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  ايران).Crocus Sativus L(اثر تنش شوري بر ظرفيت فتوسنتزي سه توده بومي زعفران
   3، خسرو منوچهري کالنتري2مود ، علي اکبر مقصودي1*محمود غالمي توران پشتي

  چكيده 
ه از شهرستان  بومي سه توده ،در اين تحقيق به منظور بررسي اثر تنش شوري بر ظرفيت فتوسنتزي گياه زعفران          اد هاي    آ ردوس و تربت  ، گناب  ف

سه   مورد ds/m 12 و 9 ،6 ،3 ،0 الکتريکي  مقادير هدايت با  آب آبياري شوري اثر تحت،آوري شده بودند  حيدريه جمع    رار  مقاي د ق ايش   . گرفتن ن آزم اي
د  هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود که ترکيبات سطوح توده بومي و شوري در آنها به صورت تصادفي ت       از نوع بلوک   ده بودن  در طول دوره  .وزيع ش

وايي، غلظت   ، محتوي نسبي آب برگ  ها   طول برگ  ،ها  آزمايش تعداد برگ   ل ها، وزن خشک اندام ه ه    برگ  در a ،bهاي    آلروفي داد کل بن داد    ، تع ا، تع ه
ه يش از  بن اي ب ه5ه انگين وزن بن رم و مي دازه  گ ا ان د ه ري ش ه. گي ونده در بن ا ش دهاي احي ان غلظت قن رگ اه در پاي ت  و ب وان شاخص ظرفي ه عن ا ب ه

د   . يابد ها در اثر افزايش شوري آب آبياري کاهش مي   هاي احيا شونده در بنه      نتايج نشان داد که غلظت قند     . گيري شد   فتوسنتزي گياه اندازه   ره قن کاهش ذخي
زايش شوري، سطح          ن. تواند به علت کاهش سطح فتوسنتزکننده و يا کاهش ظرفيت فتوسنتزي گياه باشد        ها مي   در بنه  ا اف ه ب شان داد ک ايش ن ن آزم ايج اي ت

زيم  رنگدانه(توان از آنها به عنوان ابزار  ظرفيت فتوسنتزي بستگي به عوامل متفاوتي دارد که به طور کلي مي      . يابد  فتوسنتزکننده کاهش مي   ا  ها و آن و ) ه
ها ممکن است     آبياري قرار نگرفته است بنابر اين کاهش غلظت قند در بنهها تحت اثر شوري آب در اين آزمايش غلظت کلروفيل. برد  محيط فتوسنتز نام  

ه فتوسنتز در     هاي موثر در فتوسنتز و يا ناشي از مساعد نبودن شرايط محيطي براي فعاليت    ناشي از کاهش ميزان غلظت آنزيم      وط ب هاي متابوليکي مرب
سبي آب برگ          به نظر مي  . گياه باشد  وي ن ا ک     رسد کاهش محت ا، ب اال سرعت واکنش    ه ا را کاهش   اهش آب سلول، احتم سته    ه ين باعث ب شدن   داده و همچن
ه است    در نتيجه ميزان توليد قند و نهايتا وزن تر بنه         . ها و کاهش سرعت فتوسنتز شده است        روزنه ايش       . ها کاهش يافت ورد آزم ومي م وده ب ين سه ت در ب

ي            غالبا توده بومي گناباد شرايط رشد بهتري داشته ولي فق          ري معن وده ديگر برت ه دو ت سبت ب داري  ط از نظر تعداد کل برگ و وزن خشک اندام هوايي ن
ي   شده در بنه   اما از لحاظ ميزان قند ذخيره     . داشته است  وده  ها اختالف معن ا وجود نداشته است     داري در ت ه نظر مي   . ه رين عامل در کاهش      ب رسد مهمت

  .غلظت قند، کاهش محتوي نسبي آب برگ باشد
  زعفران، شوري، فتوسنتز، رنگدانه، قند : ات کليديکلم

  
Salt stress effect on the photosynthetic capacity of three Iranian saffron (Crocus 

Sativus L.) clones. 
Mahmood gholami touran poshti4, ali akbar maghsoudi moud5, khosro manoochehri kalantari6  

