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چكيده
آزماي شی در قالب طرح فاکتوريل و در چهار تکرار در گلخانه دان شکده ک شاورزی دان شگاه تربیت مدرس انجام شد .در اين
آزمايش اثر پیشتیمار غلظتهای صفر 04 ،04 ،و  024پیپیام محلول نانو نقره و برهمکنش اين تیمارها با شرايط تنش غرقابی
و عدم تنش غرقابی بر روی ري شههای زعفران موردبرر سی قرار گرفت .در شرايط بدون تنش غلظتهای  04و  04پیپیام نانو
نقره تعداد ريشه را افزايش داد ،اما طول ريشه با پیش تیمارهای آب و نانو نقره  04پیپیام در سطح اطمینان  99درصد افزايش
پیدا کرد .در شرررايط تنش غرقابی کاربرد غلظتهای  04و 04پیپیام اثر تنش را بر تعداد ريشرره راران کرد و کاربرد غلظت 04
پیپیام نه تنها مورب راران اثر تنش روی طول ريشه شد ،بلکه میزان اين صفت را به بیشتر از میزان آن در شرايط شاهد بدون
تنش افزايش داد .همچنین کلیه پیشتیمارها مورب راران اثر تنش بر وزن خشک و وزن تر ريشه شدند.
کلمات کليدی :پیش تیمار ،تعداد ريشه ،طول ريشه ،وزن تر ريشه ،وزن خشک ريشه.

 -9کارشناس ارشد زراعت ،دانشگاه تربيت مدرس.
 -1دانشيار گروه زراعت ،دانشگاه تربيت مدرس.
(* -نویسنده مسئول)Nasim_rezvani@yahoo.com :
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مقدمه
زعفران ،گرانقیمتترين چاشنی در رهان ،از کاللههای خشک شده گیاه زعفران بانام علمی Crocus sativus
 L.به دست میآيد .زعفران يک گیاه ژئوفیت است که گلدهی آن در فصل پايیز صورت میگیرد (Molina et al.,

) .2005به دلیل اينکه بنهها تنها راه تکثیر اين گیاه میباشرررند و از خصررروصررریات گیاه محافظت میکنند ،از اهمیت
ويژهای برخوردار هسررتند ) .(Keyhani et al., 2004فصررل گلدهی اين گیاه از مهر تا آبان ماه میباشررد .اين گیاه
کاربرد ت جاری گسرررتردهای در زمی نه مواد غذايی ،ر نگآمیزی ،لوازمآرايشررری و ب هداشرررتی و ا هدان در مانی دارد
) .(Rangahau et al., 2003; Molina et al., 2005مطالعات اخیر ن شان داده ا ست که اين گیاه يک داروی
پیشررگیریکننده و درمانی مفید برای سرررطانهای مختلف اسررت .(Keyhani et al., 2004; Sharon et al.,
)2010

