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رشديهاي شاخصوگلعملکردبرکاشتتراکمواسید هیومیکمختلفسطوحتأثیربررسی
Crocus(زعفران sativus L.(

4صمدزادهعلیرضاو3خیاطمهدي،*2فردامینیمحمدحسین،1احمديفریده

، ایرانبیرجنددانشگاه،کشاورزيدانشکدهباغبانی،علومگروهارشد،کارشناسیدانشجوي-1
ایرانبیرجند،دانشگاهکشاورزي،دانشکده،منطقهویژهگیاهانپژوهشیمرکزوباغبانیعلومگروه،استادیارمسئول،نویسنده-*2

mh.aminifard@birjand.ac.irالکترونیک:پست

ایرانبیرجند،دانشگاهکشاورزي،دانشکده،منطقهویژهگیاهانپژوهشیمرکزوباغبانیعلومگروهاستادیار،-3
، ایرانبیرجنددانشگاهکشاورزي،دانشکده،نباتاتاصالحوزراعتگروه،مربی-4

1395آذر: پذیرشتاریخ1395آبان: نهاییاصالحتاریخ1395مرداد: دریافتتاریخ

چکیده
Crocus(زعفرانرشديهاي شاخصوگلعملکردبرکاشتتراکمواسید هیومیکاثراتبررسیورظمنبه sativus L.(،آزمایشی

شاملآزمایشتیمارهايشد.اجرابیرجنددانشگاهدرتصادفیکاملي هابلوكطرحقالبدرفاکتوریلصورتبه1394سالدر
نتایجبودند.مترمربع)دربنه100و50،75(کاشتتراکمسطحسهوهکتار)درکیلوگرم15و0،5،10(اسید هیومیکسطحچهار
تحتخامهوکاللهطولمترمربع،درگلتعداداما،بوددارمعنیکاللهخشکوتروزن،گلتکوزنبراسید هیومیککهدادنشان
واسید هیومیکهکتاردرکیلوگرم5تیماردرمترمربع)درگرم36/0(گلتکوزنبیشتریننگرفت.قرارهیومیکاسیدتأثیر

برگءاجزابراسید هیومیکدارمعنیتأثیردهندهنشان،نتایجهمچنینآمد.دستبشاهدتیماردرمترمربع)درگرم33/0(آنکمترین
برگ،خشکوتروزنبیشترینکهيطوربه،بودسبزینگی)وکلکلروفیل،a،b(کلروفیلآنهايرنگیزهوخشک)وتروزن(طول،

تعداد،نیزکاشتتراکم.شدمشاهدهشاهددرآنهاکمترینوهیومیکاسیدهکتارردکیلوگرم10تیماردرکلکلروفیلوسبزینگی
عدد25/22(تعدادبیشترینکهيطوربه.دادقرارخودتأثیرتحترابرگخشکوتروزنوطولهمچنینکالله،طولگل،عملکرد

واسید هیومیککنشبرهمهمچنینشد.مشاهدهمترمربعدربنه100تیماردرمترمربع)درگرم22/8(گلعملکردو)مترمربعدر
آزمایشایننتایجبراساسبود.گذارتأثیرbکلروفیلوبرگتروزنوطولکالله،خشکوزنوطولگل،عملکردبرنیزکاشتتراکم

باشد.داشتهزعفرانرشدوعملکردافزایشدريمؤثرنقشتواندمیکاشتمطلوبتراکمواسید هیومیکازاستفادهرسد،مینظربه

.سبزینگیکلروفیل،فلورسانسگل،عملکردآلی،کودکلیدي:هايواژه

مقدمه
Crocusعلمینامبازعفران sativus L.بهمتعلق

وهواییساقهبدونچندساله،علفی،گیاهیزنبقیان،خانواده

ازجمله،محصولاینخاصيهاویژگی. استپداژهداراي
آببهنیازکاشت،نوبتیکدرچندسالهيبرداربهرهامکان

گیاهانسایرآبینیازبحرانیغیريهازماندرآنيآبیارکم،



...بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و294

عنوانبهراآنمناسبخارجیوداخلیفروشبازارنیزو
استکردهمطرحخراساناستانکشاورزاننخستانتخاب

)Koocheki et al., نیترپرمصرفییایمیشيکودها.)2016
هیرویبمصرفوباشندیمزعفرانمزارعدرموجوديکودها

کشتمناطقخاكوآبيبرارايجدخطراتتواندیمآنها
يدارايکودمنابعریساکهاستمناسبنیبنابرا.کندجادیا

نیانیگزیجاستم،یاکوسبرکمتریبیتخراثراتونهیهز
دسترسدرونهیهزکمسالم،يکودمنابعاز.شوندکودها

)کیولوژیبویآل(یی ایمیرشیغيکودهابهتوانیمموجود
اندگرفتهقرارتوجهموردداریپايهاستمیسدرکهکرد؛اشاره

