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  :چکیده

اثرات سمی کروم روي  .و براي سالمتی انسان خطرناك می باشد زیست وجود داردکه در محیط است  یک فلز سنگین کروم
هدف از انجام این پژوهش بررسی  .باشد فرایند جوانه زنی، کاهش رشد و بیومس گیاهی میجلوگیري از رشد ونمو گیاه، شامل 

حاوي  هاي در گلدان گیاهچه هاي پیاز رشد یافتهبدین منظور . در گیاه پیاز خوراکی می باشد Cr+3میزان انباشتگی و توزیع 
نها آبه )  Cr+3 )0 ،5 ،10 ،20 ،40 ،50،100 ،150 ،200 mg/Lکه تیمار هاي مختلف  1:1خاك زراعی و ماسه به نسبت 

نتایج نشان داد که . ندازه گیري شدهوایی ادر ریشه و بخش  Cr+3هفته برداشت شدند و میزان انباشت  4داده شد، پس از 
در ریشه به  نآبا افزایش غلظت این عنصر در محیط کشت، افزایش می یابد و تجمع  مقدار کروم در ریشه و بخش هوایی

  .هوایی است مراتب بیشتر از بخش

 ، فلز سنگینCr+3تیمار، )Allium cepa(، پیاز خوراکی کروم انباشتگی: يکلمات کلید

  :مقدمه

استفاده گسترده از ترکیبات گوناگون کروم ) shankera et.al 2005.(کروم هفتمین عنصر فراوان در پوسته زمین است
کروم داراي )Yildiz et.al 2011.(درصنایع متعدد باعث افزایش نگرانی در مورد آلودگی محیط زیست با این عنصر شده است

و  Cr(III)کروم سه ظرفیتی : حاالت اکسیداسیون مختلفی است که در طبیعت به دو حالت اکسیداسیون پایدار وجود دارد
در شرایط تحرك، فراهمی زیستی و سمیت با هم تفاوت  Cr(VI)و  Cr(III)هر دو نوع کروم، . Cr(VI)کروم شش ظرفیتی 

هر دو فرم کروم سمی . جذب و اثرات سمی کروم بستگی به حالت اکسیداسیون آن دارد) Shankera et.al 2005.(دارند
) Pandey et.al 2003(.کمتر است Cr+6ایسه با فرم به شدت اکسید کننده در مق Cr+3هستند اما حاللیت و سمیت فرم

ر بافت هاي خود تفاوت دارند و با افزایش غلظت تحقیقات متعدد نشان داده است که گیاهان مختلف در توانایی انباشت کروم د
از طرف دیگر با افزایش غلظت کروم در گیاهان، فرایند . کروم در محیط، غلظت آن در بافت هاي گیاهی نیز  افزایش می یابد 

ت ناشی از آن از جمله آثار منفی غلظت هاي زیاد کروم در گیاهان و سمی. هاي فیزیولوژیکی مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرند
تحقیق حاضر با  )1384ذاکر و همکاران .(کاهش میزان کلروفیل و فتوسنتز است که کاهش رشد گیاه را در پی خواهد داشت

  .صورت گرفت در گیاه پیاز  Cr+3هدف بررسی انباشتگی و توزیع 

  

  



  :مواد و روش ها

، Cr+3 )0 ،5 ،10که تیمار هاي مختلف  1:1گیاهچه هاي رشد  یافته در گلدان هاي حاوي خاك زراعی و ماسه به نسبت  
20 ،40 ،50،100 ،150 ،200 mg/L  ( هفته برداشت شدند و میزان انباشت  4به آنها داده شده ، پس ازCr+3  در ریشه و

میلی لیتري ریخته  25هوایی وریشه در یک ارلن  گرم بافت خشک بخش 05/0هوایی اندازه گیري شد بدین طریق که  بخش
زمایشگاه قرار آدر محیط  ساعت 48-72و به مدت  فت ها اضافه شد میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ  به با 3سپس به مقدار . شد

