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  سويا و كتان زني بذورو سولفات آهن بر جوانهنيترات كادميوم  غلظتهاي مختلف تأثير
   3، زينب پارسامنش3، سميرا دهقاني2حامد حيدري، 1محسن موحدي دهنوي

 ،گروه زراعت و اصالح نباتات د اصالح،و دانشجوي كارشناسي ارش ارشد بيوتكنولوژي دانشجوي كارشناسي ،زراعت تاديار، دانشجوي كارشناسي ارشدبه ترتيب اس 4و  2،3، 1
  دانشگاه ياسوج ،دانشكده كشاورزي

  
  چكيده
كه در خاكهاي آلوده در معرض تنش فلزات سنگيني  شودگياه محسوب مي رشددوره زني بذر يكي از مراحل بحراني و مهم در جوانه

و  27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3، 0( يترات كادميومهاي مختلف نبرهمكنش غلظتش آزماين اي درگيرد. از قبيل كادميوم قرار مي
مورد مطالعه قرار گرفت. اين آزمايش به دو گياه سويا و كتان زني بر جوانه ،)ر ليترد گرم 005/0و  0(سولفات آهن  و )موالرميلي 30

با افزايش  كه نتايج نشان داد ج انجام شد.دانشگاه ياسو بذرتكرار در آزمايشگاه  3و در قالب طرح كامال تصادفي با صورت فاكتوريل 
بيشتري  حساسيت كتاننسبت به  سويابذر گياه اما  زني هر دو گياه بشدت كاهش يافت،يترات كادميوم درصد و سرعت جوانهغلظت ن

شد درحاليكه براي نيترات كادميوم به صفر نزديك  موالرميلي 6زني سويا در جوانه ، بطوريكهنيترات كادميوم داشت تبه اثرات سمي
نسبت به تيمار  ،زني اين دو گياه را بهبود ببخشد و در عوضنتوانست جوانه سولفات آهنبعالوه . موالر بودميلي 9كتان اين غلظت 

ي زنباعث كاهش جوانه ،موالرميلي 30تا  24، البته به جز براي سويا در غلظتهاي در تمام غلظتهاي نيترات كادميومصفر سولفات آهن، 
  گرديد.

  زني، كادميوم، سولفات آهن، سويا، كتانزني، سرعت جوانهدرصد جوانه واژگان كليدي:
  

  مقدمه
شود. كادميوم اگرچه براي رشد گياه كادميوم جزء عناصر ضروري گياه نبوده و براي گياه سمي است و سبب مرگ فوري گياه مي

شود و سپس از راه سيمپالستي يا آپوپالستي وارد بافت چوب ميب ميضروري نيست، اما اين فلز براحتي از طريق پوست ريشه جذ
تواند باعث تجمع بيشتر آن در محدوده ريشه بسياري از گياهان و در نتيجه جذب حركت كادميوم در طول پروفيل خاك مي ).2شود (
ترين مراحل رشد گياه و بسيار حساس به زني يكي از بحرانيجوانه ).3( گردد هاي گياهانحد آن در بافت و تجمع بيش از زيستي

اثرات آنتاگونيستي بين كادميوم و آهن به طور گسترده با كاهش جذب كادميوم در گياه ). 6باشد (تنش عناصر سنگين همچون كادميوم مي
كند، دميوم متفاوت عمل ميهاي مختلف يك گياه با كمبود آهن از نظر جذب كا) گزارش كردند كه گونه5مرتبط است؛ اما المبي و همكاران (

كنش آنتاگونيستي بين كادميوم و فلزاتي اند و برخي ديگر برهمكنش سينرژيك بين كادميوم و روي را گزارش كردهبطوريكه برخي محققان برهم
  اند. مانند آهن، مس و روي را مطرح كرده
به علت افزايش مصرف سويا در غذاهاي صنعتي و  باشد.مي Leguminosaeاز تيره  Glycine max سويا گياهي يك ساله با نام علمي

