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حسینی فرد ،م.س ،.قربانی جاوید ،م ،.دادی ،ا ،.و سلطانی ،ا .5997 .تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصییا
بنههای دختری زعفران در سال اول .زراعت و فناوری زعفران.9-51 :)5(6 ،
چکیده
زعفران یکی از مهمترین محصولا کشاورزی و دارویی ایران است که نقش مهمی در صادرا غیرنفتی دارد .بیا وجیود اینکیه اییران
بیشترین سطح زیر کشت را دارا میباشد ولی میزان عملکرد آن در مقایسه با تولید جهیانی انیدا اسیت .ایین پیهوهش بیهمنظور بررسیی
عملکرد گل و خصوصیا کمّی بنههای دختری زعفران تحت تأثیر پرایمینگ تنظیمکنندههای رشد گیاهی و دو اندازه مختلف بنه به صور
فاکتوریل در قالب طرح بلوا کامل تصادفی در چهار تکرار ،تحت شرایط گلدانی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان -دانشگاه تهران اجرا
شد .بنههای بزرگ ( 8-51گرم) و کوچک ( 9-1گرم) مادری زعفیران بیا اسییدجیلرلیک ) ،(GA3سیایتوکینین ) (BAو اکسیین ) (IBAبیا
غلظت  011ppmبه صور مجزا و قلل از کاشت پرایمینگ هورمونی شدند .صفاتی از قلیل زمیان شیروگ گلیدهی ،تدیداد و عملکیرد گیل،
وزنتر گل ،وزنتر و خشک کلاله ،تدداد و وزن بنههای دختری حاصل از بنههای مادری اندازهگیری شدند .نتایج این تحقیق نشیان داد کیه
کاربرد بنه بزرگ با وزن  8الی  51گرم در مقایسه با بنه کوچک در تمام صفا بهجز شروگ گلدهی در سیطح احتمیال  %5تفیاو مدنییدار
دارد .کاربرد هورمون سایتوکینین در مقایسه با شاهد برای تمام صفا بهجز آغاز گلدهی و وزن بنههای دختری در سطح احتمال  %5تفاو
مدنیدار نشان داد .کاربرد هورمون جیلرلین نیز گلدهی را تسریع نمود و در کورم مادری بزرگ وزن بنههای دختری را  %16نسلت به شیاهد
افزایش داد و با شاهد در سطح احتمال  %5اختلاف مدنیدار داشت .اکسین ) (IBAدر صفت تدداد گل با شیاهد اختلیاف مدنییدار نداشیت و
برای سایر صفا نیز باوجود اینکه از شاهد بهتر بود ،با دو تیمار  BAو  GA3دارای اختلاف مدنیدار بود .بطورکلی نتایج نشان داد که کاربرد
بنه مادری بزرگ بههمراه پرایمینگ هورمونی آنها با استفاده از  BAو  GA3عملکرد گل و بنه زعفران را در سال اول بهلود خواهد بخشید.
کلمات کلیدی :اسید جیلرلیک ،سایتوکینین ،عملکرد ،کلاله ،وزن بنه.
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افزایش یافته و منجر به تولید بنههای دختری بزرگتر و بیشتر

