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 ١٧٤

   انتقال و تحمل مسموميت منگنز و مس در چند گونه از فلور آذربايجان،جذب
  رقيه حاجي بلند

 گروه زيست شناسي گياهيدانشكده علوم طبيعي، ، تبريز دانشگاهتبريز، 

  23/09/85 :تاريخ پذيرش  23/01/85 :تاريخ دريافت
  چكيده

براي بررسيهاي فيزيولوژيك در ،  آذربايجان رشد مي كنندتعداد هشت گونه گياهي كه بر روي خاكهاي غني از منگنز و مس در
اين گونه ها شامل عناصر مهم فلور مناطق غني از منگنز و مس . محيط كشت هيدروپونيك و در شرايط اتاق رشد انتخاب شدند

سيهاي برر.  بوده است،دنر پائيني در مقايسه با مناطق مجاور و مشابه اكولوژيك دا بسامدكه در اين مناطقاست و نيز گونه هائي 
 .هاي مسموم كننده منگنز و مس و شدت انباشته گري اين عناصر و نيز پارامترهاي جذب استفيزيولوژيك شامل تحمل غلظت

د كه دو گونه قدومه گلريز و مريم گلي تحمل باالئي به منگنز داشته و حتي تحريك رشد معني داري در هد يمنتايج نشان 
انباشتگي مقادير باالي منگنز در ، همزمان با تحريك رشد. دهند نشان مي، شود مي ،كه براي اغلب گياهانمسموم كننده غلظتهاي 

س و اي حسيگونه هابعنوان ، بومادران و كاسني بر عكس. استاين گياهان نشان از وجود سازوكارهاي تحمل در اين دو گونه 
 .رد همخواني دا، در رويشگاه طبيعي غني از فلزااين گونه هئين پاط به بسامد ونتايج مرببا ند كه وش يمب كننده ظاهر جذ

 مقادير انباشتگيم با أ حساسيت تول بريدلگونه خشخاش وكاسني  دو  دربه مقادير باالي عنصر مسمالحظه شده حساسيت 
ند كه وش يمساس معرفي  و از اين نظر اين دو گونه گياهاني جذب كننده و ح،استو ريشه اندام هوائي در باالئي از اين عنصر 

 يمهاي مسموم كننده مس نشان لظتغ، تحمل باالئي به بي بترتمريم گلي و دو گونه گون. داشب يمتوجيه كننده نتايج اكولوژيكي 
 به انتقال كمتر اين عنصر به اندام هوائي و محبوس ،عالوه بر تحمل سيتوپالسميدر مورد گونه هاي گون ند و اين موضوع هد

د كه ثابت هد يمهاي جذب مس در دو گونه متمايز كاسني و گون نشان  بررسي پارامتر.دوش يمشه نسبت داده كردن در ري
 با اينحال حداكثر جذب در ، منتن در اين دو گونه برابر بوده و در نتيجه سازوكار فيزيولوژيكي جذب مشابهي دارند-ميكائيلس

پاسخ به افزايش غلظت ا ي، و  باالتر بودن انتقال با افزايش دوره تيمار،شده انجام آزمايشهاي سينتيك. كاسني بيشتر از گون است
   . كنديمنيز اثبات را مس در محيط گياه كاسني 

   سنگيني تحمل عناصر فلز، منگنز و مسي انباشتگ:ييدواژه هاي كل
 ehsan@tabrizu.ac.ir: ك، پست الكتروني09144155763:  نويسنده مسئول، تلفن تماس*

  مقدمه
هاي صنعتي و معدني در محل در دهه هاي اخير فعاليت

مراتع و رويشگاهها، باعث تنزل سريع و قابل مالحظه 
سطح پوشش شده است كه خطري جدي براي بقاي 
بسياري از گونه هاي حساس دراين رويشگاهها محسوب 

از سوي ديگر پسابهاي حاصل از واحدهاي . شود مي
و آلوده ساختن آبهاي زير معدني فوق الذكر، عالوه بر نفوذ 

زميني، آبهاي سطحي كشاورزي را نيز آلوده و بدين ترتيب 

بعنوان عامل خطر بالقوه براي وارد كردن عناصر فلزي 
در استان . )4(سنگين به چرخه غذائي انسان عمل مي كند 

آذربايجان شرقي نزديك به ده واحد معدني در حال فعاليت 
 كشاورزي اطراف خود  كه سالمت محيطهاي طبيعي واست

از سوي ديگر نزديك به پنج . كند را بشدت تهديد مي
واحد نيز بدليل كاهش ذخائر معدني در طي سالها 

 كه زمينهاي متروكه فوق ستاستخراج، تعطيل شده ا
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بدين ترتيب اتخاذ روشهاي . باشد بشدت آلوده مي
مديريتي صحيح براي زمينهاي صنعتي فعال و متروكه 

  . ضروري است

ترين منبع فلزات سنگين در خاك سنگهاي مادري يا مهم
. رخنمونهاي سنگي مربوط به دورانهاي زمين شناسي است

از ديگر منابع آلودگي فلزات سنگين در خاك، فعاليتهاي 
صنعتي مانند استخراج و تصفيه سنگهاي معدني، آبكاري 

ها و يد سوخت و انرژي و كاربرد آفت كشفلزات، تول
ن بصورت يونهاي فلزات سنگي ).19 و 4(د باش كودها مي

هاي فلزي در محلول خاك، جايگاههاي آزاد و يا كمپلكس
ته نشين شده و يا ، تبادل كاتيوني، متصل به تركيبات آلي

 منحصراً.  شوديهاي سيليكاتي يافت ميكاندر ساختمان 
 ،بخش محلول و جذب سطحي شده بر جايگاههاي تبادلي

  ). 17 و 14(اشد ب قابل دسترس گياهان مي

تعدادي از فلزات سنگين از جمله منگنز و مس براي رشد 
با اينحال غلظت . باشند و نمو طبيعي گياهان ضروري مي

تواند باعث ايجاد عالئم سميت و  باالي آنها در خاك مي
سازوكار هاي مختلفي ). 15(بازدارندگي رشد در گياه گردد 

لزات سنگين براي اجتناب از غلظتهاي مسموم كننده ف
تعدادي از اين سازوكارها خارج سلولي است . وجود دارد

كه شامل نقش قارچهاي ميكوريزي، ديواره سلولي و 
ترشحات خارج سلولي و همچنين كاهش جذب و يا تلمبه 

). 15 (باشد ميكردن اين عناصر به خارج غشاي پالسمائي 
در داخل پروتوپالست نيز تعدادي از سازوكارها از جمله 

 و 10(مينو اسيد ها مبند شدن فلزات با اسيد هاي آلي، آه
هائي موسوم به فيتوكالتينها و نيز كده بندي آنها يا پپتيد) 16

در جهت سم زدائي عمل مي ) 18(و انتقال بداخل واكوئل 
  .كنند

مطالعات اكولوژيكي، وجود اجتماعات گياهي خاص و 
غني از فلور اندميك را كه نسبت به رشد بر روي خاكهاي 

گونه ). 7(دهد  فلزات سنگين سازگار شده اند، نشان مي
وان از نظر سازوكارهاي تحمل هاي گياهي اين مناطق را ميت

