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 فصل اول

 مقدمه



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

. ستا ن()گندمیا مینههااگر ادهخانو از و الهیکس دگینز خهچر اب ممه تالغ از یکی جو

 ستا تغال ترینرگازسا از جو. شد زغاآ شرقیبجنو یسیاآ و تیوپیا از الاحتما وج تکش

  دایز آن در آب اریدنگه تقابلی که حاصلخیز کاخ در ،اعدمس ییاوهو آب یطارش در که

 هگیا ینا. دمیشو تولید دباش 8 ات 7 ینب هاآن یتهسیدا که هاییکخا در همچنینو   ،دباش

 ودمحد سبب آب، که ییاهوو آب در ینابنابر ،ستا تروممقا کیخش ربابر در مدگن هب نسبت

 یمد یطاشر در. کند تولید را قبولی لقاب لومحص دناتویم وج د،میشو تغال تولید دنکر

 در مگند به نسبت ،سرما به متومقا ظلحا از و ستا ودارچا و مگند از ربهت جو دعملکر هم

 اطقمن در هاییزپ یوج  تکش سدرمی رنظ هب یناابربن. درگییم ارقر یپایینتر یفرد

 ک،خا ریشو به بتنس وج ت،غال سایر با مقایسه در. نباشد بخش نطمیناا اندچن یرسدسر

 (.1389)خدابنده،  ستا تروممقا یگرد لحامر در چه و نیزنهاجو حلهمر در چه

 سطح که دهبو رهکتا نمیلیو 77/11 عیزرا تمحصوال سطح 95-1394 عیزرا لسا در

 ،صددر 17/4 صنعتی تمحصوال ،صددر 69/6 تحبوبا ،صددر 75/71 تالغ هب طمربو

 سایر و 92/8 ایعلوفه تنباتا، صددر 77/2یالیزج تمحصوال ،صددر 51/4 تسبزیجا

 وج ،دصدر  39/50 مدگن به طمربو سطح بیشترین که ستا دهبو صددر 19/1 تمحصوال

 ایهعلوف ذرت و صددر 25/4 دنخو ،صددر 07/5کشلتو ،صددر 55/5 یونجه ،صددر 95/14

 متعلق عیزرا تمحصوال شتدابر سطح از صددر 82 ودحد یعنی .تسا دهوب دصدر 92/1

 .(1396)احمدی و همکاران،  میباشد رمزبو لمحصو 6 به

-1394 عیزرا لسا در عیزرا تمحصوال تولید تن نمیلیو 83 عمجمو از تولید انمیز

 ارهز 62/670 ودحد ت،غال تولید انمیز صددر 27دل امع نت نمیلیو 41/22 ودحد ،95



 18 مقدمه و هدف

 

 

 صددر82/16 دلمعا تن نمیلیو 96/13 ودحد ت،حبوبا تولید انمیز صددر 81/0 دلمعا تن

 دتولی انزمی صددر5/20 دلامع نت نومیلی 01/17وددح ،نعتیص توالمحص تولید انمیز

 ی،جالیز تمحصوال تولید انمیز صددر 7/9 دلمعا تن نمیلیو 05/8 ودحد ت،سبزیجا

 71/188 ودحد و ایعلوفه تنباتا تولید انمیز صددر 95/24 دلامع نت نومیلی 7/20وددح

)احمدی و همکاران،  باشدمی توالمحص ایرس دتولی انمیز صددر 23/0 دلمعا تن ارهز

1396). 

   راهکت نومیلی 77/11  وددح از ،95-1394  یعزرا لاس در تالغ  لک شتدابر سطح

 تغال به صددر 75/71 دلمعا رهکتا نمیلیو 44/8 ودحد عیزرا تت محصوالشدابر  طحس

 4/57 و بیآ کشت با ضیارا به طمربو آن صددر 6/42 ارمقد ینا از که شتهدا صختصاا

 06/7 کشلتو ،84/20 جو ،22/70 مگند سطح. ستا دهبو یمد کشت رتصو به بقیه صددر

)احمدی و همکاران،  میباشد تغال شتدابر سطح کل از صددر 88/1 ای نهدا ذرت و

1396). 

ضالب دیتول شیو افزا تیروزافزون جمع شیبا افزا شاورز ینعتص، یشهر یهافا ، یوک

 یطیمح ستیز یهاندهیآال نیاز ا یکیآلوده شدن است.  حال به سرعت در ستیز طیمح

سنگ شدیم نیفلزات  س با شری) سنگ (.1395، پوریلعحکمی وفید صنا نیفلزات   عیدر 

شده و در نت ستفاده   یسم فلز 20شود. حداقل یم هیتخل ستیز طیبه مح جهیمختلف ا

شده، وتقر شامل کادم یمین بایشناخته   کلی(، نHg) وهی، ج(Cu) (، مسCd) ومیاز آن ها 

(Niنقره ،) (Ag )یرو و (Zn ،)یها خطرموثر آن ریهستند که مقاد طیمنتشر شده در مح 

سوب م یسالمت یبرا سان مح س(. Popova, 2010) شودیان سته به حاالت اک سیب  ونیدا

در اکثر  تیسااام جادیبوده و باعث ا ریپذواکنش اریتوانند بسااایم نیآنها، فلزات سااانگ

مبارزه با  یبرا یدانیکسااایحفاظت آنت شیافزا یبرا اهانیگ ییزنده شااوند. توانا موجودات

س یبا قرار گرفتن در معرض غلظت باال نیسنگتنش فلزات  یمنف یامدهایپ سیاک  ونیدا

 یهامیآنز تیکاهش فعال باعثرسااد که محدود شااود، فلزات یوکاهش واکنش به نظر م

  (.Schutzendubel and Polle, 2002) شوندیآن( م شیافزا ی)به جا یدانیاکسیآنت

را در هر مرحله از  اهانیتواند ساارنوشاات گیاساات که م یقو نیفلز ساانگ کی میکادم

آن منجر به  یکیو ژنت ییایمیوشااایب ،یکیولوژیزیف خواصاختالل در  جادیها با اآن یزندگ

 بیآس نیشتریب ایجاد باعث نیتمام فلزات سنگ نیدر ب ندهیآال نیکند. ا یتیسیتوتوکسیف

 ریعنصاار غ کی ومیکه، کادم تیواقع نیوجود ا شااود. بایو سااالمت انسااان م اهانیبه گ
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شااود، در یمختلف منتقل م یاهجذب و به بخش اهیتوسااط گ یاساات، به راحت یضاارور

سان و گ ییغذا رهیاز زنج یبه بخش جهینت شده  و موجودات زنده اهیان را که از آن  یاوارد 

ها، کبد، هیساااوء برکلاثرات  ومیعنوان مثال، کادم به اندازد.یکنند، به خطر میم هیتغذ

 باشاااد.یزا مجهشو  زاسااارطان ن،یر ابدر انساااان دارد. عالوه  یعروق یهاقلب، و ارگان

ستگراما د. را دارند ومیجذب کادم تیقابل اهانیگ سترس بودن و غلظت آن در خاک ب  ید

 (.  Das et al. 1997) در خاک دارد یعناصر و مواد آل گریو دما، مقدار و انواع د pHبه

 :اهانیگ یرو ومیمضر کادم اثرات

 ،یفتوسنتز یهارنگدانه بیبرگ و کاهش فتوسنتز به علت تخر ی( سرکوب رشد، زرد1

 Shamsi) ساز فتوکربنودر سوخت ریدرگ یهامیکردن آنز فعالریساختار کلروپالست و غ

et al. 2010.) 

