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هـا از نظـر مصـرف خـوراکی، بـا توجـه بـه آلـودگی روزافـزون منـابع آبـی و            با توجه بـه اهمیـت بـاالي سـبزي         

هـاي آلـوده در طبیعـت و ضـرورت     هـاي صـنعتی و رهـا کـردن پسـاب     سـنگین بـه دالیـل فعالیـت     خاکی به فلزات

 پاشــیمحلــول توســط اثــرات منفــی آلــودگی آرســنیک کــاهش  بــه منظــور بررســی کنتــرل و مقابلــه بــا آن، ایــن

. صــورت گرفــت ) .Trigonella foenum-graecum L (شــنبلیله  بــر گیــاه و تغذیــه  بــا ســلنیوم نیتریــک اکســید

 تکـرار   3و بـا   یکـامالً تصـادف   يپایـه  در قالـب طـرح   لیـ بـه صـورت فاکتور   در دو آزمـایش جداگانـه   پـژوهش  نیا

ــی ــدا در خــاك. انجــام شــد در دانشــگاه محقــق اردبیل ــا ابت ــی 90و  60، 30، 0غلظــت  4ه ــیپ ــه  امپ آرســنیک ب

زنـی  از جوانـه  بعـد  هفتـه  2هـا کشـت شـد و    درون خـاك  شـنبلیله  سـپس بـذور  . سـازي شـدند  مـاه آلـوده   4مدت 

ــه صــورت مــوالر کرویمــا 200و  100، 50، 0هــاي تحــت محلــول پاشــی نیتریــک اکســید در غلظــت  و ســلنیوم ب

ــت ــه در غلظ ــاي جداگان ــایکروموالر،  40و 20، 10، 0ه ــل   3در م ــه فواص ــت ب ــد 10نوب ــرار گرفتن ــفات. روزه ق  ص

داد بــرگ، وزن تــر شاخســاره و ریشــه، وزن طــول ســاقه و ریشــه، تعــ قطــر ســاقه و ریشــه،  :شــامل مورفولوژیــک،

خشــک شاخســاره و ریشــه، ســطح بــرگ، تعــداد غــالف و تعــداد دانــه و همچنــین صــفات فیزیولــوژي و            

هـاي فتوســننتزي، کربوهیـدرات کــل و   ریــزهمحتــواي نسـبی آب، ثبــات غشـا، پــرولین، رنـگ   : بیوشـیمیایی شـامل  

ــزیم ــابی فعالیــت آن ــاالز و پراکســیداز، مــورد ارزی ــرار گرفتنــد هــاي کات ــایج نشــان داد. ق ــدون گیاهــان شــاهد نت  ب

را ) در آزمــایش دوم متــرســانتی 69/27در آزمــایش اول و  متــرســانتی 59/27(تــرین طــول ســاقه آرســنیک بــیش

در تـرین میـزان پـرولین آزاد بـرگ     نشـان داد کـه بـیش    ایسه میـانگین اثـرات متقابـل تیمارهـا    نتایج مق .دارا بودند

ــایش اول  ــازه  80/1(آزم ــرم وزن ت ــر گ ــرم ب ــب) میکروگ ــاري آرســنیک  در ترکی ــی 90تیم ــیپ ــلنیوم پ  40ام و س

 200ام و نیتریــک اکســید پــیپــی 90تیمــاري آرســنیک  در ترکیــبقــرار داشــت و در آزمــایش دوم، مــوالر میلــی

در آزمــایش  تــرین فعالیــت آنــزیم کاتــاالزبــیش .مشــاهده شــد) میکروگــرم بــر گــرم وزن تــازه 80/1( مــایکروموالر

-پــی 90تــنش آرســنیک در ترکیــب تیمــاري ) گــرم پــروتئین در دقیقــهدر میلــی تغییــرات  جــذب  025/0( اول

 90تــنش آرســنیک در ترکیــب تیمــاري  و در آزمــایش دوم شــاهد مشــاهده شــد ام و محلــول پاشــی ســلنیومپــی

گــرم پــروتئین در میلــی تغییــرات  جــذب  025/0(مــایکروموالر 200نیتریــک اکســید ام و محلــول پاشــی پــیپــی

داري در پایــان مشــخص شــد کــه تیمارهــاي آلــودگی بــا آرســنیک بــه صــورت معنــی  .مشــاهده شــد)  در دقیقــه

تواننـد هـر   پاشـی نیتریـک اکسـید و نغذیـه بـا سـلنیوم مـی       کننـد و محلـول  اثرات مضر خود را بر گیاه نمایـان مـی  

  .داري این اثرات را کاهش دادندیک به صورت معنی

  نیتریک اکسید ،شنبلیله  ،سلنیوم ، آرسنیک  :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1-1

و ) مثـل آهـن و منیـزیم   (، مـواد معـدنی   )ماننـد ویتـامین آ، ث و اسـید فولیـک    (هـا  ها به دلیـل داشـتن انـواع ویتـامین    سبزي     

ضـامن   هـا مصـرف روزانـه سـبزي   . دهنـد ي غـذایی انسـان را تشـکیل مـی    نیز مقدار قابـل تـوجهی فیبـر، بخـش مهمـی از جیـره      

-بـا توجـه بـه اهمیـت سـبزي     . کنـد ري مـی یهـاي مـزمن قلبـی و عروقـی پیشـگ     باشد، چرا که از بروز بیمـاري سالمتی انسان می

ت  بسـیار حـا   ،، تولیـد  ایـن محصـوالت در شـرایط سـالم     هـا و همچنـین مصـارف دارویـی آن     ها در رژیـم غـذایی انسـان    ئز اهمیـ

ــا مصــرف ) L. Trigonella foenum-graecum(شــنبلیله . اســت ــوان یــک ســبزي ب ــه عن ــه صــورت ب ــازه ب خــوري و همچنــین ت

  . برخوردار استانسان اي  در سبد غذایی دارویی از جایگاه ویژه

 تخلیـه  و فاضـالب  بـا  آبیـاري  هـا، کـش کودهـاي شـیمیایی و آفـت    حـد  از بـیش  کشـاورزي در اثـر کـاربرد    هايزمین آلودگی     

نتیجـه   در. اسـت  پـی داشـته   در خـاك را  در سـنگین  فلـزات  افـزایش تجمـع   افـزایش بـوده و خطـر    بـه  پسـماندها رو  نامناسـب 

 ایـن  حـد  از بـیش  تجمـع  و نیسـتند  پـذیر تجزیـه  زیسـتی  نظـر  از سـنگین  فلـزات . یابـد می تنزل خاك تجمع این عناصر، کیفیت

از فلـزات سـنگین نظیـر مـس، روي      برخـی  .باشـد  آمیـز مخـاطره  عمـومی  سـالمت  بـراي  توانـد مـی  کشاورزي هايخاك در فلزات

-مصـرف بـراي رشـد گیاهـان ضـروري بـوده و بـه وسـیله ریشـه از خـاك جـذب مـی            و نیکل در مقادیر کم به عنوان عناصـر کـم  

 گیـاه  رشـد  .باشـند که فلزاتی نظیر آرسنیک، جیوه و کـادمیم سـمی بـوده و بـراي رشـد و تغذیـه گیـاه مضـر مـی         شوند، در حالی

 زمـان  در سـالمتی  مشـکالت  سـبب بـروز   نتیجـه  در و شـده  فلـزات  ایـن  تجمـع  و جـذب  تواند سـبب یم آلوده هايخاك روي رد

 زیـادي  اکنـون توجـه   هـم  سـنگین  فلـزات  آلـودگی  طریـق  از غـذایی انسـان   تهدیـد امنیـت  . شـود  و حیوان انسان توسط مصرف،

و همچنـین بـا ایجـاد سـرطان      بـار بـراي گیـاه  اسـت    آرسـنیک یکـی  از عناصـر سـنگین زیـان      .اسـت ه کـرد  جلـب  خـود  بـه  را

 حشــره(و منــابع غیــر طبیعــی) هــاآتشفشــان(ي منــابع طبیعــیآرســنیک بــه وســیله. انــدازدســالمت انســان را بــه مخــاطره مــی

یابنـد و بـا آلـوده نمـودن منـابع آبـی و خـاك باعـث ایجـاد خسـارت بـه عملکـرد             در طبیعـت تجمـع مـی   ) هـا ها و علف کشکش

  . شودها میآنگیاه و سالمت انسان با مصرف 

بـا توجـه بـه اهمیـت امنیـت غـذایی در جامعـه و نیـاز روز افـزون          هـاي آلـوده و همچنـین    هـا و آب ضرورت استفاده از زمـین      

 آلـودگی  رفـع  جهـت  در زیـادي  اسـت تـا تالشـهاي   متخصصـین بخـش کشـاورزي را بـرآن داشـته     جوامع به تولیـدات کشـاورزي   

  .هاي آلوده وجود داردمتعددي براي پاکسازي این خاكهاي روشآلوده نمایند،  هايخاك از
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ــه ایــن      ــا توجــه ب هــاي نامتعــارف در آباز و  گیــردصــورت مــیکــه کشــت شــنبلیله در حاشــیه شــهرها و مراکــز صــنعتی  ب

کـه ایـن امـر     یابـد مـی از جملـه آرسـنیک در ایـن گیـاه افـزایش       سـنگین  خطـر تجمـع فلـزات   شود، میآبیاري این گیاه استفاده 

-سـالمت انسـان را نیـز بـا مخـاطره جـدي مواجـه مـی         ،بلکـه مصـرف آن   ،دهـد تنها رشد و کارایی گیاه را تحت تاثیر قـرار مـی  نه

اسـت کـه بـه صـورت خـام، پختـه و        خـوراکی  و دارویـی  زمـره گیاهـان   در هـاي برگـی پـر مصـرف و    از سبزي گیاه شنبلیله .سازد

 هـاي آب شـدن  آلـوده  فلـزات سـنگین و   بـه  خـاك  شـدن  لـوده آ. گیـرد اسـتفاده قـرار مـی    شده در بسیاري از غـذاها مـورد    سرخ

