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سمیه احسانفر ،1علی سروشزاده ،*2سید علیمحمد مدرس ثانوی ،3مجید قربانی جاوید
 .1دانش آموخته دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1330 /60/60 :

تاریخ پذیرش مقاله1330 /63 /22 :

چکیده
جهت بررسی اثر دو پلیآمین اسپرمیدین و پوترسین بر صفات رویشی و کیفی زعفران ( ،)Crocus sativus L.آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار در سال زراعی  4351-59در مزرعه آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
اجرا شد .تیمارها شامل سه اندازۀ کوچک ( 3-9گرم) ،متوسط ( 9-7گرم) و بزرگ ( 7-41گرم) بنه و غلظتهای مختلف
پلیآمین (غلظت صفر در آبمقطر ،غلظت  1/9و  4میلیموالر اسپرمیدین و پوترسین) به همراه شاهد بودند .بیشترین درصد
سبزشدن ( 59/95درصد) از تیمار پوترسین  1/9میلیموالر و بیشترین تعداد جوانۀ جانبی (میانگین  8/33عدد) از اسپرمیدین 4
میلیموالر بهدست آمد .کاربرد پلیآمین ،از طول ،وزن تر و وزن خشک برگ کاست .بیشترین میزان کلروفیل و عملکرد بنۀ
دختری ،بهترتیب از غلظت  4و  1/9میلیموالر پوترسین حاصل شد .هر دو پلیآمین سبب کاهش محتوای تام فنلی و افزایش
محتوای تام فالونوئیدی در بنههای در حال رکود شدند ،ولی اثر معنیداری بر محتوای نشاسته و کربوهیدرات محلول آنها
نداشتند .تیمار پلیآمین اثر معنیداری بر وزن خشک کالله و پیکروکروسین نداشت ،ولی بر میزان کروسین افزود و در بنههای
کوچک ،سبب افزایش تعداد گل ش د .پوترسین ،بیشترین اثر را در افزایش وزن تر کالله و کروسین داشت .با توجه به نتایج،
جهت بهبود صفات رویشی و کیفی زعفران ،استفاده از بنههای بزرگ و تیمار آنها با پوترسین ،بهترین نتیجه را خواهد داد.
کلیدواژهها :اسپرمیدین ،پوترسین ،ترکیبات فنلی ،کروسین ،گلدهی.


* نویسنده مسئول

Email: soroosh@modares.ac.ir
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 .7مقدمه 

ترکیبات کاتیونی دارای دو یا چند گروه آمین هستند و

زعفران ( )Crocus sativus L.گیاهی علفی و چندساله

بهدلیل تنوع در تعداد و موقعیت گروههای آمین ،وظایف

است که تکثیر آن از طریق بنه انجام میشود .این گیاه با

گوناگونی از جمله سیگنالینگ سلولی ،ثبات غشا ،تکثیر و

یک دوره رکود در تابستان و شروع مجدد رشد در پاییز

مرگ سلولی را بر عهده دارند .این ترکیبات بهدلیل طبیعت

شناخته میشود .اگرچه بنه در دوره رکود ،در خفتگی

کاتیونی خود ،به راحتی با  RNA ،DNAو پروتئینها باند

است و هیچ برگی ندارد ،ولی تمایز گل در این دوران

میشوند ].[55

اتفاق میافتد ] .[43گل ،اندام مهم زعفران از نظر اقتصادی

پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین ،پلیآمینهای اصلی

است و آنچه بهعنوان ادویه زعفران مصرف میشود،

در گیاهان عالی هستند که میتوانند به فرم آزاد یا متصل با

کاللۀ گل این گیاه است .سه ترکیب زیستی اصلی در

ترکیبات دیگر وجود داشته باشند .مقدار پلیآمینها نه تنها

کاللۀ زعفران عبارتند از کروسین ،پیکروکروسین و

با الگوهای ژنی بیوسنتز ،بلکه با تنظیم بیان ژنهای دخیل

سافرانال ،که بهترتیب مسئول رنگ ،طعم و عطر آن

در کاتابولیسم آنها تعدیل میشود ] .[55تحقیقات

هستند .کاللۀ زعفران ،عالوه بر مصارف خوراکی و

انجامشده روی تغییرات پلیآمینها در زمان سبزشدن

ادویهای ،بهدلیل خواص ضدالتهابی خود ،از زمانهای

بنههای زعفران نشان دادهاند که در آغاز فرایند سبزشدن،

قدیم مصرف دارویی نیز داشته است .کروسین ،که از مواد

به مقادیر اسپرمیدین و اسپرمین آزاد در بنهها افزوده

مؤثره اصلی زعفران است ،تأثیر زیادی در بهبود بسیاری از

میشود .بهطورکلی ،در طول رشد رویشی ،مقدار

بیماریها دارد و نقش آن در بهبود روحیه و افسردگی ،تنظیم

پلیآمینهای آزاد بیشتر از انواع باند شده با ترکیبات دیگر

کلسترول خون ،جلوگیری از سرطان و بهبود عملکرد قلب و

است و در زمان رشد زایشی ،عکس این امر صادق است

عروق دیده شده است ] 55 ،59 ،45 ،48و . [33

] .[51آنگونهکه در برخی گیاهان دیده شده است ،تیمار

اندازۀ بنه ،از عوامل مهم مؤثر بر صفات رویشی،

پلیآمین بر نمو گل مؤثر است و استفاده از بازدارندههای

زایشی و شیمیایی زعفران است .رشد بنههای دختری ،از

آنزیمهای بیوسنتز پلیآمین اثر بازدارندگی بر گلدهی دارد

طریق تأمین مواد ذخیرهای از ذخایر بنۀ مادری و فتوسنتز

] .[51مورد دیگری که نقش پلیآمینها در گلدهی را

برگها انجام میشود .در مطالعات انجامشده ،مشاهده

نشان داد ،موتانتهایی بودند که بهدلیل کمبود پلیآمین،

شدهاست که اندازۀ بنه ،اثر معنیداری بر افزایش عملکرد

گلدهی خوبی نداشتند .در آزمایشی دیده شد که در

گل و کالله داشت ] .[1تنظیمکنندههای رشد گیاهی ،از

موتانتهای توتون که متابولیسم پلیآمین در آنها ناقص

عوامل مؤثر دیگر بر عملکرد و تولید گیاه هستند که

بود ،بساک و تخمک ،موفولوژی غیرطبیعی داشتند ].[51

پلیآمینها ،گروهی از این ترکیبات را تشکیل میدهند .در

ترکیبات فنلی نیز از جمله ترکیبات بیوشیمیایی مهم

سالهای اخیر به نقش تعدیل کنندۀ پلیآمینهایی مانند

در گیاهان هستند که بهدلیل ویژگیهای آنتیاکسیدانی و

اسپرمین ،پوترسین و اسپرمیدین در فرآیندهای سلولی و

ضدمیکروبی ،توجه زیادی را به خود جلب کردهاند و

فیزیولوژیکی در طول دورۀ رشد و نمو گیاه از جمله در

نقشهای گوناگونی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه ایفا

زمان گلدهی ،ریشهدهی ،تکثیر سلولی ،جنینزایی و

میکنند ،از جمله حفاظت از گیاه در برابر اشعه ماورای

حفاظت در مقابل تنشها توجه شده است .پلیآمینها

بنفش ،دفاع در برابر پاتوژنها ،خفتگی و آللوپاتی .بهطور
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عمده ،ترکیبات فنلی شامل فنلهای ساده ،اسیدهای فنلی،

تفاوت شاهد و تیمار آبمقطر در این است که بنههای شاهد

کومارینها ،تاننها و فالونوئیدها هستند .تحقیقات

بدون هیچ تیماری کشت شدند ،در حالیکه در تیمار

انجامشده در زمینۀ تغییر مقدار ترکیبات فنلی در بنههای

آبمقطر ،بنهها بهمدت  51ساعت در آبمقطر خیسانده شدند.

