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  چكيده
ران، ها بر صفات رويشي و عملكرد زعفهاي مختلف بنههاي جانبي و اصلي و نقش وزنمنظور بررسي اثر حذف جوانهبه

صورت فاكتوريل در هب 1390-1391هاي زراعي آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس طي سال
بنه با يك جوانه   سطح شامل9تعداد جوانه در  تيمارها شامل .هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شدقالب طرح پايه بلوك

حذف (بنه با جوانه اصلي و يك جوانه جانبي ، )هاحذف بقيه جوانه(بنه با يك جوانه جانبي  ،)هاي جانبيحذف همه جوانه(اصلي 
حذف بقيه (با جوانه اصلي و سه جوانه جانبي ، بنه )ها حذف بقيه جوانه(بنه با جوانه اصلي و دو جوانه جانبي ، )ها بقيه جوانه

فقط با چهار جوانه جانبي ، )ها حذف بقيه جوانه(قط با سه جوانه جانبي ف، )ها حذف بقيه جوانه(فقط با دو جوانه جانبي ، )ها جوانه
 صفات رويشي در .ند گرم بود6-8 و2-4 اندازه بنه با وزنو ) بدون حذف(هاي كامل به عنوان شاهد بنهو ) ها حذف بقيه جوانه(

 باعث افزايش وزن ها بنهرها دحذف جوانهكه نتايج اين تحقيق نشان داد . سال اول و زايشي در سال دوم مورد مطاله قرار گرفتند
 همچنين با توجه به نتايج در صورتي كه يك جوانه اصلي با سه جوانه جانبي .شدهاي دختري و افزايش عملكرد در سال دوم بنه

 از آن است بطوركلي نتايج اين پژوهش حاكي. شودبيشترين ميزان عملكرد حاصل مي  و نوع بنه درشت باشدروي بنه باقي بماند
ترين تعداد جوانه هاي درشتي را توليد كرد، اما نبايد جوانه اصلي كانديداي حذف باشد و مناسبها، بنهتوان با حذف جوانهكه مي

  . باشد تا عملكرد بهتري حاصل شودهاي درشت بايد حداقل چهار جوانهباقي مانده نيز در بنه
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  مقدمه 
گلـدهي آن در   كه 1 و متعلق به خانواده زنبقيان)L.)  Crocus sativusزعفران گياهي چند ساله است با نام علمي

  درصد سطح زيـر 84 بيش از .)Molina et al., 2004a( رودو در بهار و تابستان خشك شده و به خواب ميپاييز بوده 
 د كننده، بسيار پـايين اسـت،  كشت زعفران دنيا به ايران تعلق دارد، اما ميزان عملكرد در مقايسه با ساير كشورهاي تولي     

باشد، اما در كشور اسـپانيا       كيلوگرم در هكتار مي    23/0كه متوسط عملكرد زعفران در ايران در سال اول كشت           طوريهب
هـاي  تـوان اسـتفاده از بنـه      كتار است كه علت افزايش عملكرد را مـي         كيلوگرم در ه   4-6متوسط عملكرد در سال اول      

قسمت خوراكي زعفران همـان كاللـه سـه شـاخه     . )Sadeghi, 2004(درشت بعنوان بذر در اين كشور مربوط دانست 
 بـودن   كه به علـت نـرعقيم    نام دارد3 هستند كه بنه2داراي ساقه زير زميني و پياز توپر زعفران  . باشدحاصل از گل مي   

هاي زيـادي   جوانهنهاي زعفرا در بنه).Namin et al., 2010 (شودگياه زعفران از آن براي كشت و تكثير استفاده مي
اند  ها نشان داده آزمايش .هاي ديگر گياهان رقابت براي رشد وجود دارد     ها نيز همانند جوانه   وجود دارد كه بين اين جوانه     

 به طوري كه هنگامي كه جوانه انتهايي برداشته شـود، رشـد             ،گرددد جوانه جانبي مي   كه غالبيت جوانه انتهايي مانع رش     
هـاي    ، رشد بقيه جوانـه     شد هاي جانبي غالب      در اين حالت بعد از مدتي كه يكي از جوانه         . گيرد  جوانه جانبي صورت مي   

