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چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره کود مرغی بر خصوصیات کیفی زعفران ( ،)Crocus sativus L.آزمایشی در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی  1393-1394اجرا گردید .فاکتور آزمایشی
شامل سطوح مختلف کنسانتره کود مرغی (صفر ،پنج 10 ،و  15تن در هکتار) بود .براساس نتایج بهدستآمده ،تیمار کودی اثر
معنیداری بر میزان فنل و آنتوسیانین گلبرگ و مواد مؤثره کالله زعفران (کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال) داشت ،بهطوریکه
باالترین مقادیر فنل کل و آنتوسیانین (بهترتیب 9/078 ،و  26/70میلیگرم در صد گرم وزن خشک) از تیمار پنج تن کنسانتره کود
مرغ در هکتار حاصل شد ،اما فعالیت آنتیاکسیدانی گلبرگ تحت تأثیر کود قرار نگرفت .همچنین بیشترین محتوی کروسین به میزان
 86/24درصد از تیمار  15تن در هکتار ،پیکروکروسین به میزان  65/53درصد از تیمار  10تن در هکتار و سافرانال به میزان 29/92
درصد از تیمار پنج تن در هکتار کنسانتره کود مرغ حاصل شد که بهترتیب  81 ،57و  29درصد باالتر از تیمار شاهد بودند .ولی ،بین
سطوح پنج 10 ،و  15تن در هکتار در این صفات ،تفاوت معنیداری یافت نشد .بنابراین ،نتایج نشان داد که کنسانتره کود مرغ (پنج
تن در هکتار) اثرات سودمندی بر ترکیبات آنتی اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران داشت.
واژههای کلیدی :زعفران ،آنتیاکسیدان ،کود آلی ،کروسین ،پیکروکروسین
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االحمدی7

و همکاران ( (2009در مطالعه بر روی
اکوسیستمهای زراعی خراسان ،یکی از علل برتری عملکرد
زعفران را ،استفاده از کودهای آلی دانستند .اسماعیلی 8و
همکاران ( )2008در تحقیقی نشان دادند که کاربرد کود
گوسفندی و نیز کاربرد توأم ماسه بادی و کود گوسفندی تأثیر
مثبتی بر عملکرد گل و کالله زعفران دارد .استفاده از کودهای
آلی در زراعت زعفران موجب افزایش وزن تازه و خشک و
درصد ماده خشک بنهها شده و میزان ریشههای بنه را افزایش
میدهد که این اثرات ممکن است در نتیجه افزایش رطوبت
خاک و نهایتا رشد بهتر گیاه باشد (بهدانی و همکاران.)1384 ،
رضوانی مقدم و همکاران ( )1392افزایش تعداد و وزن بنههای
زعفران در نتیجه کاربرد کمپوست را تحت تأثیر فراهمی بیشتر
عناصر غذایی به ویژه نیتروژن ،فسفر و همچنین بهبود
خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک ناشی از افزایش ماده آلی
دانستند .محققان در بررسی تأثیر کود شیمیایی و زیستی
نیتروژن بر ویژگیهای کیفی زعفران گزارش کردند که حداکثر
میزان ماده مؤثره کروسین از تلفیق کود نیتروژن و کود
بیولوژیک نیتروکسین و بیشترین مقدار پیکروکروسین و
سافرانال از تیمار نیتروکسین حاصل شد (نقدیبادی و
همکاران .)1390 ،همچنین رسولی9و همکاران ( (2015افزایش
درصد کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال را در نتیجه استفاده
از نیمی از مقادیر کودهای شیمیایی ،ورمیکمپوست و
باکتریهای محرک رشد گزارش کردند .با توجه به اهمیت گیاه
دارویی زعفران ،یکی از راهکارهای افزایش مواد مؤثره زعفران،
مدیریت تغذیه مناسب در مزرعه میباشد .باتوجه به اینکه
تاکنون گزارشی در خصوص تأثیر کنسانتره کود مرغی بر گیاه
زعفران نشده است لذا هدف از اجرای این طرح ،مطالعه تأثیر
سطوح مختلف کنسانتره کود مرغی بر متابولیتهای ثانویه گیاه
دارویی زعفران بود ،تا با کاهش اتکاء به نهادههای شیمیایی،
بتوان درجهت تولید پایدار این گیاه دارویی مهم گام برداشت.

