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ثوٌظَر ثزرسی اثز سطَح هختلف کوپَست قبرچ ثز ػولکزد کاللِ سػفزاى ٍ ضبخص ضبًَى ػلفّبی ّزس ،آسهبیطی در هشرػِ تحقیقبتی
داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ در دٍ سبل سراػی  1389-90 ٍ 1388-89در قبلت طزح ثلَکّبی کبهل تصبدفی ٍ ثب چْبر تکزار
اجزا ضذ .سِ سطح صفز 120 ٍ 60 ،تي کوپَست قبرچ در ّکتبر در ًظز گزفتِ ضذًذً .وًَِثزداری اس جوؼیت ػلفّبی ّزس در هزحلِ رضذ
رٍیطی سػفزاى در سبل دٍم اًجبم ضذً .تبیج ًطبى داد کِ اثز سطَح کوپَست قبرچ ثز ضبخص ضبًَى ٍ ػولکزد کاللِ سػفزاى هؼٌیدار ثَد .ثب
افشایص هقذار کوپَست قبرچ اس صفز تب  120تي در ّکتبر ،ضبخص ضبًَى  96درصذ کبّص یبفت .ثیطتزیي ػولکزد کاللِ در هقذار  60تي
کوپَست در ّکتبر ( 0/51کیلَگزم در ّکتبر) ٍ کوتزیي هیشاى آى ثزای ضبّذ ( 0/43کیلَگزم در ّکتبر) هطبّذُ ضذ
ٍاصُّبی کلیذی :تٌَع سیستی ،ضبخص ضبًَى ،کَد آلی ،گیبُ ًقذیٌِ

هقذهِ
اس آًجب کِ حضَر ػلفّبی ّزس ثبػث کبّص رضذ ٍ ػولکزد گیبّبى سراػی هیضَد ،کطبٍرساى ّوَارُ در صذد ًبثَدی آًْب هی-
ثبضٌذ (تیسذال ٍ ّوکبراى .)1991 ،افشایص ّشیٌِّبی تَلیذ ٍ آلَدگیّبی سیست هحیطی ٍ کبّص تٌَع سیستی اس جولِ پیبهذّبی
استفبدُ ثیرٍیِ کٌتزل ضیویبیی ایي گیبّبى است .اس طزف دیگز ،ثب تَجِ ثِ اثزات هفیذی کِ هَاد آلی ثز ثْجَد ٍیضگیّبی فیشیکی،
ضیویبیی ،ثیَلَصیکی ٍ حبصلخیشی خبک دارًذ ،هصزف ایي هَاد ثِ ػٌَاى یکی اس ارکبى هْن ثْجَد ثبرٍری خبک هحسَة هیضَد
(پبتزا ٍ ّوکبراى .)2000 ،ثطَر کلی ،ثب ثْزُگیزی اس رٍشّبی صحیح ثْجَد حبصلخیشی خبک ٍ تغذیِ گیبُ هیتَاى ضوي حفظ
هحیط سیست ،افشایص تَلیذ ،کبّص فزسبیص ٍ حفظ تٌَع سیستی ،کبرایی ًْبدُّب را ًیش افشایص داد ٍ ثب جلَگیزی اس هصزف ثی-
رٍیِ ًْبدُّبی ضیویبییّ ،شیٌِ را کبّص داد تَلیذ ًیش کبّص هییبثذ کِ ایي اهز هیتَاًذ راّکبری هٌبست ثزای حزکت در جْت
دستیبثی ثِ اصَل کطبٍرسی پبیذار ثبضذ (استبکذیل ٍ ّوکبراى.)2000 ،
ثٌبثزایي ،ثب تَجِ ثِ ارسش اقتصبدی ثبالی سػفزاى ،ایي آسهبیص ثب ّذف ثزرسی اثز سطَح هختلف کوپَست قبرچ ثز ػولکزد کاللِ ٍ
ضبخص ضبًَى ػلفّبی ّزس در ضزایط آة ٍ َّایی هطْذ طزاحی ٍ اجزا ضذ.
هَاد ٍ رٍشّب
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ایي آسهبیص در هشرػِ تحقیقبتی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ در دٍ سبل سراػی  1389-90 ٍ 1388-89در قبلت
طزح ثلَکّبی کبهل تصبدفی ثب چْبر تکزار اجزا ضذ .تیوبرّب ضبهل صفز 120 ٍ 60 ،تي کوپَست قبرچ در ّکتبر ثَدًذ .اثؼبد
کزتّبی آسهبیطی  2×3هتز ٍ فبصلِ ثیي کزتّب در ّز تکزار  0/5هتز در ًظز گزفتِ ضذ .ػولیبت کبضت ثٌِ در ػوق  10سبًتیهتزی
خبک در اٍاخز ضْزیَر هبُ سبل  1388اًجبم ضذ .اٍلیي آثیبری ثالفبصلِ پس اس کبضت ٍ دٍهیي آثیبری ثصَرت سجک یک ّفتِ ثؼذ
اس آثیبری اٍل ثب ّذف تسْیل در خزٍج جَاًِّبی گلّبی سػفزاى اًجبم ضذ .در فبصلِ آثیبریّب ًیش یک هزتجِ سلِضکٌی صَرت
گزفتّ .وشهبى ثب ضزٍع گلدّی ًوًَِثزداری آغبس ضذ ٍ تب پبیبى دٍرُ گلذّی اداهِ یبفتً .وًَِثزداری اس جوؼیت ػلفّبی ّزس ثب
کَادراتی ثِ اثؼبد  0/75 ×0/75هتزهزثغ در هزحلة رٍیطی سػفزاى در سبل دٍم آسهبیص اًجبم ضذ .سپس ػلفّبی ّزس ّز کَادرات
ثِ تفکیک ًَع گًَِ ضوبرش ضذًذ .ثوٌظَر تؼییي ٍسى خطکً ،وًَِّب ثب آٍى در دهبی  60◦Cثوذت  48سبػت قزار گزفتِ ٍ سپس
ٍسى خطک آًْب اًذاسُگیزی گزدیذ .ثزای تؼییي تٌَع ػلفّبی ّزس ،ضبخص ضبًَى (  )H'= -Σ ni ×Log niهحبسجِ ضذ (ًصیزی
N

