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اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از
ویژگیهای خاک در کشت زعفران ()Crocus sativus L.
اعظم فعلی ،1سعیده ملکی فراهانی ،*2حسین بشارتی
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،مژسسه تحقیقات خاك و آب ،کرج ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1301/90/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1301/11/19 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی ،شیمیایی و زیستی بر ویژگیهای گیاه و خاک در کشت زعفران ()Crocus sativus L.
آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه زعفران شش ساله دانشگاه شاهد
تهران در سال زراعی  59-59انجام گرفت .عامل اول کود شیمیایی نیتروژن (اوره) ،در سه سطح (صفر 95 ،و  055کیلوگرم در
هکتار) و عامل دوم کودهای آلی و زیستی مختلف در چهار سطح (شاهد ،ورمی کمپوست ،ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه
حاوی سودوموناس و باسیلوس و تلفیق ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه و ورمی کمپوست) بود .نتایج آزمایش نشان داد که
تیمارهای کودی عملکرد کمی و کیفی زعفران و ویژگیهای خاک را بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار دادند .تلفیق
ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین اثر معنیدار را در افزایش عملکرد کمی و بهبود ویژگیهای خاک
داشت .بهطوریکه در این تیمار  94/6درصد عملکرد خشک کالله 66/66 ،درصد نیتروژن خاک 66/95 ،درصد ماده آلی خاک و
 99/69درصد فسفر قابل جذب خاک نسبت به شاهد افزایش یافت .نتایج این آزمایش نشان داد که بهجز تلفیق ورمیکمپوست با
 95کیلوگرم در هکتار کود اوره در اکثر موارد در تلفیق سایر تیمارهای کودی با یکدیگر نسبت به شاهد برتری معنیداری
مشاهده نشد .بهطورکلی در کشت زعفران کاربرد تلفیقی ورمیکمپوست بههمراه نصف مقدار کود اوره توصیهشده میتواند باعث
افزایش عملکرد گیاه و بهبود ویژگیهای خاک شود.
کلیدواژهها :باسیلوس ،ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه ،سودوموناس ،فسفر قابل جذب ،ورمیکمپوست.
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 .1مقدمه

ورمیکمپوست و ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه

زعفران ( )Corcus sativus L.گیاهی از تیره زنبقیان

جزء مهمترین کودهای آلی میباشند .ورمیکمپوست

( ،)Iridaceaeاست ،که بهعنوان یک محصول استراتژیک

فضوالت کرم بههمراه درصدی از مواد آلی و غذایی بستر

و ارزشمندترین گیاه بومی ایران و گرانترین گیاه دارویی

بههمراه آنزیم و ویتامین و الشه کرمها

است.

جهان محسوب میشود .قدمت کشت آن در مناطق

ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه یا اصطالحاً  0PGPRبه

جنوبی و مرکزی خراسان به بیش از  695سال میرسد

گروه وسیعی از باکتریهای مفید خاکزی اطالق میشوند

[ .]9با وجود اینکه ایران با تولید ساالنه  455تن زعفران

که وقتی در کنار گیاه بهعنوان میزبان رشد میکنند ،رشد

خشک از سطح بیش از  65هزار هکتار اراضی زراعی،

گیاه را تحریک نمایند .آزمایشهای مختلف نشان داده که

عمدهترین تولیدکننده این محصول در دنیا محسوب

در حال حاضر از بین کودهای آلی ورمیکمپوست و

میشود؛ ولی حداکثر مقادیر عملکرد زعفران در ایران

کودهای زیستی بهدلیل خواص و مزیتهای مطلوب

حدود  6/9و بهطور متوسط  9/56کیلوگرم در هکتار بوده

فراوان در مدیریتهای کوددهی تلفیقی بسیار موفق ظاهر

که در مقایسه با کشورهایی مانند اسپانیا با  09و پاکستان

شدهاند [ .]05در آزمایشی روی زعفران کاربرد

با  5کیلوگرم تفاوت قابلمالحظهای وجود دارد [ .]6از

ورمیکمپوست

[.]9

اینرو ضرورت دارد تا راهکارهایی در جهت بهبود

پژوهشهای زیادی انجام شده که اثرات مثبت تلفیق

عملکرد زعفران در ایران ارائه گردد .یکی از عوامل مهم

ورمیکمپوست با کودهای شیمیایی را گزارش کردهاند که

در این زمینه ،بهبود حاصلخیزی خاک و مدیریت تغذیهای

از میان آنها میتوان به مطالعات اثر تلفیقی

گیاه از طریق کاربرد کودهای آلی و معدنی میباشد .در

ورمیکمپوست و کود شیمیایی روی زعفران [ 05و ]06

این رابطه کاربرد توام کودهای معدنی و آلی نه تنها مقدار

اشاره کرد .اکثر مطالعات به بهبود ویژگیهای خاک در

کاربرد کودهای شیمیایی را کاهش میدهد ،بلکه به ذخیره

نتیجه کاربرد ورمیکمپوست در خاک اشاره دارد .برای

انرژی ،کاهش آلودگی محیط زیست ،و بهبود شرایط

مثال آزمایشها نشان میدهند که کاربرد ورمیکمپوست

خاک کمک خواهد نمود.

