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  دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی - 2
  

 چکیده
علت توجه به همین. گیردهاي اسیدي آلومینیوم موجود در خاك به صورت محلول در آمده و جلو رشد و گسترش ریشه را میدر خاك

به منظور ارزیابی اثر سمیت .اي برخوردار استبازده تولید محصوالت کشاورزي از اهمیت ویژه به سمیت آلومینیوم و تأثیر آن در کاهش
اي در مرحله گیاهچه جو، آزمایشی به صورت ، فلورسانس کلروفیل و هدایت روزنهSPADآلومینیوم بر میزان کلروفیل بر اساس واحد 

شامل سطح تنش ژنوتیپ جو در سه  20در این آزمایش .پرلیت صورت گرفتدر ماسه و  تکرار 3تصادفی در  در قالب طرح کامال فاکتوریل
تایج نشان داد که سمیت آلومینیوم موجب کاهش ن .مورد مطالعه قرار گرفتمیکروموالر 40و  20 هايشاهد، تیمار آلومینیوم با غلظت

فلورسانس . شودمی) Fv/Fm(فتوشیمیایی فتوسیتم و عملکرد (Fv)متغیر، (Fm)فلورسانس حداکثر، ايهدایت روزنه ،محتواي کلروفیل
کاهش ) Fv/Fm(عملکرد فتوشیمیایی فتوسیستم دلیل  رسدبه نظر می.دادن داري با شاهد نشانآلومینیوم اختالف معنی تنشاولیه تحت 

  .باشد میزان کلروفیل
 

  اي، جوفلورسانس کلروفیل، هدایت روزنه مقدار کلروفیل، سمیت آلومینیوم،: هاي کلیديواژه
  

    مقدمه
 40هاي اسیدي که حدود  در بسیاري از کشورهاي با خاك.برندهاي زراعی از اسیدیته خاك رنج میمیلیارد هکتار از زمین 4تقریبا 

سمیت آلومینیوم در . است ، سمیت آلومینیوم یکی از مشکالت عمده کشاورزي)3(دهندهاي قابل کشت جهان را تشکیل میدرصد از خاك
 تحت تاثیرجو هم از جمله گیاهانی است که . هاي اسیدي استگیاهان یکی از عوامل عمده محدود کننده رشد و توسعه، بخصوص در خاك

برنج به اسیدي بودن و سمیت آلومینیوم در خاك نسبت به گندم، چاودار، ذرت و  جو حساسیت بیشتري. ردگیمی قرارسمیت آلومینیوم 
بنابراین، بررسی تحمل آلومینیوم ).4و2(سمیت آلومینیوم یک محدودیت عمده براي عملکرد دانه در جو در بسیاري از نقاط جهان است. دارد

به همین منظور در این تحقیق اثر .و شناسایی ارقام متحمل در جو براي افزایش پایداري و عملکرد در این گیاه امري بسیار ضروري است
  .هاي فیزیولوژیکی گیاه جو مورد بررسی قرار گرفتي مختلف آلومینیوم بر برخی از شاخصهاغلظت
 

  هامواد و روش
در سه سطح تنش شامل تیمار شاهد، تیمار آلومینیوم با ومینیوم لاز نظر تحمل به سمیت آ )1جدول(ژنوتیپ جو 20در این پژوهش 

ماسه و بستر تکرار در  3تصادفی با  کامالدر قالب طرح  فاکتوریلآزمایش به صورت . مورد مطالعه قرار گرفتندمیکروموالر  40و  20غلظت 
بذور به مدت یک ماه  . دار شدنددر پتري جوانهدقیقه ضدعفونی شد و  5به مدت % 3بذر ارقام ابتدا با هیپوکلریت سدیم . .انجام شدپرلیت 

به هاي حاوي ماسه و پرلیت بذور به صورت نشاء در گلدان ،پس از جوانه زدن .ورنالیزاسیون قرار گرفتند گراد به منظوردرجه سانتی 2±4در
از  رقم و 4هر گلدان به . کشت شدنددر گلخانه ) مترسانتی 35×  28×  20ابعاد (لیتري مستطیلی  15هاي پالستیکی در گلدان 1:3نسبت 

تنظیمات گلخانه شامل رطوبت  .شدها داده بار به گلداندو هر هفته  )2جدول(محلول غذایی هوگلند .بوته  اختصاص یافت 10هر رقم 
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گراد و طول روز و شب به ترتیب درجه سانتی 16±3گراد و دماي دوره تاریکی درجه سانتی 20±3درصد، دماي دوره روشنایی  40نسبی 
روز یکبار به  4برگی رسیدند، تنش آلومینیوم در سه مرحله، هر  3ها به مرحله چهدو هفته پس از رشد، زمانی که گیاه. ساعت بود 8و  16

