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 چکیده

ر كودهای شيميایي و آلي، آزمایشاي در ساال   های رشدی زعفران در حضو بررسي اثر رو  مصرف ریزجانداران مؤثر بر ویژگي منظور به

 كامال  یها بلوک پایه طر  قال  درخردشده  های كرتصورت  به آزمایش. در شهرستان ششتمد خراسان رضوی انجام شد  93 -39زراعي 

 مصارف  ف،مصار  عادم  ساطح  ساه  در (EM) ریزجانداران مؤثر مصرف رو  شامل آزمایش اصلي فاكتور. گردیداجرا  تكرار سه با تصادفي

 اسايد  خااكي  مصارف  مصارف،  عادم  سطح چهار در شيميایي و آلي كودهای مصرف شامل فرعي فاكتور و EM يپاش محلول و EM خاكي

نتایج نشان داد كه  .بودند TE+20 ,20 ,20 خاكي مصرف+  هيوميک اسيد خاكي مصرف و TE+20 ,20 ,20 كود خاكي مصرف هيوميک،

دار تعداد بنه، عملكرد بناه، وزن خشاک انادام     قرار نداد، اما باعث افزایش معني تأثير  بوته را تحت ارتفا EMپاشي  مصرف خاكي و محلول

پاشاي   متوسط وزن بنه در واكنش به مصرف خااكي و محلاول  . گردید EMهوایي و تعداد جوانه در هر بنه در مقایسه با شرایط عدم مصرف 

EM 49/ 1) هاوایي  انادام  خشاک  وزن و( مترمربعگرم در  9 1 /99)بنه  عملكرد ،(مربعمتر در 1  /99)بنه  تعداد بيشترین. كاهش یافت 

و بيشاترین متوساط وزن بناه     EMپاشي  در تيمار محلول( 68/8)، بيشترین تعداد جوانه در بنه EMمصرف خاكي  تيمار در( مترمربعگرم در 

و همچنين مصرف تلفيقي اسايد هيومياک و كاود     TE+20 ,20 ,20استفاده از كود . آمد دست به EMدر شرایط عدم مصرف ( گرم 1/5 )

20, 20, 20+TE هوایي و تعداد جوانه در بنه در مقایسه با شرایط عدم مصرف كود و   باعث افزایش تعداد بنه، عملكرد بنه، وزن خشک اندام

مصرف خااكي و  . دست آمديوميک بهبيشترین متوسط وزن بنه در تيمار مصرف خاكي اسيد ه. همچنين مصرف خاكي اسيد هيوميک گردید

با توجه به نتایج، مصرف خاكي . های رشدی زعفران به مصرف كودهای آلي و شيميایي گردید واكنش ویژگي باعث بهبود EMپاشي  محلول

EM  20 ,20 ,20و كود+TE باشد جهت توليد حداكثر عملكرد بنه در زعفران قابل توصيه مي. 

 

 .پاشي ود زیستي، عملكرد بنه، محلولاسيد هيوميک، ك :کلمات کلیدی
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كه تكثير آن از طریق بنه  است .Crocus sativas Lنام علمي 

یاي بااال،   زا اشاتغال زعفران به خاطر نياز آبي كم، . گيرد يمانجام 

ل شرایط ساخت زیساتي   ی خوب، تحمارزآوردرآمدزایي مناس ، 

هاا و آفاات، خاوا  دارویاي و      در برابر گرما و سارما و بيمااری  

زعفران گياهي . بوده است باارز غذایي، از دیرباز یک محصول 
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كناد و باا اتماام     يما های پایيزه رشاد   يبارندگاست كه با شرو  

لاذا ایان محصاول در    . یابد يمهای بهاره رشد آن خاتمه  يبارندگ

ای برخاوردار   یاژه وهای خراساان از جای ااه    انال وی كاشت است

كند كه در رقابت  يمعالوه بر این، در فصولي از سال رشد . است

تارین   كشت این گران. دارد كمتر با سایر گياهان از جنبه آب قرار

یاک   عناوان  به ادویه جهان در صنایع دارویي، غذایي و بهداشتي

باشاد   يما   رو باه گساتر   سااله  هماه گياه ساازگار در منطقاه،   

(Saeedi Rad & Mokhtarian, 2013.) 