سبب افزایش عناصر کممصرف و پرمصرف ،کربن آلی،

سبب افزایش گلدهی شد

کودهای آلی حتی در مقادیر جزیی میتوانند اثرات

زیستتوده میکروبی و فعالیت آنزیمی ،تخلخل و ظرفیت

مثبتی در ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک

نگهداری آب ،تولید هورمونهای رشد گیاهی و تولید

اعمال کنند .بهویژه اینکه مقدار ماده آلی در بیشتر از 65

اسیدهای آلی در خاک میشود [ 5و  .]45مطالعات زیادی

درصد از خاکهای زیر کشت ایران کمتر از یک درصد و

اثرات مثبت کود زیستی را بر رشد گیاهان گزارش

در بخش قابلتوجهی از آنها کمتر از نیم درصد است .در

کردهاند؛ پارای و همکاران ( )4509در آزمایشی بر روی

اکثر مناطق مورد کشت زعفران (مناطق خشک و

گیاه زعفران گزارش کردند که کاربرد کود زیستی

نیمهخشک) نیز این مسئله صدق میکند .لذا کاربرد

 PGPRحاوی باکتریهای باسیلوس و سودوموناس از

کودهای آلی و مدیریت تغذیه تلفیقی در زراعت زعفران

طریق رشد و بزرگتر کردن بنهها سبب افزایش عملکرد

بهمنظور افزایش عملکرد و بهبود خواص خاک بسیار
حائز اهمیت است [.]44

1. Plant growth-promoting rhizobacteria
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زعفران شد [ .]05امینی و همکاران ( )4509در آزمایشی

ورمیکمپوست به مقدار ده تن در هکتار در شهریور قبل

گزارش کردند که کاربرد کود زیستی فسفره حاوی

از گلدهی ،با خاک مخلوط شد .کود اوره در مقادیر

باکتریهای حلکننده فسفر حاوی سودوموناس و

مشخص ،بهصورت تقسیطشده قبل از گلدهی در مهرماه

باسیلوس سبب افزایش معنیدار عملکرد زعفران شد

و بعد از گلدهی به کرتها افزوده شد .کود زیستی حاوی

[ .]05با توجه به اهمیت تولید گیاه دارویی زعفران و

باکتریهای محرک رشد بههمراه آب مقطر با تراکم

مصارف گسترده آن در صنایع مختلف ،این تحقیق در

جمعیت  056گرم بر لیتر قبل از گلدهی در شهریورماه به

راستای کشاورزی پایدار با هدف حصول عملکرد کمی و

کرتهای مربوطه اضافه شد [ .]9آبیاری بهصورت کرتی

کیفی مطلوب انجام شده است ،که طی آن تأثیر

انجام شد .مبارزه با علفهای هرز در چندین نوبت به

کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و

روش وجین دستی انجام گرفت .سلهشکنی بهصورت

کیفی و ویژگیهای خاک در کشت زعفران ارزیابی شده

خراشدهی سطحی قبل از گلدهی بهمنظور خروج بهتر

است.

گلها انجام شد .تیمارها بهمدت شش سال روی کرتها
اعمال شدند .در سال ششم ،جهت بررسی عملکرد