هاي باالي عناصر فلزي سنگين در خاك به گروههاي غلظت
 فلزات ، از جذبدر تعدادي از گونه ها. مختلف تقسيم كرد
 ، اين گونه ها را اجتناب گرشود ميسنگين ممانعت 

)excluders(نمونه اي از گونه هاي اجتناب گر، .  مي نامند
Festuca rubra است كه براي تثبيت خاكهاي غني از 

). 8(فلزات سنگين كه مستعد فرسايش هستند بكار ميرود 
 "گرها انباشت" ،دومين گروه از اين گياهان

)accumulators(  گرها بيش انباشت "و " 
)hyperaccumulators( كه مانع جذب فلزات باشند مي 
، اما سازوكارهايي را براي از بين بردن سميت فلزات هدشن

اين سازوكارها انباشت زيستي مقادير . برند ميسنگين بكار 
 ،سومين گروه). 7 (سازد ميباالي فلزات سنگين را ممكن 

 كه ممانعت باشند مي )indicators( "گونه هاي معرف"
در اين . نتقال دارند جذب فلز و فرآيند هاي ابراندكي 

گياهان مقدار فلز انباشته شده در گياه، غلظت آن را در 
 براي "گونه هاي معرف" ،دنده خاك منطقه ريشه نشان مي

  ). 7(روند  شناسائي مكان معادن فلزي بكار مي

 تفاوتهائي در انباشت ،در بين تيره هاي مختلف گياهي
 داراي گونه هاي تيره لگومينوزه. شود ميفلزات ديده 

 انباشت گري متوسط در بوده، وترين انباشت گري  پائين
 در ،دوش يمتيره هاي پوآسه، ليلياسه و آپياسه ديده 

كه باالترين انباشته گري مربوط به تيره هاي صورتي
  ).7 ( باشديمكنوپودياسه، كروسيفره، سوالناسه و آستراسه 

ن منگنز پنجمين عنصر از نظر فراواني در پوسته كره زمي
است و در طبيعت بصورت يك فلز آزاد وجود ندارد بلكه 

ظرفيتي  در يازده حالت اكسايشي يافت مي شود و نوع دو
شرايط خاص در برخي . آن از نظر زيستي فعال است

خاكها از جمله خاكهاي اسيدي و آتشفشاني منجر به احياي 
از . شود ميبيش از حد منگنز و ايجاد سميت اين عنصر 

رين عالئم مسموميت منگنز در اندام هوائي، جمله مهم ت
توقف رشد، كلروز بين رگبرگي، كلروز لبه ها و نوك برگ 
و نكروز در بسياري از گياهان، پيچ خوردگي برگها و ظهور 
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در ريشه ها انباشتگي اين ). 15(لكه هاي قهوه اي است 
  ميلي گرم در گرم ماده خشك منجر 5-10عنصر در حد 

ز مي شود كه حداقل نيمي از آن به شكل به مسموميت منگن
اكسيده و غير متحرك در مي آيد، اين گونه ريشه ها به 

حساسيت ). 9( رنگ قهوه اي تيره يا سياه ديده مي شوند
 ،گونه هاي مختلف به مسموميت منگنز بسيار متفاوت است

چندين گونه متحمل منگنز شناسائي ، از بين گياهان زراعي
 روي خاكهاي كننده رشدونه هاي  گأ كه عمدتستشده ا

اسيدي و آتشفشاني و يا خاكهائي با احياي باالي منگنز 
توان به   ميآنها از جمله است كهمانند خاكهاي غرقابي 

 در بين گونه هاي ).9(آفتابگردان و برنج اشاره كرد 
 كه ستگونه انباشته گر منگنز معرفي شده ا يازده، وحشي

  ).7(يران وجود ندارد هيچكدام از آنها در فلور ا

مس حساس به هاي باال و هم موالر گياهان در برابر غلظت
سميت مس موجب بازدارندگي . باشند ميتر از منگنز 

تعداد زيادي از آنزيمها شده و در فرآيند هاي حياتي گياه 
از جمله فتوسنتز، ساخت رنگيزه ها و تماميت غشاء 

 بحراني سميت در بسياري از گونه ها حد. مداخله مي كند
 ميكروگرم در گرم وزن خشك 20-30مس در برگها 

 رشد ريشه را بيشتر از اندام سميت مس معموالً. باشد مي
زيرا بخش اعظم مس در ريشه ها , ثر ميسازدأهوائي مت
 كل مس در ريشه ها، در  درصد90. شود ميانباشته 

ساختار ديواره سلولي يا در فضاي بين غشاء و ديواره 
تمركز شده و ايجاد سميت مي كند، بدون آنكه با سلولي م

مواد آلي تشكيل تركيبات پيچيده داده و يا به اندام هوائي 
سازوكارهاي تحمل سميت مس در گياهان . منتقل گردد

عالي شامل اجتناب از مس و يا محدود كردن جذب آن، 
غير متحرك كردن در ديواره سلولي و نگهداري مس در 

ل بصورت تركيبات پيچيده محلول جايگاههائي از سلو
  ). 15 (باشد مي

 فلور مناطق غني از فلزات سنگين ،ي مقدماتيدر يك بررس
در نقاطي از آذربايجان ، روي، مس و منگنز شامل نيكل

بررسي نتايج اين ). 1(ده است ششناسائي و معرفي 
 در دهد كه برخي گونه هاي گياهي ندرتاً پژوهش نشان مي
 و يا پراكنش شوند ميات سنگين يافت مناطق غني از فلز

در حاليكه . آنها محدود به حاشيه هاي اين مناطق است
در نزديك ترين مناطق ل شده يدر خاك تشكديگر گونه ها 

با توجه به نتايج حاصل . به سنگهاي معدني، رشد يافته اند
از تجزيه عنصري نيز نشان داده شد كه برخي از گياهان 

ظتهاي باالئي از اين عناصر در پيكر دسته اخير، داراي غل
 و بر عكس عده اي ديگر عليرغم رشد در باشند ميخود 

مجاورت معادن، ويژگي انباشتگي عنصر فلزي معين را 
  ). 1( دهند نمينشان 

از ميان چهار عنصر بررسي شده در پژوهش سابق در استان 
تعداد و مقدار ذخاير معادن دو عنصر ، آذربايجان شرقي

. رتر استيدر مقايسه با نيكل و روي چشمگنگنز مس و م
يك معدن در حال اكتشاف در اين استان دو معدن فعال و 

منگنز دو معدن درحال اكتشاف و و يك معدن فعال مس 
بعالوه دو منطقه بشدت غني از عنصر مس و . وجود دارد

 بدليل  كه منحصراًاستوجود ميك منطقه غني از منگنز 
 مورد اكتشاف و ،ن صرفه اقتصاديمحدود بودن و نداشت

رويشگاههاي ، تمام اين مناطق. بهره برداري قرار نمي گيرد
 و از يك پوشش گياهي غني شوند ميمهمي محسوب 

  .  برخوردارند

بررسيهاي فيزيولوژيك زيادي بمنظور يافتن گونه هاي 
گياهي با ويژگي انباشته گري عناصر فلزي سنگين و سپس 

