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 تربچه گیاه در کروم انباشت و رشد بر همبندکننده عنوان به EDTA تأثیر
(Raphanus sativus L.). 

 
 اجتهادی حميد و * چي ابريشم پروانه گنجعلي، علي حساني، ژاله

 ايران ،مشهد ،مشهد فردوسي دانشگاه علوم، دانشكده شناسي، زيست گروه

 
      چكیده

 رشید  و ظرفيتیي  سه کروم انباشت بر (EDTA) اسيد استيك تترا آمين دی اتيلن همبندکننده تأثير ،حاضر پژوهش در

 حیاوی  هيیدروپونيك  شیراي   در هفتیه  1 روزه، 97 هیای  گياهچیه  .شید  بررسي (.Raphanus sativus L) تربچه گياه

 .شیدند  داده کشیت  (ليتر در گرم ميلي 3 و 9) همبندکننده و (ليتر در گرم ميلي 2 و 1 ،2 ،9) کروم مختلف های غلظت

 نتیاي   .شید  گيیری  انیدازه  هیوايي  اندام در پرولين مقدار و ريشه و هوايي اندام در کروم مقدار رشد، برداشت، از پس

 انیدام  طیول  دار معنیي  افیزايش  باعی   همبندکننده از استفاده کروم، ليتر در گرم ميلي 2 غلظت در که داد نشان حاصل

 فاقید  کیروم  تيمیار  بیا  مقايسیه  در هیوايي  انیدام  تیر  وزن بیه  ريشیه  تر وزن نسبت و ريشه و برگ سطح ريشه، و هوايي

 ليتیر  در گیرم  ميلیي  2 و همبندکننیده  سطح دو هر در که کرد مشخص پرولين مقدار گيری اندازه .شود مي کننده همبند

 به توجه با .يابد مي کاهش همبندکننده فاقد کروم تيمار به نسبت دار معني طور به هوايي اندام در پرولين مقدار کروم،

 نیه  و دهد مي کاهش را کروم فلز از ناشي زای تنش شراي  مناسب غلظت در همبندکننده بررسي، اين از حاصل نتاي 

 .شود مي نيز آن رشد بهبود باع  بلكه ندارد، گياه رشد بر منفي تأثير تنها

 ظرفيتي سه کروم ،(.Raphanus sativus L) تربچه ،(EDTA) اسيد استيك تترا آمين دی اتيلن   :     کلیدي   ي  ها      واژه

 
      مقدمه

        زيسییت        محییي        مهییم       هییای          آالينییده    از         سیینگين         فلییزا 

    در       حتییي         فلییزا        ايیین    از          بسییياری   .شییوند     مییي         محسییو 

 Chen and)         هسیتند     ي   سیميي        نيیز         انید           بسیيار        هیای       غلظت

Cutright, 2001).   گروه    در    که     است       سنگين   ی   فلز   ،    کروم     

میا  ا  ،(Ghani, 2011)         نیدارد         قیرار         گياهان   یضرور عناصر

در انسان کمبود کروم . است یجانوران ضرور ا يح یبرا

رشد، کوتاه شدن عمر و کم شدن مقاومیت   ريموجب تأخ

 اهیان ياز گ هيشود، تغذ يم كيولوژيزيف یدر برابر تنش ها

 ازيی توانید ن  يمی  ياهيی و استفاده از کروم موجود در منابع گ

 کنید  نيعنصیر تیأم   نيی جانوران را نسبت به ا كيولوژيزيف

(Khodadoust et al., 1976) .به گياهان در کروم    ي سمي ت 
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 درجیه  دارای ظرفيتي شش کروم .دارد بستگي آن ظرفيت

 سیه  کیروم  کیه  حالي در است، تحر  و    ي سمي ت از بااليي

 و رشید  بیر  کروم ت  ي سم ي راآث .دارد کمتری    ي سمي ت ظرفيتي

 بیرگ  و سیاقه  ريشیه،  رشد زني، جوانه مراحل در گياه نمو

 یهیا  غلظیت  .(Shanker et al., 2005) شیود  میي  مشاهده

 يمنفی  ريثأها تی  دانه یريپذ ستيو ز يزن کروم بر جوانه اديز

 Akinci and)کنید   يها را محدود می  اهچهيدارد و رشد گ

Akinci, 2010). نظییر اسییاس بییر Zurayk همكییاران و 

 علیت  به کروم تنش اثر در دانه زني جوانه کاهش ،(2779)

 ريشیه  رشید  کیاهش  .اسیت  آمیيزز  آنیزيم  فعاليت کاهش

 علیت  بیه  توانید  میي  گياهیان  در سینگين  فلزا  تأثير تحت

 .باشیید ريشییه در سییلولي تقسییيم فرآينییدهای از جلییوگيری

 علیت  و دارد هیوايي  بخیش  رشید  بیر  نامطلوبي تأثير کروم

 آن متعاقیب  و ريشیه  رشید  کیاهش  به توان مي را آن عمده

 يیاه گ هیوايي  هیای  بخش به غذايي مواد و آ  کمتر انتقال

 اثیر  هیوايي  بخیش  به کروم انتقال اين، بر عزوه .داد نسبت

 و دارد هیوايي  هیای  بخش در سلولي متابوليسم بر مستقيمي

 تیأثير  کروم همچنين، .شود مي منجر گياه ارتفاع کاهش به

 روابی   فتوسنتز، نظير فيزيولوژيك فرآيندهای بر نامطلوبي

 مختلیف  مراحیل  بیر  کیروم  تأثير .اردد معدني تغذيه و آبي

 الكتیرون،  انتقیال  کیربن،  اکسیيد  دی تثبيیت  شامل فتوسنتز

 .شیود  مي اعمال آنزيمي های فعاليت و نوری فسفريزسيون

 ضیروری،  عناصر برخي با ساختاری شباهت علت به کروم

 Shanker et) دهد مي قرار تأثير تحت را گياه معدني تغذيه

al., 2005).  ياهانگ در کروم توس  نيز متابوليك تغييرا 

 کیروم  فلیز  مستقيم اثر طريق از تغييرا  اين .شود مي ايجاد

 هیای  گونه توليد در آن توانايي يا و ها متابوليت ها، آنزيم بر

 ايجییاد و (Reactive Oxygen Species) اکسییيژن فعییال

 آسیيب  به اکسيداتيو تنش .شود مي اعمال اکسيداتيو، تنش

 کیروم  .(Shanker et al., 2005) شیود  میي  منجیر  سیلولي 

 پراکسییيداز، کاتییاالز، هییای آنییزيم فعاليییت بییر همچنییين

 گیذارد  میي  تیأثير  ردوکتیاز  نيتیرا   و اکسیيداز  سيتوکروم

(Ghani, 2011). گيیاه  توس  فلزی های يون شدن انباشته، 

 دهیید مییي قییرار تییأثير تحییت را سییلول داخییل يییوني تعییادل

(Yadav, 2010). 

