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  چکیده

مورفولوژیک و  هايواکنشبر برخی ) میلی موالر 20و  10، 0(هاي اسید آسکوربیک این تحقیق به منظور بررسی اثرات غلظت      
در شرایط گلدانی انجام ) میلی گرم در کیلوگرم خاك 120و  80، 40، 0(فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت سطوح مختلف آرسنیک 

هاي کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك. گرفت
بر طبق نتایج بدست آمده، . نتایج نشان داد که در گیاهان تیمار شده با آرسنیک، تمام صفات مورد بررسی کاهش یافت. یداجرا گرد

هاي میلی موالر در شرایط تنش آرسنیک، توانست با افزایش مقدار و فعالیت رنگیزه 20کاربرد اسید آسکوربیک به ویژه با غلظت 
غلظت صفر اسید (به گیاهان شاهد  نسبت کاهش اثرات منفی عنصر سنگین و افزایش سطح برگفتوسنتزي در گیاه ریحان، منجر به 

ت تعداد برگ در داري در بهبود شرایط صفثیر معنیقابل ذکر است که کاربرد محلول پاشی اسید آسکوربیک تا. شود) آسکوربیک
ه بهبود صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و افزایش مقاومت کاربرد اسید آسکوربیک منجر ب بطور کلی  .مقایسه با گیاهان شاهد نداشت

  .این گیاه در برابر تنش عنصر سنگین آرسنیک گردید
 

  هاي فتوسنتزي، ریحانآرسنیک، محلول پاشی، رنگیزه :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
ع صنایع شیمیایی و ورود در چند دهه اخیر آلودگی محیط زیست به انواع ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی به دلیل توسعه سری      

آرسنیک شبه فلزي است که در همه جاي . انواع ترکیبات سمی و خطرناك به منابع طبیعی به یک تهدید جدي تبدیل شده است
ها با آرسنیک و مواجهه انسان) 14( تر استشود که فرم معدنی آن سمیپوسته زمین وجود دارد و به دو صورت معدنی و آلی یافت می

به طور کلی محصوالت زراعی آرسنیک را در حد سمیت براي انسان ). 5( باشدهاي آلوده به این عنصر میمدتا از طریق آبغیرآلی ع
هاي فراوري و مصرف گیاهان دارویی از گیاهان زراعی متفاوت است باید استانداردهاي کنترل کنند اما از آنجایی که روشانباشته نمی

سیله ارزیابی و تجدید نظر در مقدار مجاز فلزات سنگین در آنها با استفاده از انجام تحقیق بر پایه گیاهان کیفیت گیاهان دارویی را به و
کاهش ). 5(تنش عناصر سنگین عمدتا از طریق ذکاهش سنتز کلروفیل اثر مستقیمی بر روي فتوسنتز دارند ). 6( دارویی بهبود بخشید

هاي آزاد باعث پراکسیداسیون و در نتیجۀ تجزیۀ هاي آزاد اکسیژن است، که این رادیکالها به واسطۀ افزایش تولید رادیکالرنگیزه
هاي محیطی افزایش هاي گیاهی غالبا در مواجۀ گیاه با تنشهاي آنزیمی آنتی اکسیدان در سلولفعالیت). 17(گردند ها میکلروفیل

آسکوربات اولین آنتی اکسیدان مهمی  .آزاد اکسیژن ایجاد شده بکاهندهاي یافته و از این طریق گیاهان قادرند از خسارات رادیکال
دهد و نقش مهمی هاي هیدروکسیل، سوپراکسید و اکسیژن یکتایی واکنش میطور مستقیم با پراکسید هیدروژن، رادیکالاست که به

-ختارهاي سلولی را در مقابل حملۀ اکسیداناین اسید سا). 13(هاي گیاهی در برابر تنش اکسیداتیو دارد در حفاظت کلروپالست سلول
نماید و به عنوان آنتی اکسیدان سلولی، عامل پاسخ به تنش و کوفاکتور آنزیم، موضوع ها به هنگام متابولیسم سریع در گیاهان حفظ می

از رویشی به زایشی دخالت و به عنوان سیگنال فیتوهورمونی در طی انتقال از ف). 8(هاي اخیر بوده است بسیاري از مقاالت، طی سال
هاي آلوده به فلزات سنگین نظیر کادمیوم، سرب، مس و آرسنیک در خاك) Ocimum basilicum(با توجه به اینکه ریحان ). 3(دارد 
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یاه این گ خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیکیبر اسید آسکوربیک پاشی محلولتاثیر  مطالعه به منظور بنابراین این ،)4(کند رشد می
  .گرفتمورد بررسی قرار فلز سنگین آرسنیک تحت تنش  دارویی

