تأثیر برهمکنش کروم و اسیدسیتریک بر برخی از شاخصهای رشد فیسیولوشیکی و بیوشیمیایی در
ارقام  D81083و درخشان در گیاه لوبیا ()Phasaeolus vulgaris L.
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پری شریفی ،*1فرانسواز برنارد ،2حمیدرضا قاسمپور

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی
 -2دانشیار ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی
 -3استادیار ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه رازی

چکیده
وزٍم یه فلش عٌگیي عوی ثزای هحیط سیغت هحغَة هیؽَز وِ ثِ ػلت اعتفبزُّبی ٍعیغ صٌؼتی ثِ یه آالیٌسُ جسی هحیط
تجسیل ؽسُ اعت .غلظت ثبالی وزٍم ثِ ػٌَاى ػبهلی تٌؼسا ثزای گیبّبى ثِ ؽوبر هیرٍز .ایي تحمیك ثب ّسف ثزرعی اثز اعیسعیتزیه
ثز ثزذی ؽبذصّبی فیشیَلَصیىی ٍ ثیَؽیویبیی ثز رٍی گیبُ لَثیب  phasaeolus vulgaripsارلبم  ٍ D81083زرذؾبى رلن لَثیب زر
ؽزایط تٌؼ وزٍم اًجبم ؽس .پظ اس  10رٍس اس سهبى وبؽت تحت تیوبر  00هیلیگزم زر لیتز وزٍم ٍ  10هیلیگزم اعیسعیتزیه ٍ ّن-
چٌیي اثز هتمبثل ایي زٍ تحت تیوبرّبی جساگبًِ ثز رٍی گیبُ ثزرعی ؽس .تیوبر وزٍم ثبػث وبّؼ ٍسى تز ریؾِ ٍ عبلِ گززیس .وبّؼ
همسار وبرٍتٌَئیس ٍ افشایؼ همسار  PALهؾبّسُ گززیس .تیوبر اعیسعیتزیه عجت افشایؼ هیشاى رؽسٍافشایؼ همسار وبرٍتٌَئیسؽسٍ ثز
همسار فٌیلآالًیيآهًَیالس اثز لبثل هالحظِ ای ًساؽت،زر حبلی وِ اثز هتمبثل ّز زٍ فبوتَر ثبػث وبّؼ رؽس ًغجت ثِ وٌتزل گززیس اهب
ًغجت ثِ تیوبر وزٍم ثْجَز رؽس هؾبّسُ گززیس .همبیغِ زٍ رلن گیبُ ًؾبى زاز وِ زر ول گیبُ زرذؾبى زر همبثل تٌؼ حبصل اس فلش
عٌگیي همبٍمتز اعت.

کلمات کلیدی :اعیسعیتزیه ،وبرٍتٌَئیس ،PAL ،زرذؾبى ،D81083،وزٍم
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مقدمه
فلشات عٌگیي اس جولِ وزٍم اس آالیٌسُّبی هْن ثزای هحیط هحغَة هیؽًَس ٍ ثغیبری اس آىّب حتی زر غلظتّبی ثغیبر ون ،عوی
ّغتٌس) .(Chen et al., 2001زر عبلّبی اذیز اعتفبزُ اس گیبُپبالیی ثزای پبنعبسی ذبنّبی آلَزُ اعتفبزُ هیؽَز .زر ایي رٍػ اس
گیبّبى ثیؼاًجبؽتگز فلش اعتفبزُ هی ؽَز .والتَرّب ثِ طَر هؤثز حاللیت فلشات را زر ذبن ٍ ثِ زًجبل آى جذة آىّب را تَعط گیبّبى
افشایؼ هیزٌّس .(Romkens et al., 2002ثب تَجِ ثِ ایيوِ تَاًوٌسی گیبُ لَثیب ًغجت ثِ اًجبؽت وزٍم ثبثت ؽسُ اعت تَاًبیی همبٍهت
ٍ اًجبؽت وزٍم ٍ اثز والتَر اعیسعیتزیه ثِ طَر ّوشهبى ٍ ًیش تأثیز ایي ػٌصز ثز تؼسازی اس پبراهتزّبی فیشیَلَصیىی ٍ ثیَؽیویبیی زر
زٍ رلن لَثیب زر ایي پضٍّؼ ثزرعی ؽس .زر وؾت گلساًی ًوًَِّبی گیبّی (ارلبم زرذؾبى ٍ  D81083گیبُ لَثیب) ثِ صَرت ّوشهبى
ثؼس اس زُ رٍس ثب وزٍم ٍ والتَر اعیسعیتزیه تیوبر ؽسًس ٍ ثؼس اس عِ ّفتِ اس آغبس تیوبر ثب وزٍم ثززاؽت ؽسًس ٍ پبراهتزّبی هرتلف
ثز آىّب اًساسُگیزی ؽس.