 ایجـاد  اصـلی  عوامـل  از جملـه  هـا و اسـتفاده از ایـن آب هـا در پـرورش سـبزي      آبکـی  ضـایعات  و هـا زبالـه  بـه  نهرها و زمینی زیر

  .باشندمی انسان براي بهداشتی و محیطی مشکالت

بهبـود   و محیطـی  زیسـت  مشـکالت  بـر  غلبـه  بـراي  حـل مطلـوب   راه یـک  هـاي رشـد  کننـده تنظـیم   از اسـتفاده  امـروزه      

ثیر عناصـر سـنگین   أثر در ایجـاد تخفیـف تـ   ؤهـاي رشـد مـ   از انـواع تنظـیم کننـده    .آیـد مـی  شمارهب کشاورزي محصوالت سالمت

ي بـه عنـوان آزاد کننـده    نیتـرو پروسـاید  اي بـه نـام   هـایی از قبیـل اسـپرمیدین و مـاده    توان از برازینواسـتروئیدها، پلـی آمـین   می

ـ     از ایـن باشـد  می نیتریک اکسید هـاي رشـد مـذکور در حـذف وکـاهش      کـارگیري تنظـیم کننـده   هرو تحقیـق اخیـر بـه منظـور  ب

  . ه استرسنیک در سبزي دارویی شنبلیله انجام شدآعنصر سنگین 

  شنبلیله -2- 1

  تاریخچه - 1-2-1

شنبلیله به صورت . دشواي نیز کشت میکه در بیشتر نقاط دنیا به عنوان یک گیاه ادویه ،شنبلیله یک گیاه باستانی است     

و اسپانیا  ایتالیا ،هاي جنوب اروپا مثل یونانآسیاي صغیر و برخی کشور بیابان بین النهرین و ایران، ،و کشمیر وحشی در پنجاب

هاي مفیدي یابد و از سبزيدر نواحی مختلف ایران پرورش می شنبلیله). 1968 ،2فضلی و هارد من؛ 1964 ،1دي کندول( رویدمی

در نواحی مختلف آذربایجان، اصفهان، فارس، خراسان  هاي طبیعی آنگاهزستشود و همچنین است که در تهیه غذا استفاده می

 ).1376 ،يزرگر( باشندمیشمالی و سمنان 

  شناسیگیاه -2-2-1

ي اي متعلق به زیرخانواده، یک گیاه یک ساله و دو لپه )L. Trigonella foenum-graecum( شنبلیله با نام علمی     

Papilionaceae  ي و از خانوادهLeguminosae (Fabaceae)  هاي افشان رشته مانند و بذور زرد رنگ ریشهداراي  این گیاه .است

هاي آن درصد برگ 75اي بوده و تا هاي آن سه برگچهبرگ. رسدسانتی متر می 90ارتفاع آن به  ي منشعب دارد کهاست و ساقه

                                                           
1 De candole 
2 Hardman and Fazli 
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 8/1تا  8/0اي بین دندانه دار هستند و داراي گل هاي منفرد به رنگ زرد روشن، بنفش تا مایل به سفید رنگ هستند و اندازه

 20تا  5متر و داراي سانتی 11تا  3ي آن نیام، خمیده، به طول میوه). 1376زرگري، ؛ 2008 ،1و همکاران آچاریا(سانتی متر دارند 

باشد و اي متغیر میآن از زرد حنایی تا قهوه بذر رنگو  متر استمیلی 3تا  2متر و به عرض میلی 6تا  4ي زاویه دار به طول دانه

  پروتئین، درصد 4/4 کربوهیدرات، درصد 6 آب، درصد 86حدود  ازشنبلیله  گیاه). 1376زرگري، (و معطر است داشته طعمی تلخ 

ها و غالف جوان آن به برگ. است Cو  Aهاي ز ویتامیناو همچنین سرشار  است برخوردار فیبردرصد  2/1 چربی و  درصد 0/9

، یک منبع مهم ساپوژنبذور شنبلیله).  1997، 2سینگ( شونداي و دارویی استفاده میعنوان سبزي و بذور آن به عنوان گیاه ادویه

گونلین، یک مشتق متیل تري. ستاسازي و تولید غذا داراي کاربرد دیسوژنین است که در هر دو صنعت داروهاي استروئیدي مثل 

مهرآفرین و (ترین ترکیب نیتروژنی بذر است ي قند خون و ضد پالگر بوده و مهمکاهنده بتائینی از نیکوتینیک اسید، با عمل نسبی

این ماده عالوه بر . باشدگرم می 13/137است و داراي وزن مولکولی  C7H7NO2گونلین داراي فرمول تري). 2010 ،همکاران

-ي بعضی ماهیي بسیاري از گیاهان دیگر و همچنین در ژلهو دانه) .Cannabis sativa L(ي شاهدانه ي سبز، دانهشنبلیله در قهوه

هاي ساپونین. شوندها تبدیل میرش به ساپوژنها است که در دستگاه گواشنبلیله شامل ساپونین ).1376زرگري، (ها وجود دارد 

  .)2010 ،و همکاران مهرآفرین(باشد این گیاه شامل سارساپوژنین، یوکاژنین، اسمیالژنین و دیسوژنین می

  اکولوژي رشد - 1- 3-2

رشد کند ولی خاك  هاتواند در تمامی خاكمی شنبلیله.  مقاومت دارد خنک بوده و تا حدودي به سرما این گیاه محصول فصل     

، شوندشود و بذور معموال به صورت پراکنده کاشته میکاشت بذر معموال از اواخر شهریور آغاز می. دهدلومی شنی را ترجیح می

آبیاري منظم،  .کندهاي داشت را تسهیل میمتري، وجین کردن و فعالیتسانتی 25تا  20هایی با فواصل ها در ردیفولی کشت آن

  .)1376زرگري، ( سریع و حفظ شادابی گیاهان الزامی استجهت رشد 

  خواص درمانی -4-2-1

ي قوا ي شنبلیله نه تنها اثر نرم کننده و رفع تحریکات جلدي دارد بلکه داروئی است نیرو بخش که داراي اثر ترمیم کنندهدانه     

ر و نحیف به منظور فراهم آوردن ذخایر الزم در بدن مفید از این نظر مصرف آن براي بیماران مبتال به سل و افراد الغ ،باشدمی

این گیاه به علت دارا بودن مواد حاوي فسفر و . کردنداز گذشته نیز مردم مشرق زمین براي رفع الغري از آن استفاده می. است

ضعف و الغري را از بین ببرد و چون ي حاالت بیماري ناشی از تواند کلیههاي کربن، مواد ازته، دیاستازها و غیره میآهن، هیدرات

ي دانه. هاي متابولیسم عمومی بدن مفید واقع شودي اعمال لوزالمعده دارد، در تقویت دستگاه هضم و بی نظمیاثر نیرو دهنده

. شنبلیله عالوه بر تقویت قواي جسمی و روحی در درمان نرمی استخوان، خنازیر، مرض قند و همچنین در سل نیز مفید است

                                                           
1 Acharya SN 
2 Singh 
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ي شنبلیله در تجدید قوا دانه. کردندي شنبلیله براي مداواي بیماري قند استفاده میهاي قدیم از دانهپزشکان ایرانی نیز در زمان

اند و همچنین در جلوگیري از الغر هاي دیگر شدههاي غذایی و الغر شدن، مستعد کسب بیماريبراي کسانی که بر اثر محرومیت

راي خواص درمانی به صورت داي بذور شنبلیله نیز وشاندهج. رضایت بخشی دارد ند و سل، اثرات بسیارشدن مبتالیان به مرض ق

  ).1376زرگري، (هاي سطحی و غیره دارد ها، ترك خوردگیمصرف موضعی در درمان ورم

  عناصر سنگین -1- 3

  تعاریف و ماهیت شیمیایی -1-3-1

عنصر  35تعداد  ،عنصر طبیعی 90از مجموع . گرم بر سانتی متر مکعب هستند 5عناصر سنگین، فلزاتی با چگالی بیشتر از      

-تحت شرایط فیزیولوژیکی و بر اساس قابلیت حل شدن آن. سنگین وجود دارد که البته همگی آنها از نظر بیولوژیکی مهم نیستند

، 1اشکوتزندوبل و پول( سیستم مهم هستندهاي زنده موجود بوده و براي موجودات زنده و اکوولها در سلعدد از آن 17، تعداد ها

در حالی که روي . به عنوان عناصر میکرو، مفید هستند) Mn(و منگنز ) Mo(مولیبدن ، ) Fe(در میان این فلزات، آهن ). 2002

)Zn ( نیکل ،)Ni (مس ، )Cu (کبالت ، )Co (وانادیوم ، )V ( ،تنگستن )W (و کروم )Cr ( درمقادیر بسیار کم اهمیت دارند ولی در

) Cd(،کادمیوم) Sb(، آنتیمون) Ag(، نقره) Hg( ، جیوه) As( هاي باالتر سمی هستند و سایر فلزات مانند آرسنیکغلظت

  .)2012، 2و همکاران نظر( دسمی هستن ریزموجوداتعملکرد خاصی نداشته و به نظر براي گیاهان و ) U(و اورانیوم) Pb(،پاالدیوم

هــا از جملــه فلــزات ســنگین یکــی از مشــکالت جــدي و در حــال گســترش پــیش روي انســان عصــر افــزایش تولیــد آالینــده     

شــناختی خاصــی در محــیط از جملــه تعــدیل خــاك و پوشــش گیــاهی آن داراي کارکردهــاي بــوم). 2010 ،3خیــر(حاضــر اســت 

هـایی ماننـد فلـزات    اگـر چـه از طریـق همـین فرآینـدها، آالینـده      . باشـند گونـاگون مـی   جریان آب، مـواد مغـذي، دمـا و گازهـاي    

ســنگین ممکــن اســت در خــاك افــزایش و یــا کــاهش یابنــد، امــا خــاك داراي ســاختار بســیار پیچیــده و خصوصــیات متفــاوتی  

تــرین یکـی از مهـم  ). 2009، 4برمـی و همکــاران  مورتـون (کنــد هــاي آن از مکـانی بـه مکــان دیگـر تغییـر مـی     اسـت کـه ویژگـی   

