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آنتی اکسیدان گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیکآنزیم هايبرخی ازيهاواکنشاثر اسید آسکوربیک بر 
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چکیده
محسوب یطیمحآلوده کننده یکو به عنوان یدهگرددر موجودات زنده یتسمیجاداباعث ینسنگفلز یکآرسنیک به عنوان 

. گرددیمیاهگجذب یقطریناگردد و به مرور زمان در خاك تجمع و از یمعنصراز طرق مختلف به خاك اضافه ینا. شودیم
در پژوهش حاضر اثرات . گرددیمیاهگمختلف يهاآسکوربیک باعث کاهش جذب وتجمع آرسنیک در اندام یداسگزارش شده که 

آنزیم هاي آنتی اکسیدانی وتجمع آنها در بر ) موالر یلیم20و10، 0(آسکوربیک یداسریحان با یاهانگیپاشبر همکنش محلول 
در . مورد مطالعه قرارگرفت)میلی گرم در کیلوگرم خاك120و 80، 40، )شاهد(صفر(تنش آرسنیک یرتاث، تحت یاهگیهااندام 

اسید آسکوربیک اعمال شده باعث . یدگردیاهیگیهااندام یهکلکاتاالز،پراکسیداز و آسکوربات یشافزابا شاهد، آرسنیک باعث یسهمقا
نسبت يداریمعنمیلی موالر از این ترکیب بطور 20اثریولیدگردتنش آرسنیک یطشراشده، تحت یريگاندازه يهابهبود پارامتر 

استفاده يتجاراز آن جهت بهبود رشد وکاهش تجمع آرسنیک در ریحان به صورت توانیمینابود و بنابر تیمارها موثرتر یهبقبه 
.کرد

اسید آسکوربیک، تنش عنصر سنگین، آنزیم هاي آنتی اکسیدانی:کلمات کلیدي

مقدمه
هاانسانسمیت فلزات سنگین و خطر تجمع زیستی آنها در زنجیره غذایی یکی از مشکالت بزرگ زیست محیطی و سالمت 

آرسنیک عنصري بسیار سمی است که براي گیاه ضروري نیست و به سهولت توسط ریشه گیاهان جذب ).9(در جوامع مدرن است 
و شودیماین عنصر سبب تغییر در کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی . وارد زنجیره غذایی انسان شودتواندیمو شودیم

زیادي براي آلودگی خاك و محصوالت کشاورزي ایجاد هايینگرانانسانی هايیتفعالبا توجه به افزایش روز افزون آن از طریق 
عناصر اگرغلظت. دهندیمهوایی انتقال يهاقسمتو به کنندیمرا جذب گیاه آرسنیک هايیشهردر ریحان ).5(کرده است

ازکیهريبرایخاصآستانهیاهیگهرگونهوجودنیابا. بودخواهدیسماهانیگيبرا،باشددرصد1/0ازبیشخاكدرسنگین 
نتایج آزمایشی . خوراکی گیاهان خطرات جدي براي سالمت انسان دارديهاقسمتغلظت باالي آرسنیک در ).2(داردیسمفلزات

میلی گرم 100و 50میزان اسانس در . دهدیمروي ریحان نشان داد که آرسنیک تغییراتی در ترکیب شیمیایی اسانس ریحان 
درصد رسید، در حالیکه 8/0و 7/0و به ترتیب به کردیمبرابر افزایش پیدا 3-4آرسنیک در کیلوگرم خاك به طور معنی داري تا 

يهاتیفعالهمچنین ).7(درصد یافت8/0داري تا یمعنمیلی گرم آرسنیک در کیلوگرم خاك تولید اسانس کاهش 150در 
ازقادرندگیاهانطریقاینازویافتهافزایشمحیطیيهاتنشباگیاهدرمواجۀغالباگیاهیيهاسلولدرآنتیاکسیدانتآنزیمی

