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  ایران بیرجند، دانشگاه ،کشاورزي دانشکده ،معطر و دارویی گیاهان ارشد ناسیکارش آموخته دانش2
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  1 چکیده
 شود می محسوب جهان در اي ادویه و دارویی گیاهان ترین ارزش با از یکی (.Crocus sativus L) زعفران هدف: و سابقه

 پژوهش این لذا باشد. می گیاه این عملکرد حداکثر به دستیابی براي مهم عامل یک عنوان به آلی يها نهاده از استفاده و
   شد. انجام زعفران گیاه زایشی و رویشی صفات بر هیومیک اسید پاشی محلول و خاکی مصرف اثرات بررسی منظور به
  

 زراعی سال در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش ها: روش و مواد
 (مصرف هیومیک اسید مصرف نوع اول فاکتور .اجراشد بیرجند دانشگاه کشاورزي دانشکده مزرعه در 1395-1394
 فاکتورهاي بود. هکتار) در کیلوگرم 15 و 10 ،5 (صفر، مصرفی سطوح دوم فاکتور و پاشی) محلول و خاکی
 قطر و وزن بنه، کل وزن (تعداد، بنه صفات خشک)، و تر وزن و (طول برگ به مربوط صفات شامل شده گیري اندازه

     بود. خشک) و تر کالله عملکرد و کالله طول متوسط تر، گل کل عملکرد و (تعداد گل صفات و دختري) بنه
  

 و خشک) و رت وزن (طول، برگ رشدي هاي شاخص بر داري معنی ثیرأت اسیدهیومیک مصرف نوع داد، نشان نتایج ها: یافته
 خاکی مصرف با صفات این میزان بیشترین که طوري به ،داشت دختري) بنه قطر و (وزن بنه رشدي هاي شاخص

 عملکرد و (تعداد گل صفات بر هیومیک اسید مصرف نوع دار معنی ثیرأت دهنده نشان نتایج همچنین آمد. دست به هیومیک اسید
 در گرم 147/0( خشک و مترمربع) در گرم 781/0( تر کالله عملکرد شترینبی بود. خشک) و تر کالله عملکرد و تر گل کل

 هاي شاخص بر داري معنی ثیرأت نیز هیومیک اسید مصرفی تظغل آمد. دست به هیومیک اسید خاکی مصرف با مترمربع)
 و داد(تع گل شییزا صفات و دختري) بنه قطر و (وزن بنه رشدي هاي شاخص و خشک) و تر وزن (طول، برگ رشدي

 در گرم 201/18( تر گل کل عملکرد بیشترین که طوري به داشت. خشک) و تر کالله عملکرد و تر گل کل عملکرد
 بر نیز فاکتورها متقابل اثر آمد. دست به شاهد در آن میزان کمترین و هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 10 سطح در مترمربع)

 تعداد و مترمربع) در گرم 158/0( خشک کالله عملکرد بیشترین شد. دار یمعن خشک کالله عملکرد و گل تعداد برگ، طول
     .آمد دست به هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 10 خاکی مصرف با مترمربع) در گل 833/48( گل
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 زعفران گیاه زایشی و رویشی صفات افزایش سبب اسیدهیومیک ،داد نشان پژوهش این نتایج کلی طور به گیري: نتیجه
 10 خاکی مصرف ،مجموع در داشت. صفات این در ثرتريؤم نقش پاشی محلول به نسبت آن خاکی مصرف و دش

   گردید. زعفران کالله عملکرد افزایش سبب اسیدهیومیک هکتار در کیلوگرم
  

   کالله عملکرد دارویی، گیاه آلی، کود دختري، بنه کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 ساله چند یاهیگ (.Crocus sativus L) زعفران

 محصوالت از یکی و (Iridaceae) زنبقیان خانواده از
 ایران حاضر حال در .است کشور اقتصادي مهم

 جهان در زعفران کننده صادر و کننده تولید ترین بزرگ
 محصول این جهانی تولید درصد 90 از بیش و است
 که است بدیهی .)10( دارد اختصاص ایران به بها گران

 توسعه افزایش همچنین و وري بهره و لیدتو افزایش با
 قابل ارزي درآمدهاي توان می زعفران صادرات
 طرفی از .)21( کرد مینأت کشور براي را اطمینانی
 بر عالوه زعفران تولید دوره طول و عملکرد افزایش
 عملیات صحیح مدیریت نیازمند ،هوایی و آب شرایط

