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 Phaseolus)زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چیتی رقم صدریثر نیترات کادمیم و نیکل بر جوانها

vulgaris L.) 
 2، محسن موحدی دهنوی2*بلوچی حمیدرضا ،1فاطمه امینی

 ، ایراندانشگاه یاسوج، گروه زراعت و اصالح نباتات، یاسوجدانشجوی کارشناس ارشد زراعت : 1

 گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایراناستادیار : 2
balouchi@yu.ac.ir* 

 چکیده

باشد. بـا توجـه بـه ترین فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه میزنی بذر، اولین مرحله از چرخه زندگی گیاهان و یکی از حساسجوانه

در این مرحله  زنی گیاه به این موادزنی، بررسی واکنش جوانهوجود عناصر سنگین در خاک، کود و آب کشاورزی در زمان جوانه

ی  لوبیا زنی و رشد گیاهچهبه منظور بررسی سمیت فلزات سنگین ضروری )نیکل( و غیر ضروری )کادمیوم( بر جوانه باشد.مهم می

، 12به میـزان )های مختلف نیترات کادمیوم غلظتچیتی رقم صدری، آزمایشی به صورت طرح کامال تصادفی در پنج تکرار شامل 

زنی و رشـد و یک تیمار شـاهد بـر روی جوانـه نیکل( ppm 52و  24، 16، 8نیکل )به میزان  و نیترات ادمیوم(ک ppm 48و  56، 24

کادمیم در مقایسه با تیمار نیکل یـا زنی و رشد بذر با افزایش غلظت های جوانهنتایج نشان دادند که شاخص بذرهای لوبیا انجام شد.

زنی و سرعت جوانه چه، درصد جوانهگیری در معرض کادمیوم وزن خشک ریشهقرار داری کاهش یافت. شاهد به طور بسیار معنی

چه را حـدود نیکل وزن خشـک سـاقه ppm 52درصد کاهش داد؛ اما غلظت  3/22و  2/50،  5/64زنی را نسبت به شاهد به ترتیب  

شـد اولیـه لوبیـا چیتـی رقـم صـدری بـه فلـز زنی و رتوان نتیجه گرفت که جوانـهدرصد نسبت به شاهد افزایش داد. در کل می 2/2

 کند. زنی بذر ایفا میهای بسیار پایین نیکل نقش مثبتی را در جوانهکادمیوم حساس، اما به نیکل حساسیت ندارد. غلظت

 .زنی، کادمیم، نیکل، مسمومیتوانهفلزات سنگین، ج کلید واژگان:

 

 مقدمه

بر دارا بودن خصوصیات رقم محلی خمین، از نظر عملکرد، ن است که عالوهصدری اولین رقم لوبیا چیتی دانه درشت در ایرا

فلزات از ترکیبات . (1531بیضایی و همکاران، نسبت به رقم خمین برتر است ) رنگ دانه، فرم بوته، بازار پسندی و اجزای عملکرد

جوانه زنی مس، کروم و کادمیوم هستند. ی معمول شامل: نیکل، سرب، جیوه، باشند، فلزات سنگین آالیندهمیطبیعی در خاک 

باشد، بنابراین جهت انجام ترین فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه میبذر، اولین مرحله از چرخه زندگی گیاهان و یکی از حساس

در  هاهای محیطی سمی در گیاهان قرار دادن آنمطالعات بازداری در گیاهان،  بهترین راه جهت درک فرایندهای آلوده کننده

ی جنینی )وزن خشک زنی و رشد محورهاکادمیم در گیاه لوبیا سرعت جوانه باشد.ها در این مراحل میکنندهمعرض این آلوده

ها پس از نه روز چنین حرکت بیومس کل از لپهدرصد کاهش داد، هم 83و  42پایه( را  نه روز پس از آغاز آماس به ترتیب 

درصد رسید. در نتیجه تیمار  22و 43نزده به ترتیب به در مقایسه با وزن خشک بذرهای جوانه زنی در آب و محلول کادمیمجوانه

نیکل یک عنصر  (.Sfaxi-Bousbih et al., 2010ها شد )ای از لپهدرصد از ترکیبات ذخیره 23کادمیم مانع از آزادسازی 

گرم در کیلوگرم وزن میلی 30ویشی گیاهان بیش از های رآز است، اما هنگامی که غلظت نیکل در بافتضروری آنزیمی اوره

