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چکیده
زعفران یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی و دارویی ایران است .این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمار هورمون بنزیل آمینوپورین،
کاربرد کودهای زیستی (فسفات بارور  2و میکوریزا) و وزن بنه مادری بر شاخصهای کمی بنههای دختری زعفران و عملکرد گل به
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ،در منطقه یاسوج در سال زراعی  1396-97اجرا شد .تیمارهای
آزمایش شامل بنههای بزرگ ( 7/10-1گرم) و کوچک ( 7-4گرم) ،پرایمینگ با بنزیل آمینوپورین با غلظتهای صفر 250 ،و  500میلیگرم
در لیتر و سطوح کود زیستی بدون کود ،کاربرد میکوریزا (گلوموس موسهآ) و فسفات بارور  2بودند .نتایج نشان داد که کلیه صفات کمی
بنه زعفران تحت تأثیر معنی دار پرایمینگ هورمونی و وزن بنه (بجز وزن بنه دختری) قرار گرفتند؛ اما کود زیستی تنها بر تعداد بنه
دختری و وزن خشک گل تأثیر معنیداری داشت .پرایمینگ هورمونی با غلظت  250میلیگرم بر لیتر تعداد و وزن بنههای دختری را به
ترتیب  30و  27درصد و وزن خشک کالله و پرچم را  26درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد .همچنین کلیه اجزای گل و تعداد بنه
دختری با استفاده از بنههای مادری بزرگتر نسبت به بنههای کوچک بطور معنیداری افزایش یافت .مصرف کودهای زیستی نیز نسبت به
عدم مصرف کود باعث افزایش  13و  59درصدی به ترتیب در تعداد و وزن بنههای دختری شد .عناصر فسفر و روی در بنههای دختری
تنها تحت تأثیر کاربرد کود میکوریزا افزایش یافت؛ در حالیکه با کاربرد بنزیل آمینوپورین و کود زیستی میکوریزا میزان عنصر آهن را
نسبت به شاهد دوبرابر افزایش داد .در کل کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلظت  250میلیگرم در لیتر ،هر دو نوع کود زیستی و بنههای
بزرگ ( 7/10-1گرم) بر عمده صفات اندازهگیری شده تأثیر مثبت داشت.
واژههای کلیدی :سیتوکینین ،تنظیمکننده رشد ،فسفات بارور  ،2میکوریزا.
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مقدمه
در بین  85گونه شناخته شده از جنس کروکوس ،زعفران
زراعی با نام علمی  Crocus sativus L.از اهمیت ویژهای
برخوردار است .ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران میباشد
به طوریکه ،بالغ بر  93/7درصد از زعفران جهان در ایران
تولید میشود ( .)Douglas et al., 2014سطح کشت گیاه
زعفران در ایران سال  1396بالغ بر  108000هکتار بود که
بیش از  102هزار هکتار ،به استانهای خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی و استان کرمان (به ترتیب  2750هکتار،
 84هزار هکتار 15 ،هزار هکتار و  1180هکتار) اختصاص
داشت .ایران در بـین کشـورهای تولیدکننـده زعفـران مﻘام
نﺨست را از نﻈر سطح زیرکشت و میزان تولید سالیانه دارد
( .)Ahmadi et al., 2018میزان عملکرد گیاه زعفران در
ایران در مﻘایسه با سایر کشورهای تولیدکننده بسیار پایین
است؛ به طوریکه متوسط عملکرد زعفران در ایران در سال
اول کشت  0/23کیلوگرم در هکتار میباشد ،اما در کشور
اسپانیا متوسط عملکرد در سال اول  4-6کیلوگرم در هکتار
است که علت افزایش عملکرد را میتوان استفاده از بنههای
درشت به عنوان بذر در این کشور مربوط دانست ( Sadeghi
.)et al., 2010
بﻘای نسل گیاه زعفران تنها از طریق کشت مجدد
بنههای دختری و جانبی میسر است؛ لیکن اندازه بنه اصلی
ﻇرفیت گلدهی ساﻻنه را تﻌیین مینماید ﭼرا که گل زعفران
پس از خواب بنه و پیش از رویش برگ ﻇاهر شده و از
ذخایر قبلی بنه بهره میبرد ( .)Rasooli et al., 2014در
واقع ،بین وزن بنههای زعفران و میزان گلدهی بﺨصوص در
سال اول رابطه مستﻘیمی وجود دارد ( Mashayekh et al.,
 .)2006کاشت بنههای سنگین و بزرگ باعﺚ توسﻌه رشد
رویشی و زایشی ،افزایش دوره بهرهبرداری از یﮏ نوبت
کشت و کاهش طول دوره بین کاشت تا اقتصادی شدن
مﺤصول میشود (.)Cavusoglu & Erkel, 2005
افزایش وزن بنهها با توجه به اینکه گیاه زعفران در
اولین سال پس از کشت از مواد ذخیرهای موجود در بنه
استفاده میکند ،بسیار حیاتی است (Rasooli et al.,
 .)2014بیشترین تﻌداد و عملکرد بنه دختری در نتیجه
کاشت بنههای مادری با وزن باﻻ بهدست آمده است که
افزایش رشد و تولید بنههای دختری میتواند به دلیل
ذخیره بیشتر عناصر غذایی در ابتدای دوره و نیز سرعت