مقدمه
زعفران با نام علمی  Crocus sativus L.از جایگاه ویژهای در
بین محصوالت کشاورزی و صادراتی ایران برخوردار است
(محمدآبادی 1و همکاران .)2006 ،این گیاه دارویی در صنایع
غذایی بهعنوان طعمدهنده و در صنایع داروسازی بهعنوان آرام
بخش ،اشتهاآور و مقوی معده استفاده میشود (ابراهیم زاده 2و
همکاران .)2000 ،ارزش زعفران بهعلت وجود سه متابولیت
ثانویه اصلی آن میباشد .ترکیبات زردرنگ کروسین که در آب
محلول هستند .مسئول رنگ زعفران ،ترکیبات تلخ
پیکروکروسین مسئول طعم و سافرانال مسئول عطر و بوی آن
میباشد (حسینزاده و یونسی.)2002 ،3
مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان
دارویی است و بر این اساس شناسایی کودهای سازگار با محیط
مناسب برای گیاه میتواند اثرات مطلوبی بر شاخصهای کمی
وکیفی گیاه داشته باشد .امروزه با توجه به مشکالتی که در اثر
مصرف بیرویه کودهای شیمیایی بهوجود آمده است نیاز به
شناسایی کودهای آلی مناسب برای گیاهان در جهت کاهش
مصرف نهادههای شیمیایی مجددا مورد توجه قرار گرفته است
(سلیمانی .)1387 ،بدون تردید ،کاربرد کودهای آلی و دامی
بهخصوص در خاکهای فقیر از عناصر غذایی عالوه بر اثرات
مثب تی که بر کلیه خصوصیات خاک و افزایش مواد آلی خاک
نسبت به کاربرد کودهای معدنی دارد ،از جنبههای اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی نیز مفید واقع شده و میتواند
بهعنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای شیمیایی در
بلندمدت باشد (لی .)2010 ،4کود مرغی و کنستانتره آن ،عالوه
برداشتن عناصر ماکرو و میکرو (منگنز ،آهن ،مس و بر( یکی
ازکودهای ارزان قیمت در مقایسه با کودهای متداول در
تولیدگیاهان زراعی است و از نظر داشتن نیتروژن نسبت به
سایرکودهای دامی غنیتر است (زهو 5و همکاران.)2005 ،
بهطوریکه نزدیک به 74درصد از فسفر کل و40درصد از
نیتروژن کل موجود درکود مرغی به شکل قابلدسترس هستند.
کودمرغی دارای خواصی مانند آزادسازی تدریجی نیتروژن
(کاهش آبشویی نیترات) ،ترکیبات پتاسیم و کلسیم (کاهش
اسیدی شدن خاک) و ماده آلی (افزایش ظرفیت نگهداری آب و
موادغذایی) میباشد (قوش 6و همکاران .)2004 ،جامی

مواد و روشها
این آزمایش در دانشکده کشاورزی بیرجند در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی -1394
 1393اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شامل کنسانتره کود
مرغ در چهار سطح (صفر ،پنج 10 ،و  15تن در هکتار) بود.
بهمنظور تعیین خصوصیات خاک ،نمونهبرداری از زمین آزمایش
انجام شد (جدول  .)1همچنین خصوصیات شیمیایی کنسانتره

1. Mohammad-Abadi
2. Ebrahimzadeh
3. Hosseinzade and Younesi
4. Lee
5. Zhou
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7. Jami-alahmadi
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9. Rasouli
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دستگاه اسپکتوفتومتر مدل ()UNICO, 2000, Germany
خوانده شد.