ها و و مهار بازشدن روزنه اهیآب گ تیتعامل با وضع تروژن،ین سمیدر متابول راتیی( تغ2

 .(Boussama et al. 1999) تعرق زانیم

ش یدر محتوا ریی( تغ3 س یگونه واکن سیآنت یهامیآنز تی( و فعالROS) ژنیاک   دانیاک

(Shamsi et al. 2010.) 

اسااتفاده  اهانیدر گ ومیکادم تیطور موثر به عنوان شاااخص ساامها بهیژگیو نیا تمام

، رفتار مشااابه در کاهش اثر شیکم و ب اهانیحال گ نیا با (.Ernst et al. 2000) شااودمی

 ومیورود کادم یبرا مانع نیاول به عنوان یساالول وارهیدهند. دینشااان م ومیکادم تیساام

(. Hall, 2002) دهدیخود را در سااراساار ساالول کاهش م انتقال جهیدر نت، کندیعمل م

توان یرا م (SA) کیلیسیسال دیط اسفتوسنتز توس زانیدر م ومیکادم یکاهش اثرات منف

 .(Popova, 2010) کرد مشاهده مختلف اهانیدر گ

از اثرات  یاریاساات، و بساا کیگسااترده فنول بیترک کی (SA) کیلیساایسااال دیاساا

شیو ب یکیولوژیزیف ست شیپ هاآن از مدت ییایمیو شده ا س. شناخته   کیلیسیسال دیا

(SA) گوناگون مانند کنترل یکیولوژیزیف یندهاآیفر در گنالیسااا مولکول کی عنوان به  

 با اهیگ ماری(. تRaskin, 1992) بذر، عملکرد روزنه و پاتوژنز شرکت دارد یزنجوانه ،یگلده

SA ظت از گ یها براروش نیاز موثرتر یکی فا هانیح مل مح برابرر د ا نده  یطیعوا ز

 دیاس ،یاهیهورمون گ کیعنوان  به .(Singh and Usha, 2003) زنده استرینامطلوب و غ

نمو، از جمله  و متعدد رشااد یندهایفرآ میبه تنظ اهانیدر گ یاتینقش ح کیلیساایسااال
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 یفتوسنتز یهارنگدانه شیو افزا یضرور یتبادل گاز، جذب عناصر فلز یپارامترها رشد،

 (.Hayat et al. 2010) کندیم فایا

مناساااب  نیگزیجا کی اهچهیبذر و گ یهایماریکنترل ب یبذور برا یکیولوژیب ماریت

شد. از آنجایم ییایمیش یهاکشقارچ یبرا سیمر بذو یکیولوژیب ماریکه ت ییبا  اریتواند ب

شد، آن را با سم دیموثر با ستفاده از  ییایمیش ماریشناخت، تفاوت آن با ت تیبه ر بذر در ا

 یتر ازکودهاروش مهم نیدر ا یسازرهیکاربرد و ذخ طیاست. شرا زنده یهاسمیکروارگانیم

ست، وهمچن ییایمیش ست  یطیمح طیشراو  زبانیواکنش متفاوت به م نیبذرا ممکن ا

باشااد  ازین ییایمیشاا یاز کودها یبذربه مقدار کمتر یکیولوژیب ماریباعث شااود که با ت

(Nancy et al. 1997.) 

 .Callan et alجذب آب اسااات )همراه با ر بذ ییایباکتر حیشاااامل تلق نگیمیپرا-ویبا

دهد، یم شیرا افزا یزنجوانه یکنواختیسرعت و  نگ،یمیروش پرا گریبه عبارت د(. 1997

 شاااود.یبذرزاد م یزایماریبرآن موجب حفاظت بذور در برابر خاک و عوامل ب اما عالوه

 یکروبیتواند با رشااد میم نگیمیطول پرا زا دریماریبذور آلوده با عوامل ب ونیدراتاساایه

سالمت گتر منجر به یقو ستفاده از م نیشود. با ا اهیاختالل در   یهاسمیکروارگانیحال، ا

ضاد درطول پرا ست نیغلبه بر ا یبرا کیاکولوژ کردیرو کی نگیمیمت شکل ا  ,Reddy) م

مل کنترل بیباکتر یبرخ از ن،یا بر عالوه. (2013 عا به عنوان  فاده  کیولوژیها  اسااات

 یزندر مرحله پس از جوانه اهانیاز گ یبانیو پشت زوسفریر ونیزاسیکلون به شودکه قادریم

شدیم شخص .(Callan et al. 1997) با س کی نگیمیپرا-ویشد که با م موثرتر  اریروش ب

ست کوتینگمانند پلت و  گرید یهااز روش یماریب تیریمد یبرا  ,Muller and Berg) ا

به عنوان جزء  اهیرشاااد گ محرک یبا باکتر نگیمیپرا-وی. امروزه، اساااتفاده از با(2008

 (.Gulick, 2012 )شودیمحسوب م یکشاورز اتیعمل ریناپذییجدا

 انیقادر به ب یهااساات که شااامل گونه سااتیآسااکومی قارچ جنس کی کودرمایتر

 باشااادیم یو صااانعت یکشااااورز یندهایبر فرآ یتوجه قابل ریمتعدد، با تاث یهاتیفعال

(Lorito et al. 2010برخ .)خود درمبارزه با  یهاتیتوجه به قابل با کودرمایتر یهاگونه ی

اسااتفاده  (کیولوژیب)کنترل  یسااتیمعموال به عنوان عوامل کنترل ز زاد،خاک یهاپاتوژن

ستق دیاثرات مف نیهمچن هاآن (.Druzhinina et al. 2011) شودیم  اهانیگ یبر رو میم

مقاومت به  شیو افزا زایماریدفاع در برابر عوامل ب کیرشد و توسعه، تحر شیاز جمله افزا

مختلف  یکیمتابول راتییتغ جهیاثرات نت نیا (.Shoresh et al. 2010)دزنده، دارنریتنش غ
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 اساات. شااده جادیها  اشااهیو ر کودرمایتر نیب کیاثر تعامل نزدر هسااتند که د اهانیدرگ

عمل  (endophytic plant symbiont) هایگ ساااتیقارچ به عنوان همز ،یتعامل نیدرچن

 Chacon) نابود نخواهد شااد یاهیگ یهابافت در نتیجه (Harman et al. 2004) کندیم

et al. 2007خواهد شااد جادیزنده ا موجودهر دو  یسااودمند برا یارتباط مولکول کی( و 

(Hermosa et al. 2013). 

