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تأثیرکادمیم بر صفات رویشی ،شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تربچه نقلی
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چکیده
به منظور بررسی تأثیر کادمیم بر صفات رویشی ،شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه تربچه نقلی آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز در به صورت طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار و  3تکرار اجرا گردید .تیمارها شامل کلریدکادمیم در
سه سطح ((0شاهد) .60 ، 30 ،میلیگرم در کیلوگرم) ،دو زمان برداشت (بلوغ تجاری (زمان اول) و یک هفته پس از بلوغ تجاری (زمان دوم)) بود .صفات
مورد اندازهگیری طی دو زمان برداشتتت شتتامل وزن تر و خشتتک ب ز زیرزمینی و ب ز هوایی ،ستتطح برت و ت داد برت ،طول و عرگ برت و طول
ریشه ،شاخصهای فیزیولوژیکی شامل نشت الکترولیت و محتوای رطوبت نسبی ( )RWCو شاخصهای بیوشیمیایی شامل کلروفیل  ،b, aکلروفیل کل،
کارتنوئیدها ،پرولین ،ویتامین ث هیپوکوتیل بود .نتایج ن شان داد که کادمیم ویژگیهای ر شدی (وزن تر و خ شک) را کاهز داد .همچنین کادمیم باعث
کاهز م نیدار سطح برت ،ت داد برت ،طول و عرگ برت و طول ریشه گردید .غلظت  60میلیگرم درکیلوگرم کادمیم نشت الکترولیت ( 28/2درصد) و
میزان پرولین ( 48/8میلیگرم در گرم) را نستتتبت به گیاه شت تاهد افزایز داد .محتوای رطوبت نستتتبی تحت تنز کادمیم کاهز یافت .شتتتاخصهای
بیوشتیمیایی شتامل کلروفیل  aو  ،bکلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،ویتامین ث کاهز م نیداری مشتاهده شتد .در غلظتهای به کار برده شتده ،غلظت 60
کادمیم بیشتتترین اثر را در مقایستته با غلظت  30میلیگرم در کیلوگرم روی شتتاخصها نشتتان داد .بیشتتترین تجمد کادمیم در گیاه در غلظت  60کادمیم
مشاهده شد .به نظر میرسد افزایز غلظت کادمیم از طریق کاهز شاخصهای فیزیولوژیکی باعث کاهز ویژگیهای رشدی در تربچه میشود.
واژههای کلیدی :پرولین ،تربچه ،شاخصهای فیزیولوژیکی ،کادمیم ،ویتامین
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کادمیم ( )Cdمت لق به گروه عناصتتتر ستتتنگین میباشتتتد که در
گ یا هان هیچ گو نه نقز بیولوژیکی ندارد و برای حیوا نات و گ یا هان
ب سیار سمی ا ست ( .)37در بین فلزات سنگین کادمیم دارای اهمیت
ویژهای است زیرا به راحتی توسط سیستم گیاه جذب میشود و سمیت
آن  2تا  20برابر سایر فلزات سنگین میبا شد ( .)35ب شی از خاک
های ک شاورزی در سرا سر دنیا به طور کم تا متو سط در اثر گ سترش
ا ستفاده از کودهای سوپر ف سفات ،کاربرد فا ضالبها آلوده به کادمیم
هستند ( .)10در همه تحقیقات اثرهای محدود کننده کادمیم روی وزن
تر ،وزن خشتتتک ،بیومس ،ارتفاط ،طول ریشتتته ،ستتتطح برت و دیگر
پارامترهای بیومتری گزارش شتتتده استتتت .اختالر در درجه هور
 1و  -2دان شجوی سابق کار شنا سی ار شد و دان شیار گروه علوم باغبانی ،دان شگاه
شهید چمران اهواز
)Email: eftekhari_9t@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:

فیتوکستتی به غلظتهای م تلف کادمیم به کار برده در بستتتر ریشتته،
3
مدت تیمار و ویژگیهای گونه و کولتیوار تحت تیمار دارد ( .)37ابواودا
و هم کاران ( )2010گزارش داد ند کادمیم افزوده شتتتده به خاک
ویژگیهای رشدی مانند وزنتر و خشک ریشه و شاخه را در هویج کم
میکند ( .)1حضتتور فلزات ستتنگین در منطقه ریزوستتفر و ورود آنها به
گیاه باعث کاهز رشد شده و متابولیسم سلولی را به هم میزند (.)36
یونهای فلزات سنگین زمانی که در مقادیر زیاد در محیط وجود داشته
با شند به و سیله ری شه گیاهان جذب و به اندام هوایی منتقل می شوند
که این امر موجب اختالل در ستتتوخت و ستتتاز گیاه و کاهز رشتتتد
میگردد ( .)35اتحادیه اروپا حداکثر مجاز کادمیم درخاک های زراعی
را  1تا  3میلیگرم در کیلوگرم خاک ت یین نموده استتتت ( .)4تربچه با
نام علمی  Raphanus sativusازخانواده چلیپاییان ))Brassicaceae
DOI: 10.22067/jsw.v0i0.29030
3- Abou auda