ود شـ  انع از رشـد جوانـه جـانبي مـي    مـ  جوانـه انتهـائي     توسطتوليد هورمون اكسين     بنا بر يك نظريه      ،.شود  جانبي مغلوب مي  
(Pandey et al., 2009) .هنگـامي  بدين ترتيب، . است يدهرسسيب زميني به اثبات غده ها در  وجود رقابت ميان جوانه

در عمل هرس   . كنند  ميشروع به رشد    هاي جانبي     يابد و جوانه    كه جوانه انتهايي برداشته شود، مقدار اكسين كاهش مي        
زمينـي قطـع      اگر در گياه سـيب       .شود  ها سبب تغيير در كميت و كيفيت محصول گياهان مي           وانهكردن گياهان حذف ج   

 اثرات هـرس  .)Pessarakli & Dris, 2003( يابد ها كاهش مي كردن جوانه چند مرتبه انجام شود، سرعت رشد جوانه
 ررسـي قـرار گرفـت و نتـايج    بر زودرسي محصول، وزن گياه، قطر ساقه، محصول كل و وزن ميوه گوجه فرنگي مورد ب          

تر شد و ميزان كل محصول برداشت شـده نيـز    هاي هرس شده محصول زودرس كه در تيمار ه است    نشان داد  مطالعات
وجـود تعـداد زيـاد    در زعفـران  دختـري كوچـك   هـاي  بنه دليل توليد ).Koltai et al., 2010(يافت دار  افزايش معني

ها براي    رقابت بين جوانه  رسد كه   به نظر مي   .شود  دختري كوچك مي  هاي  بنههاي جانبي است كه منجر به توليد          جوانه
كاهش تعـداد جوانـه موجـب       بنابراين   .مادري علت اين امر باشد     بنهجذب عناصر غذايي و مصرف مواد ذخيره شده در          

 . خواهـد داشـت    هاي دختـري را بـه دنبـال       افزايش اندازه بنه    موجب  و در نتيجه   خواهد شد ها    كاهش رقابت بين جوانه   
افزايش انـدازه بنـه و       هاي مادري جهت  ها و اندازه بنه   بنابراين هدف از اجراي اين مطالعه بررسي اثر تعداد و نوع جوانه           

  .عملكرد زعفران بود

  ها روش ومواد
ها بر صفات رويـشي     هاي مختلف بنه  هاي جانبي و اصلي و نقش وزن      اين آزمايش با هدف بررسي اثر حذف جوانه       

 19 درجـه و   51دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با مختصات طـول جغرافيـايي            مزرعه   در   ملكرد زعفران، و ع 
 بصورت فاكتوريـل در     1390-91 زراعي    سال  طي دو   دقيقه شمالي در   41 درجه و    35دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي      

                                                 
1 - Iridaceae 
2 - Buds 
3 - Corm 
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اي چهار سـاله در  هاي بذري زعفران از مزرعهبنه .هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا در آمد قالب طرح پايه بلوك   
 . برداشت شده و تحت شرايط كنترل شده به تهران ارسال شـد            25/2/1389در تاريخ   ) خراسان جنوبي (شهرستان قائن   

بنه با يك   =  D2) بدون حذف (عنوان شاهد   هاي كامل به  بنه(=  D1 : سطح شامل  9تعداد جوانه به عنوان فاكتور اول در        
بنـه بـا جوانـه      =  D4 )هـا حذف بقيه جوانـه   ( بنه با يك جوانه جانبي       =  D3) هاي جانبي حذف همه جوانه  (اصلي  جوانه  

با =  D6 )ها حذف بقيه جوانه(بنه با جوانه اصلي و دو جوانه جانبي =  D5 )ها حذف بقيه جوانه(اصلي و يك جوانه جانبي      
فقـط بـا   = D8  )ها حذف بقيه جوانه(فقط با دو جوانه جانبي =  D7 )ها حذف بقيه جوانه(جوانه اصلي و سه جوانه جانبي 

كه حـذف جوانـه بـا    ند بود) ها حذف بقيه جوانه(فقط با چهار جوانه جانبي =  D9  )ها حذف بقيه جوانه(سه جوانه جانبي 
  . دست انجام گرفت

  

   مورد استفاده خواص فيزيكي و شيميايي خاك-1جدول
Table 1- Physical and chemical traits of used soil 