  
  ها روش مواد و

آزمایش به بذور ریحان از مرکز تحقیقات کشاورزي زابل تهیه و . و درگلخانه دانشگاه زابل اجراشد 1390- 91این مطالعه در سال      
چهار شامل  تیمارهاي آزمایش. انجام شد رت گلدانیبه صو تکرار 3هاي کامل تصادفی در صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك

 10صفر، (اسید آسکوربیک  محلول پاشی سطح میلی گرم در کیلوگرم خاك و سه 120و   80، 40، )شاهد( 0: سطح آرسنیک به مقدار
ضافه گردید تا شرایط آرمانی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه براساس نتایج آزمون خاك، قبل از کشت به گلدانها ا. بودند) میلی موالر 20و 

میلی گرم در  120و   80، 40، )شاهد( 0(در این آزمایش مقادیر آرسنیک . براي رشد گیاه و تولید زیست توده مناسب فراهم گردد
براساس مقدار خاك هر گلدان و براساس تیمارهاي مورد آزمایش محاسبه و قبل از کاشت با خاك مخلوط شده و بعد ) کیلوگرم خاك

ز دو هفته نگهداري خاك در نایلون هاي مخصوص به منظور آغشته شدن خاك با آرسنیک با حفظ میزان رطوبت مناسب جهت جذب ا
 10تا  7بعد از کاشت  اسید آسکوربیکتیمار . فتانجام گر یک فروردینکاشت در ها با این خاك پر و سپس این عنصر با خاك، گلدان

ریحان زمانی آماده برداشت شد که گیاه در مرحله . ریحان بر روي برگهاي این گیاه اعمال شد) زنیروز بعد از جوانه  35حدود (برگی 
محصول با استفاده از قیچی باغبانی چیده و سپس دسته بندي و . روز پس از کاشت بود 60حدود ) نزدیک به مرحله گلدهی(رویشی 

ها با استفاده از  مقایسه میانگین و Mstat-C آماري با استفاده نرم افزار هاي به دست آمده در پایان، تجزیه داده .اتیکت گذاري شدند
  .آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد

  سطح برگ
ها  مقایسه میانگین). 4جدول(بسیار معنی دار شد )>01/0p(اسید آسکوربیک و برهمکنش آنها بر سطح برگ  ،تاثیر آرسنیک   
دهد، به طوري که سطح سوم این ح آرسنیک صفت مذکور کاهش معنی داري را نشان میدهد که با افزایش سطو نشان می) 1جدول(

درصدي این صفت نسبت به تیمار شاهد شد  58/30، منجربه کاهش 66/17با میانگین ) میلی گرم در کیلوگرم 120(عنصر سنگین
افزایش یافت  75/23به   16/18برگ نیز ازمیلی موالر ، میانگین سطح 20با افزایش سطوح اسید آسکوربیک از صفر به). 1جدول (
در اثر متقابل آرسنیک واسید آسکوربات، استفاده از اسید آسکوربات اثر معنی داري بر میزان سطح برگ در شرایط تنش  )1جدول(

رتیب میلی موالر میزان سطح برگ به ت 20، با افزایش اسید آسکوربات در سطح)mg/kg120(آرسنیک 4داشت به طوري که درسطح 
کاهش سطح برگ میتواند به دلیل تاثیر کاهنده آرسنیک بر خصوصیات  .داري پیدا کرد درصد نسبت به شاهد افزایش معنی 85/14

ها شده که این پدیده موجب کاهش سطح تعرق  آرسنیک موجب کندي و تاخیر رشد و کاهش سطح برگرشدي گیاه باشد، زیرا 
شوند و همین امر نیز  هاي هوایی انتقال یابند با کاهش مواجه می ها و اندام باید به سمت ساقهبنابراین جریان ترکیباتی که . گردد می

اکسیدان که سبب تولید مجدد  هاي موجود، نوعی سیستم آنتیبر اساس گزارش ).15(شود  هاي هوایی می موجب کندي رشد در بخش
سار و سعیدي). 11(سیداتیو ناشی از فلزات سنگین نقش دارد هاي اکشود، در حفاظت گیاهان در مقابل تنشاسید آسکوربیک می

نیز گزارش کردند استفاده از اسید آسکوربیک به طور قطع تا حد زیادي موجب حفاظت گیاه سویا در برابر تنش ) 16(همکاران 
  .شوداکسیداتیو ناشی از نیکل می

