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 چكيده
 صورت به ).Crocus sativus L( زعفران گياه مرفولوژيك صفات بر جانبي هاي جوانه حذف تأثير بررسي منظور به آزمايش اين
 كشت بستر ،)گرم 6-5/7 متوسط و گرم 5/9-11 درشت( بنه وزن شامل تيمارها .شد انجام تصادفي كامالً طرح قالب در فاكتوريل

 بر بنه وزن كه داد نشان نتايج .بود )ها جوانه حذف بدون و جانبي هاي جوانه كليه حذف( جانبي هاي جوانه حذفو  )خاك و پرليت(
 و دختري  بنه خشك وزن متوسط دختري، هاي بنه خشك وزن ها، ريشه خشك وزن و تعداد ها، برگ خشك وزن و برگ تعداد روي
 خاك بستر به نسبت پرليت كشت بستر .داشتند برتري درشت هاي بنه صفات اين نظر از و داشت داري معني اثر گياه كل خشك وزن
 .شد گياه كل خشك وزن و دختري هاي بنه خشك وزن ها، ريشه تعداد ها، ريشه خشك وزن ها، برگ خشك وزن افزايش باعث
 هاي بنه و برگ تعداد جانبي هاي جوانه حذف با اگرچه .كردند توليد يبيشتر برگ تعداد پرليت بستر به نسبت يخاك بستر در گياهان
   .يافت افزايش يدختر بنه خشك وزن متوسط و ريشه وزن و تعداد اما يافت كاهش دختري
  
 .جانبي هاي جوانه حذفاندازه بنه هاي مادري،  دختري، هاي بنه، ).Crocus sativus L( زعفران :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 به متعلق ستياهيگ ).Crocus sativus L( زعفران
 پاييز اوايل در كه سالهچند و )Iridaceae( زنبقيان خانواده

 كشت از هدف .رود مي خواب به تابستان و بهار در و گل به
 كه باشد مي آن رنگ قرمز بلند هاي كالله برداشت زعفران
 & Winterhalter( ددار فراواني غذايي و دارويي ارزش

Straubinger, 2000.( زعفران از استفاده ،مثال عنوان به 
است  شده گزارش سرطان بيماري با مقابله براي

)Abdullaev & Frenkel, 1999.( باالي قيمت به توجه با 

 افزايش ،آن صادرات و جهاني توليد در ايران سهم و زعفران
 كشاورزان درآمد افزايش موجب زعفران صادرات و توليد
 برمؤثر  عوامل دقيق شناخت به نياز امر اين اما .شود مي

 بذر بودن تريپلوئيد دليل به زعفران .دارد زعفران عملكرد
 )Corms توپر، هاي پياز( بنه طريق از تنها و كند نمي توليد
 انجام تحقيقات اگرچه ).1374 سبزواري،( شود مي تكثير
 رابطه زعفران بنه وزن كه داده نشان رابطه اين در شده

 هاي بنه كه شد مشخص ها بنه بين مقايسه در و دارد مستقيم
 كوچكتر هاي بنه به نسبت بيشتري عملكرد باالتر وزن با
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 از گياه سن كه داده نشان ها آزمايش ،اين بر عالوه .اند داشته
 تا كه طوري هب است، زعفران گلدهي در مؤثر عوامل ديگر
 كاهش بعد و افزايش گلدهي كاشت از بعد چهارم سال
 با رابطه در هنوز اين وجود با .)1391، انيعباس( يابد مي

. است كاملتري تحقيقات به نياز زعفران رشد برمؤثر  عوامل
 و اول سال در زعفران كم عملكرد داليل از يكي براي مثال،

 كه است اول سال در كوچك مادري هاي بنه كشت دوم،
 هاي بنه .شوند مي كوچك دختري هاي بنه توليد موجب
 ايفا بعد هاي سال در زعفران گلدهي در مهمي نقش دختري

 در خصوص هب زعفران نمو و رشد دليل همين به ،كنند مي
 هاي بنه مثال براي .باشد مي بنه اندازه به وابسته اول سال

 دهنده نشان كه كنند گل توليد انبار در است ممكن درشت
 ابريشمي،( باشد مي بنه به اول سال در گل توليد وابستگي