)Nehvi et al., طبیعت،باسازگارکودهايبیندر.)2009
استفاده.باشدمیمطرحآلیاسیدیکعنوانبهاسید هیومیک

فراهمطریقازغیرمستقیمطوربههیومیکیآلیکودهاياز
همچنینوپتاسیموفسفرنیتروژن،مانندمعدنیعناصرآوردن
افزایشوخاكساختاربهبودریشه،برايمصرفکمعناصر

ومیکروبیجمعیتشدنزیادهوا،وآببهبسترنفوذپذیري
نتیجهدروخاكحاصلخیزيباعثکاتیونی،تبادلافزایش
شوند میگیاهدرکیفیصفاتبهبودوعملکردافزایش

)Sharif et al., اسید ازاستفادهتأثیرايمطالعهدر.)2002
کاللهخشکوتروزنوگلتروزنگل،تعدادبرهیومیک
Koocheki(شدگزارشمثبتزعفران et al., طی.)2016

شد،بررسیزعفرانهمؤثرموادبرهیومیکاسیداثرپژوهشی
ShahsavanوChamani)2014(براسید هیومیکتأثیرنیز

کناردررساندند.اثباتبهراگیاهکلروفیلفلورسانس
ازدیگریکی،بنهتراکمازاستفاده،غذاییعناصرمدیریت

افزایشومنابعازاستفادهکاراییبهبودمؤثرراهکارهاي
کاشتتراکموالگواصولیتعیین.باشدمیزعفرانعملکرد

زعفران،برداريبهرهدورهقراردادنتأثیرتحتباتواندمی
Rezvani(کندپذیرامکانراگیاهایندرتولیدافزایش

Moghaddam et al., وGrestaمطالعهنتایج).2013
خشکوزنبربنهتراکمتأثیریدمؤنیز)2009(همکاران
Rezvaniهايآزمایشنتایجبراساسباشد. میزعفران

Moghaddamخصوصیاته،بنتراکم)2013(همکارانو
اهمیتبهتوجهبا.دادقرارتأثیرتحترازعفرانرویشی

ازیکیدارویی،وغذاییصنایعدرآنمصارفوزعفران
تراکموتغذیهمدیریتزعفران،عملکردافزایشراهکارهاي

درگزارشیتاکنوناینکهبهتوجهبا.باشدمیمناسبکشت
وعملکردبرکاشتتراکموهیومیکاسیدتأثیرمورد 

ازهدفرو از ایناست،نشدهزعفرانرشديخصوصیات
تراکموهیومیکاسیدتأثیرهمزمانمطالعهطرح،ایناجراي
داروییگیاهفیزیولوژیکیهايشاخصوعملکردبربنهکشت

استفادهومناسبکاشتتراکمانتخابباتاباشدمیزعفران
افزایشوپایدارتولیدجهتدربتوان،آلینهادهازمناسب
.برداشتگامداروییمهمگیاهاینکیفیت

هاروشومواد
درفاکتوریلصورتبه1394زراعیسالدرپژوهشاین

سهوتیماردوازدهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالب
.شداجرابیرجنددانشگاهکشاورزيدانشکدهمزرعهدرتکرار

شیمیاییوفیزیکیخصوصیاتتعیینبرايکشتازقبل
بردارينمونهمتريسانتی30تاصفرعمقازمزرعهخاك
ازترکیبیصورتبهآزمایشتیمارهاي).1(جدولشدمرکب
درکیلوگرم15و5،10(صفر،اسید هیومیکسطحچهار

درهبن100و50،75(بنهکاشتتراکمسطح3وهکتار)
،زمینسازيآمادهعملیاتازپس.شدندتعیینمترمربع)

وهاکرتبینفاصلهگردید،ایجادمتر2×2ابعادبههاییکرت
هايجوياحتساب(بامتر2و1ترتیببهیکدیگرازهابلوك

1394شهریوردرکاشتعملیاتشد.گرفتهنظردرآبیاري)
ازمترسانتی5/7، 5فاصلهومترسانتی15عمقاساسبر

تیمارشد.انجامگرم8متوسطوزنبايهابنهتوسط،یکدیگر
اسید %80حاويهیومکستجاري(پودراسید هیومیک

کاشتازپسنیز)،آمریکا-Assistشرکتساخت،هیومیک
وکاشتباهمزماناولياریآب.شداعمالاولآبیاريهمراه

درلیتسهمنظوربهاولياریآبازبعدروز10دومياریآب
شکنیسلهمرتبهیکنیزآنازبعدشد.انجامهابنهشدنسبز

تاانجام گردیدکمعمقبافلزيشاخچهاروبیلکجتوسط
رشدوآمدهبیرونخاكازبیشتريسهولتباگلهايجوانه