 ا فلیز  آثیار  کیاهش  بیرای  هیايي  سازوکار گياهان در

 همبنید  پايیه  بیر  ها سازوکار اين اساس .دارد وجود سنگين

 در آن (compartmentalization) بنیدی  کده و فلز شدن

 بیه  آلیوده  هیای  خیا   در رشید  برای گياهان .است سلول

 .کننید  میي  اسیتفاده  اساسیي  راهكیار  سیه  از سنگين فلزا 

 بخیش  بیه  فلیز  ورود از میؤثر  طیور  به گياهان :اول راهكار

 را فلیزا   گياهان :دوم راهكار .کنند مي يریجلوگ هوايي

 انباشیته  انید  خیا  قیرار گرفتیه    بيرون ازکه  ييها اندامدر 

 دهنیده  نشیان  گياهان اين های بافت در فلز ميزان و کنند مي

 گيیاهي  های گونه سوم، راهكار .است خا  در فلز ميزان

 در کییه آنچییه از بییيش مقییاديری در را فلییزا  تواننیید مییي

 شود، مي يافت مجاور گر انباشت غير های نهگو يا و خا 

 Memon) کنند انباشته خودبيرون از خا   های اندام در

et al., 2001).  آن    از        بخشیي       کیه        اسیت          فرآيندی        انباشت    

          شیییراي         اثیییر    در    آن    از         بخشیییي   و          تیییوار           تیییأثير        تحیییت

  .   شود    مي      حاصل          اکولوژيك

          افیزايش    و       سنگين       فلزا      جذ       باع     ها            همبندکننده

 ,.Römkens et al)        شیوند       میي           گياهیان     در      آنها      تحر 

  (EDTA) اسییيد اسییتيك تتییرا آمییين دی اتییيلن   .(2002

 همبند در بااليي ظرفيت   که     است       سنتزی    ای            همبندکننده

 آسیاني  بیه  فلیزا   بیا  آن کمپلكس و دارد فلزا  کردن

  .(Wu et al., 2004) شود مي جذ  گياه توس 

EDTA دارد انگياه متابوليسم و رشد بر متفاوتي آثار.  



  3 .(.Raphanus sativus L)عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گياه تربچه  به EDTAتأثير 

 

 

 و کلروفيیل  مقیدار  و دانیه  زنیي  جوانیه  EDTA         مثیال،       برای

 Festuca و Lolium perenne در را پیییییییرولين

arundinacea دهیید مییي افییزايش (Duo et al., 2005). 

 در يافتیه  رشید  بیرن   گياه در که است داده نشان ها بررسي

 فعاليیت  و پیرولين  مقدار EDTA کادميوم، با آلوده خا 

 حیالي  در دهید،  مي افزايش را دسموتاز يدسوپراکس آنزيم

 .دهیید مییي کییاهش را کاتییاالز و پراکسییيداز فعاليییت کییه

EDTA پرولين مقدار افزايش سبب برن  گياه در همچنين 

 .(Li et al., 2010) شود مي گياهي بافت در

 عنوان به گياهي تيره 979 به متعلق گونه 177 از بيش

 ايین  .اسیت   شیده  گیزارش  "گر انباشت بيش" های گونه

 (Brassicaceae)      بیو       شیب  تيره در ای ويژه طور به صفت

    70       دارای      بیو       شیب       تيره .(Kramer, 2010) است مشهود

         دارنیید        تعلییق       جیینس    99      بییه      کییه      گییر          انباشییت       بییيش        گونییه

(Suresh and Ravishankar, 2004).  تربچییه گيییاه 

(Raphanus sativus L.) گيییاهي بییو، شییب تيییره از 

 آبياری  .(Baker and Brooks, 1989) است گر انباشت

 کیه  اسیت  داده نشیان  صینعتي  هیای  پسیا   با تربچه گياه

 و نيكیل  میس،  کروم، فلزا  انباشت بيش به قادر تربچه

 فلیزا   انباشیت  همچنیين  .(Pandey, 2006) است روی

 اسیت  شیده  گزارش تربچه گياه در نيز کادميوم و سر 

(Ouihamn et al., 2012). 

 انباشیت  افزايش باع  ها نندههمبندک که اين به توجه با

 از يكیي  روش ايین  و شیوند  میي  گيیاهي  هیای  بافت در فلز

 سینگين  فلیزا   تنش برابر در گياهان دفاعي های سازوکار

 نشیان  کیه  پيشیين  مطالعا  اساس بر ديگر سوی از و است

 توانیايي  بو شب تيره از عضوی عنوان به تربچه گياه اند داده

 در شییده انتخییا  فرضییيه دارد، را سیینگين فلییزا  انباشییت

 در را کیروم  انباشیت  EDTA کیه  بیود  آن حاضر پژوهش

 EDTA حضیور  در همچنیين،  .دهد مي افزايش تربچه گياه

 داری معنیي  رشید  کیاهش  گيیاه  در کیروم  انباشت عليرغم

 گيیاه  تحمیل  آسیتانه  EDTA بنیابراين  شیود،  نمیي  مشاهده

 .دهد مي افزايش ظرفيتي سه کروم به نسبت را تربچه

 هیای  غلظیت  تیأثير  بررسیي  منظور به حاضر پژوهش

 ظرفيتي سه کروم سنگين فلز انباشت بر EDTA مختلف

 فيزيولیوژی  و رشید  بیر  آن تیأثير  چگیونگي  همچنين، و

 از غلظتییي ترتيییب ايیین بییه تییا شیید، انجییام تربچییه گيییاه

 افیزايش  بیه  کمیك  ضیمن  که شود انتخا  همبندکننده

 جیدی  ورطی  بیه  را آن تحمیل  آستانه گياه، در فلز تجمع

 .دهد افزايش را آن بلكه ندهد، کاهش

 

