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شیما بورنگ ،1سودابه جهانبخش گده کهریز ،*2علی عبادی

 1گروه بیوتکنولوژی در کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران2،و 3گروه زراعت و اصالح ،نباتات دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/02/27 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/07/22 :

چکیده
امروزه آلودگی خاك به انواع فلزات سـنگین از جمله کادمیوم یکـی از مشـکالت زیسـت محیطـی اسـت کـه بـا اثـرات زیانآور بر
پ وشش جانوری و گیاهی خاك  ،عـالوه بـر کاهش عملکرد گیاه با ورود به زنجیره غذایی ،سالمت انسان و دیگر موجودات زنده را به
مخـاطره مـی انـدازد .بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بهصورت نمونه برداری اول و دوم
در گلخانه دانشگاه محقق اردبیل در سال  95انجام گرفت .تیمارهای آزمایش شامل گندم با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد ،کادمیوم
در سه سطح (صفر 150 ،75 ،میکروموالر) (نمونه برداری اول) و محلولپاشی در مرحله ساقهدهی در چهار سطح (آهن ،روی ،آهن +روی
و شاهد) هرکدام با غلظت  3در هز ار در (نمونه برداری دوم) بود .نتایج حاصل از این آزمایش شان داد که در نمونه برداری اول ،کادمیوم
موجب کاهش میزان کلروفیل  aو  ، bآنتوسیانین ،کاروتنوئید ،فالونوئید و افزایش محتوای رطوبت نسبی ،میزان پرولین و مقدار قند محلول
در ارقام گنبد و کریم شده است .به طوریکه بیشترین میانگین رنگیزههای فتوسنتزی در شرایط بدون تنش کادمیوم (تنش صفر) در بذور
ارقام کریم به دست آمد همچنین در غلظت  150میکروموالر کادمیوم ،افزایش پرولین ،محتوای رطوبت نسبی و قند در رقم کریم مشاهده
شد .بهطوریکه با افزایش غلظت کادمیوم ،میزان قند محلول در رقم کریم  1/2درصد نسبت به بذور شاهد افزایش یافت .همچنین در نمونه-
برداری دوم محلولپاشی توام آهن  +روی موجب افزایش معنیدار میانگین صفات کلروفیل  aو  ،bآنتوسیانین ،کاروتنوئید ،فالونوئید و
محتوای رطوبت نسبی ،میزان پرولین و مقدار قند محلول در ارقام گنبد و کریم نسبت به بذور شاهد شد اما میزان افزایش در رقم کریم
نسبت به رقم گنبد بیشتر بود .افزایش  1/9درصدی میزان پرولین دررقم کریم شد .بنابراین با توجه به نتایج آزمایش چنین بهنظر میرسد که
افزایش میزان پرولین در رقم کریم میتواند به افزایش مقاومت به تنش این رقم کمک کند.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،پرولین ،رطوبت نسبی آب ،ژنوتیپ ،فلزات سنگین ،کلروفیل

مقدمه

و به عنوان سلطان غالت شناخته میشود ( ;Costa et al., 2013

گندم مهمترین ( )Triticum aestivum L.گیاه زراعی جهان

 .)Suleiman et al., 2014بر پایۀ گزارش وزارت جهاد

بوده ،باالترین سطح کشت و تولید را در بین دیگر غالت داشته

کشاورزی در سال  ،1392-93سطح زیر کشت گندم در ایران

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيjahanbakhsh@uma.ac.ir :
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درصد آن آبی بوده و میزان گندم تولیدی  6/1میلیون تن