کود مرغی در جدول  2آمده است .پس از انجام عملیات
آمادهسازی زمین ،کاشت زعفران در اواخر شهریور ماه 1394
درکرتهایی به مساحت چهار مترمربع انجام شد .فاصله کشت
بنه روی ردیف 10سانتیمتر ،فواصل بین خطوط کاشت20
سانتیمتر و عمق کاشت حدود  15سانتیمتر در نظر گرفته
شد .همچنین جهت جلوگیری از تداخل اثراتکودی ،فاصله
بینکرتها نیممتر و فاصله بین بلوکها یک متر در نظرگرفته
شد .سپس کنسانتره کود مرغی ،با نسبتهای مختلف براساس
تیمارهای مربوطه همزمان با عملیات آمادهسازی زمین (شهریور
 ،)94داخل کرتهای مربوطه پخش شده و در عمق 20
سانتیمتری خاک مخلوط گردید .اندازه بنهها هشت تا 10گرم
انتخاب شد و سپس کاشت بنهها انجام گردید .آبیاری اول ،قبل
از گلدهی ،در اوایل آبان ماه و بهصورت کرتی انجام شد و
آبیاریهای بعدی پس از اتمام دوره گلدهی طبق عرف منطقه
به فاصله زمانی هر یکماه انجام گرفت که در مجموع پنج
آبیاری انجام گرفت .در فصل گلدهی ،گلهای زعفران در اولین
ساعات صبح از نیمه آبـانمـاه تـا نیمـهآذر ماه سال  ،1394با
در نظرگرفتن اثرحاشیهای (نیممتـر فاصـله بـا هر ضلع کرت)،
از کل سطح کرتها برداشت شد .سپسکالله و گلبرگ زعفران
از گلها جدا گردید و پـس ازخشککردن در آون در دمای 40
درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت ،وزن آنها تعیین شد.
برای استخراج متابولیتهای ثانویه زعفران از روشهای
روشهای ذیل استفاده شد.

اندازهگیری مقدار کل ترکیبات فنولی گلبرگ زعفران
برای اندازهگیری محتوی فنول کل گلبرگ زعفران از روش
گالیک اسید و معرف فولین سیکالتو استفاده شد (کواچ 2و
همکاران .)2008 ،بدینمنظور ،نیم میلیلیتر عصاره گلبرگ
زعفران به لوله آزمایش منتقل شده و بعد از پنج دقیقه نیم
میلیلیتر فولین سیکالتو به آن اضافه و سپس دو میلیلیتر
بیکربنات سدیم ( 200گرم در لیتر) به آن افزوده شد .بعد
محلول بهمدت  15دقیقه در دمای اتاق گذاشته و  10میلیلیتر
آب دییونیزه به آن اضافه شد و در طول موج  725نانومتر
میزان جذب نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید.
سپس مقدار کل ترکیبات فنولی نمونهها با استفاده از منحنی
استاندارد گالیک اسید محاسبه شد.
اندازهگیری میزان ترکیبات آنتوسیانینی کل گلبرگ
زعفران
اندازهگیری آنتوسیانین گلبرگ به روش  pHافتراقی مطابق
روش (سوین )1965 ،3انجام گرفت .برای این منظور از دو بافر
شامل پتاسیم کلرید و کلریدریک اسید با  pH= 1و سدیم
استات و کلریدریک اسید با  pH= 4/5استفاده شد .نمونهها با
بافر به حجم رسانده شدند و سپس در دو طول موج  520و
 700نانومتر میزان جذب برای هر دو بافر قرائت شد.

فعالیت آنتیاکسیدانی کل گلبرگ زعفران
ابتدا یک گرم گلبرگ خشک شده زعفران در  100سیسی
اتانول  %80حل شد و بهمدت  10دقیقه با دور 5000 ،دور
سانتریفیوژ گردید و از قسمت روشناور بهعنوان عصاره زعفران
استفاده گردید ظرفیت آنتیاکسیدانی گلبرگ زعفران با روش
 DPPHاندازهگیری شد .در روش  ،DPPHفعالیت
خنثیکنندگی رادیکال ( 2و  2دی فنیل1-پیکریل هیدرازیل)
توسط عصاره گلبرگ زعفران با روش اسپکتروفتومتری تعیین
شد (تیورکمن 1و همکاران .)2005 ،برای این منظور دو
میلیلیتر ازمحلول اتانولی  0/15میلیموالر  DPPHبه لوله
آزمایش حاوی یک میلیلیتر عصاره گلبرگ زعفران اضافه شد.
سپس مخلوط حاصل بهمدت 30ثانیه بادستگاه ورتکس مخلوط
شد ،سپس محلول بهمدت 20دقیقه درتاریکی و در دمای اتاق
تثبیت گردید .جذب نمونهها در طول موج  517نانومتر با