زعفران ،نشان دادهاند که میزان این ترکیبات در زمان رکود

علت در نظر گرفتن چنین تیماری مشخص نمودن این

بنهها کمتر از زمان بیداری است .با ورود بنهها به مرحلۀ

موضوع بود که آیا تفاوتی که در تیمارهای پلیآمین دیده

بیداری ،به مقدار این ترکیبات افزوده میشود و در پایان

میشود بهدلیل حضور پلیآمین است یا مربوط به آبمقطر

دورۀ بیداری ،قبل از آنکه بنهها وارد مرحلۀ رکود شوند،

موجود در محلولها است .بنهها قبل از کشت ،به مدت 51

مقدار آنها بسیار افزایش مییابد ].[49

ساعت در غلظتهای مختلف پلیآمین خیسانده شدند .اولین

در این پژوهش ،مطالعۀ اثر آغشته کردن بنهها با

آبیاری ،پس از کشت و آبیاریهای بعدی تا اواسط فروردین،

غلظتهای مختلف دو نوع پلیآمین اسپرمیدین و

با فاصله دو هفته انجام شد .در ماه بهمن نیز ،زمانی که گیاه

پوترسین بر صفات رویشی و بیوشیمیایی در اندازههای

دارای حداکثر رشد برگ بود ،بوتهها با غلظتهای مذکور

مختلف بنۀ زعفران مورد توجه قرار گرفت .هدف این

محلولپاشی شدند.

تحقیق ،بررسی امکان بهبود سبزشدن ،گلدهی و عملکرد

در ابتدای فصل رشد ،درصد سبزشدن و تعداد روز تا

زعفران با استفاده از پلیآمینهای اسپرمیدین و پوترسین و

 59درصد سبزشدن (بیانگر سرعت سبزشدن) و در

بررسی ارتباط بین ترکیبات شیمیایی بنه در انتهای سال

بهمنماه تعداد جوانههای جانبی ،طول برگ ،تعداد برگ،

اول رشد با صفات گلدهی در سال دوم رشد بود.

وزن تر برگ ،وزن خشک برگ و میزان کلروفیل برگ
اندازهگیری شد .بهمنظور محاسبه تعداد روز تا  59درصد

موادوروشها 

.2

سبزشدن ،پس از کشت بنهها ،با مشاهدۀ اولین بوتۀ

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

سبزشده ،هر روز شمارش بوتههای سبزشده انجام شد تا

کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای  4351و  4359در

زمانیکه  59درصد هر کرت سبز شد .سپس ،تعداد روز

مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (عرض جغرافیایی

کمتر تا رسیدن به  59درصد سبزشدن ،به معنای سرعت

 39درجه و  13دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  94درجه

سبز بیشتر در نظر گرفته شد .کلروفیل ،با خردکردن برگ

و  8دقیقه شرقی با ارتفاع  4451متر از سطح دریا) به اجرا

تر در استن و استفاده از روش آرنون ] [5اندازهگیری شد.

درآمد .قبل از کشت ،کود دامی پوسیده بهصورت کامل

میزان نشاسته ] ،[31کربوهیدرات ] ،[31محتوای تام فنلی

بهوسیلۀ شخم با خاک مخلوط شد .تراکم مورد استفاده در

] ،[54محتوای تام فالونوئیدی ] [54و عملکرد بنههای

این آزمایش  91بوته در متر مربع بود .عوامل مورد مطالعه

دختری تولیدشده در انتهای فصل رشد سال اول که زمان

شامل اندازۀ بنه در سه سطح کوچک ( 9-3گرم) ،متوسط

رکود بنه بود ،سنجیده شد .هدف از این کار ،بررسی

( 9-7گرم) و بزرگ ( 7-41گرم) و آغشته کردن بنهها با

ارتباط بین این ترکیبات در انتهای فصل رشد سال اول و

دو نوع پلیآمین پوترسین و اسپرمیدین در شش سطح

صفات گلدهی در فصل رشد سال دوم بود .بدین منظور،

شاهد (بدون تیمار) ،آبمقطر (غلظت صفر) ،پوترسین

نیمی از هر کرت برداشت شد و بنههای نیم دیگر کرت

 1/9و  4میلیموالر و اسپرمیدین  1/9و  4میلیموالر بود.

در زمین باقی ماندند تا صفات مربوط به گل در سال دوم
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اندازهگیری شود .برای سنجش میزان نشاسته و

میانگین  51/83درصد در میانه قرار گرفت (شکل -4الف).

کربوهیدرات ،از روش فنل-اسیدسولفوریک استفاده شد.

تعداد روز تا  59درصد سبزشدن با افزایش اندازۀ بنه

محتوای فنلی با روش فولین سیوکالتو و محتوای

کاهش یافت ،بهنحویکه اندازۀ بزرگ ،متوسط و کوچک

فالونوئیدی با استفاده از کلریدآلومینیوم اندازهگیری شد.

بنه به ترتیب میانگین  39/58 ،58/51و  37/85روز را به

در سال دوم و در زمان گلدهی ،صفات مربوط به گل از

خود اختصاص دادند و هر کدام از اندازهها در گروه

جمله تعداد گل ،وزن تر و وزن خشک کالله ،میزان

آماری متفاوتی قرار گرفت (شکل -4ب) .تعداد روز تا

کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال ] [5اندازهگیری شد.

 59درصد سبزشدن ،صفت مهمی در زعفران است که

مواد مؤثر (کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال) با استفاده

سرعت سبزشدن را نشان میدهد .تیمار شاهد (عدم

از استاندارد ملی  5-555که ترجمه استاندارد بینالمللی

کاربرد پلیآمین) و تیمار آبمقطر ،به ترتیب کمترین

SAS

درصد سبزشدن و بیشترین تعداد روز تا  59درصد

( )v9.1برای آنالیز دادهها و محاسبه همبستگی ،و از

سبزشدن را به خود اختصاص دادند( .شکل -4ج و د).

نرمافزار  )v17( Minitabجهت تجزیه به مؤلفههای اصلی

کاربرد پوترسین با غلظت  1/9میلیموالر با اختالف

استفاده گردید.

معنیداری با سایر سطوح پلیآمین ،با میانگین 59/95

 ISO 3632-2است ،اندازهگیری شدند .از نرمافزار

درصد بیشترین درصد سبزشدن را نشان داد (شکل -4ج).
.3نتایجوبحث 

این نتایج نشان میدهند کاربرد پلیآمینها در این آزمایش

صفاتاندازهگیریشدهدرسالاول 

.1.3

اثر مثبتی بر سرعت سبزشدن نداشته و صرفاً تیمار بنهها با

اثرات سادۀ اندازۀ بنه و کاربرد پلیآمین بر صفات تعداد

آبمقطر میتواند سبب بهبود این صفت شود .در مورد

روز تا  59درصد سبزشدن و درصد سبزشدن معنیدار بود

درصد سبزشدن ،عکس این قضیه صدق میکند و

(جدول .)4با افزایش اندازۀ بنه ،درصد سبزشدن افزایش

همانطورکه بیان شد ،آغشته کردن بنه با پلیآمینها سبب

یافت ،بهنحویکه اندازۀ کوچک بنه با میانگین 85/75

افزایش درصد سبزشدن شد .میتوان اینگونه استدالل

درصد ،کمترین ،و اندازۀ بزرگ بنه با میانگین 59/78

نمود که گیاه از وجود بیشتر پلیآمینها بیشتر در راستای

درصد ،بیشترین مقدار را نشان داد .اندازۀ متوسط بنه با

افزایش درصد سبزشدن بهره میبرد تا افزایش سرعت آن.

