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  دهیچک

ـ گ کیاستفاده به عنوان  لیاست که پتانس رانی) در ايازیسوخوار (پ اهانیاز گ یکی زهییپا نیزرجام ـ یز اهی ـ  ینت دارد. درك و کنتـرل   یو پوشش

ـ  يآن ضرور يسازيکشت و امکان تجار براي اه،یگ نیسوخ ا ییسرما ازین یخواب و بررس ـ دل نیاست. به هم ـ ا لی صـورت  بـه  شیآزمـا  نی

 60و  40، 20در چهار سطح (صـفر،   وسیدرجه سلس چهار يان اعمال سرمامدت زم یکیبا دو فاکتور  یتصادف قالب طرح کامالً در لیفاکتور

ـ  زهییپـا  نیزردهی جاممختلف سوخ در سه سطح (شامل کوچک، متوسط و بزرگ) بر رشد، نمو و گل يهااندازه يگریروز) و د شـد.   یبررس

مـاه  (اسفند شیآزما انیهر سوخ در هنگام و پا يازابه یشیو زا یشیرو يها، ویژگی1394ماه در مهر هاسرما و کاشت سوخ ماریپس از اعمال ت

 مـار یشـد. در ت  شتریب یبوته به دو و چهار برگ دنیتعداد روز تا سبز شدن و رس ،ینشان داد که با اعمال سرماده جیگیري شد. نتا) اندازه1394

 شـه یحجم، طـول، تعـداد، وزن تـر و خشـک ر     نیشتریدست آمد. بسطح، وزن تر و خشک برگ به نیشتریب ،یروز سرماده 40سوخ بزرگ و 

 يعمـر گـل رو   ،دهیدرصد گل نیشتریروز ب 20مدت بزرگ به يهاسوخ ینکرده بودند. در سرماده افتیبود که سرما در ییهامربوط به سوخ

دهی مشـاهده نشـد. بـا    گل گونه چیروز سوخ، ه 60و  40 یدر سرماده ن،یدست آمد. همچنبوته، طول ساقه گل، وزن تر و خشک ساقه گل به

ـ ن نکـه یا ایاست و  یکم ییسرما ازین يدارا زهییپا نیزرگرفت که سوخ جام جهینت توانیپژوهش، م نیا جیتوجه به نتا ـ  ییسـرما  ازی  یآن الزام

 بـراي  شتریب يهابه پژوهش ازیاگرچه ن ،شودیم هیبزرگ سوخ توص ازهروز و اند 20 یمارسرمادهیدست آمده تبه جیطبق نتا ،یطورکل. بهستین

  است. یو مولکول ییایمیوشیب ،يولوژیزیف يهاخواب سوخ از جنبه تیوضع یبررس

  

  

 دهیسوخ، گل ،ییسرما ازین زه،ییپا نیزرجام :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 167دهنـده متعلـق بـه    گل اهیگونه گ 8000 يدارا رانیکشور ا