Abstract 
In order to study the effect of salt stress on the photosynthetic capacity of saffron, three clones which were collected 
from Gonabad, Ferdows and Torbat Heydarieh, were compared in terms of growth characteristics under different 
saline conditions. Saline water with 0, 3, 6, 9 and 12 ds/m was applied to the pots. The experiment was a randomized 
complete block design with three replications All combination of the factors were randomly distributed in each block. 
During the plant growth leaf number, leaf length, relative water content, shoot dry weight, chlorophyll content (a and 
b), number of corms, number of corms weighting more than 5 grams and mean corm weight were measured. At the 
end of the experiment reduced carbohydrate concentration in the corms and leaves were also measured. Results 
showed that reduced carbohydrate concentration decreases as the salinity increased .Decreasing the sugar 
concentration in the corms may be due to reduced photosynthetic area (leaves) and/or reduced photosynthetic 
capacity of the leaves. Results also showed that as salinity increases, photosynthetic area also increase. 
Photosynthetic capacity depends on different factors such as pigments and enzymes concentration activity. In this 
study chlorophyll concentration was not affected by salinity. Therefore, decreasing sugar concentration in the corms 
may be due to decreasing the level of enzymes and/or the effects of environmental stresses on photosynthetic 
reactions. It seems that probably reducing the relative water content of the leaves, results in the reduced rate of 
photosynthetic reactions. As a result of reduce relative water content stomata may also kept more closed and 
photosynthetic decreased. Among the clones, Gonabad one had the best growth under salt stress condition. It 
produced more number of leaves and dry mater compare to the others. However clones were not different from each 
other in terms of the sugar concentration. It seems that reduced.  
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. اند هايي است آه در سال قبل بوجود آمده کننده عملکرد گياه است، تحت تاثير اندازه بنه ها که تعيين در زعفران، تعداد گل
 و تعداد ها وزن بنه). 1373-1368صادقي، (گيرد   گرم صورت مي8هاي با وزن بيش از  بطوريکه حداکثر گلدهي در بنه
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ها را نيز کاهش خواهد داد و بر گلدهي در سال بعد اثر  بنابر اين هر عاملي که ميزان فتوسنتز را کم کند ذخيره قند در بنه
هايي  شود و کشاورزان مناطق مختلف توده ر ميبا توجه به اينکه زعفران به صورت غيرجنسي تکثي. منفي خواهد گذاشت

هاي ژنتيکي  لذا احتمال دارد که بر اثر گذشت زمان و بروز جهش. را در اختيار دارند که بومي همان مناطق هستند
 هدف از. ها ايجاد شده باشد بطوريکه آنها را نسبت به شرايط منطقه مورد کاشت سازگار کرده باشد هايي در اين توده تفاوت

هاي زعفران به عنوان شاخصي از ظرفيت فتوسنتزي اين  تغييرات غلظت قند در بنهاين پژوهش در مرحله اول بررسي 
  . هاي احتمالي مقاوم به شوري است هاي مختلف آب آبياري و در مرحله بعد شناسايي ژنوتيپ گياه تحت اثر شوري

  ها  مواد و روش
 در دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر 1382طي پاييز و زمستان سال سه توده بومي زعفران، در آزمايشي گلداني 

 .هاي کامل تصادفي با سه تکرار و به صورت آزمايشات فاکتوريل مورد مقايسه قرار گرفتند کرمان، در قالب طرح بلوک
هايي که  بياري گلدانبه عنوان سطوح شوري براي آds/m 12و 9، 6، 3، 0 با هدايت الکتريکي ي کلرور سديمها محلولاز 

. کاري گناباد، فردوس و تربت کشت شده بودند مورد استفاده قرار گرفتند در آنها سه توده بومي تهيه شده از مناطق زعفران
ها در زير يک محافظ باران که اطراف آن باز و هواي کافي در زير آن  ها در برابر باران، گلدان براي حفاظت گلدان

کردن آنها  ها در انتها پس از جدا وزن خشک برگ و ها ها تعداد برگ پس از کاشت، ارتفاع برگ. تندجريان داشت قرار گرف
محتوي نسبي آب .  شد گيري ها نيز پس از بيرون آوردن آنها از خاک اندازه وزن و تعداد بنه. گيري شد از طوقه اندازه

