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امينی فرد ،م.ح ،.افتاده فدافن ،ع ،.مرادی نژاد ،ف ،.و بهدانی ،م .ع .6031 .بررسی تأثير ورمیکمپوست و نيتروکسين بر ویژگییهیای
بنههای دختری و عملکرد گل زعفران ( )Crocus sativus L.سال دوم .زراعت و فناوری زعفران.603-651 :)2(1 ،
چکيده
به منظور بررسی اثرات ورمیکمپوست و نيتروکسين بر صفات بنه و عملکیرد گیل زعفیران ،ازمایدیی در سیال  6031-35بیه صیورت
فاکتوریل بر پایه طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی ،با سه تکرار در مزرعه داندکده کداورزی داندگاه بيرجند اجرا شد .تيمارهای ازمیای،،
شامل ورمیکمپوست در چهار سطح (صفر 63 ،5 ،و  65تن در هکتار) و نيتروکسين در سیه سیطح ( 5 ،3و  63ليتیر در هکتیار) بیهصیورت
مصرف خاکی بودند .نتایج ندان داد ،ورمیکمپوست اثر معنیداری بر صفات بنه (وزن کل بنه ،متوسط وزن تر و خدک بنه دختیری و ططیر
بنه دختری) داشت ،بهطوریکه بيدترین وزن کل بنه در تيمار  65تن در هکتار ورمیکمپوست بیهدسیت امید .همینیين ،نتیایج سیال دوم
ازمای ،،نداندهنده تأثير معنیدار ورمیکمپوست بر صفات گل (تعداد و عملکرد گل  ،عملکرد تر و خدک کلاله) بود ،بهطوریکه بيدیترین
عملکرد کلاله تر و خدک ( 6/10و 3/16گرم در متر مربع به ترتيب) در سطح  63تن در هکتار ورمیکمپوست حاصل شد ،و کمتیرین مدیدار
این صفات در تيمار شاهد ( 3/11و 3/26گرم در متر مربع) مداهده گردید .نيتروکسين نيز بر تعداد ،عملکرد کیل گیل تیر و عملکیرد کلالیه
خدک تأثيرگذار بود .بهطوریکه ،بيدترین ميزان عملکرد کلاله خدک (  3/01گرم در متر مربع) در تيمار  63ليتیر نيتروکسیين در هکتیار و
کمترین مددار این صفت در تيمار شاهد ( 3/21گرم در متر مربع) حاصل گردید .اثرات متدابل ندان داد که ،سطوح مختلف ورمیکمپوست و
نيتروکسين تأثير معنیداری بر متوسط وزن کل بنه ،عملکرد گل ،عملکرد تر و خدک کلاله داشت .بهطیورکلی ،نتیایج بيیانگر تیأثير مثبیت
ورمیکمپوست و نيتروکسين بر صفات بنه و عملکرد گل زعفران بود ،بهطوریکه کاربرد  5ليتر در هکتار نيتروکسين بیه همیراه  63تین در
هکتار ورمیکمپوست را میتوان برای این ازمای ،توصيه نمود.
کلمات کليدی :عملکرد کلاله ،کود بيولوژیک ،کودالی ،گياه دارویی.

 -6استادیارگروه علوم باغبانی و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده ،داندکده کداورزی ،داندگاه بيرجند
-2داندجوی سابق کارشناسی ارشد فيزیولوژی گياهان دارویی ،گروه باغبانی داندکده کداورزی ،داندگاه بيرجند ،ایران
 -0دانديارگروه علوم باغبانی و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده ،داندکده کداورزی ،داندگاه بيرجند
 -1استاد گروه پژوهدی زعفران و مرکز پژوهدی گياهان ویژه منطده داندگاه بيرجند ،ایران
(* -نویسنده مسئول)mh.aminifard@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2018.90069.1240
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مییورد نيییاز گيییاه بابونییه افییزای ،یافییت .مزمییدزاده و پاسییبان