  گونــه 1700کــه حــدود  اســتجــنس  1200و  یاهیــگ رهیــت

 يهـا تعـداد گونـه   نیاز ا). 9هستند ( یدرصد) آنها بوم 25/21(

سـوخوار هسـتند    آنهادرصد)  77/11گونه ( 200از  شیب ،یبوم

جهــان  ر). د10کننــد (یکــه در نقــاط مختلــف کشــور رشــد مــ

 یشناسـ سـت ی) از لحـاظ ز Flower bulbsدار (گل يسوخوارها

متفاوت هسـتند   یطیبه عوامل مح کیولوژیزیف يهانمو و پاسخ

) Sternbergia lutea( زهییپا نیزرجام اهان،یگ نیاز ا یکی). 14(

نـرگس   یسـ ی) با نام انگلAmaryllidaceaeسانان (نرگس رهیاز ت

 یچنـد سـاله علفـ    یاهیـ ) است کـه گ Autumn daffodil( زهییپا

مرکزي، شمال  ايیتا آس هیاروپا و ترک ترانه،یبوده و از سراسر مد

 Sternbergia). جـنس  30اسـت (  افتـه یگسترش  رانیو غرب ا

در مراتــع  يالدیمــ 1803در ســال  والدســتین و کیتابــل توســط

جنس بـه احتـرام    نیشد و نام ا یخشک کشور مجارستان معرف

Caspar von Sternberg  بـود،   یمجارسـتان  شـناس اهیـ گ کیکه

گل  زییدو گونه معتبر پا رانیجنس در ا نی). ا11شد ( يگذارنام

) و Sternbergia clusianaکــوروش ( نیــزرجــام يهــابــه نــام

گونـه نـامعتبر    کیالف) و -1) (شکل S. lutea( زهییپا نیزرجام

 دارد) وجـود  S. fischerianaگلستانه ( نیزربهار گل به نام جام

ـ اسـت و انـدام ز   یـی که در هر سه گونه، رنگ گـل زرد طال   ری

  ).19ب) (-1(شکل  است) Bulbاز نوع سوخ ( آنها ینیزم

 اهـان ینمـو گ ورشـد  گـذار بـر  تـأثیر  یعیعوامل طب نیدر ب دما

 زش،یمانند انگ ییهاندیرا دارد و در فرا تیاهم نیترسوخوار، مهم

دوره خـواب در   زیـ گـل و ن  ییبلوغ و شکوفا ،ییآغازش، اندام زا

ـ یرزمیز يها). وجود خواب در اندام16سوخوارها نقش دارد (  ین

اجازه  رایز است آنها يتجار دیولت يبرا يدیفوا يسوخوارها، دارا

در حـال خـواب را    يهـا انـدام  جـایی جابـه و  يانباردار ت،یریمد

ــ ــو ن دهــدیم ــچیپ زمیمکــان يدارا يدارا زی ــوده و دارا يادهی  يب

عنـوان   آنهـا  نیتـر از کامـل  یکـ ی). در 14است ( یمتفاوت فیتعار

 ،يولــوژیزیف دهیــچیو پ کیــنامیحالــت د کیــشــده کــه خــواب 

ــ ــیو ب يوژمورفول ــ   ییایمیوش ــه ه ــت ک ــوخ اس ــتغ چیدر س  ریی

بــه چشــم  يرشــد گونــهچیهــ ایــقابــل مشــاهده و  يمورفولــوژ

در  یکیولـوژ یزیف يرخـدادها  یبرخـ  یدرون طوربهاما  خورد،ینم

مانند رشد  یرونیب راتییحال وقوع هستند و به محض مشاهده تغ

ـ ) و Basal plate( یگـاه یصـفحه پا  يرو شهیر مشـاهده رشـد    ای

گـزارش   نی). همچنـ 7خواب سوخ رفع شـده اسـت (   اره،شاخس

نـامطلوب   طیزنده ماندن در شـرا  يسوخوار برا يهاشده که گونه

ـ ا ،کننـد یخـواب و توسـعه آن اسـتفاده مـ     زمیاز مکان یطیمح  نی

ماننـد دمـا، طـول روز و تـنش      یمختلف یطیها به عوامل محگونه

 ،اسـت  یفتگاز خ آنهاخروج  ایکننده زمان ورود نییکه تع یخشک

موارد، رفـع خـواب توسـط سـرما      شتری). در ب27دهند (یپاسخ م

کامـل   طوربهبر اثر سرما هنوز  یرفع خفتگ یواقع زمیو مکان است

  .ستیشناخته شده ن

 بـراي سـوخوار   اهـان یدر گ گـذار اثـر عوامل  نیتراز مهم یکی

ـ اندازه انـدام ذخ  ،دهیگلسرما و  افتیدر . در انـدازه  اسـت  يارهی

سوخ مورد نظـر   طیمانند وزن، طول، قطر و مح ییسوخ فاکتورها

سـوخوار   اهـان یگ نموورشداست. گزارش شده که اندازه سوخ بر 

آن دارد.  طیبه محـ  یبستگ اهانیگ نیرشد ا زانیاست و م گذاراثر

زعفـران گـزارش    دهـی گل) بر Cormاثر وزن پداژه ( یدر پژوهش

 دهـی گـل گرم، تـوان   هشتبا وزن کمتر از  يهاشده که در پداژه

 يهـا و مقـدار گـل پـداژه    دهیگلکه درصد یمحدود بود در حال

 اهـان ی). در گ7داشته اسـت (  يریچشمگ شیگرم افزا 10از  شیب

در نظـر   یدوره نونهال انینشانه پا عنوانبهبرگ  دسوخوار تعدا ریغ

ـ اندام ذخ طیسوخوار اندازه مح اهانیاما در گ شود،یگرفته م  يارهی

نمونـه دوره   نعنـوا بـه اسـت.   یدوره نونهـال  انیـ سنجش پا اریمع

تـا   سـه پـداژه   طی) با محـ Freesia( ایزیسال در فر کیاز  ینونهال

 طیبـا محـ   لـه سال در گـل ال  هفت یال چهارتا  متر،یسانت چهار

نـاقص، کـاهش    دهـی گـل ). 8( اسـت  متـر یسانت 10تا  6سوخ 

 لیدلسوخوار به اهانیاز گ یدر برخ دهیگل یکنواختیدرصد و 

معمول حداقل  طوربه) و 24( استپداژه  ایاندازه کوچک سوخ 

سوخوار متفـاوت   يهاگونه نیدر ب يارهیاندازه و وزن اندام ذخ

از  دهـی گـل مقـدار و درصـد    يریپذتأثیر یژگیو نی). ا7( است

  دارد، تیـ سـوخوار اهم  يهادر صنعت گل يارهیاندازه اندام ذخ
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  سه اندازه سوخ آن )و ب المیآن در شهرستان چرداول استان ا یعیطب شگاهیودر اواخر آذرماه در ر زهییپا نیزرجام یدهگل ). الف1شکل 

  

و  دهـی گل يباال لیتر با پتانس) بزرگPropagules( يهاافزونه رایز

  ).  28باالتر به فروش رساند ( متیبا ق توانیرا م شتریگل ب دیتول

سـرما توسـط    افـت یاسـت کـه در   نیاعتقاد بر ا یکلطوربه

ـ مانند تغ یکیولوژیزیف اترییسوخ سبب تغ ـ  تیوضـع  ریی  ،یآب

هـا در آن  دراتیکربوه يریپذتنفس و تحرك ،یتعادل هورمون

سـوخ   تیحساس زانیسرما، م افتیبا در اینکه ایخواهد شد و 

 شـد ر شیسبب افـزا  جهیشده و در نت شتریب نیبه هورمون آکس

 یبخشـ رشد سـبب تحـرك   زشیانگ نی. همچنشودیم هاشهیر

ـ تول زیـ سـوخ و ن  يارهیـ مواد ذخ ـ برلیج دیهورمـون اسـ   دی  کی

شـدن سـاقه و    لیـ هورمـون سـبب طو   نیا تی. در نهاشودیم

 يگزارش شده که کاربرد دمـا  نی). همچن16( شودیم دهیگل

ــا ــه نییپ ــدت ب ــوخ   10م ــه در س ــهفت ــن  کی ــه سوس   گون

)Lilium rubelum سـاکارز و کـاهش    زانیـ م شی) موجب افـزا

در  دهیپد نیکه ا شودیسوخ م يهادر فلس ایاح يقندها ریسا

)، سنبل و الله 20پاك ( دیهمانند سوسن ع گرید يهاسوخ گل

ها نشان داده که قرار دادن مشاهده شده است. پژوهش زی) ن3(

درجـه   پـنج  يهفتـه در دمـا   12مـدت  گل اللـه بـه   يهاسوخ

شـده   دهـی گـل ساقه گل و  عیسر یسبب رشد طول وسیسلس

  میکستن نشاسته توسـط آنـز  سبب ش یسرماده نیاست. همچن

α –هانتانشاسته، فروک یها شده و تحرك بخشدر فلس الزیآم 

گزارش  نی). همچن18( شودیها را سبب مو سوکروز در فلس

داري بـر تعـداد   اثر معنـی  وسیدرجه سلس چهارشده که دماي 

دهنده، قطر و وزن رویشی، تعداد جوانه گل وانهبرگ، تعداد ج

داري در زمـان  شته، اما اخـتالف معنـی  سوخ در گل نرگس ندا

دهـی، طـول سـاقه، قطـر     دهنده، گلسبز شدن، ظهور ساقه گل

  ). 13ساقه و طول برگ مشاهده شده است (

 اهـان یهـا در مـورد خـواب در گ   تـاکنون پـژوهش   انهسفأمت

ـ مانند گال ییهاسوخوار تنها محدود به گونه سـنبل، زنبـق،    ول،ی

کـه   گـر یر صـدها گونـه د  سوسن، نرگس و الله شده اسـت و د 

در صنعت گـل و   يسازيتجار يبرا ییباال لیممکن است پتانس

در مورد خـواب انـدام    ییهاپژوهش ،داشته باشند ینتیز اهانیگ

 نکـه یبا توجـه بـه ا   نی). بنابرا8انجام نشده است ( آنها يارهیذخ

 دیـ جد يهـا گونـه  يسازياز عوامل مهم در کشت و تجار یکی

بـا توجـه بـه     زی) و ن12( است آنها ییسرما زاین یسوخوار بررس

ـ یز يباال لیگونه با پتانس نیدر معرض انقراض بودن ا آن و  ینت

ـ ن نـه یدر زم یپژوهشـ  گونـه چیعدم انجام ه زین آن،  ییسـرما  ازی

اثـر انـدازه    زیـ آن و ن ییسـرما  ازین یپژوهش بررس نیهدف از ا

 .استآن  نموورشدسوخ بر 

  

  هامواد و روش

در  یگلـدان  صورتبه 1394از مرداد تا اسفند سال  این پژوهش

درجـه   25تـا   23روزانـه   يدما نیانگیبا م طرفهکیگلخانه  کی

و رطوبـت   وسیدرجـه سلسـ   18تا  16شبانه  يو دما وسیسلس

 34 ییایـ درصد در شهر کرمانشـاه بـا موقعیـت جغراف    50 ینسب

 طـول دقیقـه   7درجـه و   47دقیقه عرض شـمالی و   19درجه و 

متـر مربـع بـا پوشـش      300، انجام شد. مساحت گلخانـه  شرقی

 یکـ یالکتر يبخـار  بیـ گلخانـه ترک  یشـ یگرما ستمیسقف و س

کننـده  خنـک  سـتم یس زیـ سـوز و ن گـاز  يدار خودکار و بخارفن
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 نیزرجام يهاابتدا سوخ ش،یانجام آزما يپوشال و پنکه بود. برا