هَاز ٍ رٍػّب :ثذر گیبُ لَثیب ( )Phasaeolus vulgarisاس هزوش تحمیمبت وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی تْیِ گززیس .اثتسا ثذر گیبُ را ثب
عسین ّیپَّیپَولزیت  %3ثِ هست  12زلیمِ ضسػفًَی وززُ عپظ  0ثبر ثب آة همطز ؽغتؾَ ؽسًس زر ّز یه اس گلساىّبی پالعتیىی
تؼساز  7ثذر وبؽتِ ؽس ،تزویت گلساىّب حبٍی وَز ثزي ،ذبن ٍ هبعِ ثِ هفسار هغبٍی ثَز.گلساىّب زر ؽزایط گلربًِایای لزار
زازُ ؽسًس .گلساىّب ّز زٍ رٍس یهثبر آثیبری ؽسًس.گیبّچِّبی زُ رٍسُ زر گلساىّب وِ تیوبرّبی هرتلف  )00 mg/L( Crثِ
صَرت زیوزٍهبت پتبعین ،والتَر اعیس عیتزیه( ٍ )10 mg/Lتیوبر ّوشهبى وزٍم والتَر ثِ آىّب زازُ ؽس .گیبّبى هَرز ًظز پظ
اس عِ ّفتِ ثِ هٌظَر اًساسُگیزی ؽبذصّبی فیشیَلَصیىی ثززاؽت ؽسًس .ثزای اًساسُگیزی ٍسى تز گیبّبى اثتسا اًسام َّایی ّز گیبُ اس
ریؾِ جسا ؽسُ ٍ ٍسى تز ّز یه اس گیبّبى ثبتزاسٍی  Sartoriusهسل  BPSІІDثب زلت  0/001اًساسُگیزی ؽس .ثزای تؼییي هحتَای
وبرٍتٌَئیس ثِ رٍػ ) (Arnon., 1949اًساسُگیزی ؽس .ثزای ثزرعی فؼبلیت فٌیلآالًیي آهًَیبلیبس) (PALثب تغییزاتی اس رٍػ ٍ Tanaka
ّوىبراًؼ) (1974اعتفبزُ ؽس .تجشیِ ٍ تحلیل زازُّبی حبصل اس هزاحل هرتلف ایي تحمیك ثب اعتفبزُ اس ًزم افشار آهبری  SPSSاًجبم
ؽس ٍ .ثزای همبیغِ هیبًگیي ّب ثز پبراهتزّبی هَرز ثزرعی اس آسهَى زاًىي اعتفبزُ ؽسً .وَزارّب تَعط ًزم افشار  Excelتزعین ؽسًس.
