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 1گشٍُ صساػت ،داًـكذُ کـبٍسصی ،داًـگبُ تشثيت هذسع ،تْشاى ،ايشاى
 2گشٍُ ػلَم گيبّي ،داًـكذُ ػلَم صيؼتي ،داًـگبُ تشثيت هذسع ،تْشاى ،ايشاى

چکيدٌ
گيبُ صػفشاى يكي اص سايجتشيي گًَِّبی گيبّي ادٍيِای ٍ داسٍيي دس دًيب ؿٌبختِ ؿذُ اػت .دس ساثطِ ثب تأثيش ػٌلرش
هغ ٍ هَاد تٌظين کٌٌذُ سؿذ ثش خلَكيبت هَسفَلَطيكي گيبُ صػفشاى اطالػبت اًذکي دس دػتشع اػتّ .رذ

اص

پظٍّؾ حبضش ،اسصيبثي تأثيش غلظتّبی هختلف ػٌلش هغ ٍ تٌظينکٌٌذُ سؿذ اکؼيي ثش ٍيظگيّبی سيختؿٌبػري
سيـِ ٍ ثشگ صػفشاى اػت .ايي آصهبيؾ ثِ كَست فبکتَسيل دس قبلت طشح کبهل تلبدفي ٍ دس ؿشايط گلخبًِ ای ٍ
ػيؼتن کـت آثكـت اًجبم ؿذ .ػٌلش هغ ثِ ؿركل ػرَلفبت هرغ (كرفش 0/2 ،0/1 ،0/02 ،هيلريگرشم دس ليترش) ٍ
اکؼيي ثِ ؿكل ًفتبليي اػتيك اػيذ (كفش 2 ٍ 1 ،گشم دس ليتش) ٍ ثِ كَست پيؾ تيوبس اػتفبدُ ؿذً .تبيج ًـبى داد کِ
ثشّنکٌؾ ًفتبليي اػتيك اػيذ ثب غلظت  1گرشم دس ليترش ٍ ػرَلفبت هرغ ثرب غلظرت  0/1هيلريگرشم دس ليترش كرفبتي
ّوچَى :تؼذاد سيـِ ٍ ٍصى خـك ثشگ ٍ سيـِ سا دس گيبُ صػفشاى افضايؾ دادّ .وچٌرييً ،فتربليي اػرتيك اػريذ دس
غلظت ّبی  2 ٍ 1گشم دس ليتش دس اغلت تيوبسّب تؼرذاد جَاًرِ سا دس گيربُ صػفرشاى کربّؾ دادًرذ .دس تيوبسّربيي کرِ
غلظت ػَلفبت هغ  0/2هيليگشم دس ليتش ثَد غلظت ػٌلش هغ دس ثخؾ ثٌِای گيبُ صػفشاى افضايؾ يبفت.
ياشٌَاي کليدي :ثٌِ صػفشاى ،صػفشاى ،ػٌلش هغً ،فتبليي اػتيك اػيذ

مقدمٍ

)ٍ .(Nassiri Mahallati et al., 2007صى ثٌرِ اص ػَاهرل

صػفرررشاى ثرررب ًررربم ػلوررري ،Crocus sativus L.

هْوي اػت کِ ظشفيت ايي گيبُ سا ثشای گرلدّري تؼيريي

گشاىقيوتتشيي هحلَل کـبٍسصی ،داسٍيري ٍ ادٍيرِ ای

هي کٌذ .هيرضاى ػولكرشد صػفرشاى دس ػربل اٍل ثرِ ؿرذت

جْرربى ،جبيگرربُ ٍيررظُای دس ثرريي هحلررَ ت كررٌؼتي ٍ

هتأثش اص اًذاصُ ٍ رخبيش ثٌِّربيي اػرت کرِ ثرِ ػٌرَاى ثرزس

كرربدساتي ايررشاى داسد (Nassiri Mahallati et al.,

کـت هي ؿًَذ ٍ ايي ثٌِ ّب ثرب سؿرذ ٍ ًورَ خرَد دس ػربل

) .2007ايي گيبُ اص طشيق ثزس قبثل تكثيش ًيؼت ٍ تٌْرب ساُ

اٍل اص صهبى کـرت ترب پبيربى دٍسُ سؿرذ ػرجت ثرِ ٍجرَد

تكثيررش آى اص طشيررق ػرربقِ صيررشصهيٌرري ثررِ ًرربم ثٌررِ اػررت

آهذى ثٌِّبی دختشی هيؿًَذ کِ ثِ ػٌرَاى ثرزس گيربُ دس

*ًَيؼٌذُ هؼؤٍلً :ـبًي پؼت الكتشًٍيك ،soroosh@modares.ac.ir :ؿوبسُ توبع02148492098 :

صيؼتؿٌبػي گيبّي ايشاى ،ػبل ؿـن ،ؿوبسُ ًَصدّن ،ثْبس 1393

112

ػرربل دٍم هحؼررَة خَاٌّررذ ؿررذ ٍ ثٌررِّرربی تَليررذ ؿررذُ

اػيذ ) (NAAيكي اص تٌظرينکٌٌرذُّربی سؿرذ اکؼريٌي ٍ

جذيررذ ًيررض ػولكررشد ػرربلّرربی ثؼررذی سا هتررأثش هرريکٌٌررذ

کبسآهررذتشيي تيورربس ثررشای القرربی سٍيرربىصايرري ثررذًي دس

) .(Kumar et al., 2009اص ايي سٍ ،تحقيقربت ّذفوٌرذ ٍ

صػفررشاى ٍ تورربيض سيـررِّررب اػررت (Rajabpoor et al.,

ؿٌبػبيي ػَاهل هؤثش ثرش كرفبت هَسفَلرَطيكي گيربُ دس

) .2011هقررذاس اکؼرريي دس جَاًررِّرربی اًتْرربيي تررب اًررذاصُ

ػبل اٍل سؿذ ٍ ًوَ ٍ تحقيقبت ثؼذی دس ؿرٌبخت ساثطرِ

صيرربدی ثررش سؿررذ جَاًررِّرربی جرربًجي تأثيشگررزاس اػررت

ايي كفبت ثب ػولكشد آًْب دس ػبلّبی هتوبدی ثشداؿرت،

) .(Amirshekari et al., 2006اص ػرَی ديگرش ،ػٌلرش

هيتَاًذ هب سا دس سػيذى ثِ ػولكشد هطلَة يبسی دّذ.