رشد و جذب بیشتر عناصر در طی فصل رشدی باشد
( .(Koocheki et al., 2014بنابراین ،بنههای با وزن باﻻتر
بـه دلیـل داشـتن اندوختـه غـذایی و تولیـد انرژی بیشتر،
ضمن تولید ماده خشﮏ بیشتر ،مﻘدار ریشه بیشتری را در
مﻘایسه با بنـههـای کوﭼـﮏ تولیـد مـیکنند (Renau-
.)Morta et al., 2012
بیشتر تﺤﻘیﻘاتی که روی بنه گیاه زعفران انجام گرفته
در ارتباط با افزایش وزن بنههای زعفران بوده و تﺤﻘیﻘات
اندکی روی افزایش تﻌداد بنه همراه با افزایش وزن بنهها
صورت گرفته است .به همین دلیل به کارگیری روشهایی
برای افزایش تﻌداد و وزن بنهها و افزایش توانایی سبز شدن
امری ضروری است.
هورمون بنزیل آمینوپورین یکی از هورمونهای تنﻈیم-
کننده رشد گیاهی از گروه سیتوکینینها است که از طریق
کاهش غالبیت انتهایی باعﺚ تﺤریﮏ تشکیل ساقه نابجا و
تأخیر در پیری میشود .سیتوکینین باعﺚ تﺤریﮏ رشد
جوانههای جانبی نیز میشود (،)Tavakoli et al., 2012b
بنابراین احتماﻻً سیتوکینین در افزایش تﻌداد بنه زعفران
تأثیری مثبتی دارد .ﭼون وجود تﻌداد زیاد جوانههای جانبی
منجر به تولید بنههای دختری کوﭼﮏ میشود و بﻌلت
افزایش رقابت برای جذب عناصر غذایی و مصرف مواد،
رساندن بهتر مواد غذایی برای افزایش وزن بنههای دختری
امری ضروری است ( .)Tavakoli et al., 2013aبر خالف
نیاز کودی کم این گیاه حدود  16تا  80درصد تغییرات
عملکرد گل به متغیرهای مربوط به خاک از جمله میزان
ماده آلی ،فسفر قابل استفاده ،نیتروزن مﻌدنی و پتاسیم
تبادلی وابسته است (.)Temperini et al., 2009
همزیستی میکوریزایی باعﺚ افزایش جذب مواد مﻌدنی
مانند روی ،پتاسیم و به ویژه فسفر میشود ( Ahmadi et
 .)al., 2016شاید بتوان با فراهم کردن عناصر غذایی و
مصرف کودهای مورد نیاز وزن بنههای دختری کوﭼﮏ را
افزایش داد .کود فسفات بارور  2حاوی دو نوع باکتری
حلکننده فسفات میباشد که با استفاده از دو سازوکار
ترشح اسیدهای آلی و اسیدفسفاتاز باعﺚ تجزیه ترکیبات
فسفرهی نامﺤلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه
میگردد ( .)Khanlo et al., 2009افزایش جذب فسفر
توسط بنههای دختری در نتیجه استفاده از کودهای زیستی
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در همین راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تیمار
بنزیل آمینوپورین و کاربرد کودهای زیستی (فسفات بارور 2
و میکوریزا) و وزن بنههای مادری بر صفات کمی و کیفی
بنه زعفران به خصوص در سال اول رشد گیاه زعفران است.

میتواند در نهایت ،منجر به افزایش تولید ریشه و همچنین
ماده خشﮏ در طی دوره رویش شود ( Renau-Morta et
 .)al., 2012این ذخیره بیشتر فسفر در بنههای دختری
میتواند عملکرد بیشتر گل زعفران را امکانپذیر کند
( .(Koocheki et al., 2014فﻌلی و همکاران ( Feli et al.,
 )2014بیان نمودند کاربرد کود زیستی فسفاته بر عملکرد
کالله و گل زعفران مﻌنیدار بود .دﻻیل افزایش عملکرد را
میتوان اینگونه توضیح داد که با توجه به این که تولید
اندامهای هوایی و زایشی تﺤت تأثیر فﻌالیتهای مربوط به
جذب ریشه ،میزان انتﻘال آب و مواد غذایی و فتوسنتز قرار
دارد ،لذا کود زیستی توسط آزادسازی و جذب بیشتر فسفر
و سایر عناصر غذایی موجب افزایش میزان فتوسنتز و در
نتیجه بهبود عملکرد گردیده است .امینی و همکاران
( )Amini et al., 2014اﻇهار کردند که کاربرد کود زیستی
فسفره حاوی باکتریهای حلکننده فسفر حاوی
سودوموناس و باسیلوس سبب افزایش مﻌنیدار عملکرد
زعفران شد.

مواد و روشها
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار در شمال شهر یاسوج ( 30درجه و 47
دقیﻘه عرض شمالی و  51درجه و  19دقیﻘه طول شرقی)
در سال زراعی  1396-97انجام شد .عاملهای آزمایش
شامل بنزیل آمینوپورین در سه سطح (صفر 250 ،و500
میلیگرم در لیتر) ،کود زیستی در سه سطح (بدون کود،
کاربرد میکوریزا و کاربرد فسفات بارور  )2و وزن بنه مادری
در دو سطح ( 7-4و  7/1-10گرم) بود .بهمنﻈور تﻌیین
خ صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه ،قبل از اجرای
آزمایش نمونه خاک از عمق  0-30سانتیمتری تهیه و بر
اساس نتایج آن ،مﻘدار کودهای مورد نیاز به زمین داده شد
(جدول .)1

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 1. Physical and chemical traits of farm soil
ماده آلی
Organic
matter
)(%
0.3

هدایت

پتاسیم قابل دسترس

فسفر قابل دسترس

الکتریکی

Available K
)(mg.kg-1

Available P (mg.kg)1

)Available N (mg.kg-1

163.14

51.3

0.03

)(dS.m-1
0.5

EC

بنههای ده ساله از توده فردوس خراسان جنوبی توسط
شرکت نگین زعفران دنا در یاسوج خریداری شد .تمام
بنههای مورد استفاده پیش از کاشت با ترازوی آزمایشگاهی
به دقت توزین و به دو گروه بنههای  4-7و  7/1-10گرم
تفکیﮏ شد .بنهها تا زمان کشت در دمای  20درجه
سانتیگراد در انبار نگهداری شد .برای اعمال تیمار قبل از
کاشت بنهها پس از پاک شدن (حذف غالفهای قهوهای
روی بنهها) به مدت یﮏ ساعت در مﺤلول هورمونی بنزیل
آمینوپورین پرایم و پس از خارج شدن از مﺤلول پرایمینگ
در دمای اتاق به مدت  48ساعت تا رسیدن به رطوبت اولیه
خشﮏ شدند ( .(Tavakoli et al., 2012c; Azarnia et
al., 2016

نیتروژن قابل دسترس

شاخص
واکنش
pH
7.78

بافت
Texture

لومی رسی
Clay
loam

سپس زمین مورد نﻈر به عمق  20-25سانتیمتر شﺨم
خورد و استفاده از کودهای زیستی میکوریزا با توجه به
روش توصیه شده توسط شرکت سازنده (شرکت تولیدی
زراعی ارگانیﮏ همدان به میزان  80کیلوگرم در هکتار و
فسفات بارور  2از شرکت زیست فناوران سبز به میزان 100
گرم در هکتار) قبل از کاشت با خاک اضافه شد .طبق نتیجه
آزمایش خاک میزان فسفر خاک مورد نﻈر  51/3میلیگرم
در کیلوگرم خاک بود که به دلیل ازدیاد آن در خاک کود
شیمیایی فسفره مورد استفاده قرار نگرفت .ابﻌاد هر کرت
 1×2متر بود و به صورت ردیفی در ﭼهار ردیف و فاصله
ردیفهای کاشت از یکدیگر  25سانتیمتر ( Mardani Asl
 )et al., 2017و فاصله بین بنهها روی ردیف  10سانتیمتر
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و در هر ﭼاله یﮏ بنه کاشته شد ( Tavakoli et al.,

