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  چکیده
شود و باعث اثرات کادمیم از جمله عناصر سنگین و مخرب در محیط زیست می باشد که از طریق مختلفی وارد محیط زیست می

گیاه پاالیی روشی براي پاکسازي خاك و سیستم هاي آبی از فلزات . مضري در گیاهان از جمله کاهش رشد و عملکرد گیاهان می شود
تیمار گیاه لیف  3این آزمایش با . در این آزمایش با روش ارگانیک اثر گیاه لیف در کاهش اثرات مضر کادمیوم بررسی شد. سنگین است

. میکروموالر بر گیاه خیار در شرایط هیدروپونیک انجام شده است 7میلی گرم در لیتر در حضور کادمیم  4و   2، 0شده با غلظت  پودر
که لیف نتوانسته خصوصیات کمی گیاه خیار را در شرایط تنش بهبود بخشد و حتی وزن تر و خشک ریشه و شاخساره  نتایج نشان داد

لیف باعث کاهش غلظت . ولی خصوصیات فتوسنتزي گیاه را بهبود بخشیده است. ش یافته استو حجم ریشه در حضور لیف کاه
در زمینه اثرات لیف در کاهش تنش کادمیم در کشت هیدروپونیک تحقیق زیادي نشده است و نیاز به تحقیق و . کادمیوم خیار شد

 .  بررسی بیشتري است
  فتوسنتز، کادمیم، لیف: کلمات کلیدي

 
   مقدمه
 .آب می شوند منابع آلودگی باعث و تولید کشاورزي و صنعتی و شهري عمده فعالیتهاي نتیجه در که کادمیم جمله از سنگین عناصر

 رشد منطقه سلولهاي و رشد مریستمی منطقه سلولهاي تقسیم از کادمیم حقیقت درحضور کادمیم رشد گیاه کاهش می یابد، در
 دیگر دالیل از میتواند سلول طولی رشد منطقه واقع در سلولهاي دیواره شدن چوبی و زودرس تمایز طرف دیگر از .کندمی جلوگیري

میوه این گیاه صاف و . است% 10و لیگین % 30، همی سلولز % 60لیف یکی از مواد گیاهی متشکل از سلولز). 1(باشد  کاهش رشد
مدت زمان باال عاري از یخبندان در زمان رشد نیاز دارد و یک این گیاه نیمه گرمسیري به دماي باال و ) 7(استوانه اي شکل است 
کاهش  بررسی حاضر تحقیق از روش هاي مختلفی براي کاهش اثرات تنش کادمیم انچام شده است و هدف. سبزي فصل گرم است

در کشت  فیزیولوژي خیار و مورفولوژي صفات از تعدادي عنصر بر این تأثیر نیز و کادمیم با استفاده از گیاه لیف سمی اثرات عنصر
  .باشدهیدروپونیک می

  
  ها  مواد و روش

 17به  25این آزمایش در شرایط کنترل شده گلخانه هاي بخش علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان با متوسط دماي شب به روز 
به  2در محیط کشت ورمی کوالیت و پرلیت با نسبت حجمی  Cucumis sativus c.v.4200بذرهاي خیار . درجه سانتی گراد انجام شد

تنش کادمیم بوسیله کلرید کادمیم با غلظت . برگه شد به محیط کشت هیدروپونیک انتقال یافت 3 -2زمانی که گیاهان . کشت شد 1
 6پس از  .ر لیتر اضافه شدگرم دمیلی 4و  2، 0هاي مختلف پودر لیف آسیاب شده به میزان غلظت. میلی گرم در لیتر اعمال شد 7

صفات فتوسنتزي از جمله . گیري شداندازه محتواي کلروفیل ،وزن تر میوه ،تعداد میوه ،حجم ریشهو سپس هفته گیاهان برداشت شده 
   .و غلظت کادمیوم تعیین شداي درون روزنه CO2میزان تعرق و میزان  ،میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ

 
  گیرينتیجه

لیف  4و  2داري نسبت به شاهد کاهش یافت و بین غلظت هاي افزایش غلظت لیف در حضور کادمیوم حجم ریشه به طور معنیبا 
  ).1جدول( و عدم حضور لیف مشاهده شد  7تفاوت معنی داري مشاهده نشد بیشترین حجم ریشه در تیمار کادمیم 

