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چکیده
مديريت تغذيه از مهمترين عوامل در تعیین کمیت و کیفیت زعفران به شمار میرود که در اين میان ،کودهای آلی نقش مهمی در تولید با
کیفیت و ارگانیک زعفران ايفا میکنند .اين آزمايش به منظور ارزيابی تاثیر مقادير مختلف ورمیکمپوست کود حیوانی بر خصوصیات
بیوشیمیايی و مواد مؤثره زعفران گلبرگ و کالله ،در قالب طرح پايه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با کاربرد چهار سطح
ورمیکمپوست (صفر 10 ،5 ،و  15تن در هکتار) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی  1394-95انجام
شد .نتايج نشان داد کاربرد ورمیکمپوست بر میزان پیکروکروسین (طعم) ،سافرانال (عطر) و کروسین (رنگ) کالله زعفران تأثیر
معنیداری داشت ،به طوریکه بیشترين میزان پیکروکروسین و سافرانال از تیمار  15تن ورمیکمپوست در هکتار به ترتیب به میزان
 37/88و  17/06درصد و کمترين آن از شاهد به میزان  8/5 ،25/78درصد به دست آمد .همچنین تیمارهای مصرف  10و  15تن
ورمیکمپوست در هکتار ،باعث افزايش  60درصدی میزان کروسین در مقايسه با شاهد شدند .نتايج نشان داد که میزان فنول گلبرگ
زعفران تحت تاثیر تیمار ورمیکمپوست قرار نگرفت ،اما میزان آنتوسیانین و آنتیاکسیدان گلبرگ معنیدار شد ،به طوریکه بیشترين
میزان آنتوسیانین در تیمار  10تن ورمیکمپوست در هکتار (16/43میلیگرم در 100گرم) و کمترين آن در شاهد ( 8/34میلیگرم در100
گرم) مشاهده شد .همچنین باالترين میزان آنتیاکسیدان گلبرگ در تیمار کاريرد  10تن در هکتار ورمیکمپوست به میزان ( 34/9درصد)
مشاهده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که کاربرد سطوح  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار توانايی افزايش میزان مواد مؤثره زعفران
را دارا میباشد.

واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،آنتیاکسیدان ،پیکروکروسین ،سافرانال ،فنول ،کروسین.
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مقدمه
زعفران با نام علمی  Crocus sativus L.از خانواده زنبق
( )Iridaceaeگياهی تك لپه ،يکساله ،از نظر زراعی چند
ساله و نيمه گرمسيری است که در آب و هوايی مديترانه،
غرب آسيا و همچنين در مناطق کمباران ايران با زمستان
سرد و تابستانی گرم رويش دارد & (Sepaskhah
.(Kamgar-Haghighi, 2009
از جمله مؤلفههای اساسی جهت افزايش عملکرد
محصوالت کشاورزی ،مصرف نهادهها بهويژه کودهای
شيميايی است .اما استفاده دراز مدت از کودهای شيميايی،
خصوصيات فيزيکی ،بيولوژيکی و شيميايی خاک را تخريب
کرده و باعـث کاهش کيفيت توليدات کشاورزی ،ايجاد
مشکالت محيط زيستی و آلودگی آبهای زيرزمينی میشود
(.)Wu et al., 2004
امروزه بهدليل افزايش اهميت مسائل زيست محيطی
توجه بيشتری به کودهای آلی و زيستی برای جايگزينی
کودهای شيميايی شده است ( Pierre Anoshi et al.,
 .)2010استفاده از اين مواد ،باعث بهبود ساختمان خاک،
محتوی ماده آلی و باروری خاک میگردد که برای گياه و
خاک مزايايی به همراه دارد ( .)Patra et al., 2000در اين
راستا نتايج تحقيقات بهدانی و همکاران ( Behdani et al.,
 )2006نشان داد که استفاده از کودهای آلی در زراعت
زعفران موجب افزايش وزن تازه و خشك و درصد ماده
خشك بنهها شده و ميزان ريشههای بنه را افزايش میدهد
که اين اثرات ممکن است در نتيجه افزايش رطوبت خاک و
نهايتاً رشد بهتر گياه باشد.
يکی از منابع کودی آلی که استفاده از آن در سيستم-
های دارای مديريت پايدار خاک مرسوم است ،ورمی-
کمپوست میباشد .ورمیکمپوست غنی از هورمونهای رشد
و ويتامينها بوده و بهعنوان آفتکش قوی زيستی مطرح
است ( .)Martin et al., 1997نتايج صالحی و همکاران
( )Salehi et al., 2011نشان میدهد که با افزايش ميزان
ورمیکمپوست به خاک فراهمی عناصر غذايی مورد نياز گياه
افزايش میيابد .نهوی و همکاران ( )Nehvi et al., 2010در
پژوهشی تأثير مثبت کاربرد ترکيبی ورمیکمپوست بر
عملکرد گل زعفران را مشاهده کردند .همچنين محمدزاده و
پاسبان ( )Mohamadzadeh & Pasban, 2007بيان
کردند ورمیکمپوست از جمله مناسبترين منابع
غيرشيميايی تغذيه گياهی محسوب میشود که نقش آن در