ر اسـتان  آن د یعـ یطب شـگاه یاز رو 1394ماه سال ددر مردا زهییپا

و وزن  طیشد و بر اساس اندازه قطر، طول، مح يآورجمع المیا

ب -1شدند (شکل  میبه سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقس

 يسـرما در دمـا   يمارهـا یها تا زمان اعمـال ت ). سوخ1و جدول 

ـ  لیفاکتور صورتبهپژوهش  نیشدند. ا ياتاق نگهدار  بدر قال

 يمدت زمان اعمال سـرما  یکیبا دو فاکتور  یتصادف کامالًطرح 

روز  60و  40، 20بر سوخ در سه سـطح   وسیدرجه سلس چهار

سـوخ   يهااندازه گری) و فاکتور دیو تیمار شاهد (بدون سرماده

) بود کـه  1در سه اندازه شامل کوچک، متوسط و بزرگ (جدول 

اعمال شـد کـه هـر     ربا سه تکرا ماریو هر ت ماریت 12 یکلطوربه

چهار عدد سوخ بـود.   يان و هر گلدان داراتکرار شامل سه گلد

 خچـال یدار و از سـوراخ  یلونینـا  يهـا سـه یاز ک یسرماده براي

 يسـرما  مـار یت يسوخ برا يهاسهیک نیاستفاده شد. اول یمعمول

ــار 60 ــرما24/5/1394 خیروز در تـ ــار 40 ي، سـ  خیروز در تـ

 خیروز در تـار  20 يسـرما  الاعم براي تیو در نها 13/6/1394

  قرار گرفتند. خچالیدر  2/7/1394

 خچالیاز  یهر سه زمان سرماده يهاسهیهمزمان ک سپس

 ختـه یهـا در آم ، سـوخ 1394مهـر   22 خیخارج کرده و در تـار 

درصـد   30 ،یدرصـد خـاك زراعـ    50 یبا نسبت حجم یخاک

 یکیپالسـت  يهانادرصد ماسه در گلد 20و  دهیپوس یکود دام

 متـر یسـانت 14و ارتفاع  رمتیسانت 16رنگ با قطر دهانه  یمشک

ها به گلخانه منتقل پس از کشت، گلدان درنگیکشت شدند. ب

انجام شد. در دو هفته اول پس از کاشـت هـر    ياریشدند و آب

بار کیروز  هفتتا  پنجبار و پس از آن هر کیروز  پنجتا  سه

 1394در اواسط بهمن  ياریآب نیشدند و آخر ياریها آبگلدان

شـدن   رداجازه داده شد که با شـروع ز  نیاز اانجام شد و پس 

پـژوهش   نیـ وارد دوره خـواب شـوند. در ا   هابرگساره، سوخ

 یو چهـار برگـ   یمانند زمان سبز شدن، دو برگ یشیصفات رو

(بر حسب تعـداد روز پـس از کاشـت)، درصـد      هاشدن سوخ

ها، ارتفـاع بوتـه بـدون گـل، تعـداد، وزن تـر،       شدن سوخسبز

هـا، تعـداد، طـول، وزن تـر، خشـک و      خشک و مساحت برگ

(بر حسب  دهیگلمانند زمان  یشیزا یصفات زیو ن شهیر جمح

 يعمـر گـل رو   ،دهـی گـل تعداد روز پس از کاشت)، درصـد  

ـ بوته، طول، وزن تر و خشـک سـاقه گـل ارز     يشـد. بـرا   یابی

گـانگلو   یتـال یجید سیها از کـول قطر و طول سوخ يریگاندازه

)Guangluيریـ گاندازه براياستفاده شد.  نی) ساخت کشور چ 

 یشکم یمدگآبر يرا در دو سو سیدهانه باز کول ها،سوخقطر 

 يریگاندازه متریهر سوخ قرار داده و قطر سوخ بر حسب سانت

 ریرا باز و از ز سیها دهانه کولطول سوخ يریگشد. در اندازه

ـ ی) آن Noseدماغـه (  يهر سـوخ تـا بـاال    یگاهیصفحه پا  یعن

 ببـر حسـ   شـد، ی) تمـام مـ  Tunicپوشش خشـک ( که  ییجا

ها با استفاده سوخ طیصورت گرفت. مح يریگاندازه متریسانت

 πمحاسـبه شـد کـه در آن     متـر یبرحسب سـانت  πr2از فرمول 

ـ گانـدازه  براي. استها شعاع سوخ rو  14/3برابراست با   يری

 یکـ یاز آون الکتر شـه، یبرگ، گـل و ر  يهاوزن خشک نمونه

شـد.   تفادهاسـ  وسیدرجه سلسـ  72 يساعت با دما 48مدت به

ــدازه   ــتگاه ان ــا دس ــرگ ب ــطح ب ــدل س ــرگ م ــطح ب ــري س   گی

Delta T. Image Devices Co. LTD يشـد. بـرا   يریـ گاندازه 

 يلیتـر میلـی  500 ياشـه یظرف ش کیاز  شهیسنجش حجم ر

ظـرف   يلیتـر میلی 300صورت که تا حجم  نیاستفاده شد. بد

ظرف،  نیدرون ا هاشهیاز افزودن ربا آب مقطر پر شده و پس 

 متـر ی(سـانت  لیتـر میلیبر حسب  عیما افتهی شیحجم افزا زانیم

). براي تجزیـه و  17محاسبه شد ( شهیحجم ر عنوانبهمکعب) 

اسـتفاده   MSTAT-Cافـزار آمـاري   ها از نرمتحلیل آماري داده

 LSDبا آزمـون   پنج درصد شد و میانگین ها در سطح احتمال

  دند.مقایسه ش

  

  بحث و جینتا

  یشیرو يهایژگیو

مشـاهده   انسیـ وار هیـ تجز 4تـا   2 يهـا که در جـدول  همچنان

در اندازه سوخ بر زمـان   یاثر متقابل مدت زمان سرماده شودیم

وزن تر و خشک  ،یو چهار برگ یسبز شدن سوخ، زمان دو برگ

  یک درصـد  در سطح احتمال  شهیها، حجم، طول و تعداد ربرگ
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  مورد استفاده در این پژوهشسه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ سوخ هاي ویژگی .1جدول 

  اندازه بزرگ  اندازه متوسط  اندازه کوچک  هاویژگی

  23/4  68/3  28/3  متر)طول سوخ (سانتی

  00/4  34/3  97/2  متر)قطر سوخ (سانتی

  55/12  68/10  60/9  متر)محیط سوخ (سانتی

  42/26  80/16  30/12  وزن سوخ (گرم)

  

ها، تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مدت زمان سرمادهی در اندازه سوخ بر زمان و درصد سبز شدن سوخ نتایج . خالصه2جدول 

  زرین پاییزهبرگی و چهار برگی بوته جام زمان دو

  برگی چهار زمان

 (تعداد روز پس از کاشت)

  برگی دو زمان

 (تعداد روز پس از کاشت)

 شدن سبز درصد

  هاوخس

 شدن سبز زمان

 هاسوخ

درجه 

 آزادي
 تغییرات منابع

 دهیسرما 3 533/79** 86/15**  205/24** 555/15**

**3/45 **46/66 ns9/71  **9/50 2 اندازه سوخ  

**50/68 **23/51 ns15/8 **8/63 6  سرمادهی× اندازه سوخ 

 خطا 24 0/28 0/45 3/17 4/18

  یراتضریب تغی - 37/5 35/6 47/12 45/10

ns، * دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد معنیو  دارغیر معنی ترتیب: به **و  

  

  تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مدت زمان سرمادهی در اندازه سوخ بر ارتفاع بوته بدون گل،  نتایج . خالصه3جدول 

  زرین پاییزهها در بوته جاموزن تر، خشک، سطح و تعداد برگ

 ادتعد

 هابرگ
 بدون گل  بوته ارتفاع ها برگ تر وزن ها برگ وزن خشک  هاسطح برگ

درجه 

 آزادي
 تغییرات منابع

ns3/483 *89/16 **0/21  **1/03 **44/72 3 سرما دهی 

ns4/991 *63/6 **0/18 **7/51 *37/45 2  اندازه سوخ 

ns0/264 *3/01 **0/01  **0/68 *1/19 6  سرمادهی× اندازه سوخ 

 خطا 24  2/15 1/083 0/01 6/77 1/035

  ضریب تغییرات - 44/7 69/23  20/19 60/14 67/20

ns، * دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد دار و معنیترتیب غیر معنی: به **و  

 
خشک، حجم، طول و تعداد تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مدت زمان سرمادهی در اندازه سوخ بر وزن تر،  نتایج خالصه .4جدول 

  زرین پاییزهریشه در بوته جام

 وزن ترریشه  ریشه  وزن خشک حجم ریشه ریشه طول ریشه تعداد
درجه 

 آزادي
 تغییرات منابع

 سرما دهی 3 7/55** 0/07** 7/44** 133776/92** 969/08**
 اندازه سوخ  2 2/3** 0/009** 0/7** 5397/46** 33/68**
**20/53 **18097/51 **0/82 ns0/003 ns0/12 6 سرمادهی × اندازه سوخ 

 خطا 24 0/083 0/002 0/083 784/083 40/333

  ضریب تغییرات - 16/11 81/13 64/21 89/11 54/17

ns، * دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد دار و معنیترتیب غیر معنی: به **و  
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پـنج   احتمـال  و بر ارتفاع بوته بدون گل و سطح برگ در سـطح 