   ها     روش   و      مواد
 تیمارها اعمال و تربچه گیاه گلدانی کشت روش

 بیا  آ ، با شستشو بار چند از پس تربچه گياه بذرهای

 ضیدعفوني  دقيقه 1 مد  به درصد 27 سديم هيپوکلريت

 بیه  ،شسیته  مقطیر  آ  با رطوبت، جذ  منظور به و شدند

 مید   ايین  از پیس  .گرفتند قرار آ  در ساعت 21 مد 

 بذر 1) ماسه حاوی ليتری ميلي 9177 های گلدان در بذرها

 دوره در رشید،  اتاقیك  در و شیدند  کشت (گلدان هر در

 نیور  شید   بیا  تیاريكي  سیاعت  7 و نور ساعت 92 نوری

 .گرفتنید  قیرار  سیانتيگراد  درجه 21 دمای و لوکس 2277

 غیذايي  محلیول  رليتی  ميلیي  277 بیا  ها گلدان روزانه آبياری

 نيتییرا  کلسییيم، نيتییرا  حییاوی 7/1 اسییيديته بییا هوگلنیید

 بیه  پتاسيم هيدروژن دی فسفا  و منيزيم سولفا  پتاسيم،

 محلیول  کشیت،  از پیس  روز 99 .شد انجام روز 97 مد 

 کیروم  فلیز  از نظر مورد های غلظت حاوی هوگلند غذايي

 بیه  اسیيديته  تنظیيم  از پیس  و تهيیه  EDTA همبندکننده و

 سیطح  چهیار  :از بودند عبار  تيمارها .شد افزوده اهانگي
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 ،2/91) (ليتییر در گییرم ميلییي 2 و 1 ،2 ،9) کییروم نيتییرا 

 دو و شییاهد همییراه بییه (ميكرومییول 2/991 و 2/02 ،1/37

 2/97 و 1/3) (ليتییر در گییرم ميلییي 3 و 9) EDTA سییطح

 سیه  با تصادفي      کامز  طرح قالب در آزمايش (.ميكرومول

 .دش انجام تكرار

 گیاهان از برداري نمونه روش و زمان

 .شدند برداشت تيمارها شروع از پس هفته 1 گياهان

 هفتگیي  صیور   به هوگلند غذايي محلول مد  اين در

 تنظییيم و نظییر مییورد تيمارهییای افییزودن از پییس و تهيییه

 و ريشیه  هیوايي،  بخیش  .شید  اعمیال  گياهیان  به اسيديته

 از پییس و شیید جییدا يكییديگر از ريشییه ای غییده بخییش

 هیا  نمونیه  از بخشیي  بررسیي،  میورد  صیفا   گيری اندازه

 بخشیي  و خشیك  بعیدی  بيوشیيميايي  هیای  سنجش برای

 .شدند منجمد سانتيگراد درجه -27 دمای در ديگر

 رشد هاي شاخص گیري اندازه

 بیا  سیاقه  از شیدن  جیدا  از پیس  گياهیان  بیرگ  سطح

 (Delta-T میدل ) Ligt box اسیكنر  دسیتگاه  از اسیتفاده 

 بخیش  و ريشیه  هیوايي،  انیدام  تیر  وزن .شد ریگي اندازه

 ديجيتییال تییرازوی بییا جداگانییه طییور بییه ريشییه ای غییده

Sartorius پیس  آنها خشك وزن و گرم 779/7 دقت با 

 بیه  سیانتيگراد  درجیه  01 دمیای ) آون در گیرفتن  قرار از

 سیطح  گيیری  انیدازه  بیرای  .شید  تعيين (ساعت 21 مد 

 بینفش  متيیل  رنی   آبي محلول با ها ريشه نخست ريشه،

 بییا سییپس و شییدند آميییزی رنیی  ،(تضییاد ايجییاد بییرای)

 آنهیا  سیطح  ،(Delta-T میدل ) Ligt box اسكنر دستگاه

 .شد تعيين

 بیوشیمیایی هاي سنجش

 گیاهی هاي اندام در موجود کروم غلظت تعیین

 گيیاهي،  هیای  بافیت  در کیروم  مقیدار  سینجش  برای

 .شید  تهيیه  Wallis (9117) روش بیا  تر خاکستر نخست

 برگ) گياهي خشك بافت گرم 717/7 منظور اين رایب

 بیه  .گرفیت  قرار ليتری ميلي 21 های ارلن درون (ريشه يا

 افیزوده  غلیي   اسیيد  نيتريیك  ليتر ميلي 3 آنها از يك هر

 قیرار  سیاعت  شيشیه  يیك  هیا  ارلن از يك هر روی و شد

 02 تیا  17 از پیس  ،(گيیاهي  بافیت  هضیم  برای) شد داده

 گیاز  اجاق روی ساعت 2 تا 1/9 مد  به ها ارلن ،ساعت

 درون محلول تا شدند داده حرار  آرامي به آزمايشگاه

 حجیم  ،سیپس  .شیود  تبخير اسيد نيتريك و رن  بي آنها

 21 بییه مقطییر آ  بییا ژوژه بییالن در هییا ارلیین از يییك هییر

 اتمیي  جیذ   کردن، صاف از پس .شد رسانده ليتر ميلي

 Hermle Atomic absorption دسییتگاه بییا نمونییه هییر

 .شد ثبت (AA-670G مدل)

 پرولین مقدار سنجش

 و Bates روش از پیرولين  سینجش  و استخراج برای

 شییدن آمییاده از پییس .شیید اسییتفاده (9103) همكییاران

 اسییپكتروفتومتر دسییتگاه بییا جییذ  ميییزان هییا نمونییه

Shimadzu (مییدل UV-120-02) 127 مییوج طییول در 

 .شد ثبت نانومتر

   ها      داده       تحلیل
 تحليیل  بیرای  همچنیين  و هیا  داده یآمار تحليل برای

 Mstat-c و Jmp افزارهیییای نیییرم از هیییا داده واريیییانس

 در دانكین  ای دامنه چند آزمون با ها ميانگين .شد استفاده

 افیزار  نیرم  بیا  نمودارهیا  و مقايسیه  P≤71/7 احتمال سطح

Excel شد رسم. 
 