  .)Mashayekhi et al., 2006؛ 1383
 زياد تعداد وجود ،كوچك دختري هاي بنه توليد علت
 دختري هاي بنه توليد به منجر كه است جانبي هاي جوانه

 غذايي عناصر جذب براي ها جوانه بين زيرا ،شود مي كوچك
 .دارد وجود رقابت مادري بنه در دهش ذخيره مواد مصرف و

 بين رقابت كاهش موجب جوانه تعداد كاهش احتماالً
 بيشتر وزن با اما كمتر هاي بنه نتيجه در و شود مي ها جوانه
 و دختري هاي بنه تعداد زنبق گياه در .شود مي توليد

 مادري هاي بنه توليد وضعيت و اندازه تأثير تحت رشدشان
 خانواده از غير به گياهاني در كه هداد نشان تحقيقات .است

 تعداد در اي محدودكننده نقش انتهايي غالبيت ،زنبقيان
 زني جوانه اما ،)Doss, 1979( نداشت دختري هاي بنه

 بنابراين ).Doss, 1979( كند مي محدود را جانبي هاي جوانه
 سالم هاي بنه در زني جوانه انتهايي، مريستم برداشتن با

 ممكن كوچك دختري هاي بنه اين بر عالوه .شود مي تشديد
 Mashayekhi et( شوند توليد نامناسب تغذيه دليل به است

al., 2006(، در گياه توانايي و خاك حاصلخيزي رو از اين 
 در .است مؤثر زعفران عملكرد بر غذايي عناصر جذب

 و زعفران توليد )Weathers )2008 و Souret زمايشآ
 هيدروپونيك،( كشت محيط سه در نآ هاي تركيب

 نتايج .گرفت قرار مقايسه مورد )يخاك و روپونيكيآ

 كشت در ها بنه خشك وزن كه داد نشان نهاآ آزمايش
 در كشت شرايط با مقايسه در كيروپونيآ و هيدروپونيك

 و كيدروپونيه در ريشه طول اما، بود بيشتر خاك
 يافته كاهش خاك در كشت طيشرا با مقايسه در كيروپونيآ

 احتماالً كه بود ضعيف كاشت روش سه هر در گلدهي .بود
 )متر سانتي 6/2( يها بنه اندازه بودن كوچك دليل هب

 اصلي غلظت و زعفران كالله توليد .است بوده شده كشت
 كاشت روش سه در زعفران كالله در موجود هاي تركيب
 كشت هايروش از كه كردند پيشنهاد نهاآ نتيجه در .بود مشابه

 هاي تركيب استخراجبراي  كيروپونيآ و كيدروپونيه
 در زعفران توليد قابليت .گردد استفاده زعفران از دارويي
) 2006( همكاران و Maggio توسط هيدروپونيك كشت

  .است شده گزارش
 و كيدروپونيه صورت به گلخانه در زعفران كشت با
 براي رشد مطلوب شرايط مينأت و محيطي هاي تنش كنترل
 .شود توليد بزرگتري دختري هاي بنه است ممكن گياه

 و كشت بستر تأثير بررسي منظور به آزمايش اين ،بنابراين
 اندازه و غذايي عناصر غلظت بر جانبي هاي جوانه حذف
  .شد انجام دختري هاي بنه

  
  روشها و مواد

 كشاورزي دانشكده تحقيقاتي گلخانه در تحقيق اين
 صورت به آزمايش .شد انجام تهران مدرس تربيت دانشگاه
 .شد انجام تكرار 5 با تصادفي كامالً طرح قالب در فاكتوريل

   :سطح دو در كشت بستر نوع :شامل آزمايش هاي تيمار
)A( پرليت، كشت بستر )a( هاي بنه اندازه ؛خاكي كشت بستر 

   وزن با درشت مادري هاي بنه )B( :سطح دو در مادري
 6- 5/7 وزن با متوسط مادري هاي بنه) b( گرم، 5/9- 11
 همه حذف )C( :سطح دو در جانبي هاي جوانه حذف؛ گرم

 .بودند جانبي هاي جوانه حذف بدون )c( و جانبي هاي جوانه
 ساله 4 مزرعه از زعفران هاي بنه 1388 ماه شهريور در