جذب عناصر غذایي از خاک توسط زعفران بسيار كوتاه باوده  

مواد آلي و كودهای حيواني . باشد يمو عموماً در فصل سرد سال 

ماده آلي . هستند موردتوجهبه خاطر اثر سودمند در توليد زعفران 

آن نسابت باه   ميازان   اگرچه. ین اجزاء خاک استتر مهم یكي از

آن بار خصوصايات خااک باا      تاأثير بخش معدني كم است، اماا  

تركيباات  (. Farahmand Fard et al., 2012)اهميات اسات   

شوند و یكاي   ی خاكي و آبي یافت ميها طيمحهوموسي در تمام 

نتایج . باشند ی مواد آلي در سطح زمين ميها شكل نیتر فراواناز 

طریق كالت كردن عناصر نشان داده است كه مواد هيوميكي از 

مصارف، باعاث تساهيل جاذب      عناصر غذایي كم ژهیو بهغذایي، 

همچنين این مواد باعث ن هداری كربن . شوند يمتوسط گياهان 

خاک در دراز مادت، افازایش رشاد ریشاه و سااقه در گياهاان،       

افزایش جذب و همچنين ن هداری نيتاروژن، افازایش فتوسانتز،    

 Khatamian et) شوند يمو غيره  اه یماريبافزایش مقاومت به 

al., 2011 .) یاک اسايد آلاي حاصال از      عنوان بهاسيد هيوميک

ي طيمح ستیزهوموس و سایر منابع طبيعي، بدون اثرات مخرب 

در شارایط متغيار محيطاي     خصو  بهجهت باال بردن عملكرد، 

كاود آلاي    عناوان  باه لاذا از اسايد هيومياک    . باشد مؤثرتواند  مي

 (.Kafi et al., 2009)شود  مي برده نامت دوستدار طبيع

است كه بين ماده آلي خاک و عملكارد   نشان دادهها  بررسي

(. Munshi, 1994)زعفران همبست ي مثبت و باالیي وجود دارد 

كودهااای نيتروژنااي، فساافری و پتاساايمي و   تااأثيردر بررسااي 

اسات   شده دادههمچنين كاربرد كود گاوی بر توليد زعفران نشان 

هایي كه از نظر ماده آلي فقيرند، كاربرد كاود گااوی    در خاکكه 

 Behzad et)باشد  ین عامل افزایش در توليد زعفران ميتر مهم

al., 1992). موجا   زعفاران  گيااه  در آلاي  كودهای از استفاده 

 و شاده  هاا  بناه  خشاک  ماده درصد و و خشک تازه وزن افزایش

 است ممكن اثرات ینا كه دهد مي افزایش را بنه های یشهر ميزان

 باشاد  گيااه  بهتار  رشاد  نهایتااً  و خاک رطوبت افزایش يجهنت در

(Behdani et al., 2005 .)همكااااران و فااارد فرهمناااد 

(Farahmand Fard et al., 2011 ) از اساتفاده  كردناد  گزار 

 اثار  كمپوسات  ورماي  و كمپوسات  كودهای به نسبت دامي كود

 .است داشته رانزعف رویشي صفات نيز و عملكرد بر بهتری

، سات یز طيخطار بارای محا    كم كودهای از انوا   رید يكی

ریزجاناداران بار    تاأثير هاا از   كه در آن باشند يمي تسیكودهای ز

 حااوی  ،يتسا یكودهاای ز . شود يبهره برده م اهيو گ خاک روابط

 توانناد  يكاه ما   باشاند  يما  اهيا گ هیا در تغذ ديمف های زسازوارهیر

 هااا، باكتریهااا، قااار  ليااز قبهااای مختلااف ا باار گااروه مشااتمل

در  كودها نیامروزه استفاده از ا. ها و مانند آن باشندستينومياكت

از اثارات   اساتفاده  دار ویكشاورزی پا یسو جهت گام برداشتن به

كاود  (. Rasooli et al., 2013) اسات  شیها رو به افزا آن ديمف

EM بيولوژیک
ی هاواز  يبا نو  ارگانيسم هاوازی و   1  ی حاو 0

كه در تماس  يهن امو  كنند يمت كه در كنار یكدی ر فعاليت اس

با مواد آلي موجود در خاک قرار گيرند، انوا  ماواد ساودمند را در   

و باا تقویات سيساتم ریشاه زناي و قادرت        كنند يمخاک توليد 

ي و افزایش سيستم ایمني باعث مقاومت در برابر شرایط زن جوانه

(. Jahanban & Lotfifar, 2012) شاود  يما نامناس  محيطي 

 كننااادهفتوسااانتز هاااای یبااااكتر مانناااد يجاناااداران یااازر

(Rhodopseudomonas plastris و Rhodobacter 

                                                                                           
1- Effective Microorganisms 
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sphacrode )الكتوباساايل (Lactobacillus plantarum  و

Streptococcus lactis)، مخمرها (Saccharomyses spp. )