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

(& Pasban, 2007

 )Mohamadzadehبيییان کردنیید ورمییی-

( Rios et al.,

کمپوست از جمله مناسبترین منابع غيرشيميایی تغذییه گيیاهی

 .)1996ویژگیییهییای خییان اییین مزصییول از جملییه امکییان

مزسوک میباشد که در افزای ،عملکرد میزارع زعفیران اییران

بهرهبیرداری چند سیاله در یک نوبت کاشت ،نيیاز بیه اک کیی ،

مثبت ارزیابی شده است .در پژوهدی امينی و همکاران (

علفی ،چندساله ،بیدون سیاطه و دارای بنیه اسیت

Amini

 )etبيیان کردنید ،مصیرف  63تین در هکتیار ورمیی

ابيیاری ان در زمیانهیای غيیر بزرانی نياز ابی سیایر گياهییان

al., 2014

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

کمپوسییت باعییث افییزای ،پيکروکروسییين و کروسییين در کلالییه

انتخیاک نخسیت کدیاورزان اسیتان خراسیان مطییرح کیییرده

زعفران شد .علاوه بر کودهای الی ،کودهای زیستی نيز میتوانند

اسییت ( .)Kakhki & Farahmand, 2012از فاکتورهای اساسیی

برای کداورزی پایدار مناسب باشند .یکیی از کودهیای زیسیتی،

افزای ،عملکرد مزصولات کداورزی ،مصرف نهادهها بیه وییژه

نيتروکسين میباشد که حیاوی میثثرترین بیاکتریهیای تثبيیت

کودهای شيميایی است .اما استفاده زیاد از کیودهیای شیيميایی

کننده نيتروژن از جنس ازتوباکتر و ازوسپریليوم است که علاوه بر

باعیث کاه ،کيفيت توليدات کداورزی ،ایجاد مدکلات مزیيط

تثبيت نيتروژن هوا و متعیادل کیردن جیذک عناصیر غیذایی پیر

زیستی و الودگی اکهای زیرزمينی و تخریب خاک منطده میی-

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

شود ( .)Wu et al., 2004امروزه به دليل افزای ،اهميت مسائل

مزرک رشد گياه مانند اکسين ،ترشح اسيدهای امينیه مختلیف،

زیست مزيطی توجه بيدتری به کودهای زیسیتی و الیی بیرای

سبب رشد و توسعه ریده و انیدامهیای هیوایی گيیاه مییگیردد

جایگزینی کودهای شيميایی شده اسیت

( Pierre Anoshi et al.,

( .)Mrkovacki & Milic, 2001علییپیور و همکیاران (

Alipur

 )Miyandehiگیزارش کردنید کیه کیود زیسیتی

 .)2010با توجه به اینکه کدت زعفران به عنوان مه ترین گيیاه

et al., 2013

دارویی و ادوییهای در اییران عمیدتاً در منیاطق خدیک و نيمیه

نيتروکسين باعث افزای ،وزن تر گل زعفران شید .همینیين در

میییگيییرد (Sepaskhah & Kamgar-

 )Kolahkaj,کود بيولوژییک نيتروکسیين

خدییک کدییور صییورت
2009

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

تزديق کلاهکج (2014

بيدترین اثر را در افزای ،رنگيزههای فتوسنتزی زعفران داشت.

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

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

نيز مدیریت تلفيدی این کودها میبایست ،در توليد این گياه بطور

صنایع غذایی و داروییی ،یکیی از راهکارهیای افیزای ،عملکیرد

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

زعفران ،مدیریت تغذیه مناسب در مزرعه میباشد .بیا توجیه بیه

در سيست های دارای مدیریت پاییدار خیاک مرسیوم مییباشید،

اینکییه تییاکنون گزارشییی در خصییون تییأثير همزمییان ورمییی

ورمیکمپوست اسیت ( .)Liuc & Pank, 2005ورمییکمپوسیت

کمپوست و نيتروکسين بر عملکرد گل وصیفات مربیوب بیه بنیه

غنی از هورمونهای رشد و ویتامينها بیوده و بیه عنیوان ییک

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

افتک ،طوی زیستی مطرح است ( .)Martin et al., 1997نتایج

اجرای این طرح ،مطالعه ه زمان تیأثير سیطوح مختلیف ورمیی

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

کمپوست و نيتروکسين بر عملکرد گل و بنه گياه زعفیران گيیاه

افزای ،ميزان ورمیکمپوست به خاک ،فراهمیی عناصیر غیذایی

دارویی ارزشمند زعفران میباشد تا با انتخاک مناسب از نهیاده-

امینی فرد و همکاران ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای بنههای دختری و عملکرد گل زعفران...
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های الی ،بتوان در جهت توليد پایدار و افزای ،کيفيت این گيیاه

مدت  63دطيده غوطهور شدند و پس از اینکه پیداژههیا در سیایه

دارویی مه دارویی گام برداشت.