518

نشریه آب و خاك ،جلد  ،32شماره ، 3مرداد  -شهریور 1397

میبا شد .ق سمت ض یم خوراکی ری شه در انواط نقلی از هیپوکوتیل و
در انواط دراز و ک شیده از ری شه و هیپوکوتیل ا ست .تربچه گیاهی یک
ستتاله استتت قستتمت خوراکی که اصتتطالحاا ریشتته نامیده میشتتود به
رنگهای ستتفید ،ستتیاه ،صتتورتی ،بنفز و دورنگ ستتفید و قرمز (نوط
ژاپنی) وجود دارد ،تربچه گیاهی روزبلند میباشد ( .)28شواهد واضحی
وجود دارد که گو نه های م تلف گ یا هان در توا نایی جذب ،تح مل و
تجمد فلزات ستتتنگین تفاوت بستتتیار زیادی وجود دارد و بدین ترتیب
مش ت ص می شتتود که در بررستتی فلزات در ستتیستتتمهای م تلف و
پیچ یده گ یاه و خاک عوا مل ز یادی وجود دار ند که مرتبط با ویژگی
های خاک ،خ صو صیات گیاه و دیگر عوامل زی ست محیطی میبا شند
( .) 25در ه مه تحقی قات اثر های م حدود کن نده کادمیم روی وزن تر،
وزن خشتتتک ،بیومس ،ارت فاط ،طول ریشتتته ،ستتتطح برت و دیگر
پارامترهای بیومتری گزارش شتتتده استتتت .اختالر در درجه هور
فیتوکستتی به غلظتهای م تلف کادمیم به کار برده در بستتتر ریشتته،
مدت تی مار و ویژگی های گو نه و کولتیوار ت حت تی مار دارد همچنین
کاربرد کادمیم میزان رنگدانه های گیاهی را کاهز میدهد به طوری
که غلظت کلروفیل  aن سبت به کلروفیل  bبی شتر کاهز مییابد تأثیر
کادمیم بر رنگدانههای گیاهی به ستتن برت و نمو گیاه بستتتگی دارد
( .)37آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین و انتقال آن به محصوالت
کشتتاورزی به عنوان یک مشتتکل جهانی ،مطرح میباشتتد با توجه به
اهمیت این موضتتتوط و اطال عات م حدود در زمینه اثرات کادمیم در
محصتتتوالت غدهای ،تحقیقی به منظور بررستتتی اثر کادمیم بر روی
شتتاخصهای رشتتدی ،فیزیولوژیکی و بیوشتتیمیایی تربچه نقلی رقم
ایرانی سرخان انجام گرفت.

مطال ات و تحقیقات بسیاری از جمله ساالسکار1و همکاران ( )2011از
کلرید کادمیم ا ستفاده شده ا ست ( .)32خاک مورد ا ستفاده با مز 2
میلیمتر الک شد و جهت اعمال تیمار کادمیم توزین شد .نتایج تجزیه
خاک در جدول  1ن شان داده شده ا ست .کلرید کادمیم در غلظتهای
مذکور به صورت محلول بر روی خاکها محلول پاشی شد .خاکها به
مدت بی ست روز به منظور تثبیت کادمیم در کی سههای پال ستیکی در
بستتتته رها شتتتدند و در طی این مدت رطوبت خاکها در حد رفیت
زراعی نگه داشتتته شتتد .بذرهای تربچه در گلدانهای پالستتتیکی با
ارت فاط  30ستتتانتیمتر و قطر  15ستتتانتیمتر ( با حجم  3کیلوگرم
خاک)ک شت شدند .با توجه به رفیت گلدان و متنا سب با ویژگیهای
ر شد روی شی رقم انت اب شده ،ت داد سه گیاه در هر گلدان پرورش
داده شد .در زمانهای ذکر شده بردا شت صورت گرفت و فاکتورهای
ذیل اندازهگیری شدند .برای ت یین وزن تر و خشک نمونهها از ترازوی
دقیق ا ستفاده و برای اندازهگیری سطح برت از د ستگاه سطح برت
ستتنج استتتفاده شتتد .طول و عرگ برت و طول ریشتته با خط کز
اندازهگیری شد .آنالیز آماری با نرمافزار  SASو مقای سه میانگینها با
آزمون دانکن انجام شد.
اندازهگیری میزان کلروفیل و کارتنوئید

میزان کلروف یل در برت بر استتتاو روش پیشتتتن هادی لی تن
تالر )1987(2با استفاده از استون  80درصد جهت است راج کلروفیل و
اندازهگیری جذب در طول موج های  663و  645و  470نانومتر انجام
شد (.)21
اندازه گیری پرولین

مواد و روشها
آزمایز در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصتتادفی
با تیمار کادمیم از منبد کلرید کادمیم در سه غلظت  ( 0شاهد) ،غلظت
 30میلیگرم در کیلوگرم و غلظت  60میلیگرم در کیلوگرم خاک ،دو
زمان برداشتتت با ستته تکرار به صتتورت کشتتت در گلدان و قرار دادن
گلدانها در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا
شد .با توجه به اینکه منابد آالینده مانند زهآبهای کارخانجات صن تی
که گاهأ درک شاورزی مورد ا ستفاده قرار میگیرند دارای مقادیر زیادی
کادمیم میباشتتد ( )16و ستتایر محققان ازغلظت های متفاوت کادمیم
حتی تا  250میلیگرم درکیلوگرم خاک استتتفاده نمودهاند ( ،)35در این
پژوهز از غلظتهای  30 ،0و  60استتتفاده گردید با توجه به بررستتی
م نابد و م طال ه م قاالت م تلف ،انت اب غل ظت ها ان جام گر فت در
1- Salaskar
2- Lichtenthaler
3- Bates

اندازهگیری پرولین با ا ستفاده از روش بیتس 3و همکاران ()1973
انجام گرفت .جذب نمونهها با استتتپکتروفتومتر در  520نانومتر قرائت
گردید و منحنی استتتاندارد آنها رستتم شتتد .برای بدستتت آوردن مقدار
پرولین ) (mg/g FWمیزان جذب قرائت شتتتده نمونهها را در فرمول
حاصل از منحنی قرار داده ،و در م ادله حاصل از منحنی استاندارد قرار
گرفته ،مقدار پرولین موجود در آنها محاسبه میشود (.)2
اندازهگیری ویتامین ث