 رایج هاي روش جمله از .)12( است کشاورزي
 گیاهان، در کمبود رفع جهت غذایی عناصر صرفم

 اشاره ها آن پاشی محلول و خاکی مصرف به توان می
 ساله چند گیاهی زعفران که این به توجه با ).14( کرد

 نشان آلی کودهاي به نسبت خوبی سازگاري لذا است،
 اسید طبیعت، با سازگار کودهاي بین در .)8( دهد می

 مخرب اثرات بدون لیآ اسید یک عنوان به هیومیک
 شیمیایی فیزیکی، ساختار بهبود باعث ،محیطی زیست

 ترکیبات بودن دارا دلیل به و شده خاك بیولوژیکی و
 بر اي مالحظه قابل مثبت اثرات هورمونی،

 دارد کشاورزي محصوالت کیفی و کمی هاي شاخص
 و تر کالله عملکرد افزایش بیانگر محققین نتایج ).20(

 زعفران تر گل عملکرد افزایش همچنین و خشک
 اجراي سال دو طول در هیومیک اسید ثیرأت تحت

 طول افزایش )2015( فانی همچنین .)11( بود آزمایش
 سه خاکی مصرف با زعفران در بنه وزن و برگ

 کاشت اول سال در را هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم

 در لیتر 5/3 پاشی محلول مثبت ثیرأت ).4( کرد گزارش
 بر آزمایش اجراي سال دو در هیومیک اسید ارهکت

 شد گزارش نیز زعفران برگ وزن و کالله عملکرد
 اسید هکتار در لیتر 40 مصرف دیگر پژوهشی در .)7(

 ثیرأت ،اول سال در پاشی محلول صورت به هیومیک
 احمدي ).19( داشت زعفران برگ طول بر داري معنی

 سطوح یخاک مصرف دادند نشان )2017( همکاران و
 ثیرأت هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 15 و 10 ،5

 زعفران برگ و کالله گل، وزن افزایش بر داري معنی
 بررسی نتایج ).1( داشت آزمایش اجراي اول سال در

 زیستی محرك بیولوژیک، کودهاي پاشی محلول ثیرأت
 زعفران، عملکرد و رشدي خصوصیات بر شیمیایی و

 فورته آمینول زیستی کود مصرف دار معنی ثیرأت بیانگر
 کودهاي به نسبت زعفران کالله و بنه وزن افزایش در

 )2016( همکاران و مظفري همچنین ).6( بود شیمیایی
 (.Portulaca oleracea L) خرفه دارویی گیاه در

 لیتر بر گرم میلی 200 مصرف با که کردند گزارش
 افزایش خرفه دارویی گیاه برگ وزن هیومیک، اسید
 در زعفران، براي تقاضا حاضر، حال در ).16( یافت

 ضرورت لذا است. یافته افزایش جهانی بازارهاي
 زراعی به مدیریت و تولید هاي روش در بازنگري
 و ارتقا جهت نوین هاي فناوري توسعه و زعفران

 اهمیت حائز کشور در محصول، این تولید بهبود
 در ازنگريب براي ثري،ؤم اقدام تاکنون اما باشد. می

 صورت زعفران تولید زراعی نوین هاي شیوه اجراي
 و تولید هاي روش بهبود براي که هرچند است، نگرفته
 متفاوتی هاي طرح هکتار در عملکرد میانگین افزایش

 در تغذیه نقش به توجه با رو، این از .است شده اجرا



 فرد و فریده احمدي حسین امینی محمد
  

125 

 )18( نزعفرا جمله از دارویی گیاهان عملکرد افزایش
 زیاد مصرف از یاشن خسارت گرفتن رنظ در با و

 در گزارشی تاکنون که این و شیمیایی کودهاي
 مصرف مختلف هاي روش مقایسه خصوص

 زعفران عملکرد و رویشی رشد بر هیومیک اسید
 مقایسه هدف با تحقیق این لذا ،است نگرفته صورت
 رشد بر هیومیک اسید پاشی محلول و خاکی مصرف
 و گل عملکرد همچنین و زعفران بنه و برگ رویشی

 هاي نهاده از مناسب تفادهاس با تا ،گرفت صورت کالله
 بتوان شیمیایی، کودهاي به اتکا کاهش نتیجه در و آلی
 گیاه این عملکرد افزایش و پایدار تولید جهت در

