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چكیده
این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات کمی و کیفی زعفران تحت تأثیر مصرف اسید هیومیک به روش کاربرد خاکی و محلولپاشی بهصورت
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار در سال زراعی  1394-95در منطقه بیلهوار استان کرمانشاه انجام
شد .فاکتورهـای مورد بررسی شامل چهار سطح اسید هیومیک سافرون ( 2 ،1 ،0و  3لیتر در هكتار) برای محلولپاشی و چهار سطح اسید
هیومیک گرانوله ( 20 ،10 ،0و  30کیلوگرم در هكتار) به صورت مصرف در خاك ،در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که اثر اسید هیومیک با
استفاده از تیمار  20کیلوگرم اسید هیومیک گرانوله با کاربرد خاکی  +محلولپاشی  3لیتر اسید هیومیک سافرون در هكتار ،در مقایسه با
شاهد سبب افزایش  42/73درصد در تعداد گل71/03 ،درصد در عملكرد گلتر 130/19 ،درصد در عملكرد کالله تر 78/83 ،درصد در
عملكرد کالله خشک 46/93 ،درصد در قطر بنه 65/75 ،درصد در وزن بنه و  102/51درصد در طول برگ زعفران شد .درصد پیكروکروسین
کالله زعفران با کاربرد  10کیلوگرم اسید هیومیک گرانوله و دو لیتر اسید هیومیک سافرون در هكتار از  8/71به  13/61درصد نسبت به شاهد
افزایش یافت .استفاده از  10کیلوگرم اسید هیومیک خاکی و سه لیتر اسید هیومیک سافرون در هكتار بیشترین اثرگذاری بر درصد سافرانال
داشت که سبب افزایش از  7/19به  11/59درصد نسبت به شاهد شد .استفاده از  20کیلوگرم اسید هیومیک گرانوله خاکی و دو لیتر اسید
هیومیک سافرون مایع در هكتار میزان کروسین را از  7/208به  14/26درصد نسبت به شاهد افزایش داد .همچنین نتایج نشان دادند که اثر
اسید هیومیک خاکی و اسید هیومیک سافرون و همچنین اثر متقابل آنها بر عناصر موجود در برگ زعفران معنیدار بود ()P≤0/01؛
بهطوریکه در مصرف تلفیقی  30کیلوگرم اسید هیومیک خاکی در هكتار و سه لیتر اسید هیومیک سافرون در هكتار ،نسبت به شاهد موجب
افزایش  39/67درصد آهن 52/44 ،درصد روی 1/11 ،برابری فسفر 1/12 ،برابری مس و  1/45برابری منگنز موجود در برگ شد.
واژههای کلیدی :بنه ،عملكرد کالله ،عناصرغذایی.
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مقدمه
زعفران با نام علمي  Crocus sativus L.از خانواده زنبق،
گیاهي علفي ،چندساله و كورمدار (پیازتوپر) است .این
محصول بهعنوان گرانقیمتترین محصول كشاورزي و دارویي
جهان جایگاه ویژهاي در بین محصوالت صادراتي ایران دارد و
در صنایعغذایي ،بهداشتي ،آرایشي و دارویي مصارف متعددي
دارد (.)Shahi et al., 2016; Koocheki et al., 2016
كاللههاي زعفران حاوي اجزاي شیمیایي مانند كروسینها
(رنگیزههاي كاروتنوئیدي محلول در آب) ،پیكروكروسین
(گلیكوزید تلخمزه) ،سافرانال (جزء اصلي مواد فرار معطر
زعفران) ،كربوهیدراتها (پكتینها و پنتوزانها) ،مواد معدني،
ویتامینها و اسیدهاي چرب هستند (Rezaee Khorasany
& Hosseinzadeh, 2016; Guijarro-Díez et al.,
) .2017تحقیقات بسیاري به نقش كودهاي غیرشیمیایي در
افزایش متابولیتهاي ثانویه زعفران اشاره دارد ( Rasouli et

 .)al., 2015; Heidari et al., 2014احمدي و همكاران
( )Ahmadi et al., 2018نیزگزارش كردند كه با مصرف 15
كیلوگرم در هكتار اسید هیومیک ،میزان پیكروكروسین،
سافرانال و كروسین به طور معنيداري افزایش یافت .همچنین
اسماعیلي و همكاران ( )Ismaeili et al., 2015نشان دادند
كه بیشترین میزان هر یک از مواد مؤثره پیكروسین (طعم)
سافرانال (عطر) و كروسین (رنگ) در زعفرانهاي تیمار شده با
كودهاي آلي ورميكمپوست و كود زیستي نیتروكسین به
دست آمد.
تفاوت عملكرد تولیدي در ایران و سایر كشورهاي عمده
تولیدكننده ،به دلیل نامناسب بودن راههاي تغذیه این گیاه و
نیز تفاوت در خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاكهاي مناطق
رشد است ( .)Heidari et al., 2014استفاده بي رویه از
كودهاي شیمیایي و عدم استفاده از كودهاي آلي طي سالیان
اخیر ،عامل كاهش چشمگیر میزان ماده آلي خاكهاي ایران
بوده و كاربرد بیش از حد كودهاي شیمیایي در كشاورزي
باعث ایجاد مشكالت زیست محیطي از جمله تخریب فیزیكي
خاك و عدم توازن عناصر غذایي خاك شده
است ) .(Saadatian & Riahi, 2009در بین كودهاي
سازگار با طبیعت ،اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلي بدون