وقوع بارندگیهای سنگین در اوايل دوره ر شد زعفران (ف صل پايیز) ،در برخی مناطق ازرمله نواحی شمالی ک شور
ازرمله گلسررتان ،غرب گیالن ،ديلمان و ...میتواند خطر تنش غرقابی را افزايش دهد .اين تنش در رشررد بسرریاری از
گیاهان ازرمله زعفران که دارای اندام تکثیری زيرزمینی اسرررت اختالل ايجاد مینمايد .مهمترين اثر مخرب تنش
غرقابی بر زعفران ،ايجاد پو سیدگی و گ سترش فعالیت قارچها بربنه زعفران ا ست .همچنین تنش غرقابی ب سیاری از
فرآيندهای فیزيولوژيک ،مورفولوژيک و بیو شیمیايی گیاه ازرمله ظرفیت فتو سنتزی ،مقدار ر شد ري شه و ساقه ،میزان
تولید توده زنده گیاه ،روابط آبی ،متابولی سم کربوهیدراتها ،ساختار سلول ،تغذيه ،تعادل بین هورمونها و بیان ژنها را
تحت تأثیر قرار میدهد)(Perata & Alpi, 1993; Crawford & Andle., 1996; Biemelt et al., 1999
تنش غرقابی منجر به کماود اک سیژن و تجمع اتیلن در گیاهان می شود .ري شه و بنهها ح ساسترين اندام اين گیاه به
اين تنش میباشد .تنش غرقابی میتواند از رشد و نفوذپذيری ريشه در اکثر گیاهان بهرز گیاهان آبدوست مانند برنج
رلوگیری کند (.)Visser et al., 1997; Visser & Pierik, 2007
تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در رابطه با اثر تنش غرقابی بر رشد زعفران صورت گرفته است .کیهانی و همکاران
( )Keyhani et al., 2004گزارش کردند که بسررته به مرحله نموی زعفران ،تنش کماود اکسرریژن و ناود اکسرریژن
بهعنوان سیگنالی برای افزايش الکلدهیدروژناز و الکتات دهیدروژناز واب سته به  NADعمل میکند .آنها اثرات اين
تنش را بر خصوصیات رشدی زعفران موردبررسی قرار ندادند .امروزه يونهای نقره بهعنوان يک رايگزين شیمیايی در
کشاورزی شناختهشدهاند.
اين يونها میکروارگانیسرررمهای نامطلوب را در خاکهای زراعی و دسرررتگاههای هیدروپونیک محدود میکنند و
بهص رورت اسرريری روی بر برای متوقف کردن بیماریهای قارچی ،پوسرریدگی و سرراير بیماریها مورداسررتفاده قرار
میگیرند .عالوه بر اين ترکیاات نقره ازرمله نمک نقره ،سیلیکات و پلیمرهای قابلحل در آب و ا شعهی راديواکتیو آن
بهعنوان يک تحريککننده ر شد گیاهی ب سیار عالی مح سوب می شوند ) .(Sharon et al., 2010در گزارشهای
متعددی يونهای نقره بهعنوان بازدارنده فعالیت اتیلن شناختهشدهاند ;(Beyer, 1976; Chamani et al., 2005
)Gad & Atta-Aly, 2006; Reggiani, 2006; Eo & Lee, 2007; An et al., 2008گزارش شده است
که تیو سولفات نقره  4/5میلیموالر فعالیت اتیلن را به مدت  04روز در گیاه آنتوريوم کاهش داد .(Macnish et al.,
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) 2000اثر محلولپاشررری نانو نقره بر کاهش تنش غرقابی در زعفران توسرررط سررریف سرررهندی و همکاران ()2400
موردبررسی قرار گرفت ،نتايج اين تحقیق نشانداد استفاده از نانو نقره  54و  044پیپیام ،اثرات منفی تنش غرقابی را
بر ارتفاع گیاه و تعداد بنه راران کرد).(Seif Sahandi et al., 2011
نانوتکنولوژی مواد دارای خ صو صیات ويژهای ا ست که در آينده برنامههای کاربردی در زمینههای مختلف را نويد
میدهد .ازآنجايیکه فنّاوری رديد نانو ذرات نقره امکان اسررتفاده کاربردی و مقرونبهصرررفه از اين فلز را ايجاد کرده
است ،در اين تحقیق از اين فناوری استفاده شده است .با توره به اينکه میزان نانو نقره مورداستفاده درروش پیش تیمار
کردن بنهها بسرریار کمتر و مرثرتر از کاربرد انواع قارچکشها اسررت ،اين روش اقتصررادی و مرثر اسررت .اين تحقیق با
استفاده از نانو ذرات نقره سعی بر آن دارد که اثرات نامطلوب ناشی از تنش غرقابی را بر رشد ريشه گیاه زعفران کاهش
دهد.

مواد و روشها
اين آزمايش در گلخانه دان شکده ک شاورزی تربیت مدرس تهران با ا ستفاده از روش ک شت آبک شت و به مدت 04
روز و در قالب طرح فاکتوريل انجام شررد .تیمارها شررامل غلظتهای صررفر (پیشتیمار آب) 04 ،04 ،و  024پیپیام
محلول نانو نقره در شرررايط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بودند .اين غلظتها بر اسرراس غلظتهای بهکاررفته در
تحقیق م شابه سیف سهندی و همکاران ( )Seif Sahandi et al., 2011انتخاب شدند .روش پیشتیمار کردن به
اين صورت بود که بنههای زعفران قال از اينکه کشت شوند به مدت  94دقیقه در محلولهای نانو سیلور با غلظتهای
ذکرشده آغشته شدند .پس از بیرون آوردن بنهها از محلول ،در گلدانهای حاوی پرلیت کشت شدند .در هر گلدان يک
بنه ک شت گرديد .در طول مدت آزمايش ،محیط ک شت بنههايی را که میباي ست در معرض تنش غرقابی قرار بگیرند،
بهطور کامل در آب غرقاب شدند و بقیه گلدانها در شرايط غیر غرقاب و به صورت هر پنج روز يکبار آبیاری شدند.
پس از  04روز بنهها را از گلدانها خارج نموده و بالفاصله برای ثات اندازهگیریها به محیط آزمايشگاه منتقل گرديدند.
در اين تحقیق صفاتی چون تعداد ري شه ،طول ري شه ،وزنتر و وزن خ شکري شه ،تعداد روانه در هر بنه ،طول روانه و
وزنتر و خشک روانه موردبررسی قرار گرفتند .از نرمافزار  SASبرای تجزيه آماری دادهها اس رتفاده شد و ب را مشاهده
تفاوت معن ریدار در آن رالیز واري رانس) ، (ANOVAمقايسه میانگينها با آزمون چن رد دامنهای دانک رن در س رطح
احتمال ) (P< 0.05صورت گرفت.

