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 چکیده

جلبک عصاره  یپاشاثر محلول یبه منظور بررس روند.ترین عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد زعفران به شمار میمدیریت تغذیه یکی از مهم

شیکسیومیب یمرغ عیکود ما و نیآکاد ییایدر شد ، آزمای شی، بنه بر ر شد. روی سال شیآزما نیا و عملکرد زعفران انجام  تا  1396های در

شامل  شیآزما یمارهای. تدیدر شهرستان فردوس اجرا گرد با سه تکرار یکامل تصادف یهاکو در قالب طرح بلو لیبه صورت فاکتور 1397

صفر،  نیآکاد ییایدر بکجلسطح چهار  صفر،  کسیومیب عیما یمرغ کود سطحچهار  آب( و تریدر هزار ل گرملویک 2و  5/1، 1) در  6و  5، 4)

در  عدد گل 50/99تعداد گل ) نیشتریب کهیطورهب ،بود یمورد استفاده بر صفات مورد بررس یمارهایدار تیتأثیر معن انگریب جی( بودند. نتاهزار

شک زعفرانکالله (، وزن مربعدر متر گرم 34/33)عملکرد تَر گل (، مترمربع شک برگمربعدر متر گرم 341/0) خ در  گرم 592/0) (، وزن خ

صاره در هزار 2 ماریدر ت (مترسانتی 75/63) طول برگ و (بوته ست آمد. ییایجلبک در ع شان دهنده تأثیر معنی بد دار عالوه بر این، نتایج ن

(، وزن تَر مترسانتی 66/60ترتیب(، طول برگ )گرم در مترمربع به 285/32در مترمربع و  250/94) رتعملکرد گل بر تعداد و  یمرغ عیکود ما

مقدار صککفات رکر  نیکمتر نیهمچن گرم در بوته( بود. 02/37بنه دختری ) ترتیب( و وزن کلگرم در بوته به 46/0و  74/0و خشککک برگ )

 ،دار بودیمعن و وزن کل و متوسط قطر بنه دختری برگ و خشک روزن تَ بر زیدو کود ن نی. اثر متقابل ادیشاهد مشاهده گرد تیماراز  زیشده ن

شک روزن تَ کهطوریبه صاره  در هزار گرملویک 2 ماریدر ت ترتیب(به %273و  %210) برگ و خ ی مرغ عیدر هزار کود ما 6و  ییایجلبک درع
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 ای ییآب( به تنها تریهزار ل رد 2) نیآکاد ییایلبک درجعصککاره  اسککتفاده از  ق،یتحق نیا جی. بر اسککاس نتارا داشککت شیافزا نیشککتریب یمرغ
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 مقدمه

نام علمی  با  یه  .Crocus sativus Lزعفران  گرانترین ادو

این گیاه به دلیل  .(Kumar, 2009)آید جهان به حسکککاب می

صنایع دارویی و برخورداری از خواص درمانی، جایگاه ویژه ای در 

. این گیاه مصارف متعددی (Xi et al., 2007)علوم پزشکی دارد 

سنتی به  صنایع غذایی و درمانی دارد، که از آن جمله در طب  در 

فاده میعنوان آرام عده اسکککت شکککود بخش، ضکککدنف  و مقوی م

(Kumar et al., 2009).  فران ع فی ز ی ک طر بککهارزش  خککا

شتقات آن میمتابولیت صلی و م شد، ترکیبات زرد های ثانویه ا با

رنگ کروسین مسئول رنگ زعفران، ترکیبات تل  پیکروکروسین 

باشکککد مسکککئول طعم و سکککافرانال مسکککئول عطر و بوی آن می

(Hosseinzadeh & Yonesi, 2002گی یژ هککای خککاص (. و

از آبی کم و بازار برداری چندسککاله، نیزعفران از جمله امکان بهره

را به عنوان انتخاب نخسککت فروش داخلی و خارجی مناسککب، آن

ستان صاً در ا صو شاورزان خ ست ک سان مطرح کرده ا های خرا

(Daneshvar Kakhki & Gelyan, 2012) . 

ستی  یآل یکودها ستند که  یبدون خطر یهافرآوردهو زی ه

شاورز یداریپا یبرا توانندیم شند. مقدار ماده آل یک سب با  یمنا

ص نکهیا لیدلخاک به صو و  یکیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیف اتیخ

هایفرآ تأثیر قرار م داًیخاک را شکککد یند حت  هدیت از  یکی د

 ,Hayens) شککودیخاک محسککوب م تیفیمهم ک یهاشککاخ 

سبت به بخش معدن زانیاگرچه م یماده آل. لذا (1996 کم  یآن ن

 اسکککت تیخاک با اهم اتیا تأثیر آن بر خصکککوصکککاسکککت، امّ

(Farahmand Fard et al., 2012) .متعادل عناصکککر  یفراهم

عوامل در  نیاز مؤثرتر یکی یکود حیصح تیریمد هیبر پا ییغذا

 خشککککمهیدر مناطق خشکککک و ن ژهیوبه زعفران دیتول یداریپا

 راتییو تغ یریگدرصکککد شککککل 80که تا  یبه طور ،باشکککدیم

 ژهیوحاکم بر خاک به یرهایعملکرد گل زعفران تحت تأثیر متغ

 . (Nehvi et al., 2008) شده است نییتع یمواد آل زانیم

 برای عموماً که اسککت ارزشککمندی غذایی منبع مرغی کود

 Tewolde et)رود می کار به پتاسککیم و فسککفر نیتروژن، تأمین

al., 2005)مرغی کود در نیتروژن به دسککترسککی قابلیت . البته 

 تأثیر تحت خود که است به معدنی آلی شکل از آن تغییرات تابع

 قرار غیره و خاک دمای خاک، نوع خاک، رطوبت وضکککعیت

 & Jahan)جهانی  و جهان. (Sistani et al., 2008)گیرد می

Jahani, 2007) سی در  )گاوی، آلی و یشیمیای اثرکودهای برر

 کودهای که داشتند اعالم گلدهی زعفران بر مرغی( و گوسفندی

 وزن افزایش و سطح واحد در گل بیشتر تعداد تولید باعث حیوانی

شک  و تَر گل عملکرد افزایش سایر محققین نیزشد.  کالله خ

شک کالله صرف در را زعفران خ شاهده دامی کود نتیجه م  م

ند  به منظور  .(Rezvani Moghaddam et al., 2010)کرد

بررسکککی اثر کنسکککانتره کود مرغی بر رشکککد و عملکرد زعفران، 

 & Aminifardزاده )فرد و قلیآزمککایشکککی، توسکککط امینی

Gholizade, 2018تایج آن(  اج تأثیر را شکککد. ن حاکی از  ها، 

تر، وزن خشککک کالله، و وزن کنسککانتره کود مرب بر عملکرد گل

های زعفران بود و گزارش نمودند که بیشترین عملکرد گل تر بنه

تن در هکتار کنسککانتره کود مرب  5و وزن خشککک کالله از تیمار 

، زعفران اهیدر گ یآل هایاسککتفاده از کود نیهمچن .بدسککت آمد

ها شده  وزن تر و خشک و درصد ماده خشک بنه شیموجب افزا

نه های شکککهیر زانو می علت هب ن،یکه ا دهدیم شها را افزایب

به عناصککر  یدسککترسکک شیرطوبت خاک و  افزا یمحتوا شیافزا

ست ) اهیگ یبرا ییغذا شده ا صل   (.Behdani et al., 2005حا

شان در گیاه زعفران  (Feizi et al., 2015) همکاران یضی وف ن

دامی در مقایسککه با کود شککیمیایی می  هایکاربرد کود دادند که

نه ند از طریق افزایش میزان فسکککفر ب ته، در  توا به ازای هر بو

نقش مؤثری  زعفرانانگیزی  تحریک هرچه بیشکککتر فرآیند گل

 شیضککمن آنکه افزا ز،ی( نAmiri, 2008) یریما .داشککته باشککد

غذا زانیسکککطح برگ، م ناصکککر  در برگ و عملکرد کالله  ییع
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صرف کود آل جهیزعفران را در نت شت  یم شاهده کرد، اظهار دا م

و  یکیزیف اتیتواند در بهبود خصوص یم یآل یهاکه کاربرد کود 

ند م ییایمیشککک مان کات ،یمواد آل زانیخاک  بادل  خاک و  یونیت

در خاک  میو کلسککک می، پتاسکککتروژنیمانند ن یعناصکککر شیفزاا

 ییهامحرک سککتیز ییایجلبک در یهاعصککاره باشککد. گذاررتأثی

مورد اسککتفاده قرار  یدر کشککاورز یهسککتند که به طور رسککم

به. (Craigie, 2011) شککوندیم اهانیرشککد گ باعث و رندیگیم

 پایین، هایغلظت در دریایی حتی جلبک هایعصککاره کلی،طور

 تحریک مانند فیزیولوژیکی گیاهی، هایواکنش توانند باعثمی

گیاهان  کیفیت عملکرد و افزایش و گلدهی بهبود گیاه، رشکککد

 تحمل باعث افزایش همچنین عصکککاره جلبک دریایی گردند. 