دورهاتمامازپسبعديهايآبیاريباشند.داشتهمطلوبی
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اولیندرزعفرانهايگل.شدانجاممنطقهعرفطبقدهیگل
اثرگرفتننظردربا،1394سالماهآباننیمهصبحساعات
سطحکلاز،)کرتضلعهربافاصلهمترنیم(ياحاشیه
شدهظاهرهايگلگلدهی،فصلدر.شدبرداشتهاکرت

صفاتشد.توزینوشمارشآوري،جمعروزانهصورتبه
کاللهطول،گلتکوزنوعملکردتعداد،شاملبررسیمورد

همچنینوبرگطولخامه،وکاللهخشکوتروزنخامه،و

،a(کلروفیلفتوسنتزيهايرنگدانه،برگخشکوتروزن
b،،مقادیرگیرياندازهبود.سبزینگی)وکاروتنوئیدکل

روشبوسیله کاروتنوئیدوکلکلروفیل،a،bکلروفیل
Arnon)1967(توسطبرگسبزینگیمیزان.شدانجام
;SPAD-502(مترکلروفیل MINOLTA-(براي شد.همحاسب

SASافزارنرمازهادادهآنالیز مقایسهواستفاده شد 9.1
.گردیدانجام%5احتمالسطحدردانکنآزمونباهامیانگین

آزمایشمحلخاكشیمیاییوی فیزیکخصوصیات-1جدول
کییالکترتیهدا
متر)برمنسیز(دسی

دسترسقابلمیسد
لوگرم)یکبرگرملیی(م

دسترسقابلمیپتاس
لوگرم)یکبرگرملیی(م

دسترسقابلفسفر
pHلوگرم)یکبرگرملیی(م

آلیمواد
(%)

1/39835/4206076/768/0

نتایج
گلعملکردوتعداد
اسید اثرگرچه،دادنشان)2(جدولانسیوارزیآنالجینتا

سطوحبینامانبود،دارمعنیگلعملکردوتعدادبرهیومیک
داشت.وجوديدارمعنیتفاوتنظراینازکاشتتراکممختلف

تأثیرتحتگلتعدادکهدادنشانهامیانگینمقایسهنتایج
متقابلاثربهگلعملکرداما،نگرفتقرارتیمارهاکنشبرهم

يدارمعنیواکنشسطحواحددربنهتراکمواسید هیومیک
درگرم76/12(عملکردبیشترینکهيطوربه.دادنشان

تراکمواسید هیومیکهکتاردرکیلوگرم15کاربردبامترمربع)
.)8(جدولآمددستبمترمربعدربنه100

گلتکوزن
اسید هیومیکسادهاثرکهدادنشانآمدهبدستنتایج

وکاشتتراکماما،)P<0.05(بوددارمعنیگلتکوزنبر
خودتأثیرتحتراصفتایننتوانستتیمارهامتقابلاثر

درمیانگینمقایسهنتایجدردقتبا).2(جدولدهدقرار
،اسید هیومیکهکتاردرکیلوگرم5تیماردرکهیابیممی

دستب)مترمربعدرگرم36/0(گلتکوزنمیزانبیشترین
افزایش)مترمربعدرگرم33/0(شاهدبامقایسهدرکهآمد،

).3(جدولاستیافتهمحسوسی

کاللهطول
سطوحچندهرکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

نداشت،کاللهطولبريداراسید هیومیک تأثیر معنیمختلف
تحتراصفتاینتیمارهامتقابلاثروکاشتتراکماما

میانگینمقایسهنتایجاساسبر).2(جدولدادقرارتأثیر 
کاشتتراکمواسید هیومیک سطوحازبسیاريبینچهاگر

امانشد،مشاهدهکاللهطولدريدارمعنیآماريتفاوت
تیماردرمتر)میلی64/28(صفتاینمیزانبیشترین

کاشتتراکمواسید هیومیک هکتاردرکیلوگرم10
).8(جدولآمددستبمترمربعدربنه100

کاللهخشکوتروزن
براسید هیومیک تیماراثر)2(جدولنتایجبهتوجهبا
کاشتتراکمحالیکهدربود.دار معنیکاللهخشکوتروزن

نیزتیمارهامتقابلاثر. نداشتصفاتاینبريدارتأثیر معنی
مقایسهداد.قرارتأثیر تحتراکاللهخشکوزنتنها

درگرم16/0(کاللهتروزنبیشترینداد،نشانهامیانگین
اسید هیومیک هکتاردرکیلوگرم15کاربردبامترمربع)

سایربهنسبتيدارمعنیآماريتفاوتالبتهکهآمددستب
).3(جدولنداشتاسید هیومیک سطوح
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زعفرانکیفیویکمصفاتبرکاشتتراکمواسید هیومیکتیمارواریانستجزیه-2جدول

