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جدول .2تجزیۀ واریانس صفتهای مورفولوژی17ارزیابی شده در بررسی میزان جذب کادمیوم توسط نهالهای سهماهه
منابع

درجۀ

A.victoriae

میانگین مربعات

تغییرات

آزادی

RL

SL

PL

D

LN

LMW

SMW

RMW

تیمار

3

**210/10

**177/90

**771

**1/98

**5539/42

**1/51

**1/44

**2/45

خطا

8

11/83

14/33

26/33

0/14

123/83

0/06

0/13

0/08

**

معنیداری درسطح احتمال  1درصد

ادامه جدول  .2تجزیۀ واریانس صفتهای مورفولوژی ارزیابی شده در بررسی میزان جذب کادمیوم توسط نهالهای سهماهه
A.victoriae

منابع

درجۀ

میانگین مربعات

تغییرات

آزادی

TMW

LDW

SDW

RDW

TDW

TI

GGI

تیمار

3

**15/79

**0/78

**0/64

**1/89

**9/27

**3452/90

**0/02

خطا

8

0/13

0/02

0/05

0/18

0/19

127/40

0/00

**

معنیداری درسطح احتمال  1درصد

جدول .3تجزیۀ واریانس میزان جذب ،8نسبت انتقال ،ضرایب جذب و فاکتور انتقال کادمیوم توسط نهالهای سهماهه
A.victoriae

منابع

درجۀ

تغییرات

آزادی

تیمار

3

خطا

8

میانگین مربعات
Leaf
**

Stem
**

4347744/40
56241/70

11557133/33

Root
**

260358/33

S/R

236216388/88

**

1924166/67

L/R
**

0/17

0/01

0/10

0/01

L/S
**

0/37

0/03

** معنیداری درسطح احتمال  1درصد

ادامه جدول .3تجزیۀ واریانس میزان جذب ،نسبت انتقال ،ضرایب جذب و فاکتور انتقال کادمیوم توسط نهالهای سهماهه
A.victoriae

منابع

درجۀ

تغییرات

آزادی

تیمار

3

خطا

8

میانگین مربعات
TF
**

UI
**

0/50

0/01

107347351/10
3385748/83

**

EC
**

0/00

0/00

BCFroot
**

40944/60
999/37

BCFair
**

35472/36
24/96

معنیداری درسطح احتمال  1درصد
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 8و -7طول ریشه ) ،(RLطول ساقه ) ،(SLطول کل گیاه ) ،(PLقطر یقه ) ،(Dتعداد برگ ) ،(LNوزنتر برگ ) ،(LMWوزنتر ساقه )،(SMW
وزنتر ریشه ) ،(RMWوزنتر کل ) ،(TMWوزن خشک برگ ) ،(LDWوزن خشک ساقه ) ،(SDWوزن خشک ریشه ) ،(RDWوزن خشک
کل ) ،(TDWشاخص ارزش تحمل ) ،(TIشاخص مهار رشد ) ،(GGIجذب برگ ) ،(Leafجذب ساقه ) ،(Stemجذب ریشه ) ،(Rootمیزان
انتقال ساقه بهریشه ) ،(S/Rمیزان انتقال برگ بهریشه ) ،(L/Rمیزان انتقال برگ بهساقه ) ،(L/Sفاکتور انتقال ) ،(TFشاخص جذب ) ،(UIضریب
غنی سازی ) ،(ECفاکتور تجمع زیستی ریشه ) ،(BCF rootفاکتور تجمع زیستی اندام هوایی ).(BCF air

بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهالهای سهماهه آکاسیا ویکتوریا ()Acacia victoriae