اثرات منفي زیستمحیطي باعث بهبود ساختار فیزیكي،
شیمیایي و بیولوژیكي خاك شده و بهدلیل دارا بودن تركیبات
هورموني ،اثر مثبت قابل مالحظهاي بر شاخصهاي كمي و
كیفي محصوالت كشاورزي دارد )(Sabzevari et al., 2010؛
به طوريكه محققان نشان دادند كه محلولپاشي اسید
هیومیک به طور معنيداري وزن خشک برگ و بنه زعفران را
تحت تأثیر قرار داد ( Mollafilabi & Khorramdel,
 .)2016كوچكي و همكاران ( )Koocheki et al., 2016با
بررسي دو ساله اثر اسید هیومیک و اندازه بنه بر عملكرد كالله
زعفران نشان دادند كه عملكرد كالله نسبت به عدم مصرف
اسید هیومیک افزایش نشان داد .گلزاري جهانآبادي و
همكاران ( )Golzari Jahan Abadi et al., 2017با بررسي
تأثیر كاربرد منابع كودي شامل سه لیتر در هكتار آمینوپالیس،
چهار لیتر در هكتار اسید هیومیک و  50كیلوگرم در هكتار
یارامیالكمپلكس بر خصوصیات رویشي و صفات كیفي گیاه
زعفران بیان داشتند كه حداكثر تعداد برگ ،وزن تر و خشک
برگ و تعداد بنه دختري در تیمار اسید هیومیک حاصل شد.
لذا با توجه به جایگاه استراتژیک زعفران در كشاورزي ایران و
نظر به اهمیت بهبود روشهاي تولید و تغذیه این گیاه
ارزشمند ،به شكلي كه از یکسو سازگار با اصول اكولوژیک
بوده و از طرفي دیگر ،كمیت و كیفیت تولید محصول را
تضمین نماید ،در این تحقیق اثرات كاربرد اسید هیومیک در
سطوح مختلف به صورت مصرف خاكي و محلولپاشي بر
زعفران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش با هدف ارزیابي اثر كاربرد اسید هیومیک بر میزان
عملكرد كمي گیاه زعفران در مزرعهاي در منطقه بیلهوار
استان كرمانشاه با عرض جغرافیایي  39درجه و  22دقیقه و
 41/2ثانیه شمالي و طول جغرافیایي  48درجه و  20دقیقه و
 18/7ثانیه شرقي و با ارتفاع  1062متر از سطح دریا ،طي
سال زراعي  1394-95و  1395-96به اجرا درآمد.

گردکانه و همکاران :اثر کاربرد اسید هیومیک به صورت خاکي و محلولپاشي بر ویژگيهای کمي و کیفي زعفران73...

شكل  .1اندارهگیری صفات کمی (تعداد گل ،عملكرد گل تر ،عملكرد کالله تر ،قطر بنه ،وزن بنه و طول برگ) زعفران.
Figure 1. Measurement of quantitative traits (number of flowers, fresh flower yield, fresh stigma yield, corm
diameter, corm weight and leaf length) of saffron.

جهت تعیین عناصر غذایي موجود در خاك یک نمونه مركب
خاك جهت تجزیههاي شیمیایي و فیزیكي برداشته و مقدار

عناصر در آن اندازهگیري شد .نتایج تجزیه خاك محل آزمایش
در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  .1خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك
Table 1. Physical and chemical properties of soil
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در این تحقیق اسید هیومیک گرانوله (اسید هیومیک 85
درصد محصول شركت صنعت سبز ایرانیان) و سافرون (18
درصد اسید فولیک ،هشت درصد اسید هیومیک ،پنج درصد
پتاسیم و یک درصد آهن ،محصول شركت دانش بنیان شیمي
گل) استفاده شد .آزمایش مزرعهاي كشت زعفران به صورت
فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوكهاي كامل تصادفي در سه
تكرار اجرا شد .اسید هیومیک مورد استفاده در این تحقیق به
دو فرم گرانوله (مصرف خاكي) و اسید هیومیک سافرون
محلول در آب (به صورت محلولپاشي) استفاده شد .فاكتورهـا
شامل چهار سطح مختلف اسید هیومیک سافرون ( 2 ،1 ،0و
 3لیتر در هكتار) و چهار سطح اسید هیومیک گرانوله (،10 ،0
 20و  30كیلوگرم در هكتار) در نظر گرفته شد.
در سال  1394بنه زعفران رقم قائن از شهرستان قائنات
خریداري شد و بنههاي درشتتر ،سالمتر و بدون زخم و
خراشیدگي و عاري از هر نوع بیماري و با وزن بین  8تا
10گرم انتخاب شدند .بنهها قبل از كاشت با سم قارچكش
مانكوزب (پودر  80درصد) محصول شركت تولید فرآوردههاي
شیمیایي ایران به نسبت دو در هزار ضدعفوني و سپس خشک
شدند .در موقع كاشت ،پولک یا الیه خشک كف بنه به همراه
مقداري از پوسته آزاد روي بنه جدا شد تا جذب آب بوسیله
بنه آسانتر و جوانهزدن آن سریعتر انجام شود & (Behnia
) .Mokhtari, 2010كشت به صورت دستي انجام شد .پس از
آمادهسازي بستر ،بنهها در كرتهایي با مساحت  10مترمربع
(دو متر عرض و پنج متر طول) و تراكم  100عدد در مترمربع،
بافاصله بین و روي ردیف به ترتیب  20و  5سانتيمتر و عمق
 15سانتيمتر با دست در شهریور ماه  1394كاشته و بالفاصله
آبیاري انجام و دو هفته بعد نیز آبیاري تكرار شد .آبیاري سوم
بعد از برداشت گلها صورت گرفت.
در طول دوره رشد كلیه عملیات زراعي در مرحله داشت
شامل مبارزه با علفهاي هرز و سلهشكني به صورت دستي به
طور منظم و یكنواخت براي كرتها انجام گرفت .استفاده از
چهار سطح اسید هیومیک گرانوله ( 20 ،10 ،0و  30كیلوگرم
در هكتار) در تاریخ  17اسفند  1394به صورت خاكي همزمان
با سلهشكني با خاك مخلوط شد كه در شاهد فقط سلهشكني
انجام گردید و در  19اسفند  1394اسید هیومیک سافرون
(صفر 2 ،1 ،و  3لیتر در هكتار) به صورت محلولپاشي با