هغ ًيض دس غلظت هٌبػت ثش سؿذ سيـرِ ترأثيش هثجرت داسد

ٍصى اٍليِ ثٌِّب ثش ػشػت سؿرذ ٍ گؼرتشؽ سيـرِ ٍ
افضايؾ طَل دٍسُ جرزة هرَاد غرزايي اص خرب

ترأثيش

) .(Lequeux and Hermans, 2010اهب غلظت ًبهٌبػرت
ايي ػٌلش اص طشيق ايجبد گًَِّربی فؼربل اکؼريظى ثبػر

هؼٌيداسی داسد ) .(Goliaris, 1999ثٌربثشايي ،هريترَاى

ايجبد ػوّيت دس گيبّبى هيؿَد ).(Ra’issi et al., 2009

ًتيجِ گشفت کِ دس اثتذای فلل سؿذ ثٌِّبی ثرضسگترش

دس اثش ػوّيت هغ ،سؿذ سيـرِ گيبّربى کربّؾ هرييبثرذ.

ثب افضايؾ ػشػت تَليرذ سيـرِ دس ٍاحرذ ػرط هَجرت

ًتبيج ثشسػيّربی  )2006( Keyhani ٍ Keyhaniدسثربسُ

هريؿرًَذ

اثش ػوّيت ػٌلش هغ ثش ثٌِ ّب ٍ سيـِ ّربی صػفرشاى ًـربى

کِ ايي اهش ثِ تَليذ ثيـتش ٍ ػشيغترش هرَاد فتَػرٌتضی دس

دادُ اػت کِ غلظتّبی ثرب ی  0/06هيلريهرَ س ػٌلرش

ثٌررِّرربی ثررضسگتررش هٌجررش هرريؿررَد .دس ًتيجررِ ،هيررضاى

هغ هبًغ اص طَيرل ؿرذى سيـرِ هري ؿرَد .آًْرب ّوچٌريي

کشثَّيذسات اًتقبلي ثرِ سيـرِ دس ايري ثٌرِّرب ًؼرجت ثرِ

گضاسؽ کشدًذ کِ ثب کـت ثٌرِ ّرب دس غلظرت ّربی ٍ 0/3

ثٌِّبی کَچكترش ثيـرتش خَاّرذ ؿرذ (Gresta et al.,

 0/06هيلرريهررَ س ػٌلررش هررغ ثبفررت ثررِ ٍيررظُ دس ًبحيررِ

) ٍ 2009ثٌِّبی ثضسگتش قذست ثيـرتشی ثرشای جرزة

سيـِدّي قَُْای گشديذ .اص ديگش هـبّذات آًْب ايي ثَد

ػٌبكش ثِ كَست فؼبل خَاٌّذ داؿت .ثٌرِّربيي ثرب ٍصى

کِ تؼذاد سيـِ دس گيبُ صػفشاى دس غلظرت ثرب تش اص 0/06

ثب تش ػولكشد ثب تشی داسًرذ ٍ دس ػربل اٍل تَليرذ گرل

هيلي هَ س ػٌلش هغ کربّؾ هرييبثرذ .اص ػرَی ديگرش،

هيکٌٌذ .اص ايي سٍ ،تَليذ ثٌِّبيي ثب ٍصى ثرب تش دس گيربُ

ػٌلش هغ دس گيبُ آساثيذٍپؼيغ هَجت کربّؾ ؿرذيذ

صػفشاى اص اّويرت ٍيرظُای ثشخرَسداس اػرت (Nassiri

سؿذ سيـِ ٍ ػبقِ هيؿَد کِ احتوب ً ثِ دليل کبّؾ ثيربى

) Mahallati et al., 2007کِ دس پظٍّؾ حبضش ثرِ آى

طى ّبی ٍاثؼتِ ثِ اکؼيي ٍ تغييشات تؼربدل اکؼريي دس ّرش

پشداختِ ؿذُ اػت.

دٍ اًذام اػت ).(Kolbert et al., 2012

افضايؾ جزة آة ٍ ػٌبكش غزايي اص خرب

اص آًجب کِ سيـِصايري اهرشی هْرن دس هشاحرل سؿرذ ٍ

اص ايي سٍ ،پرظٍّؾ حبضرش دس ساػرتبی ثْجرَد سؿرذ

ًوَ گيبُ صػفشاى اػت ،هطبلؼِ آى اّويت خبكي داسد .ثرب

سيـررِ ٍ افررضايؾ ٍصى ثٌررِّرربی گيرربُ صػفررشاى اص طشيررق

تَجِ ثِ ًقرؾ سيـرِ دس جرزة آة ٍ هرَاد غرزايي ٍ دس

کبسثشد خربسجي ًفتربليي اػرتيك اػريذ ) ٍ (NAAتغييرش

ًتيجِ افرضايؾ فتَػرٌتض گيربُ ،ايري اًرذام ًقرؾ هْوري دس

غلظررت ػررَلفبت هررغ دس هحلررَل غررزايي اًجرربم ؿررذ.

افضايؾ ٍصى ثٌِ ّربی گيربُ صػفرشاى داسدً .فتربليي اػرتيك

تبکٌَى ثشسػي ّربی هؼرذٍدی دس ساثطرِ ثرب تغزيرِ گيربُ
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تأثيش اکؼيي ٍ ػٌلش هغ ثش سؿذ صػفشاى

صػفشاى ٍ ثِ ٍيرظُ اثرش کوجرَد ٍ ػروّيت ػٌلرش هرغ ثرش

كرررَست گشفرررت .دس ايررري ًوًَرررِثرررشداسی كرررفبت

كفبت هَسفَلَطيك ٍ ثيَؿريويبيي آى كرَست گشفترِ

هَسفَلَطيررك اص جولررِ :تؼررذاد سيـررِ ،طررَل سيـررٍِ ،صى

اػت ،ثٌبثشايي ًتبيج آى اطالػبت جذيذی دس هرَسد اثرش

خـررك سيـررِ ،تؼررذاد جَاًررِّرربی جرربًجيٍ ،صى خـررك

هتقبثررل اکؼرريي ٍ ػٌلررش هررغ ثررش سؿررذ صػفررشاى اساي رِ

ثشگّبی جَاًِ اكلي ٍ جَاًِّبی جبًجي ،تؼذاد ثٌرِّربی

هيدّذ .فشم ثش ايي اػت کِ ثشّنکٌؾ ايري دٍ ػبهرل

دختررشیٍ ،صى ثٌررِ دختررشی ثررضسگ (ثٌررِای کررِ دس هيرربى

هَجت افضايؾ تؼذاد سيـِ ٍ ٍصى تش ٍ خـك دس گيربُ

ثٌررِّرربی دختررشی ثيـررتشيي ٍصى سا داسا ثررَد) ٍ کَچررك

صػفررشاى هرريگررشدد ٍ  NAAهَجررت کرربّؾ تؼررذاد

(ػبيش ثٌِّبی تَليذ ؿذُ) اًذاصُگيشی ؿذًذ.

جَاًِّبی جبًجي دس آى هيؿَد.