127/

علت کاهش بیشتر طول ریشه نسبت بهساقه گیاه با

آنها بود .شاخص ارزش تحمل گیاه نیز در غلظتهای

افزایش غلظت کادمیوم در این گونه آن است که ریشه

 50و ( 100میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری با شاهد

گیاه اولین اندامی است که ارتباط مستقیم با آلودگی فلز

و غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر) دارد و با افزایش غلظت

موجود در خاک را دارد ) (Subin and Steffy, 2013و

کادمیوم کاهش  74درصدی این شاخص در غلظت 100

همچنین بهعلت سمیت بیشتر کادمیوم در ریشه نسبت

(میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با نمونه شاهد حاصل شد

بهساقه است .چون این فلز در پالسمای سلولهای ریشه

(جدول  ،)4که نشان دهنده اثر منفی غلظت باالی کادمیوم

تجمع مییابد و منجر بهکند شدن تقسیم سلولی و طویل

درمیزان مقاومت و طول ریشه گیاه است ،چون اثر سمیت

شدن سلولها میشود ) .(Mondal et al., 2013برخی نیز

کادمیوم در ریشههای گیاهان بیشتر از اندامهای هوایی

کاهش بیشتر طول ریشه نسبت بهساقه را به دلیل تغییر

آنها است .در نتیجه ،این امر منجر بهکاهش شاخص

در روابط آبی گیاه ،جذب عناصر و نفوذپذیری غشای

ارزش تحمل در گیاهان میشود

پالسما توسط فلز کادمیوم میدانند که در طویل شدن

بنابراین پتانسیل رشد ریشه گیاهان ،شاخص تحمل آنها

سلولها اثر میگذارد ،در نتیجه منجر بهتوقف رشد گیاه

را نسبت بهفلزات سنگین مختلف مشخص میکند

میشود .چون این فلز آالینده بهعنوان دلیل ایجاد خشکی

) .(Subin and Steffy, 2013محققانی از جمله،

فیزیولوژیکی در گیاه شناخته شده است .البته میزان

 Nagarajuو همکاران ()2015؛  Subinو )2013( Steffy؛

تغییرات در ویژگیهای رشدی یک گونه بهنوع واریتههای

 Wangو همکاران ( ،)2012نشان دادند که با افزایش

آن گونه در مقاومت بهفلز آالینده کادمیوم بستگی دارد

غلظت کادمیوم ارزش تحمل گیاه کاهش مییابد .تعداد

) .(Hayat et al., 2011ممانعت از رشد ریشه توسط

برگها و قطر یقه نیز در غلظتهای  50و ( 100میلیگرم

کادمیوم در نتیجه کمبود جذب مواد مغذی و آب است که

بر لیتر) اختالف معنیداری با نمونه شاهد و غلظت 10

این امر منجر به آن میشود تا نسبت کمی از آنها در گیاه

(میلیگرم بر لیتر) دارند و با افزایش کادمیوم بهترتیب

انتقال یابند ،در نتیجه رشد ساقه گیاه نیز کاهش مییابد

کاهش  86و  78درصدی تعداد برگ و قطر یقه در غلظت

) .(El-Kafafi and Rizk, 2013چون کادمیوم در جذب و

( 100میلیگرم بر لیتر) نسبت به نمونههای شاهد یافت

انتقال عناصر ضروری ،کلسیم ،فسفات ،پتاسیم ،نیترات،

شدند (جدول .)4

سولفات و آهن اثر گذاشته و منجر به تاثیر منفی در رشد
گیاه میشود

).(Chen et al., 2011

کاهش در تعداد برگها ممکن است بهدلیل تنش
باالی فلز کادمیوم باشد که منجر بهحساسیت و مرگ

).(Tito et al., 2014

 Zafarو )2016( Javed؛  Abrahamو همکاران ()2015؛

میشود ،در نتیجه تعداد برگهای گیاهان کاهش مییابد

Aslam

) .(Faizan et al., 2011محققانی ازجمله Al-Khateeb ،و

Gubrelay

)2014( Al-Qwasemeh؛  Anoو همکاران ()2013؛

Subin

 Faizanو همکاران ( )2011؛  ،)2010( Ghaniنشان دادند

و )2013( Steffy؛  Wangو همکاران ()2012؛  Hayatو

که با افزایش غلظت فلز کادمیوم تعداد برگهای گیاه

همکاران ()2011؛  Audaو )2010( Ali؛ ،)2010( Ghani

کاهش مییابند .کاهش قطر یقه گیاه با افزایش کادمیوم نیز

دریافتند که با افزایش کادمیوم طول ریشه ،ساقه و کل گیاه

با نتیجه Naz ،و همکاران ( )2013همخوانی دارد.