خدک شید ،کدیت بنیهها صیورت گرفیت (

مواد و روشها

 .)2011فواصل کاشت بنهها در کرت  63×23سانتیمتر ( 53بنیه

Koocheki et al.,

این ازمای ،به صورت فاکتوریل بر پایه طیرح بلیوکهیای

در متر مربع) و عمق کاشت حدود  65سانتیمتر در نظیر گرفتیه

کامییل تصییادفی بییا سییه تکییرار در مزرعییه تزديدییاتی داندییکده

شد ( .)Alavi Shahri et al., 1994زمیان کاشیت بنیههیا اواخیر

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

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

فاکتورهای مورد مطالعه شامل سطوح مصیرف ورمییکمپوسیت

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

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

به منظور تسهيل در سبزشدن بنهها انجام شد .بعد از ان نيز یک

در هکتار) بود .به منظور تعيين خصوصيات فيزیکیی و شیيميایی

مرتبه سلهشکنی توسط کج بيل و چهار شاخ فلزی با عمیق کی

خاک مزرعه (عمق صیفر تیا  03سیانتیمتیر) و ورمییکمپوسیت

صورت گرفت تا جوانههای گیل بیا سیهولت بيدیتری از خیاک

مصرفی ،نمونهبرداری طبل از شروع ازمای ،انجام شد که نتیایج

بيرون امده و رشد مطلوبی داشته باشند .ابياریهای بعیدی پیس

حاصل از تجزیه خاک و ورمیکمپوست به ترتيب در جداول 6و 2

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

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

ماه و توسط سیيفونی انجیام گرفیت .در طیول مراحیل اجیرای

و مسطح کردن خاک اطدام به کرتبندی زمين نمیوده و کیرت-

ازمای ،هيچگونه افتک ،یا علفک ،و کیود شیيميایی میورد

هایی به ابعاد  2×2متر (چهار متر مربع) ایجاد شد .بين کیرتهیا

استفاده طرار نگرفت و کنترل علیفهیای هیرز از طرییق وجیين

فاصله  53سانتیمتر و بين بلوکها یک متر (با احتسیاک جیوی-

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

های ابياری) در نظر گرفته شد .بنههای مرغوک و یکنواخت (بیا

 63ليتر در هکتار) طبل از ظهور گلها به همراه اولين ابياری به

وزن بين  1تیا  3گیرم ،متوسیط  1گیرم) ،سیال  ،بیدون زخی و

کرتها اعمال گردید .پس از شروع خواک ،بنهها (پیس از حیذف

خراشيدگی و عاری از هر نیوع بيمیاری و از اکوتيی شهرسیتان

اثر حاشيهای به فاصله  3/5متر با هر ضلع کرت) در اردیبهدیت

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

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

مختلیف ورمییکمپوسیت (صیفر63 ،5 ،و  65تین در هکتیار) در

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

کرتها تا عمق 23سانتیمتری با خیاک مخلیوب گردیید .کیود

ططر و وزن تر و خدک بنههای دختری اندازهگيری شد .به دليل

بيولوژییک نيتروکسیين میورد اسیتفاده در ایین تزديیق ،دارای

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

مجموعییهای از بییاکتریهییا تثبيییت کننییده از جیینسهییای

تيمارهییا در سییال اول ،بییرای بررسییی عملکییرد گییل و کلالییه

بود .سه هیر ییک از

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

جنسهای باکتری در هر ميلیليتر نيتروکسين به تعداد  631سلول

شروع گلدهی گلهای زعفران در ساعات اوليه صبح نيمه ابیان

زنده ) (CFUبود .همینیين طبیل از کدیت بنیهها ،نيتروکسیين

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

(ساخته شده از شرکت فناوری زیسیتی اسیيا  -سیاخت اییران)

گلدهی ،گلهیای ظیاهر شیده بیه صیورت روزانیه جمیعاوری،

تهيه شد و بر اساس ندده تيمارهای ازمای ،،پداژهها در غلظیت

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

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

کل بنه ،وزن تر و خدک و همینين ططر بنه دختیری و صیفات

 Azospirillum sp.و

Azotobacter sp.
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مربوب به گل شیامل تعیداد و عملکیرد کیل گیل ،طیول گیل و

 SAS 9.1و مدایسه ميانگينها با ازمون دانکن در سطح احتمیال

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

 5درصد انجام گرفت.

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

هدايت

سديم قابل

الکتريکی

دسترس

پتاسيم قابل
نيتروژن

اسيديته

فسفر قابل دسترس

دسترس

)EC (dS.m-1

Available
)Na (mg.kg-1

)N (%

Available
)K (mg.kg-1

3.1

98

0.08

420.35

pH

Organic
)matter (%

Texture

7.76

0.68

لومی
Loamy

Available
)P (mg.kg-1
60

مواد آلی

بافت

جدول  -2برخی خصوصيات شيميايی ورمیکمپوست استفاده شده
Table 2- Some chemical properties of vermicompost

شاخص

هدايت

کربن آلی

ماده آلی

واکنش

الکتريکی

pH

)EC (dS.m-1

Organic Carbon
)(%

Organic matter
)(%

)N (%

7.7

3.08

9.14

16.8

1.45

نيتروژن

پتاسيم

فسفر

آهن

K
)(%

P
)(%

Fe
)(%

1.75

1.11

1.76

بافت
Texture

ورمیکمپوست
Vermicompost

نتايج و بحث

مربوب به عدم مصرف کود بود .بررسیی اثیر مصیرف کودهیای

تعداد گل

بيولوژیک در کدت زعفران ندان داد که بيدترین تعداد گیل در

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثیرات سیاده تيمارهیای
ازمایدی در سطح  6درصد معنیدار شد ،بیا ایین وجیود کیاربرد

واحد سطح از تيمار  1ليتر در هکتار نيتروکسين بصورت مصیرف
غوطه وری به دسیت

امید (.)Alipur Miyandehi et al., 2013

همزمان تيمارها نتوانست تأثير معنیداری بیر تعیداد گیل داشیته

گلزاری (2016

باشد (جدول  .)0با توجه به نتایج بدست امده از جیدول مدایسیه

باعث افزای ،تعداد گل زعفران شد .به نظر میرسد کود زیسیتی

ميانگينها اثر ساده تيمار ورمیکمپوست ندان داد کیه بالیاترین

نيتروکسين موجب تثبيت نيتروژن هوا ،متعادلتیر کیردن جیذک

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

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

هکتار ورمیکمپوست بدست امد و کمترین ان در تيمیار شیاهد

هورمونهای رشد گياه (شبيه اکسين) ،اسيدهای امينه مختلف و

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

انتی بيوتيکها شده و از ایین طرییق مییتوانید موجیب رشید و

تيمار نيتروکسين ندان داد که بيدیترین تعیداد گیل زعفیران در

توسعه ریده و اندام هوایی و زایدی زعفیران شیده

(Gutierrez-

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

 )Manero et al., 2001که در نتيجه ،مییتوانید باعیث افیزای،

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

تعیداد گیل زعفیران گیردد (.)Alipur Miyandehi et al., 2013

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

کاربرد ورمیکمپوست باعث افزای ،تعداد گیل شید .مطیابق بیا

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

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

بيدترین تعداد گل مربوب به مصرف نيتروکسیين و کمتیرین ان

گزارش کردند کاربرد کود های الی ند ،معنیداری در افزای،

 )Golzari,نيز بيان کردند کاربرد کودهای زیستی

امینی فرد و همکاران ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای بنههای دختری و عملکرد گل زعفران...

تعداد گل زعفران در واحد سطح داشته است .پانیدی (
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Pandey,

مربع) بدست امد (جدول .)3مدابه نتیایج بدسیت امیده نهیوی و

 )2005در ازمایدییات خییود روی گيییاه درمنییه بيییان کییرد کییه

همکاران ( )Nehvi et al., 2010در پژوهدی تأثير مثبت کیاربرد

بکارگيری ورمیکمپوست از طریق بهبیود واکین،هیای حيیاتی

ترکيبی ورمیکمپوست و ازتوباکتر بیر عملکیرد گیل زعفیران را

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

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

افزای ،رشد و نمو و گلیدهی گياهیان مییشیود .در مجمیوع در

بيان کردند ورمیکمپوست با افزای ،جذک عنصر نيتروژن توسط

بررسیهای که بر روی تأثير کاربرد کودهای الیی نظيیر ورمیی-

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

کمپوست و ریز موجودات مختلیف بیر رشید و عملکیرد زعفیران

داشییته باشیید و میییتوانیید باعییث افییزای ،عملکییرد گییل شییود.