براوردها غالت تقریباً نصف کالری و قسمت زیادی از

برآورد شده است (بی نام .)1396 ،کادمیوم به عنوان یکی از

احتیاجات غذایی انسان را تأمین مینمایند ،بنابراین نقش ویژه

مهمترین فلزات سنگین سمی در طبیعت به شمار میرود که از

و مهمی را در الگوی مصرف هر کشور دارند (ایرانپور و

Zhao et

شهبازیان .)1384 ،در برخی از مطالعات نقش کادمیوم در

 .)al., 2003وجود این عنصر به طور سریع به وسیله گیاه حس

جذب آهن از طریق ریشهها بررسی شده است که نشان

میشود و جذب آن از طریق ناقلین آهن و روی رخ میدهد که

دهندهی این است که تیمار توسط کادمیوم موجب کاهش

طریق زنجیره غذایی در بدن انسان انباشت میشود (

دارای میل ترکیبی پایینی با کادمیوم هستند (

Li and Kaplan,

میزان جذب آهن از طریق ریشه ها میشود (

Vassilev et al.,

 .)1998غلظـت بـاالی در خـاك منجر به کاهش فرایند

 .)2002همچنین غلظتهای مس و آهن در ساقه ی گندم با

متابولیکی ،فتوسنتز و در نهایت کاهش رشـد و عملکرد گیاه را

تیمار کادمیوم کاهش یافته است ( .)Koleli et al., 2004عناصر

به دنبال دارد ( .)Khan et al., 2006از عالئم عمومی سمیت در

غذایی کممصرف مانند روی ،برای رشد گیاهان ضروری

گیاه کلروزه شدن برگها ،اخـتالل در تـنفس و متابولیسـم

میباشد و در فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز ،تولید

نیتـروژن ،کـاهش جـذب آب و عناصـر معـدنی اسـت

هورمونهای رشد و تشکیل کلروفیل گیاهی دخالت دارد و

( .)Nikolic et al., 2008جذب و توزیع کادمیوم در گیاه حتی

کمبود آن میتواند باعث عدم توازن عناصر غذایی در گیاه شده

میتواند باعث برهم خوردن تعادل عناصر غذایی ضروری

و کاهش راندمان مصرف آب و در نهایت ،کاهش کیفیت و

کاهش باروری گیاهان گردد ( .)Dudka et al., 1996کادمیوم

کمیت محصول را درپی داشته باشد (گوهری و همکاران،

به صورت طبیعی توسط آتشفشان و پس از آن از طریق

 .)1389در این میان دو عنصر آهن و روی از عناصر کممصرف

فعالیتهای شهری ،فعالیتهای صنعتی همانند معدنها و

ولی ضروری بر رشد گیاهاند که اهمیت اساسی و حیاتی در

پاالیش فلزات وارد محیط زیست شده است (

John et al.,

متابولیسم سلولی و فعالیت آنزیم در گیاهان دارند (

Ruiz et

 .)2007استفاده از کمپوستها ،کودهای فسفاتی غنی از

 .)al., 2000روی در ساخته شدن برخی اسیدهای آمینه ،فرایند

کادمیوم و آبیاری توسط فاضالب ،میزان آن در محیط زیست

فتوسنتز و همانند سازی و بیان ژن شرکت دارند ( Bagci, 2007

افزایش پیدا کرده است ( .)Chandra et al., 2009گیاهان نقش

) .آهن در ساختار دو گروه عمده پروتئینها به عنوان گروه

مهمی در ورود کادمیم به چرخه غذایی انسان دارند .توانایی

دهنده-گیرنده الکترون در واکنش تنفس ،در ساختمان پروتین

گیاهان مختلف در جذب کادمیم متفاوت است .بهطوریکه

های نظیر الگهموگلوبین و آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز و

منشا  75درصد از کادمیم موجود در زنجیره غذایی غالت و

همچنین در فرایندهای وابسته به نور در فتوسنتز تأثیری اساسی

سبزیها میباشد ( .)Wangstrand et al., 2007گندم

دارد (.)Ruiz et al., 2000

( )Triticum aestivum. Lدر بین غالت ،به عنوان یك گیاه

باتوجه به افزایش روز افزون استفاده از کودهای شیمیایی

مهم در سبد غذایی ،نقش مهمی در سالمت جامعه دارد.

آلوده به فلزات سنگین ،بهنظر میرسد مطالعات گسترده در

مطالعات نشان داده است ،گندم (به ویژه رقم دوروم) بیشتر از

مورد اثرات این عنصر بر صفات بیوشیمیایی گیاهانی مهم و

Jansson,

استراتژیك مانند گندم ضروری باشد .محلولپاشی با عناصر

 .),2002همچنین نوع رقم گندم بر مقدار جذب کادمیم تأثیر

ریزمغذی بهعنوان یك راهکار جهت افزایش عملکرد در

دارد ( .)Ingwersen and Sterck, 2005در اروپا حد مجاز

شرایط تنش بهکار میرود .در این راستا هدف از این بررسی،

کادمیم در دانه گندم 0/2میلیگرم در کیلوگرم بذر تعیین شده

مطالعهی میزان کلروفیل ،پرولین و سایر خصوصیات

چاودار ،جو و یوالف قادر به جذب کادمیم است (
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بیوشیمیایی ارقام گندم با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس

به مدت  10دقیقه در  400دور سانتریفوژ شد و سپس جذب

گنبد در شرایط تنش کادمیوم و همچنین محلول پاشی عناصر

نوری محلول رویی (روشناور) در طول موجهای 470 ،646/8

آهن و روی ،در این ارقام میباشد.

و  663/2نانومتر توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد .مقدار
کلروفیل و کارتنوئیدها طبق معادلههای زیر محاسبه شد

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر تنش کادمیوم و محلول پاشی عناصر

Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645) V/100W
Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663) V/100W
Carotenoides = 100(A470) + 3.27(mg chl. a) - 104(mg
chl. b)/22

دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد در محیط رشد

برای اندازهگیری فلورسانس کلروفیل از انتهاییترین برگ

هیدروپونیك آزمایشی ،به صورت فاکتوریل بر پایهی طرح

توسعه یافته استفاده شد .این کار با استفاده از دستگاه

کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی

فلورومتر( )chlorophyll fluorometerمدل

دانشگاه محقق اردبیلی در سال  1395اجرا شد .تیمارهای

 OS-30 USAاندازه گیری شد .در شرایط گلخانهای با استفاده

آزمایش شامل گندم با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد،

از گیرههای مخصوص برگ گیاهان به مدت  20دقیقه با

کادمیوم در سه سطح (صفر 150 ،75 ،میکروموالر ) و

تاریکی سازگار شده و سپس میزان فلورسانس تیمارها در

محلولپاشی در مرحله ساقهدهی در چهار سطح (آهن ،روی،

شدت نور  1000میکرومول (فوتون) بر مترمربع در ثانیه مورد

آهن +روی و شاهد) هرکدام با غلظت سه در هزار در بود.