 .2مواد و روشها

زعفران در زمان گلدهی از نیمه آبان تا نیمه آذر ،با حذف

این تحقیق در مزرعه پژوهشی زعفران دانشکده کشاورزی

اثر حاشیه ،تمامی گلها از چهار ردیف میانی برداشت

دانشگاه شاهد با عرض جغرافیایی  99درجه و  99دقیقه

شد .شاخصهایی نظیر؛ عملکرد تازه گل ،تعداد گل در

شمالی و طول جغرافیایی  90درجه و  96دقیقه شرقی و

واحد سطح و عملکرد خشک کالله بهعنوان عملکرد کمی

ارتفاع  0564متر از سطح دریا ،در سال زراعی  59-59به

و درصد سافرانال ،پیکروکروسین و کروسین کالله طبق

اجرا درآمد .آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو عامل در

استاندارد ملی ایران [ .]06بهعنوان عملکرد کیفی زعفران

قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در

اندازهگیری شدند .قبل از خشکشدن برگها در بهار،

کرتهایی به ایعاد  4در  9متر به اجرا درآمد .عامل اول

نمونهبرداری از زمین بهمنظور اندازهگیری ویژگیهای

مشتمل بر مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن (اوره) در

فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد .از هر کرت  9نمونه

سه سطح؛ صفر 95 ،و  055کیلوگرم در هکتار مقدار

تصادفی از عمق  5-95سانتیمتری زمین بهوسیله اوگر

توصیه کودی بر اساس آزمون خاک و میزان نیاز گیاه و

برداشته و یک نمونه مرکب از آنها تهیه شد .ویژگیهای

عامل دوم شامل؛ کودهای آلی و زیستی مختلف در چهار

فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله؛ ظرفیت زراعی (،)FC

سطح بدون کود ،ورمیکمپوست (تهیهشده از مؤسسه

اسیدیته ( ،)pHهدایت الکتریکی ،درصد کربن آلی خاک

تحقیقات خاک و آب) ،کود زیستی  PGPRحاوی

به روش والکی و بالک ،مواد آلی خاک ،نسبت ،C/N

باکتریهای سودوموناس و باسیلوس (تهیهشده از

درصد نیتروژن کل به روش کجلدال و فسفر قابل جذب

سویههای مؤسسه تحقیقات خاک و آب) ،ترکیب کود

به روش اولسن اندازهگیری شدند [ 40 ،00 ،4و .]44

زیستی با ورمیکمپوست بود .تراکم کاشت زعفران 65

تجزیهوتحلیل دادهها به روش آزمون دانکن و با استفاده از

بوته در متر مربع بود .بنابر یافتههای پژوهشگران برای

نرمافزار  SASنسخه  9.0انجام گرفت و رسم نمودارها با

کاشت از بنههای  6تا  05گرمی استفاده شد .کود

استفاده از نرمافزار  EXCELانجام گرفت.
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جدول  .7خصوصیات شیمیایی خاک قبل از کشت
ظرفیت

کربن

نیتروژن

واکنش

هدایت

گل

الکتریکی

درصد

مواد

خنثیشونده زراعی

اشباع

آلی

کل

اشباع

)(dS.m

()%

()%

()%

()%

()%

6/9

6/69

95

05/9

49/9

5/69

5/56

فسفر

پتاسیم

مس

روی

منگنز

آهن

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

49

956

0/96

5/56

09/54

9/94

جدول  .0نتایج حاصل ازآزمون تجزیه کود ورمیکمپوست
واکنش گل
اشباع
6/9

هدایت

کربن

نیتروژن

الکتریکی

آلی

کل

)(dS.m

()%

()%

6/40

06/9

4/49

فسفر

پتاسیم

مس

روی

منگنز

آهن

کلسیم

منیزیم

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(meq/l

)(meq/l

0545

5995

6/049

96/69

95/9

69

9/4

00/6

 .3نتایج و بحث

ویژگیهای میکروبی و بیولوژیکی محیط کشت ،تنظیم ،pH

 .1.3عملکرد کمی و کیفی گل و کالله

افزایش معنیدار ظرفیت نگهداری آب در محیط کشت و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده و متقابل