 براساس سالم هاي بنه .شد تهيه قائنات شهرستان از زعفران
 به %5 بنوميل كش قارچ با كاشت از قبل و بندي طبقه وزن
 در ماه شهريور 20 در ها بنه .شدند ضدعفوني دقيقه 1 مدت
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 پرليت( كشت بستر نوع يك حاوي ليتر 3 حجم با هايي گلدان
 )بنه يك گلدان هر در( متري سانتي 15 عمق در )خاك يا

 استفاده مورد خاك فيزيكوشيميايي خصوصيات .شدند كشت

 حذف تيمار ها بنه كاشت از پس .است  شده ذكر 1 جدول در
 دوره طول در كه جانبي هاي جوانه قطع با جانبي هاي جوانه
  .شد اعمال نظر مورد هاي گلدان مورد در شدند مي ظاهر رشد

  
  خاك مورد استفادهخصوصيات فيزيكوشيميايي  -1جدول 

 pH  EC بافت
)mmhos/cm( 

 دسترسقابلفسفر
)mg/kg( 

  تبادل قابل ميپتاس
)mg/kg(  

  كل تروژنين
)mg/kg(  

  يآل كربن
)%( 

 09/1 09/0 433 17 68/1 5/7 شنيلومي

  
 هـاي  گلـدان  بـار  يـك  روز 3 هـر  رشد دوره طول در
 يامحتـو  هـاي  گلـدان  و هوگلنـد  محلول با پرليت حاوي
 محلـول  .شدند آبياري )cc50( مقدار به مقطر آب با خاك

 روز سـاعت  12 روشنايي مدت( گلخانه شرايط و هوگلند
 )گـراد  سـانتي  درجـه  17 گلخانه دماي شب، ساعت 12 و

 اعمـال  )Weathers )2008 و Souret آزمـايش  براساس
 خشك از قبل و )ماه ارديبهشت( رشد فصل پايان در .شد

 هـاي  بنـه  و ريشـه  بـرگ،  به مربوط صفات ،ها برگ شدن
 :شـامل  كـه  شد گيري اندازه گلدان هر در بوته هر دختري
 ريشـه،  بلنـدترين  طـول  هـا،  برگ كل تعداد و خشك وزن
 كـل  تعداد و خشك وزن ها، ريشه كل تعداد و خشك وزن
 وزن متوسـط  و گيـاه  كـل  خشـك  وزن ،دختـري  هاي بنه

 خشـك  وزن /دختـري  هاي بنه تعداد( يدختر بنه خشك
ـ تجز .بـود  )دختـري  هـاي  بنه كل ـ وار هي  بـا  هـا  داده انسي

 اسـتفاده  بـا  ها ميانگين مقايسه و SAS افزار نرم از استفاده
  .شد انجام %5 احتمال سطح در LSD آزمون از

  
  نتايج
  ها برگ خشك وزن

 وزن كـه  داد نشـان  )2 جـدول ( انسيوار هيتجز جينتا
 بنـه  اندازه تأثير تحت تنها دار يمعن طور هب ها برگ خشك

 گانه سه و دوگانه متقابل اثرات و گرفت قرار كشت بستر و
 در كـه  داد نشان ها نيانگيم سهيمقا .نشد دار يمعن مارهايت

 خشـك  وزن متوسـط  هـاي  بنـه  بـه  نسبت درشت هاي بنه
ـ  .)3 جـدول ( بود شتريب ها برگ  كشـت  بسـتر  در نيهمچن

 شـتر يب هـا  بـرگ  خشك وزن يخاك كشت به نسبت تيپرل
  .)3 جدول( بود
  

  ها برگ تعداد
 كـه  دهـد  مـي  نشان )2جدول ( انسيوار هيتجز جدول

 گانـه  سـه  و دوگانـه  متقابـل  اثرات و هاماريت ياصل اثرات
ـ  هـا  بـرگ  تعداد مورد در مارهايت  نيبنـابرا  .شـد  دار يمعن
 هـا  بـرگ  تعـداد  مـورد  در مارهايت گانه سه اثرات نيانگيم

 اثرات سهيمقا جدول به توجه با .گرفت قرار سهيمقا مورد
ــل ــه ســه متقاب ــپرل كشــت در )4 جــدول( گان  حــذف تي
 برگ تعداد بر تأثيري درشت هاي بنه در يجانب هاي جوانه
 هـاي  جوانـه  حـذف  عـدم  كشـت  بستر نيا در اما ،نداشت
 در .شـد  ها برگ تعداد كاهش سبب متوسط هاي بنه يجانب
 هـاي  بنـه  بـه  نسـبت  درشـت  هـاي  بنه ،يخاك كشت بستر