 در سطح يداریمعن طوربهبود. درصد سبز شدن  داریمعن درصد

 یاثر ساده مدت زمان سـرماده  تأثیرتنها تحت  یک درصد احتمال

ـ    کدامچی). ه2قرار گرفت (جدول  بـر   يداریاز فاکتورهـا اثـر معن

 طـور بـه  شـه ی). وزن تر و خشـک ر 3تعداد برگ نداشتند (جدول 

مـدت   دهاثرسا تأثیرتحت  یک درصد الدر سطح احتم يداریمعن

  ).4و اندازه سوخ قرار گرفتند (جدول  یزمان سرماده

) مشاهده شـد  2(جدول  انسیوار زیکه در جدول آنال همچنان

ـ    یتنها اثر ساده مدت زمان سرماده  داریبر درصد سـبز شـدن معن

بـر درصـد سـبز     یمختلف سـرماده  يهااثر مدت زمان جیشد. نتا

 جــزبــه مارهــای) نشــان داد کــه در همــه ت2شــدن ســوخ (شــکل 

روز  60 یسبز شدند. در سرماده هاروز، همه سوخ 60 یسرماده

 يداریدرصد بود که تفاوت معنـ  89/87 هامقدار سبز شدن سوخ

  ).  2داشت (شکل  مارهایت ریبا سا

 یاثـر متقابـل انـدازه سـوخ و سـرماده      نیانگیـ م سهیمقا جینتا

تعـداد   ،یمدت زمان سـرماده  شیابا افز دهدی) نشان م5(جدول 

هـا و  انـدازه سـوخ   شی. با افـزا افتی شیافزا زیروز تا سبز شدن ن

تعداد روز از کاشـت سـوخ تـا سـبز شـدن       یمدت زمان سرماده

روز  60 یادهبـا انـدازه متوسـط و ســرم    يهــاشـد. سـوخ   شـتر یب

روز پــس از کاشــت) را  42/22زمــان تــا ســبز شــدن ( نیشــتریب

روز پس از کاشـت) را   41/1زمان سبز شدن ( نیاند و کمترداشته

بـدون   مـار یداشـتند کـه بـا ت    یبـزرگ بـدون سـرماده    يهاسوخ

ـ    گـر ید يهاو اندازه یسرماده نداشـت   يداریسـوخ تفـاوت معن

 يهـا بـه سـوخ   سـبت بزرگ و متوسط ن يها). در سوخ5(جدول 

 یتا به حالـت دو و چهـار برگـ    دیطول کش يشتریبکوچک، زمان 

روز)  75/22( یزمان از کشت تـا حالـت دو برگـ    نیشتریبرسند. ب

 ریمشاهده شد که با سـا  یروز سرماده 60متوسط با  يهادر سوخ

در  یبود. در سوخ با اندازه متوسط بدون سرماده داریمعن مارهایت

کـه بـا    دیرسـ  یبه حالـت دو برگـ   اهیروز) گ 41/3زمان ( نیکمتر

زمـان   نیشتری). ب5داشت (جدول  يداریتفاوت معن مارهایت ریسا

روز) در  6/34( یبوتـه بـه چهـار برگـ     دنیاز کشت سوخ تا رسـ 

روز مشـاهده شـد.    60 یاندازه کوچـک سـوخ بـا سـرماده     ماریت

پـس   یبه حالت چهار برگ دنیرس يروز) برا 58/9زمان ( نیکمتر

با اندازه کوچک سـوخ بـود    اهدش ماریاز کشت سوخ، مربوط به ت

و انـدازه   یسـوخ بـدون سـرماده    انـدازه متوسـط   يمارهایکه با ت

ـ   40 یکوچک سوخ بـا سـرماده   نداشـت   يداریروز تفـاوت معن

 نیشـتر یب ،یبا اندازه متوسط بدون سـرماده  يها). سوخ5(جدول 

ـ ) را تولمتـر یسانت 26/23ارتفاع بوته بدون گل ( کردنـد کـه بـا     دی

متوسط و بزرگ بـا   يهاو سوخ یبدون سرماده زرگسوخ ب ماریت

کوچـک   يهانداشت. سوخ يداریروز، تفاوت معن 20 یسرماده

  ارتفـــاع بوتـــه بـــدون گـــل  نیروز، کمتـــر 60 یبـــا ســـرماده

  ).5) را داشتند (جدول متریسانت 94/15(

بـزرگ   يهـا که سـوخ  دهدینشان م 6جدول  نیانگیم سهیمقا

گــرم)، وزن  9/5وزن تــر بــرگ ( نیشــتریروز ب 40 یبــا ســرماده

مربع) را متریسانت 72/20( گرم) و سطح برگ 90/0خشک برگ (

انـدازه   ماریگرم) مربوط به ت 68/2ها (وزن تر برگ نیدارند. کمتر

 يهـا ). سـوخ 6روز بـود (جـدول    60 یکوچک سوخ با سـرماده 

وزن خشـک بـرگ را    نیشـتر یروز کـه ب  40 یبزرگ بـا سـرماده  

تفاوت  یمتوسط و بزرگ سوخ بدون سرماده يهاداشتند با اندازه

گـرم)   28/0هـا ( وزن خشـک بـرگ   نیشت و کمترندا يداریمعن

روز بـود کـه    60 یاندازه سوخ کوچک با سرماده ماریمربوط به ت

روز، تفــاوت  40 یادهانــدازه ســوخ متوســط بــا ســرم مــاریبــا ت

ها کـه  سطح برگ نیانگیم نیشتری). ب6نداشت (جدول  يداریمعن

 ریروز بـود بـا سـا    40 یبـزرگ بـا سـرماده    يهـا مربوط به سوخ

 60و  20 یانـدازه کوچـک سـوخ و سـرماده     ماریجز تبه ارهامیت

 زینداشـت. همچنـان کـه در جـدول آنـال      يداریروز، تفاوت معن

 تـأثیر شـد، تعـداد بـرگ تحـت      داده) نشـان  3(جـدول   انسیوار

 آنهـا اثر سـاده   ایو اندازه سوخ و  یکنش مدت زمان سرمادهبرهم

مکعـب) در   رمتـ یسـانت  66/3( شهیحجم ر نیشتریقرار نگرفت. ب

 ریدسـت آمـد کـه بـا سـا     بـه  یکوچک سوخ بدون سرماده ماریت

 49/0( شـه یحجـم ر  نیداشت و کمتـر  يداریتفاوت معن مارهایت

روز  60 یسـوخ کوچـک و سـرماده    مـار ی) در تعبمک متریسانت

 کیـ  يهـا شـه یمجموع طـول ر  نیشتری). ب6مشاهده شد (جدول 

سـط سـوخ بـدون    انـدازه متو  مـار ی) در تمتـر یسانت 8/409سوخ (

کوچک و بزرگ آن تفاوت  يهاآمد که با اندازه دستبه یسرماده

 ) مربـوط  متریسانت 34/63( شهیطول ر نینداشت. کمتر يداریمعن
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حروف متفاوت  .زرین پاییزههاي مختلف سرمادهی همراه با تیمار شاهد (بدون سرمادهی) بر درصد سبز شدن سوخ جام. اثر زمان2شکل 

  .است LSDآزمون  پنج درصد احتمال دار تیمارها در سطحنده اختالف معنیدهشانن

  

 ، دو برگی و چهار برگی سوخاندازه سوخ بر زمان سبز شدنمدت زمان سرمادهی در مقایسه میانگین اثر متقابل نتایج . 5جدول 