انجام شده است مدیخص گردییده کیه کیاربرد ایین کودهیا در

پژوهدگران بيان کردند ورمییکمپوسیت دارای ظرفيیت تبیادل

بسياری از موارد باعث افزای ،عملکرد زعفران شیده اسیت کیه

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

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

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

(.)Aytekin & Ackikgoz, 2008

کمپوست اغلب دارای نيتروژن و فسفر به ميیزان  5تیا  66برابیر
بي ،از خاک بوده و سایر عناصر غذایی ماکرو و ميکیرو نيیز در

عملکرد کل گلتر

ان بي ،از خیاک معمیولی مییباشید

( Bachman & Metzger,

نتایج تجزیه وارییانس ندیان داد ،کیه تیأثير هیر دو عامیل

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

ورمیکمپوست و نيتروکسين و برهمکن ،انها بیر عملکیرد گیل

غذایی توسط ورمیکمپوست میتوانید از دلاییل اصیلی افیزای،

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

عملکرد گل زعفران با کاربرد ورمیکمپوست باشد .همانطور کیه

ساده تيمار نيتروکسين ،بالاترین ميزان عملکیرد گیل زعفیران در

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

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

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

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

چند این کاه ،معنیدار نبیود .در ایین میورد ،اتيیه و همکیاران

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

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

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

های ک ورمی کمپوست را به دليیل تغييیر در شیرایط فيزیکیی،

نيتروکسين در هکتار اختلاف معنیداری وجود نداشت (جیدول.)5

شيميایی و خصوصيات ميکروبی و زیستی مزیيط کدیت اعلیام

همینين با توجه به نتایج بدست امده از جدول مدایسه ميانگين-

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

ها ،اثر ساده تيمار ورمیکمپوست ندان داد کیه بالیاترین ميیزان

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

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

غلظت نمک مزلول ،سیميت ناشیی از افیزای ،غلظیت عناصیر

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

سنگين و یا حضور ترکيبات سنگين برای گياه ذکر کردند.

توجه به نتایج مدایسه ميانگينها بالاترین عملکرد گل زعفران از

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

کاربرد همزمان  5ليتر در هکتار نيتروکسين و  63تین در هکتیار

زیسیتی باعیث افیزای ،عملکیرد گیل زعفیران شید .سیوندارا و

ورمیکمپوست و به ميزان ( 61/00گرم در متر مربیع) بیهدسیت

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

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

زیستی از طریق توليد انیواع اسیيدهای الیی از طبيیل سیيتریک،
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لاکتيک ،ماليک و تارتاریک pH ،خاک را کاه ،میدهید کیه در

کمترین طول گل زعفران شد .بیا توجیه بیه تزديدیات صیورت

نتيجه اسيدی شدن خاک ،دسترسی به سایر عناصرغذایی ماننید

گرفته مدخص شده است که علت کیاه ،رشید و عملکیرد در

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

سطوح بالای ورمیکمپوست میتواند ناشی از شوری زیاد به دليل

میشود ،بنابراین با توجه به موارد بيان شده افزای ،عملکرد گل

اضافه کردن مدادیر زیاد ورمیکمپوست باشد

زعفران با استفاده از ورمیکمپوست و نيتروکسين به صورت ه -

 .)2003از طرفی ازوسپيریلوم و ازتوباکتر با توان تثبيیت زیسیتی

زمان ممکن به نظر میرسد.

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

( Arancon et al.,

عناصر غذایی و توليد هورمونهیای رشید و برخیی ویتیأمينهیا،
متوسط طول گل

سرعت رشید گيیاه را تدوییت مییکنید

( Mrkovacki & Milic,

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر در نيز کاربرد جداگانه

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

ورمیکمپوست و نيتروکسين و همینين اثر متدابل دو تيمیار بیر

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

متوسط طول گل زعفران در سطح 6درصد معنیدار بود (جیدول

نظر میرسد.

 .)0با توجه به نتایج بدست امده اثر ساده تيمار ورمی کمپوسیت،
بالاترین ميزان طول گل ( 16/00ميلیمتر) در تيمار  5کيلیوگرم

عملکرد کلاله تر و خشک

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

نتایج تجزیه واریانس ندان داد که اثر کاربرد ورمیکمپوست

ميلیمتر) بدست امید ،کیه تيمیار  5کيلیوگرم در هکتیار ورمیی

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

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

خدک کلاله زعفران در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول  .)0با

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

توجه به نتایج بدست امیده از اثیر سیاده تيمیار ورمییکمپوسیت

کمپوست اختلاف معنیداری وجود نداشت (جدول  .)5نتیایج اثیر

بالاترین ميزان عملکرد خدک کلاله زعفران در تيمار  63تین در

متدابل تيمارها ندیان داد ،بالیاترین ميیزان متوسیط طیول گیل

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

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

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

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

همینين اثر ساده تيمیار نيتروکسیين ،بالیاترین ميیزان عملکیرد

ان ( 3/1ميلیمتر) از تيمار مصرف  65تن ورمیکمپوست و عیدم

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

مصرف نيتروکسين (شاهد) بهدست امد (جدول .)3

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

کودهای الی از جمله ورمیکمپوست با اصلاح اسيدیته خاک

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

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

اختلاف معنیداری وجود نداشت (جدول  .)5بیا توجیه بیه نتیایج

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

مدایسه ميانگينها بالاترین عملکرد تر و خدک کلاله بیهترتيیب

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

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

موجب ان کاربرد ه زمان کود ورمیکمپوست و کود نيتروکسين

در هکتییار نيتروکسییين و  63تیین در هکتییار ورمیییکمپوسییت و

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

کمترین ان در شاهد بهترتيب به ميیزان  3/56و  3/62گیرم در

این ازمای ،کاربرد  65تن ورمیکمپوست به تنهایی باعث ایجاد

متر مربع بهدست امد (جدول .)3برخلاف نياز کودی ک زعفیران

امینی فرد و همکاران ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای بنههای دختری و عملکرد گل زعفران...
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حدود  61تیا  13درصید تغييیرات عملکیرد گیل و کلالیه ان بیه