 .)2013aاولین آبیاری بﻌد از کشت و سایر آبیاریها بر
حسب نیاز انجام گرفت .کود اوره به میزان  100کیلوگرم در
هکتار در سال اول استفاده شد .پس از اولین آبیاری بﻌد از
گاورو شدن زمین عملیات سلهشکنی خاک توسط شنکش
انجام گرفت که این عملیات موجبات تسریع رشد و
جوانهزنی بنه زعفران را فراهم میکند.
بنهها در اواسط اردیبهشت ماه سال  1397از دو ردیف
وسط هر کرت و سطح نیم مترمربع برداشت و تﻌداد و وزن
بنه دختری ،قطر و طول بنه دختری میزان نیتروژن (به
روش هضم توسط اسید سولفوریﮏ ،اسید سالیسیلیﮏ ،آب
اکسیژنه و سلنیم) و میزان فسفر در بنهها با روش
کالریمتری (رنگ زرد مولبیدات -وانادات) و دستگاه
اسپکتوفتومتر ( ،)Emami, 1996مﻘادیر پتاسیم به روش
نشر شﻌلهای با دستگاه فلیمفتومتر ،میزان روی و آهن
بنههای دختری به روش جذب اتمی ()Emami, 1996
اندازهگیری شد .گلهای زعفران در اولین ساعات صبح از
اواسط آبان ماه تا اواسط آذر ماه ،دو ماه پس از کشت با
حذف اثر حاشیهای (نیم متر فاصله با هر ضلع کرت) از
مساحت یﮏ متر مربع در هر کرت (دو ردیف وسط هر
کرت) برداشت و شمارش شدند (.(Heidari et al., 2014
همچنین برای اندازهگیری گل و اجزای گل زعفران پس از
تفکیﮏ و خشﮏ کردن در سایه (،(Heidari et al., 2014
از تراوزی دیجیتال با دقت  0/0001استفاده و در آخر
میانگین وزنی گرفته شد.
تجزیة واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SAS
( )V. 9.1و مﻘایسة میانگین دادهها با آزمون ( LSDکمترین
اختالف مﻌنیدار) در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
تعداد بنههای دختری از هر بنه مادری
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر ساده کاربرد
تنﻈیمکننده رشد گیاهی بنزیل آمینوپورین و وزن بنه بر
تﻌداد بنههای دختری در سطح احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار
بود .همچنین اثر ساده مصرف کودهای زیستی میکوریزا و
فسفات بارور دو در سطح احتمال پنج درصد بر تﻌداد

بنههای دختری مﻌنیدار بود؛ در حالیکه اثر متﻘابل آنها
اختالف مﻌنیداری نداشت (جدول .)2
کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلﻈت  250میلیگرم بر لیتر
به ترتیب ( 16و  30درصد) نسبت به  500میلیگرم بر لیتر
و شاهد تﻌداد بنههای دختری را افزایش دادند (جدول .)3
همچنین استفاده از بنههای مادری بزرگتر با وزن (7/1-10
گرم) ،نسبت به بنههای کوﭼﮏ با وزن ( 7-4گرم)22 ،
درصد تﻌداد بنه دختری را افزایش دادند (جدول  .)4مصرف
کودهای زیستی نیز نسبت به عدم مصرف کود باعﺚ افزایش
 13درصدی تﻌداد بنههای دختری شد (جدول .)5
نتایج علیپور و همکاران ()Alipoor et al., 2015
نشان داد که اثر ساده کاربرد بنزیل آمینوپورین و اندازه بنه
بزرگ در سطح احتمال یﮏ درصد بر تﻌداد بنههای دختری
مﻌنیدار بود؛ در حالیکه اثر متﻘابل آنها اختالف مﻌنیداری
نداشت .همچنین این مﺤﻘق اﻇهار داشت در تیمارهای
تنﻈیمکننده رشد گیاهی سیتوکینین و جیبرلین بیشترین
تﻌداد بنه دختری در کاربرد تیمارهای بنزیل آمینوپورین
تولید شد که با نتایج این آزمایش مطابﻘت دارد .تأثیر مثبت
کود زیستی در فراهمآوری ترکیبات متﻌدد برای ریشه
میتواند موجب افزایش تﻌداد بنه زعفران گردد (2015
 .)Alipoor et al.,در تﺤﻘیﻘاتی دیگر که نتایج آنها با این
آزمایش مطابﻘت داشت ،مشﺨص شد که سیتوکینین
میتواند رشد بنههای دختری را بهبود بﺨشد؛ به طوریکه
کاربرد سیتوکینین با تأثیر بر تﻘسیم سلولی ،اندازه و
همچنین با تﺤریﮏ رشد جوانههای جانبی تﻌداد بنههای
دختری را افزایش میدهد (.)Tavakoli et al., 2012c
همچنین نتایج آزمایشات حسینیفرد و همکاران
( )Hoseinifard et al., 2018نشان داد کاربرد هورمون
سیتوکینین و بنه بزرگ در مﻘایسه با شاهد بر تﻌداد بنه
دختری در سطح احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار بود و بیان
نمودند که با افزایش وزن بنه مادری ،سطح برگ و تولید
ماده خشﮏ زعفران در طی دوره رشد افزایش یافته و منجر
به افزایش تﻌداد بنههای دختری در انتهای فصل رشد
میشود.
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 تجزیه واریانس تاثیر اندازه بنه و هورمون بنزیل آمینوپورین و کاربرد کود زیستی بر صفات کمی بنه زعفران.2 جدول
Table 2. Analysis of variance of the effect of corm size, benzyl aminopurine and bio-fertilizer application
on quantitative traits of saffron corm
میانگین مربعات
Mean of squares