 Huو همکاران ()2015؛  Nazو همکاران (2015
و همکاران ()2014؛  Titoو همکاران ()2014؛

و همکاران ()2013؛  Mondalو همکاران ()2013؛

کاهش یافتند و کاهش طول ریشه گیاهان بیشتر از ساقه
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محققانی از جمله Kaswani ،و )2016( Kidwa؛

برگهای قدیمی و ظهور عالئم آسیب در برگهای جوان
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جدول .4مقایسۀ میانگینهای صفتهای مورفولوژی ارزیابی شده در بررسی میزان جذب کادمیوم در نهالهای سهماهه
( A.victoriaeتیمارها برحسب میلیگرم برلیتر)
صفتهای ارزیابی شده

تیمار
)(cm

)(cm

RL
24/67 ±4/04a

SL
25/67 ±5/03a

10

a

a

50

b

0

22/67 ±3/51
14/67 ±4/04

c

100

b

)(mm

PL
50/33±8/39a
a

22/33±3/05

LMW
LN
D
2/05 ±0/28a 111/67 ±14/05a 2/29 ±0/56a
a

45 ±3/61

b

14/33 ±4/51

b

6/33 ±1/53

)(cm

8/67 ±1/53

2/05 ±0/31

b

29 ±4/58
c

)(gr

c

15 ±1

a

1/23 ±0/29

0/51 ±0/26

101/33 ±15/30

a

b

b

c

64/67 ±7/64

c

16/67 ±2/52

1/87 ±0/38
1/35 ±0/10

0/47 ±0/14

)(gr

SMW
2/37 ±0/47a
a

2/06 ±0/48

b

1/35 ±0/19

b

0/84 ±0/23

ادامه جدول .4مقایسۀ میانگینهای صفتهای مورفولوژی ارزیابی شده در بررسی میزان جذب کادمیوم در نهالهای سهماهه
( A.victoriaeتیمارها برحسب میلیگرم برلیتر)
صفتهای ارزیابی شده

تیمار
RMW
2/90±0/26a

)(gr

)(gr

)(gr

10

a

a

a

50

0/82 ±0/10b 0/75 ±0/09b 4/52 ±0/31b 1/82 ±0/31b

0

c

100

2/72 ±0/37
0/94 ±0/19

)(gr

LDW
TMW
1/31 ±0/20a 7/32 ±0/39a

c

6/65 ±0/34

c

2/25 ±0/38

1/15±0/21

)(gr

SDW
1/48±0/29a

RDW
2/10 ±0/42a

TDW
4/86 ±0/55a

a

a

a

1/31 ±0/18

b

0/16 ±0/05

)(gr

0/46 ±0/31

2/02 ±0/66

4/48 ±0/60

1/21 ±0/22b

2/78 ±0/20b

c

c

0/39 ±0/23

1/02 ±0/31

)(%

TI
100 ±0a
a

91/92 ±14/24

59/48 ±16/40b
c

25/68 ±6/20

GGI
0 ±0a
a

0/02± 0/03

0/09± 0/01b
c

0/16 ±0/01

وجود یک حرف مشترک عدم اختالف معنیداری بین تیمارها (در سطح  1درصد)

جدول  .5مقایسۀ میانگینهای میزان جذب ،نسبت انتقال ،ضرایب جذب و فاکتور انتقال کادمیوم در نهالهای سهماهه
( A.victoriaeتیمارها برحسب میلیگرم برلیتر)
عوامل ارزیابی شده