همچنین برخورداری این کودها از عناصر غذایی میباشد [5

تیمارهای کودی بر تعداد گل ،عملکرد تر گل و عملکرد

و  .]45آزمایشها ثابت کرده است که ترکیب ورمیکمپوست

خشک کالله در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

با کود شیمیایی میتواند رشد گیاه ،و عملکرد محصول را

(جدول  .)9بر اساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین عملکرد

بهتر از ورمیکمپوست تنها افزایش دهد ،که با نتایج این

کمی در تیمار تلفیق ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار

آزمایش مطابقت دارد [ .]9دالیل افزایش عملکرد در کود

کود شیمیایی مشاهده شد؛ گرچه بین این تیمار با تیمار کود

زیستی فسفاته را میتوان اینگونه توضیح داد که با توجه به

زیستی  ،PGPRاختالف معنیداری مشاهده نشد .کمترین

اینکه تولید اندامهای هوایی و زایشی تحت تأثیر فعالیتهای

عملکرد کمی نیز در تیمار ترکیبی کود زیستی با کود شیمیایی

مربوط به جذب ریشه ،میزان انتقال آب و مواد غذایی و

مشاهده شد با افزایش کود شیمیایی در تعداد و عملکرد تر

فتوسنتز قرار دارد ،لذا کود زیستی توسط آزادسازی و جذب

گل افزایش معنیداری نسبت به شاهد مشاهده نشد (جدول

بیشتر فسفر و سایر عناصر غذایی موجب افزایش میزان

 .)9نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش کود شیمیایی

فتوسنتز و درنتیجه بهبود عملکرد گردیده است .ماروالندا و

تا سطح  95کیلوگرم در هکتار عملکرد خشک کالله افزایش

همکاران ( )4555نیز با مطالعه اثر  PGPRحاوی باکتریهای

معنیداری یافت ،ولی با افزایش میزان کود تا سطح 055

باسیلوس و سودوموناس بر گیاه شبدر سفید (

کیلوگرم در هکتار تفاوت معنیداری نسبت به شاهد مشاهده

 )repens L.تحت تنش خشکی نشان دادند که جذب مواد

نشد (شکل  .)0تحقیقات نشان داده که اثرات مطلوب کود

مغذی در ناحیه ریزوسفر افزایش یافت ،که در نتیجه آن

ورمیکمپوست بهدلیل تغییر شرایط فیزیکی ،شیمیایی و

زیستتوده ریشه و ساقه نیز افزایش یافت [.]06
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جدول  .9نتایج تجزیه واریانس اثر کود شیمیایی (اوره) و کود غیر شیمیایی (آلی و زیستی) بر عملکرد کمی و کیفی و ویژگیهای
خاک در کشت زعفران
منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار

4

کود شیمیایی اوره

4

کود آلی

9

کودشیمیایی اوره × کود آلی

6

خطا

44

تعداد گل
*90555/996
**

055555/499

**
**

64555/956

066555/965

عملکرد تر گل عملکرد خشک کالله پیکروکروسین
9/569ns
**

40/996

5/5546ns

054/96ns

**

*

5/5500

0555/95

**

90/969

**

5/596

**

09/596

**

5/596

956/66ns

ns

059/55

کروسین

سافرانال

066/640 ns 046/969 ns
**

695/646

ns

*

069/6

456/60

**

609/040

ns

*

99/95

496/60

5555/666

0/656

5/5549

495/699

56/56

55/54

6/566

05/550

6/644

44/69

46/450

04/96

ضریب تغییرات

† ** ،* ،ns -بهترتیب؛ غیر معنیدار ،معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد.

ادامه جدول  .9نتایج تجزیه واریانس اثر کود شیمیایی (اوره) و کود غیر شیمیایی (آلی و زیستی) بر عملکرد کمی و کیفی و
ویژگیهای خاک در کشت زعفران
درجه

ظرفیت

هدایت

آزادی

زراعی

الکتریکی

تکرار

4

4/904ns

*5/5056

کود شیمیایی اوره

4

ns

ns

5/5549

کود آلی

9

**

ns

5/5509

کودشیمیایی اوره × کود آلی

6

ns

5/5596

خطا

44

منابع تغییرات

ضریب تغییرات

5/446
5/496

**

9/54

مقدار

کربن

نیتروژن

نسبت کربن

فسفر

ماده آلی

آلی

کل

به نیتروژن

قابل جذب

*5/594

/5555 ns

956/046ns

4/469 ns

0/66ns

405/96 ns

**

5/065

**

0/455

**

5/990

**

5/999

**

5/555

اسیدیته

**

5/40

**

9560/566

**

0955/996

**

655/699

**

95/495

**

00/09

**

9/469

ns

4/99

ns

0/95

ns

5/66

**

0066/69

**

0696/50

**

0964/90

5/600

5/5596

5/505

5/545

0996/596

5/694

5/50

006/66

9/66

45/96

0/956

06/466

06/466

06/640

6/65

09/69

† ** ،* ،ns -بهترتیب؛ غیر معنیدار ،معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد.