غلظت ػٌلش هغ دس ثشگّب ٍ ثٌِّبی دخترشی ًيرض
ثشسػي ؿذ .ثشای اًرذاصُ گيرشی غلظرت ػٌلرش هرغ ،ثرب

مًاد ي ريشَا

سٍؽ ػَصاًذى خـك ٍ تشکيت ثب ّيذسٍکلشيك اػريذ

پظٍّؾ حبضش دس ػبل  1390دس گلخبًرِ تحقيقربتي

) (HClػلرربسُگيررشی اًجرربم ؿررذ (Walinga et al.,

داًـكذُ کـربٍسصی داًـرگبُ تشثيرت هرذسع تْرشاى ثرِ

)ّ .1989وچٌيي ،اص سٍؽ جزة اتوي ؿؼلِای ثرشای ثرِ

كَست فبکتَسيل دس قبلت طشح کبهرل تلربدفي ثرب ػرِ

دػت آٍسدى غلظت ػٌلش هغ اػرتفبدُ ؿرذ (Elmer,

تكشاس اًجبم ؿرذ .غلظرتّربی هختلرف ًفتربليي اػرتيك

) .1996دس ايي سٍؽ ،هيضاى جزة ػٌلش هغ دس طرَل

اػريذ ) (Naphthalene Acetic Acidثرِ ػٌرَاى ػبهرل

هرَ ّرربی ً 324/7 ٍ 213/9ربًَهتش اًررذاصُگيرشی ؿررذ ٍ

اٍل ٍ غلظتّبی هختلرف ػرَلفبت هرغ ) (CuSO4ثرِ

غلظت آى دس ًوًَِ ّب ثب اػتفبدُ اص هٌحٌري اػرتبًذاسد ثرِ

ػٌررَاى ػبهررل دٍم اػررتفبدُ گشديررذ .دس ايرري آصهرربيؾ،

دػت آهذ .تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّب تَػط ًشمافرضاس SAS

ثٌِ ّبيي ثب ٍصى  8گشم هَسد اػرتفبدُ قرشاس گشفتٌرذ .ايري

) ٍ (Statistical Analysis Systemهقبيؼررِ هيرربًگيي

آصهبيؾ ثب اػتفبدُ اصػيؼتن کـت آثكـت اجشا ؿذ.

تيوبسّب ثب سٍؽ داًكي ثشسػي ؿذ .سػن ؿكل ّب تَػرط

پيؾ اص کبؿرت ثٌرِ ّربی صػفرشاى دس ًفتربليي اػرتيك

ًشمافضاس  Excelاًجبم ؿذ.

اػيذ ثب غلظت ّبی كفش 2 ٍ 1 ،گشم دس ليترش ثرِ هرذت 60
دقيقِ پيؾ تيوبس ؿذًذ .يك ّفتِ پغ اص کـت ،گلذاى ّرب
ثررب هحلررَل غررزايي َّگلٌررذ ) ٍ (Hoaglandغلظررتّرربی

وتايج
.محتووًاي غلظوو

عىصوور مووس در بوور

گيوواٌ

هختلف ػٌلش هغ (كفش( 0/02 ،غلظرت ػٌلرش هرغ دس

زعفوورانً :ترربيج آًرربليض ٍاسيرربًغ دادُّررب ًـرربى داد کررِ

هحلررَل َّگلٌررذ) 5( 0/1 ،ثشاثررش غلظررت ػٌلررش هررغ دس

ثشّن کٌؾ ػَلفبت هغ ٍ  NAAدس ػط  1دسكرذ سٍی

هحلَل َّگلٌرذ) 10( 0/2 ،ثشاثرش غلظرت ػٌلرش هرغ دس

هيضاى ػٌلش هغ دس ثشگ صػفرشاى هرؤثش ثرَد (جرذٍل .)1

هحلَل َّگلٌذ) هيلي گشم دس ليتش (ثرِ ؿركل  (CuSO4دس

ثيـتشيي هيضاى يب هقرذاس ػٌلرش هرغ دس ثرشگ ،هشثرَ ثرِ

طرررَل دٍسُ سؿرررذ ٍ طررري  26هشحلرررِ آثيررربسی ؿرررذًذ.

تيورربس  2گررشم دس ليتررش  0/1 ٍ NAAهيلرريگررشم دس ليتررش

ًوًَِثشداسی ؿؾ هبُ پغ اص کـت ثٌِّبی گيربُ صػفرشاى

 CuSO4ثَد ٍ کوتشيي آى دس تيوبس ثذٍى ػرَلفبت هرغ ٍ
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 2گشم دس ليتش  NAAهـبّذُ ؿذ .دس ٍاقغٌّ ،گربهي کرِ اص

غلظت ػٌلش هغ ثٌِّب ًـبى داد ،ػَلفبت هرغ ثرب غلظرت

غلظت ثب ی اکؼيي ( 2گشم دس ليترش  )NAAاػرتفبدُ ؿرذ،

 0/2هيليگشم دس ليتش ثيـتشيي ٍ ػذم اػتفبدُ اص آى کوترشيي

افضايؾ ثيـتشی دس غلظت ػٌلش هغ ثشگ ديذُ ؿذ.

غلظت ػٌلش هغ سا دس ثٌِّرب سا داسد .اثرش هتقبثرل ٍ NAA

عىصر مس در بىٍ گيواٌ زعفوران:

 CuSO4دس ؿكل ً 1ـربى دادُ ؿرذُ اػرت .دس ايري ؿركل

.محتًاي غلظ

ًتبيج آًبليض ٍاسيبًغ ًـبى داد ،اثش هتقبثرل CuSO4 ٍ NAA

ثيـتشيي غلظت ػٌلش هغ ثٌرِ دس كرَست کربسثشد ٍ ػرذم

دس ػط  5دسكذ ثش غلظرت ػٌلرش هرغ دس ثٌرِ هؼٌريداس

کرربسثشد  NAAهشثررَ ثررِ تيوبسّرربيي اػررت کررِ داسای

اػررت (جررذٍل  .)1هقبيؼررِ هيرربًگيي اثررش ػررَلفبت هررغ ثررش

غلظتّبی  0/2هيليگشم دس ليتش ّ CuSO4ؼتٌذ.

ػالهتّبی  * ٍ ** ،nsثِ تشتيت ثِ هفَْم ػرذم ٍجرَد ٍ ٍجرَد

جذٍل  -1آًبليض ٍاسيبًغ ثشای غلظت ػٌلش هغ دس ثشگ ٍ ثٌِ گيبُ صػفشاى.
اختال

هؼٌيداس دس ػط  5 ٍ 1دسكذ اػت .اػذاد جذٍل هيبًگيي هشثؼبت اػت.

