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 چکیده 
 ،بنزیل آمینوپورینهورمون  تیمار یرتأثاین پژوهش به منظور بررسی  ترین محصوالت کشاورزی و دارویی ایران است.زعفران یکی از مهم

به ملکرد گل زعفران و ع های دختریهای کمی بنهشاخصمادری بر  ( و وزن بنهمیکوریزاو  2بارور کاربرد کودهای زیستی )فسفات 

تیمارهای اجرا شد.   1396-97 زراعی سال در یاسوج در منطقهکامل تصادفی در سه تکرار،  هایصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

گرم میلی 500و  250صفر،  هایبا غلظت بنزیل آمینوپورینبا  ، پرایمینگگرم( 4-7گرم( و کوچک ) 1/7-10های بزرگ )بنهآزمایش شامل 

کلیه صفات کمی نتایج نشان داد که  ند.بود 2بارور ( و فسفات آگلوموس موسه) میکوریزابدون کود، کاربرد کود زیستی سطوح و  در لیتر

دار پرایمینگ هورمونی و وزن بنه )بجز وزن بنه دختری( قرار گرفتند؛ اما کود زیستی تنها بر تعداد بنه ثیر معنیأبنه زعفران تحت ت

را به  های دختریوزن بنه وگرم بر لیتر تعداد میلی 250با غلظت پرایمینگ هورمونی داری داشت. معنیثیر أتدختری و وزن خشک گل 

کلیه اجزای گل و تعداد بنه در مقایسه با شاهد افزایش داد. همچنین  درصد 26را  پرچمکالله و وزن خشک و  درصد 27و  30ترتیب 

. مصرف کودهای زیستی نیز نسبت به یافتافزایش داری بطور معنیهای کوچک نسبت به بنه های مادری بزرگتراستفاده از بنهدختری با 

های دختری بنهعناصر فسفر و روی در  .شد های دختریوزن بنه وتعداد به ترتیب در درصدی  59و  13عدم مصرف کود باعث افزایش 

را آهن میزان عنصر  میکوریزا کود زیستیکاربرد بنزیل آمینوپورین و  که بادر حالی ؛افزایش یافت میکوریزاکاربرد کود ثیر أتتنها تحت 

های کود زیستی و بنههر دو نوع ، گرم در لیترمیلی 250با غلظت  بنزیل آمینوپوریندر کل کاربرد  .نسبت به شاهد دوبرابر افزایش داد

 ثیر مثبت داشت.أگیری شده تبر عمده صفات اندازهگرم(  1/7-10) بزرگ

 .میکوریزا، 2بارور کننده رشد، فسفات ، تنظیمسیتوکینین: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

، زعفران کروکوسگونه شناخته شده از جنس  85در بین 

ای از اهمیت ویژه .Crocus sativus L یبا نام علمزراعی 

باشد برخوردار است. ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران می

از زعفران جهان در ایران درصد  7/93بالغ بر  ،کهطوریه ب

سطح کشت گیاه (. Douglas et al., 2014) شودتولید می

هکتار بود که  108000بالغ بر  1396ایران سال  زعفران در

شمالی، خراسان  هایهزار هکتار، به استان 102بیش از 

هکتار،  2750به ترتیب )و استان کرمان رضوی و جنوبی 

اختصاص  هکتار( 1180و هکتار هزار  15 ،هزار هکتار 84

 ممقا انرـعفز هدـتولیدکنن یهاروـکش ینـب در انیرا .داشت

دارد  سالیانه تولید انمیز و یرکشتز سطح نظر از را نخست

(Ahmadi et al., 2018).  میزان عملکرد گیاه زعفران در

ایران در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده بسیار پایین 

متوسط عملکرد زعفران در ایران در سال که به طوری ؛است

اما در کشور  باشد،وگرم در هکتار میکیل 23/0اول کشت 

کیلوگرم در هکتار  4-6اسپانیا متوسط عملکرد در سال اول 

های توان استفاده از بنهاست که علت افزایش عملکرد را می

 Sadeghi) عنوان بذر در این کشور مربوط دانسته درشت ب

et al., 2010). 

تنها از طریق کشت مجدد  گیاه زعفران نسل بقای

 صلیا بنه ازهندا لیکنهای دختری و جانبی میسر است؛ بنه

 انعفرز گل که اچر مینماید تعیین را ساالنه گلدهی ظرفیت

 از و هشد ظاهر گبر یشرو از پیش و بنه ابخو از پس

در . (Rasooli et al., 2014) دمیبر هبهر قبلی بنه خایرذ

های زعفران و میزان گلدهی بخصوص در بین وزن بنه ،عواق

 ,.Mashayekh et al)سال اول رابطه مستقیمی وجود دارد 

شد رباعث توسعه رگ بزو سنگین ی بنهها . کاشت(2006

یک نوبت داری از برهبهردوره یش افز، ایشیو زا یشیرو

ن شددی قتصاابین کاشت تا ل دوره کاهش طوو کشت 

 (.Cavusoglu & Erkel, 2005) شودل میمحصو

با توجه به اینکه گیاه زعفران در  هابنهافزایش وزن 

ای موجود در بنه اولین سال پس از کشت از مواد ذخیره

 ,.Rasooli et al)کند، بسیار حیاتی استاستفاده می

بیشترین تعداد و عملکرد بنه دختری در نتیجه  .(2014

که  ست آمده استدهای مادری با وزن باال بهکاشت بنه

تواند به دلیل های دختری میافزایش رشد و تولید بنه

ذخیره بیشتر عناصر غذایی در ابتدای دوره و نیز سرعت 

 رشد و جذب بیشتر عناصر در طی فصل رشدی باشد

((Koocheki et al., 2014. ،ی با وزن باالتر بنهها بنابراین

 ،بیشتر ژینرا دـتولی و ییاذـغ هـختوندا تنـشدا لـلید هـب

 در را یبیشتر یشهر ارمقد ،بیشتر خشک دهما تولید ضمن

-Renau)کنند یـم دـتولی کـکوچ یاـههـبن با مقایسه

Morta et al., 2012.) 

