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  چكيده
 10و  5 يها ك با غلظتيليسيلد ساياسموالر و يليم 2و1،1.5، 0.75، 0.5،  0.25ترات سرب يمختلف ن يها ظتر غليدر پژوهش حاضر تاث

 يزان قندهاين ميو همچن  a, b,a+bل يشامل كلروف يفتوسنتز يها زهيگزان رنيدر سه تكرار بر م يطرح كامال تصادف كي موالر در قالبكرويم
با استفاده از ك و يدروپونيط كشت هيدر مح اكاپيكلزا رقم  ي روزه 20و 10 يها اهچهيگ ينيرزميزو  ييهوا يها اندام درنشاسته محلول و 
به روش  )شاستهن( نامحلول محلول و يقندها و Arnonبه روش  يفتوسنتز يها زهيرنگ .قرار گرفت يهوگلند مورد بررس ييمحلول غذا
Kochert  افزار  توسط نرم يآمار يزهايآنال .مورد سنجش قرار گرفتند  SPSSدر سطح ها با آزمون دانكن  نيانگيسه ميو مقا)P<0.01( 

و هر د يها برگ در a,b,a+bليشامل كلروف يفتوسنتز يها زهيرنگ سرب، تراتيش غلظت نيج نشان داد كه با افزاينتا .انجام گرفت )P<0.05(و
 محلول يزان قندهايمشه و برگ يدر ر .دبو bل يشتر از كلروفيب aل يزان كلروفيكاهش در م. ندافتي )P<0.01(يدار يكاهش معن يرشد ي دوره
 لين كلروفيانگيم ،كيليسيد سالياسمار توام سرب ويتتحت  .نشان دادند )P<0.01(يدار يغلظت سرب كاهش معنش يبا افزامحلول و نا

a,b,a+b  افتي يدار يش معنيافزاروزه  10هاي  اهچهدر گي)P<0.01( ليزان كلروفيكه اثرات آن بر م يحالدر bو a+b روزه 20هاي  گياهچه 
 يمارهايمحلول نسبت به ت ين قندهايانگيمو نشاسته ن يانگيدار م يش معنيباعث افزا كيليسيد سالين اسيهمچن .)P<0.05(دار نبوده است يمعن

  .)P<0.01(ديگرد يرشد ي هر دو دوره در  شهيسرب در برگ و ر
.قند، كلروفيل كلزا، ك، سرب،يليسيد سالياس :يديكل گانواژ  

 
 مقدمه

نشان داد كه وجـود   1998در سال   Kastori .هاي سرب در خاك بر ميزان توليد محصوالت كشاورزي اثرات فاحشي دارد وجود آالينده
هـاي   همچنين گزارش شده است كـه غلظـت   .يل در گياه آفتابگردان شده استموجب كاهش رشد و كاهش ميزان كلروف، در محيط سرب

دليل كـاهش را   Nygard et al., 1999(. Nygard(گردد  موجب كاهش فتوسنتز مي Fucus vesiculosusمختلف سرب در جلبك 
را ميـزان كلروفيـل   ، ي درون سـلولي ها همچنين اختالل در فعاليت آنزيم ،اين گونه بيان كرد كه جذب منيزيم درحضور سرب كاهش يافته

شان با فرايندهاي فيزيولوژيكي نظير فتوسنتز، انتقال و تنفس اهميت خاصي  ها به دليل ارتباط مستقيم تغييرات كربوهيدرات. دهد كاهش مي
هـا بـر    اثر اين تـنش  ها در گياه كلزا تحت تنش خشكي را ناشي از يكي از داليل كاهش مقدار كربوهيدرات 1386مظاهري در سال  .دارند

 به علت كاهش فتوسنتز باشـد،  دتوان كاهش مقدار قند مي.هاي فتوسنتزي و در نتيجه مقدار فتوسنتز دانست رنگيزه مقدار غشاء تيالكوئيدها،
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 شود مي كاهش فتوسنتز  در نتيجهو ها منجر به بسته شدن روزنه رفشار تورگبين رفتن شده واز  رتورگفشار  زيرا كاهش آب موجب كاهش 
گياهي علفي  و يك ساله است و از نظر توليـد روغـن اهميـت خاصـي دارد      .Brassica napus L  كلزا با نام علمي.)1386مظاهري، (

