بيانگر ان است که کاربرد کود دامی بیه

روی زعفران ،بيدتر از ورمی کمپوست بود .به عبیارتی کودهیای

ميزان  25تن در هکتار و یا ورمیکمپوست به ميیزان  63تین در

الی بخصون کود دامی از طریق بهبود وضعيت دانهبندی خاک،

هکتار می تواند عملکرد کمی و کيفی زعفران را نسبت بیه عیدم

افزای ،ظرفيت نگهداری اک ،بهبود ظرفيت تبادل عناصر غذایی

کاربرد این کودها افزای ،دهد ،اما کاربرد هریک از کودهای الی

خاک و بطور کلی ایجیاد بسیتری مناسیب بیرای رشید و تکثيیر

مییذکور تییوأم بییا سییه کییود زیسییتی (ازتوبییاکتر ،سییودوموناس

باکتریها ،زمينه افزای ،رشد ،گل اوری و بهبود خیوان کيفیی

ایروژینوس و باسيلوس سیوبتيليس) تیأثير بيدیتری در افیزای،

زعفران را فراه میاورد ،بنابراین با توجه به ند ،مه کودهای

عملکرد کمی و کيفی زعفران دارد .در بين دو کود الیی دامیی و

زیستی در خصیون بهبیود ویژگییهیای فيزیکیی ،شیيميایی و
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Abstract
In recent years, in order to produce organic products and reduce environmental problems, organic and
biological fertilizers are used to increase soil fertility, eliminate the nutritional needs and to improve of plants
growth. In order to evaluate the effect of organic and biological fertilizers on qualitative and quantitative
traits of saffron, a field experiment was carried out as split plots based on a randomized complete block
design with three replications at the Research Farm of Ardebil Agricultural Research Center during two
growing seasons of 2015-2016 and 2016- 2017. Treatments included three levels of organic fertilizers:
-1
-1
vermicompost (10 t.ha ), manure (25 t.ha ) and control in the main plots, and plant growth promoting
rhizobacteria in four levels including, control, Azotobacter sp. PTCC 1658, Pseudomonas aeroginosa,
Bacillus subtilis and the combination of biofertilizer (A. sp. PTCC 1658+ B. subtilis+ P. aeroginosa( in sub
plots. Bio fertilizers were inoculated on the saffron corms before sowing in the first year and were applied
mixed with irrigation water in the second year. The results indicated that the interaction effects of organic
and biological fertilizers increased the fresh weight of flowers, dry and wet yield of stigma and style and
qualitative compounds including crocin (Color factor), picrocrocin (Taste factor) and safranal (Perfume
factor) compared to control. So that, the application of manure and vermicompost in combination with the
total of bio-fertilizers (A. sp. PTCC 1658+ B. subtilis+ P. aeroginosa), increased the dry matter of stigma
from 0.86 kg.h-1 to 2.93 and 2.7 kg.h-1 respectively. By using manure fertilizer with biofertilizers,
picrocrocin, safranal and crocin, were increased 73, 77 and 83 percent compared to the control respectively.
Based on this experiment results, the combined use of organic and biological fertilizers in addition to
reducing the environmental pollution, can enhance qualities and quantities of yield of saffron through
synergistic effects.

Keywords: Azotobacter, Bacillus subtilis, Manure, Pseudomonas aeruginosus, Safranal, Vermicompost.
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