هٌبثغ تغييش

دسجِ آصادی

تكشاس

2

ns

NAA

2

ns

CuSO4

3

**

CuSO4 × NAA

6

خطبی آصهبيـي

2

ضشيت تغييشات

ػٌلش هغ ثشگ
1/198
0/473

18/601

**

4/82

ػٌلش هغ ثٌِ
ns
*
**
*

3/93

24/47
110/18
14/95

1/12

6/29

11/34

26/63

A

ؿكل  (A -1تأثيش ثشّنکٌؾ ًفتبليي اػتيك اػيذ ) ٍ (NAAػَلفبت هغ ) (CuSO4ثش غلظت ػٌلش هغ دس ثشگ صػفشاى .هقبديش هيبًگيي ػرِ
تكشاس  ±اًحشا

هؼيبس اػت .حشٍ

يكؼبى ثيبًگش ػذم اختال

هؼٌيداس ثيي هيبًگييّب دس ػط  P<0.05اػت .ثشای ًوًَِ ،ػالين  N0 Cu0ثِ

هؼٌي ػذم اػتفبدُ اص ًفتبليي اػتيك اػيذ ) ٍ (Nػَلفبت هغ ) N1 Cu 0.02 ٍ (Cuثِ هؼٌي ًفتربليي اػرتيك اػريذ ثرب غلظرت  1گرشم دس ليترش ٍ
ػَلفبت هغ ثب غلظت  0/02هيليگشم دس ليتش اػت.
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B

ؿكل  (B -1تأثيش ثشّنکٌؾ ًفتبليي اػتيك اػيذ ) ٍ (NAAػَلفبت هغ ) (CuSO4ثش غلظت ػٌلش هغ ثٌِ صػفشاى .هقبديش هيربًگيي ػرِ تكرشاس ±
اًحشا هؼيبس اػت .حشٍ يكؼبى ثيبًگش ػذم اختال هؼٌيداس ثيي هيبًگييّب دس ػط  P<0.05اػت .ثشای ًوًَِ ،ػاليرن  N0 Cu0ثرِ هؼٌري ػرذم
اػتفبدُ اص ًفتبليي اػتيك اػيذ ) ٍ (Nػَلفبت هغ ) N1 Cu 0.02 ٍ (Cuثِ هؼٌي ًفتبليي اػتيك اػيذ ثرب غلظرت  1گرشم دس ليترش ٍ ػرَلفبت هرغ ثرب
غلظت  0/02هيليگشم دس ليتش اػت.

.تعداد جًاوٍ در َر بىٍ گيواٌ زعفوران بىوًٍ :تربيج

کررِ اثررش هتقبثررل  CuSO4 ٍ NAAثررش ٍصى خـررك ثررشگ

آًربليض ٍاسيرربًغ دادُّررب ًـربى داد کررِ اثررش هتقبثررل ٍ NAA

جَاًِ اكلي گيبُ صػفشاى دس ػط  5دسكرذ هؼٌريداس ثرَد

 CuSO4ثش سٍی تؼذاد جَاًرِ دس ّرش ثٌرِ صػفرشاى هؼٌريداس

(جذٍل  .)2هقبيؼِ هيبًگيي اثش هتقبثل آًْب ًـبى داد کربسثشد

ثَد (جذٍل ً .)2تبيج ًـبى داد دس كَست ػرذم اػرتفبدُ اص

 1گشم دس ليتش  NAAثِ ّورشاُ کليرِ تيوبسّربيي کرِ ثرذٍى

 ٍ NAAغلظتّبی  0/1 ٍ 0/02هيليگشم دس ليترش CuSO4

 NAAثَدًذ ثِ ّوشاُ غلظتّبی هختلرف ػرَلفبت هرغ،

ثيـتشيي تؼذاد جَاًِ جبًجي تَليذ هيؿرَد .افرضايؾ غلظرت

تفبٍت هؼٌيداسی ثب ؿبّذ ًـربى ًذادًرذ (جرذٍل ً .)3تربيج

ػَلفبت هغ ٍ يب ػذم کبسثشد آى (كرفش ٍ  0/2هيلريگرشم

آًبليض ٍاسيبًغ ثشای ٍصى خـك ثشگ جَاًرِّربی جربًجي

دس ليتش) دس ؿشايط ػذم کبسثشد  NAAػجت کربّؾ تؼرذاد

ًـبى داد کِ اثرش هتقبثرل ايري دٍ ػبهرل دس ػرط  1دسكرذ

جَاًِ جبًجي ؿذ .تؼرذاد جَاًرِّربی تَليرذ ؿرذُ دس اغلرت

هؼٌيداس ثَد (جذٍل  .)2تيوبسّربی ثرذٍى  NAAثرِ ّورشاُ

گيبّبًي کِ ثب  NAAتيوربس ؿرذًذ کوترش ثرَد .دس كرَست

ػَلفبت هغ ( 0/2 ٍ 0/1هيليگرشم دس ليترش) ثيـرتشيي ٍصى

اػتفبدُ اص غلظت  2گشم دس ليتش  NAAکبسثشد غلظرتّربی

خـك جَاًِّبی جبًجي سا دس گيربُ صػفرشاى ًـربى دادًرذ.

هختلف  CuSO4تأثيشی ثش تؼذاد جَاًِ دس ّرش ثٌرِ ًذاؿرت

تيوبسّرربيي ثررب غلظررت  2گررشم دس ليتررش  NAAثررِ ّوررشاُ

(جذٍل .)3

غلظتّبی هختلرف ػرَلفبت هرغ کوترشيي ٍصى خـرك

.يزن خشووب بوور

جًاوووٍ ابوول ي بوور

.جًاوٍَاي جاوب ً :تبيج آًبليض ٍاسيبًغ دادُّرب ًـربى داد

ثررشگ جَاًررِّرربی جرربًجي سا دس گيرربُ صػفررشاى داسا ثَدًررذ
(جذٍل .)3
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.تعداد ريشًٍ :تبيج آًبليض ٍاسيبًغ سٍی تؼذاد سيـِ