به عنوان شاخصي از ظرفيت (اي احياء شونده غلظت قنده ،)2001 (7ها با استفاده از روش کايا و همکاران برگ
) 1949 (9با استفاده از روش آرنونb  و aهاي  و غلظت کلروفيل) 1952 (8 نلسون-با استفاده از روش سموگي) فتوسنتزي
ها  براي مقايسه ميانگين.  مورد تجزيه واريانس قرار گرفتندExcell و SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي داده. محاسبه شد

  . استفاده شد% 5اي دانکن و در سطح احتمال  از آزمون چند دامنه
  نتايج و بحث

اما تعداد . داري وجود ندارد ها اختالف معني داد که بين مقادير مختلف شوري از نظر تعداد کل بنه ها نشان مقايسه ميانگين
هاي مولد  ها ناشي از تعداد جوانه ا که تعداد کل بنهاز آنج. يابد  گرم با افزايش شوري آب آبياري کاهش مي5هاي بيش از  بنه

 مادري در سال قبل باشد اما کاهش تعداد  تواند ناشي از شرايط رشد بنه ها مي بنه، در بنه مادري است لذا تعداد کل بنه
ته و گياه مواد ها کاهش ياف دهد که مقدار مواد فتوسنتزي توليدشده در برگ هاي بزرگ در اثر افزايش شوري، نشان مي بنه

رسد گياه از يک مکانيسم سازگاري در شرايط  به نظر مي. فتوسنتزي توليد شده را در تعداد کمتري بنه ذخيره نموده است
ها با افزايش شوري به  دهد که وزن تر کل بنه همچنين نتايج نشان مي. تنش شوري براي حفظ بقاء خود استفاده کرده است

ها به معني کاهش ذخيره قند در آنها  کند زيرا کاهش وزن تر بنه ن مطلب نتايج فوق را تاييد مياي. شدت کاهش يافته است
عالوه بر اين محاسبه غلظت قندهاي . است که خود ناشي از کاهش ظرفيت فتوسنتزي گياه با افزايش شوري محيط است

با توجه به اينکه قندهاي احيا شونده اولين . ه استها کاهش يافت احيا شونده نشان داد که با افزايش شوري، غلظت قند در بنه
دهنده کاهش ظرفيت فتوسنتزي با افزايش  تواند نشان باشند بنابراين کاهش آنها مي مواد توليد شده در جريان فتوسنتز مي

ا کاهش تواند به علت کاهش سطح فتوسنتزکننده و ي مي) کاهش ظرفيت فتوسنتزي(ها  کاهش ذخيره قند در بنه.شوري باشد
کننده که در زعفران تحت تاثير تعداد کل برگ و طول  داد سطح فتوسنتز نتايج آزمايش نشان. ظرفيت فتوسنتزي گياه باشد

توان از آنها به عنوان ابزار  ظرفيت فتوسنتزي بستگي به عوامل متفاوتي دارد که به طور کلي مي. يابد  برگ است کاهش مي
ها تحت اثر شوري آب آبياري قرار نگرفته  در اين آزمايش غلظت کلروفيل. برد  فتوسنتز نامو محيط) ها ها و آنزيم رنگدانه(

هاي موثر در فتوسنتز و  ها ممکن است ناشي از کاهش ميزان فعاليت يا غلظت آنزيم بنابراين کاهش غلظت قند در بنه. است
رسد  به نظر مي. وط به فتوسنتز در گياه باشدهاي متابوليکي مرب يا ناشي از مساعد نبودن شرايط محيطي براي فعاليت

 دهد و از طرف  ها را کاهش توانسته با کاهش آب سلول، احتماال سرعت واکنش ها مي کاهش محتوي نسبي آب در برگ
 گرم و 5هاي بيش از  در نتيجه ميزان توليد قند، تعداد بنه. ها و کاهش سرعت فتوسنتز شود شدن روزنه ديگر باعث بسته

به . کند هاي احيا شونده در برگ نيز اين مطلب را تاييد مي اندازه گيري غلظت قند. ها کاهش يافته است ا وزن تر بنهنهايت
 ، غلظت قند برگ به شدت کاهش يافته است و اين تغييرات در سطح بنه شديد ds/m 6رسد با افزايش شوري از  نظر مي