درجهتغییراتمنابع
وزنعملکردگلتعدادآزادي

تروزنکاللهطولگلتک
کالله

خشکوزن
کالله

طول
برگ

194/290ns348/10ns001/0ns149/0*006/0ns00003/0ns317/12**2بلوك
3ns212/67ns942/6*001/0ns640/0*005/0*0002/0**224/333اسید هیومیک

44/29ns001/0**501/2ns002/0ns000007/0**751/171**194/254**2تراکم
اسید 

6ns046/84**476/16ns0002/0*02/1ns003/0*0001/0**636/161تراکم×هیومیک

982/39924/30003/0399/0001/000004/0359/20خطا
859/34168/30345/5258/2765/30923/26574/2تغییراتضریب

ns،**5و%1احتمالسطحدريدارمعنیويدارمعنیغیرترتیببه:*و%

برگطول
اسید اثر)2(جدولواریانسآنالیزجدولبهتوجهبا

طولبرتیمارهامتقابلاثرنیزوکاشتتراکموهیومیک
باکهدادنشانهانیانگیممقایسهبود.دارمعنیزعفرانبرگ

افزایششاهدبهنسبتبرگطولاسید هیومیکمصرف

برگطولبیشترینکهيطوربه،)6(جدولیافت
هکتاردرکیلوگرم5تیماربهمربوطمتر)میلی53/194(

بهنسبتکهبود،مترمربعدربنه50تراکمواسید هیومیک
).8(جدولیافتافزایشاسید هیومیکشاهدتیمار

زعفرانکیفیویکمصفاتبراسید هیومیکاثر-3جدول
خشکوزن

)g(برگ
تروزن
)g(برگ

خشکوزن
)g(کالله

تروزن
)g(کالله

کاللهطول
)mm(

تکوزن
)g.m-2(گل

عملکرد
)g.m-2(

گلتعداد
)Per.m-2(

اسیدهیومیک
)Kg.ha-1(

04/0 c 16/0 b 01/0 b 10/0 b 73/27 a 33/0 b 72/5 a 55/15 a 0
05/0 ab 17/0 ab 02/0 a 13/0 ab 02/28 a 36/0 a 24/6 a 44/17 a 5
05/0 a 17/0 a 02/0 a 13/0 ab 35/28 a 35/0 ab 50/6 a 55/17 a 10
05/0 bc 16/0 b 02/0 a 16/0 a 87/28 a 34/0 ab 78/7 a 22 a 15

.ندارنددانکنايدامنهچندآزمون%5سطحدررا يدارمعنیاختالفستونهردرمشابهحروف

زعفرانکیفیویکمهايویژگیبرکاشتتراکماثر-4جدول
خشکوزن

)gبرگ (
تروزن

)gبرگ (
خشکوزن

)gکالله (
تروزن

)gکالله (
طول کالله

)mm(
وزن تک

)g.m-2گل (
عملکرد

)g.m-2(
تعداد گل

)Per.m-2(
تراکم کاشت

)Corms.m-2(
04/0 b 16/0 b 02/0 a 11/0 a 51/27 b 34/0 a 11/5 b 16/13 b 50
05/0 ab 16/0 ab 02/0 a 14/0 a 04/28 ab 34/0 a 36/6 b 19a 75
05/0 a 17/0 a 02/0 a 14/0 a 42/28 a 35/0 a 22/8 a 25/22 a 100

.ندارنددانکنايدامنهچندآزمون%5سطحدريدارمعنیاختالفستونهردرمشابهحروف
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ی و کیفی زعفرانتجزیه واریانس تیمار اسید هیومیک و تراکم کاشت بر صفات کم-5جدول 
خشکوزن

برگ
تروزن

برگ کاروتنوئید سبزینگی کلکلروفیل bکلروفیل aکلروفیل
درجه
آزادي تغییراتمنابع

000002/0 ns 00003/0 ns 166/0 ** 614/64 ns 146578630** 004/0 ns 012/0 ns 2 بلوك
0001/0 * 0002/0 ** 031/0 ns 247/473 * 995741931** 073/0 ** 003/0 ns 3 اسید هیومیک
0001/0 * 0001/0 * 020/0 ns 095/0 ns 30554393ns 0003/0 ns 008/0 ns 2 تراکم

00006/0 ns 0003/0 ** 03/0 ns 51/234 ns 41225839ns 003/0 * 007/0 ns 6 تراکم×اسید هیومیک
00002/0 00003/0 027/0 729/119 23672938 001/0 003/0 خطا

17/10 571/3 386/19 389/52 196/15 775/21 458/21 تغییراتضریب
ns،**5و%1احتمالسطحدريدارمعنیويدارمعنیغیرترتیببه:*و%