فيزيولوژيك تحمل اين عناصر انجام مطالعه سازوكارهاي 
 از در اين بررسيها عمدتاً). 21 و 20، 13، 12(شده است 

شده  استفاده گونه هاي موجود در فلور كشور هاي مربوطه
بسياري از اين گونه ها يا بكلي در فلور ايران يافت . است

 و يا حداقل در فلور مناطق غني از فلزات شوند مين
فاقد ويژگي ،  در صورت وجودسنگين شناسائي نشده و

  ). 1(انباشته گري هستند 
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با توجه به غناي فلور مناطق غني از فلزات سنگين در 
، آذربايجان و فقدان بررسيهاي قبلي در مورد اين گونه ها

نمونه هاي ، اين مناطقاحتمال مي رود در بين گونه هاي 
جالب توجهي از پاسخ گياهان به اين دو عنصر يافت شود 

در بررسي محققين ساير كشور ها نمي توانست مد نظر كه 
تعدادي از گونه ، بدين ترتيب در پژوهش حاضر. قرار گيرد

هاي مهم فلور مناطق غني از منگنز و مس  در آذربايجان 
شامل اجتناب گرها و انباشته گرها انتخاب شد و مطالعات 
فيزيولوژيك در محيط كشت هيدروپونيك و در شرايط 

  . بر روي آنها انجام گرفتاتاق رشد 

  مواد و روشها
 Stipa(گونه هاي مورد بررسي شامل شال : كشت گياهان

barbata(  ، دو گونه از گون)Astragalus aharicus(و  
)Astragalus echinops(  ، خشخاش)Papaver 

somniferum(  بومادران ،)Achillea millefolium( ، كاسني
)Chicorium intybus(  گلريز، قدومه) Alyssum 

strigosum( و مريم گلي )Salvia sclarea( بر . اشدب يم
 1(هاي فلورستيك و فيتوسوسيولوژيك سابق اساس بررسي

اين گونه ها يا از عناصر مهم فلور مناطق غني از ، )2و 
شال و گونه هائي از  (شوند ميمنگنز و مس محسوب 
ه حاشيه ، و يا انتشار آنها محدود ب)جنس گون و مريم گلي

بومادران و , مانند كاسني(مناطق غني از فلز است 
بعالوه باتوجه به اينكه گونه هائي از جنس ). خشخاش

قدومه توسط پژوهشگران ديگر بدليل قدرت انباشته گري 
كه در  از اين جنس اي، گونه )6 (ستآنها بررسي شده ا

، براي )منطقه تيكمه داش ( شد مناطق غني از فلز يافت مي
 غير از شال و دو گونه ،دانه گياهان. گرديدسي انتخاب برر

ترتيب از روي خاكهاي غني از منگنز و مس از ب، كه از گون
د و با توجه به شمناطق مختلف آذربايجان جمع آوري 

اينكه امكان تهيه بذر گونه شناسائي شده خشخاش در 
فراهم  )Papaver bracteatum(مناطق غني از منگنز و مس 

مركز ه شده از يته ، بذر گونه زراعي اين جنساز، نشد

 بدليل .، استفاده گرديدتحقيقات منابع طبيعي استان كرمان
اهميت متفاوت هر گونه در فلور مناطق غني از منگنز يا 

دو عنصر براي تمام گونه ها  هرتحمل و انباشتگي ، مس
  . نشدمطالعه

ونيك تمام بررسيهاي انجام شده با استفاده از كشت هيدروپ
 درجه 25/17شب  /  دماي روز:و در شرايط اتاق رشد

 دوره روشنائي و تاريكي ، درصد75/85رطوبت ، سانتيگراد
بذر گونه .  لوكس انجام شد7000 ي ساعته و روشنائ18/6

هاي مورد نظر، پس از ضد عفوني با هيپوكلريت سديم 
 دقيقه و 8 تا 3 بمدت  درصد5) وايتكس(تجاري 

، شال(آب مقطر، در روي كاغذ صافي شستشوي بعدي با 
مريم ، خشخاش(و يا ورميكوليت ) گون، بومادران، كاسني

و در تاريكي جهت جوانه زني قرار ) قدومه گلريز، گلي
جوانه زني گونه هاي گون پس از تيمار با اسيد . گرفت

 و شستشوي بعدي  دقيقه4 تا 2سولفوريك غليظ بمدت 
ي جوان به گلدانهاي  دانه رستها. شدندر آب مقطر ممك

 در هر گلدان سه تا پنج وحاوي محيط پيش كشت منتقل 
محيط ، پس از يك تا دو هفته پيش كشت. گياه كاشته شد

تركيب محلول . پيش كشت با تيمار جايگزين گرديد
.  باشديم محيط پايه هوگلند با تغييرات جزئي ،غذائي

 100 و 75 ، 50، 25، )شاهد(تيمارها شامل مقادير صفر 
هاي ايجاد  مناسبترين غلظتبا از عناصر كيميكرومول از هر 

روزانه تبخير . است) 17(كننده مسموميت يا انباشته گري 
 محلولهاي غذائي pHآب با افزودن آب مقطر جبران شد و 

مدت دو هفته در برا گياهان .  تنظيم گرديد5/6بر روي 
 اول محيط تيمار رشد داده و محلول غذائي در پايان هفته

  .تجديد شد

، با استفاده از كلروفيل متر مقدار كلروفيل برگها: برداشت
)Minolta, 502( بر اساس واحد SPADبراي .  سنجش شد

، دور كردن عنصر انباشته شده از فضاي آپوپالستي ريشه ها
محلول (محلول شستشو  بمدت نيم ساعت در اين اندام

قرار ) سيم ميلي مول كلريد كل5/0  واجد درصد25غذائي 
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سپس ريشه و اندام هوائي با آب دو بار تقطير . گرفت
پس از جدا .  شده و روي كاغذ صافي خشك شدهشست

كردن ريشه و اندام هوائي از هم و تعيين وزن تر، گياهان 
 ساعت 48 بمدت  سانتي گراد درجه70 دماي بادر آون 

نمونه ها در . قرار گرفت سپس وزن خشك آنها تعيين شد
  سانتي گراد درجه550 ساعت در دماي 8مدت كوره ب

 10 پس از انحالل در اسيد كلريدريك ،خاكستر شدند
 و در صورت كامل نبودن خاكستر شدگي، نمونه درصد

مجددا و با استفاده از اسيد نيتريك غليظ در روي صفحه 
.  ساعت ديگر در كوره قرار گرفت4حرارتي هضم شد و 

نمونه ها ،  درصد10يك پس از حل كردن در اسيد كلريدر
با آب دو بار تقطير به حجم رسانده و سنجش عناصر با را 

  .انجام شد )Shimatzu, AA 6300(دستگاه جذب اتمي 

  :هاي جذب و انتقال عناصر و تعيين پارامتربررسي جذب

 و نيز ،بمنظور مقايسه گونه ها از نظر شدت جذب و انتقال
س در دو گونه هاي جذبي، بررسي عنصر متعيين پارامتر

 Astragalus(و گون  )Chicorium intybus(كاسني 

aharicus( در آزمايش سابق تحمل متفاوتي را ي، ز شدجامان
به غلظتهاي مسموم كننده اين عنصر از خود نشان داده 

