فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

تأثیر محلولپاشی مالتونین و ویتامینهای گروه ب بر عملکرد و برخی خصوصیات

یوسف محمّدی ،مهدی برادران فیروزآبادی* ،احمد غالمی و حسن مکاریان
دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
(تاریخ دریافت ،1398/2/8 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/4/26 :

چکیده
مهمترین دوره رشد گیاهانی نظیر سویا در تابستان قرار دارد که بهطور معمول با تنشهایی مانند گرما و خشکی روبرو خواهد بود .اینگونه
استنباط میشود که شاید بتوان با کاربرد خارجی ترکیباتی از قبیل ویتامینها و مالتونین موجب کاهش اثرات منفی تنشهای وارده به گیاه
شده و افزایش عملکرد را نتیجه گرفت .این پژوهش بهمنظور بررسی اثر استفاده از مالتونین و ویتامینهای گروه ب بر برخی صفات
فیزیولوژیک و عملکرد سویا انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح محلولپاشی مالتونین (صفر 0/1 ،و  0/2میلیموالر) و شش سطح
محلولپاشی با ویتامینهای گروه ب (شاهد ،تیامین ،ریبوفالوین ،نیاسین ،پانتوتنیک اسید و پیریدوکسین هر کدام با غلظت  100میلیگرم در
لیتر) بودند که در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامالً تصادفی در سه تکرار سازماندهی شدند .اثر متقابل مالتونین و
وی تامین ب بر ماده خشک کل ،عملکرد ،پایداری غشا ،مقدار نسبی آب برگ ،کلروفیل  aو  ،bکاروتنوئید ،فالونوئید و آنتوسیانین معنیدار
بود .بیشترین مقدار اکثر صفات از جمله عملکرد دانه ،مقدار نسبی آب برگ و کلروفیل در شرایط محلولپاشی  0/2میلیموالر مالتونین
همراه با پانتوتنیک اسید بهدست آمد البته تأثیر پیریدوکسین نیز قابل توجه بود .بررسی اثر مالتونین در شرایط عدمحضور ویتامین ب نشان
داد که با افزایش غلظت آن درصد پروتئین و درصد روغن دانه افزایش یافت .محلولپاشی مالتونین با غلظت  0/1و  0/2میلیموالر
عملکرد دانه را بهترتیب  27و  84درصد افزایش داد .با توجه به نتایج بهدست آمده ترکیب تیماری پانتوتنیک اسید و  0/2میلیموالر
مالتونین موجب افزایش عملکرد ،پایداری غشا ،ماده خشک کل ،کلروفیل  aو  ،bمحتوای آنتوسیانین و فالونوئید برگ گردید.
کلمات کلیدی :پروتئین دانه ،روغن دانه ،کلروفیل ،ماده خشک

مقدمه

() )Reactive Oxygen Spcies (ROSرا تولید کرده و از این

بخش مهمی از دوره رشد گیاهان بهاره در تابستان قرار دارد که

راه گیاهان را بهشدت تحت تأثیر خود قرار میدهند .سلولهای

با تنشهای محیطی مثل تنشهای کمآبی و گرما بهویژه در

گیاهی از مكانیسمهای مختلفی برای جلوگیری یا تخفیف

هنگام ظهر همراه است که آثار مهمی بر رشد و تولید محصول

خسارت اکسایشی ایجادشده بهواسطه  ROSاستفاده میکنند.

میگذارد .بسیاری از تنشهای زنده و غیرزنده عالوه بر

این عمل ممكن است از طریق یك سیستم آنتیاکسیدانی

سازوکار ویژهای که سبب آسیب میشوند ،انواع اکسیژن فعال

غیرآنزیمی ایجادشده شامل متابولیتهای آسكوربات و

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيm.baradaran.f@gmail.com :
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کاروتنوئیدها و فالونوئیدها و یا سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی

خارجی جهت افزایش مقاومت گیاهان به تنشها و یا افزایش

شامل سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز و پلی فنول

عملكرد و کیفیت آنها در شرایط مزرعه استفاده میشود،

اکسیداز انجام شود ( .)Agarwal and Pandey, 2004امروزه

مالتونین است .مالتونین یك ترکیب طبیعی ایندول آمین مشتق

کاربرد خارجی مواد مختلفی از جمله کاربرد انواع ویتامینها

شده از تریپتوفان (ان استیل  5متوکسی تریپتامین) است که ابتدا

(شامل آسكوربیك اسید ،انواع ویتامین  Bو )...در راستای

تصور میشد که فقط در جانوران وجود دارد (

کاهش تأثیر تنشهای مختلف بر رشد و عملكرد گیاه مطرح و

 .)Posmyk, 2013در حال حاضر مالتونین در قسمتهای

مورد آزمون قرار گرفته است .ویتامینهای گروه  Bمیتوانند

مختلف گیاهان شامل ریشه ،ساقه ،برگ ،گل ،میوه و دانه

نقش مهمی در مهار  ROSو تنشزدایی ایفا کنند و موجب

تشخیص داده شده است (

افزایش مقاومت گیاهان به تنشها شوند (

Janas and

Jemima et al., 2011; Reiter et

Burguieres et al.,

 .)al., 2015مالتونین اعمال مختلف فیزیولوژیكی را در گیاهان

 .)2007; Chen and Xiong, 2005تیامین (ویتامین  )B1بهعنوان

موجب می شود .این ترکیب عالوه بر نقش پیامرسانی تاریكی

کوآنزیم آنزیم دکربوکسیالز در تنفس سلولی نقش دارد و سبب

و تحریك تنظیمکنندههای رشد ،نقش قابل توجهی بهعنوان

ورود مواد اکسیدکننده به چرخه کربس برای تولید انرژی و

فعالیت آنتیاکسیدانی مرتبط با محافظت گیاهان در برابر

ایجاد مقاومت به تنشهای زنده و غیرزنده در گیاهان میگردد

تنشهای اکسیداتیو داخلی و محیطی بازی میکند (

( Ahn .)Goyer, 2010و همكاران ( )2005نقش تیامین را در

 .)al., 2015; Tan, 2015; Zhang, 2015مالتونین بهعنوان خط

القای مقاومت در گیاهان در طیف وسیعی از پاتوژنها گزارش

اول دفاع و حسگر داخلی تنش اکسیداتیو در گیاهان گزارش

B1

شده است ( .)Tan et al., 2012مالتونین اثرات منفی تنش

(تیامین) سبب افزایش عملكرد و رشد بهتر خردل گردید.