سترده طیف به گیاهان  شوری، محیطی مانند هایتنش از ایگ

 است شده همچنین گزارش شود.زیاد می حرارت درجه و خشکی

 کننده تحریک فعالیت دارای دریایی هایجلبک از تعدادی که

آلی و  مواد از یکی عنوان به نتیجه در و هسککتند گیاهی رشککد

ستی شاورزی در زی ستفاده آلی کودهای عنوان به ک شوند می ا

(Craigie, 2011) .صاره جلبک دریایی به سی تأثیر ع منظور برر

سیدانی و محتوای مواد مؤثره و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی اک

 2018 ,توسط خندان )آزمایشی  sativus L.) (Crocus زعفران

Khandan.کاربرد  این محقق گزارش نمودند که ( انجام شکککد

تأثیر معنی بک  قدار کارعصکککاره جل یت وداری بر م عال ید و ف تنوئ

اکسیدان کل و آنتوسیانین( و اکسیدانی گلبرگ )محتوای آنتیآنتی

همچنین میزان مواد مؤثره کاللککه زعفران )پیکروکروسکککین، 

ایج مطالعات گلذاری . همچنین نتسککافرانال و کروسککین( داشککت

 (Gozzari Jahanabad et al., 2017) ن آبادی و همکارانجها

شی  طی بررسی اثر کاربرد برخی منابع کودی بر خصوصیات روی

و صفات کیفی زعفران نشان داده است که با مصرف کود زیستی 

بیوآمینوپالیس بیشکککترین مقدار مواد مؤثره زعفران )کروسکککین، 

 .آمد پیکروکروسککین و سککافرانال( نسککبت به شککاهد به دسککت

 با که (Hordeum vulgare) جو زراعی گیاه بذرهای همچنین

 بذرهای به نسککبت بودند، آغشککته شککده دریایی جلبک عصککاره

شته شه طول و زنیجوانه شاهد، و جیبرلین با شده آغ و  چهری

شتریساقه شتند  چه بی . بنابراین (Rayorath et al., 2008)دا

های رشکککدی مؤثر بوده و محصکککوجت جلبک دریایی در فعالیت

های به عنوان محرک دریاییاسکککتفاده از فرموجسکککیون جلبک 

 ,.Rathore et alزیسککتی در تولید محصککوجتی چون سککویا )

 Selvamبادام زمینی ) (،Sunarpi et al., 2010برنج ) (،2009

& Sivakumar, 2014) ( سیس  ,.Rayorath et alو آرابیدوپ

بنابراین با توجه به اهمیت . به خوبی نشان داده شده است (2008

با گیاه دارویی زعفران و مصارف گسترده آن در صنایع مختلف و 

ای و حاصکککلخیزی خاک بر تحریک توجه به اثر مدیریت تغذیه

گل و افزایش عملکرد  ید  به منظوزعفران، تول مایش  ر این آز

 یمرغ عیکود ما و نیآکاد ییایجلبک در عصکککاره تأثیربررسکککی 

شد کسیومیب شی بر ر گیاه زعفران به اجرا در آمد، و عملکرد  روی

سب از نهاده ستفاده منا های آلی بتوان در جهت تولید پایدار تا با ا

 و افزایش عملکرد این گیاه مهم دارویی گام برداشت.

 

 هاروش و مواد

مایش این بصکککورت  1397 تا 1396 هایسکککال طی در آز

صادف یهادر قالب طرح بلوکفاکتوریل  سه تکرار  یکامل ت  دربا 

ستان ستان غربی شمال در فردوس شهر سان ا جنوبی اجرا  خرا

 اول، تیمارهای آزمایش بصکککورت ترکیبی شکککامل عاملگردید. 

صفر،  غلظت پاشی کود جلبک دریایی آکادین شامل چهارمحلول

پاشککی و عامل دوم، محلول آب تریدر هزار ل گرملویک 2و  5/1، 1

صفر،  سطح:  شامل چهار  در هزار  6و  5، 4مرغی کود بیومیکس 

پرهام و کود عصککاره  شککرکت از بیومیکس مرغی مایع بود. کود

 گردید تهیه جلبک دریایی آکادین از شکککرکت آرمان سکککبز آدینه

قبل از کشت، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و (. 3و  2)جدول 

برداری متری نمونهسککانتی 0-30از عمق شککیمیایی خاک مزرعه 

جدول  ید ) جام عمل(. 1گرد  3مذکور  یندر زم یاتبه منظور ان
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صله  کرت بود  16شامل  یککه هر  یکدیگرمتر از  4بلوک با فا

 20به فاصککله  یفرد 10هر کرت شککامل  یکهشککد. بطور یجادا

صله هر کرت  3 یفو با طول رد یکدیگرمتر از یسانت متر بود، فا

شد متریسانت 60 یزن یکرت بعدبا  ها  . اندازه کرتدر نظر گرفته 

های کاشته شده در این مزرعه متر مربع در نظر گرفته شد. بنه 6

شت آنگرم بوده 8با میانگین وزنی هر بنه  ها در مهر ماه اند و کا

شیارهایی با عمق  1396 صورت ردیفی با سانتی 20در  متر، به 

متر سانتی 10متر و فاصله روی ردیف سانتی 20فاصله هر ردیف 

تن در هکتار کود دامی پوسیده  40انجام شد. قبل از کاشت مقدار 

در فصککل پاییز به خاک اضککافه گردید. به منظور اعمال تیمارها 

های مورد نظر عملیات ها با غلظتسکککازی محلولپس از آماده

ا فشار لیتری ب 20 پاش پشتی دستیپاشی با استفاده از سممحلول

بار انجام شکککد. محلول پاشکککی کودها هر کدام  4تا  5/2کاری 

و اوایل  1396نوبت در اوایل اسککفند ماه  2جداگانه طی بصککورت 

انجام گردید. عملیات آبیاری با آب شکککهری  1397فروردین ماه 

انجام پذیرفت، بدین  m.ds 2/1=EC-1شکککهرسکککتان فردوس با 

سال  15صورت که اولین آبیاری قبل از گلدهی  در   1396آبان 

ی گلدهی و سپس دوره های بعدی، بعد از اتمامو آبیاری 1397و 

شد. در در ماه شت ماه انجام  سفند، فروردین و اردیبه های دی، ا

کش و گونه کود شککیمیایی، آفتطول مراحل اجرای آزمایش هیچ

شیمیعلف ستفاده قرار نگرفت و کنترل علفکش  های ایی مورد ا

ی رشد گیاه از طریق وجین دستی انجام شد. در هرز در طی دوره

شت ماه  شد )اواخر اردیبه صل ر شروع 1397انتهای ف ( و پس از 

شیهخواب بنه صله ها )پس از حذف اثر حا متر با هر  5/0ای به فا

مارش تعداد ضلع کرت( شش بنه از هر کرت برداشت و پس از ش

گرم( دیجیتالی 001/0بنه، با استفاده از کولیس و ترازوی )با دقت 

تَر )وزن بنه تازه خارج شده از خاک( و پس  به ترتیب قطر و وزن

سککاعت در آون الکتریکی با دمای  48از قرار گرفتن بنه به مدت 

گیری شد. های دختری اندازهگراد وزن خشک بنهدرجه سانتی 60

( اولین آبیاری 1397آبان ماه  15فصککل رشککد بعدی )در ابتدای 

شکنی نیز انجام گردید. همزمان با  سله  سپس  زعفران انجام و 

ماه  بان  لدهی )اواخر آ گل1397شکککروع گ به (،  های هر کرت 

آوری و صککفات مورد ها جمعصککورت روزانه از کل سککطح کرت

شامل تعداد، عملکرد گل ، طول کالله و خامه، وزن  سی  ر و تَبرر

شک کالله اندازه گیری گردید. اندازه شی گیاه خ گیری اجزاء روی

طول  یشیاز هر واحد آزما یبرگ انتخاب 10در شامل طول برگ )

سانت سب  سطح خاک تا نوک برگ برح س متریبرگ از   یلهبه و

ندازهخط عد مطمئن برگ ) ( و همچنین وزنشکککد یریگکش ا ب

اندازه  یجیتالد یسککطوح برگ با ترازو یشککدن از نبود خاک رو

( و از 1397( نیز در طی فصککل رشککد )در زمسککتان شککدند یریگ

های جوان توسعه یافته در مرحله رشد رویشی زعفران انجام برگ

ها با استفاده از ( تجزیه آماری داده1397شد. در پایان سال دوم )

ها نیز با انجام شکککد. مقایسکککه میانگین داده SAS 9.4نرم افزار 

درصد  5ال محافظت شده در سطح احتم LSDآزمون استفاده از 

.مورد مقایسه قرار گرفت

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتیویژگی -1جدول 
Table 1- Physical and chemical particular of studied soil 

واکنش 

 خاک
pH 

 هدایت الکتریکی 

EC (dS.m-1) 

 نیتروژن 
N (%) 

 فسفر 
P (mg.kg-1) 

 پتاسیم 
K (mg.kg-1) 

 کربن آلی
Organic carbon  

(%) 

بافت 

 خاک
Soil 

texture 

7.86 1.72 0.048 6.0 135 0.54 
 شنی رسی

Clay sandy  
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 های کود مایع مرغی بیومیکسویژگی -2جدول 
Table 2- Characteristics of biomix liquid poultry manure 

