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ABSTRACT
The entry of heavy metals into the soil through fertilizers increases the risk of their transfer to
the food chain by changing the pattern of cation accumulation in the plant under the water
deficiency. In order to investigate the accumulation of cadmium, copper, and iron by barley,
an experiment was conducted as a randomized complete block design with three water
deficiency levels (irrigation at 100 (control), 75, and 50% of field capacity) and four sampling
stages (each 15 days) in three repetitions in Jiroft region in 2018 and 2019. After harvest, the
reduction of soil cadmium, copper, and iron concentrations were 52, 63, and 23%, respectively.
Their concentrations in plant shoots were 66, 85, and 96% lower than the ones in roots,
respectively. With increasing water deficit, the concentration of residual iron in the soil and
shoots increased, and the concentration of copper in soil decreased and increased in roots and
shoots, while the cadmium decreased in plant and soil. Copper root accumulation index was
higher than one and increased with increasing water deficiency levels, with a significant
difference of 6.82 times compared to the control. In the multivariate regression model of
growth rate in growth periods, the largest share in explaining the variance of indices belonged
to growth rates in the third and fourth fifteen-day periods. According to the regression between
growth rate and the indices, with increasing growth rate, the copper accumulation index of
roots (β = -0.97) decreased and the translocation index for cadmium (β = 0.83) and copper (β
=0.86) increased and for iron (β = -0.94) decreased linearly. In conclusion, under drought
stress, none of the studied metals accumulated in the shoots. Although, the concentration of
copper in the roots increased 3.31 times as compared to the soil, this increase did not lead any
toxicity risk in the shoots.
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چکیده

نوع مقاله :مقالة پژوهشی

ورود فلزات سنگین به خاک از طریق کودهای شیمیایی و آلی ،ریسک انتقال آنها را به زنجیره غذایی از طریق تغییر
الگوی انباشت کاتیونها در گیاه تحت تأثیر کمآبی ،افزایش میدهد .بمنظور بررسی انباشت کادمیم ،مس و آهن توسط
گیاه جو بعنوان گیاهی مهم در مناطق خشک ،آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح کمآبی
شامل آبیاری در ( 100شاهد) 75 ،و  50درصد ظرفیت زراعی و چهار مرحله نمونهگیری (هر  15روز) درسه تکرار در
سالهای  1396-1397و  1397-98در شهرستان جیرفت اجرا شد .بعد از برداشت جو ،کاهش غلظت کادمیم ،مس
و آهن خاک بترتیب  63 ،52و  23درصد بود .غلظت آنها در شاخساره گیاه بترتیب 85 ،66و  96درصد نسبت به ریشه
کمتر بود .با افزایش کمآبی ،غلظت آهن باقیمانده در خاک و شاخساره افزایش و در ریشه کاهش یافت و غلظت
مس در خاک کاهش و در ریشه و شاخساره افزایش یافت درحالیکه غلظت کادمیم در آنها کاهش یافت .شاخص
انباشت شاخساره و شاخص انتقال زیستی سه فلز کمتر از یک بودند در حالیکه شاخص انباشت ریشه مس باالتر از
یک بود و با افزایش سطح کمآبی با تفاوت معنیدار به  6/82برابر شاهد رسید .در مدل رگرسیونی چندمتغیره سرعت
رشد در دورههای رشدی ،بیشترین سهم در تبیین واریانس شاخصها متعلق به سرعتهای رشد در سومین و چهارمین
دوره پانزده روزه رشد بود .طبق مدل رگرسیونی بین سرعت رشد و شاخصهای مورد مطالعه ،با افزایش سرعت رشد،
شاخص انباشت مس ریشهها به صورت خطی کاهش ( )β=-0/97و شاخص انتقال زیستی برای کادمیم ()β=0/83
و مس ( )β=0/86افزایش و برای آهن ( )β= -0/94کاهش یافت .نتیجهگیری کلی اینکه تحت تنش خشکی هیچکدام
از فلزات مورد مطالعه در شاخساره انباشته نشدند هرچند غلظت مس در ریشهها  3/31برابر نسبت به خاک افزایش
یافت اما این افزایش منجر به ریسک سمیتزایی در شاخساره نشد.

تاریخ دریافت1400/12/17 :
تاریخ بازنگری1401/3/1 :
تاریخ پذیرش1401/3/7 :
تاریخ انتشار1401/5/1 :

واژههای کلیدی:
آلودگی خاک،
سمیتزایی،
شاخص انتقال،
فلزات سنگین،
کمآبی.

استناد :مداحی نسب ،محسن؛ موسوی نیکف سیدمحسن؛ قنبری ،سیداحمد؛ سیروس مهر ،علیرضا؛ کوهستانی ،شاپور ( .)1401بررسی اثر تنش خشکی بر زیستفراهمی و
قابلیت انباشت زیستی کادمیم ،مس و آهن در جو ،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.1111-1125 ،)5( 53 ،
DOI: http//doi.org/ 10.22059/ijswr.2022.340204.669226

ناشر :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© نویسندگان.

(علمی  -پژوهشی)

مداحینسب و همکاران :بررسی اثر تنش خشکی بر زیستفراهمی و 1113 ...