جدول  .7تجزیه واریانس اثر اندازه بنه و پلیآمین بر صفات مربوط به سبزشدن ،تعداد جوانه جانبی ،میزان کلروفیل کل و عملکرد بنه
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
تعداد روز تا  %59سبزشدن

درصد سبزشدن

تعداد جوانه جانبی

کلروفیل کل

عملکرد بنه

بلوک

5

** 15/58

5/47 n.s

1/195 n.s

** 413/33

* 4/57

اندازه بنه

5

** 381/81

** 785/15

**55/91

** 481/97

** 41/84

پلیآمین

9

** 48/54

** 455/85

** 1/35

** 455/54

* 1/5

اندازه بنه × پلیآمین

41

n.s

3/73

n.s

49/58

خطا

31

5/18

44/55

ضریب تغییرات ()%

--

1/51

3/85

** * ،و  :n.sبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،معنیدار در سطح پنج درصد و غیر معنیدار.
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** 4/35

n.s

3/71

n.s

1/35

/391

5/85

1/3

41/45

8/51

45/11
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جدول  .0تجزیه واریانس اثر اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر تعداد برگ ،طول برگ ،میانگین وزن تر برگ و میانگین وزن خشک برگ
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی
تعداد برگ

طول برگ

میانگین وزن تر برگ

میانگین وزن خشک برگ

بلوک

5

** 71/15

** 35/17

** 1/147

** 1/143

اندازه بنه

5

** 4543/75

** 58/38

** 1/113

** 1/151

پلیآمین

9

** 419/51

** 44/98

** 1/155

** 1/145

اندازه بنه× پلیآمین

41

** 95/13

** 7/34

** 1/114

** 1/149

خطا

31

1/19

1/51

1/1115

1/1114

ضریب تغییرات ()%

--

41/45

3/34

5/85

1/55

** * ،و  :n.sبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،معنیدار در سطح پنج درصد و غیر معنیدار.

جدول  .9تجزیه واریانس اثر اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر صفات بیوشیمیایی مربوط به بنه دختری در زمان برداشت
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
محتوای تام فنلی

محتوای تام فالونوئید

محتوای نشاسته

محتوای کربوهیدرات

بلوک

5

**415/54

71/19n.s

**41518/41

*41551/13

اندازه بنه

5

**31/18

5755/43

n.s

n.s

5851/19

پلیآمین

9

**35/15

**3971/33

*1555/74

n.s

1185/55

اندازه بنه×پلیآمین

41

**48/51

**551/15

**8791/13

**8111/59

خطا

31

3/53

55/71

4531/91

5454/44

ضریب تغییرات ()%

--

5/15

45/55

8/55

7/75

8/131

n.s

** * ،و  :n.sبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،معنیدار در سطح پنج درصد و غیر معنیدار.

همچنین مشخص شده است که در زمان سبزشدن بذر

اثرات ساده و همچنین اثر متقابل اندازه بنه × کاربرد

هم میزان پلیآمینها افزایش مییابد و بهطورکلی ،مقدار

پلیآمین بر تعداد جوانۀ جانبی در سطح احتمال یک

پلیآمینها در سلولهای گیاهی که رشد سریع دارند ،بیشتر

درصد معنیدار بود (جدول  .)4در تمام سطوح پلیآمین،

است ] .[7در مطالعات پیشین مشاهده شد که مقدار

با افزایش اندازۀ بنه ،تعداد جوانۀ جانبی نیز افزایش یافت

پلیآمینهای اسپرمیدین و اسپرمین در آغاز سبزشدن بنههای

(جدول  .)1اندازۀ بزرگ بنه به همراه کاربرد غلظت یک

زعفران در حداکثر مقدار خود بود و پس از آن ،بهطور

میلیموالر اسپرمیدین ،با میانگین  8/33عدد بیشترین

تدریجی کاهش یافت .همچنین محققان ،شاهد حذف

تعداد جوانۀجانبی را داشت و اندازۀ بزرگ بنه و غلظت

پوترسین در بنه در این زمان بودند که دلیل احتمالی آن را

یک میلیموالر پوترسین ( 7/33عدد) در رتبه بعدی قرار

تبدیل این پلیآمین به اسپرمیدین و اسپرمین میدانند ].[55

گرفت .اندازۀ کوچک بنه بههمراه غلظت  1/9میلیموالر

این امر میتواند در این تحقیق هم توجیهی باشد برای اینکه

اسپرمیدین ،بدون اختالف معنیداری با سایر سطوح

بیشترین درصد سبزشدن ،در تیمار پوترسین ،و در واقع با

پلیآمین در این اندازه (بهاستثنای غلظت  4میلیموالر

تأمین پوترسین بیشتر برای بنهها ،دیده شد.

اسپرمیدین) ،کمترین تعداد جوانۀ جانبی را با میانگین
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 4/57عدد تولید کرد .اندازۀ متوسط بنه (در تمام سطوح

جوانۀ جانبی بیشتری نسبت به غلظت  1/9میلیموالر تولید

پلیآمین) از این نظر در میانه قرار گرفت (جدول .)1

کرد .در مطالعات انجامشده ،تغییر در الگو و مقدار پلیآمینها

بهطورکلی ،کاربرد پلیآمین در اندازۀ کوچک بنه تأثیر

در مراحل مختلفی از جنینزایی زعفران مشاهده شده است،

معنیداری بر تعداد جوانۀجانبی نداشته است .درحالیکه در

بهطوریکه در مرحلۀ جنینزایی ،مقدار پلیآمینها افزایش

بنههای بزرگ ،اثر پلیآمینها بر تعداد جوانۀ جانبی مثبت

یافت ] .[44بنابراین ،میتوان اینگونه استدالل کرد که دلیل

بوده و با افزایش غلظت آنها بر میزان این اثر افزوده شد.

بیشتر بودن اثر مثبت تیمار اسپرمیدین بر تعداد جوانۀ جانبی

درمجموع ،مشاهده شد که اثر تیمار اسپرمیدین ،بهتر از

در این آزمایش ،تأمین این پلیآمین برای گیاه و جبران کمبود

پوترسین بود و در هردو نوع پلیآمین ،غلظت  4میلیموالر،

احتمالی آن است.

100

a

b

a
c

30

b

(درصد)

85

c

سبز شدن

90

20

10

80

0

75

ج

الف

b

a

b

b

bc

c

تعداد روز تا  %08سبز شدن

95

40

100

b

80

(درصد)

سبز شدن

40
20
0

تعداد روز تا  %08سبز شدن

60

b

b

b

a

a

40
35
30
25
20
15
10
5
0

د

ب

شکل  .7مقایسه میانگین اثرات ساده اندازه بنه (الف و ب) و کاربرد پلیآمین (ج و د) بر صفات درصد سبز شدن و تعداد روز تا
 08درصد سبز شدن
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جدول  .4مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر صفات مختلف مربوط به تعداد جوانه جانبی و برگ
اندازه بنه

تعداد جوانه جانبی

تعداد برگ

طول برگ

میانگین وزن

میانگین وزن

(عدد)

(تعداد در بوته)

()mm

تر برگ ()g

خشک برگ ()g

5/33 b

45/33 b

58/51 a

1/355 b

1/411 a

آبمقطر

5/11 b

8/33 cd

57/55 ab

1/385 a

1/155 a

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

4/57 b

7/33 d

53/15 d

1/591 c

1/175 b

اسپرمیدین  4میلیموالر

3/33 a

41/11 a

55/53 bc

1/531 c

1/155 c

پوترسین  1/9میلیموالر

5/33 b

7/57 cd

59/15 cd

1/513 c

1/177 bc

پوترسین  4میلیموالر

5/33 b

8/57 c

59/17 cd

1/551 c

1/181 b

1/11 abc

45/33 d

58/97 b

1/355 b

1/441 a

آبمقطر

1/33 ab

45/33 d

55/45 a

1/385 a

1/419 a

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

3/33 bc

47/11 d

58/51 ab

1/551 c

1/189 b

اسپرمیدین  4میلیموالر

1/57 a

54/33 c

59/51 e

1/547 f

1/198 c

پوترسین  1/9میلیموالر

3/11 c

59/33 b

57/88 c

1/573 d

1/175 b

پوترسین  4میلیموالر

1/57 a

57/33 a

55/85 d

1/555 e

1/179 b

1/57 d

55/57 e

58/55 c

1/348 b

1/419 b

آبمقطر

9/33 cd

59/57 d

55/91 ab

1/374 a

1/445 a

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

9/57 c

59/33 d

31/35 a

1/314 b

1/155 b

اسپرمیدین  4میلیموالر

8/33 a

15/11 a

55/59 d

1/597 b

1/174 c

پوترسین  1/9میلیموالر

9/57 c

31/33 c

55/55 b

1/317 c

1/411 b

پوترسین  4میلیموالر

7/33 b

35/11 b

59/55 e

1/311 b

1/158 b

سطوح پلیآمین

کوچک شاهد

متوسط شاهد

بزرگ شاهد

در هر ستون ،حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف آماری معنیدار در سطح  9درصد بر اساس آزمون حداقل اختالف آماری معنیدار میباشد.