کردند ،خاکهای حاوی ورمیکمپوست معمولاً نيتروژن ،فسیفر و

متغيرهییای مربییوب بییه خییاک از جملییه مییواد الییی بسییتگی دارد

پتاسي بيدتری نسبت به خاکهیای فاطید ان داشیته و غنیی از

( & Rezaian

هورمونهای رشد و ویتأمينها میباشد که بیه رشید و افیزای،

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

 )Paseban, 2007گزارش کردند کیه اسیتفاده از کودهیای الیی

وزنتر و خدک گياه کمیک مییکنید .کیود نيتروکسیين حیاوی

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

باکتریهای هميار ازادزی از جمله ازتوباکتر و ازوسیپيریلوم میی

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

باشد.

جدول  -3تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) خصوصيات گل زعفران تحت تيمارهای ورمیکمپوست و نيتروکسين در سال دوم آزمايش
Tables 3- Analysis of variance (mean of squares) for flower characteristics under Vermicompost and Nitroxin in the second
year of saffron

تعداد گل

عملکرد کل گل تر

متوسط طول گل

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تر

Number of
flower

Total yield of
fresh flower

Average length
of flower

Yield of dry
stigma

Yield of fresh
stigma

درجهآزادی

منابع تغييرات

df

S.O.V

96.33ns

23.87ns

*31.175

0.007ns

0.050ns

2

**1050.51

**240.95

**117.77

**0.067

**1.20

3

**1331.08

*35.31

**49.84

*0.045

*0.36

2

185.04ns

**32.86

**50.86

*0.032

**0.57

6

74.78

8.61

7.48

0.011

0.087

22

23.80

24.53

4.06

25.28

24.85

-

بلوک
Block

ورمیکمپوست
Vermicompost

نيتروکسين
Nitroxin

ورمیکمپوست×نيتروکسين
Vermicompost × Nitroxin

خطا
Error

ضریب تغييرات
)C.V. (%

 ** ،nsو * به ترتيب غير معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد.
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively.

جدول  -4اثرات غلظتهای مختلف ورمیکمپوست بر خصوصيات گل زعفران در سال دوم آزمايش
Tables 4- Effects of vermicompost concentrations on characteristics of saffron in second year of study

تعداد گل

عملکردکل گلتر

متوسط طول گل

عملکرد کلالهتر

عملکرد کلاله خدک

ورمیکمپوست

Number of flower
)(per.m-2
24c
32.88b
49.77a
38.66b

Total yield of fresh flower
)(g.m-2
4.90c
11.39b
16.54a
15a

Average length
)of flower (mm
63.10b
71.33a
68.93a
65.64b

Yield of fresh
)stigma (g.m-2
0.77c
1.03bc
1.62a
1.31b

Yield of dry stigma
)(g.m-2
0.21c
0.27bc
0.41a
0.33ab

Vermicompost
)(t.ha-1
0
5
10
15

حروف مدابه در هر ستون اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد ازمون چند دامنهای دانکن ندارند.
Similar letters in each column was not significant at 5% level based on DMRT.
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جدول  -5اثر سطوح مختلف نيتروکسين بر خصوصيات گل زعفران در سال دوم آزمايش
Tables 5- Effects of Nitroxin on characteristics of saffron flower in second year of study

تعداد گل
Number of flower
)(per.m-2
24.70b
38.91a
45.33a

عملکرد کلاله

عملکرد کل گل تر
Total yield of fresh
flower
)(g.m-2

متوسط طول گل

عملکرد کلالهتر

Average length of
)flower (mm

Yield of fresh stigma
)(g.m-2

9.98b
12.86a
13.04a

1.01b
1.18ab
1.36a

67.16ab
69.33a
65.26b

نيتروکسين

خشک
Yield of dry
stigma
)(g.m-2
0.24b
0.32ab
0.36a

Nitroxin
)(L.h-1
0
5
10

حروف مدابه در هر ستون اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد ازمون چند دامنهای دانکن ندارند.
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT.

جدول  -6تجزيه واريانس خصوصيات بنه زعفران تحت تيمارهای ورمیکمپوست و نيتروکسين
Tables 6- Analysis of variance for saffron corm characteristics under vermicompost and Nitroxin treatments

وزن کل بنه های
دختری در هر بوته

تعداد بنه دختری
در هر بوته

متوسط وزن

متوسط وزنتر بنه

قطر بنه

Total weight of
cormel per plant

Number of
cormel per
plant

خشک بنه دختری

دختری

دختری

درجهآزادی

منابع تغييرات

Average weight
of dry corm

Average weight
of fresh corm

Diameter of
corm

df

S.O.V

5.22ns

0.083ns

0.25ns

0.63ns

6.60ns

2

بلوک

**114.27

*5.66

**1.88

**18

**65.23

3

*53.91

*6.58

0.58ns

8.19ns

*35.29

2

**44.04

1.027ns

**0.95

*8.88

20.42ns

6

11.43

1.65

0.22

2.72

9.48

22

12.80

28.62

23.77

27.23

12.49

-

Block

ورمیکمپوست
Vermicompost

نيتروکسين
Nitroxin

ورمی-
کمپوست×نيتروکسين
× Vermicompost
Nitroxin

خطا
Error

ضریب تغييرات
)C.V. (%

 ** ،nsو * به ترتيب غير معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد.
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively.

