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  دهیچک
در معرض کودهاي مختلف مورد  ).Crocus sativus L(زعفران هاي رویشی اندامصفات کمی و کیفی در این پژوهش 

هاي کشت زعفران در مزرعه پژوهشی دانشگاه شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك. ارزیابی قرار گرفتند
 100 و 50 ،0(سـطح   سـه در عوامل مورد بررسی در برگیرنده سطوح مختلف کود شـیمیایی   .کامل تصادفی انجام شد

شاهد، ورمی کمپوست، کود زیستی حاوي بـاکتري  (سطح  چهاردر و کودهاي غیر شیمیایی  )کودي وصیهدرصد مقدار ت
به منظور تعیین بهترین نوع کود اثرگذار بر . بودند )ترکیب ورمی کمپوست و کود زیستی و هاي سودوموناس و باسیلوس

گیري توسنتزي و عناصر شیمیایی برگ اندازههاي فکمیت و کیفیت زعفران، صفاتی مانند خصوصیات فیزیولوژي، رنگدانه
هـا و کـود   ها بر خصوصیات مرفولوژیک، کـاربرد همزمـان بـاکتري   که کاربرد باکتري نشان دادنتایج . و بررسی شدند

کود شیمیایی بر عناصر درصد  100ها، ورمی کمپوست و ها و کاربرد همزمان باکتريشیمیایی کامل بر مقادیر رنگدانه
هاي محرك رشد بر بیشتر صـفات  همچنین نتایج نشان دادند که کاربرد باکتري. گ بیشترین اثر را داشتندشیمیایی بر

کلروفیل کل، کارتنوئیـد، غلظـت فسـفر و    ، bتر و خشک، کلروفیل این تیمار صفات طول برگ، وزن. انداثر مثبتی داشته
درصد نسبت بـه شـاهد    23/20و  18/20، 23/4، 90/4، 01/4، 05/82، 71/79، 64/61روي در برگ را به ترتیب 

هاي مصرفی، ترکیب دو نوع بـاکتري محـرك رشـد بـه     اقتصادي نهاده -با توجه به اهمیت زیست محیطی. افزایش داد
  .شودمنظور نیل به بیشترین کمیت و کیفیت رویشی زعفران پیشنهاد می

  
   .پوستکود شیمیایی، ورمی کم ،هاي محرك رشدباکتري: يدیکلهاي واژه

  
  مقدمه
گیاهی دارویی است ) .Crocus sativus L( زعفران        

-که در ایران از قدمت چندین هزار ساله برخـوردار مـی  
هاي خاص ایـن محصـول از جملـه امکـان     ویژگی. باشد
در یک نوبت کاشت، نیـاز بـه آب    چند سالهبرداري بهره

ر هاي غیر بحرانی نیـاز آبـی سـای   کم، آبیاري آن در زمان
  آن را  منـاسب بازار فـروش داخـلی و خـارجی ،گیاهان

    
انتخاب نخست کشـاورزان در شـهرهاي داراي    عنوان به

دانشور کاخکی و ( بازار فروش مناسب مطرح کرده است
ــد گل ــفرهمن ــر، 2012ان، ی ــی). 1988؛ ده ــه ب ــباهت ب ش

وضعیت مطلوب آبیاري، شرایط تغذیـه زمـین زراعـی و    
سیار همراه است؛ به گونه اي که کودرسانی با مشکالت ب

  ت و فراوري ـنتی کشـاي سـهیا روشـقاط دنـثر نـدر اک
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  گوناگونمنابع کودي  به ).Crocus sativus L(زعفران  هاي رویشیبرخی ویژگی واکنش/  36

-یزعفران را تحت الشعاع قرار م ياقتصاد تولید ،محصول
  ).2005نا و همکاران، یمول(دهند 

اسـت کـه بـا     ییران از جملـه کشـورها  یسفانه اأمت
 باشدیمواجه م ییایمیش يبحران سوء مصرف انواع کودها

ـ ر یاخ يهادر سال. )1386، و همکاران سیفی( ش یتجمع ب
و  پژوهشـگران ، ییادر مـواد غـذ   ییایمیاز حد عناصر شـ 

ـ  ییو اجرا یقاتیتحق يهاسازمان را بـر آن داشـته    یداخل
 یزراع يهانیدر زم یش به امر کوددهیش از پیاست که ب

شـنهاد  یپ يهـا از راه حـل  یکی. کشور توجه مبذول دارند
ـ تغن مسـئله،  یـ ح با ایصح ییارویرو يشده برا منـابع   ریی

ـ  يبه سمت کودها ییایمیش ياز کودها يکود . اسـت  یآل
هـا در  ع آنیر سـر یدپذین نوع کودها، چرخه تجدیت ایمز

ط و یشـتر محـ  یهـر چـه ب   يداریـ ستم است، کـه پا یاکوس
ــداران و مصــرف کننــدگان را محقــق یســالمت ســا   ر جان

ها، کود اکثر خاك موفق در یآل ياز جمله کودها. سازدیم
فعـال از   یسـت یختـه ز یآمشـامل  کمپوست است که  یورم

ها گیاهی، کود حیوانی، کپسولپسماند ها، ها، آنزیمباکتري
بسـته بـه    و باشـد و نوزادان ریز و فراوان کرم خاکی مـی 

ـ  متفـاوت دارد   یشرایط رطوبتی و حرارتی مختلف، کیفیت
ــانی، ( ــانی و علیخ ــودن ور ). 1387ترکم  یمــمناســب ب

ده یزعفران بارها به اثبـات رسـ   يهامزرعه يکمپوست برا
ــانی، (اســت  ــواع ید یکــی .)2007جهــان و جه گــر از ان
 یسـت یز ي، کودهـا سـت یط زیمح يکم خطر برا يکودها

ها بـر روابـط   سمیکروارگانیر میثأها از تباشند که در آنیم
 ي، حـاو یسـت یز يکودهـا . شودیاه بهره برده میخاك و گ

تواننـد  یباشند که میاه میه گید در تغذیمف ياهزسازوارهیر
ها، قـارچ هـا،   يل باکتریمختلف از قب يهامشتمل بر گروه

ـ امـروزه اسـتفاده از ا  . ست ها و مانند آن باشندینومیاکت ن ی
ـ پا يکشاورز يکودها در جهت گام برداشتن به سو دار و ی

 ییآستارا( ش استیها رو به افزاد آنیاستفاده از اثرات مف
در گندم،  یستیز يکودهاانواع تاکنون  .)1375، یکوچکو 

 يبرنج، کلزا، ذرت، حبوبات و مرکبات به صـورت تجـار  
 پـژوهش در  ).1389، یانفراهـ (نـد  ادهد و مصرف شـ یتول
ـ یترکر مثبت کـاربرد  یثأتنیز  ،)2010(و همکاران  ينهو  یب