جهت اندازهگیری ترکیبات کیفی (کروسین ،پیکروکروسین و
سافرانال) موجود در کالله ،روش استاندارد ملی ایران)2006( 4
مورداستفاده قرار گرفت .بر اساس این روش ،پنج میلیگرم
نمونه کالله پودر شده با استفاده از آب مقطر به حجم 10
سیسی رسانده شد ،سپس این ترکیب بهمدت  20دقیقه در
تاریکی با کمک دور متوسط همزن مغناطیسی مخلوط شد و
میزان جذب در طیفهای ( 257پیکروکروسین)330 ،
(سافرانال) و ( 440کروسین) نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر قرائت گردید .عدد بهدستآمده در معادله شماره

1. Turkmen

2. Chuah
3. Swian
4. INS

اندازهگیری مواد مؤثره کالله زعفران
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در پایان ،تجزیهوتحلیل آمـاری دادههای خام حاصـل از
آزمـایش بـه کمـک نـرمافـزار  SAS 9.1و مقایسه میانگینها
در سطح احتمال پنجدرصد ،بـا اسـتفاده از آزمـون چنددامنهای
دانکن انجام شد.

یک قرار گرفته و مقادیر صفات ذکر شده محاسبه گردید .در
این رابطه X ،مقدار ترکیب کیفی مشخص با واحد درصدA ،
میزان جذب خوانده شده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج
مربوطه و  Mوزن خشک کالله با واحد میلیگرم میباشد.
100
معادله یک)

جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 1: Physical and chemical properties of soil in experimental field
بافت
Texture

لومی

ماده آلی (درصد)
Organic matter
)(%
0.68

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (ds.m-1
3.1

اسیدیته
pH

7.76

نیتروژن کل
(درصد)

پتاسیم قابل دسترس
(میلیگرم در کیلوگرم)

فسفر قابل دسترس
(میلیگرم در کیلوگرم)

)Total nitrogen (%

)Available K (mg.kg-1

)Available P (mg.kg-1

0.06

420.35

60

Loamy

جدول  :2خصوصیات شیمیایی کنسانتره کود مرغی
نیتروژن (درصد)

فسفر (درصد)

)N (%

)P (%

5

4

Table 2: Chemical properties of chicken manure
گوگرد
منیزیم
پتاسیم (درصد)
(میلیگرم در گرم)
(میلیگرم در گرم)
)K (%
)Mg (mg.g-1

)S (mg.g-1

1.1

0.5

4

آهن
(میلیگرم در گرم)

pH

1300

6.5

)Fe (mg.g-1

اسیدیته

کربوهیدرات در گیاه میگردد ،از طرف دیگر ،محققین گزارش
کردهاند که هرجا هیدرات کربن بیشتر باشد ترکیبات فنلی نیز
بیشتر است (مولرا 4و همکاران .)2013 ،ازآنجاییکه برای
ساخت و سنتز ترکیبات فنلی ،حضور کربوهیدراتها الزم و
ضروری میباشد ،لذا افزایش در مقدار کربوهیدراتها ،سبب
افزایش سنتز ترکیبات فنلی میگردد که دلیل این امر ممکن
است به اختصاص یافتن بیشتر کربن به مسیر شیکمیک اسید
(مسیر ساختن ترکیبات فنلی) مربوط باشد (فونگ 5و همکاران،
.)2010