درجه

منابع تغییرات

آزادی

S.O.V

دختری

بنههای دختری
Mean weight
of daughter
corms

2

0.078 ns

2

وزن خشک
کالله

متوسط وزن
خشک پرچم

وزن خشک
خامه

وزن خشک
گل

Dried weight
of stigma

Dried
weight of
stamen

Dried weight
of style

Dried
weight of
flower

0.138ns

1.28*

8.17 ns

3.89ns

0.0049ns

10.41**

0.547*

3.11**

2.76**

7.10**

0.11**

2

2.61*

0.319ns

2.74 ns

1.62 ns

1.25 ns

0.033*

1

18.13**

0.019ns

2.00*

3.58**

1.43**

0.12**

4
2
2
4

0.121 ns
0.974 ns
1.13 ns
1.48 ns

0.179ns
0.909*
0.173 ns
0.157ns

1.32ns
3.51 ns
1.61 ns
3.57ns

7.42ns
3.13 ns
1.41 ns
6.38ns

5.56ns
1.30 ns
8.69 ns
3.24ns

0.00092ns
0.0048 ns
0.0017ns
0.0043ns

34

0.601

0.210

0.00000033

0.00000039

8.70

0.011

13.28

29.67

16.48

17.92

23.91

12.83

تکرار
Replication

بنزیل آمینوپورین
Benzyl aminopurine (A)

کود زیستی
Biofertilizer (B)

وزن بنه
Corm weight (W)
A×B
B×W
A×W
A×B×W
Error

متوسط وزن

Number of
daughter
corms

df

خطا

تعداد بنه

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

. به ترتیب عدم مﻌنیداری و مﻌنیداری در سطح احتمال یﮏ و پنج درصد را نشان میدهد:*  ** و،ns
ns, ** and *: indicate no significant and significant differences at 1% and 5% probability levels, respectively.

 ادامه.2 جدول
Table 2. Continued
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

Mean of squares

آزادی

غلظت فسفر بنه

غلظت نیتروژن بنه

غلظت پتاسیم بنه

غلظت روی بنه

غلظت آهن بنه

df

P concentration
of corm

N concentration
of corm

K concentration
of corm

Zn concentration
of corm

Fe concentration
of corm

2

0.0029ns

0.175ns

0.013ns

0.021ns

0.012**

2

0.0009ns

0.573ns

0.472**

0.017ns

0.003ns

2

0.295**

0.171ns

0.298**

0.035*

0.113**

1

0.0012ns

0.564ns

0.690**

0.002ns

0.00092ns

4
2
2

0.011ns
0.007 ns
0.0004ns

0.290ns
0.391ns
0.996*

0.066ns
0.087 ns
0.010ns

0.014ns
0.003 ns
0.003ns

0.007*
0.00046 ns
0.0038ns

B× BAP×C

4

0.0049ns

0.220ns

0.364**

0.002 ns

0.0014 ns

خطا

34

0.0051

0.319

0.045

0.007

0.0020

5.44

18.74

6.33

18.29

81.23

S.O.V

تکرار
Replication
)BAP( بنزیل آمینوپورین
Benzyl aminopurine
(BAP)
)B( کود زیستی
Biofertilizer (B)
)C( وزن بنه
Corm weight (C)
BAP×B
B× C
BAP× C

Error

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

. به ترتیب عدم مﻌنیداری و مﻌنیداری در سطح احتمال یﮏ و پنج درصد را نشان میدهد:*  ** و،ns
ns, ** and *: indicate no significant and significant differences at 1% and 5% probability levels, respectively .
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 مقایسه میانگین تاثیر غلظتهای مختلف بنزیل آمینوپورین بر صفات کمی بنه زعفران.3 جدول
Table 3. Mean comparisons foe the effect of different concentrations of benzyl aminopurine on the
quantitative traits of saffron corm
وزن خشک
تعداد بنه دختری
بنزیل آمینوپورین
متوسط وزن
وزن خشک گل
خشک
وزن
متوسط
خشک
وزن
خامه
از هر بنه مادری
)(میلیگرم در لیتر
بنههای دختری
)(میلیگرم
)پرچم (میلیگرم
)کالله (میلیگرم
)(میلیگرم
Number of
Benzyl
aminopurine
)mg.l-1(
0
250
500

Dried
weight of
style (mg)
1.0 b*
1.4 a
1.2 b

Dried weight of
stamen (mg)

Dried weight
of stigma (mg)

Mean weight
of daughter
corm (g)

3.1 b
3.9 a
3.5 ab

3.0 b
3.8 a
3.6 a

1.40 b
1.74 a
1.50 ab

daughter
corms from
main corms
5.06 c
6.57 a
5.89 b

Dried weight
of Flower
(mg)
22.5 b
27.4 a
26.0 a

. در سطح احتمال پنج درصد میباشدLSD *در هر ستون حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف مﻌنیدار بر اساس آزمون
*In each column similar letters showed no significant difference based on LSD test at %5 probability level.

مادری بزرگ و مصرف کودهای زیستی تﻌداد بنه دختری
 عملکرد زعفران در سالهای بﻌد،افزایش یافته و در نهایت
.افزایش مییابد

بنههای دختری حاصل از بنه مادری مسئول شکلگیری
Renau et al., ( رشد زایشی و عملکرد در فصل بﻌد هستند
 در نتیجه با کاربرد بنزیل آمینوپورین به همراه بنه،)2012

 مقایسه میانگین تاثیر وزن بنه بر صفات کمی بنه و عملکرد گل زعفران.4 جدول
Table 4. Comparison of the effect of corm weight on quantitative traits of daughter corms and flower yield
of saffron corm
وزن بنه

وزن خشک خامه

متوسط وزن خشک

وزن خشک کالله

تعداد بنه دختری از هر بنه

وزن خشک گل

)(گرم

)(میلیگرم

)پرچم (میلیگرم

)(میلیگرم

مادری

)(میلیگرم

Corm
weight (g)
7.1-10
4-7

Dried weight of
style (mg)
1.4a*
1.1b

Dry weight of
stamen (mg)
3.8a
3.2b

Dried weight of
Number of daughter
Dried weight of
stigma (mg)
flower (mg)
corms from main corms
3.7a
6.42a
26.8a
3.3b
5.26b
23.9b
. در سطح احتمال پنج درصد میباشدLSD *در هر تیمار حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف مﻌنیدار بر اساس آزمون

*In each treatment similar letters showed no significant difference based on LSD test at %5 level .

