
 

 1 

 

و  تزیهای فتوسنرنگیزهمقایسه تأثیر کاربرد کلرید کادمیوم و محلول پاشی آهن و روی بر 

گندم در شرایط کشت هیدروپونیک محتوای کربوهیدرات  

 
 3علی عبادی، 2سدابه جهانبخش، 1شیما بورنگ

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی .1

 ه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار، گرو .2

 استاد،گروه زراعت و اصالح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه محقق اردبیلی .3

 

jahanbakhsh@uma.ac.ir 

 

 

 خالصه

محیطـی عمـده در جوامـع  امروزه آلودگی خاك به انواع فلزات سـنگین یکـی از مشـکالت زیسـت

آور بر پوشش جانوری و گیاهی خاك و آلودگی آبهای زیرزمینـی، عـالوه ت کـه بـا اثـرات زیانبشـری اسـ

بـر کاهش رشد و عملکرد گیاه با ورود به زنجیره غذایی، سالمت انسان و دیگر موجودات زنده را به 

های اکوسیستم کادمیوم از جمله آالینده خطرناك و سرطانزا به شمار رفته که درانـدازد. مخـاطره مـی

ها و توقف های بشری افزایش یافته که منجر به اختالل در انواع واکنشطبیعی میزان آن توسط فعالیت

شود. همچنین محلول پاشی عناصر ریز مغذی )آهن و روی( به عنوان یك راهکار توسط رشد و نمو می

. بدین منظور آزمایشی است بسیاری جهت افزایش عملکرد در شرایط تنش پیشنهاد گردیده محققین

 59بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیل در سال 

کادمیوم در سه ، انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل گندم با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد

دهی در چهار سطح )آهن، روی، آهن+ اقهپاشی در مرحله سموالر( و محلولمیکرو 191، 59سطح )صفر، 

های گنبد و کریم کادمیوم روی و شاهد( هرکدام با غلظت سه در هزار در بود. نتایج نشان داد که دررقم

های فتوسنتزی شده است اما میزان کاهش در رقم کریم میکروموالر موجب کاهش میزان رنگیزه 191

درصد نسبت به بذور شاهد  2/1یزان قند محلول در رقم کریم کمتر بوده است. با افزایش غلظت کادمیوم، م

 افزایش یافت.

 آنتوسیانین، ژنوتیپ، کلروفیل، فلزات سنگین: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1

 غالت دیگر بین در را تولید و کشت سطح باالترین بوده، جهان زراعی گیاه( .Triticum aestivum L) ترین مهم گندم

 زیر ، سطح1352-53سال  در کشاورزی جهاد وزارت گزارش پایۀ . بر(3،3) شودمی شناخته غالت طانسل عنوان به و داشته

 تولیدی گندم میزان و درصد آن آبی بوده 35 و دیم آن درصد 33 که بوده هکتار میلیون 1/3 حدود در ایران در گندم کشت

رود که مترین فلزات سنگین سمی در طبیعت به شمار میکادمیوم به عنوان یکی از مه (.1 است ) شده برآورد تن میلیون 1/3

-گیاهان ضروری می مصرف مانند روی، برای رشد(. عناصر غذایی کم5شود )از طریق زنجیره غذایی در بدن انسان انباشت می

رد و کمبود آن گیاهی دخالت دا های رشد و تشکیل کلروفیلمانند فتوسنتز، تولید هورمون باشد و در فرآیندهای فیزیولوژیکی

و در نهایت، کاهش کیفیت و کمیت محصول  عناصر غذایی در گیاه شده و کاهش راندمان مصرف آب تواند باعث عدم توازنمی
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اند که اهمیت اساسی و مصرف ولی ضروری بر رشد گیاهدر این میان دو عنصر آهن و روی از عناصر کم. داشته باشد پیرا در

  .و فعالیت آنزیم در گیاهان دارند  حیاتی در متابولیسم سلولی
 

 هامواد و روش .2

گندم بیوشیمیایی حاصل از بذور  هایمولفه تنش کادمیوم و محلول پاشی عناصر آهن و روی بر تاثیر بررسی به منظور