-باشـند کـه باعـث کـاهش کیفیـت خـاك و در نتیجـه کـاهش کـارکرد مطلـوب آن مـی           هاي خـاك، فلـزات سـنگین مـی    آالینده

منـابع طبیعـی شـامل ورود فلـزات     . باشـد هـاي خشـکی مـی   خاك مکان ورود مهمـی بـراي فلـزات سـنگین در اکوسیسـتم     . شوند

صــنایع آهــن و . باشــدمنطقــه مــرتبط مــی ســاختار زمــینو بنــابراین بــا  ســنگین از طریــق فرســایش مــواد مــادري خــاك بــوده

اي، تولیــد ســوخت، انتقــال انــرژي، کشــاورزي متــراکم، آبیــاري بــا فاضــالب، انباشــتن  کــاري، حمــل و نقــل جــادهفــوالد، معــدن

                                                           
1 Schutzendubel and Polle 
2 Nazar  
3 Kheir 
4 Morton-Bermea 
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یار مهـم ورود فلـزات   لجن، سوزاندن پسـماند و بـه ویـژه اسـتفاده از کودهـا و مـواد شـیمیایی در کشـاورزي از منـابع انسـانی بسـ           

ــه اکوسیســتم خــاك هســتند   ــر(ســنگین ب ــه). 2010شــاه،  ؛2004 ،1و کارزیوســکا وب ــودگی فلــزات ســنگین ن ــه طــور آل تنهــا ب

مســتقیم بــر خصوصــیات فیزیکــی و شــیمیایی خــاك، کــاهش فعالیــت زیســتی و کــاهش دســتیابی زیســتی مــواد مغــذي خــاك 

ــأثیر مــی ــراي  ت ــین خطــر جــدي ب ــد، بلکــه همچن ــره غــذایی و امنیــت زیســت  گذارن -ســالمتی انســان از طریــق ورود در زنجی

اثـر فلـزات سـنگین بـر جـانوران بـه عـواملی ماننـد خـواص          . شـوند هـاي زیرزمینـی محسـوب مـی    محیطی از طریـق نفـوذ در آب  

ــک ــت دسترســی زیســتی و ویژگــی   فیزی ــان، قابلی ــدت زم ــده، شــدت مواجهــه، م ــهوشــیمیایی آالین ــا بســتگی داردهــاي گون . ه

ــ ــدان         بن ــاري در فرزن ــش، ناهنج ــین، جه ــاد جن ــر زی ــرگ و می ــاتوانی در زادآوري، م ــمومیت، ن ــدت مس ــاس ش ــر اس ابراین ب

  ).2008، 2و و همکارانژ(ترین پیامدهاي مسمومیت با فلزات سنگین در جانوران است ورفتارهاي زادآوري از مهم

    آرسنیک - 1- 2-3

زمین بوده و از لحاظ فراوانی داراي بیستمین رتبه در پوسته ي زمین، ، از عناصر کمیاب در پوسته ي جامد آرسنیک     

 ياز کردستان و خراسان دارا یمناطق ایراندر ). 1994 ،نقوي و همکاران(چهاردهمین در آب دریا و دوازدهمین در بدن انسان است

گرم خاك و گرم بر کیلومیلی 1000از  غلظت آرسنیک در خاك برخی از این مناطق به بیشتر. هستند کیمنابع آب آلوده به آرسن

این در حالی است که میزان ). 2003 ،مسافري( رسدگرم بر لیتر میمیکرو 1000ها این مقدار به بیش از در آب برخی چشمه

یبیان تقر( گرم بر لیتر استمیکرو 10گرم و گرم بر کیلومیلی 40 ،استاندارد آرسنیک در خاك و آب توسط سازمان بهداشت جهانی

ي ي زنجیرهاست که توانایی تجمع در گیاهان را داشته و به وسیله عناصر سنگینهمچنین آرسنیک یکی از ). 1394 ،و پوزش

ترکیبات اسید آرسنوس، اسید آرسنیک،  صورت بهاین عنصر در محیط ). 2002و شاه،  روي(شود غذایی به انسان منتقل می

بیشتر ذخیره شده در بدن جانوران ) آرسنو بتائین(آلی  صورت بهي متیل آرسنیک و آرسنیت، آرسنات، متیل آرسنیک اسید، د

فرم معدنی غالب آن ). 1387مختاري و همکاران، (باشد ي فعالیت تعدادي از آنزیم ها میاین عنصر بازدارنده. شوددریایی یافت می

هایی با گروه آرسنات غیر آلی به پروتئین. ذرات خاك شودتواند جذب ي مناسب میهایی با تهویهآرسنات می باشد که در خاك

  ). 2006 ،3راتیناساباپاتی و همکاران( کنندهاي آن اختالل ایجاد میسولفیدریل متصل شده و در کارکرد

 10انسان و دام است در غلظت بیش از  مورداستفادهیی از گیاه که هااز طریق خاك به بخش که یدرصورت عنصر آرسنیک،     

آرسنیک و فسفر هر دو متعلق به گروه پانزده جدول تناوبی عناصر . گرددمیکروگرم بر گرم منتقل شود، باعث ایجاد سمیت می

). 2009لی هونگ و گویلن، (شیمیایی هستند که به دلیل خصوصیات شیمیایی مشابه، رفتار مشابهی در خاك و گیاهان دارند 

                                                           
1 Weber and  Karczewska 
2 Zhu 
3 Rathinasabapathi  
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زا آرسنیک یک فلز سمی و سرطان ،شودفسفات در گیاه، جذب می دهنده انتقالیله سیستم آنالوگ فسفات به وس عنوان بهآرسنات 

 یابنددر طبیعت تجمع می) هاها و علف کشحشره کش( و منابع غیر طبیعی) هاآتشفشان( ي منابع طبیعیاست که به وسیله

  ).1992، 1مهراگ و همکاران(

  عالیم سمیت آرسنیک در گیاهان -3-3-1

ي سطحی و زیرزمینی آلوده به آرسنیک جهت آبیاري مزارع کشاورزي باعث افزایش غلظت این آالینده در هااستفاده از آب     

منجر به مختل شدن رشد طبیعی گیاه با عالئم  جهیدرنتدهد که ي مختلف گیاه را افزایش میهاخاك شده  و انتقال آن به بخش

بیکر و (شود می غیرهي برگی، کاهش سطح فتوسنتز و هاو ساقه، نکروزه شدن جوانه ریشه تودهزیستسمیتی نظیر کاهش 

ها در محیط بسیار بیشتر از بدیهی هرگاه غلظت آالینده. شودسمیت در گیاهان ابتدا منجر به کاهش رشد می). 1976همکاران، 

از آشکارترین عالئم سمیت آرسنیک در ). 2004 ورما و همکاران،(حد آستانه شود نابودي کامل گیاه را در پی خواهد داشت 

آلوارز و همکاران، (ي متابولیکی، جایگزینی جذب مواد مغذي با آرسنیک و تغییر ساختار سلولی است هاگیاهان، اختالالت فرایند

2006.(  

 

 اهیدر خاك و گ کیآرسن تیحد سم - 1- 4-3

 نیباالتر). 2003 ،2و همکاران کلسونین(شده است   گزارش بر کیلوگرمگرم میلی 40تا  1/0 خاك، در عنصر نیا غلظت محدوده     

 یشن يهادر خاك گرم بر کیلوگرممیلی 10 تا ،یلوم يهادر خاك گرم بر کیلوگرممیلی 20 از خاك، در کیآرسن مجاز غلظت

 10 آبو در  گرم بر کیلوگرممیلی 40 يکشاورز يهاخاك در آن استاندارد غلظت). 1388و همکاران،  صدر(شده است  نییتع

 اهانیگ يبرا است ممکن رود، فراتر حد نیا از کیآرسن غلظت اگر). 1992 ،3پاردش( است شده یمعرف تریل در کروگرمیم

. است خاك لوگرمیک بر گرمیلیم 5/1 حدود اهانیگ در کیآرسن یعیطب مقدار نیچنهم. کند جادیا تیسم خاك زنده وموجودات

 يهاگرانباشتا فر در اما؛ است رییمتغ خاك لوگرمیک در گرمیلیم 45 تا 3 از اهانیگ يهاجوانه در آن مقدار که است یحال در نیا

  15 شانیهاجوانه در کیآرسن مقدار که یاهانیگ. رسدیم زین خاك لوگرمیک بر گرمیلیم 48 از شیب به این عنصر مقدار کیآرسن

 2/0 یزراع اهانیگ يبرا کیآرسن روزانه مجاز حدمناسب هستند  کیآرسن يریگنمونه يبرا است خاك لوگرمیک در گرمیلیم 40تا 

  ). 2010 ،4کاباتا( ماده خشک است لوگرمیبر ک گرمیلیم

                                                           
1 Meharg 
2  Nicholson 
3  Sheppard 
4  Kabata 
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  نیسنگ عناصر تنش اثرات فیتخف - 1- 5-3

  آلوده يها خاك يساز پاك - 1- 5-3- 1

 يبرا نهیو پر هز دهیچیپ یطیمح اصالح شوند، دیکه با يمواد يناهمگن خاك و حجم باال عتیآلوده به جهت طب يهاخاك      

هاي  تکنیکاز   يا مجموعه يریآلوده با به کارگ ياز خاکها یدر جهت رفع آلودگ يادیز يها تالش ن،یبنابرا. هستند يساز پاك

آلوده نبوده و اغلب ممکن  يها اصالح خاك يبرا یراه حل منطق ها،کیتکن نیاز ا کی چیه. درحال انجام استدرجا و غیردرجا 

 ریز یتیریاست که، اقدامات مد یهیراستا، بد نیدر ا. الزم باشد يساز خاك تیفعال يساز نهیبه يبرا ک،یتکن کیاز  شیاست ب

کردن فلزات در  متحرك ریغ قیسوء آنها را از طر راتیتاث توانند یاما م. از خاك شوند نیموجب حذف فلزات سنگ توانند ینم

 يها از روش کیکه در هر  شوند، یها استفاده م خاك ییزدا یدر آلودگ يمتعدد يهاکیتکن ن،یبنابرا. آلوده، کاهش دهند يها خاك