 نیتروژن 
N 

(%) 

 فسفر 
P 

(%) 

 پتاسیم
K 

(%) 

 شوری
EC 

(dS.m-1) 

ی آل مواد  
Organic 

matter 
(%) 

 کربن آلی 
Organic 

carbon (%) 

 هیومیک و

اسیدفولیک  
Humic and 

 folic acid 
(%) 

 منیزیم 
Mg 

(ppm) 

 آهن 
Fe 

(ppm) 

 روی 
Zn 

(ppm) 

 منگنز 

Mn 

)ppm( 

6 2 6 6.37 18 7.6 10 2500 2500 3000 1000 
 

 جلبک دریایی آکادینآنالیز عصاره  -3جدول 
Table 3- Analysis of Acadian seaweed extract 

 نیتروژن
N 

یدفسفر پنتا اکس  
P2O5 

یداکس یمپتاس  
K2O 

NPK  یمواد معدنو 
NPK and minerals 

 رطوبت
Moisture 

یداس یکآلژن  
Alginic acid 

یتولمان  
Mannitol 

 آمینو اسید
Amino acid 

 (%) 
0.7 0.2 17 45 6.5 10 4 4 

 بحث نتایج و

 تعداد گل

 (1397ی سککال دوم )هانتایج حاصککل از تجزیه واریانس داده

آکادین و کود مایع  اثر کاربرد عصاره جلبک دریایی که، نشان داد

عداد گل  مرغی بیومیکس در مال یک درصکککد بر ت سکککطح احت

بل زعفران معنی قا ّا برای اثر مت فاوت دار بود، ام مل ت عا این دو 

شاهده نگردید )جدول معنی سه میانگین4داری م شان (. مقای ها ن

شاهد و  250/80داد که کمترین تعداد گل ) در مترمربع( در تیمار 

کاربرد  500/99بیشکککترین آن ) مار  در هزار  2در مترمربع( از تی

 یجیدر نتا(. 5جدول ین به دست آمد )آکاد یاییعصاره جلبک در

 یپاشککربرد عصککاره جلبک دریایی به صککورت محلولمشککابه، کا

برگکی بکر روی گیکاه گوجکه فرنگکی، سبب افکزایش تعداد گل، 

شد این اتفاق . (Kumari et al., 2011) تعداد میوه و وزن میوه 

لتمی به ع ند  ندهوجود تنظیم توا قایی کن های رشکککد و اثر ال

 هایعصککاره کلی، های جلبک در گلدهی باشککد. به طورعصککاره

بک یایی، جل ظت در حتی در جاد به قادر پایین، هایغل  ای

 گیاه و رشکککد تحریک مانند فیزیولوژیکی گیاهی، هایواکنش

 ;Blunden, 1971)گلدهی و افزایش تعداد گل هسککتند  بهبود

Khan et al., 2009) .ما  یزن یومیکسب یمرغ یعدر مورد کود 

لده یشافزا ینا ندیم یگ باج رفتن م توا لت  فتدر یزانبه ع  یا

کود در مقابل شککاهد  ینبا ا یپاشککتوسککط محلول یاهگ یماده آل

شد. به طور شکل 80که تا  یبا صد   عملکرد ییراتو تغ یریگدر

 یزانم یژهو حاکم بر خاک به یرهایگل زعفران تحت تأثیر متغ

 . (Nehvi et al., 2008) شده است یینتع یآل ادمو

 

 عملکرد گل تَر

 تأثیرنتایج تجزیه واریانس نشکککان داد عملکرد تَر گل تحت 

مایع مرغی معنی کادین و کود  یایی آ بک در دار مصکککرف جل

دار نگردید )جدول بیومیکس واقع شکککد، امّا اثر متقابل آنها معنی

(. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد تَر گل 4

آکادین و کمترین  در هزار  عصککاره جلبک دریایی 2با مصککرف 

(. 5مقدار آن از تیمار عدم مصکککرف کود به دسکککت آمد )جدول 

سیاری از محققین افزایش تعداد و عملکرد گل  شابه این نتایج ب م

، بککامیککه (Khandan et al., 2018را در گیککاهککان زعفران )

(Thirumaran et al., 2006) جان بادم  ,.Ramya et al) و 

صاره جلبک گزارش کرده (2015 صرف ع ش اند. افزایدر نتیجه م

بک می کاربرد عصکککاره جل ند در نتیجه میزان گلدهی در اثر  توا

، افزایش حجم ریشککه و جذب عناصککر غذایی باشککد رشککدبهبود 
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(Crouch & Van Staden, 1993)های رسد محرکنظر می. به

سینی مانند  صاره جلبک، مواد اک شد موجود در ع  IBAو  IAAر

(Crouch & Van Staden, 1993)بتائین ، بتائین و مواد شککبه

(Blunden et al., 1996) سفر و و نیز ماکرومغذی هایی مانند ف

ها سبب تحریک رشد ها و ویتامینهمراه انواع ریزمغذیپتاسیم به

. (Kalaivanan et al., 2012)شککوند گیاه و افزایش عملکرد می

کود مایع مرغی بیومیکس نیز باعث افزایش عملکرد گل زعفران 

زاده اول و همکککاران شککککد. مشککککابککه این نتیجککه، حسکککن

(Hassanzadeh Aval et al., 2014)  ر تَ عملکرد نتریشیبنیز

دند. گزارش کر یآل هایاسکککتفاده از کود جهیرا در نت زعفران گل

ید کاربرد کود آلی )کود دامی( مهم مل در افزایش تول عا ترین 

اگر چه نتایج برخی  .(Behzad et al., 1992)باشککد زعفران می

ها نشان داده است که زعفران از نظر نیاز به عناصر غذایی بررسی

سبتاً کم توق ، ولی چنین (Kafi et al., 2002)باشد ع میگیاهی ن

صر غذایی به نظر می سب و مطلوب عنا سد که تامین مقدار منا ر

تواند نقش ها میدر محیط رشکککد، به منظور افزایش رشکککد بنه

مفیدی در بهبود رشککد بنه و تخصککی  مواد فتوسککنتزی برای 

افزایش گلدهی و عملکرد اقتصکککادی این گیاه به همراه داشکککته 

توان توجه به نتایج به دسککت آمده از تحقیق حاضککر میباشککد. با 

ستنباط نمود که محلول شی جلبک دریایی آکادین و کود مایع ا پا

نه غذایی ب لب مواد  تامین اغ ها بر مرغی بیومیکس عالوه بر 

خصککوصککیات فیزیکی خاک از جمله هوادهی، ظرفیت نگهداری 

ملکرد نهایی گذار بوده و بر عرطوبت و تبادل عناصککر غذایی تأثیر

 محصول نیز مؤثر بوده است. 

 

 عملکرد کالله

(، کاربرد عصکککاره 4جدول ) انسیوار هیتجز جیبا نتا مطابق

بک در کاد ییایجل  زعفران کالله خشکککک و رتَ عملکرد بر نیآ

اثر متقابل  یومیکس وب یمرغ یعکود ما کاربرد اامّ، دیگرد داریمعن

سه میانگین  ید. با بررسی نتایجنگرد داریها معنآن حاصل از مقای

زعفران در  تَر ها مشکککخ  شکککد که کمترین عملکرد کاللهداده

گرم در مترمربع و بیشککترین آن در  088/1تیمار شککاهد به میزان 

گرم در  239/1در هزار جلبک دریایی آکادین و به میزان  2تیمار 

شک زعفران  شترین عملکرد  کالله خ مترمربع بود. همچنین، بی

به میزان  2در تیمار  یایی آکادین  گرم  341/0در هزار جلبک در

گرم  282/0در مترمربع و کمترین آن مربوط به شاهد و به میزان 

 (.5در مترمربع بود )جدول 

ندان تایج، خ به این ن باب  مشکککا  Khandan Deh)ده ار

Arabab, 2018)  له که، بیشکککترین عملکرد کال گزارش کرد 

صل گردید. همچنین  خشک زعفران با مصرف عصاره جلبک حا

، کرچک (Rathore et al., 2009)افزایش عملکرد گیاهان سویا 

(Salamat Bakhsh et al., 2013) در نتیجه کاربرد عصککاره ،

جلبک گزارش شککده اسککت. در تحقیق دیگری گزارش شککد که 

کاربرد خاکی عصکککاره جلبک در مراحل اولیه رشکککد در گیاه گل 

داوودی عالوه بر افزایش میزان جذب عناصکککر غذایی بر تعداد، 

 .(Ji et al., 2017)ک ریشه این گیاه افزود قطر، طول و وزن خش

شان می صاره جلبک در افزایش تولید برخی مطالعات ن دهد که ع

سیتوکنین شه به اندامها و انتقال  شی و متعاقب آن از ری های زای

یاه دارای نقش اسککککت  لدهی و افزایش عملکرد گ شکککروع گ

(Vijayanand et al., 2014) .  افزون بر این، در این عصکککاره

عدنیِ محلول در آب وجود د باجیی از مواد م قادیر  به م که  ارد 

 ,Crouch & Van Staden)شوند راحتی توسط گیاه جذب می

بک . همچنین عصکککاره(1993 یل دارا بودن جل به دل یایی   در

خصککوصککیات  بهبود باعث آلی، ترکیبات سککایر و کربوهیدرات

 نگهداری و افزایش ظرفیت خاک فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