N

هحالتی ٍ ّوکبراى )1381 ،کِ در ایي هؼبدلِ ' :Hضبخص تٌَع ضبًَى :ni ،تؼذاد افزاد گًَِ iام ٍ  :Nتؼذاد کل افزاد هیثبضذ .دادُّب
ثب استفبدُ اس ًزمافشار  Mstat-Cتجشیِ ضذًذ .جْت هقبیسِ هیبًگیيّب اس آسهَى چٌذ داهٌِای داًکي در سطح احتوبل پٌج درصذ
استفبدُ ضذ .ثزای تؼییي ضزایت ّوجستگی اس ًزم افشار  Sigma Statاستفبدُ ضذ.
ًتبیج ٍ ثحث
اثز هقبدیز هختلف کوپَست قبرچ ثز ضبخص تٌَع ضبًَى ػلفّبی ّزس هؼٌیدار ( )p≥1/10ثَد .ثطَریکِ ثب افشایص هقذار کوپَست
قبرچ اس صفز تب  120تي در ّکتبر ،ضبخص ضبًَى  96درصذ کبّص یبفت .هطخص است کِ افشایص کوپَست قبرچ ،ثذلیل کبّص
تؼذاد ٍ تزاکن ػلفّبی ّزس ،هٌجز ثِ کبّص ضبخص ضبًَى ضذُ است (ضکل  .)1ثٌظز هیرسذ کِ کوپَست قبرچ ثب هحذٍد کزدى
تطؼطغ خَرضیذی ،کبّص تَْیِ ٍ فزاّوی ًیتزٍصى هٌجز ثِ کبّص جَاًِسًی ٍ رضذ ػلفّبی ّزس ضذُ (تیسذال ٍ ّوکبراى،
 )1991کِ در ًتیجِ کبّص ضبخص تٌَع ضبًَى را هَجت ضذُ استً .تبیج ثزخی ثزرسیّب (آیشاک ٍ پبحً )2000 ،یش ًطبى دادُ
است کِ افشایص تؼذاد ٍ تزاکن ػلفّبی ّزس ،ثْجَد ضبخص ضبًَى را هَجت ضذُ است.
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ضکل  -1اثز هقبدیز کوپَست قبرچ ثز ضبخص ضبًَى ػلفّبی ّزس سػفزاى
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اثز هقبدیز هختلف کوپَست قبرچ ثز ػولکزد کاللِ سػفزاى هؼٌیدار ( )p≥0/01ثَد .ثیطتزیي ػولکزد کاللِ سػفزاى در هقذار  60تي
کوپَست در ّکتبر ( 0/51کیلَگزم در ّکتبر) ٍ کوتزیي هیشاى آى ثزای ضبّذ ( 0/43کیلَگزم در ّکتبر) هطبّذُ ضذ (ضکل .)2
ثطَر کلی ،اگزچِ ًتبیج ثزخی اس ثزرسیّب ًطبى دادُ است کِ سػفزاى اس ًظز ًیبس ثِ ػٌبصز غذایی گیبّی حبضیِای ٍ کنتَقغ هی-
ثبضذ (کبفی ٍ ّوکبراىٍ ،)1381 ،لی ثٌظز هیرسذ کِ تأهیي هقذار هٌبست ػٌبصز غذایی ،هیتَاًذ ًقص هفیذی ثز ثْجَد رضذ ٍ ثِ
تجغ آى گلذّی ٍ ػولکزد آى داضتِ ثبضذ.
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ضکل  -2اثز هقبدیز کوپَست قبرچ ثز ػولکزد کاللِ سػفزاى

ّوبًطَر کِ در ضکل  3هالحظِ هیضَد ثب افشایص ػولکزد کاللِ تحت تأثیز افشایص هصزف کوپَست قبرچ تب  60تي در ّکتبر،
ضبخص ضبًَى ًیش افشایص ٍ ثؼذ اس آى کبّص یبفت ،هطخص است کِ راثطِ ػولکزد کاللِ ٍ ضبخص ضبًَى در ضزایط هصزف
کوپَست قبرچ ثِ صَرت درجِ دٍ هیثبضذ کِ ضزیت ّوجستگی آى  0/88است.
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y = 0.1777x 2 - 0.4133x + 0.836
R2 = 0.8826
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 ّوجستگی ثیي ػولکزد کاللِ ٍ ضبخص ضبًَى تحت تأثیز هقبدیز هختلف کوپَست-3 ضکل
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Abstract
In order to evaluate the impacts of different mushroom compost levels on stigma yield of saffron and
Shannon index for weeds, a study was carried out based on randomized complete block design with Four
replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, during two growing
seasons of 2009-2010 and 2010-2011. Treatments werezero, 60 and 120 ton mushroom compost per ha.
Weed sampling was conducted at the vegetative growth stage of saffron during the second year of
experiment. The results indicated that effect of mushroom compost was significant on Shannon index and
stigma yield. By enhancing mushroom compost from zero to 120 t.ha-1, Shannon index decreased up to
96%. The highest stigma yield of saffron was observed in 60 t.ha-1 (0.51 kg.ha-1) and the lowest was for
control (0.43 kg.ha-1).
Keywords: Biodiversity, Shannon index, Organic manure, Cash crop
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