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  چکیده

 آفتابگردانگیاه  خصوصیات ظاهريبر ) موالرمیلی 2و 1، 0(هاي مختلف اسید سیلیکونبه منظور بررسی اثرات غلظت     
آزمایش به صورت . در شرایط گلدانی انجام گرفت) گرم بر کیلوگرم خاكمیلی 20و  10، 0(تحت سطوح مختلف کادمیوم 

نتایج  .هاي کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل اجرا گردیدقالب طرح بلوكفاکتوریل و در 
طبق نتایج بدست آمده، کاربرد اسید . نشان داد که در گیاهان تیمار شده با کادمیوم، تمام صفات مورد بررسی کاهش یافتند

توانست با افزایش ارتفاع، وزن خشک تک بوته، در شرایط تنش کادمیوم،  بعمر متر در موالر میلی 2سیلیکون به ویژه با غلظت 
نسبت به شاهد  کادمیوم منجر به کاهش اثرات منفی عنصر سنگین شود و آفتابگردانگیاه و کلروفیل برگ  بوته در برگ تعداد

و افزایش مقاومت این  ورد ارزیابیصفات مبطور کلی کاربرد اسید سیلیکون منجر به افزایش . شود) غلظت صفر اسید سیلیکون(
  .گیاه در برابر تنش عنصر سنگین کادمیوم گردید

  
  کلروفیل، آفتابگردان اسید سیلیکون، کادمیوم، :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

ع آلوده بمن هاي سطحی و زیرزمینی عمل کرده و در نتیجه آلودگی براي آب توانند به عنوان منبع هاي آلوده می خاك     
گندم و هاي گیاهانی مانند  غشاي پالسمایی در ریشه  ATPaseکاهش در فعالیت باعث کادمیوم). 2( اطق باشندکننده دیگر من
م بر تقسیم و رشد سلولها، رشد کلی گیاه، تقسیم سلولی منطقه وها نشان داده است که کادمیبررسی). 4(شود  آفتابگردان می

 در اینکه دلیل به است، خاك در فراوان عناصر از یکی سیلیکون (10).مریستمی و تنظیم رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد
 هايپژوهش در اخیرأ. است نشده گیاه در آن بیولوژي نقش به زیادي توجه نگرفته قرار گیاهان رشد براي ضروري عناصر دسته

 هايتنش بروز زمان رد ویژه به است، شده اشاره گیاهی گونه چندین در آن خیزيحاصل و مفید اثرات به گرفته صورت
 تنش به مقاومت ایجاد در را مهمی نقش هااسمولیت محتواي بردن باال و اکسنده ضد هاي آنزیم فعالیت در افزایش با محیطی،

هاي متعدد از جمله سمیت فلزات سنگین، نتایج گزارشی از کاهش اثرات تنش). 6( میکند ایفا گیاهان در زنده وغیر زنده هاي
پاشی اسید این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر محلول. 8)(مناسب وجود دارد  اسید سیلیکونبا تغذیه خشکی و شوري 

 . بعنوان یک گیاه صنعتی مهم انجام شد خصوصیات مورفولوژیک گیاه آفتابگردانسیلیکون و کادمیوم بر 
  هامواد و روش

ي دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورز1392ماه  آذراین پژوهش در     
گرم درون پالستیک ریخته و تا حد ظرفیت مزرعه آبیاري کیلو 9ها به مقدار خاك. بلوك کامال تصادفی در سه تکرار انجام شد

ها به سههاي پالستیکی مخلوط گردید و سپس کیبعد از متعادل شدن رطوبت خاك تیمار کادمیوم با خاك درون کیسه. شدند
گرم در میلی  20و  10صفر یا شاهد، (م از نیترات کادمیم با غلظتوجهت اعمال تیمار کادمی. درون گلدان انتقال یافت

بعد از سبز شدن و جوانه زدن ودر مرحله ) موالرمیلی 2و 1، 0(داراي سه سطح  اسید سیلیکون .استفاده شد) کیلوگرم خاك
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 انجامSAS  افزار نرم از استفاده با آماري هاي تحلیل و تجزیه .اسپري شدندپاشی ورت محلولبه ص آفتابگردانبه گیاه  ساقه روي
  .شد انجام درصد 5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون روش از استفاده با ها میانگین مقایسهو  شد
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع 

گیاه  ارتفاعبر ) درصد 1در سطح (داريتاثیر بسیار  معنی که کادمیوم و اسید سیلیکون دهدنتایج این آزمایش نشان می
اي است که با ولی تاثیر اسید سیلیکون به گونه یابدکاهش می ارتفاعبطوریکه با افزایش سطح کادمیوم . داشته است آفتابگردان