هدف از انجام اين تحقيق بررسـي پاسـخ گيـاه در هـر دو     . كمترين ميزان اسيد چرب اشباع را داراست  يروغن گياهان دانه  زيرا كه در بين
در برابر فلز سنگين سرب و از طرف ديگر يافتن پاسخ اين سوال كه اسيد ساليسيليك به عنوان يك آنتي )روزه 20و 10مار تي(ي رشد دوره

  .رود تواند اثرات ناشي از تنش سرب را تعديل دهد از ديگر اهداف اين تحقيق به شمار مي اكسيدان مي
  

  ها مواد و روش
بـر روي    ٪20جهاد كشاورزي استان لرستان و استريل شـدن بـا محلـول هيپوكلريـت سـديم      بذرهاي گياه كلزا  رقم اكاپي پس از تهيه از

ميلي ليتري حاوي محلول هوگلند نيم قدرت انتقال يافتند  650سبدهايي تا رسيدن به مرحلي دو برگي رشد كردند و سپس به ظروف تيره 
هـاي فـوق بـه همـراه اسـيد       ميلي موالر و سرب بـا غلظـت   2 و 1.5، 1، 75/0، 5/0، 25/0 هاي و تحت تيمارهاي مختلف سرب با غلظت

 بـدين  هاي فتوسنتزي مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد    زهيبراي سنجش رنگو  روز رشد كردند 20و 10ميكروموالر به مدت 10و 5ساليسيليك 
تـا عمـل    كـرده سانتريفوژ و سپس   هسائيد% 80ليتر استون  ميلي 10گرم برگ گياه را جدا نموده و در هاون چيني همراه با  2/0صورت كه 

 b,aهـاي   كلروفيـل  ميـزان  ي در اين مرحله جهت محاسـبه . رسانده شدليتر  ميلي 20 هجداسازي انجام گيرد و سپس حجم نهايي عصاره ب
،  SPECTRONIC® 20 GENESYSنانومتر در دستگاه اسـپكتروفتومتري بـا مشخصـات     663و  645هاي  جذب محلول در طول موج

آزمايش قندهاي محلول و نشاسته با استفاده از روش و  گرديدتعيين تر  گرم وزن با توجه به وزن تر هر نمونه بر حسب ميلي4001.4 مدل 
Kochert, 1978 را وزن نمـوده، در لولـه   ) ريشـه و بـرگ  (گرم از ماده خشك گياهي  1/0. اسيدسولفوريك انجام گرفت -و به روش فنل

اضافه كرده و به مدت يك هفته در يخچال قرار داده پس از گذشت يك هفته، بـراي  % 70نل اتاميلي ليتر  10آزمايش ريخته و بر روي آن 
ميلـي   1ميلي ليتر رسانده سـپس بـر روي آن    2ميلي ليتر برداشته و حجم آن را با آب مقطر به  1ميلي ليتر و براي ريشه  5/0ساقه و برگ 

مي آيد كه به مرور تغيير رنگ  به دست يلفوريك غليظ با فشار اضافه نموده محلول زرد رنگسو ميلي ليتر اسيد 5 سپس درصد 5ليتر فنل 
 485در طـول مـوج    كتروفتومترسپس شدت رنگ حاصله را بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپ    . دهد و به قهوه اي روشن تمايل پيدا مي كند مي

خوانـده شـده در معادلـه،     ODدارد تهيه گرديد و سپس با قرار دادن مقـدار  گيري قندها ابتدا يك منحني استان براي اندازه ،نانومتر خوانده
و   ميزان تغييرات قندها مشخص گرديد كه مقدار قند نمونه با استفاده از منحني استاندارد بر اساس ميلي گرم بر وزن خشك ارزيابي گرديد

هاي گيـاهي را كـه بـراي قنـدهاي      تانول محتوي نمونهامحلول  به اين صورت كه  سپس سنجش قند نامحلول به روش زير انجام گرفت
هاي گياهي استفاده  گيري نشاسته موجود در اندام محلول استفاده كرديم، صاف نموده و از رسوب باقيمانده بر روي كاغذ صافي براي اندازه