 حـذف  همچنـين  .كردند توليد بيشتري برگ تعداد متوسط
 و درشـت ( هـا  بنـه  انـدازه  دو هـر  در جـانبي  هـاي  جوانه
  .)4 جدول( شد ها برگ تعداد كاهش باعث )متوسط

  
  شهير بلندترين طول

 اتيخصوصـ  بـر  مارهـا يت اثـر  انسيوار هيتجز جدول
ـ  شـه ير طـول  كـه  دهد مي نشان )2 جدول( شهير  طـور  هب
 گرفـت  قرار كشت بستر و بنه اندازه تأثير تحت يدار يمعن
ـ بق و شد دار يمعن ماريت دو نيا دوگانه متقابل اثر تنها و  هي
ـ م سـه يمقا .نشدند دار معني متقابل اثرات و مارهايت  نيانگي

 در كه دهد مي نشان )5 جدول( ماريت دو نيا متقابل اثرات
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 طـول  خـاكي  كشـت  بسـتر  بـه  نسـبت  پرليت كشت بستر
 بلنـدتر  )متوسـط  و درشـت ( بنـه  اندازه دو هر در ها ريشه
 نظـر  از بنـه  مختلـف  هـاي  اندازه بين پرليت كشت در .بود
 كشـت  در اما ،نداشت وجود داري معني تفاوت ريشه طول
   .بود متوسط هاي بنه از بلندتر درشت هاي بنه ريشه خاكي
 
  شهير خشك وزن

 و بنه اندازه تأثير تحت فقط دار معني طور هب صفت اين
 و يجانب جوانه حذف و )2 جدول( گرفت قرار كشت بستر
 هـا  نيانگيم سهيمقا در .نشد دار معني مارهايت متقابل اثرات

 درشـت  هـاي  بنـه  در ها شهير خشك وزن كه شد مشاهده
 بـه  نسـبت  تيپرل كشت بستر در متوسط هاي بنه به نسبت
   .بود شتريب )3 جدول( يخاك بستر
  
  شهير تعداد

 از يـك  هـر  تـأثير  تحـت  يدار معني طور هب صفت اين
 دار تيمارهـا معنـي   متقابـل  اثرات اما ،گرفت قرار مارهايت

 تعـداد  كـه  داد نشـان  هـا  نيانگيم سهيمقا .)2 جدول( نشد
 جـدول ( متوسط هاي بنه به نسبت درشت هاي بنه در شهير
 تعـداد  شيافـزا  سـبب  يجانب جوانه حذف و بود شتريب )3
 تيپرل كشت بستر دركه  طوري به .)7 جدول( شد ها شهير

  .)3 جدول( بود شتريب ها شهير تعداد خاك كشت به نسبت
  
  دختري هاي بنه خشك وزن و تعداد

ـ وار هيتجز جدول  تعـداد  كـه  دهـد  مـي  نشـان  2 انسي
 جوانه حذف تأثير تحت يدار معني طور هب يدختر هاي بنه
 تـأثير  و گرفـت  قرار آنها متقابل اثر و كشت بستر ،يجانب
 سـه يمقا .نشـد  دار معنـي  گـر يد متقابـل  اثرات و بنه اندازه

 بسـتر  و تيپرل كشت بستر در كه دهد مي نشان ها نيانگيم
 تعـداد  در دار معني كاهش سبب يجانب جوانه حذف يخاك
 يجـانب  جوانـه  حـذف  عدم طيشرا در .)6 جدول( شد بنه

 در كشـت  از شـتر يب يخاك كشت در يدختر هاي بنه تعداد
  .)6 جدول( بود تيپرل بستر

 تحـت  يدار معنـي  طور هب يدختر هاي بنه خشك وزن
البتـه   .گرفـت  قـرار  كشـت  بستر و يمادر بنه اندازه تأثير
 درشـت  يمـادر  هـاي  بنه كشت از حاصل يدختر هاي بنه