خشكی را در گیاه گوجهفرنگی ()Solanum lycopersicum

 Vinchesiو همكاران ( )2016نیز بیان نمودند که کاربرد

تخفیف داده و سبب افزایش قدرت ریشه ،تخفیف اثرات

ویتامین ( B1تیامین) موجب کاهش شدید سطوح بیماری

تنشهای دیگر مرتبط با خسارت به مرکز واکنش فتوسیستم 2

ویروس  Yدر سیبزمینی میشود .کاربرد پیریدوکسین ()B6

و حفظ ظرفیت فتوسنتزی گیاه ،به حداقل رساندن اثرات منفی

افزایش جذب ریشه و سرعت ظهور برگ و درنهایت افزایش

تنش خشكی توسط تنظیم سیستم آنتیاکسیدانی و کاهش

توان فتوسنتزی گیاه را نشان داد ( .)Khan et al., 1995گزارش

محتوای مواد سمی سلول گردیده است (.)Liu et al., 2015

شده است که کاربرد خارجی ریبوفالوین ( )B2مقاومت گیاه

مالتونین موجب کاهش سرعت فرآیند پیری میوه هلو و

برنج را در برابر بیماری زنگ غالف در برنج افزایش میدهد

افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز و

( .)Taheri and Hofte, 2007تحقیقات  Shshhatو همكاران

آسكوربات پراکسیداز و همچنین کاهش فعالیت لیپوکسیژناز،

( )2014روی گیاه  Lupinus termisنشان داد که محلولپاشی

سطح آنیون سوپراکسید و هیدروژن پراکسید و محتوای مالون

نیاسین اثر قابل توجهی بر میزان پروتئین و روغن دانه داشت.

دیآلدئید در گیاه گردید ( .)Gao et al., 2016نشان داده شده

شاخص سطح برگ گیاهان لوبیا سبز که بذر آنها با پانتوتنیك

است که مالتونین اثر آنتیاکسیدانی قویتری نسبت به ویتامین

اسید پیش تیمارشده بودند بهطور معنیداری افزایش یافت

 E ،Cو  Kدارد و ممكن است ناشی از نفوذ بهتر به داخل

(حلفی.)1397 ،

ترکیبات سلولی باشد .در حالی که ویتامینها فقط قادر به

نمودند .در مطالعه ( )Azahar, 2016کاربرد ویتامین

با توجه به تغییرات آب و هوایی نیاز به توسعه راهكارهای
کشاورزی قابل تطابق با تغییرات محیطی ضروری است

انتقال انتخابی هستند (

Reiter et

Bonnefont-Rousselot and Collin,

 .)2010با توجه به خواص مثبت ضدتنشی که برای
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استنباط میشود که شاید بتوان با اعمال این مواد روی گیاه

روز و در شرایط مناسب آب و هوایی اعمال شد بهنحویكه

زراعی سویا بهصورت محلولپاشی آثار مثبتی از افزایش رشد

برگهای سویا با مقدار آب مساوی برای کلیه تیمارها کامالً

و عملكرد ناشی از بهبود فرآیندهای فیزیولوژیك بهویژه در

خیس شدند.در تیمار شاهد از آب خالص جهت محلولپاشی

شرایط تابستان بهدست آورد .لذا در این تحقیق به بررسی این

استفاده گردید .استفاده از آب خالص بهمنظور مشخصشدن

موضوع و نحوه اثر این مواد بر گیاه سویا از منظر زراعی و

اثر واقعی مالتونین و ویتامینهای گروه  Bانجام گرفت .وزن

فیزیولوژیك پرداخته خواهد شد.

خشك کل از مجموع وزن خشك برگ ،ساقه و غالف هر
نمونه بر حسب گرم در مترمربع بهدست آمد .از هر کرت تعداد

مواد و روشها

 16بوته با در نظرگرفتن حاشیه برای تعیین عملكرد دانه

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه

برداشت گردید .مساحت اشغالشده توسط این بوتهها محاسبه

صنعتی شاهرود (واقع در شهر بسطام در عرض جغرافیایی 36

و عملكرد نهایی بر حسب هكتار محاسبه شد .مقدار نسبی آب

درجه و  29دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  55درجه شرقی)

برگ با استفاده از برگهای جوان و توسعهیافته هم سن

در سال  1396جهت بررسی اثر محلولپاشی مالتونین و

قطعشده از  2بوته در هر کرت اندازهگیری شد .برای این

ویتامینهای گروه ب بر برخی خصوصیات زراعی،

منظور نمونهها داخل فالسك یخ به آزمایشگاه منتقل و با

فیزیولوژیك و کیفی سویا انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل

ترازوی با دقت  0/001وزن شدند (وزن تر) و سپس بهمدت

سه سطح محلولپاشی مالتونین (صفر 0/1 ،و  0/2میلیموالر)

 24ساعت در آبمقطر و در یخچال و در دمای  4درجه

و شش سطح محلولپاشی با ویتامینهای گروه ( Bشاهد،

سانتیگراد قرار داده شدند .سپس آب روی آنها با کاغذ صافی

تیامین ،ریبوفالوین ،نیاسین ،پانتوتنیك اسید و پیریدوکسین هر

خشك شد و دوباره وزن شدند (وزن اشباع) .پس از آن به

کدام با غلظت  100میلیگرم در لیتر) بودند که در قالب یك

مدت  48ساعت در آون در دمای  70درجه سانتیگراد قرار

آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامالً تصادفی در سه

داده شدند و سپس وزن شدند (وزن خشك) .محاسبه

تكرار سازماندهی شدند .تعداد تیمارها در مجموع  18و تعداد

مقدار نسبی آب برگ با استفاده از رابطه  1صورت گرفت

کل کرتهای آزمایش  54پالت بود که در هر پالت  4خط به

(.)Kramer, 1983

طول  3متر (با رعایت فاصلهروی ردیف  5و فاصله بین ردیف

(رابطه )1

 50سانتیمتر) قرار گرفت .دو خط کناری بهعنوان حاشیه در

 ( /وزن خشك – وزن تر)} = مقدار نسبی آب برگ

نظر گرفته شد .عملیات کاشت در تاریخ  5خرداد  1396با

( ×100وزن خشك – وزن اشباع)