 ,Aydinalp and Marinovaخشک باشد، گیاهان ممکن است اضافی نیکل را تحمل کنند و عالیم مسمومیت را نشان دهند )
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تأثیر ها بر سلسله گیاهان تحقیق حاضر (. با توجه به افزایش روزافزون فلزات سنگین در خاک و آب کشاورزی و تأثیر آن2009

 دهد.این فلزات را بر لوبیا  مورد بررسی قرار می
 

هامواد و روش  

 نیترات غلظت از محلول 4 شامل آزمایش تیمارهای شد. انجام تکرار پنج با تصادفی کامال طرح صورت به آزمایش فوق

. بود و یک تیمار شاهد نیکل( ppm 52و  24، 16، 8نیکل )به میزان  و نیترات کادمیوم( ppm 48و  56، 24، 12به میزان ) کادمیوم

 مدت به درصد دو سدیم هیپوکلریت محلول با و گردیده جدا نابارور و چروکیده بذرهای از چیتی لوبیا درشت و سالم بذرهای ابتدا

 ارقر بذر عدد 20 پتریدیش هر داخل در آن از پس شدند، داده شستشو مرتبه سه مقطر آب با سپس. گردیدند ضدعفونی دقیقه یک

 آبیاری نیاز صورت در رشد یدوره طی و شد استفاده مقطر آب از شاهد تیمار برای. اعمال گردید مختلف تیمارهای و شد داده

 شدند گذاشته سانتیگراد درجه 20 دمای در ژرمیناتور در هاپتریدیش. گرفت صورت مربوطه تیمارهای با آزمایشی واحدهای

(ISTA, 2010 .)زنیجوانه سرعت برآورد منظور به آزمایشی واحد هر در زدهجوانه بذور تعداد انهروز بذور، کشت از پس 

 مشاهده زدهجوانه بذور تعداد در تغییری متوالی روز سه آزمایشی واحد هر در که انجام گردید زمانی تا کار این و شد شمارش

 بذر بنیه شاخص چه وریشه وزن خشک چه،ساقه وزن خشک زنی،جوانه سرعت زنی، جوانه درصد روز، نه از پس. نگردد

ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین SASافزار ها شامل تجزیه واریانس با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده شد. گیریاندازه

LSD .در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت 
 

 نتایج و بحث

تیمارهای فلزات سنگین نشان داد که بین تیمارها در کلیه صفات اختالف  زنی لوبیا چیتی تحتتجزیه واریانس صفات جوانه

شود، به طوری که چه کاسته می(. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم از وزن خشک ریشه1داری وجود دارد )جدول معنی

کاهش درصد  5/64باشدکه نسبت به شاهد  می 48 (ppm)بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 

گیری شده از تأثیر سطوح مختلف نیترات نیکل به ترتیب  مربوط به چه اندازهنشان داده است.  بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه

در وزن کاهش نشان داده است. همچنین با افزایش غلظت کادمیم درصد  22است، که نسبت به شاهد  8 (ppm)تیمار شاهد و تیمار

باشد و نسبت به دار میبا شاهد دارای تفاوت معنی 48 (ppm)شود.که تنها تیمار چه یک روند کاهشی مشاهده میخشک ساقه

شودکه تیمار فوق یک روند صعودی مشاهده می 24 (ppm)کاهش یافته است؛ اما با افزایش غلظت نیکل تا درصد  6/33شاهد  

زنی یابد. مقایسه میانگین درصد جوانهکاهش می 52(ppm)ان داده است و سپس در تیمار افزایش نشدرصد  23نسبت به شاهد  

زنی متعلق به تیمار باشند. بیشترین مقدار درصد جوانهدار میدهد که تمام تیمارهای کادمیم با شاهد دارای اختالف معنینشان می

کاهش نشان داده است؛ اما در مورد درصد  2/50بت به شاهد  باشد که نسمی 48 (ppm)شاهد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 

زنی (. مقایسه میانگین سرعت جوانه1باشند )شکل دار میسایر تیمارها با شاهد دارای اختالف معنی 8 (ppm)نیکل به جز تیمار 

(. بنیه بذر نیز 2ر بودند )شکل دانیکل فاقد اختالف معنی 8و  52 (ppm)کادمیم و تیمارهای  12 (ppm)نشان داد که فقط تیمار 

، 3/32کادمیم به ترتیب  ppm 12، 24، 56، 48های تحت تأثیر نیترات کادمیم و نیکل قرار گرفت، میزان کاهش بنیه بذر در غلظت

 درصد نسبت 3/12، 2/13، 6/6، 6/20نیکل به ترتیب  ppm 8، 16، 24، 52های درصد و این میزان برای غلظت 5/23، 6/30، 3/46