، 50، 25، شاهد(ثير پنج تيمار أت،  در اين  آزمايش.بودند
، 4مل چهار بازه زماني شادر )  ميكرومول مس100 و 75
در   تخليصمنظور، ولي ب بررسي شده ساعت168 و 98، 26

اري و بازه هاي منتايج، تعدادي از اين سطوح تيبخش 
هاي زير براي محاسبه مورد  فرمول.شدندنزماني نشان داده 

  ): 13(استفاده قرار گرفت 

مجموع مقدار عنصر در اندام هوائي و =سرعت جذب 
     ، زمان/ وزن خشك ريشه/ ريشه

وزن خشك / مقدار عنصر در اندام هوائي = سرعت انتقال 
   . زمان/ ريشه

ترين   پس از نقطه يابي، مناسبدر منحنيهاي رسم شده
كه بيشترين انطباق آماري با نقاط فوق رگرسيون خط 

. ترسيم شد )Sigma plot (5.0، طبق برنامه نرم افزار داشت
، از  بود6/0 بدست آمده كمتر از Rدر صورتيكه مقدار 

 توجهرسم اين خط خودداري و منحنيهاي واقعي مورد 
   .قرار گرفتند

 تصادفي با چهار كليه آزمايشها در طرح بلوكهاي كامالً
تكرار انجام شده و نتايج عددي با استفاده از نرم افزار 

Sigma stat (3.02(تجزيه و تحليل شد .  

  نتايج
نه هشت گو: اثر غلظتهاي مسموم كننده منگنز  بر رشد

پاسخ متفاوتي به غلظتهاي مسموم كننده ، مورد بررسي
بيشترين تحمل منگنز در قدومه گلريز و مريم . منگنز دادند

گونه نه تنها ممانعت از رشد دو  در اين .گلي مشاهده شد
وزن اندام هوائي و ريشه بصورت مشاهده نگرديد، بلكه 
مار ش در قدومه گلريز تيايزافاين . معني دار افزايش يافت

  درصد در اندام هوائي80 ميكرومول منگنز به 100شده با 
مريم  سه با شاهد رسيد و دريدر مقا درصد در ريشه 86 و

 درصد در ريشه 89 درصد در اندام هوائي و 156گلي تا 
سه با يدر مقا,  ميكرومول منگنز75گياهان تيمار شده با 

دران بيشترين حساسيت به منگنز در بوما .بالغ گرديد شاهد
 ميكرومول و 50 در غلظتهاي ،در اين گونه. مالحظه شد

 كاهش معني داري در رشد ريشه و اندام ،باالتر در محيط
 درصد 82 بالغ بر ميكرومول 100د كه در شهوائي مشاهده 

بازدارندگي رشد در مورد گياه شال و دو گونه . دشبا يم
خشخاش در پاسخ به . است)  درصد40-30(گون متوسط 

منگنز در )  ميكرومول50 و 25(هاي كم تا متوسط  غلظت
نشان داد ولي در را معني داري رشد  تحريك ،محيط

توان اين   ميمجموعاً. ثير از بين رفتأغلظتهاي باالتر اين ت
 ،قدومه گلريز: ترتيب را براي مقاومت گونه ها ارائه نمود

 بومادران  و شال،ون گ،كاسني ،خشخاش ،مريم گلي
  .)1جدول (
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 در  مسموميت منگنز عمدتاًكاهش مقدار كلروفيل نسبي در
دو گونه از گون و بومادران مشاهده شد و كلروز برگها 

 ).2 جدول( در دو گونه از گون قابل توجه بود خصوصاً
برعكس در مريم گلي و قدومه گلريز هيچگونه عالئم 

ر مريم د، و تنها دشرگي ناشي از سميت منگنز مشاهده نب
، لكه هاي قهوه اي  منگنزگلي تيمار شده با صد ميكرومول

  . دش پير مشاهده  در برگهايده كركهاعدر قا

ثير أبرخالف ت: اثر غلظتهاي مسموم كننده مس بر رشد
 قابل توجهي روي رشد پنج ريكيح، مس هيچ اثر تمنگنز

بيشترين درصد كاهش رشد اندام . ردداگونه مورد بررسي ن
 در ، ميكرومول مس100هوائي در گياهان تيمار شده با 

  درصد70 در اندام هوائي و  درصد81 هده شدهامشكاسني 
مربوط به مريم ن غلظت يدر هم بود و كمترين آن ،در ريشه

 50 كاهش در رشد اندام هوائي و  درصد27است كه گلي 
ثير أت). 3جدول  (شان دادن كاهش در رشد ريشه درصد

 50 يا 25، از غلظتهاي مقادير باالي مس بر كاهش رشد
 تحريك  با اينحال،. باشديمشكار و معني دار آميكرومول 

معني داري در رشد اندام هوائي خشخاش و مريم گلي و 
 ميكرومول مس مشاهده 25ثير أريشه كاسني تحت ت

 و 75مانند  بر اساس پاسخ به غلظتهاي باالي مس .گرديد
توان  ، مقاومت گونه ها را بترتيب زير مي ميكرومول100

  كاسني وش خشخا، دو گونه گون،مريم گلي: ارائه كرد
  .)3جدول (

كاهش كلروفيل برگها بدنبال كلروز در تمام گونه هاي 
 كاسنيدر . )4جدول  (گردد يممورد مطالعه مشاهده 

 هاي قرمز كاهش مقدار كلروفيل همراه با افزايش رنگيزه
  . داشب يم) هاآنتوسيانين( برگها در

بيشترين : انباشتگي عناصر در اندام هوائي و ريشه
 مربوط به قدومه گلريز ،انباشتگي منگنز در اندام هوائي

 ميلي 24، تا  ميكرومول اين عنصر75 غلظت كه در است
 در اين مقدار، انباشته نمود منگنز ،گرم در گرم وزن خشك

) در گرم وزن خشك( ميلي گرم 7/1 تنها نونه گوگهر دو 

، همچنان قدومه گلريز بيشترين در ريشه نيز. است
 ميلي 35 به مقدار د كه اينهد يمانباشتگي را از خود نشان 

، گياه در اين ميان. دوش يمگرم در گرم وزن خشك بالغ 
 ميلي گرم در گرم وزن خشك 11شال نيز در ريشه تا 

كه از اين نظر پس از قدومه قرار د يانم يممنگنز انباشته 
  .)5جدول  (دريگ يم

انباشتگي مس در اندام هوائي گياه خشخاش و كاسني 
 ليكها، در حدهد يمبيشترين مقدار را بخود اختصاص 
 ريشهغير از . استكمترين مربوط به دو گونه گون 

 ميلي گرم در گرم 25تا  يحت باال و مقادير هيبق ،خشخاش
 دو گونه از د،نيانم يمانباشته صر را از اين عنوزن خشك 

در گرم وزن مس  ميلي گرم 17تا  يكاسننيز و گون 
    ).6جدول (ند نك يم انباشته را ،خشك

 تغيير در : سينتيك جذب مس در دو گونه كاسني و گون
 انباشتگي مس در ريشه و اندام :انباشتگي مس طي تيمار