 .2.3عملکرد کیفی زعفران (درصد پیکروکروسین،

آلی مشاهده شد .در تمامی تیمارهای کود آلی ،با افزایش

سافرانال و کروسین)

کود شیمیایی تا سطح  95کیلوگرم در هکتار در درصد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود شیمیایی بر

پیکروکروسین ،سافرانال و کروسین نسبت به شاهد

درصد رنگیزه پیکرو کروسین در سطح احتمال  9درصد

تفاوت معنیداری مشاهده نشد .با افزایش میزان کود

معنیدار شد .اثر کود شیمیایی در سطح احتمال یک

شیمیایی سطح  055کیلوگرم در هکتار باز هم تفاوت

درصد و اثر متقابل کود شیمیایی و کود غیرشیمیایی در

معنیداری در درصد کروسین مشاهده نشد ،ولی در

سطح احتمال پنج درصد بر درصد سافرانال (عامل عطر

درصد پیکروکروسین و سافرانال افزایش معنیداری نسبت

زعفران) و کروسین (عامل رنگ زعفران) معنیدار شدند،

به شاهد بهویژه در تیمار تلفیقی کودزیستی و ورمی

ولی اثر کود غیرشیمیایی بر این صفت معنیدار نبود

کمپوست مشاهده شد (جدول  .)9دالیل افزایش عملکرد

(جدول  .)9بیشترین عملکرد کیفی زعفران در تیمارهای

در تیمارهای کاربرد  055کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی

کاربرد  055درصد کود شیمیایی به همراه سایر کودهای

را میتوان اینطور بیان کرد که در این تیمارها هزینه
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بیشتری برای افزایش شاخصهای کیفی زعفران صورت

درصد معنیدار شد (جدول  )9بیشترین ظرفیت زراعی

گرفته است .با توجه به اینکه این تیمارها عملکرد کمی

خاک (افزایش معنیدار  04/50درصدی نسبت به شاهد)

زعفران را کمتر از تیمارهای دیگر افزایش دادهاند ،این

در تیمار تلفیقی ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار

احتمال قویتر میشود که هزینه بیشتری از کربنگیری

کود شیمیایی مشاهده شد و کمترین ظرفیت زراعی نیز در

(طی فتوسنتز) صرف افزایش کیفیت شده است .احتمال

تیمارهای کود شیمیایی  95و  055کیلوگرم در هکتار

دیگری که میتوان در مورد این نتیجه داد این است که

مشاهده شد .نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش

این رنگیزههای کاروتنوئیدی بهعنوان ترکیبات آنتی

مقدار کود شیمیایی تفاوت معنیداری در ظرفیت زراعی

اکسیدان عمل کرده و در شرایط نامناسب زیست محیطی

خاک مشاهده نشد (شکل  .)4مطالعات نشان داده است

افزایش یافتهاند .نتایج آزمایش رستمی و همکاران ()0959

که ورمیکمپوست میتواند باعث اصالح کیفیت خاک به-

نشان داد که میزان کروسین کالله زعفران در شرایط اعمال

وسیله بهبود ساختمان خاک و افزایش تخلخل ،افزایش

تنشهای نیترات سرب و نیترات نقره افزایش یافت [.]9

مواد مغذی در دسترس گیاه ،افزایش فعالیتهای میکروبی
خاک و همچنین موجب افزایش تولید گیاه نسبت به

 .3.3ویژگیهای خاک

کودهای شیمیایی شود .از طرفی کاربرد توام کودهای آلی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر

و شیمیایی در خاک بهدلیل افزایش بیشتر سطح ویژه و

تمام ویژگیهای مورد مطالعه خاک غیر از هدایت

ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECذرات خاک ،میزان رطوبت

الکتریکی خاک و نسبت  C/Nدر سطح احتمال یک

میدهد [.]40

خاک را بیشتر افزایش

جدول  .4مقایسه میانگین اثر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی و ویژگیهای خاک در کشت زعفران
کود آلی