میزان ویتامین ث 4با روش هرناندز5و همکاران ( )2006با ا ستفاده
از تیتراسیون دی کلروایندوفنل )DCIP( 6اندازهگیری شد (.)15

4- Vitamin c
5- Hernandez
6- 2,6,dichloroindophenol
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک مورد استفاده قبل از کشت
Table 1- Analysis of soil used before cultivation

هدایت
الکتریکی

اسیدیته

درصد مواد آلی

pH

Percent organic
matter

7.06

0.82

EC
)(dS/m-1

فسفر قابل

پتاس قابل

کادمیم خاک (قابل

جذب

جذب

بافت خاک

جذب)

)P (ave

)K (ave

Soil texture

)Soil cadmium (ave
()mg kg -1

()mg kg -1
لومیشنی

3

نشت الکترولیت و محتوای رطوبت نسبی

نشتتتت الکترولیت 1با استتتتفاده از روش ژائو2و همکاران ()1992
اندازهگیری شد (.)39
))Relative Permeability (%) = ((EC1-EC0) / (EC2-EC0
)×100

محتوای رطوبت نسبی برتها نیز طبق روش ریتچی 3و همکاران
( )1990اندازهگیری شد (.)30
% RWC = [ (Fw-Dw ) / (Tw-Dw) ]×100

اندازهگیری کادمیم گیاه و خاک

میزان کادمیم موجود در گیاه به روش هضم سه ا سید طبق روش
شارما4و همکاران ( )2007انجام شد (.)34
کادمیم قابل ا ست راج خاک به روش  DTPAطبق روش لیندزی
و نورول )1987(5اندازهگیری شد (.)20

نتایج و بحث
اثر کادمیم بر وزن تر و خشک

نتایج تجزیه واریانس داده ها در جدول  2نشتتتان میدهد که اثر
کادمیم ،زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر وزن تر ب ز زیرزمینی
در سطح احتمال یک درصد ( )P<0/01م نیدار شده است .جدول 5
مقایستتته میانگین اثر کادمیم را بر صتتتفات رویشتتتی ،فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی نشان میدهد .بیشترین وزن تر ب ز زیرزمینی مربوط به
تیمار شتتتاهد زمان دوم ی نی یک هفته پس از بلوغ تجاری (11/64
گرم) و کمترین وزن تر ب ز زیرزمینی مربوط به تیمار  60میلیگرم
در کیلوگرم کادمیم در زمان اول ی نی زمان بلوغ تجاری ( 3/54گرم)
میبا شد .بین شاهد زمان اول (بلوغ تجاری) و شاهد زمان دوم (یک
1- Electrolyte leakage
2- Zhao
3- Ritchie
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Sandy
Loam

0.17

هفته پس از بلوغ تجاری) با تیمار  30میلیگرم و  60میلیگرم اختالر
م نیداری وجود دارد .در تی مار  60میلیگرم نیز بین ز مان اول (بلوغ
تجاری) و زمان دوم (یک هفته پس از بلوغ تجاری) اختالر م نیداری
مشتتاهده نشتتد .کادمیم با اختالل در فتوستتنتز ،تنفس و متابولیستتم
نیتروژن در گیاهان منجر به کاهز رشد می شود که به دنبال آن توده
زنده کاهز مییابد .مش ص شده است که کاهز وزن ریشه و اندام
هوایی گیاهان لوبیا که تحت تنز کادمیم بودند به دلیل اختالل در
جذب عنا صر غذایی و آب میبا شد ( .)11ر شد ری شهها و و یفه آنها
به عنوان ستتتطوح جذب کننده آب و مواد غذایی ،به عوامل محیطی
زیادی ب ستگی دارد .تنز فلزات سنگین از جمله عوامل محدود کننده
ر شد ری شه ا ست که این نیز میتواند یکی از عوامل کاهز وزن تر و
خشتتک ریشتته باشتتد ( .)29نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول 2
ن شان میدهد که اثر کادمیم بر وزن خ شک ب ز زیرزمینی در سطح
احتمال یک در صد م نیدار شده ا ست .اثر زمان نیز در سطح احتمال
یک در صد م نیدار شده ا ست و اثر متقابل کادمیم و زمان در سطح
احتمال پنج درصد ) )P<0/05م نیدار شد .مقایسه میانگینها در وزن
خ شک ب ز زیرزمینی در جدول  5ن شان میدهد که بی شترین وزن
خشک ب ز زیرزمینی مربوط تیمار شاهد در زمان دوم ( 0/74گرم) و
کمترین وزن خ شک ب ز زیرزمینی مربوط به تیمار  60در زمان اول
( 0/28گرم) می باشتتتد .اولیورا 6و همکاران ( )1994بیان کردند که
غلظتهای باالی کادمیم باعث کاهز ماده خشک در ریشههای سویا
شد .و عملکرد ماده خ شک با افزایز سطوح کادمیم کاهز پیدا کرد
( .)27نتایج تجزیه دادهها در جدول  2نشتتان میدهد که اثر کادمیم بر
وزن تر برت در سطح احتمال یک درصد م نیدار شده است .اثر زمان
و اثر متقابل کادمیم و زمان بر وزن تر برت م نیدار نشتتد .بیشتتترین
وزن تر برت در جدول  5مربوط به شتتاهد در زمان دوم ( 3/13گرم) و
کمترین وزن تر برت مربوط به تی مار  60در ز مان اول ( 1/9گرم)
4- Sharma
5- Lindsay, Norvell
6- Oliveira
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میباشد .نتایج تجزیه داده ها در جدول  2نشان میدهد که اثر کادمیم
بر وزن خ شک برت در سطح احتمال یک در صد م نیدار شده ا ست.
اثر زمان در ستتطح احتمال پنج درصتتد م نیدار شتتد ولی اثر متقابل
کادمیم و زمان بر وزن خشتتتک برت م نیدار نشتتتد .بیشتتتترین وزن
خشتتک برت در جدول  5مربوط به شتتاهد زمان دوم ( 0/353گرم) و
کمترین وزن خشک برت ( 0/137گرم) میباشد .کادمیم باعث کاهز
ف الیت هورمون سیتوکنین می شود که تأثیر بسزایی در تکثیر سلول و
رشتتد گیاه دارد ( .)23کاهز زیتوده گیاه در اثر ستتمیت کادمیم پیامد
مستقیم کاهز سنتز کلروفیل و فتوسنتز است (.)22
اثر کادمیم بر ویژگیهای برگ

