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چکیده
مدیریت تغذیه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و عماکرق زعفران به شمدر میروند .به منظور بررسی اثر محاولپدشی عصدره جابک
قریدیی آکدقین و کوق مدیع مرغی بیومیکس ،آزمدیشای بر رشاد رویشای ،بنه و عماکرق زعفران انجدم شاد .این آزمدیش قرسدلهدی  1319تد
 1313به صورت فدکتوریل و قر دلب طرح باوکهدی کدمل تصدقفی بد سه تکرار قر شهرستدن فرقوس اجرا گرقید .تیمدرهدی آزمدیش شدمل
چهدر ساح جابک قریدیی آکدقین (صفر 1/5 ،1 ،و  2کیاوگرم قر هزار لیتر آب) و چهدر سح کوق مرغی مدیع بیومیکس (صفر 5 ،4 ،و  9قر
هزار) بوقند .نتدیج بیدنگر تأثیر معنیقار تیمدرهدی مورق استفدقه بر صفدت مورق بررسی بوق ،بهطوریکه بیشترین تعداق گل ( 11/50عدق گل قر
مترمربع) ،عماکرق تَر گل ( 33/34گرم قر مترمربع) ،وزن کادله خشااک زعفران ( 0/341گرم قر مترمربع) ،وزن خشااک بر ( 0/512گرم قر
بوته) و طول بر ( 93/35سادنتیمتر) قر تیمدر  2قر هزار عصادره جابک قریدیی بدسات آمد .عادوه بر این ،نتدیج نشدن قهنده تأثیر معنیقار
کوق مدیع مرغی بر تعداق و عماکرق گل تر ( 14/250قر مترمربع و  32/285گرم قر مترمربع بهترتیب) ،طول بر ( 90/99سدنتیمتر) ،وزن تَر
و خشااک بر ( 0/34و  0/49گرم قر بوته بهترتیب) و وزن کل بنه قختری ( 33/02گرم قر بوته) بوق .همچنین کمترین مقدار صاافدت رکر
شده نیز از تیمدر شدهد مشدهده گرقید .اثر متقدبل این قو کوق نیز بر وزن تَر و خشک بر و وزن کل و متوسط حر بنه قختری معنیقار بوق،
بهطوریکه وزن تَر و خشک بر

( %210و  %233بهترتیب) قر تیمدر  2کیاوگرم قر هزار عصدره جابک قریدیی و  9قر هزار کوق مدیع مرغی

و وزن کل و متوسااط حر بنه قختری ( %33و  %50بهترتیب) قر تیمدر  2کیاوگرم قر هزار عصاادره جابک قریدیی و صاافر قر هزار کوق مدیع
مرغی بیشاترین افزایش را قاشات .بر اسادس نتدیج این تحقیق ،اساتفدقه از عصادره جابک قریدیی آکدقین ( 2قر هزار لیتر آب) به تنهدیی ید
همراه بد کوق مدیع مرغی بیومیکس ( 9قر هزار) میتواند نقش مؤثری قر افزایش رشد رویشی ،بنه و عماکرق زعفران قاشته بدشد.
کلمات کلیدی :بنه قختری ،طول بر  ،کوق آلی ،وزن کادله.

 - 1استدقگروه پژوهشی زعفران ،قانشکده کشدورزی قانشگده بیرجند
 - 2قانشجوی کدرشندسی ارشد زراعت ،قانشکده کشدورزی ،قانشگده بیرجند
 - 3قانشیدر گروه زراعت و اصادح نبدتدت قانشکده کشدورزی ،قانشگده بیرجند
 - 4استدقیدرگروه عاوم بدغبدنی ،قانشکده کشدورزی ،قانشگده بیرجند
(* -نویسنده مسئول)mabehdani@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.219303.1382
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کوق مرغی منبع غذایی ارزشاامندی اساات که عمومدر برای