ارزیابی قرار گرفت ( Fmمیزان فلورسانس حداکثر ،بعد از

بذور گندم بعد از تهیه در داخل گلدان پنج کیلوگرمی کاشته

تابیدن یك پالس نور اشباع بر روی گیاه سازگار شده به

شدند .کشت از نوع هیدروپونیك بوده که از محلول غذایی

تاریکی)( FO ،میزان فلورسانس بعد از آنکه روی گیاه سازگار

Hoagland and Arnon,

شده به تاریکی یك پرتو تعدیل شده و ضعیف تابیده شد)،

 .)1950در مرحله ی سه برگچهای با استفاده از نمك کلرید

مقدار ( Fvفلورسانس متغیر که برابر تفاوت بیشترین و کمترین

کادمیوم در غلظتهای شاهد 75 ،و  150میکروموالر به

حد فلورسانس میباشد) Fv/Fm .میزان عملکرد کوانتومی

آهن و روی بر مؤلفههای بیوشیمیایی حاصل از بذور گندم با

هوگلند و ارنون  1950استفاده شد(

صورت آب آبیاری همراه با محلول هوگلند اعمال شد .دو روز

فتوسیستم

Optic Science-

 IIمطابق فرمول ذیل محاسبه شد:

پس از اعمال تنش کادمیوم بهجهت بررسی اثرات کادمیوم بر

ØII = (Fm- FO)/ Fm= Fv / Fm

خصوصیات فیزولوژیکی و بیوشیمیایی گندم ،کلروفیل و

استخراج پرولین از جوانترین برگها با استفاده از روش

فلورسانس اندازهگیری شد و سپس نمونهبرداری اول انجام

 Batesو همکاران ( )1973صورت گرفت .مقدار  0/1 gبافت

شده و نمونهها در داخل یخ به آزمایشگاه منتقل شد .سپس در

برگی در  10میلیلیتر سولفوسالیسیلیك اسید  %3/3سائیده و

مرحله ساقهدهی محلول پاشی بصورت شاهد (صفر) ،آهن،

محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد و با سرعت 4000

روی و آهن  +روی هر به صورت نمكهای سولفاته ،کدام با

دور بر دقیقه در دمای  4Cبهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید

غلظت سه در هزارانجام شد و نمونه برداری دوم دو روز پس

و در لوله جداگانه دیگری ،به  2میلیلیتر از عصاره حاصل2 ،

از محلولپاشی برداشت شد.

میلیلیتر معرف نین هیدرین و  2میلیلیتر اسید اسیتیك

برای سنجش کلروفیل از بافت تازه برگی استفاده شد.

گالسیال خالص اضافه گردید .لولهها به مدت  1ساعت در

0/1گرم از بافت برگ را با استن  80درصد به تدریج له کرده

بنماری قرار گرفته و پس از اضافه کردن  4میلیلیتر تولوئن به

تا کلروفیل وارد محلول استنی شود و در نهایت حجم محلول

هر کدام از لولهها ،به مدت  15تا  20ثانیه ورتکس گردیدند.

با استن  80درصد به  20میلی لیتر رسانده شد .محلول حاصل

پس از تشکیل دو فاز جداگانه ،فاز باالیی رنگی ،با دقت جدا و
مقدار جذب آنها در دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج

nm
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گیاهی با استفاده از روش ودرلی ( )1995مقدار  0/5گرم از

نمونهبرداری اول :نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول )1

نمونههای برگی ترجیحاً برگهای سوم از انتهای هر گیاه جدا

نشان داد که میزان کلروفیل  aو کلروفیل  bمتآثر از ژنوتیپ و

شدند .بالفاصله برگهای جدا شده جهت تعیین وزن تر با

غلظتهای کلرید کادمیوم و نیز اثر متقابل آنها بود .بیشترین

استفاده از ترازوی دقیق یكهزارم گرم توزین شدند .سپس

غلظتهای کلروفیل  aو کلروفیل  bدر رقم کریم و در شرایط

نمونههای برگی در داخل لولههای آزمایش دربدار محتوی 100

بدون تنش کادمیوم مشاهده شد .حداقل غلظت کلروفیل  aو

میلی لیتر آب مقطر غوطهور شدند و به مدت  6ساعت در محیط

کلروفیل  bمربوط به تیمار  150میکروموالر کلرید کادمیوم در

نسبتاً خنك و بدون نور نگهداری شدند .پس از گذشت این

ارقام گنبد و کریم بود که از نظر آماری اختالف معنیداری بین

مدت برگها را از داخل لولههای آزمایش خارج و سریعاً با

آنها مشاهده نشد (شکل  .)1از مهمترین دالیل کاهش غلظت

کاغذ خشك کن ،آب روی برگها زدوده شد و با ترازوی یك-

کلروفیل تخریب آنها به وسیله گونههای اکسیژن فعال (

هزارم گرم وزن تورگر آنها تعیین شد .سپس نمونههای برگی

 )Osareh Shariat, 2009و ممانعت از بیوسنتز کلروفیل تحت

بداخل آون الکتریکی با دمای  70درجه سانتیگراد منتقل شدند و

تأثیر فلزات سنگین از طریق بازدارندگی دو آنزیم

بعد از  48ساعت وزن خشك برگها تعیین گردید ،بدین ترتیب

گاماآمینولوولینیك اسید دهیدروژناز و پروتوکلروفیلی دردوکتاز

مقدار آب نسبی بافت برگها با استفاده از رابطه زیر محاسبه

(  )Ghorbanli et al., 2007میباشد.