      نتایج

 رشد هاي شاخص بر کروم تأثیر

 در کییروم    ي   سییمي ت هییای نشییانه پییژوهش، ايیین در

 زردی صیور   به ليتر، در گرم ميلي 2 و 1 های غلظت

 .شید  مشیاهده  انتهیايي  کوچیك  و جوان های برگ در



  1 .(.Raphanus sativus L)عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گياه تربچه  به EDTAتأثير 

 

 

 اندام خشك و تر وزن طول،) رشد های ويژگي اغلب

 بیه  ريشیه  تیر  وزن نسیبت  ريشه، و برگ سطح هوايي،

 سییطح بییه بییرگ سییطح نسییبت هییوايي، انییدام تییر وزن

 بیه  نسیبت  کیروم  ليتر در گرم ميلي 2 غلظت در (ريشه

 در تنهیا  افیزايش  ايین،  وجیود  بیا  .يافیت  افزايش شاهد

 پیژوهش  در ،بنیابراين  .بیود  دار معني برگ سطح مورد

 سیه  کیروم  بیه  نسبت تربچه گياه تحمل آستانه حاضر،

 تحقيیق  ايین  در کیه  بیود  هیايي  غلظت از بيشتر ظرفيتي

 .شد استفاده

 هداي  شداخص  بدر  همبندکنندده  و کروم متقابل اثر

 رشد

 2هنگییام اسییتفاده از   ،ييطییول انییدام هییوا  شيزاافیی

 تیر يدر ل گیرم  يلی يم 9کیروم همیراه بیا     تیر يدر ل گرم يليم

همچنیين، طیول   . بیود  دار يکزتور، نسبت به شیاهد معنی  

کیروم،   تريدر ل گرم يليم 2و  9 یمارهايبا ت ييبخش هوا

 اهانيبا گ سهيکزتور، در مقا تريدر ل گرم يليم 9همراه با 

مشابه کیروم بیدون کزتیور بیه      یها ا غلظتشده ب ماريت

 . ( 9     شكل ) P)≤71/7)داشت  شيافزا یدار يطرز معن

 در گیرم  ميلیي  2 و 1 تيمارهیای  در تنهیا  ريشه طول

 نسیبت  EDTA ليتیر  در گرم ميلي 3 با همراه کروم ليتر

 دار معنییي افیزايش  همبندکننیده  بییدون کیروم  تيمیار  بیه 

 (.2 شكل) (P≤71/7) داشت

 بیا  همیراه  (ليتیر  در گیرم  ميلي 3) ندههمبندکن کاربرد

 افیزايش  باعی   (کیروم  ليتیر  در گیرم  ميلي 2 و 1) کروم

 مقايسیه  در حتیي  افیزايش  ايین  .شد برگ سطح دار معني

 (.3 شكل) (P≤71/7) بود دار معني هم شاهد گياهان با

 بیا  همیراه  کروم ليتر در گرم ميلي 2 تيمار در ريشه سطح

 تيمیار  به نسبت نيز (ليتر در گرم ميلي 3 و 9) همبندکننده

 افیزايش  شیاهد  گياهیان  طیور  همیين  و تنهیايي  بیه  کروم

 (.1 شكل) (P≤71/7) داد نشان دار معني

 گیاهی بافت در کروم انباشت

 اين انباشت کشت، محي  در کروم غلظت افزايش با

 ايین،  وجیود  با يافت، افزايش ريشه و هوايي اندام در فلز

 چیه  اگیر  .نبیود  دار يمعنی  شیاهد  بیه  نسیبت  افزايش روند

 بیود،  هیوايي  بخیش  از بيشتر ريشه در کروم تجمع ميزان

 (.9 جدول) نبود دار معني نيز برتری اين اما

 فلییز جییذ  همبندکننییده حضییور ،بررسییي ايیین در

 در کییروم تجمییع ميییزان و داد افییزايش را گيییاه توسیی 

 همبندکننیده  بیدون  کیروم  تيمیار  از بيشتر گياه های اندام

 (.9 جدول) نبود دار  معني افزايش اين اما بود،

 
 طول بر EDTA همبندکننده و  Cr+3 مختلف سطوح تأثير -9 شكل

       يكسان      حروف   .   است SE ±       تكرار    سه         ميانگين        مقادير .هوايي اندام

         دانكیین         آزمییون    از           اسییتفاده      بییا     دار        معنییي         اخییتزف       عییدم          بيییانگر

( 71/7≥P)  است   .  

 
 بییر EDTA همبندکننییده و  Cr+3 مختلییف سییطوح تییأثير -2 شییكل

       يكسان      حروف   .   است SE ±       تكرار    سه         ميانگين        مقادير .ريشه طول

         دانكیین         آزمییون    از           اسییتفاده      بییا     دار        معنییي         اخییتزف       عییدم          بيییانگر

( 71/7≥P)  است   .  
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 سیطح  بیر  EDTA همبندکننده و Cr+3 مختلف سطوح تأثير -3 شكل

          بيیانگر          يكسیان       حروف   .   است SE ±       تكرار    سه         ميانگين        مقادير .برگ

  .   است  (P≤71/7 )       دانكن       آزمون    از         استفاده    با     دار      معني       اختزف     عدم

 
 سیطح  بیر  EDTA همبندکننده و  Cr+3 مختلف سطوح تأثير -1 شكل

          بيیانگر          يكسیان         حیروف    .   است SE ±       تكرار    سه         ميانگين        مقادير .ريشه

  .   است  (P≤71/7 )       دانكن       آزمون    از         استفاده    با     دار      معني       اختزف     عدم
 

 ±         تكیرار       سیه            ميیانگين           مقیادير   .تربچه گياه های بافت در کروم انباشت بر همبندکننده و تأثيرکروم از حاصل های داده ميانگين مقايسه -9 جدول

SE دانكن       آزمون    از         استفاده    با     دار      معني       اختزف     عدم        بيانگر       يكسان      حروف   .   است       ( 71/7≥P)  است   .  