 دارانریزجان تركي  در( .Streptomyses spp) هااكتينوميست و

 را عملكرد ميزان و محصول سالمتي كه دارند وجود( EM)مؤثر 

 هاا  هورمون مانند زیستي فعال تركيبات توليد فتوسنتز، افزایش با

 های يماریب كنترل و فتوسنتزی مواد تجزیه در تسریع ها، آنزیم و

با توجه به اساتفاده از   (.Higa, 2000)بخشند  مي بهبود خاكزی،

های كشاورزی كاه  منبع تغذیه كربني در خاک عنوان بهمواد آلي 

قرار دهد،  تأثيررا تحت  ها سميكروارگانيمرشد و فعاليت  تواند يم

 ,.Rezvani Moghaddam et al)رضواني مقادم و همكااران   

پيشنهاد كردند در مدیریت تلفيقي كاوددهي الزم اسات   ( 2013

. شوندكار برده كودهای زیستي در زعفران همراه كودهای آلي به

زیستي و شيميایي فسفر بر عملكرد كماي   هایكود تأثيرارزیابي 

يمارهاای  داد كاه ت نشاان   و ميزان تركيبات مؤثره مهم زعفاران 

كودی بر طول كالله و خامه تازه، طول و تعداد بارگ، وزن بناه،   

عملكرد كالله و خامه، ميزان پيكروساين، ساافرانال و كروساين    

بيشترین ميزان ساافرانال و   .است  تهداری داش  معني تأثيرزعفران 

كيلوگرم در هكتار و  15كروسين در تيمار تلفيقي فسفر به ميزان 

 گارم در هكتاار حاصال شاد     51باه ميازان     كود زیستي بارور 

(Naghdibadi et al., 2011). همكاران و اميدی (Omidi et 

al., 2009 ) تنهایي به نيتروكسين كود مصرف كه كردند گزار 

 كاللاه  عملكرد دار معني افزایش ضمن تواند مي اوره با همراه یا و

 باه  منجار  ثانویه های متابوليت ميزان بر تأثير با زعفران، خامه و

 نتایج حاصال از پاژوهش   در .شود گياه این كيفي عملكرد بهبود

 كاربرد مثبت تأثير نيز( Nehvi et al., 2009) همكاران و نهوی

 زعفاران  گال  عملكارد  بار  بااكتر ازتو و كمپوسات  ورمي تركيبي

 .شد مشاهده

با توجه به اهميت گياه زعفران و گستردگي سطح زیر كشت 

آن در خراسان رضوی و شهرستان ششاتمد و از طرفاي محادود    

های تحقيقاتي در رابطاه باا بررساي اثار كودهاای       بودن فعاليت

بيولوژیک و آلاي بار خصوصايات مورفولوژیاک و عملكارد بناه       

 EMپاشي  هش حاضر اثر مصرف خاكي و محلولزعفران، در پژو

های رشدی گياه زعفاران در شارایط اساتفاده از كاود      بر ویژگي

 .شيميایي و اسيد هيوميک مورد بررسي قرار گرفت

 

 ها مواد و روش

در یاک مزرعاه زعفاران      93 -39سال زراعي  در آزمایش

 95جغرافياایي   عارض  باا  واقع در شهرستان ششاتمد،  چهارساله

 دقيقاه  46 و درجه 51جغرافيایي  طول دقيقه شمالي، 51 و درجه

ميان ين دما و . شد انجام دریا سطح از متر 958  ارتفا  شرقي و

گاراد   درجه سانتي 8 /8بارندگي ساالنه این شهرستان به ترتي  

 -91 عمق از از اجرای آزمایش، قبل. باشد متر مي ميلي 13 /5و 

 عمال  باه  یبردار نمونهش مورد آزمای خاک قطعه متری سانتي 1

بر اسااس  . تعيين شد خاک فيزیكي و شيميایي خصوصيات و آمد

 نتاایج . باود  شاني  لاوم  بافات  دارای خااک  نتایج آزمون خااک، 

 .است آمده  جدول  در خاک آزمایش ازآمده  دست به

 

 خصوصیات خاک محل انجام آزمایش -1جدول 

Table 1- Soil properties of experimental site 

 پتاسیم
K 

 فسفر
P 

 نیتروژن
N 

 شاخص واکنش هدایت الکتریکی بافت خاک کربن آلی

(mg.kg-1) (%) Organic Carbon (%) Soil texture EC (dS.m-1) pH 

123 6.8 0.035 0.39 Sandy loam 1.96 7.51 

 

 پایاه  طار   قالا   در های خرد شاده  كرتصورت  به آزمایش

 اصالي  فااكتور . شاد اجارا   رتكرا سه با تصادفي كامل یها بلوک

 ساه  در (EM)ریزجاناداران ماؤثر    مصرف رو  شامل آزمایش

 و EM يپاشا  محلاول  و EM خاكي مصرف مصرف، عدم سطح
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 چهاار  در شايميایي  و آلاي  كودهاای  مصرف شامل فرعي فاكتور

خااكي   مصرف هيوميک، اسيد خاكي مصرف مصرف، عدم سطح

TE+20 ,120 كود 
 ,20+  هيومياک  اسايد  خاكي مصرف و 1

20, 20+TE از متشاكل  آزمایش این در فرعي كرت هر. بودند 

 1  ردیااف روی فاصااله و متاار 5 طااول بااه كاشاات ردیااف 1 

 و آلاي  بيولوژیاک، ) مصارف  خااک  كودهای كليه. بود متر سانتي

مااه   بهمان  اواسط و( آب زا ) گل از پس مرحله، دو در( شيميایي

 EM پاشي محلول. دگرفتن قرار استفاده مورد آبياری آب با همراه

 خااک  كودهاای  اعماال  باا  همزماان ماوردنظر   های كرت در نيز

 درصاد  1  غلظات  باا  EM پاشي محلول. گرفت صورت مصرف،

 اسايد  هكتاار،  در ليتر 61 ميزان به مصرف خاک EM. شد انجام

 به TE+20 ,20 ,20كود  و هكتار در ليتر 1  ميزان به هيوميک

كاود   .گرفات  قارار  ساتفاده ا ماورد  هكتاار  در كيلوگرم 5  ميزان

مااورد اسااتفاده در ایاان پااژوهش، از شااركت    EMبيولوژیااک 

 در EMRO جهاني سازمان انحصاری پذیر پارس، نماینده امكان

 .ایران تهيه شد

هاای   كش اجتناب شد و علاف  در این آزمایش از كاربرد علف

تاره و   بناد، سالمه   روباهي، علف هفت هرز كه غالباً شامل پوآ، دم

 صاورت  بهي بودند در دو مرحله پس از اتمام گلدهي خردل وحش

در پایان فصل رشد و همزمان با تغيير رنا    .دستي وجين شدند

هاای ميااني    از ردیف مترمربعها، پس از حذف حاشيه، یک  برگ

كامل برداشت شد و جهات بررساي صافات باه      طور بههر كرت 

كش  از خط در آزمایش اه ابتدا با استفاده. آزمایش اه منتقل گردید

ها جهت تعيين  سپس برگ. گيری شد ها اندازه ميان ين طول برگ

درجاه   11سااعت باه آون باا دماای      48وزن خشک باه مادت   

هاا و   هاا، عملكارد بناه    تعداد كل بنه. گراد منتقل گردیدند سانتي

های  گيری و تعداد جوانه ها در واحد سطح اندازه ميان ين وزني بنه

 .مولد بنه دختری شمار  شد

                                                                                           
1- Trace element 

باا   هاا  ها، عمل تجزیاه واریاانس داده   آوری داده پس از جمع

 ها نياز باه كماک    انجام شد و ميان ين SASافزار  استفاده از نرم

درصاد ماورد    5ای دانكن و در ساطح احتماال    آزمون چند دامنه

نمودارهاای مربوطاه باا اساتفاده از برناماه      . مقایسه قرار گرفتند

EXCEL رسم گردید. 