کود شیمیایی اوره

تعداد گل

عملکرد تر گل

پیکروکروسین

سافرانال

کروسین

()kg/ha

()%

()%

()%

()n/ha

اسیدیته

کربن آلی

ماده آلی

()%

)(g/kg

049555/96dc

96/5ab

99bc

46b

66/99ab

6/95f

46/6d

5/95d

099555/96ac

96/09a

64/46ab

46/66b

69/54ab

6/90def

49/60ab

0/9ab

066555/6a

96/69a

66/96abc

95/4b

64/96ab

6/56ab

69/64ab

0/9ab

V+B

096555/69ab

96/09ac

69/66abc

45/5b

99b

6/6def

96/94bc

5/55bc

C

094555/59bc

94/60ab

96/59c

46/9b

69/96ab

6/54abc

69/6a

0/96a

066555/46a

96/49a

69/66abc

96ab

66/99ab

6/90f

55/99a

0/99a

66555/90e

46/50e

95/0abc

90/6b

69/69ab

6/04ab

69/69abc

0/09abc

V+B

065555/6ab

95/69bd

96/4bc

94/9b

69/69ab

6/96ef

96/99bc

5/56bc

C

099555/96ac

94/65ab

66/0a

96/6a

60a

6/6bcd

90/4d

5/99d

096555/99bc

96/66ab

69/0abc

90/6b

64/5a

6/5abc

95/9cd

5/69cd

049555/99dc

94/05de

64/6abc

45/6b

69/6ab

6/0a

96/99cd

5/60cd

055555/06de

96/9cde

65/9a

96/9a

59/09a

6/64cde

49/96d

5/94d

C
V
B

5kg/ha

V
B

95kg/ha

V
B
V+B

055kg/ha

† B ،V ،C -و  V+Bبه ترتیب شاهد ،ورمیکمپوست ،کود زیستی (بیولوژیک) و تلفیق ورمیکمپوست و کود زیستی.
در هر ستون وجود حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار بین تیمارهای کودی میباشد.

دوره   02شماره   0تابستان 7931

952

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگیهای خاک در کشت زعفران ()Crocus sativus L.

شکل  .0اثر متقابل کود شیمیایی (اوره) و کود غیرشیمیایی (آلی و زیستی) بر ظرفیت زراعی خاک

بیشترین اسیدیته خاک در تیمار تلفیقی کود زیستی با

اسیدی (دهنده پروتون به محیط خاک) نظیر اسیدهای

 95کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی مشاهده شد ،اگرچه

هیومیک در کود ورمیکمپوست میتواند دلیل دیگر

بین این تیمار و تیمار ترکیبی کود زیستی با  055کیلوگرم

کاهش اسیدیته در این تیمار نسبت به کودهای زیستی و

در هکتار کود شیمیایی اختالف معنیداری وجود نداشت.

شیمیایی باشد.

کمترین اسیدیته نیز بهترتیب در تیمار شاهد و تیمار

بیشترین درصد کربن و ماده آلی خاک بهترتیب در

ترکیبی ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار کود

تیمار تلفیق ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار کود

شیمیایی مشاهده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که با

شیمیایی و تیمار  95کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی

افزایش کود شیمیایی اوره اسیدیته خاک نیز افزایش

مشاهده شد .کمترین درصد کربن و ماده آلی خاک نیز

معنیداری یافت (جدول  .)9دلیل افزایش اسیدیته در

بهترتیب در تیمار تلفیقی ورمیکمپوست و کود زیستی با

تیمار تلفیقی کود زیستی با  95کیلوگرم در هکتار کود

 055کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی ،تیمار شاهد و تیمار

شیمیایی را میتوان دو عامل مهم بیان کرد؛ ( )0افزایش

055

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی مشاهده شد

جذب آنیونهای فسفر (ناشی از کود زیستی) و نیترات

(جدول  .)9نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش کود

(ناشی از کود نیتروژنه) و دفع یون هیدروکسیل توسط

شیمیایی تا سطح  95کیلوگرم در هکتار مقدار ماده آلی

ریشه به محیط خاک و قلیایی شدن محیط خاک و ()4

خاک بهطور معنیداری افزایش یافت ،ولی با افزایش کود

افزایش انحالل کاتیونهای بازی بهویژه پتاسیم در اثر

شیمیایی تا سطح  055کیلوگرم در هکتار مقدار ماده آلی

اسیدهای ناشی از کود زیستی [ 09و  .]04در مقابل

خاک تغییر معنیداری نکرد .در واقع تیمار تلفیق

ورمیکمپوست با افزایش جذب (افزایش جذب ناشی از

ورمیکمپوست با نیمی از کود شیمیایی هم منبع غنی از

وجود سیدروفورهای کالتهکننده فلزات هست) عناصر

مواد غذایی میباشد و هم منبع متنوعی از جمعیت

میکرو نظیر کاتیونهای آهن ،روی ،منگنز و دفع پروتون

میکروبی که همگی منبع کربن آلی میباشند .احمدیآبادی

( )H+به محیط خاک شرایط را برای کاهش  pHفراهم

و همکاران ( )0955نیز در تحقیقی روی گیاهان نعناع

میکند .از طرفی وجود ترکیبات دارای گروههای عاملی

( Ehium

( )Mentha aquatical L.و گلگاوزبان ایرانی
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 )amoenumبیشترین درصد کربن آلی را در تیمارهای