 (ليتر/گرم ميلي) کروم
 EDTA همبندکننده

 (ليتر/گرم ميلي)

 (خشك وزن گرم 977 در گرم) کروم مقدار

 گياه در هوايي اندام گياه در ريشه

9 7 a 771/7±7321/7 a 773/7±7912/7 

9 9 ab 771/7±7232/7 a 773/7±7717/7 

9 3 ab 771/7±7933/7 a 773/7±7977/7 

2 7 b 771/7±7703/7 a 773/7±7711/7 

2 9 ab 771/7±7911/7 a 773/7±7990/7 

2 3 ab 771/7±7912/7 a 773/7±7971/7 

1 7 ab 771/7±7220/7 a 773/7±7920/7 

1 9 ab 771/7±7220/7 a 773/7±7970/7 

1 3 ab 771/7±7212/7 a 773/7±7997/7 

2 7 ab 771/7±7977/7 a 773/7±7712/7 

2 9 ab 771/7±7911/7 a 773/7±7971/7 

2 3 ab 771/7±7209/7 a 773/7±7921/7 
 

 در پدرولین  مقددار  بدر  همبندکنندده  و کدروم  تأثیر

 گیاهی بافت

 بیا  هیوايي  انیدام  در پرولين مقدار ،حاضر بررسي در

 .يافیت  افیزايش  کشیت  محیي   در کیروم  غلظت افزايش

 در گیرم  ميلیي  2) کیروم  سطح بيشترين در پرولين مقدار

 از سیطح  کمترين با شده تيمار گياهان با مقايسه در (ليتر

 داد نشیان  ردا معنیي  افیزايش  (ليتر در گرم ميلي يك) فلز

(71/7≥P.) 

 در کروم فلز با زمان هم EDTA از استفاده ،همچنين

 بخییش در پیرولين  مقیدار  کییاهش باعی   ،کشیت  محیي  

 تيمارهیا  برخیي  در کیاهش  ايین  .شید  تربچه گياه هوايي

 و  mg/L EDTA 3 + g/L Cr+3  2) بیود  مشیخص       کامز 



  0 .(.Raphanus sativus L)عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گياه تربچه  به EDTAتأثير 

 

 

mg/L EDTA 3 +mg/L Cr+3  2 ) ای نشیانه  تواند مي که 

 شكل) باشد همبندکننده توس  زا تنش ي شرا کاهش از

 بیه  ريشیه  از فلیز  انتقیال  کیاهش  با که رسد مي نظر به (.1

 در پیرولين  مقیدار  ،همبندکننده حضور در هوايي بخش

 فاقید  تيمارهیای  بیه  نسیبت  داری معنیي  طور به بخش اين

 .يابد مي کاهش همبندکننده

 بییر EDTA همبندکننییده و  Cr+3 مختلییف سییطوح تییأثير  - 1       شییكل

 SE ±         تكیرار       سیه            ميیانگين           مقیادير    .       هیوايي          انیدام     در        پرولين  قدار م

    از           اسیتفاده       بیا      دار        معنیي          اخیتزف      عدم        بيانگر       يكسان      حروف   .   است

  .   است  (P≤71/7 )       دانكن       آزمون

 
 بحث

 اسیتفاده  هیای  غلظیت  کیه  گفت توان مي مجموع در

 و دار معنیي  تیأثير  ،بررسیي  اين در کروم سنگين فلز شده

 زيییرا نداشییتند، تربچییه گيییاه رشیید بییر تییوجهي درخییور

 ريشیه،  طیول  هیوايي،  اندام طول مانند رشد های شاخص

 از کیدام  هیي   در ريشیه  و هوايي اندام خشك و تر وزن

 با .نداشتند داری معني تغيير شاهد به نسبت کروم سطوح

 گیرم  ميلیي  2 غلظیت  در برگ سطح افزايش اين، وجود

 تیوان  مي تاي ن اين به توجه با .بود دار معني کروم ليتر در

 تربچیه  گيیاه  تحمیل  آستانه حاضر پژوهش در که گفت

 کیه  بیود  هايي غلظت از بيشتر ظرفيتي سه کروم به نسبت

 .شد استفاده طرح اين در

 هیای  گونیه  از بسیياری  در رشید  بیر  کروم   ي سم ي آثار

 بیا  Zaker (2771) ،مثال برای .است شده بررسي گياهي

      ونيك        هيیدروپ         محیي      در         جعفیری        هیای           گياهچیه  کشت

       جیذ        کیه      داد        نشیان   Cr+3         مختلیف        هیای       غلظت      حاوی

       شیید       بییه            درگياهییان    را           کلروفيییل         ميییزان   و       رشیید        کییروم

        غلظیت         افزايش    با    که      طوری    به      دهد،    مي      قرار       تأثير     تحت

     وزن         ريشیه،        خشیك      وزن  ،      ريشیه        طیول         محیي      در      کروم

       طیور       بیه        تدري     به         کلروفيل       ميزان   و       هوايي       اندام     خشك