 (. 5به شاهد بود )شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

513 

 

 

 

 زنی لوبیا چیتی رقم صدری تحت تیمار فلزات سنگین. میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات جوانه1جدول 

 بنیه

 بذر

سرعت جوانه      

 زنی

درصد 

 زنیجوانه

وزن خشک 

 چهریشه

وزن خشک 

 چهساقه

درجه 

 آزادی
 اتمنابع تغییر

 تیمار 8 32/403** 13/66** 30/533** 11/1** 35/633**

 اشتباه  آزمایشی 56 32/113 03/13 61/35 502/0 21/183

 ضریب تغییرات )%(  03/53 54/55 13/12 23/11 32/58

به ترتیب عدم وجود اختالف معنی دار، وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد، *، **  ns 
 

 

 زنی در لوبیا تحت تأثیر عناصر سنگینمقایسه میانگین درصد جوانه -1شکل 

 

 زنی در لوبیا تحت تأثیر عناصر سنگینمقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل 

 

 مقایسه میانگین صفت بنیه بذر در لوبیا تحت تأثیر عناصر سنگین -5شکل 
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شود که به دنبال آن توده زنده نیز رشد می کادمیم با اختالل در فتوسنتز، تنفس و متابولیسم نیتروژن در گیاهان منجر به کاهش

یابد، مشخص شده است که علت کاهش وزن در ریشه و اندام هوایی گیاه لوبیا به دلیل اختالل در جذب آب و عناصر کاهش می

ای هیابد. غلظتچه نیزکاهش میچه و ساقه(. با افزایش غلظت کادمیم وزن خشک ریشهGoui et al., 2001باشد )غذایی می

و  (ROS)پذیر اکسیژن های واکنشتوان به تولید بیش از حد گونهرا میکند. اینزنی بذر را اندکی تحریک میپایین کادمیم جوانه

زنی را تحریک یابد که جوانهنسبت داد، در نتیجه تنش اکسیداتیو به آرامی افزایش می (NO) مانند نیتریک اکسید (RNS)نیتروژن 

 12 (ppm)تیمار (. نتایج حاصل از این تحقیق نیز مؤید این موضوع است زیرا در Kranner and Colville, 2011کند )می

زنی بذر های بسیار پایین نیکل نقش مثبتی را در جوانهزنی افزایش یافتند. غلظتزنی نهایی بذر و سرعت جوانهکادمیم درصد جوانه

هد دارد و جذب آب و مواد غذایی را کاهش میمتابولیکی را بازمیهای های باالی آن فعالیتکند؛ اما غلظتایفا می

(Gajewaska et al., 2006 نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد که در فلز نیکل غلظت .)(ppm)52  صفات وزن خشک

ای رشد تأثیرمنفی داشته است؛ هتوان گفت تیمارهای کادمیوم بر مؤلفهبه طور کلی می چه و بنیه بذر کاهش یافتند.چه و ساقهریشه

 .ها مثبت بوده و رشد را تحریک کرده استبر این مؤلفه 24 (ppm)اما اثر تیمارهای نیکل تا غلظت 

 منابع

نژادی نهال .صدری رقم جدید لوبیا چیتی دانه درشت برای کاشت در مناطق معتدل سرد ایران. مجله به1531ا و همکاران.  بیضایی،

 .553-553: 2و بذر، 
Aydinalp, C. and S. Marinova. 2009. The effect of heavy metals on seed germination and plant growth 

on alfalfa plant (Medaicago sativa). Bulgarian Journal of Agricultural Science. 4: 347-350. 

Gajewaska, E., M. Sklodowaska, M. Solba, and J. Mazure. 2006. Effect of nickel on oxidative enzyme 

activities, proline and chlorophyll contents in wheat shoots. Biological Plantarum. 56: 78-83. 

Goui, H., M.H. Ghorbal, and C. Meyer. 2001. Effect of cadmium on activity of nitrate reductase and 

on other enzymes of the nitrate assimilation pathway in bean. Plant Physiology. 38: 629-638. 

Kranner, I., and L. Colville. 2011. Metals and seeds: biochemical and molecular implications and their 

significance for seed germination. Environmental and Experimental Botany. 72: 93-105. 
Sfaxi-Bousbih, A., A. Chaoui, and E. El Ferjani. 2010. Cadmium impairs mineral and carbohydrate 

mobilization during the germination of bean seeds. Ecotoxicology and Environmental Safety.73: 

1123-1129. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