   هدف-1-2

 با ینابنابر ،نامساعد یطاشر تحملآن در  یباال ناییاتوکشت باال و  یرسطح ز یلجو به دل

 ،نامساعد یطاشر به تحمل در آنی باال ناییاتو ور کشو درجو  هگیا کشت یرزسطح  به توجه

 ایبر م،میودکا تنش تحتو ج بیوشیمیایی ییژگیهاو بعضیروی  بر سیدسالیسیلیکا ثیرات

 تیدایزموجورنایی اتو همچنین وم میودکا سمی اتثرابر ابر دره گیا ینامت ومقا دنبر باال

 تحقیق ینا ک،خااز  سنگینعناصر بجذدر یستیز ملاعو انعنو به مادرتریکو رچقا نهمچو

 دبهبوو  تحمل یشافزا نمکابر ا سالیسیلیک سیدو ا مادرتریکو رچقا یرتاث سیربر فهد با

 منجاامضر  تترکیبا کاهش طریقاز  میمدکا تنش تحتو ج یها گیاهچه تخصوصیا

 ورزیکشا یمینهاوارد ز مختلف قطر به ممیودکا جملهازسنگین  اتفلز ایرز .ستاهیددگر

. میبرند بیناز  ،باشندمی مهم ربسیا تغذیهو  دیقتصاا نظراز  کهرا  عیزرا نگیاهاو  هشد

 سیدا ازده ستفاابا  نگیاها برخی متومقا یشافزا بر مبنی دمتعد هایارشگز به توجه با

 یبرگ یصورت محلول پاش به سالیسیلیک سیدا ازتحقیق  ینا درزا، ونبر سالیسیلیک

 شد.  دهستفاا

 اهداف پژوهش:

  جو اهچهیرشد گ یزنبر جوانه ومیکادم نیفلز سنگ یاثر آلودگ ی(بررس1

  ومیتحت تنش کادم یهااهچهیرشد گ یهابر شاخص  SAاثر  ی(بررس2

  ومیتحت تنش کادم یهااهچهیبرجوانه و رشد گ  کودرمایاثر قارچ تر ی(بررس3

تحت  وج یهااهچهیو رشد گ یزنبر بهبود جوانه کودرمایو قارچ تر SA ریتأث ی(بررس4

 ومیتنش کادم
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 مبانی و پیشینه تحقیق





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 اهمیت و جایگاه غالت-2-1

و  ژینرا تأمین منبع انه عنواب تغال بر مبتنی ییاغذ ادمو ،توسعه لحادری هارکشودر 

 جهت تغال نهدر دا میمدکا انمیز کاهش ،ینابنابر .میگیرند ارقر فمصررد مو ،تئینوپر

 یشتولیدافزرو، این. از ا(Greger and Lofstedt, 2004) شتدا هداخو همیتا ننساا سالمتی

 . میکند یفاا ننساا سالمتیدر  مهمی شانق جو جملهو از  تغال نهدا کیفیت دبهبوو 

 اهمیت گیاه زراعی جو-2-2

ی تمدن و فرهنگ بشااار و زراعی اسااات که در توساااعه ترین گیاهانجو یکی از کهن

سازی نقش  سازی و آبجو شاورزی، فیزیولوژی، ژنتیک و تولید بذر، مالت  همچنین علم ک

مهمی ایفا کرده اساات. برای بعضاای کشااورها جو به عنوان غذای دام، مرا، انسااان و در 

ز گندم، ذرت و گیرد. در حال حاضر جو پس اساخت مشروبات الکلی مورد مصرف قرار می

 ,Ulrich) باشاادیلکن میزان تولید کل آن نصااف گندم مباشااد، ترین غله میبرنج مهم

(. از لحاظ تاریخی، جو یکی از منابع مهم غذایی در بسااایاری از نقاط دنیا شاااامل 2011

سیا می شرق اروپا و همچنین آ شمال و  شمال آفریقا و  شد. این گیاه دارای خاورمیانه،  با

ها غنی بوده که عالوه بر این  12B 2,B1  A ,E ,Bمقادیر زیادی ویتامین به خصااوص ازنوع 

سدیم، منگنز، منیزیم وکبالت می سفر، مس،  سیم، ف شد. کاه جو از مواد معدنی مانند کل با

ای ها به کار رفته و حتی علوفه سااابز آن نیز غذی بساااتر آندر غذای حیوانات و تهیه

سبی برای دام ستفاده میها میمنا سازی ا ساقه آن نیز در کاغذ شد و از  )خدابنده،  شودبا

1391 .) 



 

 

ستفاده از آن به عنوان  دیدر جهت تول میقد یهاجو از زمان شار  کیمالت و ا سر منبع 

سته جهت تول شا ستالکل، مدنظر بوده  دیاز ن ضاهاا و  واناتیح هیتغذ یبرا ندهیفزا ی. تقا

و در  کشااورها ریگواردات از د قیاز طر دیاساات تا کمبود تول دهیانسااان ساابب گرد یغذا

و مراتع به  زیحاصلخریغ  ینواح و یاراض نیجبران گردد. بنابرا دیتول شیراستا، افزا نیهم

 ،یو باقر سی)فار است دهیگرد ینواح نیفشار بر ا شیاندکه سبب افزاشدهآورده  رکاشتیز

1377.)  

شتند ارقامBridger et al. 1979) و همکاران دگریبر دانه  عملکرد یکه دارا ی(، اعالم دا

شت ب ییباال شاخص بردا ستند  سا کهییاز آنجا دارند. زین یشتریه اجزا  ریعملکرد دانه از 

 شیتعداد ساانبلچه در ساانبله و وزن دانه ساابب افزا شیلذا افزا رد،یپذیم ریعملکرد تأث

شاخص جهیعملکرد دانه و در نت شت گرد بهبود  ست. دهیبردا سو ا کلروز  جادیا گرید یاز 

مواد  صیاحتماال سااابب کاهش تخصااا زیها، پس ازسااارما و کاهش فتوسااانتز ندر برگ

سنتز سرما گردریغ ارقام یشیبه بخش زا یفتو شت آنها شو لذا  دهیمقاوم به  اخص بردا

 .ابدییکاهش م

سبت به  صوص ن سرما به خ ساسگیاه جو در مقابل ورس و  ست. این گیاه گندم ح تر ا

سازگارترین غالت بوده و در بین غالت دانه شوری ریز، مقاومیکی از  سبت به  ترین گونه ن

تراست. این گیاه یکی از سازگارترین غالت بوده گندم حساسباشد. همچنین نسبت بهمی

شوری میریز، مقاوم و در بین غالت دانه سبت به  شد. همچنین ترین گونه ن سبت به با ن

های ترین خاک برای جو ، خاککند. مناسااابگندم تنش خشاااکی را نیز بهتر تحمل می

در چنین  لومی با آبیاری کامل اساات که محصااول مطلوبی را به دنبال دارد و مخصااوصاااً