دقيقه در بن مـاري   15نموده و به مدت ميلي ليتر آب مقطر اضافه  10ابتدا رسوب را خشك و سپس آن را وزن نموده و بر روي آن  هكرد
از اين محلول برداشته،  ml2 ميلي ليتر رسانده در نهايت 25به را آب جوش قرار داده سپس آن را صاف نموده و حجم محلول عبور كرده 

 ،روفتومتر خوانـده نـانومتر در دسـتگاه اسـپكت    485اسيدسولفوريك كه در باال ذكر شد و در طول مـوج   -قندهاي نامحلول را به روش فنل
  .شداستفاده  Duncan و جدول آناليز واريانس و آزمون  SPSSافزار هاي آماري از نرم ها و بررسي سپس به منظور تجزيه و تحليل داده

  
  نتايج و بحث

. )P<0.01(يافت داري ي رشد كاهش معني در هر دو دوره  a, b,a+bنتايج نشان داد كه با افزايش غلظت نيترات سرب ، ميانگين كلروفيل 
اسـيد  . از بـين رفتنـد  ) ميلـي مـوالر   2و 1.5(ها  هاي باالي سرب را تحمل كنند ودر اين غلظت روزه كلزا نتوانستند غلظت 20هاي  گياهچه
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ي اكاپي و همچنين كلروفيل  روزه 10هاي  گياهچه a, b,a+b ميكروموالر سبب افزايش معني دار كلروفيل 10و  5ساليسيليك با دو غلظت 
a شد  روزه 20هاي  گياهچه)P<0.01(  ولي اثر معني داري بر ميانگين كلروفيل, b  a+b ها نشان نداد اين گياهچه)P<0.05(.  

سـطح   تـردر  و يا با ممانعت بـيش  IIسرب به علت ممانعت از فعاليت فتوسيستم  كه در گياهان عالي، كند بيان مي ,Azmat 2006 در سال
،سـبب   ATPaseهـاي غشـايي از جملـه     چنين با غير فعال كردن آنزيم سرب هم .گردد نون سبب كاهش فتوسنتز و رشد گياه مييپالستوك

تحت ،ساليسيليك نيز بيان كردند كه كاربرد اسيد 2007در سال  Zawoznik & Benavides .گردد مي آسيب و گسستگي غشاء پالسمايي
  .اي ما همخواني دارد كه با يافته گردد مي Arabidopsis thalianaيل و بيوسنتز آن در گياه ي كلروفاتنش كادميوم باعث افزايش محتو

بـا افـزايش غلظـت سـرب بـه صـورت       ي رشـد   ي گياهان هـر دو دوره  در اين پژوهش ميزان قندهاي محلول و نامحلول در برگ و ريشه
تحت تنش سـرب را ايـن   ، كاهش قندهاي محلول 2005سال در  Sharmaو  2003در سال  Oliver .كاهش يافتند )P<0.01(داري معني

كس آزاد لعناصـر در سـاختار كلروفيـل و كمـپ     ايـن .كند جلوگيري مي Mg وFe, Mnمثل گونه توجيه كردند كه سرب از جذب عناصري 
ا از حالت طبيعي خارج كس رلساختار اين كمپ LHCII ساختار به نقش داشته و در نتيجه سرب با اتصال IIاكسيژن در فتوسيستم  ي كننده
نشاسته بر اثر افزايش غلظت نيتـرات سـرب    كاهش مقدار .كند به اين ترتيب ميزان قندهاي محلول حاصل از فتوسنتز كاهش پيدا مي، كرده

ـ   ،ديده شد اكاپي ي رشد دوره  در ريشه و بخش هوايي هر دو )P<0.01(داري كه به صورت معني ه دليلي براين ادعاست كه نشاسـته تجزي
با بكارگيري اسيد ساليسيليك به همراه سرب، ميانگين قندهاي محلول در برگ و  .)Alaoui,2003(كند شده و قندهاي محلول را ايجاد مي

و اختالف بين دو غلظت اسيد ساليسيليك بر ميـانگين قنـد محلـول     )P<0.01(داري يافتند ي تيمار افزايش معني ريشه گياهان هر دو دوره
معني دار بوده در حالي كه دو غلظت مذكور بر ميـانگين قنـد محلـول بـرگ و ريشـه       )P<0.05(روزه در سطح 10ياهان ي گ برگ و ريشه