 خشـك  وزن متوسـط  يمـادر  هـاي  بنـه  كشـت  به نسبت
  ).3 جدول( داشتند يشتريب

  
  يدختر هاي بنه خشك وزن متوسط
 بنـه  انـدازه  تـأثير  تحـت  يدار معنـي  طور هب صفت اين
 متقابـل  اثـر  و كشـت  بستر و يجانب جوانه حذف ،يمادر
 ).2 جـدول ( گرفت قرار يجانب جوانه حذف و كشت بستر

 هـاي  بنـه  كشـت  از حاصل يدختر هاي بنه اندازه نيانگيم
 متوسـط  يمـادر  هـاي  بنـه  كشت به نسبت درشت يمادر

 موجـب  يجـانب  هـاي  جوانـه  حذف .)3 جدول( بود شتريب
 بسـتر  در ).6 جـدول ( شـد  بزرگتـر  يدختر هاي بنه ديتول

 هـاي  بنـه  انـدازه  يخاك كشت بستر به نسبت تيپرل كشت
 ايـن  در ها جوانه حذف اما .)6 جدول( دبو بزرگتر يدختر
 در ولـي  نداشـت  دختـري  هـاي  بنه اندازه بر يتأثير بستر

 انـدازه  افـزايش  باعث ها جوانه حذف خاكي كشت شرايط
  .)6 جدول( شد دختري هاي بنه

  
  زعفران اهيگ كل خشك وزن

 بنـه  انـدازه  تـأثير  تحـت  يدار معنـي  طور هب صفت اين
 بسـتر  در ).2 جـدول ( گرفـت  قـرار  كشت بستر و يمادر
 كـل  خشـك  وزن يخاك كشت بستر به نسبت تيپرل كشت

 كشـت  بـا  نيهمچن ).3 جدول( بود شتريب زعفران اهچهيگ
 يمـادر  هـاي  بنـه  كشـت  به نسبت درشت يمادر هاي بنه

  ).3 جدول( بود شتريب حاصل اهانيگ خشك وزن متوسط
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 زعفران ژيمرفولو صفات بر تيمارها اثر انسيوار هيتجز -2 جدول

  خشك وزن  df  تغييرات منابع
 هابرگكل

  تعداد
 هابرگ

  نيبلندتر طول
 شهير

  كل خشك وزن
 هاشهير

  تعداد
 هاشهير

  بنه تعداد
 يدختر

  بنه خشك وزن
 يدختر

  خشك وزن متوسط
 دختريبنه

  وزن
 كل خشك

R 4 تكرار ns020893/0 ns4625/0 ns82062/9 ns 0077/0 ns50/23 ns0625/0 ns2044/0  ns 42308/0 ns 1898/0 

A 9/13176** 09801/0 ** 0402/34* 22/133** 80656/0* 1 بنه اندازه ns025/0 **9561/4 * 7139/1 ** 881/11 

B 1 جوانه حذف ns01296/0 **025/24 ns00025/0 ns 00256/0 *4/846 **625/15 ns05776/0 **9702/4 ns 0846/0 

C 056/7 ** 1724/11 ** 2640/4** 625/5** 4/4752** 01681/0 * 6/951** 225/46** 21316/0* 1 كشت بستر 

A×B 1 ns01764/0 **225/34 ns8802/20 ns 00004/0 ns4/176 ns025/0 ns27225/0 ns1562/0 ns 40804/0 

A×C 1 ns05476/0 **625/50 *6722/33 ns 00049/0 ns6/115 ns0225/0 ns20736/0 ns 34225/0 ns 04096/0 

B×C 1 ns01156/0 **625/75 ns8702/23 ns 00064/0 ns90/0 **625/5 ns01936/0 **0070/2 ns 00012/0 

A×B×C 1 ns00036/0 *625/15 ns7022/9 ns 00064/0 ns10/84 ns225/0 ns07569/0 ns 007040/0 ns 0547/0 

 189513/0 10320268/0 082045/0 1339/0 100/119 002792/0 53239/6 94821/0 050708/0 28  خطا

CV )%( 57952/23 4987/10 8797/18 9719/21 10491/15 5207/22 7018/13 897/18 2521/13  
  دار معنيغير و %5 و %1 سطح در دار معني ترتيب به :ns و * ،**
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 تيمارها اصلي اتاثر ميانگين مقايسه -3 جدول

