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       چكيده

از . ند و در غلظت هاي زياد سمي مي باشندشو فلزات سنگين مانند آهن و نيكل از عناصر ضروري ميكرو براي رشد گياهان محسوب مي
 Alyssumگياه . داليل سميت نيكل در گياهان تاثير آن بر هوموستازي آهن در ريشه و اندام هاي هوايي با مكانيسم هاي متفاوت است

inflatum در شرايط گلخانه كاشته  در اين بررسي گياهان بر روي بستر پرليت و. قادر به تحمل و انباشت غلظت هاي باالي نيكل مي باشد
نتايج نشان داد كه در . شده، تحت تيمار هاي با غلظت هاي مختلف آهن در محيط كشت قرار گرفتند و سپس به محيط كشت نيكل اضافه شد 

انتقال  اين گياه در كمبود آهن، نيكل در طي زمان هاي برداشت به سرعت به بخش هاي هوايي منتقل شده ولي با افزايش غلظت آهن جذب و
بنابراين احتماال نيكل مي تواند مسير هاي انتقال اهن را اشغال كرده و به جاي آهن در بخش هاي . نيكل درريشه و بخش هوايي كمتر مي شود

  . مختلف گياه منتقل شود
  آليسوم، آهن، نيكل، هوموستازي: واژگان كليدي

  مقدمه
به  فلزات سنگين توانايي انباشت اين فلزات را در اندام هاي هوايي  مقاومت باالبرخي از گياهان بومي اين خاك هاي سرپنتين عالوه بر  

خاكهاي سرپنتين خصوصيات خاصي دارند  از جمله اينكه داراي غلظت باالي فلزات سنگين مانند آهن، . شان كسب كرده اند
آهن يكي از عناصر . ه محيط محسوب مي شودلذا مقاومت باالي آنها نوعي سازش ب (Brooks,1987).نيكل،كروم و كبالت مي باشد 

و سنتز كلروفيل نقش مهمي داشته و نيكل نيز  Fe-Sضروري بوده كه در ساختار هموپروتئين ها و  و پروتئين هاي حاوي خوشه هاي 
بر همكنش . ردعنصر ضروري بوده كه در فعال سازي انزيم ماالت دهيدروژناز نقش داشته ولي زيادي آن در هوموستازي آهن دخالت دا

هاي مشاهده شده بين آهن و نيكل و ارتباط برخي از عالئم سميت نيكل با كمبود آهن در گياهان مختلف مي تواند حاكي از امكان 
اين امر از اين نقطه نظر اهميت دارد كه تا كنون . (Ghasemi et al., 2009)انتقال نيكل در گياهان از مسير هاي انتقال آهن باشد

 Ingle et)وجود يك ترانسپورتر اختصاصي در گياهان براي نيكل گزارش نشده و وجود آن نيز محتمل به نظر نمي رسد  گزارشي از

al. 2005)  . بنابراين در صورت درستي فرضيه مذكور، در صورتي كه گياه در شرايط كمبود آهن قرار گرفته باشد و مسير هاي انتقال
اشد، مي بايستي بتواند نيكل را به مقاديري بيش از زماني كه در شرايط وفور آهن رشد كرده آهن در آن تحريك شده و تهي از آهن ب

آيا وضعيت آهن در گياه مي تواند بر ميزان  :بر اين اساس بررسي ها به منظور پاسخ به سوال زير انجام گرفته است. است، جذب و منتقل كند
  تاثير بگذارد؟   Alyssum inflatumجذب و انتقال نيكل در گياه انباشتگر 

    مواد و روشها
آزمايش به صورت كشت گلداني بـا محـيط   . از خاكهاي سرپنتين غرب ايران برداشت شدAlyssum inflatum  بذرگياه بيش انباشتگر 
پتاسـيم و  يك سري از گياهان با محلول غذايي هوگلند تغيير يافته حاوي عناصر ماكروي نيتـرات كلسـيم، نيتـرات    . كشت آبي انجام شد

  10ميلي موالر و عناصر ميكرو شامل اسيد بوريك  1/0ميلي موالر وفسفات هيدروژن پتاسيم5/0سولفات منيزيم كه هر سه عنصر 
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ميكرومـوالر و   2ميكروموالر، كلريد سـديم   2/0ميكروموالر، سولفات مس  2/0ميكروموالر،سولفات روي  2ميكروموالر، سولفات منيزيم
ميكروموالر ولي بدون آهن سه ماه تغذيه شده ويك سري ديگر از گياهان با محلول غذايي هوگلند تغييـر يافتـه بـا     1/0موليبدات سديم 

 ميكرو موالربه مدت سه ماه تغذيه شده و سـري سـوم گياهـان بـا محلـول غـذايي هوگلنـد تغييـر يافتـه بـا            FeEDDHA 5 غلظت 

FeEDDHA25 سپس بعد از اينكه سري اول گياه ها كه بدون آهن بودند عالئم كمبود آهـن  . ميكروموالر به مدت سه ماه تغذيه شدند
ساعت از هر غلظت آهن  72و  48، 24ميكروموالرتيمار شده وبعد از  100را به خوبي نشان دادند، هر سه سري گياه ها با سولفات نيكل 

ر نيكل انجام شد تا كاهش احتمالي غلظـت نيكـل در   پس از هر برداشت محلول غذايي تعويض گرديد و مجددا تيما. سه تكرار برداشت
سـاعت خشـك    72درجه سـانتيگراد بـه مـدت     60بخش هاي برداشت شده گياهان در دماي . ساعات قبل منجر به تاثير در نتايج نگردد