 شود. می آب در خاک
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 گلدهی زعفران بر کسیومیب یمرغ عیو کود ما نیآکاد ییایجلبک در کاربرد اثر انسیوار هیتجز -4جدول 

Table 4- Analysis of variance of the effect of application of Acadian seaweed and Biomix liquid poultry manure on saffron 

flowering 

 خشک عملکرد کالله

Dry weight of 

stigma 

 عملکرد کالله َتر

Fresh yield of 

stigma 

 عملکرد گل تَر

Fresh yield of 

flower 

 تعداد گل
Number of 

flowers 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

0.00003ns *0.0035 2.871ns 25.187** 2 
 بلوک

Blocks 
**0.00848 **0.0532 **153.595 **576. 935 3 

 جلبک دریایی آکادین

Acadian seaweed 

ns0.00042 0.0015ns **69.877 **114.521 3 
 کود مایع مرغی بیومیکس

Biomix liquid poultry manure 

0.00006ns 0.0005ns ns1.135 ns2.020 9 
 بیومیکس × آکادین

Acadian × Biomix 

0.00017 0.00089 2.669 2.698 30 
 خطا

Error 

 ضریب تغییرات - 1.813 5.529 2.567 4.089

C.V. (%) 
ns ، ** و پنج درصد یکدر سطح احتمال  دارییو معن دارییمعن یرغ یببه ترت *و. 

Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, -, respectively. 
 

 جلبک دریایی آکادین بر گلدهی زعفرانمقایسه میانگین اثر ساده مصرف  -5جدول 

Table 5- Comparison of the average effect of simple Acadian seaweed consumption on saffron flowering 

 خشکعملکرد کالله 

Dry weight of stigma 

)2-g.m( 

 عملکرد کالله َتر

Fresh yield of stigma 

)2-g.m( 

 عملکرد گل تَر 

Fresh yield of flower 

)2-g.m( 

 تعداد گل 

Number of flowers 

)2-m( 

 جلبک دریایی 

Acadian 

seaweed 
 (per 

thousands) 
0.282c 1.088d d25.210 d80.250 0 

b0.303 c1.132 c28.226 c86.416 1 
0.330a 1.195b b31.398 b96.083 1.5 
0.341a 1.239a a33.344 a99.500 2 

 درصد ندارند. 5داری در سطح دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیهای در هر ستون میانگین
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 مقایسه میانگین اثر ساده کود مایع مرغی بیومیکس بر خصوصیات گل زعفران -6جدول 

Table 6- Comparison of the average simple effect of Biomix liquid poultry manure on saffron flower properties 

 خشک عملکرد کالله

Dry weight of 

)2-stigma (g.m 

 عملکرد کالله َتر

Fresh yield of 

)2-stigma (g.m 

  عملکرد گل تَر

Fresh yield of 

)2-flower (g.m 

 تعداد گل

Number of 

)2-flowers (m 

 کود مایع مرغی بیومیکس 

Biomix liquid poultry manure 

(per thousands) 
0.311a 1.088a d26.716 d87.333 0 

a0.312 a1.132 c28.599 c88.833 4 
0.311a 1.195a b30.578 b91.833 5 
0.323a 1.139a 32.285a a94.250 6 

 درصد ندارند. 5داری در سطح حرف مشترک اختالف آماری معنیهای دارای حداقل یک در هر ستون میانگین 
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 طول برگ

مصککرف جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس، 

اری بر طول برگ زعفران داشککتند، امّا اثر متقابل این دمعنی تأثیر

صفت مذکور غیر معنی ساس 7دار نبود )جدول دو عامل بر  (. بر ا

(، کمترین طول برگ 8ها )جدول نتایج حاصل از مقایسه میانگین

به طول  یایی آکادین  فاده از کود جلبک در بدون اسکککت در تیمار 

در هزار جلبک  2 متر و بیشکککترین آن در تیمارسکککانتی 83/45
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متر مشاهده شد. همچنین سانتی 75/63دریایی آکادین و به طول 

در هزار کود مایع مرغی بیومیکس  6بیشترین طول برگ در تیمار 

شاهده گردید )جدول  شاهد م صفت در تیمار   (.9و کمترین این 

شد و ترکیبات کننده های تنظیموجود هورمون  هورمونی چون ر

 انواع در سککیتوکنین و اسککید اسککتیک فنیل اکسککین، جیبرلین،

 ،(Rayorath et al., 2008)اسککت  رسککیده اثبات به هاجلبک

پاشککی با بنابراین افزایش طول برگ از سککطح شککاهد تا محلول

کادین را می یایی آ بک در ظت جل به تنظباجترین غل یم توان 

شتر کننده شد بی سید جیبرلیک که موجب القا ر شد مانند ا های ر

شکککوند مرتبط دانسکککت که در نهایت سکککبب افزایش رشکککد می

شود. در نتایجی ای برگ و افزایش طول برگ در گیاه میسبزینه

اثر مقدار مصککرف کود  (Kamel et al., 2018)مشککابه، کامل 

یایی بر طول برگ زعفران را  بک در حاوی عصکککاره جل مل  کا

باجترین طول برگ معنی قان دیگری نیز  دار گزارش کرد. محق

ند زع یک گزارش کرد ید جیبرل جه مصکککرف اسککک فران را در نتی

(Koul & Farooq, 1984) . همچنین در خصوص نتایج حاصل

صرف کود مایع مرغی بیومیکس، آقایی اوخچالر و همکاران  از م

(Aghaee Okhchelar et al., 2018)  بیشکککترین طول برگ

پاشککی کود مرغی گزارش کردند. کودهای بادرشککبو را از محلول

آلی به ویژه کودهای دامی در مقایسه با کودهای شیمیایی دارای 

ستند و می توانند به عنوان منابع غنی از مقادیر زیادی مواد آلی ه

 عناصککر غذایی به ویژه نیتروژن، فسککفر و پتاسککیم به شککمار آیند

(Fernandez-Escobar et al., 1996) یت  افزایش با و ظرف

 رشد کنندههای تنظیمافزایش هورمون و غذایی عناصر نگهداری

 نیتروژن، افزایش با و شککده توسککط گیاه نیتروژن تجمع موجب

برگ  طول و برگ عرض ارتفاع، جمله از رشککد گیاه فاکتورهای

بد افزایش می  ,.Tomati et al., 1983; Arancon et al)یا

سب (2005 ستفاده از مقدار منا شرایط ا شد زعفران در  . بهبود ر

بک در کاد یاییجل ما ینآ به ب یمرغ یعو کود  یومیکس منجر 

رشککد و بهبود خصککوصککیات رشککدی از جمله طول برگ افزایش 

نابراین می ،زعفران شکککد نه آلی ب نابع کم هزی توان مصکککرف م

مایع مرغی بیومیکس را  کادین و کود  یایی آ بک در همچون جل

برای افزایش رشکککد و به تبع آن بهبود تولید گل برای این گیاه 

 ارزشمند مد نظر قرار داد.
 

 متوسط وزن تَر و خشک برگ

تا اثرات سکککاده و متقابل جلبک  داریمعن تأثیراز  یحاک جین

 یکدر سطح احتمال  یومیکسب یمرغ یعو کود ما ینآکاد یاییدر

 یج(. نتا7 ر و خشککک برگ بود )جدولدرصککد بر متوسککط وزن تَ

ر وزن تَ ین( نشکککان داد که کمتر10 )جدول هایانگینم یسکککهمقا

شک برگ ) 38/0)  یمار( در تتهوگرم در ب 19/0گرم در بوته( و خ

 یمرغ یعو کود ما ینآکاد یاییشکککاهد )عدم مصکککرف جلبک در

گرم در بوته( و خشک برگ  18/1ر )وزن تَ یشترین( و بیومیکسب

 6و  یاییدر هزار جلبک در 2 تیمار گرم در بوته( از مصرف 71/0)

ما مد. یومیکسب یمرغ یعدر هزار کود  تایجی  به دسکککت آ در ن

 (Khandan Deh Arabab, 2018) ارباب دهمشکککابه، خندان

های عالم کرد مصککرف عصککاره جلبک میزان ماده خشککک برگا

عات دیگری نیز  درصککککد افزایش 21زعفران را  طال داد. در م

شک  صاره جلبک میزان ماده خ ستفاده از ع شخ  گردید که ا م

و وزن خشککک برگ  (Pise & Sabale, 2010)برگ شککنبلیله 

 & Aminifard)( .Momordica charantia Lکدوی تل  )

Khandan, 2018) ،شی برگی محلول را افزایش داد. همچنین پا

های مختلف ( با غلظتSolanum melongenaگیاه بادمجان )