كربن محتوي 
   (%)آلي

Organic 
carbon 

)%( 

pH  

EC  
موس بر ميلي (

  )مترسانتي
)mmohs.cm-

1(EC  

   فسفر
گرم بر ميلي(

  )كيلوگرم
 Phosphorus 

(mg.kg-1) 

  پتاسم
گرم بر ميلي (

  )كيلوگرم
Potassium 
(mg.kg-1) 

   نيتروژن
گرم بر ميلي(

  )كيلوگرم
Nitrogen 
(mg.kg-1) 

  بافت
Tissue 

1.08  7.6 1.46  18  423  0.09 
 لومي شني
Loamy 
sand 

  

ها در محيط   بنه .بود) S2= گرم 2-4هايي با وزن    و بنه   S1= گرم   6-8هايي با وزن    بنه(فاكتور دوم شامل اندازه بنه      
 300زرعه در عمـق  از خاك م. وتهويه مطلوب نگه داري شدند) گراد سانتي20-25(آزمايشگاه در درجه حرارت مناسب  

نتايج . ها با هدف شناسايي شرايط فيزيكي و شيميايي خاك به آزمايشگاه ارسال شد            برداري شد و نمونه   متر نمونه سانتي
 محاسـبه   ) تن در هكتار   25 ( الزم   با توجه به تجزيه خاك، كود حيواني       .باشند مي 1 آزمايش خاكشناسي به شرح جدول    

 سانتيمتر عالوه بر نرم شدن خاك مزرعه، كود مورد نظر بـا خـاك               15يسك به عمق    در سطح مزرعه توزيع و با زدن د       
. ها آماده سـازي شـدند     هاي اضافي و جوانه   هاي مناسب انتخاب و با حذف غالف      شت، بنه اقبل از ك  . مزرعه مخلوط شد  

كـاري و بـه      روش هيرم  ها به  بنه . دقيقه انجام گرديد   3به مدت   )  درصد 5(ها با محلول كات كبود      سپس ضدعفوني بنه  
متـري در    سـانتي  15متر در عمـق      سانتي 10متر و فاصله بوته    سانتي 20 با فاصله رديف  ) خطوط موازي (صورت رديفي   

ها جـدا   هاي اليافي بنه  براي اعمال تيمار قبل از كشت پوسته      . كشت شدند به صورت دستي     1390 شهريور ماه    4تاريخ  
گرديد و در مرحله داشـت نيـز        به صورت دستي انجام     ) 1390شهريور  (مان كاشت   در ز ها   سپس تيمار حذف جوانه    .شد
 در سال دوم    .كردند به صورت دستي حذف شدند     هاي حذف شده كه دوباره شروع به جوانه زدن مي         جوانه طور مرتب به
هـاي بزرگتـر در     وليد بنه گيري صفات زايشي زعفران و با توجه به نياز براي اطمينان و بررسي از لحاظ ت               منظور اندازه به

ها از مزرعه برداشت شده و اين بار در گلدان بـه صـورت              ، تمامي بنه  سال اول، و همچنين به منظور تفكيك دوباره بنه        
در پنج تكرار كـشت و      ) تيمارهاي مشابه طرح مزرعه   (هاي كامل تصادفي    آزمايش فاكتوريل و در قالب طرح پايه بلوك       

ريشه ضخيم و    (تعداد ريشه رابط  ،  تعداد ريشه ، طول ريشه،    خشك ريشه  وزن،  طول برگ ،  رگتعداد ب . گيري شدند اندازه
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گيري شدند و همچنين در نهايـت، وزن        اندازهوزن خشك بنه    و  طول ريشه رابط    ،  وزن خشك ريشه رابط   ،  1)سفيد رنگ 
-انـدازه ) متـر با دقت ميلي  ( كش  و خط )  گرم 01/0با دقت   ( در سال دوم با استفاده از ترازو        ) كالله(گل و وزن زعفران     

 LSD و مقايسه ميانگين بين صفات مورد نظر بـه روش  SAS (9.1)ها با استفاده از نرم افزار تجزيه داده. گيري شدند
  . درصد صورت گرفت5در سطح احتمال 

   و بحثايجتن
شك برگ در بوته، طـول      تايج جدول تجزيه واريانس نشان داد كه تعداد برگ در بوته، طول برگ در بوته، وزن خ                ن