ته بیشتر تحقیقاتی که روی بنه گیاه زعفران انجام گرف

 های زعفران بوده و تحقیقاتدر ارتباط با افزایش وزن بنه

ها بنه همراه با افزایش وزن بنه اندکی روی افزایش تعداد

 ییهاروش یریکارگ به یلدل ینبه همصورت گرفته است. 

 بز شدنس ییتوانا یشافزاو  هاافزایش تعداد و وزن بنه یبرا

  .است یضرور یامر

-یمتنظ یهااز هورمون یکی بنزیل آمینوپورین هورمون

از طریق است که ها سیتوکینیناز گروه  یاهیکننده رشد گ

انتهایی باعث تحریک تشکیل ساقه نابجا و  غالبیت اهشک

 رشد باعث تحریک یتوکینینس شود.تأخیر در پیری می

 ،(Tavakoli et al., 2012b) شودنیز میهای جانبی جوانه

 فراندر افزایش تعداد بنه زع سیتوکینین احتماالً بنابراین

 بیهای جانتأثیری مثبتی دارد. چون وجود تعداد زیاد جوانه

شود و بعلت های دختری کوچک میمنجر به تولید بنه

افزایش رقابت برای جذب عناصر غذایی و مصرف مواد، 

های دختری رساندن بهتر مواد غذایی برای افزایش وزن بنه

بر خالف  .(Tavakoli et al., 2013a) امری ضروری است

درصد تغییرات  80تا  16نیاز کودی کم این گیاه حدود 

گل به متغیرهای مربوط به خاک از جمله میزان  عملکرد

م قابل استفاده، نیتروزن معدنی و پتاسیماده آلی، فسفر 

  .(Temperini et al., 2009) تبادلی وابسته است

یی باعث افزایش جذب مواد معدنی میکوریزاهمزیستی 

 Ahmadi et) شودمیمانند روی، پتاسیم و به ویژه فسفر 

al., 2016). وان با فراهم کردن عناصر غذایی و شاید بت

های دختری کوچک را مصرف کودهای مورد نیاز وزن بنه

حاوی دو نوع باکتری  2 افزایش داد. کود فسفات بارور

باشد که با استفاده از دو سازوکار کننده فسفات میحل

ترشح اسیدهای آلی و اسیدفسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات 

قابل جذب شدن آن برای گیاه  ی نامحلول و در نتیجهفسفره

فسفر  جذبافزایش  .(Khanlo et al., 2009) گرددمی

کودهای زیستی های دختری در نتیجه استفاده از بنهتوسط 
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منجر به افزایش تولید ریشه و همچنین  ،در نهایتتواند می

 Renau-Morta et) در طی دوره رویش شودماده خشک 

al., 2012) .های دختری ر در بنهاین ذخیره بیشتر فسف

پذیر کند تواند عملکرد بیشتر گل زعفران را امکانمی

((Koocheki et al., 2014.  فعلی و همکاران(Feli et al., 

بیان نمودند کاربرد کود زیستی فسفاته بر عملکرد  (2014

 را عملکرد افزایش دالیل .دار بودکالله و گل زعفران معنی

 تولید که این به توجه با که داد توضیح گونهاین توانمی

 به مربوط هایفعالیت تأثیر تحت زایشی و هوایی هایاندام

 قرار فتوسنتز و غذایی مواد و آب انتقال میزان ریشه، جذب

 فسفر بیشتر جذب و آزادسازی توسط زیستی کود لذا دارد،

 در و فتوسنتز میزان افزایش موجب غذایی عناصر سایر و

 همکاران و امینی است. گردیده عملکرد بهبود نتیجه

(Amini et al., 2014 اظهار )زیستی کود کاربرد که کردند 

 حاوی فسفر کنندهحل هایباکتری حاوی فسفره

 عملکرد دارمعنی افزایش سبب باسیلوس و سودوموناس

 .شد زعفران

تیمار  یرتأث یهدف پژوهش حاضر بررس ،راستا یندر هم

 2 باروردهای زیستی )فسفات کو و کاربرد بنزیل آمینوپورین

ت کمی و کیفی صفاهای مادری بر ( و وزن بنهمیکوریزاو 

 گیاه زعفران است. خصوص در سال اول رشده ب بنه زعفران

 

 هامواد و روش

 ملکاهای بلوک حطر قالب آزمایش به صورت فاکتوریل در

 47درجه و  30یاسوج )شهر در شمال سه تکرار  با فیدتصا

دقیقه طول شرقی(  19درجه و  51الی و دقیقه عرض شم

های آزمایش انجام شد. عامل 1396-97زراعی  در سال

 500و 250 شامل بنزیل آمینوپورین در سه سطح )صفر،

گرم در لیتر(، کود زیستی در سه سطح )بدون کود، میلی

مادری  ( و وزن بنه2بارور و کاربرد فسفات  میکوریزاکاربرد 

منظور تعیین هب گرم( بود. 1/7-10و  4-7در دو سطح )

صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه، قبل از اجرای خ

و بر متری تهیه سانتی 0-30نمونه خاک از عمق  آزمایش

 شد های مورد نیاز به زمین دادهاساس نتایج آن، مقدار کود

  .(1)جدول 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی .1جدول 
Table 1. Physical and chemical traits of farm soil 

 ماده آلی
Organic 
matter 

(%) 

هدایت 

 الکتریکی
EC (dS.m-1) 