دست و در عمق  5سانتیمتری در خاک انجام شد .فاصله دو

اندازهگیری شاخص پایداری غشا با استفاده از روش

بوته روی ردیف  5سانتیمتر در نظر گرفته شد .بذرهای سویا

 Sairamو  )2001( Srivastavaانجام شد .بدین منظور از هر

( )Glycine maxرقم  15 DPXدقیقه قبل از کاشت با باکتری

ترکیب تیماری تعداد  9برگ همسن جوان و توسعهیافته

همزیست با سویا ( )Bradyrhizobium japonicumساخت

انتخاب و قطع گردید .سپس از هر تیمار  2نمونه  0/1گرمی

شرکت فنآوری زیستی طبیعتگرا (بایوسوی) آغشته شدند.

دیسك برگی توسط پانچ برای تعیین هدایت الكتریكی برگ در

آبیاری بهصورت جوی و پشتهای و هفتگی انجام شد 60 .روز

دمای  100و  40درجه سانتیگراد تهیه شدند .برای اندازهگیری

پس از کاشت و قبل از گلدهی اقدام به اعمال تیمارهای

هدایت الكتریكی نمونهها در دمای  100درجه سانتیگراد،

محلولپاشی با غلظتهای مختلف مالتونین با فاصله  2روز از

لولههای آزمایش حاوی  0/1گرم نمونههای دیسك برگی و 10
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سانتیگراد ( )C2در دستگاه اتوکالو قرار داده شدند .پس از

(رابطه )4

اتمام این زمان ،نمونهها از اتوکالو خارج و هدایت الكتریكی

ضریب تبدیل پروتئین× درصد نیتروژن = درصد پروتئین نمونه

آنها اندازهگیری شد .بهمنظور اندازهگیری هدایت الكتریكی

محتوای کلروفیل  aو  bو کاروتنوئیدها بهروش  Hiscoxو

دمای  40درجه سانتیگراد ( )C1به مقدار  10میلیلیتر از آب

 )1979( Israelstomاندازهگیری شد .استخراج نمونهها به

مقطر  40درجه سانتیگراد در لولههای آزمایش حاوی  0/1گرم

روش بدون لهیدگی و با دیمتیل سولفوکسید از برگهای دوم

دیسك برگی ریخته شد .سپس لولههای آزمایش بهمدت 30

همسن و جوان انجام شد و ضریب نمونهها در طولموجهای

دقیقه در دمای  40درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بعد از این

 645 ،663و  470نانومتر خوانده شد .سپس با استفاده از روابط

مدت هدایت الكتریكی محلولها اندازهگیری شد .از رابطه 2

 5تا  7محتوای کلروفیل  aو  bو کاروتنوئیدها برحسب

برای محاسبه پایداری غشا استفاده شد.

میكروگرم بر میلیلیتر محاسبه شد (.)Arnon, 1949

(رابطه )2

(رابطه )5

 = )1 – C1/C2( ×100شاخص پایداری غشا پالسمایی
روغن موجود در دانه با استفاده از دستگاه سوکسله تمام

)Chl a = (12.25 A663) – (2.55 A645

(رابطه )6
)Chl b = (20.31 A645) – (4.91 A663

اتوماتیك  Soxtherm 2000 automatic Gerhardtتعیین گردید
(بینام .)1388 ،بدین منظورمقدار یك گرم نمونه آسیابشده

(رابطه )7

در کارتوش مخصوص دستگاه قرار داده شد .کارتوش درون

= (1000 A470 - 1.90 Chl a - 63.14 Chl b) / 214

بالن در نگهدارنده فلزی قرار داده شد .مقدار  140میلیلیتر

پس از جایگزین کردن دادهها در روابط باال اعداد بهدست آمده

حالل آلی (اتر) به بالن اضافه شد و تا تكمیل فرآیند آزمایش

در  V/W×1000ضرب گردید تا بر حسب میلیگرم بر گرم

صبر شد .در انتهای کار ،بالن بدون نمونه و نگهدارنده به آون

وزن تر برگ بهدست آیند V .حجم محلول کلروفیل بر حسب

 105درجه سانتیگراد منتقل گردید و بهمدت یك ساعت

میلیلیتر و  Wوزن نمونه تر برگ بر حسب گرم است .محتوای

حرارت داده شدند .سپس بالن به دسیكاتور منتقل و پس از

آنتوسیانین برگ با استفاده از 0/02گرم از بافت تازه گیاهی با 4

سردشدن توزین گردید .برای محاسبه درصد روغن موجود در

میلیلیتر محلول کلریدریك اسید یك درصد و متانول استخراج

نمونهها از رابطه  3استفاده شد.