ريشه در بوته، وزن خشك ريشه در بوته، تعداد ريشه در بوته، تعداد ريشه رابـط در بوتـه، وزن خـشك ريـشه رابـط در                        
، وزن خشك گـل در بوتـه و وزن خـشك زعفـران در بوتـه در                  بوته، طول ريشه رابط در بوته، وزن خشك بنه در بوته          

نتايج نشان داد كه تعـداد      همچنين  . )3و  2هاي  جدول(قرار گرفتند   دازه بنه   سطح احتمال يك درصد تحت تأثير تيمار ان       
برگ در بوته، طول برگ در بوته، وزن خشك برگ در بوته، طول ريشه در بوته، وزن خشك ريشه در بوته، تعداد ريشه                       

 وزن خـشك     و تنـد تحت تأثير نوع حذف بنه قرار گرف      )  درصد 1سطح احتمال   (در بوته، وزن خشك ريشه رابط در بوته         
 تعداد ريشه رابط در بوته و طول ريشه رابط در بوته تحت              با اين حال   .دار بود معني)  درصد 5سطح احتمال   (بنه در بوته    
 كه اثر متقابل حـذف جوانـه و انـدازه بنـه             ها مشاهده شد   با توجه به آناليز داده     ).2جدول  (داري قرار نگرفت    تأثير معني 

 بوته، وزن خشك ريشه در بوته، وزن خشك بنه در بوته، وزن خشك ريـشه رابـط در       وزن خشك برگ در   روي صفات   
 طـول   ولـي . دار بود  درصد معني  5 تعداد برگ در بوته در سطح احتمال         دار بود و   معني درصديك  بوته در سطح احتمال     

شك ريشه رابط در بوته تحت      برگ در بوته، طول ريشه در بوته، تعداد ريشه در بوته، تعداد ريشه رابط در بوته و وزن خ                  
 در واقع نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد كه انـدازه بنـه و حـذف جوانـه                   ).2جدول  (داري قرار نگرفت    تأثير معني 

نتايج حاصل تحقيقي نيز حاكي از آن بـوده اسـت كـه حـذف               . توانند تأثير بسزايي در كشاورزي زعفران داشته باشد       مي
تواند اثرات زيادي را بـر صـفات رشـدي زعفـران داشـته باشـد                اندن يك جوانه روي بنه مي     هاي جانبي و باقي م    جوانه

)Hosseni, 2012.(هاي مختلف نيز داراي اثر مـستقيم بـر رشـد رويـشي و     هايي با وزن همچنين گزارش شده كه بنه
د برگ در بوته، طول برگ در ها نشان داد كه تعدا نتايج جدول مقايسه ميانگين).Sadeghi, 2004( زايشي زعفران دارد

هاي درشـت   در بنه   طول ريشه رابط در بوته      و بوته، ، طول ريشه در بوته، تعداد ريشه در بوته، تعداد ريشه رابط در بوته              
دسـت آمـده از تحقيقـات       ه كه اين گزارش با نتايج ب      ).4جدول  (هاي ريز داراي عملكرد بيشتري بودند       در مقايسه با بنه   

(Sadeghi, 2004; Hosseini, 2012; Omidbaygi, 2005) در اين پژوهش حاضر مشاهده شـد كـه   . مطابقت دارد
همچنـين تيمـار    . نسبت به ديگر تيمارها داراي بيشترين تعداد بود        D9و   D5  ،D7  ،D8تعداد برگ در بوته، در تيمارهاي       

D2       داراي بلندترين طول برگ بود كه به همراه تيمارD6    داراي طـول بـرگ بيـشتري بودنـد     نسبت بـه بقيـه تيمارهـا 
ها به انـدازه بنـه بـستگي دارد كـه از     گزارش كرد وزن تر و خشك برگ )Omidbaygi, 2005(اميد بيگي ). 5جدول (

در مورد نقش اندازه بنه بـر وزن بـرگ گـزارش            . توان به اين موضوع پي برد     دست آمده در اين آزمايش نيز مي      هنتايج ب 
افتـد  هـاي كوچـك زودتـر اتفـاق مـي      هـاي درشـت نـسبت بـه بنـه      ها در بنه  رشد برگكه تقسيم سلولي واست شده  