سمپاش پشتي  20لیتري مدل سولو  416ساخت آلمان با
فشار  4/3و دبي  1/42لیتر در دقیقه با مصرف  200لیتر آب
در هكتار انجام شد و در شاهد فقط با آب محلولپاشي صورت
گرفت .پس از كاشت و مراحل نگهداري و داشت ،در سال دوم
(پاییز  )1395پس از ظهور گلها ،از اواسط تا اواخر آبان ماه
گلها روزانه جمعآوري و صفات كمي (تعداد گل ،عملكرد گل
تر ،عملكرد كالله تر ،قطر بنه ،وزن بنه ،طول برگ و عملكرد
كالله خشک) ،اندازهگیري شد.
جهت اندازهگیري تركیبات كیفي موجود در كالله ،روش
استاندارد ملي ایران ) (INS, 2006مورد استفاده قرار گرفت.
براساس این روش 500 ،میليگرم نمونه كالله پودر شده با
استفاده از آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد؛ سپس این
تركیب به مدت  20دقیقه در تاریكي با كمک دور متوسط
همزن مغناطیسي حل شد و میزان جذب در طیفهاي 257
(پیكروكروسین)( 330 ،سافرانال) و ( 440كروسین) نانومتر
توسط دستگاه اسپكتروفتومتر (مدل  )T80+ UV. Visقرائت
شد .عدد به دست آمده در معادله ( )1قرار داده و به ترتیب
مقادیر پیكروكروسین ،سافرانال و كروسین محاسبه گردید .در
این رابطه :X ،مقدار تركیب كیفي مشخص با واحد درصد:A ،
میزان جذب خوانده شده از دستگاه اسپكتروفتومتر در طول
موج مربوطه و  :Mوزن خشک كالله با واحد میليگرم ميباشد
).(INS, 2006
A
()1
X
100
M

به منظور اندازهگیري میزان غلظت فسفر از روش وانادات-
مولیبدیت ( )Page et al., 1982و غلظت آهن ،روي ،مس و
منگنز در برگ پس از تهیه عصاره از طیف سنجي جذب اتمي
شعلها ي)Model AA-670; Shimadzu Co., Japan( 1
استفاده شد.
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار MSTATC
انجام شد .مقایسه میانگین دادهها به روش آزمون چند
دامنهاي دانكن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

1- Atomic absorption spectrophotometry
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نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه اثر اسید هیومیک
مورد استفاده در این تحقیق به دو فرم گرانوله با مصرف خاكي
و اسید هیومیک سافرون به صورت محلولپاشي و همچنین اثر
متقابل اسید هیومیک گرانوله در اسید هیومیک سافرون بر

صفات كمي (تعداد گل ،عملكرد گل تر ،عملكرد كالله تر ،قطر
بنه ،وزن بنه ،طول برگ و عملكرد كالله خشک) ،صفات كیفي
موجود در كالله (پیكروكروسین ،سافرانال و كروسین) و غلظت
عناصر غذایي برگ (فسفر ،آهن ،روي ،مس و منگنز) در سطح
یک درصد معنيدار بود (جدولهاي  4 ،2و .)6

جدول  .2تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای اسید هیومیک بر خصوصیات مختلف زعفران
Table 2. Analysis of variance for effects of humic acid treatments on different characteristics of saffron
میانگین مربعات
درجه
Mean of squares
منابع تغییرات
آزادی
عملكرد گلتر
عملكرد کالله خشک عملكرد کالله تر
قطر بنه
تعداد گل
Source of variation
df

Corm
diameter

Dry yield of
stigma

Fresh yield of
stigma

Fresh yield
of flower

Number of flower

0.07ns

0.01ns

0.02ns

5.42ns

8684.15ns

2

**233.80

**1.34

**42.05

**1384.85

**6695703821.91

3

**73.04

**0.24

**11.64

**254.59

**109285715.47

3

Humic acid as spray
)application (P

**5.76

*0.01

**0.24

**3.77

**2357416.26

9

S× P

0.06

0.01

0.07

2.84

5461.52

30

خطاي آزمایش

4.64

3.29

3.68

2.03

4.04

_

بلوك
Block

اسید هیومیک خاكي
Humic acid as soil
)application (S

اسید هیومیک محلولپاشي

Error

ضریب تغییرات
)CV (%

** :معنيدار در سطح احتمال یک درصد :* ،معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و  ns:غیرمعنيدار.
**: Significant at 1% probability level, *: Significant at 5% probability level, ns: not significant.