آزمایش نشان داد که با افزایش کود شیمیایی تا سطح 95

ورمیکمپوست و تلفیق ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در

کیلوگرم در هکتار ،درصد نیتروژن خاک افزایش یافت،

هکتار کود شیمیایی و کمترین مقدار ماده آلی را در

ولی افزایش کود شیمیایی تا سطح  055کیلوگرم در هکتار

تیمارهای شاهد و  055کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی

با کاهش درصد نیتروژن خاک همراه بود (شکل  .)9مواد

گزارش کردند که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد [.]4

آلی مبین ذخیره نیتروژن خاک است پس هر تیمار کودی

همچنین ،ملکی فراهانی و همکاران ( )0954در تحقیقی

که درصد ماده آلی بیشتری داشته باشد ،ذخیره نیترژن

روی اثر کاربرد توام کودهای آلی و شیمیایی در کشت

بیشتری را در خاک ایجاد میکند .همچنین ،هر تیماری که

گیاه جو  Hordeum vulgareگزارش کردند که کاربرد

عملکرد بیشتری ایجاد کند حجم ریشه ،ترشحات ریشهای

ورمیکمپوست و کاربرد تلفیقی آن با کود شیمیایی باعث

و بقایای بیشتری را در خاک ایجاد کرده که خود این مواد

بیشترین افزایش در کربن آلی خاک شد [.]6

که به فیتوسیدروفور 0معروفند ،منبع مواد آلی و نیتروژن

بیشترین درصد نیتروژن خاک در تیمار ترکیب

میباشند .از طرفی افزایش ماده آلی خاک خود باعث افزایش

ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی

ظرفیت تبادل کاتیونی کلوئیدهای خاک و کاهش آبشویی

مشاهده شد ،که نسبت به شاهد افزایش  66/69درصدی

نیتروژن میشود .بهعالوه رهاسازی تدریجی مواد و عناصر

داشت .البته بین این تیمار و تیمار  95کیلوگرم در هکتار

موجود در کود آلی باعث کاهش آبشویی و تلفات عناصر

کود شیمیایی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .نتایج این

غذایی از جمله نیتروژن در خاک میشود [ 6و .]49

شکل  .9اثر متقابل کود شیمیایی (اوره) و کود غیر شیمیایی (آلی و زیستی) بر نیتروژن کل خاک

1. Phytosiderophores
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بیشترین فسفر قابل جذب خاک در تیمار تلفیقی

ولی با افزایش مقدار کود شیمیایی تا سطح  055کیلوگرم

ورمیکمپوست و کود زیستی مشاهده شد .کمترین فسفر

در هکتار مقدار فسفر خاک کاهش یافت .نتایج این تحقیق

قابل جذب خاک نیز بهترتیب در تیمارهای شاهد055 ،

نشان داد که تیمارهای تلفیقی و تنهای ورمیکمپوست از

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی و تیمار تلفیقی

تیمارهای تلفیقی و تنهای کود زیستی در افزایش فسفر

ورمیکمپوست و کود زیستی با  055کیلوگرم در هکتار

قابل جذب خاک موفقتر بود .دالیل این مسئله را میتوان

کود شیمیایی مشاهده شد (شکل  .)9نتایج این مطالعه

به ویژگیهای برتر کود ورمیکمپوست نسبت به کود

نشان داد که با افزایش کود شیمیایی تا سطح  95کیلوگرم

زیستی ازجمله باالتر بودن درصد عناصر غذایی و

در هکتار مقدار فسفر قابل جذب خاک افزایش یافت،

.]09

رهاسازی تدریجی عناصر در خاک نسبت داد [ 09و

شکل  .4اثر متقابل کود شیمیایی (اوره) و کود غیر شیمیایی (آلی و زیستی) بر فسفر قابل جذب خاک

 .4نتیجهگیری

با کود زیستی و مقدار کامل کود شیمیایی با ورمیکمپوست،

نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار کودی تلفیق

نه تنها اثر مثبتی بر ویژگیهای گیاه و خاک نداشت ،بلکه

ورمیکمپوست با  95کیلوگرم در هکتار کود اوره باعث

اکثر صفات مورد مطالعه تحت تأثیر منفی آن قرار گرفتند.

افزایش صفات مربوط به عملکرد و ویژگیهای خاک شد و

چنین بهنظر میرسد که کود شیمیایی اوره (با توجه به

در همه صفات مورد مطالعه جزء تیمارهای برتر بود .در واقع

تصعیدپذیری باال و تولید گاز سمی آمونیاک و آبشویی زیاد)

تلفیق کود آلی ورمیکمپوست و نصف مقدار توصیهشده کود

شرایط مناسبی را برای فعالیت میکروارگانیزمها و فعالیت

شیمیایی سبب افزایش جذب عناصر (بهویژه افزایش درصد

میکروبی خاک فراهم نمیکند .تیمار تلفیقی ورمیکمپوست و

نیتروژن و فسفر قابل جذب خاک که دو عنصر کلیدی در

کود زیستی و تیمارهای تلفیقی آن با کود شیمیایی در برخی

افزایش گلدهی محسوب میشوند) شد .تلفیق کود شیمیایی

از صفات موفق ظاهر شده و جزء تیمارهای برتر بودهاند،
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فعلی و همکاران

میوه.هشتمینکنگرهعلومباغبانیایران .