مقدمه
زعفران با نام علمی ( )Crocus sativus L.بهعنوان مهمترین

در انتهای فصل رشد میشود ( .)Koocheki et al., 2007نقیش

و گرانتیرین محصیول کشیاورزی و داروییی جهیان از جایگیاه

تنظیمکنندههای رشید گییاهی نییز در بهلیود عملکیرد گیاهیان

ویههای در بین محصولا صیندتی و صیادراتی اییران برخیوردار

مختلییف بییهخوبی ثابییت شییده

.)Setia

است .در ایران کشت زعفران از جنلههای مختلف نظیر بهرهوری

فیتوهورمونها با تغییر متابولیسم گییاه بیر ویهگیهیای کمّیی و

آب ،اشتغال و صادرا غیرنفتی مورد توجه است .با وجیود اینکیه

کیفی محصول اثر میگذارند .تنظییمکننیدههای رشیدگیاهی در

ایران یکی از مهمترین تولیدکنندگان زعفران در جهیان اسیت و

گیاهان مختلف میتوانند در تدادل روابط منلع-مخزن مثثر باشند

حدود  %91از تولید این گیاه و بییش از  %88سیطح زییر کشیت

و بهطور فزایندهای برای افزایش عملکرد در بسییاری از گیاهیان

 )Koocheki,اما میزان

بهکاربرده میشوند .علاوه براین با افزایش اشکال در تهیه انرژی،

عملکرد آن در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده بسیار پایین

استفاده از تنظیمکنندههای رشدگیاهی بهمنظور افزایش محصول،

اسییت بهطوریکییه متوسییط عملکییرد زعفییران در ایییران 9/96

سهم فزاینده مهمی را در حفاظت از انرژی خواهد داشت .تیمیار

کیلوگرم در هکتار در مقایسه با کشورهایی مانند اسپانیا بیا  15و

پیازها با مواد تنظیمکننده رشید ،ظهیور و نمیو گیل را تحرییک

زعفران در دنیا به ایران تدلق

دارد (2013

اسییت (et al., 1993

پاکستان بیا  9کیلیوگرم در هکتیار تفیاو قابلملاحظیهای دارد

نموده ،ارتفاگ گل و تدداد

( .)Behdani et al., 2008بهنظر مییرسید کیه بیا بهیرهگییری

 .)1988آغشته نمودن پیازهای درشت زعفران با جیلرلین ،نشان

مناسب عوامل تولید ،میانگین عملکرد زعفران به  55کیلوگرم در

داده است که با افزایش غلظت جیلرلین ،گلدهی تسریع و تدداد و

هکتار قابل افزایش باشد ( .)Perme et al., 2010از اینرو بررسی

وزن گلهیا در هیر پییاز نییز افیزایش

مییابید ( & Chrungoo

مسائل زراعی جهت بهلود کیفیت و افیزایش عملکیرد محصیول

 .)Farooq, 1984بنزیلآمینوپورین اولین نسل از سایتوکینینهای

زعفران بسیار مهم است و برای افیزایش تولیید و صیادرا ایین

مصنوعی است که در رشد و نمو گیاه ،گلیدهی ،پرشیدن مییوه و

محصول باید روشهای میدرن جیایگزین روشهیای سینتی در

غدهزایی به وسیله تقسیم سیلولی دخالیت دارد (.)Arteca, 2000

مناطق مختلف تولید زعفران شود تا محصول از کیفیت بالیاتری

بهطورکلی مقدار ذخیایر بنیهها (بیهعنوان عامیل تکثییر گییاه) و

برخوردار گیردد .انیدازه بنیه میادری از مهمتیرین شیاخ ها در

هورمونهای رشد به دلیل نقشی که در فدالیتهای فیزیولوژیکی

Gresta

و فرآیندهای بیوشیمیایی گیاه دارند از فاکتورهای مهم در تولیید

انتخاب بنههای با کیفیت جهت کشت زعفران میباشد (

گل را تحت تأثیر قرار میدهد ( Davis,

 .)et al., 2008با تحلیل بنه مادری در طی فصل رشید ،بنیههای

این گیاه زراعی محسوب میشوند (.)Amirshekari et al., 2006

دختری تشکیل میگردند که این بنهها باعث شیکلگیری رشید

با توجه به تحقیقا ذکرشده ،ازآنجاکه میزان عملکرد زعفران در

زایشی و عملکرد در فصل بدد میشیوند (.)Renau et al., 2012

سال اول بهشد متیأثر از انیدازه و ذخیایر پیازهیایی اسیت کیه

ازآنجاکه در زعفران مرحله رشد زایشی قلل از رشید رویشیی ر

بهعنوان بذر کشیت میشیوند لیذا تحقیقیا هدفمنید در جهیت

است که ذخیره بنه میتواند نقیش میثثری بیر

شناسایی عوامل مثثر بر رشد و نمو این گیاه در سیال اول ماننید

گلدهی و عملکرد در واحد سطح داشته باشد .با افزایش اندازه بنه

تنظیمکنندههای رشد گییاهی و شیناخت رابطیه آن بیا عملکیرد

مادری ،سطح برگ و تولید ماده خشک زعفران در طی دوره رشد

میتواند ما را در رسیدن به عملکرد مطلوب یاری دهد.

میدهد مشخ
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شرایط مزرعه و مطابق محیط طلیدیی صیور گرفیت .قلیل از

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر پرایمینگ هورمونی و اندازه مختلف بنیه