  ).1394، تابنده( گزارش شده است یخاص بیو معا ایمزا ر،یز

  درجا يها روش - الف

ها به حداقل  ندهیندارند و امکان در معرض قرارگرفتن آال يبردار به خاك يازیو ن شوند یبه کار برده م یدر همان محل آلودگ     

- کردن و جداسازي، تجزیه زیستی، شیشه )pHافزایش (دهی  شویی، آهک سازي،  آب هاي متصاعد این تکنیک شامل روش. رسد یم

  ).1394تابنده، (باشد  دربرگیري می

  ردرجایغ يها روش -ب

قرار  شیدر همان جا مورد پاال ایاز محل خود جابه جا شده و سپس  يخاك بردار لهیها معموالً، خاك به وسروش نیدر ا     

در مورد در معرض  ییها یروش نگران نیالبته در ا. شود یدر آنجا انجام م شیحمل شده و پاال يگریبه نقطه د نکهیا ایو  ردیگ یم

 ،ییصحرا شیپاال يها شامل روش ردرجایغ کیتکن. و حمل و نقل وجود دارد ییجا جابه اتیعمل انیدر جر هاندهیقرار گرفتن آال

  ).1394تابنده، ( باشد یم يبردار خاك و ییایمیش يریگ عصاره ،يساز سخت- تیتثب آسفالت، با ختنیدرآم ،یحرارت شیپاال

  ومیسلن - 2-5-3-1

قرار  باشد که در گروه نافلزات می 78.96و وزن مولکولی  34و داراي عدد اتمی  شده يبند طبقه يفلز شبه جزوعناصر،ومیسلن     

متنوع بوده و در  اریبس ییایمیاشکال ش يو دارا )1990، 1استادتمن(شوند  گیرد ولی گاهی اوقات در گروه فلزات دسته بندي می می

به صورت  ومیسلن یآب يها طیدر مح. باشند یم Se+6و  Se-2, Se0, Se+4وجود دارد که شامل  ونیداسیبه چهار حالت اکس عتیطب

SeO3( تیسلن ي ها ونیاکسان
SeO4( سلناتو  )2-

 است نامحلول يعنصر ومیسلن که یحال در دارند وجود محلول صورتبه  )2-

تر بوده  داریپا یمعمول يکه در دما يخاکستر ومیسلن. دو شکل شناخنه شده است يدارا يعنصر ومیسلن). 1997، 2سامر و فاستر(

                                                           
1  Stadtman  
2  Foster and Sumar 
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 ومیسلن گر،ید نوع. باشد یم یکیالکتر انیجر فیضع يداشته و هاد يفلز يجال رایز شود یم ادی يفلز ومیو از آن به عنوان سلن

 ان،یچهارپا و انیماک در. دیآ یم دست به ومیسلن باالتر ونیداسیاکس يها حالت از یکاهش يها واکنش قیطر از که است قرمز

 شود یم افزوده ها دام ییغذا ي رهیج در يا هیتغذ مکمل عنوان به عملکرد يارتقا و ها آن یکیولوژیزیف سالمت حفظ جهت ومیسلن

 است یدانیاکس یآنت یدفاع ستمیس در حضور لیانسان و دام به دل يآن در تغذ ينقش ضرور). 2008 ،1همکاران و وكیاستر(

و  3تاپیرو(ست است که مصرف کم آن براي حیوانات و انسان ضروري اسلنیوم یکی از عناصري  ).2009 ،2همکاران وکاپولنا (

دار شده هاي متیلدر گیاهان، سلنیوم به صورت آلی و معدنی یافت میشود که شامل سلنوآمینو اسید و ترکیب. )2003همکاران، 

اي حتی در زمانی که در هان علوفهت و گیاالاکثر غ. )2000، 4فینلی( داست و مقدار زیاد آن در گیاه، باعث ایجاد سرطان میشو

سلنیوم در ). 2004و همکاران،  5نواك( کنند، در جذب سلنیوم نسبتاً ضعیف هستندرشد می الهاي با مقدار سلنیوم باخاك

- عنوان یک عنصر ضروري براي گیاهان طبقهگیاهانی که مقادیر زیادي از آن را در خود ذخیره میکنند نقش مؤثري دارد، ولی به

گیاهی، غلظت  اسهاي حسدر گونه. گیاهان زراعی تحمل کمی به سلنیوم دارند به طور معمول). 2006، 6شانکر( دي نشده استبن

عوامل محیطی مختلف مثل آب و . گرم بر کیلوگرم استمیلی 20 تا 10 کند،بحرانی سلنیوم خاك که از رشد گیاهان ممانعت می

پندیاس و -کاباتا( گذارد، بر جذب سلنیوم توسط گیاه تأثیر میسابل دسترقهوا، خصوصیات خاك شامل ترکیب معدنی و سلنیوم 

   ).2007، 7موخرجی

  )SNP(سدیم نیتروپروساید  - 1- 5-3- 3

عنوان به 1928در آب و اتانول است که اولین بار در سال ل قرمزرنگ و محلوسدیم نیتروپروساید نوعی ترکیب غیرآلی، پودري      

سدیم نیتروپروساید ). 2002، 9؛ بولتر و مگسون1995، 8فدریک و بوترورث( شده منظور کاهش فشار خون استفادداروي انسانی به

ابتدا این گاز به عنوان   ).2001، 10الماتینا گارسیاماتا و( ه استشناخته شد )NO( اکسید نیتریکي هعنوان ترکیب تولیدکنندبه

میتواند در فرایندهاي مختلف  نیتریک اکسید هاي اخیر نشان داد کهي محیطی مورد توجه قرار گرفت، هرچند بررسیکنندهآلوده

، 11نیل و همکاران( زا و نمو ریشه دخالت نمایدزنی دانه، بسته شدن روزنه، پاسخ به عوامل بیماريفیزیولوژیک و نمو مثل جوانه

                                                           
1  Stroyuk 
2  Kápolna 
3 Tapiero 
4 Finley 
5 Nowak 
6 Shanker 
7 Kabata-Pendias and Mukherjee 
8 Friederich and Butterworth 
9 Butler and Megson 
10 Lamattina and Garcia- mata  
11 Neill 



10 
 

هاي رشد گیاهی و کنندهتواند به عنوان واسطه در عمل تنظیممی نیتریک اکسیداز طرف دیگر، ). 2007، 1؛ دوان و همکاران2003

شرکت کند و در بسیاري از مطالعات نشان داده شده است که در انتقال پیام و پاسخ  )ROS(  هاي آزاد اکسیژنمتابولیسم رادیکال

-O با تواندمی نیتریک اکسیدزیاد  مقدار ).2004، 2ریو و همکاراندل( هاي زیستی و غیرزیستی نیز دخالت داردبه تنش
ترکیب  2

ها و را تولید کند و گزارش شده است که این رادیکال باعث تخریب لیپیدها، پروتئین) -ONOO( شده، رادیکال پراکسید نیتریت

-O چون ).1999، 3بلینی و الماتینا( شوداسیدهاي نوکلئیک می
هستند  -ONOO و نیتریک اکسید بسیار سمی تر از H2O2 و 2

سمی و حفاظتی و این بستگی به غلظت آن، نوع گیاه، سن : داراي نقش دوگانه است نیتریک اکسیدبنابراین اعتقاد بر این است که 

نه تنها در مناطق  نیتریک اکسید). 1999؛ بلینی و الماتینا، 2004ریو و همکاران، دل(دارد ده گیاه، بافت گیاه و نوع تنش وارد ش

یلونک و -آراسیموویچ( یابدکند، بلکه آزادانه از داخل فاز لیپیدي غشاءها نیز انتشار میآبدوست سلول مانند سیتوپالسم حرکت می

  ). 2009، 4همکاران

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           
1 Duan 
2 Del Rio 
3 Beligni and Lamattina 
4 Arasimowicz-Jelonek 
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  آرسنیک -1-2

ــار         ــاه، مه ــزان فتوســنتز، تعــرق گی ــهآرســنیک باعــث کــاهش می ــ جوان ــب غشــاي کلروپالســتی و  زن ی، کــاهش رشــد، تخری

ــزایش  ــر اکساف ــیپ ــی  ونیداس ــدها م ــردد لیپی ــوا (گ ــتووا و بینی ــ). 2003، 1اس ــم یعل ــاك در    رغ ــه خ ــتعدادي ک ــت و اس ظرفی

-دوره طــوالنی منجــر بــه ایجـاد مســمومیت بــراي نباتــات حســاس مــی هـا در یــک  هــا دارد، کــاربرد آرســناتي آرســناتدار نگـه 

 اسـت  کاررفتـه  بـه در خـاکی کـه در آن آرسـنات زیـاد      شـده  کشـت  هـاي گیـاهی  بافـت اگرچـه میـزان آرسـنیک موجـود در     . شود

ــد        ــد ش ــث خواه ــی باع ــد ول ــموم کن ــات را مس ــه حیوان ــت ک ــدي نیس ــاه،در ح ــد     گی ــت بده ــود را از دس ــی خ ــد طبیع رش

  ).1387عابدینی،(

توانـد در  رسـنیک مـی  آ. یـد کـرده انـد   ئمطالعات زیـادي تولیـد رادیکـال هـاي آزاد طـی متابولیسـم آرسـنیک در سـلول را تا             

و  )2004، 2جــین و گــارده( هــاهــا واکــنش داده و باعــث کــاهش فعالیــت آنــزیمهــاي تیــولی پــروتئینبــا گــروه هــاي بــاالغلظــت

بــا پراکسیداســیون لیپیــدهاي غشــاء و در ) ROS( هــاي فعــال اکســیژنگونــه ).2007، 3ســینگ( القــاي تــنش اکســیداتیو شــود

ــالون  ــتن ســطوح م ــاال رف ــاه و در نهایــت مــرگ ســلول شــوند  آلدهیــد، مــیدينتیجــه ب ــوده گی  تواننــد باعــث کــاهش زیســت ت

  ).2009، 4گونش و همکاران(

بــا جــذب ایــن . هــا ســبب افــزایش غلظــت ایــن عناصــر در خــاك مــی گــرددعناصرســنگین بــه خــاك يورود کنتــرل نشــده     