 تعداد بنه دختری و میزان فسفر و روی بنه زعفران، مقایسه میانگین تاثیر کود زیستی بر وزن خشک گل.5 جدول
Table 5. Mean comparisons of the effect of biofertilizer on flower dried weight, number of daughter corms
and P and Zn concentrations of saffron corm
تعداد بنه دختری از هر
غلظت روی (میلیگرم بر
وزن خشک گل
مادری
بنه
کود زیستی
)غلظت فسفر (میلیگرم بر گرم
)گرم
)(میلیگرم
Bio-fertilizer

P concentration P (mg.g-1)

Zn concentration
(mg.g-1)

Number of
daughter corms
from main corms

Dried weight of
flower (mg)

شاهد

0.495 b*

0.186 b

5.41 b

23.9 b

1.12 a

0.215 ab

6.13 a

26.6 a

0.559 b

0.264 a

5.98 a

25.5 ab

Control

2فسفات باور
Phosphate
Barvar2

میکوریزا
mycorrhiza

. در سطح احتمال پنج درصد میباشدLSD *در هر تیمار حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف مﻌنیدار بر اساس آزمون
*In each treatment similar letters showed no significant difference based on LSD test at 5 % probability level.

بخردیانینسب و همکاران :اثر بنزیلآمینوپورین ،کودهای زیستی حلکننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخصهای105...
متوسط وزن بنههای دختری
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد تنﻈیمکننده رشد
گیاهی بنزیل آمینوپورین و برهمکنش کاربرد کود زیستی و
وزن بنه در سطح احتمال پنج درصد بر متوسط وزن بنههای
دختری مﻌنیدار بود (جدول  .)2مﻘایسه میانگین دادهها
نشان داد که کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلﻈت 250
میلیگرم در لیتر باعﺚ افزایش  24درصدی متوسط وزن
بنههای دختری نسبت به شاهد شد؛ در حالیکه با غلﻈت
 500میلیگرم در لیتر تفاوت مﻌنیداری را نشان نداد
(جدول  .)3همچنین نتایج نشان داد تلفیق کودهای
زیستی (فسفات بارور  2و میکوریزا) و بنه بزرگ نسبت به
شاهد (عدم استفاده از کود و کاربرد بنه کوﭼﮏ) به ترتیب
باعﺚ افزایش  59و  42درصدی متوسط وزن بنههای
دختری شد (شکل .)1
یکی از عوامل مؤثر بر وزن بنههای دختری اندازه و
ذخائر بنههایی است که به عنوان بنه کشت میشوند.
بنههای بزرگتر و کاربرد تنﻈیمکننده رشد گیاهی در مراحل
اولیه رشد باعﺚ افزایش توانایی جوانهزنی و ریشهزایی
می شوند که در نتیجه این گسترش ریشه طول دوره جذب
آب و مواد غذایی از خاک افزایش مییابد .این امر موجب
افزایش وزن بنههای دختری میشوند که به عنوان بذر گیاه
در سال دوم مﺤسوب میشوند و بنههای تولید شده جدید
وزن بنه مادری (گرم) 7/1-10
وزن بنه مادری (گرم)  4تا 7

نیز به صورت تسلسل عملکرد سالهای بﻌد را متأثر میکند
( .)Tavakoli et al., 2012bگل زعفران پس از خواب بنه
و پیش از رویش برگها ﻇاهر شده و از ذخایر قبلی بنه بهره
میبرد ،بنابراین آسیمیالت مازاد بر تنفس صرف تشکیل
بنههای جدید برای سالهای آتی خواهد شد ( Kafi et al.,
 .)2002از آنجا که در زعفران مرحله رشد زایشی قبل از
رشد رویشی رخ میدهد مشﺨص است که ذخیره بنه
میتواند نﻘش مؤثری بر گلدهی و عملکرد داشته باشد .با
افزایش اندازه بنه مادری ،سطح برگ و تولید ماده خشﮏ
زعفران در طی دوره رشد افزایش یافته و منجر به تولید
بنههای دختری بزرگتر و بیشتر در انتهای فصل رشد
میشود ( .)Koocheki et al., 2014از طرفی در انتهای
سال زراعی با تﺤلیل ریشه و بنه اصلی ،نیاز سایر بنهها از
طریق انتﻘال مﺤتویات بنه اصلی و فتوسنتز برگ تأمین
میشود ،در این شرایط بنههای بزرگتر امکان دسترسی به
مواد فتوسنتزی بیشتر ،تسریع تﻘسیم سلولی ،برگآوری
زودتر ،ارتﻘای تﻌداد و وزن برگ ،تﻌداد و وزن ریشه را فراهم
میآورند ( .)Alipoor et al., 2016کودهای زیستی جذب
عناصر مﻌدنی از خاک را توسط بنه بهبود میبﺨشد که این
امر سبب افزایش وزن بنههای دختری شده است.

2.50
a

a
ab

ab

ab
b

1.50
1.00

وزن بنه دختری (گرم)
)Weight of cormlet (g

2.00

0.50
0.00
مایکوریزا
Mycorrhiza

فسفات بارور2

بدون کود

Phosphate Barvar2

No fertilizer

شکل  .1مقایسه میانگین اثر متقابل کودهای زیستی و وزن بنه مادری برای متوسط وزن بنههای دختری زعفران
Fig. 1. Mean comparisons for the interaction of bio-fertilizers and maternal corm weight for daughter
corm weight of saffron
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نتایج تﺤﻘیﻘات علیپور و همکاران Alipoor et al.,