نتایج تجزیه واریانس داده ها در جدول  2نشتتتان میدهد که اثر
کادمیم بر سطح برت در سطح احتمال یک درصد م نیدار شده است.
اثر زمان بر ستتطح برت م نیدار نشتتد و اثر متقابل کادمیم و زمان در
سطح احتمال یک در صد م نیدار شده ا ست .سطح برت تربچه در
شتتتاهد زمان دوم ( 148/56ستتتانتیمتر مربد) نستتتبت به زمان اول

( 134/12سانتیمتر مربد) افزایز دا شته ا ست .در جدول  5م شاهده
می شود که در غلظت  30بین زمانهای اول ( 90/53سانتیمتر مربد)
و دوم ( 83/85سانتیمتر مربد) اختالر م نیدار نبوده ا ست .کمترین
سطح برت مت لق به غلظت  60در زمان دوم ( 70/26سانتیمتر مربد)
میباشد .نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول  2نشان میدهد که اثر
کادمیم بر ت داد برت در سطح احتمال یک در صد م نیدار شده ا ست
و اثر زمان در ستتطح احتمال پنج درصتتد م نیدار شتتد ولی اثر متقابل
کادمیم و زمان بر ت داد برت م نیدار نشد .در جدول  5بیشترین ت داد
برت مت لق به شتتتاهد زمان دوم ( 5عدد) و کمترین ت داد برت مت لق
به تیمار  60زمان اول میباشد .نتایج حاصل از تجزیه دادهها در جدول
 3نشتتتان میدهد اثر کادمیم روی طول برت در ست تطح احتمال یک
درصتتد م نیدار شتتده استتت .اثر زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر
طول برت م نیدار نشد .کادمیم طول برت را کاهز میدهد بیشترین
طول برت مت لق به شتتاهد در زمان دوم ( 5/9ستتانتیمتر) و کمترین
طول برت مت لق به تیمار  60زمان اول ( 3/9ستتانتی متر) میباشتتد.
کادمیم عرگ برت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیم بر صفات رویشی
Table 2- Analysis of variance effect cadmium for vegetative traits

میانگین مربعات ()MS
تعداد

سطح برگ

وزن خشک

وزن تر

وزن تر

(سانتیمتر

وزن خشک

مربع)

برگ

Leaf area
)(cm2

Leaf dry
)weight (g

38.17ns

0.00031ns

0.11 ns

*4.38
*

**7435.4

**0.071

**3.16

**0.18

*1.38

2.6 ns

*0.0014

0.19ns

**0.024

**13.71

**264.8

0.0004 ns

0.06 ns

*0.014

**10.39

**10.39

23.26

0.00028

0.04

0.0019

0.44

0.44

4.7

8.1

8.84

9.52

11.12

11.12

برگ
Leaf
numb
er
0.055
ns

0.055
ns

0.18

وزن تر برگ

بخش

بخش

بخش

درجه آزادی

منابع تغییر

Leaf fresh
)weight (g

زیرزمینی

زیرزمینی

زیرزمینی

Root dry
)weight (g

Root fresh
)weight (g

Root fresh
)weight (g

Degrees of
Freedom

Sources
change

0.0012 ns

0.48 ns

0.48 ns

2

بلوک

**52.16

**52.16

2

**13.71

1

2

کادمیم
Cadmium

زمان
Time

کادمیم×زمان

10
17

9.9

Blok

* ** ،و  nsبه ترتیب م نیدار در سطح  %1 ،%5و غیر م نیدار
*and ns means significant at 1%, 5% and non-significant respectively ** ,

Cadmium
× Time

خطا
Error

کل
Total
(CVضریب

تغییرات)
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 نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیم روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی-3 جدول
Table 3- Analysis of variance effect cadmium on vegetative and physiological traits

)MS( میانگین مربعات
طول ریشه

طول برگ

منابع تغییر

درجه آزادی

عرض برگ

Sources
change

Degrees of
Freedom

Leaf
length
(cm)

Leaf width
(cm)

بلوک

2

0.13ns

2

نشت الکترولیت

)(سانتیمتر

محتوای
رطوبت نسبی

Root
length
(cm)

Electrolyte
leakage

0.0038 ns

0.58 ns

1.52 ns

18.2 ns

3.9**

4.13**

31**

255.3**

142.32**

1

0.4 ns

0.43**

2.5*

43.43 ns

21.29 ns

2

0.21 ns

0.2*

1.99*

14.7 ns

1.5 ns

10

0.21

0.03

0.46

12.62

7.1

10

6.14

7.5

18.8

3.4

Blok

کادمیم
Cadmium

زمان
Time

Relative
humidity

کادمیم×زمان
Cadmium
Time ×

خطا
Error

کل

17

Total
(ضریبCV

)تغییرات

 و غیر م نیدار%1 ،%5  به ترتیب م نیدار در سطحns  ** و،*
and ns means significant at 1%, 5% and non-significant respectively ** ,*

 نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم بر صفات بیوشیمیایی-4 جدول
Table 4- Analysis of variance effect cadmium on biochemical traits

)MS( میانگین مربعات
منابع
تغییر
Sources
change

بلوک
Blok

کادمیم
Cadmium

زمان
Time

کادمیم×زما
ن
Cadmium
×Time

خطا
Error

کل
Total
CV (ضریب

)تغییرات

درجه

ویتامین

کادمیم

ث

بخش

Vitamin
C

هوایی
Cd shoot

1.95 ns

2.5ns

1.63**

2530.7
**

0.21 ns

0.19 ns

کلروفیل

کلروفیلa

کلروفیلb

Degrees
of
Freedom

Chlorophy
ll a

Chlorop
hyll b

2

0.02 ns

0.02 ns

0.015 ns

0.06 ns

2

24.69**

3.98**

48.4**

0.03 ns

آزادی

1

0.07

کل
Chlorop
hyll total

کارتنوئید

پرولین

Cartono
eid

Prolin
e

کادمیم
بخش زمینی

کادمیم قابل
جذب خاک

Cd root

Soil Cd
(ave)

6.36 ns

6.7 ns

0.14 ns

66.82**

6324.3**

2446/4**

390.45**

1.71 ns

0.01 ns

1.61 ns

1.42 ns

1.11**

12.5**

3.6ns

38/78*

26/45**

0.96**

1.97

7.01

1.72

0.056

7.2

5.4

3.7

2.72

ns

2

0.2 ns

0.22 ns

0.83*

0.29 ns

10

0.12

0.1

0.18

0.11

8.98

24.4

8.27

26.7

1.5

17
4.5

 و غیر م نیدار%1 ،%5  به ترتیب م نیدار در سطحns  ** و،*
and ns means significant at 1%, 5% and non-significant respectively ** ,*
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 فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، مقایسه میانگین اثر کادمیم بر صفات رویشی-5 جدول
Table 5- The Average comparison of the effect of cadmium on vegetative, physiological and biochemical traits
)غلظت کادمیم (میلیگرم در کیلوگرم خاک
Soil cadmium (ave)
)mg kg -1(
60

( (شاهد0

30

)Control)
زمان برداشت

زمان برداشت

اول

دوم

Second
harvest time

Firth
harvest
time

Second
harvest
time

Firth
harvest time

5.33c

4.89c

11.64a

6.87b

)وزن تر ب ز زیرزمینی (گرم
)وزن خشک ب ز زیرزمینی (گرم

زمان برداشت

زمان برداشت

زمان برداشت

دوم

اول

دوم

Second harvest
time

Firth harvest
time

3.56d

3.54d

زمان برداشت
اول

صفات اندازه گیری شده
Measured traits

Fresh weights (g)

0.31a

0.28

0.44a

0.43a

0.74a

0.55a

2.06c

1.90c

2.25

2.23c

3.56a

3.13b

0.137cd

0.130d

0.166c

0.156cd

0.353a

0.316b

70.26e

80.33d

83.85cd

90.53c

148.56a

134.12b

4.0cd

3.3d

4.3bc

4.0cd

5.6a

5.0ab

4.0c

3.9c

4.3bc

4.2c

5.9a

5.1ab

2.4c

2.3c

2.5c

2.4c

4.2a

3.5b

)عرگ برت(سانتیمتر
)طول ریشه (سانتیمتر

Dry weights (g)

)وزن تر برت (گرم
Leaf fresh weight (g)

)وزن خشک برت (گرم
Leaf dry weight (g)

)سطح برت (سانتیمتر مربد
Leaf area (cm2)

ت داد برت
Leaf number

)طول برت (سانتیمتر
Length leaf (cm)
Width leaf (cm)

7.0d

6.9d

8.6c

8.4c

12.5a

10.4b

28.2a

21.5b

20.6b

18.6bc

12.2cd

11.5d

71.80c

74.30c

75.70c

76.70bc

81.15ab

84.16a

$2.27c

2.70bc

2.80bc

3.03b

6.34

6.05a

0.5c

0.9bc

0.9bc

1.2b

2.4a

2.0a

2.82c

3.57bc

3.70b

4.24b

8.77a

8.14a

)کلروفیل کل( میلیگرم در گرم

1.75ab

)کارتنوئید(میلیگرم در گرم
)پرولین (میلیگرم در گرم

0.84c

1.15bc

0.67c

1.26bc

2.02a

48.8a

47.3a

29.8b

26.8c

5.7e

8.3d

15.9c
71.57a

17.0bc
68.08ab

18.6b
65.92b

19.2b
64.92b

24.0a
8.37d

22.2a
14.66c

Root length (cm)

درصد نشت الکترولیت
Electrolyte leakage (%)

درصد محتوای رطوبت نسبی
Relative humidity (%)
) (میلیگرم در گرمaکلروفیل
Chlorophyll a (mg/g)
) (میلیگرم در گرمbکلروفیل
Chlorophyll b (mg/g)
Chlorophyll total
Cartonoeid (mg/g)
Proline (mg/g)

)گرم100 ویتامین ث هیپوکوتیل (میلی گرم در
Vitamin C (mg/100 g)

) mg/kg( غلظت کادمیم در ب ز هوایی
52.9a

52.7 a

42.4b

37.5c

11.5 e

15.0d

Cd of aerial part
) mg/kg(

) mg/kg( غلظت کادمیم در ب ز زیرزمینی
Cd of underground part
) mg/kg(

) mg/kg( غلظت کادمیم خاک ب د از کشت
15.38b

16.8a

10.28c

10.34c

0.15d

0.16d

Soil Cd after cultivation
)mg/kg(

 از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالر م نیدار دارند،ارقامی که دارای حرر غیرمشترک در یک ردیف هستند
Rows with the non-same letters have significance difference at the five percent probability level

تأثیركادمیم بر صفات رویشی ،شاخصهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تربچه نقلی ...