تعداد گل
مقایسه میانگین تعداد گل نشان داد كه با مصرف توأم 20
كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله و دو لیتر سافرون بیشترین
تعداد گل در هكتار ( 20/18گل در متر مربع) به دست آمد
كه مقایسه آن با شاهد بهصورت معنيداري تفاوت نشان داد
(جدول  .)3استفاده از كود اسید هیومیک با تركیب 20
كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله بهصورت مصرف خاكي و دو
لیتر سافرون در هكتار به روش محلولپاشي در مقایسه با
شاهد سبب افزایش  42/73درصد در تعداد گل در هكتار شد.
از اینرو ،به نظر ميرسد اسید هیومیک با تأثیر بر رشد رویشي

سبب افزایش تعداد و اندازه بنه زعفران شده در نهایت،
توانسته سبب افزایش تعداد گل گردد .در بررسيهاي مشابه،
تأثیر اسید هیومیک نقش تغذیه كودي ( Kuntal et al.,
 )2007در افزایش صفات كمي و كیفي بسیار مهم و تأثیرگذار
ميباشد .كوچكي و همكاران ( )Koocheki et al., 2009با
مطالعه اثر كودهاي بیولوژیک نیتروكسین و كودهاي شیمیایي
دریافتند كه كاربرد كود زیستي موجب افزایش تعداد گل
ميشود .در بررسي دیگري نتیجه گرفته شد كه با افزایش
تراكم كاشت و كاربرد كودهاي آلي تعداد گل زعفران افزایش
یافت (.)Koocheki et al., 2014
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جدول  .3مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای اسید هیومیک بر خصوصیات مختلف زعفران
Table 3. Mean comparisons for effect of humic acid treatments on different characteristics of saffron
قطر بنه
Corms
diameter
)(mm
31.13 o
31.94 n
34.24 l
32.30 n
34.93 k
33.41 m
37.53 h
38.61 g
35.35 j
36.11 i
41.60 d
42.79 c
39.90 f
40.80 e
44.89 b
45.74 a

عملكرد کالله

عملكرد

خشک

کالله تر

Dry yield of
stigma
)(kg.ha-1
1.37 e
1.44 e
1.57 de
1.62 de
1.47 e
1.53 e
1.69 cde
1.75 cde
2.07 abcd
2.15 abc
2.35 ab
2.45 a
1.56 de
1.63 de
1.80 cde

Fresh yield
of stigma
)(kg.ha-1
4.57 i
4.98 i
5.58 h
5.96 gh
4.67 i
5.58 h
6.30 g
6.92 f
7.57 e
8.87 c
9.55 b
10.52 a
6.97 f
8.13 d
8.72 c

50.19 k
53.43 j
55.97 i
58.84 gh
56.84 hi
60.72 g
63.76 f
67.21e
72.86 d
77.72 c
81.52 b
85.84 a
64.89 f
69.12 e
72.43 d

1.89 bcde

9.55 b

76.19 c

عملكرد گلتر
Fresh yield
of flower
)(kg.ha-1

تعداد
گل×1000

اسید هیومیک

اسید هیومیک

محلولپاشی

خاکی

Spray humic
)acid (l.ha-1

Soil humic
)acid (kg.ha-1

Number of
flower per
ha×1000
*141.41 l
144.00 kl
144.82 jk
147.14 j
156.44 i
158.58 hi
159.63 h
162.21 g
193.20 c
194.80 bc
197.33 b
201.83 a
180.00 f
182.23 ef
183.57 e

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

188.61 d

3

0

10

20

30

*حرف مشابه در هر ستون ،نشان دهنده عدم تفاوت معنيداري بین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد ميباشند.
*In each column, means with the same letters are not significantly different among treatments at the levels of 5% probability
level.

عملكرد گلتر

موجب بهبود عملكرد كمي و كیفي گیاه ميشود ( & Zhang

نتایج مقایسه میانگین نشان داد كه مصرف اسید هیومیک
گرانوله و مایع موجب افزایش عملكرد گلتر شد و بیشترین
عملكرد گلتر در تیمار تلفیقي  20كیلوگرم اسید هیومیک
گرانوله و سه لیتر سافرون به دست آمد .استفاده از تیمار
تلفیقي فوق نسبت به شاهد باعث افزایش  71/03درصد در
تولید گلتر شد (جدول  .)3همچنین گزارش شده كه كاربرد
سطوح اسید هیومیک وزن گل تر را به طور قابل مالحظهاي
در مقایسه با عدم مصرف اسید هیومیک افزایش داد
( .)Koocheki et al., 2016اسید هیومیک با افزایش
حاصلخیزي خاك و بهبود خصوصیات فیزیكي و شیمیایي
خاك مانند نفوذپذیري ،تهویه ،دانهبندي ،ظرفیت نگهداري آب
در خاك ،تحرك و در دسترس قرار دادن مواد غذایي ( Khan
 )et al., 2012و از طریق فعالیت شبه هورموني ميتواند سبب
افزایش مواد مؤثره در گیاه گردد و همچنین اسید هیومیک
عموماً مانند تنظیمكنندههاي رشد اكسین و سیتوكنین عمل
ميكند و سبب بهبود تحمل به تنشهاي مختلف و در نهایت،

.)Schmidt, 2000
عملكرد کالله تر و خشک
نتایج مقایسه میانگین (جدول  )3نشان داد كه عملكرد كالله
تر تحت تأثیر مقدار اسید هیومیک گرانوله و سافرون قرار
گرفت ،بهطوريكه با افزایش میزان مصرف اسید هیومیک
گرانوله و سافرون مقدار این شاخص افزایش یافت .بیشترین
عملكرد كالله تر در تیمار تلفیقي  20كیلوگرم اسید هیومیک
گرانوله و سه لیتر سافرون به میزان  10/52كیلوگرم در هكتار
به دست آمد كه استفاده از این تركیب اسید هیومیک
بهصورت خاكي و محلولپاشي سبب افزایش  130/2درصد
عملكرد كالله تر نسبت به شاهد شد .نتایج مقایسه میانگین
نشان داد كه بیشترین عملكرد كالله خشک در تلفیق 20
كیلوگرم در هكتار اسید هیومیک گرانوله و سه لیتر سافرون
در هكتار به روش محلولپاشي به دست آمد .استفاده از این
تیمار سبب افزایش تولید كالله خشک از  1/37كیلوگرم در