که علاوه بر تثبيیت ازت اتمسیفری در مزیيط ریدیه گيیاه،

ازتوبیاکتر بیه

اثبیات رسیيده اسیت ( Nieto & Frankenberger,

توانایی ساخت و ترشح مدداری مواد بيولوژیکی فعال مانند اسیيد

 ،)1989بنابراین باکتریهای موجود در نيتروکسين میتواننید بیا

پنتوتنيک ،اکسينها و ویتامينهای  ،Bو جبيرلينها را دارند کیه

سایر ميکروارگانيس های ریزوسیفر اثیر هی افزاییی و همکیاری

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

مفيدی بر گياهان داشته و موجب افزای ،عملکرد تیر و خدیک

عناصر غذایی و در نهایت افزای ،وزنتر میگردنید

( Jia et al.,

کلاله زعفران شوند.

 .)2004علاوه بر تأثير مستدي باکتریها در جذک عناصر غیذایی،
ميکروارگانيس های کودزیستی از روشهای دیگری نيز بر رشید
گياه تأثير مثبت دارند .از جمله اینکه ،توليد سيتوکينين در حضور

تعداد و و وزن کل بنه

نتایج تجزییه وارییانس (جیدول )1حیاکی از ان اسیت کیه

امینی فرد و همکاران ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای بنههای دختری و عملکرد گل زعفران...
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نيز استفاده از کودهای الی را عاملی مثثر بر افزای ،رشد و تعداد

درصد بر تعداد بنه دختری اثر معنیداری داشتند .بطوری که اثیر

بنه زعفران معرفی کرد .افزودن ورمییکمپوسیت بیه عنیوان بیه

ساده سطوح تيمار ورمیکمپوست (جدول  )1ندان داد بيدیترین

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

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

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

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

رشد بنهها

 )Nehvi et al.,کیه در نتيجیه افیزای،

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

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

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

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

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

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

بدست امد .از طرفی نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1ندان می-

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

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

میشوند بطور معنیدار افزای ،یافت .انها بيان کردند ،بالیاترین

ساده ورمیکمپوست و کیاربرد هی زمیان نيتروکسیين و ورمیی-

عملکرد در تيمار مصرف کود ورمییکمپوسیت و ترکيیب کودهیا

کمپوست معنیدار بود و اثرات ساده نيتروکسين درسطح  5درصد

حاصل شد و با کاربرد کیود ورمییکمپوسیت و ترکيیب کودهیا،

معنیدار شد .اثر متدابل (جدول  )3ندان میدهید کیه بيدیترین

ميزان وزنتر و اک بنه درخاک نسبت به شاهد افیزای ،معنیی-

ميزان این شاخص در سطح تيماری  65تین ورمییکمپوسیت در

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

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

توان به تأثير مثبت کیود نيتروکسیين در فیراه اوری ترکيبیات

هر بوته مییباشید .در ایین ارتبیاب رضیوانی مدیدم و همکیاران

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

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

است .زیرا باکتریهای موجود در کیود بيولوژییک نيتروکسیين،

انواع کودهای الی ،در سالهای ابتدایی پس از کاشت بنه ،عمدتاً

علاوه بر تثبيت نيتروژن هوا و متعادل کردن جذک عناصر اصیلی

باعث افزای ،تعداد و وزن بنههای دختری در واحد سیطح میی-

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

شود .انها با مداهده افزای ،تعداد و وزن بنیههیای زعفیران در

مزرک رشد گياه نظير انواع هورمون هیای تنظیي کننیده رشید

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

مانند اکسين همینين ترشح اسيدهای امينه مختلف ،انواع انتیی

فراهمی بيدتر عناصر غذایی به ویژه نيتیروژن و فسیفر و بهبیود

بيوتيک و غيره موجب رشد و توسعه ریده و طسمتهای هیوایی

خصوصيات فيزیکی و بيولوژیکی خاک ناشی از افزای ،ماده الی

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

( Farokhshahe,

انها به اندام های زیرزمينی و بنه زعفران شده است( Koocheki

 )2011ندان داد که مصرف کود الی ورمیکمپوست بر وزن تک

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

بنه و عملکرد ان تأثير گذاشته و توانسته با افزای ،ميیزان میاده

(2009

 )Omidi et al.,کیه گیزارش کردنید بيدیترین وزن بنیه

خدک بنه بر ميزان عملکرد تأثير بگیذارد .تيمیوری و همکیاران

زعفران در تيمار نيتروکسين خالص حاصل شد مطابق میباشید.

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

بهدانی

 )Behdani,در یک ازمای ،سه سیاله بيیان کیرد

تعداد بنیههیای زعفیران را در نتيجیه کیاربرد کودهیای دامیی و

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

()Amiri, 2008

 )Omidiتیأثير

خاک دانسیتند .در ازمیای ،مدیابه فرخدیاهی

کمپوست زباله شهری مدیاهده نمودنید .اميیری

شیده (2010

(2005

افیزای ،داد .اميیدی و

همکیاران (et al., 2009
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نيتروکسين را بر رشد بنه و کيفيت کلاله بسيار بيدتر و در میورد