  .    يابد    مي      کاهش     دار      معني

 طول که داد نشان Patra (2777) و Panda های يافته

 يییك تییأثير تحییت گنییدم گيییاه هییای نهییال در ريشییه

 فلز از بيشتری های غلظت در و افزايش کروم ميكرومول

 .يابد مي کاهش

 فلیز  با همراه EDTA از استفاده ،حاضر بررسي در

 حضیور  .شید  تربچیه  گياه رشد تحريك باع  سنگين

EDTA افزايش باع  کشت محي  در کروم همراه به 

 ريشیه،  و هوايي اندام طول مانند رشد صفا  دار معني

 تنهیايي  بیه  کیروم  تيمیار  بیه  نسبت ريشه و برگ سطح

 ليتییر در گییرم ميلییي 3 از اسییتفاده کییه طییوری بییه شیید،

EDTA (از ليتیر  در گیرم  ميلیي  يیك  غلظیت  برخزف 

 ليتییر در گییرم ميلییي 2 و 1 هییای غلظییت همییراه بییه (آن

 سیطح  دار معنیي  افیزايش  سبب ،کشت محي  در کروم

 افیزايش  .شید  تنهیايي  بیه  کیروم  تيمیار  به نسبت برگ

 بیا  توانید  میي  کیه  اسیت  عیواملي  از يكیي  بیرگ  سطح

 در آن سیازش  و رشید  بیه  گياه فتوسنتزی توان تقويت

 تحقيق اين از حاصل نتاي  .کند کمك زا تنش شراي 

 EDTA ليتیر  در گیرم  ميلي 3 غلظت که دهد مي نشان

 طیول  محیي ،  در سینگين  فلیز  وجود ليرغمع تواند مي

 افیزايش  تربچیه  گيیاه  در يتوجه قابل طور به را ريشه
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 ليتیر  در گیرم  ميلیي  2 و 1 های غلظت در ويژه به) دهد

 گيیاه  مقاومیت  برای مهم های شاخص از يكي (.کروم

 اسییت ريشییه طییول در تفییاو  سیینگين فلییز بییه نسییبت

(Azhar et al., 2009).  ،دو هیر  از اسیتفاده  همچنیين 

 ريشیه  سیطح  دار معنیي  افیزايش  باعی   EDTA غلظت

 ريشیه  کیه  آنجا از .شد تنهايي به کروم تيمار به نسبت

 بیه  سینگين  فلیزا   انتقال از جلوگيری در مهم اندامي

 بیه  آن تقويیت  کیه  اسیت  بیديهي  اسیت،  هوايي بخش

 در گياه سازگاری به سنگين فلز باالتر سطوح در ويژه

 افیزايش  مشیاهده  .نید ک میي  کمك فلز مضر آثار برابر

 3 بییا شییده تيمییار گياهییان در ريشییه رشیید دار معنییي

 کیروم  ليتر در گرم ميلي 2 و EDTA ليتر در گرم ميلي

 بیاالتر  غلظیت  نظیر،  ايین  از .است ادعا اين بر شاهدی

 تیأثير  ،کلیي  طیور  به .داشت بيشتری تأثير همبندکننده

 بر آن تأثير از بيشتر ريشه سطح و طول بر همبندکننده

 رشیید بهبییود باعیی  آن حضییور و بییود هییوايي شبخیی

 .شد گياهان

 بررسیي  و سنگين فلزا  با همراه EDTA از استفاده

 پژوهشییگران توسیی  مختلییف گياهییان رشیید بییر آن اثییر

 نیوع  بیه  بسیته  حاصیل  نتیاي   و است شده انجام متعددی

 در ،مثیال  بیرای  .اسیت  متفیاو   سینگين  فلیز  نوع و گياه

 Abou El Ghate (2770) و Zeid توسی   که ای مطالعه

 حیاوی  پسیا   بیا  کیه  لوبيیا  های گياهچه رشد شد، انجام

 شده آبياری سر  و کادميوم روی، مس، سنگين فلزا 

 کییه شیید مشییخص و بررسییي EDTA حضییور در بودنیید

 رشیید بییر سیینگين فلییزا  ممییانعتي اثییر همبندکننییده

 .دهد مي کاهش را ها گياهچه

 تفادهاس (2771) همكاران و Azhar تحقيق اساس بر

 و هیوايي  انیدام  خشیك  وزن تنهايي، به فلز و EDTA از

 کیه  حیالي  در .داد کیاهش  آفتیابگردان  گياه در را ريشه

 يیك  بیا  همراه همبندکننده مول ميلي 1/9 و 9 از استفاده

 انیدام  خشك وزن بهبود باع  ترتيب به سر  مول ميلي

 .شد ريشه خشك وزن و هوايي

 (2771) همكیییاران و Krystofova بررسیییي طبیییق

 مختلیف  هیای  غلظیت  بیا  شیده  تيمیار  آفتابگردان گياهان

 رشید  تیر  سیريع  شیاهد  به نسبت ،EDTA همراه به سر 

 انیدام  طول و خشك وزن در مشخصي افزايش و کردند

 بییاالترين در جییز بییه) داشییتند ريشییه تییر وزن و هییوايي

 (.ها غلظت

 کیاهش  دهنده نشان ها گزارش برخي ديگر، سوی از

 بیرای  .هسیتند  EDTA تیأثير  تتحی  گيیاهي  خشك ماده

 روی، تیأثير  ،(2771) همكاران و Xu ای مطالعه در ،مثال

 Vetiveria گيییییاه رشیییید بییییر EDTA و کییییادميوم

zizanioides آمیده  دست به نتاي  اساس بر .شد بررسي 

 و هیوايي  انیدام  خشك وزن شاهد، گياهان با مقايسه در

 درصید  91 و 97 ترتيب به EDTA حضور در گياه ريشه

 .يافت هشکا

 کیه  است داده نشان (2772) همكاران و Cui لعهمطا

EDTA کیاهش  را ريشیه  شدن طويل بر فلز ممانعتي اثر 

 .شود مي جانبي های ريشه تعداد افزايش باع  و دهد مي

 فلیز  مقیدار  افیزايش  با حاضر پژوهش نتاي  اساس بر

 گيیاهي  هیای  بافت در سنگين فلز مقدار کشت، محي  در

 ،همچنیين  .يابید  میي  افیزايش  نيیز  (ريشیه  و هوايي اندام)

 هیوايي  بخیش  و ريشیه  در موجیود  کیروم  مقدار بررسي

 1/9 حیدود  ريشه در فلز مقدار که داد نشان تربچه، گياه

 از ای عمیده  بخش و است هوايي اندام از بيشتر برابر 2 تا

 ريشه خود در شود، مي جذ  گياه توس  که سنگين فلز
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 و تحمیل  هیای  راه از يكي اندتو مي امر اين .ماند مي باقي

 .باشد سنگين فلزا  به نسبت گياه مقاومت

 عیدم  توانید  میي  ريشیه  در کیروم  بيشتر انباشت علت

 کیه  باشد ريشه های سلول های واکوئل در کروم تحر 

 ,.Shanker et al) شود مي منجر کروم    ي سمي ت کاهش به

2005). 