نتايج و بحث
با توره به نتايج بهدسررتآمده از اين آزمايش تنش غرقابی بر اغلب صررفات اندازهگیری شررده ازرمله تعداد ريشرره،
طول ريشه ،وزن تر و وزن خشک ريشه و وزن تر و خشک روانه تأثیر منفی داشت .هرچند بر تعداد روانه در هر بنه و
طول روانه هیچگونه اثر منفی نداشت (ردول  .)0کلیه پیش تیمارهای نانو سیلور و آب اثرات رارانکننده تنش غرقابی
و حتی در برخی موارد اثرات بهاوددهنده بر صفات اندازهگیری شده را ن شان دادند .اين نتايج ،اولین فر ضیه ما را مانی
بر اينکه تنش غرقابی رشد نرمال زعفران را به دلیل کاهش میزان دسترسی ريشه به اکسیژن و افزايش احتمال ايجاد
بیماریهای قارچی و پوسرریدگی بنه کاهش میدهد و دومین فرضرریه اينکه تنش غرقابی در اوايل دوره رشرردی گیاه
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خصوصیات ريشه را بیشتر از روانههای برگی تحت تأثیر قرار میدهد ،تأيید میکند.
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ا صلیترين نتیجه تنش غرقابی ناود اک سیژن کافی برای ري شهها میبا شد .در اغلب موارد کماود اک سیژن بهطور
مسرررتقیم ريشرررهها و بهطور غیرمسرررتقیم بخش هوايی را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین اين تنش مورب کاهش
پتانسرریل اکسرریداسرریون –احیا در خاک میشررود که اين امر بهتدريج منجر به افزايش تقاضررا به اکسرریژن در خاک و
درنتیجه افزايش استرس برريشه میگردد .اين تنش سرعت فتوسنتز را در بسیاری از گونههای گیاهی بهويژه گیاهانی
که ح ساس به غرقابی ه ستند ،کاهش میدهد & (Bradford, 1983; Pezeshiki et al., 1996; Gravatt
) .Kirby, 1998کاهش فتو سنتز به ب سته شدن روزنهها ،کاهش کلروفیل بر ) ،(Bradford, 1983تولید اتیلن
) (Pallas & Kays, 1982و کاهش تقاضای مقصد ) (Wample & Thornton, 1984نسات داده میشود .در
گزارشی آمده است فتوسنتز گیاهان غرقاب شده  04-04درصد نسات به شاهد بدون غرقاب در طول  05-54روز تنش
غر قابی در گ یاه  Latifolium Lepidium L.کاهش يا فت ) .(Hongjun Chen, 2005همچنین اين محقق
دريافت که اين تنش کل بیوماس و نسات ريشه به ساقه را نیز در گیاهان تحت تنش بهطور معنیداری کاهش داد .در
گزارش ديگری آمده است که پس از  04روز غرقاب ،بیوماس بر  ،ساقه و ريشه بهترتیب  04 ،95و  02درصد گیاهان
شرراهد در گیاهچههای گیاه  Quercus macrocarpa Michxبود و نسررات ريشرره به سرراقه کمتر از  54درصررد
گیاهانی بود که تحت تنش غرقابی قرار نگرفته بودند).(Tang & Kozlowski, 1982
تعداد ريشه