کمپوست و ترکيیب کودهیا ،ميیزان وزن تیر و اک بنیه درخیاک

سایر صفات رویدی و زایدی مساوی بیا کیود شیيميایی بیراورد

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

کردند .این گونه میتوان نتيجه گرفت که ترکيب انواع باکتریها

کردن عناصر غذایی ،انها را به شکل طابل جذک در خاک نگیه

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

میدارد .همینين ورمیکمپوست با برخورداری از پتانسيل بالا در

ورمیکمپوست با تأثير بر ميزان دسترسی و تأمين عناصیر میورد

نگهداری و ازادسازی عناصر ،ندی ،عمیدهای در بیروز خاصیيت

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

بافری در خاک داشته و از تغييرات شدید  pHجلوگيری مییکنید

رویدی و زای ،اندام زیرزمينی

میشود (.)Sabti et al., 2009

( )Asadi Rahmani & Samavat, 1999که تمامی این موارد بیه
بالاتر رفتن وزن بنه کمک میکند .از عوامل بيولوژیکی متیاثر از

متوسط وزن تر و خشک بنه دختری

مواد الی خاک میتوان به ند ،انهیا بیه عنیوان منبیع انیرژی

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1ندان میدهد کیه متوسیط

متابوليسمی برای فعاليت ميکروکها و موجودات زنیده ،تیأثير ان

وزن تر و خدک بنه دختری با کاربرد ورمیکمپوست در سطح 5

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

درصد معنیدار شد .اما اثر سیاده نيتروکسیين روی متوسیط وزن

فسیفر ،گیوگرد و عناصیر کی مصیرف) بیرای گيیاه اشیاره کییرد

بنه دختری معنیدار ندد .همینين اثر متدابل ورمی کمپوسیت و

 ،)Haynes,که این ویژگیها میتوانید روی وزن بنیه اثیر

(1996

نيتروکسين بر روی این صفات معنیدار گردید .اثر ساده سیطوح

بگذارد .مدابه این ازمایدات شارما و همکاران

تيمار ورمیکمپوست (جدول  )1ندان داد که بيدترین مددار وزن

 )2005بيان کردند که ورمیکمپوسیت ظرفيیت تبیادل بيدیتر و

تر و خدک بنه دختری در سطح  65تن در هکتار ورمیکمپوست

پتانسيل اکسيداسيون بالا و در برگيرنده عناصیری اسیت کیه بیه

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

راحتی در دسترس گياه طرار مییگيرنید کیه ایین شیرایط وییژه

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

میتواند باعث افزای ،وزن بنه زعفران شود.

( Sharma et al.,

کمترین ميزان وزن خدک بنه در سطح تيماری شاهد به مدیدار
 6/15گرم بهدست امد.
مدابه این ازمیای ،تيمیوری و

قطر بنه دختری
همکیاران ( Teimori et al.,

نتایج تجزیه واریانس ندان داد ،اثر تيمارهای کودی ورمیی-

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

کمپوست و نيتروکسين هرکدام به تنهایی بر متوسیط ططیر بنیه

وزن کل بنههای زعفران را در نتيجه کیاربرد کودهیای دامیی و

دختری معنیدار بودند (جدول .)1در این ازمای ،متوسط ططر بنه

کمپوست زبالیه شیهری مدیاهده نمودنید .بهیدانی و همکیاران

دختری در سطح  6درصد با تيمار ورمیکمپوست و  5درصید بیا

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

تيمار نيتروکسين معنیداری شد.

در زعفران موجب اطزای ،وزنتر بنهها میشود .همینين امينیی
و همکاران ( )Amini et al., 2014بيان کردند که عملکرد کيفیی
و کمی و ميزان اک بنه دختری در خاک با مصرف کودهای الیی
و زیستی که باعث زهکی ،خیاک و اک شیدند بطیور معنییدار
افزای ،یافت .انها مداهده کردند بالاترین با کاربرد کود ورمی-

امینی فرد و همکاران ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای بنههای دختری و عملکرد گل زعفران...
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جدول  -7اثرات غلظتهای مختلف ورمیکمپوست بر ويژگیهای رشدی بنه زعفران
Tables 7- Effects of Vermicompost concentrations on corm growth characteristics of saffron

وزن کل بنه های دختری

تعداد بنه دختری در

متوسطوزنتر بنه

در هر بوته

هر بوته

دختری

Total weight of
cormel per plant
)(g

Number of cormel
per plant

Average weight of
fresh cormel
)(g

متوسطوزنخشک بنه
دختری

قطر بنه دختری

ورمیکمپوست

22.60c

3.88b

5.26bc

Average weight of
dry
cormel
)(g
1.45c

Diameter of
cormel
)(mm

Vermicompost
)(t. ha-1

22.69b

0

24.90bc

5.55a

4.60c

1.86bc

22.89b

5

27.10b

4.66ab

6.62ab

ab

2.12

28.50a

10

30.98a

3.88b

7.71a

2.54a

24.50b

15

حروف مدابه در هر ستون اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد در ازمون چند دامنهای دانکن ندارند.
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT.

جدول  -8اثرات سطوح مختلف نيتروکسين بر ويژگیهای رشدی بنه زعفران
Tables 8- Effects of Nitroxinon corm growth characteristics of saffron

وزن کل بنه های دختری

تعداد بنه دختری در هر

متوسطوزنتر بنه

در هر بوته

بوته

دختری

Total weight of cormel
per plant
)(g

Number of cormel
per plant

Average weight of
fresh cormel
)(g

24.37b
28.60a
26.21ab

4.25ab
3.91b
5.33a

6.87a
6.10a
5.22a

متوسطوزنخشک بنه
دختری

قطر بنه دختری

Average weight of
dry
cormel
)(g
2.23a
2.03a
1.75a

نيتروکسين

Diameter of
cormel
)(mm

Nitroxin
)(L.h-1

22.75b
26.10a
25.08ab

0
5
10

حروف مدابه در هر ستون اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد در ازمون چند دامنهای دانکن ندارند.
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT.