اثر متقابل اندازه بنه × کاربرد پلیآمین بر تعداد ،طول،

شاهد بیشترین تعداد برگ را در این اندازۀ بنه تولید کرد

وزن تر و وزن خشک برگ معنیدار بود (جدول  .)5تمام

(جدول  .)1تمایز برگها حدود دو ماه قبل از سبزشدن بنهها

سطوح پلیآمین (بهغیر از غلظت  1/9میلیموالر اسپرمیدین)،

و در مرداد ماه انجام میشود .آغشتهکردن بنهها با محلولهای

در تمام اندازههای بنه ،سبب تولید تعداد برگ بیشتری شدند

پلیآمین قبل از تابستان بر این صفت تأثیر میگذارد ] .[9در

(جدول  .)1کاربرد اسپرمیدین با غلظت یک میلیموالر و

پژوهش حاضر نیز ،بنهها قبل از تابستان با پلیآمین تیمار

اندازۀ بزرگ بنه ،بیشترین تعداد برگ را تولید کرد ( 15عدد)

شدند و اثر این ترکیبات ،بر رشد برگ در فصل پاییز مشاهده

و کاربرد پوترسین یک میلیموالر و اندازۀ بزرگ بنه (35

شد.

عدد) در رتبۀ بعدی قرار داشت .در اندازۀ کوچک بنه ،کاربرد

از نظر طول برگ و وزن خشک برگ نیز روند تقریباً

اسپرمیدین  1/9میلیموالر ( 7/33عدد) کمترین تعداد برگ را

مشابهی دیده شد .در تمام اندازههای بنه ،کاربرد آبمقطر با

تولید کرد .به استثنای تیمار اسپرمیدین  4میلیموالر ،تیمار

اختالف آماری معنیداری بیشترین وزن تر برگ را تولید کرد
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و تیمار شاهد در رتبۀ بعدی قرار گرفت .اندازۀ کوچک بنه و

پیشمادۀ مشترکی به نام اس-آدنوزیل-ال-متیونین

کاربرد اسپرمیدین یک میلیموالر کمترین وزن تر برگ را

( )SAMدارند و چنانچه گیاه بین تولید این دو ماده ،تولید

تولید کرد (جدول  .)1این نتایج نیز تأیید دیگری بر یافتههای

پلیآمین را برگزیند ،پیری به تأخیر میافتد .اتصال

محققان دیگر درمورد ارتباط مثبت وزن برگ با اندازۀ بنه

پلیآمینها به اسیدهای نوکلئیک ،سبب افزایش پایداری

است ] .[5تقسیم سلولی و رشد برگها در بنههای درشت

 mRNAو در نتیجه بهبود ترجمه و سنتز پروتئین میشود.

نسبت به بنههای کوچک زودتر اتفاق میافتد چون بنههای

کلروپالستها حاوی مقادیر زیادی آنزیمهای بیوسنتز

بزرگتر ،ذخایر بیشتری در اختیار گیاه قرار میدهند ].[5

پلیآمینها هستند و این پلیآمینها نقش مؤثری در تنظیم

همچنین در مطالعات پیشین ،تحریک اندامزایی به دنبال

فعالیت روزنهها و بهبود فتوسنتز دارند ].[35
اثر اندازۀ بنه و کاربرد پلیآمین بر عملکرد بنه،

افزایش تجمع پلیآمینها در محیط کشت جنین کاج بر اثر

بهترتیب در سطوح احتمال یک و پنج درصد معنیدار بود

استعمال هورمون اکسین دیده شد ].[45
اثرات سادۀ اندازِۀ بنه و کاربرد پلیآمین بر میزان

(جدول  .)4با افزایش اندازۀ بنه ،عملکرد بنه افزایش یافت

کلروفیل برگ در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول

و محدودهای بین  5/57تا  3/84گرم را به خود اختصاص

 .)4با افزایش اندازۀ بنه ،میزان کلروفیل برگ افزایش یافته

داد (شکل -5ج) .به استثنای کاربرد پوترسین با غلظت

و در محدودۀ بین  39/45و  58/51میلیگرم بر گرم وزن

 1/9میلیموالر که بیشترین عملکرد بنه را تولید کرد

تر قرار داشت (شکل -5الف) .کاربرد پوترسین  1/9و 4

( 3/51گرم) ،سطوح دیگر پلیآمین ،اختالف آماری

میلیموالر ،بیشترین میزان کلروفیل کل را بهترتیب با

معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل -5د) .این یافتهها،

میانگینهای  35/57و  37/15میلیگرم بر گرم وزن تر

در راستای نتایج حاصل از تحقیقات پیشین بر گیاه فریزیا

تولید کرد و تیمار اسپرمیدین  1/9میلیموالر ،اگرچه با

است .فریزیا هم مانند زعفران ،از خانوادۀ ایریداسه است

تیمار شاهد و آبمقطر اختالف آماری معنیداری نداشت،

و کاربرد پلیآمینها (بهویژه پوترسین) در آن ،سبب

کمترین مقدار کلروفیل ( 58/79میلیگرم بر گرم وزن تر)

افزایش وزن بنه شدهاست ] .[34در این آزمایش ،عملکرد

را تولید کرد (شکل -5ب).

بنه بهصورت برآیندی از وزن بنهها و تعداد آنها بهدست

اثر مثبت پلیآمینها بر میزان کلروفیل در پژوهشهای

آمد .بدین معنی که ممکن است در تیماری ،بنههایی با

پیشین نیز مشاهده شده است .بهعنوان مثال ،کاربرد

وزن باال تولید شده باشند ولی چون تعداد بنههای با وزن

پلیآمینها تحت تنش شوری بر میزان کلروفیل  aدر

کم ،بیشتر بود ،در مجموع ،میانگین حاصل ،عدد پایینتری

توتون ] [4و گندم ] [58افزود .همچنین ،گزارش شده

را برای عملکرد بنه نشان میدهد.
در تحقیقات ،مشاهده شده است که محلولپاشی

است که پلیآمینها نقش مؤثری در محافظت از

برگهای زعفران با غلظتهای  91و  411میلیگرم در لیتر

تیالکوئیدها و بهبود عملکرد آنها دارند ].[41
پلیآمینها سبب حفظ پایداری کلروفیل و تأخیر در

اسپرمیدین ،سبب افزایش عملکرد بنه شد ] .[51با مقایسه

پیری آن میشود .افزایش اتیلن ،کاهش فعالیت آنزیم

غلظت پلیآمین مورد استفاده در این آزمایش ،با آنچه که در

آرژینین دکربوکسیالز ( )ADCو در نتیجه ،کاهش مقدار

تحقیق مذکور استفاده شد ،میتوان تفاوت نتیجۀ اثر

پلیآمینها از دالیل پیری برگ است ] .[8اتیلن و پلیآمین،

اسپرمیدین بر عملکرد بنه در این دو آزمایش را میزان غلظت
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مورد استفادۀ آن دانست .همچنین ،مشاهده شده است که

شده و در مجموع ،میزان محتوای تام فنلی را تغییر نداده

کاربرد برخی تنظیمکنندههای رشد گیاهی مانند پیکلورام ،اثر

است.