در شرايط عدم تنش غرقابی استفاده از برخی تیمارها مورب بهاود میزان صفات اندازهگیری شده نسات به شاهد
بدون تنش شرردند .غلظتهای  04و  04پیپیام نانوسرریلور بیش از سرراير تیمارها تعداد ريشرره را افزايش دادند و اثر
نانوسرریلور  024پیپیام و پیش تیمار آب روی اين صررفت يکسرران بود؛ اما در تیمار شرراهد تنش غرقابی تعداد ريش ره
کاهش يافت .کاربرد پیش تیمارهای  04و  04پیپیام بیش از سررراير تیمارها ،اثرات منفی تنش غرقابی را روی تعداد
ريشه راران کردند.
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شكل  -1اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر تعداد ريشه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي :NS .نانو
نقره
Figure 1- Effect of various nano silver concentrations on root number under
flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
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طول ريشه
در شرايط عدم تنش غرقابی استفاده از آب و نانو سیلور  04پیپیام بیش از ساير تیمارها روی طول ري شه اثرگذار
بودند و به يک اندازه طول ريشه را نسات به شاهد بدون تنش در سطح اطمینان  99درصد افزايش دادند .همچنین آب
و غلظتهای 04و  04پیپیام نیز مورب افزايش وزن خشک و وزن تر ريشه گرديدند .تنش غرقابی طول ريشه را نیز
کاهش داد .غلظت  04پیپیام نانو سیلور نهتنها مورب راران اثر تنش روی طول ريشه شد بلکه میزان اين صفت را
به بیشتر از میزان آن در شرايط شاهد بدون تنش افزايش داد.
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شكل  -2اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر طول ريشه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي :NS .نانو
نقره
Figure 2- Effect of various nano silver concentrations on root length under
flooding stress and non stress. NS= Nano Silver

همچنین اثر نیترات نقره بر ت شکیل ري شه در ک شت بافت گیاه  Decalepis hamiltonii L.موردبرر سی قرار
گرفت .نتايج نشانداد افزودن  04میکروموالر نیترات نقره مورب شروع رشد و طويل شدن ريشه شد (Bais et al.,
) .2001همچنین اثر نیترات نقره بر تولید ريشره و سراقه در گیاه  Vanilla planifolia L.نشرانداد که بیشرترين
تعداد ري شه و باالترين طول ري شه در محیط ک شتی حاوی  24میکروموالر نیترات نقره به د ست آمد .اين ماده نهتنها
تکثیر ساقه را افزايش داد بلکه ري شه دهی ريز نمونههای اين گیاه را نیز بهاود بخ شید).(Giridhar et al., 2003
نیترات نقره به میزان  2/09میکروموالر ،ريشهدهی و گلدهی را در کشت بافت  Rotula aquatic L.افزايش داد و
همچنین در اين آز مايش محلول  00/0میکروکوالر آن را ند مان ريشررره دهی را افزايش داد (Sunandakumari,
).2004
وزن خشک و تر ريشه

در شرايط عدم تنش غرقابی ،پیش تیمار با آب و نانو سیلور  04و  04پیپیام بهويژه غلظت  04پیپیام وزن تر و
خشک ريشه را افزايش دادند؛ اما تنش غرقابی وزن تر و وزن خشک ريشه را نیز کاهش داد .در شرايط تنش نانو سیلور
 04مورب راران اثر تنش بر وزن خشک و وزن تر ريشه شد.
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تعداد جوانه
در شرايط عدم تنش غرقابی پیشتیمار آب تعداد روانه را کاهش داد و نانو سیلور  024پیپیام مورب افزايش آن
شد .تنش غرقابی اثری بر اين صفت ندا شت و نانو سیلور  04پیپیام توان ست تعداد روانه را ن سات به شاهد تنش
غرقابی افزايش دهد.
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شكل  -3اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر وزن خشک ريشه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي:NS .
نانو نقره
Figure 3- Effect of various nano silver concentrations on root dry weight under
flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
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شكل  -4اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر وزن تر ريشه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي :NS .نانو
نقره
Figure 4- Effect of various nano silver concentrations on root wet weight under flooding stress and
non stress. NS= Nano Silver
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شكل  -5اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر تعداد جوانه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي :NS .نانو
نقره
Figure 5- Effect of various nano silver concentrations on leaf bud number under
flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
طول جوانه

پیشتیمار آب مورب افزايش طول روانه در شرررايط عدم تنش شررد .تنش غرقابی اثر معنیداری بر اين صررفت
نداشت؛ اما نانوسیلور  04پیپیام میزان آن را نسات به شاهد تنش غرقابی افزايش داد.
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شكل  -6اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر طول جوانه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي :NS .نانو
نقره
Figure 6- Effect of various nano silver concentrations on leaf bud length under
flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
وزن خشک و تر جوانه