شد. ولی برعکس، خاکشرایطی ازکیفیت باالیی برخوردار می شنی برای کشت جو با های 

ستند. سب نبوده و فقیر ه شد آن در  منا شد کرده و ر شتر مناطق معتدل دنیا ر جو در بی

های باشد. در نقاطی که دارای تابستانمناطق گرم نیمه خشک بیش از مناطق مرطوب می

ساارد بوده و به همین دلیل برای کشاات ذرت و برنج مناسااب نیسااتند و یا اینکه به علت 

گردد. در جو کشاات می فصاال گرمای کوتاه برای تولید گندم و یوالف مناسااب نیسااتند،

زارهایی که رطوبت خاک و بارندگی برای رشد گندم ناکافی و نامطمئن باشد، این گیاه دیم

سال، زراعت جو به دلیل کشت می گردد. با گسترش روش کشت بیش ازیک محصول در 

کند. جو دهد، اهمیت بیشتری پیدا میاینکه زمین را زودتر در اختیار کشت بعدی قرار می

تر اساات و بنابراین در شاارایط دیم هم عملکرد جو بهتر از گندم و رابر خشااکی مقاومدر ب



 

 

های آخر تر جو، امکان گریز بهتر این محصااول از تنشباشااد. دوره رشااد کوتاهچاودار می

 (. 1391)خدابنده،  کندفصل نظیر گرما و خشکی را فراهم می

در طول زمسااتان با  اهیابط رشااد گر نه،یزم نیدر ا افتهیانجام  یهاباتوجه به پژوهش

راستا ضمن مشاهده  نیدر هم (.Kang and Gorman, 1986) است یمقاومت به سرما منف

اظهار شااده اساات که کاهش دما، ممکن  اه،یمقاومت به کلروزدر گ در یپیژنوت یهاتفاوت

سبب اختالل در کلروف ست  شود. رنگ برگ راتییو تغ یسازلیا رابطه ها به حالت کلروز 

در کلروپالست به  یفراساختار راتییتغ تنش و طیفتوسنتزدر شرا یبازدارندگ نیب کینزد

ستق لیدل ست میاثر م شده ا ست ذکر  س (.1379 کر،یو ب ی)احمد تنش بر کلروپال  یبرر

ستگ شدیهمب شان دادکه کلروز با مرحله ر ستگ اهیگ یها ن سرما، همب مثبت  و  یقبل از 

 Palta) تعداد پنجه را دارد نیشااتریمقاوم به تنش ساارما ب ارقام کهیدار دارد به طوریمعن

et al. 1994پالتا و همکاران نکهیوجود ا (. با (Palta et al. 1994 اظهار داشاااتند که ،)

 تنش از طیمخزن در شرا نیباشند و ایپر شدن دانه م یاز ماده خشک برا یها مخزنپنجه

ست، ولی شتریب تیاهم سدر بر یبرخوردار ا شاخص بقا در  و اهیتعداد پنجه در گ نیب یر

   مشاهده شده است. یمنف یمزرعه، همبستگ

 تنش-2-3

( یک عامل فیزیکی یا زیساااتی اسااات که بر روی Stress) معموالً منظور از واژه تنش

این تأثیر نامطلوب نتیجه  .(Hopkins, 1999) گذاردموجود زنده تأثیر منفی بر جای می

غیر عادی از فرآیندهای فیزیولوژیکی بوده و متأثر از ترکیبی از عوامل سااری روندهای یک

ستی و محیطی می ست از قرار گرفتن موجود زنده زی شد، به عبارت دیگر تنش عبارت ا با

شدتی از یک یا چند عامل محیطی که موجب افت ظاهری، بازده و یا ارزش کمی و  تحت 

های فیزیکی شاااامل دماهای باال و پایین، (. تنشPessarakli, 2016) گرددکیفی آن می

ها، فلزات سنگین کش)آفت وفور  و کمبود آب، شوری، تشعشع و انواعی از مواد شیمیایی

 (.Hopkins, 1999) باشندجوی( میهایکنندهو آلوده

 تنش فلزات سنگین-2-4

ضالب دیتول شیو افزا تیروزافزون جمع شیبا افزا صنعتیشهر یهافا شاورز ی،  ، یوک

 یطیمح ستیز یهاندهیآال نیاز ا یکیآلوده شدن است.  حالبه سرعت در ستیز طیمح

تاکنون تعاریف متعددی  (.1395، پوریعلحکم ی وفیدشااری)ساا باشاادیم نیفلزات ساانگ



 

 

صر که چگالی آن ست. به گروهی از عنا شده ا سنگین ارائه  شتر از برای فلزات   5/3ها بی

عنصر  40شود. با این تعریف حدود فلزات سنگین گفته میمتر مکعب باشد، گرم بر سانتی

سوب می سنگین مح سنگین 1389قربانی و همکاران )شوند. فلز  ( تعریف دیگری از فلز 

ستند که وزن اتمی آنارائه می صری ه سنگین عنا صورت که، فلزات  ها بیش کند. به این 

چه ن ارائه نشده است. آنباشد. به هر حال تاکنون تعریف مشخصی از فلزات سنگی 40از 

زا هستند. تعدادی اهمیت دارد، این است که فلزات سنگین معموالً سمی و یا حتی سرطان

از فلزات سااانگین مانند کبالت، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل و روی برای گیاهان 

های باال برای گیاه ساامیت ایجاد شااوند. اما، در غلظتعناصاار میکرو مهمی محسااوب می

های ویژه یا جهت ی آنزیمکنندهکنند. این فلزات کمیاب به صاااورت کوفاکتور یا فعالمی

یداری مولکول ندآفرینی میهای آلی نقشپا کاران، کن فلزات  (.1385)کوچکی و هم

های این فلزات در غلظت باال به صاااورت های مهم هساااتند که یونسااانگین از آالینده

سلول سمی در  شگی در زنجیرهکننها عمل میترکیبات  صورت همی ی غذایی باقی د و به 

سااایر فلزات ساانگین از قبیل کادمیم، ساارب، کروم، (. Gupta, and Ali, 2000مانند )می

ضروری نبوده و حتی در غلظت سمی جیوه، نقره و طال برای گیاهان  های پایین نیز حالت 

 (. 1385)کوچکی و همکاران،  دارند

ای اسااات. زیرا با اینکه جزء مواد دارای اهمیت ویژه در میان فلزات سااانگین، کادمیم

معدنی ضااروری برای گیاهان زراعی نیساات، در صااورت وجود سااطح باالی آن در محیط 

هایی که برای گیاهان سمی نیست شود و در غلظترشد به راحتی توسط ریشه جذب می

تحت تأثیر  یابد. مانند سااایر فلزات، کادمیم در خاکدر محصااوالت کشاااورزی تجمع می

های طوالنی پس از ورود به خاک در آن گیرد و سالتجزیه شیمیایی یا میکروبی قرار نمی

های  ماند. معموالً عناصاار غذایی در گیاهان بر اساااس تجمع در بافت گیاه به گروهباقی می