تیمار
)(mg/kg

0

)(mg/kg

Leaf

Stem
-

a

10
50

b

100

c

)(mg/kg

a

1150 ±210/70

1883/33 ±309/25

2853/33 ±291/43

b

Root
-

a

1550 ±216/60

b

2833/33 ±370/70
c

4630 ±925/80

2766/67 ±550/70

c

11900 ±1513/30

19433/33 ±2259/10

)(mg/kg

S/R

)(mg/kg

a

0/57 ±0/13

b

0/25 ±0/06

b

0/24 ±0/05

L/R

)(mg/kg

a

L/S

-

0/43 ±0/12

b

0/16 ±0/04

b

0/15 ±0/03

a

0/77 ±0/25

a

0/68 ±0/17

a

0/64 ±0/17

ادامه جدول  .5مقایسۀ میانگینهای میزان جذب ،نسبت انتقال ،ضرایب جذب و فاکتور انتقال کادمیوم در نهالهای سهماهه
( A.victoriaeتیمارها برحسب میلیگرم برلیتر)
عوامل ارزیابی شده

تیمار
)(mg/kg
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0

)(mg/kg

TF

EC
-

UI

-

-

10

a

50

b

0/40 ±0/10

100

b

0/39 ±0/06

0/99 ±0/20

a

12098/53 ±1635/30

a

13173/23 ±1936/30

b

b

c

7697/73 ±2668/30

a

0/004 ±0/000
0/011 ±0/001

0/014 ±0/001

BCFroot
a

262/97 ±52/02

ab
b

226/45 ±28/80

184/90 ±21/50

وجود یک حرف مشترک عدم اختالف معنیداری بین تیمارها (در سطح  1درصد)

BCFair
a

256/90 ±0/95

b

89/75 ±7/53

b

0/15 ±0/03

بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهالهای سهماهه آکاسیا ویکتوریا ()Acacia victoriae

129/

وزنتر و خشک برگ ،ساقه ،ریشه و کل گیاه نیز در

شاخص مهار رشد در دو غلظت  50و ( 100میلیگرم بر

غلظتهای  50و ( 100میلیگرم بر لیتر) اختالف

لیتر) اختالف معنیداری با شاهد و غلظت ( 10میلیگرم

معنیداری با شاهد و غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر) دارند.

بر لیتر) دارد و با افزایش کادمیوم ،افزایش  0/16شاخص

اما در وزنتر و خشک ساقه بین دو غلظت  50و 100

مهار رشد در غلظت ( 100میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با

(میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری وجود ندارد .با

شاهد مالحظه شد (جدول  ،)4که نشان دهنده کاهش

افزایش غلظت کادمیوم بهترتیب کاهش  68 ،66 ،78و 70

مقاومت گیاه و افزایش تنش وارده بهگیاه در غلظت باالی

درصدی وزنتر برگ ،ساقه ،ریشه ،کل و همچنین

کادمیوم است .در واقع کاهش زیتوده در گیاه نشان

بهترتیب کاهش  81 ،69 ،88و  79درصدی وزن خشک

دهنده حساسیت گیاه بهفلزات سنگین است که منجر به

برگ ،ساقه ،ریشه و کل در غلظت ( 100میلیگرم بر لیتر)

آسیب رساندن به عملکرد فیزیولوژیکی گیاه میشود

در مقایسه با شاهد حاصل شد (جدول .)4

).(Nagaraju et al., 2015

کاهش در وزنتر و خشک گیاه تحت تاثیر کادمیوم
میتواند بهدلیل کاهش در تقسیم و توسعه سلولی و تاثیر
درسنتز  DNDو  ،(Auda and Ali, 2010) RNAجلوگیری
از سنتز کلروفیل و آنزیمهای مهم مانند آمینواسیدها
) (Abraham et al., 2015و یا کاهش سلولهای
مریستمیک ،اختالل درتشکیل میکروتوبولها در سلولهای
مریستمیک و کاهش رشد سلولها و گیاه باشد ،که این
مسئله در نتیجه ارتباط با سمیت فلز کادمیوم است
) .(Amira and Qados, 2015محققانی از جمله،
 Kaswaniو  )2016( Kidwa؛  Huو همکاران ()2015؛
 Nazو همکاران ( )2015؛ Al-Khateebو