شد:

× ])وزن خشك-وزن آماس( ) /وزن خشك-وزن

and

تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که
تر([ =RWC
100

استخراج کل کربوهیدارتها از جوانترین برگها با استفاده
از روش فنول سولفوریك (دوبیوس و همکاران )1956 ،به نقل
از (بوردلوف و همکاران )2001 ،صورت گرفت .مقدار 0/2 g
از جوانترین برگها پودر شده با  2 mlبافر سدیم فسفات
( )pH = 7ساییده و با سرعت  10000 rpmبه مدت 20 min
در دمای  4 Cسانتریفیوژ شدند .از محلول رویی 10 µl
برداشته و به آن  990 µlآب مقطر افزوده شد .به  0/5 mlاز
محلول حاصل 0/5 ml ،فنول ( %5محلول آبی) و  2/5 mlاسید
سولفوریك ( )%98اضافه گردید .پس از تثبیت رنگ به مدت
 10-15 minدر دمای  27-30Cقرار گرفت و جذب نمونهها
با استفاده از اسپکتروفتومتری در طول موج  490 nmاندازه
گیری شد.
در پایان کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری دادههای حاصل از
این آزمایش ،با استفاده از نرم افزار SASو  SPSSصورت
گرفت و مقایسه میانگینها به روش  LSDدر سطح احتمال 5
درصد انجام شد .نمودارها توسط نرمافزار  Excleرسم گردید.

میزان کاروتنوئید و آنتوسیانین تحت تأثیر ژنوتیپ و غلظتهای
کادمیوم و نیز اثرات متقابل ژنوتیپ و غلظتهای کادمیوم قرار
گرفت (جدول  .)1بیشترین میزان کاروتنوئید مربوط به رقم
کریم و در شرایط عدم کاربرد کادمیوم مشاهده شد .با افزایش
غلظت کلرید کادمیوم میزان کاروتنوئید در رقم مقاوم کریم
کاهش کمتری نسبت به رقم حساس گنبد نشان داد .همچنین
در غلظت  150میکرو موالر کادمیوم بین رقم کریم و گنبد
اختالف معنیداری مشاهده نشد .کادمیوم موجب کاهش
آنتوسیانین شد .بهطوریکه کمترین غلظت آنتوسیانین در رقم
گنبد و در شرایط  150میکرو موالر کادمیوم مشاهده شد
(شکل  .)2رقم کریم در شرایط  150میکروموالر کادمیوم
اختالف معنیداری با رقم گنبد در شرایط  75میکروموالر
کادمیوم نداشت که این موضوع نشان میدهد رقم کریم
مقاومت بیشتری نسبت به شرایط تنش دارد .نتایج حاصل از
آزمایشی مبنی بر تأثیر ترکیبی کادمیم و شوری بر روی دو گیاه
 Myriophyllum heterophyllum Michx.و

Potamogeton

 crispus Lنشان داد که میزان کاروتنوئیدهای هر دو گیاه با افزایش
غلظت کادمیم و  NaClکاهش یافت (.) Sivaci and Elmas, 2012
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جدول  -1تجزیه واریانس اثرات تنش کادمیوم بر خصوصیات بیوشیمیایی بذور دو رقم گندم (مقاوم کریم و رقم حساس گنبد)
میانگین مربعات
آزادی

a

b

تنش کادمیوم

2

**62/8

**0/940

**2695

**23/1

**32/9

**382

ژنوتیپ گندم

1

**5/37

**0/640

**4111

**11/9

**0/160

**382

**5/18

2

**3/13

**0/600

**2634

**3/21

**8/07

**382

**33/1

**0/006

66

6/25

0/980

508

1/20

7/53

1/98

13/6

0/008

7/41

8/25

7/35

9/93

4/18

1/71

4/25

7/12

منابع تغییر

تنش کادمیوم× ژنوتیپ
گندم
خطا
ضریب تغییرات()%

**147

**0/017
**0/012

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد
 :RWCمیزان آب نسبی بافتهای گیاهی

شکل -1تأثیر تنش کادمیوم بر میزان کلروفیل  aو  bبذور دو رقم گندم در نمونهبرداری اول

فالونویید تحت تأثیر غلظت کادمیوم و ژنوتیپ گندم و نیز

این عنصر عالئمی شبیه به کمبود عناصر ضروری در گیاه ﻇاهر

اثرات متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)1بیشترین و کمترین

میگردد ،زیرا کادمیوم با کاهش میزان عناصر ضروری یا

غلظت فالونویید به ترتیب مربوط به بذور رقم کریم و گنبد و

اختالل در عملکرد آنها در ساختار گیاه ،باعث مهار سنتز

در شرایط بدون تنش کادمیوم و تنش  150میکروموالر کادمیوم

کلروفیل و یا به هم ریختگی ساختار کلروپالست میشود .در

مشاهده شد که در رقم گنبد در شرایط  75و  150میکروموالر

بررسی  Vassilevو  )1997( Yordanovنشان داده شد که

کادمیوم اختالف معنیداری مشاهده نشد .کاهش فالونوییدها

کادمیوم باعث کاهش و کاروتینوئیدها در گیاه میزان کلروفیل

در شرایط تنش کادمیوم در بذور ذرت توسط خورشیدی و

کل ،کلروفیل  a ،bگردید.