) )2016نشان داد کاربرد تنﻈیمکننده رشد گیاهی بنزیل
آمینوپورین و اندازه بنه و اثر متﻘابل این دو بر وزن بنههای
دختری در سطح احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار بود .با توجه
به یافتههای فوق که با پژوهش حاضر مطابﻘت دارد کاربرد
تنﻈیم کننده رشد بنزیل آمینوپورین به همراه بنه بزرگ و
مصرف کودهای زیستی منجر به تولید بنههای دختری
بزرگتر و رسیدن به عملکرد بهتر در سالهای بﻌد میشود.
وزن خشک کالله ،پرچم ،خامه و گل
اثر کاربرد تنﻈیمکننده رشد گیاهی بنزیل آمینوپورین بر
وزن خشﮏ کالله ،پرﭼم ،خامه و گل زعفران در سطح
احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار بود .همچنین وزن بنه مادری
کشت شده بر وزن خشﮏ کالله در سطح احتمال پنج درصد
و بر وزن خشﮏ پرﭼم ،خامه و گل در سطح احتمال یﮏ
درصد مﻌنیدار بود .در حالیکه کاربرد کودهای زیستی و
اثرات متﻘابل آنها بر وزن خشﮏ کالله ،خامه و پرﭼم
مﻌنیدار نشد؛ ولی بر وزن خشﮏ گل در سطح احتمال پنج
درصد مﻌنیدار شد (جدول .)2
پرایمینگ بنزیل آمینوپورین نسبت به شاهد به ترتیب
باعﺚ افزایش  40 ،26 ،27و  22درصدی وزن خشﮏ کالله،
پرﭼم ،خامه و گل شد (جدول  .)3همچنین بنههای مادری
با وزن ( 7/1تا  10گرم) نسبت به بنههای کوﭼﮏ با وزن (4
تا هفت گرم) به ترتیب باعﺚ افزایش ( 27 ،19 ،12و 13
درصدی) وزن خشﮏ کالله ،پرﭼم ،خامه و گل شد (جدول
 .)4نتایج تﺤﻘیﻘات حسینیفرد و همکاران ( Hoseinifard et
 )al., 2018حاکی از آن است که استفاده از بنه بزرگ به
همراه پرایمینگ هورمونی بنزیل آمینوپورین عملکرد بنه و
گل زعفران را بهبود بﺨشید .با تﺤلیل رفتن بنههای مادری
در فصل رشد ،بنههای دختری تشکیل میگردند که این
بنهها باعﺚ شکلگیری رشد زایشی و عملکرد در فصل بﻌدی
میشوند ( .)Renau-Morta et al., 2012نتایج حسنزاده
اول و همکاران )Hassanzadeh Aval et al., 2014( ،نشان
داد افزایش وزن بنه مادری سبب افزایش تﻌداد و وزن کل
بنه در واحد سطح و در نتیجه افزایش تﻌداد و وزن گل،
کالله ،پرﭼم و خامه در واحد سطح شد .عالیزاده و همکاران
( )Aalizadeh et al., 2018اﻇهار کردند کود زیستی بارور 2
موجب افزایش تولید گل شد .آنها همچنین توصیه کردند
کود زیستی به جای کود شیمیایی به دلیل جذب عناصر

بیشتر و در نتیجه عملکرد بیشتر گل ،استفاده گردد .کود
زیستی فسفات بارور دو افزایش  2/7میلیگرم وزن خشﮏ
گل را نسبت به شاهد موجب شد (جدول  )5که علت آن را
میتوان به آزادسازی و جذب بیشتر فسفر و سایر عناصر
غذایی مربوط دانست .ﭼون که فسفر یکی از مهمترین
عناصر در تغذیه گیاهی است که نﻘش مؤثری در شکلگیری
فرآیند زایشـی گیاهـان دارد .گزارش شده است که تشکیل
گل در گیاه زعفران رابطه مستﻘیم با وزن بنه دارد .بر این
اساس به نﻈر میرسد عملکرد باﻻتر گل در گروههای وزنی
باﻻتر به توانایی بیشتر این بنهها در تولید جوانههای زایشی
در نتیجه وجود ذخایر بیشتر مربوط باشد ( Nassiri
 .)Mahallati et al., 2007نتایج تﺤﻘیﻘات کوﭼکی و
همکاران ( )Koocheki et al., 2014نشان داد استفاده از
انواع کود زیستی و دامی تأثیر مﻌنیداری بر تمامی
شاخصهای کمی و کیفی گل زعفران داشت که میتوان به
نﻘش مؤثر کاربرد کود زیستی در سال اول پس از کشت
بنهها جهت بهبود شرایط تغذیهای بنهها و در نتیجه بهبود
عملکرد بنه و گل اشاره کرد.
نﻘدیبادی و همکاران ( )Naghdibadi et al., 2011با
بررسی اثر کود زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران بیان
کردند که عملکرد کالله و خامه زعفران با کاربرد کود
زیستی به طور مﻌنیداری افزایش یافت و باﻻترین عملکرد
کود در تیمار تلفیﻘی کود زیستی و شیمیایی اوره بدست
آمد.
غلظت فسفر ،نیتروژن ،پتاسیم ،روی و آهن بنه
اثر ساده کاربرد کود زیستی بر فسفر موجود در بنههای
دختری زعفران در سطح احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار بود
(جدول  .)2مﻘایسه میانگین دادهها افزایش غلﻈت فسفر در
تیمار کاربرد کود زیستی فسفات بارور دو نسبت به شاهد
نشان داد (جدول  .)5به طوریکه غلﻈت فسفر در کاربرد
کود زیستی نسبت به شاهد  0/695میلیگرم بر گرم بنه
دختری افزایش نشان داد .در این رابطه میتوان به کارایی
باﻻتر باکتریهای سودوموناس پوتیدا و پانتوآ آگلومرانس در
انﺤالل فسفر از ترکیبات آلی و مﻌدنی اشاره کرد
(.)Aalizadehet al., 2018
امینی و همکاران ( )Amini et al., 2014گزارش کردند
که کاربرد کود زیستی فسفات بارور دو حاوی باکتریهای
حلکننده فسفر با کمﮏ به جذب بیشتر ترکیبات آلی و
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مﻌدنی سبب افزایش مﻌنیدار عملکرد زعفران شد .همچنین
پارای و همکاران ( )Parray et al., 2013در آزمایشی بر
روی گیاه زعفران بیان نمودند که کاربرد کودهای زیستی
حاوی باکتری سودوموناس از طریق فراهم آوری عناصر مورد
نیاز موجب رشد و بزرگ کردن بنهها و در نتیجه افزایش
عملکرد زعفران شد.
اثر متﻘابل بنزیل آمینوپورین و وزن بنه بر نیتروژن موجود
در بنه دختری در سطح احتمال پنج درصد مﻌنیدار بود
(جدول  .)2همانطور که در شکل  2مالحﻈه میگردد ،در
رابطه با نیتروژن موجود در بنههای دختری اثر متﻘابل
کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلﻈت  250میلیگرم بر لیتر و
بنه کوﭼﮏ با غلﻈت نیتروژن  3/25میلیگرم بر گرم و
کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلﻈت  500میلیگرم بر لیتر و
بنه بزرگ با غلﻈت نیتروژن  3/39میلیگرم بر گرم اختالف
مﻌنیدار نداشت در حالیکه نسبت به شاهد (عدم استفاده از
کود و بنه کوﭼﮏ) با غلﻈت نیتروژن  2/57میلیگرم بر گرم
افزایش مﻌنیداری را نشان داد (شکل .)2
همچنین نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر
متﻘابل بنزیل آمینوپورین ،وزن بنه و کود زیستی بر مﻘدار
پتاسیم بنه دختری در سطح احتمال یﮏ درصد مﻌنیدار
بود (جدول  .)2مﻘایسه میانگین دادهها حاکی از آن است که
باﻻترین غلﻈت پتاسیم ( 4/06میلیگرم برگرم) مربوط به