صر کممصرف تقسیم میپرمصرف و کم ضروری و شوند. از نظر جذب و توزیع عنا مصرف 

ها تحت تأثیر عوامل ها و ارقام گیاهی تفاوت وجود دارد و این تفاوتبین گونهغیرضااروری 

شی برای بهبود کیفیت گیاهان ژنتیکی قرار می صالح نباتات به عنوان رو گیرد. از این رو ا

صر کم صرف مفید و کاهش میزان عنا صر کم م صرف زراعی از طریق افزایش میزان عنا م

ها و (. گونهGraham et al. 2007) ای برخوردار استاه ویژهنامطلوب مانند کادمیم از جایگ

ارقام گیاهی از نظر ژنتیکی در قابلیت جذب و انتقال کادمیم متفاوت هسااتند. وجود تنوع 

های اصاااالحی برای گزینش ژنتیکی در ارتباط با تجمع کادمیم امکان اساااتفاده از روش



 

 

رد. در صااورت عدم گزینش برای صاافت آوهایی با میزان کادمیم کم را فراهم میژنوتیپ

پایین بودن میزان کادمیم، ارقام جدید ممکن است به طور تصادفی نسبت به ارقام قدیمی، 

 میزان تجمع کادمیم بیشتر یا کمتری داشته باشند.

سنگین مثل آهن و روی برای  ادامه رشد و  سیار کمی از فلزات  سان به مقادیر ب بدن ان

صر مانند بقاء نیاز دارد. اما مق ست. برخی از این عنا سمی ا سیار  صر ب ادیر باالی این عنا

سی و برخی دیگر از طریق غذا وارد بدن می ستگاه تنف شوند که میزان سرب از طریق د

های های فلزی مانند نمکجذب این عناصاار در بدن بسااتگی به نوع فلز دارد. برخی نمک

د. در صاااورتی که، فلزاتی نظیر شاااونسااارب قلع و کادمیم به مقدار اندک جذب بدن می

کننده عناصاار ترین اندام جذبگردند. مهمآرساانیک و تالیم تقریباً به طور کامل جذب می

صافیها را میها هستند. در حقیقت کلیهسنگین کلیه سیار پیچیدهتوان  ای در نظر های ب

سنگین در گرفت که وظیفه جذب مواد سمی از خون را به عهده دارند. تقریباً تمام  فلزات 

توان به اختالل در سااایساااتم گذارند که از آن جمله میبدن عوارض ساااویی به جای می

 (. 1379)عرفان منش و افیونی،  های ژنتیکی اشاره کردعصبی، کلیوی و ایجاد جهش

ها تأثیر گذاشته و آنها های سولفییدریل موجود در پروئینکادمیم، مس و جیوه بر گروه

سازند. کاربرد بیش از حد فلزی مثل مس که از لحاظ اکسیداسیون و احیاء را غیرفعال می

های اکساایداساایون و احیای غیرقابل کنترل شااده و تشااکیل فعال اساات، ساابب واکنش

سمی افزایش میرادیکال ست آنزیمهای آزاد  سنگین ممکن ا سایر فلزات  صلی یابد.  های ا

ساامیت روی ساابب  نده، غیرفعال نمایند.کنهای فعالرا در اثر جایگزین شاادن با کاتیون

گردد که احتماالً در اثر اتصااال این فلز به غشااای پالساامایی اساات. کاهش جذب آب می

بال دارد)کوچکی و  به دن سااامیت منگنز نیز زردی بین رگبرگی و کاهش فتوسااانتز را 

 (. 1385همکاران، 
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 یشهر پوست طریقاز  حتیابر ماا ،نیست یورضر هگیا شدر یابر ممیودکا نکهیباوجود ا

 ,Di Toppi) دمیشو یبچوآوند د وار یآپوپالست یا یمپالستیاز راه س سپسشده و  بجذ

and Gabbrielli, 1999.)  شود و فقط یانباشته م یشهدر ر ممیودکا انگیاهدراکثر

اخالل  جادیا با ممیود. کا(Hegedus et al. 2001) ابدییانتقال م برگها بهاز آن  کمیارمقد

 جهیدر نت که دمیشو شدر کاهشباعث  نگیاهادر  وژننیتر متابولیسمو  تنفس ،فتوسنتزدر 



 

 

 ییاغذ عناصرآب و بجذدر  لختالبا ا ایلوب اهیدر گ ومیمکاد. مییابد نیزکاهش هندز دهتوآن 

از  یادیتعداد ز (.Gouia, 2001) شودیم اهیگ نیا ییاهو امندو ا یشهوزن در ر کاهشباعث 

 لیکلروف سمیبر ساختار متابول ریتأث قیرا در فتوسنتز از طر ومیکادم یمطالعات اثرات سم

 (.Gadallah, 1995) اندو کلروپالست نشان داده

ها کاهش برگ نیدر ا منیزیمو  هنآ هشدرتیما ممیودکا باکه  ییهابرگ قندرچغند در

 .Baryla, et al) ابدییکاهش م زین فیلوکلر ارمقد هنو آ منیزیم کاهش جهیدر نت .ابدییم

 کاهش. دمیشو رمها ممیودکا با هشد رتیما نگیاها امندابه  دارننشا هنآ لنتقاا. (2001

 هتخریبکنند هاییمنزآ فعالیتبه علت  نیز ممیودکا با هشد رتیما هگیادر فیلوکلر ارمقد

 کیکه در یزمان ومیشده است که کادم گزارش (.Vassilev et al. 1998) است فیلوکلر

 قند و عملکرد انگور خواهد شد شیشود باعث افزایاعمال م یبرگ یاسپر

(Dobrolyubskii, and Slavvo, 1958 ,Dobrolyubskii, 1957) بیاگر در ترک نیو همچن 

-Ulrychova) نکووایزل کووایاولر. ابدییم شیبا بور اعمال شود عملکرد شبدر قرمز افزا

Zelinkova, 1959 ) قطعا  ومیکادم یونهایهمه محققان قبول دارند که "اظهار داشت که

ر ( دUlrychova-Zelinkova, 1959) او". باشدیم یرو یهاونی[ از اهانیگ ی]برارتیسم

 نتوتو اهیدربوته گ ومیگرم کادم یلیم160از  شتریب یداشت که دزها انیب یگریگزارش د

کرده است، و او جادیها ابرگ یرو کینکروت یهالکه (Nicotiama tabacum) وو تنباک

 یاز مک مورتر پس شود.یوساز  فسفر مباعث اختالل در سوخت ومیکرد که کادم شنهادیپ

 یکی[ ومی]کادمنیا"( اعالم کرده بود که McMurtrey and Robinson, 1938) نسونیو راب

 Clemente) کلمنته و مندز "گزارش نشده است، اهانیاست که در گ یاز معدود عناصر

and Mendez, 1940را در کلم ومی( کادم (Brassica oleracea L.س ،)ینیزم بی 

(Solanum tuberosum L.در س ،)نیریش ینیزم بی (Ipomoae batatas L.کاهو ،) 