نانو سیلور  024و  04پیپیام وزن خ شک روانه را افزايش دادند .همچنین تنش غرقابی مورب کاهش وزن تر و
خ شک روانه گرديد .نانو سیلور  04پیپیام وزن خ شک روانه را ن سات به شاهد تنش غرقابی افزايش داد .نانو سیلور
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 میزان اين صررفت را در تنش غرقابی، برخالن اثر مثاتی که بر وزن خشررک روانه در شرررايط بدون تنش داشررت024
. پیپیام نانو سیلور نیز بهطور معنیداری وزن تر روانه را افزايش دادند024  و04 ،04  غلظتهای.کاهش داد
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 نانو:NS . اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر وزن تر جوانه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي-7 شكل
نقره
Figure 7- Effect of various nano silver concentrations on leaf bud wet weight
under flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
non-stress

stress

Bood Dry Weight (gr)

ab a

a

b
c

bc
c

bc bc
c

Series
1 ؛ ؛0

Nano silver concentrations

:NS . اثر غلظتهای مختلف نانو نقره بر وزن خشک جوانه در تنش غرقابي و عدم تنش غرقابي-8 شكل
نانو نقره
Figure 8- Effect of various nano silver concentrations on leaf bud dry weight
under flooding stress and non stress. NS= Nano Silver
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شكل  -9اثر سطوح مختلف نانو نقره بر رشد ريشه زعفران در شرايط غرقابي
Figure 9- Effect of different levels of nano silver on root growth of saffron in
hypoxic condition.

به نظر میرسد اثرات مضر تنش غرقابی بر زعفران به دلیل تجمع اتیلن در اين شرايط باشد .در اين زمینه شااهت
بین واکنش گیاهان به آبیاری بیشازحد و پاسر آنها به تیمار با اتیلن قابلتوره اسررت ) .(Turkova, 1944رابطه
بین اتیلن و تنش غرقابی زمانی کشف شد که ريشههای گورهفرنگی با استفاده از گاز نیتروژن تحت شرايط بیهوازی
قرار گرفتند و افزايش سرررطح اتیلن در بخش هوايی گیاه مشررراهده شرررد ;.(Jackson & Campbell, 1975
) Bradford & Dilley, 1978; Jackson & Gales, 1978تجمع اتیلن در گیاهان از رشررد ريشرره و قدرت
زندهمانی اغلب گیاهان رلوگیری میکند).(Visser et al., 1997; Visser & Pierik, 2007; Abeles, 1973
در تنشهای مختلف گیاهی تولید اتیلن يکی از رايجترين مراحل زنجیره وقايعی است که منجر به واکنشهای مختلف
از سوی گیاه می شود ) .(Grichko et al., 2001سنتز اتیلن بهو سیله سیگنالهای محیطی و درونی که بهو سیله
تنشهای زنده و غیرزنده ازرمله تنش بیهوازی تحريک میشررروند ،تنظیم میگردد).(Wang & Ecker, 2002
ازاينرو با تنظیم تولید و فعالیت اتیلن ،رشد و نمو در تنشهای ناخواسته مختلف ازرمله غرقابی میتواند کنترل گردد.
در اين تحقیق برای اولین بار ا ستفاده از نانو سیلور  04و  04پیپیام بیش از ساير غلظتهای موردمطالعه اثرات
منفی تنش را در اغلب صررفات مورفولوژيک زعفران راران کرد .ازآنجايیکه در اين تنش میزان اتیلن افزايش میيابد،
برخی از نتايج در اين تحقیق میتواند به اثر نقره در رلوگیری از فعالیت اتیلن مرتاط باشررد .تحقیقات بسرریاری نشرران
میدهند که يونهای نقره نقش مهمی را در ک شت بافت رنینزايی سوماتیکی ،ر شد کالوس ،ت شکیل ساقه و ري شه و
باز زايی در گیاهان تکليه و دوليه بازی میکند (Roustan et al., 1990; Biddington, 1992; Pua & Chi,
1993; Bais et al., 2000; Bais et al., 2001a & 2001; Bais et al., 2001; Giridhar et al.,
).2003