 پتاسیم قابل دسترس
Available K 

)1-mg.kg( 

 فسفر قابل دسترس
-mg.kg(P Available 

)1 

 نیتروژن قابل دسترس

)1-mg.kg(N Available  

شاخص 

 واکنش
pH 

 بافت
Texture 

0.3 0.5 163.14 51.3 0.03 7.78 
 لومی رسی

Clay 

loam 
 

های ده ساله از توده فردوس خراسان جنوبی توسط بنه

شرکت نگین زعفران دنا در یاسوج خریداری شد. تمام 

های مورد استفاده پیش از کاشت با ترازوی آزمایشگاهی بنه

گرم  1/7-10و  4-7های به دقت توزین و به دو گروه بنه

 درجه 20ها تا زمان کشت در دمای هتفکیک شد. بن

گراد در انبار نگهداری شد. برای اعمال تیمار قبل از سانتی

ای های قهوهها پس از پاک شدن )حذف غالفکاشت بنه

ها( به مدت یک ساعت در محلول هورمونی بنزیل روی بنه

آمینوپورین پرایم و پس از خارج شدن از محلول پرایمینگ 

ساعت تا رسیدن به رطوبت اولیه  48مدت در دمای اتاق به 

 Tavakoli et al., 2012c; Azarnia et).خشک شدند )

al., 2016 

متر شخم سانتی 20-25سپس زمین مورد نظر به عمق 

با توجه به  میکوریزاخورد و استفاده از کودهای زیستی 

روش توصیه شده توسط شرکت سازنده )شرکت تولیدی 

کیلوگرم در هکتار و  80میزان زراعی ارگانیک همدان به 

 100از شرکت زیست فناوران سبز به میزان  2بارور فسفات 

گرم در هکتار( قبل از کاشت با خاک اضافه شد. طبق نتیجه 

گرم میلی 3/51آزمایش خاک میزان فسفر خاک مورد نظر 

در کیلوگرم خاک بود که به دلیل ازدیاد آن در خاک کود 

اده قرار نگرفت. ابعاد هر کرت شیمیایی فسفره مورد استف

متر بود و به صورت ردیفی در چهار ردیف و فاصله  1×2

 Mardani Asl)متر سانتی 25کاشت از یکدیگر  هایردیف

et al., 2017) متر سانتی 10 ها روی ردیفو فاصله بین بنه
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 ,.Tavakoli et al)شد   کاشتهو در هر چاله یک بنه 

2013a). ها بر د از کشت و سایر آبیاریاولین آبیاری بع

کیلوگرم در  100کود اوره به میزان حسب نیاز انجام گرفت. 

پس از اولین آبیاری بعد از  شد.هکتار در سال اول استفاده 

کش شکنی خاک توسط شنشدن زمین عملیات سله گاورو

انجام گرفت که این عملیات موجبات تسریع رشد و 

 کند. هم میزنی بنه زعفران را فراجوانه

از دو ردیف  1397ها در اواسط اردیبهشت ماه سال بنه

کرت و سطح نیم مترمربع برداشت و تعداد و وزن  وسط هر

بنه دختری، قطر و طول بنه دختری میزان نیتروژن )به 

روش هضم توسط اسید سولفوریک، اسید سالیسیلیک، آب 

ها با روش در بنه و میزان فسفراکسیژنه و سلنیم( 

تگاه و دس وانادات( -مولبیداتلریمتری )رنگ زرد کا

مقادیر پتاسیم به روش  ،(Emami, 1996) اسپکتوفتومتر

آهن  میزان روی و فتومتر،ای با دستگاه فلیمنشر شعله

 (Emami, 1996) تمیاهای دختری به روش جذب بنه

های زعفران در اولین ساعات صبح از گیری شد. گلاندازه

ا بماه، دو ماه پس از کشت  تا اواسط آذراواسط آبان ماه 

ای )نیم متر فاصله با هر ضلع کرت( از حذف اثر حاشیه

مساحت یک متر مربع در هر کرت )دو ردیف وسط هر 

. Heidari et al., 2014))کرت( برداشت و شمارش شدند 

گیری گل و اجزای گل زعفران پس از همچنین برای اندازه

، Heidari et al., 2014)) سایهتفکیک و خشک کردن در 

استفاده و در آخر  0001/0از تراوزی دیجیتال با دقت 

 میانگین وزنی گرفته شد.

 SASافزار آماری ها با استفاده از نرمتجزیة واریانس داده

(V. 9.1) ها با آزمون و مقایسة میانگین دادهLSD  کمترین(

 .درصد انجام شد احتمال پنجدر سطح  دار(اختالف معنی

 

 نتایج و بحث

 از هر بنه مادری های دختریتعداد بنه

ها نشان داد که اثر ساده کاربرد نتایج تجزیه واریانس داده

کننده رشد گیاهی بنزیل آمینوپورین و وزن بنه بر تنظیم

دار درصد معنی احتمال یکهای دختری در سطح تعداد بنه

و  امیکوریزبود. همچنین اثر ساده مصرف کودهای زیستی 

درصد بر تعداد  احتمال پنجدر سطح  دوبارور فسفات 

که اثر متقابل آنها در حالی ؛دار بودهای دختری معنیبنه

 (.2داری نداشت )جدول اختالف معنی

گرم بر لیتر میلی 250کاربرد بنزیل آمینوپورین با غلظت 

گرم بر لیتر میلی 500درصد( نسبت به  30 و 16به ترتیب )

(. 3دختری را افزایش دادند )جدول  هاید بنهو شاهد تعدا

 1/7-10های مادری بزرگتر با وزن )همچنین استفاده از بنه

 22گرم(،  4-7) های کوچک با وزنگرم(، نسبت به بنه

ف (. مصر4درصد تعداد بنه دختری را افزایش دادند )جدول 

کودهای زیستی نیز نسبت به عدم مصرف کود باعث افزایش 

  (.5های دختری شد )جدول تعداد بنهدرصدی  13

 (,.Alipoor et al 2015)ن پور و همکارانتایج علی

نه ازه باثر ساده کاربرد بنزیل آمینوپورین و اندکه نشان داد 

های دختری درصد بر تعداد بنه سطح احتمال یکبزرگ در 

داری ختالف معنیکه اثر متقابل آنها ادر حالی ؛دار بودمعنی

مچنین این محقق اظهار داشت در تیمارهای نداشت. ه

ترین و جیبرلین بیش سیتوکینینکننده رشد گیاهی تنظیم

ن تعداد بنه دختری در کاربرد تیمارهای بنزیل آمینوپوری

ت ثبمثیر أتولید شد که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد. ت

آوری ترکیبات متعدد برای ریشه کود زیستی در فراهم

 2015) جب افزایش تعداد بنه زعفران گرددتواند مومی

Alipoor et al.,ها با این (. در تحقیقاتی دیگر که نتایج آن

سیتوکینین  که مشخص شد ،آزمایش مطابقت داشت

که ریبه طو ؛د بخشدبهبوی را خترهای دبنهشد رند اتومی

 ازه وندسلولی، اثیر بر تقسیم أسیتوکینین با تد بررکا

ی هااد بنهجانبی  تعدهای جوانهشد رهمچنین با تحریک 

. (Tavakoli et al., 2012cهد )دیش میافزی را اخترد

فرد و همکاران همچنین نتایج آزمایشات حسینی

(Hoseinifard et al., 2018 نشان داد کاربرد هورمون )