کشت ،فلس انتهایی بنهها بیهمنظور جیذب بهتیر آب و تسیهیل

مادری بر عملکرد گل و خصوصیا بنههیای دختیری زعفیران،

رویش حذف شد .بنههای مادری تهیه شده از مزرعههای  1ساله

آزمایشی به صور فاکتوریل در قالب طرح بلوا کامل تصادفی

در تربتحیدریه در تاریخ  01شیهریور  5998کشیت شیدند و در

در  8تکرار به صور گلدانی در محل مزرعه تحقیقاتی پیردیس

هرگلدان  9بنه در عمق  51سیانتیمتری قیرار داده شید .اولیین

ابوریحان دانشگاه تهران در سیال  98-91اجیرا شید .بیهمنظیور

آبیاری در  01شهریور انجام شد .از زمان رشد تیا خیزان گییاه 6

کنترل بهتر تیمارها و جلوگیری از اختلیا هورمیونهیا از روش

مرتله آبیاری انجام شد .صفا مورد مطالدیه شیامل زمیان آغیاز

کشت گلدانی استفاده شد و به منظور رعاییت شیرایط محیطیی،

گلدهی ،تدداد و وزنتر گل ،وزنتر و خشک کلاله و تدیداد و وزن

گلدانها در مزرعه مستقر گردیدنید .ارتفیاگ محیل انجیام طیرح

بنههای دختری تولید شده بود .در مرحله گیلدهی (آبانمیاه) تیا

آزمایشی از سطح دریا  5191متر ،عرض و طیول جغرافییایی آن

اردیلهشت ماه نمونهگیری انجام گرفت .با آغاز گلدهیی ،تدییداد

به ترتیب ⸗ 91∙ 08درجه شمالی و ⸗ 15∙ 88درجه شرقی میباشید.

روزهیای سپریشده از زمیان کشییت تییا رویییش گییلهییا و

این منطقه دارای تابستانهای گرم و خشک ،زمستانهای ملیایم

همچنین تدداد گلهای روییده (صفت عملکرد گلدهی بر حسیب

با میانگین بارندگی سیالیانه  571میلیمتیر میباشید و بیهمنظور

تدداد گل در بنه) شمارش و یادداشیت شید .بیا شیروگ گلیدهی،

تدیین خصوصییا فیزیکیی و شییمیایی خیاا مزرعیه ،قلیل از

روزانه گلها در ساعا ابتدایی صلح برداشت و کلالهها از گلهیا

اجرای آزمایش از  51نقطه در مزرعه نمونیه خیاا از عمیق 91

جیدا شدند .پس از خشک شدن کلالههیا در شییرایط یکسییان،

سانتیمتری تهیه و به آزمایشگاه فرستاده شد (جدول  .)5عوامیل

وزنتر و خشک آنها بیا تییرازوی دیجیتییال بییا دقییت /115

آزمایش شامل اندازه بنه در دو سطح شیامل بنیه کوچیک (9-1

گیییرم انییدازهگیییری شیید .پییس از خییزان کامییل گیییاه در اوایییل

گرم) و بنه بزرگ ( 8-51گرم) و تنظیمکننیدههای رشید گییاهی

اردیلهشتماه تدداد و وزن بنههای دختری تولید شیده (برحسیب

اکسیین ()IBA

تدداد و وزن بنه دختری در بنه) اندازهگیری شد .نتایج حاصیل از

هریک با غلظت  011 ppmبودند و تیمارهیای هورمیونهیا بیه

صفا مورد بررسی ،توسیط نرمافیزار آمیاری  SASنسیخه  9/5و

صور مجزا و پیش از کاشت بنههیا (پرایمینیگ) انجیام شیدند.

برای مقایسه میانگینها از آزمون  LSDمحافظت شده در سیطح

تمام بنههای مورداستفاده پیش از کاشت با تیرازوی ییک صیفر

احتمال  1درصد استفاده گردید و نمودارها با استفاده از نرم افیزار

آزمایشگاهی بهدقت توزین و به دو گروه بنههای  9-1گیرم و 8

 Excelرسم و ارائه شد.

شامل اسیدجیلرلیک ) ،(GA3سایتوکینین ) (BAو

 51گرم تفکیک شد .برای اعمال تیمار ،بنهها قلل از کاشت بهمد سه ساعت در محلولهای هورمونی غوطیهور شیدند .بیه-

نتایج و بحث

منظور فراهمی شرایط بهینه در طول مد پرایمینگ ظرفهیای

تعداد گل

حاوی بنهها با کاغذ فویل پیچیده شده و در یخچال بیا دمیای 8

تجزیه و تحلیل واریانس دادهها نشان داد کیه اثیرا سیاده

درجه سانتیگراد نگهداری شد .بستر کشت شامل گلدانهایی بیا

کاربرد تنظیمکننده رشد گیاهی و اندازه بنه بر عملکرد گیلدهیی

ارتفاگ  01سانتیمتر و قطر دهانه  00سانتیمتر (سایز  )7و حاوی

در سطح  %5مدنیدار است درحالیکه اثر متقابیل آنهیا اختلیاف

 0کیلوگرم خاا مزرعه با بافت لومیشنی بود و رشد گیاهیان در

مدنیدار نداشت (جدول .)0
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی (تا عمق  03سانتیمتری)
)Table 1- Physical and chemical traits of farm soil (Depth 0-30 cm