افزايش عملکرد مزارع زعفران ايران مثبت ارزيابی شده است.
در زمينه کاربرد کودهای آلی بر روی خصوصيات کيفی
زعفران ،رسولی و همکاران ( )Rasouli et al., 2015در
تحقيقات خود به تاثير مثبت کودهای آلی بر ميزان مواد
مؤثره زعفران اشاره نمودهاند .همچنين اسماعيلی و همکاران
( )Ismaili et al., 2013در پژوهشی به اثر مثبت ورمی
کمپوست بر روی مواد مؤثره کالله زعفران (کروسين،
پيکروکروسين و سافرانال) اشاره کردهاند .لذا با توجه به
اهميت روز افزون توليد محصوالت سالم و طبيعی و نظر به
اهميت اقتصادی قابل توجه توليد زعفران ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی تأثير مقادير مختلف ورمیکمپوست به عنوان
يك کود آلی بر ويژگیهای کيفی و بيوشيميايی گياه زعفران
انجام شد.
مواد و روشها
اين آزمايش در سال زراعی  1394-95در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با چهار تيمار و سه تکرار در مزرعه
تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند انجام شد .به
منظور تعيين خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه
(عمق  30-0سانتیمتر) و ورمیکمپوست مصرفی ،نمونه
برداری قبل از شروع آزمايش انجام شد که نتايج حاصل از
تجزيه خاک و ورمیکمپوست به ترتيب در جداول 1و 2
آمده است .به منظور اجرای آزمايش ،ابتدا پس از شخم،
ديسك و مسطح کردن خاک اقدام به کرتبندی زمين
نموده و کرتهايی به ابعاد  2×2متر (چهار متر مربع) ايجاد
و بين بلوکها فاصلهای با عرض يك متر (با احتساب جوی-
های آبياری) ايجاد شد .قبل از انجام کشت مقادير مختلف
ورمیکمپوست (صفر 10 ،5 ،و  15تن در هکتار) تا عمق20
سانتیمتری با خاک مخلوط گرديد .بمنظور اجتناب از
مخلوط شدن آب بلوکها برای هر تکرار ،جوی آبياری
جداگانهای در نظر گرفته شد .سپس بنههای مرغوب و
يکنواخت (وزن بين  7تا  9گرم و به طور متوسط  8گرم،
سالم ،بدون زخم و خراشيدگی و عاری از هر نوع بيماری) از
اکوتيپ شهرستان کاشمر تهيه شد .فواصل کاشت بنهها
 10×20سانتیمتر (با تراکم  50بنه در متر مربع) و عمق
کاشت حدود  15سانتیمتر و به صورت خشکهکاری کاشته
شدند .زمان کاشت اواخر شهريور ماه سال  94بود .آبياری
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دستی انجام شد .نمونهبرداری در اواسط آبان همزمان با گل
دهی زعفران آغاز شد .پس از جمعآوری گلها ،کالله و
گلبرگها در آون با دمای  25درجه سانتیگراد به مدت 48
ساعت خشك شدند.