ـ  زعفــران گـل  کمپوسـت و ازتوبـاکتر بــر عملکـرد     یورم
  .مشاهده شد

ه به اهمیت تولیـد زعفـران سـالم در بـازار     توج با
کمبود اطالعات علمی در زمینـه بهتـرین ترکیـب    ، جهانی

بـه آن را   یابیدر دسـت  یسـع  پژوهشن ی، آنچه در اهاکود
از انواع مرسـوم  متشکل مناسب  يب کودیافتن ترکیم یدار

 به منظـور  ياستهیاست که معرف شا يد منابع کودیو جد
ـ یـ ت پایریاعمال مد کشـور   يو اقتصـاد  یسـت یابع زدار من

  .زمان باشدیعز

  هامواد و روش
دانشــکده  یپژوهشــدر مزرعــه  پــژوهشن یــا
درجـه و   35 ییایدانشگاه شاهد با عرض جغراف يکشاورز

 دقیقـه  38 درجه و 51طول جغرافیایی و  یقه شمالیدق 55
 .درآمـد  اجـرا  به دریا، سطح از متر 1062ارتفاع  با شرقی و

 ياجـرا  حـل م یمیمشخصات اقلاز  اطالعات بدست آمده
، گـراد  یدرجه سانت 3/15 ين دمایانگیماز  یحاکش یآزما

 درصد 4/39 یرطوبت نسبو متر  یلیم 2/14 انهیماه بارش
 50ن منطقـه  یدر ا خبندانی يهاتعداد روز .باشدیوجود م

بـه   .اسـت  سالمتر در  یلیم 8/1115ریو مجموع تبخروز 
قبل از  ،خاك ییایمیشو  یکیزیات فین خصوصییتعمنظور 

خـاك   cm 30 ونه مرکـب از عمـق  مک نیمارها، یت ياجرا
ارسال قات خاك و آب یموسسه تحق شگاهیماگرفته و به آز

ش یآزمـا  .رده شده اسـت وآ 1ج آن در جدول یکه نتا ؛شد
-ه بلوكیدر قالب طرح پابا دو عامل  لیفاکتوربه صورت 

عامـل اول   .به اجرا در آمد تکرار 3در  یکامل تصادف يها
سطح  سهدر  NPK ییایمیر مختلف کود شیمشتمل بر مقاد

)0C: 0 ،50C :50 100 وC :100 يه کودیدرصد مقدار توص 
و عامل دوم شامل انـواع مختلـف    )بر اساس آزمون خاك

 یورم: V، بدون کود :N(سطح  چهاردر  ییایمیر شیغکود 
سودوموناس  يهايباکتر يحاو یستیکود ز: Bکمپوست، 

ســودوموناس،  يهــايبــاکتر بیــترک :VB و لوسیســو با
 یبرخـ  2جـدول  در  .بـود ) کمپوسـت  یلوس و ورمیباس

کمپوسـت بـه    یکود ورم ییایمیو ش یکیزیات فیخصوص
  .کار رفته، آورده شده است

هـا در  انـدازه بنـه  ابتدا  ،پژوهشگران يهاافتهیبنابر 
 سـازي انتخاب و پس از آمـاده ) گرم g10-8(دامنه بزرگ 

بـا   ییهـا و اعمـال تیمارهـاي مـورد نظـر در کـرت     بستر 
کــوچکی و ( ندکشــت شــد) متــر m2 10 )5×2 مســاحت

عدد در متر مربـع، بـا    100ها در تراکم بنه. )2009جهان، 
 cm 5و  cm 20 ن ردیف و روي ردیف به ترتیبیفاصله ب
 .اشــته شــدندک بــا دســت) 1387ا، یــبهن( cm 10 و عمــق

 يهـا يبـاکتر  آمـاده  ونیسـ ها با سوسپانح بنهیتلقات یعمل
آب مقطـر   g.L-1 108 لوس در تـراکم یسودوموناس و باسـ 

ها کاشته بنهن یا. ه خشک شدندیانجام شده و سپس در سا
هـاي  آبیاري، مبارزه با علف ماننداعمال زراعی  همه شد و

ـ   همـه هرز و سله شکنی در  صـورت یکسـان   ه تیمارهـا ب
در  ton.ha-1 10مقـدار کمپوست بـه   یکود ورم. شد اعمال

ج آزمـون  یبر اساس نتا. زمان کاشت، با خاك مخلوط شد
اه بـه  یـ ک از بسـتر و گ یچ یزعفران، ه ياز کودیخاك و ن

بنـابر  امـا  . ازمند نبودندین میفسفر و پتاس ییایمیش يکودها
 يمساو در اقساط سه گانهکود اوره  kg 100 ،آزمون خاك

 پـس از (آب پـاك  بـا  همـراه   ،)25/6/1389( سرك شامل
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ــل  ــت گ ــار برداش ــرورد) 25/8/1389خ یدر ت ن یو آب ف
به کرت ) 15/1/1390خ یدر تار برگمجدد ش یشروع رو(

  .مربوطه افزوده شد يها
زعفـران در   ییانـدام هـوا  به منظور بررسـی رشـد   

مـه  ین( بـرگ  سـبز  يهـا تیمارهاي مختلف کـودي، نمونـه  
ـ از سطح ) بهشت ماه، قبل از زرد شدن برگیارد ک متـر  ی

سـپس طـول و عـرض،    . ر کرت برداشت شدندمربع در ه
 يهـا رنگدانـه  يمحتـوا  ،تر و خشـک شاخص سطح، وزن

و  یبه عنوان صـفات کمـ  آن  ییایمیش يهابیترکبرگ و 
ـ گاندازه ییایمیش يهابیترک .ندشد يریگاندازه یفیک  يری

ـ نمآهن، فسفر، مس، شده در برگ شامل،  تـروژن  ینو  میزی
 کجلـدال تـروژن از روش  ینزان یم يریگاندازه يبرا. بودند

ــفر از روش ونــداد )1982کــوتنی و همکــاران،  (  -، فس
، يغلظت آهـن، رو و  )1982و همکاران، ج یپ(ت یبدیمول

-A.A( ياشعله یجذب اتم یف سنجیم از طیزیمس و من
670, Shimadzu, Japan (ــتفاده ا ــدس ــدازه .ش ــگان  يری

ـ از طرها رنگدانه يمحتوا  انجـام ) 1944(روش آرنـن   قی
گرم از برگ تازه هر نمونـه   کین روش، یبر اساس ا. شد
ـ ا. ده شـد ییدر هـاون سـا   درصـد  80استون  mL 10با  ن ی

 بخــشعبــور داده و دو  شــماره واتمــن کاغــذ عصــاره از
 80اسـتون   mL 10 دوبـاره بـا   یصاف روي کاغذ باقیمانده