ماده آلی
Organic
)carbon (%

1.006

هدایت

پتاسیم قابل

فسفر قابل

نیتروژن قابل

دسترس

دسترس

دسترس

EC
)(dS.m-1

Available
potassium
)(mg.kg-1

Available
phosphorus
)(mg.kg-1

Available
nitrogen
)(mg.kg-1

شاخص واکنش

بافت

pH

Texture

3.16

165.14

29.6

0.118

7.57

لومی شنی
)Loamy
(sand

الکتریکی

اطلاعا حاصل از مقایسه میانگین اثر اندازه بنه نشیاندهنده

خارجی سایتوکینینها از جمله بنزیلآدنین در مرحله بنیانگذاری

برتری بنه بزرگ نسلت به بنه کوچیک بیا اختلیاف مدنییدار در

گل تدداد گل را افزایش

 .)Arteca,سیایتوکینین

سطح احتمال  %1اسیت (جیدول  .)9کیاربرد  BAو  GA3در بنیه

خواب بنههای زعفران را برطرف کرده و به افیزایش و گسیترش

بییزرگ بییه ترتیییب بییا افییزایش  %75و  %11نسییلت بییه شییاهد

گلدهی کمک میکند ( .)Sheibani et al., 2007جیلرلین باعیث

بیشترین تأثیر را در افزایش تدداد گل داشت .همچنیین در بنیه

تحریییک مریسییتم بنییه زعفییران بییرای تولییید گییل میشییود

کوچک نیز  BAو  GA3نسلت به شیاهد بیشتیرین تیأثیر را بیر

( .)Azizbikova et al., 1978محققان دیگیر نییز تیأثیر مثلیت

افزایش تدداد گل داشتند ،بهطوریکیه تدیداد گیل را نسیلت بیه

جیلرلین و سایتوکینین بر افزایش تدداد گل در گیاهان پییازی را

شاهد به ترتیب  %17و  %88افزایش دادند .کمترین تدیداد گیل،

خاطرنشیان کردنید (.)Dhua et al., 2005; Leite et al., 2003

در گروه شاهد و تیمار با ( IBAدر هر دو اندازه بنه) مشاهده شید

دارد.

میدهید (2000

نتایج پهوهش حاضر با نتایج تحقیقا این محققان مطابقت

(شکل  .)5از آنجا که عملکرد گل زعفران در سیال اول کاشیت
این گیاه عمدتاً در ارتلا مسقیم با میزان اندوختهغیذایی در بنیه

وزنتر گل

بوده ،بنابراین اندازه بنههای زعفران از تأثیرگذارترین عوامیل در

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد هریک از اثرا سیاده

افزایش عملکرد این گیاه است ( )Nassiri et al., 2007و افزایش

کاربرد تنظیمکننده رشد گیاهی و اندازه بنه و اثر متقابل آنها در

وزن بنه مادری موجب بهلود تدداد گل نیز میشود ،که بیا نتیایج

سطح احتمال  %5مدنیدار اسیت (جیدول  .)0مقایسیه مییانگین

این آزمایش مطابقت دارد .محققان دیگر نیز اعلام کردند بنههای

اثرا متقابل حیاکی از آن بیود کیه کیاربرد  BAو  GA3در بنیه

با وزن بیش از  8گرم نقیش اصیلی را در گلیدهی ایفیا میکننید

بزرگ با یکدیگر اختلاف مدنیدار ندارند و با افزایش وزنتیر گیل

( .)Azizi et al., 2008گزارشهای محققیان دیگیر نیییز نتییایج

(به ترتیب با مقادیر  %75و  %68نسلت به شاهد) بیشترین تأثیر

;De Juan et al., 2003

را در بهلود وزنتر گل نشان میدهند .در مورد بنههیای کوچیک

بییهدسییتآمییده را تأیییید میکننیید (

 .)Mashayekhi et al., 2006دلیل افزایش عملکیرد زعفیران در

نیز تنظیمکنندههای رشد بیشترین تأثیر بر وزنتر گل ،متدلق به

صور استفاده از بنیههیای درشیتتیر را مییتیوان بیه تقسییم

تیمار  986/1( BAمیلیگرم در بنه) و کمترین مقدار مربیو بیه

سلولی بیشتر و سریعتر و در نتیجیه تسیریع در وقییوگ مراحیل

تیمار شاهد ( 009/01میلیگرم در بنه) بیود (شیکل  .)0تشیکیل

فنولوژیکی تولید گل نسیلت داد ( .)Molina et al., 2004کیاربرد

گل و وزنتر گل زعفران در هر سیال وابیسته بیه ذخییره میواد
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فتوسنتزی در بنه مادری زعفران است و مواد فتوسینتزی ذخییره