برگخشکوتروزن
هرتأثیرکهدادنشان)5(جدولواریانسهیتجزجینتا

خشکوتروزنبرکاشتتراکمواسید هیومیکعاملدو
برگتروزنتیمارها،کنشبرهمهمچنینشد.دارمعنیبرگ

مقایسهنتایجداد.قرارتأثیرتحت%1احتمالسطحدررا
دربنه100تاکاشتتراکمافزایشباکهدادنشانمیانگین
یافت،افزایشبرگخشکوتروزن)،5(جدولمترمربع

درگرم)18/0(برگتروزنمیزانبیشترینکهيطوربه
بنه100تراکمواسید هیومیکهکتاردرکیلوگرم10تیمار

).8(جدولآمددستبمترمربعدر

aکلروفیل

تأثیرکاشت،تراکمواسید هیومیکيمارهایتازیکچیه
شاهدماریتبهنسبتaکلروفیلمقداردري دارمعنی

صفتاینبرنیزتیمارهامتقابلاثرهمچنیننداشتند،
).5(جدولنشد دارمعنی

bکلروفیل

اسید سادهاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج
دارمعنی%1سطحدرbکلروفیلمیزانبرهیومیک

صفتاینبريدارمعنیتأثیرکاشتتراکماما،استشده
قرارتأثیرتحتراbکلروفیلنیزتیمارهامتقابلاثرنداشت.

میانگینمقایسهجدولدرکهگونههمان).5(جدولداد
گرممیلیb)29/0کلروفیلمیزانبیشترینشود،میمشاهده

اسید هکتاردرکیلوگرم10تیماردرتر)وزنگرمدر
درکهبدست آمد مترمربعدربنه50کاشتتراکموهیومیک
).8(جدولداشتندافزایششاهدبامقایسه

سبزینگیوکلکلروفیل
اسید کاربردبا)5(جدولواریانستجزیهنتایجبراساس

آماريتفاوتسبزینگیوکلکلروفیلمیزاندرهیومیک
متقابلاثروکاشتتراکمتأثیراماشد.مشاهدهيدارمعنی

هادادهمیانگینمقایسهنشد.دارمعنیصفتایندرتیمارها
گرممیلی41418(کلکلروفیلمیزانبیشترینکهدادنشان

کیلوگرم10تیماردر)8/29(سبزینگیوتر)وزنگرمدر
شاهدبهنسبتکهآمددستباسید هیومیکهکتاردر

اسید سطوحسایرباامااست؛یافتهمحسوسیافزایش
).6(جدولنداشتيدارمعنیتفاوتهیومیک

کاروتنوئید
اسید تیماربین )6(جدولواریانستجزیهنتایجطبق
مقداربرآنهامتقابلاثرهمچنینوکاشتتراکموهیومیک

يدارمعنیآماريتفاوتزعفرانبرگدرموجودکاروتنوئید
نشد.مشاهده



...بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و298

زعفرانکیفیویکمصفاتبراسید هیومیکاثر-6جدول
اسید هیومیک

(Kg.ha-1)

برگطول
(mm)

کاروتنوئیدسبزینگی
(mg.g-1f.w)

aکلروفیل

(mg.g-1f.w)

bکلروفیل

(mg.g-1f.w)

کلکلروفیل
(mg.g-1f.w)

059/170 b37/12 b80/0 a26/0 a09/0 b22679b

518/184 a38/22 ab92/0 a31/0 a24/0 a40827a

1087/172 b8/29 a81/0 a30/0 a25/0 a41418a

1529/173 b97/18 ab87/0 a27/0 a09/0 b23145b

.ندارنددانکنايدامنهچندآزمون%5سطحدريدارمعنیاختالفستونهردرمشابهحروف

زعفرانکیفیویکمهايویژگیبرکاشتتراکماثر-7جدول
کاشتتراکم

(Corms.m-2)

برگطول
(mm)

کاروتنوئیدسبزینگی
(mg.g-1f.w)

aکلروفیل

(mg.g-1f.w)

bکلروفیل

(mg.g-1f.w)

کلکلروفیل
(mg.g-1f.w)

5050/179 a80/20 a81/0 a30/0 a18/0 a33266a

7590/173 b86/20 a89/0 a30/0 a17/0 a32567a

10030/172 b98/20 a84/0 a26/0 a17/0 a30220a

.ندارنددانکنايدامنهچندآزمون%5سطحدريدارمعنیاختالفستونهردرمشابهحروف

زعفرانکیفیویکمصفاتبرکاشتتراکمواسید هیومیککنشبرهم-8جدول
bکلروفیل

(mg.g-1f.w)

برگتروزن
(g)

برگطول
(mm)

خشکوزن
(g)کالله

کاللهطول
(mm)

گلعملکرد
(g.m-2)

تراکم
(corms.m-2)