تیمار استفاده از بنه بزرگ ،کاربرد بنزیل آمینوپورین با
غلﻈت  500میلیگرم بر لیتر و کاربرد کود میکوریزا است و
کمترین غلﻈت پتاسیم ( 2/88میلیگرم بر گرم) مربوط به
تیمار شاهد استفاده از بنه کوﭼﮏ و عدم کاربرد بنزیل
آمینوپورین و کود زیستی میباشد (شکل .)3
در رابطه با عنصر روی نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان
داد که کاربرد کودهای زیستی در سطح احتمال پنج درصد
بر غلﻈت عنصر روی بنههای دختری مؤثر بود؛ در حالیکه
کاربرد بنزیل آمینوپورین و وزن بنه و اثر متﻘابل آنها
مﻌنیدار نشد (جدول  .)2مﻘایسه میانگین دادهها مشﺨص
کرد کاربرد کود میکوریزا افزایش  42درصدی غلﻈت روی
بنههای دختری نسبت به عدم کاربرد کود را نشان داد
(جدول .)5
در رابطه با عنصر آهن نتایج تجزیه واریانس نشان داد
که اثر متﻘابل بنزیل آمینوپورین و کود در سطح احتمال پنج
درصد بر غلﻈت آهن در بنه دختری مﻌنیدار شد؛ در حالی-
که تنها اثر ساده کود زیستی در سطح احتمال یﮏ درصد
بر غلﻈت آهن مﻌنیدار شد (جدول  .)2همانطور که در
جدول  6مالحﻈه میگردد افزایش مﻌنیداری در برهمکنش
کاربرد بنزیل آمینوپورین و کود زیستی میکوریزا با غلﻈت
آهن  0/309میلیگرم بر گرم نسبت به شاهد با غلﻈت آهن
 0/130میلیگرم بر گرم وجود دارد.

جدول  .6مقایسه میانگین برهمکنش کود و بنزیل آمینوپورین بر میزان عناصر بنه زعفران
Table 6. Mean comparisons for interaction of fertilizer and benzyl aminopurine on the nutrient amounts
of saffron corms
کود زیستی
Bio-fertilizer

شاهد
Control

فسفات بارور 2
Phosphate Barvar 2

میکوریزا (گولوموس موسهآ)
)Mycorrhiza (Glomus mosseae

بنزیل آمینوپورین (میلیگرم در لیتر)
)(mg.l-1

Benzyl aminopurine
0
250
500
0
250
500
0
250
500

غلظت آهن بنه دختری (میلیگرم بر گرم)
)(mg.g-1

Fe concentration
*0.130 c
0.145 c
0.128 d
0.140 c
0.142 c
0.159 c
0.219 b
0.304 a
0.309 a

*در هر تیمار حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف مﻌنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشد.
*In each treatment similar letters showed no significant difference based on LSD test at 5 % probability level.

نتایج بررسی زند و همکاران ()Zand et al., 2014
افزایش جذب عناصر مﻌدنی فسفر ،پتاسیم ،نیتروژن ،آهن،
روی ،منگنز و مس در خاک تیمار شده با کود میکوریزا

نسبت به شاهد را نشان داد .در این مطالﻌه افزایش قابل
مالحﻈهای در مﻘدار و درصد عناصر به ویژه فسفر قابل
جذب خاک دیده شد .این افزایش جذب فسفر حاکی از آن
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است که کود میکوریزا زمینه ﻻزم برای جذب بهتر و باﻻتر
این عناصر را فراهم کرده و تأییدی بر کمﮏ قارچ
میکوریزایی به رشد گیاه میزبان به دنبال آن بهبود جذب
این عناصر باشد .نتایج کوﭼکی و همکاران ( Koocheki et
 )al., 2014حاکی از آن است که در زعفران در کنار اندازه
بنه مادری ،مﻘدار فسفر بنه نیز از عوامل مؤثر در افزایش
گلدهی زعفران است .همچنین ضمن مشاهده افزایش تﻌداد
و وزن بنههای زعفران در نتیجه کاربرد کمپوست بستر قارچ،
این افزایش را تﺤت تأثیر فراهمی بیشتر عناصر به ویژه
فسفر و بهبود خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک دانستند.
براساس این نتایج ذخیره فسفر در بنههای دختری میتواند
عملکرد بیشتر گل زعفران در سال دوم کشت را امکانپذیر
کند .همچنین براساس نتایج این آزمایش به نﻈر میرسد که
جذب بیشتر فسفر توسط بنههای دختری از جمله دﻻیل
تولید بیشتر بنههای دختری زعفران میباشد .همچنین
ناروﻻ و همکاران ( )Narula et al., 2000و ساهو و جانا
) (Sahu & Jana, 2000اعالم کردند که کودهای زیستی
در برگیرنده گروهی از باکتریها و قارچها هستند که توانایی
تثبیت زیستی نیتروژن و افزایش قابلیت جذب فسفر موجود
در خاک توسط گیاه را دارند .فسفر نﻘش ﭼشمگیری در
بسیاری از واکنشهای فیزیولوژیﮏ و بیوشیمیایی گیاهان
دارد ( .)Fageria et al., 2013مصرف فسفر و جذب آن
توسط گیاه میتواند از طریق تﺤریﮏ رشد گیاه ،باعﺚ
وزن بنه مادری (گرم) 10-7/1
وزن بنه مادری (گرم)  4تا 7
a
ab