اول همزمان با کاشت و آبياری دوم  10روز بعد از آبياری
اول بمنظور تسهيل در سبز شدن بنهها انجام شد .عمليات
سلهشکنی به جهت اينکه جوانههای گل با سهولت از خاک
بيرون بيايند و رشد مطلوبی داشته باشند ،انجام شد .در
طول اجرای آزمايش کنترل علفهای هرز از طريق وجين

جدول  .1نتايج تجزيه خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک محل آزمايش
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Table 1. Results of soil analysis physical and chemical properties
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جدول  .2برخی خصوصیات شیمیايی ورمیکمپوست استفاده شده
شاخص واکنش
pH
7.7

Table 2. Some chemical properties of Vermicompost
ماده آلی()%
کربن آلی
هدايت الکتريکی
)(dS/m-1
3.08

اندازهگیری آنتیاکسیدان گلبرگ
برای اندازهگيری ميزان فعاليت آنتیاکسيدانی گلبرگ از روش
 DPPHيا سنجش مهار راديکالهای آزاد ( 2و  2دی فنيل-
1پيکريل هيدرازيل) استفاده شد (Brand-Williams et al.,
) .1995بدين منظور پس از تهيه عصاره گلبرگ زعفران ،دو ميلی-
ليتر از محلول اتانولی  0/15ميلی موالر  DPPHبه لوله آزمايش
حاوی يك ميلیليتر عصاره اضافه و به مدت  30ثانيه با دستگاه
ورتکس ،مخلوط شد .سپس محلول به مدت  25دقيقه در تاريکی و
در دمای اتاق تثبيت گرديد .جذب نمونهها در طول موج 517
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد .سپس فعاليت
آنتی اکسيدانی از طريق معادله ذيل محاسبه گرديد.
( *100جذب شاهد /جذب نمونه)  = 1-فعاليت
آنتیاکسيدانی کل
اندازهگیری فنول گلبرگ
محتوی فنول کل با استفاده از روش گاليك اسيد و معرف
فولين سيکالتو محاسبه میشود (.)Chuah et al., 2008
 0/5ميلیليتر از نمونه گلبرگ زعفران به لوله آزمايش
منتقل کرده و بعد از پنج دقيقه  0/5ميلیليتر فولين
سيکالتو به آن اضافه شد ،سپس دو ميلیليتر بیکربنات
سديم ( 200گرم در ليتر) به آن افزوده شد .محلول به مدت

EC

)OC (%
9.14

)MC (%
16.8

 15دقيقه در دمای اتاق گذاشته و  10ميلیليتر آب دی
يونيزه (آب مقطر) به آن اضافه شد .سپس محلول را به مدت
 5دقيقه در سانتريفيوژ با سرعت  4000دور در دقيقه قرار
داده و در نهايت ،توسط دستگاه اسپکتوفتومتر و طول موج
 725نانومتر ،ميزان جذب نمونه قرائت و نتايج بر حسب
ميلیگرم اسيد گاليك در  100گرم وزن خشك محاسبه
گرديد.
اندازهگیری آنتوسیانین گلبرگ
ميزان آنتوسيانين گلبرگ زعفران با استفاده از روش اختالف pH
بين دو سيستم بافری براساس روش گيوستی و رولستاد ( & Giusti