)(Molina et al., 2004dهاي متوسط بيشتر بوده كـه  ها نسبت به بنه كه در نتيجه آن ميزان فتوسنتز كل در اين بنه
ترين طول  تر داراي طويل  م سانتي 59/11با طول ريشه     D5 تيمار   .شده است در نهايت باعث باال بودن ميزان رشد گياه         

                                                 
1 - Connecter root  
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 D6نتايج نشان داد كه تيمار . متر بود سانتي27/8ريشه بود و كوتاهترين طول ريشه نيز مربوط به تيمار شاهد به ميزان         
 عـدد   24 ريشه داراي بيشترين تعداد ريشه در بوته بود و كمترين تعداد ريشه متعلق به تيمار شاهد به تعداد                    34با تعداد   

 همچنين نتايج مقايسه ميانگين نشان دادند كه در صورت هر نوع حذف جوانه در مقايسه با تيمار شاهد                   ).5جدول  (بود  
هاي جانبي كوچك وجود تعداد      دليل توليد بنه    احتماالً    ).5 جدول(هاي دختري بزرگتري در مزرعه توليد خواهد شد         بنه

مشخص شده است كـه بـا توجـه بـه           . شده است وچك  هاي جانبي ك   هاي جانبي است كه منجر به توليد بنه         زياد جوانه 
 ، كـاهش تعـداد جوانـه موجـب          بنـه ها براي جذب عناصر غذايي و مصرف مواد ذخيره شده در              رقابت بين جوانه  وجود  

. (Molina et al., 2004b)شود  هاي جانبي كمتر اما با وزن بيشتر توليد مي ها و در نتيجه بنه كاهش رقابت بين جوانه
بنـه   وزن    زعفـران،  يكي از عوامل موثر بر گلدهي     . باشدييد كننده اين مطلب مي    أ آمده در اين تحقيق نيز ت      نتايج بدست 

بيـانگر ايـن    ايـن امـر   . شـود  بزرگتري توليد مي   دختريهاي   بنه ، مشاهده شد كه با حذف جوانه       حاضر تحقيق  در .است
گيري صفات زايـشي در سـال دوم نيـز ايـن            اندازهباشد كه با    ها مؤثر در ميزان گلدهي مي     مطلب است كه حذف جوانه    

 تحقيقـات نـشان     .تواند افزايش يابد  نتيجه به اثبات رسيد و مشاهده شد كه عملكرد زعفران در صورت حذف جوانه مي              
 كـه كـشت   هـايي اسـت   ثر از اندازه و ذخائر بنهأكه عملكرد زعفران به ويژه در سال اول با شدت بيشتري مت    است  داده  
 Mashayekh et(ها و ميزان گلدهي آن رابط مـستقيم وجـود دارد    ر واقع بين وزن بنهد ).Sadeghi, 1994( شوندمي

al., 2006.(تـوان چنـين بيـان كـرد كـه در      مي ، با توجه به تحقيق انجام شده روي تأثير اندازه بنه بر گلدهي زعفران
در حالت كم بودن تعـداد جوانـه، بـه           .يابدمييش  هاي بعدي افزا  سالدر   عمكرد گل    ،هاي بذري نتيجه حذف جوانه بنه   

تـر بـراي    دليل فراهمي بيشتر عناصر غذايي ضروري براي هر جوانه، تقسيم سلولي بيشتر و زمان فتوسـنتزي طـوالني                 
  ). Sadeghi, 2004(شود گياه حاصل از جوانه به وجود آمده و در نتيجه افزايش رشد در برگ مشاهد مي

 و  S1D4ن اثرات متقابل نشان دادند كه ميزان وزن خشك برگ بـه ترتيـب در اثـر متقابـل      مقايسه ميانگينمودار
S1D2 1نمودار  ( بود C .(   ها اثرات متقابل نشان داد كه اثر        همچنين مقايسه ميانگينS1D2         در مـورد هـر صـفت وزن

 گرم نـسبت    1/2، كه به ميزان     ودب)  گرم 40/5(خشك كل بنه در بوته در مقايسه با ديگر اثرات متقابل داراي بيشترين              
داراي تفاوت قابل تـوجهي در       S1D8و   S1D2  ،S1D4  ،S1D5  ،S1D6ثرات متقابل   ا  ميانگين ا ام به شاهد افزايش داشت،   