مقدمه
تجمع فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی یک مشکل بزرگ زیستمحیطی است .رسوب اتمسفری فلزات معلق حاصل از فعالیتهای
معدنی ،ذوب ،آفتکشها و سنگهای مادری منشا بسیاری از آلودگیها هستند ( .)Saravanan et al., 2020در کشاورزی فشرده ،کاربردِ
انبوه لجن فاضالب با فضوالت دام و طیور موجب افزایش کربن آلی و عناصر ماکرو و میکرو خاک و زمینهای کشاورزی میشود
( .)Marjovvi & Mashayekhi, 2020وجود فلزات سنگین ضروری و غیرضروری در این مواد ،کودهای شیمیایی و آفتکشها عالوه بر
کاهش میزان تولید و کیفیت محصول گیاه ،خاک و آب را آلوده کرده و از طریق انباشت در گیاهان زراعی و غیرزراعی و علوفه دامها ،در
نهایت با اثر تجمیعی وارد زنجیره غذایی انسان میشوند و ریسک سالمت ایجاد میکنند ( .)Hou et al., 2020با توجه به تغییر اقلیم و
کاهش بارندگی و مدلهای کاهش رطوبت خاکها در آینده ،افزایش تنش کمآبی در مناطق فوق محتمل است .تنش خشکی اثرات نامطلوب
زیادی مانند مهار فتوسنتز و رشد ،کاهش جذب مواد مغذی ،توقف طول سلولی و تأثیر بر عملکرد آنزیمها و متابولیسم هورمونها در گیاهان
دارد .تنش کمآبی ضمن کاهش زیست فراهمی بعضی عناصر در خاک ،با افزایش اسمولیتها ،ضمن تنظیم اسمزی احتماال تعادل غلظت
بعضی کاتیونها در گیاه را تغییر میدهد ( .)Khazaei et al., 2016; Ozturk et al., 2021کادمیم ،مس و آهن هر سه از فلزات سنگین
هستند اما کادمیم عنصری غیرضروری برای گیاه ،با نیمه عمر طوالنی و بسیار سمی است که در سراسر جهان باعث اثرات مخرب و
مشکالت جدی در کشاورزی میشود ( .)Shanmugaraj et al., 2019جذب کادمیم توسط گیاه نامنظم و بدون محدودیتهای
فیزیولوژیکی است ( )Engwa et al., 2019و از دو مسیر آپوپالستیک و سیمپالستیک جذب ریشهها و از طریق بارگذاری آوند چوبی،
حاملهای دوربرد و توزیع مجدد آوندهای آبکش به شاخساره گیاه منتقل میشود لذا در غلظتهای پایین در خاک جذب شده و با عث
کاهش رشد و نمو و فعالیتهای متابولیکی گیاه و القای آسیب اکسیداتیو در گونه های مختلف میشود .)Luo & Zhang, 2021( .مس
و آهن دو عنصر ضروری برای گیاهان هستند اما غلظت باالی مس در گیاه باعث ایجاد استرس اکسیداتیو و گونههای اکسیژن فعال
( )ROSمیشود و در صورت انباشت مسمومیتزایی دارد .آهن علیرغم سمی نبودن و مفید بودن در ساخت بعضی مولکولهای بیولوژیکی
و فعالیتهای فیزیولوژیکی ،درغلظتهای باال میتواند با تولید رادیکالهای آزاد و اکسیداسیون  DNAمنجر به آسیب آن و آغاز روند بیماری
سرطان شود ( .)Engwa et al., 2019این مشخصات فلزات مورد مطالعه ،به ما امکان داد تا انتقال این سه فلز به ریشه و شاخساره جو
و وقوع مکانیسمهای محدودکننده به عنوان تابعی از خاک و فیزیولوژی انتقال گیاه را برای سطوح مختلف کمآبی بررسی کنیم.
غلظت کل فلزات در خاک یک شاخص مفید برای میزان آلودگی خاک است ،اما خطر زیستمحیطی ناشی از تجمع فلزات در گیاهان
به فراهمی زیستی عناصر بستگی دارد ( .)Liu et al., 2019زیستفراهمی ،انباشت و انتقال فلزات سنگین از طریق ریشه گیاهان به
وسیله عواملی مانند ( )1عوامل بیولوژیکی مؤثر بر فراهمی زیستی در خاک )2( ،تغییر ویژگیهای خاک ( PHخاک ،فعالیت آنزیمهای خاک،
جامعه میکروبی خاک) و تغییر کسر زیستی فلزات سنگین در خاک )3( ،رسوب همزمان سیلیسیم با فلزات سنگین )4( ،تبدیل فلزات سنگین
به اشکال کمتر محلول در خاک )5( ،تغییر معماری ریشه برای کاهش جذب فلزات سنگین )6( ،نقش پالک  Fe/Mnریشه در جداسازی
فلزات سنگین )7( ،تنظیم باال و پایین بیان ژن مسئول جذب ،تجمع و انتقال فلزات سنگین به گیاهان ،تغییر میکند ( Khan et al.,
 .)2021غلظت فلزات سنگین در ریشهها ،شاخصی از فراهمی زیستی است و ریشه و برگ به ترتیب قسمتهای اصلی توزیع فلزات سنگین
در گیاه هستند ( .)Peng et al., 2021همچنین از آنجا که جذب فلزات سنگین به مراحل رشد گیاه بستگی دارد ()Dinu et al., 2020
بررسی روابط رگرسیونی بین سرعت رشد در مراحل مختلف رشدی با شاخصهای انباشت و انتقال زیستی فلزات در ریشه و شاخساره گیاه
حائز اهمیت است .گیاهان اجتنابکننده با مکانیسمهای فیزیولوژیک از انتقال این فلزات از ریشه به بخشهای هوایی و تجمع در آنجا
جلوگیری میکنند ( )Cecchi et al., 2020و با جذب و انباشت فلزات در ریشهها ،آنها را در خاک ،رسوبات و لجنها محصور و غیرمتحرک
میکنند .این فرایند تثبیت گیاهی 1نام دارد که روش امیدبخشی برای بهرهبرداری زراعی از زمینهای آلوده میباشد و مانع انتشار فلزات
سمی به زنجیره غذایی میشوند و از این طریق امکان کشت در زمینهای آلوده را گسترش میدهند ( ;Lambers & Oliveira, 2019
. )Saravanan et al., 2020
مطالعات انباشت فلزات سنگین در گیاهان عمدتا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام شدهاند و بیشتر روی تاثیر سطوح غلظت فلزات
( ،)Hou et al., 2020; Saravanan et al., 2020اثر  pHیا اثر ریزموجودات در محیط ریشه متمرکز بودهاند ( Chetri, 2020; Eid
1 . Phytostabilization
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 .)et al., 2020; Hou et al., 2020; Shafaqat et al., 2020در شرایط مزرعه که ترکیب فیزیکوشیمیایی خاک به نوبه خود از طریق
راهبردهای اکولوژیکی مختلف بین گیاهان و ریزموجودات و محیط اطراف تاثیر میپذیرد ،انباشت فلزات در ریزوسفر به آهستگی پیش
میرود و پویاست ( )Lopez et al., 2022در حالیکه در روشهای آزمایشگاهی محلول نمک فلزی یکجا به خاک اضافه میشود و خاک
گلدان ها با محیط پویای اطراف ارتباط ندارد .با این وجود برای بررسی انباشت بعضی فلزات سنگین در شرایط کم آبی در گیاه جو تاکنون
بعضی آزمایشات گلدانی ( )Jerbi et al., 2022انجام شده است اما نتایج تحقیقات مزرعهای در خاکهای مناطق گرم و خشک در شرایطی
که آلودگی به آرامی در حال گسترش است ،در دسترس نیست .بنابراین در این پژوهش ،گیاه جو ( )Hordeum vulgare L.که از دیرباز
در زنجیره غذایی انسانی و دامی این مناطق حضور دارد ،با هدف ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر میزان برداشت فلزات کادمیم ،مس و آهن
خاک توسط آن در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
برای بررسی تاثیر کم آبی بر انباشت کادمیم ،مس و آهن خاک در جو ،آزمایشی در جنوب استان کرمان (شهرستان جیرفت) در مزرعهای با
مختصات  28درجه و  38دقیقه شمالی و  57درجه و  43دقیقه شرقی با اقلیم گرم و خشک که در ده سال اخیر برای تولید جالیز با ترکیبات
کودهای شیمیایی ،آلی و لجن فاضالب غنی شده بود ،پیادهسازی شد .خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش درجدول یک ارائه
شده است.
جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش تا عمق  0/3-0متر
پارامترها