  برداشت. گام مهم دارویی
  

 ها روش و مواد
 طرح قالب در فاکتوریل صورت به پژوهش این  

 تکرار سه و تیمار دوازده با تصادفی کامل هاي بلوك
 سال در بیرجند دانشگاه کشاورزي دانشکده مزرعه در

 تعیین جهت ،کشت از قبل .اجراشد 1394-95 زراعی
 عمق از مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 صورت مرکب برداري نمونه متري سانتی 30 تا صفر
 فاکتور شامل: آزمایش تیمارهاي ).1 (جدول گرفت

 و خاکی (مصرف هیومیک اسید مصرف نوع اول
 ،5 (صفر، مصرف غلظت دوم فاکتور و پاشی) محلول

 عملیات از پس .بود هکتار) در کیلوگرم 15 و 10
 ایجاد متر 2 × 2 ابعاد به هایی کرت ،زمین سازي آماده

 یکدیگر از ها بلوك و ها کرت بین فاصله گردید،
 در آبیاري) هاي جوي احتساب (با متر 2 و  1 ترتیب به

 شهریور 16 در ردیفی صورت به کشت ،شد گرفته نظر
 تراکم و گرم 7-9 متوسط وزن با هاي بنه توسط 1394
 بنه فاصله .گرفت انجام مترمربع در بنه 50 کاشت

 کشت خطوط بین فاصله و متر سانتی 10 ردیف روي
 نظر در متر سانتی 15 کاشت عمق و متر سانتی 20

 (پودر هیومیک اسید خاکی صرفم تیمار شد. گرفته
 15 ،هیومیک اسید درصد 80 حاوي هیومکس تجاري
 اکسید، پتاسیم درصد 12 و فلوویک اسید درصد

 کاشت از پس نیز )،آمریکا -Assist  شرکت ساخت
 به کرت شدن غرقاب از پس اول آبیاري همراه

 اول آبیاري .شد اعمال آبیاري آب در محلول صورت
 صورت به 1394 شهریور 16( کاشت با همزمان
 اول آبیاري از بعد روز 10 دوم آبیاري و غرقاب)

 از بعد شد. انجام هابنه شدن سبز در تسهیل منظور به
 چهار و بیل کج توسط شکنیسله مرتبه یک نیز آن

 هاي جوانه تا گرفت صورت کم عمق با فلزي شاخ
 رشد و آمده بیرون خاك از بیشتري سهولت با گل

 نیز اسیدهیومیک با پاشی محلول باشند. هداشت مطلوبی
 در صبح هنگام رویشی رشد مرحله در نوبت دو طی

 صفر غلظت .شد اعمال اسفندماه اواسط و بهمن اوایل
 برگ آبپاشی معناي به پاشی محلول هکتار در کیلوگرم

 از پس بعدي هاي آبیاري است. غذایی عناصر بدون
 زمانی اصلهف به منطقه عرف طبق دهی گل دوره اتمام

 در گرفت. انجام سیفونی صورت به و ماه یک هر
 برداري نمونه ماه) (اردیبهشت رویشی فصل انتهاي

 هر با فاصله متر نیم( اي حاشیه اثرات حذف با تخریبی
 و گرفت صورت ها کرت سطح کل از ،)کرت ضلع

 و تعداد خشک)، و تر وزن (طول، برگ هاي شاخص
 و گیري اندازه ختريد بنه قطر و وزن بنه، کل وزن
 دوم سال در کالله و گل عملکرد تعیین براي شد. ثبت

 (آبان گلدهی شروع زمان از برداري نمونه آزمایش،
 هر در یافت. ادامه گلدهی دوره پایان تا و آغاز )1395
 صورت به شده، ظاهر هاي گل برداري، نمونه نوبت

 تعیین جهت و شمارش آوري، جمع روزانه
 طول گل، کل عملکرد شامل عفرانز گل هاي شاخص

 منتقل آزمایشگاه به خشک و تر کالله عملکرد و کالله
 ترازوي با وزن به مربوط صفات گیري اندازه شدند.

 و طول گیري اندازه و گرم) 001/0 دقت (با دیجیتال
 متر) میلی 01/0 دقت (با دیجیتال کولیس با قطر

 SASرافزا نرم از ها داده آنالیز جهت گرفت. صورت

 سطح در LSD آزمون با ها میانگین مقایسه و 9.1
   گرفت. انجام درصد 5 احتمال
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  .آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیک خصوصیات -1 جدول
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil in experimental site. 