رنگ و کاه یب برگ کامالً که ياگونهبه ، شد دهییسا درصد
صاف شد  ،یعصاره قبل يز بر رویصاره نن عیا. مانند شد

الزم به ذکر است، زمان در نظـر   .دیرس mL 20 و به حجم
 همـه دن و صاف کـردن محلـول در   ییسا يگرفته شده برا

مقدار جذب توسط دستگاه ت، یدر نها. دوکسان بیمارها یت
 T80+UV/VIS spectrophotometer, PG(اسپکتروفتومتر 

Instruments, UK ( و  6/663، 6/646ي هـا جدر طول مـو
سـپس   .)2002پـرا،  ( دیـ خوانده و ثبـت گرد  نانومتر 470

 و کل برگ با استفاده از روش پـرا  a ،b محتواي کلروفیل
لـر و  ینتخید ها بـا کمـک روش ل  یزان کارتنوئیو م )2002(

فرمـول  ( دشدنل محاسبه یدر قالب روابط ذ) 1938(ولبرن 
هـا بـا   رنگدانه ظتغل تعیین براي تیدر نها ).4و  3 ،2، 1

 جه حاصـل از روابـط در  یکروگرم بر گرم برگ، نتیواحد م
mL 20 حاصـل از   يهـا داده .شـد محلـول ضـرب    حجم
جـدول  . ز شـدند یآنـال SPSS v.16.0  ش با نرم افزاریآزما
اسـاس   بر هامقایسه میانگینبدست آمد و انس یه واریتجز

 نجاما داري درصدمعنی سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون
رسـم   Excelهـا بـا نـرم افـزار     سپس جداول و شکل .شد

  .شدند
Chlorophyll a (µg/ml) = 25/12  (A663.6) – 55/2  
(A646.6)                                                        (1) 

Chlorophyll b (µg/ml) = 20/31  (A646.6) – 91/4  
(A663.6)                                                                   (2) 
Carotenoids (µg/ml) = (1000[A470] – 27/3  [chl a] – 
104 [chl b]) / 227                                                  (3) 
Total Chlorophyll (µg/ml) = 76/17  (A646.6) + 34/7  
(A663.6) (                                                       4) 

 
  نتایج

  خصوصیات برگ
این صفات شامل شـاخص سـطح بـرگ، طـول و     

اثـر کـاربرد کـود    . عرض، وزن تر و خشک بـرگ بودنـد  
دار و معنی 01/0شیمیایی، بر طول و عرض برگ در سطح 

اثـر کـاربرد   . دار بـود بر سایر صـفات فاقـد اثـر معنـی    
  دار بود کودهاي غیر شیمیایی بر همه صفات فوق معنی

)0.01 P <(ه میزان این تأثیر در عرض بـرگ در  ، گرچ
بر همکـنش عوامـل تنهـا بـر     . دار شدمعنی 05/0سطح 

دار معنـی  01/0تر و خشک بـرگ در سـطح   طول، وزن
  .)3جدول (شد 

شاخص سطح برگ در اثـر کـاربرد کودهـاي غیـر     
شیمیایی قرار گرفت، به طوري که بیشترین شاخص سطح 

تیمـار شـاهد    و کمتـرین در ) B( هـا برگ در تیمار باکتري
)C0O0 (کاربرد کود . مشاهده شدB  نسبت به کاربرد ورمی

در ارتباط با صفت طول بـرگ،  . مؤثرتر بود) V(کمپوست 
، )C50B(درصد کود شـیمیایی و زیسـتی    50تیمار ترکیب 

ــترین  ــار  )cm 56/34(بیشـ ــرین C0O0و تیمـ  cm(، کمتـ
کاربرد کودهـا،  . مقادیر را به خود اختصاص دادند) 11/19

داري نسبت به شـاهد افـزایش   طول برگ را به طور معنی
داد؛ ولی این افزایش طول برگ با کـاربرد کودهـاي آلـی    

ها به صـورت  کاربرد ورمی کمپوست یا باکتري. بیشتر بود
خالص، طول برگ را به یک اندازه افزود؛ لیکن اثر کاربرد 

. ها بـود ترکیبی این دو کود، کمتر از اثر کاربرد خالص آن
اربرد ترکیبی کودهاي مختلف آلی و شیمیایی طول برگ ک

-به طـور . را به اندازه کاربرد کود آلی خالص افزایش داد
کلی کاربرد کود آلی خالص یا ترکیبی، بیشترین اثر را بـر  

در خصـوص طـول بـرگ    . افزایش طـول بـرگ گذاشـت   
کمترین اثر براي تیمارهاي کود شیمیایی خالص و ترکیب 

هایی جزئی ثبـت  ی کمپوست با تفاوتکود زیستی و ورم
ها، نتایج متفاوتی بدست آمد؛ بدین اما در عرض برگ. شد

زیستی خالص بهتـرین تـأثیر را بـه    صورت که کاربرد کود
نتایج مشابهی را نشان  C100Bو  C0O0سپس . همراه داشت

ترین عوامل در بروز این صفت، عـدم کـاربرد   منفی. دادند
شیمیایی و ترکیـب کودهـاي    کودهاي کود، اعمال خالص
هـاي مربـوط بـه    گیريدر مورد اندازه. غیر شیمیایی بودند



  گوناگونمنابع کودي  به ).Crocus sativus L(زعفران  هاي رویشیبرخی ویژگی واکنش/  38

، V ،VB ،Bدر وزن تازه برگ و تیمارهاي  VBوزن، تیمار 
C100VB ،C100B  وC50VB   در وزن خشک برگ بیشـترین

 درصـد  100اما کمترین اثرگذاري را اعمال . اثر را داشتند
 درصـد  0و  درصد 100کود شیمیایی در وزن تر و کاربرد 

نتایج  .)4جدول (کود شیمیایی در وزن خشک دارا بودند 
، V ،B ،VBدهند که تیمارهاي ها نشان میمقایسه میانگین

C100VB ،C50VB ،C100B  بیشــترین وزن خشــک بــرگ را
اي که همه در یک گـروه آمـاري قـرار    داشتند، به گونه

ه ترتیب ب C50و  C100 ،C0اما تیمار  .)4جدول (گرفتند 
 Bاثر کاربرد کـود  . کمترین وزن خشک برگ را داشتند

بر وزن خشک نیز همانند طول و شاخص سـطح بـرگ   
بوده و بیشترین وزن خشک مربوط به ایـن کـود ثبـت    

   .)4جدول (شد 
  هاي فتوسنتزي برگرنگدانه

و  b کلروفیــل، aکلروفیــل هــاي در میــان رنگدانــه
وامـل مـورد آزمـایش    در اثـر ع  aکلروفیل ، تنها کارتنوئید

هـا در  دار نبود و بدین ترتیب نسبت میزان کلروفیـل معنی
کـاربرد کـود غیـر    . دار نیافـت میـان تیمارهـا تغییـر معنـی    