 متر در موالر میلی 2 تیمار به لقمتع سانتیمتر 153با  ارتفاع بیشترین، بطوریکه یابدافزایش می ارتفاعافزایش غلظت این اسید 
 14/31 کادمیوم منجر به کاهش ارتفاع گیاه گردید بطوریکه منجر به کاهش گرم در کیلوگرممیلی 20 تنش .باشد می مربع

 و لیپیدها پراکسیداسیون ،ATP تولید مهار فتوسنتزي، مهار .گردید) عدم مصرف کادمیوم(ارتفاع نسبت به تیمار شاهددرصدي 
. شوند منتهی نیز هاسلول مرگ به توانند می وقایع این که شوندمی محسوب ROS تشکیل عوارض از DNA هايولکولم آسیب

 متابولیسم و فیزیولوژي در همچنین و زراعی گیاهان عملکرد و ارتفاع و رشد در سیلیکون که کردند گزارش زیادي محققین
 ماده کاهش و ساقه و ریشه طولی رشد توقف نیز گیاه کل سطح در). 7(دباشمی دارا را شماريبی مثبت مختلف،اثرات گیاهان
   ).12( باشدمی اکسیداتیو تنش معمول عالئم از سازي

   وزن خشک تک بوته
 تک خشک وزنداري بر کادمیوم و اسید سیلیکون تاثیر معنیکه  شودمشاهده میتجزیه واریانس  1با توجه به جدول شماره  

به ) شاهد(از صفر افزایش استفاده از اسید سیلیکون .گذاشته است بوته تک خشک وزندمیوم تاثیر منفی بر کا .اندداشته بوته
به سطح سوم اسید  بوته تک خشک وزنشده است و بیشترین  بوته تک خشک وزنباعث افزایش  مربع متر در موالر میلی 2

 مربع متر در موالر میلی 2 تیمار به متعلق ر کیلوگرمگرم ب 89/1005عملکرد با  بیشترینبطوریکه . سیلیکون تعلق دارد
کادمیوم با عملکرد  گرم در کیلوگرممیلی20تنش . درصدي نسبت به تیمار شاهد گردید 96/8که منجر به افزایش  باشد می
درصدي  71/32گردید بطوریکه منجر به کاهش  بوته تک خشک وزنگرم در کیلوگرم وزن خشک منجر به کاهش  33/837

 وزن ،فلزات سنگین غلظت افزایش با ايمطالعه در .گردید) عدم مصرف کادمیوم(نسبت به تیمار شاهد بوته تک خشک زنو
 .)3(دارد مطابقت تحقیق این نتایج با که یافت، کاهش) Amaranthus retroflexus. L( خروس تاج گیاه هوایی اندام خشک

انجام دادند و از اسید سیلیکون استفاده کردند نتایج مشابهی با این  احمد و همکاران در آزمایشی که بر روي گیاه گندم
از لحاظ آماري تاثیر  بوته تک خشک وزنمتقابل کادمیوم و اسید سیلیکون بر  اتاثرهمچنین  .)1(آزمایش بدست آوردند

  .داري نداشتمعنی
  یط تنش کادمیومآفتابگردان در شرا نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک بر گیاه -1جدول 

  باشد داري می درصد و عدم معنی 1درصد و  5دار در سطح  به ترتیب معنی nsو ** ، * 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

 ارتفاع
 

 وزن خشک تک بوته
 

 کلروفیل برگ
  

  تعداد برگ در بوته  
  

  48/34    81/21  33/6537  48/453  2  بلوك
  Cd(  2  **14/6007  **44/377041  **81/122    **59/256( کادمیوم

  SI(  2  **81/1975  **11/21760  **59/49    **70/272(سیلیکون
SI × Cd  4  ns48/118  ns38/2766  ns42/0   ns37/2  

E  16  89/196  29/4813  73/2    89/12  
%CV  -  10  58/6  78/12    73/13  
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   بوته در برگ تعداد
 تعدادداري بر مختلف کادمیوم باعث کاهش معنی شود که سطوحتجزیه واریانس این آزمایش مشاهده می 1 با توجه به جدول

 ايمطالعه در محققین .شده است بوته در برگ تعدادداري در اسید سیلیکون نیز باعث افزایش معنی. شده است بوته در برگ
مار تی در کمترین و شاهد تیمار در برگ تعداد بیشترین دریافتند،) Amaranthus retroflexus. L( خروس تاج گیاه روي

 اسید از استفاده افزایش .)3(دارد مطابقت تحقیق این در آمده دست به نتایج با که آمد دست به استفاده از فلزات سنگین
 در برگ تعداد بیشترین و است شده بوته در برگ تعداد افزایش باعث مربع متر در موالر میلی 2 به) شاهد(صفر از سیلیکون