نتایج
ٍسى تز ریؾِ گیبُ لَثیب زر ّز زٍ رلن زر گیبّبى تحت تیوبر وزٍم ٍ وزٍم -ویالت وبّؼ رؽس هؼٌیزار ًغجت ثِ وٌتزل هؾبّسُ هی-
ؽَز .زر تیوبر ویالت افشایؼ رؽس هؼٌیزار زیسُ ؽس .زر تیوبر وزٍم -افشایؼ هؼٌیزار رؽس ًغجت ثِ وزٍم هؾبّسُ ًؾس .رؽس طَلی
عبلِ گیبُ لَثیب زر ّز زٍ رلن تحت تیوبر وزٍم ٍ وزٍم -ویالت وبّؼ رؽس هؼٌیزار ًغجت ثِ وٌتزل هؾبّسُ هیؽَز .زر تیوبر ویالت
افشایؼ رؽس هؼٌیزار زیسُ ؽس .زر تیوبر وزٍم -ویالت افشایؼ هؼٌیزار رؽس ًغجت ثِ وزٍم هؾبّسُ ًؾس .ثز اعبط ًتبیج ثِ زعت
آهسُ همسار وبرٍتٌَئیس زر ّز زٍ رلن زر تیوبر وزٍم ٍ وزٍم -ویالت ًغجت ثِ ؽبّس وبّؼ یبفتِ اعت تیوبر ویالت ثبػث افشایؼ
همساروبرٍتٌَئیس ًغجت ثِ ؽبّس ؽسُ اعت اس طزفی وبّؼ رؽس هؼٌیزار زر تیوبر وزٍم ٍ وزٍم -ویالت ًغجت ثِ ویالت هؾبّسُ ؽس.
ًتبیج حبصل ًؾبى زاز وِ اثز تیوبرّب ثز همسار فٌیل آالًیي آهًَیبالس ) (PALزرریؾِ گیبُ ّز زٍ رلن هؼٌیزار هیثبؽس .همسار فٌیل آالًیي
آهًَیبالس )(PALزر تیوبر وزٍم ًغجت ثِ ؽبّس افشایؼ یبفتِ اعت زرتیوبر ویالت تفبٍت هؼٌیزاری ًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ ًؾس زر
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تیوبر وزٍم-ویالت اذتالف هؼٌیزارًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ ؽس ،همسار فٌیل آالًیي آهًَیبالس ) (PALزر تیوبر وزٍم – ویالت ًغجت ثِ
وزٍم افشایؼ هؼٌیزاری زیسُ ًؾسً .تبیج حبصل ًؾبى زاز وِ اثز تیوبرّب ثز همسار فٌیل آالًیي آهًَیبالس ) (PALعبلِ زر ّز زٍ رلن
هؼٌیزار هیثبؽس.همسار فٌیل آالًیي آهًَیبالس )(PALزر تیوبر وزٍم ًغجت ثِ ؽبّس افشایؼ یبفتِ اعت زرتیوبر ویالت تفبٍت هؼٌیزاری
ًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ ًؾس زر تیوبر وزٍم-ویالت اذتالف هؼٌیزارًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ ؽس ،همسار فٌیل آالًیي آهًَیبالس ) (PALزر
تیوبر وزٍم – ویالت ًغجت ثِ وزٍم افشایؼ هؼٌیزاری زیسُ ًؾس
بحث
ؽبذصّبی رؽس ریؾِ ٍ عبلِ تحت اثز وزٍم :ثِ ًظز هیرعس وِ عیغتن ریؾِای اٍلیي جبیی اعت وِ تحت تأثیز فلش عٌگیي وزٍم لزار
هیگیزز .وبّؼ رؽس ریؾِّب وِ ثب وبّؼ طَل ٍ ٍسى ذؾه آى هؾرص هیؽَز ،هٌجز ثِ ػسم تَعؼِ ٍ گغتزػ هٌبعت عیغتن
ریؾِای ؽسُ ،ثب وبّؼ عطَح جذةوٌٌسُ ٍ تغییز زر عبذتبر غؾبی علَلی ،جذة آة وبّؼ یبفتِ ،هحتَای آة گیبُ افت هیوٌس