ــزان   ــر می ــیمیایی ب ــلش ــی b کلروفی ــد معن  دار و کارتنوئی
)01/0 P < (     و کاربرد کود شـیمیایی بـر میـزان کارتنوئیـد

شیمیایی و کود  بر همکنش کود). > P 05/0(دار بود معنی
ح و کارتنوئیـد در سـط   b کلروفیـل غیر شیمیایی بر میـزان  

 .)34جدول (دار بود معنی 01/0
بـه  a کلروفیـل  الزم به توضیح است، گرچه میـزان  

داري تغییر نیافـت، لـیکن اعمـال کـود زیسـتی      طور معنی
هـا  کلروفیـل  خالص بهترین اثر را نشـان داد و در نسـبت  

ــب  ــد 100ترکی ــیم درص ــود ش ــتی یاییک ــی و زیس ، ورم
 بـه ترتیـب   Bو  C100B ،C50Bتیمارهـاي  . مؤثرترین بـود 

. داشتند را bکلروفیل کمترین میزان  C100بیشترین و تیمار 
 C100Bو  Bکلروفیل کل، تیمارهاي در مقایسه میانگین 

پس از آن، عـدم کـاربرد   . بیشترین اثرگذاري را داشتند
صـورت  بـه   کـود شـیمیایی   درصـد  50کود و کـاربرد  
ترکیب با کودهاي غیر شیمیایی در یک خالص و یا در 
و  C100در طـرف مقابـل، تیمارهـاي    . رتبه قرار داشتند

C50V همچنـین میـزان کارتنوئیـد    . ناکارامدترین بودند
ــار  ــار  C100Bدر تیم ــترین و در تیم ــرین  C100بیش کمت
  .)4جدول (مقدار بود 

  عناصر شیمیایی برگ
. دار نداشتندژن اثر معنیهیچ یک از عوامل بر نیترو

دار معنـی  آهن، منگنـز و مـس   اثر کود شیمیایی بر غلظت
اثر کاربرد کود غیر شیمیایی بر غلظت همه عناصر به . شد

کـاربرد  بر همکنش  .)> P 01/0(دار بود جز نیتروژن معنی

در  روي بر غلظـت فسـفر و   شیمیاییکود شیمیایی و غیر 
  .)3جدول (دار بود معنی 01/0ح سط

فسفر، مشخص شد  غلظتهاي در مقایسه میانگین
شـاهد  ( C0C تیماربیشترین و ، C50Vو  C100VBکه تیمار 
کاربرد کودهاي . را دارند فسفر غلظتکمترین ) بدون کود

را در مقایسـه بـا    فسـفر  غلظت VBو V،  Bشیمیایی غیر 
، بـه طـور   C0Cنسـبت بـه    C50و  C100 شیمیاییتیمارهاي 

، کـود  شیمیاییغیر در میان کودهاي . ردندداري باال بمعنی
B  در بررسـی  . فسـفر گذاشـت   غلظـت بیشترین اثر را بر

یـا غیـر    شـیمیایی مشخص شد کـاربرد کـود   مقادیر آهن، 
شـود  آهـن در گیـاه مـی    غلظـت باعث افـزایش   شیمیایی

بدست  Vکاربرد کود  آهن در غلظتبیشترین  ).5جدول (
 کود شـیمیایی  kg 50یا  kg 100آمد و تفاوتی بین کاربرد 

این عنصر را باال برد و با  غلظتنیز  Bکود . مشاهده نشد
 غلظـت  بیشـترین . در یک گروه آماري قرار گرفت Vکود 

بدسـت   C0Cو کمترین در تیمـار   Vکود منگنز در کاربرد 
-معنیغلظت مس بر  شیمیاییغیر کودهاي کاربرد . آمدند

وح کـاربرد  غلظت مس در همه سطاي که به گونهدار بود، 
افزایش یافته و همگی در ) VBو  V ،B( شیمیاییغیر کود 

کـود  اما در میان این کودها، . یک گروه آماري قرار گرفتند
B غلظـت  ).5جـدول  (غلظت مس را سبب شد  بیشترین 

کمترین  C50و  C100بیشترین و در  C100VBروي در تیمار 
  ).4جدول (مقادیر را داشت 

  گیريو نتیجه بحث
  ات فیزیولوژیک برگخصوصی

کاربرد کودهاي آلی مختلف، چه به تنهایی و چه به 
کود شـیمیایی،   kg 50یا  kg 100صورت ترکیبی با مقادیر 

لذا بـا  . نسبت به سایر تیمارها بیشترین اثر مثبت را داشتند
توان چنین نتیجه گرفـت  در نظر گرفتن هدف پژوهش، می

وانـد طـول و   تمـی  Bو  Vکه کاربرد مجزاي کودهاي آلی 
امـا چنانچـه کـاربرد    . وزن برگ زعفران را افزایش دهنـد 

ابعـاد   نیبـاالتر  رد،یمد نظر قرار گ ییایمیبا کود ش یبیترک
و بـاالترین وزن تـر و    C100VBیـا   C50Vبرگ در استفاده 
  .بدست آمدند C100Bیا  C50VBخشک برگ در 

همانطور که در سایر مطالعـات بـه اثبـات رسـیده،     
ارهاي غیر شیمیایی خالص در رشد گیاه مؤثرند کاربرد تیم

و همکـاران،   طـوالرود  سـلطانی ؛ 1386ریگی و رونقـی،  (
چنانچه ). 1388شاکریان چالشتري و همکاران، و  ب1386

رفت، شاخص سطح برگ به طور کامـل از وزن  انتظار می
هاي بهترین نتایج از کاربرد باکتري. برگ تازه تبعیت نمود
کمپوست به صورت خالص بدسـت  محرك رشد و ورمی 

 درصـد  100آمد، که حتی از همه تیمارهاي داراي سـطح  
. ها برابـر بـود  شیمیایی بهتر و در بدترین حالت با آن کود



 39/  1392/  1شماره /  27جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

تواننـد  لذا ترکیب کودهاي غیـر شـیمیایی بـه خـوبی مـی     
زیسـتی حـاوي   کاربرد کود. جایگزین کود شیمیایی باشند

شـاخص سـطح   هاي محرك رشد، مقادیر طـول و  باکتري
در ارتباط با کاربرد نیمی از کـود شـیمیایی   . برگ را افزود

هـا نتـایجی   توصیه شده، تیمار استفاده همزمان با بـاکتري 
تقریباً برابر با کاربرد ورمـی کمپوسـت را نشـان داد و در    
صورت استفاده همزمان با هر دو کود غیر شـیمیایی ارتقـا   

 کـود  درصد 50ح ها را در کل سطویافته و باالترین معدل
بنابراین در راستاي کاهش . شیمیایی به خود اختصاص داد