گیاهان شاهد با بنههای بزرگ و کوچک به ترتیب پیس از 16/1

شده در بنه جهت تشکیل بنههای جدید ،آغیازش و تکامیل گیل

و  19روز به گل نشستند و این طولانیترین زمیان بیرای شیروگ

بیه اندامهای گیاه منتقل میشود ،به همین دلیل با افزایش وزن

گلدهی بود (شکل  .)9درحالیکه کاربرد  GA3گلدهی حیدود 51

بنه ،میزان عملکرد بیشتر و در پی آن وزنتر گل بیشتیر قابیل

روز تسریع شد .جیلرلین با فدالکردن آنیزیمهیای هییدرولیتیک

انتظار است .با خیساندن پیازهیای لالیه در جیلیرلین بیه غلظیت

(پروتئازها و آلفاآمیلاز) ،ذخایر موجود در گیاه تجزیه و انرژی فدال

 011-111میلیگرم در لیتر اندازه گل بزرگ و وزن آن افیزایش

متابولیکی برای رشد و نمو فیراهم مییشیود و افیزایش غلظیت

 .)Hanks,بنزیییلآمینییو پییورین اولییین نسییل از

جیلرلین موجب افزایش فدالیت هورمونهای فدال مثثر در رشید

سایتوکینینهای مصنوعی است که در رشد و نمو گیاه ،گلدهی و

و نمو و تسریع گلدهی مییشیود ( .)Long et al., 2010آغشیته

پرشدن میوه به وسیله تقسیم سلولی دخالت دارد ( Zaferanchi

نمودن پیازهای درشت زعفران با جیلرلین ،نشان داده است که با

 .)et al., 2011سایتوکینینها دارای اثر بارز بر تحرییک تقسییم

افزایش غلظت جیلرلین ،گلدهی تسریع و تدداد و وزن گلهیا در

سلولی و بزرگ شیدن و انلسیا سیلولی دارنید و بیزرگ شیدن

هیر پییاز نییز افیزایش مییابید (.)Chrungoo & Farooq 1984

سلولها به دلیل جذب آب میباشد که علت آن کاهش پتانسییل

گزارش شده است که در اثر تیمار بنهها با جیلیرلین دوره خیواب

اسمزی سلول است که از طرییق تیأثیر سیایتوکینین بیر تلیدیل

بنههای زعفیران کیاهش میییابید ) .(Sadeghi, 1996محققیان

میییابید ( Arteca,

گیییزارش کردنییید کیییاربرد خیییارجی  BAموجیییب افیییزایش

مییابیید (1984

چربیها به قندهای گلوکز و فروکتوز کاهش

 .)2000; Taiz & Zeiger, 2010کربوهیدرا ها نیز منلیع اصیلی

سایتوکینینهای فدال درونزا و القیای گلیدهی شید (

تغذیه گلها و منلع انرژی میورد نییاز بیرای تمیامی فرآینیدهای

 .)1994; Matthew et al., 2008سیایتوکینین قیادر بیه تسیریع

Teixcia & Jaime,

انتقال و جابیهجایی میواد آلیی و انتقیال هییدرا های کیربن در

 .)2003سیتوکینین نیز سلب تولید ،تجمع و انتقیال هییدرا های

اسیت ( ;Asthir et al., 1998

بیوشییمیایی و فیزیولیوژیکی گییاه اسیت (

برگها به سمت اندامهای زایشیی

Letham,

 )Arteca,کاربرد خارجی سایتوکینینها با تحریک تقسییم

کیربن میشیود ( .)Asthir et al., 1998میتیوان انتظیار کیاربرد

2000

محراهای رشد گیاهی همچون سایتوکینین و جیلرلین در زمان

سلولی در مریسیتم انتهیایی و بیا انتقیال هییدرا هیایکیربن و

کاشت باعث بهلود صفا عملکردی گل زعفران همچون تدیداد

اسیمیلاسیون از برگها میتواند بر گلآغیازی و تسیریع گلیدهی

و وزنتر گل و همچنین آغاز گلدهی در زمان کوتاهتر شود.

مثثر باشد .جیلرلین تشکیل و نمو گل را در بسییاری از گیاهیان
روز بلند و گیاهانی که نییاز بیه سیرما دارنید تحرییک مییکنید

آغاز گلدهی

با توجه به اطلاعا حاصل از تجزیه واریانس تنها اثر سیاده

(2000

)Arteca,؛ بنابراین جلو افتیادن تیاریخ گلیدهی در تیمیار

جیلرلین و سایتوکینین قابل توجیه است.

کاربرد تنظیمکننده رشد گیاهی در سطح  %5مدنیدار بود (جدول
 .)0مقایسه میانگین اثر ساده برای انیدازه بنیه تیأثیر مدنییداری

وزنتر کلاله

برای آغاز گلدهی نداشت (جیدول  GA3 .)9بیهعنوان میثثرترین

طلق جدول تجزیه واریانس اثرا ساده کاربرد تنظیمکننیده

تنظیمکننده رشد گیاهی در زمان آغیاز گلیدهی در بنیه بیزرگ و

رشد گیاهی و اندازه بنه در سطح  %5مدنیدار بود ،درحالیکه اثیر

کوچک به ترتیب با  80و  89/1روز پس از کاشت شیناخته شید.