ه و بنه بزرگ در مقایسه با شاهد بر تعداد بن سیتوکینین

دار بود و بیان یدرصد معن سطح احتمال یکدختری در 

 با افزایش وزن بنه مادری، سطح برگ و تولید که نمودند

 ماده خشک زعفران در طی دوره رشد افزایش یافته و منجر

ی دختری در انتهای فصل رشد هابه افزایش تعداد بنه

 شود.می
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 زعفران ود زیستی بر صفات کمی بنه. تجزیه واریانس تاثیر اندازه بنه و هورمون بنزیل آمینوپورین و کاربرد ک2جدول 
Table 2. Analysis of variance of the effect of corm size, benzyl aminopurine and bio-fertilizer application 

on quantitative traits of saffron corm 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 بنه تعداد

 دختری
Number of 

daughter 

corms  

 وزنمتوسط 

 دختری هایبنه
Mean weight 

of daughter 

corms 

وزن خشک 

 کالله
Dried weight 

of stigma 

وزن متوسط 

 خشک پرچم
Dried 

weight of 

stamen 

وزن خشک 

 خامه 
Dried weight 

of style 

وزن خشک 

 گل
Dried 

weight of 
flower 

 تکرار
Replication 

2 ns 0.078 0.138ns 1.28* 8.17 ns 3.89ns 0.0049ns 

 بنزیل آمینوپورین
Benzyl aminopurine (A) 

2 **10.41 0.547*  3.11** 2.76** 7.10** 0.11** 

 کود زیستی
Biofertilizer (B) 

2 *2.61 0.319ns 2.74 ns 1.62 ns 1.25 ns 0.033* 

 وزن بنه
Corm weight (W) 

1 **18.13 0.019ns 2.00* 3.58** 1.43** 0.12** 

A×B 4 ns 0.121 0.179ns 1.32ns 7.42ns 5.56ns 0.00092ns 

B×W 2 ns 0.974 0.909*  3.51 ns 3.13 ns 1.30 ns 0.0048 ns 
A×W 2 ns 1.13 0.173 ns 1.61 ns 1.41 ns 8.69 ns 0.0017ns 

A×B×W 4 ns 1.48 0.157ns 3.57ns 6.38ns 3.24ns 0.0043ns 
 خطا

Error 
34 0.601 0.210 0.00000033 0.00000039 8.70 0.011 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%) 

13.28 29.67 16.48 17.92 23.91 12.83 

 ns*  دهد.ا نشان مییک و پنج درصد ر داری در سطح احتمال داری و معنیبه ترتیب عدم معنی :، ** و  

ns, ** and *: indicate no significant and significant differences at 1% and 5% probability levels, respectively. 
 

 ادامه .2جدول 
 Table 2. Continued 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 بنه فسفرغلظت 
P concentration 

of corm 

 بنه نیتروژنغلظت 
N concentration 

of corm 

 بنه پتاسیمت غلظ
K concentration 

of corm 

 بنه رویغلظت 
Zn concentration 

of corm 

 بنه آهنغلظت 
Fe concentration 

of corm 

 تکرار
Replication 

2 0.0029ns 0.175ns 0.013ns 0.021ns 0.012** 

 (BAP) بنزیل آمینوپورین
Benzyl aminopurine 

(BAP) 

2 0.0009ns 0.573ns 0.472** 0.017ns 0.003ns 

 (B) کود زیستی
Biofertilizer (B) 

2 0.295** 0.171ns 0.298** 0.035* 0.113** 

 (C) وزن بنه
Corm weight (C) 

1 0.0012ns 0.564ns 0.690** 0.002ns 0.00092ns 

BAP×B 4 0.011ns 0.290ns 0.066ns 0.014ns 0.007* 
B× C 2 0.007 ns 0.391ns 0.087 ns 0.003 ns 0.00046 ns 

BAP× C 2 0.0004ns 0.996* 0.010ns 0.003ns 0.0038ns 

B× BAP×C 4 0.0049ns 0.220ns 0.364** 0.002 ns 0.0014 ns 

 خطا
Error 

34 0.0051 0.319 0.045 0.007 0.0020 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%) 

5.44 18.74 6.33 18.29 23.81 

 ns*  دهد. را نشان مییک و پنج درصد  داری در سطح احتمالنیداری و معبه ترتیب عدم معنی :، ** و 

ns, ** and *: indicate no significant and significant differences at 1% and 5% probability levels, respectively. 
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 بر صفات کمی بنه زعفران بنزیل آمینوپورینهای مختلف مقایسه میانگین تاثیر غلظت .3جدول 
Table 3. Mean comparisons foe the effect of different concentrations of benzyl aminopurine on the 

quantitative traits of saffron corm 

وزن خشک گل 

 (گرممیلی)
Dried weight 

of Flower 

(mg) 

 تعداد بنه دختری

 از هر بنه مادری
Number of 

daughter 

corms from 

main corms 

متوسط وزن 

 دختری هایبنه
Mean weight 

of daughter 

corm (g) 

وزن خشک 

 (گرممیلی)کالله 
Dried weight 

of stigma (mg) 

وزن خشک متوسط 

 (گرممیلی)پرچم 
Dried weight of 

stamen (mg) 

وزن خشک 

خامه 

 (گرممیلی)
Dried 

weight of 
style (mg) 

بنزیل آمینوپورین 

 (گرم در لیترمیلی)
Benzyl 

aminopurine 

(1-mg.l) 

22.5 b 5.06 c 1.40 b 3.0 b 3.1 b 1.0 b* 0 
27.4 a 6.57 a 1.74 a 3.8 a 3.9 a 1.4 a 250 
26.0 a 5.89 b 1.50 ab 3.6 a 3.5 ab 1.2 b 500 

 باشد.می ددرص سطح احتمال پنجدر  LSDدار بر اساس آزمون دهنده عدم اختالف معنیدر هر ستون حروف مشابه نشان*
*In each column similar letters showed no significant difference based on LSD test at %5 probability level. 