 متر در موالر میلی 2 تیمار به متعلقعدد  77/31 با تعداد بیشترین بطوریکه. دارد تعلق سیلیکون اسید سوم سطح به بوته
 با کادمیوم کیلوگرم در گرممیلی20 تنش. گردید شاهد تیمار به نسبت درصدي 62/34 افزایش به منجر که باشد می مربع
 تعداد درصدي 05/34 کاهش به منجر کهیبطور گردید بوته در برگ تعداد کاهش به منجر بوته در برگ عدد 66/20 تعداد
و  شوري تنش شرایط در و غذایی محلول در کونسیلی وجود .گردید) کادمیوم مصرف عدم(شاهد تیمار به نسبت بوته در برگ
 کاهش نتیجه در یا ،هاتنش در اثر برگ سطح کاهش میدهد، افزایش داري معنی طور به را برگ و سطح تعداد ،هاي دیگرتنش
متقابل کادمیوم  اتاثر. )11( است تورژسانس فشار کاهش اثر در برگ اندازه کاهش ویا فتوسنتز مقدار کاهش دراثر برگ تعداد

  .دار نشده استاز لحاظ آماري معنی آفتابگردانگیاه  بوته در برگ تعدادو اسیدسیلیکون بر 
  تنش کادمیوم آفتابگردان در شرایط مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک بر گیاه -2جدول 

  باشد دار نمی بر اساس آزمون دانکن، معنی درصد 5هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در سطح  اختالف میانگین
  

   کلروفیل
 .اندداشته آفتابگردان کلروفیلداري بر دهد که کادمیوم و سیلیکون تاثیر معنینشان میتجزیه واریانس  1نتایج جدول شماره 

 آفتابگرداندر گیاه  وفیلکلرباشد و با افزایش مصرف کادمیوم مربوط به تیمار شاهد می کلروفیلدر تیمار با کادمیوم بیشترین 
درصد  90/30شود که سطح سوم اسید سیلیکونمی کلروفیلافزایش غلظت اسید سیلیکون باعث افزایش . یابدکاهش می

 کلروفیل گردید کاهش به منجر 9کلروفیل  به میزان کادمیوم کیلوگرم در گرممیلی20 تنش. باشدبیشتر از تیمار شاهد می
 آبادیان دولت همچنین. گردید) کادمیوم مصرف عدم(شاهد تیمار به کلروفیل نسبت درصدي 88/44 کاهش به منجر بطوریکه

 خواص دلیل به هااسیداستفاده از  و شودمی ذرت در کلروفیل میزان کاهش موجب خشکی تنش که کردند گزارش  همکاران و
 آزمایشی طی  Mussa .)5(شودمی آن افزایش موجب مستقیم غیر طور به و کرده جلوگیري کلروفیل تخریب از اکسیدانیآنتی

 افزایش سبب سلیکون مصرف ولی یابدمی کاهش کلروفیل میزان تنش شرایط تحت که رسید نتیجه این به داد انجام که

 کلروفیل برگ  )gr/kg(وزن خشک تک بوته  )cm(ارتفاع  تیمار
  

  تعداد برگ در بوته

  میزان کادمیوم          
0  a66/162 a 56/1244 a 33/16 a 33/31  

 گرم در کیلوگرممیلی10
  گرم در کیلوگرممیلی20

b 11/146 
c 112  

b 11/1077 
c 33/837  

b 44/13 
c 9  

b 44/26 
c 66/20  

  سیلیکون میزان اسید  
  b124  b 89/1005  c  44/10  c  77/20  شاهد  

a 77/143  ab 11/1049  22/13  میلی موالر در متر مربع    1 b b 88/25  
a 153 a1104  11/15  میلی موالر در متر مربع    2  a a 77/31   
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-از لحاظ آماري تاثیر معنی آفتابگردانگیاه  کلروفیلسید سیلیکون و کادمیوم بر متقابل ا اتاثر .)9(شودمی گیاه در کلروفیل
  . داري نداشته است

  
  گیرينتیجه

درصد در  71/32، ارتفاعدرصد در  14/31نتایج این آزمایش نشان داد که سطح سوم کادمیوم نسبت به شاهد باعث کاهش 
نسبت  3و سطح سوم اسید سیلیکون  کلروفیلدرصد در  88/44و  بوته در برگ تعداددرصد در  62/34، بوته تک خشک وزن

و بوته  در برگ تعدادصد در در 05/34، بوته تک خشک وزندرصد در  96/8، ارتفاعدرصد در  95/18 به شاهد باعث افزایش
  . گردید کلروفیلدرصد در  90/30
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