بـه طـور کلـی اثـرات ناشـی از بـرهم کـنش        ). 2005، 5آگـاروال (شـوند  عناصر توسط گیاهان، به آسـانی وارد زنجیـره غـذایی مـی    

ــدگی و تشــدیدکنندگی ایــن فلــزات . فلــزات ســنگین روي گیاهــان متفــاوت اســت  ــرات بازدارن ــزات در   اث ــا انتقــال و جــذب فل ب

ــر متقابــل ارتبــاط دارد  ــروز اث اثرمتقابــل روي و کــادمیم گــزارش شــده ) 1984( 6پنــدیس و پنــدیا-کاباتــا در پــژوهش. گیــاه و ب

متقابــل آن بــا آرســنیک، نیتــروژن، کلســیم و منیــزیم نیــز مشــاهده شــده  اثــرات بازدارنــدگی روي بــا مــس و آهــن و اثــر. اســت

ــارا. اســت ــت  ، )1980( 7نواالس و همک ــان در غلظ ــه گیاه ــادمیوم را در ریش ــع ک ــاي تجم ــااليه ــزارش   pH روي و ب ــایین گ پ

هـا  هـا سـبب مـرگ آن   این عنصر سنگین در گیاهان بـا حملـه بـه غشـاي سـلولی و جلـوگیري از انجـام وظـایف سـلول          .ندکرده ا

ــوراك و همکــاران(شــود مــی ــه غلظــت دهــد کــه واکــنشمطالعــات مختلــف نشــان مــی). 2010، 8اوزت هــاي رشــدي گیاهــان ب
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هــاي هــوایی از بــه عنــوان مثــال در تحقیقــی کــه روي لوبیــا انجــام شــد کــاهش وزن انــدام . مختلــف آرســنیک متفــاوت اســت

  ).1387لکزیان و همکاران، (آرسنیک آغاز شد  مایکروموالر 5/2غلظت 

ت بـه سـمیت آرسـنیکی حسـاس بـوده      نسـب  )همزیسـتی (ي تثبیـت زیسـتی نیتـروژن    دهـد کـه مرحلـه   ها نشان مـی بررسی     

 سـایر اثـرات  ي کشـنده، کـاهش طـول ریشـه از     هـا هـا، آسـیب تـار   نکـروزه ریشـه  . یابنـد ي ریشه کاهش مـی هاو تعداد کل گرهک

ــی   ــه م ــن مرحل ــنیک در ای ــد آرس ــاران،  (باش ــر و همک ــه). 1976بیک ــادر ریش ــروتئین    ه ــزان پ ــنات می ــا آرس ــده ب ــار ش ي تیم

همچنـین آلـودگی ایـن عنصـر سـمی سـبب       . شـود هـا تولیـد مـی   ایـن ریشـه   ي آزاد درهـا ده و رادیکـال گلوتامین سنتتاز کمتر بو

  ).2006آلوارز و همکاران، (شود ها میکاهش در ذخائر آمینواسیدي، کاهش در فراوانی کل پروتئین

اند که عناصر  لعات قبلی نشان دادهمطا. افزایش غلظت عناصر سنگین اثر منفی بر فیزیولوژي و اعمال بیوشیمیایی گیاه دارد     

هاي  آوري روي فرآیندعناصر سنگین سبب اثرات زیان. شود هاي زیستی میدار رشد و تجمع تودهسبب کاهش معنی ،سنگین

به صورت غیر مستقیم نیز با  ،عالوه بر این. شود ي گیاه با آب می جذب عناصر معدنی و رابطه ،فیزیولوژیکی گیاهان مثل فتوسنتز

سمیت برخی از فلزات سنگین نظیر روي و  ). 1،2014گنگوار( باري روي گیاهان دارندهاي اکسیژن فعال نیز اثرات زیان تولید گونه

 Phaeolus( هاي گیاهی مختلف مثل لوبیاسبزنیکل، باعث کاهش رشد و نمو، متابولیسم گیاهی و القاء تنش اکسیداتیو در گونه

vulgaris L.( و کلم )Brassica oleraceae L.(  گردید) ،بیان داشتند که سطوح باالي فلزات سنگین ). 1999پراساد و همکاران

چوي و (مناسب و در نتیجه پیري شود  دتواند باعث مهار بسیاري از فرآیندهاي متابولیکی گیاه، در نتیجه بازماندن از رشمی

  ).2007، 2هاولیراك و همکاران( دهدنیکل کاهش معنی داري در مقادیر آنتوسیانین رخ می همچنین تحت تنش). 1996همکاران، 

2007.(  

کنند، و در نتیجه منجر هاي فلزي رقابت میهاي فلزات سنگین براي جذب، انتقال و مصرف توسط گیاه با سایر یوناکثر یون     

تجمع فلزات سنگین از جمله کادمیم، منجر به . کندقابت میشود، براي مثال آرسنیک با فسفر رهاي عناصر مختلف میبه کمبود

 زمینیهاي سیبهاي روي و منگنز در برگکاهش غلظت بعضی عناصر ضروري مثل آهن، پتاسیم، کلر و منیزیم و نیز کاهش یون

)Solanum tuberosum L. (شودم میتیمار شده با کلرید کادمی )تواند از سنگین می سمیت فلزات). 1999،  و همکاران پراساد

م با تعادل گزارش شده است که کادمی. آب شود طریق اثرگذاري بر نفوذپذیري غشاي پالسمایی باعث کاهش محتواي نسبی

در . شودافزایش فلز سنگین در گیاه باعث افزایش تولید رادیکال آزاد اکسیژن می). 1994کاستا و مورال، (محتواي آب ارتباط دارد 

ي  فزایش مواجهها. شودها میت ایجاد شده توسط فلز باعث برهم زدن تعادل بین تولید و تخریب این رادیکالشرایط تنش، سمی
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هاي بیولوژیکی، تخریب کارآیی غشاء، نشت یون و ها منجر به پراکسیداسیون لیپیدي، نابودي ماکرومولکولها با این رادیکالسلول

هاي حاصل از تنش اکسایشیسیستم دفاعی گیاه در مقابل خسارت ). 2011، دوبی و پاندي( شودمی DNAي  گسستگی زنجیره

اکسیدان از جمله کاتاالز، سوپراکسیددسموتاز و انواع پراکسیدازها و ترکیبات غیر آنزیمی هاي آنتیزیستی و غیرزیستی، شامل آنزیم

هاي آزاد اکسیژن در اکسیدانی موجب حذف رادیکالباشد این ترکیبات آنتیمثل گلوتاتیون، اسید آسکوربیک و ترکیبات فنلی می

  ).2005و همکاران،  موالسیوتیس(د نشوگیاه می

ترکیب شیمیایی گیاهان تحت تنش فلز سنگین ممکن است تغییر کند، و به عنوان یک نتیجه کیفیت و پتانسیل تولیدات      

ي از دست در بیوسنتز ترکیبات فعال ممکن است در نتیجهکاهش . طبیعی از گیاهان دارویی به طور جدي تحت تأثیر قرار گیرد

کم،  هايفلزات سنگین در غلظت. هاي ثانویه دخالت دارندهاي ضروري باشد که در تولید متابولیتدادن یا غیرفعال شدن آنزیم

که چنانود یابد، همممکن است به عنوان الیسیتور غیر زنده عمل کند و بیوسنتز ترکیبات خاص در گیاهان دارویی معین بهب

  .Phyllanthus amarus Lدررا افزایش داد، تولید فیالنتین و هیچپوفالنتین .Catharanthus roseus L در کادمیم تولید آژمالیسین 

). 2003، وسی( داد افزایش.Costus speciosus L  و سرب سیتوسول را در  L. Atropa belladonna و آلکالوئیدهاي تروپان در

). 1995، 1مارشنر( گذارندهاي ثانویه اثر میو اگزاالت بر تولید متابولیت) ، یوروپیوم، نقره و کادمیوممثل النتانوم( هاي فلزيیون

همچنین . دهندافزایش می درصد 35تجمع مؤثر فلزات کروم، آهن، روي ومنگنز، مقادیر تولید روغن در گیاه خردل سبز را تا 

اولسن و ( و همچنین دیجیتالین) 1977، 2میزوکامی( اي مثل شیکونینهاي ثانویهباالتري از متابولیت کادمیم و مس، تولید مقادیر

 ).2001، 5تاپیا و همکاران( دهنددر چغندر قند را نیز افزایش می 4هاکادمیوم، تولید بتاالنین. کنندرا القا می) 3،1989برگلوند

، سبب کادمیم کلریدیا  نیترات نقره ).7،1990ابرنوویچ( دهندي شاهی را افزایش میدر کشت ها 6مقادیر باالي روي، تولید لیپیدین

آنجلوا و (شود می بروگمونسیاهاي مویی شکل گیاه تولید بیش از حد دو آلکالوئید تروپان اسکوپوالنین و هیوسیانین در کشت ریشه

 ریمقاد يدار معنی طور به اندشده ماریو مس ت میکه با کادم ییایو لوب ) L.Avena sativa( جو دوسر اهانیگ  ).2006، 8همکاران

  .)1986 ،9و همکاران نستنیو( دارند يباالتر نیسیپوتر
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  سلنیوم -2-2

ــ         ــل آس ــر نشــان داده اســت کــه ســلنیوم، گیاهــان را در مقاب ب ســلولی ناشــی از یتحقیقــات انجــام شــده در ســه دهــه اخی

هــا و ســایر هــاي اصــلی مطــرح شــده بــراي ایــن موضــوع، بــر عملکــرد آنــزیم مکانیســم. کنــدهــاي آزاد محافظــت مــیرادیکــال

حققــان گــزارش کردنــد م). 2003، 2؛ چــن و بــري2004، 1شــوایزر و همکــاران(د هــاي وابســته بــه ســلنیوم تأکیــد دارنــپــروتئین

کـه  در حـالی . یافـت هـاي ذرت افـزایش   هو کلسـیم گیاهچـ   فرکه با افـزایش تیمـار سـلنیوم در محـیط کشـت آبـی، محتـوي فسـ        