، GPX، گایاکول پراکسیداز APXآسکوربات پراکسیداز ، CATکاتاالز .بکاهنداکسیژن ایجادشدهآزاديهاکالیرادخسارات
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ازناشیخساراتازيریجلوگواکسیژنفعالترکیباتمتابولیزه کردندراساسینقشکههستندآنتیاکسیدانتيهامیآنزازجمله
.دارندیمتفاوتهايیسممکانفعال یژناکسيهاگونهمخرباثردادنکاهشيبرایاهانگ).3(دارند عهدهبهرااکسیداتیوتنش

در . استیرآنزیمیغویمیآنزیستمسشاملیستمسینا. کرداشارهاکسیدانییآنتدفاعیستمسبهتوانیمهایسممکانیناازجمله
موجود، نوعی سیستم يهاگزارشبر اساس ). 15(گیاهی است هاياکسیدانیآنتینترمهماین میان اسید آسکوربیک از 

اکسیداتیو ناشی از فلزات يهاتنشدر حفاظت گیاهان در مقابل شودیمکه سبب تولید مجدد اسید آسکوربیک اکسیدانیآنت
و در نتیجه به طور مثالدر گیاه نخود در حضور آسکوربات، فعالیت چرخه گلوتاتیون آسکوربات ). 11(سنگین نقش دارد 

و به دنبال آن با افزایش فعالیت کاتاالز با تنش اکسیداتیو ناشی از فلزات سنگین مقابله یابدیمافزایش H2O2يهاکنندهیآورجمع
آلوده به فلزات سنگین نظیر کادمیوم، سرب، مس و يهاخاكدر ) Ocimumbasilicum(با توجه به اینکه ریحان ).  10(کندیم

و همچنین اثبات نقش اسید آسکوربیک در کاهش اثرات اکسیداتیو عناصر سنگینی همچون مس و ،)8(کندیمآرسنیک رشد 
برخی از آنتی اکسیدانها و ترکیبات فنلی این يهاواکنشاسید آسکوربیک بر یپاشمحلولنیکل، بنابراین اینمطالعه به منظورتاثیر 

.گرفتمورد بررسی قرار فلز سنگین آرسنیک تحت تنش گیاه دارویی

هامواد و روش
ها  قبل از اجراي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك گلدان. و درگلخانه دانشگاه زابل اجراشد1390- 91این مطالعه در سال 

ب آزمایش به صورت فاکتوریل در قالبذور ریحان از مرکز تحقیقات کشاورزي زابل تهیه و . ارائه شده است1آزمایش در جدول 
: چهار سطح آرسنیک به مقدارشامل تیمارهاي آزمایش. انجام شدبه صورت گلدانیتکرار3کامل تصادفی در يهابلوكطرح پایه 

) میلی موالر20و 10صفر، (اسید آسکوربیک محلول پاشیسطحمیلی گرم در کیلوگرم خاك و سه120و 80، 40، )شاهد(صفر
گیاه براساس نتایج آزمون خاك، قبل از کشت به گلدانها اضافه گردید تا شرایط آرمانی براي رشد عناصر غذایی مورد نیاز . بودند

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

بعد از دو هفته نگهداري خاك در نایلون هاي مخصوص به منظور آغشته شدن خاك با آرسنیک با حفظ میزان رطوبت مناسب 
متريینتسا2بذرها در عمق . فتانجام گریک فروردینکاشت در با این خاك پر و سپس هاگلدانجهت جذب این عنصر با خاك، 

حدود (برگی 10تا 7بعد از کاشت اسید آسکوربیکتیمار . عدد بوته نگهداري شد6سطح خاك قرار داده شده و درون هر گلدان 
هر چهار روز آبیاري هاگلدانگیاهان کاشته شده در درون . ریحان بر روي برگهاي این گیاه اعمال شد) روز بعد از جوانه زنی35

. روز پس از کاشت بود60حدود ) نزدیک به مرحله گلدهی(نی آماده برداشت شد که گیاه در مرحله رویشی ریحان زما. شدندیم
از روش )  CAT(آنزیم کاتاالزیریگاندازهجهت .محصول با استفاده از قیچی باغبانی چیده و سپس دسته بندي و اتیکت گذاري شدند