سيـررِ دس ػررط  1دسكررذ هؼٌرريداس ّؼررتٌذ (جررذٍل .)2

ًـبى داد ،اثرش هتقبثرل  ٍ NAAػرَلفبت هرغ ثرش تؼرذاد

تيوبس ثب  1گشم دس ليتش  NAAثِ ّوشاُ  0/1هيلي گرشم دس

سيـِ دس ػط  1دسكذ هؼٌي داس ثَد (جذٍل  .)2هقبيؼِ

ليتش ػَلفبت هغ ثيـتشيي اثش افضايـي سا ًؼجت ثرِ ػربيش

هيبًگيي ّرب ًـربى داد ،ثيـرتشيي تؼرذاد سيـرِ هشثرَ ثرِ

تيوبسّب ثش ٍصى خـك سيـِ داؿت ،پرغ اص ايري تيوربس،

کبسثشد  1گشم دس ليتش  NAAثِ ّوشاُ  0/1هيلي گرشم دس

تيوبسّبی  1گشم دس ليتش  NAAثِ ّورشاُ ػرَلفبت هرغ

ليتش ػَلفبت هغ ثَد ٍ پغ اص آى ،تيوبسّبی  1گرشم دس

كررفش ٍ  0/02هيلرريگررشم دس ليتررش هَجررت افررضايؾ ايرري

ليتش  NAAثِ ّوشاُ ػَلفبت هغ كفش ٍ  0/02هيلي گشم

كفت ؿذًذ .ػبيش ثشّنکٌؾّب ثِ ٍيرظُ  2گرشم دس ليترش

دس ليترش ثررب تشيي تؼررذاد سيـررِ سا ًـرربى دادًررذ .کوتررشيي

 ٍ NAAػررَلفبت هررغ  0/2هيلرريگررشم دس ليتررش ٍصى

تؼررذاد سيـررِ سا تيوبسّرربيي کررِ داسای  2گررشم دس ليتررش

خـك سيـِ سا کبّؾ دادًذ (جذٍل .)3

 ٍ NAAكررفش ٍ  0/2هيلرريگررشم دس ليتررش ػررَلفبت هررغ
ثَدًذً ،ـبى دادًذ (جذٍل  ٍ 3ؿكل .)2
.طًل ريشًٍ :تبيج ًـبى داد کرِ اکؼريي ٍ هرغ ثرش
طَل سيـِ اثش هؼٌيداسی ًذاؿتٌذ (جذٍل .)2
.يزن خشب ريشوًٍ :تربيج آًربليض ٍاسيربًغ دادُّرب
ًـبى داد کِ کليِ آثبس اكرلي ٍ هتقبثرل ثرش ٍصى خـرك

.تعووداد بىووٍَوواي دختووريً :ترربيج جررذٍل آًرربليض
ٍاسيبًغ دادُ ّب ًـبى داد کرِ تٌْرب اثرش اكرلي  NAAثرش
تؼذاد ثٌِ ّبی دختشی هؼٌي داس ثَد (جذٍل  ،)2ثِ طَسی
کِ اػتفبدُ اص ّش دٍ غلظرت  2 ٍ 1گرشم دس ليترش ،NAA
تؼذاد ثٌِ ّبی دختشی سا ًؼجت ثِ گيبّبى ؿربّذ کربّؾ
دادًذ (جذٍل  ٍ 3ؿكل .)3

ؿكل  -2تأثيش ثشّنکٌؾ ًفتبليي اػتيك ) ٍ (NAAػَلفبت هغ ) (CuSO4ثش تؼذاد سيـِ صػفشاى .هقبديش هيبًگيي ػِ تكرشاس  ±اًحرشا
اػت .حشٍ

يكؼبى ثيبًگش ػذم اختال

هؼيربس

هؼٌيداس ثيي هيبًگييّب دس ػط  P<0.05اػت .ثشای ًوًَِ ،ػالين  N0 Cu0ثِ هؼٌي ػرذم اػرتفبدُ اص

ًفتبليي اػتيك ) ٍ (Nػَلفبت هغ ) N1 Cu 0.02 ٍ (Cuثِ هؼٌري ًفتربليي اػرتيك ثرب غلظرت  1گرشم دس ليترش ٍ ػرَلفبت هرغ ثرب غلظرت 0/02
هيليگشم دس ليتش اػت.
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ؿكل  -3ثٌِ ّبی دختشی تَليذ ؿذُ ؿؾ هبُ پغ اص کـت (A .گيبّبًي کِ ثب  NAAتيوبس ًـذُ اًرذ؛  (Bگيبّربًي کرِ ثرب  1گرشم دس ليترش NAA

تيوبس ؿذُاًذ.

ؿكل  -4هقبيؼِ دٍ گيبُ صػفشاى (A .ثب تيوبس  1گشم دس ليتش  NAAثِ ّوشاُ  0/1هيلي گرشم دس ليترش CuSO4؛  (Bتيوربس  2گرشم دس ليترش  NAAثرِ
ّوشاُ  0/2هيليگشم دس ليتش  CuSO4اص ًظش اًذاصُ ثٌِ دختشی (1 .ثٌِ دختشی؛  (2ثٌِ هبدسی تحليل يبفتِ.

.يزن بىٍ دختري بوسر

ً :تربيج آًربليض ٍاسيربًغ

هـخق اػت احتوب ً ثشّن کٌؾ ػوّيت ػرَلفبت هرغ

دادُّب ًـبى دادًذ کِ کليِ آثبس اكلي ٍ هتقبثل دس ػط

(غلظت  0/2هيلي گشم دس ليتش) ٍ ػروّيت ( NAAغلظرت

 1دسكرذ هؼٌرريداس ؿررذًذ (جرذٍل  .)2هقبيؼررِ هيرربًگيي

 2گشم دس ليتش) ثش سؿذ سيـرِّرب ٍ ثٌرِّربی دخترشی اثرش

ثررشّررنکررٌؾ آًْررب ًـرربى داد ثيـررتشيي ٍصى ثٌررِ دختررشی

هٌفي داؿتِ اػت .دس ؿكل  4تفبٍت دس تؼذاد سيـِ ّب ٍ

ثرررضسگ دس گيبّررربى ثرررب  1گرررشم دس ليترررش 0/1 ٍ NAA

اًررذاصُ ثٌررِ دختررشی کرربهالً هـررَْد اػررتّ .وچٌرريي ،دس

هيلي گشم دس ليتش ػَلفبت هغ ٍ ثِطرَس هتَػرط 12/16

ؿكل  B-4ديذُ هي ؿَد کِ سيـِ ّب ثِ ػلرت ػرَختگي

گشم ثِدػت آهذ کرِ ايري هيرضاى 34 ،دسكرذ ًؼرجت ثرِ

ًبؿي اص ػوّيت ػَاهل هرَسد اػرتفبدُ ثرِ سًر

قْرَُای

ؿبّذ افضايؾ داؿت.

دسآهذُاًذ.

کوتشيي ٍصى ثٌِ دختشی ثرضسگ هشثرَ ثرِ تيوربس 2

.يزن بىووٍَوواي دختووري کًچووبً :ترربيج آًرربليض

گشم دس ليتش  0/2 ٍ NAAهيلي گشم دس ليتش ػَلفبت هغ

ٍاسيبًغ دادُ ّب ًـبى داد کِ  NAAدس ػط  1دسكذ ٍ

(حررذاکثش غلظررتّررب) يؼٌرري ثررب ٍصى هتَػررط  4/29گررشم

 CuSO4دس ػررط  5دسكررذ ،ثررش ٍصى ثٌررِّرربی دختررشی

هـرربّذُ ؿررذ (جررذٍل ّ .)3ورربى طررَس کررِ دس ؿرركل 4

کَچك اثش هؼٌي داس داؿتٌذ ،اهب اثش هتقبثل آًْب هؼٌي داس
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ًجررَد (جررذٍل ٍ .)2صى ثٌررِّرربی دختررشی کَچررك دس