  الکتریکی  هدایت
  برمتر) زیمنس (دسی

EC 
ds.m-1)( 

  کل نیتروژن
  (درصد)
Total N 

(%)  

  دسترس قابل پتاسیم
  کیلوگرم) بر گرم (میلی

Available K 
mg.kg-1)(  

  دسترس قابل فسفر
کیلوگرم) بر گرم (میلی  

Available P 
mg.kg-1)(  

  اسیدیته
pH  

  آلی مواد
  (درصد)

Organic matter 
(%)  

  بافت
texture  

  لومی  0.68  7.76 60.00  420.35 0.08  3.1
Loam 

    
  بحث و جنتای

 نوع که داد، نشان واریانس تجزیه نتایج برگ: طول
 متقابل اثر و مصرفی غلظت اسیدهیومیک، مصرف

 داشت داري معنی ثیرأت زعفران برگ طول بر فاکتورها
 طول بیشترین داد، نشان ها میانگین مقایسه ).2 (جدول

 کیلوگرم 5 خاکی مصرف با متر) میلی 53/194( برگ
 به نسبت که آمد دست به یکهیوم اسید هکتار در

 پاشی محلول و خاکی مصرف سطوح تمامی
 ).4 (جدول داد نشان داري معنی افزایش هیومیک اسید

 ثیرأت بررسی در )2015( فانی تحقیق، این نتایج مشابه
 در یا تنهایی به هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 3

 کشت اول سال در آلی کودهاي سایر با ترکیب
 نسبت هیومیک اسید تیمارهاي تمامیه گزارش نمود ک

 ).4( گردید زعفران برگ طول افزایش سبب شاهد به
 در لیتر 40 مصرف که است شده گزارش همچنین

 ثیرأت پاشی محلول اول سال در هیومیک اسید هکتار
 افزایش ).19( داشت زعفران برگ طول بر داري معنی
 را هیومیک اسید مصرف اثر در برگ رویشی رشد
 و سلولی غشاي عمل بر هیومیک اسید ثیرأت به وانت می

 گیاهی توسعه و رشد بر یا و )23( مواد جذب افزایش
  داد. نسبت )17( آن هورمونی شبه خاصیت وسیله به

  

 .هیومیک اسید تیمار تحت زعفران بنه و برگ خصوصیات واریانس تجزیه -2 جدول
Tables 2. Analysis of variance for saffron leaf and corm characteristics under humic acid treatment. 

 برگ طول
Leaf 

length  

 برگ تر وزن
Leaf fresh 

weight  

 خشک وزن
 برگ

Leaf dry 
weight  

 بنه کل وزن
Total 

weight of 
corm  

 بنه تعداد
 دختري

Number 
of cormel  

 بنه وزن
 دختري

Weight of 
cormel  

 بنه قطر
Diameter 
of cormel  

 جهدر
 آزادي

df  

 تغییرات منابع
S.O.V  

11.29ns 0.0001ns 0.0001ns 7.19ns 0.125ns 5.71ns 0.159ns 2  بلوك 
Block  

9126.42** 0.0140** 0.0020** 0.10ns 0.041ns 139.41** 144.25** 1  مصرف نوع 
Type of use  

95.50** 0.0001* 0.0001* 20.24ns 0.708ns 13.71* 60.74* 3  مصرفی غلظت 
concentration  

265.16** 0.0001ns 0.0001ns 2.73ns 0.708ns 0.433ns 29.36ns 3  
 × مصرف نوع

 مصرفی غلظت
Concentration× 

type of use  
16.14 0.0001 0.0001 7.743 0.220 4.03 12.10 14 

 خطا
Error  

 تغییرات ضریب   12.02 18.16 28.87 13.66 12.84 7.41 2.50
Cv (%) 

ns، ** درصد پنج و یک احتمال سطح در داري معنی و داري معنی غیر ترتیب به * و. 
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively. 
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 از حاکی واریانس تجزیه نتایج برگ: خشک و تر وزن
 دار معنی ثیرأت تحت برگ خشک و تر  وزن که بود آن

 گرفت. قرار مصرفی غلظت و هیومیک اسید مصرف نوع
 ثیرأت تحت را صفات این نتوانست فاکتورها متقابل اثر اما