 کامالا  طرح یپایه بر صورت فاکتوریل به در محیط رشد هیدروپونیك آزمایشی، با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد

تیمارهای آزمایش شامل شد.  اجرا 1359سال  در اردبیلی محقق دانشگاهگلخانه دانشکده کشاورزی در  تکرار سه با تصادفی

پاشی در مرحله موالر( و محلولمیکرو 191، 59کادمیوم در سه سطح )صفر، ، گندم با دو ژنوتیپ مقاوم کریم و حساس گنبد

آهن+ روی و شاهد( هرکدام با غلظت سه در هزار در بود. بذور گندم بعد از تهیه در  دهی در چهار سطح )آهن، روی،ساقه

استفاده  1591نوع هیدروپونیك بوده که از محلول غذایی هوگلند و ارنون  داخل گلدان پنج کیلوگرمی کاشته شدند. کشت از

 191و  59، های شاهدغلظتمیوم در استفاده از نمك کلرید کادای تنش کادمیوم با در مرحله ی سه برگچه (.4شد )

جهت بررسی اثرات پس از اعمال تنش کادمیوم بهروز دو . به صورت آب آبیاری همراه با محلول هوگلند اعمال شدمیکروموالر 

برداری اول انجام گیری شد و سپس نمونهکادمیوم بر خصوصیات فیزولوژیکی و بیوشیمیایی گندم، کلروفیل و فلورسانس اندازه

دهی محلول پاشی بصورت شاهد )صفر(، آهن، در مرحله ساقهسپس ها در داخل یخ به آزمایشگاه منتقل شد. ده و نمونهش

های سولفاته، کدام با غلظت سه در هزارانجام شد و نمونه برداری دوم دو روز پس از روی و آهن+ روی هر به صورت نمك

  پاشی برداشت شد.محلول

 دوش استن محلول وارد کلروفیل له کرده تا درصد 01 استن با را برگ بافت از گرم 1/1ل کلروفیمیزان برای سنجش 

در  دور 4111 در دقیقه 11 مدت به حاصل محلول .شدرسانده  لیترمیلی 21 به درصد 01 استن با محلول حجم نهایت در و

 توسط نانومتر 2/333و  451، 0/343های موج در طول رویی )روشناور(محلول نوری جذب سپس و سانتریفوژ دقیقه

 (.2) گرفتصورت اسپکتروفتومتر 

در پایان کلیه تجزیه . شدبا اندکی تغییر انجام  (9) (1552گیری قندهای محلول به روش ایریگوئن و همکاران )اندازه

ها و مقایسه میانگینصورت گرفت  SPSSو  SASافزار های حاصل از این آزمایش، با استفاده از نرمهای آماری دادهو تحلیل

 رسم گردید. Excelافزار انجام شد. نمودارها توسط نرم %9در سطح احتمال  LSDبه روش 

 

 

 نتایج و بحث           .3

 برداری اول:نمونه

های متآثر از ژنوتیپ و غلظت bفیل وکلر و a فیلوکلر انمیز که داد ن( نشا1)جدول  هاس دادهیانوار تجزیهنتایج 

در رقم کریم و در شرایط بدون تنش  bفیل وکلر و a فیلوکلرهای دمیوم و نیز اثر متقابل آنها بود. بیشترین غلظتکلرید کا

موالر کلرید کادمیوم در ارقام میکرو 191مربوط به تیمار b فیل وکلر و a فیلوکلرکادمیوم مشاهده شد. حداقل غلظت 

  (.1ری بین آنها مشاهده نشد )شکل داگنبد و کریم بود که از نظر آماری اختالف معنی

های کادمیوم تحت تأثیر ژنوتیپ و غلظت تنوئیدروکا انمیز که داد ننشا مایشآز از حاصل یهاداده یانسوار تجزیه

مربوط به رقم  (2)شکل تنوئیدروکا انمیز (. بیشترین1های کادمیوم قرار گرفت )جدول و نیز اثرات متقابل ژنوتیپ و غلظت