مصرف شير سويا به جاي شير مادر و همچنين به خاطر اهميت آن در تغذيه دام، به كشت اين گياه بيشتر توجه شده است. امروزه در 
  از تيره Linum ustatissimun  كتان گياهي يك ساله با نام علمي ).1شود (نيز كشت مي بسياري از مناطق آلوده به فلزات سنگين

Linaceae ل دور متداو قفقاز وخاور ،كشت آن در مديترانه رسد وسال قبل از ميالد مي15000تا 10000. قدمت زراعت كتان بهباشدمي
ايط دو گياه سويا و كتان در شر بذر زنيسرعت جوانه واين پژوهش با هدف بررسي درصد شده است. از ساقه آن استفاده مي بوده و

  سولفات آهن اجرا گرديد.پرايمينگ با مواجهه با تنش نيترات كادميوم و 
  مواد و روش ها
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سولفات  ) وموالرميلي 30و  27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3، 0(نيترات كادميوم هاي مختلف اين آزمايش برهمكنش غلظتدر 
در آزمايشگاه ژنتيك دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسوج كتان و سويا اه زني دو گيبر جوانه )گرم بر ليتر 005/0و  0هاي غلظت(آهن 

در هيپوكلريد  وربذابتدا تكرار انجام شد.  3قالب طرح كامال تصادفي و با  در به صورت فاكتوريل وآزمايش  مورد مطالعه قرار گرفت.
عدد بذر سويا  25 ديشند. در داخل هر پتريشو داده شدوسپس با آب مقطر استريل شستثانيه ضد عفوني و   30به مدت  %1سديم 

سپس  .سي به وسيله پيپت اعمال شدسي 10ي مختلف كادميوم و آهن در حدود هاقرار داده شد و سپس غلظتعدد بذر كتان  50و 
ناتور نگه داشته ر دستگاه ژرميدرجه سانتي گراد د 25روز در دماي  7و  9ر كتان و سويا به ترتيب به مدت هاي مربوط به بذديشپتري
زني شمارش و زني و درصد جوانهورد سرعت جوانهآدر هر واحد آزمايشي به منظور بر و به صورت روزانه تعداد بذور جوانه زده شد

   يادداشت گرديد.
 ين صفات موردمقايسه ميانگرار گرفتند. جزيه و تحليل آماري قتمورد  SASاعداد خام بدست آمده از آزمايش با استفاده از نرم افزار 

 شدند. رسم Excelنمودارها نيز با نرم افزار . در سطح احتمال يك درصد انجام شد اي دانكنبا استفاده از آزمون چنددامنه ،بررسي
  هاي زير محاسبه گرديد.زني بر اساس فرمولزني و سرعت جوانهصفات درصد جوانه

تعداد بذر جوانه /تعداد كل بذر كشت شده(×100   رصد جوانهدزده)=  زني
  زنيسرعت جوانه = زده در هر شمارش)جوانه تعداد بذر (روز شمارش/

  نتايج و بحث
سولفات آهن و اثر متقابل پرايمينگ با اثر نيترات كادميوم، حاكي از آن است كه  صفات ارزيابي شده گياه سويا،نتايج تجزيه واريانس 

نتايج  .(داده ها نشان داده نشده است) باشددار ميمعني %1ال در سطح احتم گياهاين زني زني و سرعت جوانهها بر درصد جوانهآن
 در هر دو سطح سولفات آهن بذور سويا (نمودار) زنيو سرعت جوانه )1(نمودار  ، درصدنيترات كادميومكه با افزايش ميزان نشان داد 

گرم بر ليتر  005/0البته در سطح  .زني به صفر نزديك شدجوانه و سرعت موالر درصدميلي 6، به طوريكه در غلظت يافت كاهش
البته در غلظتهاي  باشد.كاهش شديدتر بود كه نشان از اثر منفي كاربرد سولفات آهن بر واكنش به نيترات كادميوم مي سولفات آهن
نتايج مشابهي  ،روي باقالديگر در تحقيقي  .سولفات آهن باعث بهبود واكنش به كادميوم شده است موالر)ميلي 30-24( باالي كادميوم