بافت خاک

میانگین

لومی شنی

کربن آلی
( )٪
0/69

اسیدیته
8/1

هدایت الکتریکی نیتروژن کل
()٪
()ds m-1
3/5

0/06

کادمیم کل

مس کل

آهن کل

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

3

149

39462

آزمایش مزرعهای با سه سطح آبیاری ،شامل آبیاری در ظرفیت زراعی (شاهد) و آبیاری در  75و  50درصد ظرفیت زراعی با روش
وزنسنجی ( )Sattar et al., 2020بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در طول سالهای  1396-1397و  1397-98با (سه تکرار)
اجرا شد .همچنین در چهار نوبت ( )t1-4با فواصل  15روزه وزن خشک اندامها ( )w1-4بر حسب گرم بر مترمربع اندازهگیری و سرعت رشد
از رابطه ) )Sattar et al., 2020( CGR=(w2-w1) / (t2-t1برای هریک از بازههای  15روزه و کل دوره رشد ( 60روز) بر حسب گرم بر
مترمربع بر روز محاسبه و تجزیه مرکب برای اندازهگیری در زمان بصورت طرح اسپیلت پالت انجام شد.
برای یکنواختی پوشش گیاهی در کرتها ،ابتدا بذور جو رقم (جنوب) در جعبههای نشایی که از خاک مزرعه پر شده بودند ،کشت
شدند و نشاء آنها در دهروزهگی در تراکم مطلوب جو یعنی  300بوته در مترمربع ( )Hauggaard-Nielsen et al., 2006در کرتها کشت
شدند .به منظور از بین بردن اثرات حاشیهای و کاهش خطا ،فاصله بین کرتهای مجاور از یکدیگر  0/75متر و فاصله بین بلوکها از
یکدیگر  2متر در نظر گرفته شد و آبیاریها با لوله و نمونهبرداری پس از حذف  2خط حاشیه و نیم متر از ابتدا و انتهای هر کرت انجام
شد .نمونهبرداری تصادفی خاک هر کرت تا عمق  30سانتیمتری ،در زمان انتقال نشاء و زمان برداشت انجام و نمونه ها بعد از  48ساعت
خشک و غربال ( 2میلیمتر) شدند .نمونههای شاخساره (ساقه و برگ و خوشه های نارس) گیاه از سطح زمین به باال برداشته شد و
نمونهبرداری از ریشه با برداشتن یک تکه مکعبی  0.028متر مکعب ( 30.5سانتی متر ارتفاع ،عرض و طول) که مرکز مکعب دقیقاً در محل
ساقه گیاه تنظیم شده بود ،انجام شد ( .)Christensen et al., 2021نمونههای گیاهی بالفاصله با آب مقطَّر شستوشو و در آون با دمای
 80درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک و پس از آسیاب با تجهیزات عاری از فلز ،توزین و آماده آنالیز شدند .استخراج محلول فلزات
از نمونههای یک گرمی خاک و گیاه ،با هضم آنها در  20میلیلیتر مخلوط سه اسید  H2SO4 ،HNO3و ( HCLOبا نسبت حجمی :1 :5
 )1بوسیله مایکروویو دایجسشن (کمپانی آورورا مدل ترانسفورم  ،600ساخت کانادا ،)1با رعایت استانداردهای  2 EPA 3052انجام و پس
از شفاف شدن سوسپانسیون همگن و فیلتراسیون آن ،نمونهها با آب دوبار یونزدایی شده ،به  25میلیلیتر رسانده و با دستگاه طیف سنج
1 . (Aurora, Model: Transform 600, Made in Canada).
 . 2دستگاه مایکروویو دایجسشن معموالً برای هضم هر نمونه ،دارای برنامه ی پیش فرض با در نظر گرفتن استاندارد مربوط به آن می باشد و از روش  EPA 3052برای هضم نمونه های خاک،
لجن ،مواد بیولوژیکی و گیاهی استفاده میشود.
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جذب اتمی (کمپانی آرورا مدل تراس  ،1800ساخت کانادا )1با روش شعله آنالیز شدند ( )Filip et al., 2022; Sleimi et al., 2022و
غلظت کل کادمیم ،مس و آهن برحسب میلیگرم بر کیلوگرم ثبت شد .برای تضمین دقت نتایج از محلولهای کادمیم ،مس و آهن استاندارد
در کنار نمونه های خالی برای کالیبره کردن دستگاهها بر اساس راهنمای کارخانه  ،استفاده شد.
C

C

C

ضرایب انباشت و انتقال زیستی شامل شاخص انباشت ریشه ،)C3( 2شاخص انباشت شاخساره )C1( 3و شاخص انتقال )C1( 4هستند که
3
2
2
 C1میانگین غلظت فلز در شاخساره و  C2میانگین غلظت فلز در خاک ریزوسفر و  C3میانگین غلظت فلز در بافت ریشه است .گیاهانی که
برای یک فلز شاخص انباشت ریشه باالتر از یک و شاخص انتقال پایینتر از یک دارند تثبیتکننده گیاهی هستند و گیاهانی که برای یک
فلز شاخص انباشت شاخساره و شاخص انتقال بزرگتر از یک و شاخص انباشت ریشه کوچکتر از یک دارند ،آن را به زنجیره غذایی انتقال
میدهند (.)Ansari et al., 2019; Eid et al., 2020
با توجه به فرض ت أثیرپذیری سرعت رشد گیاه از خشکی و از سویی تغییرات سرعت رشد در فواصل مختلف از زمان کاشت ،در این
آزمایش رگرسیون خطی چندگانه بین سرعت رشد در چهار دوره از رشد با ضرایب انباشت و انتقال زیستی با هدف تعیین دورهای از رشد
که بیشترین ارتباط را با ضرایب انباشت و انتقال زیستی برقرار میکند ،برآورد شد .بعالوه رگرسیون خطی ساده پیرسون بین سرعت رشد در
کل دوره رشد با ضرایب انباشت و و انتقال زیستی نیز با هدف تعیین ارتباط سرعت رشد با انباشت هریک از فلزات در ریشه و شاخساره و
نحوه توزیع آنها در گیاه برآورد شد .تجزیه در طول سالها بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی و تجزیه مرکب انجام گرفت و اثر متقابل
کم آبی و دوره رشد بر سرعت رشد نیز در چهار دوره  15روزه مقایسه شد .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن ( )٪5و با نرم
افزار ( SPSSنسخه  )24و تحلیل آماری نمودارهای مقایسه میانگین با نرمافزار ( EXCELنسخه  )2019انجام شد.
جدول  .2آمارههای توصیفی برای غلظت فلزات مورد مطالعه در خاک و اندامهای گیاه ،بعد از برداشت جو(میلیگرم بر کیلوگرم)
آمارههای توصیفی
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر

غلظت در خاک

غلظت در شاخساره

غلظت در ریشه

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

1/447
1/45
0/461
0/79
2/2

55/53
52/13
8/03
43/72
70/54

30199
29865
4414/4
23814
37015

0/324
0/31
0/14
0/15
0/52

91/77
84/7
55/6
28/99
191/3

7558/9
8027
3165/9
3211
11549

0/11
0/09
0/064
0/04
0/2

13/25
12/84
3/93
7/98
19/12

265/03
234/96
137/74
110/8
476

یافتهها و بحث
نتایج نشان داد که بعد از برداشت جو ،غلظت کادمیم در خاک نسبت به قبل از برداشت با  52درصد کاهش به ( 1/447میلیگرم بر
کیلوگرم) ،مس با  63درصد کاهش به ( 55/53میلیگرم بر کیلوگرم) و آهن با  23درصد کاهش به ( 30199میلیگرم بر کیلوگرم) رسید
و غلظت عناصر در شاخساره و ریشه به این ترتیب (کادمیم < مس < آهن) به دست آمد (جداول  1و  )2که با سایر گزارشات مطابقت
داشت ( .)Eid et al., 2020همچنین غلظت هر سه عنصر در ریشهها بیشتر از شاخساره بود بهطوریکه در شاخساره غلظت آهن 96
درصد ،غلظت مس  85درصد و غلظت کادمیم  66درصد نسبت به ریشه کمتر بود(جدول  .)2باالتر بودن غلظت فلزات سنگین در ریشهها
قبال هم گزارش شده است و تحت تاثیر سازوکاری در ریشه به نام سدِ ریشهای که انتقال فلزات را به شاخساره محدود میکند ( Souri et
.)al., 2019
مکانیزمهای اجتنابی گیاهان مانند اتصال به دیواره سلولها یا ذخیره در محفظههای واکوئلی ،آالیندهها را از مکانهای مهم سلول دور
میکنند و تصور میشود ظرفیت باالیی برای اتصال فلزات سنگین در ریشه وجود دارد ( .)Eid et al., 2020; Pal & Kundu, 2016حداقل
غلظت بحرانی برای کادمیم ( 14-16میلیگرم بر کیلوگرم) و برای مس ( 14-25میلیگرم بر کیلوگرم) ،در بافتهای هوایی فعال جو ،در مرحله
پنج برگی و با استفاده از آزمایشات استاندارد در گلخانه مشخص شده است ( .)Davis et al., 1978; Macnicol & Beckett, 1985در
این آزمایش غلظت مس در شاخساره ( 13/25میلیگرم بر کیلوگرم) و غلظت کادمیم در شاخساره (0/11میلیگرم بر کیلوگرم) بود.
1 . (Aurora, Model: Trace 1800, Made in Canada).
)2 . Root bioaccumulation factor (RBAF
)3 . Shoot bioaccumulation factor (SBAF
)4 . Translocation factor (TF
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیرِ سالِ آزمایش بر روی غلظت کادمیم و آهن در خاک ( )P>0/05و غلظت مس در اندامهای
هوایی جو ( )P>0/01معنی دار بود و تاثیر خشکی بر سرعت رشد ،وزن خشک شاخساره و ریشه ،غلظت سه فلز در خاک ،شاخساره و ریشه
گیاه ،شاخص انباشت ،شاخص تغلیظ و شاخص انتقال هر سه فلز معنیدار بود ( (P<0/01ولی اثر متقابل بین سال و سطوح کمآبی تنها
روی غلظت مس ریشه ( (P<0/05و شاخص انتقال مس ( (P<0/01معنیدار بود (جدول  3و  .)4قبل از اینکه به بحث مقایسه میانگین
نتایج بپردازیم ،طبق تجزیه واریانس در طول سالها ،تغییرات معنیدارِ متوسط غلظت فلزات در خاک در سال دوم نسبت به سال اول ،برای
آهن و کادمیم خاک بترتیب کاهش  2/89و  7/3درصد و برای مس شاخساره افزایش  13/53درصد بود .با وجود محیط بسیار پویای خاک
زراعی در اطراف ریشهها ،تغییرات غلظت فلزات کادمیم و آهن از سینتیک واجذب آنها به محلول خاک وتاخیر در آنتقال آنها به ریزوسفر
تاثیر پذیرفته است .بدین معنی که جایگزینی کادمیم و آهن برداشت شده توسط گیاه ،با تاخیر بیشتری در طول سالها نسبت به مس از
سطح سایتها ی جذبی به محلول خاک انجام شده است .تاخیر در واجذب کادمیم و نقش هیدرکسیدهای آهن در تاخیر در واجذب بعضی
عناصر از جمله مس گزارش شده است ( .)Silva-Yumi et al., 2018اما کماکان دادهها نشانگر عدم تاثیر کاهش این دو فلز بر جذب
این آنها در گیاه هستند .اما در مقابل جذب مس در طول سالها بدلیل تثبیت در ریشههای گیاهان سال قبل تحت تاثیر قرار گرفته است.
افزایش غلظت مس در شاخساره گیاهان در سال دوم میتواند متأثر از قابلیت جو در انباشت مس در ریشهها باشد که در سال بعد مقادیر
باالتری از این فلز را در اختیار گیاه قرار داده و توانسته شرایط ریزوسفر را برای جذب بیشتر آن بهبود دهد (رجوع شود به دادههای مس در
جدول  .)5گزارش شده استقرار مجدد گیاهان در مناطقی که انباشت آالیندهها در ریشه گیاه قبلی وجود داشته به دلیل ایجاد سمیت گیاهی
ناشی از مواد آالینده ،شرایط فیزیکی خاک pH ،نامساعد ،اقلیم خشک و فقدان مواد آلی ،پراشکال یا صرفا برای گیاهان مقاوم و غیرخوراکی
مقدور است ( .)Lambers & Oliveira, 2019در واقع تثبیت مس در ریشه های جو در سال اول و احتماال کالته شدن آن تحت اثر
رژیمهای رطوبتی باعث شده که در سال دوم علی رغم کاهش کلی غلظت مس در خاک (منظور خاک اطراف ریشهها ،بدون بقایای
ریشه هاست) ،فراهمی فرم قابل انتقال آن به شاخساره از طریق شرایط ریزوسفر برای گیاهان کشت شده در سال دوم بیشتر باشد.
جدول  .3آنالیز واریانس اثر سالهای آزمایش و کمآبی بر سرعت رشد ،وزن خشک و غلظت فلزات در خاک و جو بعد از برداشت
وزن خشک ()gm-2

منابع تغییرات

 dfسرعت رشد
()gm-2d-1

سال
سال × تکرار
کمآبی
سال × کمآبی
خطا

1
4
2
2
8

ضریب تغییرات ()٪

ریشه
868/05ns

0/002ns
0/119ns
**183/1
0/002ns
0/08

105/77ns
**44076/1
58/72ns
127/19

7/97

3/49
**

خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)

شاخساره کادمیم

مس

آهن

شاخساره (میلیگرم بر کیلوگرم)

کادمیم

*0/0002ns 0/001* 1/5ns 0/06
362/7ns
ns
*
ns
*
0/0003
0/002
7/8
0/08
362/53ns
**0/03** 0/03** 478/5** 1/5** 683723/9
6×8-10ns 0/0002ns 8/1ns 0/006ns 332/23ns
0/0001 0/0001 11/3
0/01
153/36
2/53

6/99

6/06

2/2

ریشه (میلیگرم بر کیلوگرم)

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

**12/7
0/9ns
**118/5
2/3ns
0/62

4/51ns
885/1ns
**158083
265/16ns
306/61

0/0002ns
0/001ns
**0/175
0/0002ns
0/0003

427/9ns
52/3ns
**24976
*581
100/7

676284ns
977964ns
**811586
513935ns
307144

5/98

6/61

0/000

10/93

7/33

0/000

*

† .و بترتیب در سطح یک درصد و پنج درصد معنیدار و  nsعدم اختالف معنیدار است.
††  .نتایج واریانس غلظت آهن در خاک براساس لگاریتم طبیعی دادهها بهدست آمده است.
جدول  .4تجزیه واریانس سالهای آزمایش و سطوح خشکی بر ضرایب انباشت و انتقال زیستی
منابع تغییرات

df

سال
سال × تکرار
کمآبی
سال × کمآبی
خطا
ضریب تغییرات ()٪

1
4
2
2
8

شاخص انباشت شاخساره

شاخص انتقال

شاخص انباشت ریشه

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

2/5×5-10ns

0/002ns
0/001ns
**0/08
0/002ns
0/001
9/13

1/8×7-10ns

0/001ns
**0/002
**0/01
0/0001ns
0/0002
6/19

0/08ns
0/05ns
**12/1
0/09ns
0/06
14/42

8/4×6-10ns

0/0002ns
0/003ns
**0/025
0/001ns
0/001
10/3

0/004 ns
0/001ns
**0/053
**0/004
0/0002
11/4

0/0001ns
8/7×5-10ns
**0/02
4/6×5-10ns
6/1×5-10
13/69

7/2×5-10ns
**0/004
5/05×5-10ns
2/5×5-10
8/16

1/6×6-10ns

**9/1×5-10
1/9×7-10ns
4/3×7-10
7/43

ns

0/002
**0/163
0/001ns
0/0002
7/77

† ** .و * بترتیب در سطح یک درصد و پنج درصد معنیدار و  nsعدم اختالف معنیدار است.
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وزن خشک شاخساره و ریشه