اثر کادمیم بر نشت الکترولیت و محتوای رطوبت نسبی

نتایج تجزیه واریانس در جدول  3نشتتان میدهد که اثر کادمیم بر
ن شت الکترولیت در سطح احتمال یک در صد و اثر زمان و اثر متقابل
کادمیم و زمان بر ن شت الکترولیت م نیدار ن شد .شکل  1ن شان می
دهد که کادمیم و نشتتت الکترولیت یک رابطه مثبتی را با هم نشتتان
میدهند ،بدین صتتورت که با افزایز غلظت کادمیم نشتتت الکترولیت
افزایز یافته ا ست بی شترین در صد ن شت مت لق به تیمار 60زمان دوم
( )28/2و کمترین نشتتتت الکترولیت مت لق به شتتتاهد در زمان اول
( )11/5میبا شد .کادمیم با افزایز پراک سیدا سیون لیپید و تولید گونه
های ف ال اکستتتیژن ،زوال غشتتتاها را فراهم مینماید ( .)17کادمیم
همانند دیگر فلزات شتتتباهت بستتتیار زیادی با لیگاندهای نیتروژن و
ستتتولفور پروتئین ها دارد پس با تشتتتکیل پیوند با پروتئین ها موجب
ت ریب کانالهای یونی و ن شت یونی میگردد ( .)24اثر کلرید کادمیم
بر محتوای رطوبت نستتبی در جدول  3در ستتطح احتمال یک درصتتد
م نیدار شتتده استتت .اثر زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر محتوای
رطوبت نستتبی م نیدار نشتتد .شتتکل  2نشتتان میدهد که کادمیم بر
محتوای رطوبت ن سبی ( (RWCتأثیر گذا شته ا ست .و باعث کاهز
آن شده است بیشترین مقدار به سطح شاهد زمان اول ( 84/16درصد)
و کمترین میزان محتوای رطوبت نسبی به سطح  60زمان دوم (71/8
درصتتد) ت لق یافت .کاهز تورژستتانس ستتلولی موجب به هم خوردن
توازن آبی در گیاهان میشتتتود .کاهز جذب آب در تیمار کادمیم به
علت محدودیت در ر شد ری شهها میبا شد .در تیمار کادمیم (،(RWC
پتانستتیل آب و پتانستتیل فشتتار برت کاهز مییابد .کاهز پتانس تیل
فشار برت میتواند در نتیجه به هم خوردن تنظیم اسمزی باشد و این
یک مکانیزم برای حفظ توازن آب در مواقد کمبود آب میباشد (.)37
اثر کادمیم بر کلروفیل و کارتنوئید

کادمیم کلروف یل  aو  bو کل و میزان کارتنوئ ید ها را به طور
م نیداری کاهز داده استتتت .و مقدار کلروفیل  bکاهز بیشتتتتری
نستتتبت به کلروفیل  aداشتتتته استتتت که مطابق با یافتههای چن 1و
همکاران ( )2010در دو گیاه پاچیو 2و خردل میباشد ( .)6نتایج تجزیه
واریانس در جدول  4نشتتتان میدهد کادمیم اثر م نیداری بر میزان
کلروفیل  aدر سطح احتمال یک در صد دا شته ا ست .اثر زمان و اثر
متقابل کادمیم و زمان بر میزان کلروفیل  aم نیدار نشتتد .در جدول 5
بیشتتترین میزان کلروفیل  aمربوط به شتتاهد زمان دوم ( 6/3میلیگرم
در گرم) و کمترین میزان کلروف یل  aمربوط به تی مار  60ز مان دوم
( 2/27میلیگرم در گرم) میباشد .در جدول  4مشاهده میشود کادمیم
1- Chen
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اثر م نی داری در سطح احتمال یک درصد بر میزان کلروفیل  bداشته
استتتت .اثر زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر کلروفیل  bم نیدار
نشتتد .بیشتتترین میزان کلروفیل  bمت لق به شتتاهد در زمان دوم (2/4
میلیگرم در گرم) و کمترین میزان کلروفیل  0/5( bمیلیگرم در گرم)
در تیمار  60در زمان دوم میباشتتتد .در جدول  4مشتتتاهده میشتتتود
کادمیم اثر م نیداری در سطح احتمال یک در صد بر میزان کلروفیل
کل داشتتته استتت .اثر زمان بر کلروفیل کل م نیدار نشتتد .اثر متقابل
کادمیم و زمان بر کلروفیل کل در سطح احتمال  5درصد م نیدار شد.
شتتکل  3نشتتان میدهد که بیشتتترین میزان کلروفیل کل مربوط به
شاهد زمان اول ( 8/7میلیگرم در گرم) و کمترین میزان کلروفیل کل
مربوط به تی مار  60ز مان دوم ( 2/82میلیگرم در گرم) می باشتتتد.
کادمیم تشتتتکیل کلروفیل را از طریق کاهز جذب آهن و منیزیم کم
میکند ( 12و  .)18ممکن استتتت کادمیم جایگزین منیزیم در مولکول
کلروفیل شتتتود ( .)10کاهز ذخیره کلروفیل در برتها به علت مهار
مراحل م تلف بیوستتنتز کلروفیل استتت ( .)14مهار بیوستتنتز کلروفیل
احتماالا به وا سطه مهار سنتز  –δآمینولوولینک ا سید و مهار ت شکیل
پروتوکلروفیلید ردکتاز میباشتتتد ( .)37کادمیم با کاهز ف الیت آنزیم
پروتوکلروفیلید ردوکتاز از طریق تأثیر بر گروههای ستتتولفیدریل باعث
کمتر شتدن تولید استید -5آمینولوولینیک ( )ALAمیشتود استید -5
آمینولوولینیک یک پیز ماده برای حلقه تتراپیرول موجود در ساختمان
کلروفیل استت ( .)26نتایج تجزیه واریانس در جدول  4نشتان میدهد
کادمیم اثر م نیداری در ستتتطح احتمال یک درصتتتد بر کارتنوئیدها
داشتتتته استتتت .اثر زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر کارتنوئیدها
م نیدار ن شد .شکل  4ن شان میدهد که کادمیم میزان کارتنوئیدها را
کم میکند به طوریکه بیشتتترین میزان کارتنوئیدها مربوط به شتتاهد
زمان دوم ( 2/02میلیگرم در گرم) و کمترین میزان کارتنوئیدها (0/84
میلیگرم در گرم) می باشتتتد .م قدار کارتنوئیدها ت حت تنز کادمیم
کاهز می یابد .کاهز آنها به دلیل فرونشتتتانی غیرفتوشتتتیمیایی
کلروفیلهای برانگی ته است که توسط کاروتنوئیدها انجام و در نتیجه
بر هم ری تن ستتاختارشتتان میگردد .کاروتنوئیدها در ستتمیت زدایی
کلروفیل برانگی ته ستتهتایی نقز دارند .کاروتنوئیدها در چند ستتطح
باعث کاهز اثرات ستتتمی رادیکالهای آزاد می شتتتوند که از جمله
واکنز با کلروفیل برانگی ته برای ممان ت از تشتتتکیل رادیکال های
ف ال اکستتیژن استتت .کارتنوئیدها به عنوان یک ستتیستتتم حفا تی در
برابر تنز اکسیداتیو القا شده از بین میروند (.)31
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اثر کادمیم بر میزان پرولین ،ویتامین ث هیپوکوتیل