منفی بر عملکرد بنۀ زعفران دارد ] .[45آنگونهکه در

بر اساس یافتههای محققان ،میزان ترکیبات فنلی در

پژوهشها مشخص شده است ،هر سه پلیآمین پوترسین،

انتهای فصل رشد زعفران و قبل از به خفتگیرفتن بنهها،

اسپرمیدین و اسپرمین در بنههای به رکودرفته وجود دارند و

افزایش مییابد که این امر سبب القای خفتگی در بنهها و

تفاوتی در مقدار آنها دیده نمیشود .در این آزمایش ،هر سه

حفاظت آنها در برابر تنش میشود .با ورود بنه به مرحلۀ

پلیآمین تقریباً اثر یکسانی بر عملکرد بنه داشتند .همچنین،

خفتگی یا رکود ،از میزان این ترکیبات کاسته میشود

عملکرد بنه تحت تأثیر مقدار فتوسنتز ،صفات مربوط به برگ

 .[49پلیآمینها معموالٌ با ترکیبات فنلی ترکیب میشوند

و جوانۀ جانبی قرار دارد و تعاملی از تمامی این عوامل،

و این ترکیبات در ماتریکس دیواره سلولی دیده شدهاند

عملکرد نهایی بنه را تعیین میکند.

 .[47یکی از دالیل کم شدن محتوای تام فنلی در بنههای

]

]

آمینها ،میتواند باند
متوسط و بزرگ بهدنبال کاربرد پلی 

اثر متقابل اندازه بنه × کاربرد پلیآمین بر صفات محتوای

شدن پلیآمینها با ترکیبات فنلی باشد.

تام فنلی ،محتوای تام فالونوئیدی ،نشاسته و کربوهیدرات بنه
در زمان رکود در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

اندازۀ کوچک بنه و تیمار اسپرمیدین  1/9میلیموالر،

(جدول  .)3اندازۀ کوچک بنه و تیمار شاهد ،بیشترین میزان

بیشترین محتوای نشاسته و کربوهیدرات را تولید کرد،

فنل تام را تولید کرد ( 55/89میلیگرم گالیک اسید بر گرم

درحالیکه تیمار اندازۀ متوسط بنه و کاربرد آبمقطر از

عصاره) و با اندازۀ بزرگ و متوسط بنه بههمراه آبمقطر،

این نظر کمترین مقدار را داشت (جدول  .)9در مطالعات

فاقد اختالف آماری معنیدار بود (جدول  .)9اندازۀ بزرگ و

پیشین ،مشاهده شد که کاربرد پوترسین سبب افزایش

متوسط بنه بههمراه کاربرد پوترسین یک میلیموالر بهترتیب

محتوای کربوهیدرات در میوه کدو سبز شد ].[57

با میانگینهای  85/77و  89/55میلیگرم کوئرستین بر گرم

در این تحقیق ،با اینکه در هر سه اندازۀ بنه ،غلظت 1/9

وزن خشک عصاره ،بیشترین میزان فالونوئید تام را تولید

میلیموالر هر دو نوع پلیآمین سبب افزایش میزان

کرد و اندازۀ کوچک بنه بههمراه پوترسین  1/9و 4

کربوهیدرات محلول نسبت به شاهد شد ،ولی از آنجاییکه

میلیموالر در رتبۀ بعدی قرار گرفت .اندازۀ کوچک بنه و

در بنههای کوچک و بزرگ ،بیشترین افزایش ،مربوط به تیمار

سطح شاهد پلیآمین ( 48/88میلیگرم کوئرستین بر گرم

آبمقطر بود ،میتوان نتیجه گرفت که افزایش این صفت بر

وزن خشک عصاره) کمترین میزان فالونوئید تام را تولید کرد

اثر تیمار با محلولهای پلیآمین ،بهدلیل آبمقطر موجود در

(جدول  .)9در مجموع ،دیده میشود که کاربرد پلیآمینها

محلولهای پلیآمین بوده است.

در اندازۀ کوچک بنه ،اثر معنیداری بر محتوای تام فنلی
نداشت و در اندازۀ بزرگ بنه ،از میزان آن کاست .اما ،این

صفاتاندازهگیریشدهدرسالدوم 

.2.3

تیمار و بهویژه پوترسین ،اثر مثبتی بر محتوای تام فالونوئید

اثر ساده اندازۀ بنه بر صفات تعداد گل ،وزن تر و وزن

در هر سه اندازۀ بنه داشت .از آنجاییکه فالونوئیدها جزئی

خشک کالله و مواد مؤثره کروسین ،پیکروکروسین و

از ترکیبات فنلی هستند ،میتوان گفت که کاربرد پلیآمین

سافرانال ،در سطح آماری یک درصد معنیدار بود

سبب افزایش فالونوئیدها و کاهش برخی دیگر از ترکیبات

(جدول.)5
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شکل  .0مقایسه میانگین اثرات ساده اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر کلروفیل کل و عملکرد بنه
جدول  .8مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر صفات مختلف بیوشمیایی در زمان رکود
اندازه بنه
کوچک

متوسط

بزرگ

سطوح پلیآمین

محتوای تام فنلی محتوای تام فالونوئید محتوای نشاسته محتوای کربوهیدرات
)(mg QUE g-1
48/88 d

)(mg g-1
181/55 cd

)(mg g-1
997/59 b

آبمقطر

51/51 b

59/75 cd

978/85 ab

555/49 a

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

53/59 aa

31/71 bc

958/59 a

575/11 a

اسپرمیدین  4میلیموالر

55/75 ab

15/15 b

155/93 bcd

978/51 b

پوترسین  1/9میلیموالر

55/55 ab

51/39 a

158/49 abc

545/94 a

پوترسین  4میلیموالر

53/37 ab

51/75 a

118/54 d

935/14 b

شاهد

)(mg GA g-1
55/89 a

شاهد

54/58 b

51/58 d

955/38 a

515/55 a

آبمقطر

55/17 a

59/35 d

355/79 b

175/53 b

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

51/19 b

35/77 c

919/55 a

553/73 a

اسپرمیدین  4میلیموالر

45/45 c

19/34 bc

955/99 a

513/37 a

پوترسین  1/9میلیموالر

45/11 b

15/78 b

993/95 a

533/47 a

پوترسین  4میلیموالر

51/55 b

89/55 a

945/15 a

959/14 a

شاهد

53/71 a

57/15 c

154/18 a

911/57 a

آبمقطر

59/75 a

34/18 bc

935/59 a

545/51 a

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

51/55 b

34/18 bc

115/91 a

983/34 a

اسپرمیدین  4میلیموالر

47/75 c

39/55 bc

189/57 a

958/85 a

پوترسین  1/9میلیموالر

51/54 b

38/81 b

914/34 a

981/55 a

پوترسین  4میلیموالر

51/19 b

85/77 a

158/59 a

981/59 a

در هر ستون ،حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف آماری معنیدار در سطح  9درصد بر اساس آزمون حداقل اختالف آماری معنیدار میباشد.
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اثر کاربرد پلیآمین بر تعداد گل ،در سطح یک درصد

است (خرداد تا شهریور) اتفاق میافتد ] ،[43بنۀ دختری

و بر وزن تر کالله و کروسین ،در سطح پنج درصد

تحت تأثیر شرایط بنه مادری قرار دارد و هرچه بنۀ مادری

معنیدار بود و بر صفات دیگر ،معنیدار نبود .همچنین،

بزرگتر باشد ،به دلیل تولید بنۀ دختری بهتر و بزرگتر،

اثر متقابل اندازه بنه × کاربرد پلیآمین بر وزن خشک

گلدهی و عملکرد بهتری خواهد داشت.