گرم لیف مشاهده میلی 2داري با تیمار چند تفاوت معنی مشاهده شد هر 7گرم لیف و کادمیم میلی 4کمترین وزن تر ریشه در تیمار 
درصد  50میلی گرم لیف مشاهده شد   4کمترین وزن تر شاخساره در تیمار . درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت 40نشد ولی 

داري بر قرار نگرفته و لیف اثر معنی هاي مختلف لیفوزن خشک ریشه تحت تاثیر غلظت ).1جدول( نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت 
 .میلی گرم لیف مشاهده شد 4در حضور  7کمترین وزن خشک شاخساره در تیمار کادمیم . این شاخص در حضور کادمیم نداشته است
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اهده همچنین کمترین وزن میوه در همین تیمار مش. میلی گرم لیف مشاهده شد 2در حضور  7کمترین تعداد میوه در تیمار کادمیم 
  ).1جدول( شد 

  
  گرم بر لیتر کادمیوممیلی 7خصوصیات کمی  خیار در حضور غلظتهاي مختلف لیف در تنش . 1جدول 

حجم   لیف
  )مترمکعب(ریشه

( وزن تر ریشه
  )گرم

وزن تر 
  )گرم(شاخساره

وزن خشک 
  )گرم(ریشه

وزن خشک 
  )گرم(شاخساره

تعداد 
  میوه

وزن 
  )گرم(میوه

میزان 
  کادمیم

7 کادمیم+ 0لیف   11a 53/14 a 43/16 a 32/0 a 7/1 a 7a 76/2 a 0 
7کادمیم + 2لیف   7b 52/4 b 06/11 ab 35/0 a 2/1 b 2c 44/0 b 17/0  
7کادمیم : 4لیف   6b 52/2 b 95/7 b 25/0 a 85/0 b 5/4 b 2a 09/0  

  
تاثیر تیمار لیف قرار گرفته و با اي نیز تحت هدایت روزنه .داري با افزودن لیف به محیط کشت افزایش یافتنرخ فتوسنتز به طور معنی

اي با افزایش غلظت لیف در حضور کادمیم کاهش یافته است اکسیدکربن درون روزنهغلظت دي. افزایش غلظت لیف افزایش یافته است
- ن اندازهزما 3کلروفیل گیاه در ). 2جدول( بود  7گرم در حضور کادمیم میلی 2اکسیدکربن در تیمار لیف و کمترین میزان غلظت دي

گیري با افزایش غلظت لیف میزان گیري شد میزان کلروفیل در مرحله اول و دوم در حضور لیف کاهش یافت و در مرحله سوم اندازه
  .کلروفیل افزایش یافت

  
  گرم بر لیتر کادمیوممیلی 7هاي مختلف لیف در تنش خصوصیات فتوسنتزي خیار در حضور غلظت .2جدول 

 فتوسنتز  لیف
بر  CO2 میکرومول (

  )متر مربع بر ثانیه

  هدایت روزنه اي
میلی مول بر (

  )متر مربع بر ثانیه

ون رد CO2غلظت 
  ايروزنه

  )میکرومول بر مول(

کلروفیل پس از 
  هفته 1

کلروفیل 
 2پس از 
  هفته

کلروفیل پس 
  هفته 3از 

27/0  7کادمیم + 0لیف  b 01/0 b 486a 45/164 a 55/185 a 10/145 b 
06/5  7کادمیم + 2لیف  a 03/0 a 248b 95/135 b 15/182 a 15/155 ab 
92/2  7کادمیم : 4لیف  a 05/0 a 288b 55/154 ab 05/168 a 05/167 a 

  
این جذب کننده قادر به جذب نیکل، روي . گیاه لیف به عنوان یک جذب کننده دیگر فلز کادمیم از محیط آب معرفی می شود

در این آزمایش نیز مشاهده شد گیاه لیف جهت ) 7( باشدمی 5زمانی که اسیدیته محیط پاالدیم، و مس در محیط مایع و جامد 
  . پاالیش کادمیوم به عنوان یک روش زیستی قابل استفاده است هر چند آزمایشات بیشتري جهت بررسی دقیقتر مکانیزم آن نیاز است
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