همکاران ( )1390گزارش شده است (شکل  .)3در اثر سمیت

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش کادمیوم
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شکل -2تأثیر تنش کادمیوم بر میزان کاروتنوئید و آنتوسیانین بذور دو رقم گندم در نمونهبرداری اول

شکل -3تأثیر تنش کادمیوم بر میزان فالنویید و  RWCبذور دو رقم گندم در نمونهبرداری اول

به محیط کشت میزان محتوای نسبی آب بافت در سلولهای

آوندهای چوبی ،افزایش چوب پنبهای شدن و لیگنینی شدن

برگ ارقام کریم و گنبد به طور معنیداری کاهش یافت به

ریشه ،جلوگیری از تولید ریشههای موئین ،آسیب به نوك

طوریکه بیشترین کاهش محتوای آب نسبی برگ در رقم گنبد

ریشههای اصلی موجب ایجاد اختالل در جذب آب و به هم

و در شرایط تنش  150میکروموالر کادمیوم مشاهده شد (شکل

ریختن تعادل آبی درگیاه میگردد (

 .)3کاهش در میزان نسبی آب بافت در شرایط تنش کادمیوم

 .)Barcelo, 1990تجمع پرولین و آمینو اسیدهای آزاد ،در

( Costa and Moral, 1994 ; Farokh et

پاسخ به تنش کادمیوم ،دلیل مناسبی برای کاهش در میزان

 )al, 2011نیز گزارش شده است Farokh .و همکاران،

نسبی آب بافت و بوجود آوردن خشکی فیزیولوژیکی در گیاه

در گیاه تربچه و کاهو

( )2011کاهش محتوای آب نسبی بافت برگ گیاه ذرت را

Poschenriedr and

است (.)Barket et al., 2007 ; Hassan. Iqbal et al., 2012

تحت سمیت کادمیوم به علت از بین رفتن تعادل آب سلول

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد (جدول  )1که با افزایش

دانستند که به وسیله شاخص  RWCمشخص میگردد .کادمیوم

غلظت کادمیوم میزان قند محلول افزایش یافت .همانطور که در

با کاهش طول ریشه ،کاهش میزان انتقال مواد از ریشه به

شکل  4مشاهده میکنید بیشترین میزان قند محلول در رقم

شاخساره ،کاهش قابلیت تراوایی ریشه ،کاهش اندازه و تعداد

کریم و در شرایط تنش  150میکروموالر کلرید کادمیوم به

مقایسه تأثیر کاربرد کلرید کادمیوم و محلول پاشی آهن و روی بر...
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دست آمد که بهطور معنیداری بیشتر از بذور شاهد و سایر

انتقال آب را برطرف کند.