 

گیری حاصل از بنه مادری مسئول شکل دختریهای بنه

 ,.Renau et al) رشد زایشی و عملکرد در فصل بعد هستند

پورین به همراه بنه نتیجه با کاربرد بنزیل آمینو در ،(2012

مادری بزرگ و مصرف کودهای زیستی تعداد بنه دختری 

های بعد عملکرد زعفران در سال ،افزایش یافته و در نهایت

 یابد.افزایش می

 

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

of saffron corm 
 

وزن خشک گل 

 (گرممیلی)
Dried weight of 

flower (mg) 

از هر بنه  تعداد بنه دختری

 مادری
Number of daughter 

corms from main corms 

وزن خشک کالله 

 (گرممیلی)
Dried weight of 

stigma (mg) 

متوسط وزن خشک 

 (گرممیلیپرچم )
Dry weight of 

stamen (mg) 

وزن خشک خامه 

 (گرممیلی)
Dried weight of 

style (mg) 

وزن بنه 

 (گرم)
Corm 

weight (g) 

26.8a 6.42a 3.7a 3.8a 1.4a* 7.1-10 
23.9b 5.26b 3.3b 3.2b 1.1b 4-7 

 باشد.درصد می سطح احتمال پنجدر  LSDدار بر اساس آزمون یدر هر تیمار حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معن*
*In each treatment similar letters showed no significant difference based on LSD test at %5 level. 

 

 روی بنه زعفرانفسفر و و میزان  ، تعداد بنه دختریمقایسه میانگین تاثیر کود زیستی بر وزن خشک گل. 5جدول 
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 

وزن خشک گل 

 (گرممیلی)
Dried weight of 

flower (mg) 

از هر  تعداد بنه دختری

 بنه مادری
Number of 

daughter corms 

from main corms 

گرم بر میلیغلظت روی )

 (گرم
Zn concentration 

 (mg.g-1) 

 (گرم بر گرممیلیغلظت فسفر )
P concentration P (mg.g-1) 

 کود زیستی
Bio-fertilizer 

b 23.9 5.41 b 0.186 b 0.495 b* 
 شاهد

Control  

26.6 a 6.13 a 0.215 ab 1.12 a 
 2فسفات باور

Phosphate 

Barvar2 

25.5 ab 5.98 a 0.264 a 0.559 b 
 میکوریزا

mycorrhiza 
 باشد.رصد مید سطح احتمال پنجدر  LSDدار بر اساس آزمون دهنده عدم اختالف معنیدر هر تیمار حروف مشابه نشان*

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

 



 105های...شاخص بر ادریم بنه وزن و فسفات کنندهحل زیستی کودهای، آمینوپورینبنزیل و همکاران: اثر نسببخردیانی

 

 های دختریوزن بنهمتوسط 

 کننده رشدنتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد تنظیم

 وزیستی کود کاربرد برهمکنش و  بنزیل آمینوپورینگیاهی 

های وزن بنهمتوسط بر  درصد سطح احتمال پنجدر بنه وزن 

 هاداده مقایسه میانگین. (2 )جدول دار بوددختری معنی

 250 با غلظت بنزیل آمینوپورینکه کاربرد نشان داد 

وزن توسط مدرصدی  24باعث افزایش گرم در لیتر میلی

 با غلظت کهدر حالی ؛نسبت به شاهد شدهای دختری بنه

 داری را نشان ندادتفاوت معنیگرم در لیتر میلی 500

کودهای تلفیق  نشان داد  نتایج  همچنین. (3 جدول)

 نسبت به بزرگو بنه ( میکوریزاو  2بارور  )فسفات زیستی

 یب)عدم استفاده از کود و کاربرد بنه کوچک( به ترت شاهد

ی هاوزن بنهمتوسط درصدی  42و  59باعث افزایش 

 . (1 شکل) شد دختری

های دختری اندازه و بر وزن بنه مؤثریکی از عوامل 

شوند. کشت می بنههایی است که به عنوان ذخائر بنه

در مراحل  کننده رشد گیاهیو کاربرد تنظیم ی بزرگترهابنه

زایی زنی و ریشهاولیه رشد باعث افزایش توانایی جوانه

شوند که در نتیجه این گسترش ریشه طول دوره جذب می

موجب  این امر. یابدآب و مواد غذایی از خاک افزایش می

 عنوان بذر گیاهه شوند که بهای دختری میافزایش وزن بنه

های تولید شده جدید شوند و بنهدر سال دوم محسوب می

 کندثر میهای بعد را متأنیز به صورت تسلسل عملکرد سال

(Tavakoli et al., 2012b). بنه ابخو از پس انعفرز گل 

 هبهراز ذخایر قبلی بنه  و هشد ظاهر هاگبر یشرو از پیش و

 لتشکی فتنفس صر بر زادما تسیمیالآ ینابنابر ،دمیبر

 ,.Kafi et al) شدهد اخو تیآ یهالسا ایبر جدید یبنهها

از آنجا که در زعفران مرحله رشد زایشی قبل از  .(2002

دهد مشخص است که ذخیره بنه رشد رویشی رخ می

با  .گلدهی و عملکرد داشته باشد تواند نقش مؤثری برمی

، سطح برگ و تولید ماده خشک افزایش اندازه بنه مادری

ر طی دوره رشد افزایش یافته و منجر به تولید زعفران د

های دختری بزرگتر و بیشتر در انتهای فصل رشد بنه

از طرفی در انتهای  .(Koocheki et al., 2014) شودمی

 از بنهها سایر زنیا ،صلیا بنه و یشهر تحلیلسال زراعی با 

 تأمین گبر فتوسنتز و صلیا بنه تمحتویا لنتقاا طریق

 به سترسید نمکاا گترربز یبنهها یطاشر نیا در ،دمیشو

 آوریگبر ،سلولی تقسیم تسریع ،بیشتر یفتوسنتز ادمو

 همافر را یشهر وزن و ادتعد گ،بر وزن و ادتعد یتقاار ،ترزود

کودهای زیستی جذب  .(Alipoor et al., 2016) ندآورمی

بخشد که این را توسط بنه بهبود میعناصر معدنی از خاک 

  .ه استهای دختری شدوزن بنه ایشامر سبب افز

 