وِ ایي اهز ثز فزایٌسّبی فیشیَلَصیىی ًظیز تؼزق ،تٌفظ ٍ فتَعٌتش اثز وززُ ًْبیتبّ هَجت وبّؼ رؽس زر عبیز ثرؼّبی گیبُ ذَاّس
ؽس .اس طزفی گشارػ ؽسُ اعت وِ تیوبر وزٍم هَجت وبّؼ جذة ٍ تثجیت ًیتزات هیؽَز (Sanita et al., 2002; Sharma et al.,

) .1995وزٍم ثب هوبًؼت اس فؼبلیت آًشین ًیتزات رزٍوتبس هَجت وبّؼ احیب ٍ تثجیت است جذة ؽسُ ثِ فزم ًیتزات ٍ زر ًتیجِ ثبػث
وبّؼ ٍرٍز آى ثِ تزویجبت آلی ًظیز اًَاع اعیسّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیيّب ٍ اعیسّبی ًَولئیه هیگززز .اس آىجب وِ است یه ػٌصز
هزوشی ٍ ضزٍری زر عبذتبر ثغیبری اس هَلىَلّبی سیغتی اعتّ ،ز گًَِ تغییز زر هحتَای آى هیتَاًس ثِ ؽست هبًغ اس رؽس گیبُ
ؽَز)  . (Shi-rong, T. and X. Lei., 2002; Vajpayee et al., 1999اثز ثْجَزی ویالت وٌٌسُّبیی چَى عبلیغیلیهاعیس ثز رؽس
گیبّبى تحت تٌؼ غیزسیغتی هی تَاًس ثِ ًمؼ آى زر جذة هَاز غذایی ،ارتجبط آثی ،تٌظین رٍسًِایً ،زخ فتَعٌتش ٍ همسار ولزٍفیل
ثبؽس) . (Noreen and Ashraf., 2008وِ زر تَافك ثب ًتبیج ثِ زعت آهسُ اس ایي تحمیك اعت .وبّؼ ٍسى تز ریؾِچِ ٍ عبلِچِ زر
تیوبر وزٍم ٍ وزٍم ویالت زر ّز زٍ رلن هؾبّسُ ؽس ٍ افشایؼ رؽس زر تیوبر ویالت زر ّز زٍ رلن ًغجت ثِ ؽبّس همبیغِ ؽس .همبیغِ
اثز وزٍم رٍی ٍسى تز ٍ ذؾه ریؾِچِ ٍ عبلِچِ ّز زٍ رلن ًؾبى هیزّس وِ وبّؼ رؽس زر رلن  D81083ثیؾتز اعت .وبّؼ
همسار وبرٍتٌَئیس زر اثز تیوبر وزٍم زر ّز زٍ رلن هؾبّسُ ؽس،افشایؼ همسار رًگیشُ زر ّز زٍ رلن زر تیوبر ویالت هؾبّسُ گززیس ،اس
طزفی افشایؼ همسار وبرٍتٌَئیس زر تیوبر وزٍم – ویالت ًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ گززیس اهب ایي افشایؼ هؼٌیزار ًجَز . ،همبیغِ اثز وزٍم
رٍی همسار وبرٍتٌَئیس زر ّز زٍ رلن ًؾبى هیزّس وِ وبّؼ وبرٍتٌَئیس زر رلن زرذؾبى ثیؾتز اعتٍ .جَز وزٍم زر علَلّبی ثزي
ثبػث وبّؼ هیشاى وبرٍتٌَئیسّب هیؽَز ،وبرٍتٌَئیسّب ًمؼ حفبظتی زر همبثل تٌؼ اوغیساتیَ المبء ؽسُ زارًس ٍ ثِ ّویي زلیل اس ثیي
هیرًٍس .ایي رًگیشُّب زر عویت سزایی ولزٍفیل ًمؼ زارًس ٍ ثبػث وبّؼ اثزات عوی رازیىبلّبی آساز هیؽًَس & (Sanitata

) . Gabbrielli., 1999وِ زر تَافك ثب ًتبیج ثِ زعت آهسُ اس ایي تحمیك اعتً .تبیج تحمیك حبضز ًؾبى زاز وِ تیوبر وزٍم هَجت
افشایؼ فٌیل آالًیي آهًَیبالس زر ریؾِ ٍ عبلِ گیبُ لَثیب هیؽَز ،افشایؼ )(PALزر تیوبر ویالت ًغجت ثِ ؽبّس هؾبّسُ ؽساهب ایي