Al-Qwasemeh

()2014؛  Aslamو همکاران ()2014؛  Subinو

چون کادمیوم موجب کمبود عناصر ،پتاسیم ،منیزیم،
منگنز و آهن در گیاه میشود که این عناصر در ساختار و
عملکرد گیاه بسیار حیاتی هستند .از طرفی اثر معمول
سمیت فلز کادمیوم در گیاه ،توقف رشد ،کلروز برگها و
تغییر در فعالیتهای بسیاری از آنزیمهای کلیدی است
) .(Faizan et al., 2011در این پژوهش عالئم سمیت
کادمیوم با توقف رشد و کلروز برگها مشاهده شد که با
نتیجه Gupta ،و  )2013( Chakrabartiهمخوانی دارد .با
افزایش غلظت کادمیوم همچنین نکروز برگها ،حساسیت
و مرگ برگهای قدیمی و عالئم آسیب به برگهای جوان
افزایش یافت که با نتیجه  Faizanو همکاران ()2011

Steffy

همخوانی دارد .غلظت باالی فلز کادمیوم همچنین منجر به

Ali

قهوهای شدن ریشهها شد که این امر در نتیجه چوب

()2013؛  Hayatو همکاران ()2011؛  Audaو

()2010؛ )2010( Ghani؛  Hedijiو همکاران (،)2010
دریافتند که با افزایش غلظت کادمیوم وزنتر اندامهای
گیاه کاهش مییابند .همچنین محققانی از جمله Zafar ،و
)2016( Javed؛  Amiraو )2015( Qados؛  Kherbaniو
همکاران ()2015؛  Nazو همکاران ()2015؛  El-Kafafiو
)2013( Rizk؛  Subinو )2013( Steffy؛  Umadeviو
؛  Gonzalezو همکاران ()2012؛  Wangو همکاران
()2012؛  ،)2010( Ghaniنشان دادند که با افزایش
کادمیوم وزن خشک اندامهای گیاه کاهش مییابند.

در نهایت میتوان گفت کادمیوم عنصر غیرضروری
است و از برخی فرآیندهای حیاتی گیاه مانند ،فتوسنتز،
میتوز و جذب آب جلوگیری میکند که با آثار زیان آور
در برگها ،پژمرده شدن برگهای قدیمی ،توقف رشد و
قهوهای شدن ریشهها ) ،(Aslam et al., 2014کلروز و
نکروز برگها و ریشهها و کاهش نسبت تولید سلولهای
جدید همراه است .چون این فلز آالینده با کاهش جذب
عناصر ضروری در گیاهان منجر بهتاثیر منفی در
کلروپالست و اختالل در باز و بسته شدن روزنههای آنها
میشود ) .(Naz et al., 2015بنابراین جذب فلز کادمیوم
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)2013( Avudainayagam؛  Erdemو همکاران ()2012

پنبهای شدن ریشهها است

).(Nagaraju et al., 2015
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توسط سلولهای زنده دلیل تغییرات بسیار جدی در

غلظت فلز کادمیوم در ریشههای گیاهان بیشتر میباشد

گیاهان است که میتواند منجر بهمرگ سلولها گردد .البته

) .(Ali et al., 2012همچنین تجمع بیشتر فلز آالینده

این مسئله بهکاربرد کادمیوم و زمان در معرض قرار گرفتن

کادمیوم در ریشههای گیاه نسبت بهساقه آنها میتواند به

بستگی دارد

).(Hussain et al., 2012

توانایی نهالهای سهماهه آکاسیا ویکتوریا ( (A.victoriaeدر
جذب و انتقال کادمیوم

ممانعت از سمیت در ساقه نسبت بهریشههای گیاه منجر
شود ) .(Subin and Steffy, 2013بر اساس نظر محققان
توانایی یک گونه در تجمع فلزات سنگین در ریشه و