 )Wrolstad, 2003اندازهگيری شد .در اين روش پس از آماده
سازی عصاره گياهی در دو بافر پتاسيم کلريد وکلريدريك اسيد ،با
 1 pHو سديم استات و کلريدريك اسيد با  ،4/5 pHجذب نمونهها
در طول موجهای  510و  700نانومتر قرائت شد.
اندازهگیری مواد مؤثره کالله
مواد مؤثره اصلی کالله زعفران شامل کروسين (عامل رنگ)،
پيکروکروسين (عامل طعم) و سافرانال (عامل عطر) به روش
اسپکتروفتومتری طبق استاندارد ملی ايران )(INS, 2006
اندازهگيری شدند .بر اساس اين روش 500 ،ميلیگرم نمونه
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کالله پودر شده با استفاده از آب مقطر به حجم يك ليتر
رسانده شد ،سپس اين ترکيب به مدت  20دقيقه در تاريکی
با همزن مغناطيسی حل و ميزان جذب در طيفهای 257
(پيکروکروسين)( 330 ،سافرانال) و ( 440کروسين) نانومتر
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت و اعداد به دست آمده
در معادله  X=A/M×100قرار داده شد.
 :Xميزان ترکيب کيفی مشخص بر حسب درصد :A ،عدد
قرائت شده توسط دستگاه و  :Mوزن خشك کالله بر حسب
ميلیگرم .در نهايت ،تجزيه و تحليل آماری دادههای حاصله
توسط نرم افزار آماری ) SAS (9.1و مقايسه ميانگينها بر
اساس آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح احتمال پنج
درصد انجام شد.
نتايج و بحث
تاثیر ورمی کمپوست بر آنتیاکسیدان گلبرگ
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تأثير کاربرد ورمی-
کمپوست بر ميزان آنتیاکسيدان گلبرگ زعفران معنیدار
( )P≥0/01بود (جدول  .)3بيشترين ميزان آنتیاکسيدان
گلبرگ زعفران از مصرف  10تن ورمیکمپوست در هکتار و
به ميزان  34/9درصد به دست آمد ،اين در شرايطی بود که
کمترين ميزان آنتیاکسيدان گلبرگ به ميزان  26/06درصد
از مصرف  15تن ورمیکمپوست در هکتار حاصل گرديد.
بين شاهد و سطح پنج تن ورمیکمپوست اختالف 1/5
درصدی وجود داشت که اختالف معنیداری نبود (جدول
 .)4در آزمايشات مختلف تأثير مثبت مصرف کودهای آلی
نسبت به ساير کودها بر ميزان فعاليت آنتیاکسيدانی در

گياهان گزارش شده است .به طوریکه ،نتايج پژوهش بر
روی زنجبيل ) (Zingiber officinaleبيانگر تأثير معنیدار
مصرف ورمیکمپوست بر روی فعاليت آنتی اکسيدانی اين
گياه است ) .(Ghasemzadeh & Jaafar, 2011براساس
مطالعات صورت گرفته ،افزايش تدريجی سطح کود آلی
باعث افزايش غلظت عناصر  N, P, Kدر محيط کشت و در
نهايت افزايش آنتیاکسيدان میشود (Shiow & Hsin-
) .Shan., 2003حسنزاده و همکاران (Hasnzade et al.,
) 2014علت افزايش فعاليت آنتیاکسيدانی گياهان تيمار
شده با ورمیکمپوست را به نوع بافت کود مربوط دانستند.
مواد مؤثره در گياهان اساساً با هدايت فرآيندهای ژنتيکی و
تحت تاثير آنزيمها و کوآنزيمها ساخته میشوند ،ولی ساخت
آنها بطور بارزی تحت تاثير عوامل محيطی نيز قرار میگيرد،
بهطوریکه اين عوامل سبب تغييراتی در رشد گياهان
دارويی و کيفيت مواد مؤثره آنها میگردد ( Omid Beygi,
 .)2000يکی از اين عوامل حاصلخيزی خاک میباشد .ريمير
( )Rimmer, 2006گزارش کرد که حاصلخيزی و وجود
مواد آلی در خاک میتواند باعث افزايش ميزان آنتیاکسيدان
گياه شود و با توجه به اينکه ورمیکمپوست هم میتواند
اين نقش را ايفا نمايد ،لذا افزايش آنتیاکسيدان زعفران
منطقی به نظر میرسد .همچنين مصرف  15تن ورمی-
کمپوست باعث تاثير منفی بر ميزان آنتیاکسيدان گلبرگ
زعفران شده است .کاهش درصد آنتیاکسيدان در سطوح
باالتر از  10تن ورمیکمپوست احتماالً ناشی از افزايش
ميزان نمكهای محلول خاک به دليل مصرف مقادير زياد
ورمیکمپوست میباشد (.)Arancon et al., 2002

جدول  .3نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست بر صفات شیمیايی زعفران
Table 3. Analysis of variance (mean of squares) for different levels of vermicompost on chemical traits of saffron
سافرانال