وزن خشک شاخساره و ریشه با کمآبی ،کاهش معنیدار داشتند و کاهش وزن خشک شاخساره در سطوح آبیاری در  75و  50درصد ظرفیت
زراعی به ترتیب  6و  10درصد بیش از ریشهها بود( .شکل  .)1گیاهان مختلف در واکنش به تنش خشکی دچار کاهش وزن خشک ریشه
و شاخساره میشوند ( )Alikhani et al., 2017; Boudiar et al., 2020; Cai et al., 2020گیاه جو نیز به عنوان یک گرامینه در
صورت مواجهه با تنش رطوبتی در اندامهای مختلفش کاهش وزن خشک خواهد داشت اما این کاهش در شاخساره نسبت به ریشه شدیدتر
است.
شاخساره

ریشه

٨٢٠

٩٠٠

a

٨٠٠

٦٠٠

b
٥٠٦

٥٠٠
a
c

b

٤٠٠
٣٠٠

٢٢٣

c

١٥٠

١٤٤

وزن خشک (گرم بر مترمربع)

٧٠٠

٢٠٠

٥٦

١٠٠
٠

آبیاری در ٪٥٠ظرفیت زراعی

آبیاری در ٪٧٥ظرفیت زراعی

آبیاری در ظرفیت زراعی

شکل  .1تاثیر خشکی بر وزن خشک شاخساره و ریشه جو

سرعت رشد

در بین چهار دوره پانزده روزه ،از نظر سرعت رشد تفاوت معنیدار وجود داشت و بیشترین سرعت رشد در پانزده روز چهارم ( 12/9گرم بر
مترمربع بر روز) و کمترین آن در پانزده روز اول( 1گرم بر مترمربع بر روز) به دست آمد .بطور معمول سرعت رشد گرامینههای یکساله تا
مرحله گلدهی در حال افزایش است و بعد از آن با شروع پر شدن دانه سرعت رشد کاهش مییابد تا در مرحله رسیدگی دانه به حداقل خود
برسد .در این آزمایش نیز سرعت رشد با طوالنیتر شدن دوره رشد تا  60روزگی که شاخساره برداشت شد ،در حال افزایش بود .کم بودن
سرعت رشد جو در مراحل اولیه رشد به دلیل عدم پوشش گیاهی و کم بودن دریافت نور خورشید توسط گیاه دانسته شده است که با گذشت
تعداد روزهای بیشتر از زمان کاشت با افزایش شاخص سطح برگ و دریافت  PARبیشتر منجر به جذب فتوسنتزی باالتر و در نهایت رشد
سریعتر می شود (.)Abbasi Surki et al., 2020
کمآبی نیز سرعت رشد را کاهش معنیدار داد و بیشترین سرعت رشد در تیمار شاهد ( 13/53گرم بر مترمربع بر روز) و کمترین آن
در تیمار آبیاری در 50درصد ظرفیت زراعی ( 2/28گرم بر مترمربع بر روز) به دست آمد (جدول  .)5کاهش سرعت رشد تحت تاثیر کمآبی
امری پذیرفته شده است چرا که محدودیتهای آبی بر روابط آب برگ ،فلورسانس کلروفیل و فرآیندهای فتوسنتزی تأثیر میگذارد و منجر
به محدود شدن سرعت رشد گیاه و پیری زودرس میشود (.)Sallam et al., 2019
جدول  .5مقایسه میانگین اثر سطوح کمآبی بر سرعت رشد و غلظت فلز در ریشه ،شاخساره و خاک بعد از برداشت جو
سرعت رشد

خشکی
آبیاری در  ٪50ظرفیت زراعی
آبیاری در  ٪75ظرفیت زراعی
آبیاری در ظرفیت زراعی

خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)

شاخساره(میلیگرم بر کیلوگرم)

ریشه(میلیگرم بر کیلوگرم)

(گرم بر مترمربع بر روز)

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

کادمیم

مس

آهن

2/28c
8/31b
13/53a

0/93c
1/47b
1/95a

48/46c
52/58b
65/57a

35487a
29423b
25688c

0/04c
0/09b
0/19a

18a
13b
9c

440a
236b
119c

0/16c
0/31b
0/5a

160a
84b
31/7c

3804c
7718b
11155a

در هر ستون دادههایی که با حروف انگلیسی متفاوت از هم مشخص شدهاند ،با هم اختالف معنیدار دارند.
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بررسی اثر متقابل کمآبی و دوره رشد بر سرعت رشد نشان داد که سرعت رشد در  ١٥روز اول در بین تیمارهای آبیاری فاقد
تفاوت معنیدار بود اما در دورههای  ١٥روزه بعدی تفاوت معنی دار داشت (شکل  .)٢از این نتیجه میتوان اینگونه استنباط کرد که در
 ١٥روز اول که مصادف با شروع تیمارهای کمآبی بوده ،هنوز رطوبت خاک کرتها به هم نزدیک بوده ولی با گذشت زمان کرتهایی که
تیمار کمآبی داشتند سطح رطوبتشان پایین آمد و تفاوت معنی دار در سرعت رشد تیمارهای آبیاری آشکار شد .بعالوه گذشت زمان
اثرات زوال و پیری را زودتر در تیمارهای کمآب نشان میدهد و سرعت رشد در تیمارهای کمآب زودتر کاهش مییابد ( Sallam et al.,
 .)2019تیمار آبیاری در ظرفیت زراعی ،در همه ادوار حائز بیشترین سرعتهای رشد بود .در تیمارهای آبیاری در ظرفیت زراعی و آبیاری
در  ٧٥درصد ظرفیت زراعی ،باالترین سرعت رشد در دوره  ١٥روزه چهارم بهدست آمد (به ترتیب  ٢٢/٦٩و  ١٣/٣گرم بر مترمربع بر
روز) اما در تیمار آبیاری در  ٥٠درصد ظرفیت زراعی باالترین سرعت رشد در  ١٥روزه دوم ( ٢/٧٩گرم بر مترمربع بر روز) حاصل شد و
با دوره های  ١٥روزه سوم و چهارم تفاوت معنیدار نداشت (شکل  .)٢همانطور که اشاره شد با باالتر رفتن سطوح کمآبی فرایند زوال

فیزیولوژیک که با کاهش اسیمیالسیون نوری در گیاه همراه است ،تسریع میشود ( )Sallam et al., 2019بنابراین دوره اوج و نزول
سرعت رشد در تیمارهای کمآبتر عالوه بر اینکه زودتر اتفاق میافتد ،در در سطوح پتیینتری از سرعت رشد اتفاق میافتد .بعالوه با گذشت
زمان ،توسعه سطح برگ و دریافت نور و تولید ماده خشک توسط تیمارهایی که تنش کمتری دریافت میکنند بیشتر است ( Abbasi Surki
 .)et al., 2020به همین دلیل است که در تمام ادوار رشد ،باالترین سرعت رشدها در تیمار آبیاری در ظرفیت زراعی مشاهده میشود.
a

٢٢.٦٩

a

٢٢.١٦

b

١٣.٣٠

٢٠
١٥

c
d

١٢.٦٥

١٠

٧.٩٩
e

f

f

g

٦.٣٠

١.٢٧

f

٢.٦٠

٢.٨٩

٢.٧٩

3

2

g

آبیاری در ظرفیت زراعی

آبیاری در  ٪٧٥ظرفیت زراعی

٥g

٠.٩٩
٠

٠.٨٦
4

سرعت رشد (گرم بر مترمربع بر روز)