ها كاسته شد و به نظر ميزني در گياهچهزني و سرعت جوانهاي كه با باال رفتن سطح آلودگي، درصد جوانهگزارش گرديد به گونه
  ). 3گردد (زني ميزني، سبب كاهش شديد درصد جوانهرسد كه تنش كادميوم در اغلب موارد با اختالل در متابوليسم جوانه

ها بر نتايج تجزيه واريانس صفات ارزيابي شده گياه كتان، حاكي از آن است كه اثر نيترات كادميوم، سولفات آهن و اثر متقابل آن
دار بوده است (داده ها نشان داده نشده است). نتايج مقايسه معني %1زني اين گياه در سطح احتمال زني و سرعت جوانهدرصد جوانه

زني بذور كتان در هر دو سطح سولفات آهن دهد كه با افزايش ميزان كادميوم، درصد و سرعت جوانهنشان مي كنشن برهمميانگي
زني به صفر نزديك شد. سولفات آهن اثر منفي بر واكنش موالر نيترات كادميوم درصد جوانهميلي 12كاهش يافت. بطوريكه در غلظت 

تواند به ت جوانه زني تسبت تيمار صف سولفات آهن گرديد. مهار رشد توسط كادميوم ميبه كادميوم داشت و موجب كاهش سرع
ها باشد كه اغلب توسط مهار غيرقابل برگشت پمپ پروتون كه مسئول اين علت مهار تقسيم سلولي و سرعت طويل شدن سلول

 ).4دهد (فرآيند است، رخ مي
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  زني سويابر درصد جوانه: تأثير نيترات كادميوم و سولفات آهن 1 شكل

  

  
  

  
  

 
: تأثير نيترات كادميوم و پرايمينگ با سولفات آهن بر درصد جوانه3شكل   زني كتان

 
 

 زني سويان بر سرعت جوانه: تأثير نيترات كادميوم و سولفات آه2شكل
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 زني كتان: تأثير نيترات كادميوم و پرايمينگ با سولفات آهن بر سرعت جوانه4شكل 

 داشته است زني بذور سويا و كتاندرصد و سرعت جوانهبر ات سوئي اثر كادميوم نيتراتدهد كه نتايج كلي به دست آمده از اين بررسي نشان مي
عالرغم  سولفات آهن نيز كاربرد باشد.تر ميزني نسبت به گياه سويا مقاومجوانه مرحلهگياه كتان در  ، البتهباعث كاهش اين دو پارامتر شده است و

   كند.اثر سوء كادميوم را تشديد مي توقع ما،
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Effects of different cadmium nitrate and iron sulfate concentrations on  
soybean and linseed seed germination   

 
Abstract 
Seed germination is one of the most important phases in plant growth cycle that imposed to heavy metals 
stress such as cadmium. In this experiment interaction of different cadmium nitrate (0, 
3,6,9,12,15,18,21,24,27 and 30 mM) and iron sulfate (0 and 0.005 mg L-1 ) concentrations on germination of 
soybean and linseed was evaluated. Experiment was a factorial based on CRD with three replications, 
conducted in Yasouj University seed lab. Results showed that seed germination percent and rate of tow crops 
severely declines with increasing cadmium nitrate concentration; however soybean was more susceptible 
than linseed, so that germination percent of soybean tend to 0 with 6 mM cadmium nitrate but this was 12 
mM for linseed. Moreover iron sulfate could not improve seed germination, but decreased it in most 
cadmium concentrations except for soybean at 24-30 mM cadmium nitrate concentration. 

 
Kay words: Linseed, Soybean, Cadmium, Iron, Germination rate, Germination percent 
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