میزان پتاسـیم کـاهش یافتـه، تغییـر محسوسـی در میـزان منیـزیم مشـاهده نشـد و غلظـت زیـاد سـلنیوم، رشـد گیـاه را تحـت                

 ر در مـاده خشـک حـدود   فسـلنیوم ، غلظـت فسـ    مترمکعـب میکرومـول بـر دسـی    100و 50همچنـین، بـا مصـرف    . رار دادقتأثیر 

 ).2008، 3نــواك-هــاریالك(نتــایج مشــابهی نیــز بــراي کلسـیم مشــاهده شــد  . برابــر نســبت بــه شــاهد افـزایش یافــت  5 الـی  4

ـ    صورت محلولمصرف سلنات به هـاي بـذر مصـرف و یـا خـاك مصـرف مـؤثرتر        در مقایسـه بـا روش   اللپاشـی در مرحلـه ظهـور ب

ا کـاهش  ق یـ کـاهش تعـر   قهـا، سـلنیوم در شـرایط کمبـود آب، از طریـ     آخـرین تئـوري   سبراسـا ). 1989، 4اسـتفن (اسـت  بوده 

هــا نشــان داد اگرچــه ســلنیوم، بــهنتــایج بررســی). 2010، 5کســتپولو( بخشــدپتانســیل اســمزي، تحمــل گیاهــان را بهبــود مــی

 زیسـت تـوده  زا بـود و باعـث کـاهش    گـرم بـر کیلـوگرم در خـاك بـراي گیاهـان خسـارت       هـاي یـک و ده میلـی   ترتیب در غلظـت 

ــایین یعنــیشــد، امــا در غلظــت ) LLactuca sativa.( گیــاه کــاهو ــوگرم در خــاك، مــی میلــی 1/0 هــاي پ ــر کیل ــد گــرم ب توان

  ).2001، 6زو( دي داشته باشدمفیتأثیرات 

ــلن      ــانیگ در ومیس ــبب اه ــزا س ــفعال شیاف ــ تی ــ یآنت ــو در نها یدانیاکس ــاالترم  تی ــرد ب ــود یعملک ــل( ش ــاران ونزی  ،7و همک

 یسـت یرزیغ يهـا  تـنش  بـه  يشـتر یب مقاومـت  يدارا وم،یسـلن  از یغنـ  طیمحـ  در کـرده  رشـد  اهـان یگ کـه  شده مشاهده). 2009

ـ ا بـر  عـالوه ). 2009 ،8همکـاران  و ائویـ ( باشـند  یمـ  نیسـنگ  عناصـر  و يشور ،ییسرما ،یخشک مثل   بیـ بـر ترک  وم،یسـلن  ، هـا  نی

 بـار  انیـ ز رآثـا  فیـ تخف در یمهمـ  نقـش  و داشـته اثـر    DNA ونیالسـ یو مت یدانیاکسـ  یآنتـ  يهـا  میآنـز  تیـ چرب، فعال يدهایاس

 نیکـل عناصـر سـنگ    ریدر مقـاد  رییـ سـبب تغ  ومیافـزودن سـلن  ). 2000 ،9همکـاران  وبـاب  ( کنـد  یمـ  فـا یا نیسـنگ  فلـزات  تنش

 ). 2009 ،10همکاران و فنگ( شود یم اهیدر بافت گ
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ها در گندم بهـاره تحـت تـنش خشـکی نشـان داد سـلنیوم مـانع کـم شـدن رشـد گیاهـان در اثـر کمبـود آب گردیـد               بررسی     

ــواي ــرگ و محت ــاهش داد  آب ب ــا را ک ــاران (ه ــررز و همک ــی   ). 1983، 1ف ــث م ــیدانی دارد و باع ــی اکس ــر آنت ــلنیوم اث ــود س ش

در شــرایط تــنش، ســلنیوم داراي نقــش ). 2008، 2یــون-کیانــگ(ظرفیــت آنتــی اکســیدانی و تحمــل گیــاه افــزایش پیــدا کنــد  

در مطالعـات بســیاري  . باشــدو کــاهش خسـارت ســلولی تحـت تــنش مـی    هـاي آنتــی اکسـیدانی  مهمـی از طریــق فعالیـت آنــزیم  

ي مســتقیمی بــین مــاده خشــک و کــاربرد ســلنیوم دیــده شــده، کــاربرد ســلنیوم مقاومــت بــه تــنش خشــکی را افــزایش  رابطــه

هـاي اخیـر نشـان داده شـده اسـت کـه سـلنیوم موجـب افـزایش ظرفیـت ضـد            در سـال ). 1389ایلکـایی و همکـاران،   (دهـد  مـی 

، 3لیــونز و همکــاران(دهــد هــاي محیطــی افــزایش مــیدر برخــی گیاهــان شــده و مقاومــت گیــاه در برابــر تــنش        یش اکســا

2008.( 

هـــاي آزاد کـــه منجــر بــه و تشــکیل رادیکـــال ایشــیســـلنیوم در زمــان وقــوع تــنش اکس) 2001( 4بـــه اعتقـــاد تیمـــوتی     

بـــدون ســـلنیوم ایـــن . دهـــدرا افـــزایش مـــی یآنتـــی اکـــسیدان هـــايفعالیــت آنــزیم. صــدمات و نــابودي ســلول مــی شــود

م سـلنیوم یـک جـزء مهـ    . ی را فعـال کننـد  کیل شــوند و سیــستم آنتـی اکسـیدان    کــافی تــش   يتواننـد بـه انــدازه   ها نمیآنزیم

ــیداز  ــاتیون پراکس ــم  ) GSH-PX( گلوت ــه در مکانیس ــت ک ــنش اکس    اس ــه ت ــلولی برعلی ــل س ــاع داخ ــاي دف ــیه ــط ایش ، توس

-اکسـیدانی اسـت و مـی    یایـن عنصـر داراي خصوصـیات آنتـ    . کنـد هـاي فعـال اکسـیژن شـرکت مـی     جلوگیري از تشکیل گونـه 

هـاي آنزیماتیـک و غیرآنزیماتیـک    هسـتند را از طریـق راه   ایشـی تـنش اکس  يهدهنـد  هـاي محـافظی کـه کـاهش    تواند مکانیسـم 

ســلنیوم نقــش مهــی در خنثــی کــردن ). 2011، 5همکــاران پاســیوال و( هــاي آزاد اکســیژن فعــال کنــدو کــاهش تولیــد رادیکــال

هـاي فعـال متـابولیکی سـلول و کـاهش تولیـد       م از جایگـاه رد و بـا اسـتفاده از برداشـت کـادمی    هـاي غیرزنـده در گیاهـان دا   تنش

 گـزارش شـده اسـت کـه سـلنیوم      ).2002، 6کلمنـتس و همکـاران  ( کنـد م مقابلـه مـی  هاي آزاد اکسیژن بـا تـنش کـادمی   الرادیک

میکروگــرم کــادمیوم در   8 میکروگــرم ســلنیوم در گــرم خــاك و 4هــاي گنــدم نــان و گنــدم ماکــارونی تیمــار شــده بــا در گونــه

ــنش کــادمی گــرم خــاك، باعــث کــا  ــرات منفــی ناشــی از ت ــده اســتهش اث همچنــین در  ).2010، 7تامــاس و همکــاران( م گردی

ــوزك ودوکســاي  تحقیقــی کــه توســط رشــد یافتــه در محــیط کشــت و تحــت تیمارهــاي  روي گیاهــک گنــدم ، )2005( 8ل

ــدکادمیوم ) میکرومــوالر 2( ســدیم  ســلنات ــر رشــد   ) میکرومــوالر 600(و کلری ــرات منفــی کــادمیوم ب انجــام گرفــت، کــاهش اث
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ســلنیوم بــر تــأثیر  يهدهنــد مشــاهده گردیــد، کــه نشــان زیســت تــودههــاي هــوایی و نیــز جلــوگیري از کــاهش ریشــه و انــدام

  .باشدم در این آزمایش میکادمیکاهش اثرات منفی 

توانـد قابلیـت دسترسـی سـایر عناصـر مـورد نیـاز گیـاه و همچنـین فلـزات سـنگین            دهد که سـلنیوم مـی  ها نشان میبررسی     

هــاي گیــاهی تحــت تــأثیر خــود و کمیــابی همچــون مولیبــدن را هــم در محــیط خــاك و هــم در محــیط ریشــه و هــم در ســلول

بـا سـلنیوم بـر دیگـر عناصـر      ي کلـم  ر همـین خصـوص اثـرات غنـی سـازي گیاهچـه      د). 2005، 1نفروکـی و همکـارا  (قرار دهـد  

همچنــین بــرهمکنش میــان جــذب ). 2000، 2کوپســل و همکــاران(مغــذي و مــورد نیــاز گیــاه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 

در گیـاه اسـفناج   ي محـیط غـذایی مـایع    تحـت شـرایط تنظـیم شـده    ) بـه شـکل یـدات   (سلنیوم بـه شـکل سـلنات و عنصـر یـد      

)Spinacia oleracea L.(    ــت ــده اس ــاران(بررســی ش ــه). 2004، 3ژو و همک ــدیم   مطالع ــلنیت س ــدیم و س ــلنات س ــرات س ي اث

، P ،K ،Ca ،Mg ،S ،Cuنشـان داده اسـت کـه افـزایش غلظــت سـلنات بـر غلظـت عناصــر         هـاي کلــم روي تجمـع عناصـر در بـرگ   

Mn  وMo    ــر غلظــت ــا ب ــلنیت تنه ــا س ــؤثر اســت، ام ــوده اســت   Sو  Bم ــذار ب ــر گ ــاران(اث ــلنیوم ). 2006، 4لفســرود و همک س

دهـد، امـا اثـر سـلنیوم بـر جـذب مولیبـدن        هـا را کـاهش مـی   معموال با کـاهش میـزان جـذب عناصـر سـنگین اثـرات سـمی آن       

محـیط  کـار رفتـه در   هـاي بـه  دهـد کـه سـلنیوم بسـته بـه غلظـت      با این حال برخی شواهد نشـان مـی  . دقیقا شناخته نشده است