 مقایسه نتایج اساس بر ).2 (جدول دهد قرار خود
 به نسبت هیومیک اسید خاکی مصرف میانگین
 تر وزن درصدي 7/41 افزایش سبب آن پاشی محلول

 )هبوت در گرم 145/0( برگ تر وزن بیشترین و شد برگ
 آمد دست به هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 5 مصرف با

 داري معنی افزایش هیومیک اسید شاهد به نسبت که
 048/0( برگ خشک وزن بیشترین ).3 (جدول داشت
 026/0( آن کمترین و خاکی مصرف با نیز متر) میلی
 و آمد دست به هیومیک اسید پاشی محلول در متر) میلی

 بر هیومیک اسید مختلف هاي غلظت اثر بررسی همچنین
 در کیلوگرم 10 سطح در که داد نشان برگ خشک وزن
 و متر) میلی 041/0( میزان بیشترین هیومیک اسید ارهکت

 شاهد سطح در متر) میلی 031/0( آن مقدار کمترین
 در کیلوگرم 15 و 10 ،5 سطوح بین البته آمد. دست به

 خشک و تر وزن بر ثیرأت نظر از هیومیک اسید هکتار
 مشابه ).3 (جدول نشد مشاهده داري معنی تفاوت ،برگ
 کودهاي اثر بررسی در محققین ما، هاي یافته

 و رشد بر یارامیالکمپلکس هیومیک، اسید بیوآمینوپالیس،
 در کاشت، اول سال در دادند، نشان زعفران عملکرد

  وزن بیشترین هیومیک اسید لیتر در گرم میلی 200 تیمار
 زعفران برگ وزن کمترین بیوآمینوپالیس یمارت در و برگ

 نشان )2017( همکاران و احمدي .)7( آمد دست به
 ،هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 10 مصرف با دادند،

 اول سال در زعفران برگ خشک و تر وزن بیشترین
 شاهد سطح به نسبت که آمد دست به آزمایش اجراي
 و تر وزن شافزای ).1( داد نشان داري معنی افزایش
 به توان می را هیومیک اسید مصرف اثر در برگ خشک

 و کاتیونی تبادل ظرفیت افزایش در آلی اسید این نقش
   ).3( داد نسبت خاك در آب نگهداري ظرفیت

 بیانگر حاصل نتایج دختري: بنه تعداد و بنه کل وزن
 غلظت هیومیک، اسید مصرف نوع دار معنی ثیرأت عدم

 و بنه کل وزن بر فاکتورها متقابل راث همچنین و مصرفی
 به توجه با ).2 (جدول بود زعفران دختري بنه تعداد

 بعد زعفران دختري بنه دهنده تشکیل هاي مریستم که این
 بین زمانی فاصله در و مادري بنه دهی گل دوره اتمام از

 رسد می نظر به )9( شوند می فعال آذرماه 15 تا آبان 15
 از قبل دختري بنه نهایی تعداد حاضر پژوهش در

   است. شده تشکیل هیومیک اسید پاشی محلول
 

.زعفران بنه و برگ رشدي هاي ویژگی بر هیومیک اسید مختلف هاي غلظت و مصرف نوع اثرات -3 جدول  

Tables 3. Effects of humic acid type of use and concentrations on leaf and corm growth characteristics of saffron. 
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  تیمار
Treatment  

0.163a 0.048a 20.42a 1.58a 13.46a 31.38a خاکی مصرف  
Soil application  

0.115b 0.026b 20.29a 1.66a 8.64b 26.47b پاشی محلول  
Spraying application  

0.128b 0.031b 17.94a 1.16a 8.94b 24.23b 0  یکهیوم سطوح 
  هکتار) در (کیلوگرم

Concentration of 
humic acid 
(kg. ha-1)  

0.145a 0.035ab 21.28a 1.66a 12.46a 31.17a 5  
0.142a 0.041a 20.02a 1.66a 11.68a 30.53a 10  
0.141a 0.040a 22.18a 2.00a 11.14ab 29.78a 15  

 .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داري معنی اختالف ستون هر در مشابه حروف
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on LSD. 
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 .زعفران برگ طول بر هیومیک اسید مصرفی غلظت و مصرف نوع متقابل اثر -4 جدول
Tables 4. Interactive effects of humic acid concentration× type of use on characteristics saffron leaf length. 