اسید هیومیک
(kg.ha-1)

05/0 c 15/0 c 97/170 bcd 009/0 d 74/26 b 42/5 bc 50 0
12/0 c 17/0 ab 37/174 bcd 01/0 d 82/27 ab 60/4 bc 75 0
10/0 c 16/0 c 42/166 d 02/0 abc 63/28 a 13/7 bc 100 0
27/0 ab 17/0 ab 53/194 a 02/0 abc 32/28 a 35/6 bc 50 5
25/0 ab 15/0 c 31/170 bcd 02/0 abc 84/27 ab 23/7 bc 75 5
21/0 b 17/0 ab 71/187 a 02/0 bc 90/27 ab 15/5 bc 100 5
29/0 a 16/0 c 96/175 b 03/0 a 16/28 a 14/5 bc 50 10
21/0 b 17/0 ab 75/175 b 02/0 abc 26/28 a 52/6 bc 75 10
26/0 ab 18/0 a 89/166 cd 02/0 abc 64/28 a 84/7 b 100 10
09/0 c 16/0 c 54/176 b 02/0 abc 83/26 b 52/3 c 50 15
09/0 c 16/0 bc 16/175 bc 03/0 ab 24/28 a 08/7 bc 75 15
09/0 c 16/0 bc 18/168 bcd 02/0 abc 54/28 a 76/12 a 100 15

.ندارنددانکنايدامنهچندآزمون%5سطحدريدارمعنیاختالفستونهردرمشابهحروف
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بحث
نتوانستاسید هیومیکداد،نشاننتایجکههمانطور

دردهد.قرارتأثیرتحترامترمربعدرگلعملکردوتعداد
از،کردندبیان)2011(همکارانوKoochekiمورد این

ظاهرگریدییهوااندامهرازقبلزعفرانگلکهآنجا
سالهردرزعفرانياقتصادعملکردوگللیتشکشود،می

سالدرزعفرانبنهدريفتوسنتزموادرهیذخبهوابسته
ازکاشتتراکممختلفسطوحبیناما.باشدمیقبلیزراع
همچنینبود،يدارمعنیتفاوتگلعملکردوتعدادنظر

واکنشبنهتراکمواسید هیومیکمتقابلاثربهگلعملکرد
اثرمورددرآمدهدستبنتایج).8(جدولدادنشانمثبتی
نتایجبازعفرانگلعملکردوتعدادبرکاشتتراکم

RostamiوMohammadi)2013(داردمطابقت .
Koochekiنشانخودپژوهشدر)2014(همکارانو

درگلعملکردوتعدادکاشتتراکمافزایشباکهدادند
جذبباارتباطدرراآنعلتکهیافت،افزایشسطحواحد
پژوهشهمچنینکردند.بیانگیاهاینتوسطمحیطیمنابع
هايتراکمدرآلیکودهايکاربردمثبتتأثیربیانگرآنها

دراختالفوجودبود.زعفرانعملکردبرکاشتمختلف
نشاناسید هیومیکباتیماردرگلتکوزنمیانگین

اسید مختلفسطوحتأثیرتحتصفتاینکهدهدمی
سایرمانتایجمشابه).3(جدولاستگرفتهقرارهیومیک

مثبتزعفرانگلوزنبررااسید هیومیکاثرنیزنامحقق
Koocheki(اندکردهگزارش et al., Osmani؛2016

Roudi et al., آلیاسیدیکعنوانبهاسید هیومیک).2015
رشدبراينیازموردغذاییعناصرازيبسیاريداراطبیعی

يهافعالیترشد،کنندهتنظیمیکعنوانبهوبودهگیاه
گرددمیگیاهرشدافزایشباعثوتنظیمراهورمونی

)Zhang, افزایشباعثاسید هیومیکاین،برعالوه).1997
يبقاافزایشریشه،اطرافمفیدریزجاندارانرشدسرعت

ي هاآنزیمفعالیتافزایشنیزوگیاهرشدمحركيهايباکتر
Young(شودمیکاتاالزوفسفاتازمانندخاك et al.,

حاللیتبرترکیب،ایناثررسد،مینظربهروایناز).2006
طوربهخاكمیکروبیجامعهتقویتوخاكدرعناصر

عملکردورشدشرایطبهبودباعثغیرمستقیمومستقیم
Koocheki(گرددمیزعفرانازجملهگیاهان et al., 2016(.
کاشتتراکمواسید هیومیکتأثیربهمربوطنتایجبررسی

تراکمدارمعنیتأثیرازحکایت زعفرانکاللهطولیرشدبر
7(جدولداشت کاللهطولبرتیماردوکنشبرهموکاشت