اثر ساده سطوح تيمار ورمیکمپوست ندان داد که بيدیترین

مواد تغذیهای میتواند باعث افزای ،اندازه بنه و بزرگتر شدن ان

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

شود .همینين استفاده از کودهای الی باعث بهبیود خصوصیيات

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

فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیکی خاک،

مییشیود ( Myers et al.,

متر مداهده شد (جدول  .)1همینين اثر ساده سطوح نيتروکسين

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

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

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

در هکتار به مددار  21/63ميلیمتیر و کمتیرین مدیدار در سیطح

میدهد که این نيز میتواند یکی دیگر از دیگیر دلاییل افیزای،

تيمار شاهد به مددار  22/15ميلیمتر دیده مییشیود (جیدول.)1

اندازه ططر بنه با مصرف ورمیکمپوست باشد .همینیين کیاربرد

اميیدی و همکیاران ( Omidi et al.,

کودهای الی باعث تغليظ شيره سیلولی شیده کیه در نتيجیه ان

 )2009مطابدت دارد .پژوهدگران بيیان کردنید ورمییکمپوسیت

پتانسيل سلولهای ریده ک میشود و اک و مواد غذایی مزلول

باعث افزای ،فعاليتهای ميکروبی ،وجود تنظي کنندههای رشد

بيدتری از مزيط اطراف جذک مییشیوند ،بنیابراین بیا افیزای،

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

کد ،پذیری دیواره سیلول و میواد مزلیول درون ان ،ارتدیای

نتایج این ازمای ،با نتیایج

شود

(2007

 ،)Zaller,بنابراین دسترسی اسان بیه هورمیونهیا و

طول ،وزن سلول و ریده مداهده میشود

(.)Hardtke, 2003
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همانطور که گفته شد در این ازمای ،نيتروکسين نتوانسیت

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

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

تيمار نيتروکسين بهدست امد انها علت این افزای ،ترشح مواد

نتیایج اميیدی و همکیاران ( )Omidi et al., 2009مطابدیت دارد

مزرک رشد ،فراهمی ترکيبات متعدد و در نتيجه جیذک عناصیر

انها گزارش دادند سطوح مختلف کود شيميایی و زیستی تیأثير

اصلی پرمصرف و ریز مغذیها عنوان کردند.

جدول  -9اثر متقابل ورمیکمپوست و نيتروکسين بر خصوصيات گل و بنه زعفران در سال دوم آزمايش
Tables 9- Interactive effects of vermicompost and Nitroxin on characteristics of saffron flower and corm in second year of
study.
سال دوم )(2016
Second year

نيتروکسين

وزن کل بنه های دختری در

عملکرد کلاله

هر بوته

خشک

Total weight of cormel
per plant
)(g
15.48e

Yield of dry
stigma
)(g.m-2
0.12d

0.51d

30.33abc

0.34bc

1.10bcd

5.72c

22d

0.16cd

0.70cd

4.66c

10

24.37cd

0.22bcd

0.95bcd

5.00c

0

24.69cd

0.19bcd

0.48d

15.50ab

5

25.65bcd

0.39ab

1.67ab

13.69ab

10

25.71bcd

bcd

0.28

Nitroxin
)(L.h-1

عملکرد کلاله تر

عملکرد کل گل تر

Yield of fresh
stigma
)(g.m-2

Total yield of fresh
flower
)(g.m-2
4.33c

0
5

abcd

1.21

ab

13.93

0

27.04abcd

0.57a

2.08a

18.33a

5

28.58abc

0.37bc

1.59abc

17.35ab

10

31.94ab

0.32bcd

1.37abcd

16.66ab

0

32.35a

0.32bcd

1.05bcd

11.89b

5

28.64abc

0.35bc

1.51abc

16.45ab

10

ورمیکمپوست
Vermicompost
)(t. ha-1

0

5

10

15

حروف مدابه در هر ستون اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد ازمون چند دامنهای دانکن ندارند.
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT.
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و خدک کلاله و عملکرد کلاله را افزای ،داد که سطوح  5و 63
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Abstract
The effects of applications of vermicompost and nitroxin on corm characteristics and flower
yield of saffron were evaluated under field conditions in the research farm of Birjand University,
Iran, during the cropping year 2015-2016. Treatments were of four levels of vermicompost (0, 5, 10
and 15 t.ha-1) and three levels of nitroxin (0, 5 and 10 L.ha-1). This experiment was carried out as
factorial based on randomized completely block design with three replications. The results showed
that vermicompost improved the corm vegetative indices (total weight of corm, average fresh and
dry weight of cormel and diameter of cormel). The highest total weight of corm was obtained in
plants treated with 15 t.ha-1 vermicompost. Also results showed that vermicompost improved the
saffron flower characteristics (flower number and fresh total yield, flower length, stigma fresh and
dry yield) in second year of study. The highest stigma fresh (1.63 g.m-2) and dry (0.41 g.m-2) yield
were obtained in plants treated with 10 t.ha-1 vermicompost, while the lowest values (0.77 and 0.21
g.m-2) were recorded in the control. Application of different levels of nitroxin has a positive effect
on flower number and fresh total yield, stigma dry yield in the second year of the experiment. The
highest stigma dry yield was observed in 10 L.ha-1 nitroxin (0.36 g.m-2), while the lowest value was
recorded in control (0.24 g.m-2). Application of different levels of vermicompost and nitroxin had a
positive effect on the total weight of corm, average flower length and stigma fresh yield. Thus, the
results showed that 5 L.ha-1 nitroxin and 10 t.ha-1 vermicompost had a significant impact on
replacement corm characteristics and flower yield of saffron.
Keywords: Medicinal plant, Organic fertilizers, Biofertilizers, Stigma yield.
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