(Lactuca sativa L.فلفل سبز ،) (frutescens L.وگوجه فرنگ ،)ی (Lycopersicum 

esculentum  Mill  .گزارش دادند ) 

 تولید و مصرف کادمیم در جهان -2-4-2

اند. کنندهبه طور کلی فلز کادمیم و ترکیبات آن از نظر محیط زیسااات بسااایار آلوده

رغم ساامیت آن، کادمیم کاربردهای بساایار زیادی در صاانایع مختلف نظیر آبکاری، علی

شده  صنعت موجب  سعه کاربرد کادمیم در  سنتزی دارد. تو ستیک و مواد  سرامیک، پال



 

 

اسااات که تولید مساااتقیم این در دنیا افزایش یابد. به جهت آن که کادمیم به عنوان یک 

باشااد، تعدادی از تولیدکنندگان روی، می محصااول جانبی صاانایع تولید روی قابل تهیه

تولید جهانی این فلز به مقدار ماکزیمم  1988تولیدکننده کادمیم نیز هسااتند. در سااال 

شد منفی  9/21 سید که پس از آن با یک ر سال ر سال 4/2هزار تن در  به  1995% در 

نده 5/18میزان  یدکن یدا کرد. بزرگترین تول کاهش پ کادمیم در جههزار تن  ان، ژاپن ی 

شد که حدود  ست و در رده بعدی 15میبا سهم تولید جهانی را به خود اختصاص داده ا  %

صرف جهانی کادمیم طی ده12کانادا با  سهم تولید جهانی قرار دارد. م ی گذشته بین ه% 

% در 1حدود  2003هزار تن در نوسااان بوده اساات. مصاارف کادمیم در سااال  20تا  17

سال  سه با  شارژ نیکلبه د 2002مقای ساخت باتریهای قابل  شته  -لیل  شد دا کادمیم ر

 آید. کننده کادمیم در جهان به شمار میاست. کشور چین بعد از ژاپن بزرگترین مصرف

 اثرات سوء کادمیوم -2-4-3

 تاثیر بر انسان-2-4-3-1

سانی از راه دستگاه ست که به آ سان ا سمی و غیرضروری برای ان های کادمیم عنصری 

ترین منبع کادمیم برای انسااان غذا و توتون بوده  و شااود. مهمتنفس جذب می وگوارش 

(. جذب کادمیم 1389نقش آب آشامیدنی یا آلودگی هوا ناچیز است )بهتاش و همکاران، 

سیم، آهن، روی و پروتئین قرار  سن و کمبود کل از راه گوارش تحت تأثیر عواملی از قبیل 

سته به غلظت و ترکیبات  شده دارد. ب صد میزان کادمیم خورده  ماده غذایی تقریباً پنج در

، کلسیم، روی Dشود. عواملی مانند کمبود ویتامین از طریق معده و روده انسان جذب می

ترین پارامتر متابولیک برای جذب کادمیم تواند این مقدار را افزایش دهند. مهمو مس می

برند، نساابت به افراد بود آهن رنج میکمبوداحتمالی آهن در فرد اساات. افرادی که از کم

شتر کادمیم جذب می صد بی شش در صرف دخانیات به 1385)مهرپرتو،  کنندسالم  (. م

ست که با دم به  20میزان  سبب تولید دو تا چهار میکروگرم کادمیم ا سیگار در روز،  نخ 

شده و شش صد آن جذب می 50ها فرو برده  اثرات (. 1389)بهتاش و همکاران،  شوددر

ضعف و تب می شامل کاهش تنفس،  سان  شد و عالیمی نظیر کوتاه مدت کادمیم در ان با

دهد. مقدار تهوع، استفراا و سردرد چند دقیقه پس از بلعیدن غذای حاوی کادمیم رخ می

سااااعت باعث مرگ شاااود.  8تواند بعد از گرم در متر مکعب کادمیم در هوا میمیلی 5

صرف آب  سمومیت از طریق م شده در لولهلولهم های کش آلوده با کادمیم از نقاط لحیم 



 

 

های آب گرم و آب سرد و همچنین وسایل آشپزخانه حاوی آب و شیرهای آب انبار و لوله

ست. مقدار  شده ا شاهده  گرم بر لیتر کادمیم در مایعات باعث میلی 15روکش کادمیم، م

ستفراا می شود، عالئم های تقویشود، با وجود این، اگر پروتئینا صرف  تی دراین هنگام م

شاهده می صر به راحتی در بافتدر مقادیر کمتری م سان به شود. این عن های نرم بدن ان

یابد، اما بازیابی از افزایش موجودی کادمیم بدن را در خون نیز ویژه کبد و کلیه تجمع می

ار دارند، دچار توان مشااااهده کرد. کساااانی که در کوتاه مدت با مقادیر زیاد سااار و کمی

های طوالنی با مقادیر کم شااوند. در حالی که، افرادی که در دورههای ریوی مینارسااایی

ناپذیر کلیوی شوند، کادمیم سر و کار دارند، ممکن است دچار اختالل نامطلوب و برگشت

شند. به ویژه در مواردی که کمبود ویتامین و پروتئین یا بیماری شته با ستخوانی دا های ا

های فلزی در ثرات دیگر کادمیم بر سالمتی انسان شامل اختالل در متابولیسم دیگر گونها

ست ستات ا سرطان پرو شارخون و  شرفت بیماری ف صالنی،  بدن مثل روی، پی (. 1384)ا

ای حیاتی بدن انسااان نقشاای ای از فرآیندهروی از آن دسااته عناصااری اساات که در پاره

بود آن در بدن، انسااان را با مشااکالت فراوانی روبرو کند و کماساااساای و کلیدی ایفا می

سنتز پروتئینسازد. کمبود روی موجب بیمی سلولی و  سیم  شتهایی، اختالل در تق ها، ا

ها و تنظیم قند ها و اختالل در هضااام غذا، تولید مثل، فعالیت کلیهتأخیر در بهبود زخم

یدکننده است. کادمیم میتواند شود. در عین حال فزونی بیش از حد روی نیز تهدخون می

ندام با اختالل مواجه کند . ها و آنزیمجای روی را در عملکرد ا ها را  های مهم بگیرد و آن

ناشااای از کادمیم را افزایش می نابراین، کمبود روی خطر مسااامومیت  )مهرپرتو،  دهدب