ميانگين نشاسته نيز تحت تيمار توام سرب و لسيد ساليسـيليك افـزايش معنـي داري در هـر دو      .اند روزه اثرات يكساني داشته 20گياهان 
لظت اسيد ساليسيليك بر ميانگين قند نامحلول ريشه اين گياهان تفاوت معني داري مشاهده نشد بين دو غ. )P<0.01(يافتند يي رشد دوره

)P<0.05(  روزه اكاپي در سطح  20در حالي كه اين اختالف بر ميانگين قند نامحلول در برگ گياهان)P<0.05(  در . بوده اسـت معني دار
ساليسيليك افزايش يافته است وافـزايش   مقدارتجمع قندها با تيمار هورمون اسيد، لوبيا وگوجه فرنگي طي تنش اكسيداتيو گندم، گياه جو،

ي آب برگ و تسريع رشد گياهان امحتو افزايش از دست رفتن آب، مقاومت در برابر ايجاد شيب اسمزي در گياهان منجر به مقدار قندها و
  .)Inze,2000(در شرايط تنش زا شده است 

  
  نتيجه گيري كلي

هاي بـاالي سـرب را    هاي كلزا و كاهش پارامتر هاي مذكور لذا چون اين گياه توانست غلظت اثرات سمي سرب بر رشد گياهچهبا وجود  
  .جهت حافظت محيط زيست كاشتمناطقي كه آلودگي سرب زياد است در  لوده به خصوص آتوان اين گياه را در مناطق  يتحمل كند، م

  
  
  
  

  
ليسيليك بر ميانگين بررسي سرب و اسيد سا -2نمودار                                 اكاپي روزه 10 يسيليك بر ميانگين قندهاي محلول در برگبررسي سرب و اسيد سال -1مودار 

  اكاپي روزه  20 در برگقندهاي محلول 
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بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر ميانگين قند محلول در  - 4نموداراكاپي         روزه 10شه در ري بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر ميانگين قندهاي محلول -3نمودار 

  اكاپي روزه  20ريشه 
  

  
بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر ميانگين  -6نمودار          اكاپيروزه   10بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر ميانگين قندهاي نامحلول دربرگ  - 5نمودار 

  روزه اكاپي 20نامحلول در برگ قندهاي 

  
بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر  -8نمودار                        روزه اكاپي 10بررسي سرب و اسيد ساليسيليك بر ميانگين قندهاي نامحلول در ريشه  - 7دار ونم

  اكاپيروزه  20ميانگين قند نامحلول در ريشه 
  

  
  )روزه 20شكل چپ  كلزا)( روزه 10شكل راست  كلزا(روزه 20و  10در برگ كلزا  a+b،وa،bساليسيليك بر ميانگن كلروفيل  بررسي سرب و اسيد10و   9نمودار  
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Abstract 
 In this research the effect of Pb (No3)2with different concentration (0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5 and 2mM) 
and salicylic acid with concentration (5& 10μM) were analyzed by using randomize plots in triplicate 
on content of photosynthesis pigments including chlorophyll a, b and a+b and also content of soluble 
sugars and starch in shoots and roots of 10 and 20 day old seedling of Brassica napus L. cultivar of 
Okapi in hydroponic culture and use of hogland solution has been studied. Content of photosynthesis 
pigments were measured with Arnon method and soluble sugars and starch with Kochert method. All 
statistically analyzed by SPSS soft ware and test of Duncan in level of (P<0.01) and (P<0.05) were 
performed .The result was shown that by increase of Pb (No3)2, photosynthesis pigments inculoding 
chlorophyll a, b and a+b in leaf of two growing periods (10 and 20 day old seedling) significantly 
decreased (P<0.01).  Decreasing of chlorophyll a was higher than b. In root and shoot content of 
soluble sugars and starch by increasing of pb (No3)2 were significantly decreased (P<0.01). Under lead 
treatment and salicylic acid, content of chlorophyll a, b and a+b in 10 day old seedling were 
significantly increased(P<0.01) but they were non significant effect on chlorophyll b and a+b of 20 day 
old seedling. Also salicylic acid were cause significantly increased of starch and soluble sugars than 
lead treatment in leaf and root of both growing period (P<0.01). 
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