مقدمه
زعفران باد ندم عامی  Crocus sativus L.گرانترین اقویه

تأمین نیتروژن ،فساافر و پتدساایم به کدر میروق ( Tewolde et

جهادن به سسااادب میآید ( .)Kumar, 2009این گیده به قلیل

 .)al., 2005البته دبایت قسااترساای به نیتروژن قر کوق مرغی

برخورقاری از خواص قرمدنی ،جدیگده ویژه ای قر صندیع قارویی و

تدبع تغییرات آن از شکل آلی به معدنی است که خوق تحت تأثیر

عاوم پزشکی قارق ( .)Xi et al., 2007این گیده مصدرف متعدقی

وضاااعیات رطوبت خدک ،نوع خدک ،قمدی خدک و غیره رار

قر صندیع غذایی و قرمدنی قارق ،که از آن جماه قر طب سنتی به

میگیرق ( .)Sistani et al., 2008جهدن و جهدنی ( & Jahan

عنوان آرام بخش ،ضااادنف و مقوی معاده اساااتفدقه می شاااوق

 )Jahani, 2007قر بررسای اثرکوقهدی شیمیدیی و آلی (گدوی،

( .)Kumar et al., 2009ارزش کایافای زعافران بااهخاادطر

گوسفندی و مرغی) بر گادهی زعفران اعادم قاشتند که کوقهدی

متدبولیت هدی ثدنویه اصاای و مشاتقدت آن میبدشد ،ترکیبدت زرق

سیوانی بدعث تولید تعداق گل بیشتر قر واسد سح و افزایش وزن

رنگ کروسین مسئول رنگ زعفران ،ترکیبدت تا پیکروکروسین

خشااک کادله شااد .ساادیر محققین نیز افزایش عماکرق گل تَر و

مساائول طعم و ساادفراندل مساائول عحر و بوی آن میبدشاااد

کادله خشااک زعفران را قر نتیجه مصاارف کوق قامی مشاادهده

( .)Hosseinzadeh & Yonesi, 2002ویژگی هاادی خاادص

کرقنااد ( .)Rezvani Moghaddam et al., 2010بااه منظور

زعفران از جماه امکدن بهرهبرقاری چندساادله ،نیدز آبی کم و بدزار

بررسااای اثر کنسااادنتره کوق مرغی بر رشاااد و عماکرق زعفران،

فروش قاخای و خدرجی مندسااب ،آنرا به عنوان انتخدب نخساات

آزماادیشااای ،تاوساااط امینیفرق و ایزاقه ( & Aminifard

کشادورزان خصاوصادر قر اساتدن هدی خراسادن محرح کرقه است

 )Gholizade, 2018اجرا شاااد .نتادیج آنهاد ،سادکی از تأثیر

(.)Daneshvar Kakhki & Gelyan, 2012

کنساادنتره کوق مرب بر عماکرق گلتر ،وزن خشااک کادله ،و وزن

کوقهدی آلی و زیساتی فرآورقههدی بدون خحری هستند که

بنههدی زعفران بوق و گزارش نموقند که بیشترین عماکرق گل تر

میتوانند برای پدیداری کشادورزی مندسب بدشند .مقدار مدقه آلی

و وزن خشااک کادله از تیمدر  5تن قر هکتدر کنساادنتره کوق مرب

خدک بهقلیل اینکه خصاوصایدت فیزیکی ،شیمیدیی ،بیولوژیکی و

بدساات آمد .همچنین اسااتفدقه از کوقهدی آلی قر گیده زعفران،

فرآینادهادی خادک را شااادیادار تحت تأثیر رار میقهد یکی از

موجب افزایش وزن تر و خشک و قرصد مدقه خشک بنه هد شده

هدی مهم کیفیت خدک محسااوب میشااوق ( Hayens,

و میزان ریشاااه هادی بناههد را افزایش میقهد که این ،بهعات

 .)1996لذا مدقه آلی اگرچه میزان آن نسبت به بخش معدنی کم

افزایش محتوای رطوبت خدک و افزایش قسااترس ای به عندصاار

اسااات ،اماد تأثیر آن بر خصاااوصااایدت خدک بد اهمیت اسااات

غذایی برای گیده سدصال شده است (.)Behdani et al., 2005

( .)Farahmand Fard et al., 2012فراهمی متعدقل عندصاار

فیضی و همکدران ) (Feizi et al., 2015قر گیده زعفران نشدن

غذایی بر پدیه مدیریت صحی کوقی یکی از مؤثرترین عوامل قر

قاقند که کدربرق کوقهدی قامی قر مقدیسااه بد کوق شاایمیدیی می

پدیداری تولید زعفران بهویژه قر مندطق خشاااک و نیمهخشاااک

تواناد از طریق افزایش میزان فسااافر بناه باه ازای هر بوته ،قر

میبدشاااد ،به طوری که تد  80قرصاااد شاااکلگیری و تغییرات

تحریک هرچه بیشاااتر فرآیند گل انگیزی زعفران نقش مؤثری

عماکرق گال زعفران تحت تأثیر متغیرهدی سدکم بر خدک بهویژه

قاشااته بدشااد .امیری ( )Amiri, 2008نیز ،ضاامن آنکه افزایش

میزان مواق آلی تعیین شده است (.)Nehvi et al., 2008

سح بر  ،میزان عندصر غذایی قر بر و عماکرق کادله زعفران

شاادخ
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را قر نتیجه مصرف کوق آلی مشدهده کرق ،اظهدر قاشت که کدربرق

عصاادره جابک قریدیی آغشااته شااده بوقند ،نساابت به بذرهدی

کوق هدی آلی می تواند قر بهبوق خصاوصیدت فیزیکی و شیمیدیی

آغشااته شااده بد جیبرلین و شاادهد ،جوانهزنی و طول ریشااهچه و

خادک مادننااد میزان مواق آلی ،تبادقل کادتیونی خادک و افزایش

ساد هچه بیشاتری قاشتند ( .)Rayorath et al., 2008بندبراین

عندصااری مدنند نیتروژن ،پتدساایم و کاساایم قر خدک تأثیرگذار

محصاااولدت جابک قریدیی قر فعدلیتهدی رشااادی مؤثر بوقه و

بدشاد .عصادرههدی جابک قریدیی زیست محرکهدیی هستند که

اساااتفدقه از فرمولدسااایون جابک قریدیی به عنوان محرکهدی

به طور رسامی قر کشدورزی مورق استفدقه رار میگیرند و بدعث

زیسااتی قر تولید محصااولدتی چون سااوید ( Rathore et al.,

رشاااد گیادهاادن میشاااونااد ( .)Craigie, 2011بااهطورکای،

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

عصاادرههدی جابک قریدیی ستی قر غاظتهدی پدیین ،میتوانند

 )& Sivakumar, 2014و آرابیدوپساایس ( Rayorath et al.,

بدعث واکنشهدی فیزیولوژیکی گیدهی ،مدنند تحریک رشد گیده،

 )2008به خوبی نشدن قاقه شده است .بندبراین بد توجه به اهمیت

بهبوق گاادهی و عماکرق و افزایش کیفیات گیادهادن گرقند.

گیده قارویی زعفران و مصدرف گسترقه آن قر صندیع مختاف و بد

همچنین عصاادره جابک قریدیی بدعث افزایش تحمل گیدهدن به

توجه به اثر مدیریت تغذیه ای و سدصااااخیزی خدک بر تحریک

طیف گساترقهای از تنشهدی محیحی مدنند شااوری ،خشاکی و

تولیااد گاال و افزایش عماکرق زعفران ،این آزماادیش بااه منظور

قرجه سرارت زیدق میشااوق .همچنین گزارش شااده اساات که

بررساای تأثیر عصاادره جابک قریدیی آکدقین و کوق مدیع مرغی

تعداقی از جابکهدی قریدیی قارای فعدلیت تحریک کننده رشااد

بیومیکس بر رشد رویشی و عماکرق گیده زعفران به اجرا قر آمد،

گیدهی هستند و قر نتیجه به عنوان یکی از مواق آلی و زیستی قر

تد بد اساتفدقه مندسب از نهدقههدی آلی بتوان قر جهت تولید پدیدار

کشادورزی به عنوان کوقهدی آلی اساتفدقه میشوند ( Craigie,

و افزایش عماکرق این گیده مهم قارویی گدم برقاشت.

 .)2011بهمنظور بررساای تأثیر عصاادره جابک قریدیی و وزن بنه
مدقری بر فعدلیت آنتیاکسااایدانی و محتوای مواق مؤثره زعفران

مواد و روشها

) (Crocus sativus L.آزمادیشااای توساااط خندان (, 2018

این آزمدیش قر طی سااادلهدی  1319تد  1313بصاااورت

 )Khandanانجادم شاااد .این محقق گزارش نموقند که کدربرق

فدکتوریل قر دلب طرح باوکهدی کدمل تصدقفی بد سه تکرار قر

عصااادره جاباک تاأثیر معنیقاری بر مقادار کدروتنوئید و فعدلیت

شاهرساتدن فرقوس قر شامدل غربی استدن خراسدن جنوبی اجرا

آنتیاکسیدانی گابر (محتوای آنتیاکسیدان کل و آنتوسیدنین) و

گرقید .تیمدرهدی آزمدیش بصاااورت ترکیبی شااادمل عدمل اول،

همچنین میزان مواق مؤثره کااادلااه زعفران (پیکروکروساااین،

محاولپدشی کوق جابک قریدیی آکدقین شدمل چهدر غاظت صفر،

ساادفراندل و کروسااین) قاشاات .همچنین نتدیج محدلعدت گاذاری

 1/5 ،1و  2کیاوگرم قر هزار لیتر آب و عدمل قوم ،محاول پدشاای

جهدن آبدقی و همکدران ()Gozzari Jahanabad et al., 2017

مرغی کوق بیومیکس شادمل چهدر سح  :صفر 5 ،4 ،و  9قر هزار

طی بررسای اثر کدربرق برخی مندبع کوقی بر خصوصیدت رویشی

بوق .کوق مدیع مرغی بیومیکس از شاارکت پرهدم و کوق عصاادره

و صفدت کیفی زعفران نشدن قاقه است که بد مصرف کوق زیستی

جابک قریدیی آکدقین از شاارکت آرمدن ساابز آقینه تهیه گرقید

بیوآمینوپدلیس بیشاااترین مقدار مواق مؤثره زعفران (کروساااین،

(جدول  2و  .)3بل از کشت ،جهت تعیین خصوصیدت فیزیکی و

پیکروکروسااین و ساادفراندل) نساابت به شاادهد به قساات آمد.