عصکککاره جلبک به دلیل دارا بودن محتوای نیتروژنی باج موجب 

. (Bozorgi, 2012)افزایش درصککد ماده خشککک این گیاه شککد 

های رشککد و اثر به علت وجود هورموناسککتفاده از جلبک دریایی 

ها بر روند جذب و حرکت مواد مغذی در گیاه موجب افزایش آن

غلظت مواد مغذی در برگ شکککده که در نهایت موجب افزایش 

توان گفت . می(Sunarpi et al., 2010)وزن گیاه خواهد شککد 
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شی جلبک دریایی باعث میمحلول های زعفران شود که برگپا

بتواند با افزایش جذب امالح و همچنین افزایش فتوسککنتز، نقش 

ندام ید ا ند های مؤثری در بهبود تول جاد کن رویشکککی زعفران ای

(Zare Mayevan & Nakhaei, 2000) صوص افزایش . در خ

فرد و وزن برگ بککا کککاربرد کود مککایع مرغی بیومیکس، امینی

لی گزارش  (Aminifard & Gholizade, 2018)زاده ق یز  ن

داری بر وزن معنی تأثیرکردند که اسکتفاده از کنسکانتره کود مرب 

خشککک برگ زعفران داشککت. محققین گزارش کردند عناصککر 

غذایی موجود در عصکککاره کودهای آلی برای گیاه بیشکککتر قابل 

شککود. دسککترس بوده و از این طریق باعث افزایش رشککد گیاه می

مایع  کاربرد کود  که  بدیهی اسکککت  به پس  مرغی بیومیکس  

صر غذایی صورت محلول ستقیم عنا سریع و م شی باعث جذب  پا

وزن برگ زعفران گردیده اعث افزایش ب از طریق برگ شکککده و

  .(Abbot & Parker, 1981)است 

 ی زعفرانبرگ صفات بر کسیومیب یمرغ عیو کود ما نیآکاد ییایجلبک در کاربرد اثر انسیوار هیتجز -7جدول 

Table 7- Analysis of variance of the effect of Acadian seaweed application and Biomix liquid poultry manure on saffron leaf traits 
 منابع تغییرات

S.O.V 

 درجه آزادی

df 
 طول برگ

Leaf length 
 وزن تَر برگ

Fresh weight of leaf 
 وزن خشک برگ

Dry weight of leaf 

 بلوک

Blocks 
2 ns1.520 ns0.001 ns0.0022 

 جلبک دریایی آکادین

Acadian  seaweed 
3 **662.027 **0.607 **0.2480 

 یومیکسب یمرغ یعکود ما
Biomix liquid poultry manure 

3 **487.47 **0.093 **0.0441 

 یومیکسب×  ینآکاد
Acadian × Biomix 

9 ns13.416 **0.015 **0.0109 

 خطا

Error 
30 29.254 0.001 0.001 

 ضریب تغییرات

C.V. (%) 
 10.054 5.761 10.169 

ns ،**  د.و پنج درص یکدر سطح احتمال  دارییو معن دارییمعن یرغ یببه ترت *و 
Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, respectively. 

 

 مقایسه میانگین اثر جلبک دریایی آکادین بر خصوصیات برگ زعفران -8جدول 

Table 8- Comparison of the average effect of Acadian seaweed on saffron leaf properties 

 متوسط وزن خشک برگ 
Average dry weight of leaf 

)1-g.plant(  

 متوسط وزن تَر برگ 
Average fresh weight of leaf  

)1-g.plant( 

 متوسط طول برگ 

Average length of 

leaf (cm) 

 جلبک دریایی آکادین 
Acadian seaweed 
 (per thousands) 

c0.253 d0.41 c45.83 0 
b0.345 c0.55 b52.08 1 
b0.367 b0.61 b53.50 1.5 
a0.592 a0.94 a63.75 2 

 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیهر ستون میانگیندر 
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 عفرانمقایسه میانگین اثر کود مایع مرغی بیومیکس بر خصوصیات برگ ز -9جدول 

Table 9- Comparison of the mean effect of Biomix liquid poultry manure on saffron leaf properties 

 متوسط وزن خشک برگ 
Average dry weight of leaf 

)1-g.plant( 

 متوسط وزن تَر برگ 
Average fresh weight of leaf 

)1-g.plant( 

 متوسط طول برگ 

Average length of 

leaf (cm) 

 کود مایع مرغی بیومیکس 
Biomix liquid poultry manure (per 

thousands)  
d0.317 d0.53 c45.91 0 
c0.370 c0.60 b51.83 4 
b0.410 b0.64 a56.75 5 
a0.460 a0.74 a60.66 6 

 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیدر هر ستون میانگین
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 
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 مقایسه میانگین اثر متقابل جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر وزن تَر و خشک برگ زعفران  -10جدول 

Table 10- Comparison of the mean interaction effect of Acadian seaweed and Biomix liquid poultry manure on the fresh and 

dry weight of saffron leaves 

 جلبک دریایی آکادین
 Acadian seaweed  

(per thousands) 

 کود مایع مرغی بیومیکس
 Biomix liquid poultry manure  

(per thousands) 

 متوسط وزن تَر برگ
 Average fresh weight of leaf  

(g.plant-1) 

 متوسط وزن خشک برگ 
Average dry weight of leaf  

(g.plant-1) 

0 0 0.38l g0.19 
 4 0.39kl fg0.24 
 5 0.43kl f0.27 
 6 jk0.45 ef0.30 

1 0 ij0.49 f0.27 
 4 hij0.51 ef0.29 
 5 gh0.56 cd0.39 
 6 ef0.66 cd0.41 

1.5 0 hi0.54 de0.36 

 4 fg0.61 cd0.39 
 5 fg0.60 ef0.30 
 6 de0.69 cd0.40 

2 0 d0.72 c0.43 
 4 c0.90 b0.54 
 5 b0.97 a0.67 
 6 a1.18 a0.71 

 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیدر هر ستون میانگین
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 وزن کل بنه دختری

نتایج آنالیز واریانس نشکککان داد، که اثرات سکککاده و متقابل 

مایع مرغی بیومیکس در سکککطح  کادین و کود  یایی آ بک در جل

دار شککد )جدول ختری معنیاحتمال یک درصککد بر وزن کل بنه د

سه میانگین داده11 شان داد که حداکثر و حداقل (. نتایج مقای ها ن

در هزار جلبک دریایی  2وزن کل بنه دختری به ترتیب در تیمار 

شد )جدول  شاهده  شاهد م شاید14و   هایمحرک تأثیر بتوان (. 

 زآتین، مواد-ترانس سککیتوکنین دریایی، جلبک در موجود رشککد

 میزان افزایش باعث که بتائین شککبیه مواد و بتائین اکسککینی،

 افزایش عامل را شوندمی تخریب کلروفیل از ممانعت یا کلروفیل

 تولیککد و فتوسکککنتز افزایش طریق از وزن کککل بنککه دختری

 ,Javanmardi & Sattar) کلروفیل دانست توسط هاآسیمیالت

 انتقال در مهمی نقش هاسکککیتوکنین راسکککتا، این در (.2016

 و بنه دارند سمت به رویشی هایاز اندام فتوسنتزی هایفرآورده

ماجًحا عث طریق این از ت نه دختری افزایش با کل ب  در وزن 

و  یموریت.  (Adams-Phillips et al., 2004)شوند می زعفران

مشابه در زعفران  یجیدر نتا (Teimori et al., 2013)همکاران 

 هایکاربرد کود یجهوزن کل بنه در نت یزانم یشتریننشان دادند ب

شان داد که  یز( نBehdani, 2005) یبه دست آمد. بهدان یدام ن

ر وزن تَ یشزعفران موجب افزا یاهدر گ یآل هایاسکککتفاده از کود

 ینکه ا دهدیم یشبنه را افزا هاییشکککهر میزان و شکککده هابنه

رشکد  یتاًرطوبت خاک و نها یشافزا یجهاثرات ممکن اسکت در نت

عامل  یکبه عنوان  مایع باشکککد. اسکککتفاده از کود مرب یاهبهتر گ

شته  یدینقش مف ی،آل اییهتغذ بر بهبود رشد و توسعه زعفران دا

که ا ماجًحاامر  یناسکککت  مواد  ی تخصککک یشافزا یلبه دل ت

باعث بهبود وزن بنه زعفران  اییرهرخ هایمبه اندا یفتوسکککنتز

 .(Sharifi Ashourabadi, 1998) است یدهگرد

 

 یدختر هایتعداد کل بنه

 یاییاثر ساده جلبک در داریمعن تأثیراز  یارائه شده حاک نتایج

 یدختر هایدرصد بر تعداد کل بنه یکدر سطح احتمال  ینآکاد

مااسکککت. امّ تأثیر  یومیکسب یمرغ یعا، کود  ها  بل آن قا و اثر مت
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نه دارییمعن عداد کل ب (. 11 نداشکککت )جدول یدختر هایبر ت