  زرین پاییزهو ارتفاع بوته بدون گل در هر بوته جام 

مدت زمان 

  سرمادهی

اندازه 

  سوخ

سوخ  شدن زمان سبز

  پس از کاشت) (تعداد روز

  دو برگی زمان

  پس از کاشت) (تعداد روز

  چهار برگی زمان

  پس از کاشت) (تعداد روز

  بدون گل ارتفاع بوته

  متر)(سانتی

بدون 

  سرمادهی

 h2/17 8/42f 9/58f 20/46bcd  کوچک

 h1/41  3/41g 10/08ef 23/26a  متوسط

 h1/42  12/58e 13/42e 22/69ab  بزرگ

  سرمادهی

  روز 20

 f6/66  13/50de 19/67d 18/30d-g  کوچک

 g4/92 13/25de 18/92d 21/60abc  متوسط

 f5/92  15/67cd 21/83cd 21/50abc  بزرگ

  سرمادهی

  روز 40

 e75/11  14/58cde 11/75ef 18/69def  کوچک

 e12/50  14/75cde 19/75d 20/06cde  متوسط

 d13/83  16/00cd 19/83d 19/93cde  بزرگ

  سرمادهی

  روز 60

 c08/17 17/19bc 34/60a 15/94g  کوچک

 a42/22  22/75a 30/33a 17/71efg  متوسط

 b00/18  19/33b 24/83c 16/73fg  بزرگ

  د.دار ندارناختالف معنی پنج درصد در سطح احتمال LSDبر اساس آزمون  ،ندهستحرف مشترك  یکهایی که داراي حداقل میانگین ستون هر در

 
 يمارهـا یروز بود کـه بـا ت   60 یسوخ کوچک با سرماده ماریت به

 یروز و سوخ متوسـط بـا سـرماده    40 یسوخ کوچک با سرماده

 نیشـتر ی). ب6نداشـت (جـدول    يداریمعن يروز تفاوت آمار 60

و اندازه  یبدون سرماده ماریعدد) در ت 42/50سوخ ( شهیتعداد ر

و بزرگ سـوخ   چککو ياهآمد که با اندازه دستبهمتوسط سوخ 

ـ   20 یسه اندازه سوخ در سـرماده  زیآن و ن  داریروز تفـاوت معن

عـدد) در   83/22هـر سـوخ (   يازابه شهیتعداد ر نینداشت. کمتر

آمـد.   دسـت بـه روز و انـدازه متوسـط سـوخ     40 یسرماده ماریت

ــان کــه در جــدول  ــال 3همچن ــوار زیآن ــر  انسی مشــاهده شــد، اث

ـ  یکنش مدت زمـان سـرماده  برهم   سـوخ بـر وزن تـر و     دازهو ان
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 طول، حجمها، بر وزن تر، خشک و سطح برگاندازه سوخ ی در سرمادهمدت زمان مقایسه میانگین اثر متقابل نتایج . 6جدول 

  زرین پاییزهو تعداد ریشه در هر بوته جام 

مدت زمان 

  سرمادهی

اندازه 

  سوخ

 هاوزن تر برگ

  (گرم)

  هابرگ خشکوزن 

  (گرم)

  هاگبر  سطح

  )متر مربعسانتی(

  حجم ریشه

  )متر مکعبسانتی(

  طول ریشه

  )مترسانتی(
  تعداد ریشه

  بدون

  سرمادهی

 4/03bc 0/67bcd 17/75ab 3/66a 397/40a 44/83a  کوچک

 4/84ab 0/86ab 20/21a 2/63b 409/80a 50/42a  متوسط

 5/19ab 0/76ab 20/72a 1/75c 384/60a 48/75a  بزرگ

  سرمادهی

  زرو 20

 4/03bc 0/51cde 14/56bc 1/25d 309/40b 40/58ab  کوچک

 4/43abc 0/70bc 16/59abc 1/00def 310/90b 40/92ab  متوسط

 4/93ab 0/70bc 17/95ab 0/81d-g 148/50d 43/17ab  بزرگ

  سرمادهی

  روز 40

 3/72bc 0/48de 18/52ab 1/02def 76/08e 25/83cd  کوچک

 3/94bc 0/47ef 18/99a 0/67fg 203/60c 22/83d  متوسط

 5/90a 0/90a 20/19a 1/19de 230/40c 28/17cd  بزرگ

  سرمادهی

  روز 60

 2/68c 0/28f 13/06c 0/49g 63/34e 26/27cd  کوچک

 4/27abc 0/50de 18/21ab 0/75efg 95/08e 33/75bc  متوسط

 4/77ab  0/57cde 17/20abc 0/79d-g 191/90cd 28/92cd  بزرگ

  دار ندارند.اختالف معنی پنج درصد در سطح احتمال LSDبر اساس آزمون  ،ندهستحرف مشترك  یکهایی که داراي حداقل یانگینم ستون هر در

  

وزن  نیشـتر یب ،ینبود. در اثر ساده سـرماده  داریمعن شهیخشک ر

دسـت آمـد   ) بهیشاهد (بدون سرماده ماریدر ت شهیتر و خشک ر

). 8و  7 يهـا داشتند (جدول يداریتفاوت معن مارهایت ریکه با سا

 شـه، یبر وزن تر و خشـک ر  ییتنهادر اثر اندازه سوخ به نیهمچن

دسـت آمـد و   متوسـط و بـزرگ بـه    يوزن در انداره هـا  نیشتریب

  ).8و  7 يهابود (جدول داریبا اندازه کوچک معن آنهاتفاوت 

سـوخوار   دیـ جد يهـا گونه ییسرما ازین یگام در بررس نیاول

شـامل   اینکـه اسـت   ییآب و هوا طیاز لحاظ شرا آنها أدمب نییتع

مربـوط بـه منـاطق     آنهـا  مبـدأ  اینکـه  ایـ و  شوندیمناطق معتدله م

 یبـوم  زهییپـا  نیـ زرجـام  اینکـه ). با توجه بـه  8( است يریگرمس

 شیبـا افـزا   رودیگمان مـ  نیبنابرا است المیمناطق معتدله استان ا

 بـراي شـده و   یخواب نسب کیدما در اواخر بهار و تابستان وارد 

 سـه یبـه سـرما داشـته باشـد. در مقا     ازیخواب ن نیبرطرف شدن ا

 دیـ سوخوار تحت کشت و کـار، با  اهانیگ گریبا د زهییپا نیزرجام

 تـا بـوده و   یگونه وحشـ  نینکته را مدنظر داشت که چون ا نیا

رشـد کـرده    یمتفـاوت  ییآب و هـوا  طیحاال هر ساله تحت شرا

. در استمختلف  يمارهایبه ت یمتفاوت يهاخپاس يدارا نیبنابرا

ــد ممکــن اســت   راســتا دال و همکــاران نیهمــ گــزارش کردن

بـا حالـت    سـه یسوخوار در زمان کشـت در مقا  دیجد يهاگونه

متفـاوت را نشـان    یکیولـوژ یزیف يهـا ، پاسـخ آنها مبدأو  یعیطب

ــد ( ــه). 8دهن ــوانب ــن ع   عن ــه سوس ــا آنک ــه ب ــنمون ــاك دی   پ

)Lilium longiflorumجنوب ژاپن است،  يریگرمس ریجزا ی) بوم

 هفـت تـا   دورفع خـواب سـوخ آن    يمناسب برا ياما امروزه دما

مـدت   شی). در پژوهش حاضر بـا افـزا  8( است وسیدرجه سلس

ـ ن دنتعداد روز تا سبز ش ،یزمان سرماده و در  افـت ی شیافـزا  زی

با اندازه کوچـک و   يهابا اندازه متوسط نسبت به سوخ يهاسوخ

ـ    دیطول کش يشتری، زمان ببزرگ دو انـدازه   نیتا سـبز شـوند و ب

وجود نداشـت امـا در    يداریتفاوت معن اینکهکوچک و بزرگ با 

ها آورده نشـده  بود (داده شتریزمان ب نیبا اندازه بزرگ، ا يهاسوخ

نشان داده شده که  دیرقم سف ولیما، در گال جی). برخالف نتاستا

بـا   سـه ی) در مقامتـر یسـانت  6/5تا  1/5تر (با قطر بزرگ يهاپداژه

ــداژه ــاپ ــر  کوچــک يه ــا قط ــر (ب ــا  1/4ت ــانت 5/4ت ــریس  ) در مت



  و ... )Sternbergia lutea( زهییپا نیزرجام ییسرما ازین یبررس
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  زرین پاییزهدر هر بوته جام اندازه سوخ بر وزن تر ریشه سوخ (گرم) ی درسرمادهمدت زمان مقایسه میانگین اثر متقابل نتایج  .7جدول 