گردیده و جذب محلولها درطولموج  530و  657نانومتر

(رابطه )3

اندازهگیری شد ( .)Mita, 1997برای اندازهگیری محتوای

Car

وزن اولیه  -وزن ثانویه بالن) = درصد روغن موجود در نمونه

فالونوئید برگ با استفاده از از روش  Krizekو همكاران

( × 100وزن نمونه  /بالن

( )1998میزان0/2گرم از برگ در  3میلیلیتر متانول اسیدی

مقدار نیتروژن موجود در دانه پس از برداشت با دستگاه

شامل (متانول و کلریدریك اسید به نسبت  99به  )1پس از

) NIR (Near Infrared Radiationمدل  KJT-270ساخت

ساییدهشدن و سانتریفیوژ بهمدت  15دقیقه و قرارگیری در

شرکت  Kettژاپن تعیین گردید .مقدار یك گرم نمونه

حمام آبگرم و سردشدن نمونهها با دستگاه اسپكترفوتومتر در

آسیابشده در محل مخصوص قرارگیری نمونهها در دستگاه

طولموج  300نانومتر خوانده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با

قرار داده شد و درصد نیتروژن نمونه در طولموج مخصوص

نرمافزارهای  SASو  MSTATCو رسم شكلها توسط

با دستگاه اندازهگیری شد .برای تبدیل درصد نیتروژن به درصد

نرمافزار  EXCELانجام شد .مقایسه میانگینها با استفاده از

پروتئین از رابطه  4استفاده گردید .ضریب تبدیل پروتئین 5/75

آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.
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جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرغلظتهای مختلف مالتونین و ویتامینهای گروه ب بر صفات زراعی و فیزیولوژیک سویا
منابع تغییر
تكرار

2

3011/61

0/45

277/8

63/04

2/24

مالتونین

2

**40149/05

**4/68

**262/24

**1168/11

**15/95

**

**

**

77853/74

2/78

ویتامین ب

5

مالتونین × ویتامین ب

10

*

4566/34

*

774/81

خطا

34

2117/16

0/017

6/14

ضریب تغییرات

-

6/10

7/01

3/8

*

0/03

**

**

25/28

1/21

13/26

*

1/91

0/06

0/75

0/08

1/26

1/67

*و** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال خطای  5و  1درصد است.
جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرغلظتهای مختلف مالتونین و ویتامینهای گروه ب بر صفات زراعی و فیزیولوژیک سویا
درجه آزادی

پروتئین دانه

منابع تغییر
تكرار

2

4/30

مالتونین

2

**

کلروفیل
0/02
**

2/71

ویتامین ب

5

0/27

**

0/33

مالتونین × ویتامین ب

10

0/30

**

0/08

2/95

a

کلروفیل b

کاروتنوئید

فالونوئید

آنتوسیانین

0/06

0/14

0/099

0/009

**

10/51

**
*

0/75

0/07

**

0/93

**

0/93

**

0/06

**

5/754

**

0/976

**

0/190

**

0/113

**

0/973

**

0/004

خطا

34

0/31

0/01

0/008

0/01

0/008

0/001

ضریب تغییرات

-

1/37

5/22

3/75

11/96

3/79

1/57

*و** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال خطای  5و  1درصد است.

نتایج و بحث

میلیموالر مالتونین و پانتوتنیك اسید با میانگین حدود 1000

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل مالتونین و

گرم در متر مربع ثبت شد که به لحاظ آماری نیز نسبت به سایر

ویتامین ب بر کلروفیل  ،aکاروتنوئید ،فالونوئید و آنتوسیانین

ترکیبات تیماری برتری داشت در حالی که مقدار این صفت در

در سطح احتمال یك درصد و بر ماده خشك کل ،عملكرد،

گیاهان شاهد حدود  554گرم در متر مربع بهدست آمد که

پایداری غشا ،مقدار نسبی آب برگ و کلروفیل  bدر سطح

افزایشی  44درصدی ماده خشك را در پی داشت .این نتیجه

احتمال پنج درصد معنیدار بود همچنین اثر مالتونین بر کلیه

حاصل همراهشدن غلظت باالی مالتونین با پانتوتنیك اسید

صفات مورد اندازهگیری و اثر ویتامینهای ب بر همه صفات

بود .پس از پانتوتنیك اسید ،اثر پیریدوکسین نیز مثبت بود که

بجز پروتئین دانه در سطح احتمال یك درصد معنیدار بود

البته اختالف معنیداری با برخی از تیمارها در غلظت  0/1و

(جدول .)1

صفر مالتونین نداشت (شكل  .)1در تحقیقات  El-Awadiو

مقایسه میانگین اثرمتقابل محلولپاشی مالتونین و

همكاران ( )2017روی نخود نتایج مشابهی گزارش شد.

ویتامینهای ب افزایش معنیدار تجمع ماده خشك کل در اثر

 Paredesو همكاران ( )2009نشان دادند که مالتونین در

همه تیمارها نسبت به شاهد نشان داد (شكل  .)1افزایش در

گیاهان به خصوص در شرایط محیطی مانند خشكی دانهها

غلظت مالتونین بهطور نسبی این صفت را بهبود بخشید و در

( )Hardeland et al., 2007که رادیكالهای آزاد نمیتوانند دفع

نهایت بیشترین مقدار ماده خشك در ترکیب تیماری 0/2

مسمومیت آنزیمی را بهخوبی انجام دهند ،موجب افزایش

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 22:44 IRST on Sunday February 28th 2021