 بخیش  بیه  نسیبت  گياهان ريشه در کروم بيشتر تجمع

 و تربچییه گيییاه روی Jamshidi (2772) توسیی  هییوايي

Dogo نعنیاع  گياه روی (2799) همكاران و (Menthia 

piperita) است شده گزارش. 

 گيیاهي  گونیه  چنیدين  هيیدروپونيك  های کشت در

 از کروم انتقال کلم و چغندر فرنگي، گوجه تربچه، مانند

 گياهیان  توسی   ای گسترده طور به هوايي بخش به ريشه

 در کیروم  انباشیت  مقیدار  که طوری به شود، مي محدود

 Zayed et) اسیت  هوايي بخش از بيشتر برابر 977 ريشه

al., 1998). 

 فلیزا   جیذ   بیر  EDTA همبندکننیده  مثبیت  تأثير

 فرنگیي  نخیود  نظيیر  مختلف گياهان ريشه توس  سنگين

(Piechalak et al., 2003) آفتیابگردان  و (Chen and 

Cutright, 2001؛ (Lesage et al., 2005 شده گزارش 

 .است

-فلیز  کمیپلكس  جذ  که اند داده نشان های بررسي

EDTA انجیام  انتخابي غير شكل به آپوپزست طريق از 

 همبند اثر .(Hernández-Allica et al., 2007) شود مي

 فلیز  جیذ   مختلیف  هیای  مكانيسم به فلز جذ  بر شدن

 نميییزا بییر اثییر بییا توانیید مییي همبندکننییده .دارد بسییتگي

 در کشییت محییي  يییا خییا  در فلییز تحییر  و حزليییت

 .(Gupta et al., 2008) تییأثير بگییذارد  آن جییذ 

 همبندکننیده  توسی   فلیز  تحیر   در که اصلي مكانيسم

 محلیول  فیاز  بیين  هیا  آالينیده  تعیادل  در تغيير دارد، نقش

 هیا  همبندکننیده  که هنگامي .است آن جامد فاز و خا 

 محلول های کمپلكس فلزا  با شوند، مي اضافه خا  به

 فلیز  تحیر   باعی   ترتيیب  ايین  بیه  و دهنید  میي  تشكيل

 همبنید  فلز جذ  بر مبني غالب نظريه با مطابق .شوند مي

 از شیده  جیدا  آزاد هیای  يیون  تنهیا  گياهیان،  توسی   شده

 و شیوند  میي  گياه های ريشه جذ  ليگاند-فلز کمپلكس

 نظريیه  اسیاس  بیر  .مانید  مي باقي خا  محلول در ليگاند

 توسی   شیده  جیذ   ليگانید -فلیز  هیای  کمپلكس ديگر،

 در نتقلم هوايي بخش به گزيلم طريق از گياه های ريشه

 وجود ديگر نظريه اين، بر عزوه .شوند مي انباشته جا آن

 ريشییه بییه ورود از پییس آزاد هپروتونیی EDTA کییه دارد

 بخیش  بیه  را فلز انتقال و تشكيل را يکمپلكس فلز با گياه

 .(Wu et al., 2007) دهد مي افزايش هوايي

 حضیور  در گيیاه  توس  فلز جذ  ،حاضر تحقيق در

 در شده انباشته کروم مقدار و يافت افزايش همبندکننده

 همبندکننیده  بیدون  کیروم  تيمیار  از بيشتر گياه های اندام

 نيسیت،  دار معنیي  آماری نظر از افزايش اين چه اگر .بود

 در لیز ف تثبيیت  مقیدار  بر EDTA تأثير از است ممكن اما

 .باشیید شییده ناشییي آن حزليییت و کشییت بسییتر سییطح

 استفاده مقادير که نيست مردود نيز احتمال اين همچنين،

 کیار  بیه  هیای  غلظیت  کردن همبند برای EDTA از شده

 .باشد نبوده کافي فلز از رفته

 شیراي   بیرای  نشیانگر  يیك  عنوان به پرولين انباشت

 و حيیاتي  نقیش  و شیود  میي  محسیو   محيطیي  زای تنش

 ,Hajiboland and Hasani) دارد زمينیه  ايین  در مهمي

 نيتیروژن  و کیربن  منبع عنوان به تواند مي پرولين .(2007

 نقییش در ،همچنییين .کنیید عمییل زا تیینش شییراي  در

 هیای  گونیه  حیذف  بیا  (Pál et al., 2006) اکسيدان آنتي
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 تثبيیییت بیییه آزاد هیییای راديكیییال و اکسیییيژن فعیییال

 توانید  میي  اسیيد  مينوآ اين .کند کمك ها ماکرومولكول

 (Sharma and Dietz, 2006) باشید  فلزا  همبندکننده

 در را گيیاه  هیا،  پیروتیين  سنتز تثبيت و اسيديته تنظيم با و

 .(Pál et al., 2006) کند حمايت زا تنش شراي 

 گياهان هوايي اندام در پرولين مقدار ،مطالعه اين در

 2 تیا  2 از کیروم  غلظیت  افیزايش  بیا  کیروم  با شده تيمار

 سیازوکار  توانید  میي  کیه  يافت افزايش ليتر در گرم ميلي

 فلیز  سیو   آثیار  تحفيیف  بیرای  تربچیه  گيیاه  در احتمالي

 .باشد کروم سنگين

 مطالعیه  با (9110) همكاران و Schat مشابه طور به

 روی و کادميوم مس، حضور در پرولين انباشت القای

 Silene vulgaris مقیاوم  وغيیر  مقاوم های اکوتيپ در

 بیییرگ در پیییرولين مقیییدار کیییه کردنییید گیییزارش

 هیای  اکوتيیپ  از بيشتر برابر 2 تا 1 مقاوم های اکوتيپ

 .است غيرمقاوم

 Hasani و Hajiboland توسیی  کییه ای مطالعییه در

 و بیرن   گياه در مس و منگنز    ي سمي ت شد، انجام (2770)