نتایج آزمون تجزیه واریانس کادمیوم مشخص کرد که

ممانعت از انتقال آن بهاندامهای هوایی نشان دهنده

میزان جذب در اندامها ،شاخصها و فاکتورهای مورد

مکانیسم مقاومتی گونه مورد بررسی به آن فلز و همچنین

بررسی در نهالهای سهماهه  A.victoriaeدر سطح احتمال

قابلیت کاربرد آن گونه در فرآیند گیاه پاالیی میباشد

 1درصد ) (P<0.01معنیدار هستند (جدول  .)3همچنین

).(Amira and Qados, 2015

نتایج مقایسۀ میانگینهای این پارامترها (جدول  )5نشان
داد که میزان جذب کادمیوم در برگ ،ساقه و ریشهها در
همه تیمارها ( 50 ،10و  100میلیگرم بر لیتر) اختالف
معنیداری با یکدیگر دارند و با افزایش غلظت کادمیوم،
میزان جذب در همه اندامهای گیاه بهصورت خطی
افزایش یافت .بیشترین میزان تجمع فلز کادمیوم نیز در
غلظت  100میلیگرم برلیتر برآورد شد.
بهطوری که بیشترین و کمترین میزان جذب کادمیوم
در  A.victoriaeبهترتیب در ریشهها (بیشاز  72درصد) و
برگهای (کمتراز  11درصد) این گونه بیابانی برآورد شد
( 2853/33 > 4630 >19433/33میلیگرم بر کیلوگرم در
ریشه> ساقه> برگ) .علت این مسئله آن است که ریشه
گیاه اولین ارگان در خاک است که از طریق آپوپالست،
فلز کادمیوم را دریافت میکنند .در نتیجه مقدار تجمع
کادمیوم در ریشه باالست ) .(Chen et al., 2011در مقابل
علت تجمع بسیار کم کادمیوم در برگ نسبت بهریشه این
گونه آن است که برگهای گیاه بهسیستم آنتیاکسیدانی
مجهزاند که از گیاه در مقابل سمیت فلز کادمیوم محافظت
سال ششم  /شماره  /2زمستان 95

میکنند .از طرفی دیگر ،کاهش تجمع کادمیوم در برگ
گیاه نشان دهنده باقی ماندن این فلز در ریشه است
).(Asgher et al., 2013

البته جذب فلز توسط گیاه بهتعدادی از فاکتورهای
محیطی ،ژنوتیب ،نوع و درجه آلودگی ،محصول باالی
گیاه ،ویژگی و کیفیت خاک )،(Rivelli et al., 2012
توانایی در سمیت زدایی و مقاومت به آن فلز بستگی دارد
) .(Hancock et al., 2012محققانی از جمله Kherbani ،و
همکاران ()2015؛  Nazو همکاران ()2015؛  Mittalو
همکاران ()2014؛  Asgherو همکاران ()2013؛  Daiو
همکاران ()2013؛  Guptaو )2013( Chakrabarti؛
 Mondalو همکاران ()2013؛  Aliو همکاران ()2012؛
 Gonzalezو همکاران ()2012؛  Hancockو همکاران
()2012؛  Rivelliو همکاران ()2012؛  Wangو همکاران
( ،)2012دریافتند که تجمع کادمیوم در ریشههای گیاهان
نسبت بهاندامهای هوایی آنها بیشتر است .در بررسی
میزان انتقال کادمیوم از ساقه و برگ بهریشه و برگ بهساقه
نیز مشخص شد که با افزایش غلظت کادمیوم این نسبتها
کاهش یافتند و اختالف معنیداری در انتقال کادمیوم از
ساقه و برگ بهریشه در غلظتهای  50و ( 100میلیگرم
بر لیتر) با غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر) وجود دارد .اما بین
این دو غلظت اختالف معنیداری وجود ندارد .همچنین
میزان انتقال کادمیوم از برگ بهساقه در هیچ کدام از
تیمارها اختالف معنیداری با یکدیگر ندارد و با افزایش