گیري میزان فلورسانس براي اندازه.برداري و یادداشت برداري صفات انجام شددو هفته پس از اعمال تنش نمونه .ها افزوده شدگلدان
به منظور به حداقل  14تا  10ها در ساعات گیريتمام اندازه. داستفاده ش)  ADC Bioscietificکمپانی ( OSI 30کلروفیل از دستگاه 

در ابتدا گیره مخصوص دستگاه پس از اطمینان از بسته بودن دریچه آن در جوانترین برگ کامل نصب  .رساندن تغییرات روزانه انجام شد
براي این منظور . باید گیره از رگبرگ اصلی فاصله داشته باشد تا برگ در تاریکی قرارگرفته و واکنش نوري فتوسنتز متوقف گردد. گردید

از سپري شدن این مدت گیره به فیبر نوري دستگاه متصل و دریچه گیره باز شد و پس . دقیقه در خاموشی قرار گرفت 15برگ به مدت 
) Fv=Fm-Fo(و نیز فلورسانس متغیر ) Fv/Fm(، پتانسیل عملکرد کوانتوم )Fm(، فلورسانس بیشینه )Fo(پارامترهاي فلورسانس اولیه 

ترین برگ کامل از جوان Konica Minoltaاز کمپانی  SPAD-502میزان کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل متر مدل . به دست آمد
و  SPSS16هايهاي حاصل با استفاده از نرم افزارداده.گیري شداندازهاي نیز با استفاده از دستگاه پرومتر هدایت روزنه. گیري شداندازه

SAS  براي رسم نمودارها از نرم افزار . تحلیل شدندو تجزیهExcel استفاده گردید.  
  

  نتایج و بحث
اثر متقابل .دار داشتندنتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح تنش آلومینیوم در همه صفات به غیر از فلورسانس اولیه، اختالف معنی

کمترین ضریب تغییرات ).3جدول (دار بودتنش نیز براي همه صفات به غیر از پتانسیل عملکرد کوانتوم و فلورسانس اولیه معنی×ژنوتیپ
به طور کلی تاثیر آلومینیوم . مربوط به فلورسانس متغیر بود) 99/19(مربوط به پتانسیل عملکرد کوانتوم و بیشترین مقدار آن ) 89/5(

مقدار کلروفیل  . باشدشود، روي صفات فیزیولوژیکی هم تاثیرگذارمیطوري که مشاهده میبیشتر روي ریشه مطالعه شده است، ولی همان
را در سطح  مقدار کلروفیلکمترین میانگین  17بیشترین وژنوتیپ1ژنوتیپ . .لومینیوم نسبت به شاهد کاهش پیدا کرددر شرایط تنش آ

در . را داشت مقدار کلروفیلکمترین میانگین  5بیشترین و ژنوتیپ 4میکروموالر، ژنوتیپ20در تیمار با غلظت )1شکل (.نشان دادند شاهد
 مشاهده شد 5در ژنوتیپ مقدار کلروفیلوکمترین میانگین  15در ژنوتیپ مقدار کلروفیلشترین میانگین میکروموالر بی 40تیمار با غلظت 

 کمترین میانگین 16بیشترین و ژنوتیپ 8ژنوتیپ در تیمار شاهد بیشتر از شرایط تنش آلومینیوم بود) 2شکل(اي همچنین، هدایت روزنه
و کمترین در  20اي در ژنوتیپمیکروموالر بیشترین هدایت روزنه20یمار با غلظت در ت .اي را در سطح شاهد نشان دادندهدایت روزنه

تنش اي را نشان دادند کمترین هدایت روزنه 7بیشترین و ژنوتیپ 12میکروموالر ژنوتیپ 40مشاهده شد و در تیمار با غلظت  2ژنوتیپ
 16بیشترین و ژنوتیپ  1در سطح شاهد ژنوتیپ. شد )4شکل(و فلورسانس متغیر) 3شکل(آلومینیوم باعث کاهش فلورسانس ماکزیمم

کمترین  12بیشترین و ژنوتیپ 20میکروموالر ژنوتیپ 20در تیمار . فلورسانس ماکزیمم و فلورسانس متغیر را نشان دادند کمترین
میکروموالر بیشترین  40و در تیمار  کمترین فلورسانس متغیر را نشان دادند 12بیشترین و ژنوتیپ 8فلورسانس ماکزیمم و ژنوتیپ