کالله و پیکروکروسین ،معنیدار نبود .اندازۀ کوچک بنه،

نتایج مربوط به تجزیه واریانس صفات نشان داد که

کمترین وزن خشک کالله را با میانگین  1/1155گرم

اثر متقابل اندازه بنه × پلیآمین در سطح یک درصد بر

تولید کرد و اندازۀ متوسط و بزرگ بنه ،بدون اختالف

تعداد گل و وزن تر کالله معنیدار بود (جدول  .)5در

آماری معنیدار با یکدیگر ،بهترتیب میانگینهای 1/1194

اندازۀ کوچک بنه ،کاربرد پلیآمین سبب افزایش تعداد

و  1/1193گرم وزن خشک کالله را تولید کردند (شکل -3

گل ،نسبت به تیمار شاهد و آبمقطر شد ،و اثر

الف) .میزان پیکروکروسین با افزایش اندازۀ بنه افزایش یافت،

اسپرمیدین ،بیشتر از پوترسین ،و اثر غلظت  1/9میلیموالر

بهنحویکه اندازۀ کوچک بنه با میانگین  18/45میلیگرم بر

هر دو ،بیشتر از غلظت  4میلیموالر آنها بود ،هرچند که

گرم وزن خشک کمترین میزان را داشت و اندازههای متوسط

تفاوت آماری معنیداری نداشتند ،درحالیکه در اندازۀ

و بزرگ ،بدون اختالف آماری معنیداری با یکدیگر ،میزان

بزرگ بنه ،تیمار پلیآمین سبب کاهش تعداد گل شد.
پژوهشگران مشاهده کردند که اسپری کردن گیاه فریزیا

بیشتری را تولید کردند (شکل -3ب).
در این تحقیق نیز اثر اندازۀ بنه بر رشد زعفران مشخص

(گیاهی از تیره ایریداسه) با محلول اسپرمین سبب تأخیر در

است و همانگونهکه محققان دیگر ذکر کردهاند ،اندازۀ بنه بر

گلدهی شد ولی محلول اسپرمیدین ،گلدهی را تسریع کرد

گلدهی زعفران و تولید بنۀ دختری ،نقش چشمگیری دارد

و طول برگ ،تعداد شاخههای جانبی و تعداد بنههای

] .[41گزارش شده است که عملکرد کاللۀ زعفران در هر گل

تولیدشده را افزایش داد ] .[34در پژوهش دیگری مشاهده

ارتباط مثبتی با میانگین وزن بنۀ کاشته شده دارد ].[3

شد که کاربرد اسپرمین ،عملکرد گل و بنابراین عملکرد میوه

فرآیندهای تمایز مریستم ،عالوه بر این که در ماههای اسفند

در پسته را افزایش داد و دلیل این امر ،احتماالً نقش

تا تیر اتفاق میافتند ،طی زمانی که اندامهای زاینده در رکود

پلیآمینها در بهبود رشد و نمو گل و میوه است .پلیآمینها،

عمیق هستند نیز صورت میگیرد ] .[43با توجه به اینکه

ترکیبات نیتروژنی پلیکاتیونی هستند و بهنظر میرسد به

تمایز شدید اندامهای گل در زمانی که بنۀ دختری در رکود

عنوان منبع نیتروژن هم در گیاه استفاده میشوند ].[53

جدول  .6تجزیه واریانس اثر اندازه بنه و کاربرد پلیآمین بر تعداد گل ،وزن تر و خشک کالله و صفات کیفی کالله
منابع تغییرات
بلوک
اندازه بنه
پلیآمین
اندازه بنه×پلیآمین
خطا
ضریب تغییرات ()%

درجه آزادی
5
5
9
41
31
--

تعداد گل
* 51/557
** 5453/385
** 83/895
** 343/144
44/955
54/33

وزن تر کالله
1/111113 n.s
** 1/1111
* 1/11119
** 1/111195
1/111141
49/51

میانگین مربعات
کروسین
وزن خشک کالله
n.s
3599/51
* 1/1111135
** 447859/55
** 1/1111319
* 3858/85
1/1111141 n.s
** 1315/15
1/1111148 n.s
4358/43
1/1111115
45/57
51/78

** * ،و  :n.sبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،معنیدار در سطح پنج درصد و غیر معنیدار.
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پیکروکروسین
515/53 n.s
** 7543/57
311/58 n.s
575/51 n.s
554/44
55/73

سافرانال
85/91 n.s
** 383/15
11/13 n.s
** 448/55
37/58
53/55
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شکل  .3مقایسه میانگین اثرات ساده اندازه بنهفو کاربرد پلیآمین بر میزان پیکروکروسین و وزن خشک کالله

اثر متقابل اندازه بنه × پلیآمین در سطح یک درصد

پوترسین ،بیشترین میزان سافرانال را تولید کردند.

بر میزان کروسین و سافرانال کالله نیز معنیدار بود

بهطورکلی ،با توجه به دادههای حاصل ،میتوان گفت که

(جدول  .)5اندازۀ کوچک بنه در تمامی سطوح پلیآمین،

جهت بهبود میزان کروسین و سافرانال ،غلظت 1/9

نسبت به اندازه متوسط و بزرگ بنه ،میزان کروسین

میلیموالر پوترسین توصیه میشود .کروسین عامل ایجاد

کمتری تولید کرد (جدول .)7

رنگ زعفران ،و پیکروکروسین و سافرانال ،بهترتیب عامل
تلخی و عطر زعفران هستند ].[43

اندازه متوسط بنه بههمراه کاربرد اسپرمیدین و
پوترسین  1/9میلیموالر (بهترتیب  577/55و 555/49

بر اساس نتایج حاصل از همبستگی بین صفات،

میلیگرم بر گرم وزن خشک) و همچنین اندازۀ بزرگ بنه

صفتهای تعداد روز تا  59درصد سبز شدن ،درصد سبز

و تیمار پوترسین  1/9میلیموالر ( 551/15میلیگرم بر

شدن و تعداد جوانههای جانبی ،صفات مربوط به برگ (به

گرم وزن خشک) بیشترین میزان کروسین را تولید کردند

جز وزن تر برگ) و عملکرد بنه ،رابطه منفی وجود داشت

و با یکدیگر اختالف آماری معنیداری نداشتند (جدول.)7

(جدول .)8

میزان سافرانال ،محدودهای بین  41/84تا  33/35میلیگرم

هرچه سبزشدن سریعتر صورت بگیرد ،گیاهچه در

بر گرم وزن خشک داشت که بهترتیب مربوط به اندازۀ

زمان کمتری استقرار مییابد و به دلیل استفادۀ بهتر از

کوچک بنه بههمراه تیمار پوترسین  4میلیموالر و اندازۀ

شرایط محیطی مانند نور و عناصر غذایی ،آسمیالت

متوسط بنه بههمراه پوترسین  1/9میلیموالر بود

بیشتری تولید میکند .همچنین ،این نتایج نشان میدهند

(جدول .)7تغببرات این صفت ،از روند خاصی برخوردار

که تعداد برگ با کلروفیل کل ،عملکرد بنه ،تعداد گل و

نبود و بسیاری از تیمارها اختالف آماری معنیداری با

وزن تر و خشک کالله ارتباط مثبت داشت و بهعبارتی با
افزایش تعداد برگ و در نتیجه وقوع فتوسنتز بیشتر ،هم به

یکدیگر نشان ندادند .شاید بتوان عدم وجود یک روند

عملکرد گل و هم به عملکرد بنه افزوده میشود.

مشخص در مورد سافرانال را به فرار بودن آن نسبت داد.

همانطور که پیشتر اشاره شد ،هدف از اندازهگیری

با اینحال ،در اندازۀ متوسط بنه ،غلظت  1/9هر دو

صفات بیوشیمیایی بنه در انتهای فصل رشد سال اول،

پلیآمین و در اندازۀ بزرگ ،غلظت  1/9میلیموالر

بررسی ارتباط آنها با صفات گلدهی در سال دوم بود.
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آنگونه که نتایج همبستگی نشان میدهد ،بین محتوای تام

مثبتی را با تعداد گل ،وزن خشک کالله ،کروسین و

فنلی و صفات مربوط به گل و ماده مؤثره ،ارتباط منفی

سافرانال نشانداد .در مجموع ،میتوان گفت هرچه مقدار

وجود دارد .از طرف دیگر ،افزایش محتوای تام فالونوئید

فالونوئیدهای بنه در انتهای فصل رشد سال اول بیشتر

سبب افزایش تعداد گل ،وزن تر و وزن خشک کالله و

بود ،در سال دوم ،عملکرد گل و کالله و میزان کروسین

میزان کروسین میشود ،ولی با میزان پیکروکروسین و

بیشتری حاصل شد ،و چون محتوای تام فنلی ،همبستگی

سافرانال ارتباط منفی دارد.