غَطِ ٍسکشدى ثٌرِّربی صػفرشاى ثرِ هرذت يرك ؿرت دس

گيبّبًي کِ ثب  NAAتيوبس ؿذُ ثَدًذ ثِ ٍيظُ دس غلظت

 -4ٍ2دی کلرررشٍ فٌَکؼررري اػرررتيك اػررريذ ثرررِ هيرررضاى

 2گشم دس ليتش  NAAکربّؾ يبفرت .کليرِ غلظرت ّربی

 ،50 ppmؿبخق ّبی :سؿذ ،استفبع گيبُ ،تؼذاد ثشگ ّرب

ػَلفبت هغ ثِ غيش اص  0/2هيلي گرشم دس ليترش ًؼرجت ثرِ

ثِ ثٌِ ٍ تؼذاد ثٌِّبی دخترشی ثرِ ثٌرِ هربدسی سا ًؼرجت ثرِ

ؿبّذ تفبٍتي ًذاؿت (جذٍل  .)3غلظت  0/2هيلري گرشم

ؿبّذ افضايؾ دادًذّ .وچٌريي ،ثرب هطبلؼرِ ٍ Nagarathna

دس ليتش ػَلفبت هغ احتوب ً ثِ دليل ػوّيت ػٌلرش هرغ

ّوكبساى ( )2010دس هَسد ترأثيش هٌفري اکؼريي ثرش جَاًرِ

دس گيبُ هَجت کبّؾ ٍصى ثٌرِ ّربی دخترشی کَچرك

جبًجي ّوبٌّگي داؿتٍ .لي هغبيش ثب ًتيجِ آصهبيؾ اًجربم

ؿذُ اػت.

ؿذُ تَػرط ّ ٍ Sadeghi Bakhtavariوكربساى ()2011
کِ تأثيش اکؼيي سا ثش جَاًِ جربًجي هثجرت گرضاسؽ کرشدُ

بحث

ثَدًرذ .آًْررب ثررب اػررتفبدُ اص  50هيلرريگررشم دس ليتررش ايٌررذٍل

يكي اص اكليتشيي هـكالت کبّؾ ػولكشد صػفرشاى

اػتيك اػيذ ٍ  10هيلي گرشم دس ليترش تيرذيبصٍسٍى ،تؼرذاد

دس ػبل اٍل کـت ،کَچك ثَدى ثٌِ ّب ٍ دس ًتيجرِ ػرذم

جَاًِ دس صػفشاى سا افضايؾ دادًذ .هقذاس َّسهَى اکؼريي

تـكيل گل اػت .اص ػَاهل اكرلي کربّؾ ٍصى ثٌرِ ّربی

دس جَاًِ ّبی اًتْبيي تب اًذاصُ صيبدی ثش سؿرذ جَاًرِ ّربی

دختشی تَليذ تؼذاد صيبد جَاًرِ هَلرذ ثٌرِ اػرت دس ًتيجرِ

جرربًجي هررؤثش اػررت ٍ ثررب افررضايؾ آى دس گيرربُ ،سؿررذ

پتبًؼيل ّش ثٌِ ثشای سػيذى ثِ ٍصى هٌبػت ثشای گل دّري

جَاًِّبی جبًجي کبّؾ هييبثذ (پذيذُ غبلجيرت اًتْربيي).

دس ػبل ثؼذ کربّؾ هري يبثرذ .ثرب کربّؾ تؼرذاد ثٌرِ ّربی

افضايؾ سؿذ جَاًِ اًتْبيي ٍ ثِ خرَاة سفرتي جَاًرِ ّربی

دختشی هَاد فتَػٌتضی ثيـتشی ثرِ ثٌرِّربی دخترشی ثربقي

جبًجي دس حضَس هقذاس صيبد اکؼيي دس جَاًِ اًتْربيي ،دس

هبًذُ اختلبف هي يبثذ ٍ دس ًتيجِ تَليذ ثٌِ ّبی ثرب تؼرذاد

ٍاقغ ثِ هيضاى حؼبػريت آًْرب ثرِ غلظرت اکؼريي ثؼرتگي

کوتش ٍ ثب ٍصى ثب تش دس ّش گيبُ افضايؾ هييبثذ.

داسد ،ثِ طرَسی کرِ جَاًرِ ّربی فشػري ًؼرجت ثرِ جَاًرِ

ًتبيج آصهبيؾ ًـبى داد کرِ تؼرذاد جَاًرِ ّربی تَليرذ

اًتْرربيي حؼبػرريت ثيـررتشی ثررِ اکؼرريي ًـرربى هرريدٌّررذ.

ؿررذُ دس گيبّرربًي کررِ ثررب  NAAتيورربس ؿررذًذ ثررِ طررَس

ثٌرربثشايي ،کرربّؾ تؼررذاد جَاًررِّرربی جرربًجي دس ثٌررِّرربی

چـوگيشی ًؼجت ثرِ گيبّربًي کرِ ثرب  NAAتيوربس ًـرذُ

صػفشاى ثِ ػلت افضايؾ  NAAثب تكيرِ ثرش پذيرذُ غبلجيرت

ثَدًذ ،کبّؾ پيذا کشد .ايي ًتيجِ ثرب پرظٍّؾ ٍ Farooq

اًتْبيي قبثل تفؼريش اػرت ٍ دٍهريي فشضريِ هرَسد ًظرش دس

ّ )1990( Chrungooوبٌّگي داسد .آًْب گضاسؽ کشدًرذ

پظٍّؾ حبضش ثِ اثجبت سػيذّ .وبى طرَس کرِ اؿربسُ ؿرذ

کررِ کرربسثشد َّسهررَى هلررٌَػي ًفترربليي اػررتيك اػرريذ

دػتيبثي ثِ ايي ًتيجِ هي تَاًذ دس تَليذ ثٌِ ّبی دخترشی ثرب

) (NAAدس صػفشاى ثِ هيرضاى  100هيلري گرشم دس ّرش ثٌرِ،

تؼذاد کوتش ٍ ثب ٍصى ثب تش کوك کٌذ.

سؿررذ جَاًررِّرربی جرربًجي سا هتَقررف کررشدٍ Kumar .