  تعداد برگ
به طوري که، ). 1جدول(قرار گرفت )>05/0p(قط تحت تاثیر آرسنیک در مطالعه حاضر تعداد برگ از میان تیمارهاي موجود ف    

اي روي گیاه تاج محققین در مطالعه). 5جدول(آرسنیک به دست آمد  mg/kg120از کاربرد ) عدد 8( کمترین میانگین این صفت 
گرم در لیتر آرسنیک میلی 50 دریافتند، بیشترین تعداد برگ در تیمار شاهد و کمترین در) .Amaranthus retroflexus L(خروس 

  .که با نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد) 7(به دست آمد 
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و کل، تعدا برگ و سطح برگ ریحان در شرایط تنش آرسنیک و محلول  a ،bنتایج تجزیه واریانس ویژگی هاي کلروفیل  - 1جدول 
 پاشی اسد آسکوربیک

  
  باشدداري میدرصد و عدم معنی 1درصد و  5دار در سطح به ترتیب معنی  nsو ** ، *

  
و کل، تعدا برگ و سطح برگ ریحان در شرایط تنش آرسنیک و محلول  a ،bنتایج مقایسه میانگین ویژگی هاي کلروفیل  - 2جدول 

  پاشی اسد آسکوربیک
 

  کلروفیل کل
Total 

chlorophyll(mg 
g-1 /fw)  

 bکلروفیل 
chlorophyll 

b(mg g-1 /fw)  

  aکلروفیل 
chlorophyll a 
(mg g-1 /fw) 

 تعداد برگ
Leaf number  

 سطح برگ
Leaf area  

  تیمار
Treatments   

 Arsenic )میلی گرم در کیلوگرم خاك(آرسنیک 
 (mg/kg of soil) 

0.126a  0.024a 0.101a  9a 25.44a  0 
0.124a  0.025a  0.098ab 8.77ab 21.44b  40  
0.104b  0.021b  0.083b  8.11bc  19c  80 
0.082c 0.018c 0.063c 8c  17.66c 120 

  ASA (mmol)  )میلی موالر(اسید آسکوربیک     
0.098b  0.023b  0.077b  8.33a 18.16c  0 
0.106b 0.018c  0.087ab  8.33a 20.75b  10 
0.123a  0.025a  0.095a  8.75a 23.75a  20 

 باشددار نمیدرصد بر اساس آزمون دانکن، معنی 5شترك هستند در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف ماختالف میانگین
 
 
  

  صفات فیزیولوژیک
  وکل a ،bکلروفیل 
میزان کلروفیل بیشترین  ).1جدول(در سطح یک درصد معنی دار شد و کلروفیل کل   a،bبر میزان کلروفیل آرسنیک تنش اثر ساده 

a،b  میلی گرم در گرم وزن تر از تیمار شاهد  و کمترین میزان  126/0و  024/0، 101/0هاي به ترتیب با میانگین و کلروفیل کل

  کلروفیل کل
Total chlorophyll  

 bفیل کلرو
chlorophyll b  

  aکلروفیل 
chlorophyll a 

 تعداد برگ
Leaf number  

 سطح برگ
Leaf area  

  درجه آزادي
df 

  منابع تغییر
S.O.V. 

  

0.0006 ns  0.0000003 ns  0.0005 ns  0.19ns  17.69**  2  تکرار  
Replication  

  آرسنیک  3  105.03**  *2.17  0.002**  0.00009**  0.003**
Arsenic  

**0.001  **0.00016  0.001*  0.69 ns  **93.69  2  اسید آسکوربیک  
ascorbic acid  

0.0006 ns  **0.00019  0.0002 ns  0.62 ns  **23.50  6  اثر متقابل  
Interaction 

  خطاي  22  2.66  0.49  0.0003  0.000007  0.0002
Error  

 ضریب تغییرات  -  7.81  8.32  20.56  11.69  15.61
Cv%  
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درصدي نسبت به تیمار  شاهد، به دست  92/34و  25، 62/37به ترتیب با کاهش ) mg/kg120(صفات مذکور از سطح سوم آرسنیک 
هاي شامل جلوگیري از رشد، ناهنجاري قرار گرفتن در معرض آرسنات باعث ایجاد تنش قابل توجهی در گیاهان). 1جدول(آمد 

انجام شد، کارایی ) Lichen Xanthori Parietina(در بررسی که روي گیاه گلسنگ  ).12(شود فیزیولوژیکی و در نهایت مرگ آنها می
ایش پاشی اسید آسکوربیک موجب افزمحلول ).15(داري یافت کاهش معنی) ppm10(فتوسنتزي فقط در باالترین غلظت آرسنیک 