درجه آزادی

ماده خشك کل

عملكرد

پایداری غشا

مقدار نسبی آب برگ

روغن دانه

364

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

محافظت آنتیاکسیدانی میشود .غلظتهای پایین مالتونین

ب سبب افزایش در میزان عملكرد دانه گردید بهطوریكه

( 0/1و  0/15میلیموالر) میتواند کارآیی تبدیل  CO2و تجمع

افزایش غلظت مالتونین همراه با ویتامین ب اثر بیشتری بر

وزن خشك را باال ببرد ( .)Liu et al., 2015محلولپاشی

عملكرد دانه داشت .محلولپاشی مالتونین تحمل به شرایط

پانتوتنیك اسید نیز موجب افزایش معنیدار وزن خشك برگ

تنش را در گیاهان افزایش و کاهش عملكرد و اجزای عملكرد

در لوبیا سبز گردید (حیدری خوشكاروندانی .)1396 ،طبق

ناشی از رشد در شرایط تنش غیرزنده را تخفیف میدهد

( Tan

تحقیقات  Khanو همكاران ( )1995نقش افزایشدهنده

 .)et al., 2011اثرات مثبت پرایمینگ بذر با مالتونین نه تنها

ویتامین ب در میزان جذب ریشه ،موجب افزایش ظهور برگ

کیفیت بذر (جوانهزنی و قدرت بیشتر در پایینتر از شرایط

میشود که این امر به نوبه خود سبب افزایش توان فتوسنتزی و

نرمال) ،بلكه توسعه گیاهچه ،رشد گیاه و عملكرد محصول را

سرعت جذب خالص میشود .همچنین پیریدوکسین موجب

نیز افزایش میدهد (

افزایش میزان سرعت جذب مواد غذایی در ذرت گردیده است

 .)2016مالتونین ممكن است بهعنوان واسطه خیلی از

(.)Khan et al., 2001

فعالیتهای فیزیولوژیكی در گیاهان بهعنوان تنظیمکننده رشد،

Janas et al., 2009; Szafranska et al.,

باالترین عملكرد در ترکیب تیماری  0/2میلیموالر

تعادل یونی و افزایش رشد رویشی در تعدادی از گونههای

مالتونین و پانتوتنیك اسید بهدست آمد که ضمن اختالف

گیاهی عمل نماید که منجر به افزایش عملكرد دانه میشود

معنیدار با سایر ترکیبهای تیماری ،افزایش تقریباً  3/5برابری

(

نسبت به گیاهان شاهد نشان داد (شكل  .)2مقایسه ویتامینهای

 .)2012گیاهان تیمارشده با پیریدوکسین و پانتوتنیك اسید توان

ب نشان میدهد که در هر سه سطح مالتونین بیشترین اثر

جذب و توان فتوسنتزی و عملكرد دانه را بهطور معنیداری

مربوط به پانتوتنیك اسید و پس از آن پیریدوکسین و تیامین

Kolar and Machackova, 2005; Sarropoulou et al.,

افزایش دادند ( ;Khan et al., 2001فرخی و ارادتمند اصلی،

بود .در عدمحضور ویتامینهای ب محلولپاشی مالتونین با

 Khan .)1387و همكاران ( )1995بیان نمودند که پیریدوکسین

غلظت  0/1میلیموالر و دو برابرشدن غلظت آن عملكرد دانه

موجب افزایش توان فتوسنتزی و درنتیجه افزایش ماده خشك

را بهترتیب  27و  84درصد افزایش داد (شكل  .)2نتایج

تولیدی از طریق تأثیر مثبت بر روی سرعت جذب خالص

مقایسه میانگین نشان داد که استفاده از مالتونین و ویتامینهای

( )NARمیشود.
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غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل محلولپاشی بر پایداری

غشای سلول را با پایینآوردن پتانسیل آب برگ ،بهبود جذب

غشای پالسمایی برگ سویا نشان داد که هر دو ماده سبب

پتاسیم و افزایش مقدار نسبی آب برگ ،کلروفیل ،قندهای

افزایش پایداری غشا نسبت به تیمار شاهد گردیدند .بیشترین

محلول ،اسیدهای آمینه آزاد کل و تولید ماده خشك کاهش داد

پایداری غشا متعلق به ترکیب تیماری  0/2میلیموالر مالتونین

(.)Sayed and Gadallah, 2001

و پانتوتنیك اسید بود که افزایش تقریباً  1/8برابری نسبت به

در اثر محلولپاشی اسید پانتوتنیك و پیریدوکسین بهتنهایی،

تیمار شاهد (غلت صفر مالتونین و عدممحلولپاشی ویتامین

مالتونین بهتنهایی و نیز همراهشدن هر دو غلظت مالتونین با

ب) را نشان داد .کمترین میزان پایداری غشا مربوط به تیمار

کلیه ویتامینهای ب وضعیت آبی برگ بهطور معنیداری بهبود

شاهد بود که البته با ترکیب تیماری عدم محلولپاشی مالتونین

یافت .مقادیر صفت مقدار آب نسبی برگ در غلظت باالی

و نیاسین تفاوت معنیداری نداشت .در مجموع محلولپاشی

مالتونین ( 0/2میلیموالر) بیشتر بود (شكل  .)4به نحوی که

ویتامین ب در هر سه غلظت مالتونین موجب افزایش پایداری

بیشترین مقدار آن مربوط به پانتوتنیك اسید و پیریدوکسین

غشا گردید ولی اثر پانتوتنیك اسید و پیریدوکسین بیشتر از بقیه

همراه با غلظت  0/2میلیموالر مالتونین بهترتیب با میانگین

بود (شكل  .)3مالتونین تا حدی میتواند بهعنوان پاککننده و

 80/5و  79/2درصد بود که از نظر آماری اختالف معنیداری

اولین مانع در برابر انفجار گونههای فعال اکسیژن و تغییر در

با هم نداشتند .اغلب برای بررسی میزان آب بافت گیاهان،

بیان خیلی از ژنهای مسئول واکنش به تنش (

Arnao and

رطوبت نسبی برگ اندازهگیری می شود (

Zhang et al.,

 )Hernandez-Ruiz, 2012مطرح باشد .مالتونین مستقیماً

 .)2013کاربرد مالتونین روی بذرهای نخود فرنگی موجب

 H2O2درگیر در فرآیند پیری که همراه با افزایش نفوذپذیری

افزایش معنیدار میزان رطوبت نسبی برگ گیاهچههای حاصل

غشا و رهاشدن پروتئین و دیگر محتویات سلول (

Liang et

 )al., 2018است را برطرف نموده و با کاهش اکسیداسیون
لیپیدها سبب افزایش پایداری غشای برگ

از این بذرهای تحت تنش اکسیداتیو پاراکوآت (

Szafranska

 )et al., 2016و گیاهچههای تحت تنش سرما (

Tuna et al.,

( ;Shi et al., 2015a

 )2014; Han et al., 2017گردید .استفاده از مالتونین به

 )Ding et al., 2017و همچنین بهبود نگهداری هموستازی

گیاهان در حفظ فشار تورگر باالتر کمك مینماید و در باز

سلولها میشود (.)Marta et al., 2016; Gao et al., 2016

نگهداشتن روزنهها و سرعت نسبتاً باالتر فتوسنتز مشارکت

کاربرد تیامین در گیاه آفتابگردان تحت تنش خسارات وارده به

دارد ( .)Meng et al., 2014گیاهان تیمارشده با مالتونین
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حروف غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