شاایمیدیی خدک مزرعه از عمق  0-30ساادنتیمتری نمونهبرقاری

همچنین بذرهدی گیده زراعی جو ( )Hordeum vulgareکه بد

گرقیاد (جادول  .)1باه منظور انجادم عمایدت قر زمین مذکور 3
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باوک بد فدصااه  4متر از یکدیگر که هر یک شدمل  19کرت بوق

خواب بنه هد (پس از سذف اثر سدشایه ای به فدصاه  0/5متر بد هر

ایجدق شااد .بحوریکه هر کرت شاادمل  10رقیف به فدصاااه 20

ضاع کرت) شش بنه از هر کرت برقاشت و پس از شمدرش تعداق

سادنتیمتر از یکدیگر و بد طول رقیف  3متر بوق ،فدصاه هر کرت

بنه ،بد استفدقه از کولیس و ترازوی (بد ق ت 0/001گرم) قیجیتدلی

بد کرت بعدی نیز  90سادنتیمتر قر نظر گرفته شد .اندازه کرتهد

به ترتیب حر و وزن تَر (وزن بنه تدزه خدرج شده از خدک) و پس

 9متر مربع قر نظر گرفته شد .بنههدی کدشته شده قر این مزرعه

از رار گرفتن بنه به مدت  48ساادعت قر آون الکتریکی بد قمدی

بد میدنگین وزنی هر بنه  8گرم بوقهاند و کدشت آنهد قر مهر مده

 90قرجه سدنتیگراق وزن خشک بنههدی قختری اندازهگیری شد.

 1319قر شایدرهدیی بد عمق  20ساادنتی متر ،به صورت رقیفی بد

قر ابتدای فصاال رشااد بعدی ( 15آبدن مده  )1313اولین آبیدری

فدصاه هر رقیف  20سدنتیمتر و فدصاه روی رقیف  10سدنتیمتر

زعفران انجدم و ساپس سااه شکنی نیز انجدم گرقید .همزمدن بد

انجدم شد .بل از کدشت مقدار  40تن قر هکتدر کوق قامی پوسیده

شاااروع گاادهی (اواخر آبادن ماده  ،)1313گلهدی هر کرت به

قر فصاال پدییز به خدک اضاادفه گرقید .به منظور اعمدل تیمدرهد

صااورت روزانه از کل سااح کرتهد جمعآوری و صاافدت مورق

پس از آمادقهسااادزی محاولهد بد غاظتهدی مورق نظر عمایدت

بررسای شدمل تعداق ،عماکرق گل  ،طول کادله و خدمه ،وزن تَر و

محاولپدشی بد استفدقه از سمپدش پشتی قستی  20لیتری بد فشدر

خشااک کادله اندازه گیری گرقید .اندازهگیری اجزاء رویشاای گیده

کدری  2/5تد  4بدر انجدم شاااد .محاول پدشااای کوقهد هر کدام

شدمل طول بر (قر  10بر انتخدبی از هر واسد آزمدیشی طول

بصااورت جداگدنه طی  2نوبت قر اوایل اساافند مده  1319و اوایل

بر از ساح خدک تد نوک بر برسسااب ساادنتیمتر به وسیاه

فرورقین مده  1313انجدم گرقید .عمایدت آبیدری بد آب شاااهری

خطکش انادازهگیری شاااد) و همچنین وزن بر (بعاد محمئن

شاااهرساااتدن فرقوس بد  EC=1/2 ds.m-1انجدم پذیرفت ،بدین

شاادن از نبوق خدک روی سااحوح بر بد ترازوی قیجیتدل اندازه

صاورت که اولین آبیدری بل از گادهی قر  15آبدن سدل 1319

گیری شاادند) نیز قر طی فصاال رشااد (قر زمسااتدن  )1313و از

و  1313و آبیدریهدی بعدی ،بعد از اتمدم قورهی گادهی و سپس

بر هدی جوان توسعه یدفته قر مرساه رشد رویشی زعفران انجدم

قر مدههدی قی ،اسافند ،فرورقین و ارقیبهشات مده انجدم شد .قر

شد .قر پدیدن سدل قوم ( )1313تجزیه آمدری قاقههد بد استفدقه از

طول مراسل اجرای آزمدیش هیچگونه کوق شاایمیدیی ،آفتکش و

نرم افزار  SAS 9.4انجدم شاااد .مقدیساااه میدنگین قاقههد نیز بد

عافکش شایمیدیی مورق استفدقه رار نگرفت و کنترل عافهدی

استفدقه از آزمون  LSDمحدفظت شده قر سح استمدل  5قرصد

هرز قر طی قورهی رشد گیده از طریق وجین قستی انجدم شد .قر

مورق مقدیسه رار گرفت.

انتهدی فصال رشاد (اواخر ارقیبهشت مده  )1313و پس از شروع
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 1- Physical and chemical particular of studied soil

واکنش
خاک

هدایت الکتریکی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

)EC (dS.m-1

)N (%

)P (mg.kg-1

)K (mg.kg-1

7.86

1.72

0.048

6.0

135

pH

کربن آلی
Organic carbon
)(%
0.54

بافت
خاک
Soil
texture

شنی رسی
Clay sandy

311

بررسی اثر محلولپاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران...

جدول  -2ویژگیهای کود مایع مرغی بیومیکس
Table 2- Characteristics of biomix liquid poultry manure

نیتروژن

فسفر

N
)(%

P
)(%

6

2

پتاسیم

شوری

هیومیک و

مواد آلی

کربن آلی

K
()%

EC
)(dS.m-1

Organic
matter
)(%

Organic
)carbon (%

6

6.37

18

7.6

فولیکاسید
Humic and
folic acid
)(%
10

منیزیم

آهن

روی

منگنز

Mg
()ppm

Fe
()ppm

Zn
()ppm

Mn
()ppm

2500

2500

3000

1000

جدول  -3آنالیز عصاره جلبک دریایی آکادین
نیتروژن

فسفر پنتا اکسید

N

P2O5

0.7

0.2

Table 3- Analysis of Acadian seaweed extract
آلژنیک اسید
رطوبت
پتاسیم اکسید  NPKو مواد معدنی
Alginic acid Moisture NPK and minerals
K2O
)(%
10
6.5
45
17