٢٥

1
آبیاری در  ٪٥٠ظرفیت زراعی

شکل  .2اثر متقابل بین کمآبی و دوره رشد بر سرعت رشد جو در چهار دوره  15روزه (روی محور افقی  3=45 ،2=30 ،1=15و  4=60روزهگی)

غلظت فلزات در خاک و گیاه جو بعد از برداشت

با افزایش سطح کمآبی ،غلظت آهن باقیمانده در خاک افزایش یافت درحالیکه غلظت مس و کادمیم خاک کاهش یافت .در بافتهای
گیاه ،با افزایش سطح کمآبی ،غلظت کادمیم در ریشه و شاخساره کاهش یافت اما غلظت مس در هر دو بخش افزایش یافت (جدول .)5
به نظر میرسد که کاهش همزمان کادمیم خاک و کادمیم جذب شده در شرایط کمآبی ،از سینتیک واجذب کادمیم در شرایط کمآبی متاثر
شده باشد .یعنی در شرایط کمآبی مدت زمان واجذب کادمیم از سایتهای تبادلی در ترکیب خاک این مزرعه به محلول خاک بیش از مس
و آهن است .در این شرایط احتماال وظیفه واجذب به سایتهای موجود در عمق که رطوبت بیشتری دارند محول خواهد شد اما بهدلیل کم
آ بی ،انتقال کادمیم واجذب شده به محدوده ریزوسفر با تاخیر بیشتری اتفاق میافتد .تغییرات ریزوسفر و عوامل موثر در کاهش انحالل و
تحرک کادمیم در شرایط کمآبی از دالیل تاخیر در تامین مجدد کادمیم معرفی شدهاند ( )Alloway, 2013و میتوانند از عوامل تفاوت
سینتیک واجذب کادمیم نسبت به آهن و مس باشند .اما باید به این نکته توجه داشت که باوجود گزارشاتی از افزایش زمان واجذب کادمیم
در شرایط کم آبی ،این وضعیت ممکن است از اشکال مختلفی از جایگزینی کاتیونها در محلول خاک مزرعه نیز تاثیر پذیرفته باشد .از سوی
دیگر پیش بینی "قدرت جایگزینی" کاتیونها نیز آسان نیست زیرا به چندین ویژگی سیستم از جمله ماهیت جاذب ،غلظت فلز در محلول،
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نوع جذب یون در الیه اول سطح مبادله ،دما و  pHبستگی دارد .همین عوامل روی سینتیک واجذب عناصر نیز تاثیر دارند ،مثال گزارش
شده که ظرفیت جذب کادمیم در غلظتهای کم آالینده بر روی جاذبهای آلوفان طبیعی با پوشش اکسید آهن به سرعت افزایش مییابد
و ایزوترم برای  Cd+2مطابق با نوع  Lاست که تمایل به رسیدن به حداکثر ظرفیت جذب دارد .در مقابل ،ایزوترم  Cu+2شبیه نوع  Hاست
که نشان میدهد جاذب تمایل بیشتری به مس نسبت به کادمیوم دارد (.)Silva-Yumi et al., 2018
غلظت آهن با افزایش سطح کمآبی در ریشه و شاخساره رفتار متضادی نشان داد .به این شکل که در تیمار آبیاری در  50درصد
ظرفیت زراعی در شاخساره افزایش ( 440میلیگرم بر کیلوگرم) و در ریشه کاهش ( 3804میلیگرم بر کیلوگرم) یافت(جدول  .)5هرچند
گزارش کاهش غلظت آهن در شاخساره تحت تاثیر کمآبی برای گیاهانی مثل عدس وجود دارد ( )Alikhani et al., 2017ولی غلظت
باقی مانده آهن و مس در خاک ،شاخساره و ریشه گیاه با توجه به کاهش رشد گیاه در نتیجه کمآبی و در نتیجه تغییر ظرفیت جذب عناصر
قابل توجیه است .افزایش باقیمانده آهن در خاک بدلیل کاهش برداشت آن توسط ریشه اتفاق افتاد اما افزایش غلظت آن در شاخساره
بدلیل اختصاص سهم بیشتری از آهن جذب شده به شاخساره بود که در بخش روابط رگرسیونی بین سرعت رشد و شاخص انتقال زیستی
آهن در جو بررسی خواهیم کرد.
ضرایب انباشت و انتقال زیستی

تحت تاثیر کمآبی ،باالترین مقادیر شاخص انباشت شاخساره برای مس و کمترین مقادیر آن برای آهن بهدست آمد (شکل  .)3برای کادمیم
بیشترین مقدار شاخص انباشت شاخساره در تیمار شاهد ( )0/096و کمترین مقدار در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی ( ،)0/044با
کاهش معنیدار بین سطوح تیمار بهدست آمد .شاخص انباشت شاخساره برای مس و آهن در بین سطوح آبیاری افزایش معنیدار اشت و از
کمترین مقدار در تیمار شاهد با افزایش  2/7برابری برای مس ،در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی به ( )0/37و برای آهن با
افزایش  2/4برابری نسبت به شاهد ،در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی به ( )0/012رسید (شکل .)3
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شکل  .3تاثیر کمآبی بر شاخص انباشت شاخساره آهن ،مس و کادمیم در جو

با باالرفتن سطح کمآبی ،شاخص انباشت ریشه برای کادمیم و آهن با کاهش معنیدار در تمام سطوح از تیمار شاهد (به ترتیب 0/26
و  )0/44به ترتیب با  32و  75درصد کاهش ،در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی به ترتیب به ( )0/18و ( )0/11رسید در حالیکه
در تمام سطوح آبیاری پایین تر از یک بود (شکل  .)4شاخص انباشت ریشه برای مس در تیمار آبیاری در  75درصد ظرفیت زراعی با 3/28
برابر افزایش نسبت به شاهد به ( )1/59رسید و در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی با بیش از  100درصد افزایش نسبت به تیمار
آبیاری در  75درصد ظرفیت زراعی به ( )3/31رسید و در این سطح از کمآبی  6/82برابر تیمار شاهد بود (شکل .)4
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شکل  . 4تاثیر خشکی بر شاخص انباشت ریشه آهن ،مس و کادمیم در جو
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شکل  . 5تاثیر خشکی بر شاخص انتقال زیستی آهن ،مس و کادمیم در جو