  متر) (میلی برگ طول
Leaf length (mm)  

  هکتار) در (کیلوگرم مصرفی غلظت
Concentration (kg.ha-1)  

  تیمار
Treatment  

170.97c 0  
  خاکی مصرف

Soil application  
194.53a 5  
178.30b 10  
176.54bc 15  
139.87de 0  

  پاشی محلول
application Spraying  

135.78e 5  
143.30d 10  
145.40d 15  

  .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح در داري معنی اختالف ستون هر در مشابه حروف
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on LSD. 

  

 قطر و وزن ،نتایج اساس بر دختري: بنه قطر و وزن
 و مصرف نوع دار عنیم ثیرأت تحت زعفران دختري بنه

 که حالی در گرفت، قرار هیومیک اسید مصرفی غلظت
 نشد دار معنی صفات این بر فاکتورها متقابل اثر

 وزن بیشترین داد نشان ها میانگین مقایسه ).2 (جدول
 خاکی مصرف با بوته) در گرم 46/13( دختري بنه

 پاشی محلول برابر 5/1 که آمد دست به هیومیک اسید
 دختري بنه وزن بیشترین همچنین .بود میکهیو اسید

 هکتار در کیلوگرم 5 مصرف با بوته) در گرم 46/12(
 در بوته) در گرم 94/8( آن کمترین و هیومیک اسید
 اثر بررسی نتایج ).3 (جدول آمد دست به شاهد سطح

 که داد نشان بنه قطر بر مصرفی کود مقدار و نوع
 مصرف در متر)، میلی 38/31( دختري بنه قطر بیشترین

 پاشی ولمحل با متر) میلی 47/26( آن کمترین و خاکی
 5 مصرف با همچنین آمد، دست به هیومیک اسید

 بنه قطر بیشترین ،هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم
 به نسبت که آمد دست به متر) میلی 17/31( دختري

 مشابه ).3 (جدول داشت افزایش درصد 6/28 شاهد
 )2016( همکاران و رودي مانیعث ،تحقیق این نتایج
 ،هیومیک اسید هکتار در لیتر 40 مصرف دادند نشان
 و کوچکی ).19( شد زعفران بنه وزن افزایش سبب

 100 مصرف با که دادند نشان )2016( همکاران
 و قطر متوسط هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم
 درصد 70 و 19 میزان به ترتیب به  بنه وزن متوسط

 ).11( بود هیومیک   اسید مصرف عدم ارتیم از بیشتر
 هیومیک) (اسید آلی کود از استفاده رسد، می نظر به
 نتیجه در و عناصرغذایی فراهمی افزایش دلیل به

 رشد بهبود به منجر )،13( ها ن آ به دسترسی افزایش
 و فتوسنتزي مواد تولید امر این که شده زعفران برگ
 تخصیص فزایشا ثیرأت تحت بنه، قطر و وزن بهبود
 موجب را اي ذخیره هاي اندام به فتوسنتزي مواد

   است. گردیده
 نتایج که طور همان تر: گل کل عملکرد و تعداد
 تر گل کل عملکرد و تعداد داد، نشان واریانس تجزیه
 مصرفی غلظت و مصرف نوع دار معنی ثیرأت تحت
 تنها فاکتورها متقابل اثر اما گرفت، قرار هیومیک اسید

 نتایج بررسی ).5 دول(ج شد دار معنی گل تعداد بر
 83/48( گل تعداد بیشترین داد، نشان گینمیان مقایسه

 در کیلوگرم 10 خاکی مصرف با مترمربع) در گل
 مصرف با البته که آمد دست به هیومیک اسید هکتار
 یک در هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 15 خاکی
 خاکی رفمص ).7 (جدول گرفت قرار آماري گروه
 کل عملکرد برابري 1/1 افزایش سبب هیومیک اسید
 همچنین شد، آن پاشی محلول به نسبت تر گل

 مترمربع) در گرم 20/18( تر گل کل عملکرد بیشترین
 و هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 10 سطح در

 سطح در مترمربع) در گرم 02/15( آن میزان کمترین
   ).6 (جدول آمد دست به شاهد
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 .آزمایش دوم سال در هیومیک اسید تیمار تحت زعفران گل خصوصیات واریانس تجزیه -5 لجدو
Tables 5. Analysis of variance for saffron flower characteristics under humic acid treatment in second year of study. 