مانیتول

آمینو اسید

Mannitol

Amino acid

4

4

نتایج و بحث

آلی گیده توساط محاولپدشی بد این کوق قر مقدبل شدهد بدشد .به

تعداد گل

طوری کاه تد  80قرصاااد شاااکلگیری و تغییرات عماکرق گل

نتدیج سدصاال از تجزیه واریدنس قاقههدی ساادل قوم ()1313
نشدن قاق که ،اثر کدربرق عصدره جابک قریدیی آکدقین و کوق مدیع

زعفران تحات تأثیر متغیرهدی سدکم بر خدک به ویژه میزان مواق
آلی تعیین شده است (.)Nehvi et al., 2008

مرغی بیومیکس قر ساااح استمادل یک قرصاااد بر تعداق گل
زعفران معنیقار بوق ،اماد برای اثر متقادبال این قو عدمل تفدوت

عملکرد گل تَر

معنیقاری مشادهده نگرقید (جدول  .)4مقدیسه میدنگینهد نشدن

نتدیج تجزیه واریدنس نشااادن قاق عماکرق تَر گل تحت تأثیر

قاق که کمترین تعداق گل ( 80/250قر مترمربع) قر تیمدر شدهد و

معنیقار مصااارف جابااک قریاادیی آکاادقین و کوق ماادیع مرغی

بیشاااترین آن ( 11/500قر مترمربع) از تیمادر کادربرق  2قر هزار

بیومیکس وا ع شاااد ،امد اثر متقدبل آنهد معنیقار نگرقید (جدول

عصدره جابک قریدیی آکدقین به قست آمد (جدول  .)5قر نتدیجی

 .)4مقدیسه میدنگین صفدت نشدن قاق که بیشترین عماکرق تَر گل

مشاادبه ،کدربرق عصاادره جابک قریدیی به صااورت محاولپدشاای

بد مصاارف  2قر هزار عصاادره جابک قریدیی آکدقین و کمترین

برگای بار روی گیاده گوجاه فرنگای ،سبب افازایش تعداق گل،

مقدار آن از تیمدر عدم مصااارف کوق به قسااات آمد (جدول .)5

تعداق میوه و وزن میوه شد ( .)Kumari et al., 2011این اتفدق

مشدبه این نتدیج بسیدری از محققین افزایش تعداق و عماکرق گل

میتواناد باه عاات وجوق تنظیمکننادههادی رشاااد و اثر القدیی

را قر گیاادهاادن زعفران ( ،)Khandan et al., 2018باادمیااه

عصاادرههدی جابک قر گادهی بدشااد .به طور کای ،عصاادرههدی

( )Thirumaran et al., 2006و بادقمجدن ( Ramya et al.,

جاباک قریادیی ،ستی قر غاظااتهاادی پاادیین ،دقر به ایجدق

 )2015قر نتیجه مصرف عصدره جابک گزارش کرقهاند .افزایش

واکنشهدی فیزیولوژیکی گیدهی ،مدنند تحریک رشاااد گیده و

میزان گاادهی قر اثر کادربرق عصااادره جابک میتواند قر نتیجه

بهبوق گادهی و افزایش تعداق گل هسااتند ( ;Blunden, 1971

بهبوق رشااد ،افزایش سجم ریشااه و جذب عندصاار غذایی بدشااد

 .)Khan et al., 2009قر مورق کوق مدیع مرغی بیومیکس نیز

( .)Crouch & Van Staden, 1993بهنظر میرسد محرکهدی

این افزایش گادهی میتواند به عات بدلد رفتن میزان قریدفت مدقه

رشاد موجوق قر عصدره جابک ،مواق اکسینی مدنند  IAAو IBA
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( ،)Crouch & Van Staden, 1993بتدئین و مواق شاابهبتدئین

آنهد معنیقار نگرق ید .بد بررسی نتدیج سدصل از مقدیسه میدنگین

( )Blunden et al., 1996و نیز مدکرومغذیهدیی مدنند فساافر و

قاقههد مشاااخ

شاااد که کمترین عماکرق کادله تَر زعفران قر

پتدسیم بههمراه انواع ریزمغذیهد و ویتدمینهد سبب تحریک رشد

تیمدر شاادهد به میزان  1/088گرم قر مترمربع و بیشااترین آن قر

(.)Kalaivanan et al., 2012

تیمدر  2قر هزار جابک قریدیی آکدقین و به میزان  1/231گرم قر

کوق مدیع مرغی بیومیکس نیز بدعث افزایش عماکرق گل زعفران

مترمربع بوق .همچنین ،بیشااترین عماکرق کادله خشااک زعفران

شااااد .مشاااادبااه این نتیجااه ،سسااانزاقه اول و همکاادران

قر تیمادر  2قر هزار جاباک قریدیی آکدقین به میزان  0/341گرم

( )Hassanzadeh Aval et al., 2014نیز بیشاترین عماکرق تَر

قر مترمربع و کمترین آن مربو به شدهد و به میزان  0/282گرم

گل زعفران را قر نتیجه اساااتفدقه از کوقهدی آلی گزارش کرقند.

قر مترمربع بوق (جدول .)5

گیده و افزایش عماکرق میشااوند

کادربرق کوق آلی (کوق قامی) مهمترین عادماال قر افزایش تولیااد

مشااادباه این نتادیج ،خناادان قه ارباادب ( Khandan Deh

زعفران میبدشااد ( .)Behzad et al., 1992اگر چه نتدیج برخی

 )Arabab, 2018گزارش کرق کاه ،بیشاااترین عماکرق کاادلااه

بررسیهد نشدن قاقه است که زعفران از نظر نیدز به عندصر غذایی

خشاک زعفران بد مصرف عصدره جابک سدصل گرقید .همچنین

گیدهی نسبتدر کم تو ع میبدشد ( ،)Kafi et al., 2002ولی چنین

افزایش عماکرق گیدهدن سوید ( ،)Rathore et al., 2009کرچک

به نظر میرساد که تدمین مقدار مندسب و محاوب عندصر غذایی

( ،)Salamat Bakhsh et al., 2013قر نتیجه کدربرق عصاادره

قر محیط رشاااد ،باه منظور افزایش رشاااد بنههد میتواند نقش

جابک گزارش شااده اساات .قر تحقیق قیگری گزارش شااد که

مواق فتوساانتزی برای

کدربرق خدکی عصااادره جابک قر مراسل اولیه رشاااد قر گیده گل

افزایش گادهی و عماکرق ا تصااادقی این گیده به همراه قاشاااته

قاووقی عاادوه بر افزایش میزان جذب عندصااار غذایی بر تعداق،

بدشااد .بد توجه به نتدیج به قساات آمده از تحقیق سدضاار میتوان

حر ،طول و وزن خشک ریشه این گیده افزوق (.)Ji et al., 2017

اساتنبد نموق که محاولپدشی جابک قریدیی آکدقین و کوق مدیع

برخی محدلعدت نشادن میقهد که عصدره جابک قر افزایش تولید

مرغی بیومیکس عاادوه بر تادمین اغااب مواق غاذایی بناههاد بر

و انتقدل سایتوکنینهد از ریشاه به اندامهدی زایشی و متعد ب آن

خصااوصاایدت فیزیکی خدک از جماه هواقهی ،ظرفیت نگهداری

شاااروع گااادهی و افزایش عماکرق گیااده قارای نقش اساااات

رطوبت و تبدقل عندصر غذایی تأثیر گذار بوقه و بر عماکرق نهدیی

( .)Vijayanand et al., 2014افزون بر این ،قر این عصااادره

محصول نیز مؤثر بوقه است.