است،شدهگزارشنامحققتوسطکهمشابهینتایج.)8و
زعفرانکاللهطولیرشدبرآلیکودهايمثبتاثربیانگر
Alipoor(است Miandehi et al., کودهايمصرف.)2014
رشدسرعتخاك،درآبنگهداريقابلیتبهبودباآلی
باشدمیسلولیآماسازثرأمتزیاديمیزانبهکهراگیاه

)Sarmadnia & Koocheki, اینکه،بخشیدهبهبود)2001
تأثیرهمچنیناست.شده کاللهطولافزایشموجبپدیده

هايترکیببهتوانمیراکاللهطولیرشددراسید هیومیک
افزایشبهمنجرکههیومیکاسید درموجودجیبرلینیشبه
Nardi(شودمیطولیرشد et al., دانست.مربوط)2002

RostamiوMohammadi)2013(طولبرتراکمتأثیرنیز
ازتراکمشیافزاکهکردند بیانوگزارشرازعفرانکالله

باعثزعفرانيهابوتهنیبمنابعيبرارقابتجادیاقیطر
تیمارشدمشاهدهکههمانطور.استشدهکاللهطولکاهش

تأثیرتحتراکاللهخشکوتروزنتوانستاسید هیومیک
وزنبرتنهاتیمارهامتقابلاثرحالیکهدردهد،قرارخود

پژوهش.)8و2(جدولبودگذارتأثیرزعفرانکاللهخشک
نیز)Khorramdel)2016وMollafilabiتوسطانجام شده

وتروزنبرهیومیکاسید حاويکودهايمثبتنقشبه
اثراتدیگريامطالعهدردارد.اشارهزعفرانکاللهخشک
بیولوژیکیموادوهیومیکيحاوبیوهورمونازاستفاده

شدگزارشمثبتزعفرانکاللهخشکوتروزنبرفعال
)Aytekin & Acikgoz, وSamavatمورد ایندر.)2008

Malakoti)2006(اسید هیومیکازاستفادهکهکردندبیان
افزایشغذایی،عناصرجذبخاك،تهویهافزایشطریقاز

افزایشسببفتوسنتزوگیاهرشدافزایشسلولی،تقسیم
کهدادنشانآزمایشایننتایج.شودمیگیاهخشکوزن

کاللهخشکوتروزندريدارمعنیتأثیرکاشتتراکم
نامحققبرخیمانتایجمشابه.)2(جدولنداشتزعفران
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کردند بیانراکاللهعملکرددرتراکمگذاريتأثیرعدم
)Mohammad-Abadi et al., کوداثربررسینتایج).2007

افزایشبیانگرنیززعفراندهیگلبربنهکاشتتراکموآلی
حالیکهدربود،تراکمافزایشباکاللهوگلوزنگل،تعداد

دارمعنیکاللهخشکوتروزنبرتنهاکودمقداراصلیاثر
Mohebi(شد & Klarestaghi, آزمایشنتایجطبق).2012

تیمارهايتأثیرتحتبرگطولکهگردیدمعین)2جدول(
اسید هیومیکسطوحکهيطوربه،گرفتقرارآزمایشی
نتایج.)4(جدولدهدافزایشرازعفرانبرگطولتوانست
Osmaniتوسطمشابهی Roudiو)2015(همکارانو

Fani)2015(،طولافزایشبراسید هیومیکاثرمورددر
رسد،مینظربهبنابراین .استشدهگزارشزعفرانبرگ

رااسید هیومیکمصرفاثردربرگرویشیرشدافزایش
وسلولیغشايعملبراسید هیومیکتأثیربهتوانمی

وسیلهبهگیاهیتوسعهورشدبریاموادجذبترویج
وAtiyehهمچنینداد.نسبتآنهورمونیشبهخاصیت
براسید هیومیکاثرهايسمیمکانازیکی)2002(همکاران

وجودوهابیترکنیامیمستقتأثیربهراگیاهانرشدتسریع
شبهوینیاکسهايبیترکازجمله،یهورمونشبههايبیترک
تحتراهاسلولرشدتوانندیمکهدانستند،مربوطینیاکس

اثربرگطولبرکاشتتراکمهمچنیندهند.قرارتأثیر
کاهشبرگطولکاشتتراکمافزایشباوداشتيدارمعنی
مختلفيهاتراکماثرنیز،مطالعاتسایر.)5(جدولیافت

Rezvani(اندکردهگزارشرازعفرانبرگطولبرکاشت

Moghaddam et al., زعفرانرویشیرشدافزایش).2013
ورشدافزایشبهمنجرمطلوبتراکمازاستفادهصورتدر

سطحافزایشآنتبعبهکهشدهرشديخصوصیات
نظربهچنینترتیببدیندارد.همراهبهرافتوسنتزکننده

شدنمحدوددلیلبهاحتماالًتراکمافزایشباکهرسدمی
امراینکهیافتهافزایشزعفرانيهابنهبینرقابتفضا،