به ترتیب  اسید آسکوربیکموالر  میلی 20و  10ح وسط ).1جدول(گردید  )>01/0p(و کل  b، )>a )05/0pدار میزان کلروفیل معنی
میلی موالر اسید آسکوربیک افزایش  20در سطح . ندنسبت به شاهد گردیدa درصدي کلروفیل  37/23و  98/12موجب افزایش 

هاي بیوشیمیایی در گیاهان ایفاي این ماده به سه طریق در واکنش ).1جدول( شاهده شدم کلدرصدي در مقدار کلروفیل  51/25
اکسیدان به طور مستقیم در از بین بردن پراکسید هیدروژن تولید شده به وسیلۀ احیاي اول اینکه به عنوان یک آنتی . کندنقش می

بات تولید شده به وسیله آسکوربات پراکسیداز به طور مستقیم آسکور- دوم، مونو دهیدرو. کندعمل میI نوري اکسیژن در فتوسیستم 
 گیاهان چرخه این باشد کهمی ویوالزانتین چرخه براي کوفاکتوري اسید آسکوربیک اینکه سوم. استI پذیرنده الکترون در فتوسیستم 

آسکوربیک نقش مؤثري در افزایش اسید اي مشخص شد  در مطالعه). 19(کند  می اکسیداتیو حفاظتفتو  هايدر برابر آسیب  را
 آرسنیک و با توجه به معنی دار شدن برهمکنش). 1(دارد  و کاروتنوئیدها در گندم b، کلروفیل aهاي فتوسنتزي، کلروفیل  رنگدانه

م وزن میلی گرم در گر 035/0با میانگین ( b ، بیشترین میزان کلروفیل)1جدول ) (>b )01/0pکلروفیل میانگین  براسید آسکوربیک 
اسید آسکوربیک به دست آمد، ولی کمترین آن در بیشترین سطح     mmol20آرسنیک و  mg/kg 40از ترکیب تیماري) تر برگ

نسبت بھ بیشترین میزان درصد اختالف  57/68با ) میلی موالر 10(و سطح دوم محلول پاشی ) میلیگرم در کیلوگرم120(آرسنیک 
، a ،bبا تحقیق روي گیاه مرزنجوش نشان دادند که مقادیر کلروفیل ) 18(ورزي و همکاران سالح  .مالحظه گردید bکلروفیل 

دهد که اسید آسکوربیک به این نشان می. یابدکاروتنوئیدها و نهایتاً کلروفیل کل در این گیاه با کاربرد اسید آسکوربیک افزایش می
هاي آزاد اکسیژن ناشی از تنش و به دنبال آن تخریب غشاي کلروپالستی الاکسیدان قوي توانسته است از فعالیت رادیکعنوان یک آنتی

گزارش کردند که تنش خشکی ) 10(دولت آبادیان و همکاران همچنین . جلوگیري نموده و محتواي کلروفیل گیاه را حفظ نماید
از تخریب کلروفیل جلوگیري کرده و  اکسیدانیشود و اسید آسکوربیک به دلیل خواص آنتیموجب کاهش میزان کلروفیل در ذرت می
  .شودبه طور غیر مستقیم موجب افزایش آن می

  
  نتیجه گیري

اي که اکثر صفات مورد بررسی دهد که ریحان تا حدي حساس به آرسنیک بوده، به گونهبررسی نتایج حاصل از آزمایش نشان می     
سید آسکوربیک منجر به بهبود پارامترهاي مورفولوژیک و کاربرد ا. در آزمایش تحت تاثیر ادومین سطح آرسنیک قرار گرفتند

همجنین محلول پاشی در شرایط بدون تنش نیز . فیزیولوژیک و افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش عنصر سنگین آرسنیک گردید
هاي فتوسنتزي جب افزایش رنگیزهاکسیدانی گیاه مواین اسید با افزایش ظرفیت آنتی . تاثیر مثبت بر اکثر پارامترهاي ذکر شده داشت

هاي اسید آسکوربیک به کار گیري کرد که در بین غلظتتوان نتیجهاز بررسی کلیه صفات چنین می. است و رشد اندامهاي گیاه گردیده
طور کلی در میلی موالر بیشترین تاثیر مثبت را در کاهش اثرات ناشی از تنش آرسنیک بر این گیاه دارویی دارد، ب 20 رفته، غلظت

خاکهایی که در معرض سمیت عناصر سنگینی نظیر ارسنیک قرار دارند، میتوان با استفاده از مواد انتی اکسیدان زمینه کشت گیاهانی 
 .نظیر ریحان را فراهم نمود
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