 هایتعداد کل بنه یشتریننشان داد که ب هایانگینم یسهمقا یجنتا

مار( در ت29/6) یدختر بک در 1 ی کاد یاییدر هزار جل و  ینآ

مشاهده  ینآکاد یاییدر هزار جلبک در 2 یمار( در ت5آن ) ینکمتر

شی زعفران باعث افزایش جذب مواد  (.12 شد )جدول محلول پا

ها ای بنهها در پارانشککیم رخیرهها و تجمع آنمغذی توسککط برگ

بات Hosseini et al., 2004شکککده ) ( و از طرف دیگر، ترکی

ها و های رشککد مانند جیبرلین، اکسککینهورمونی و تنظیم کننده

سلولی و در یتوکنینس سیم  ها در جلبک دریایی باعث افزایش تق

 (Khan et al., 2009)شود نهایت باعث افزایش تعداد بنه می
 

 متوسط قطر بنه دختری 

نتایج آنالیز واریانس نشکککان داد که اثر سکککاده جلبک دریایی 

آکادین در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل جلبک دریایی و 

سط قطر بنه کود مایع مرغی  صد بر متو سطح احتمال پنج در در 

دار بوده اسککت. امّا، متوسککط قطر بنه دختری تحت دختری معنی

(. نتایج مقایسککه 11 اثر کود مایع مرغی قرار نگرفت )جدول تأثیر

 58/2ها نشان داد که، بیشترین متوسط قطر بنه دختری )میانگین

مار سکککانتی یایی  2متر( از تی بک در عدم در هزار جل کادین و  آ

مصرف کود مایع مرغی بیومیکس به دست آمد و کمترین آن در 

صرف کود جلبک دریایی و کود مایع مرغی(  شاهد )عدم م تیمار 

شد )جدولسانتی 71/1) شاهده  شی برگی (. محلول14 متر( م پا

زعفران بوسککیله کودهای آلی به عنوان یک مکمل برای تغذیه و 

گیاه به وسککیله جذب سککریع و تکنیکی مؤثر جهت ارتقای رشککد 

ها به سککرعت بخشککیدن به انتقال عناصککر جذب شککده از برگ

گیرد. یکی از های مختلف گیاه مورد اسکککتفاده قرار میقسکککمت

مزایای جالب افشانه برگی افزایش جذب عناصر از خاک، به دلیل 

افزایش قندها و ترشکککحات در ریشکککه اسکککت. در نتیجه جمعیت 

شحات تحریک میکروبی مفید در محیط  شه با افزایش این تر ری

ها شوند و موجب افزایش دسترسی بیشتر به عناصر،  ویتامینمی

 ,.Kord Firouzjai et al) گرددو سایر مواد مفید برای گیاه می

یت این امر می (2012 ها ندامو در ن ند سکککبب افزایش ا های توا

 شود.رویشی و زیرزمینی گیاه 

 

 بنه زعفران صفات بر کسیومیب یمرغ عیما کودو  نیآکاد ییایاثر کاربرد عصاره جلبک در انسیوار هیتجز -11جدول 

Table 11- Analysis of variance of the effect of the application of Acadian seaweed extract and Biomix liquid poultry manure 

on saffron corm traits 

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 وزن کل بنه دختری

Total weight of 

the  replacement  

corm 

تعداد کل 

های دختریبنه  

Number of 

replacement 

corms  

متوسط قطر بنه 

 دختری

Average diameter 

of replacement 

corms  

متوسط وزن بنه 

 دختری
Average weight of 

replacement 

corms 

وزن کل 

هافلس  
Total 

weight of 

scales 
 بلوک

Blocks 
2 5.46* 0.880ns 0.014ns 0.400ns 0.020ns 

 جلبک دریایی آکادین

Acadian seaweed 
3 79.41** 3.847** 0.752** 16.438** 0.007ns 

 کود مایع مرغی بیومیکس

Biomix  liquid poultry 

manure 
3 9.89** 0.097ns 0.022ns 0.464ns 0.005ns 

 بیومیکس × آکادین

Acadian × Biomix 
9 11.75** 0.416ns 0.044* 0.409ns 0.009ns 

 خطا

Error 
30 1.29 0.269 0.019 0.331 0.008 

 ضریب تغییرات
C.V. (%) 

 3.13 8.956 6.906 8.966 4.425 

nsو پنج درصد یکدر سطح احتمال  دارییو معن دارییمعن یرغ یب، ** و * به ترت. 
Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, respectively. 
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 زعفران بنه صفات مقایسه میانگین اثر ساده جلبک دریایی آکادین بر  -12جدول 

Table 12- Comparison of the average effect of simple Acadian seaweed on saffron corm traits 

 متوسط وزن بنه دختری
Average weight of 

replacement corms (g) 

 متوسط قطر بنه دختری 

Average diameter of 

replacement corms (cm) 

های تعداد کل بنه

 دختری 

Number of 

replacement corms 

(per plant) 

 وزن کل بنه دختری 

Total weight of the  

replacement  corm 

)1-g.plant( 

جلبک دریایی 

 آکادین
Acadian 

seaweed 
 (per  

thousands) 
5.79bc 1.87bc 6.08ab 40.16a 0 

5.61c 1.85c 6.29a 35.11b 1 

6.11b 1.97b 5.79b 35.00b 1.5 
6.98a 2.39a 5.00c 34.94b 2 

 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیدر هر ستون میانگین
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 
 

 وزن کل بنه دختری مقایسه میانگین اثر ساده کود مایع مرغی بیومیکس بر  -13جدول 
Table 13 - Comparison of the mean effect of Biomix liquid poultry manure on the total weight of girl corm 

  یوزن کل بنه دختر
Total weight of the  replacement  corm (g.plant-1) 

 کود مایع مرغی بیومیکس 

Biomix  liquid poultry manure (per thousands) 
37.15a 0 

35.47b 4 

35.56b 5 
37.02a 6 
 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیدر هر ستون میانگین

In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 
 

 مقایسه میانگین اثر متقابل جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر وزن کل و قطر بنه دختری زعفران -14جدول 
Table 14 - Comparison of the mean interaction effect of Acadian seaweed and Biomix liquid poultry manure on total weight 

and diameter of saffron corm 

 جلبک دریایی آکادین
Acadian seaweed  

(per thousands) 

 کود مایع مرغی بیومیکس 
Biomix liquid poultry manure  

(per thousands) 

 وزن کل بنه دختری 
Total weight of the  

replacement  corm (g.plant-1) 

 متوسط قطر بنه دختری 
Average diameter of 

replacement corms (cm) 

0 0 35.5cde 1.71f 

 4 34.5def 1.81def 

 5 33.56f 1.94def 

 6 36.20cd 2.04dc 

1 0 35.01cdef 1.90def 

 4 35.00cdef 1.86def 

 5 34.10ef 1.89def 

 6 36.33cd 1.74ef 

1.5 0 33.48f 1.95def 

 4 35.95cde 1.91def 
 5 35.55cde 2.01d 

 6 35.03cdef 2.01d 

2 0 44.63a 2.58a 

 4 36.45c 2.24bc 
 5 39.05b 2.28b 

 6 40.51b 2.45ab 

 درصد ندارند. 5داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف آماری معنیدر هر ستون میانگین
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 
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 گیرینتیجه

 ییاینتایج این تحقیق نشکککان داد اسکککتفاده از کود جلبک در

کاد ما ینآ  یخواص کم یشدر افزا یومیکسب یمرغ یعو کود 

شت یداریزعفران اثر معن شیمحلول .دا  یاییبا کود جلبک در پا

 و عملکرد گل ی،زراع یاتداری خصوصیبه طکککور معنککک ینآکاد

 نیشتریب کهیطورهب ، کالله زعفککککران را تحککککت تأثیر قرار داد

گل ) عداد  گل 5/99ت گل (، در مترمربع عدد   3/33)عملکرد تَر 

در  گرم 341/0) خشکککک زعفرانکالله (، وزن مربعدر متر گرم

 مد.آبدسککت  ییایجلبک در عصککاره در هزار 2 ماری(، در تبعمرمتر

سکککط همچنین کود مرغی مایع بر تعداد گل، عملکرد گل تر، متو

بت و معنی داری  تأثیر مث نه دختری  کل ب طول برگ و وزن 

شت، بطوری شتریندا بع( و عدد در مترمر 2/94تعداد  گل ) که بی

گل  کل 2/32) رتعملکرد  نه دختر گرم در مترمربع( و وزن  ی ب

 ست آمدبد کود مرغی مایع در هزار 6 ماریدر تگرم در بوته(  37)

  بود.

شده ن نیکمتر نیهمچن صفات رکر  شاهد  تیماراز  زیمقدار 

 .دیمشاهده گرد

و وزن  برگ و خشککک روزن تَ بر زیدو کود ن نیاثر متقابل ا 

شک برگ یزدو کود ن ینثر متقابل اا وزن کل و و  بر وزن تَر و خ

  .بود داریمعن یمتوسط قطر بنه دختر

 ییایجلبک درعصاره  استفاده از  ق،یتحق نیا جیبر اساس نتا

ها تریهزار ل رد گرملویک 2) نیآکاد به تن با کود  ای ییآب(  همراه 

در  یتوانککد نقش مؤثریر هزار( مد 6) کسیومیب یمرغ عیمککا

شد شیافزا شی، بنه و  ر شند. عملکرد زعفرانروی شته با  بدین دا

ین و کود مرغی آکاد یاییکود جلبک در ،گرددیم یهتوصکک یبترت

مکککدنظر  یکککاهگ یکککنا یدتول یشمؤثر در افزا یبه عنوان گام مایع

  .گردد یساز یبوم هاکود ینا یدقرارگرفته و تول

کر آن مصرف ا عکالوه و  یریباعث جلوگ نهاده های آلی ینب

 یهانهاده از مصرف یناش یطکککیمح یستهای زیکاهش آلودگ

لذا براساس نتایج حاصل از این آزمایش و  گردد.یم یزن یمیاییش

توان این تر در این زمینه میهمچنین با انجام تحقیقات گسککترده

یه  ها را برای افزایش عملکرد کمی و کیفی زعفران توصککک کود

  نمود.