تیمارها بود .کمترین میزان قند محلول مربوط به بدور شاهد در

تأثیر تنش کادمیوم ،ژنوتیپ و اثر متقابل تنش کادمیوم ×

رقم گنبد بود .با کاهش انتقال آب به برگها و به دنبال تجمع

ژنوتیپ بر محتوای پرولین گیاهچههای گندم معنیدار بود

کادمیوم در سلولها ،میزان قندهای محلول در گیاه افزایش

(جدول  .)1با کاربرد کادمیوم ،مقدار پرولین گیاهچههای گندم

مییابد .این ویژگی یك روش سازگاری گیاه برای حفﻆ

به طور معنیداری افزایش یافت .بهطوریکه بیشترین میانگین

شرایط اسمزی است ( .)verma et al.,2001عالوه بر این

مقدار پرولین مربوط به گیاهچههای حاصل از بذور رقم کویر

افزایش قندهای محلول به گیاه کمك میکند تا بتواند ذخیره

تحت تنش  150میکروموالرکادمیوم مشاهده شد که بهطور

کربوهیدراتی خود را برای حفﻆ متابولیسم پایه در شرایط تنش

معنیداری بیشتر از شرایط بدون تنش بود و سایر تیمارها بود

در حد مطلوب نگه دارد .این نتایج با نتایج  vermaو همکاران

(شکل  .)4در تیمار کاربرد کادمیوم و عدم کاربرد ،محتوای

( )2001بر روی برنج همخوانی دارد به نظر میرسد کادمیوم

پرولین گیاهچههای حاصل از بذور شاهد بهطور معنیداری

انتقال آب را در گیاه مورد مطالعه کاهش داده در نتیجه غلظت

کمتر از بذور پیشتیمار شده بهدست آمد .در شرایط بدون

این عنصر در سلولها افزایش یافته است و کاهش آب در

تنش کادمیوم ،در بین پیشتیمارها ،مقدار پرولین گیاهچههای

سلولها سبب افزایش غلظت قندهای محلول در اندامهای

حاصل از بذور رقم گنبد و کریم اختالف معنیداری وجود

هوایی و ریشه شده است تا از این طریق گیاه بتواند با حفﻆ

نداشت .تجمع پرولین به عنوان یك تنظیم کننده اسمزی بسیار

شرایط اسمزی حداکثر توان خود را جهت حفﻆ مقادیر آبی

فعال به طور معمول در سیتوسل رخ میدهد و به طور قابل

گیاه انجام دهد .از طرف دیگر افزایش میزان قند در گیاه نشان

مالحظهای به تنظیم اسمزی سیتوپالسمی ،ثبات غشاء و

دهنده کاهش میزان آب در سلولهاست که عاملی مهم در

فرآیندهای غشایی کمك میکند (.)Abraham et al., 2003

کاهش رشد گیاه میباشد .تجمع بیشتر قندها در ریشهها نیز

افزایش میزان پرولین با افزایش غلظت کادمیم در

میتواند نشان دهنده اهمیت تنظیم اسمزی در مکانهای جذب

کاهو( )Haghighi et al., 2010سویا (

باشد( .)Haghighi et al., 2010نتایج این مطالعه نیز نشان داد

 )2005و لوبیا ) ( Zengin and Munzuroglu, 2005نیز گزارش

که مقادیر زیادی از کادمیوم در ریشهها تجمع مییابد .تجمع

شده است .به عنوان یك نتیجه کلی ،همزمان با افزایش غلظت

این عنصر در سلولهای ریشه ،سبب افزایش بیشتر قندهای

عناصر سنگین ،ترکیبات نیتروژندار مانند پرولین افزایش یافته

محلول میگردد تا بتواند با تنظیم اسمزی ،اختالل در جذب و

و افزایش پروتئین را نیز در پی خواهد داشت (

Balestrasse et al.,

Singh and.
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غشای سلولی را در برابر اکسیداسیون حفاﻇت مینماید ( Tatar

وجود آهن برای تشکیل پروتوکلروفیلید از منیزیم

 )and Gevrek., 2008و از طریق رفع کمبود آب ،کالت کردن

پروتوپورفیرین الزم است .همچنین آنزیم کپروپورفیرینوژن

عناصر و مهار رادیکالهای آزاد از خسارت فلزات سنگین

اکسیداز که یك پروتئین آهندار است اکسید شدن منیزیم

جلوگیری میکند ()Balestrasse et al., 2005

پروتوپورفیرین را به پروتوکلروفیلید کاتالیز میکند (

Hirai et

نمونهبرداری دوم:نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها

 .)al., 2007عنصر روی هم در راه اندازی برخی از آنزیمهای

(جدول  )2نشان داد که میزان کلروفیل  aو کلروفیل  ،bبه طور

مسیر بیوسنتز کلروفیل و نیز برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدان

معنیداری تحت تأثیر محلول پاشی آهن و روی ،ژنوتیپ و نیز

مانند آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در مسیر

اثر متقابل این دو قرار گرفت .محلول پاشی با آهن  +روی

حفاﻇت از تخریب کلروفیل توسط رادیکالهای عابدی فعال

باعث افزایش غلظت کلروفیل  aو کلروفیل  bشد بنابراین

اکسیژن نقش اساسی دارد(ملکوتی.)1379 ،

باعث افزایش مقاومت گندم در شرایط تنش شد ،بهطوریکه

اثر متقابل محلول پاشی نانو اکسید روی  +آهن و ژنوتیپ

بیشترین و کمترین میزان کلروفیل  aو کلروفیل  bبه ترتیب

گندم بر میزان کاروتنوئید و آنتوسیانین در سطح یك درصد

مربوط به رقم مقاوم کریم در محلول پاشی آهن  +روی و رقم

معنیدار بود(جدول  .)2بهطوریکه کاربرد توأم روی  +آهن

حساس گنبد در بذور شاهد به دست آمد .در شرایط محلول

موجب افزایش میزان کاروتنوئید و آنتوسیانین شد ،اما با کاربرد

پاشی آهن و روی به تنهایی بین رقم مقاوم کریم و حساس

نانو اکسید روی و آهن با افزایش به تنهایی کاهش در میزان

گنبد اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)5روی در

کاروتنوئید و آنتوسیانین مشاهده میشود .به طوریکه بیشترین

ساخته شدن برخی اسیدهای آمینه ،فرایند فتوسنتز و همانند

میزان کاروتنوئید و آنتوسیانین در رقم مقاوم کریم در محلول

سازی و بیان ژن شرکت دارند (  .)Bagci, 2007آهن در

پاشی توأم روی  +آهن بهدست آمد که بهطور معنیداری

( Ruiz

بیشتر از بذور شاهد و سایر تیمارها بود .کمترین میزان

 Chatterjee .)et al., 2000و همکاران ( )2006بیان کردند که

کاروتنوئید در رقم حساس گنبد و در شرایط عدم محلول

کاهش میزان آهن ،با کاهش میزان کلروفیل ،عملکرد لوبیا سبز

پاشی در بذور شاهد بهدست آمد اما اختالف معنیداری در

را به طور معنیداری کاهش داد .مطالعه قربانلی و همکاران بر

همین رقم در شرایط محلول پاشی با نانواکسید روی و بذور

روی آفتابگردان نیز نشان داد با محلولپاشی آهن و روی میزان

شاهد رقم مقاوم کریم نداشت (شکل  .)6محلولپاشی با

کلروفیل کل در برگ به طور قابل توجهی افزایش یافتبهنظر

عناصر ریزمغذی بهعنوان یك راهکار جهت افزایش عملکرد

میرسد که این افزایش میتواند ناشـی از نقش عملکردی آهن

در شرایط تنش کادمیوم به کار میرود .عناصر غذایی کم

در فعالسازی پـروتئین سـنتتازهای مســـیر بیوســـنتز

مصرف مانند روی در فرایندهای فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز،