  مادرياثر اندازه بنه  اثر بستر كشت
  ميانگين صفات

 بنه درشت بنه متوسط پرليت خاك

b 88/0 a 021/1 b 81/0 a097/1 ها برگ كل خشك وزن)g( 

b 22/0 a 26/0 b 19/0 a29/0 ها ريشه كل خشك وزن)g( 

b 32/61 a 1/83 b 13/54 a14/90 ها ريشه تعداد 
b 76/1 a 41/2 b 72/1 a44/2 دختري هاي بنه خشك وزن)g( 

b 28/1 a 18/2 b 49/1 a907/1 يدختر بنه خشك وزن متوسط)g( 

b 82/2 a 71/3 b 74/2 a83/3 گياه كل خشك وزن)g( 

  .ندارند داري معني اختالف %5 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از مشابه حروف با ها ميانگين رديف هر در
  

  تيمارها گانه سه متقابل اثرات ميانگين مقايسه -4 جدول
 تعداد تيمارها

 هاي جانبي حذف جوانه اندازه بنه بستر كشت برگ

 پرليت

 بنه مادري درشت
 bc 2/9 هاي جانبي حذف جوانه

 b 6/9 ها جوانهحذف  عدم

 توسطممادري  بنه
 bc 4/8 هاي جانبي حذف جوانه

 de 8/6 ها جوانهحذف  عدم

 خاك

 بنه مادري درشت
 bc 6/8 هاي جانبي حذف جوانه

 a 17 ها جوانهحذف  عدم

 بنه مادري متوسط
 e 6/6 هاي جانبي حذف جوانه

 cd 8 ها جوانهحذف  عدم

  .ندارند داري معني اختالف %5 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از هستند مشابه حروف داراي كه هايي ميانگين
 

  ريشه طول بر كشت بستر و بنه اندازه تأثير ميانگين مقايسه -5 جدول
 تيمارها )متر سانتي( ريشه طول

a42/18 پرليت درشتبنه 
a41/18 متوسطبنه 

b 5/10 خاك درشتبنه 
c82/6 متوسطبنه 

  .ندارند يدار معني اختالف %5 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از هستند مشابه حروف داراي كه هايي ميانگين
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  جانبي هاي جوانه حذف و كشت بستر تأثير ميانگين مقايسه -6 جدول
  هاي اندازه بنه
 )g( دختري

  هاي تعداد بنه
 دختري

  تيمارها

a 35/2  c 1  پرليت هاي جانبيحذف جوانه  
a 2/2 b 5/1  هابدون حذف جوانه 

b 74/1 c 1  خاك هاي جانبيحذف جوانه  
c 59/0 a 3  هابدون حذف جوانه 

  .ندارند يدار معني اختالف %5 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از هستند مشابه حروف داراي كه هايي ميانگين ستون هر در
 

 ريشه تعداد بر جانبي هاي جوانه حذف تأثير ميانگين مقايسه -7 جدول

 تيمار ريشه تعداد

a 85/76 جانبيهايجوانهحذف 

b 65/67 جانبيهايجوانهحذفبدون 

  .ندارند يدار معني اختالف %5 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از هستند مشابه حروف داراي كه هايي ميانگين
  
  بحث

 اندازه به ها برگ خشك وزن كه داد نشان تحقيق نتايج
 بر بنه اندازه نقش مورد در .دارد بستگي كشت بستر و بنه
 در ها برگ رشد و سلولي تقسيم كه شده گزارش برگ وزن
 افتد مي اتفاق زودتر كوچكهاي  بنه به نسبت درشتهاي  بنه

)Molina et al., 2004(. فراهمي غذايي كشت محلول در 
 و سلولي تقسيم نتيجه در و ضروري غذايي عناصر بيشتر

 برگ خشك وزن افزايش در يمؤثر نقش و بهتر فتوسنتز
 تيمارها گانه سه اثرات به تحقيق اين در برگ تعداد .ندداشت

 كاهش برگ تعداد ها جوانه حذف با اگرچه ،داشت بستگي
 شرايط و مادري بنه اندازه به بستگي كاهش اين اما ،يافت
هاي  بنه كشت با پرليت كشت بستر در .داشت كشت بستر

 حذف كافي غذايي عناصر فراهمي دليل هب درشت مادري
 در .داشت ها برگ تعداد بر كمتريتأثير  جانبيهاي  جوانه