 

 نتایج و بحث

 داد و عموکرد بنهتع

های آزماایش نشاان داد    نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

بار تعاداد بناه در     (EM)كه اثر رو  مصرف ریزجانداران مؤثر 

جادول  )دار شد  واحد سطح و همچنين عملكرد بنه زعفران معني

پاشااي ریزجانااداران مااؤثر، باعااث  مصاارف خاااكي و محلااول(.  

رد بنه در مقایساه باا تيماار عادم     دار تعداد و عملك افزایش معني

و عملكارد بناه   ( 1  /99)بيشاترین تعاداد   . گردید EMمصرف 

باه   EM، در تيماار مصارف خااكي    (مترمربعگرم در  9 1 /99)

 (.9جدول )دست آمد 

پاشاي آن در   نسابت باه محلاول    EMبرتری مصرف خاكي 

توان به وجود  رابطه با تعداد و عملكرد بنه محصول زعفران را مي

بساتری بارای تغذیاه     عناوان  بهاد آلي در خاک نسبت داد كه مو

هاا   ریزجانداران عمل نموده و باعث افزایش جمعيت و فعاليت آن

 ارگانيسم نو  1   حاوی EM بيولوژیک كود. گردد در خاک مي

 و كنناد  يما  فعاليت یكدی ر كنار در كه است هوازی بي و هوازی

 گيرناد،  قارار  خااک  رد موجاود  آلي مواد با تماس در كه يهن ام

 تقویات  باعاث  و كنناد  يما  تولياد  خاک در را سودمند مواد انوا 

 ایمناي  سيساتم  افازایش  و زناي  جواناه  قدرت زني، ریشه سيستم

 از بساياری  (.Jahanban & Lotfifar, 2012) شوند يمگياهان 

 بار  عاالوه  مزرعه خاک با EM تلقيح كه دهد يم نشان مطالعات

 دهاد  مي افزایش را خاک كيفيت ،محصول كمي و كيفي افزایش

(Higa & Parr, 1994.) 
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 تیمارهای مورد بررسی تأثیرتحت  های رشدی زعفران تجزیه واریانس ویژگی -2جدول 
Table 2- Analysis of variance for saffron growth characteristics as affected by studied treatments 

 منبع تغییرات

Source of variation 

درجه 

 آزادی
df 

 

 میانگین مربعات
Mean squares 

تعداد بنه در 

 مترمربع
No. corm.m2 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

 عملکرد بنه

Corm yield 

 متوسط وزن بنه

Average corm 

weight 

وزن خشک اندام 

 هوایی

Shoot dry 

weight 

تعداد جوانه 

 در بنه

No. bud per 

corm 

 تكرار
Replication 

2 43.75 55.68 38666.33 0.09 3.52 0.003 

رو  مصرف ریزجانداران 
 (A)مؤثر 

Application method 

of EM (A) 

2 8966.33** 58.78ns 180259.01* 0.75* 1454.79** 0.920* 

 خطای اصلي
Error a 

4 121.96 34.52 12918.83 0.08 15.96 0.077 

 (B) نو  كود 

Fertilizer type (B) 
3 12433.00** 17.78ns 365708.26** 3.50** 144.51** 0.715** 

A×B 6 3177.44** 57.04ns 103124.93** 2.22** 590.76** 0.684** 

 خطای فرعي
Error b 

18 555.96 34.73 10993.93 0.49 22.68 0.078 

)%(ضری  تغييرات   
CV (%) 

 12.21 14.71 14.71 14.32 14.38 3.30 

.نج و یک درصدمعني دار در سطح احتمال پ*  

* and ** Significant at P < 0.05  and P < 0.01. 
 