کروسین

پیکروکروسین

آنتوسیانین

فنول

آنتیاکسیدان

درجه آزادی

منابع تغییرات

Safranal

Corosin

Picrocrocin

Anthocyanins

Phenols

Antioxidant

df

S .O.V

0.12ns

17.05ns

*72.87

5.14ns

1.16ns

1.67ns

2

بلوک

*38.90

*273.95

*73.95

**37.79

6.20ns

**40.24

3

6.88

31.53

9.19

2.17

3.49

2.90

6

21.73

14.55

9.56

11.42

0.39

5.68

Block

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضريب تغییرات
)C.V. (%

 * ،nsو ** :به ترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد
ns,* and**: non significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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جدول  .4اثر سطوح مختلف ورمیکمپوست بر برخی صفات شیمیايی زعفران
Table 4. Effect of different vermicompost levels on chemical traits of saffron
سافرانال کالله

کروسین کالله

پیکروکروسین کالله

Stigma
)safranal (%

Stigma
)corocin (%

Stigma
)picrocrocin (%

آنتوسیانین گلبرگ

فنول گلبرگ

Petal
anthocyanin
)(mg.100g-1

Petal phenol
)(mg.100g-1

آنتیاکسیدان

ورمیکمپوست

گلبرگ

Vermicompost
)(t. ha-1

Petal
)antioxidant (%

8.50b

29.05b

25.78c

8.34c

474.66a

*29.63b

0

11.63b

31.65b

30.98bc

11.99b

476.13a

29.20bc

5

11.06b

46.57a

32.14ab

16.43a

478.03a

34.90a

10

17.06a

47.02a

37.88a

14.83ab

477.10a

26.06c

15

*در هر ستون ،ميانگينهای دارای حداقل يك حرف مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
*In each column, means followed by at least one similar letter are not significantly different at 5% probability level of using
Duncan's Multiple Rang Test.

فنول
اثر سطوح مختلف مصرف کود ورمیکمپوست بر ميزان فنول
گلبرگ زعفران معنیدار نشد (جدول )3؛ با اينحال ،بيشترين ميزان
فنول  478/03ميلیگرم در  100گرم در تيمار  10تن
ورمیکمپوست در هکتار به دست آمد (جدول  .)4ترکيبات فنلی به
عنوان متابوليت ثانويه در تمام گونههای گياهی در بافتهای خاصی
و زمانی معين ،در پاسخ به عوامل مختلف محيطی مانند تنش
کمبود مواد غذايی ،آفات و بيماریها ،نور ،تابش اشعه  ،UVدرجه
حرارت و زخمی شدن سنتز میشوند (.)Christie et al., 1994
گياهان دارويی بر خالف ساير محصوالت کشاورزی که در شرايط
تنشی از نظر مقدار توليد خسارت میبينند ،ممکن است در اين
شرايط توليد شيميايی بيشتر و در نتيجه بازدهی اقتصادی بهتری
پيدا کنند ( .)Omid Beygi, 2005در اين آزمايش با توجه به فراهم
بودن شرايط مناسب رشد ،گياه تحت تأثير تنش قرار نگرفته و اين
موضوع میتواند از داليل عدم تأثير پذيری ميزان فنول از تيمار
ورمیکمپوست باشد .بهرامی و اميد بيگی ( Bahrami & Omid
 )Beygi, 2002بيان کردند تيمارهای کودی ممکن است منجر به
افزايش محصول شوند ،در حالیکه ميزان ترکيبات فنولی در گياه را
کاهش میدهند .در آزمايش مشابهی امامی بيستگانی و همکاران
) (Emami Bistgani et al., 2015گزارش کردند که تيمار کود
آلی تأثير معنیداری بر ميزان فنول گياه آويشن دنائی ( Thymus
 )deanensis Celak.نداشت .رضوینيا و همکاران ( (Razavi Ni
et al., 2013نيز بيان داشتند کاربرد تيمارهای کودی در گياه
سرخار گل ( )Echinacea purpurea L.اثر معنیداری بر ميزان
فنول آن نداشت.