نتایج و بحث
میزان فنل کل گلبرگ زعفران
باتوجه به نتایج تجزیه واریانس ،میزان فنل کل گلبرگ زعفران
تحت تأثیر سطوح متفاوت کنسانتره کود مرغی قرار گرفت.
باتوجه به نتایج مقایسه میانگین (جدول  ،)3کمترین میزان فنل
که به تیمار شاهد تعلق گرفت و بیشترین آن در تیمار پنج تن
در هکتار بهدست آمد .مشابه نتایج این آزمایش هارگریوس 1و
همکاران ( )2009نشان دادند ،که کاربرد کودهای آلی میزان
فنل را در گیاه افزایش داد .پریز 2و همکاران ( )2007نیز ،با
کاربرد کود آلی ،افزایش میزان فنل را ،در مقایسه با تیمار
شاهد ،مثبت گزارش نمودند .در خصوص افزایش فنل ،تور 3و
همکاران ( )2006اظهار داشتند که به خاطر استفاده از کودهای
آلی ،میزان قند و کربن در گیاه افزایش مییابد ،لذا قند اضافی
که در گیاه تولید میشود ،در ساختمان متابولیتهای ثانویه
نظیر ترکیبات فنلی استفاده میشود که در نهایت باعث افزایش
میزان فنل در گیاه میگردد .کودهای آلی (کنستانتره کود مرغ)
از یک طرف با افزایش عناصر غذایی در خاک ،باعث افزایش
فعالیت آنزیم روبیسکو که منجر به افزایش میزان فتوسنتز و

فعالیت آنتیاکسیدانی گلبرگ زعفران
اگرچه با افزودن کنسانتره کود مرغ به خاک ،فعالیت
آنتیاکسیدانی گلبرگ زعفران افزایش یافت ،ولی اثر تیمار
کودی بر آن معنیدار نبود .هرچند مقایسه میانگینها نشان
داد ،که تیمار پنج تن در هکتار کنسانتره کود مرغ باالترین
فعالیت آنتیاکسیدانی گلبرگ را تولید کرد (جدول  .)3مشابه
نتایج این آزمایش ،جنیفر 6و همکاران ( )2008گزارش کردند
که کاربرد کودهای آلی بر میزان آنتیاکسیدانی میوه اثر
معنیداری نداشت؛ اما ،نتایج پژوهش عبداله زارع و همکاران
4. Mulerra
5. Phuong
6. Jennifer

1. Hargreaves
2. Perez
3. Toor
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داد که پیکروکروسین کالله تحت تأثیر سطوح مختلف
کنسانتره کود مرغ قرار گرفت .براساس جدول مقایسه میانگین
(جدول  ،)4کمترین میزان پیکروکروسین در تیمار شاهد و
بیشترین آن در تیمار  10تن در هکتار کنسانتره کود مرغ
بهدست آمد .هرچند که از لحاظ آماری بین تیمارهای پنج10 ،
و  15تن کنسانتره کود مرغ در هکتار اختالفی وجود نداشت.
باتوجه به نتایج تجزیه واریانس ،سطوح مختلف تیمار کودی بر
میزان سافرانال کالله زعفران تأثیر معنیداری داشته است.
براساس مقایسه میانگینها (جدول  ،)4بیشترین میزان
سافرانال مربوط به سطح پنج تن کنسانتره کود مرغ در هکتار و
کم ترین آن مربوط به تیمار شاهد بود .هرچند در صفت مذکور
بین سطوح پنج 10 ،و  15تن کود مرغ در هکتار تفاوت آماری
وجود نداشت.
گزارشات مشابهی که قبال توسط سایر محققین (امیدی و
همکاران1388 ،؛ نقدیبادی و همکاران )1390 ،گزاش شده
است گویای آن میباشد که استفاده از نهادههای زیستی و
بیولوژیک تأثیر بسزایی بر عملکرد کیفی زعفران داشته است که
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .گزارشات بیانگر آن است که
کودهای آلی بهدلیل تأثیر بر فراهمی عناصر غذایی ،مواد
هورمونی و ویتامینهای محلول در آب ،ایجاد حالت همکاری با
سایر میکروارگانیزمها و تولید ترکیبات اولیه مؤثر در بیوسنتز
گلیکوزیدها و تجزیه آنها به ترکیبات ثانویه (کروسین و
پیکروکروسین) ممکن است بر عملکرد کیفی و مواد مؤثره
زعفران تأثیرگذار باشد (پتن و گلیک.)1996 ،5