ثشخال

آًچِ تلَس هيؿذ ،ػَلفبت هرغ دس ّري

ّوكرربساى ( )2009ثررب کرربسثشد اکؼرريي ٍ جيجررشليي تَليررذ

کرذام اص غلظرتّربی ثرِکرربس سفترِ ترأثيش هؼٌريداسی ثررش

ثٌررِّرربی دختررشی سا افررضايؾ دادًررذّ .وچٌرريي آًْررب ثررب

غلظت ػٌلش هغ ثرشگ ًذاؿرت ٍ تٌْرب کوجرَد ػٌلرش
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هغ دس هحلرَل غرزايي هَجرت کربّؾ غلظرت آى دس

ػٌلش هغ ثش ثٌِّب ٍ سيـِّربی صػفرشاى ًـربى دادًرذ کرِ

ثشگ ؿذ .ثيـتشيي غلظت ػٌلش هرغ ثرشگ هشثرَ ثرِ

تؼذاد سيـِ دس غلظرت ثرب تش اص  0/06هيلري هرَ س ػٌلرش

تيورربس  2گررشم دس ليتررش  0/1 ٍ NAAهيلرريگررشم دس ليتررش

هغ کبّؾ پيرذا کرشدّ ٍ Kolbert .وكربساى ( )2012دس

 CuSO4اػت .هوكي اػت دس ايي تيوبس افضايؾ غلظرت

تحقيقي گضاسؽ کشدًذ کِ ػروّيت ػٌلرش هرغ دس گيربُ

ػٌلرش هرغ دس ثخررؾّربی ّررَايي گيربُ ،ثررب ثرب ثررَدى

آساثيذٍپؼيغ هَجت کبّؾ ؿذيذ سؿذ دس سيـِ ٍ ػبقِ

غلظت  NAAساثطِ داؿتِ ثبؿذ .الجتِ كحت ايي فشضريِ

ؿذ .آًْب اظْبس داؿتٌذ ،تغييشات سؿرذ ٍاثؼرتِ ثرِ تغييرشات

کِ اکؼيي تأثيشی ثش غلظت ػٌلرش هرغ دس ثخرؾ ّربی

تؼبدل اکؼيي دس ّش دٍ اًذام اػت ٍ ػروّيت ػٌلرش هرغ

َّايي گيبّبى داسد هؼتلضم هطبلؼبت دقيقترش ٍ کبهرلترش

ثيبى طىّبی ٍاثؼتِ ثِ اکؼيي سا کبّؾ هيدّذ.

اػت .تبکٌَى دس هَسد اثش هتقبثل  ٍ NAAاًتقربل ػٌلرش
هغ دس گيبّبى هطبلؼِ دقيقي كَست ًگشفتِ اػت.

تيوبسّبی اثش هتقبثلي کِ داسای ػرَلفبت هرغ 0/02
ٍ  0/1هيلي گشم دس ليتش ثَدًذً ،ؼجت ثِ اثش هتقبثرل ّربيي

هررؤثش ًجررَدى غلظررتّرربی  10 ٍ 5ثشاثررش ػررَلفبت هررغ

کِ داسای غلظت كفش ٍ  0/2هيلري گرشم دس ليترش ثَدًرذ،

هحلَل غزايي َّگلٌذ ،ثش غلظت ػٌلش هغ ثرشگ هوكري

ٍصى خـك ثشگ ّبی جَاًرِ اكرلي سا افرضايؾ دادًرذ.

اػت ثِ دليل تجوغ ػٌلش هغ دس سيـِ ّربی استجربطي ٍ يرب

ًتبيج هشثَ ثِ ٍصى خـك ثشگ ّربی جَاًرِ اكرلي سا

دس ثبفررت ثٌررِ صػفررشاى ثبؿررذّ .ورربى طررَس کررِ دس ثشخرري اص

هي تَاى ثِ اثش  NAAثش افضايؾ سؿذ آى ٍ جلرَگيشی اص

كفبت هَسفَلَطيك رکش ؿرذ ،کوجرَد ػٌلرش هرغ آثربس

سؿذ جَاًِ ّبی جبًجي ٍ ًقرؾ آى دس تحشيرك ثيَػرٌتض

ػَء خَد سا ثش خلَكيبت گيربُ ًـربى داد ٍ اًرذاصُ گيرشی

پشٍتئيي ًؼرجت داد .ثرِ ّوريي تشتيرت ثرب ايجربد غبلجيرت

غلظرت آى دس تيوربس ثرذٍى  ٍ NAAػرَلفبت هرغ (ppm

اًتْبيي تَليذ جَاًِ ّربی جربًجي کربّؾ يبفترِ ،ايري اهرش

ٍ )7/42جَد کوجَد آى سا دس گيبُ اثجبت کشد .ثرب تَجرِ ثرِ

ػجت افضايؾ ٍصى ثٌِ حبكل اص جَاًرِ اكرلي ٍ کربّؾ

ًتبيج ثِدػت آهرذُ ،ثرِ ًظرش هريسػرذ غلظرتّربی ثرب ی

ٍصى ثٌِّبی هشثَ ثِ جَاًِّبی جبًجي ؿذ.

 CuSO4دس ثٌِ ّب تجوغ يبفتِ اػت ٍ ًؼجت آى دس ثٌِ ثيـرتش

دس پظٍّـي اثش هحش

ثَدى  NAAثش سؿرذ طرَلي

اص ثشگّب اػت .هريترَاى حرذع صد کرِ ثٌرِّرب ثرِ ػٌرَاى

سيـِ دس گيبُ پشٍاًؾ ثشسػي ؿذً .تبيج ًـبى داد کِ دس

ػبهلي دس تجورغ ػٌبكرش ػرٌگيي هبًٌرذ ػٌلرش هرغ ػورل

هقرربديش ػ روّي  NAAسؿررذ سيـررِ کرربّؾ پيررذا کررشد ٍ

هي کٌٌذ ٍ تبحذٍی اص ثشٍص ػاليرن ػروّيت ػٌلرش هرغ دس

سيـِ ّب ثِ سً

قَُْای دسآهذًذ ٍ هَجت اص ثيي سفرتي

ثخؾ ّبی َّايي گيبُ هي کبٌّذ .الجتِ اثجبت ايي هَضَع ثرِ

اغلت گيبّچرِّرب ؿرذ )ٍ Sharifi .(van Iersel, 1998

ثشسػيّبی دقيق دس ايي صهيٌِ ًيبص داسد.

 )2010( Ebrahimzadehاثررررش ً ٍ IBA ٍ NAAررررَع

ػررَلفبت هررغ  0/1هيلرريگررشم دس ليتررش ثيـررتشيي ٍصى

هحيط کـرت سا سٍی القربی سيـرِ دّري سيضًوًَرِّربی

خـك سيـِ سا ايجربد کرشد ٍ  0/2هيلري گرشم دس ليترش آى

ثٌِّبی صػفشاى ثشسػي کشدًذ ٍ ثيـتشيي هيربًگيي تؼرذاد

کبهالً ثشػكغ ثَد ٍ ثِ ؿذت آى سا کربّؾ داد (جرذٍل

سيـِ دس ّش سيضًوًَِ دس هحيط کـت  MSحبٍی 19/6

 )2006( Keyhani ٍ Keyhani .)3دسثررربسُ اثرررش ػرروّيت

هيكشٍهَ س  IBAگضاسؽ ؿذ .ػلت ترأثيش هثجرت NAA
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تأثيش اکؼيي ٍ ػٌلش هغ ثش سؿذ صػفشاى