-هاي شیمیایی در مزارع زعفران و در نتیجه آلـودگی نهاده
هاي محیطی، استفاده از کودهاي زیستی به کاربرد آنان بـا  

امـا در حالـت کلـی کـاربرد     . کود شیمیایی ارجحیت دارد
. بدست آمـد  ترین تیمارها به صورت خالص موفقباکتري

اثرات این تیمارها بـه خصـوص در میـزان طـول، وزن و     
  .شاخص سطح برگ محسوس بود

در ) 2008(الـدین و همکـاران   شـرف در مطالعات 
در سـیب بـه ترتیـب     )1386(سمر و خسـروي  زعفران و 

در اثر کودهـاي زیسـتی نشـان     برگ سطح طول وافزایش 
کـود  ) 1389(همچنین موسوي و همکـاران  . داده شده اند

بـا افـزایش    بـرگ  سـطح شیمیایی نیتروژن را بر افـزایش  
این  .دانندجذب نور و مصرف بهینه مواد غذایی همراه می

به تأثیر مثبـت  ) 1387(و همکاران در حالیست که عزیزي 
. ورمی کمپوست بر ارتفاع و عملکرد گیـاه اشـاره کردنـد   

ترکیـب انـواع   ، مطالعات اخیـر در سـایر گیاهـان   موافق با 
و کاربرد هم زمان کـود   )2004لوکاس گارسیا، (ها ريباکت

بـا  ) 1388سبطی و همکـاران،  (زیستی و ورمی کمپوست 
بر میزان دسترسی و تأمین عناصر مورد نیـاز گیـاه و    ثیرأت

دار افزایش طول دوره رویشی، افزایش رشد رویشی معنی
   .نداداشتهرا در بر 
  هاي فتوسنتزي برگرنگدانه

بدست آمده در محدوده کاربرد در خصوص نتایج 
کود شیمیایی خالص، هیچ یـک از تیمارهـا اثـر مثبتـی را     

ها از تیمارهاي ترکیب باالترین میزان رنگدانه. نشان ندادند
زیسـتی و سـپس   درصد کود شیمیایی بـا کـود   50و  100

در مقایسـه تیمارهــا،  . هـاي خـالص حاصـل شـد    بـاکتري 
ها نسبت ان رنگدانهها همواره اثر بیشتري بر میزباکتري

محمدزاده نوري در پژوهش . داشتندبه ورمی کمپوست 
برگ سویا در اثـر  کلروفیل افزایش  )1389(و همکاران 

میـزان  از آنجا کـه  . ورمی کمپوست گزارش شده است
 100دار گـزارش نشـد، اعمـال تیمـار     معنی aکلروفیل 

هـاي محـرك رشـد بـه     درصد کود شیمیایی و بـاکتري 
هـا  و بعد از آن کابرد خـالص بـاکتري   صورت همزمان

  ).1شکل (شود توصیه می

نکته قابل تأمل آنست که پیوستگی بسـیار زیـادي   
و کارتنوئیـدها وجـود دارد و دیگـر      bبین میزان کلروفیل

هـاي  بررسی خصوصیات فیزیکـی بـرگ و رنگدانـه    آنکه
). 2و  1 شـکل (دهند فتوسنتزي نتایج نزدیکی را نشان می

باط میان تغذیه صحیح گیاه با رشـد و ترکیـب   این امر ارت
الزم بـه ذکـر   . رسـاند هاي فیتوشیمیایی آن را به اثبات می

شیمیایی بر فیزیولوژي گیـاه  است اثرات منفی کاربرد کود 
به طور مشابه . شودبیش از رشد و مرفولوژي آن نمایان می

-، به افزایش رنگدانه)1389(پژوهش خرم دل و همکاران 
ایـن در حالیسـت    .ودن کود بیولوژیک اشاره داردها با افز

که در سایر گیاهان کاربرد بیشتر کودهاي حاوي نیتـروژن،  
هـا بـه همـراه    کلروفیـل تأثیري مثبت را بر افزایش میـزان  

  ).1388شفق کلوانق و همکاران، (است داشته 
  عناصر شیمیایی برگ

ــه   ــرگ، هم ــت ب ــیمیایی باف ــل عناصــر ش در تحلی
شده اثر خود را نسبت به عدم اعمال کود تیمارهاي اعمال 

نشان دادند و به جز درصد نیتروژن، همبستگی نسبی میان 
نتـایج پـژوهش، اثـر مثبـت کـاربرد      . ها وجـود داشـت  آن

کودهاي غیر شیمیایی بر غلظت عناصر در اندام رویشی را 
اي کـه میـانگین اعمـال    ؛ به گونهسازدبه خوبی نمایان می

-موفـق به ترتیب  Bو  C100VB  ،C50V ،C100Bتیمارهاي 
شـیمیایی  کـود  تیمارهـاي حـاوي    کـاربرد ترین بودنـد و  

نکتـه جالـب در   . خالص کمترین میزان عناصر را داشـتند 
کنار این مسئله آن است کـه در سـطوح عـدم کـاربرد یـا      

شیمیایی، مخلـوط انـواع کودهـاي غیـر     کامل کود  کاربرد
ج بهتـري را  نتـای  هـا خـالص آن شیمیایی نسبت به کاربرد 

کلی کاربرد کود ورمی کمپوست، مقـدار  به طور. سبب شد
آهن، منگنز و روي را در گیاه باال برد؛ در حالی که کاربرد 
کودهاي باکتریایی محرك رشد اثر مثبت بر افزایش فسـفر  
در گیاه گذاشتند و افزون بر این غلظت آهن و مس را بـه  

  ).2شکل (داري باال بردند طور معنی
افزایش غلظـت آهـن در انـدام    گونه که قبالً همان 

افزایش قدرت جذب نیتروژن  ،)2009استا، یپوراکا(هوایی 
ــی خــاك  ــس )1386صــفرزاده و همکــاران، (آل ، روي، م

و کودهـاي شـیمیایی   ) 1386سرچشمه پور و همکـاران،  (
الـف؛ مشـهدي و    1386و همکـاران،   طـوالرود  سلطانی(

ــاران،  ــزایش ،)1386همک ــ اف ــت اس ــیم  تفادهقابلی از پتاس
دي چتلـت و آلپـرز،   (و فسفر ) 1388سبطی و همکاران، (

وو و (کمک به تغذیـه گیـاه و خـاك    و در نهایت  )1970
در اثر کاربرد کودهاي زیسـتی قـبال بـه     )2005همکاران، 

  .اثبات رسیده است
ــان داده ــات نش ــی  مطالع ــتفاده از ورم ــه اس ــد ک ان

تیان و ســعاد(ترکیــب شــیمیایی  کمپوســت، ســبب بهبــود
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فراهم آوري نیتـروژن   ،)2002گوپتا و همکاران،  همکاران،
) 1389محمدي آریا و همکـاران،  (، فسفر )2004آرانکن، (