با باال رفتن سطح کمآبی ،شاخص انتقال زیستی برای کادمیم و مس معنیدار و کاهشی و برای آهن معنیدار و افزایشی بود اما در
تمام سطوح برای هر سه فلز کمتر از یک بود (شکل  .)5پایینتر از یک بودن شاخص انباشت شاخساره و شاخص انتقال زیستی جو برای
کادمیم ،مس و آهن ،آن را گیاهی اجتناب کننده نسبت به آنها نشان میدهد چرا که بیشانباشتگرها 1با انتقال موثر فلز از ریشه به شاخساره،
شاخص انتقال زیستی و شاخص انباشت شاخساره بزرگتر از یک دارند ( .)Ansari et al., 2019این خصوصیت جو بهدلیل عدم انتقال
کادمیم و مس به زنجیره غذایی در شرایط کمآبی مفید است چون در شرایط کمآبی ،ریشه گیاهان بعضی از یونهای فلزی را برای تعادل
اسمزی بیشتر وارد میکند ( . )Dubey, 2016این در حالی است که افزایش شاخص انباشت ریشه برای مس تا اعداد باالتر از یک ،جو را
بعنوان تثبیتکننده مس در خاک مطرح میکند .در شرایط کمآبی که کاهش دسترسپذیری کاتیونها اتفاق میافتد ،افزایش معنیدار
شاخص انباشت ریشه برای مس تایید میکنند که در ورود مس به ریشه جو ،سازوکارهای فیزیولوژیکی گیاه نقش داشتهاند .کاهش معنیدار
شاخص انباشت ریشه برای آهن و کادمیم نیز نشان میدهد در ورود آهن و کادمیم به ریشه ،کاهش زیستفراهمی آنها در شرایط کمآبی،
نسبت به سازوکارهای فیزیولوژیکی دست باالتر را داشته است .افزایش معنی دار شاخص انباشت شاخساره مس و آهن و کاهش آن برای
کادمیم با کمآب تر شدن خاک مؤید این است که در توزیع هر سه فلز در داخل گیاه ،نقش و دخالت عوامل فیزیولوژیک بارزتر است مثال
در مورد آهن علی رغم کاهش غلظت آن در ریشه و کاهش شاخص انباشت ریشه ،بدلیل نیاز فیزیولوژیک گیاه ،غلظت آهن در شاخساره و
1. Hyperaccumulators
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شاخص انباشت شاخساره آهن افزایش یافته تا جایی که شاخص انتقال زیستی آن با توسعه خشکی افزایشی شده است اما برای کادمیم
اوضاع برعکس پیشرفته است .هرچند که در مورد مس افزایش شاخص انباشت شاخساره در شرایط کمآبی میتواند متأثر از انباشت بیشتر
آن در ریشه باشد اما در نهایت شاخص انتقال این فلز با کمآبی روند کاهشی داشت و دست باالی سازوکارهای فیزیولوژیک را در توزیع آن
در گیاه ،نسبت به زیست فراهمی نشان داد )2022( .Jerbi et al .در یک آزمایش گلدانی در گلخانه برای مس نتایج مشابه با این آزمایش
بدست آوردند اما در مورد آهن کاهش غلظت در شاخساره را گزارش کردند.
اثر متقابل بین سال آزمایش و سطوح کمآبی

اثر متقابل بین سال آزمایش و سطوح کمآبی در تیمارهای کمآبتر موجب افزایش معنیدار غلظت مس در ریشه ( 176/2میلیگرم بر
کیلوگرم) و کاهش شاخص انتقال مس( )0/1هر دو در سال دوم و در تیمار آبیاری در  50درصد ظرفیت زراعی شد (جدول  .)6احتماال
انباشت مس در ریشه جو در تیمارهای کمآبتر سال قبل ،عامل فراهمی و انباشت بیشتر مس در ریشه گیاه در سال دوم باشد .در استقرار
مجدد گیاهان در خاکی که قبال در آن گیاهان تثبیتکننده کشت شده ،این خاصیت مشاهده شده است (.)Lambers & Oliveira, 2019
جدول  .6مقایسه میانگین اثر متقابل بین سال آزمایش و کمآبی بر غلظت فلز مس در ریشه (میلیگرم بر کیلوگرم) و شاخص انتقال زیستی آن
سال آزمایش

آبیاری در ٪50
ظرفیت زراعی

سال دوم
آبیاری در ٪75
ظرفیت زراعی

کمآبی

آبیاری در ٪50
ظرفیت زراعی

سال اول
آبیاری در ٪75
ظرفیت زراعی

آبیاری در ظرفیت
زراعی

آبیاری در
ظرفیت زراعی

82/6 c

31/1d

غلظت در ریشه

143/7 b

84/7 c

32/3 d

176/2 a

0/17 c

0/33 a

شاخص انتقال مس

0/12 d

0/13 cd

0/25 b

0/1 d

در هر ردیف دادههایی که با حروف انگلیسی متفاوت از هم مشخص شدهاند ،با هم اختالف معنیدار دارند.

روابط بین سرعت رشد و ضرایب غلظت زیستی

رگرسیون خطی چندگانه بین سرعت رشد در  4مرحله  15روزه حاصل از تقسیم دوره رشد گیاه با هریک از ضرایب انباشت و انتقال زیستی
نشان داد که سرعت رشد در  15روز سوم بیشترین سهم را در تبیین شاخص انباشت شاخساره کادمیم ،شاخص انباشت ریشه آهن و شاخص
انتقال زیستی کادمیم و مس داشته و سرعت رشد  15روز چهارم بیشترین سهم را در تبیین شاخص انباشت شاخساره مس و آهن ،شاخص
انباشت ریشه کادمیم و مس و شاخص انتقال زیستی آهن داشته است (جدول .)7
جدول  .7ضرایب استاندارد شـده ( )در مدل رگرسیونی خطی چند متغیره بین سرعتهای رشد چهار مرحله رشدی با ضرایب انباشت و انتقال
زیستی
ضرایب انباشت و انتقال
زیستی
فلزات مورد مطالعه
سرعت رشد  15روز اول
سرعت رشد 15روز دوم
سرعت رشد  15روز سوم
سرعت رشد  15روز چهارم
ضریب تبیین R2
معنیداری مدل

شاخص انباشت ریشه

شاخص انتقال زیستی

شاخص انباشت شاخساره

آهن

مس

کادمیم

آهن

مس

کادمیم

آهن

مس

کادمیم

0/33
-0/55
0/78
-1/48
0/93
P<0/01

0/05
-0/31
3/26
-2/14
0/79
P<0/01

-0/15
-0/34
4/79
-3/53
0/74
P<0/01

-0/18
-0/197
2/468
-1/158
0/98
P<0/01

0/14
-0/19
0/01
-0/93
0/96
P<0/01

0/48
-0/37
-1/79
2/55
0/70
P<0/01

-0/19
-0/08
1/18
-1/92
0/96
P<0/01

-0/06
0/16
0/28
-1/33
0/92
P<0/01

0/16
-0/56
2/29
-0/96
0/94
P<0/01

در این مطالعه تنها شاخصی که باالتر از یک به دست آمد ،شاخص انباشت ریشه مس بود و در بین فلزات مورد آزمایش ،مس تنها
فلزی بود که با پیشرفت روند خشکی و کاهش سرعت رشد ،شاخص انباشت زیستی (ریشه و شاخساره) افزایشی بود .تنش خشکی در گندم
نیز باعث تغلیظ بیشتر مس در ریشه و ساقه شده است ( .)Mahmoud et al., 2021اما ضریب استاندارد ( -0/93 )βبرای شاخص
انباشت ریشه جو در دوره  15روزه چهارم رشد آن ،از آن جهت قابل توجه است که در این دوره که با بیشترین تغییرات تجمعی ناشی از
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کم آبی در گیاه همراه است ،بیشترین تغلیظ مس در ریشه اتفاق افتاده است .در دوره  15روزه چهارم ،بدلیل شروع مقدمات ظهور
( ،)Romdhane et al., 2020بیشترین حساسیت به کمآبی وجود دارد لذا دور از انتظار نیست که بیشترین اثرات کمآبی در این زمان بروز
و ظهور یابند .این نتیجه با گزارش مارشنر (مبنی بر اینکه افزایش غلظت مس موجب کاهش اکسین از طریق تأثیر بر متابولیسم نیتروژن
و اسید آمینه تریپتوفان و در نتیجه کاهش طول ریشهها و ساقه میشود) سازگار بود (.)Yusefzaee & pourakbar, 2017
مدل گرسیونی سرعت رشد ،شاخص انباشت شاخساره کادمیم ،مس و آهن را به ترتیب با ضرایب رگرسیونی استاندارد (،0/94 )β
 -0/96و  -0/97و با  91 ،88و  95درصد از واریانس آنها پیشبینی کرد .همچنین این مدل شاخص انباشت ریشه کادمیم ،مس و آهن را
به ترتیب با ضرایب رگرسیونی استاندارد شده ( -0/97 ،0/79 )βو  0/97و با  95 ،62و  94درصد از واریانس آنها پیشبینی کرد (.)P>0/01
شاخص انتقال زیستی برای کادمیم با افزایش سرعت رشد بهصورت خطی افزایش یافت ( ،)R2=0/69 ;β=0/83همینطور شاخص انتقال
زیستی مس ( ،)P <0/01 ;R2=0/74 ;β=0/86اما شاخص انتقال زیستی آهن با  β= -0/94و  R2=0/89کاهش یافت (جدول .)8
جدول  . 8مدل رگرسیون خطی بین سرعت رشد ( )CGRدر طول کل دوره رشد با ضرایب انباشت و انتقال زیستی
ضرایب انباشت و انتقال