وزن خشك ريشه    S1D3و   S1D2  ،S1D5، S1D6 در اثر متقابل     ).A 1 نمودار( ميزان وزن خشك بنه در بوته نبودند      
متقابـل   هاي اثرمتقابل بود و كمترين وزن خشك ريـشه در اثـر            در مقايسه با ديگر حالت     در بوته داراي ميزان بيشتري    

S2D2    1 نمودار(مشاهده شدB.(                  طول ريشه گياهان بستگي به اثر اندازه بنه اصلي، بستر كشت و اثر متقابل اندازه بنـه 
دست آمـده در  ه كه با نتايج ب)Hosseini, 2012( داردا حذف جوانه جانبي تأثيري بر طول ريشه ن امارد،و بستر كشت د

هاي درشت بلنـدتر بـود كـه نـشان            ها در بنه    طول ريشه . مورد اثر اندازه بنه بر طول ريشه در اين تحقيق مطابقت دارد           
احتماالً به دليـل فراهمـي بيـشتر مـواد غـذايي در             امر  و اين    هاي درشت است    دهنده تقسيم سلولي بيشتر ريشه در بنه      

تر و خشك ريشه نيز تحت تأثير اندازه بنه و تيمار حـذف جوانـه قـرار                   وزن ، عالوه بر اين   . است  مربوط هاي درشت   بنه
در اين آزمـايش تعـداد       .  به دليل كاهش رقابت بين اندام هوايي و ريشه براي استفاده از مواد غذايي است               كه گيرندمي

هـاي    تر و تيمـار حـذف جوانـه         هاي درشت   كه در بنه  ريطوه، ب )2جدول   (ها بستگي به اثرات اصلي تيمارها داشت        ريشه
   .هاي دختري بزگتري توليد شدجانبي تعداد ريشه افزايش يافت كه در نتيجه آن بنه
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  نتايج تجزيه واريانس اثر اندازه بنه و نوع حذف جوانه هاي جانبي بر خصوصيات رشدي زعفران -3جدول 
Table 3- The result of variance analysis the effect of  corm size and delete type buds on growth trait 

of saffron  
  وزن خشك زعفران در بوته

Dry weight of saffron per plant 
  وزن خشك گل در بوته

Dry weight of flower per plant 
  آزادي درجه

df 
  منابع تغييرات

S.O.V  
  )A(اندازه بنه  1 **0.57 **0.16

Corm Size (A)  
  )B( نوع حذف جوانه   8 **0.01 **0.005

Delete type bud (B)  
0.004** 0.01** 16 A*B 

  خطا  0.005  0.0008
 Error 

   (%)تغييراتضريب     17.23 12.13
 (%)CV 

ns، * درصد1 و 5دار در سطح احتمال اختالف معني ،داربه ترتيب عدم اختالف معني: ** و .  
ns, *and **: not significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively.  

  

ابـط بودنـد و حـداقل مقـدار       داراي بيشترين ميزان وزن خشك ريشه ر       S1D6و   S1D2  ،S1D5اثر متقابل تيمارهاي    
-هاي حـذف هاي درشت با بنهاما در كل اثر متقابل بين بنه. مشاهده شد S2D3 گرم در اثر متقابل 3/0وزن نيز برابر با   

نسبت به اثـر    )  گرم بود  1/2طور متوسط   هكه ميزان اختالف در تيمارها متفاوت بود كه ب        (دار جوانه ريشه رابط بيشتري      
  ).D 1نمودار (ها داشتند دار جوانههاي حذف كوچك با بنههايمتقابل بين بنه

توان چنين استنباط كرد هاي متوسط ميهاي درشت نسبت به بنه رابط در بنه  هاياز نتايج تفاوت خصوصيات ريشه    
هـاي رابـط رشـد بهتـري خواهنـد      داشته باشد ريـشه براي بنه وجود  فراهمي عناصر غذايي بيشتري بنهدر صورتي كه    

 توانـايي رشـدي و   D5 رتوان چنين بيان كرد كه دت كه با توجه به اين استدالل و با توجه به نتايج اين تحقيق مي     داش
  .فراهمي عناصر ضروري باال بوده است

