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  دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
  

  چکیده
، اندونزي، مراکش، اسپانیا، مصر، پاکستان و شمال آفریقا کشت )فرنیاکالی(ریحان در سطح وسیعی در کشورهاي فرانسه، آمریکا

  .شودي زمین معمول گردیده، به حالت نیمه وحشی نیز دیده میامروز عالوه بر آن که پرورش آن در اغلب نواحی کره. شودمی
هاي فتوسنتزي گیاه ر رنگیزهب) موالرمیلی 2و 1، 0( هاي مختلف اسید سیلیکوناین تحقیق به منظور بررسی اثرات غلظت

آزمایش به . در شرایط گلدانی انجام گرفت) گرم بر کیلوگرم خاكمیلی 20و  10، 0(ریحان تحت سطوح مختلف کادمیوم 
 .تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل اجرا گردید هاي کاملوریل و در قالب طرح بلوكصورت فاکت

بر طبق نتایج بدست آمده، کاربرد . تمام صفات مورد بررسی کاهش یافتند د که در گیاهان تیمار شده با کادمیوم،نتایج نشان دا
در شرایط تنش کادمیوم، توانست با افزایش مقدار و فعالیت  مربع متر در موالر میلی 2اسید سیلیکون به ویژه با غلظت 

غلظت صفر (نسبت به گیاهان شاهد  کادمیوم ش اثرات منفی عنصر سنگینهاي فتوسنتزي در گیاه ریحان، منجر به کاهرنگیزه
هاي فتوسنتزي و افزایش مقاومت این گیاه در بطور کلی کاربرد اسید سیلیکون منجر به افزایش رنگیزه .شود) اسید سیلیکون

  .برابر تنش عنصر سنگین کادمیوم گردید
  

  هاي فتوسنتزي، رنگیزهگیاه داروئی، محلول پاشی، عناصر سنگین :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
ع آلوده کننده 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  ATPaseدر فعالیتکاهش  باعث کادمیوم). 1( دیگر مناطق باشند
ها نشان داده است که کادمیم بر تقسیم و رشد سلولها، رشد کلی گیاه، تقسیم سلولی منطقه بررسی). 3(شود  آفتابگردان می

هاي متعدد از جمله سمیت فلزات نتایج گزارشی از کاهش اثرات تنش .(7) مریستمی و تنظیم رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد
پاشی اسید این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر محلول .4)(مناسب وجود دارد  اسید سیلیکونسنگین، خشکی و شوري با تغذیه 

 . مهم انجام شد داروییهاي فتوسنتزي ریحان بعنوان یک گیاه سیلیکون و کادمیوم بر رنگیزه
 

  هامواد و روش
در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح 1392یور ماه این پژوهش در شهر

گرم درون پالستیک ریخته و تا حد ظرفیت مزرعه آبیاري کیلو 7ها به مقدار خاك. بلوك کامال تصادفی در سه تکرار انجام شد
بعد از متعادل شدن رطوبت خاك تیمار . معینی اضافه شدقبل از کشت به خاك کود سوپرفسفات تریپل به مقدار . شدند

جهت اعمال تیمار . ها به درون گلدان انتقال یافتهاي پالستیکی مخلوط گردید و سپس کیسهکادمیوم با خاك درون کیسه
  کون داراي اسید سیلی .استفاده شد) ر کیلوگرم خاكمیلی گرم د 20و  10صفر یا شاهد، (کادمیم از نیترات کادمیم با غلظت
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 و تجزیه .برگی به گیاه مورد نظر اسپري شدند 6در مرحله ، بعد از سبز شدن و جوانه زدن )موالرمیلی 2و 1، 0(سه سطح 

 در دانکن اي دامنه چند آزمون روش از استفاده با ها میانگین مقایسه و شد انجامSAS  افزار نرم از استفاده با آماري هاي تحلیل
  .شد انجام درصد 5 احتمال سطح