منفی با عملکرد گل و کالله و مواد مؤثره داشت ،میتوان

همچنین ،محتوای نشاسته بنه در انتهای فصل رشد

گفت بهغیر از فالونوئیدها ،افزایش ترکیبات دیگری که

سال اول با وزن تر و وزن خشک کالله و میزان سافرانال

جزء محتوای فنلی هستند ،اثر منفی بر این صفات دارد.

رابطه مثبتی نشان داد و با افزایش محتوای نشاسته ،از

همچنین با افزایش محتوای کربوهیدرات محلول در بنه در

تعداد گل و میزان کروسین و پیکروکروسین کاسته شد.

انتهای فصل رشد سال اول ،تعداد گل ،عملکرد کالله و

برخالف نشاسته ،میزان کربوهیدراتهای محلول ،ارتباط

میزان کروسین و سافرانال در سال دوم بیشتر شد.

جدول  .1مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بنه × کاربرد پلیآمین بر صفات تعداد گل ،وزن تر کالله ،میزان کروسین و سافرانال
تعداد گل

وزن تر کالله

کروسین

سافرانال

(نعداد در بوته)

)(g

)(mg g-1

)(mg g-1

شاهد

3/33 a

1/155 ab

445/87 a

55/51 a

آبمقطر

5/33 a

1/148bc

57/89 a

43/15 ab

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

5/11 a

1/151 ab

53/51 a

58/51 a

اسپرمیدین  4میلیموالر

9/11 a

1/145 bc

88/57 a

51/51 ab

پوترسین  1/9میلیموالر

1/57 a

1/131 a

435/81 a

45/15 ab

پوترسین  4میلیموالر

5/33 a

1/115 c

17/85 a

41/84 b

شاهد

5/33 c

1/158 a

471/37 d

51/45 c

آبمقطر

8/57 c

1/157 a

593/89 b

55/57 c

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

55/33 ab

1/151 a

577/55 a

35/51 ab

اسپرمیدین  4میلیموالر

51/11 b

1/157 a

454/15 c

51/43 c

پوترسین  1/9میلیموالر

54/11 b

1/158 a

555/49 ab

33/35 a

پوترسین  4میلیموالر

58/11 a

1/157 a

595/95 b

31/15 b

شاهد

37/11 b

1/155 ab

544/85 b

57/51 b

آبمقطر

35/11 a

1/131 a

591/35 a

55/38 b

اسپرمیدین  1/9میلیموالر

43/11 e

1/159 c

475/31 c

55/58 c

اسپرمیدین  4میلیموالر

39/11 c

1/155 bc

554/51 a

58/19 b

پوترسین  1/9میلیموالر

8/11 f

1/157 bc

551/15 a

35/17 a

پوترسین  4میلیموالر

55/11 d

1/134 a

554/31 a

55/45 b

اندازه بنه
کوچک

متوسط

بزرگ

سطوح پلیآمین

در هر ستون ،حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف آماری معنیدار در سطح  9درصد بر اساس آزمون حداقل اختالف آماری معنیدار میباشد.
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**

**

*

**

**
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**
**

**
*

*

-2/96

-2/69

-2/64

-2/67

2/96

2/64

2/18

2/52

2/65

2/93

2/64

2/61

2/68

2/87

2/86

*

2/63

2/55

2/63

2/84

2/90

2/86

2/41

2/05

2/98

2/09

** و * :به ترتیب معنیدار در سطح یک درصد و معنیدار در سطح پنج درصد.

 -73سافرانال

 -75پیکروکروسین

 -71کروسین

 -76وزن خشک کالله

 -78وزن تر کالله
-2/43
**
**
**

 -74تعداد گل
*

*-2/86
**
*
*

2/85

*
**
**

2/64

2/73
-2/70
2/17

 -79عملکرد بنه

 -70کربوهیدرات
**-2/50
**2/18
*2/60

2/46

-2/90

-2/05

2/20

2/75

2/73

-2/26

2/75

2/24

2/71

-2/78

-2/25

2/70

2/22

2/24

2/23

-2/24

2/78

2/92

2/86

*

2/80

-2/24

-2/09

-2/05

-2/87

*

2/98

*

-2/74

2/95

-2/00

-2/20

-2/78

2/76

2/71

2/23

2/79

2/78

-2/25

*2/85

-2/03

-2/09

-2/91

-2/98

2/20
2/28

-2/92

2/68

-2/97

7

7

2/29

-2/76

-2/23

-2/73

2/73
-2/70
-2/90
-2/71

-2/05

-2/43

-2/46

2/45

-2/09

**2/14

 -77نشاسته

 -72تا فالونو ید
-2/78
2/96
2/02

2/01

 -3تا فنلی
2/40
-2/41
-2/91

-2/48
*

2/74

2/22

-2/93
**

 -5کلروفیل کل
*

**-2/61
**2/52

**2/69

**2/12

2/28

-2/75

2/22

7
*

 -1وزن خشک برگ
-2/95
2/08

2/07

2/29

2/70

*2/87

2/64

-2/29

2/92

2/92
**

7
7

-2/70

2/01

2/15

2/34

7

**

7

2/09

2/27

-2/90

-2/58

-2/58

**

2/18

**

-2/58
**

7

7

 -6وزن تر برگ

 -8طول برگ

 -4تعداد برگ

 -9تعداد جوانه جانبی

 -0سبزشدن

 -7روز تا  %08سبزشدن
**

7

7

0

9

4

8

6

1

5

3

72

2/25

-2/23

-2/77

2/28

2/28

-2/27

7

2/20

-2/79

2/79

2/24

-2/29

2/29

2/24

2/33

2/20

**

7

77

70

*

*

*

*

**

2/86

2/17

2/14

2/80

2/66

2/12

2/88

2/19

2/16

2/43

2/13

7

2/19

2/56

**

**

**

**

**

2/60

2/61

2/18

**

**

**

2/15

**

7

*

2/83

**

2/86

**

7

*

7

*

2/68

**

7

79

74

78

76

71

2/15

**

7

75
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جدول  .8همبستگی صقات مختلف اندازهگیریشده در زعفران
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بیشترین میزان محتوای تام فنلی را بهخود اختصاص داد.

بهمنظور جمعبندی اثر تیمارها بر صفات اندازهگیریشده،
تجزیه به مؤلفههای اصلی انجام ،و نمودار بایپالت رسم

از نظر صفات کمی زعفران (وزن تر کالله ،وزن خشک

شد .نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان داد که مؤلفه اول

کالله و تعداد گل) ،صفات کیفی زعفران (میزان کروسین،

و دوم بهترتیب  19و  45درصد و در مجموع  54درصد

پیکروکروسین و سافرانال) و همچنین عملکرد بنه ،درصد

واریانس بین تیمارها را توضیح میدهند .صفات

سبزشدن ،میزان کلروفیل کل و تعداد جوانه جانبی ،کاربرد

تشکیلدهنده مؤلفه اول که با یکدیگر همبستگی داشتند،

پوترسین  1/9و  4میلیموالر و اسپرمیدین  4میلیموالر در

شامل درصد سبزشدن ،تعداد جوانه جانبی ،تعداد برگ ،طول

اندازۀ بزرگ بنه نسبت به سایر تیمارها برتری نشان دادند .بر

برگ ،وزن تر و خشک برگ ،میزان کلروفیل کل ،محتوای تام

اساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ،صفات رویشی مانند

فالونوئیدی ،عملکرد بنه ،تعداد گل ،وزن تر و خشک کالله

تعداد برگ میتوانند هم بر صفات زایشی مانند تعداد گل و

و صفات کیفی شامل کروسین ،پیکروکروسین و سافرانال

وزن کالله ،و هم بر مواد مؤثره اثر بگذارند.