 .)al., 2011فراهمی نیتروژن در خاک باعﺚ افزایش تﻌداد
بنه و فراهمی فسفر باعﺚ افزایش وزن بنهها در زعفران
میشود ( .)Chaji et al., 2013نﻘدی بادی و همکاران
( )Naghdibadi et al., 2011بیان نمودند مصرف کودهای
شیمیایی فسفر و کود زیستی بارور  2به میزان  100گرم در
هکتار عملکرد کالله و خامه زعفران را افزایش داد.
در این رابطه هان و همکاران )(Han et al., 2006
بیان نمود با استفاده از کودهای زیستی ،خاک حاصلﺨیز
گردیده و به دنبال آن مﺤصول گیاه افزایش مییابد .از
طرفی ،کودهای زیستی به طور طبیﻌی میکروارگانیسمهای
موجود در خاک را فﻌال میکنند .همچنین رضوانیمﻘدم و
همکاران ( )Rezvani Moghaddam et al., 2013اﻇهار
داشتند که مصرف انواع کودهای آلی و زیستی در سالهای
ابتدایی پس از کاشت بنه زعفران بطور عمده باعﺚ افزایش
تﻌداد بنههای دختری در واحد سطح میشود .مدنی و
همکاران ( )Madani et al., 2004در تﺤﻘیق تأثیر کود
زیستی بارور  2بر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی
سیبزمینی رقم آگریا دریافتند که به کارگیری باکتریهای
حلکننده فسفات برای بهبود جذب فسفر و کاهش مصرف
کودهای فسفره یکی از راهکارهای اساسی برای جبران
کمبود فسفر مورد نیاز است.

a
ab

ab
b

250

0

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

غلظت نیتروژن بنه دختری
N (Mg/g) cormlet

500

افزایش جذب سایر عناصر از خاک میشود ( Simpson et

بنزیل آمینوپورین (میلیگرم بر لیتر)
)Benzyl aminopurine (mg/l

شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل پرایمینگ بنزیل آمینوپورین و وزن بنه بر غلظت نیتروژن بنه دختری زعفران
Fig. 2. Mean comparisons for the interaction of priming of benzyl aminopurine and corm weight on N
concentration of daughter corm saffron
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بدون کود No fertilizer
فسفات بارورPhosphate Barvar2 2
مایکوریزا Mycorrhiza
bc
bcd
cde
cg
cg
cf
eg
fg

4.50

a
ab

4.00

bc

bc

cf

cg

dg

dg

g

cde

3.50
3.00

2.00

1.50
1.00

غلظت پتاسیم بنه دختری
K (Mg / g) cormlet

2.50

0.50
0.00
500

250

0

بنه کوچک small corm

500

250

0

بنه بزرگ large corm

بنزیل آمینوپورین (میلیگرم بر لیتر) )Benzyl aminopurine (mg/l

شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل پرایمینگ بنزیل آمینوپورین ،وزن بنه و کود بر غلظت پتاسیم بنه دختری زعفران
Fig. 3. Mean comparisons for the interaction of priming of benzyl aminopurine, corm weight and
fertilizer on K concentration of saffron daughter corm

نتیجهگیری
نتایج این تﺤﻘیق حاکی از آن است که کاربرد تنﻈیمکننده
رشد گیاهی بنزیلآمینوپورین به صورت پرایمینگ و با
غلﻈت  250میلیگرم بر لیتر ،استفاده از بنههای با وزن
باﻻی هفت گرم و کاربرد کود زیستی فسفات بارور دو باعﺚ
افزایش تﻌداد و وزن بنه دختری و عملکرد گل زعفران شد.
همچنین کاربرد تنﻈیمکننده رشد گیاهی بنزیل آمینوپورین
به صورت پرایمینگ و با غلﻈت  250میلیگرم بر لیتر،
استفاده از بنههای با وزن باﻻ و کاربرد بنزیل آمینوپورین با
غلﻈت  500میلیگرم بر لیتر و کاربرد کود میکوریزا
گولوموس (موسهآ) در هر دو صورت جذب عناصر مﻌدنی

توسط بنه دختری را افزایش داد که میتوان به نﻘش مؤثر
کودهای زیستی در فراهم آوردن عناصر مﻌدنی مانند
نیتروژن ،پتاسیم ،آهن ،روی و فسفر مورد نیاز در فرایندهای
زایشی اشاره کرد .به طور کلی ،کاربرد تنﻈیمکننده رشد
گیاهی بنزیل آمینوپورین و کاربرد کود زیستی بر بهبود
صفات کمی و کیفی بنه زعفران مؤثر واقع شد .اعمال
تیمارهای کود زیستی باعﺚ بهبود صفات کمی و کیفی
زعفران شد که میتوان به نﻘش مؤثر این کودها در عملکرد
زعفران و بهبود ویژگیهای خاک در راستای کشاورزی پایدار
و کاهش آلودگیهای زیستمﺤیطی استفاده از این نوع
کودها را برای کشت بنه زعفران توصیه نمود.
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Abstract
Saffron is one of the most important crops and medicinal plants in Iran. The research was accomplished
in order to investigate the effects of Benzyl aminopurine hormone, bio-fertilizers (Phosphate Barvar 2 and
mycorrhiza) and mother corm weights on quantitative indices of saffron such as daughter corms and
flowers yield as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications in
Yasouj region. Experimental treatments consisted of large (7.1-10 g) and small (4-7 g) mother corms,
priming with benzyl aminopurine at three concentrations of 0, 250 and 500 mg.l-1 and three levels of
biofertilizer (control, mycorrhiza (Glomus mosseae) and fertilizer, Phosphate Barvar 2). The results
showed that all quantitative traits of daughter corm were significantly affected by hormonal priming and
mother corm weight (except for daughter corm weight); but biofertilizer had only significant effect on
daughter corm number and flower dried weight. Hormonal priming at concentration of 250 mg.l-1 was
increased the number and weight of daughter corms up to 30 and 27%, respectively, and dried weight of
stigma and stamen up to 26% compared to control. Also, all flower components and number of daughter
corms were significantly increased by using larger mother corms than small size. The use of biofertilizers
was enhanced daughter corm number and weight up to 13 and 59% compared to control, respectively.
Phosphorus and zinc concentrations in daughter corms was increased only under the influence of
mycorrhiza symbiosis. Whereas, with the use of benzyl aminopurine and mycorrhiza symbiosis, the iron
concentration was increased twice as much as the control. Generally, the highest value for most traits was
observed for 250 mg.l-1 application of benzyl aminopurine, biofertilizers and larger mother corms (7.1-10
g).
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