شکل  -4مقایسه میانگین مقدار نسبی آب برگ سویا تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از غلظتهای مختلف مالتونین و ویتامین .حروف
غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

پتانسیل آب برگ و رطوبت نسبی بیشتری نسبت به گیاهان

دهنده اثرات تنش و فاکتوری برای افزایش رشد ریشه و ساقه

تیمارنشده جهشیافته با کمبود  ABAنشان دادند که این نتایج

تحت شرایط تنش باشد (.)Sayed and Gadallah, 2001

بیان میکند که مالتونین در وضعیت آبی گیاهان تحت تنش

بررسی اثر سطوح مختلف مالتونین و ویتامینهای ب بر

سرما که مستقل از  ABAاست ،درگیر است (.)Li et al., 2016

درصد روغن دانه نشان داد که درصد روغن دانه با کاربرد

همچنین گزارش شده است که استفاده از تیمار پانتوتنیك اسید

مالتونین و دو برابرشدن غلظت آن افزایش یافت به نحوی که

و پیریدوکسین موجب افزایش معنیدار رطوبت نسبی برگ

بیشترین مقدار این صفت از تیمار  0/2میلیموالر مالتونین

لوبیا سبز گردید (حیدری خوشكاروندانی .)1396 ،افزایش

بهدست آمد که افزایش تقریباً  1/8درصد روغن نسبت به تیمار

رطوبت نسبی برگ در گیاهان تیمارشده با تیامین نیز مشاهده

شاهد را نشان داد (شكل  .)5ویتامینهای ب نیز نسبت به تیمار

شد که ممكن است بهدلیل ایفای نقش تیامین بهعنوان تخفیف

عدم محلولپاشی افزایش معنیداری در درصد روغن دانه
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آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

شکل  -6تأثیر محلولپاشی ویتامینهای ب بر درصد روغن دانه .حروف غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05بر
اساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

ایجاد نمودند .بیشترین مقدار این صفت با میانگین  17/7و

و  100 ppmتیامین موجب افزایش معنیدار روغن دانه گیاه

 17/5درصد بهترتیب متعلق به تیمار پانتوتنیك اسید و

 )Lupins termis L.( Lupineگردید (

پیریدوکسین بود که اختالف معنیداری نسبت به هم نداشتند.

 .)2016پیریدوکسین بهعنوان یك کوآنزیم برای آنزیمهای

درصد روغن دانه در تیمار شاهد  16/6درصد بود (شكل .)6

متابولیكی متعدد شامل متابولیسم اسیدهای آمینه و برای رشد و

پیش از این نیز گزارش شده است که تیمار  0/5میلیموالر

تمایز گونههای مختلف گیاهی مورد نیاز است

( Dolatabadian

مالتونین موجب افزایش معنیدار روغن دانه نخود ()chickpea

 .)and Sanavy, 2008افزایش تولید روغن خردل از طریق

( El-Awadi

پیشتیمار بذرها با پیریدوکسین بهواسطه افزایش سنتز

 .)et al., 2017عالوه بر این مالتونین تعدادی از ژنهای

اسیدهای آمینه پیشماده روغن خردل از قبیل گلوتامات،

Millar and

آسپارتات ،آالنین یا سرین بهعلت آلفاکتو اسیدهای تولیدشده

 )Kunst, 1997; Wu and Xue, 2010که مسئول تجمع

در طی چرخه کربس بهعنوان یك نتیجه از نقش قابل توجه

اسیدهای چرب در دانههای سویا هستند (.)Song et al., 2013

پیریدوکسین بهعنوان کوآنزیم در سیستمهای آمینو ترانسفراز

از ویتامینهای گروه ب نیز محلولپاشی  50ppmپیریدوکسین

مختلف گزارش شده است (

در حدود  44درصد ،نسبت به تیمار شاهد گردید
بیوسنتز اسیدهای چرب را افزایش میدهد (

El-Awadi et al.,

;Mengel and Kirkby, 1982
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نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

مالتونین مقدار کاروتنوئید برگ باال بود .البته اثرگذاری نیاسین

.)Lehninger, 1984
فقط اثر ساده محلولپاشی مالتونین بر این صفت در سطح
احتمال  1درصد معنیدار بود .در شكل  7دیده میشود که در

در غلظت باالی مالتونین و تیامین در هر سه سطح مالتونین
بر این صفت نیز قابل توجه بود (شكلهای  9 ،8و .)10

اثر محلولپاشی مالتونین میزان پروتئین دانه بهطور معنیداری

تنظیم اعمال زیادی در بیش از  800ژن مرتبط با پیری

افزایش یافت ولی بین غلظتهای مالتونین اختالف معنیداری

( )SAGsداللت بر برنامهریزی فرآیند پیری برگها دارد

مشاهده نگردید (شكل  .)7بذرهای ذرت تیمارشده با مالتونین

( .)Buchanan-Wollaston et al., 2005در این فرآیند

افزایش در قدرت و کیفیت بذر و بهبود ذخیره پروتئین دانه (از

ماکرومولكولها ،پروتئینهای اصلی و لیپیدها هیدرولیز شده و

قبیل کوپینز و دیگر گلوبولینهای انتقالیافته به محور جنینی) و

ترکیبات دیگر به سرعت به مخازن دیگر گیاه منتقل میشوند

Kołodziejczyk et al.,

(بذر ،میوه ،برگهای جدید و .)...تخریب کلروپالست نیز در

 )2016که میتواند ناشی از بیان بیش از حد گلیسر آلدئید 3

طی فرآیند از دستدادن پروتئینها از قبیل روبیسكو و

فسفات دهیدروژناز باشد (.)Catusse et al., 2011

پروتئینهای متصل به کلروفیل اتفاق می افتد (

افزایش تولید انرژی را نشان دادند (

Lim et al.,

نتایج نشان داد که محلولپاشی و افزایش غلظت مالتونین

 .)2007; Hortensteiner, 2006پیشتیمار بذرها با مالتونین

همراه با ویتامینهای ب افزایش محتوای رنگدانههای

موجب کاهش تجمع گونههای فعال اکسیژن در بافت برگ،

فتوسنتزی برگ را سبب گردید .میزان کلروفیل  b ،aو

محافظت از رنگدانههای فتوسنتزی (کلروفیل  b ،aو

کاروتنوئید در برگ گیاهان شاهد (عدم محلولپاشی) پایین بود.