کاهش محتوي نسبي آب برگ، بر اساس . در بنه کاهش يافته است، غلظت قند ds/m 3تر بوده و با افزايش شوري از 
تواند باعث کاهش فشار هيدرواستاتيک در آوند آبکش شده و اختالفات موجود بين غلظت قند در  فرضيه جريان فشاري، مي
در بين سه توده بومي . ها باشد تواند ناشي از تنفس بيشتر در بنه از سوي ديگر اين اختالفات مي. بنه و برگ را توجيه نمايد

مورد آزمايش غالبا توده بومي گناباد شرايط رشد بهتري داشته، ولي فقط از نظر تعداد کل برگ و وزن خشک اندام هوايي 
داري بين  ها اختالفات معني شده در بنه اما از لحاظ ميزان قند ذخيره. داري داشته است نسبت به دو توده ديگر برتري معني
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رسد گياه زعفران نسبت به شوري داراي حساسيت بااليي است و  در مجموع به نظر مي. اشته استها وجود ند توده
ها بوده که باعث محدوديت محيط  مهمترين عامل در کاهش ظرفيت فتوسنتزي اين گياه، کاهش محتوي نسبي آب برگ

يابد، بنابر     کاهش ميds/m 3ي بيش از با توجه به اينکه ظرفيت فتوسنتزي اين گياه در هدايت الکتريک. فتوسنتز شده است
  .شود از کشت اين گياه در مناطقي که شوري آب آبياري از اين حد بيشتر است خودداري گردد اين پيشنهاد مي
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 ميانگين صفات مربوط به ظرفيت فتوسنتزي سه توده بومي زعفران تحت اثر مقادير مختلف شوري آب آبياري -1جدول

  )ppmغلظتها بر حسب (
  
  

   مقادير ميانگين صفات مربوط به ظرفيت فتوسنتزي سه توده بومي زعفران-2جدول 
توده بومي

طول بر
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محتوي نسبي  
ب
آ

گ
 بر

تعداد کل   
گ
بر

  

ک 
وزن خش

اندام هوايي
تعداد کل   

 بنه
ها

  

تعداد بنه هاي 
ش از 

بي
5 

گ

وزن تر بنه 
ها

 

ت قند در 
غلظ

بنه 
  

ت قند در 
غلظ

گ
بر

ت   
غلظ

کلروفيل 
a 

  

ت 
غلظ

کلروفيل 
b  ت کل

غلظ
کلروفيل

  

a 84.06 a 31.07a 1.72a 36.3 تربت 8.07 a 0.33 a 1.56 a 46.24a 163.31a 0.005a 0.004ab 0.009ab

b 84.29 a 32.20ab 1.77a 39.85 فردوس 9.07 ab 0.53 a 1.85 a 40.02a 162.35 

a 
0.006a 0.004b 0.010b 

ab 84.93 a 35.80b 2.23b 39.05 گناباد 10 b 0.53 a 1.67 a 36.52a 156.07 

a 
0.005a 0.003a 0.008a 

  .داري ندارند اختالف معني% 5در سطح هايي که حروف مشابهي دارند   ميانگين-
  

 

سطوح 
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  ds/m
)
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ک 
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گ
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از 
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وزن تر بنه 

ت قند  
غلظ
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ت قند   

غلظ
گ
در بر

ت   
غلظ

کلروفيل 
a 

  

ت 
غلظ

کلروفيل 
b  ت کل

غلظ
کلروفيل

  

0 41.44b 78.36c 2.07c 34.56 b 9.44 ab 1.22 b 2.59 b 51.77c 173.31c 0.005a 0.003a 0.008a 

3 38.63ab 85.07bc 2 bc 35.22 b 9 ab 0.44 ab 1.68 a 51.13bc 181.20c 0.006a 0.004a 0.010a 

6 38.09 ab 85.03 bc 1.97 

bc 
33.44ab 10.5 b 0.44 ab 1.69 a 38.48abc 165.28bc 0.005a 0.004a 0.009a 

9 37.45 ab 83.58ab 1.84ab 33.22 ab 7.89 a 0.22 a 1.31 a 33.95ab 151.65b 0.005a 0.003a 0.008a 
12 36.38 a 81.10 a 1.66 a 28.67 a 8.33 ab 0.00 a 1.21 a 29.32a 131.44a 0.006a 0.004a 0.009a 
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