متقابل آنها اختلاف مدنیدار نداشیت (جیدول  .)0کیاربرد  BAو
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 GA3در بنه بزرگ به ترتیب با افزایش  %80و  %96نسیلت بیه

کاربرد  BAبیشترین تأثیر را در افزایش وزن خشک کلالیه کیه

شاهد بیشترین تأثیر را در افزایش وزنتر کلاله داشت .همچنین

مهمترین جزء اقتصادی زعفران اسیت داشیت ،بهطوریکیه وزن

در بنه کوچک نیز  BAو  GA3به ترتیب با افیزایش  %97و %96

خشک کلاله را در کورم بزرگ و کوچک به ترتیب با مقادیر  11و

نسلت به شاهد بیشترین تأثیر را در افزایش وزنتر کلاله داشتند

 17درصد نسلت به شاهد افزایش داد GA3 .نییز بیا  BAاختلیاف

(شکل  .)8وزن بنیه یکیی از عوامیل اصیلی تأثیرگذار بر مییزان

مدنیدار نداشت و بر افزایش وزن خشیک کلالیه تأثیرگیذار بیود

 )Molinaاز

(شکل  .)1همچنین نتایج نشاندهنده برتری بنه بزرگ نسلت به

اینرو افزایش وزن بنه مادری موجب بهلود عملکرد گل و کلالیه

بنه کوچک با اختلاف مدنیدار در سطح احتمال  %1بیود (جیدول

نیز میشود .جیلرلین با تأثیر مستقیم بر رشد اندام هوایی و تیأثیر

 .)9در حضور سایتوکینین تقسیم سلولی و بزرگ شیدن سیلولها

غیر مستقیم بر رشد ریشه ،موجب افزایش میاده خشیک گییاهی

انجییام میشییود و همچنییین بییا افییزایش کلروفیییل ،پلاسییتهای

می شود ( .)Leite et al., 2003در تیمار بنههای درشت زعفیران

بیرنگ تلدیل به کلروپلاست شده و فتوسنتز بهلیود مییابید و از

Chrungoo & Farooq,

طرفی سایتوکینین قادر به تسریع انتقال و جابهجایی مواد آلی در

گلیدهی و عملکیرد

زعفییران اسیت (et al., 2005

با جیلرلین وزن گلها افیزایش یافیت (

 )1984که در نتیجه افزایش وزن کلاله نیز مورد انتظار است.

برگها و بنهها به سمت اندامهای

زایشی است (2000

)Arteca,

به همین دلیل بهلود ظرفیت گلدهی و وزنتیر گیل و در نتیجیه
وزن خشک کلاله

افزایش وزنتر کلاله انتظار مییرود .تحقیقیا نشیان داده اسیت

تجزیه واریانس اثر تنظیمکننده رشد گیاهی و اندازه بنیه بیر
وزن خشییک کلالییه نشییان داد هریییک از اثییرا سییاده کییاربرد
تنظیمکننییده رشیید گیییاهی و انییدازه بنییه در سییطح احتمییال %5

مدنیدار گردید و اثیر متقابیل آنهیا مدنییدار نشید (جیدول .)0

تیمار بنیههای زعفیران بیا جیلیرلین موجیب افیزایش محصیول
زعفییران یدنییی کلالییهها بییه میییزان  91-11درصیید میشییود
(2004

 ،)Amirghasemi,که با نتیایج آزمیایش حاضیر مطابقیت

دارد.

شکل  -1اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر تعداد گل زعفران
Figure 1- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the number of flower of saffron.
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جدول  -0مقایسه میانگین اثرات ساده اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر عملکرد گل و بنه زعفران
Table 3 -Mean comparison of simple effect of corm size and plant growth regulators on flower and corm yield in saffron

تعداد بنه دختری

زمان گلدهی

تعداد گل

Number of
daughter
corms

وزن خشک کلاله

وزنتر کلاله

Dry weight of
)stigma (mg

Wet weight of
)stigma (mg

Start of
flowering
)(DAP

Number of
flower

5.437a

7.312a

39.938a

48.375a

4.562a

3.250b

4.675b

30.250b

50.063a

1.937b

3.000c

3.500d

25.500c

57.750c

2.375b

Plant growth regulators
 Controlشاهد

5.000a

7.212b

40.375a

42.750a

3.875a

اسید جیلرلیک
Gibberellic acid

5.375a

7.987a

43.000a

45.750a

4.375a

سایتوکینین
Cytokinin

تیمار
Treatment
اندازه بنه Corm size

Large cormبنه بزرگ
8-10 g
Small cormبنه کوچک
3-5 g

تنظیمکننده رشد گیاهی

اکسین

2.375b
50.625b
31.000b
5.275c
4.000b
Auxin
* میانگینهای دارای حروف متفاو در هر ستون دارای تفاو مدنیداری بر اساس آزمون  LSDمحافظت شده هستند ).(P≤0.05
* The means within each column by the different letter are significantly different based on LSD test (P≤0.05).