در رقم مقاوم کریم تنوئید شرایط عدم کاربرد کادمیوم مشاهده شد. با افزایش غلظت کلرید کادمیوم میزان کاروکریم و در 

میکرو موالر کادمیوم بین رقم کریم و گنبد  191کاهش کمتری نسبت به رقم حساس گنبد نشان داد. همچنین در غلظت 

 داری مشاهده نشد. اختالف معنی

( که با افزایش غلظت کادمیوم میزان قند محلول افزایش یافت. همانطور 1داد )جدول  نتایج حاصل از پژوهش نشان

میکروموالر کلرید  191کنید بیشترین میزان قند محلول در رقم کریم و در شرایط تنش مشاهده می 2که در شکل 
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ترین میزان قند محلول مربوط به داری بیشتر از بذور شاهد و سایر تیمارها بود. کمطور معنیدست آمد که بهکادمیوم به

 بدور شاهد در رقم گنبد بود. 

 
نبد( تجزیه واریانس اثرات تنش کادمیوم بر خصوصیات بیوشیمیایی بذور دو رقم گندم )مقاوم کریم و رقم حساس گ -1جدول   

 میانگین مربعات 

 منابع تغییر درجه آزادی aکلروفیل  bکلروفیل  تنوئیدروکا قند

 تنش کادمیوم 2 0/32** 54/1** 2359** 145**

 ژنوتیپ گندم 1 35/9** 34/1** 4111** 10/9**

 ژنوتیپ گندم× تنش کادمیوم 2 13/3** 31/1** 2334** 1/33**

 خطا 33 29/3 50/1 910 34/13

29/4  39/5  29/0  41/5 )%(ضریب تغییرات -   

ns ،*  درصد 1و  درصد 9 احتمال سطح در دارمعنی دار،معنی غیر : به ترتیب**و 

 

  
 برداری اولبذور دو رقم گندم در نمونه  b و aتاثیر تنش کادمیوم بر میزان کلروفیل  -1شکل

 
 برداری اولبذور دو رقم گندم در نمونه و کربوهیدرات تنوئیدروکاتأثیر تنش کادمیوم بر میزان  -2شکل

 برداری دوم:نمونه

 داری، به طور معنیbفیل وکلر و a فیلوکلر انمیزنشان داد که  (2)جدول  هاحاصل از تجزیه واریانس داده نتایج

محلول پاشی با آهن+روی باعث افزایش  .قرار گرفت این دواثر متقابل  و نیز محلول پاشی آهن و روی، ژنوتیپثیر أتحت ت

طوری که بیشترین و بهشد بنابراین باعث افزایش مقاومت گندم در شرایط تنش شد،  bفیل وکلر و a فیلوکلرغلظت 
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به ترتیب مربوط به رقم مقاوم کریم در محلول پاشی آهن+روی و رقم حساس  bفیل وکلر و a فیلوکلرکمترین میزان 

گنبد در بذور شاهد به دست آمد. در شرایط محلول پاشی آهن و روی به تنهایی بین رقم مقاوم کریم و حساس گنبد 

 (. 3داری مشاهده نشد )شکل اختالف معنی

دار در سطح یك درصد معنیو تنوئید روکامیزان نانو اکسید روی+آهن و ژنوتیپ گندم بر محلول پاشی اثر متقابل 

شد، به طوری که بیشترین میزان تنوئید روکاکه کاربرد توأم روی+آهن موجب افزایش میزان  طوری. به(2)جدول  بود

داری بیشتر از بذور شاهد و طور معنیدست آمد که بهروی+آهن به در رقم مقاوم کریم در محلول پاشی توأمتنوئید روکا

دست آمد در رقم حساس گنبد و در شرایط عدم محلول پاشی در بذور شاهد بهتنوئید روکاسایر تیمارها بود. کمترین میزان 

مقاوم کریم نداشت )شکل داری در همین رقم در شرایط محلول پاشی با نانواکسید روی و بذور شاهد رقم اما اختالف معنی