مقادقیر بادلادیی از مواق معادنیل محاول قر آب وجوق قارق کاه به

مفیدی قر بهبوق رشااد بنه و تخصاای

راستی توسط گیده جذب میشوند ( Crouch & Van Staden,
عملکرد کلاله

 .)1993همچنین عصااادره جاباک قریادیی باه قلیل قارا بوقن

محادبق بد نتدیج تجزیه واریدنس (جدول  ،)4کدربرق عصااادره

کربوهیدرات و ساادیر ترکیبدت آلی ،بدعث بهبوق خصااوصاایدت

جاباک قریدیی آکدقین بر عماکرق تَر و خشاااک کادله زعفران

فیزیکی ،شیمیدیی و بیولوژیکی خدک و افزایش ظرفیت نگهداری

معنیقار گرقید ،امد کدربرق کوق مدیع مرغی بیومیکس و اثر متقدبل

آب قر خدک میشوق.

بررسی اثر محلولپاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران...

313

جدول  -4تجزیه واریانس اثر کاربرد جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر گلدهی زعفران
Table 4- Analysis of variance of the effect of application of Acadian seaweed and Biomix liquid poultry manure on saffron
flowering

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تَر

عملکرد گل تَر

تعداد گل

درجه

Dry weight of
stigma

Fresh yield of
stigma

Fresh yield of
flower

Number of
flowers

آزادی
df

S.O.V

0.00003ns

*0.0035

2.871ns

**25.187

2

باوک

**0.00848

**0.0532

**153.595

**935. 576

3

0.00042ns

0.0015ns

**69.877

**114.521

3

0.00006ns

0.0005ns

1.135ns

2.020ns

9

0.00017

0.00089

2.669

2.698

30

4.089

2.567

5.529

1.813

-

منابع تغییرات

Blocks

جابک قریدیی آکدقین
Acadian seaweed

کوق مدیع مرغی بیومیکس
Biomix liquid poultry manure
آکدقین × بیومیکس
Acadian × Biomix

خحد
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

 ** ،nsو * به ترتیب غیر معنیقاری و معنیقاری قر سح استمدل یک و پنج قرصد.
Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, -, respectively.

جدول  -5مقایسه میانگین اثر ساده مصرف جلبک دریایی آکادین بر گلدهی زعفران
Table 5- Comparison of the average effect of simple Acadian seaweed consumption on saffron flowering

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تَر

عملکرد گل تَر

تعداد گل

Dry weight of stigma
)(g.m-2

Fresh yield of stigma
)(g.m-2

Fresh yield of flower
)(g.m-2

Number of flowers
)(m-2

0.282c
0.303b
0.330a
0.341a

1.088d
1.132c
1.195b
1.239a

25.210d
28.226c
31.398b
33.344a

80.250d
86.416c
96.083b
99.500a

جلبک دریایی
Acadian
seaweed
(per
)thousands
0
1
1.5
2

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح  5قرصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

جدول  -6مقایسه میانگین اثر ساده کود مایع مرغی بیومیکس بر خصوصیات گل زعفران
Table 6- Comparison of the average simple effect of Biomix liquid poultry manure on saffron flower properties

عملکرد کلاله خشک

عملکرد کلاله تَر

عملکرد گل تَر

تعداد گل

کود مایع مرغی بیومیکس

Dry weight of
)stigma (g.m-2
0.311a
0.312a
0.311a
0.323a

Fresh yield of
)stigma (g.m-2
1.088a
1.132a
1.195a
1.139a

Fresh yield of
)flower (g.m-2
26.716d
28.599c
30.578b
32.285a

Number of
)flowers (m-2
87.333d
88.833c
91.833b
94.250a

Biomix liquid poultry manure
)(per thousands
0
4
5
6

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح  5قرصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

طول برگ

نتدیج سدصل از مقدیسه میدنگینهد (جدول  ،)8کمترین طول بر

مصاارف جابک قریدیی آکدقین و کوق مدیع مرغی بیومیکس،

قر تیمادر بادون اساااتفدقه از کوق جابک قریدیی آکدقین به طول

تأثیر معنیقاری بر طول بر زعفران قاشااتند ،امد اثر متقدبل این

 45/83سااادنتیمتر و بیشاااترین آن قر تیمادر  2قر هزار جابک

قو عدمل بر صافت مذکور غیر معنیقار نبوق (جدول  .)3بر اسدس

قریدیی آکدقین و به طول  93/35سدنتیمتر مشدهده شد .همچنین
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بیشترین طول بر قر تیمدر  9قر هزار کوق مدیع مرغی بیومیکس

همچون جاباک قریادیی آکادقین و کوق مدیع مرغی بیومیکس را

و کمترین این صافت قر تیمدر شدهد مشدهده گرقید (جدول .)1

برای افزایش رشاااد و باه تبع آن بهبوق تولید گل برای این گیده

وجوق هورمونهدی تنظیم کننده رشااد و ترکیبدت هورمونی چون

ارزشمند مد نظر رار قاق.

اکسااین ،جیبرلین ،فنیل اسااتیک اسااید و ساایتوکنین قر انواع
جابکهد به اثبدت رساایده اساات (،)Rayorath et al., 2008
بندبراین افزایش طول بر از سااح شاادهد تد محاولپدشاای بد
بادلادترین غاظات جاباک قریادیی آکادقین را میتوان به تنظیم
کننده هدی رشاد مدنند اساید جیبرلیک که موجب القد رشد بیشتر
می شاااوند مرتبط قانسااات که قر نهدیت سااابب افزایش رشاااد
سبزینهای بر و افزایش طول بر قر گیده میشوق .قر نتدیجی
مشاادبه ،کدمل ( )Kamel et al., 2018اثر مقدار مصاارف کوق
کادمال سادوی عصااادره جابک قریدیی بر طول بر زعفران را
معنیقار گزارش کرق .محققاادن قیگری نیز باادلادترین طول بر
زعفران را قر نتیجاه مصااارف اسااایاد جیبرلیک گزارش کرقند
( .)Koul & Farooq, 1984همچنین قر خصوص نتدیج سدصل
از مصاارف کوق مدیع مرغی بیومیکس ،آ دیی اوخچادر و همکدران
( )Aghaee Okhchelar et al., 2018بیشاااترین طول بر
بدقرشاابو را از محاولپدشاای کوق مرغی گزارش کرقند .کوقهدی
آلی به ویژه کوقهدی قامی قر مقدیسه بد کوقهدی شیمیدیی قارای
مقدقیر زیدقی مواق آلی هستند و میتوانند به عنوان مندبع غنی از
عندصاار غذایی به ویژه نیتروژن ،فساافر و پتدساایم به شاامدر آیند
( )Fernandez-Escobar et al., 1996و باد افزایش ظرفیت
نگهداری عندصر غذایی و افزایش هورمونهدی تنظیمکننده رشد
موجب تجمع نیتروژن توسااط گیده شااده و بد افزایش نیتروژن،
فدکتورهدی رشااد گیده از جماه ارتفدع ،عرض بر