ثش دسكذ سيـِصايري سا هريترَاى ثرِ ترأثيش اکؼرييّرب دس

) .and Feldman, 2005ثررب تَجررِ ثررِ سؿررذ ػررشيغ

تحشيك تقؼين ًخؼتيي يبختِ ّبی آغبصگش سيـِ هشثرَ

سيـِّبی صػفشاى حتي دس هحيطّبيي ثرب سطَثرت ثؼريبس

داًؼرت ( .)Nassiri Mahallati et al., 2007ثرِ ًظرش

اًذ

هي سػذ ّوضهبى ثب تحشيك سيـِ صايري تَػرط اکؼريي،

ًفتبليي اػتيك اػريذ ( 1گرشم دس ليترش)ً ،تربيج ثرِ دػرت

اًتقرربل کشثَّيررذساتّررب اص ثررشگ ثررِ ػررَی سيـررِ ،ثررِ

آهررذُ دس پررظٍّؾ حبضررش تأييررذ کٌٌررذُ ًترربيج ٍ Pilet

سيـِصايي کوك ؿبيبًي کشدُّ ،وريي هَضرَع دسكرذ

 )1987( Saugyاػت کِ گضاسؽ کشدًذ کِ ترأثيش IAA

هبدُ خـك سيـِ ّب سا افضايؾ هي دّرذ .ثرِ طرَس کلري،

ثش سؿذ سيـِ ،ثِ ػشػت طَيل ؿذى اٍليِ سيـرِ ثؼرتگي

قٌذّب ،تشکيجبت حبٍی ًيتشٍطى ،تشکيجربت فٌلري ٍ ػربيش

داسد .سؿذ سيـِ ّبی ػشيغ الشؿذ ثب کبسثشد اکؼريي ّربی

کَفبکتَسّرب دس سيـرِ صايري هؤثشًرذ (Moallemi and

هلرٌَػي دس غلظررتّرربی اًررذ

افررضايؾ هررييبثررذ ،دس

).Chehraziand, 2003

حبلي کِ دس سيـِ ّربی ثرب سؿرذ کٌرذتش ،اص سؿرذ سيـرِ

چٌيي ًتيجِ گيشی هي ؿَد کِ  2گرشم دس ليترش NAA

ٍ حتي ترأثيش کوترشيي غلظرت ثرِکربس ثرشدُ ؿرذُ

هوبًؼت هيکٌذ.

ثش طَل سيـِ (كرفت هْرن) ترأثيش هٌفري داؿرتِ اػرت ٍ
ثشػكغ ،غلظت  1گشم دس ليتش آى هَجرت ثْجرَد طرَل

جمعبىدي

سيـِ ؿذ .تؼذاد سيـِ ثشای حذاکثش جرزة آة ٍ هرَاد

ًتبيج ًـبى دادًذ اکؼيي ٍ ػٌلش هغ ثب غلظرت ّربی

غررزايي اّويررت ثؼرريبس ٍيررظُای ثررش افررضايؾ طررَل دٍسُ

هٌبػت هي تَاًٌرذ كرفبت هْرن هَسفَلَطيرك هرؤثش دس

فؼبليررت هفيررذ گيرربُ ٍ دس ًتيجررِ هَجررت تَليررذ ثيَهرربع

افضايؾ سؿذ گيبُ سا ثْجَد ثجخـٌذ .تيوبس ًفتبليي اػرتيك

ثيـتش آى هي ؿَد .ثيـتشيي تؼذاد سيـِ هشثَ ثِ  1گرشم

اػيذ ثب غلظت  1گشم دس ليتش ٍ ػَلفبت هرغ ثرب غلظرت

دس ليتش  NAAثِ ّوشاُ  0/1هيلريگرشم دس ليترش ػرَلفبت

 0/1هيلي گرشم دس ليترش ( 5ثشاثرش غلظرت ػٌلرش هرغ دس

هغ ثَد (ؿكل .)2

هحلَل َّگلٌذ) دس افضايؾ كرفبت هْرن هرَسد ًظرش دس

ؿبيبى رکش اػت کِ سيـِ گيبّربًي کرِ ثرب غلظرت 2

ايي پظٍّؾ ،اص جولٍِ :صى خـرك جَاًرِ اكرليٍ ،صى

گشم دس ليتش  NAAثِ ّوشاُ غلظت ّربی ثرب ی ػرَلفبت

خـك سيـِ ،تؼرذاد سيـرِ ٍ ٍصى ثٌرِ دخترشی ثرضسگ،

هغ پيؾ تيوبس ؿذُ ثَدًذ ،هتَسم ٍ قَُْ ای ؿذُ ثَدًرذ.

ًقؾ هؤثشی اص خَد ًـبى داد ٍ ثِ ػٌَاى ثْتشيي تيوبس دس

دس ثشسػي ّبی ّ ٍ Arthurوكبساى ( )1970غلظت ّربی

ايي تحقيق هؼشفي هيگشدد.

ثب تش اص  10هيكشٍهرَ س ً ،IAAرَع دٍهري اص هوبًؼرت
سؿذی سيـِ سا کِ غيش ٍاثؼرتِ ثرِ اتريلي ثرَد ،ثرِ ٍجرَد

سپاسگساري

آٍسد .آًْب اظْبس داؿتٌذ کِ ايي پذيذُ هوكري اػرت ثرِ

ًگبسًرررذگبى اص جٌررربة آقررربی هٌْرررذع ػليرررضادُ

دليل ػوّيت اػيذی ايٌذٍل اػتيك اػريذ ثبؿرذ ٍ ٍصى ٍ

کبسؿٌبع آصهبيـگبُ گشٍُ صساػرت داًـركذُ داًـرگبُ

طرررَل سيـرررِ سا کررربّؾ دادُ اػرررت .ايررري ًتررربيج دس

تشثيررت هررذسع ثررِ خرربطش ّوكرربسی دس هررذت اًجرربم

گضاسؽّبی ػبيش پظٍّـگشاى ًيرض آهرذُ اػرت (Jiang

آصهبيؾ تـكش ٍ قذسداًي هيًوبيٌذ.
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Abstract
Saffron is known as one of the most common spices and medicinal plant in the world. Little
information is available on the effects of copper and growth regulators on morphological
characteristics of saffron. The aim of this study was to evaluate the influence of different
concentrations of copper and auxin on morphological properties of root and leaf of saffron.
This study was arranged as a factorial experiment in greenhouse condition and in hydroponic
system. Copper was used in copper sulfate (CuSO4) form (0, 0.02, 0.1 and 0.2 mg/L) and
auxin in naphthalene acetic acid (NAA) form (0, 1 and 2 g/L). Results showed that interaction
of Naphthalene acetic acid 1 g/L and copper sulfate 0.1 mg/L increased root number, as well
as root and leaf dry weight. Furthermore, naphthalene acetic acid 1 and 2 g/L in most
treatments reduced the number of buds. Copper concentration of corm was increased in 0.2
mg/L copper sulfate.
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