برای اولین بار در گزار شی در سال  0900مطرح شد که يونهای نقره قادر به رلوگیری از فعالیت اتیلن م صنوعی
در واکنش هايی مانند ريزش ،پیری و کاهش رشرررد هسرررتند) .(Beyer, 1976اين اثر يون های نقره بر اتیلن در
گزارشهای متعددی آمده اسررت ;(Beyer, 1976; Chamani et al., 2005; Gad & Atta-Aly, 2006
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) .Reggiani, 2006; An et al., 2008; Eo & Lee, 2007در تحقیقی اثر نیترات نقره بر سررر یبزمینی
موردمطالعه قرار گرفت .نتايج ن شان دادند که محیط ک شت  MSآغ شته به نیترات نقره بر گاز اتیلن تولید شده تو سط
سیبزمینی اثر بازدارنده دا شت) .(Turhan, 2004مهار تولید اتیلن تو سط نقره ،باز زايی ساقه را در ريز نمونههای
کوتیلدون آفتابگردان تحريک کرد ) .(Chraibi et al., 1991همین نتايج نیز در سرررال  2440بر روی گیاه پناه
بهد ستآمده آمد) .(Ouma et al., 2004افزايش ن سات روانهزنی روانههای انتهايی و ر شد ساقه قهوه تحت تأثیر
يونهای نقره گزارش شد).(Giridhar et al., 2003; Ganesh & Sreenath, 1996
ازاينرو به نظر میر سد واکنشهای وا سطهای يونهای نقرهای به نقش آنها در م سیرهای تولید و فعالیت اتیلن،
پلی آمینها و کل سیم و نقش مهم اين يونها در تنظیم مورفوژنز ازرمله القای ري شه دهی ،مرتاط با شد .يونهای نقره
میتوانند رايگزين يونهای مس در گیرندههای پروتئینی شوند .همچنین ثابت شده ا ست که اين يونها با ممانعت از
اتصرررال اتیلن به گیرنده ها در سرررلول های گیاهی ،از فعالیت اتیلن رلوگیری میکند .(Kushad & Poovaiah,
)1984; Mishra et al., 2008همچنین ساير محققین گزارش کردند که تحمل به غرقابی در گیاهان با ا ستفاده
از بازدارندههای اتیلن مانند  -0متیل سیکلوپروپن افزايش میيابد.
دلیل ا ستفاده ما از ذرات نانو نقره در اين تحقیق ،اندازه کوچک اين ذرات و درنتیجه افزايش چ ساندگی اين ذرات
به بافتهای گیاه بود .با توره به اسرررتفاده مقرونبهصررررفهتر و کاراتر يونهای نقره در نانو نقره ،میتوان اين ماده را
بهرای ساير ترکیاات نقره مانند نیترات نقره به کاربرد .در اين آزمايش ا ستفاده از غلظتهای  04 ،04و  024نانو نقره
بر اکثر صرفات اندازهگیری شرده اثر بهاوددهنده مشرابهی داشرتند .ازاينرو در مناطقی که احتمال غرقاب شردن خاک
ورود دارد ،غوطهور کردن بنههای زعفران به مدت  94دقیقه در محلول نانو نقره قال از کشت توصیه میشود .با توره
به اينکه ا ستفاده از غلظتهای کمتر اين ماده ازنظر اقت صادی مقرون به صرفهتر میبا شد ا ستفاده از اين ماده با غلظت
 04میتواند خطر تنش غرقابی را در اين گیاه کاهش دهد.
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Effect of nano-silver on root and bud growth of saffron in
flooding stress condition
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is cultivated as spices, medicinal and aromatic plant species. At
autumn season, heavy rainfall can cause flooding stress and inhibits growth of saffron. Thus this
research was conducted to study the effect of silver ion (as an ethylene inhibitor) on growth of
saffron under flooding conditions. The corms of saffron were soaked with one concentration of
nano silver (0, 40, 80 or 120 ppm) and then planting under flooding stress and non flooding stress
conditions. Results showed that number of roots, root length, root fresh and dry weight, leaves
fresh and dry weight were reduced by 10 day flooding stress. Soaking saffron corms with 40 or
80 ppm concentration of nano silver rewarded the effect of flooding stress on the root number,
by increasing it. Furthermore, 40 ppm of nano silver increased root length in stress. Nano silver
80 ppm in flooding stress, increased leaves dry weight.
Keywords: Corm, Flooding stress, Nano silver, Root dry weight, Root length, Saffron.

1- M.Sc. in Agronomy, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center.
2- Associate Professor, Agronomy Department, University of Tarbiat Modares, Tehran,
Iran.
(*- Corresponding author Email: Nasim_rezvani@yahoo.com)