و طول بر

افزایش مییدبد ( Tomati et al., 1983; Arancon et al.,

 .)2005بهبوق رشاد زعفران قر شارایط اساتفدقه از مقدار مندسب
جاباک قریادیی آکادقین و کوق ماادیع مرغی بیومیکس منجر بااه
افزایش رشااد و بهبوق خصااوصاایدت رشاادی از جماه طول بر
زعفران شاااد ،بنادبراین میتوان مصااارف منادبع کم هزینه آلی

متوسط وزن تَر و خشک برگ

نتادیج سادکی از تأثیر معنیقار اثرات سااادقه و متقدبل جابک
قریدیی آکدقین و کوق مدیع مرغی بیومیکس قر سح استمدل یک
قرصااد بر متوسااط وزن تَر و خشااک بر بوق (جدول  .)3نتدیج
مقدیسااه میدنگینهد (جدول  )10نشاادن قاق که کمترین وزن تَر
( 0/38گرم قر بوته) و خشک بر ( 0/11گرم قر بوته) قر تیمدر
شااادهد (عدم مصااارف جابک قریدیی آکدقین و کوق مدیع مرغی
بیومیکس) و بیشترین وزن تَر ( 1/18گرم قر بوته) و خشک بر
( 0/31گرم قر بوته) از مصرف تیمدر  2قر هزار جابک قریدیی و 9
قر هزار کوق مادیع مرغی بیومیکس باه قسااات آماد .قر نتدیجی
مشدبه ،خندانقه اربدب ( )Khandan Deh Arabab, 2018اعادم
کرق مصارف عصدره جابک میزان مدقه خشک بر هدی زعفران
را  21قرصد افزایش قاق .قر محدلعدت قیگری نیز مشخ

گرقید

که اسااتفدقه از عصاادره جابک میزان مدقه خشااک بر شاانبایاه
( )Pise & Sabale, 2010و وزن خشاااک بر

کاادوی تا

(Aminifard & Khandan, ( )Momordica charantia L.

 )2018را افزایش قاق .همچنین ،محاولپدشی برگی گیده بدقمجدن
( )Solanum melongenaبد غاظتهدی مختاف عصدره جابک
به قلیل قارا بوقن محتوای نیتروژنی بدلد موجب افزایش قرصاااد
مدقه خشاک این گیده شد ( .)Bozorgi, 2012استفدقه از جابک
قریدیی به عات وجوق هورمونهدی رشد و اثر آنهد بر روند جذب
و سرکات مواق مغاذی قر گیده موجب افزایش غاظت مواق مغذی
قر بر شااده که قر نهدیت موجب افزایش وزن گیده خواهد شااد
( .)Sunarpi et al., 2010میتوان گفت محاولپدشااای جابک
قریدیی بدعث میشوق که بر هدی زعفران بتواند بد افزایش جذب
امادح و همچنین افزایش فتوسااانتز ،نقش مؤثری قر بهبوق تولید
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انادامهدی رویشااای زعفران ایجدق کنند ( & Zare Mayevan

آلی برای گیده بیشااتر دبل قسااترس بوقه و از این طریق بدعث

 .)Nakhaei, 2000قر خصوص افزایش وزن بر بد کدربرق کوق

افزایش رشد گیده می شوق .پس بدیهی است که کدربرق کوق مدیع

ماادیع مرغی بیومیکس ،امینیفرق و ایزاقه ( & Aminifard

مرغی بیومیکس به صااورت محاولپدشاای بدعث جذب سااریع و

 )Gholizade, 2018نیز گزارش کرقند که اساتفدقه از کنسدنتره

مساتقیم عندصر غذایی از طریق بر شده و بدعث افزایش وزن
بر

کوق مرب تأثیر معنیقاری بر وزن خشااک بر زعفران قاشاات.

زعفران گرقیده است (.)Abbot & Parker, 1981

محققین گزارش کرقند عندصر غذایی موجوق قر عصدره کوقهدی
جدول  -7تجزیه واریانس اثر کاربرد جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر صفات برگی زعفران
Table 7- Analysis of variance of the effect of Acadian seaweed application and Biomix liquid poultry manure on saffron leaf traits

وزن خشک برگ

وزن تَر برگ

طول برگ

درجه آزادی

منابع تغییرات

Dry weight of leaf

Fresh weight of leaf

Leaf length

df

S.O.V

0.0022ns

0.001ns

1.520ns

2

باوک

**0.2480

**0.607

**662.027

3

**0.0441

**0.093

**487.47

3

**0.0109

**0.015

13.416ns

9

0.001

0.001

29.254

30

10.169

5.761

10.054

Blocks

جابک قریدیی آکدقین
Acadian seaweed

کوق مدیع مرغی بیومیکس
Biomix liquid poultry manure

آکدقین × بیومیکس
Acadian × Biomix

خحد
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

 ** ،nsو * به ترتیب غیر معنیقاری و معنیقاری قر سح استمدل یک و پنج قرصد.
Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, respectively.

جدول  -8مقایسه میانگین اثر جلبک دریایی آکادین بر خصوصیات برگ زعفران
Table 8- Comparison of the average effect of Acadian seaweed on saffron leaf properties

متوسط وزن خشک برگ

متوسط وزن تَر برگ

Average dry weight of leaf
)(g.plant-1
0.253c
0.345b
0.367b
0.592a

Average fresh weight of leaf
)(g.plant-1
0.41d
0.55c
0.61b
0.94a

جلبک دریایی آکادین

متوسط طول برگ
)Average length of leaf (cm
45.83c
52.08b
53.50b
63.75a

Acadian seaweed
)(per thousands
0
1
1.5
2

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح  5قرصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر کود مایع مرغی بیومیکس بر خصوصیات برگ زعفران
Table 9- Comparison of the mean effect of Biomix liquid poultry manure on saffron leaf properties

متوسط وزن خشک برگ

متوسط وزن تَر برگ

متوسط طول برگ

کود مایع مرغی بیومیکس

Average dry weight of leaf
)(g.plant-1
0.317d
0.370c
0.410b
0.460a

Average fresh weight of leaf
)(g.plant-1
0.53d
0.60c
0.64b
0.74a

Average length of
)leaf (cm
45.91c
51.83b
56.75a
60.66a

Biomix liquid poultry manure (per
)thousands
0
4
5
6

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح  5قرصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.
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جدول  -11مقایسه میانگین اثر متقابل جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر وزن تَر و خشک برگ زعفران
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