  گل تعداد
Number of 

flower  

  تر گل کل عملکرد
Yield of fresh 

flower  

  کالله طول متوسط
Average of 

stigma length  

  تر کالله عملکرد
Yield of fresh 

stigma  

  خشک کالله عملکرد
Yield of dry 

stigma  

 درجه
  آزادي

df  

  تغییرات منابع
S.O.V  

44.11ns 15.85* 1.06ns 0.003ns 0.0001ns 2  بلوك  
Block  

 رفمص نوع  1 **0.0830 **0.384 *6.88 **30.44 **452.83
Type of use  

220.87* 11.34* 3.21ns 0.088* 0.0001** 3  مصرفی غلظت 
Concentration  

147.18* 10.30ns 1.54ns 0.053ns 0.0001** 3  

 × مصرف نوع
 مصرفی غلظت

Concentration   
type of use ×  

  خطا  14 0.0001 0.019 1.207 3.290 43.20
Error  

  تغییرات ضریب   4.73 21.08 3.51 10.68 20.56
Cv (%)  

ns، ** درصد پنج و یک احتمال سطح در داري معنی و داري معنی غیر ترتیب به * و. 
ns, ** and * represent non significant at 1 and 5% level of probability, respectively 

 
 مصرف که داد نشان )2016( گلزاري  
 ثیرأت زعفران گل عملکرد و تعداد بر هیومیک اسید
 و تعداد بیشترین که اي گونه به داشت، داري معنی

 در آن کمترین و هیومیک اسید تیمار در گل عملکرد
 ).7( آمد دست به کود این اعمال عدم شرایط
 سبب هیومیک اسید داد نشان نتایج که طور همان

 معناي به که گردید دختري بنه قطر و وزن افزایش
 آغاز جهت ها  هبن این در بیشتر اي ذخیره مواد داشتن
 امر این که )،15( بود رویش فصل ابتداي در گیاه رشد
 سال در گل عملکرد و تعداد افزایش سبب تواند می
 همان در تنها نه  درشت هاي بنه زیرا باشد. شده بعد

 طریق از بلکه کنند، می مناسبی عملکرد تولید اول سال

 تر، درشت دختري هاي  بنه تولید و بیشتر زایی بچه
 بعد سال براي را مزرعه عملکرد و آوري گل رفیتظ

   ).5( دهند می افزایش نیز
 داد نشان واریانس تجزیه نتایج کالله: طول متوسط
 بر داري معنی ثیرأت هیومیک اسید مصرف نوع اگرچه
 اثر و مصرفی غلظت اما ،داشت کالله طول متوسط
 ثیرأت تحت را صفت این نتوانست فاکتورها متقابل

 طول متوسط بیشترین ).5 (جدول دهد رقرا خود
 خاکی مصرف در متر) میلی 79/31( کالله
 با متر) میلی 71/30( آن کمترین و هیومیک اسید

   ).6 (جدول آمد دست به هیومیک اسید پاشی محلول
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  .شآزمای دوم سال در زعفران گل خصوصیات بر هیومیک اسید مختلف هاي غلظت و مصرف نوع اثرات -6 جدول
Tables 6. Effects of humic acid concentration and type of use on characteristics of saffron flower in second year of study. 
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  تیمار
Treatment  

36.31a 18.10a 31.79a 0.781a 0.147a خاکی مصرف  
Soil application  

27.62b 15.85b 30.79b 0.528b 0.029b پاشی محلول مصرف  
Spraying application  

23.79b 15.02b 30.28a 0.475b 0.083b 0  هیومیک سطوح 
  هکتار) در (کیلوگرم

Concentration of 
humic acid 
(kg. ha-1)  

32.33a 17.10ab 31.87a 0.692a 0.087ab 5  
38.41a 18.20a 31.09a 0.738a 0.092a 10  

33.33a 17.57a 31.76a 0.713a 0.089a 15  

 .ندارند LSD درصد پنج سطح در داري معنی اختالف ستون هر در مشابه حروف
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on LSD. 