در جدول  4مشتتاهده می شتتود اثر کادمیم روی پرولین در ستتطح
احتمال یک درصتتد م نیدار شتتده استتت .اثر زمان بر میزان پرولین
م نیدار نشتتتد .اثر متقابل کادمیم و زمان بر میزان پرولین در ستتتطح
احتمال یک درصتتتد م نیدار شتتتده استتتت .میزان پرولین تحت تأثیر
کادمیم افزایز نشتتان داده استتت (شتتکل  .)5بیشتتترین میزان پرولین
مربوط تی مار 60ز مان دوم ( 48/8میلیگرم در گرم) و کمترین میزان
پرولین مربوط به شتتاهد زمان دوم ( 5/7میلیگرم در گرم) میباشتتد.
افزایز مقدار پرولین بر اثر تنز کادمیم احتماالا به عنوان مستتتیری
برای حفظ انرژی استتت که از طریق بازدارندگی رشتتد ریشتته توستتط
ف الیت آنزیم پراک سیداز موجود در دیواره های سلولی صورت میگیرد
( .)7پرولین در ت دیل تنزهای محیطی ،از جمله تنز فلزات سنگین
نقز مهمی را ایفا میکند پرولین احتماال در ستتتلول های تحت تنز
نقز آنتی اک سیدانی دارد ( .)40همچنین م لوم شده ا ست که پرولین
تأثیر ک ندکن ندگی یون ها روی آنزیم ها را کاهز مید هد و با عث
افزایز و پا یداری آنزیم ها در د ما های باال میشتتتود ( .)38در واقد
پرولین به عنوان یک محافظ شتتتیمیایی باعث پایداری فرم طبی ی
پروتئینها شده و از بهم خوردن شکل طبی ی ترکیبات آنزیمی ممان ت
مینماید ( .)33جدول  4نشتتتان میدهد که کادمیم اثر م نیداری بر
ویتامین ث هیپوکوتیل در سطح احتمال یک در صد دا شته ا ست .اثر
زمان و اثر متقابل کادمیم و زمان بر میزان ویتامین ث م نیدار نشتتد.
کادمیم میزان ویتامین ث را کاهز میدهد .شکل  6نشان میدهد که
بی شترین ویتامین ث مربوط به شاهد زمان دوم ( 24میلیگرم در صد
گرم) می باشتتتد و کمترین میزان ویتامین ث مربوط به تیمار 60زمان
دوم ( 15/9میلیگرم در صد گرم) میبا شد .در تنز کادمیم گلوتاتیون
وارد مستتیر ستتنتز فیتوکالتینها میشتتود بنابراین ستتوبستتترا برای
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آ سکوربات کاهز مییابد .دلیل دیگر برای کاهز ا سید آ سکوربیک،
کاهز ف الیت آنزیمهای درگیر در اکسید و احیا آسکوربات میباشد (8
و  .)9کاهز در مقدار اسید آسکوربیک ممکن است به علت سنتز کم
آن ،مصرر سرید آن یا کاهز نسبت اکسید و احیا آن باشد (.)5
تجمع کادمیم در بخش هوایی و زمینی

در جدول  4م شاهده می شود که کادمیم اثر م نیداری در سطح
احتمال یک درصتتد در ب ز هوایی و ب ز زمینی داشتتته استتت .اثر
زمان در غلظت کادمیم ب ز هوایی و ب ز زمینی م نیدار ن شد .اثر
متقابل کادمیم و زمان در ب ز هوایی در سطح احتمال  5درصد و در
ب ز زمینی در سطح احتمال یک درصد م نیدار شد .جدول  5نشان
مید هد که در تی مار  60کادمیم بیشتتتترین تجمد کادمیم در ب ز
هوایی ( 71/57میلی گرم در کیلوگرم) و در ب ز زمینی (52/9
میلیگرم در کیلوگرم) در زمان دوم برداشت میباشد.