در صد به مدت يك  60 ميلي ليتر اسيد نيتريك 2گرم از مخلوط گيا ه هاي هر گلدان با  1/0براي آناليز عنصري بخشهاي هوايي .  شدند
 1پس از سرد شدن به نمونه ها . درجه سانتي گراد گذاشته شدند 90ساعت در  2شبانه روز هضم گرديده و سپس در حمام ابي به مدت 

ن درجه سانتي گراد گذاشته و بعد از سرد شـد  90ساعت در حمام ابي در دماي  5/0ميلي ليتر اب اكسيژنه اضافه كرده و لوله ها را براي 
 Atomic absorptionميلي ليتر رسانده شد و مقادير نيكل  بخش هوايي گياه با استفاده از دسـتگاه   10نمونه ها با اب مقطر به حجم 

spectrophotometry آناليز آماري داده ها با استفاده از روش اماري . اندازه گيري شدOne-way ANOVA  انجام شد.  
  نتايج و بحث

، مقادير بيشتري نيكل به بخش هاي هوايي گياه منتقل مي )غلظت صفرآهن در محيط كشت(رشرايط كمبود آهن نتايج نشان داد كه د
ميكروموالر آهن، غلظت نيكل انباشته شده در بخش هاي هوايي به طور معني داري كمتر مي  25و  5شود ولي در حضور غلظت هاي 

ساعت از شروع تيمار گياهان با نيكل قابل مشاهده است چنانچه  48معني دار مذكور پس از  تفاوت هاي). 1شكل ( (p≤0.05)باشد
بر اين اساس احتماال به منظور بررسي در زمان هاي كوتاه . ساعت از نظر آماري معني دار نبودند 24تفاوت ها در شرايط برداشت پس از 

وجود برهمكنش بين عناصر فلزي در گياه و بروز اثرات . را افزايش داد تر مي بايستي غلظت نيكل مورد استفاده جهت تيمار گياهان
اين نتايج نشان مي دهد كه نيكل احتماال مي تواند از . (Ghasemi et al., 2009)سمي برخي از فلزات مورد بررسي قرار گرفته است 

، ممكن است ترانسپورترهاي انتقال دهنده آهن و كي به عالوه. طريق اشغال مسير افزايش يافته جذب و انتقال آهن در گياه منتقل شود
استفاده از . ليتورهاي آهن را اشغال كند ، بنابراين رقابت شديدي بين آهن و نيكل در قرار گرفتن در اين مواضع مي توان انتظار داشت

  .ياهان محتمل تر مي نمايددر مورد رقابت فلزات در اشغال محل ليگاند ها بروز چنين پديده اي را گ Irving-williamsسري 
نكته قابل توجه ديگري كه در بررسي هاي مربوط به برهمكنش عناصر فلزي مهم  است اينست كه تشخيص و بهبود يك گياه مناسب 

گر براي استفاده در تكتولوژي هاي مرتبط با محيط زيست مانند زدودن آلودگي ها با استفاده از گياهان، با مطالعه هوموستازي فلز و دي
در زيستگاههاي طبيعي، به . (Whiting et al.,2004)جنبه هاي زندگي گياهان متالوفيت و بيش انباشتگر هاي فلز محقق مي شود 

دليل اصلي اين امر محدود بودن رويش اين گياهان به خاكهاي . دليل بهره برداري بي رويه از منابع، بقا اين گياهان در معرض خطر است
 .  سرپنتين است
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و  48، 24برداشت و مقايسه در سه زمان مختلف .  Alyssum inflatumاثر غلظت هاي مختلف آهن بر انباشت نيكل در بخش هاي هوايي گياه  - 1شكل 

حروف (ك در هر تيمار عدم حروف مشتر. گياه مي باشد 4هر تيمار در سه تكرار و هر تكرار شامل . ساعت پس از تيمار با نيكل انجام شده است 72
نشان دهنده وجود ) ساعت 72ساعت و حروف بزرگ ايتاليك برداشت پس از  48ساعت، حروف بزرگ برداشت پس از  24كوچك براي برداشت پس از 

  .است (p≤.05)تفاوت معني دار بر اساس آزمون توكي 

 نتيجه گيري كلي

تغيير وضعيت جذب و انتقال نيكل در گياه  Alyssum inflatumن برگياه نتايج اين بررسي نشان داد كه يكي از اثرات مهم وضعيت آه
است چنانچه انتظار مي رود با تغيير و بهبود وضعيت آهن در گياه بتوان بر اثرات سميت برخي از فلزات سنگين مثل نيكل جلوگيري 
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Abstract 
Heavy metals such as Fe and Ni are essential micro-nutrients for plants but they are toxic in high 
concentrations. One of the reasons of Ni toxicity is its effects on Fe homeostasis in plants. Alyssum 
inflatum is able to tolerate and accumulate high concentrations of Ni. In this study plants were grown 
in perlite in greenhouse conditions and were treated with different concentrations of Fe. After that the 
plants were treated with Ni to determine the velocity of Ni uptake in plants. Results showed that in Fe 
deficiency condition, Ni uptake and translocation into the shoot happens faster than conditions of high 
concentrations of Fe in medium. Consequently, possibly Ni uptake pathway through plant is the same 
or highly overlapped with Fe transport pathways. 
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