کلروفیـــل و برخـــی از آنـــزیمهـــای آنتیاکسیدان مانند

تولید هورمونهای رشد و تشکیل کلروفیل نقش بسیار مهم

آسکوربات پراکسیداز و گلوتـاتیون ردوکتاز در مسیر حفاﻇـت

دارد و کمبود آن باعث کاهش راندمان مصرف آب و در نتیجه

از تخریـب کلروفیـل توسـط رادیکالهای فعال اکسیژن باشد

کاهش کمیت و کیفیت محصول در شرایط تنش کادمیوم

( .)Ghorbanli, 2005ماده مشترك برای ساخت کلروفیل ،اسید

میشود (گوهری و همکاران .)1389 ،با مصـرف عناصر

دلتا-آمینولوولینیك است که میزان تشکیل آن به وسیله آهن

ریزمغـذی آهـن و روی فعالیـت فتوسـنتزی گیـاه افزایش

کنترل میشود .به کار رفتن آهن و یا منیزیم ،به عنوان اتم

مییابد و در نتیجه باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط

مرکزی در درون تتراپیرول ،به ترتیب به تشکیل کوآنزیمهای

تنش کادمیوم میشود (.)Koocheki and Banayan, 1994

فرایندهای وابسته به نور در فتوسنتز تأثیری اساسی دارد

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 4:06 IRDT on Tuesday April 20th 2021

 .)Malik., 2011از سوی دیگر پرولین به واسطه تنظیم اسمزی

هیم و منیزیم پروتوپورفیرین منجر میشود .ثابت شده است که
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جدول  -2تجزیه واریانس اثرات محلول پاشی آهن و روی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذور دو رقم گندم (مقاوم کریم و رقم حساس گنبد)
میانگین مربعات
آزادی

a

b

محلول پاشی

2

**107

**9/11

**2695

**/001

ژنوتیپ گندم

1

**38/2

**6/63

**4111

**0/0014

**41/7

3

**5/33

**1/68

**2634

**0/003

**36/4

**51/5

66

14/5

0/930

508

0/001

28/9

2/26

0/025

14/22

7/81

7/35

13/86

4/58

2/88

2/10

منابع تغییر

محلول پاشی× ژنوتیپ
گندم
خطا
ضریب تغییرات()%

0

فالنویید
**267

**102

**0/119

**0/096

**5/18

**0/025

**0/092

**0/013

**0/007
0/001
2/18

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد
 :RWCمیزان آب نسبی بافتهای گیاهی

شکل -5تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر میزان کلروفیل  aو  bبذور دو رقم گندم در نمونهبرداری دوم

همانطور که در شکل  7مشاهده میکنید غلظت رنگیزههای

 )Khalili Rashdi., 2008نیز اﻇهار داشتند این عناصر میتوانند

فالنویید با اعمال محلول پاشی افزایش یافت .بهطوریکه

برای تغذیه برگی مورد استفاده قرار گرفته و در شرایط تنش به

کمترین میزان فالنویید در بذور رقم حساس گنبد در بذور

دلیل بهبود پدیدههای فتوشیمیایی و افزایش غلظت کلروفیل

شاهد بهدست آمد اما اختالف معنیداری با بذور شاهد رقم

وکاروتن برای گیاه مثمر ثمر باشند.

کریم نداشت .محلول پاشی توام آهن  +روی موجب افزایش

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که محتوای

میزان رنگیزههای فالنویید شد .بیشترین میزان رنگیزههای

آب نسبی برگ تحت تأثیر محلول پاشی و ژنوتیپ گندم در

فالنویید در شرایط اعمال توأم محلول پاشی آهن  +روی در

سطح احتمال  1درصد قرار گرفت (جدول .)2نتایج حاصل از

رقم مقاوم کریم بهدست آمد که بهطور معنیداری بیشتر از

این پژوهش نشان داد که در بین تیمارها محلول پاشی توام با

Tadayyon

آهن  +روی موجب افزایش محتوای آب نسبی برگ شد .به-

Mahaleh and

طوریکه کمترین کاهش محتوای آب نسبی برگ در رقم گنبد

بذور شاهد و سایر تیمارها بود . .تدین و رئیسی (
 )and Raiesi 2008و خلیلی محله و رشدی (
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درجه

کلروفیل

کلروفیل

کاروتنوئید

آنتوسیانین

RWC

قند

پرولین

10

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

شکل -7تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر میزان فالنویید و  RWCبذور دو رقم گندم در نمونهبرداری دوم

مشاهده شد که بهطور معنیداری کمتر از سایر تیمارها بود

محتوای آب نسبی برگ باالتری برخوردار بودند .عنصر روی

(شکل  .)7در بین تیمارهای محلولپاشی نیز محلولپاشی توأم

نقش مهمی در تنظیم به نظر میرسد محلول پاشی از طریق

با آهن  +روی توانست محتوای آب نسبی برگ را افزایش دهد

تکمیل عناصر غذایی کم مصرف توان وضعیت رشد گیاه را

(شکل  .)7به عقیده  Weisanyو همکاران ( )2011میزان باز

افزایش داده موجب افزایش مقاومت گیاه به خصوص در رقم

بودن روزنهها دارد ،به این دلیل که این عنصر در نگهداری

کریم شده است .به نظر میرسد محلول پاشی از طریق تکمیل

عنصر پتاسیم در سلولهای محافﻆ روزنه نقش دارد و از طریق

عناصر غذایی کم مصرف توان وضعیت رشد گیاه را افزایش

کاهش تلفات آب برگ باعث افزایش محتوای آب نسبی برگ

داده موجب افزایش مقاومت گیاه به خصوص در رقم کریم

میشود .ایشان کاهش محتوای پتاسیم در سلولهای محافﻆ

شده است.