هاي پوستي و تجمع مواد معدني و آب در       هاي رابط، رشد سلول   كه علت افزايش ريشه   است  همچنين گزارش شده    
و  S1D2 ،S1D4 نشان داده شـده اسـت اثـر متقابـل     6 و 5هاي طور كه در شكل همان.)Puetz, 1999 (باشدها ميآن

S1D6   هاي بزرگتر كه تحت تأثير حـذف جوانـه قـرار گرفتـه     داراي گلدهي و عملكرد زعفران بيشتري بودند در كل بنه
 به طور كلي، حذف جوانه      .تندر شده بودند عملكرد بهتر داش     هاي با وزن كوچك كه با حذف بنه تيما        بودند نسبت به بنه   

، كـه در  .هاي دختري بزرگتري را در سال بعد توليد كـرد بنه) شاهد(در بنه به هر شكل ممكن در مقايسه با عدم حذف           
 گـرم   3/2به ميـزان  S1D2 بشيرين اختالف در اثر متقابل تيمار (تيمارهاي مختلف اين ميزان داراي اندازه متفاوتي بود 

هاي انجام شده در سال دوم نيز مـشاهده    گيريو با توجه به اندازه    )  گرم بود  8/0به ميزان    S2D5يمار  و كمترين در اثر ت    
هـا در   با توجه به اينكه در مورد حذف جوانه       شد كه بزرگتر شدن اندازه بنه باعث افزايش وزن گل و وزن كالله شد، اما                

هـا، از طريـق هـرس       يقات در مورد حذف كردن جوانـه      لذا نتايج تحق  است،   تحقيقي صورت نگرفته      تاكنون بنه زعفران 
 اي گياه گوجه فرنگـي  هرس تك ساقه  از جمله مطالعات انجام شده در مورد        . شودكردن در برخي از گياهان بررسي مي      
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و بيـشترين وزن    ) از نظـر حجـم    ( بيشترين تعداد گل در خوشه، بيشترين تعداد ميوه در خوشه، بزرگترين ميوه              است كه 
. )Dorjee, 2000( اي ديـده شـد  در تيمار هرس دو ساقهبيشترين محصول قابل عرضه به بازار . را منجر شدتك ميوه 
برقـراري  ايجـاد  گـزينش ميـوه و   بـا   روي خربزه نوع كانتالوپ بيان داشتند كه هرس انتهايي ساقه اصـلي،  يدر تحقيق 

   .)Prat et al., 2008(د شگير ميزان محصول افزايش چشمباعث تعادل بين رشد رويشي و زايشي، 
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هـا  ها و در نتيجه تعداد ميـوه      ها و افزايش تعداد گل    ها و برگ  منظور متعادل كردن تعداد ساقه    جان، هرس به  در بادن 
اي  سـاقه  4 تـا    2توصيه شده است و بهترين نوع هرس در اين گياه به منظور حصول بهترين كميت و كيفيت، هـرس                    

  ).Pessarakil and Dris, 2003 (گزارش گرديد

با توجه به خاصيت خود هرسي در هندوانه، بدون نياز به هـرس ميـوه و فقـط بـا هـرس سـاقه كيفيـت و كميـت                 
شـت و  ااعمـال تيمارهـاي هـرس، فاصـله ك     .)Magnal et al., 1981( يافتمحصول به صورت قابل توجهي افزايش 

. )Koltai et al., 2010(شـد  يـت ميـوه در خربـزه    هاي ماده و باال رفـتن كيف گل اد تعدتغذيه سبب افزايش محصول،
دار هـاي فرعـي سـبب افـزايش معنـي      هرس كردن ساقه اصلي در مراحل اوليه رشد گياه، به سبب تحريك توليد ساقه          

 آنها همچنين بيان داشتند كه هرس گياهان، موجب افزايش تعداد خوشه، تعداد ميـوه در                .گرديدمحصول گوجه فرنگي    
داري روي خـصوصيات كيفـي      ايشان همچنين ذكر كردنـد كـه هـرس تـأثير معنـي            . شد محصول   خوشه و ميزان كل   

 .)Dorjee, 2000(محصول، ازجمله ضخامت ديواره ميوه، اندازه ميوه و ميزان مواد جامد محلول گوشت ميـوه نداشـت   
هـاي سـالم    جـانبي در بنـه    هـاي   ، ظهور جوانـه   )مريستم انتهايي (در گياه زنبق مشاهده شد كه با برداشتن جوانه اصلي           