 
  و بحثنتایج 

   aکلروفیل 
گیاه  aکلروفیل بر ) درصد 1در سطح (داريتاثیر بسیار  معنی یلیکونکه کادمیوم و اسید س دهدنتایج این آزمایش نشان می

گرم در کیلوگرم میلی20به صورتی که مصرف  یابدکاهش می aکلروفیل بطوریکه با افزایش سطح کادمیوم  .داشته است ریحان
اي ولی تاثیر اسید سیلیکون به گونه درصدي نشان داد 80/47کاهش ) عدم مصرف کادمیوم(میوم نسبت به تیمار شاهدکاد

میلی موالر در متر مربع سیلیکون  2در این آزمایش استفاده  یابدافزایش می aکلروفیل است که با افزایش غلظت این اسید 
 در دخیل آنزیمهاي و کلروفیل فتوسنتز، روي کادمیوم .یمار شاهد گردیدنسبت به ت aدرصدي کلروفیل  09/22باعث افزایش 

 اکثر گیاهان در کل وکلروفیل a ، کلروفیل bکلروفیل و کاروتنوئیدها مقدار کاهش باعث و داشته منفی اثرات CO2 تثبیت
  .دار نشده استحاظ آماري معنیدر گیاه ریحان از ل aاثرات متقابل کادمیوم و اسیدسیلیکون بر کلروفیل  (8). شود می عالی

  ریحان در شرایط تنش کادمیوم نتایج تجزیه واریانس رنگیزه هاي فتوسنتزي بر گیاه -1جدول 

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

  
   bکلروفیل 

 bکلروفیل داري بر کادمیوم و اسید سیلیکون تاثیر معنیکه  شودمشاهده میتجزیه واریانس  1جه به جدول شماره با تو
کادمیوم با عملکرد  کیلوگرم در گرممیلی 20به صورتی که مصرف  گذاشته است bکلروفیل کادمیوم تاثیر منفی بر  .اندداشته

افزایش استفاده از  .گردید) عدم مصرف کادمیوم(نسبت به تیمار شاهددرصدي  61/51گرم بر گرم سبب کاهش میلی 45/0
 82/0با عملکرد  به سطح سوم اسید سیلیکون bشده است و بیشترین کلروفیل  bاسید سیلیکون باعث افزایش کلروفیل 

داري اري تاثیر معنیاز لحاظ آم bکلروفیل اثر متقابل کادمیوم و اسید سیلیکون بر تعلق دارد و همچنین  گرم بر گرم میلی
 در کربن تثبیت کاهش نتیجه در و فتوسنتزي فعالیت کاهش براي مستقیم دلیلی تواندمی کلروفیل محتواي کاهش .نداشت

در گیاه ریحان از لحاظ  bمتقابل کادمیوم و اسیدسیلیکون بر کلروفیل  اتاثر ).2( باشد سنگین فلزات باالي هايغلظت اثر
  .استدار نشده آماري معنی

  
  

  کارتنوئید    کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل  درجه آزادي  منابع تغییرات
  151/0    566/0  148/0  154/0  2  بلوك

  Cd(  2  **825/2  **552/0  **621/5    **556/0( کادمیوم
  SI(  2  **508/0  **085/0  **006/1    **089/0(سیلیکون

SI × Cd  4  ns0058/0  ns0039/0  ns014/0   ns0041/0  
E  16  041/0  017/0  052/0    018/0  

%CV  -  27/12  12/10  60/9    85/14  
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   کلروفیل کل

داري بر شود که سطوح مختلف کادمیوم باعث کاهش معنیتجزیه واریانس این آزمایش مشاهده می 1با توجه به جدول 
گرم بر گرم سبب کاهش میلی 64/1کادمیوم با عملکرد  کیلوگرم در گرممیلی 20به صورتی که مصرف  شده است کلروفیل کل