بود .دو صفت محتوای نشاسته بنه و محتوای کربوهیدرات
محلول بنه ،توسط این دو مؤلفه توضیح داده نشده است.

جدول  .3مقادیر ویژه صفات مختلف زعفران و واریانس

سایر صفات ،مؤلفه دوم را تشکیل میدهند و البته برخی

توضیح داده شده توسط مؤلفههای اول و دو
مؤلفه اول

مولفه دوم

تعداد روز تا  59درصد سبزشدن

-1/559

1/145

درصد سبز شدن

1/318

-1/441

پلیآمین در اندازۀ کوچک بنه ،به همراه تیمار شاهد و کاربرد

تعداد جوانه جانبی

1/555

1/144

آبمقطر در اندازۀ متوسط بنه در نیمه سمت چپ بای پالت

تعداد برگ

1/343

-1/151

قرار گرفتند (شکل  .)1اندازۀ کوچک بنه در تمام سطوح

طول برگ

1/451

1/155

وزن تر برگ

1/155

1/119

کاربرد و عدم کاربرد پلیآمین و همچنین کاربرد آبمقطر ،در

وزن خشک برگ

1/151

1/554

تعداد روز بیشتری نسبت به سایر تیمارها به  59درصد

صفات در هر دو مؤلفه مشترک هستند (جدول .)5
تیمارهای شاهد ،کاربرد آبمقطر و سطوح مختلف

صفات

کلروفیل کل

1/457

-1/441

محتوای تام فنلی

-1/433

1/351

عدم کاربرد پلیآمین ،در کوتاهترین زمان به  59درصد

محتوای تام فالونوئیدی

1/195

-1/377

محتوای نشاسته در بنه

-1/191

-1/331

سبزشدن رسید .کاربرد پوترسین و اسپرمیدین  1/9میلیموالر

محتوای کربوهیدرات محلول بنه

-1/195

-1/337

عملکرد بنه

1/555

1/149

کربوهیدرات و نشاسته محلول در بنه در زمان رکود شد .البته

تعداد گل

1/551

-1/111

وزن تر کالله

1/555

-1/145

الزم به ذکر است که در این مورد ،اندازۀ کوچک بنه نسبت

وزن خشک کالله

1/551

-1/175

به دو اندازۀ دیگر برتر بود .بیشترین محتوای تام فالونویدی

کروسین

1/344

1/133

بنه ،از اندازۀ متوسط بنه و کاربرد اسپرمیدین  4میلیموالر و

پیکروکروسین

1/557

1/441

سافرانال

1/545

1/131

پوترسین  1/9و  4میلیموالر حاصل گردید که کمترین میزان

مقدار ویژه

8/19

5/51

محتوای فنلی را داشتند .نتایج نشان داد که تیمار شاهد (عدم

واریانس توضیح داده شده (درصد)

19

45

واریانس تجمعی (درصد)

19

54

سبزشدن رسید .اندازۀ بزرگ بنه در تمام سطوح کاربرد و

در اندازۀ کوچک بنه ،سبب تولید بیشترین میزان

کاربرد آبمقطر و پلیآمین) در اندازۀ کوچک و متوسط بنه
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شکل .4نمودار بایپالت دو مؤلفه اول مربوط به تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات اندازهگیری شده زعفران
†  M ،Sو ( Bبهترتیب اندازه کوچک ،متوسط و بزرگ بنه)( Put ،پوترسین)( Spd ،اسپرمیدین)( D to 25% G ،تعداد روز تا  59درصد سبزشدن)،
(درصد سبزشدن)( N.L.Ss ،تعداد جوانۀ جانبی)( N.Ls. ،تعداد برگ)( L.F.W. ،وزن تر برگ)( L.D.W. ،وزن خشک برگ)( L.L. ،طول برگ)،
(کلروفیل کل)( C.Y. ،عملکرد بنه)( T.Ph.C. ،محتوای تام فنلی)( T.F.C. ،محتوای تام فالونوئید)( C.S.C. ،محتوای نشاسته در بنه) و
(محتوای کربوهیدرات محلول در بنه)( F.N. ،تعداد گل)( S.F.W. ،وزن تر کالله)( S.D.W. ،وزن خشک کالله)( Cro. ،کروسین)،

G.P

T.Ch

C.SC.C.

Picro. Cro

(پیکروکروسین)( Saf. ،سافرانال).

نتیجهگیری 

.4

نتایج بهدستآمده ،کاربرد پوترسین با غلظت  4میلیموالر،

استفاده از بنههای بزرگ ،سبب بهبود کلیه صفات کمی،

جهت دستیابی به صفات رویشی ،کلروفیل و عملکرد

کیفی و رویشی زعفران شد .تیمار بنه زعفران با دو نوع

بیشتر بنه در زعفران توصیه میشود .همچنین ،کاربرد

پلیآمین اسپرمیدین و پوترسین در هر دو غلظت  1/9و 4

غلظت  1/9میلیموالر این پلیآمین بر میزان کروسین و

میلیموالر سبب بهبود صفات سبزشدن و کلروفیل کل

سافرانال میافزاید .قطعاً جهت دستیابی به بهترین نوع و

شد .غلظت  4میلیموالر اسپرمیدین و پوترسین نسبت به

غلظت پلیآمین که سبب افزایش صفات رویشی و زایشی

تیمارهای دیگر ،اثر افزایشی بیشتری بر تعداد جوانههای

شود و بهترین عملکرد را بهدست دهد ،به تحقیقات

جانبی داشت .کاربرد هر دو نوع پلیآمین بر صفات

بیشتری نیاز است.

رویشی مربوط به برگ در اندازۀ کوچک بنه اثر منفی
داشت .این درحالی است که در بنههای متوسط و بزرگ،

تشکروقدردانی 

کاربرد اسپرمیدین و پوترسین سبب افزایش تعداد برگ و

از آقای محمد مالمیر ،دانشجوی دوره دکتری گروه زراعت

کاهش تعداد و وزن برگ شد .اگرچه کاربرد هر دو

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،بابت کمک

پلیآمین سبب کاهش محتوای تام فنلی در بنههای در حال

شایانی که در اجرای این طرح و نگارش مقاله داشتند ،کمال

رکود شد ،بر محتوای تام فالونوئید آنها افزود .باتوجه به

تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
An experiment has been conducted with the aim of investigating the effect of polyamines on vegetative
and biochemical traits of Crocus sativus L. It has been in the form of a factorial in a completelyrandomized blocks with three replications during 2015-2016 and has taken place in field research of
Tarbiat Modares University. There has been three sizes of corms (i.e., 3-5, 5-7, and 7-10 g) as well as five
concentrations of polyamines (zero in control, zero in distilled water, spermidine 0.5 and 1 mM, and
putrescine 0.5 and 1 mM) as the treatments. Results show that the plants, treated with putrescine 0.5
and spermidine 1 mM, have had the highest germination percentage (96.56%) as well as the highest
number of lateral sprouts (with an average of 8.33 sprouts), respectively. It has also been revealed that the
length and weight of the leaves are negatively affected by polyamine treatment. The highest chlorophyll
content and corm yield are observed in the plants, treated with Putrescine 0.5 mM and 1 mM,
respectively. The content of starch and soluble carbohydrates in dormant corms at the end of growing
season have not been affected by polyamines significantly; however, total phenolic and flavonoid content
in these corms have decreased and increased, respectively, as a result of applying polyamines. With no
significant effect on stigma dry weight and picrocrocin content, polyamine treatment has increased the
number of flowers and crocin content in small corms. It can be concluded that in order to obtain better
vegetative and biochemical traits of saffron, corms more than 7 g and treated with putrescine, should be
used.
Keywords: Crocin, flowering, phenolic content, putrescine, spermidine.
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