 میانگین بزرگ متوسط کوچک 

  a40/3  a06/4  a 50/4  A82/3 شاهد

  a80/1  a68/2 a16/3  B55/2 روز 20سرمادهی 

  a00/2 a36/2  a77/2  B38/2  روز 40سرمادهی 

  a25/1 a78/1  a79/1  C61/1 روز 60سرمادهی 

   B09/2  A72/2  A94/2 میانگین

 .اختالف معنی دار ندارند پنج درصد در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

  

  زرین پاییزهبر وزن خشک ریشه سوخ (گرم) در هر بوته جاماندازه سوخ  ی درسرمادهمدت زمان متقابل مقایسه میانگین اثر نتایج  .8دول ج

 میانگین بزرگ متوسط کوچک 

  a41/0  a42/0   a46/0  A43/0 شاهد

 a34/0  a33/0 a33/0  B33/0 روز 20سرمادهی 

  a 21/0 a27/0  a27/0  C52/0 روز 40سرمادهی 

  a16/0 a27/0  a26/0  C23/0 روز 60سرمادهی 

   B28/0  A33/0 A33/0 میانگین

 .اختالف معنی دار ندارند پنج درصد در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون میانگین

 
 زهییپـا  نیزردر جام نی). همچن6اند (سبز شده يمدت زمان کمتر

 100 طـور بـه  گـر یف دو اندازه دبا اندازه متوسط برخال يهاسوخ

تفـاوت   اینکهدو اندازه کوچک و بزرگ با  نیدرصد سبز شدند، ب

با اندازه بزرگ درصـد   يهااما در سوخ ،وجود نداشت يداریمعن

ما  جیبود (داده ها آورده نشده است). همسو با نتا شتریسبز شدن ب

) درصـد  .Polianthes tuberosa L( میگزارش شده که در گل مر

) در متریسانت چهارتا  سهتر (با قطر بزرگ يهاشدن در سوخ زسب

ـ تر (کمتـر از  کوچک يهابا سوخ سهیمقا  شـتر ی) بمتـر یسـانت  کی

مـا گـزارش    جیمطابق با نتا گرید یدر پژوهش نی). همچن2است (

 يهـا با پداژه سهیبا اندازه بزرگ در مقا يهاپداژه ول،یشده در گال

ـ   ـ همتوسط و کوچک، درصـد جوان ). 25شـتر بـوده اسـت (   یب یزن

بـا انـدازه بـزرگ،     يهـا در پـژوهش انجـام شـده سـوخ     نیهمچن

کـه   یانـد در حـال  تعداد روز تا زمان سبز شدن را داشـته  نیشتریب

 نیـ زمان رشد کردنـد کـه ا   نیبا اندازه کوچک در کمتر يهاسوخ

 ینیزمبی)، س23در گل الله ( گرید يهاپژوهش يهاافتهیبا  جینتا

ــ ــنفش ( نیریش ــ) و در Dioscorea alata L.) (26ب ــگ کی  اهی

ــام الشــنال گــریســوخوار د ــه ن ) Lachenalia aloides) (15( ایب

 يهـا تا سبز شـدن در سـوخ   يتعداد روزها اینکهداشت.  رتیمغا

توانـد  می ،است شتریبا اندازه متوسط و کوچک ب سهیبزرگ در مقا

ـ ا رتـر یال دنشاسته به قند و انتقـ  رترید یبخشمربوط به تحرك  نی

باشـد کـه    یگـاه یصفحه پا يرو يها به جوانه مرکزد از فلسموا

 افتـد یاتفاق م ترعیتر سربا اندازه کوچک يهارخداد در سوخ نیا

به احتمال هرچه  نی. افزون بر اشودیم ترعیو سبب سبز شدن سر

 کیزیتر شود مـواد بازدارنـده رشـد ماننـد آبسـ     اندازه سوخ بزرگ

شـده   تـر عیو مانع سبز شدن سر است شتریب آنها ) درABA( دیاس

سـوخوار   اهـان یما، گـزارش شـده کـه در گ    جیاست. برخالف نتا

مرطـوب، منجـر    يدر معرض سرما يارهیذخ يهااندام يریقرارگ

 جـه یشـده و در نت  آنهـا در  GA شیو افـزا  ABA زانیبه کاهش م

ـ  عنوانبه. ابدییم شیافزا يارهیاندام ذخ یزنسرعت جوانه در  المث

 چهـار  يدمـا  مـار ی) تLilium rubellumگونـه گـل سوسـن (    کی
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ــا کــاهش غلظــت  وسیدرجــه سلســ از  یکــیدر ســوخ  ABAب