درصد بر   داری در سطح آماری  معني تأثيرنو  كود مصرفي 

اساتفاده از كاود   (.  جادول  )تعداد و عملكرد بنه زعفران داشات  

و همچناين اساتفاده تاوام از كاود      TE+20, 20, 20شايميایي  

تعاداد و   مالحظاه   قابال یش شيميایي و اسيد هيوميک باعث افزا

و تيماار  ( عدم مصرف كود)عملكرد بنه در مقایسه با تيمار شاهد 

 ,TE+20تيمار مصرف كود . مصرف خاكي اسيد هيوميک گردید

 64  /44)و عملكرد بنه زعفاران  ( 8  )بيشترین تعداد  20 ,20

 (.4جدول )را به خود اختصا  داد ( مترمربعگرم در 

 كاودی  هاای  سيستم در غذایي ناصرع آسان و سریع فراهمي

اصلي افزایش قابال مالحظاه تعاداد و     دليل توان مي را شيميایي

 و كوچكي. عملكرد بنه در تيمارهای حاوی كود شيميایي دانست

 دلفارد كود كه دادند نشان( Koocheki et al., 2011) همكاران

 در یماؤثر  نقاش  گيااه  يازموردن یيعناصر غذا ينتأم با تواند مي

 زعفاران  عملكارد  افازایش  نتيجه در و رشدی های ویژگي بودبه

 .باشد داشته

باار اساااس نتااایج تجزیااه واریااانس، اثاار متقاباال مصاارف  

ریزجانداران مؤثر و نو  كود مصرفي بر تعداد و عملكارد بناه در   

در شارایط  (.  جادول  )دار شاد   سطح احتمال یک درصاد معناي  

باا مصارف   بيشترین تعاداد و عملكارد بناه     EMمصرف خاكي 

این در حالي است كاه  . حاصل شد TE+20, 20, 20خاكي كود 

بيشاترین تعاداد بناه در شارایط      EMپاشي  در تيمارهای محلول

عدم مصرف كودهای آلي و شيميایي و بيشترین عملكرد بناه در  

شرایط مصرف تلفيقي اسيد هيوميک و كاود شايميایي مشااهده    

ن تيمارهای آزمایشاي،  بيشترین تعداد و عملكرد بنه در بي. گردید

به  TE+20, 20, 20همراه با كود  EMدر شرایط مصرف خاكي 

پاشي ریزجانداران مؤثر باعاث   مصرف خاكي و محلول. آمد دست

های كودی مختلاف و افازایش    بهبود واكنش زعفران به سيستم

های كاودی حااوی اسايد     یژه در سيستمو بهتعداد و عملكرد بنه 

 (. و   شكل )هيوميک گردید 
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مترمربعتعداد بنه در  بر مصرفی کود نوع و مؤثر ریزجانداران مصرفروش  اثر متقابل -1شکل   

Figure 1- Interaction effects of application method of EM and fertilizer type on No. corm/m2. 

 

 بارای  مناسابي  رو  آلاي  كودهای با همراه EMاز  استفاده

مورداساتفاده   كاودی  مناابع  از غاذایي  وادما  آزادساازی  و تأمين

 فاار لطفااي و جهانبااان .(Khaliq et al., 2006)باشااد  يماا

(Jahanban & Lotfifar, 2012 )هادف  باا  كاه  آزمایشاي  در 

 افازایش  بار ماؤثر   هاای  يكروارگانيسام م از استفاده تأثير بررسي

 عنصار  ساه  غلظات  افازایش  در شيميایي و آلي كودهای كارآیي

 ذرت عملكارد  و رشادی  خصوصايات  و پتاسيم و فسفر نيتروژن،

 از اساتفاده  كه كردند گزار  شد، انجام اراک منطقه در یا علوفه

EM از اساتفاده  با برابر عملكردی آلي كود از استفاده شرایط در 

 .داشت NPK شيميایي كود

 

 
عملکرد بنه بر مصرفی کود نوع و مؤثر ریزجانداران مصرفروش  اثر متقابل -2شکل   

Figure 2- Interaction effects of application method of EM and fertilizer type on corm yield. 
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 ارتفاع ب ته

های آزمایش نشان داد كاه   نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

مصرف ریزجانداران مؤثر، نو  كود مصرفي و همچنين اثار متقابال   

 (. جدول )دار نداشت  نيمع تأثير ها بر ارتفا  بوته زعفران آن

 

 مت سط وزن بنه

داری بر متوسط وزن بنه  معني تأثيرمصرف ریزجانداران مؤثر 

مصارف  (.  جادول  )داشات   درصاد  5 احتماال  سطح زعفران در

باعاث كااهش متوساط وزن بناه در      EMپاشي  خاكي و محلول

گردیاد كاه ایان كااهش در      EMمقایسه با شرایط عدم مصرف 

(. 9جادول  )دار باود   زجانداران مؤثر معنيشرایط مصرف خاكي ری

را  EMافزایش قابل مالحظه تعداد بنه در شرایط مصرف خااكي  

های توليدی ذكر  عامل كاهش متوسط وزن بنه عنوان بهتوان  مي

 رابطاه  بناه  وزن و تعاداد  كاه  داد نشاان  نتاایج  به عبارتي، .نمود

 یافته كاهش آن وزن بنه، تعداد افزایش با و داشته باهم معكوس

 .است

 

 های رشدی زعفران اثر روش مصرف ریزجانداران مؤثر بر ویژگی -3جدول 
Table 3- Effect of effective microorganisms application method on saffron growth characteristics 

 ریزجانداران مؤثر

Effective 

microorganisms 

 میانگین

Mean 

تعداد بنه در 

 مترمربع
No. corm/m2 

 عملکرد بنه

Corm yield 

(g.m-2) 

 متوسط وزن بنه

Average corm weight (g) 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

(g.m-2) 

تعداد جوانه در 

 بنه

No. bud per 

corm 

 عدم مصرف
No application 

165.67c 790.83b 5.10a 21.27c 8.17b 

 مصرف خاكي
Soil application 

220.33a 1023.33a 4.61b 43.02a 8.65a 

پاشي محلول  
Foliar 

application 

193.50b 974.33a 4.93a 35.08b 8.68a 

.باشند درصد نمي 5داری در سطح  ای دانكن دارای اختالف معني های دارای حروف مشابه، مطابق آزمون چند دامنه ميات ين  
Means followed by the same letter are not significantly different at P < 0.05, according to Duncan's Multiple Range Test. 

 

 Omidi)نتایج پژوهش حاضر، اميدی و همكااران   برخالف

et al., 2009)  كااود شاايميایي و بيولوژیااک  تااأثيردر بررسااي

هاا را   نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي زعفران، كمترین وزن بنه

گازار   ( شيميایي و بيولوژیکعدم مصرف كود )در تيمار شاهد 

 .نمودند

جادول  )دار شد  اثر نو  كود مصرفي بر متوسط وزن بنه معني

در تيمار مصرف خاكي ( گرم 91/5)بيشترین متوسط وزن بنه (.  