هاي تنش..مشاهده شد 5و کمترین فلورسانس ماکزیمم و فلورسانس متغیردر ژنوتیپ  14فلورسانس ماکزیمم و فلورسانس متغیر در ژنوتیپ 
 (Fv)از آنجایی که فلورسانس متغیر . دهندکاهش می IIمحیطی مقدار فلورسانس متغیر را به علت ممانعت از فتواکسیداسیون فتوسیستم 

توان نتیجه گرفت که سمیت آلومینیوم در انتقال الکترون به ، بنابراین می)1(باشدمی (QA)نشانگر احیاي کامل پذیرنده الکترون 
پتانسیل عملکرد . دار نشان ندادتیمار شاهد از نظر فلورسانس اولیه با تیمارهاي تنش اختالف معنی. اختالل ایجاد کرده است Iفتوسیستم 

  ). 4جدول (ز تحت اثر تنش آلومینیوم کاهش یافت که ممکن است در اثر کاهش کلروفیل باشد کوانتوم نی
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  هاي جو مورد مطالعهشماره و نام ژنوتیپ - 1جدول 
  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره

1  Dari-friz88-
A1 

5  Dari-friz88-
A5 

9  Dari-friz88-A9 13  17 سهند  F-ERB-85-71 

2  Dari-friz88-
A2 

6  Dari-friz88-
A6 

10  Dari-friz8A10 14  ینسیوي  18 آبیدر 

3  Dari-friz88-
A3 

7  Dari-friz88-
A7 

11  Dari-friz88-
A11 

 ماکویی  19 دایتون  15

4  Dari-friz88-
A4 

8  Dari-friz88-
A8 

-F-ERB-85  16 قره آرپا  12
10 

 دشت  20

  
  .)1999هیس و همکاران، (ترکیبات محلول غذایی هوگلند -2جدول 
نام ماده   شماره

  شیمیایی
غلظت نهایی 

 )میکروموالر(
غلظت نهایی  نام ماده شیمیایی  شماره

 )میکروموالر(
1  Ca(NO3)2  2500  6  MnSO4  5  
2  KNO3  300  7  H3BO3  23  
3  MgSO4  1500  8  ZnSO4  4/0  
4  KH2PO4  1700  9  CuSO4  2/0  
5  FeSO4  50  10  H2MoO4  1/0  
  

  .هاي جو در شرایط سمیت آلومینیومتجزیه واریانس صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -3جدول 
 

منابع 
  تغییرات

  
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات  
  فلورسانس بیشینه

)(Fm  
  فلورسانس متغیر

(Fv)  
  پتانسیل عملکرد کوانتوم

(Fv/Fm) 
  محتواي کلروفیل  فلورسانس اولیه  ايهدایت روزنه

(Fo) 
  ns 2569/517 **126/649 *4/25  **0/025 **430190/1   9/482338**        2  تنش
  ns85/48519  47502/58ns  0/002ns  1/37ns 20/801** ns 1562/997  19  رقم

  0/002ns  1/5* 22/495** ns1641/569  **69463/11  **84164/46     38  رقم*تنش
  1584/928 8/8 0/97         0/ 002    37517/12     41447/73     120  خطا

  13/49              8/54          19/ 12           89/5     99/19       1/16         (%)ضریب تغییرات 
ns،  * درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی** و.  

  
    سمیت آلومینیوم مقایسه میانگین سطوح -4جدول 

 پتانسیل عملکرد کوانتوم  
    a79/0          شاهد  
    a78/0      میکروموالر                     20سمیت آلومینیوم  
 b 75/0    میکروموالر 40سمیت آلومینیوم  
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  LSD) 05/0₌7772/4 (هاي مختلف جو در سطح شاهد و سطوح تنش آلومینیوم میانگین مقدار کلروفیل ژنوتیپ-1شکل    

  
  
  

  LSD0/05₌16/173)(هاي مختلف جو در سطح شاهد و سطوح تنش آلومینیوم اي ژنوتیپمیانگین هدایت روزنه -2شکل 

  
  

  LSD)05/0₌12/333(هاي مختلف جو در سطح شاهد و سطوح تنش آلومینیوم ژنوتیپ فلورسانس ماکزیمم میانگین -3شکل 

  
  

  )LSD0/05₌314/68(هاي مختلف جو در سطح شاهد و سطوح تنش آلومینیوم ژنوتیپ فلورسانس متغیر میانگین -4شکل 
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