  
 ثیرأت از حاکی نتایج خشک: و تر کالله عملکرد

 هیومیک اسید صرفیم غلظت و مصرف نوع دار معنی
 اثر که حالی در بود، خشک و تر کالله عملکرد بر

 تحت را خشک کالله عملکرد تنها فاکتورها متقابل
 مقایسه نتایج اساس بر ).5 (جدول داد قرار ثیرأت

 در گرم 781/0( تر کالله عملکرد بیشترین ها میانگین
 گرم 528/0( آن کمترین و خاکی مصرف با مترمربع)

 .آمد دست به هیومیک اسید پاشی محلول با ع)مترمرب در
 هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم 10 سطح در همچنین
 مترمربع) در گرم 738/0( تر کالله عملکرد بیشترین

 هیومیک  اسید شاهد سطح برابر 5/1 که آمد دست به
 آماري گروه یک در مصرفی سطوح سایر با اما بود
 خشک کالله ردعملک بیشترین ).6 (جدول داشت قرار

 10 خاکی مصرف با مترمربع) در گرم 158/0(
 که آمد دست به هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم

 داد نشان داري معنی افزایش سطوح تمامی به نسبت
 نمودند، بیان )2016( همکاران و کوچکی ).7 (جدول

 بر اي مالحظه قابل اثرات هیومیک اسید خاکی کاربرد
 آزمایش سال دو هر در خشک و تر  کالله عملکرد
 خشک عملکرد ،سال دو هر در که  طوري به داشت،

 نشان افزایش شاهد به نسبت درصد 92 و 154 کالله
 سال دو طی در داد، نشان )2016( گلزاري ).11( داد

 هیومیک اسید هکتار در لیتر 5/3 مصرف ،آزمایش
 .گردید خشک کالله عملکرد افزایش سبب

 شرایط در خشک کالله لکردعم بیشترین که، طوري به
 شاهد به مربوط آن کمترین و هیومیک اسید مصرف

 هیومیکی مواد نمودند، عنوان محققین ).7( بود
 عناصر آوردن فراهم طریق از مستقیم غیر صورت به

 همچنین و پتاسیم و فسفر نیتروژن، مانند معدنی
 و خاك ساختار بهبود ریشه، براي مصرف  کم عناصر

 هوا، و آب به بستر نفوذپذیري ایشافز نتیجه در
 مانند خاك، میکروبی جمعیت افزایش

 تبادل افزایش جهت در خاك هاي میکروارگانیسم
 افزایش باعث بستر، pH کردن بافر توانایی و کاتیونی
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 عملکرد و راندمان افزایش و خاك حاصلخیزي
 گردند می کالله عملکرد افزایش نتیجه در و محصول

 اصلی راه گیاهان تمامی در که این به توجه با ).22(
 گیاه در و است اي ریشه سیستم غذایی، عناصر جذب

 مومی و بودن دار زاویه برگ، کم سطح دلیل به زعفران

 بسیار نیز گیاهان دیگر از برگی جذب شاید ،آن بودن
 خاکی مصرف پژوهش این در بنابراین )2( باشد کمتر
 بیشتري ثیرأت آن پاشی محلول به نسبت هیومیک اسید

  داشت. زعفران زایشی و رویشی صفات بر

  

 .آزمایش دوم سال در زعفران گل اتیخصوص بر هیومیک اسید مصرفی غلظت و مصرف نوع متقابل اثر -7 جدول
Tables 7. Interaction effects of humic acid concentration × type of use on characteristics of saffron flower in second 
year of study. 

  مترمربع) (در گل تعداد
Number of flower 

(per m2)  

  خشک کالله عملکرد
  مربع) متر در (گرم

Yield of dry stigma 
g.m-2)(  

  مصرفی غلظت
  هکتار) در (کیلوگرم

Concentration 
(kg.ha-1) 

 تیمار
Treatment  

23.75c 0.136c 0  
  خاکی مصرف

Soil application  
33.00bc 0.144b 5  
48.83a 0.158a 10  
39.66ab 0.149b 15  
23.83c 0.029d 0  

  پاشی محلول
Spraying application  

31.66bc 0.030d 5  
28.00c 0.027d 10  
27.00c 0.029d 15  

 .ندارند LSD درصد پنج سطح در داري معنی اختالف ستون هر در مشابه حروف
Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on LSD. 

  

  کلی گیري نتیجه
 که بود آن از حاکی تحقیق این نتایج کلی طور به  

 رویشی صفات افزایش سبب هیومیک اسید از استفاده
 دار زاویه به توجه با اما ،شد زعفران زایشی عملکرد و

 خاکی مصرف زعفران برگ کم سطح و بودن
 ثرتريؤم نقش آن پاشی حلولم به نسبت اسیدهیومیک

 به توجه با هرچند دارد. زعفران عملکرد افزایش در
 مدت طوالنی بررسی زعفران، بودن ساله چند

 این نتایج تواند می زعفران رشدي خصوصیات
  نماید. تر کامل را آزمایش
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