داری باا تيمارهاای    اسيد هيوميک مشاهده شد كه تفااوت معناي  

تيماار  . نداشات  TE+20, 20, 20شاهد و مصرف كود شيميایي 

قي اسيد هيوميک و كود شيميایي كمتارین متوساط   مصرف تلفي

دار نسبت به  وزن بنه را به خود اختصا  داد كه از كاهش معني

 (.4جدول )سایر سطو  كودی برخوردار بود 

ین تار  مهام  عناوان  باه توان  تعداد بنه را مي توجه قابلكاهش 

در شارایط مصارف خااكي اسايد      متوسط وزن بنهدليل افزایش 

شایان ذكر است كه كمترین تعداد . (4جدول ) هيوميک ذكر نمود

، در شاارایط مصاارف اساايد (44 )بنااه تولياادی در واحااد سااطح 

 pH ایجاد شرایط اسيدی و كاهش است كه شده حاصلهيوميک 

در پاسخ به مصرف خاكي اسيد هيوميک از جمله دالیل آن  خاک

و ایان   باشاد  مي 8/1 حدود زعفران زراعتمناس   pH. باشد مي

های اسيدی ترجيح  را به خاک 8تا  1بين  pHهایي با  کگياه خا
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 .دهد مي

نظير اسيد هيومياک عاالوه بار نقشاي كاه در       كودهای آلي

تغذیه گياه زراعي و حاصلخيزی خاک دارند، ساختمان و كيفيات  

هااا در بهبااود  بخشااند كااه گاااه اهمياات آن خاااک را بهبااود مااي

ين تاأم در هاا   های ساختماني خااک، مهمتار از اثارات آن    یژگيو

 (.Jasmi et al., 2009) نيازهای غذایي گياه زراعي است

 

 های رشدی زعفران اثر نوع کود مصرفی بر ویژگی -4جدول 
Table 4- Effect of type of fertilizer on saffron growth characteristics 

 نوع کود
Fertilizer  type 

 میانگین

Mean 

تعداد بنه در 

 مترمربع
No. corm.m2 

 عملکرد بنه
Corm yield (g.m-2) 

 متوسط وزن بنه
Average corm 

weight (g) 

 وزن خشک اندام هوایی
 Shoot 

 dry weight (g) 

 تعداد جوانه در بنه
No. bud per 

corm 

 شاهد
Control 

186.00b 772.22c 5.027a 33.04a 8.15c 

 اسيد هيوميک
Humic acid 

144.00c 751.11c 5.37a 27.99b 8.38bc 

 كود شيميایي
20, 20, 20+TE 

228.00a 1164.44a 5.15a 33.71a 8.79a 

كود شيميایي+ اسيد هيوميک   
Humic acid + 20, 20, 

20+TE 

214.67a 1030.22b 3.97b 37.76a 8.63ab 

 .باشند نميدرصد  5داری در سطح  ای دانكن دارای اختالف معني های دارای حروف مشابه، مطابق آزمون چند دامنه ميات ين
Means followed by the same letter are not significantly different at P < 0.05, according to Duncan's Multiple Range Test. 

 

 گياه در آلي كودهای از نتایج تحقيقات نشان داده كه استفاده

 خشاک  مااده  درصد و و خشک تازه وزن افزایش موج  زعفران

 ایان  كاه  دهاد  ماي  افزایش را بنه های یشهر ميزان و شده ها بنه

 رشاد  نهایتاً و خاک رطوبت افزایش نتيجه در است ممكن اثرات

 (.Behdani et al., 2005) باشد گياه بهتر

 بار  مصارفي  كاود  نو  و مؤثر ریزجانداران مصرف متقابل اثر

در شرایط عدم مصارف   (. جدول )شد  دار معني متوسط وزن بنه

داری بين تيمارهای عدم مصارف   ؤثر، تفاوت معنيریزجانداران م

 ,TE+20كود، مصرف اسيد هيوميک و مصرف كاود شايميایي   

مشاهده نشد، اما كاربرد تلفيقي اسايد هيومياک و كاود     20 ,20

این . شيميایي باعث كاهش قابل مالحظه متوسط وزن بنه گردید

، تفاااوت EMدر حااالي اساات كااه در شاارایط مصاارف خاااكي  

ين سطو  مختلف كودی وجود نداشات و بيشاترین   داری ب معني

. به دست آماد  TE+20, 20, 20متوسط وزن بنه با مصرف كود 

، مصرف خاكي اسيد هيوميک باعث EMپاشي  در شرایط محلول

افزایش قابل مالحظه متوسط وزن بنه در مقایسه با سایر سطو  

شكل )كودی گردید و بيشترین وزن بنه را به خود اختصا  داد 

9). 

 

 وزن خشک اندام ه ایی

اثر رو  مصرف ریزجاناداران ماؤثر بار وزن خشاک انادام      

مصاارف خاااكي و (.  جاادول )دار شااد  هااوایي زعفااران معنااي

باعث افزایش قابل توجاه وزن خشاک انادام     EMپاشي  محلول

بيشاترین وزن  . گردید EMهوایي نسبت به شرایط عدم مصرف 

تولياد   EMاكي خشک اندام هوایي زعفران در تيمار مصارف خا  

 (.9جدول )شد 
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 متوسط وزن بنه بر مصرفی کود نوع و مؤثر ریزجانداران مصرفروش  اثر متقابل -3شکل 

Figure 3- Interaction effects of application method of EM and fertilizer type on average corm weight. 

 

 بارای  یزیااد  ای تغذیاه  نقش یيتنها به EM بيولوژیک كود

 ای یاه تغذ بساتر  یاک  در گارفتن  قارار  صاورت  در و نادارد  گياه

 باه  EM. باشاد  داشته گياه رشد بر مؤثرتری اثر تواند يم مناس ،

 رشاد  گياهاان،  بارای  غاذایي  عناصار  فراهمي و آزادسازی دليل

 خشک ماده توليد باعث و داشته دنبال به را گياه مطلوب رویشي

 ,Jahanban & Lotfifar)شاود   ماي  ساطح  واحاد  در بيشاتر 

 بذرهای گياه جو تلقيح كه داده شد نشان بررسي یک در. (2012

 نيتاروژن  غلظات  افازایش  باعاث  رشاد،  محارک  های با باكتری

و  هاا  دانه در نيتروژن و فسفر محتوای افزایش و خاک در معدني

 گردیاااد  هاااوایي هاااای انااادام وزن همچناااين افااازایش 

(1999,.Cakmak et al.) 