اندازه گیري آنزیم همچنین . (6)استفاده شدنانومتر240با طول موج دستگاه اسپکتروفتومتر برس و سایزر با استفاده از  
براي بدست آوردن گایاکول و آسکوربات نیز از روش . 12)(از روش روش مک آدم و همکاران  محاسبه گردید)POD(پراکسیداز

به دست آمده يهادادههیتجز، انیپادر . میکرومول بر میلی گرم پروتئین بدست آمدمیزان آنزیم هاي استخراجی بر اساس و ) 13(
.انجام شددانکنیابا استفاده از آزمون چند دامنه هانیانگیمسهیمقاوMstat-Cآماريبا استفاده نرم افزار
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بحث و نتایج

پراکسیدازو آسکوربات پراکسیدازآنتی اکسیدانهاي کاتاالز، پراکسیداز، گایاکول 
يهاگونهيسازپاكدرکهباشندیمآسکورباتویدهافالوونوئ، توکوفرول،یونگلوتاتشامل،اکسیدانیآنتیباتترکینترمهم
یپل،یدازپراکس،یسموتازدیدسوپراکس،کاتاالزماننداکسیدانیآنتهايیمآنزینچنهم. دارندنقشیممستقطوربهفعالیژناکس

در مطالعه حاضر تنش عنصر ). 4(دارند درسلول نقشیژناکسآزادهايیکالراديسازپاكدریدازپراکسآسکورباتویدازاکسفنول 
سنگین، محلول پاشی اسید آسکوربیک و برهمکنش آنها بر کاتاالز و پراکسیداز در سطح یک درصد معنی دار ي را نشان 

گرم یلومیلی گرم در ک120در اثر متقابل تیمارهاي مورد تحقیق،بیشترین کاتاالز و پراکسیداز، در تیمار ترکیبی ). 1جدول (داد
میکرو مول بر میلی گرم پروتئین013/0و 008/0ک و عدم کاربرد اسید آسکوربیک به ترتیب با میانگین هاي یوزن خاك آرسن

تیمار ). 1جدول (قرار گرفت )> 05/0p(و اسید آسکوربیک )> 01/0p(آسکوربات نیز تحت تاثیر آرسنیک ).1جدول (بدست آمد
درصدي در 42/71منجر به افزایش میکرو مول بر میلی گرم پروتئین007/0میلی گرم در کیلو گرم آرسنیک با میانگین 120

همانند تنش آرسنیک، کاربرد اسید آسکوربیک نیز افزایش این ). 2جدول (میزان آنتی اکسیدان آسکوربات نسبت به شاهد گردید
میکرو مول بر میلی گرم 004/0میکرو مول از اسید آسکوربیک با میانگین 10تمار شاهد و ). 2دول ج(آنتی اکسیدان را نشان داد 

005/0میکرو مول از این اسید با میانگین 20در یک گروه قرار گرفته و اختالف معنی دار را نشان ندادند، اما کاربرد پروتئین
). 2جدول (ي در صفت مذکور شددرصد20سبب افزایش میکرو مول بر میلی گرم پروتئین

ریحان در شرایط تنش آرسنیک و محلول پاشی اسد آسکوربیکتجزیه واریانس ویژگی هاي کاتاالز، پراکسیداز، گایاکول و آسکوربات -1جدول 
.باشدیمدارییمعندرصد و عدم 1درصد و 5در سطح داریمعنبه ترتیب nsو ** ، *