پـور و  حسـن  نی). همچن29( استمناسب رشد  يهاکنندهکیتحر

در  وسیدرجـه سلسـ   چهـار  نییپـا  يگزارش کردند دما همکاران

 ببسـ  يدر گل نرگس هلنـد  وسیدرجه سلس 23 يبا دما سهیمقا

مـا   جی). همسـو بـا نتـا   13در سبز شـدن آن شـده اسـت (    عیتسر

 صـورت بهدست آمده ) بهBulblets( يهاگزارش شده در سوخک

)، Fritillaria meleagris( يماراز الله واژگون کله ياشهیدرون ش

بـر   یاثـر منفـ   ،وسیدرجـه سلسـ   چهـار  يسـرما  ادیمدت زمان ز

). در پـژوهش  22(خواهد داشت  شهیها و رشد رسوخ یزنجوانه

بـه دو و چهـار    دنیزمان الزم تا سبز شدن و رسـ  ،یما با سرماده

ـ تفاوت مربـوط بـه ن   نیا ادیکه به احتمال ز افتهی شیافزا یبرگ  ازی

 يهاچون سوخ نی. افزون بر ااست زهییپا نیزرجام نییپا ییسرما

ماه کشـت  شده در مهر یسرماده يهاشاهد همزمان با سوخ ماریت

اتـاق   يشاهد در انبار بـا دمـا   يهاکه سوخ یزمان دتم اند وشده

درون  یشیرو يساختارها نیبنابرا ،است بوده شتریاند بقرار گرفته

ـ انـد و بـا کشـت سـوخ و انجـام آب     رشـد کـرده   شتریسوخ ب  ياری

سبب شـده کـه    آنهازودتر سبز شدن  نیاند. همبالفاصله سبز شده

و طـول   ماد، حجـ ارتفاع بوته بدون گل، وزن تـر و خشـک، تعـد   

باشد. در واقع با زودتر سـبز   شتریب دهیسرما ند يهادر سوخ شهیر

داشته و با فتوسـنتز   يشتریرشد ب زانیم نیزرشدن سوخ، بوته جام

شده و جهت  دیها تولدر برگ يشتریب يهاالتیمیآس زانیم شتریب

 سـه یمصـرف شـده اسـت. در مقا    هاشهیرشد ر یرشد بوته و حت

ذکر شـده   یشیموارد صفات رو شتریلف سوخ در بمخت يهااندازه

مـا،   جیداشتند. همسو با نتـا  يبهتر تیتر وضعبزرگ يهادر سوخ

تر در بزرگ يهاارتفاع بوته در سوخ میگزارش شده که در گل مر

). بدون شک هر چه 2است ( شتریتر بکوچک يهابا سوخ سهیمقا

ماننـد   آن يارهید ذخموا زانیم ،تر باشدبزرگ يارهیاندازه اندام ذخ

کـه سـرعت    شـود یسوخ سبب مـ  یبوده و سرماده شترینشاسته ب

 زانیـ م شیدنبـال آن بـا افـزا   و بـه  ابدی شیآن در سوخ افز هیتجز

خواهـد   يتـر سوخ رشـد مناسـب   ها،دراتیکربوه یتحرك بخش

 شـتر یوزن تر ب لیگفت دل توانیم نانیبا اطم نی). بنابرا18داشت (

ـ ا شـتر یب وزنگ مربوط بـه  بزر يهابرگ در سوخ هـا و  سـوخ  نی

به  نی. همچناست شتریدنبال آن رشد بهآن و ب شتریب ییغذا رهیذخ

بـزرگ بـا توجـه بـه بـزرگ بـودن صـفحه         يهااحتمال در سوخ

 شـتر یب ییجذب آب و مـواد غـذا   ها،شهیبودن ر شتریو ب یگاهیپا

ها شده اسـت.  وزن تر و خشک برگ شیسبب افزا نیابوده و بنابر

بـا   سـه یبا اندازه بـزرگ در مقا  يهازعفران پداژه رزارش شده دگ

). 5هسـتند (  يشـتر یوزن تر و خشک برگ ب ياندازه کوچک دار

ـ تعداد بـرگ   اینکهاحتماال با توجه به  اسـت   یکـ یصـفت ژنت  کی

کـنش انـدازه سـوخ و مـدت زمـان      اثر سـاده و بـرهم   تأثیرتحت 

کـه   دهگزارش ش ،جهینت نیقرار نگرفته است. همسو با ا یسرماده

). 15بر تعداد بـرگ نـدارد (   يداریاثر معن ایاندازه سوخ در الشنال

ـ    ياثر سرما در گل نرگس هلند نیهمچن  داریبر تعـداد بـرگ معن

  ).  13نبوده است (

  

  یشیزا يهایژگیو

ه دمشـاه  انسیـ وار زیآنـال  10و  9 يهـا کـه در جـدول   همچنان

ماننـد زمـان    یسـ مـورد برر  یشیزا يهایژگیدر همه و شود،یم

بوته، طـول، وزن تـر و    يعمر گل رو ،دهیگلدرصد  ،دهیگل

و انـدازه   یخشک ساقه گل، هم اثر ساده مـدت زمـان سـرماده   

 یـک درصـد  در سـطح احتمـال    آنهـا کنش سوخ و هم اثر برهم

  بود. داریمعن

)، در 11(جـدول   یشـ یصـفات زا  نیانگیـ م سهیمقا جینتا طبق

درصـد   100روز،  20 یسـرماده بـا انـدازه بـزرگ بـا      يهـا سوخ

داشت.  يداریتفاوت معن مارهایت ریمشاهده شد که با سا دهیگل

 یکه مدت زمـان سـرماده   ییهادر همه سوخ مار،یت نیبرخالف ا

). از 11(جـدول   ردندنک دیتول یگل چیروز به باال بود ه 40از  آنها

گـل آن و  عمر کم تک ،يسازيتجار براي نیزرگل جام يرادهایا

روز و  20 یسـرماده  مـار ی. در تاسـت وزن کم سـاقه گـل آن    زین

روز)  58/4بوتـه (  يعمـر گـل رو   نیشـتر یاندازه بزرگ سـوخ، ب 

و انـدازه متوسـط سـوخ     یبدون سـرماده  ماریمشاهده شد که با ت

تعـداد   زهییپا نیزر). البته چنانچه در جام11نبود (جدول  داریمعن

ـ دلبه ،نداز آن کنار هم کشت شو يادیز يهابوته ـ   لی  نیفواصـل ب

  دهـی گـل روز دوره  20تـا   15معمول حدود  طوربه، آنها دهیگل
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 دهی تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مدت زمان سرمادهی در اندازه سوخ بر زمان و درصد گل نتایج خالصه .9جدول 

  زرین پاییزهو عمر گل روي بوته در جام

  بوته روي گل عمر

 روز)تعداد (
  دهیرصد گلد

  دهیزمان گل

 روز پس از کاشت)تعداد (
 تغییرات منابع درجه آزادي

 سرمادهی 3 86/15**  11915/53**  24/59**

 اندازه سوخ  2 9/85**  3784/27** 4/52**

 سرمادهی× اندازه سوخ  6 80/15**  1290/50** 3/89**

 خطا 24 0/45  34/72 0/09

  ضریب تغییرات - 35/22  05/18 14/20

    داري در سطح احتمال یک درصدعنینتایج م :**

  

 خالصه تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مدت زمان سرمادهی در اندازه سوخ بر طول، وزن تر و خشک ساقه .10جدول 

  زرین پاییزهدر بوته جام 

 تغییرات منابع آزادي درجه  ساقه گل  طول گل  ساقه تر وزن گل  خشک ساقه وزن

 سرمادهی 3 42/209** 19/3** 008/0**

 اندازه سوخ  2 57/25** 58/0** 001/0**

 سرمادهی × اندازه سوخ 6 23/12** 34/0** 001/0**

 خطا 24 266/0 0/004 001/0

  ضریب تغییرات -  37/12 82/12 62/20

    داري در سطح احتمال یک درصدنتایج معنی :**

 
  ، وزن تر طول، گل روي بوته ، عمردهیدرصد گلو بر زمان  یه سوخ در سرمادهمقایسه میانگین اثر متقابل انداز. 11جدول 

  ییزهزرین پادر هر بوته جامو خشک ساقه گل 

مدت زمان 

  سرمادهی

اندازه 

  سوخ

   دهیگل زمان

  (تعداد روز پس از کاشت)

درصد 

  دهیگل

  گل روي بوته عمر

  روز)تعداد ( 

 گلساقه طول 

  )مترسانتی(

وزن تر 

  ساقه گل

  )گرم(

وزن خشک 

  ساقه گل

  )گرم(

بدون 

  سرمادهی

 3/25c 41/67c 1/33d 5/20d 0/60d 0/03b  کوچک

 5/66b 83/33b 4/25ab 9/74b 1/31b 0/06ab  متوسط

 5/08b 83/33b 3/83b 11/23a 1/39b 0/06ab  بزرگ

  سرمادهی

  روز 20

 5/50b 41/67c 2/16c 6/26c 0/72c 0/03b  کوچک

 3/17c 33/33d 1/33d 5/84cd 0/50d 0/03b  متوسط

 10/83a 100a 4/58a 11/75a 1/63a 0/08a  بزرگ

  اختالف معنی دار ندارند. پنج درصد در سطح احتمال LSDبر اساس آزمون  ،هستندحرف مشترك  یکهایی که داراي حداقل میانگین ستون هر در
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روز،  20 یبا اندازه بـزرگ و سـرماده   يهاخواهند داشت. سوخ