 ساعت نشان 168 تا 4هوائي تغييراتي را در محدوده زماني 
 ميكرومول مس مربوط به 5/0(در غلظت شاهد . دهد يم

طي زمان ،  ميكرومول مس50و ) مقدار پايه محيط كشت
كه بخشي د وش يمكاهش انباشتگي مس در ريشه مشاهده 

از اين كاهش مربوط به انتقال به اندام هوائي و احتماال 
بخشي مربوط به رشد ريشه و رقيق شدن عنصر در اين 

) نشان داده نشده است (75برعكس در غلظت . م استاندا
، افزايش چشمگيري در مقدار  ميكرومول مس100و 

انباشتگي مس ريشه و نيز اندام هوائي در طي بازه زماني 
 ثابتي بين كاسني تفاوت نسبتاً. مطالعه مشاهده گرديدمورد 

 در غلظتهاي باالي و گون در مقدار انباشتگي مس خصوصاً
 و اين تفاوت در اندام هوائي بيش از ردجود دااين عنصر و

  ). 1شكل  (استريشه 

تغييرات  :تغيير در سرعت جذب و انتقال مس طي تيمار
 25شاهد و (سرعت جذب و انتقال در غلظتهاي كم 

 75، 50(از الگوي تغييرات در غلظتهاي باالتر ) ميكرومول
،  مطابق انتظار. باشديممتفاوت )  ميكرومول100و نيز 
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سرعت جذب در غلظتهاي باال به مراتب بيش از تيمارهاي 
مس در  افزايش غلظت با، بر عكس. استضعيف مس 

 ميكرومول، سرعت انتقال افزايش 100از شاهد تا محيط 
است بخش اعظم كه بدين معني  بداي يمقابل توجهي ن

 الگوي .دوش يم يرداهمس جذب شده در ريشه ها نگ
 همواره كاسني اما مشابه بود تغييرات بين دو گونه نسبتاً

سرعت باالتري نسبت به گون در جذب و انتقال مس از 
  ). 2شكل (خود نشان داد 
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هاي ا غلظت بتيمار شده  ساعته در گياه كاسني و گون168 تا 6 طي دوره تيماري ، ريشه و اندام هوائي(μg.g-1 DW) تغيير انباشتگي مس -1شكل 

 متفاوت اين عنصر 

تغيير سرعت جذب و انتقال مس در غلظتهاي متفاوت 
 الگوي تغييرات سرعت جذب در كوتاه مدت :اين عنصر

 98(تفاوت قابل توجهي با آزمايش بلند مدت )  ساعت4(
،  ساعت4سرعت جذب در . دهد يمنشان )  ساعت168و 

 ردگذا يميك منحني هذلولي اشباع شونده را به نمايش 
)R=0.9814( ،  26هاي با طول مدت زمايشآدر در حاليكه 

د و يك وش يمسينتيك اشباع ديده ن ،ساعت و بيشتر
منحني صعودي نمائي بهترين انطباق را با اين داده ها نشان 

 خالفبرتغييرات سرعت انتقال . )R=0.9912(د هد يم
 رددا و نوساناتي هوي ثابتي نشان ندادگال ،سرعت جذب

  ). 3شكل (

ن يه ا  ب:منتن-ين سرعت حداكثر و ثابت ميكائيلستعي
دليل كه سرعت جذب كوتاه مدت در هر دو گونه مورد 

، از نظر تئوري دهد يمبررسي سينتيك هذلولي اشباع نشان 
بر اساس اين . ردامكان محاسبه اين دو پارامتر وجود دا

 و 155 در گونه كاسني و گون بترتيب Vmaxمنحني مقدار 
. يكروگرم در گرم وزن خشك در ساعت است م98

نصف مقدار حداكثر ، مقاديري از غلظت مس كه به ازاي آن
بترتيب در كاسني و  )Km( شود يسرعت جذب حاصل م

بدين ترتيب دو گونه مورد .  باشديم 8/27 و 9/23گون 
 از نظر حداكثر جذب از هم متمايز بوده و از بررسي عمدتاً
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  ). 4شكل (د وش يمتفاوتي بين آنها مشاهده ن Kmنظر ثابت 
  در محيط كشت هيدروپونيكبررسي شده اندام هوائي و ريشه  چند گونه )  بوتهبرميلي گرم (وزن خشك   -3جدول 

  .سهاي مختلف عنصر م غلظتبا
  سمغلظت  )                               ميلي گرم در بوته(  وزن خشك اندام هوائي 

  مريم گلي  خشخاش  كاسني  ) اكينوپس ( گون  )هريكوس ا ( گون )ميكرومول(
0  a 8/3±8/108  a 0/7±4/112  a 1/40±125  b 2/3±2/42  b 0/4±3/76  

25  b 4/11±8/61  ab 4/8±6/105  a 6/23±2/113  a 2/15±8/98  a 0/25±3/112  
50  b 8/7±3/62  b 6/2±0/98  a 6/30±1/135  b 3/7±3/36  b 5/16±5/61  
75  b 4/15±0/70  c 6/3±8/47  b 3/17±7/73  b 7/5±5/30  b 5/6±5/51  

100  b 6/5±4/49  c 6/4±2/57  c 3/7±7/23  c 1/9±4/15  b 5/6±5/55  
 -27 -64 -81 -57 -55 درصد

  سمغلظت  )                               ميلي گرم در بوته (ريشه  وزن خشك 
  مريم گلي  خشخاش  اسنيك  ) اكينوپس ( گون  )هريكوس ا ( گون )ميكرومول(
0  a 4/6±6/19  a 0/15±4/54  b 9/7±3/44  ab 1/4±1/14  a 2/1±7/45  

25  ab 0/8±8/11  b 2/9±0/27  a 1/3±3/62  a 3/1±2/23  b 5/6±5/37  
50  ab 8/4±4/10  b 0/2±6/16  a 1/14±7/65  b 4/2±3/12  b 1/3±3/28  
75  ab 2/7±6/11  b 6/4±6/12  b 6/8±0/49  b 6/1±2/9  b 5/9±5/29  

100  b 4/2±8/4  b 8/5±6/12  c 1/2±3/13  c 2/1±8/5  b 2/8±1/23  
 -50 -64 -70 -49 -75 درصد

تفاوت بين اعداد با حروف يكسان هر . آخر ارائه شده است) درصد(درصد تغييرات وزن خشك در تيمار صد ميكرومول نسبت به شاهد در سطر 
  ) .P<0.05( معني دار نيست  ،ستون
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 ساعته گياه كاسني و 168 تا6 مس به اندام هوائي طي دوره تيمار (μg.g-1DW.h-1) و انتقال (μg.g-1DW.h-1) تغيير در سرعت جذب -2شكل 

  هاي متفاوت اين عنصر  غلظتدرگون كه 
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 مس به اندام هوائي گياه كاسني و گون در پاسخ به غلظت هاي (μg.g-1DW.h-1) و انتقال (μg.g-1DW.h-1) تغيير در سرعت جذب -3شكل 

   ساعت168 و 98 , 6متفاوت اين عنصر بمدت 
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در پاسخ به غلظتهاي و ) اعتچهار س( گياه كاسني و گون در آزمايش كوتاه مدت (μg.g-1DW.h-1)  تغييرات هذلولي سرعت جذب مس.4شكل 