آنتوسیانین
نتايج تجزيه واريانس حاکی از تاثير معنیدار ()P≥0/01
سطوح مختلف ورمیکمپوست بر ميزان آنتوسيانين گلبرگ
بود (جدول  .)3نتايج مقايسه ميانگينها نشان داد که تمامی
سطوح ورمیکمپوست مورد مطالعه ،منجر به افزايش ميزان
آنتوسيانين نسبت به شاهد شد؛ بطوریکه با مصرف  10تن
در هکتار ورمیکمپوست و عدم مصرف ورمیکمپوست
بترتيب بيشترين و کمترين ميزان آنتوسيانين ،به مقدار
 16/43و  8/34ميلیگرم در 100گرم به دست آمد (جدول
 .)4پاپافوتيو و همکاران ( )Papafotiou et al., 2007نشان
دادند که افزايش تدريجی سطح کود آلی در محيط رشد
باعث افزايش تدريجی غلظت آنتوسيانين در برگهای
کرچك هندی ( )Codiaeum variegatum L.میشود.
سعيدی ) )Saeedi, 2001افزايش آنتوسيانين گلهای الله
را در نتيجه استفاده از ورمیکمپوست گزارش کرد.
کودهای آلی از جمله ورمیکمپوست با افزايش عناصر
غذايی در خاک ،باعث افزايش فعاليت آنزيم روبيسکو و
بهبود فتوسنتز و کربوهيدرات در گياه میشوند ( Lattanzio
 .)et al., 2013در اين زمينه ،تور و همکاران ( Toor et al.,
 )2006اظهار داشتند که به خاطر استفاده از کودهای آلی،
ميزان قند و کربن در گياه افزايش میيابد ،لذا قند اضافی
که در گياه توليد میشود ،در ساختمان متابوليتهای ثانويه
استفاده میشود که در نهايت ،باعث افزايش ميزان اين
ترکيبات در گياه میگردد .همچنين تئونيسن و همکاران
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( )Theunissen et al., 2010بيان کردند که استفاده از
کودهای آلی به واسطه مقادير باالی ترکيبات هيوميکی،
باعث سنتز و افزايش ترکيبات فنولی مثل فالونوئيدها و
آنتوسيانينها در گياهان میشود .همچنين از مزايای
ورمیکمپوست دارا بودن خاصيت تامپونی میباشد که از
نوسانات  pHدر خالل جذب عناصر توسط گياه جلوگيری
میکند ) (Bowman & Reinecke, 1991و اين خاصيت
تامپونی باعث میشود که  pHنه تنها روی رنگ آنتوسيانين
اثر بگذارد بلکه باعث استحکام آن نيز بشود ( Remon et
.)al., 2000

پیکروکروسین ،سافرانال و کروسین
تاثير مصرف کود آلی ورمیکمپوست بر شاخصهای کيفی
کالله شامل مولفههای طعم (پيکروکروسين) ،عطر
(سافرانال) و رنگ (کروسين) در سطح احتمال پنج درصد
معنیدار بود (جدول  .)3بيشترين ميزان پيکروکروسين به
ميزان  37/88درصد و سافرانال به مقدار  17/06درصد در
تيمار مصرف  15تن ورمیکمپوست در هکتار به دست آمد
که با کمترين ميزان آنها در شاهد به ترتيب  25/78و 8/5
درصد تفاوت معنیداری نشان داد .بيشترين ميزان کروسين
 47/02درصد با کاربرد  15تن ورمیکمپوست در هکتار و
کمترين ميزان آن  29/05درصد در شاهد به دست آمد .با
اين وجود بين سطوح  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)4نتايج تحقيقات
اسماعيلی و همکاران ( )Ismaili et al., 2013نشان داد که
در بين کودهای آلی ،ورمیکمپوست بيشترين تاثير را بر
روی هر يك از مواد مؤثره کروسين ،پيکروکروسين و
سافرانال داشت و کمترين مقدار آنها مربوط به شاهد بوده
است .در پژوهشی ديگر امينی و همکاران ( Amini et al.,
 )2014بيان کردند که مصرف  10تن در هکتار
ورمیکمپوست باعث افزايش پيکروکروسين وکروسين در
کالله زعفران شد .آنها نتيجه گرفتند که بهکارگيری کودهای
آلی (ورمیکمپوست) و زيستی بجای کودهای شيميايی
عالوه بر کاهش تخريب خاک ،آب و محيط زيست باعث
افزايش کيفيت محصول و عملکرد زعفران میشود .نتايج،
بيانگر تاثير مثبت کودهای آلی بر مواد مؤثره زعفران است،