ولی در کل در این تیمارها نسبت به شاهد اختالف
.7

قابلمالحظهای در بهبود عملکرد و ویژگیهای خاک مشاهده

رستمیمومحمدیه()1132بررسیاثراتتاریخکاشت
وتراکمبنهبررشدوعملکردزعفران ( Crucus sativus

نشد .اگرچه تیمار تلفیقی ورمیکمپوست و کود زیستی

 )L.در شرایط اقلیمی مالیر .نشریه بومشناسی کشاورزی.

برخی از صفات مربوط به عملکرد زعفران مثل تعداد گل را

.24-15:)1(1

افزایش داد ،اما عامل عملکرد اقتصادی در زعفران عملکرد

.1

خشک کالله میباشد ،که بین اثر این تیمار و تیمار شاهد بر

رسولی ز ،ملکی فراهانی س و بشارتی ه ( )1132واکنش
برخی از منابع رویشی زعفران ( )Crucus sativus L.به

این صفت تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بهنظر میرسد که

منابع کودی مختلف .مجله پژوهشهای زعفران (علوم

در تیمارهای تلفیقی ورمیکمپوست و کود زیستی ،افزایش

خاکوآب)6.)1(24.

جمعیت میکروبی و افزایش رقابت بین آنها و جذب

.6

رضوانیمقدم پ ،محمدآبادی ع ،فالحی ح و اقحوانی م

حداکثری منابع و عناصر غذایی به نفع جمعیت میکروبی (نه

()1131اثرمدیریتتغذیهایبرعملکردگلورشدبنهدر

گیاه) عامل اصلی عدم موفقیت این تیمارها باشد .بهطورکلی

گیاه زعفران مزروعی ) .(Crocus sativus L.علوم

بر اساس نتایج این مطالعه سیستم تلفیقی ورمیکمپوست با

باغبانی.علوموصنایعکشاورزی4.724-717.:)1(25.
.4

 95کیلوگرم در هکتار کود اوره در افزایش عملکرد گیاه و

کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیك بر خصوصیات

بهبود ویژگیهای خاک موفقتر از سایر تیمارها بود .در واقع

شیمیاییگیاهوخاکدرکشتجودرشرایطکمآبیاری.

تلفیق کود شیمیایی اوره با سایر تیمارهای کود آلی ،زیستی و

بهزراعیکشاورزی.61-47:)2(11.

تلفیق کود آلی با کود زیستی نه تنها موجب افزایش و بهبود

8.
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معنیدار عملکرد و ویژگیهای خاک نسبت به شاهد نشد،
بلکه هزینههای تولید و آلودگیهای زیستمحیطی را نیز
ممکن است افزایش دهد.
منابع
.1
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Abstract
The present experiment attempts to evaluate the effects of organic, chemical, and biological fertilizers on
plant and soil properties in saffron cultivation. It has been performed in the research farm of Shahed
University during the growing seasons of 2015-2016 as a factorial with two factors, based on a
randomized complete block design with three replications. The first factor has been nitrogen fertilizer
(urea) at three levels (0, 50, and 100 kg per ha), and the second, different types of non-chemical fertilizers
at four levels (namely, control, vermicompost, PGPR bio-fertilizer with Pseudomonas and Bacillus
bacteria, and integrated application of bio-fertilizer and vermicompost). Results show that fertilizer
treatments have significantly changed the qualitative and quantitative properties of plant and soil. Among
the fertilizer treatments, the integrated application of vermicompost along with 50 kg/ha chemical
fertilizers have had the largest significant growth yields, improving soil properties, as stigma dry yield,
soil nitrogen content, soil organic matter, and available soil phosphorus have increased by 42.6%,
66.67%, 68.39%, and 43.75%, compared to the control, in this treatment. As such, it can be said that
totally-integrated application of vermicompost along with half of the recommended urea fertilizer is
capable of increasing the yield and improving soil properties in saffron cultivation.
Keywords: Bacillus, chemical fertilizer, PGPR bio-fertilizer, Pseudomonas, vermicompost.
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