گردکانه و همکاران :اثر کاربرد اسید هیومیک به صورت خاکي و محلولپاشي بر ویژگيهای کمي و کیفي زعفران77...
هكتار به  2/45كیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد شد كه
افزایش  78/8درصد را نشان داد .از اینرو ،به نظر ميرسد
اسید هیومیک با تأثیر بر رشد رویشي سبب بهبود رشد زایشي
و در نتیجه افزایش متوسط وزن كالله ،تعداد و عملكرد گل
شده و در نهایت ،توانسته سبب افزایش عملكرد كالله گردد.
در بررسيهاي مشابه ،تأثیر اسید هیومیک بر عملكرد كالله
زعفران مثبت گزارش شده است به نحويكه كوچكي و
همكاران ) (Koocheki et al., 2016با بررسي اثر كاربرد
اسید هیومیک و وزن بنه مادري در زعفران اعالم داشتند،
كاربرد اسید هیومیک اثرات قابل مالحظهاي بر عملكرد كالله
تر و خشک در هر دو سال آزمایش داشت ،به طوریكه در دو
سال اجراي طرح عملكرد كالله به ترتیب  154و  92درصد
نسبت به شاهد افزایش نشان داد .همچنین گلزاري جهان-
آبادي ) (Golzari Jahan Abadi, 2016طي مطالعهاي دو
ساله گزارش نمود كه مصرف اسید هیومیک سبب افزایش
عملكرد كالله گردید ،به طوریكه بیشترین عملكرد خشک
كالله در شرایط مصرف اسید هیومیک و كمترین آن مربوط به
شاهد بود .حیدري و خلیلي )(Heidari & Khalil, 2014
نیز اسید هیومیک را به عنوان یكي از عوامل محرك رشد
رویشي ،بهبود رشد زایشي و افزایش عملكرد كمي و كیفي در
زعفران معرفي نمودند كه از طریق تشكیل كمپلكس بین اسید
هیومیک و یونهاي معدني ،تجزیه اسید هیومیک به آنزیمهاي
رشدي ) ،(Mart, 2007تأثیر بر تنفس و فتوسنتز (Ahmad
) et al., 2011و تحریک فعالیت هورمونها سبب افزایش
رشد و در نتیجه افزایش وزن خشک ميگردد (El -
.)Sherbeny et al., 2012
قطر و وزن بنه
مقایسه میانگین دادهها (جدول  )3نشان داد كه بیشترین قطر
بنه با  45/74میليمتر در تیمار  30كیلوگرم اسید هیومیک
گرانوله و سه لیتر سافرون در هكتار به دست آمد كه نشان از
افزایش  46/93درصد نسبت به شاهد است .نتایج مقایسه
میانگین (جدول  ) 5نشان داد كه بیشترین صفت وزن متوسط
بنه با  1252گرم در مترمربع با افزایش  65/8درصد نسبت به
شاهد ،تحت تأثیر  30كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله در
هكتار و سه لیتر سافرون در هكتار به دست آمد .نتایج به

دست آمده نشان داد كه تیمار محلولپاشي اثر معنيداري بر
طول و قطر بود .مشابه نتایج این آزمایش ،نتایج تحقیق
احمدي و همكاران ( )Ahmadi et al., 2018بیانگر تأثیر
معنيدار تیمار اسید هیومیک بر متوسط قطر بنه دختري بود.
ریوندي و همكاران ( )Rivandi et al., 2016نشان دادند كه
مصرف اسید هیومیک نسبت به كودهاي شیمیایي سبب
افزایش وزن بنه زعفران گردید .عثمانيرودي و همكاران
) (Osmani Roudi et al., 2015با بررسي اثر سطوح
مختلف اسید هیومیک و كود دامي بر صفات رویشي زعفران
دریافتند كه مصرف  40لیتر در هكتار اسید هیومیک سبب
افزایش وزن بنه شد .همچنین كوچكي و همكاران
( )Koocheki et al., 2016نشان دادند كه مصرف 20
كیلوگرم در هكتار اسید هیومیک بیشترین تعداد و وزن كل
بنه در زعفران را منجر شد كه با نتایج این تحقیق مطابقت
دارد .اسید هیومیک بهعنوان یک اسیدآلي بدون اثرات زیست-
محیطي باعث بهبود ساختار فیزیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي
خاك شده و به دلیل دارا بودن تركیبات هورموني ،اثرات مثبت
قابل مالحظهاي بر شاخصهاي كمي و كیفي محصوالت
كشاورزي دارد ( .)Sabzevari et al., 2010بههمین دلیل
محلولپاشي اسید هیومیک به طور معنيداري وزن بنه زعفران
را تحت تأثیر قرار داد.
طول برگ
در خصوص بررسي تأثیر اسید هیومیک گرانوله و سافرون بر
طول برگ زعفران ،نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اسید
هیومیک گرانوله× سافرون بر روي صفت طول برگ زعفران
نشان داد كه بیشترین طول برگ با  50/8سانتيمتر تحت
تأثیر میزان مصرف  20كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله در
هكتار و دو لیتر سافرون در هكتار و كمترین آن نیز طول
 25/1سانتيمتر براي شاهد به دست آمد؛ به طوريكه این
تیمار  102/5درصد طول برگ را نسبت به شاهد فزایش داد.
(جدول  .)5مشابه با نتایج این تحقیق ،عثمانيرودي و
همكاران ) (Osmani Roudi et al., 2015و مالفیالبي و
خرمدل ) (Mollafilabi & Khorramdel, 2016تأثیر اسید
هیومیک بر طول برگ زعفران را مثبت گزارش كردند.
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 تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای اسید هیومیک بر خصوصیات مختلف زعفران.4 جدول
Table 4. Analysis of variance effect of humic acid treatments on different characteristics of saffron
میانگین مربعات
منابع تغییرات
درجه آزادی
Mean of squares
وزن بنه
طول برگ
کروسین
سافرانال
پیكروکروسین
Source of variation
df
بلوك
Block