شکل  -2اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر وزنتر گل
Figure 2- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the fresh weight of flower.

تعداد بنههای دختری

اختلاف مدنیدار نداشت (جدول  .)0مقایسیه مییانگین اثیر سیاده

کاربرد تنظیمکننده رشید گییاهی سییتوکینین و انیدازه بنیه

اندازه بنه نشان داد با افزایش اندازه بنیه میادری تدیداد بنیههای

بزرگ بر تدداد بنههای دختری تأثیرگیذار بیود .تجزییه وارییانس

دختری تشکیل شیده بیهطور مدنییداری در سیطح احتمیال %1

دادهها نشان داد که اثرا ساده کاربرد تنظیمکننده رشد گیاهی و

افزایش یافت .با توجه به مقایسه میانگین اثر سیاده تنظیمکننیده

اندازه بنه در سطح  %5مدنیدار بود ،درحالیکه اثر متقابیل آنهیا

رشد گیاهی بیشترین تدداد بنه دختری در کاربرد تیمارهای

BA

حسینی فرد و همکاران ،تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل ...

00

تولییید شیید (جییدول  .)9شییکل  6نشییاندهنییده برتییری کییاربرد

بنههای دختری را بهلود بخشد بهطوریکه کاربرد سایتوکینین با

سایتوکینین بر شاهد است بهطوریکه تیمار سیایتوکینین در بنیه

تأثیر بر تقسیم سلولی ،اندازه و همچنین با تحریک رشید جوانیه

بزرگ و کوچک به ترتیب  6/1و  8/01و شاهد به ترتیب  9/71و

جانلی تدداد بنههای دختری را افزایش میدهد.

 0/01بنه دختری در بوته تولید کرد .سایتوکینین میتوانید رشید

شکل  -0اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر زمان آغاز گلدهی
Figure 3- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the start of flowering.

شکل  -4اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر وزنتر کلاله
Figure 4- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the fresh weight of stigma.

شکل  -5اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر وزن خشک کلاله
Figure 5- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the dry weight of stigma.
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شکل  -6اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر تعداد بنههای دختری در گیاه زعفران
Figure 6- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the number of daughter corms in saffron plant.

با افزایش اندازه بنه مادری ،سطح برگ و تولید ماده خشیک

سال دوم افزایش میدهند و این یافته بیا نتیایج بررسیی حاضیر

زعفران در طی دوره رشد افزایش یافته و منجر به تولید بنیههای

مطابقت دارد .از اینرو بنههای درشت از طریق تولید تدیداد بنیه

دختییری بزرگتییر و بیشتییر در انتهییای فصییل رشیید میشییود

بیشتر و درشتتر ،ظرفیت گلآوری و عملکرد مزرعیه را بیرای

( )Koocheki et al., 2007و بنههای دختری مسئول شکلگیری

سال دوم و سوم نیز بیه مییزان قابیلتوجهی افیزایش میدهنید.

رشد زایشیی و عملکیرد در فصیل بدید هسیتند (

Renau et al.,

محققان دیگر نیز این نتایج را خاطرنشان کردند (

Koocheki et

 ،)2012در نتیجه با کاربرد سایتوکینین بههمراه بنه مادری بزرگ

 .)al., 2006; Molina et al., 2005تیمیار بنیههای زعفیران بیا

تدداد بنه دختری افزایش یافته و در نهایت عملکیرد زعفیران در

جیلرلین موجیب بزرگشیدن بنیهها در گییاه زعفیران میشیود

سالهای بدد نیز افزایش مییابد.

(1991

 .)Greenberg–Kaslasi,در نتایج دیگر نیز گیزارش شیده

است کاربرد بیرونی  GA3در گل مریم 5که ماننید زعفیران ییک
وزن بنههای دختری

تجزیه واریانس دادهها برای وزن بنههای دختری نشیان داد

گیاه پیازی است موجب افزایش وزن قابلتوجه پیازهای دختیری
نسییلت بییه تیمییار شییاهد شییده اسییت (

& Mortezainejzhad

علاوه بر اثرا ساده کاربرد تنظیمکننده رشد گیاهی و اندازه بنیه

2010

اثر متقابل این دو نیز در سطح احتمال  %5مدنیدار شید (جیدول

های پهوهش حاضر مطابقیت دارد کیاربرد جیلیرلین در بنیههای

 .)0مقایسه میانگین اثرا متقابل نشان داد پرایمینیگ بنیههای

بزرگ منجر به تولید بنیههای دختیری بزرگتیر در سیال اول و

مادری بزرگ بیا  GA3تیأثیر قابیل ملاحظیهای بیر افیزایش وزن

رسیدن به عملکرد بهتر در سالهای بدد خواهد شد.