در واقع وجود اختالف زیاد در تجمع کادمیوم بین

کادمیوم بهترتیب کاهش  68 ،57و  16درصدی میزان

ریشه و اندامهای هوایی گیاهان نشان دهنده محدودیت

انتقال فلز کادمیوم از ساقه بهریشه ،برگ بهریشه و برگ

انتقال کادمیوم از ریشه بهاندامهای هوایی است ،در نتیجه

بهساقه در غلظت ( 100میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با

بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهالهای سهماهه آکاسیا ویکتوریا ()Acacia victoriae
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غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر) مالحظه شد ،که نشان دهنده

بر روی شاخص جذب نیز اثر منفی میگذارد و در غلظت

تجمع غالب کادمیوم در ریشهها است (جدول .)5

( 100میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری با دیگر تیمارها

میزان فاکتور انتقال نیز در همه تیمارها کوچکتر از

دارد (کاهش  36درصدی این شاخص در غلظت 100

یک بود که این امر نشان دهنده توانایی کم در انتقال

(میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با غلظت ( 10میلیگرم بر

کادمیوم به اندامهای هوایی است که بین تیمارهای  50و

لیتر) حاصل شد (جدول  .)5در بررسی ضریب غنیسازی

( 100میلیگرم بر لیتر) با غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر)

مالحظه شد که همه تیمارها اختالف معنیداری با یکدیگر

اختالف معنیداری وجود دارد .ولی بین دو غلظت  50و

دارند و با افزایش غلظت کادمیوم افزایش یافتند که این

( 100میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری وجود ندارد و

موضوع نشان دهنده افزایش جذب در اندامهای هوایی با

با افزایش کادمیوم کاهش  62درصدی آن در غلظت 100

افزایش غلظت فلز کادمیوم است .بهطوری که افزایش 3/6

(میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با غلظت ( 10میلیگرم بر

برابری این شاخص در غلظت ( 100میلیگرم بر لیتر) در

لیتر) مالحظه شد .بررسی میزان فاکتور تجمع زیستی

مقایسه با غلظت ( 10میلیگرم بر لیتر) حاصل شد.

ریشه و اندامهای هوایی گیاه مشخص کرد که در همه

در نهایت با توجه بهنتایج میتوان عنوان کرد که

غلظتها این فاکتور بزرگتر از یک است که این موضوع

ریشههای نهالهای سه ماهه  A.victoriaeتوانایی باالیی

نشان دهنده تجمع غالب کادمیوم در ریشهها است.

در جذب کادمیوم نسبت بهاندامهای هوایی خود دارند که

فاکتور تجمع زیستی ریشه بین تیمارهای  50و 100

این مسئله میتواند بهسیستم ریشهای خاص این گونه

(میلیگرم بر لیتر) و بین تیمارهای  10و ( 50میلیگرم بر

مربوط باشد .در واقع  A.victoriaeبا تجمع بیشتر فلز

لیتر) اختالف معنیداری وجود ندارد .اما در فاکتور تجمع

کادمیوم در ریشه و ممانعت از انتقال آن بهاندامهای هوایی

زیستی اندامهای هوایی بین همه تیمارها ( 50 ،10و 100

بهعنوان یک گونه اجتناب کننده محسوب میشود که با

میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری وجود دارد و با

استفاده از سازوکار تثبیت گیاهی از ورود کادمیوم و بروز

افزایش غلظت کادمیوم بهترتیب کاهش  30و 72درصدی

سمیت در اندامهای هوایی گیاه جلوگیری میکند .بنابراین

فاکتور تجمع زیستی ریشه و اندامهای هوایی در غلظت

خطر ورود فلز کادمیوم بهزنجیره غذایی از طریق تعلیف

( 100میلیگرم بر لیتر) در مقایسه با غلظت ( 10میلیگرم

برگها توسط حیوانها بسیار کم است و ریشههای این

بر لیتر) تخمین زده شد (جدول .)5

گونه برای احیای مجدد کادمیوم قابل بهرهبرداری است.