 متفاوت اين عنصر
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  بحث
سازوكارهاي فيزيولوژيك تحمل سميت عناصر فلزي در 

، نوع و غلظت د و به گونه گياهاشب يمگياهان پيچيده 
 خاك pH  وعنصر و شرايط محيطي مانند شدت نور

 بابا كاهش تعداد متغير هاي محيطي درگير . بستگي دارد
 تعيين بردباري يا حساسيت گونه  وظهور سميت در گياهان

هاي مختلف به غلظت مسموم كننده عنصر فلزي معين در 
شرايط كشت كنترل شده مانند پژوهش حاضر، مي توان 

 بردباري و انباشتگي مقادير برايپتانسيلهاي ژنتيكي گياهان 
 آگاهي بر اين . ارزيابي نمود راباالي عناصر فلزي سنگين

، دهاي متعددي در اكولوژيتواند كاربر دو ويژگي مي
 رايز .اكوفيزيولوژي و ژنتيك مولكولي گياهي داشته باشد

عالوه بر استفاده از گونه هاي بردبار اجتناب گر و يا جذب 
كننده در استفاده و يا حتي احياي خاكهاي آلوده به فلزات 

شناسائي بسياري از ناقلين يونهاي فلزي با استفاده ، سنگين
  ). 13(د وش يمشته گر ممكن از گونه هاي انبا

تحمل و انباشته گري دو عنصر منگنز و مس در 
در اين بررسي طيفي از گونه هاي : هاي مورد بررسي گونه

با حساسيت و تحمل متفاوت به منگنز معرفي شد كه براي 
مطالعات بعدي از جمله بررسي سازوكارهاي تحمل 

راي توانائي منگنز ببا توجه به عدم . باشد ميمناسب 
هاي پايدار و بنابراين عدم امكان سم زدائي تشكيل كمپلكس

 سم زدائي در آپوپالسم از مهم ترين ،از طريق همبند شدن
 لذا ).15 (شود يمسازوكارهاي تحمل منگنز قلمداد 

 و يا برگ بصورت )15(السم ريشه پانباشتگي در آپو
از ) 5( در آفتابگردان نقاطي در قاعده كركها مثالً

. هاي مهم در سم زدائي منگنز معرفي شده استسازوكار
مانند قدومه بدين ترتيب مطالعات بعدي گونه هاي متحمل 

، كه در گلريز و مريم گلي و گونه بشدت حساس بومادران
تواند اطالعات بيشتري  مي، اين پژوهش شناسائي شده اند

السمي در سم زدائي پكده بندي آپوبمنظور ارزيابي نقش 
، لكه  در مشاهدات اوليه اين پژوهش.مايدمنگنز فراهم ن

مشاهده  مريم گلي  برگهاي پيرقاعده كركهايقهوه اي هاي 
 در حاليكه در قدومه گلريز عليرغم انباشتگي بيش از دش

 عالئم خاصي ، ميليگرم منگنز در گرم وزن خشك برگ18
در ساير گونه ها نيز عالئم برگي مشابه . دوش يمديده ن

بومادران ،  كلروز در دو گونه از گونصراً و منحردوجود ندا
 كه به احتمال زياد حاكي از است قابل مشاهده  خشخاشو

عدم كده بندي آپوپالسمي و ورود منگنز به كلروپالستها و 
   ).11(آسيب به آنهاست 

  

  ر مسغلظتهاي مختلف عنص با در محيط هيدروپونيككشت شده برگ چند گونه ) نسبي( مقدار كلروفيل  .4جدول 

  سمغلظت  )نسبي(مقدار كلروفيل 
  مريم گلي  خشخاش  كاسني  ) اكينوپس ( گون  )هريكوس ا ( گون )ميكرومول(
0  a 2/3±1/37  a 4/1±2/38  a 1/2±2/45  a 1/3±2/34  a 7/3±2/45  

25  b 7/2±3/30  b 8/0±4/32  b 4/2±7/39  a 4/1±7/35  a 9/1±3/47  
50  b 7/1±2/28  c 8/1±4/27  ab 3/2±2/41  b 7/1±4/28  a 7/1±2/43  
75  bc 0/2±3/24  cd 2/0±1/24  c  5/3±7/28  bc 1/3±3/25  ab 8/1±4/39  

100  c 8/1±7/18  d 3/1±7/20  c 7/1±3/25  c 9/1±7/21  b 9/1±7/35  
 ) .P<0.05(معني دار نيست , تفاوت بين اعداد با حروف يكسان هر ستون         

مسموم كننده  يهادر غلظتقدومه گلريز و مريم گلي رشد 
 درصد 80نه تنها ممانعت نشد بلكه تا ، )17 (منگنزاز  يا

 درصد در 165و ) در صد ميكرمول منگنز(در قدومه گلريز 

اين  .افزايش يافت)  ميكرومول منگنز75در (مريم گلي 
اين دو اندام هوائي بلكه در ريشه رشد تحريك نه تنها در 

ي در مورد تاكنون هيچ گزارش. استنيز مشهود گونه 
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عناصر فلزي سنگين حتي فيزيولوژي تحمل يا انباشته گري 
منتشر  نزديك اين گياه )جنسهاي( يسرده هادر گونه و يا 
 غلظتهاي باالي عناصر فلزي درتحريك رشد . نشده است

توان به ايجاد تعادل يوني يا بهبود ارتباطات  سنگين را مي
ن نيست آبي نسبت داد ولي دليل دقيق اين پديده روش

د، قدومه گلريز همزمان با تحمل و حتي تحريك رش). 15(
مقادير باالتري از منگنز را نسبت به ساير گونه ها انباشته و 

بمراتب  نيز ،حتي در غلظتهاي كم اين عنصر در محيط
با اينحال . مقادير بيشتري نسبت به ساير گونه ها جذب كرد

نگنز ري شده از مناطق غني از موقدومه هاي جمع آ
)Alyssum strigosum, A. Murale. A. alpestre, A. 

campestre, A. desertorum ( ويژگي بيش انباشته گري و
 غلظت منگنز در ).1( يا حتي انباشته گري را نشان نداد

 از جمع آوري شده Alyssum strigosumبرگهاي گونه 
، تنها  غني از منگنز منطقه تيكمه داش آذربايجانينهااكم

د و حداكثر اشب يمميكروگرم در گرم وزن خشك  270
 .A در گونه ،غلظت منگنز در قدومه هاي جمع آوري شده

campestre ميكروگرم در گرم  579د كه وش يم  يافت
 كه البته فاصله زيادي با معيار كمي ،)1 (استوزن خشك 

 10000(تعريف شده براي يك گونه انباشته گر منگنز 
 Alyssum(اين گياه  در حاليكه ،دارد) ميكروگرم در گرم

strigosum ( غلظت صد بادر كشت هيدروپونيك 
انباشته را  ميلي گرم درگرم منگنز 18تا  ،ميكرومول منگنز

. توان در دو نكته دانست دليل اين تضاد را مي. ديانم يم
 6-10،  منگنز قابل تبادل در خاكهاي مناطق فوقاوالً