 عدم بدليل خاكي كشت بستر و متوسطهاي  بنه در كه صورتي
 حذف اثر در برگ تعداد كاهش كافي غذايي مواد فراهمي
 عدم خاكي كشت بستر شرايط در .نبود جبران قابل جوانه

 توليد و بيشترهاي  جوانه رشد سبب جانبيهاي  جوانه حذف
  .شد بيشتر برگ

 بنه اندازه اثر به بستگي تحقيق اين در گياهان ريشه طول
 كشت بستر و بنه اندازه متقابل اثر و كشت بستر مادري،
 در .نداشت ريشه طول بر يتأثير جانبي جوانه حذف .داشت
 دليل هب اين و بود دترنبل ريشه طول پرليت كشت بستر شرايط

 فراهمي و فشردگي نظر از كه است پرليت بستر خصوصيات
 طولي رشد امكان و است بهتر خاكي بستر به نسبت عناصر
 بلندتر درشتهاي  بنه در ها ريشه طول .بود بيشتر ها ريشه
هاي  بنه در ريشه بيشتر سلولي تقسيم دهنده نشان كه بود

 غذايي مواد بيشتر فراهمي دليل به احتماالً اين و است درشت
  .است درشتهاي  بنه در

 ها برگ خشك وزن مانند نيز ها ريشه خشك وزن
هاي  بنه در .داشت كشت بستر و مادري بنه اندازه به بستگي
 بود بيشتر ها ريشه خشك وزن پرليت كشت بستر و تر درشت

 وزن افزايش در جانبيهاي  جوانه حذف ديگر طرف از و
 موضوع اين و بودمؤثر  كشت بستر شرايط دو هر در ها ريشه
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 براي ريشه و هوايي اندام بين رقابت كاهش دليل به احتماالً
  .است غذايي مواد از استفاده
 اصلي اثرات به بستگي ها ريشه تعداد آزمايش اين در

 بستر و تر درشتهاي  بنه در كه طوري هب داشت،تيمارها 
 افزايش ريشه تعداد جانبيهاي  جوانه حذف با پرليت كشت
 است اكسين هورمونتأثير  تحت گياهان در زايي ريشه .يافت

)Han et al., 2009(، اين اثر در ريشه تعداد افزايش بنابراين 
 زني جوانه .است اكسين انتقال افزايش دليل هب احتماالًتيمارها 
 و انتهاييهاي  جوانه غالبيت اثر به بستگي جانبيهاي  جوانه
 مواد فراهمي اگرچه .دارد غذايي مواد و عناصر فراهمي نيز

 مواد براي انتهايي جوانه و جانبيهاي  جوانه رقابت و غذايي
 جانبيهاي  جوانه زني جوانه در مهمي نقش غذايي عناصر و

 جوانه در اكسين توليد انتهايي غالبيت نظريه بنابر اما ،دارد
 رقابت قدرت افزايش موجب ريشه به آن انتقال و انتهايي
 ,Tomlinson & O’Connor( شود مي انتهاييهاي  جوانه

 و توليد احتماالً خاكي كشت بستر شرايط در بنابراين ).2004
 افزايش سبب انتهايي جوانه از اكسين كمتر انتقال يا

هاي  بنه تعداد افزايش نتيجه در و جانبيهاي  جوانه زني جوانه
 انتقال و توليد ميزان مورد در حال هر  به .شود مي دختري
 نياز امر اين و نشده انجام تحقيقي زعفرانهاي  بنه در اكسين

 زعفرانهاي  بنه از يك هر در .دارد بيشتر تحقيقات به
 دارد وجود جانبيهاي  جوانه تعدادي انتهايي جوانه بر عالوه

 شوند مي گل توليد به منجر رأسي جانبيهاي  جوانه معموالً و
)Molina et al., 2004( توليد به منجر ها جوانه بقيه و 

هاي  بنه اين اندازه ).1372 صادقي،( شوند مي دختريهاي  بنه
 مواد ذخيره و مادريهاي  بنه اندازه به زيادي بستگي دختري
 افزايش به منجر ها جوانه تعداد افزايش .دارد آنها در غذايي
 مادريهاي  بنه در موجود غذايي مواد براي آنها بين رقابت
 توليد در تواند مي ها جوانه تعداد كاهش بنابراين .شود مي
 بودن فراهم همچنين .باشدمؤثر  تر درشت دختريهاي  بنه