هـر   اشـتند ) را دمتریسانت 75/11طول ساقه گل ( زانیم نیشتریب

با اندازه بزرگ تفاوت  يهاو سوخ یبدون سرماده ماریچند با ت

با  يهاکه سوخ دهدینشان م 8جدول  جینداشتند. نتا يداریمعن

وزن تـر   زانیـ م نیشتریروز ب 20 یسرماده ماریاندازه بزرگ و ت

  ).11جدول گرم) و خشک ساقه گل را دارند ( 63/1(

ـ  دهـی گل اسـت کـه توسـط     يادهیـ چیپ دادیـ رو يسـر  کی

. نـور  شودیکنترل م زابرون یطیزا و عوامل محدرون يهاندیفرا

در  یاتیـ ح يهـا نقـش  زابـرون  یطـ یدو عامل مح عنوانبهو دما 

تحت  دهیگل یآغازش و بلوغ دارند. هرچند چگونگ زش،یانگ

). 1متفـاوت اسـت (   مختلـف  يهـا نور و دما بسته به گونه تأثیر

 شـتر یب دهـی گـل  يهـا نـد یمشخص شده است دمـا فرا  یخوببه

به کـار بـردن    رسدیو به نظر م کندیسوخوار را کنترل م اهانیگ

 د،یـ دوباره درطول فصل رشـد جد  شیاز رو شیپ نییپا يدماها

ـ Forcing( يبر رفع خواب، وادارساز زمـان   نیـی تع نی) و همچن

  داشته باشد.  سوخوار اثر اهانیدر گ دهیگل

 یسـرماده  يمارهـا یمشخص شـد در ت  جیکه در نتا همچنان

مشـاهده نشـد. بـا توجـه بـه       دهـی گـل  گونهچیروز ه 60و  40

درون ســـوخ بـــا  یشـــیزا ياز وجـــود ســـاختارها نـــانیاطم

(شـکل آورده   یدر زمـان شـروع سـرماده    ينـور  کروسکوپیم

ـ اذعـان داشـت کـه دل    تـوان یمـ  نیاست)، بنـابرا  نشده عـدم   لی

 ادیـ ذکـر شـده مربـوط بـه مـدت زمـان ز       ماریدر دو ت دهیلگ

سـبز   رید یباشد. حت یشیزا يو سقط شدن ساختارها یسرماده

به احتمال مربـوط بـه    یمدت زمان سرماده شیبا افزا آنهاشدن 

بـوده باشـد. طبـق     یشیمربوط به فاز رو يشدن ژن ها رفعالیغ

گفت  توانیم ش،یآزما نیا یشیدست آمده از صفات زابه جینتا

سـوخوارها ماننـد اللـه و     گریبا د سهیدر مقا نیزرجامکه سوخ 

ماننـد   ادیبه احتمال ز یحت ایکمتر و  یلیخ يبه سرما ازیسنبل ن

ـ ) نNarcissus tazetta( رازینرگس ش  ياریـ آن بـه سـرما اخت   ازی

ـ . به احتمـال ز است) یرالزامی(غ بـا زرد شـدن    اهیـ گ نیـ در ا ادی

 یکیآناتوم راتییتغ لهبالفاص ش،یسال پشاخساره در اواخر بهار 

و  شـود یمـ  لیسال بعد تکم يدرون سوخ برا یشیو زا یشیرو

در صـورت   زییساختارها رشد کرده و در پا نیدر طول تابستان ا

 رازیخنک گل خواهند داد. در نرگس ش يو هوا یوجود بارندگ

گزارش شـده   ،است زهییپا نیزرمشابه جام يکه از لحاظ فنولوژ

 25آن  نهیباال (به يتوسط دما یشیزا يهااندامغازش و نمو که آ

و  افتـه ی عی) در اواخر بهار و تابستان تسـر است وسیدرجه سلس

در آن شـده و   ریسـبب تـاخ   وسیدرجه سلسـ  30و  20 يدماها

 کنـد یکامـل از آن ممانعـت مـ    طوربه وسیدرجه سلس 12 يدما

 چهار يماروز سر 20که  یبزرگ يها). در پژوهش ما، سوخ21(

 يهـا با سـوخ  سهیکرده بودند در مقا افتیرا در وسیسلس رجهد

داشـتند. اعتقـاد    یدهدرصد گل 100سرما،  افتیبزرگ بدون در

 يهـا دراتیـ کربوه شیسـبب افـزا   نییپـا  ياست که دما نیبر ا

 هـا دراتیـ کربوه زانیـ و هرچنـد کـه م   شودمیمحول در سوخ 

در  جمـع، ند امـا بـا ت  نقش ندار دهیگلدر کنترل  میمستق طوربه

تجمـع   نـد ی). بـا فرا 7هستند ( مؤثر اهیسوخ و رشد گ یزنجوانه

) و 20( کندیم دایآزاد هم کاهش پ ABA زانیقندها در سوخ، م

هـا  باال بـرود. پـژوهش   اهیدر گ دهیگلدرصد  لیدل نیبه ا دیشا

شدن ساقه گل الله نقش  لیطو يهاندیدر فرا GAنشان داده که 

سـرما در   ماریساقه گل با اعمال ت لطو شیلت افزا). ع18دارد (

شاهد، به احتمال سـرما سـبب فعـال شـدن      يهابا سوخ سهیمقا

شده و این هورمون بـا تحریـک و تسـریع     GA وسنتزیب يهاژن

سـبب   آنهـا اي، افزایش طول یاخته و بزرگ شـدن  تقسیم یاخته

بودن عمر گـل   شتریب لی). دل4شدن ساقه گل شده است ( لیطو

انـد بـه احتمـال    دهیـ روز سرما د 20که  ییهاسوخبوته در  يور

بـا   سـه یهـا در مقا برگ شتریو رشد ب آنها دهیگل ریمربوط به د

 يشتریب یدراتیها مواد کربوهباشد و برگ دهیسرما ند يهاسوخ

  .اند) فرستادهSinkکننده (مصرف کی عنوانبهبه سمت گل 

  

  گیرينتیجه

 یروز مـدت سـرماده   60و  40 يهـا ندر زمـا  اینکهبا توجه به 

 يهـا بوتـه  یشیاز لحاظ رو یمشاهده نشد ول دهیگل گونهچیه

 تـوان یمـ  نیبنـابرا  ،داشتند يترمناسب تیوضع زهییپا نیزرجام

نامناسـب   ،دهیگل براي شتریگرفت اعمال سرما با مدت ب جهینت



  و ... )Sternbergia lutea( زهییپا نیزرجام ییسرما ازین یبررس

  

123  

ـ فیک زینو  یشیرشد رو يبرا ادیاما به احتمال ز است سـوخ   تی

 ریـ تکث یشـ یرو يهابهبود روش يبرا نیسال بعد و همچن يبرا

 يهـا سوخ اینکه. با توجه به خواهد بودمناسب  زهییپا نیزرجام

 ازیـ گفـت کـه ن   تـوان یسرما گل دادنـد، مـ   افتیشاهد بدون در

درصـد   اینکـه  لیبه دل نی. همچنیستن یبه سرما الزام نیزرجام

وزن تـر و   زیـ سـاقه گـل و ن   ولبوته، ط يعمر گل رو ،دهیگل

 افـت یروز سـرما را در  20کـه   ییهـا خشک ساقه گل در سـوخ 

انـد  نکـرده  افـت یکه سرما را در ییهابا سوخ سهیاند در مقاکرده

سرما سـبب   يگفت که تا حد توانیم نیبوده است، بنابرا شتریب

مدت آن کمتر  دیالبته با ،آن شده است یشیزا يهایژگیبهبود و

 گـر ید يدماهـا  ،يبعد يهاپژوهشبهتر است در  نیباشد. همچن

  شود. بررسیروز  20کمتر از  يهابا زمان
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Abstract 

Autumn daffodil (Sternbergia lutea) is one of bulbous plants from Iran that has potential as an ornamental plant. The 
understanding and control of dormancy and investigation of cold requirement in this plant are critical for its cultivation 
This research was conducted to investigate the effects of duration of cold and the size of bulb on growth, development 
and flowering of autumn daffodil. The experiment was performed as a completely randomized design based on factorial 
design with two factors: the duration of cold (4 °C) at three levels (20, 40 and 60 days) along with control (without 
cooling) and three sizes of bulb (small, medium and big) with 3 replications. After applying the cold and planting the 
bulbs in September 2015, vegetative and reproductive variables were measured. Results indicated that the interaction 
between cold duration and the different sizes of bulbs had a significant effect on most of the measured vegetative and 
reproductive characteristics. By applying the cold treatment, the numbers of days to sprouting and two, four and five 
leaves stages were increased. The highest amounts of leaf area, fresh and dry weights were obtained with big bulb and 
40 days of bulb cooling. Parameters such as volume, length, and number, fresh and dry weights of bulb roots were 
higher in bulbs that had been kept a way from cooling. The highest of flowering percentage, flower longevity on the 
bush, flowering stem height, fresh and dry weights were obtained in big bulbs with 20 days of bulb cooling. Flowering 
was not observed in 40 and 60 days of bulb cooling. According to the results of this research, it can be concluded that 
autumn daffodil bulb has a little cold requirement or the cold requirement is not obligatory. According to the results 
obtained, the treatment of 20 days of cooling with the big size of bulb is recommended although further research is 
needed to investigate the dormancy status of the bulb in terms of physiological, biochemical and molecular aspects. 
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