هـاي دختـري    اي در تعداد بنه    همچنين نشان داد كه غالبيت انتهايي نقش محدود كننده           نتايج اين آزمايش   .شدتشديد  
در واقـع   .)Koltai et al., 2010(نداشت، اما زمان جوانه زني را براي تشكيل و رشد جوانه هاي جانبي را محدود نمود 

 حذف كـردن   در مورد ريشه رابطعنوان مثال،، بهشودها دچار تغييرات مي بنهدرشدي نيز   با هرس كردن ديگر صفات ر     
ثير در  هـا باعـث تـأ      در واقـع حـذف جوانـه       آنها تاثير دارند    عوامل متعددي بر رشد    جوانه يا هرس نمودن همانند ديگر       

 نتـايج ايـن   .Chio-Sang, 1996)( شـود مـي ها اشـاره  درجه حرارت محيط ريشه و مقدار هورمونعوامل رشدي مانند 
 ، وزن )متـر  سـانتي  38/4( بـرگ    ، تعـداد  )متر سانتي 77/1( برگ   هاي درشت طول  شت بنه اكه با ك   تحقيق نيز نشان داد   

به دليل پتانسيل يا توانـايي رشـدي بـاالي          اين امر مربوطه      كه احتماالً  يافت افزايش   )گرم ميلي 02/0(زعفران  خشك  
تـوان  هـا مـي   بنـه رهـا د  در كل نتايج اين آزمايش نشان داد كه با حذف جوانـه           . باشدشت مي هاي در گياه حاصل از بنه   

يابد و همچنـين بـا      گتري را در سال اول توليد كرده و در پيرو آن عملكرد در سال دوم افزايش مي                ردختري بز هاي   بنه
  باشـد  هـاي بزرگتـر   بنـه بـاقي بمانـد و در بنـه         توجه به نتايج در صورتي كه يك جوانه اصلي با سه جوانه جانبي روي               

  .شود حاصل مي در سال دومبيشترين ميزان عملكرد

  گيرينتيجه 
هـاي بزرگتـري در سـال اول        ، بنه )هاحذف جوانه (هاي دختري   نتايج اين آزمايش نشان داد كه با كاهش تعداد بنه         

هاي دختـري، تعـداد گـل و وزن كاللـه سـه             ازه بنه شود كه در سال دوم در اثر اين افزايش اند         كشت زعفران توليد مي   
هاي جانبي  همچنين نتايج اين آزمايش نشان داد كه جوانه اصلي نسبت به جوانه           . يابداي گل زعفران افزايش مي    شاخه

بهتـرين  . هاي دختري است و نبايد جوانه اصلي به عنوان كانديداي حذفي قـرار گيـرد              داراي توان بيشتري در توليد بنه     
هايي باشد و همچنين بنه   مي) جوانه اصلي + سه جوانه جانبي    (هاي بزگتر شود چهار عدد      اد جوانه كه باعث توليد بنه     تعد

  .شوندهاي كوچكتر در برابر حذف جوانه بيشتر متأثر ميبا اندازه بزرگتر در مقايسه با بنه
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Abstract 

The objectives of this research were investigated the effects of removal of lateral and main 
buds in different corm size on vegetative traits and yield of saffron. The research was 
conducted as factorial based on a randomized complete block design with three replications at 
the Research field of Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University in Tehran-Iran, during 
growing season of 2012-2013. The first factor was corm size with two levels of corm weight 
(2-4 and 6-8 g) and the second factor was buds removal with nine levels included without bud 
removal, remove all lateral buds, remove all buds except main buds and one lateral bud, 
remove all buds except main buds and two lateral buds, remove all buds except main buds and 
three lateral buds, remove all buds except one lateral bud, remove all buds except two lateral 
buds, remove all buds except three lateral buds, remove all buds except four lateral buds. In 
this research, vegetative traits in the first year and reproductive traits in the second year were 
investigated. The results showed that by removing main bud from corm leaf length and root 
length were decreased. Also, there was most root length by removing all lateral buds. Overall, 
the results showed that bud removal could be produce large corm but main bud should not 
eliminated. The most appropriate the number of buds that could be remaining is 4 large buds 
on saffron corm. 
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