 مقییدار در داری معنییي افییزايش و بررسییي آفتییابگردان

 گيییاه روی شییده انجییام لعییا مطا .شیید مشییاهده پییرولين

 و سیر   فلیزا   حضیور  که است داده نشان آفتابگردان

 افییزايش گيییاه در را شییوری تیینش تییأثير شیید  نيكییل

 گياه های برگ در پرولين غلظت ترتيب اين به و دهد مي

 .(Saima et al., 2010) يابد مي افزايش

 کیروم  و EDTA زمیان  هم حضور حاضر، تحقيق در

 در پیرولين  مقدار دار معني اهشک باع  کشت محي  در

 پیرولين  مقدار که طوری به .شد تربچه گياه هوايي اندام

 داری معنیي  طیور  به کروم ليتر در گرم ميلي 2 غلظت در

 ،همچنیين  .يافیت  کاهش تنهايي به کروم تيمار به نسبت

 2 همیراه  بیه  EDTA ليتیر  در گیرم  ميلیي  يك حضور در

 تيمیار  بیه  نسیبت  پیرولين  مقیدار  کروم، ليتر در گرم ميلي

 مقیدار  طرفي، از .يافت کاهش نصف به تنهايي به کروم

 گیرم  ميلي 2 با شده تيمار گياهان هوايي اندام در پرولين

 مقیدار  برابر 1 ،(همبندکننده حضور بدون) کروم ليتر در

 در گیرم  ميلیي  3 با شده تيمار گياهان هوايي اندام در آن

 ايین  بیه  .ودبی  کیروم  ليتیر  در گیرم  ميلي 2 و EDTA ليتر

 بيشیتر  کیاهش  باعی   همبندکننیده  بيشیتر  غلظت ترتيب

 بیه  کیروم  تيمیار  بیه  نسبت گياهي بافت در پرولين مقدار

 مثبت تأثير بر تأييدی تواند مي نتيجه اين .شود مي تنهايي

 گيییاه در کییروم از ناشییي تیینش کییاهش بییر همبندکننییده

 .باشد تربچه

 Saleh (2772) مطالعه به توان مي نتيجه اين تأييد در

 دربیاره  (Chorcorus olitorius) آبي اسفناج گياه روی

 ايین  .کیرد  اشیاره  EDTA از اسیتفاده  و نيكیل  تینش  اثر

 نيكیل  غلظیت  افیزايش  بیا  کیه  دادنید  نشیان  پژوهشگران

 افیزايش  داری معني طور به هوايي اندام در پرولين مقدار

 .يابد مي کاهش EDTA تيمار از استفاده صور  در و

 

 بندي جمع

 همبندکننیده  ثيرأتی  بیار  نخستين برای حاضر پژوهش

EDTA تربچییه گيییاه در کییروم انباشییتگي و رشیید بییر را 

 تیا  توانید  میي  تربچه گياه که داد نشان نتاي  .کرد بررسي

 خیوبي  به را ظرفيتي سه کروم ليتر در گرم ميلي 2 غلظت

 در شديدی و دار معني کاهش که آن بدون کند، تحمل

 .شود ادايج آن رشد های شاخص

 کیروم  فلیز  و EDTA همبندکننیده  زمیان  هم استفاده

 هیای  شیاخص  بهبیود  باعی   ها غلظت برخي در تواند مي

 و بیرگ  سیطح  ريشیه،  و هیوايي  انیدام  طیول  ماننید  رشد
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 برخي در حتي و تنهايي به فلز تيمار به نسبت ريشه سطح

 مقدار همبندکننده حضور در .شود شاهد به نسبت موارد

 بیه  گياه هوايي و زيرزميني های اندام در کروم انباشتگي

 نظیر  بیه  بنابراين، .نكرد تغيير داری معني و گير چشم طور

 و کیروم  از شیده  گرفتیه  کار به های غلظت که رسد نمي

EDTA هیوايي  انیدام  بیه  ريشیه  از فلز انتقال و جذ  بر 

 مثبیت  تیأثير  طريیق  اين از و باشند داشته داری معني تأثير

 .باشند مودهن اعمال گياه رشد بر

 مییاده عنییوان بییه پییرولين مقییدار دار معنییي کییاهش

 در متعیدد،  عملكردهیای  بیا  تینش  ضید  و اکسیيدان  آنتي

 شید   کیاهش  از ای نشیانه  تواند مي همبندکننده حضور

 EDTA حضییور در آن تخفيییف و گيییاه بییه وارد تیینش

 رشد بهبود بر همبندکننده اثر مكانيسم در  برای .باشد

 نظيیر  بيشیتری  هیای  بررسیي  ،شتین  آثیار  تخفيف و گياه

 جملییه از آنزيمییي هییای سيسییتم بییر آن تییأثير چگییونگي

 هیییای آنیییزيم يیییا متابوليسیییم در دخيیییل هیییای آنیییزيم

 و رشید  کننیده  تنظیيم  های هورمون مقدار اکسيدان، آنتي

 آ  پتانسیيل  نظيیر  آبیي  روابی   بیه  مربیو   های شاخص

 ضییروری تورژسییانس فشییار و اسییمزی پتانسییيل بییرگ،

 .است
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Abstract 

In this research, the effect of etylendiamintetraacetic acid (EDTA) on chromium accumulation 

and growth of Raphanus sativus L. was studied. 10-day old seedlings were cultured in 

hydroponic conditions containing different concentrations of chromium (1, 2, 4 and6 mg/L) 

and EDTA (1 and 3mg/L) for 4 weeks. After harvesting, growth parameters, amount of 

chromium in shoot and root and also prolin in shoot were measured. The results of this study 

showed shoot and root length, leaf area and root area, root/shoot ratio significantly increased 

at 6 mg/lit cr by using of EDTA, compared to chromium alone. Measurement of prolin 

showed that the amount of prolin in shoot was significantly decreased compared to chromium, 

at 6 mg/lit cr and 1 and 3 mg/L EDTA. According to the results of this research, appropriate 

concentration of EDTA decreased stress of chromium, so that not only did not have any 

negative effect on plant growth it enhanced the growth of the plant. 
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