کاروتنوئید) ،بهبود عملكرد اجزای فتوسنتز و محتوای آب

ترکیبات تیماری مورد مطالعه مقدار کلروفیل  aرا بین  11تا 87

بیشتر در بافتهای گیاهان حاصل از این بذرها تحت تنش

درصد ،مقدار کلروفیل  bرا بین  8/5تا  165درصد و میزان

پاراکوآت گردید ( .)Szafranska et al., 2016افزایش معنیدار

کاروتنوئید برگ را بین  43تا  280درصد بهبود بخشیدند.

رنگدانه کلروفیل  bو کاروتنوئید در گیاه همیشهبهار با

بیشترین مقدار کلروفیل  aو  bدر برگ گیاهانی به ثبت رسید

محلولپاشی پیریدوکسین در مطالعه  Soltaniو همكاران

که توسط مالتونین  0/2میلیموالر بههمراه پانتوتنیك اسید

( )2012مشاهده شد .پیریدوکسین با غلظت  50ppmافزایش

محلولپاشی شدند .محلولپاشی با پیریدوکسین در همین سطح

 141درصدی کلروفیل  aو  115درصدی کاروتنوئید و با

از مالتونین مقام دوم را دارا بود .در اثر کاربرد دو ویتامین

غلظت  100ppmافزایش  209درصدی کلروفیل  bرا در گیاه

مذکور (پانتوتنیك اسید و پیریدوکسین) در هر سه سطح

 Lupineنشان داد ( Gopala .)El-Awadi et al., 2016و
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در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.
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ممكن است با سنتز کلروفیل مرتبط باشند .در این رابطه

فالونوئید نشان داد که هر دو ماده سبب افزایش فالونوئید

 Hamadaو  )2000( Khulaefدریافتند که خیساندن بذور یا

نسبت به تیمار شاهد گردیدند .مقایسه  17ترکیب تیماری مورد

پیشتیمار گیاهچه باقال ( )Vicia fabaبا پیریدوکسین بیوسنتز

مطالعه با شاهد نشان داد که کاربرد نیاسین در عدمحضور

رنگدانههای فتوسنتزی را تحریك مینماید .تیامین نیز بهعنوان

مالتونین با  35درصد افزایش نسبت به شاهد کمترین و

پیشماده تیامین دیفسفات بهصورت یك کوآنزیم در بسیاری

توأمشدن پانتوتنیك اسید با غلظت  0/2میلیموالر مالتونین با

از مسیرهای متابولیكی شامل بیوسنتز رنگدانههای گیاه

 240درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین تأثیر را بر میزان

Kawasaki,

فالونوئید برگ داشتند .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت

( )Friedrich, 1987و متابولیسم کربوهیدراتها (
 )1991عمل مینماید.