اسید هیومیک خاكي
Humic acid as soil
application (S)

اسید هیومیک محلولپاشي
Humic acid as spray
application (P)
S× P

خطاي آزمایش
Error

ضریب تغییرات
Cv (%)

Corms weight

Leaf length

Crocin

Safranal

Picrocrocin

2

429.77ns

0.10ns

0.123ns

0.10ns

0.16ns

3

320461.52**

559.44**

37.31**

8.45**

10.94**

3

40843.47**

108.13**

4.87**

0.66**

5.45**

9

11552.02**

131.39**

4.07**

4.33**

4.07**

30

201.06

0.07

0.05

0.03

0.04

__

3.41

3.75

2.42

2.12

4.06

. غیرمعنيدارns:  معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و:* ، معنيدار در سطح احتمال یک درصد:**
**: Significant at 1% probability level, *: Significant at 5% probability level, and ns: not significant.
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Table 5. Mean comparisons for effect of humic acid treatments on different characteristics of saffron

اسید
اسید هیومیک

هیومیک

خاکی

محلولپاشی

Soil humic
acid (kg.ha-1)

0

10

20

30

Spray
humic acid
(l.ha-1)
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

وزن بنه

طول برگ

کروسین

سافرانال

پیكروکروسین

Corms weight
(g.m-2)

Leaf length
(cm)

Crocin
(%)

Safranal
(%)

Picrocrocin
(%)

755.35 m*
782.33 l
816.00 k
885.73 i
855.70 j
904.32 i
1027.00 f
932.73 h
1060.00 e
980.77 g
1175.00 c
1196.00 c
1081.00 e
1222.00 b
1121.00 d
1252.00 a

25.08 p
25.58 o
29.97 k
26.22 n
27.05 m
30.76 j
32.67 h
35.53 g
28.43 l
31.55 i
48.28 b
50.79 a
46.15 c
43.09 d
36.12 f
38.80 e

7.21 j
7.66 i
8.62 fg
8.15 h
8.43 gh
9.18 de
10.34 c
9.35 d
10.11 c
11.15 b
14.26 a
11.03 b
8.83 ef
8.00 de
7.04 jk
6.70 k

7.19 gh
7.64 ef
8.88 b
7.48 fg
7.48 fg
8.32 c
8.65 b
11.59 a
8.11 c
7.79 de
8.20 c
7.43 fgh
8.06 cd
7.14 h
6.47 i
6.21 i

8.71 gh
9.12 ef
10.54 b
8.93 fg
8.94 fg
9.89 c
13.61 a
10.27 b
9.73 c
9.28 de
9.75 c
8.87 fgh
9.60 cd
8.54 h
7.79 i
7.47 i

. نشان دهنده عدم تفاوت معنيداري بین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد ميباشند،*حرف مشابه درهرستون
*In each column, means with the same letters are not significantly different among treatments at the levels of 5%.

گردکانه و همکاران :اثر کاربرد اسید هیومیک به صورت خاکي و محلولپاشي بر ویژگيهای کمي و کیفي زعفران79...
گلزاري جهانآباد و همكاران ( Golzari Jahan Abadi et

 )al., 2017با بررسي تأثیر كاربرد برخي منابع كودي و وزن
بنه مادري بر خصوصیات رویشي و صفات كیفي گیاه زعفران
بیان داشتند كه حداكثر تعداد برگ ،وزن تر و خشک برگ و
تعداد بنه دختري در تیمار اسید هیومیک و وزن بنه
مادري 10تا  15گرم حاصل شد .از اینرو ،به نظر ميرسد
اسید هیومیک با تأثیر بر رشد رویشي سبب بهبود رشد زایشي
و در نتیجه افزایش متوسط وزن كالله ،تعداد و عملكرد گل
شده و در نهایت ،توانسته سبب افزایش عملكرد كالله گردد.
حیدري و خلیلي ) (Heidari & Khalil, 2014نیز اسید
هیومیک را به عنوان یكي از عوامل محرك رشد رویشي ،بهبود
رشد زایشي و افزایش عملكرد كمي و كیفي در انواع گیاهان
معرفي نمودند كه از طریق تشكیل كمپلكس بین اسید
هیومیک و یونهاي معدني ،تجزیه اسید هیومیک به آنزیمهاي
رشدي ) ، (Mart, 2007تأثیر بر تنفس و فتوسنتز (Ahmad
)et al., 2011و تحریک فعالیت هورمونها ( El -Sherbeny
 )et al., 2012سبب افزایش رشد و در نتیجه افزایش وزن
خشک ميگردد.
صفات کیفی (کروسین ،پیكروکروسین و سافرانال)
مقایسه میانگین دادهها (جدول  )5نشان داد كه اثر مصرف
اسید هیومیک گرانوله به صورت خاكي و سافرون مایع بر
شاخصهاي كیفي كالله شامل مؤلفههاي رنگ (كروسین)،
طعم (پیكروكروسین) و عطر (سافرانال) مؤثر بود .و بیشترین
میزان پیكروكروسین در تیمار مصرف  10كیلوگرم اسید
هیومیک گرانوله و دو لیتر سافرون حاصل شد .نتایج آزمایشات
نشان داد كه استفاده از تیمار  10كیلوگرم اسید هیومیک
گرانوله و دو لیتر كود مایع سافرون در هكتار سبب شد تا
مقدار پیكروكروسین نسبت به شاهد  56/25درصد افزایش
پیدا كند .مقایسه میانگین دادهها نشان داد كه بیشترین میزان
سافرانال در تیمار مصرف  10كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله و
سه لیتر سافرون حاصل شد كه سبب افزایش  61/19درصد
سافرانال نسبت به شاهد شد .هم چنین نتایج مقایسه میانگین
دادهها نشان داد كه میزان كروسین موجود در زعفران به
صورت معنادار تحت تاثیر میزان اسید هیومیک مصرفي به
صورت خاكي و محلولپاشي قرارگرفت؛ به طوريكه بیشترین
مقدار كروسین در تیمار  20كیلوگرم اسید هیومیک گرانوله و