 .)Etemadi,با توجه به نتایج تحقیقا فوق که بیا یافتیه-

بنههای دختیری تولیید شیده دارد (شیکل  .)7بهطوریکیه وزن
بنههای دختری نسلت به شیاهد  %16افیزایش داشیت .مطیابق

نتیجهگیری

گزارش امیدبیگی ( )Omidbaigi, 2005کشت بنههای درشیت از

نتایج پهوهش حاضر نشان داد کاربرد بنههای مادری بیا وزن

طریق افزایش رشد رویشی و با فراهم کردن میواد فتوسینتزی و

بیش از  8گرم به همراه پرایمینگ هورمونی آنها بیا اسیتفاده از

انتقال این مواد به بنههای دختری سلب رشد بیشتر این بنیهها

تنظیمکنندههای رشد گیاهی تأثیر مثلتی بر عملکیرد گیل و بنیه

شده و با تولید بنههای دختری بزرگتر و بیشتر محصیول را در

5 - Polianthes tuberosa

حسینی فرد و همکاران ،تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل ...
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زعفران داشت .اختلاف مدنیدار کاربرد بنه بزرگ و بنیه کوچیک

دختری داشت GA3 .نیز بیا افیزایش فدالییت آنیزیم آلفاآمیلیاز و

نشان میدهد عملکرد بنه میادری بیهطور مسیتقیم بیر عملکیرد

تجزیه نشاسته به قند گلدهی را تسریع کرد و باعث افزایش قابل

زعفران مثثر واقع میشود .در میان تنظیمکنندههای رشد گیاهی

توجه وزن بنههای دختری شد و این پیازهای درشیتتر ،اسیاس

مورداستفاده  BAبا تحرییک تقسییم سیلولی ،بهلیود فتوسینتز و

رشد و عملکرد در سالهای بدد هستند IBA .نییز تیأثیر چشیم-

تولید ،تجمع و انتقال هیدرا های کربن بیشتیرین تیأثیر را بیر

گیری بر بهلود صفا اندازهگیری نداشت.

افزایش تدداد و وزنتر گل ،وزنتر و خشیک کلالیه و تدیداد بنیه

شکل  -7اثرات متقابل اندازه بنه و تنظیمکننده رشد گیاهی بر وزن بنههای دختری در گیاه زعفران
Figure 7- Interaction effects of corm size and plant growth regulators on the weight of daughter corms in saffron plant.

با توجه به نتایج بهدستآمیده ،اسیتفاده از بنیههیای بیا وزن
تقریلی بیش از  8گرم که اندوخته غذایی بیشتری دارند توأم بیا

کاشت که منجر به بهلود متابولیسیم و فتوسینتز گییاه میشیود،
میتوان افزایش عملکرد زعفران در سال اول را انتظار داشت.

کاربرد محراهای رشد گیاهی هیمچیون  BAو  GA3در زمیان
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Abstract
Saffron is one of the most important crops and medicinal plants in Iran and plays an important role
in non-oil exports of the country. Although Iran has the largest area under cultivation of saffron, its
yield is low compared with global production. The main objective of this study is to investigate the
yield of flowers and quantitative characteristics of daughter corms under the effects of application of
plant growth regulators priming and two different corm sizes. A factorial experiment arrangement in
RCBD with four replications was conducted, under the terms of pot at the College of AburaihanUniversity of Tehran, Iran during 2015. Small (3-5g) and large (8-10g) mother corm sizes were
hormonal priming by gibberelic acid (GA3), cytokinin (BA), auxin (IBA) with 250 ppm concentration
and before cultivation. The start of flowering, number and flowers yield, fresh weight of flower, fresh
and dry weight of stigma, number and weight of daughter corms per mother corms were measured.
The results showed that in all traits except the start of flowering large corms weighing of 8 to 10 g
were cultivated in comparison with small corms and this was significant at the 1% level. Application
of cytokinins hormone in comparison with control for all traits except the start of flowering and weight
of daughter corms showed a significant difference at 1%. Application of gibberellic acid hormone
treatment also accelerated flowering. In addition, it increased the weight of daughter corms by 56% in
large mother corms compared to control and this had a significant difference from control at 1%.
Auxin (IBA) in the number of flowers had no significant difference with control and also in other
traits, although IBA was better than control, with both BA and GA3 treatments had a significant
difference. The results indicated that the use of large mother corms with hormonal priming with BA
and GA3 will improve flower and corm yield in the first year.
Keywords: Corm weight, Cytokinin , Gibberellic acid, Stigma, Yield
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