( )1392بیانگر تأثیر معنیدار مصرف 100درصد کود دامی بر
فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه بود.
میزان آنتوسیانین کل گلبرگ زعفران
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که کنسانتره کود مرغی
بر میزان آنتوسیانین گلبرگ زعفران اثر معنیداری داشت.
مقایسه میانگینها نشان داد ،که باالترین میزان آنتوسیانین در
تیمار پنج تن کنسانتره کود مرغ در هکتار و کمترین آن در
شاهد بهدست آمد (جدول  .)3بعد از تیمار پنج تن در هکتار
بهترتیب ،تیمارهای  10و  15تن در هکتار باالترین مقادیر
آنتوسیانین را به خود اختصاص دادند .مشابه نتایج این تحقیق،
گندی 1و همکاران ( )2012در بررسی تأثیر کود آلی و کود
زیستی بر خصوصیات بیوشیمیایی چای ترش اظهار داشتند که
حداکثر میزان آنتوسیانین از مصرف کود آلی بهدست آمد.
هم چنین برخی محققین نیز افزایش میزان آنتوسیانین گیاه را
در نتیجه استفاده از کودهای آلی گزارش کردند (شهاتا 2و
همکاران .)2011 ،سعیدی ( )1380افزایش میزان آنتوسیانین
گلهای الله را در نتیجه استفاده از ورمیکمپوست گزارش
نمودند .همچنین تئونیسن 3و همکاران ( )2010بیان کردند که
استفاده از کودهای آلی بهواسطه مقادیر باالی ترکیبات
هیومیکی ،باعث سنتز ترکیبات فنلی مثل فالونوئیدها و
آنتوسیانینها در گیاهان میشود و از آنجاییکه مسیر سنتز
آنتوسیانین ،فنل و فالونوئید مشابه بوده و توسط آنزیم PAL
که بهعنوان آنزیم محرک بیوسنتز طیف وسیعی از ترکیبات
فنیل پروپان است ،انجام میگیرد (جئونگ 4و همکاران،)2004 ،
لذا افزایش میزان ترکیبات فنلی تحت تأثیر کود آلی (نظیر
کنستانتره کود مرغ) در افزایش میزان آنتوسیانین نیز مؤثر
است که با نتایج ما همخوانی دارد.
میزان متابولیتهای ثانویه کالله زعفران
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تیمار کودی بر میزان
کروسین یا رنگ زعفران تأثیر معنیداری داشته است .جدول
مقایسه میانگین نشان داد که باالترین میزان کروسین در تیمار
 15تن کنسانتره کود مرغ در هکتار و کمترین مقدار آن در
تیمار عدممصرف کنسانتره کود مرغ حاصل شد (جدول  ،)4با
این وجود ،بین تیمارهای پنج 10 ،و  15تن کنسانتره کود مرغ
در هکتار اختالف معنیداری یافت نشد .نتایج آزمایش نشان
1. Gendy
2. Shehata
3. Theunissen
4. Jeong

5. Patten and Glick
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جدول  :3مقایسه میانگینهای اثر تیمار بر صفات کمی و کیفی گیاه زعفران
Table 3: Mean comparisons of the effects of treatment on quality and quantity traits of saffron
آنتوسیانین گلبرگ
فعالیت آنتیاکسیدانی گلبرگ
فنل گلبرگ
کود مرغی (تن در هکتار)
(میلیگرم در صد گرم وزن خشک)
(درصد)
(میلیگرم در صد گرم وزن خشک)

)Chicken manure (t.ha-1

Total petal antioxidant
)activity (%

Petal antocyanin
)(mg/100g dry weight

)Petal phenol (mg/100g dry weight

شاهد

63.33a

21.65c

9.0785b

Control
5
10
15

65.60a
64.74a
64.84a

9.0788a
9.0788a
9.0787ab

26.70a
24.39b
23.90b

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند
Means followed by at least one similar letter are not significantly different at 5% level of probability