های آزمایش،  ج حاصل از تجزیه واریانس دادهبا توجه به نتای

داری بار وزن خشاک انادام هاوایي      معني تأثيرنو  كود مصرفي 

تيمارهاای  (.  جادول  )درصد داشات    زعفران در سطح آماری 

و همچناين مصارف    TE+20, 20, 20مصارف كاود شايميایي    

تلفيقي اسيد هيوميک و كود شيميایي باعث افزایش وزن خشک 

ر مقایسه با تيمار شاهد گردید، اما ایان افازایش از   اندام هوایي د

این در حالي اسات كاه مصارف اسايد     . دار نبود نظر آماری معني

یي، وزن خشک انادام هاوایي نسابت باه تيماار      تنها بههيوميک 

 (.4جدول )داری كاهش داد  معني طور بهشاهد را 

 كاافي  و ساریع  تأمين در شيميایي كودهای نقش به توجه با

وزن خشااک اناادام  در افزایشااي رونااد NPK رمصاارفپ عناصار 

 جاذب  اثر در گياه بهتر فيزیولوژیكي شرایط به توان مي را هوایي

 دسترساي  نظار  از محيطيتر  مطلوب شرایط نيز و غذایي عناصر

 (.Karimi et al., 2012)داد  نسبت غذایي عناصر به كافي

 رو  مصارف  متقابال  بر اساس نتایج تجزیه واریاانس، اثار  

 وزن خشک اندام هاوایي  بر مصرفي كود نو  و مؤثر جاندارانریز

در شرایط عدم كاربرد ریزجانداران ماؤثر،   (. جدول )شد  دار معني

و همچناين   TE+20, 20, 20مصارف خااكي كاود شايميایي     

مصرف تلفيقي كود شيميایي و اسيد هيوميک باعث افزایش قابل 

اسايد  مالحظه وزن خشاک انادام هاوایي گردیاد، اماا مصارف       

داری در وزن خشاک انادام هاوایي ایجااد      هيوميک تغيير معناي 

، باعاث افازایش   EMاین در حالي است كه مصرف خاكي . نكرد

هاای هاوایي زعفاران در تيمارهاای      وزن خشک اندام توجه قابل

و اسيد هيومياک   TE+20, 20, 20مصرف اسيد هيوميک، كود 

مار تلفيقي گردید كه این افزایش در تي TE+20, 20, 20كود + 
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نتيجه فوق (. 4شكل )اسيد هيوميک و كود شيميایي حداكثر بود 

مثبت مصرف خااكي ریزجاناداران ماؤثر در افازایش      تأثيربيان ر 

 .باشد كارآیي مصرف كودهای شيميایي و آلي مي

 & Jahanban)فار   جهانبان و لطفي قيتحق جیاساس نتا بر

Lotfifar, 2012)، مؤثر منجر به  های يكروارگانيسماستفاده از م

عملكارد   شیشده كه عاالوه بار افازا    يكود دام یيكارا شیافزا

 یيحاصال از اساتفاده از كاود شايميا     یيشايميا  يذرت، از آلودگ

 .كرد یجلوگير

 

 تعداد ج انه در بنه

اثر رو  كاربرد ریزجانداران مؤثر بر تعداد جواناه در بناه در   

ف خااكي و  مصار (.  جدول )دار شد  درصد معني 5سطح آماری 

دار تعداد جوانه  پاشي ریزجانداران مؤثر باعث افزایش معني محلول

تفااوت  . گردیاد  EMدر بنه در مقایسه با شارایط عادم مصارف    

در  EMپاشي و مصرف خااكي   داری بين تيمارهای محلول معني

 (.9جدول )رابطه با تعداد جوانه در بنه وجود نداشت 

 نظيااار فااايمختل ریزجاناااداران ،EM تركيااا  داخااال در

 Rhodopseudomonas مانناد  مستقل فتوسنتزی های یباكتر

palustris  وRhodobacter sphaeroides دارناااد وجاااود .

 آمينواسايدها،  شاامل  باكتریهاا  این توسط يدشدهتول آلي تركيبات

 قندها و رشد محرک تركيبات نوكلئيک، اسيدهای ساكاریدها، پلي

. كنناد  ماي  تحریک را گياه توسعه و رشدها  آن هم ي كه هستند

 گردند مي جذب گياه ریشه توسط مستقيمصورت  به تركيبات این

(Ranjith et al., 2007.) 

دادناد كاه   نشان( Omidi et al., 2009)اميدی و همكاران 

مصرف كود زیستي نيتروكسين باعث افازایش عملكارد كماي و    

توان  كيفي زعفران شد و ااهار داشتند كه با مصرف این كود مي

 .صرف كودهای شيميایي نيتروژن را كاهش دادم

 

 
 وزن خشک اندام هوایی بر مصرفی کود نوع و مؤثر ریزجانداران مصرفروش  اثر متقابل -4شکل 

Figure 4- Interaction effects of application method of EM and fertilizer type on shoot dry weight. 