 كه در مقايسه استميكروگرم در گرم وزن خشك خاك 
با مناطق غني از منگنز در گزارشهاي ديگر پژوهشگران 

 تعميم نتايج كشت ،ثانياً. ، مقدار پائيني است)7(
 ،هيدروپونيك به گياهان رشد يافته در خاك و برعكس

خالي از ، ثر بر جذب در خاكؤبدليل متعدد بودن عوامل م
، براي گياه شال و گون،  در هر حال.باشد مياشكال ن

در گياهان رشد يافته در خاك ر منگنز انباشته شده امقد
با )  ميلي گرم در گرم وزن خشك1/1 و 3/1بترتيب (

مقادير مربوطه در بررسي حاضر و حاصل از كشت 
 0/2بترتيب ( غلظت صد ميكرومول منگنز باهيدروپونيك 

  .همخواني دارد)  ميلي گرم در گرم وزن خشك7/1و 

 و انباشتگي منگنز در گونه هاي در مجموع با توجه به رشد
، مي توان بومادران و كاسني را بعنوان گونه بررسي شده

 محدود بخوبيهاي حساس و جذب كننده قلمداد كرد كه 
شدن حوزه انتشار آنها به حاشيه هاي مناطق غني از منگنز 

شال و دو گونه . كند ميوجيه را ت) 2 و 1(و مناطق مجاور 
يل انباشته گري نستحمل باال و پتا نيز داراي قدرت از گون

همخواني خوبي با نيز ند كه از اين نظر هستقابل توجه 
بايد . رداكولوژيك گياهان در محيط طبيعي وجود دارفتار 

يادآوري كرد كه هر چند گونه هاي متعددي از جنس گون 
 تفاوتي بين ،هاآنكنند، ولي در بررسي  در منطقه رشد مي

 يمامد در مناطق غني از فلز ديده ناين گونه ها از نظر بس
تحمل و  دهد كه ينشان مبررسي حاضر نيز ن يهمچن، دوش

  .انباشته گري هر دو گونه يكسان است

، حساسيت زيادي به غلظتهاي دو گونه كاسني و خشخاش
،  كاسني بعنوان حساس ترين گونه.ندرمس محيط داباالي 

 70 و 81 كاهش رشدي تا سدر غلظت صد ميكرومول م
. دهد ي من ريشه نشابترتيب در اندام هوائي ودرصد 

ممانعت رشد در اين دو گونه با مالحظه مقادير باالي 
 حاكي از آن است كه اين گياهان گونه ،انباشتگي اين عنصر

 كه بدليل تحمل كم باشند ميهائي جذب كننده و حساس 
 ،سيتوپالسمي و بنابراين فقدان سازوكارهاي سم زدائي

اين موضوع قطعا يكي از داليل محدود . دونش يممسموم 
شدن پراكنش اين گياهان به حاشيه هاي مناطق غني از مس 

 مطالعه سابق ما در مورد فيتوسوسيولوژي مناطق .باشد مي
 Papaverد كه دو گونه هد يمغني از مس نشان 

bracteatum و Chicorium intybus سطح پوشش و بسامد 
ي از مس در مقايسه با مناطق بسيار پائيني در مناطق غن

  . )2 (دارند، مشابهاكولوژيك شرايط ، با داشتن اطراف
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در محيط اين عنصر مختلف  هاي غلظتبا اندام هوائي و ريشه چند گونه  در)ميكروگرم در گرم وزن خشك (مسعنصر رابطه انباشتگي   .6جدول 
  . كشت هيدروپونيك
  سمغلظت  وائي اندام هانباشتگي در

  مريم گلي  خشخاش  كاسني  ) اكينوپس ( گون  )هريكوس ا ( گون )ميكرومول(
0  3±12  1±17  101±748  166±1125  3±298  

25  24±58  4±29  457±1598  28±1192  112±910  
50  12±175  42±552  901±2069  100±2239  255±1041  
75  84±238  42±615  468±2159  261±1874  68±956  

100  63±693  43±881  441±3159  382±3752  164±1700  
  سمغلظت  ريشه انباشتگي در

  مريم گلي  خشخاش  كاسني  ) اكينوپس ( گون  )هريكوس ا ( گون )ميكرومول(
0  1±4  11±117  523±2078  773±4056  4±513  

25  162±1253  112±2642  312±5289  1775±35064  979±7574  
50  645±4028  1131±10748  994±7398  7525±26052  713±17913  
75  1372±8078  612±5783  741±14721  9656±31606  123±10529  

100  7123±17756  1113±9374  871±17642  7844±25137  299±6591  
  

تحمل مسموميت مس در مريم گلي و سپس دو گونه از 
با اينكه انباشتگي مس در اين . داشب يم باال ، نسبتاًگون

 ،گياهان كمتر از دو گونه حساس كاسني و خشخاش است
توان اين گونه ها را اجتناب كننده از جذب  نميولي 

 3(نتقال ا دو گونه گون ممانعت از ر، هرچند دقلمداد كرد
ترتيب ل در مقايسه با كاسني و خشخاش ب انتقا درصد8و 
از سازوكارهاي مي تواند )  درصد انتقال12 و 15با 

، كه در نتايج بررسي سينتيك جذب مقاومت قلمداد گردد
، تحمل باالي سيتوپالسمي گر چه . شده استنيز نشان داده

 و نيازمند شود ميمريم گلي مهمترين سازوكار محسوب 
، اين گونه در مورد هيچكدام از  استشتريبمطالعات 

 بته، العناصر فلزي سنگين موضوع بررسي نبوده است
د كه اين گونه بر خالف هد يم نشان ي قبليهابررسي

اجتناب بعنوان گياهي  منگنز و مس، نسبت به نيكل و روي
   ).1( عمل مي كند )مقاومو  (كننده 

پارامتر هاي جذب در كاسني و گون بعنوان دو گونه 
ط يمحاي باالي مس هدر غلظت: متمايز از نظر تحمل مس

 افزايش انباشتگي مس در ،) ميكرومول100 تا 75محدوده (
 تا 4 يهاطي دوره  ،كاسني و گونريشه و اندام هوائي 

در غلظت كم اين ، در حاليكه دوش يممشاهده  ته ساع168
افزايش در . شدبا يم ي كاهش روند فوق عمدتاًعنصر،

انباشتگي طي زمان تحت مسموميت عنصر روي و در 
 ميكرومول اين عنصر در گونه هائي از 150 تا 75محدوده 

توان   ميكه نيز گزارش شده است )Thlaspi(گياه تالسپي 
هاي سازوكارهاي اجتناب در غلظت رفتن آن را به از بين

  ). 13(باالي عناصر فلزي سنگين نسبت داد 

تفاوت ثابتي بين كاسني و گون در شدت انباشتگي و نيز 
 تفاوت در ،با اينحال. ردسرعت جذب و انتقال وجود دا
هاي باالتر كاهش در غلظت، سرعت جذب بين دو گونه فوق

رضه مقادير  بطوريكه گون نيز مشابه كاسني در عبديا يم
. ديانم يم را جذب اين عنصر، مقدار باالئي از باالتر مس

 با ،ولي تفاوت بين اين دو گونه از نظر سرعت انتقال
د و كاسني بر نك يمتغيير ن، افزايش غلظت مس در محيط