داري در کلروفیل اسید سیلیکون نیز باعث افزایش معنی .گردید) عدم مصرف کادمیوم(درصدي نسبت به تیمار شاهد 90/48
به سطح سوم  کلشده است و بیشترین کلروفیل  کلافزایش استفاده از اسید سیلیکون باعث افزایش کلروفیل  .کل شده است
  72/24که سبب افزایش  تعلق دارد گرم بر گرممیلی 71/2با عملکرد   مربع متر در موالر میلی 2به میزان  اسید سیلیکون

 
 

 اسید سیلیکونطی آزمایشی نشان داد اثرات  موسی. گردید) عدم مصرف اسید سیلیکون( درصدي نسبت به تیمار شاهد
یابد در صورتی که حضور سیلیکون در خارجی در ذرت تحت تنش شوري محتواي کلروفیل گیاه به طور معنی داري کاهش می

 اتاثر .(6) شود در مقایسه با تنش شوري میو در نهایت کلروفیل کل   bو  aعث افزایش در محتواي کلروفیل محیط کشت با
  .دار نشده استمتقابل کادمیوم و اسیدسیلیکون بر کلروفیل کل در گیاه ریحان از لحاظ آماري معنی

  کادمیوم ریحان در شرایط تنش مقایسه میانگین رنگیزه هاي فتوسنتزي بر گیاه -2جدول 

  باشد دار نمی ن دانکن، معنیدرصد بر اساس آزمو 5هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در سطح  اختالف میانگین 
  

  کارتنوئید
در  .اندداشته ریحان یدکارتنوئداري بر تاثیر معنی سیلیکونکه کادمیوم و دهد نشان میتجزیه واریانس  1نتایج جدول شماره 

 03/44افزایش منجر به  ومیلی گرم بر گرم  09/1به میزان باشد ید مربوط به تیمار شاهد میتیمار با کادمیوم بیشترین کارتنوئ
کاهش  ریحاني کارتنویید در گیاه با افزایش مصرف کادمیوم رنگیزه شد و کیلوگرم در گرممیلی20درصدي نسبت به تیمار 

درصد بیشتر از  40/20 سیلیکونشود که سطح سوم اسید ید میباعث افزایش کارتنوئ سیلیکونافزایش غلظت اسید . یابدمی
م به و،  نشان داده است که کاربرد کادمیBacopa  monnieriگزارشات ارائه شده در گیاه  .اشدبمی 98/0با مصرف  تیمار شاهد

و  سیلیکونمتقابل کادمیوم اسید  اتاثر .)5(علت اثرات شدید اکسیداتیو در این گیاهان باعث کاهش کارتنوئید گردیده است
  . نداشته است دارياز لحاظ آماري تاثیر معنی ریحانید گیاه بر کارتنوئ کادمیوم

  
  
  

  aکلروفیل  تیمار
)mg/gr( 

        bکلروفیل
)mg/gr(  

 کلروفیل کل
)mg/gr(  

  کارتنوئید
)mg/gr(  

  میزان کادمیوم         
0   a28/2 a 93/0 a 21/3 a 09/1  

 گرم در کیلوگرممیلی10
  گرم در کیلوگرممیلی20

b 51/1 
c 19/1  

b 78/0 
c 45/0  

b 29/2 
c 64/1  

b 94/0 
c 61/0  

  سیلیکون میزان اسید  
  b41/1  b 62/0  b 04/2  b 78/0  شاهد  

a 69/1  ab 71/0  40/2  میلی موالر در متر مربع    1 b ab 87/0  
a 88/1 a 82/0  71/2  میلی موالر در متر مربع    2  a a 98/0   
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  گیرينتیجه

درصد  a ،61/51درصد در کلروفیل  80/47نتایج این آزمایش نشان داد که سطح سوم کادمیوم نسبت به شاهد باعث کاهش 
نسبت به شاهد  3درصد در کارتنویید و سطح سوم اسید سیلیکون 03/44درصد در کلروفیل کل و  b ،90/48در کلروفیل 

درصد در  40/20صد در کلروفیل کل و در b ،72/24درصد در کلروفیل  a ،45/23کلروفیل  درصد در 09/22باعث افزایش 
  . ید گردیدکارتنوئ
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