نتیجهگیری
کتتاربرد غلظتتتهتتای متفتتاوت کتتادمیم ویژگیهتتای رویشتتتی،
فیزیولوژیکی و بیوشتتتیم یایی را ت حت تأثیر قرار مید هد .با افزایز
غلظت کادمیم در خاک میزان تجمد کادمیم در گیاه افزایز می یابد.
افزایز غلظت کادمیم باعث افزایز ن شت الکترولیت و غلظت پرولین
و کاهز محتوای رطوبت ن سبی ،کلروفیل ،ویتامین ث تربچه شد .به
عالوه باعث کاهز عملکرد از جمله وزن تر و خشتتک ،طول ریشتته،
سطح برت ،طول و عرگ برت و ت داد برتهای تربچه شد .همچنین
اثرات ت ریبی بر ویژگی های رویشتتتی ،فیزیولوژیکی و بیوشتتتیمیایی
تربچه یک هفته پس از بلوغ تجاری بی شتر از زمان اول (بلوغ تجاری)
بود .بنابراین در مدیریت استفاده از کودهای فسفره حاوی کادمیم برای
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Effect of Cadmium on Vegetative Traits, Physiological and Biochemical Indexes
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Introduction: Among wide variety of soil pollutants including heavy metals, acidic precipitation and other
toxicants, the importance of heavy metals due to their pollution capacity has received growing attention in recent
years. Heavy metals are important environmental pollutants and their toxicity is a problem of increasing
significance for ecological, evolutionary, nutritional, and environmental reasons. Of all non-essential heavy
metals, cadmium (Cd) is perhaps the metal that has attracted the most attention in soil science and plant nutrition
due to its potential toxicity to humans, and also its relative mobility in the soil–plant system. The uptake of ions
takes place in competition with that of elements such as Zn, P, Cl–, Ca, and Cu. Soil, environmental, and
management factors impact the amount of Cd accumulated in plants (Hart et al., 1998). Much of the Cd taken up
by plants is retained in the roots, but a portion is translocated to the aerial portions of the plant and into the seed.
The amount of Cd accumulated and translocated in plants varies with species and with cultivars within species.
Cd toxicity causes inhibition and abnormalities of general growth in many plant species. After long-term exposure
to Cd, roots are mucilaginous, browning, and decomposing; reduction of shoots and root elongation, rolling of
leaves, and chlorosis can occur. Cd was found to inhibit lateral root formation while the main root became brown,
rigid, and twisted. The changes in the leaf included alterations in chloroplast ultrastructure, low contents of
chlorophylls, which caused chlorosis, and restricted activity of photosynthesis. Radish (Raphanus sativus) is a root
vegetable grown and consumed all over the world and is considered as a part of the human diet, even though it is
not common among some populations. Usually, people eat radishes raw as a crunchy vegetable, mainly in salad,
while it also appears in many European dishes. Some people, at least in the Middle East, prefer to drink its juice
in pursuit of certain health benefits. Radishes have different skin colors (red, purple, black, yellow, and white
through pink), while its flesh is typically white. In addition, the edible root of radish varies in its flavor, size, and
length throughout the world.
Materials and Methods: In this study, we investigated the influence of Cd application rates on vegetative
parameters, and physiological and biological indexes of radish. The experimental design was a factorial with
randomized block with two treatments and three replications carried out at the Research Farm of College of
Agriculture, Shahid Chamran University. Treatments included three rates of Cd application of 0 (control), 30 and
60 mg kg-1, and two harvesting dates of commercial maturity (CM) and a week after CM, hereafter referred to as
1st and 2nd harvesting dates. Measurements included vegetative parameters such as wet and dry weights, leaf area,
length and width of leaves, leaf numbers and root length. Physiological indexes of electrolyte leakage and relative
humidity, and biochemical indexes of chlorophyll a, b and total, Cartonoeid, Proline and vitamin C were also
determined.
Results and Discussion: The results indicated that the Cd application reduced all of the vegetative parameters.
Application of 60 mg kg-1 of Cd increased the electrolyte leakage by 28.2% and Proline concentration by 48.8 mg
g-1. Cd application increased the relative humidity. All biochemical indexes decreased as the Cd application rates
increased. The maximum concentration of Cd in plant was observed at 60 mg kg-1 Cd contamination. It seems that
decrease of physiological indices due to increased Cd concentration reduced the growth properties.
Conclusion: Application of different Cd concentrations affected the vegetative, physiological and biochemical
properties. By increasing Cd concentration of soil, the Cd accumulation in the plant increased. Increasing the Cd
concentration increased the electrolyte leakage and proline concentration and reduced the content of relative
humidity, chlorophyll, vitamin C in radish. In addition, it decreased yield including fresh and dry weights, root
length, leaf area, leaf length and width, and number of radish leaves. Further, the effects of degradation on
vegetative, physiological and biochemical characteristics of radish were one week after commercial maturity more
than the first time (commercial maturity). Therefore, the phosphorus-containing Cd for the cultivation of
1 and 2- Former M.Sc. Student and Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran Unicersity of Ahvaz
(*- Corresponding Author Email: eftekhari_9t@yahoo.com)
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vegetables, especially tubers, such as radishes, as well as harvest management, should be carefully applied.
Keywords: Cd, Physiological indexes, Proline
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