 

 منابع

Abbot, I., and Parker, C.A. 1981. Interactions 

between earthworms and their soil environment. 

Soil Biology and Biochemistry 13 (3): 191-197. 

Adams-Phillips, L., Barry, C., and Giovannoni, J. 

2004. Signal transduction systems regulating 

fruit ripening. Trends Plant Science 9 (7): 331-

338. 

Aghaee Okhchelar, R., Amirnia, R., Tajbakhsh 

shishvan, M., and Ghiyasi, M. 2018. The effect 

of spraying of organic fertilizers extracts on 

morphological traits and quantitative and 

qualitative yields of six Moldavian balm 

(Dracocephalum moldavica L.) ecotypes. 

Journal of Applied Agricultural Research 31 (2): 

73-91.  (In Persian with English Summary). 

Aminifard, M.H., and Gholizade, Z. 2018. Impact 

of chicken manure on vegetative criteria and 

photosynthetic pigments of saffron (Crocus 

sativus L.). Nutrition of Garden Plants 1 (1): 11-

16.  (In Persian with English Summary). 

Aminifard, M.H., and Khandan, S. 2018. 

Investigation of the effect of different 

concentrations of Seaweed extract (Ascophyllum 

nodosum) on growth, yield and biochemical 

characteristics of Bitter Pumpkin (Momordica 

charantia L.). Journal of Plant Environmental 



 1399، پاییز 3، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       320

Physiology  13 (52): 56-66. (In Persian with 

English Summary). 
Amiri, M.E. 2008. Impact of animal manures and 

chemical fertilizers on yield components of 

saffron (Crocus sativus L.). American-Eurasian 

Journal of Agriculture and Environmental 

Science 4 (3): 274-279.  

Arancon, N.Q., Galvis, P.A., and Edwards, C.A. 

2005. Suppression of insect pest populations and 

damage to plants by vermicomposts. 

Bioresource Technology 96 (10): 1137-1142. 
Behdani, M. 2005. Ecological zoning and 

monitoring of saffron yield fluctuations in 

Khorasan. PhD dissertation, Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, 

Iran. (In Persian with English Summary). 
Behzad, S., Razavi, M., and Mahajeri, M. 1992. The 

effect of various amounts of ammonium 

phosphate and urea on saffron production. 

International Symposium on Medicinal and 

Aromatic Plants. Acta Horticulturae 306 (44): 

337-339. 

Blunden, G. 1971. Effects of aqueous seaweed 

extract as a fertilizer additive. International 

Symposium on Seaweed Research 7 (1): 584-

589. 

Blunden, G., Jenkins, T., and Liu, Y.W. 1996. 

Enhanced leaf chlorophyll levels in plants 

treated with seaweed extract. Journal of Applied 

Phycology 8 (6): 535-543. 

Bozorgi, H.R. 2012. Effects of foliar spraying with 

marine plant Ascophyllum nodosum extract and 

nano iron chelate fertilizer on fruit yield and 

several attributes of eggplant (Solanum 

melongena L.). Journal of Agricultural and 

Biological Science 7 (5): 357-362. 

Craigie, J.S. 2011. Seaweed extract stimuli in plant 

science and agriculture. Journal of Applied 

Phycology 23 (3): 371-393. 

Crouch, I.J., and Van Staden, J. 1993. Evidence for 

the presence of plant growth regulators in 

commercial seaweed products. Plant Growth 

Regulation 13 (1): 21-29. 

Daneshvar Kakhki, M., and Gelyan, K. 2012. 

Review of interactions between e-commerce, 

brand and packaging on value added of saffron: 

A structural equation modeling approach. 

African Journal of Business Management 6 (26): 

7924-7930. 

Farahmand Fard, B., Kalarestaghi, K., Sadrabadi 

Haghighi, R., and Mirshahi, A. 2012. The effect 

of different rates of organic fertilizers on saffron 

corm production. Second National Conference 

on Science and Technology, Islamic Azad 

University, Mashhad Branch. pp. 91-96. 

Fernandez-Escobar, R., Benlloch, M., Barranco, D., 

Duenas, A., and Gañán, J.G. 1996. Response of 

olive trees to foliar application of humic 

substances extracted from leonardite. Scientia 

Horticulturae 66 (3-4): 191-200. 

Feizi, H., Seyyedi, S.M., and Sahabi, H. 2015. 

Effect of corm planting density, organic and 

chemical fertilizers on formation and 

phosphorus uptake of saffron (Crocus sativus 
L.) replacement corms during phonological 

stages. Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 

289-301. (In Persian with English Summary). 

Hassanzadeh Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., 

Bannayan Aval, M., and Khorasani, R. 2014. 

Effects of maternal corm weight and foliar 

application on replacement corm characteristics 

and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in 

the first year. Saffron Research Journal 2 (1): 73-

84. (In Persian with English Summary). 

Hayens, R.J. 1996. Labile organic matter fraction as 

central composts of the quality of agricultural 

soils. Advances in Agronomy 85 (1): 221-261. 

Hosseini, M., Sadeghi, B., and Aghamiri, S.A. 

2004. Influence of foliar fertilization on yield of 

saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae 

(ISHS) 650: 207-209. 

Hosseinzadeh, H., and Younesi, H. 2002. Petal and 

stigma extract of Crocus sativus L. have 



 321     ... رویشی بر رشد یمرغ عیکود ما و ییایجلبک دربرگی عصاره  یپاشاثر محلول یبررسبهدانی و همکاران، 

antinociceptive and antiinflammatory effects in 

mice. Biomed Centeral Pharmacology 2 (7): 7-

15. 

Gozzari Jahanabad, M., Behdani, M.A., 

Khorramdel, S., and Sayari Zahan, M.H.  2017. 

The effect of some fertilizer sources and 

maternal straw weights on vegetative 

characteristics and quality of saffron (Crocus 

sativus L.) traits. Saffron Research Journal. 4 (2): 

172-186. (In Persian with English Summary). 
Jahan, M., and Jahani, M. 2007. The effects of 

chemical and organic fertilizers on saffron 

flowering. Acta Horticulture 739: 81-86. 

Javanmardi, J., and Sattar, H. 2016. Quantitative 

and qualitative evaluation of five greenhouse 

tomato cultivars in response to fertilizers 

containing seaweed extract and amino acids. 

Journal of Greenhouse Cultivation Science and 

Technology 7 (25): 121-130. (In Persian with 

English Summary). 

Ji, R., Dong, G., Shi, W., and Min, J. 2017. Effects 

of liquid organic fertilizers on plant growth and 

rhizosphere soil characteristics of 

chrysanthemum. Sustainability 9 (5): 841-857. 

Kafi, M., Rashed Mohasel, M.H., Koocheki, A., and 

Malafilabi, A. 2002. Saffron, Production and 

Processing Technology. Scientific Pole of 

Special Crops. Mashhad Ferdowsi University. 

Ferdowsi University Press. 276p. (In Persian). 

Kalaivanan, C., Chandrasekaran, M., and 

Venkatesalu, V. 2012. Effect of seaweed liquid 

extract of Caulerpa scalpelliformis on growth 

and biochemical constituents of black gram 

(Vigna mungo L.) Hepper. Phycological Society 

India 42 (2): 46-53. 

Kamel, P., Mervi, H., and Jami Moini, M. 2018. 

Effect of time and amount of complete fertilizer 

containing seaweed extract on shoot growth 

characteristics and safflower corm. M.Sc. 

Dissertation, Faculty of Agriculture, Islamic 

Azad University of Sabzevar. (In Persian with 

English Summary). 

Khan, W., Rayirath, U.P., Subramanian, S., Jithesh, 

M.N., Rayorath, P., Hodges, D.M., Critchley, 

A.T., Craigie, J.S., Norrie, J., and Prithiviraj, B. 

2009. Seaweed extracts as biostimulants of plant 

growth and development. Plant Growth 

Regulation 28 (4): 386-399. 

Khandan Deh Arabab, S. 2018. Effect of amino 

acid, seaweed extract and corm weight on 

quantitative and qualitative characteristics of 

Saffron (Crocus sativus L.). M.Sc. Dissertation, 

Faculty of Agriculture, Birjand University. (In 

Persian with English Summary). 
Kord Firouzjai, G., Habibi, H., Sodai Mashai, S., 

and Fotoukian, M.H. 2012. The effect of foliar 

application of fertilizers containing nutrients and 

growth stimulants on the germination factors of 

rice. Journal of Science and Technology Seed 2 

(2): 1-10. 

Koul, K., and Farooq, S. 1984. Growth and 

differentiation in the shoot apical meristem of 

the saffron plant (Crocus sativus L.). Journal of 

the Indian Botanical Society 63: 153-160. 