متوسط وزن خشک برگ

متوسط وزن تَر برگ

کود مایع مرغی بیومیکس

جلبک دریایی آکادین

Average dry weight of leaf
)(g.plant-1
0.19g
0.24fg
0.27f
0.30ef
0.27f
0.29ef
0.39cd
0.41cd
0.36de
0.39cd

Average fresh weight of leaf
)(g.plant-1
0.38l
0.39kl
0.43kl
0.45jk
0.49ij
0.51hij
0.56gh
0.66ef
0.54hi
0.61fg

Biomix liquid poultry manure
)(per thousands
0
4
5
6
0
4
5
6
0
4

Acadian seaweed
)(per thousands
0

0.30ef

0.60fg

5

0.40cd
0.43c
0.54b

0.69de
0.72d
0.90c

6
0
4

0.67a

0.97b

5

0.71a

1.18a

6

1

1.5

2

قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح  5قرصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

وزن کل بنه دختری

نتدیج آندلیز واریدنس نشااادن قاق ،که اثرات سااادقه و متقدبل

نشدن قاقند بیشترین میزان وزن کل بنه قر نتیجه کدربرق کوقهدی
قامی به قست آمد .بهدانی ( )Behdani, 2005نیز نشدن قاق که

جاباک قریادیی آکدقین و کوق مدیع مرغی بیومیکس قر ساااح

اساااتفدقه از کوقهدی آلی قر گیده زعفران موجب افزایش وزن تَر

استمدل یک قرصااد بر وزن کل بنه قختری معنیقار شااد (جدول

بنههد شاااده و میزان ریشاااههدی بنه را افزایش میقهد که این

 .)11نتدیج مقدیسه میدنگین قاقههد نشدن قاق که سداکثر و سدا ل

اثرات ممکن اسات قر نتیجه افزایش رطوبت خدک و نهدیتدر رشاد

وزن کال بنه قختری به ترتیب قر تیمدر  2قر هزار جابک قریدیی

بهتر گیده بدشااد .اسااتفدقه از کوق مرب مدیع به عنوان یک عدمل

و شادهد مشدهده شد (جدول  .)14شدید بتوان تأثیر محرکهدی

تغذیهای آلی ،نقش مفیدی بر بهبوق رشد و توسعه زعفران قاشته

رشااد موجوق قر جابک قریدیی ،ساایتوکنین ترانس-زآتین ،مواق

اسااات کاه این امر استمادلادر باه قلیل افزایش تخصااای

مواق

اکسااینی ،بتدئین و مواق شاابیه بتدئین که بدعث افزایش میزان

فتوسااانتزی به اندامهدی رخیرهای بدعث بهبوق وزن بنه زعفران

کاروفیل ید ممدنعت از تخریب کاروفیل میشوند را عدمل افزایش

گرقیده است (.)Sharifi Ashourabadi, 1998

وزن کاال بنااه قختری از طریق افزایش فتوسااانتز و تولیااد
آسیمیادتهد توسط کاروفیل قانست ( Javanmardi & Sattar,

تعداد کل بنههای دختری

 .)2016قر این راساااتد ،سااایتوکنینهد نقش مهمی قر انتقدل

نتدیج ارائه شده سدکی از تأثیر معنیقار اثر سدقه جابک قریدیی

فرآورقههدی فتوسنتزی از اندامهدی رویشی به سمت بنه قارند و

آکدقین قر سح استمدل یک قرصد بر تعداق کل بنههدی قختری

استمادلادر از این طریق بادعث افزایش وزن کل بنه قختری قر

اسااات .اماد ،کوق مادیع مرغی بیومیکس و اثر متقادبل آنهد تأثیر

زعفران میشوند ( .)Adams-Phillips et al., 2004تیموری و

معنیقاری بر تعاداق کال بنههدی قختری نداشااات (جدول .)11

همکدران ( )Teimori et al., 2013قر نتدیجی مشدبه قر زعفران

نتدیج مقدیسه میدنگینهد نشدن قاق که بیشترین تعداق کل بنههدی
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قختری ( )9/21قر تیماادر  1قر هزار جابااک قریاادیی آکاادقین و

سااادنتیمتر) از تیمادر  2قر هزار جاباک قریادیی آکادقین و عدم

کمترین آن ( )5قر تیمدر  2قر هزار جابک قریدیی آکدقین مشدهده

مصرف کوق مدیع مرغی بیومیکس به قست آمد و کمترین آن قر

شاد (جدول  .)12محاول پدشی زعفران بدعث افزایش جذب مواق

تیمدر شادهد (عدم مصرف کوق جابک قریدیی و کوق مدیع مرغی)

مغذی توسااط بر هد و تجمع آنهد قر پدرانشاایم رخیرهای بنههد

( 1/31سادنتیمتر) مشادهده شد (جدول  .)14محاولپدشی برگی

شاااده ( )Hosseini et al., 2004و از طرف قیگر ،ترکیباادت

زعفران بوساایاه کوقهدی آلی به عنوان یک مکمل برای تغذیه و

هورمونی و تنظیم کنندههدی رشاااد مدنند جیبرلین ،اکساااینهد و

تکنیکی مؤثر جهت ارتقدی رشااد گیده به وساایاه جذب سااریع و

سایتوکنینهد قر جابک قریدیی بدعث افزایش تقسیم ساولی و قر

ساارعت بخشاایدن به انتقدل عندصاار جذب شااده از بر هد به

نهدیت بدعث افزایش تعداق بنه میشوق ()Khan et al., 2009

سااامتهدی مختاف گیده مورق اساااتفدقه رار میگیرق .یکی از
مزایدی جدلب افشدنه برگی افزایش جذب عندصر از خدک ،به قلیل

متوسط قطر بنه دختری

نتدیج آندلیز واریدنس نشااادن قاق که اثر سااادقه جابک قریدیی
آکدقین قر سح استمدل یک قرصد و اثر متقدبل جابک قریدیی و
کوق مدیع مرغی قر ساح استمدل پنج قرصد بر متوسط حر بنه
قختری معنیقار بوقه اساات .امد ،متوسااط حر بنه قختری تحت
تأثیر اثر کوق مدیع مرغی رار نگرفت (جدول  .)11نتدیج مقدیسااه
میدنگینهد نشدن قاق که ،بیشترین متوسط حر بنه قختری (2/58

افزایش ندهد و ترشاااحدت قر ریشاااه اسااات .قر نتیجه جمعیت
میکروبی مفید قر محیط ریشاه بد افزایش این ترشحدت تحریک
می شوند و موجب افزایش قسترسی بیشتر به عندصر ،ویتدمینهد
و سدیر مواق مفید برای گیده میگرقق ( Kord Firouzjai et al.,

 )2012و قر نهادیات این امر میتواند سااابب افزایش اندامهدی
رویشی و زیرزمینی گیده شوق.