 

 

زعفران های دختریوزن بنهمتوسط  ایری برکودهای زیستی و وزن بنه ماد اثر متقابلمقایسه میانگین  .1شکل 
Fig. 1. Mean comparisons for the interaction of bio-fertilizers and maternal corm weight for daughter 

corm weight of saffron 
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 ,.Alipoor et alپور و همکاران نتایج تحقیقات علی

کننده رشد گیاهی بنزیل داد کاربرد تنظیم نشان ((2016

های آمینوپورین و اندازه بنه و اثر متقابل این دو بر وزن بنه

با توجه دار بود. درصد معنی سطح احتمال یکدختری در 

ش حاضر مطابقت دارد کاربرد که با پژوههای فوق به یافته

به همراه بنه بزرگ و کننده رشد بنزیل آمینوپورین  تنظیم

های دختری منجر به تولید بنه زیستی مصرف کودهای

 شود.های بعد میرسیدن به عملکرد بهتر در سال بزرگتر و

 و گل خامه، پرچم، وزن خشک کالله

ر ب بنزیل آمینوپورینکننده رشد گیاهی کاربرد تنظیماثر 

سطح در زعفران  ، خامه و گلکالله، پرچم شکوزن خ

همچنین وزن بنه مادری  دار بود.معنی درصد احتمال یک

 درصد سطح احتمال پنجدر  بر وزن خشک کالله کشت شده

 سطح احتمال یکگل در  وخامه  رچم،پبر وزن خشک و 

ی زیستی و که کاربرد کودهادر حالی دار بود.معنی درصد

و پرچم  ، خامهر وزن خشک کاللهب هااثرات متقابل آن

 ل پنجسطح احتماولی بر وزن خشک گل در  ؛دار نشدمعنی

 . (2 )جدول دار شدمعنی درصد

به ترتیب نسبت به شاهد  بنزیل آمینوپورین پرایمینگ

، وزن خشک کاللهدرصدی  22و  40، 26، 27باعث افزایش 

های مادری  بنه. همچنین (3)جدول  شد پرچم، خامه و گل

 4های کوچک با وزن )نسبت به بنه گرم( 10تا  1/7) ا وزنب

 13و  27، 19، 12) افزایش باعثگرم( به ترتیب  هفتتا 

 )جدول شد، پرچم، خامه و گل وزن خشک کالله درصدی(

 Hoseinifard et)فرد و همکاران نتایج تحقیقات حسینی .(4

al., 2018)  به حاکی از آن است که استفاده از بنه بزرگ

عملکرد بنه و  بنزیل آمینوپورینهمراه پرایمینگ هورمونی 

های مادری بنه رفتن گل زعفران را بهبود بخشید. با تحلیل

گردند که این های دختری تشکیل میدر فصل رشد، بنه

و عملکرد در فصل بعدی گیری رشد زایشی ها باعث شکلبنه

ه زادنتایج حسن .(Renau-Morta et al., 2012) شوندمی

نشان  (Hassanzadeh Aval et al., 2014)اول و همکاران، 

داد افزایش وزن بنه مادری سبب افزایش تعداد و وزن کل 

 ،بنه در واحد سطح و در نتیجه افزایش تعداد و وزن گل

زاده و همکاران عالی ، پرچم و خامه در واحد سطح شد.کالله

(Aalizadeh et al., 2018 اظهار کردند )2بارور  کود زیستی 

 کردند همچنین توصیهآنها  .شد گل تولید افزایش موجب

کود زیستی به جای کود شیمیایی به دلیل جذب عناصر 

کود . گردداستفاده  ،گلبیشتر و در نتیجه عملکرد بیشتر 

وزن خشک گرم میلی 7/2افزایش  دوبارور یستی فسفات ز

که علت آن را  (5)جدول  را نسبت به شاهد موجب شدگل 

جذب بیشتر فسفر و سایر عناصر  آزادسازی و به توانیم

فسفر یکی از مهمترین  چون که . مربوط دانست ییغذا

گیری ثری در شکلؤعناصر در تغذیه گیاهی است که نقش م

گزارش شده است که تشکیل  فرآیند زایشـی گیاهـان دارد.

بنه دارد. بر این  وزن رابطه مستقیم باگل در گیاه زعفران 

های وزنی رسد عملکرد باالتر گل در گروهبه نظر می اساس

های زایشی ها در تولید جوانهباالتر به توانایی بیشتر این بنه

 Nassiri) در نتیجه وجود ذخایر بیشتر مربوط باشد

Mahallati et al., 2007).  نتایج تحقیقات کوچکی و

استفاده از  نشان داد (Koocheki et al., 2014) همکاران

داری بر تمامی معنی ثیرأتتی و دامی زیس کودانواع 

توان به های کمی و کیفی گل زعفران داشت که میشاخص

نقش مؤثر کاربرد کود زیستی در سال اول پس از کشت 

ها و در نتیجه بهبود ای بنهها جهت بهبود شرایط تغذیهبنه

 عملکرد بنه و گل اشاره کرد.