 رود. کار میعنوان یك راهکار جهت افزایش عملکرد در شرایط تنش کادمیوم بهمغذی بهپاشی با عناصر ریز(. محلول4

ها چه(. گیاه2دار شد )جدول ها در سطح احتمال یك درصد معنیچهاثر متقابل محلول پاشی و ژنوتیپ بر قند گیاه

-یافت. همچنین کاربرد نانو اکسید روی سبب افزایش قند گیاهای افزایش به طور قابل مالحظه با محلول پاشی آهن و روی

کنید کمترین میزان قند در رقم حساس کریم و در شرایط عدم (. همانطور که در شکل مشاهده می4ها گردید )شکل چه

 تیمارها بود.  داری کمتر از سایرطور معنیدست آمد که بهمحلول پاشی در بذور شاهد به
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 برداری دومبذور دو رقم گندم در نمونه  b و aتاثیر محلول پاشی آهن و روی بر میزان کلروفیل  -3شکل
 
 

 

 
 

 برداری دومبذور دو رقم گندم در نمونه کربوهیدراتو تنوئید روکاتاثیر محلول پاشی آهن و روی بر میزان  -4شکل
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ساس یانس اثرات محلول پاشی آهن و روی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذور دو رقم گندم )مقاوم کریم و رقم حتجزیه وار -2جدول 

 گنبد( 

 میانگین مربعات   

 منابع تغییر درجه آزادی aکلروفیل  bکلروفیل  کارتنویید قند

 محلول پاشی 2 **115 **5/11 **2991 **1/115

پ گندمژنوتی 1 **30/3 **3/33 **23/3 **1/129  

محلول پاشی× ژنوتیپ  3 **9/33 **1/30 **4313 **1/113

 گندم

129/1  2110 53/1  3/14  خطا 33 

1/2  35/2  01/5  22/14 )%(ضریب تغییرات -   

ns ،*  درصد 1و  درصد 9 احتمال سطح در دارمعنی دار،معنی غیر : به ترتیب**و 

 

 

 گیرینتیجه .4

نظر با افزایش شدت تنش کادمیوم، صفات مورد مطالعه کاهش یافت. بهد که طور کلی نتایج این پژوهش نشان دابه

 فیلوکلر غلظتهای آزاد موجب کاهش رسد که تنش کادمیوم از طریق ایجاد تنش اکسیداتیو و تولید رادیکالمی

های یایی گیاهچههای حاصل از بذور ارقام گندم شده است. با توجه به اثرات منفی این تنش بر خصوصیات بیوشیمگیاهچه

های فتوسنتزی و افزایش موجب اخته شدن رنگیزه اکسیدان آنتی هایآنزیم فعالیت افزایشاز طریق  پاشیمحلولحاصل، 

 است.کلروپالست و در نتیجه باعث افزایش فتوسنتز و افزایش میزان قند شده 
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Abstract 
Today, soil pollution to a variety of heavy metals is one of the major environmental problems in human 

societies, which has adverse effects on animal and vegetation coverages and groundwater contamination, in 

addition to reducing plant growth and yield by entering the food chain,it puts human health and other living 

creatures in danger.Cadmium is one of the most dangerous and carcinogenic pollutants that in natural 

ecosystems it has been increased by human activities, which leads to disturbance in the types of reactions and 

growth and development. Also, micro nutrition (iron and zinc) has been suggested as a solution by many 

researchers to increase yield under stress conditions. For this purpose, a factorial experiment was conducted 

in a completely randomized design with three replications in a greenhouse in Ardebil University of 

Mohaghegh in 2016. Experimental treatments consisted of wheat with two resistance (Karim) and sensitive 

(Gonbad) genotypes, cadmium at three levels (0, 75, 150 μmolar) and soluble in stem elongation at four 

levels (iron, zinc, iron + zinc and control) each with a concentration of three in a thousand. The results 

showed that 150mM cadmium in Gonbad and Karim reduced the amount of photosynthetic pigments, but the 

reduction was lower in Karim cultivar. With increasing cadmium concentration, the soluble sugar content in 

Karim cultivar increased 1.2% compared to the control seeds. 
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