آلـی   مـواد  مقـدار  افـزایش و  )1384آستارایی، (و پتاسیم 
-مـی  )1375آجودان زاده و همکاران، ( هاي زراعی خاك
و همکــاران  گرچــه در پــژوهش ســودایی مشــایی. شــود

کاربرد ورمـی کمپوسـت بـر کمپوسـت معمـولی      ) 1386(
برتري دارد، اما تأمین عناصر معدنی خاك با کود دامی در 

همچنین در مشـاهدات درزي و  . اولویت قرار گرفته است
، میزان فسفر با کاربرد همزمان کودهـاي  )1387(همکاران 

  .ورمی کمپوست و زیستی در گیاه رازیانه افزایش یافت
ترین کـود بـراي افـزایش رشـد و     ر نهایت موفقد

، در ایـن مطالعـه   تحرك چرخه هاي فیزیولـوژي زعفـران  
دومین نـوع  . هاي محرك رشد به دست آمدکاربرد باکتري

انـواع   بـا  درصـد  50کود مـؤثر، مخلـوط کـود شـیمیایی     
کودهاي غیر شیمیایی زیستی و ورمی کمپوست و سومین 

کود  با درصد 100یمیایی گیري از مخلوط کود شنوع، بهره
بنابر نتـایج و بحـث فـوق پیرامـون منـابع      . زیستی هستند

مختلف کودي و دستاوردهاي سـایر پژوهشـگران، در هـر    
صورت، کمک گرفتن از کودهاي غیـر شـیمیایی در کنـار    

باراسـا و همکـاران،   (منابع شـیمیایی بـراي تـأمین فسـفر     
ــانی،  2010 ــان و جه ــروژن ) 2007؛ جه ــان(و نیت و  آدنی

هـاي  نماید؛ این امر با مزیتضروري می )2011همکاران، 
دي چتلـت و  ( اقتصادي نیز همـراه خواهـد بـود    -زیستی
-لذا در وضعیت کنونی اقتصادي ایران، بهره .)1970آلپرز، 

توانند قدمی مؤثر در حرکـت  گیري از این منابع نوین می
  . سریع و وسیع کشاورزي باشد


  

  و شیمیایی خاك محل آزمایش خصوصیات فیزیکی - 1جدول 

pH  هدایت الکتریکی  
 (dS.m-1) 

  مواد خنثی شونده  درصد اشباع 
   ظرفیت زراعی

 نیتروژن کل کربن آلی   %

5/7 85/6 40 3/19 4/25 73/0  07/0  
  آهن قابل جذب   منگنز قابل جذب   روي قابل جذب   مس قابل جذب  پتاسیم قابل جذب  فسفر قابل جذب 

)mg/kg(  
25  507  38/1  98/0  92/15  52/4  


  

  خصوصیات شیمیایی کود ورمی کمپوست مورد استفاده - 2جدول 

  

  

  
  زعفران در تیمارهاي مختلف کود) و کارتنوئیدها a ،bکلروفیل (رنگدانه هاي فتوسنتزي  میزان مقایسه -1 شکل

0C : ،100بدون کود شیمیاییC : ،50کود شیمیایی کاملC : ،نصف کود شیمیاییN : ،بدون کود غیر شیمیاییV : ،کود ورمی کمپوستVB :
  کود زیستی: Bکود زیستی، + کود ورمی کمپوست 

کربن 
 )%(آلی 

pH 
هدایت 
  الکتریکی
 (dS.m-1) 

Ca      Mg N Cu        Mn        Zn          Fe        P        K  
)mg/kg(  

  meq/L % 

5/17 5/8 21/6 2/5 8/11 24/2  124/6 5/30 85/37 75 1020 9340 



 41/  1392/  1شماره /  27جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

 
 
 

 ات برگ زعفرانیخصوصکمپوست و زیستی بر  ی، ورمییایمیکودهاي ش ثراواریانس  تجزیه نتایج - 3جدول 
 MSمربعات  نیانگیم

  يدرجه آزاد
df 

  راتییمنابع تغ
S.O.V. ل یکلروف دیکارتنوئ b ل یکلروف a طول عرض وزن تر وزن خشک 

 شاخص سطح

  برگ 
ns287/7478 ns342/108 ns972/1823 ns692/0 ns001/0 ns000/0 ns 509/1 ns016/0 2  تکرار  R  
* 313/12710 ns306/148 ns218/670 ns764/0 ns002/0 ** 001/0 ** 065/65 ns044/0 2 C 

 **458/138607 ** 253/1643 ns661/467 ** 086/19 ** 026/0 * 001/0 ** 925/122 ** 496/2 3 O 
** 737/74510 ** 743/882 ns285/287 ** 343/1 ** 006/0  ns 000/0 ** 172/21 ns336/0 6 C × O 

  (Error)شیاشتباه آزما 22 151/0 132/4 000/0 001/0 234/0 647/340 036/44 949/3368
 %.C.V دامنه تغییرات  - 46/11 94/6 81/11 34/10 39/6 59/7 78/3 58/3

  يدرجه آزاد MSمربعات  نیانگیم
df  

  راتییمنابع تغ
S.O.V. لیکلروف نسبت ل کلیکلروف تروژنین فسفر آهن منگنز يرو مس  

a/b 
ns514/1 ns966/2 ns861/50 ns194/89120 ns000/0 ns043/0 ns758/1048 ns114/0 2  تکرار  R  
* 293/2 ns266/3 * 528/402 **861/657273 ns000/0 ns003/0 * 054/1394 ns005/0 2 C 
** 290/3 ** 510/38 ** 630/708 **000/862862 **000/0 ns007/0 ** 756/3431 ns057/0 3 O 
ns299/1 ** 312/19 ns935/221 ns194/275824 **000/0 ns005/0 ** 895/1780 ns039/0 6 C × O 

 (Error)اشتباه آزمایش 22 026/0 121/233 004/0 000/0 164/114464 013/98 873/2 437/0
 %.C.V دامنه تغییرات  - 57/11 65/3 73/7 32/6 19/8 05/7 20/6 45/7

ns ،*  1 و %5 احتمال سطح در دارمعنی دار، غیرمعنی ترتیب به: **و%.  
C :ییایمیکود ش ،O :ییایمیر شیکود غ ،N×O :ییایمیر شیکود غ × ییایمیکود ش.    
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  کمپوست و زیستی ی، ورمییایمیبر همکنش کودهاي ش ثرات برگ در ایخصوص میانگین مقایسه - 4 جدول
  ماریت  صفات

 يرو
(mg/kg) 

فسفر  
(mg/kg) 

  دیکارتنوئ
 (μg/g dry leaf) 