ا ب (Naghdibadi et al., 2011)همکاران و  بادینقدی

ن بیا زعفران کیفی و کمی عملکرد بر زیستی کود اثر ررسیب

کاربرد کود  با و خامه زعفران کالله عملکرد که کردند

 عملکرد باالترین وداری افزایش یافت زیستی به طور معنی

 بدست اوره شیمیایی و زیستی کود تلفیقی تیمار درکود 

 .آمد

 بنه م، روی و آهنفسفر، نیتروژن، پتاسیغلظت 

های بر فسفر موجود در بنه زیستی کودکاربرد  ساده اثر

 دار بودمعنی درصد سطح احتمال یکدر زعفران دختری 

ها افزایش غلظت فسفر در میانگین داده مقایسه. (2 )جدول

 نسبت به شاهد دوبارور فسفات کود زیستی  کاربرد تیمار 

فسفر در کاربرد که غلظت طوریه ب .(5جدول ) نشان داد

گرم بر گرم بنه میلی 695/0شاهد  نسبت بهکود زیستی 

توان به کارایی در این رابطه می. نشان داد افزایشدختری 

در  ومرانسآگل پانتوآو  موناس پوتیداسودوهای باالتر باکتری

 از ترکیبات آلی و معدنی اشاره کردانحالل فسفر 

(Aalizadehet al., 2018).  

گزارش کردند  (Amini et al., 2014) کارانو هم امینی

های حاوی باکتری دوکه کاربرد کود زیستی فسفات بارور 

با کمک به جذب بیشتر ترکیبات آلی و کننده فسفر حل
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همچنین  زعفران شد. عملکرد دارسبب افزایش معنیمعدنی 

در آزمایشی بر ( Parray et al., 2013)پارای و همکاران 

کاربرد کودهای زیستی که بیان نمودند  روی گیاه زعفران

فراهم آوری عناصر مورد  از طریق سودوموناسحاوی باکتری 

و در نتیجه افزایش ها رشد و بزرگ کردن بنه نیاز موجب

 عملکرد زعفران شد.

 وجودو وزن بنه بر نیتروژن م بنزیل آمینوپوریناثر متقابل 

 بود دارمعنی درصد سطح احتمال پنجدر بنه دختری در 

در  ،گردده میظمالح 2 شکلهمانطور که در (. 2 )جدول

اثر متقابل های دختری رابطه با نیتروژن موجود در بنه

و گرم بر لیتر میلی 250با غلظت  بنزیل آمینوپورینکاربرد 

گرم بر گرم و میلی 25/3 با غلظت نیتروژن بنه کوچک

لیتر و گرم بر میلی 500با غلظت  بنزیل آمینوپورینکاربرد 

گرم بر گرم اختالف میلی 39/3بنه بزرگ با غلظت نیتروژن 

اهد )عدم استفاده از شکه نسبت به دار نداشت در حالیمعنی

گرم بر گرم میلی 57/2کود و بنه کوچک( با غلظت نیتروژن 

 (. 2داد )شکل  داری را نشانافزایش معنی

ها نشان داد اثر نتایج تجزیه واریانس داده همچنین

، وزن بنه و کود زیستی بر مقدار بنزیل آمینوپورینتقابل م

دار معنی درصد سطح احتمال یکپتاسیم بنه دختری در 

ها حاکی از آن است که (. مقایسه میانگین داده2بود )جدول 

مربوط به  (گرم برگرممیلی 06/4)باالترین غلظت پتاسیم 

با  ینبنزیل آمینوپورتیمار استفاده از بنه بزرگ، کاربرد 

است و  میکوریزاگرم بر لیتر و کاربرد کود میلی 500غلظت 

مربوط به  (گرم بر گرممیلی 88/2)کمترین غلظت پتاسیم 

بنزیل تیمار شاهد استفاده از بنه کوچک و عدم کاربرد 

 (. 3باشد )شکل و کود زیستی می آمینوپورین

ها نشان با عنصر روی نتایج تجزیه واریانس داده رابطهدر 

درصد  سطح احتمال پنجداد که کاربرد کودهای زیستی در 

که در حالی ؛های دختری مؤثر بودبر غلظت عنصر روی بنه

ها و وزن بنه و اثر متقابل آن بنزیل آمینوپورینکاربرد 

ها مشخص (. مقایسه میانگین داده2دار نشد )جدول معنی

درصدی غلظت روی  42افزایش  میکوریزاکرد کاربرد کود 

های دختری نسبت به عدم کاربرد کود را نشان داد نهب

 (. 5)جدول 

 در رابطه با عنصر آهن نتایج تجزیه واریانس نشان داد

 سطح احتمال پنجو کود در  بنزیل آمینوپوریناثر متقابل  که

-در حالی ؛دار شددرصد بر غلظت آهن در بنه دختری معنی

درصد  یک احتمالکه تنها اثر ساده کود زیستی در سطح  

(. همانطور که در 2ل دار شد )جدوبر غلظت آهن معنی

برهمکنش در  داریمعنیگردد افزایش ه میمالحظ 6جدول 

با غلظت  میکوریزا کود زیستیو  بنزیل آمینوپورینکاربرد 

گرم بر گرم نسبت به شاهد با غلظت آهن میلی 309/0آهن 

 گرم بر گرم وجود دارد.میلی 130/0

 

 عناصر بنه زعفرانمیزان بر  بنزیل آمینوپورینبرهمکنش کود و مقایسه میانگین  .6جدول 
Table 6. Mean comparisons for interaction of fertilizer and benzyl aminopurine on the nutrient amounts 

of saffron corms 

 زیستی کود
Bio-fertilizer 

 گرم در لیتر()میلی بنزیل آمینوپورین
Benzyl aminopurine (mg.l-1) 

 (گرم بر گرممیلی) بنه دختری غلظت آهن
Fe concentration (mg.g-1) 

 شاهد
Control 

0 0.130 c* 

250 0.145 c 

500 0.128 d 

 2بارور فسفات 
Phosphate Barvar 2 

0 0.140 c 

250 0.142 c 
500 0.159 c 

 (آموسه)گولوموس  میکوریزا
Mycorrhiza (Glomus mosseae) 

0 0.219 b 

250 0.304 a 

500 0.309 a 

 .باشددرصد می سطح احتمال پنجدر  LSDدار بر اساس آزمون دهنده عدم اختالف معنیدر هر تیمار حروف مشابه نشان*
*In each treatment similar letters showed no significant difference based on LSD test at 5 % probability level. 