نتایج حاصل از این تحقیق مشخص کرد که در همه
تیمارها فاکتور تجمع زیستی ریشه بزرگتر از یک و
فاکتور انتقال نیز کوچکتر از یک است .بر اساس یافته
محققان گونهای که فاکتور تجمع زیستی ریشه آن بزرگتر
از یک و فاکتور انتقال کوچکتر از یک باشد آن گونه
است ) .(Mittal et al., 2014شاخص جذب نیز که نشان
دهنده تاثیر میزان جذب کادمیوم بر زیتوده گیاه است ،با
افزایش کادمیوم کاهش یافت که نشان دهنده اثر منفی
غلظت باالی فلز کادمیوم بر میزان زیتوده گیاه است که

با توجه بهاین که خانواده بقوالت در مقایسه با برخی
تیرههای گیاهی دارای پتانسیل خوبی در جذب فلزات
سنگین هستند .میتوان با شناخت و بررسی میزان جذب
و مقاومت گونههای مختلف این خانواده در مناطقی که
شرایط رویشی آنها فراهم باشد بهکشت و توسعه آنها
اقدام نمود .با توجه بهنتایج حاصل از این پژوهش میتوان
چنین استنباط کرد که مسمومیت کادمیوم منجر بهکاهش
رشد ،زیتوده ومقاومت این گونه بیابانی شد .همچنین
ریشههای  A.victoriaeتوانایی باالیی در جذب کادمیوم
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نسبت به اندامهای هوایی داشتند و با استفاده از سازوکار

کاربردی شدن نتایج تحقیق حاضر ،باید ادامه این تحقیق

تثبیت گیاهی از ورود کادمیوم بهاندامهایهوایی جلوگیری

در عرصه نیز انجام شود.

کردند.

از طرفی با توجه بهسیستم ریشهای گسترده و عمیق

در واقع این گونه با کاهش رشد و زیتوده ،فلز کادمیوم

گونه  A.victoriaeدر خاک این گونه بیابانی میتواند به

را در ریشههای خود حفظ کرد ،تا از ایجاد سمیت در

جلوگیری از فرسایش خاک ،از طریق در برگرفتن فیزیکی

اندامهای هوایی گیاه جلوگیری کند .از طرفی با توجه

دانههای خاک به یکدیگر ،تثبیت خاکهای مناطق

بهاینکه بیشتر مناطق آلوده صنعتی در مناطق خشک و

شیبدار ،ممانعت از پراکنش آالیندهها و معلق شدن ذرات

نیمهخشک کشور قرار دارند و با توجه بهویژگیهای این

بهسایر مناطق کمک کند .در انتها پیشنهاد میشود که میزان

گونه (سازگار با شرایط سخت محیطی ،کاشت و

مقاومت و واکنشهای مختلف این گونه به فلز کادمیوم در

نگهداری آسان ،کم هزینه بودن و  )...بهنظر میرسد،

دورههای بعدی رشد و سنین باالتر آن نیز مورد بررسی

میتوان از این گونه که بومی این مناطق است بهمنظور

قرار گیرد .چون عکسالعمل گیاهان مختلف نسبت به

رفع آلودگی از خاکهای آلوده بهکادمیوم در این مناطق

آلودگی محیطی با توجه بهمرحله رشدی آنها بسیار

استفاده کرد.

متفاوت است .البته باید این موضوع را در نظر داشت که

چون نتایج بیانگر جذب باالی کادمیوم را دارد که

مقدار و درجه آلودگی یک فاکتور مهم است و اگر سطوح

نشان دهنده لزوم بهکارگیری این گونه بهمنظور کاهش

آلودگی زیاد باشد ،سمیت گیاهی شدیدتری رخ دهد که

آلودگی با فلز کادمیوم در مناطق خطر میباشد .البته با

بهموجب آن گیاه میمیرد و یا به مواد سمی خطرناک در

توجه به اینکه تاکنون تحقیقی درباره عکسالعملها و

گیاه تبدیل شود .بنابراین باید برای هر منطقه خاص با

پتانسیل جذب فلز کادمیوم در این گونه بیابانی انجام

توجه به میزان شدت آلودگی واریته مناسب گونه شناخته

نگرفته است ،از این رو میتوان با انجام مطالعات تکمیلی

و بهکار برده شود.
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