دو لیتر سافرون حاصل شد .به طوريكه این تیمار 97/87
درصد مقدار كروسین را نسبت به شاهد فزایش داد .تور و
همكاران ( )Toor et al., 2006گزارش كردند كه به خاطر
استفاده از كودهاي آلي ،قند و كربن در گیاه افزایش ميیابد و
قند اضافي تولید شده در گیاه ،در ساختمان متابولیتهاي
ثانویه و مواد مؤثره استفاده ميشود كه در نهایت ،باعث افزایش
این تركیبات در گیاه ميگردد .احمدي و همكاران (2018
 )Ahmadi et al.,نیز گزارش كردند كه با مصرف  15كیلوگرم
در هكتار اسید هیومیک میزان پیكروسین ،سافرانال و كروسین
به طور معنيداري افزایش یافت .تحقیقات بسیاري به نقش
كودهاي غیرشیمیایي در افزایش متابولیتهاي ثانویه زعفران
اشاره دارد ( Rasouli et al., 2015; Heidari et al.,
 )2014نتایج گلزاري جهانآبادي ( Golzari Jahan Abadi,
 )2016بیانگر تأثیر معنيدار اسید هیومیک و كودهاي زیستي
بر متابولیتهاي ثانویه زعفران بود.
عناصر برگ
نتایج مقایسه میانگین (جدول  )7اثر متقابل استفاده از كود
اسید هیومیک به دو فرم اسید هیومیک گرانوله و مایع بر
عناصر موجود در برگ زعفران نشان داد كه تیمار مصرف
تلفیقي اسید هیومیک گرانوله خاكي و سافرون بهصورت
محلولپاشي در مقایسه با شاهد ،باعث افزایش میزان عناصر
موجود در برگ زعفران شد و در همه تیمارها با افزایش مقدار
اسید هیومیک گرانوله خاكي و سافرون بهصورت محلولپاشي،
میزان عناصر موجود در برگ زعفران نیز افزایش یافت به
طوريكه تیمار مصرف تلفیقي  30كیلوگرم در هكتار اسید
هیومیک گرانوله خاكي و سه لیتر سافرون بهصورت محلول-
پاشي در هكتار بیشترین تأثیر را در میزان عناصر موجود در
برگ زعفران داشت و در مقایسه با شاهد موجب افزایش
 65/76درصدي آهن 9/69 ،درصدي روي 130/62 ،درصدي
فسفر 111/87 ،درصدي مس و  144/88درصدي منگنز
موجود در برگ شد .به نظر ميرسد افزایش میزان عناصر
غذایي در برگ در اثر مصرف اسید هیومیک را ميتوان به
قابلیت اسید هیومیک در كالت كردن عناصر از جمله نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم و آهن و افزایش جذب این مواد توسط زعفران
شده است (.)Santiago et al., 2009
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Table 6. Analysis of variance effect of humic acid treatments on leaf elements of saffron
میانگین مربعات
درجه
منابع تغییرات
Mean of squares
آزادی
آهن
روی
فسفر
مس
Source of variation
df

منگنز

Fe

Zn

P

Cu

Mn

2

663.52 ns

0.24 ns

145.83 ns

0.01 ns

2.69 ns

3

294064.35**

135.54**

346440.97**

46.48**

618.64**

-اسید هیومیک محلول
پاشي

3

162121.08**

51.66**

153068.75**

17.49**

569.30**

Humic acid as spray
application (P)
S× P

9

15039.80**

0.66**

3103.94**

1.54**

41.99**

خطاي آزمایش

30

638.17

0.21

143.47

0.01

2.48

__

2.11

5.90

3.61

3.48

4.18

بلوك
Block

اسید هیومیک خاكي
Humic acid as soil
application (S)

Error

ضریب تغییرات
CV (%)

. غیرمعنيدارns:  معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و:* ، معنيدار در سطح احتمال یک درصد:**
**: Significant at 1% probability level, *: Significant at 5% probability level, and ns: not significant.
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Table 7. Mean comparisons for effect of humic acid treatments on leaf element of saffron
اسید هیومیک خاکی

اسید هیومیک

آهن

روی

فسفر

مس

منگنز

Soil humic acid
(kg.ha-1)

Spray محلولپاشی

Fe
(mg.kg-1)

Zn
(mg.kg-1)

P
(μg.kg-1)

Cu
(mg.kg-1)

Mn
(mg.kg-1)

872.33 g*
890.32 g
985.00 f
1176.00 e
914.33 g
1210.00 de
1277.00 c
1306.00 c
1215.00 de
1224.00 d
1380.00 b
1392.00 b
1231.00 d
1292.00 c
1312.00 c
1446.00 a