 

 (Zand et al., 2014)نتایج بررسی زند و همکاران 

افزایش جذب عناصر معدنی فسفر، پتاسیم، نیتروژن، آهن، 

 میکوریزاروی، منگنز و مس در خاک تیمار شده با کود 

نسبت به شاهد را نشان داد. در این مطالعه افزایش قابل 

سفر قابل ای در مقدار و درصد عناصر به ویژه فمالحظه

جذب خاک دیده شد. این افزایش جذب فسفر حاکی از آن 
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زمینه الزم برای جذب بهتر و باالتر  میکوریزااست که کود 

این عناصر را فراهم کرده و تأییدی بر کمک قارچ 

یی به رشد گیاه میزبان به دنبال آن بهبود جذب میکوریزا

 Koocheki et) نتایج کوچکی و همکاراناین عناصر باشد. 

al., 2014)  در کنار اندازه  زعفرانحاکی از آن است که در

ثر در افزایش ؤاز عوامل م نیزبنه مادری، مقدار فسفر بنه 

گلدهی زعفران است. همچنین ضمن مشاهده افزایش تعداد 

های زعفران در نتیجه کاربرد کمپوست بستر قارچ، و وزن بنه

ر به ویژه این افزایش را تحت تأثیر فراهمی بیشتر عناص

خاک دانستند. زیستی فسفر و بهبود خصوصیات فیزیکی و 

تواند های دختری میبراساس این نتایج ذخیره فسفر در بنه

پذیر عملکرد بیشتر گل زعفران در سال دوم کشت را امکان

رسد که کند. همچنین براساس نتایج این آزمایش به نظر می

جمله دالیل های دختری از جذب بیشتر فسفر توسط بنه

باشد. همچنین های دختری زعفران میتولید بیشتر بنه

و ساهو و جانا  (Narula et al., 2000) ناروال و همکاران

(Sahu & Jana, 2000)  اعالم کردند که کودهای زیستی

 ها هستند که تواناییها و قارچدر برگیرنده گروهی از باکتری

جذب فسفر موجود تثبیت زیستی نیتروژن و افزایش قابلیت 

فسفر نقش چشمگیری در  در خاک توسط گیاه را دارند.

های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان بسیاری از واکنش

مصرف فسفر و جذب آن  (.Fageria et al., 2013) دارد

تواند از طریق تحریک رشد گیاه، باعث توسط گیاه می

 Simpson et) شودافزایش جذب سایر عناصر از خاک می

al., 2011) فراهمی نیتروژن در خاک باعث افزایش تعداد .

ها در زعفران بنه و فراهمی فسفر باعث افزایش وزن بنه

و همکاران  نقدی بادی .(Chaji et al., 2013)شود می

(Naghdibadi et al., 2011)  کودهای  مصرفبیان نمودند

گرم در  100به میزان  2بارور  کود زیستی و شیمیایی فسفر

 را افزایش داد.عملکرد کالله  و خامه زعفران  هکتار

 (Han et al., 2006)در این رابطه هان و همکاران 

خاک حاصلخیز  ،ی زیستیبیان نمود با استفاده از کودها

یابد. از گردیده و به دنبال آن محصول گیاه افزایش می

های کودهای زیستی به طور طبیعی میکروارگانیسم ،طرفی

مقدم و کنند. همچنین رضوانیاک را فعال میموجود در خ

اظهار  (Rezvani Moghaddam et al., 2013)همکاران 

های داشتند که مصرف انواع کودهای آلی و زیستی در سال

باعث افزایش  هعمدزعفران بطور  ابتدایی پس از کاشت بنه

شود. مدنی و های دختری در واحد سطح میتعداد بنه

ثیر کود أدر تحقیق ت (Madani et al., 2004) همکاران

بر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی  2بارور زیستی 

های زمینی رقم آگریا دریافتند که به کارگیری باکتریسیب

کننده فسفات برای بهبود جذب فسفر و کاهش مصرف حل

جبران  کارهای اساسی برایکودهای فسفره یکی از راه

 کمبود فسفر مورد نیاز است.

 

 زعفران نیتروژن بنه دختریغلظت و وزن بنه بر  بنزیل آمینوپورینپرایمینگ اثر متقابل  مقایسه میانگین .2 شکل
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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 زعفران پتاسیم بنه دختری غلظت زن بنه و کود بر، وبنزیل آمینوپوریناثر متقابل پرایمینگ یسه میانگین مقا .3 شکل
Fig. 3. Mean comparisons for the interaction of priming of benzyl aminopurine, corm weight and 

fertilizer on K concentration of saffron daughter corm  
 

 گیرینتیجه

کننده نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد تنظیم

به صورت پرایمینگ و با  آمینوپورینبنزیلرشد گیاهی 

های با وزن ، استفاده از بنهگرم بر لیترمیلی 250 غلظت

باعث  دوبارور گرم و کاربرد کود زیستی فسفات  هفتباالی 

. شدعفران عملکرد گل ز وتعداد و وزن بنه دختری  افزایش

 بنزیل آمینوپورینکننده رشد گیاهی کاربرد تنظیم نهمچنی

، گرم بر لیترمیلی 250 به صورت پرایمینگ و با غلظت

با  بنزیل آمینوپورینو کاربرد  های با وزن باالاستفاده از بنه

 میکوریزاو کاربرد کود  گرم بر لیترمیلی 500 غلظت

نی ناصر معد( در هر دو صورت جذب عآموسه) گولوموس

توان به نقش مؤثر که می را افزایش دادتوسط بنه دختری 

کودهای زیستی در فراهم آوردن عناصر معدنی مانند 

فسفر مورد نیاز در فرایندهای  نیتروژن، پتاسیم، آهن، روی و

کننده رشد کاربرد تنظیم ،به طور کلیزایشی اشاره کرد. 

 بهبود تی برو کاربرد کود زیس بنزیل آمینوپورینگیاهی 

اعمال  ؤثر واقع شد.صفات کمی و کیفی بنه زعفران م

ی باعث بهبود صفات کمی و کیفی زیست تیمارهای کود

توان به نقش مؤثر این کودها در عملکرد زعفران شد که می

های خاک در راستای کشاورزی پایدار زعفران و بهبود ویژگی

 نوعمحیطی استفاده از این زیست هاییو کاهش آلودگ

 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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