فلزات مورد

زیستی

مطالعه

شاخص انتقال زیستی

شاخص انباشت ریشه

شاخص انباشت شاخساره

معادله

ضریب استاندارد
شـده()

ضریب تبیین

R2

معنیداری مدل

آهن

y = -0.01 CGR + 0.13

-0/94

0/89

P< 0/01

مس

y = 0.02 CGR + 0.06

0/86

0/74

P< 0/01

کادمیم

y = 0.01 CGR + 0.21

0/83

0/69

P< 0/01

آهن

y = 0.03 CGR + 0.03

0/97

0/94

P< 0/01

مس

y = -0.26 CGR + 3.86

0/97

0/95

P< 0/01

کادمیم

y = 0.0072x + 0.1583

0/79

0/62

P< 0/01

آهن

y = -0.0007CGR + 0.0141

-0/97

0/95

P< 0/01

مس

y = -0.02CGR + 0.42

0/96

0/91

P< 0/01

کادمیم

y = 0.005CGR + 0.030

0/94

0/88

P< 0/01

مدل رگرسیونی برازش شده برای شاخص انباشت شاخ ساره کادمیم درصد باالتری از واریانس را نسبت به شاخص انباشت ریشه آن
برازش کرد ،بنابراین سرعت رشد با بارگیری کادمیم در شاخساره ،ارتباط بیشتری برقرار میکند تا جایی که با کاهش سرعت رشد تحت
تاثیر کمآبی ،شاخص انباشت کادمیم در شاخساره کاهشیتر از ریشه شد و شاخص انتقال کادمیم نیز کاهشی شد .دادههای جمعآوری شده
در مورد کادمیم نشان میدهند که گرامینهها معموال کادمیم و بسیاری از فلزات سنگین را در اندام هوایی خود تجمع نمیدهند ( Souri et
 .)al., 2019زیستفراهمی کادمیم در محیط های آبکشت با خاک مزرعه متفاوت گزارش شده و جذب فعال آن وابسته به غلظت آن در
محلول خاک و میزان دسترسی ریشهها به محلول و سرعت جایگزینی کادمیم جذب شده توسط گیاه در محلول است (.)Alloway, 2013
با کاهش سرعت رشد ،شاخصهای انباشت شاخساره و ریشه مس با ضرایب نزدیک به هم ،بهصورت خطی افزایش یافتند اما شاخص
انتقال آن بهدلیل باالتر از یک بودن شاخص انباشت ریشه کاهشی شد لذا بنظر میرسد که جو برای تثبیت مس در خاک در شرایط خشکی
مناسب باشد و آنرا به بخش هوایی و زنجیره غذایی منتقل نکند .عوامل موثر بر غلظت مس در ریزوسفر ،بیشتر بر غلظت مس در ریشهها
موثرند تا غلظت آن در اندامهای هوایی و کاهش انباشت م س با افزایش سرعت رشد ناشی از تامین رطوبت ،بر اساس گزارش کاهش
فعالیت مس آزاد در محلول خاک به دلیل افزایش تشکیل کمپلکس با کربن آلی محلول قابل توجیه است (.)Degryse et al., 2008
تفاوت کم بین غلظت مس شاخساره گیاهان سالم و گیاهانی که دچار سمیت مس شدهاند نشانگر وجود یک عامل تنظیمگر همواستاتیک
برای ممانعت از انتقال مازاد مس از ریشه به شاخساره است ( .)Alloway, 2013در مورد آهن که حرکت آن در گیاهان عموماً از طریق
1 - Heading Stage
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 موگینئیک اسید و به شکل یون های آهن آزاد صورت می گیرد نیز اثربخشی نسبی، نیکوتیانامین، فیتوسیدروفورها،کیلیت با سیترات
تغییرات زیستفراهمی و همئوستازی سایر فلزات سنگین و برهمکنشهای ژنی در نحوه تخصیص آهن در شرایط کمآبی که فشارهای
 احتماال ورود آهن و مس بیشتر به.)Shumayla & Upadhyay, 2022(  گزارش شده است،کمبود آهن در سمت ریشه ایجاد میکند
شاخساره و برگ گیاه با کاهش سرعت رشد جو برای تعدیل اثرات اشباع نوری در تیمارهای کمآب بوده است و موجب افزایشی شدن
.شاخص انباشت زیستی شاخساره آهن و مس و شاخص انتقال زیستی آهن شده است
نتیجهگیری
 یک عامل محدود کننده برای استفاده از، انتقال مقادیر قابل مالحظه فلزات سنگین به بخش مصرفی گیاه،با توجه به اهمیت ایمنی غذا
 استراتژی جو برای آهن افزایش، یافته های این مطالعه نشان داد هرچند که با افزایش میزان خشکی.بسیاری از خاکهای کشاورزی است
 همچنین مدل رگرسیونی.انتقال به شاخساره بود اما هیچکدام از سه فلز مورد بررسی در شاخساره آن بیشانباشت و مستعد سمیت نشدند
 همراه با زوال فیزیولوژیک گیاه تحت تاثیر،روابط بین سرعت رشد و ضرایب انباشت و انتقال زیست ی نشان داد که با کاهش سرعت رشد
 بعد از برداشت. روزه رشد جو بیشترین نقش را در این مسیر ایفا میکند15  انباشت مس در ریشه افزایش مییابد و چهارمین دوره،خشکی
 استقرار گیاهان حساس به مس مشکل خواهد بود و کشت محصوالتی که در صورت،جو به دلیل به جا ماندن مس انباشته در ریشههای آن
 اما آزمایش کشت مخلوط این. توصیه نمیشود،غلظت باالی مس در خاک با انباشت آن در شاخساره آنرا به زنجیره غذایی انتقال میدهند
 زیرا نتایج تحقیق فعلی این فرضیه را به وجود میآورد که کشت همزمان گیاهی.گیاهان با جو در زمینهای آلوده به مس پیشنهاد میشود
 در ریشههای جو انباشته شود، ممکن است باعث شود مس قبل از انباشت در گیاه همراه،که مس را به بخش خوراکی منتقل میکند با جو
 در این حالت امکان تولید بعضی محصوالت در زمینهای آلوده به مس فراهم.و ریسک انتقال آن به بخش خوراکی گیاه همراه کمتر شود
 مس انباشته شده، پیشنهاد دیگر کشت گیاهان استخراج کننده مس در تناوب با جو است تا از طریق گیاهپاالیی توسط این گیاهان.میشود
.در ریشههای به جا مانده از جو به خارج از زمین منتقل شود
""هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد
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