مالتونین میزان این صفت افزایش یافت .همچنین محلولپاشی

در تیمارهای محلولپاشی با مالتونین و ویتامین ب افزایش

ویتامینهای ب در هر سه غلظت مالتونین موجب افزایش

معنیداری در غلظت آنتوسیانین نسبت به تیمار عدم

فالونوئید گردید (شكل  Liang .)12و همكاران ()2018

محلولپاشی مشاهده شد (شكل  .)11محلولپاشی همه

گزارش کردند که مقادیر زیادی از فالونوئید در گیاهچههای

ویتامینهای ب سبب افزایش میزان آنتوسیانین نسبت به تیمار

کیوی تیمارشده با مالتونین تجمع پیدا کرد و رونویسی

شاهد شد ،البته مانند سایر صفات مورد بررسی اثر پانتوتنیك

سطوحی از  8ژن درگیر در سنتز فالونوئید شامل (،)PAL

اسید از بقیه بیشتر بود و پس از آن بهترتیب پیریدوکسین،

( )ANR( ،)LAR( ،)FNS( ،)F3H( ،)CHS( ،)C4Hو ()UFGT

تیامین ،ریبوفالوین و نیاسین قرار داشتند .با افزایش غلظت

در پاسخ به کاربرد مالتونین افزایش پیدا کردند .تجمع اضافی

مالتونین اثر افزایشی ویتامینها بر این صفت نیز افزایش یافت

و کنترلنشده گونههای فعال اکسیژن ( )ROSعامل آغاز پیری

و بیشترین غلظت آنتوسیانین از محلولپاشی توأم مالتونین با

است .سطوح  ROSو دیگر اثرات مخربشان بهعنوان کنش

غلظت  0/2میلیموالر و پانتوتنیك اسید بهدست آمد که 54

معمول گیاه در پاسخ پیری شناخته شده است ( Apel and Hirt,

درصد از تیمار شاهد بیشتر بود (شكل  .)11تیمار مالتونین

 .)2004; Khanna-Chopra, 2012محققین زیادی نشان دادهاند

موجب افزایش معنیدار تولید آنتوسیانین و افزایش رشد کلم و

که مالتونین میتواند از ارگانیسمها در برابر  ROSمحافظت

افزایش سطوح نسخهبرداری ژنهای تنظیم بیوسنتز آنتوسیانین

کند ( .)Shi et al., 2015b; Zhang et al., 2016bاین فعالیت

( bHLH ،MYBو  )WD40گردید (.)Zhang et al., 2016a

آنتیاکسیدانی از پنج مسیر عمل میکند که شامل  -1پاکسازی

بهنظر میرسد آنتوسیانین از گیاه در برابر تنشهای زنده و

مستقیم رادیكالهای آزاد -2 ،تحریك آنزیمهای آنتیاکسیدان

غیرزنده محافظت میکند .آنتوسیانین ممكن است تمایل به

(از قبیل پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز)-3 ،

بازدارندگی نوری را کاهش دهد و با جلوگیری از شكلگیری

تقویت فعالیت دیگر آنتیاکسیدانها (از قبیل آسكوربیك اسید،

رادیكالهای آزاد و کاهش سطوح گونههای فعال اکسیژن

قندهای محلول و فالونوئید) -4 ،محافظت از آنزیمها از

اثرات تنش خشكی ،شوری ،فلزات سنگین یا اکسیداتیو را

خسارت اکسیداتیو و  -5افزایش کارآیی زنجیره انتقال الكترون

Agati and Tattini, 2010; Falcone Ferreyra

میتوکندریایی و درنتیجه تخفیف تراوش الكترون و کاهش

تخفیف دهد (

 .)et al., 2012در پژوهش حمزه نژادی و همكاران ()1396

تولید رادیكالهای آزاد است (

بیشترین محتوای آنتوسیانین در گیاهان تیمارشده با تیامین و

 .)al., 2017سنتز برخی ترکیبهای آنتیاکسیدان و ترکیبهای

اکسین مربوط به ترکیب تیماری غلظت  10میكروموالر اکسین

فنلی مانند فالونوئید از مهمترین سیستمهای دفاعی گیاهان

و  200میكروموالر تیامین مشاهده شد.

برای کنترل و خنثیکردن رادیكالهای آزاد است (
al., 2002

Zhou et al., 2016; Gong et

Pandy et
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غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.

شکل  -12مقایسه میانگین میزان فالونوئید تحت تأثیر ترکیبات تیماری حاصل از غلظتهای مختلف مالتونین و ویتامین ب .حروف
غیرمشترک در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05براساس نتایج آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDاست.
( Nahed et

( )ROSرا تولید کرده وآثار منفی بر رشد و عملكرد این گیاهان

 .)al., 2002کاربرد تیامین کل محتوای فنل سوسن

 )al., 2009و آویشن ( )Reda et al., 2005را بهطور معنیداری

دارند .با توجه به نتایج بهدست آمده محلولپاشی مالتونین و

افزایش داد .این مشاهدات ممكن است ناشی از نقش تیامین در

ویتامین ب افزایش معنیداری در میزان ماده خشك کل،

مسیرهای متابولیكی مختلف از قبیل قند و متابولیسم پروتئین،

عملكرد ،پایداری غشا ،مقدار نسبی آب برگ ،کلروفیل  aو ،b

Reda et al., 2005; Tuna et

کاروتنوئید ،فالونوئید و آنتوسیانین را نشان دادند .بنابراین

فتوسنتز و تنفس سلولی باشد (
.)al., 2013

میتوان استفاده از ترکیب تیماری  0/2میلیموالر مالتونین و
پانتوتنیك اسید را بهمنظور بهبود خصوصیات فیزیولوژیك و در

نتیجهگیری

نتیجه افزایش کیفیت و عملكرد گیاه سویا پیشنهاد داد که عالوه

گیاهان بهاره که بخش مهمی از دوره رشدشان در تابستان قرار

بر کاهش هزینههای گیاه ،موجب کاهش اثرات منفی تنشهای

دارد در معرض تنشهای محیطی مثل تنشهای کمآبی و گرما

وارده به گیاه شد.

بهویژه در هنگام ظهر قرار دارند .این تنشها انواع اکسیژن فعال
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 پایاننامه. عملكرد و کیفیت لوبیا سبز، پانتوتنیك اسید و روی بر رشد،) تأثیر پیشتیمار بذر با پیریدوکسین1397( . ج،حلفی
. دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشكده کشاورزی،کارشناسی ارشد
) بررسی تاثیر همزمان اکسین و تیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین1396( . ح، و مظفری. ز، اسرار،. ن، نادرنژاد،. م،حمزه نژادی
.53-68 :9  زیستشناسی گیاهی ایران.)Glycin max( آمونیالیاز و محتوای ترکیبات فنلی در دو مرحله رشد رویشی گیاه سویا
 پانتوتنیك اسید و عنصر روی بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا،) اثر محلولپاشی پیریدوکسین1396( . ن،حیدری خوشكاروندانی
. دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشكده کشاورزی، پایاننامه کارشناسی ارشد.سبز
) تأثیر پیریدوکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عمكرد و اجزای عملكرد ذرت دانهای رقم1387( . د، و ارادتمند اصلی. ر. غ،فرخی
.4-16 :5  مجله زراعت و اصالح نباتات ایران.704سینگل کراس
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Abstract
In order to investigate the effects of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and
morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress, a factorial experiment was conducted in a
completely randomized design with three replications. The experiment was conduted under greenhouse conditions at
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2017. The experimental factors included cadmium
chloride in six levels (0, 25, 50, 75,100 and 125 mg/kg soil) and foliar spring of iron nanoparticles in five levels (0,
0.25, 0.5, 0.75 and 1 g/l). The results showed that the interction effects of iron nanoparticles and cadmium were
significant on leaf area, root dry weight and proline content at 5% as well as leaf dry weight and chlorophyl contents at
1% probablity level. The leaf area responded a linear decrease trend with increasing cadmium levels at levels of 0, 0.5,
0.75 and 1 g/l of foliar spraying of iron nanoparticles. By contrast, as a segmented model at concentration of 0.25 g/l.
Foliar spraying of iron nanoparticles at all four levels increased root dry weight to 25 mg/kg of cadmium, but at levels
above 25, the root dry weight decreased at higher level of Cd. Meanwhile, the concentration of 0.5 g/l of foliar spraying
of iron nanoparticles had the most effect on root dry weight by 34.80% increase as compared to the control. SPAD
value increased in both levels of 0.5 and 0.75 to 25 mg/kg of soil cadmium, 11.19 and 28.99% respectively, as
compared to the control. In general, our results, indicated that foliar application of iron nanoparticles was effective to
improve cadmium tolerance in purslane plant in low cadmium concentrations. However, more research is needed to
investigate the mechanism of iron nanoparticles.
Keywords: Stress, Phytoremediation, Heavy metals, Nanoparticles.
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