ختـاك و  (توانـد جـذب و انتقـال ایـن عنصـر توسـط گیـاه را افـزایش دهـد          هـاي مختلـف مولیبـدن مـی    ریشه بـه همـراه غلظـت   

  ).1989، 5همکاران

ــزیم  ) 1385( حبیبــی و همکــاران      ــد کــه فعالیــت آن ــاه ســویا نشــان دادن ــز در آزمایشــی در گی هــاي آنتــی اکســیدانت و نی

گـرم   21 لوتـاتیون پراکسـیداز و در نهایـت عملکـرد در شـرایط تـنش خشـکی بـا مصـرف         تـرین میـزان فعالیـت گ   همچنین بـیش 

لنیوم بـا توجـه بـه    سـ . باشـد گیـري بـر اجـزاي عملکـرد داشـته      توانـد اثـر چشـم   در هکتار سلنیوم حاصل شـد کـه ایـن امـر مـی     

هـان را تحریـک نمـوده و    معمـوالً در کمتـرین غلظـت، رشـد گیا    . کنـد غلظت مصرفی، اثري دوگانه بـر رشـد گیاهـان اعمـال مـی     

هــاي بــاال موجـب بــروز خســارت در گیاهـان مثــل توقّــف رشــد و   کـه در غلظــت موجـب تــأخیر در رونــد پیـري میشــود درحــالی  

  ).2010، 6چن و همکاران( شودزردي می

هـاي فتوسـنتزي در طی یک بررسـی گـزارش دادنـد کـه کاربرد سلنیوم بـر غلظـت رنگیـزه) 1389(خاوري نژاد و همکاران      

 ).Solanum lycopersicum L(نگی فرهـا در گیـاه گوجهمثـل کلروفیـل و کارتنوئیـدها مـوثر بـوده و باعـث افـزایش ایـن رنگیـزه
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حضور سـلنیوم در بافـت گیـاهی  ياین محققین علت این اثر گذاري را به احتمال زیاد افزایش جذب منیزیم به واسطه. شده است

-تحریـک رشـد و افـزایش فعالیـت آنـزیم سوپراکسـیداز، پراکسیداز و همچنین افزایش مواد جامد محلول در برگ. دنـدبیان کر

البتــه . نیزگـزارش شده است) 2005(و همکـاران  1در اثر غلظت کم سلنیوم توسـط کونـگ ).Rumex patientia L( هـاي ترشـک

. فیزیولوژیک متنوعی را در برابر سلنیوم از خود بروز می دهنـد هــايمختلــف واکــنشقابــل ذکــر اســت کــه گیاهــان 

روند در ها مقادیر زیادي سلنیوم را در خود جمع کرده و بـه عنـوان منبـع بسیار با ارزشی از این عنصر به شمار میبرخـی گونه

اد سـلنیوم در خـاك و آب حساس بوده و سلنیوم براي آن ها هاي گیاهی نسبت به وجود مقادیر زیـحالی که بسـیاري از گونه

  ).1984، 2اسمیت و واتکینسون( شـودعنصري سمی محسوب مـی

  سدیم نیتروپروساید - 3-2

 NO). 2005، 3الســپینا و همکــاران(گــزارش شــده اســت  نقــش نیتریــک اکســید در کــاهش تــنش کــادمیم در آفتــابگردان      

 مــاوراء اشــعه ســرما، هــا،هــا مثــل فلــزات ســنگین، علفکــشکــاهش خســارات ناشــی از برخــی تــنشزا در گیاهــان باعــث بــرون

ــنفش ــنش و ب ــوریژاك(شـــده اســت  شـــوري ت ــژورك-آراســیموویچ و فل ــنش ن). 2007، 4وی ــک اکســید در بیشــتر ت هــا در یتری

اومــت گیـاه بـه تــنش را از   مق) نیتریـک اکسـید  ( NO عنــوان رهـا کننـده  کـاربرد ســدیم نیتروپروسـاید بـه   . دگیاهـان حضـور دار  

عنـوان  بـه  نیتریـک اکسـید    ).2001گارسـیاماتا و الماتینـا،   ( دهـد هـا و در نتیجـه کـاهش تعـرق افـزایش مـی      طریق بستن روزنـه 

 SNPکـاربرد ). 2010حیـات و همکـاران،   (نمایـد  کنـد و بیـان ژن را نیـز القـاء مـی     هـاي گیـاهی عمـل مـی    پیامبر ثانویه در سلول

هـاي گنـدم کـه در معـرض تـنش خشـکی قـرار گرفتـه بودنـد          را در بـرگ  اکسـیدان و میـزان آب نسـبی   آنتـی  هـاي فعالیت آنزیم

سـبب افـزایش    نیتریـک اکسـید  ي هعنـوان رهـا کننـد   بـه  SNP همچنـین کـاربرد  ). 2008، 5تـان و همکـاران  (افزایش داده اسـت  

انـد  هـا همچنـین، نشـان داده   پـژوهش  ).2012، 6فـن و همکـاران  ( هاي خیـار تحـت تـنش شـوري شـده اسـت      پرولین در گیاهچه

اکسـیدان، نقـش مهمـی    هـاي آنتـی  هــا و بــا افـزایش فعالیـت آنـزیم     ROS  توانــد بــا واکــنش بــا    مـی   NOي که تیمار دهنده

بــا ایــن  . )2008، 8؛ لــی و همکــاران2009، 7ژنــگ و همکــاران(هــاي اکـــسیداتیو داشـــته باشــد در محافظــت گیاهــان از تــنش

بلینـی  (نـوع بافـت، سـن و گونـه گیـاهی و نـوع تـنش دارد         ، NOدر گیاهــان بسـتگی بـه غلظـت     NO نقــش حفــاظتی  حــال،  
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ــا،  ــاري). 1020و الماتین ــاران  1کوم ــاه نخــود  ) 2010(و همک ــق روي گی ــا تحقی ــه  ) L. arietinum Cicer(ب ــد ک ــزارش کردن گ

ســعه رشــد گیــاه در شــرایط تــنش کــادمیم و نیتریــک اکســید موجــب تو ياســتفاده از ســدیم نیتروپروســاید بــه عنــوان دهنــده

تـأثیر مثبـت سـدیم نیتروپروسـاید را      )2004( 2هسـو وکـائو   .هـاي مختلـف گیـاه شـد    م موجـود در قسـمت  کاهش میـزان کـادمی  

تیمــار ســلول و کـالوس گیاهــان بــا ســدیم نیتروپروسـاید بــه عنــوان عامــل   . را در شـرایط تــنش فلــزات ســنگین گـزارش کردنــد  

 Daucus(هـاي هـویج   تیمـار سـلول  . باعـث بـروز برخـی اخـتالالت فیزیولوژیـک و بیوشـیمیائی شـده اسـت         NO تولیـد کننـده  

carota L.(  ــا غلظــت ــه مــدت  1 ب ــائی زیســتی و تغییــرات   24 میلــی مــوالر ســدیم نیتروپروســاید ب ســاعت باعــث کــاهش توان

ــدازه هســته    ــاهش ان ــاتین وک ــراکم کروم ــل ت ــک از قبی ــارانز( شــدمرفولوژی ــی و همک ــالوس  ). 2002، 3وتین ــار ک ــی تیم از طرف

ــوش ــت   ).Catharanthus roseus L( پری ــا غلظ ــدت    20و  10ب ــه م ــوالر ب ــی م ــد   10و  8، 6، 4، 2میل ــار رش ــث مه روز باع

ــزایش  ــلول و اف ــت   س ــده اس ــارانتین ش ــد کات ــاران( تولی ــت    ).2004، 4ژو و همک ــه غلظ ــت ک ــده اس ــزارش ش ــین گ  40 همچن

کســیداز و افــزایش فعالیــت آنــزیم سوپراکســید اهــاي کاتــاالز و پرش فعالیــت آنــزیمهفتــه باعــث کــاه 4 میکرومــوالر بــه مــدت

ــا افــزایش بهــره ).2009ژو و همکــاران، (شــده اســت دســموتاز در کــالوس گیــاه ســیب  و  وري فتوشــیمیایینیتریــک اکســاید ب

 Oryza sativa( وري در گیـــاه بـــرنجســـبب کـــاهش اثــرات منفــی تــنش شــ یاکســـیدان هـــاي آنتــیافــزایش فعالیــت آنــزیم

L.(  ـــت ـــده اس ــاران ( ش ــدا و همک ــه ). 2002، 5اوچی ــین، در مطالع ــههمچن ــه     ياي روي دو گون ـــد ک ـــان داده ش ــن نش چم

هـــاي کــاربرد ســدیم نیتروپروســاید ســبب کـــاهش نشـــت یـــونی، حفــظ محتــواي نســبی آب بــرگ و افــزایش فعالیــت آنــزیم  

ک مولکــول عنــوان یــیتریــک اکســاید بــهن). 1392مــال احمــد و همکــاران، ( در شــرایط تــنش خشــکی گردیــد انیاکســید آنتــی

هـاي مختلـف اثـر متقابـل     توانــد بــا گــروه بزرگــی از مولکـول     دار مــؤثر در شکســت خــواب مــی    بـه شـدت فعـال و واکنش

 Gossypium( وســاید بــر روي گیــاه پنبــه   ا بررســـی اثـــر ســدیم نیتروپر  بــ). 2007، 6گیبــا و همکــاران ( داشــته باشــد 

herbaceum L.(  ـــوري ـــنش ش ـــت ت ــان داد  تح ــی از    نش ــرات ناش ـــیدن اث ـــود بخش ـــث بهب ـــاید باع ـــدیم نیتروپروس ــه س ک

ـــرگ   ــل در ب ــزایش کلروفی ــوري و اف ــنش ش ــیت ـــا م ــوده ــاران( ش ــدي و همک ـــد). 2012، 7مگ ـــت NO تولیـ ـــا و در بافـ هـ

ی هـاي الیسـیتورهاي قــارچ   هـا و چـالش  پـاتوژن  يهــا ي غیــر زیســتی، حملـه    پاسـخ بــه تــنش   هاي گیاهی معموال در سلول

هـاي دفـاعی   ، سـیگنالینگ و تنظـیم پاسـخ    NOتــرین نقــش  اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه احتمــاال برجســته       . دهــد رخ مـی