که اين امر احتماالً به سبب تأثير بر فراهمی عناصر غذايی،
مواد هورمونی و ويتامينهای محلول در آب ،ايجاد حالت
همکاری با ساير ميکروارگانيسمها و توليد ترکيبات اوليه
مؤثر در بيوسنتز گلوکوزيدها و تجزيه آنها به ترکيبات ثانويه
& (Patten & Glick, 1996; Nieto
باشد
 .)Frankenberger, 1991عالوه بر اين ،به نظر میرسد
اسيدهای آلی توليد شده در طول تجزيه اصالح کنندههای
آلی و در نتيجه کاهش اسيديته خاک به دنبال کاربرد
ورمیکمپوست در آن يا افزايش نفوذپذيری و آبشويی
نمكها میتواند از داليل افزايش عناصر غذايی نظير آهن،
روی ،مس و منگنز در خاکهای تحت تيمارهای
ورمیکمپوست باشند ) (Munne & Alegre, 2000و در
نتيجه اين افزايش عناصر غذايی ،توليد متابوليتهای زعفران
افزايش يابد .همچنين جاشانکار و وهاب ( & Jashankar
 )Wahab, 2004دليل تأثير مثبت ورمیکمپوست بر
عملکرد کمی و کيفی گياهان را وجود ريزجانداران هوازی
مفيد مانند ازتوباکترها و همچنين وجود موادی با ظرفيت
هوادهی و نگهداری آب باال و سطوح زياد جذب عناصر
غذايی در اين کود بيان کردند.
نتیجهگیری
بر اساس نتايج يکساله و با توجه به شرايط محيطی و خاک
حاصله از اين آزمايش ،مشخص شد که ورمیکمپوست
توانسته است بر اکثر شاخصهای کيفی و مواد مؤثره گياه
دارويی زعفران اثر مثبت بگذارد .در اين تحقيق ،سطوح 10
و  15تن ورمیکمپوست در هکتار ،بيشترين تأثير را بر
خصوصيات کيفی گياه (خواص آنتیاکسيدانی و مواد مؤثره
زعفران) اعمال کردند .هر چند الزم است سطوح پيشنهادی
در اين تحقيق ،در مناطق و آزمايشات ديگر هم مورد تاييد
قرار گيرد .بطور کلی ،با توجه به نتايج اين مطالعه ،به نظر
میرسد که استفاده بهينه از نهادههای آلی از جمله
ورمیکمپوست (البته با توجه به در نظر گرفتن شرايط
خاک) میتواند برای بهبود بخشيدن به صفات کيفی و مواد
مؤثره گياه ارزشمند زعفران مد نظر قرار گيرد.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of different rates of vermicompost manure on
biochemical characteristics and active ingredients of saffron based on a randomized complete block design
with different vermicompost rates (0, 5, 10 and 15 t.ha-1) as treatments with at the Agricultural Research
Station, University of Birjand, Iran during 2015-2016. According to the results, vermicompost application
had a significant effect on picrocrocin (as taste factor), safranal (as perfume factor) and crocin (as color
factor) contents. The highest picrocrocin and safranal contents were observed in 15 t.ha-1 of vermicompost
(with 37.88% and 17.06%, respectively) and these lowest were observed in control (with 25.78% and
8.5%, respectively). Also, 10 and 15 t.ha-1 vermicompost caused 60% increasement in crocin content
compared to control. Although petals phenol content was not significantly affected by vermicompost rates,
but anthocyanin and antioxidant content of petals were significantly affected. As the highest anthocyanin,
content was recorded from 10 t.ha-1 of vermicompost (16.43 mg.100g-1) and the lowest was obtained in
control (8.34 mg.100g-1). Also, the highest antioxidant content of petals was observed in 10 t.ha-1
vermicompost (34.90%). In general, the results of this study showed that the use of vermicompost at the
rates of 10 and 15 t per ha can improved the active ingredients of saffron.
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