جدول  -11تجزیه واریانس اثر کاربرد عصاره جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر صفات بنه زعفران
Table 11- Analysis of variance of the effect of the application of Acadian seaweed extract and Biomix liquid poultry manure
on saffron corm traits

وزن کل

متوسط وزن بنه

متوسط قطر بنه

تعداد کل

فلسها

دختری

دختری

بنههای دختری

Total
weight of
scales

Average weight of
replacement
corms

Average diameter
of replacement
corms

Number of
replacement
corms

وزن کل بنه دختری

درجه

منابع تغییرات

Total weight of
the replacement
corm

آزادی
df

S.O.V

0.020ns

0.400ns

0.014ns

0.880ns

*5.46

2

باوک

0.007ns

**16.438

**0.752

**3.847

**79.41

3

0.005ns

0.464ns

0.022ns

0.097ns

**9.89

3

0.009ns

0.409ns

*0.044

0.416ns

**11.75

9

0.008

0.331

0.019

0.269

1.29

30

4.425

8.966

6.906

8.956

3.13

Blocks

جابک قریدیی آکدقین
Acadian seaweed

کوق مدیع مرغی بیومیکس

 ** ،nsو * به ترتیب غیر معنیقاری و معنیقاری قر سح استمدل یک و پنج قرصد.
Ns, ** and *are nonsignificant and significant at the 0.01 and 0.05, respectively .

Biomix liquid poultry
manure
آکدقین × بیومیکس
Acadian × Biomix

خحد
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%
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 مقایسه میانگین اثر ساده جلبک دریایی آکادین بر صفات بنه زعفران-12 جدول
Table 12- Comparison of the average effect of simple Acadian seaweed on saffron corm traits

جلبک دریایی

تعداد کل بنههای

وزن کل بنه دختری

آکادین
Acadian
seaweed
(per
thousands)
0
1
1.5
2

متوسط قطر بنه دختری

متوسط وزن بنه دختری

Number of
replacement corms
(per plant)

Average diameter of
replacement corms (cm)

Average weight of
replacement corms (g)

6.08ab
6.29a
5.79b
5.00c

1.87bc
1.85c
1.97b
2.39a

5.79bc
5.61c
6.11b
6.98a

دختری

Total weight of the
replacement corm
(g.plant-1)
40.16a
35.11b
35.00b
34.94b

. قرصد ندارند5 قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح
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 وزن کل بنه دختری-13 جدول
Table 13 - Comparison of the mean effect of Biomix liquid poultry manure on the total weight of girl corm

کود مایع مرغی بیومیکس

وزن کل بنه دختری

Biomix liquid poultry manure (per thousands)
0
4
5
6

Total weight of the replacement corm (g.plant-1)
37.15a
35.47b
35.56b
37.02a

. قرصد ندارند5 قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح
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-14 جدول
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

کود مایع مرغی بیومیکس

وزن کل بنه دختری

متوسط قطر بنه دختری

Acadian seaweed
(per thousands)
0

Biomix liquid poultry manure
(per thousands)
0
4
5
6
0
4
5
6
0
4

Total weight of the
replacement corm (g.plant-1)
35.5cde
34.5def
33.56f
36.20cd
35.01cdef
35.00cdef
34.10ef
36.33cd
33.48f
35.95cde

Average diameter of
replacement corms (cm)
1.71f
1.81def
1.94def
2.04dc
1.90def
1.86def
1.89def
1.74ef
1.95def
1.91def

5

35.55cde

2.01d

6
0
4

35.03cdef
36.45c

2.01d
2.58a
2.24bc

5
6

39.05b
40.51b

2.28b
2.45ab

1

1.5

2

44.63a

. قرصد ندارند5 قر هر ستون میدنگینهدی قارای سدا ل یک سرف مشترک اختادف آمدری معنیقاری قر سح
In each column, means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.
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نتیجهگیری
نتدیج این تحقیق نشااادن قاق اساااتفدقه از کوق جابک قریدیی
آکاادقین و کوق ماادیع مرغی بیومیکس قر افزایش خواص کمی
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اثر متقدبل این قو کوق نیز بر وزن تَر و خشااک بر و وزن
اثر متقدبل این قو کوق نیز بر وزن تَر و خشک بر و وزن کل و
متوسط حر بنه قختری معنیقار بوق.

زعفران اثر معنیقاری قاشات .محاولپدشی بد کوق جابک قریدیی

بر اسدس نتدیج این تحقیق ،استفدقه از عصدره جابک قریدیی

آکدقین به طاااور معنااایقاری خصوصیدت زراعی ،عماکرق گل و

آکادقین ( 2کیاوگرم قر هزار لیتر آب) به تنهدیی ید همراه بد کوق

کادله زعفااااران را تحاااات تأثیر رار قاق ،بهطوریکه بیشترین

ماادیع مرغی بیومیکس ( 9قر هزار) میتوانااد نقش مؤثری قر

تعاداق گال ( 11/5عادق گل قر مترمربع) ،عماکرق تَر گل (33/3

افزایش رشاد رویشای ،بنه و عماکرق زعفران قاشته بدشند .بدین

گرم قر مترمربع) ،وزن کاادلاه خشاااک زعفران ( 0/341گرم قر

ترتیب توصاایه میگرقق ،کوق جابک قریدیی آکدقین و کوق مرغی

مترمربع) ،قر تیمدر  2قر هزار عصاادره جابک قریدیی بدساات آمد.

مدیع به عنوان گدمی مؤثر قر افزایش تولید ایااان گیاااده مادنظر

همچنین کوق مرغی مدیع بر تعداق گل ،عماکرق گل تر ،متوساااط

رارگرفته و تولید این کوقهد بومی سدزی گرقق.

و وزن کاال بنااه قختری تااأثیر مثباات و معنی قاری

عااادوه بار آن مصرف این نهدقه هدی آلی بدعث جاوگیری و

قاشات ،بحوریکه بیشترین تعداق گل ( 14/2عدق قر مترمربع) و

کدهش آلوقگیهدی زیست محیحااای ندشی از مصرف نهدقههدی

عماکرق گال تر ( 32/2گرم قر مترمربع) و وزن کال بنه قختری

شیمیدیی نیز میگرقق .لذا براسدس نتدیج سدصل از این آزمدیش و

( 33گرم قر بوته) قر تیمدر  9قر هزار کوق مرغی مدیع بدست آمد

همچنین بد انجدم تحقیقدت گسااترقهتر قر این زمینه میتوان این

بوق.

کوقهاد را برای افزایش عماکرق کمی و کیفی زعفران توصااایااه

طول بر

همچنین کمترین مقدار صافدت رکر شااده نیز از تیمدر شدهد

نموق.
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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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