10.31 j
10.72 j
12.51 h
14.26 g
11.60 i
12.18 hi
12.59 f
16.50 e
15.26 f
16.66 e
18.21 c
19.52 b
17.12 de
17.83 cd
21.07 a
21.68 a

480.00 l
516.77 k
590.00 i
670.00 h
543.33 j
573.33 i
723.37 g
760.00 f
710.00 g
753.33 f
903.38 d
936.70 c
806.76 e
816.71 e
1033.00 b
1107.00 a

6.98 o
7.68 n
8.54 l
8.84 k
8.15 m
8.98 j
10.21g
9.63 h
9.16 i
10.79 f
11.13 e
11.61 d
9.63 h
12.58 c
13.36 b
14.81 a

20.92 h
22.04 h
27.93 g
39.82 de
23.53 h
38.3 2 ef
42.51 cd
44.32 c
36.87 f
37.43 ef
47.13 b
47.89 b
37.83 ef
41.67 cd
42.89 c
51.23 a

0

10

20

30

Humic acid (l.ha-1)
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

. نشان دهنده عدم تفاوت معنيداري بین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد ميباشند،*حرف مشابه در هر ستون
*In each column, means with the same letters are not significantly different among treatments at the levels of 5% probability
level.
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Aiken et (  مس و سایر عناصر اشاره كرد، آهن، كلسیم،روي

.)al., 1985
نتیجهگیری
در تحقیق حاضر اثر اسید هیومیک در دو حالت خاكي و مایع
 كیفي و عناصر موجود در،سافرون نشان داد كه عملكرد كمي
برگ زعفران به طور معنيداري تحت تأثیر نوع و مقدار اسید
 نتایج نشان داد استفاده از.هیومیک بهكار رفته قرار گرفت
،اسید هیومیک در مقایسه با شاهد سبب افزایش تعداد گل
 قطر، عملكرد كالله خشک، عملكرد كالله تر،عملكرد گلتر
 كروسین، سافرانال، پیكروكروسین، طول برگ، وزن بنه،بنه
 كیلوگرم اسید30  تیمار مصرف تلفیقي.نسبت به شاهد شد
هیومیک گرانوله در هكتار و سه لیتر سافرون در هكتار
بیشترین تأثیر را در میزان عناصر موجود در برگ زعفران
 مس، فسفر، روي، بهطوريكه سبب افزایش عناصر آهن.داشت
.و منگنز موجود در برگ شد

) در تحقیقيHeidari et al., 2014( حیدري و همكاران
گزارش كردند كه كاربرد تلفیقي كودهاي زیستي و شیمیایي
باعث افزایش بیشتر عناصر غذایي در برگهاي زعفران
 همچنین آنها گزارش كردند كه اثر مثبت كود.ميشود
زیستي بر افزایش عناصر شیمیایي در برگ با افزایش كود
نیتروژن مبین آن است كه احتماالً كود زیستي شرایطي را در
خاك فراهم مينماید كه جذب عناصر غذایي باال ميرود و با
 میزان بهره وري از كود نیتروژن نیز باال،افزایش جذب عناصر
Asadi et al., 2007(  اسدي رحماني و همكاران.ميرود
) در تحقیقي گزارش كرد كه تجزیه مواد آلي خاكRahmani
توسط كودهاي زیستي منجر به آزادسازي و چرخه عناصر
 ماكوویاك و همكاران. فسفر و گوگرد ميشود،نیتروژن
) در تحقیقي به این نتیجهMackowiak et al., 2001(
رسیدند كه اسید هیومیک از طریق كالت كردن عناصركلسیم
و منیزیم در خاك باعث افزایش دسترسي ریشه به این عناصر
 از مزایاي مهم اسید هیومیک ميتوان به كالت.مي شود
، منیزیم، پتاسیم،كنندگي عناصر غذایي مختلف مانند سدیم
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Abstract
This study was done to evaluate the effects of humic acid on qualitative and quantitative properties of saffron
in two types of humic acid as solid and liquid (Saffron fertilizer ®). The factorial layout was carried out based
on a randomized complete block design with three replications in Billevar, Kermanshah province during
growing season of 2015-2016. Factors were four different levels of Saffron fertilizer ® (0, 1, 2 and 3 l.ha-1) and
four levels of solid humic acid (0, 10, 20 and 30 kg.ha-1). The results showed that humic acid application was
increased flower numbers.ha-1, fresh yield of flower, fresh yield and dried yield of stigma, weight and
diameter of daughter corms and leaf length compared to control up to 42.72, 44.46, 130.3, 78.61, 65.76, 49.93
and 102.5%, respectively. The highest treatment was 20 kg.ha-1 of solid humic acid+ 3 l.ha-1 of Saffron
fertilizer. Picrocrocin concentration was increased from 8.71 to 13.61% by using 10 kg.ha-1 of solid humic
acid and 2 l.ha-1 saffron. Ten kg.ha-1 of solid humic acid+ 3 l.ha-1 Saffron fertilizer had the most effective on
increasing of Safranal compared to control. This treatment increased Safranal from 7.19 to 11.59. Using of 20
kg.ha-1 of solid humic acid and 2 l.ha-1 Saffron fertilizer increased Crocin percentage from 7.208 to 14.26 in
comparison of control treatment. Also, the result showed that effects of humic acid on elements of leaves were
significant. In fusion treatment 30 kg.ha-1 of solid humic acid+ 3 l.ha-1 Saffron fertilizer Fe, Zn, P, Cu and Mn
were increased up to 39.67, 52.44, 110.28, 112.27 and 144.88%, respectively.
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