 توليد بهتواند  مي غذايي محلول در غذايي عناصر بيشتر
  .كند كمك تر درشت دختريهاي  بنه

هاي  تيمار به بستگي تحقيق اين در دختريهاي  بنه تعداد
 حذف و كشت بستر متقابل اثر و كشت بستر و جوانه حذف

 دليل هب جانبيهاي  جوانه حذف عدم شرايط در .داشت جوانه
 تعداد دختريهاي  بنه به ها جوانه از يبيشتر تعداد تبديل
 كشت بستر دو هر در امر اين كه شد بيشتر دختريهاي  بنه

 اين توجه قابل و مهم نكته .شد مشاهده )خاك و پرليت(
 تعداد جانبيهاي  جوانه حذف عدم صورت در كه است
 كشت بستر از بيشتر خاكي بستر شرايط در دختريهاي  بنه

 تعداد و زني جوانه افزايش دهنده نشان امر اين كه شد پرليت
  .است خاكي بستر در جانبيهاي  جوانه

 بستر به تحقيق اين در دختريهاي  بنه كل خشك وزن
 در كه طوري هب ،داشت بستگي مادريهاي  بنه اندازه و كشت
 فراهمي دليل هب درشت مادريهاي  بنه و پرليت كشت بستر

هاي  بنه رشد براي بيشتر غذايي مواد و غذايي عناصر
  .بود بيشتر دختريهاي  بنه تر وزن و خشك وزن دختري،
هاي  بنه اندازه افزايش در درشت مادريهاي  بنه اثر
 است شده گزارش نيز قبليهاي  آزمايش نتايج در دختري

 وجود با .)Mashayekhi et al., 2006 ؛1383 ابريشمي،(
 اندازه بر جانبي جوانه حذف و بستر نوعتأثير  مورد در ،اين
 كشت بستر .نيست دسترس در گزارشي دختريهاي  بنه

 امر اين .شد دختريهاي  بنه اندازه شدن بزرگتر سبب پرليت
هاي  بنه رشد براي غذايي مواد بيشتر فراهمي دليل هب احتماالً
 متقابل اثر به دختري بنه اندازه اين وجود با .بود دختري
 با كه طوري هب .داشت بستگي ها جوانه حذف و كشت بستر
هاي  بنه اندازه خاكي كشت بستر در جانبيهاي  جوانه حذف
 بستر در كه صورتي در ،يافت داري معني افزايش دختري
 بر داري تأثير معني جانبيهاي  جوانه حذف پرليت كشت

 نقش امر اين كه نداشت دختريهاي  بنه اندازه افزايش
 براي پرليت كشت بستر شرايط در غذايي عناصر فراهمي
 چون شرايط اين در .دهد مي نشان را دختريهاي  بنه رشد

 رقابت است دختريهاي  بنه اختيار در بيشتر غذايي عناصر
 بيشتر آنها رشد بنابراين و كمتر غذايي عناصر براي ها بنه بين
 پرليت كشت بستر در گياه كل خشك وزن مجموع در .است

 و اهميت نيز امر اين كه بود بيشتر درشت مادريهاي  بنه و
 را زعفران گياه رشد براي غذايي عناصر بيشتر فراهمي نقش
   .دهد مي نشان
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Abstract 
    The objective of this research was to study the effect of substrate culture, axillary bud 
removing and mother corm size on daughter corm production and morphological traits of 
saffron plant (Crocus sativus L.) An experiment was carried out in factorial based on 
completely randomized design with four replications. Treatments included mother corm size 
(large 9.5-11 g or medium 6-7.5 g) substrates (perlite or soil), axillary buds removing (removing 
all axillary buds or no removing axillary buds). Results showed that the mother corm size had a 
significant effect on leaf dry weight, root dry weight, total dry weight of plants, daughter corm 
weight, and number of daughter corms. In addition, the large corms caused an increase in these 
traits. The highest root dry weight, root number, daughter corm dry weight, and total dry weight 
of plant were obtained in the perlite substrate. It was observed that the plants grown in the soil 
produced more as compared to those grown in the perlite. Although, root number and daughter 
corm size increased by the axillary buds removing, the number of daughter corms decreased by 
this treatment. 
 
Keywords: Saffron (Crocus sativus L.), daughter corm, mother corm size, axillary bud 
removing. 
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