اثر حرارت ترکیبات در .مدتا در نهایت محلول شفافی بدست ا حرارت داده شد رامیآبه  ساعت 2-3سپس به مدت  و  .داده شد
پس . از محیط بافت خارج شدند وعناصر معدنی گیاه در محلول باقی ماندند NO2 و  CO2 به صورت لیآکربنی و ازت دار 

شد و خاکستر  میلی لیتر رسانیده و سپس به کمک کاغذ صافی فیلتر 25ب مقطربه آه با از سرد شدن حجم محلول باقی ماند
  .این محلول جهت سنجش میزان کروم در بافت هاي گیاهی  توسط دستگاه جذب اتمی استفاده شدتر گیاهی تهیه شد از 

  :و بحث نتایج

نشائ هاي گیاه  ریشه و برگ( ن در بافت آ، میزان جذب و انباشتگی +Cr3ان می دهد که با افزایش غلظت نش 2و  1نمودار
  ) p≥05/0(این افزایش نسبت به شاهد معنی دار بود  ه وافزایش یافت) پیاز خوراکی

  

  سنجش کروم در بافت ریشه: 2نمودار                                 سنجش کروم در بافت برگ:1نمودار

  

نیز افزایش ن در بافت ریشه و ساقه نشائ هاي گیاه پیاز خوراکی آدر محیط، غلظت  Cr+3در تحقیق حاضر، با افزایش غلظت 
این نتایج با نتایج گزارش شده در مورد گیاهان گندم، . یافت و به عالوه میزان تجمع کروم در ریشه ها بیشتر از اندام هوایی بود

به طور کلی میزان انباشت ) Lahouti et.al 1979,Sharma et.al 1995,1996,2003 (.ذرت و کلم همخوانی دارد
به  احتماال زیرا در انتقال کروم از ریشه به راس گیاه محدودیت وجود دارد کهکروم در بخش هاي مختلف گیاه، متفاوت است 

) Zayed et.al 2003.(آن می باشدمبادله کاتیونی ریشه و غیر متحرك شدن دلیل اتصال این فرم یونی در جایگاه هاي 
ن به اندام هاي هوایی آتنها بخش کوچکی از  ها باقی می ماند و در ریشه توسط گیاه بنابراین بیشترین مقدار کروم جذب شده

دلیل تجمع  که) Srivastava et.al 1999(بیشتري نسبت به بخش هوایی هستند شود لذا ریشه ها حاوي کروم  منتقل می
می هاي سلول هاي ریشه غیر متحرك  زیاد کروم در ریشه گیاهان می تواند به علت این باشد که کروم در واکوئل

علی رغم  mg/L150 ≥ Cr+3به طور کلی می توان نتیجه گرفت که گیاه پیاز در غلظت هاي   )Datta et.al 2011(.شود
، به ویژه در بافت ریشه می تواند به عنوان یک گیاه انباشته کننده کروم Cr+3رشد کمتر قادر به تحمل کروم بوده و با انباشت 
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abstract: 
Chromium is a heavy metal and is known to be harmful for human health .Toxicity effects of chromium on 
growth and development of plants including inhibition of germination process, decrease of growth and biomass 
of plant. The aim of this research is  to study accumulation and distribution of Cr+3  in onion plant (Allium cepa 
cv. Hybrid). Onion seedlings grown in pots including soil and sand with raito 1:1 undergoing ,different 
treatments of Cr+3 (0, 5,10, 20, 40, 50, 100, 150, 200 mg/L). after 4 week seedlings were removed and 
accumulation of Cr+3 in roots and shoots were determined. Results showed that Cr3+ addition in the soil caused 
enhancement of chromium content in roots and shoots of plant seedlings. It was also noted that accumulation of 
chromium in the roots were much higher than the shoots of the seedlings under treatment. 
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