افشایؼ هؼٌیزارًجَز ،اس طزفی افشایؼ همسار )(PALزر تیوبر وزٍم -ویالت ًغجت ثِ وزٍم هؾبّسُ ؽس  ،همبیغِ اثز وزٍم رٍی همسار
) (PALزر ّز زٍ رلن ًؾبى هیزّس وِ زر ریؾِ افشایؼ ) (PALزر رلن  D81083ثیؾتز اعت زر حبلی وِ زر عبلِ افشایؼ  PALزر
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رلن زرذؾبى ثیؾتز اعت .تجوغ تزویتّبی فٌلی زر گیبّبى زر پبعد ثِ تٌؼّبی سیغتی ٍ غیزسیغتی هتؼسزی گشارػ ؽسُ اعت .ایي
تزویتّب ثِ ػٌَاى آًتیاوغیساى ؽٌبذتِ ؽسُاًس وِ ثب عبسٍوبرّبی هتؼسزی هثل ذَرًسگی رازیىبل آساز ،زازى ّیسرٍصى ،ذبهَػ
وززى اوغیضى یىتبیی ٍ یب لزار گزفتي ثِ ػٌَاى عَثغتزای آًشینّبی پزاوغیساس ًمؼ آًتیاوغیساًی ذَز را ایفب هیوٌٌسّ .نچٌیي پلی-
فٌلّب زر عویتسزایی پزاوغیس ّیسرٍصى ثغیبر اّویت زارًس( .(Chu & Park., 2000فٌیلآالًیيآهًَیبلیبس ،آًشیوی ولیسی زر هتبثَلیغن
فٌیل پزٍپبًَئیسّبعت وِ تجسیل  -Lفٌیلآالًیي ثِ تزاًظ -عیٌبهیهاعیس ،اٍلیي هزحلِ زر هتبثَلیغن فٌَلیهّب را اًجبم هیزّس .ایي
هزحلِ یه ٍاوٌؼ ثیَؽیویبیی ولیسی زر ًوَ ٍ زفبع گیبّبى ثِ ؽوبر هیرٍز) .(Chang et al., 2008افشایؼ فؼبلیت آًشین  PALزر
ثغیبری اس تٌؼّب گشارػ ؽسُ اعت) .(Dixon & Paira., 1995زر گیبُ ثبثًَِ تحت تٌؼ وبزهین ٍ هظ افشایؼ فؼبلیت PALگشارػ
ؽسُ اعت) .(Kovacik & Backor., 2007وِ زر تَافك ثب ًتبیج ثِ زعت آهسُ اس ایي تحمیك اعت.
ًتیجِگیزی :ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصل اس ایي تحمیك ،هیتَاى گفت وِ فلش وزٍم زر غلظتّبی ثبال ثِ ػٌَاى هْبر وٌٌسُ رؽس ػول وززُ،
عجت ثزٍس اثزات عوی ثز گیبُ لَثیب هیؽَز .اس اثزات ثبرس عوی وزٍم ثز ّز زٍ رلن وبّؼ ٍسى تز ٍ ٍسى ذؾه ریؾِچِ ٍ عبلِچِ
اؽبرُ وزز .غلظت ثبالی وزٍم هتبثَلیغن را هرتل وززُ ٍ ثب المبی تٌؼ اوغیساتیَ ،هیشاى رازیىبلّبی آساز را ثِ حسی افشایؼ زازُ وِ
ثز عیغتن آًتی اوغیساًی گیبُ غلجِ ًوَزُ ،ثبػث وبّؼ همسار وبرٍتٌَئیس زر ّز زٍ رلن هیؽَز .تجوغ تزویتّبی فٌلی زر ّز زٍ رلن
تحت اعتزط وزٍم هؾبّسُ گززیس.اعتفبزُ اس والتَر اعیس عیتزیه ّوزاُ ثب وزٍم تب حسٍزی ثبػث تؼسیل اثزات فلش عٌگیي ؽس وِ ثِ
ػلت غلظت ثبالی وزٍم تفبٍت هؼٌی زاری ثب تیوبر وزٍم هؾبّسُ ًؾس .ثزرعی اثزات ّز عِ تیوبر ًغجت ثِ ؽبّس ًؾبى زاز وِ زر اغلت
هَارز همبٍهت رلن زرذؾبى زر آى ًغجت ثِ رلن  D81083ثیؼتز ثَز.
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