  ل کلیکلروف
 (μg/g dry leaf) 

 b (μg/gل یکلروف
dry leaf) 

وزن خشک 
 برگ 

(g/m2) 

وزن تر 
برگ 

(g/leaf) 

طول 
برگ 
(cm) 

ر یکود غ
 ییایمیش

کود  
 ییایمیش

 D43/23 3/743 G  BC1654  AB8/431  BC0/179  D002/5  DE2041/0  
E11/19 N 

0C  BC30/27  D3/823  C1613  BC1/413  C4/174  A539/8  AB3406/0  AB00/32  V 
 BC20/28  C3/873  C1615  B0/422  C8/174  A370/8  DE2253/0  D78/24 VB 
 BC17/28  B 3/893  BC1724  A0/453  BC3/186  A106/9  A3668/0  AB89/30 B  
 D83/23  F3/773  E1319  D1/371  E3/142  D894/4  E1963/0  CD89/26 N 

100C 
 

 CD03/25  E3/803  C1632  BC9/415  C7/176  C239/7  BC2897/0  AB22/31 V 
 A13/32  A3/983  D1455  CD9/391  D2/157  A267/8  AB3330/0  AB89/31 VB 

 AB23/30  D3/833  A1943  A4/455  A4/210  A750/8  AB3488/0  BC22/30 B 
00/26 CD  G3/753  BC1659  AB2/428  BC3/179  C539/6  CD2596/0  D78/25 N 

50C 
 AB40/30  A7/976   D1423  D6/376  D9/153  BC389/7  BC2947/0  AB44/31 V 
 BC50/27 0/860 C  BC1679  AB5/431  BC3/181  A628/8  AB3432/0 AB 89/32 VB 
 CD77/25  D 0/830  B1754  AB4/431  B0/190  AB194/8  AB3277/0 A 56/34 B 

  .ندارند داريمعنی اختالف % سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف با يهامیانگین
0C :100، ییایمیبدون کود شC :50کامل،  ییایمیکود شC :ییایمینصف کود ش ،N :ییایمیر شیدون کود غب ،V :کمپوسـت،   یکود ورمVB :

  .یستیکود ز: B، یستیکود ز+ کمپوست  یکود ورم
  
 
 
 
  
  

  ات برگیبر خصوص ییایمیشر یو غ ییایمیشکود  یاثرات اصل میانگین مقایسه - 5 جدول
 (cm)عرض برگ  (mg/kg)آهن  (mg/kg)منگنز  (cm2) شاخص سطح برگ (mg/kg)مس  يمار کودیت صفات

  A 58/138 A 1/3863 B1279/0 C0 
  B 167/146 B 0/4286 1122/0  A C100 
  AB 42/140 B 2/4248 1117/0  A C50 

A 99/7 A 67/2 A 56/129 A 8/3720 AB 1140/0 N 
B 98/8 B 39/3 C 67/150 B 6/4439 A 1080/0 V 
B 22/9 BC 59/3 AB 11/138 AB 9/4088 AB 1220/0 VB 
B 31/9 C 91/3 BC 22/143 B 6/4280 B 1250/0 B 

  .ندارند داريمعنی اختالف %5 سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف با يهامیانگین
0C :100، ییایمیبدون کود شC :50کامل،  ییایمیکود شC :ییایمینصف کود ش ،N :ییایمیر شیبدون کود غ ،V :کمپوست،  یکود ورمVB :کود 

  .یستیکود ز: B، یستیکود ز+ کمپوست  یورم
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  مختلف کود يمارهایه بافت برگ زعفران در تیعناصر حاصل از تجز میزان سهیمقا - 2 شکل

0C :100، ییایمیبدون کود شC :50کامل،  ییایمیکود شC :ییایمینصف کود ش ،N :ییایمیر شیبدون کود غ ،V :کمپوست،  یکود ورمVB : کود
  یستیکود ز: B، یستیکود ز+ ست کمپو یورم

 
  منابعفهرست 

اولـین همـایش    .تأثیر ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهري بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیـا . 1384. ر .ع ،آستارایی .1
  .گاه فردوسی مشهددانشآبان ماه،  30و  29، ملی حبوبات

ـ پا يدر کشاورز یکیولوژیب يکاربرد کودها. 1375. اس. ان. سوبارائو) ترجمه( .ع یو کوچک .ر .، عییآستارا .2 جهـاد  . داری
 .مشهد فردوسی دانشگاه یدانشگاه

بـر اثـر    و یمعـدن  تروژنین مقدار سطوح و تیفیکبر  یمواد آل اثر. 1375. ، جیهاراوان یو الم. ن، ای، گلچ.آجودان زاده، م .3
  .کرج آموزشکده کشاورزيور، ی، شهررانیخاك ا علوم کنگرهن یپنجم .ینیب زمیس عملکرد بر آنهامتقابل 

ـ اثرات روش کاشت و تراکم پ یبررس. 1387. ر .م، ایبهن .4 ـ از بـر م ی پـژوهش و  . زان عملکـرد زعفـران در منطقـه دماونـد    ی
  .108-102): 2( 79 .یدر زراعت و باغبان یسازندگ

-مقایسه ورمی کمپوست حاصل از کودهاي گاوي، گوسفندي و مرغی در رطوبـت . 1387. ع .ح ،علیخانی و. ن ،ترکمانی .5

ـ ا 24 .سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیـد شـونده در کشـاورزي   . مختلف هاي  اردیبهشـت،  26 یل
  .، اصفهانندانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگا

همـراه   ياریـ مختلف آب يهامیرژ یبررس. 1389. ، میمحالت يرینصو . پمقدم،  یرضوان ،.ا ،ين غفوریام ،.س خرم دل، .6
 نیاول. )Sesamum indicum L(کنجد  یرطوبت نسب يو محتوا لیکلروف زانیبر عملکرد دانه، م کیولوژیب يبا مصرف کودها

 . اصفهان یعیو منابع طب يقات کشاورزیتحق آبان، مرکز 20و  19. د محصول سالمیو تول داریپا يکشاورز یمل شیهما

 زیستی فسفات کود و کمپوست ورمی میکوریزا، کاربرد ثیرتا .1387 .ف رجالی، و .کن، ف سفید ،.ا قالوند، ،.ت.م درزي، .7
 .413-396 ):4( 24 .ایران معطر و دارویی گیاهان تحقیقات. ازیانهر دارویی یاهگ اسانس کیفیت و میتک بر

ثیر دو نوع ورمی کمپوست با یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیـب  أارزیابی گلخانه اي ت. 1386. ا .ع ،رونقی و. ر .م ،ریگی .8
 .پردیس کشاورزي و منابع طبیعی تهران شهریور، 6-. دهمین کنگره علوم خاك ایران. شیمیایی برنج