آسکورباتدرجه آزاديمنابع تغییر
پراکسیداز

گایاکول
پراکسیداز

کاتاالزپراکسیداز

تکرار
20.0000015.83E-90.00002 ns0.00001

آرسنیک
3**0.000031.28E-8 ns**0.000070.00001**

اسید آسکوربیک
2*0.0000011.08E-8 ns0.00004**0.00002 **

اثر متقابل
60.00000006 ns6.75E-9 ns0.000002 **0.000002 **

خطاي
220.00000037.04E-90.00000050.0000004

تغییراتضریب 
-11.466.3313.1122.22
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ریحان در شرایط تنش آرسنیک و محلول پاشی اسد آسکوربیکمقایسه میانگین ویژگی هاي کاتاالز، پراکسیداز، گایاکول و آسکوربات -2جدول 
آسکورباتتیمار

پراکسیداز
گایاکول

پراکسیداز
کاتاالزپراکسیداز

)میلی گرم در کیلوگرم خاك(آرسنیک
00.002d0.0012a0.002d0.001c
400.004c0.0013a0.004c0.002b
800.005b0.0013a0.006b0.003b

1200.007a0.0013a0.009a0.004a

)میلی موالر(اسید آسکوربیک 
00.004b0.0013a0.007a0.004a
100.004b0.0013a0.005b0.002b
200.005a0.0012a0.003c0.001c

.درصد می باشد5در سطح داریمعنتفاوت حروف در هر ستون نشان دهنده اختالف 

به منظور بررسی کاهش اثرات تنش مس به وسیله اسید آسکوربیک در پیاز انجام ) 1(در آزمایشی که توسط چاپار زاده و قدرتی 
محتواي هیدروژن پراکسید و محصوالت پراکسیداسیون لیپیدها داريیمعنپذیرفت، گزارش شد که کاربرد اسید آسکوربیک به طور 

گزارش کردند که کاربرد اسید ) 14(ومن شاالتا و نیهمچنین . را هم در گیاهان شاهد و هم گیاهان تحت تنش مس کاهش داد
فعال شده و گیاه تحت تنش، مقاومت الزم را در مقابل تنش احراز اکسیدانییآنتهاییزممکانتا شودیمآسکوربیک خارجی سبب 

گزارش کردند که تنش شوري سبب ) 2(در همین راستا دولت آبادیان و همکاران .که با نتایج ما در این مطالعه مطابقت داردکند
کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز هايیمآنزهاییتفعالکاتاالز و پراکسیداز در برگ کلزا و افزایش هايیمآنزافزایش فعالیت 

البته . دگردیهابرگاین در حالی است که کاربرد اسید آسکوربیک موجب کاهش فعالیت سه آنزیم فوق در . در ریشه شده است
گایاکول پراکسیداز و کاتاالز هايیمآنزیتفعالقابل ذکر است که برخی محققین نشان داده اند که اسید آسکوربیک سبب افزایش 

در این آزمایش تحت هامیآنزآنتی اکسیدان گایاکول برخالف سایر ). 11(کندیمو از تولید مالون دي آلدهید جلوگیري شودیم
).1جدول (تاثیر هیچکدام از تیمارهاي اعمال شده قرار نگرفت 

نتیجه گیري
یاهانگیعملکرداقتصـاد حفـظ  يبـرا دارنـد،  یدانیاکسـ یآنتیتخاصکهاستفاده از اسید آسکوربیککهبدست آمده مشخص شد یجنتااز 

و قابل توجیه است، از طرفی بدست آوردن نقطه برخورد بین دو تیمارآرسنیک و اسید آسکوربیک براي تعیـین  يضرورتحت تنش 
میلـی مـوالر  اسـید    20و 10نتایج نشان میدهنـد کـه اسـتفاده از غلظـت هـاي      . عملکرد اقتصادي اسانس ریحان قابل توجه است

. شـود یمـ ی اکسیدانها، منجـر بـه کـاهش و تعـدیل اثـرات تـنش       آسکوربیک در شرایط تنش عنصر سنگین آرسنیک با تحریک آنت
همچنین نتایج حاصل از این آزمایش اثبات میکند که در شرایط تنش مالیم و شدید استفاده از این ماده باعـث افـزایش معنـی دار    

.تولید آسکوربات و کاهش کاتاالز و پراکسیداز و کربوهیدرات نسبت به تیمار شاهد گردید
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