مقادير ، اين عنصر يطيمحخالف گون در غلظتهاي باالتر 
 يمنتقل مقابل توجهي از مس جذب شده را به اندام هوائي 

ر رسد يكي از داليل تحمل باالت بنظر مي). 2شكل  (كند
، ممانعت از هاي مسموم كننده مسگون نسبت به غلظت

نسبت مس ، چنانچه استين عنصر به اندام هوائي اانتقال 
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 درصد و در گون 15انتقال يافته به اندام هوائي در كاسني 
ش ، كه نقباشد مي درصد 3تنها ) آستراگالوس اهريكوس(

 انباشتگي .دهد ريشه را در نگهداري مس مازاد نشان مي
گونه ها از مس در ريشه يكي از سازوكارهاي تحمل برخي 

 در اين گياهان بخش اعظم مس جذب ،شود ميمحسوب 
در بررسي سابق ). 15(ماند  شده متصل به ديواره باقي مي

 كه مقدار باالي ماليك اسيد ريشه هاي ه شدنيز نشان داد
اه ين گيشه اير، عامل تحمل  مقايسه با كاسنيگون در

  ).3( باشد ميمقدار باالي مس نسبت به 

اين  يطيمح مس در غلظتهاي مختلف الگوي سرعت جذب
 در .است متمايز  در كوتاه مدت و بلند مدت كامالً،عنصر

حاليكه منحني سرعت جذب در برابر غلظتهاي افزايشي 
لولي اشباع يك منحني هذ ،در كوتاه مدت يمس محيط

بازه زماني ، همين منحني در ردگذا يمشونده را به نمايش 
 سينتيك هذلولي .)6شكل  (است نمائي صعودي ،تربزرگ

 در كوتاه مدت چه در غلظتهاي تغذيه ،اشباع جذب عناصر
عموميت ) 13(هاي مسموم كننده و چه در غلظت) 15(اي 
 در مورد تغييرات سرعت جذب عناصر فلزي سنگين. دارد

 شده الگوي افزايش خطي گزارش ، عمدتاًدر بلند مدت
افزايش نمائي بجاي افزايش  ،بررسي حاضردر ). 13 (است
 نتيجه انباشتگي احتماالً، در سرعت جذب بلند مدت خطي

، بطور عنصر در آپوپالسم ريشه است كه عليرغم شستشو
در هر حال سينتيك . دوش يمكامل از اين منطقه خارج ن

از نظر ) اعم از خطي يا نمائي(ذب غير اشباع ج
فيزيولوژيك به مفهوم از بين رفتن اثر سازوكارهاي اجتناب 

از سوي ديگر با توجه به اينكه ). 15(در گياهان است 
 سينتيك صعودي ،سرعت انتقال در هيچكدام از دو گونه

توان نتيجه گرفت  ، ميدهد يمنمائي يا حتي خطي نشان ن
نصر در محيط و به تبع آن عليرغم افزايش عرضه عكه 

انتقال به اندام هوائي تا از ، جذب) يا خطي(افزايش نمائي 
جلوگيري از نمائي شدن . شود ميحد زيادي ممانعت 

تواند يكي از سازوكارهاي مقاومت در  سينتيك انتقال مي
 اين دو مقايسهصورت ، در با اينحال. هر دو گونه باشد

 از همواره بيشدر كاسني  انتقال گردد كه   معلوم مي،گونه
 و پاسخگري بيشتر به افزايش عرضه مس در استگون 

انباشتگي بيشتر در اندام نيز در اين گونه كه نتيجه آن محيط 
 را در اين غلظتها بدنبال  رشدبيشتركاهش  ،شدبا يمهوائي 

  .رددا

 دهد كه بررسي دقيق منحني هذلولي جذب نشان مي
، مربوط به ني و گونبين دو گونه متمايز كاستفاوت 

ا ماهيت  ناقلين ب.است سرعت جذب و نه مكانيسم جذب
و يكي  هاي سينتيكي متفاوتي هستندمتفاوت داراي ويژگي

 است )Km( منتن -از مهمترين اين تفاوتها ثابت ميكائيلس
با توجه به عدم تفاوت قابل توجه در اين ثابت بين ). 13(

كارهاي جذب در توان نتيجه گرفت كه سازو  مي،دو گونه
هر دو گونه در محدوده زماني و غلظت فوق يكسان بوده و 

 سرعت جذب حداكثر در كاسني بيشتر از گون منحصراً
بررسي دو گونه متمايز از نظر تحمل و انباشته گري .  است

 كه اين دو هدد يمعنصر روي در گياه تالسپي نيز نشان 
ي نداشته گونه از نظر ثابت تعادل جذب تفاوت قابل توجه

  ).13( سرعت حداكثر آنها از هم متمايز است و منحصراً

ز خانم مريم آذرفرين بدليل همكاري در ا: سپاسگزاري
 گياهان و از آقاي سيد يحيي ، تيمار و برداشتكشت

صالحي به جهت همكاري در آماده سازي و تجزيه نمونه 
اعتبار الزم براي انجام اين پژوهش . ها تشكر مي نمايم

 مديريت پژوهشي دانشگاه تبريز در قالب طرح توسط
  .مين شده استأمصوب اين دانشگاه ت

  منابع
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Uptake, transport and tolerance to Mn and Cu in some species 
from flora of NW of Iran 

Hajiboland, R. 
Plant Science dept., Natural Science Faculty, University of Tabriz, Tabriz, I.R. of Iran 

Abstract 
Eight species from Mn and Cu rich sites in Azerbaijan, NW of Iran, were used for 
physiologic studies in hydroponic culture medium under environmentally controlled 
conditions. These species were either important elements of flora of Mn and Cu rich 
soils or have considerably low frequency on these soils compared to ecologically 
similar sites. Tolerance to toxic concentrations of Mn and Cu, accumulation in shoot 
and root as well as uptake kinetics were studied. Alyssum strigosum and Salvia sclarea 
demonstrated a high tolerance to toxic concentrations of Mn, growth of these species 
even stimulated significantly in response to Mn concentrations as high as 100 μM. In 
addition of growth stimulation, a high accumulation of Mn was observed in these 
species implicated involvement of detoxification mechanisms. In contrast, Acillea 
millefolium and Chicorium intybus were detected as susceptible and includer species 
which was in accordance with low frequency of these species in the natural habitat. A 
high susceptibility to Cu was observed in Papaver somniferum and Chicorium intybus 
which as associated with a high Cu accumulation in shoot and root. Accordingly, these 
two species were detected as includer and susceptible species, which was also in 
accordance with previous ecologic results. Salvia sclarea and two species of Astragalus 
tolerated high Cu concentrations, in Astragalus species it was attributed mainly to low 
transport into shoot and sequestration of Cu in roots. Copper uptake parameters in two 
contrasting species Chicorium intybus and Astragalus aharicus demonstrated that Km 
was similar between two tested species, but Vmax was higher in Chicorium intybus than 
Astragalus aharicus. In kinetic study, enhancement of Cu transport into shoot during 
time course and in response to increasing Cu concentrations in Chicorium intybus was 
also demonstrated. 

Key words: Mn and Cu accumulation, heavy metal tolerance 
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