حشــرات،  ياهـــان در مقابــل حملــههــاي ثــانوي گیــاهی بـــرا ي حفاظـــت گیبیوســنتز متابولیــت. تهـــا اســدر مقابــل تـــنش

                                                           
1 Kumari 
2 Hsu and Kao 
3 Zottini 
4 Xu 
5 Uchid 
6 Giba 
7 Magdy 
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توسـط   NO رو، القـا تولیـد  از ایـن . هـاي غیـر زیسـتی گـزارش شـده اسـت      هــا، و یـا بقــا تحــت تـنش     گیـاه خــواران، پــاتوژن   

ــا تحریــک بیوســـنتز متابولیـــت  ــالیســیتورها در ارتبــاط ب ــی ذکــر شــده اســت   ههـــا ي ثانوی ــا خــواص داروی ژو، ( در گیاهــان ب

2008.(  

اثـرات منفـی عناصـر سـنگین، ایـن آزمـایش بـا هـدف          کـاهش ه به اثـرات مفیـد سـلنیوم و سـدیم نیتـرو پروسـاید در       با توج     

، بررسـی میـزان اثربخشـی تغذیـه بـا سـلنیوم و محلـول پاشـی نیتریـک اکسـید           اثرات مضـر آرسـنیک بـر گیـاه شـنبلیله      کاهش

ــرات آ   ــر جــذب عنصــر ســنگین آرســنیک در گیــاه شــنبلیله و همچنــین درك اث ــر  ب ــز ســنگین آرســنیک ب ــودگی ناشــی از فل ل

  .در دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت هاي مختلف فیزیولوژي و بیوشیمیایی شنبلیلهشاخص
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  :فصل سوم

  هامواد و روش

  

  

  

  

  

  

  

  

ــا      ــه در شیآزمــا نی ــان علــوم گــروه يگلخان ــیاردب محقــق دانشــگاه یباغب ــاردب شهرســتان در واقــع یل ــا لی  عــرض و طــول ب

-لاســدر  ٪60 ینســب رطوبــت نیانگیــم و یشـمال  درجــه  38 و یشــرق قــهیدق  2 و درجـه    48 بیــترت بــه منطقــه ییایـ جغراف

 علــوم گــروه برداشــت از پــس يولــوژیزیف يهــاشــگاهیحاضــر در آزما قیــتحق یشــگاهیمراحــل آزما. اجــرا شــد  1395-96هــاي 

  .شد انجام دانشگاه يکشاورز دانشکده یباغبان

  شیآزما يمارهایو ت آزمایش طرح - 1-3 

 تیمـار آرسـنیک شـامل   . تکـرار انجـام شـد     3و بـا   یکـامالً تصـادف   يپایـه  در قالـب طـرح   لیـ پژوهش به صـورت فاکتور  نیا      

-Trigonella foenum (ســـپس بـــذور شـــنبلیله . بـــوداز نمـــک ســـدیم آرســـنات پـــی پـــی ام  90و  60، 30، 0غلظـــت  4

graecum L.   ( ــتر ــین بس ــد  در هم ــت ش ــارو  ندکش ــت    تیم ــلنات در غلظ ــدیم س ــی س ــول پاش ــاي محل  40و  20، 10، 0 ه

ــه فواصــل  3در  مــایکروموالر 200و  100، 50،  هــايدر غلظــتمیکــرو مــوالر و ســدیم نیتروپروســاید  صــورت روزه  10نوبــت ب

  .گرفت
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  خاك کردن آلوده و يسازآماده- 2-3

ــرا مناســب خــاك      ــنبل کشــت يب ــق از لهیش ــا 0 عم ــانت 30 ت ــریس ــ  يمت ــه کی ــبز مزرع ــتان اردب يس ــاطــراف شهرس  لی

 تیهــدا ته،یدیاســ ،یمــاده آلــ زانیــبافــت خــاك، م يریــگانــدازه جهــت ییهــاشیآزمــا خــاك شــگاه،یآزما ابتــدادر. شــد انتخــاب

الـک شـده و پـس از     هـا خـاك  سـپس . آمـده اسـت   1-3کـه در جـدول    شـد آهـک موجـود در خـاك  انجـام      زانیـ مو  یکیالکتر

 زانیـ م نیـی تع از پـس . شـد  نیـی تع زیـ ن هـا مزرعـه آن  تیـ انتقـال داده شـد و رطوبـت ظرف    یلـوگرم یک 10  يهـا گلدانبه  نیتوز

 90و  60، 30، )شـاهد (صـفر   يهـا غلظـت  بـا  آرسـنات  میسـد  محلـول  هیـ ته جهـت  نظـر،  مـورد  خـاك  مزرعـه  تیـ ظرف  رطوبت

بـه  . تـا بـه غلظـت آرسـنیک مـورد نظـر برسـیم        شـد مزرعـه حـل    تیـ نمـک در مقـدار آب ظرف   نیـ از ا ازیمورد ن ریمقاد ام،یپیپ

شـد و بـه طـور     ياسـپر  هـا گلـدان خـاك موجـود در    يبـر رو  کنواخـت یآرسـنات بـه طـور     میخاك، محلـول سـد   یمنظور آلودگ

تـا بـه آلـودگی دراز مـدت طبیعـی نزدیـک        خـاك آلـوده بـه مـدت چهـار مـاه تـر و خشـک شـد         . شدکامل با توده خاك مخلوط 

  .شود

 

  هاي مختلف در گلخانهشنبلیله در غلظت يشت شدهکهاي گلدان - 1- 3شکل 
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، 30هاي شاهد، به ترتیب بیانگر غلظت 4تا  1اعداد ( روز پس از کشت  10هاي شنبلیله در تیمار شاهد وضعیت گلدان - 2- 3شکل 

  ).باشدآرسنیک می ماپییپ 90و  60

پاشی به صورت هاي هرز و سمهمچنین عمل وجین علف. روز در میان صورت گرفتیاري گیاهان به صورت یک در زمان داشت آب

 .متناوب صورت گرفت

   يریگمورد اندازه  يها شاخص - 3-3

ارتفــاع  شـامل  یشـ یرو صـفات  .بـود  کیـ ولوژیزیفو  ییایمیشـ  ویـ ب ، یشـ یرو صـفات  شـامل گیـري  هـاي مـورد انـدازه   شـاخص      

 زانیـ مهمچنـین  . گیـري شـد  انـدازه ی نگیسـبز  يهـا  شـاخص و  ، سـطح بـرگ  غـالف  در دانـه  تعـداد ، بوتـه  در غـالف  تعـداد بوته، 

  . شد يریگ اندازه بالغ برگ نیترجوان از یپاشمحلول از پس ماه کیهاي آنتی اکسیدان و آنزیم bو  a لیکلروف

  یشیصفات رو - 1-3-3

  برگ  سطح - الف 

بــر حســب  مســاحت ســطح بــرگ نیانگیــم ،و ســاقه هــابــرگ کــردن جــدا و اهــانیگ برداشــت از پــس و شیآزمــا انیــپا در     

  . شد برآورد ساخت کشور انگلستان ،ADC سنجسطح دستگاه با استفاده از اهیهر گ متر مربعسانتی

 

 ADCدستگاه سطح سنج مدل  - 3-3شکل 

  شهیر و ییهوا بخش خشک و تر وزن - ب 

 تـال یجید يتـرازو  بـا  هـا آن تـر  وزن و شـد   جـدا  شـده  برداشـت  اهـان یگ يشـه یر و  ییهـوا  بخـش برداشت گیاهـان،   از پس     

   جهت ساعت  72 مدت به گرادیدرجه سانت 70 يسپس درون پاکت به آون با دما  .شد نییتع گرم هزارم کی دقت با

T = Chla + Chlb                                                                                                   
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Abstract: 
  Considering the importance of vegetables in terms of fresh consumption, due to the 
increasing pollution of water resources and soil with heavy metals by industrial 
activities and the release of contaminated wastewater in nature and the necessity of 
controlling and counteracting it, this study coducted to reduce the disadvantage effects 
of arsenic contamination by nitric oxide solubilizing and selenium feeding on 
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). This research was conducted in two 
separate experiments in a factorial  experiment in a completely randomized design 
with three replications at the University of Mohaghegh Ardabili. In the beginig, the 
soils were contaminated at 4 concentrations of 0, 30, 60 and 90 ppm of arsenic for 4 
months. Fenugreek seeds were sowned in soil, 2 weeks after germination treated with 
nitric oxide at concentrations of 0, 50, 100 and 200 mM and selenium separately in 
concentrations of 0, 10, 20 and 40 μm, at 3 intervals of 10-days. Morphological traits 
including stem and root diameter, stem and root length, leaf number, shoot and root 
fresh weight, shoot and root dry weight, leaf area, pod number and seed number, as 
well as biochemical and physiological traits including: relative water content (RWC), 
membrane stability , Proline content, photosynthesis pigments, total carbohydrates, 
and activity of catalase and peroxidase enzymes were evaluated.  The results showed 
that the arsenic control plants had the highest stem length (27.59 centimeters in the 
first experiment and 27.69 centimeters in the second experiment). The results of the  
means comparison factors showed that the highest amount of free proline in the first 
experiment (1.80 micrograms per gram fresh weight) was in the 90 ppm Arsenic 
treatment and 40 millimolar selenium treatments. In the second experiment, arsenic 
(90 ppm) and nitric oxide (200 micromolar) (1.80 micrograms per gram fresh weight) 
were observed in the combination. The highest activity of the catalase enzyme in the 
first experiment (0.025 changes of absorbance in milligrams of protein per minute) 
was observed in 90% arsenic stress regimen and the control of selenium spraying was 
observed. In the second experiment, Arsenic was 90 ppm and macromolecular nitric 
oxide (0.025  changes of absorbance in milligrams of protein per minute) was 
observed. 
Consequently, it was determined that Arcenic contamination treatments show 
significant harmful effects on plants, and soluble nitric oxide and nutritional 
supplements with selenium can both significantly reduce these effects. 
Key words: Arsenic,  Fenugreek, Nitric Oxide , Selenium 