 

ی در ساطح احتماال یاک    دار معناي  تاأثير نو  كود مصرفي 

كااربرد اسايد   (.  جادول  )درصد بر تعداد جواناه در بناه داشات    

و همچناين كااربرد    TE+20, 20, 20هيوميک، كود شايميایي  

تلفيقي اسيد هيوميک و كود شيميایي باعث افزایش تعداد جواناه  

در بنه در مقایسه باا تيماار شااهد گردیاد كاه ایان افازایش در        

اسيد هيوميک + ایي و كود شيميایي تيمارهای مصرف كود شيمي

در تيماار  ( عادد  13/8)بيشترین تعداد جوانه در بنه . دار بود معني

 (.4جدول )مشاهده شد  TE+20, 20, 20مصرف كود 
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 مصارف  تاوان  ماي  زعفران، گياه پایين كودی نياز به توجه با

 كاود  نظيار  آلي كودهای با تلفيقيصورت  به را شيميایي كودهای

 نيتاروژن،  جمله از ای تغذیه عناصر كننده ينتأم تواند مي كه دامي

 ,.Behdani et al) رساند حداقل به باشد، غيره و پتاسيم و فسفر

2005.) 

 اثار هاای آزماایش،    با توجه به نتاایج تجزیاه واریاانس داده   

تعاداد  بار   مصارفي  كاود  نو  و مؤثر ریزجانداران مصرف متقابل

بيشترین تعداد جوانه در بنه . ( جدول )دار بود  جوانه در بنه معني

و در تيماار مصارف    EMپاشاي   ، تحت شارایط محلاول  (19/3)

كه نسابت باه تيماار عادم      خاكي اسيد هيوميک مشاهده گردید

مصرف كود و همچنين مصرف تلفيقاي اسايد هيومياک و كاود     

. دار برخاوردار باود   از افازایش معناي   TE+20, 20, 20شيميایي 

داری بين ساطو    فاوت معني، تEMتحت شرایط مصرف خاكي 

 .مختلف كودی در رابطه با تعاداد جواناه در بناه مشااهده نشاد     

و عادم   EMكمترین تعداد جوانه در بنه در شرایط عدم مصارف  

داری  مصرف كود آلي و شيميایي به دست آمد كه تفااوت معناي  

تحت شرایط عدم مصرف . با تيمار مصرف اسيد هيوميک نداشت

EMانه در بنه در تيمار تلفيقي اسيد هيوميک ، بيشترین تعداد جو

 ,TE+20مشاهده شد كه با تيمار كود  TE+20, 20, 20كود + 

 (.5شكل )دار نبود  از نظر آماری دارای اختالف معني 20 ,20

 

 
 وزن خشک اندام هوایی بر مصرفی کود نوع و مؤثر ریزجانداران مصرفروش  اثر متقابل -5شکل 

Figure 5- Interaction effects of application method of EM and fertilizer type on No. bud per corm. 

 

 گیری نتیجه

 پاشاي  محلاول  و خااكي  مصارف  اثار  نتایج حاصل از بررسي

 باه  زعفاران  رشادی  هاای  ویژگاي  واكانش  بر مؤثر ریزجانداران

مصارف خااكي و    آلي نشان داد كاه  و شيميایي كودهای مصرف

دار تعداد بنه، عملكرد بناه،   ث افزایش معنيباع EMپاشي  محلول

وزن خشک اندام هوایي و تعاداد جواناه در هار بناه نسابت باه       

اسااتفاده از كااود شاايميایي . گردیااد EMشاارایط عاادم مصاارف 

TE+20, 20, 20    و همچنين مصرف تلفيقي اسايد هيومياک و

هاوایي و    كود شيميایي، تعداد بنه، عملكرد بنه، وزن خشک اندام

وانه در بنه را در مقایسه با شارایط عادم مصارف كاود و     تعداد ج

خاكي مصرف . همچنين مصرف خاكي اسيد هيوميک افزایش داد

هاای رشادی    واكانش ویژگاي   باعث بهباود  EMپاشي  و محلول

باا توجاه باه    . زعفران به مصرف كودهای آلي و شيميایي گردید

جهت تولياد   TE+20 ,20 ,20و كود  EMنتایج، مصرف خاكي 

 .باشد ثر عملكرد و تعداد بنه در زعفران قابل توصيه ميحداك
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Abstract 

In order to investigate the effect of effective microorganism application method on saffron growth 

characteristics in the presence of chemical and organic fertilizers, a field experiment was conducted at 

Sheshtamad County during the growing season of 2013-2014. The experiment was carried out as split 

plot based on a randomized complete block design with three replications. The experimental factors 

included effective microorganisms (EM) application method as main plots (no application, soil 

application and foliar application of EM) and chemical and organic fertilizers application as subplots 

(no application, soil application of humic acid, soil application of 20, 20, 20+TE and soil application 

of humic acid + 20, 20, 20+TE). The results showed that soil and foliar application of EM had no 

significant effect on plant height, but it significantly increased corm number, corm yield, shoot dry 

weight and number of buds per corm. The average corm weight was reduced in response to soil and 

foliar application of EM. The highest corm number (220.33), corm yield (1023.33 g m
-2

) and shoot dry 

weight (43.02 g m
-2

) were obtained in soil application of EM treatment. The maximum number of 

buds per corm (8.68) and average corm weight (5.10 g) were observed in foliar application and no 

application of EM conditions, respectively. Application of 20, 20, 20+TE and combined application of 

humic acid and 20, 20, 20+TE increased corm number, corm yield, shoot dry weight and number of 

bud per corm compared to control and soil application of humic acid. Soil application of humic acid 

produced the highest average corm weight. Soil and foliar application of EM improved the response of 

saffron growth characteristics to organic and chemical fertilizers. According to the results, soil 

applications of EM and 20, 20, 20+TE are recommended to produce maximum corm yield in saffron. 

 

Keywords: Humic acid, Bio-fertilizer, Corm yield, Foliar application. 
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