Kumar, R. 2009. Calibration and validation of 

regression model for non-destructive leaf area 

estimation of saffron (Crocus sativus L.). 

Scientia Horticulturae 122 (1): 142-145. 

Kumari, R., Kaur, I., and Bhatnagar, A.K. 2011. 

Effect of aqueous extract of Sargassum 

johnstonii Setchell and Gardner on growth, yield 

and quality of Lycopersicon esculentum Mill. 

Journal of Applied Phycology 23 (3): 623-633. 

Nehvi, F.A., Qadri, S., Henna, A., and Singh, S. P. 

2008. Saffron in India and Iran: A review of 

production, processing and marketing. Indian 

Journal of Crop Science 3 (1): 135-147. 

Pise, N.M., and Sabale, A.B. 2010. Effect of 

seaweed concentrates on the growth and 

biochemical constituents of Trigonella foenum-

graecum L. Journal of Phytology 2 (4): 50-56. 

Ramya, S.S., Vijayanand, N., and Rathinavel, S. 

2015. Foliar application of liquid biofertilizer of 

brown alga Stoechospermum marginatum on 

growth, biochemical and yield of Solanum 



 1399، پاییز 3، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       322

melongena. International Journal of Recycling 

of Organic Waste in Agriculture 4 (3): 167-173. 

Rathore, S., Chaudhary, D., Boricha, G., Ghosh, A., 

Bhatt, B., Zodape, S., and Patolia, J. 2009. Effect 

of seaweed extract on the growth, yield and 

nutrient uptake of soybean (Glycine max) under 

rainfed conditions. South African Journal of 

Botany 75 (2): 351-355. 
Rayorath, P., Jithesh, M.N., Farid, A., Khan, W., 

Palanisamy, R., and Hankins, S.D. 2008. Rapid 

bioassays to evaluate the plant growth promoting 

activity of Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. 

using a model plant, (Arabidopsis thaliana L.) 

Heynh. Journal of Applied Phycology 20 (4): 

423-429.  

Rayorath, P., Khan, W., Palanisamy, R., 

MacKinnon, S.L., Stefanova, R., Hankins, S.D., 

Critchley, A.T., and Prithiviraj, B. 2008. 

Extracts of the brown seaweed Ascophyllum 

nodosum induce gibberellic acid (GA3)-

independent amylase activity in barley. Journal 

of Plant Growth Regulation 27 (4): 370-379. 
Rezvani Moghaddam, P., Mohammad Abadi, A.A., 

Fallahi, J., and Aghhavani Shajari, M. 2010. 

Effects of chemical and organic fertilizers on 

number of corm and stigma yield of saffron 

(Crocus sativus). 59th International Congress 

and Annual Meeting of the Society for Medicinal 

Plant and Natural Product Research. pp. 111–

116.   

Salamat Bakhsh, M., Gholipoori, A., and 

Hasanzadeh, A. 2013. Effect of spray application 

of marigrine seaweed extract on yield and yield 

components of two wheat cultivars in West 

Azarbaijan, Urmia. Conference on Climate 

Change and Its Impact on Agricultural Farming, 

pp. 89-92. 

Selvam, G. G., and Sivakumar, K. 2014. Influence 

of seaweed extract as an organic fertilizer on the 

growth and yield of Arachis hypogea L. and their 

elemental composition using SEM–energy 

dispersive spectroscopic analysis. Asian Pacific 

Journal of Reproduction 3 (1): 18-22.  

Sharifi Ashourabadi, A. 1998. Evaluation of Soil 

Fertility in Agroacosystems. Islamic Azad 

University of Science and Research of Iran. 

Islamic Azad Publications. 

Sistani, K.R., Adeli, A., McGrowen, S.L., Tewolde, 

H., and Brink, G.E. 2008. Laboratory and field 

evaluation of broiler litter nitrogen 

mineralization. Bioresource Technology 99 (7): 

2603-2611. 

Sunarpi, A., Kurnianingsih, R., Julisaniah, N.I., and 

Nikmatullah, A. 2010. Effect of seaweed 

extracts on growth and yield of rice plants. 

Nusantara Bioscience 2 (2): 73-77. 

Teimori, S., Behdani, M.A., Ghaderi, M.G., and 

Sadegh, B. 2013. Investigation on the effect of 

organic and chemical fertilizers on 

morphological and agronomic of saffron 

(Crocus sativus L.) corm criteria. Saffron 

Research Journal 1 (1): 36-47. (In Persian with 

English Summary). 

Tewolde, H., Sistani, K.R., and Rowe, D.E. 2005. 

Broiler litter as a sole nutrient source for cotton: 

Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and 

magnesium. Journal of plant nutrition 28 (4): 

605-619. 

Thirumaran, G., Karmakar, P., and Anantharaman, 

P. 2006. Effect of seaweed extracts used as 

fertilizer for Abelmoschus esculentus. Journal of 

Ecobiology 19 (4): 373-376. 

Tomati, U., Grappelli, A., and Galli, E. 1983. 

Fertility factors in earthworm humus. Procsses. 

of International Symposium on ‘Agriculture and 

Environment: Prospects in Earthworm Farming, 

pp. 49-56. 

Vijayanand, N., Ramya, S.S., and Rathinavel, S. 

2014. Potential of liquid extracts of Sargassum 

wightii on growth, biochemical and yield 

parameters of cluster bean plant. Asian Pacific 

Journal of Reproduction 3 (2): 150-155. 

Xi, L., Qian, Z., Xu, G., Zheng, S., Sun, S., Wen, 

N., Sheng, L., Shi, Y., and Zhang, Y. 2007. 



 323     ... رویشی بر رشد یمرغ عیکود ما و ییایجلبک دربرگی عصاره  یپاشاثر محلول یبررسبهدانی و همکاران، 

Beneficial impact of crocetin, a carotenoid from 

saffron, on insulin sensitivity in fructose-fed 

rats. The Journal of Nutritional Biochemistry 18 

(1): 64-72. 

Zare Mayevan, H., and Nakhaei, A. 2000. 

Mycorrhiza symbiosis with saffron, edible 

mushroom species Glomineae. Pajohesh and 

Sazandegi 13 (3): 80-83. (In Persian with 

English Summary). 

 



 

Saffron Agronomy & Technology                                                 Vol. 8, No. 3, Summer 2020, P. 307-323                 1 

 

Effect of Foliar Application of Seaweed Extract and Liquid Poultry 

Manure on Vegetative Growth and Yield of Saffron (Crocus sativus L.) 

 
Mohammad Ali Behdani1*,Mahdi Gerami Sadeghian2, Seyed Vahid Eslami3 and Mohammad Hossein Aminifard4 

Submitted: 9 February 2020  Accepted: 10 May 2020 
 

Behdani, M.A., Gerami Sadeghian, M., Eslami, S. V., Hossein Aminifard, M. 2020. Effect of 

Foliar Application of Seaweed Extract and Liquid Poultry Manure on Vegetative Growth and Yield 

of Saffron (Crocus sativus L.) Saffron Agronomy & Technology, 8(3): 307-323. 

 

 Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of foliar application of Acadian seaweed extract and 

Biomix liquid poultry manure on vegetative growth, corm, and yield of saffron. The experiment was 

conducted in a randomized complete block design with three replications in the city of Ferdows city during 

the 2017-2018 growing year. Experimental treatments included four levels of Acadian seaweed extract (0, 1, 

1.5, and 2 kg. l000 L-1 water) and four levels of liquid Biomix liquid poultry manure (0, 4, 5, and 6 L. l000 L-1 

water). The results showed a significant effect of treatments on the studied traits, such as maximum number 

of flowers (99.50 N. m-2), fresh yield of flowers (33.34 g.m-2), dry weight of saffron stigma (0.341 g. m-2), dry 

leaf weight (0.592 g plant-1), and leaf length (63.75 cm) obtained in 2 kg. l000 L-1 seaweed extract. Besides, 

the results showed a significant effect of liquid poultry manure on flower number and yield (94.250 N.m-2 and 

32.285 g. m-2, respectively), leaf length (60.66 cm), fresh and dry leaf weight (0.74 and 0.46 g.m-2, 

respectively), and total weight of replacement corm (37.02 g.m-2). Also, the least amount of the mentioned 

traits were observed from the control treatment. The interaction between these two fertilizers was also 

significant in fresh and dry leaf weight and the total and average diameter of replacement corm. Thus, fresh 

and dry leaf weight (210% and 273%, respectively) were highest in the treatment of 2 kg. l000 L-1 of seaweed 

extract and 6 L. l000 L-1 of liquid poultry manure. Moreover, total and average diameter of replacement corm 

(33% and 50%, respectively) were highest in the treatment of 2 kg. l000 L-1 of seaweed extract and no liquid 

poultry manure. According to the results of this study, the use of Acadian seaweed extract (2 kg. l000L-1 

water) alone or in combination with Biomix liquid poultry manure (6 L. l000 L-1 water) can play an important 

role in enhancing the vegetative growth, corm, and yield of saffron.  

Keywords: Replacement corm, Leaf length, Organic fertilizer, Stigma weight.   
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