روزنه را در گیاهانی که با روی تیمار نشده بودند مشاهده

اثر متقابل محلول پاشی و ژنوتیپ بر میزان اسید آمینه پرولین و

نمودند ،که ممکن است به افزایش خروج پتاسیم نسبت به

قند گیاهچهها در سطح احتمال یك درصد معنیدار شد (جدول

جریان آن به داخل سلولهای محافﻆ از طریق نشت از غشای

 .)2مقدار پرولین و گیاهچهها با محلول پاشی آهن و روی به

سلولی ،مرتبط باشد که در صورت عدم مصرف روی

طور قابل مالحظهای افزایش یافت .همچنین کاربرد نانو اکسید

یکپارچگی غشا کاهش یافته و محتوای آب برگ کاهش

روی سبب افزایش قند گیاهچهها گردید (شکل  .)8همانطور که

مییابد .در آزمایش  Baniabbassو همکاران ( )2012گیاهان

در شکل مشاهده میکنید کمترین میزان قند و پرولین در رقم

آفتابگردانی که سولفات روی بیشتری دریافت کرده بودند از

حساس کریم و در شرایط عدم محلول پاشی در بذور شاهد به
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دست آمد که بهطور معنیداری کمتر از سایر تیمارها بود.

Ali

 Mohammadiو همکاران ( )2009مشاهده نمودند که تجمع

زیرا افزایش در غلظت ساکاروز و سطح قندهای محلول سبب
افزایش مقاومت گیاهان میشود (.)Mohsenzade et al.,2006

پرولین در بین ژنوتیپهای مختلـف گنـدم متفاوت است.
کـــم بـــودن میزات قند در بذور شاهد به دلیل رقابـت

نتیجه گیری کلی

دانـههـا در بدسـت آوردن مـواد غـذایی و کاهش

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش شدت

کربوهیدرات ذخیرهای گیاه میباشـد کـه تعـداد سلولهای

تنش کادمیوم ،صفات مورد مطالعه کاهش یافت .بهنظر میرسد

مولّد کـاهش یافتـه و وزن هـزار دانـه کـاهش مییابد

که تنش کادمیوم از طریق ایجاد تنش اکسیداتیو و تولید

( .)Sharafi et al.,2000عابدی باباعربی و همکاران ()1390

رادیکالهای آزاد موجب کاهش غلظت کلروفیل گیاهچههای

گزارش کردند عنصر روی در سنتز پروتئینها و

حاصل از بذور ارقام گندم شده است .با توجه به اثرات منفی

کربوهیدراتها ،متابولیسم سلول ،محافظت غشاء از

این تنش بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچههای حاصل،

رادیکالهای آزاد اکسیژن و سایر فرآیندهای مرتبط با امر

محلولپاشی از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

سازگاری گیاهان به تنشها نقش مهمی ایفا میکند ،لذا

موجب اخته شدن رنگیزههای فتوسنتزی و افزایش کلروپالست

محلولپاشی روی توانست با افزایش غلظت پرولین برگ

و در نتیجه باعث افزایش فتوسنتز و افزایش میزان قند شده و با

مقاومت به تنش کادمیوم را در گیاه افزایش دهد .افزایش در

افزایش تولید پرولین میزان مقاومت در رقم کریم را افزایش

غلظت قندهای محلول میتواند یك پاسخ مثبت به تغییرات

داده است.

میزان محتوای نسبی آب و پتانسیل آب برگها ارزیابی شود،
منابع
ایرانپور ،ح .و شهبازیان ،ن )1384( .زراعت غالت .انتشارات

کارنو.

بی نام ( )1396آمارنامه کشاورزی جلد  ،1وزارت جهادکشاورزی ،معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ،مرکزفناوری اطالعات و ارتباطات
خورشیدی ،م ،.باقری ،م ،.خوشنویسان ،م ،.عالمی ،م .و بیچرانلو ،م )1390( .اثر پیشتیمار سالسیلیك اسید بر خصوصیات
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچههای ذرت تحت تنش کادمیوم .مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی .151-164 :4
عابدی باباعربی ،س ،.موحدیدهنوی ،م ،.یدوی ،ع .و ادهمی ،ا .)1390( .تأثیر محلولپاشی روی و پتاسیم بر صفات فیزیولوژیك و
عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی .مجله الکترونیك تولید گیاهان زراعی .75 -95:4
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 همایش ملی مدیریت.) تأثیر کودهای ماکرو و میکرو بر راندمان مصرف آب در کلزا1389( . ع، و باقری. ع، بحرانی،. ف،گوهری
. ایران، ارسنجان، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان،کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
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