 تعیـین  .1388.م ،موحـدي  و .ق ،شـهریاري  ،.ع .ق ،، روشـنی .ر ،نصرآبادي ی، قربان.ر .ع .س ،نائینی موحدي ،.م ،سبطی .9
 میـزان  و غلظت بر کمپوست ورمیو  ازتوباکتر تأثیر و ایالیت غالب رس با رسی خاك یک در پتاسیم مناسب گیر عصاره
 .59: )4( 16 .گیاهی تولید هاي پژوهش .دیم گندم عملکرد و جذب قابل پتاسیم

C50 C0 C100 V B VB C50V C50B C100
V 

C100
B 

C50VB C100VB 
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جهـت رشـد    شـیمیایی  بررسی اسـتفاده از کودهـاي  . 1386. ا ،لکزیان و. ع .س ،باقري ، سید.ا ،، فتوت.ز ،سرچشمه پور .10
ـ  4. دهمین کنگره علـوم خـاك ایـران   . ی مسهاي تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویباکتري  پـردیس  شـهریور،  6 یال

  .کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اقتصـادي   هاي زیسـت محیطـی و  بررسی نقش. 1388. س. س ،شفیعی ماسوله و. س .س ،، شفیعی ماسوله.ب ،سعادتیان .11

مهـر، مرکـز پژوهشـی     30 یال .اياولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه .کمپوست در کشاورزي پایدار ورمی
 .اصفهان کشت بدون خاك

مقایسـه تـوان حـل کننـدگی     . الـف  1386. ه ،اسدي رحمـانی  و. ن ،استین، صالح ر.ك ،، خاوازي.ا .ع ،سلطانی طوالرود .12
 4 .دهمین کنگره علوم خاك ایران. Flavobacterium هاي فلورسنت و باکتري جنس فسفات معدنی نامحلول سودوموناس

  .کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس  شهریور، 6 یال
جداسازي و ارزیابی تـوان تولیـد   . ب1386. ه ،اسدي رحمانی و. ك ،، خاوازي.ن ،، صالح راستین.ا .ع ،سلطانی طوالرود .13

ـ  4. دهمین کنگـره علـوم خـاك ایـران    . هاي ایرانهاي بومی خاكاکسین برخی از سودوموناس پـردیس   شـهریور،  6 یال
  .منابع طبیعی دانشگاه تهران کشاورزي و

. چهار سویه ازتوباکتر بر رشد و جذب عناصـر غـذایی در نهـال سـیب     بررسی اثرات. 1386. ه ،خسروي و. م .س ،سمر .14
  .پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران شهریور، 6 یال 4. دهمین کنگره علوم خاك ایران

ـ  بررسی کارایی ازتوباکتر و میکـوریزا تحـت  . 1386. م ،آبادي امیر و. ف ،، رجالی.ر .م ،، اردکانی.م ،سیفی .15 ثیر سـطوح  أت
دهمـین کنگـره   . در اسـتان مرکـزي  KSC704 اير روي برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت علوفهمختلف نیتروژن ب
  .پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران شهریور، 6 یال 4. علوم خاك ایران

کمپوست کود گـاوي و فیلتـر کیـک     تأثیر ورمی. 1388. ح .ا ،گفتارمنش خوش و. ف ،بخش ، نور.ه ،شاکریان چالشتري .16
ـ  28 .اياولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه. اينیشکر بر جذب نیتروژن بوسیله گندم در شرایط گلخانه  یال

 .اصفهان مهر، مرکز پژوهشی کشت بدون خاك 30

ثیر سـطوح مختلـف   أت. 1388. ع ،دباغ محمدي نسبو . م ،مقدم، .ع ،جوان شیر، .س ،، زهتاب سلماسی.شفق کلوانق، ج .17
دانـش کشـاورزي پایـدار    . هاي هرز بر عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان کلروفیل بـرگ در سـویا  نیتروژن و تداخل علف

 .20-1 ):1( 19 .)نش کشاورزيدا(

با کمپوست،  شده ماریخاك ت کیشدن در  یمعدن کینتیس. 1386. و اوستان، ش. اصغرزاده، ن ی، عل.ص ،ییمشا ییسودا .18
 .414-405: )ب( 42. یعیو منابع طب يکشاورز علوم و فنون. یکمپوست و کود دام یورم

ن نیتروژن در دو خـاك تیمـار شـده بـا کـود گوسـفندي و       شد بررسی معدنی. 1386 .ج ،یثربی و. ص ،صفرزاده شیرازي .19
ـ . دهمـین کنگـره علـوم خـاك ایـران     . کمپوست زباله شهري به روش خوابانیدن زیستی هوازي پـردیس   شـهریور،  6 یال

 .کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 آبیاري و یکمپوست ورم مختلف سطوح تأثیر. 1387. نعمتی، ح و .ا لکزیان، ،.م خیاط، حسنزاده ،.رضوانی، ف ،.زیزي، مع .20

 و دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات . Goral رقم (Matricaria recutita)آلمانی  بابونه اسانس و میزان مورفولوژیک خصوصیات بر
 .93-82): 1( 24. ایران معطر

 .دانشگاه شاهد). زراعت ارشد یان نامه کارشناسیپا(فسفاته بارور  یستیکود ز. 1389. ، فیفراهان .21



 45/  1392/  1شماره /  27جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

عملکرد  تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتري تیوباسیلوس بر. 1386. ع ،مجیدي و. ح ،، بشارتی.ا ،، گلچین.ا ،لو مشهدي جعفر .22
پـردیس کشـاورزي و منـابع     شـهریور،  6 یلا 4. دهمین کنگره علوم خاك ایران. و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر

  .طبیعی دانشگاه تهران
 کمپوست آمل، ورمی( ثیر کودهاي آلیأبررسی ت. 1389. ع ،چراتی و. ط .م ،، نظامی.م ،اردالن ، معز.ج ،زاده نوري محمد .23

لـی  م همـایش . گیـاه سـویا   هـاي عناصـر غـذایی   برخـی از غلظـت   میـزان کلرفیـل و   نز برو منگ) کود دامی کمپوست و
 .یخراسان شمالخرداد، دانشگاه آزاد بجنورد،  6 و 5. نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی دستاوردهاي

 فراهمـی  بر Thiobacillus و Aspergillus تأثیر .1389 .ا ،فتوت و ،.ح بشارتی ،.ح .غ ،نیا حق ،.ا ،لکزیان ،.م ،آریا محمدي .24
 .9-1 ):1( 24 .خاك و آب .کمپوست ورمی و گوگرد اب شده غنی فسفات خاك از فسفر

ــ . 1389. ا .و احمــدي ع. ، فیضــیان م.ك .س يموســو .25 ــاج پوشــش گیــاهی، کلروفیــل بــرگ و عملک ــدمپاســخ ت   رد گن
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