جدول  :4مقایسه میانگینهای اثر تیمار بر صفات کیفی گیاه زعفران
Table 4: Mean comparisons of the effects of treatment on quality and quantity traits of saffron
کود مرغی (تن در هکتار)

سافرانال (درصد)

پیکروکروسین (درصد)

کروسین (درصد)

)Chicken manure (t.ha-1

)Safranal (%

)Picrocrocin (%

)Crocin (%

شاهد

21.41b

36.10b

48.08b

Control
5
10
15

29.92a
28.17a
28.99a

54.16a
65.53a
56.80a

76.56a
80.69a
86.24a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند
Means followed by at least one similar letter are not significantly different at 5% level of probability

فراهمی و جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در اجزای
تشکیلدهنده اسانس (سافرانال) مؤثر بوده و باعث افزایش آن
شده است.

لذا ،از آنجاییکه کنسانتره کود مرغ دارای عناصر ماکرو،
میکرو و کربن میباشد ،میتواند با افزایش فراهمی و دسترسی
به عناصر غذایی و افزایش فعالیت میکروارگانیزمها ،باعث بهبود
شرایط شیمیایی و بیولوژیکی خاک گردیده و با ایجاد بستر
مناسب ،باعث افزایش تولید هیدرات کربن گشته ،که با تجزیه
آنها به ترکیبات ثانویه گلیکوزیدی (کروسین و
پیکروکروسین) ،میتواند میزان آنها را در زعفران افزایش دهد.
همچنین ساخت اسانسهای ترپنوئیدی نظیر فیتوالکسینها و
سافرانال زعفران نیاز مبرم به ترکیبهای فسفردار دارد و برای
تأمین انرزی الزم ( ATPو  )NADPHبرای چرخههای آن به
نیتروژن وابسته است (لومیس و کورتوا .)1972 ،1لذا ،بهنظر
میرسد کاربرد این کودها (کنسانتره کود مرغ) بهواسطه بهبود

نتیجهگیری
در مجموع نتایج آزمایش نشان دادکه کاربرد کنسانتره کود
مرغی خصوصا در سطوح پایین (پنج تن در هکتار) نقش مفید
و مؤثری در بهبود ویژگیهای کیفی گیاه دارویی زعفران داشت.
براساس نتایج حاصل از این آزمایش و همچنین با انجام
تحقیقات گستردهتر در این زمینه میتوان این کود را برای
افزایش عملکرد کمی و کیفی زعفران توصیه نمود.
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Effect of Chicken Manure on Antioxdant Activity and Secondary Metabolites of
Saffron (Crocus sativus L.)
Aminifard1*, M. H. and Gholizade2, Z.
Abstract
The effects of applications of chicken manure on quantitative and qualitative characteristics of saffron (Crocus sativus
L.) were evaluated under field conditions. Treatments were 4 levels of chicken manure (0, 5, 10 and 15t.ha-1). The
experiment was designed in randomized block design with three replications at the Research station of Faculty of
Agriculture University of Birjand during growing season of 2015. The main secondary metabolites saffron (crocin,
picrocrocin and safranal), antocyanin and total phenol were influenced by chicken manure treatments. The highest total
phenol (9.078mg.100g dry weight-1) and antocyanin (26.70mg.100g dry weight-1) were obtained in plants treated with
5t.ha-1 of chicken manure. But, no significant difference was found in antioxidant activity under chicken manure
treatments. The highest crocin (86.24%), picrocrocin (65.53%) and safranal (29.92%) were obtained in plants treated
with 15, 10 and 5 t.ha-1 chicken manure, respectively using these treatments caused 57 and 29 % increase compared to
control. but there was no significant difference between 5, 10 and 15 t.ha -1 chicken manure. Generally, the findings of
current study revealed that the use of 5ton ha-1 chicken manure had strong impact on qualitative characteristics of
saffron in this study.
Keywords: Saffron, Antioxidant activity, Organic fertilizer, Crocin, Picrocrocin
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