سیگاری در حدود 1385 سن در افراد غیر  الگی س 50تا  40(. غلظت کادمیم با افزایش 

شتگرم بر کیلوگرم در بافت کلیه میمیلی 20به  سد. کاهش برگ پذیر مقدار هموگلوبین ر

ست. تأثیرپذیری کبد در خون افرادی که در معرض کادمیم قرار گرفته شده ا اند، مشاهده 

اند نیز دیده شااده اساات. نارسااایی کلیه در اثر در افرادی که در معرض کادمیم قرار گرفته

شکیل دهنده کادمیم می صر ت سم عنا سیم تأثیر گذارد و تواند بر متابولی ستخوان مثل کل ا

صالنی،  شود )ا ستخوان  سندرم ایتایی ایتایی 1384باعث پوکی ا (. محققان عامل بیماری 

نددر ژاپن را مربوط به آبیاری مزراع برنج توساااط آب  های به کادمیم تشاااخیص داده ا

سازمان به1389)بهتاش و همکاران،  شت جهانی(.  سازمان خواربار جهانیWHO) دا  ( و 

(FAO میزان قابل تحمل روزانه کادمیم در بدن انساااان را )میکرو گرم در روز تعیین  60

( نیز حد مجاز این عنصر EPA) اند. همچنین، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکاکرده

شامیدنی را  ست. کادمیمیلی 005/0در آب آ م بر خالف جیوه گرم بر لیتر مشخص کرده ا



 

 

سرب از راه جفت به جنین منتقل نمی سمومیت کادمیم و  شود و تاکنون نیز موردی از م

  (.1385)مهرپرتو،  در نوزادان گزراش نشده است
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ست،  ضروری نی شد گیاه  شه  ولیکادمیم اگر چه برای ر ست ری به راحتی از طریق پو

سپس از راهجذب می ست وارد بافت چوب می شود و  شود. کادمیم سیمپالستی یا آپوپال

سلول یابد. همچنین، تجمع کادمیم در دیواره های گیاهان عالی تجمع میاغلب در واکوئل 

شد  ست. تأخیر در ر شده ا سلول و تیغه میانی بین آندودرم  و دایره محیطیه نیز گزارش 

شانه سمیت با کادمیم گزارش نمگیاهان را از ن ست که اند. بررسیودههای  شان داه ا های ن

سلول شد  سیم و ر ستمی و کادمیم بر تق سلولی منطقه مری سیم  شد کلی گیاه، تق ها، ر

با گذارد. تأثرات منفی کادمیم روی رشاااد گیاه همراه تنظیم رشاااد و نمو گیاهان اثر می

ن، )ساالطانی و همکارا باشاادها میتر درهمه اندامافزایش نساابت وزن خشااک  به وزن 

ست که کاهش وزن 1385 شده ا شه و اندام(. مشخص  هوایی گیاه لوبیا تر و خشک در ری

)خلیقی و خارا،  باشدتحت تنش کادمیم، به دلیل اختالل در جذب عناصر غذایی و آب می

(. از عالئم سااامیت کادمیم در گیاهان ایجاد حالت کلروزه و نکروزه در برگ، تغییر 1387

سبز به قرمز صر ریز مغذی  رنگ برگ از  سایر عنا سطح  قهوه ای، افت عملکرد و تغییر در 

رسااد که کلروزه شاادن نتیجه (. به نظر می1389)بهتاش و همکاران،  باشااددر گیاه می

که  IIIکمبود آهن، فساافر و یا کاهش انتقال منگنز باشااد. ممانعت از عمل  ردوکتاز آهن 

سیله کادمیم القاء می سنتز می II گردد، منجر به کمبود آهنبو شود و نیز بطور جدی فتو

(. عالئم عمومی ناشااای از جذب 1387)خلیقی و خارا،  دهدرا تحت تأثیر منفی قرار می

شه و چوب پنبه شد ری ضافی کادمیم در گیاه، کاهش ر شمقادیر ا ساختمان آن، دای  ن 

های تداخل با جذب و انتقال عناصااار غذایی، کاهش میزان کلروفیل و اختالل در فعالیت

های اکسیداتیو است دیگر سمیت کادمیم تنش باشد. اثرهای درگیر در فتوسنتز میآنزیم

سلول در نتیجه سیب به  سید، که باعث آ سوپراک سیدکننده نظیر رادیکال  ی تولید مواد اک

سیل می سید و رادیکال هیدروک (. کادمیم 1389)بهتاش و همکاران،  شودهیدروژن پراک

های اندازی مساایرهای تنش اکساایداتیو در ساالول ساابب آساایب به بخشبا راه دتوانمی

مختلف سااالول از جمله ماده ژنتیکی موجود در هساااته شاااود که موجب پیری زودرس 

سلول میسلول صر 1387)مینویی و همکاران،  گرددها و در نهایت مرگ  (. کادمیم با عنا

صر کم سیم و منیزیم و عنا سفر، کل صرف نظیر ف صرف مثل پرم آهن، منگنز، مس و روی م



 

 

کند. کادمیم های ناقل موجود در غشااای ساالولی رقابت میجهت انتقال از طریق پروتئین

گذارد. بر ترکیب معدنی تأثیر می  Brassica junceaهای مقاوم به آن مثلحتی در گونه

 این فلز، حتی در غلظتی که در محلول غذایی تأثیر بر تولید بیومس ندارد، در برگ غلظت

دهد. کادمیم زیاد به دلیل اثرات ساامی، باعث کاهش منگنز، مس و کلروفیل را کاهش می

شود. با توجه ها و فتوسنتز خالص و نهایتاً باعث افت عملکرد میها، سطح برگتعداد برگ

شابهی بین روی و کادمیم وجود دراد، کادمیم نقش و وظایف فیزیولوژیکی روی  به اینکه ت

باشااد. کادمیم باعث کاهش ساانتز ی بر خالف روی برای گیاه ساامی میرا تقلید نموده ول

شکیل کلروفیل کلروفیل از طریق جلوگیری از فعالیت آنزیم های مؤثر در مراحل مختلف ت

کنند، دارای کلروفیل کمتری گردد. گیاهانی که در محیط حاوی کادمیم باال رشااد میمی

)بهتاش و  دهندبرای درافت نور از دسااات میهای این گیاهان قابلیت خود را بوده و برگ

یابد. کاهش ذخیره (. مقدار کلروفیل با افزایش غلظت کادمیم کاهش می1389همکاران، 

ها به علت مهار مراحل مختلف بیوساانتز کلروفیل اساات. مهار بیوساانتز کلروفیل در برگ

تشاااکیل  آمینولو ولنیک اساااید و مهار -8کلروفیل احتماالً به واساااطه مهار سااانتز 