دنبالبهرابرگطولازجملهرشديخصوصیاتکاهش
Rezvani(دارد Moghaddam et al., نتایجطبق).2013

وتروزنبراستفادهموردتیمارهاي،)5(جدولآمدهدستب
دراسید هیومیکنقش.داشتنددارمعنیتأثیربرگخشک

Golzari(زعفراندربرگوزنافزایش et al., 2014;

)2010(همکارانوSabzevari.استشدهگزارش)2016
وآبجذبافزایشطریقازاسید هیومیککهکردندبیان
سیستمتوسعهوتقویتعناصر،فراهمیافزایشغذایی،مواد

فعالیتتغییرنیزوکلروفیلمحتوايافزایشوگیاهايریشه
ازجملهگیاهرویشیرشدباعثگیاه،دروندرهاآنزیم

-Mohammadگردد.میبرگخشکوتروزنافزایش

Abadiوزندرتراکمنقشبهنیز)2007(همکارانو
Rezvani.داشتنداشارهزعفرانبرگخشک Moghaddam

بنه،تراکمافزایشباکهکردند بیان)2013(همکارانو
براساسیابدمیبهبودرویشیرشدگیاه،بهتراستقراردلیلبه

همکارانوYangو)Khalili)2014وHeidariنتایج
باکهشد،bکلروفیلافزایشسبباسید هیومیک)2004(

)5(جدولواریانستجزیهطبق جدول تحقیقایننتایج
Davoodiدارد.مطابقت fardبیان)2012(همکارانو

غذاییموادوآبدادنقراربااسید هیومیککهکردند
ساختمیزاناستتوانستهگیاهاختیاردرترمناسبوبیشتر

گیاهدررافتوسنتزيموادانتقالودادهافزایشراهارنگیزه
دیاسکهشدهبیاننیزمطالعاتسایردرکند.ترراحت

وشهیرتوسعهفتوسنتز،سرعتي دارمعنیطورهبکیومیه
رواز ایندهد،یمشیافزارااهانیگدریی غذاموادي محتوا

مؤثرگیاهدرلیکلروفسنتزبهبوددرتواندیمکیومیهدیاس
Liu(دباش et al., آزمایشاینازحاصلنتایج).1996

دريدارمعنیتأثیراسید هیومیککه دادنشان)5(جدول
پژوهش.داشتزعفرانبرگسبزینهوکلکلروفیلمیزان
Rahiردهیومیکاسید مثبتتأثیر)2012(همکارانو

نشانپژوهشگراننتایجداد.نشانراکلکلروفیلافزایش
ومسروي،آهن،جذبافزایشسبباسید هیومیککهداد

کهشد،دورومگندمدررويوآهنوخیارتوسطمنگنز
برايبیمناسدلیلتوانمیرامنگنزوآهنجذبافزایش
Rutan(دانستبرگکلروفیلغلظتافزایش &

Schnitzer, ازحکایت تحقیقایننتایجکلیطوربه.)2011
دریاوتنهاییبهاسید هیومیکازاستفادهکهداشتآن

هايویژگیبهبوددرتواندمیکاشتتراکممختلفسطوح
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نتایجتکمیلمنظوربه.باشدمؤثرزعفرانرشديوعملکرد
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Abstract
The effects of applications of humic acid and planting density on quantitative and qualitative

characteristics of saffron (Crocus sativus L.) were evaluated under field conditions. Treatments
were of four levels of humic acid (0, 5, 10 and 15 Kg.ha-1) and three density planting (50, 75
and 100 corms.m-2). This experiment was carried out as factorial based on randomized complete
block design with three replications in research farm of Birjand University, Iran, during growing
season 2015. Flower fresh weight and fresh and dry weight of stigma were influenced by humic
acid treatments. The highest flower fresh weight (0.36g.m-2) was obtained in plants treated with
5 kg.ha-1 humic acid while the lowest values were recorded in the control (0.33g.m-2). However,
no significant difference was found in yield and flower number of saffron, length of stigma and
style, fresh weight and dry weight of style under different levels of humic acid treatments.
Results showed that humic acid improved the leaf growth indices (leaf length, fresh weight, and
dry weight of leaf) and photosynthetic pigments (chl b, total chl and spad). The highest leaf
length, fresh and dry weight of leaf, chl b, total chl and spad were obtained in plants treated with
10 kg.ha-1 humic acid while the lowest values were recorded in the control. Application of
different levels of planting density had a positive effect on the yield and flower number, length
of stigma, length of leaf, fresh and dry weight of leaf in saffron. The highest flower number
(22.25per.m-2) and yield (8.22g.m-2) were observed in planting density of 100 corms.m-2.
Interactive effects of humic acid and density had a positive effect on the flower yield, length and
dry weight of stigma, fresh weight and length of leaf and chl b.
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