های تحت تنش کادمیم، تشاااکیل باشاااد. همچنین، در برگپروتوکلروفیلد  رداکتاز می

LHCII  مختل میشااود که علت آن مهار ساانتز پروتئینLHCII برداری در مرحله نسااخه

گردد.مقدار کاروتنوئیدها نیز است که باعث فتواکسید شدن کلروفیل تازه تشکیل شده می

سطح از جمله واکنش با کلروفیل یاتحت تنش کادمیم کاهش می بد. کاروتنئیدها در چند 

شکیل رادیکال سمی برانگیخته برای ممانعت از ت سیژن، باعث کاهش اثرات  های فعال اک

سیداتیو القاء های آزاد میرادیکال ستم حفاظتی در برابر تنش اک سی شوند. به عنوان یک 

های چغندرقند تیمار زیم نیز در برگکاهش آهن و منی روند.شده، کاروتنوئیدها از بین می

شااده با کادمیم دیده شااده اساات. کاهش منیزیم و آهن ساابب کاهش مقدار کلروفیل 

شانمی شده با کادمیم مهار میشود. انتقال آهن ن شود. کاهش دار به اندام گیاهان تیمار 

کننده ریبهای تخمقدار کلروفیل در گیاه تیمارشاااده با کادمیم نیز به علت فعالیت آنزیم

ست سلطانی  وهمکاران،  کلروفیل ا سنتز از طریق اثر 1385) (. کادمیم باعث کاهش فتو

سته به نور و واکنشمخرب بر روی واکنش ستقل از نور واختالل در فعالیت های واب های م

شااود. کادمیم مرحله اکسااید در فتوساانتز میدیهای مؤثر در چرخه تثبیت کربنآنزیم

سکو کاهش می 2COتثبیت  سنتز با ممانعت از فعالیت آنزیم روبی دهد؛ در نتیجه را در فتو

 جلیل و همکاران. (1389)بهتاش و همکاران، شاااودکادمیم باعث کاهش فتوسااانتز می

(Jalil et al. 1994نیز اعالم نموده )کاهش در رنگیزه کادمیم از طریق  که  ند  های ا



 

 

شود. کادمیم باعث اختالل در گیاهان می فتوسنتزی و کاهش فتوسنتز باعث کاهش رشد

سم کربوهیدرات شرایط تنشها نیز میمتابولی سیاری از  سم شود. ب زای محیطی بر متابولی

شد اثر می سنتزی در گیاهان در حال ر ست قندها و پخش مواد فتو شده ا گذارند. گزارش 

به ( تحت تنOryza sativa) کننده در گیاهک برنجکه مقدار قندهای احیاء ش کادمیم 

کند. در حالیکه، مقدار قندهای غیراحیاءکننده کاهش روز، افزایش پیدا می 20تا  5مدت 

سرما نیز یابد. افزایش مقدار قندهای احیاءمی شوری، غرقابی و  شرایط  تنش  کننده تحت 

ست. یکی از اثر شده ا شکیل مالونگزارش  سمیت کادمیم ت ست که دیات دیگر  آلدئید ا

سیون لیپید میشاخص کلی  سیدا ست که کادمیم با غلظت پراک شده ا شد. گزارش   5با

های آنتی اکسیدان ، سبب افزایش پراکسیداسیون لیپید و کاهش فعالیت آنزیممیلی موالر

ای سااابب افزایش شاااود. در گیاه نخود نیز کادمیم  به طور قابل مالحظهدر گیاه لوبیا می

سیون لیپید سیدا شب پراک سخاع( می)لیپیدهای غیرا های گوناگون به القاء کادمیم، شود. پا

شده و به غلظت گروه سطح کادمیم ذخیره  ستگی احتماالً به  های تیولی موجود در گیاه ب

اکسیدانی قوی دارند های دارای گروه تیول نظیر گلوتاتیون خصوصیات آنتیدارد. متابولیت

شده تواند تنش اکسیداتیو را بیکه می شه و اثر کند. مشخص  ست که کاهش وزن در ری ا

اندام هوایی گیاهان لوبیا تحت تنش کادمیم به دلیل اختالل در جذب عناصر غذایی و آب 

شااود. گزارشاااتی مبنی بر تأثیرات باشااد. کادمیم باعث کاهش گسااترش برگ نیز میمی

منفی کادمیم  بر سطح برگ و اختالل در جذب آب وجود دارد که نتیجه آن کاهش فشار 

سلول باعث کوچک تور ست. این کاهش همراه با کاهش قابلیت ارتجاعی دیواره  سانس ا ژ

شود. کادمیم ها وکاهش فضای بین سلول در گیاهان تحت تنش یا کادمیم میشدن سلول

ها و در نتیجه اختالل در سااارعت تعرق برگ منجر به بروز با کاهش انتقال آب به برگ

های کلیدی چند مساایر و تغییر در رفتار آنزیم های ساالولتغییرات فراساااختاری اندامک

ها و به شاود. با کاهش انتقال آب به برگمتابولیسامی از جمله مسایر متابولیسام قند می

یابد. این ها، محتوای قندهای احیا کننده در گیاه افزایش میدنبال تجمع کادمیم در سلول

سیل  شی گیاه برای حفظ پتان ساز سم  سمیت با پدیده احتماالً مکانی شرایط  سمزی در  ا

شااود با افزایش کادمیم اساات. عالوه بر نقش قندها در تنظیم فشااار اساامزی تصااور می

قندهای حل شااونده  گیاه بتواند ذخیره کربوهیدراتی خود را برای حفظ متابولیساام پایه 

)سااالطانی و همکاران،  سااالول در شااارایط محیطی تحت تنش در حد مطلوب نگاه دارد

1385.) 
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to investigate the effect of heavy 

metal Cadmium (Cd) contamination on germination and seedling growth of 

barley, the effect of salicylic acid, Trichoderma and their interactions on 

growth and Improve germination Seedling growth under Cd stress. 
Research method: Inorder to evaluate Cd stress tolerance in barley seedlings, a 

factorial experiment was conducted based on completely randomized design 

with three replications. Factors including three levels of pre-treated (control, 

Bayeux-priming root and financial suspension containing Trichoderma), 

three levels of stress heavy metal Cd (control, 0/1, 1 mM) and three levels of 

salicylic acid (control, 0/1 and 1 mM). 
Findings: Cadmium stress caused decrease in morphological traits of barley 

seedlings including plant height, leaf number, root length, plant and root dry 

weight and root vlume.Foliar spray of salicylic acid (SA) caused 

improvement in some morphological characteristics and alleviation of 

damages resulted from Cd application. Exogenous application of SA and 

Trichoderma improved some morphological traits of barley seedlings under 

stress conditions. The greatest percentage and rate of seedling emergence 

were recorded in seed bio-priming treatment. Cd stress significantly reduced 

barley seedling performance through some physiological alteration including 

increase in leaf and root proline content and decrease in leaf and root soluble 

sugars, membrane stability index, leaf number and root length and volume. 

Exogenous application and seed bio-priming with Trichoderma along with 

foliar spray of SA ameliorated these deleterious physiological disorders 

caused by Cd heavy metal.     
Conclusion:  Increasing the concentration of Cadmium reduces the growth of 

barley seedlings. Salicylic acid increased the fresh weight of the shoot and 

root. Biopriming with Trichoderma increased the rate of germination and 

seed emergence. Using Trichoderma has increased plant growth. 
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