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چکیده

1

سلنیوم عنصری سودمند با خواص آنتیاکسیدانی و آنتیویروسی که باعث تقویت سیستم دفااعی و
افزایش سازگاری گیاهان در شرایط تنشهای محیطی میشود .در این پژوهش تأثیر کااربرد سالنیوم در
شرایط تنش ناشی از حضور همزمان سه عنصر سنگین کادمیوم ،نیکل و سرب در محایط کتات گیاا
خیار ( )Cucumis sativus L. cv Super Dominusمورد بررسی قرار گرفت .به این منظور پژوهتی در
دو مرحله آزمایش جوانهزنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با ساه تکارار انجاام
پذیرفت .آزمایش اول با هدف تعیین سطح بهینه تأثیر سلنیوم و سطوح آستانه سمیت فلزات سنگین در
گیاهچه خیار با سطوح تیمار سلنیوم (صارر 10 ،8 ،6 ،4 ،میلایگارم بار لیتار از منعاس سالنات سادیم)
کادمیوم (صرر 25 ،20 ،15 ،10 ،میکروموالر از منعس کلریدکادمیوم) نیکال (صارر200 ،150 ،100 ،50 ،
میکروموالر از منعس کلریدنیکل) و سرب (صرر 100 ،60 ،40 ،20 ،میکروماوالر از منعاس کلریادسارب)
صورت پذیرفت .تیمارها در آزمایش دوم شامل سلنیوم (صرر و  8میلیگرم بر لیتر) ،کاادمیوم (صارر و
 25میکروموالر) ،نیکل ( صرر و  200میکروموالر) و سرب (صارر و  100میکروماوالر) بودناد .نتاای
نتان داد که حضور عناصرسنگین در محیط کتت باعث کاهش معنیدار شاخصهای جوانهزنای باذر
خیار گردید و با افزایش تعداد عناصر سنگین در محیط کتت ،کاهش در این شاخصها متهودتر باود
ولی کاربرد سلنیوم باعث بهعود در سرعت و در صد جوانهزنی ،افزایش طول سااقهچاه و ریتاهچاه و
وزن تر و ختک گیاهچه در تمامی تیمارهای آزمایتی شد .حضور عناصر سانگین (باه تنهاایی یاا در
ترکیب با یکدیگر) باعث کااهش معنایدار پایاداری شتااس سالولی ( )ELو افازایش میازان شااخص
مالوندیآلدئید ( )MDAگردید و سلنیوم در کاهش آسیبهاای شتااس سالولی در شارایط تانش تاأثیر
قابلتوجهی داشت .همچنین تیمار با سلنیوم در شرایط سمیت فلازاتسانگین باعاث بهعاود چتامگیر
فعالیت آنتیاکسیدانی و افزایش میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ( ،)CATگایاکول پراکسایداز ( )GPXو
آسکوربات پراکسیداز ( )APXدر برگ گردید ولی بیتترین تاثیر این عنصر در تیمار عناصر سنگین باه
تنهایی و بدون ترکیب با یکدیگر متاهد شاد .در کال نتاای نتاان داد کاه سالنیوم از طریا بهعاود
*نویسند مسئولaroiee@ferdowsi.um.ac.ir :
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شاخصهای جوانهزنی و فعالیت آنتیاکسیدانی باعث کاهش خسارات ناشی حضاور همزماان عناصار
سنگین ( Pb ،Ni ،Cdبه تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر) در گیاهچه خیار میگردد.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،پایداری شتاس سلولی ،تنش عناصر سنگین ،جوانهزنی،
شاخص مالون دی آلدئید
مقدمه
رشد و نمو از جوانهزنی بذر آشاز شد و این مرحله ای بحرانی در چرخه زندگی گیا اسات .بارای اداماه حیاات،
گیاهچه باید بتواند خود را با شرایط محیطی مطابقت داد و در خاا مساتقر گاردد .تحمال شارایط تانش زا در طای
جوانه زنی برای استقرار گیاهچه بسیار حیاتی است و اگر بتواند این مرحله را با موفقیت سپری کند شانس زند ماانی و
استقرار آن افزایش مییابد ( .)Ekiz and Yilmaz, 2003گیاهچه از نخستین مراحل جوانهزنی در حال تعامل با شارایط
زیست محیطی (نظیر نور ،دما و رطوبت) عوامل وابسته باه سااختار خاا (مانناد شاوری) و عوامال زیساتی (مانناد
علفهایهرز و پاتوژنها) است که تمام این شرایط گیا را تحت استرسهای درونای قارار مایدهاد (.)Levitt, 1980
عالو بر این ،حضور مقادیر سمی فلزات سنگین به دلیل فعالیتهای انسانی به بافت خا افزود میگردد میتواند باه
استرسهای بیتتر در گیا منجر شود (.)Vierling, 1991
فلزاتسنگین به صورت قراردادی به عناصری با خصوصیات فلزی گرته میشود که عدد اتمی آنها بیتتر از  20باود
و چگالی باالتر از  5 g/cm3داشته باشند ( .)Yan-de et al., 2007سرب ( )PBکادمیوم ( )Cdو نیکل ( )Niاز مهمتارین
عناصر سنگین آالیند خا هستند ( .)Kaffi et al., 2009; Joseph et al., 2012تجماس مقاادیر سامی ایان فلازات در
خا سعب کاهش جوانهزنی گیا و اختالل در رشد گیاهچه میگردد ( .)Kolelia et al., 2004سمیت عناصرسنگین باا
برهمزدن تعادل بین تولید و تخریب ،منجار باه انعاشاتگی رادیکاالهاای آزاد )ROS( 1و ایجااد خساارات اکسایداتیو،
تخریب پروتئینها و آنزیمها در ساختارگیا میگردد (.)Zeng et al., 2014
سلنیم یک عنصر ریز مغذی با خواص آنتی اکسیدانی ،ضد سرطانی و آنتیویروسی است که برای ساالمت انساان و
حیوانات ضروری میبتاد ( .)Pilon-Smits et al., 2015با وجود اینکه اهمیت نقش سلنیوم در افزایش رشاد ،عملکارد
و تقویت سیستم دفاعی بسیاری از محصوالت زراعی نظیر گندم به اثعات رسید است ولی این عنصار مریاد هناوز در
شمار عناصر ضروری برای محصوالت باشی و سعزیجات در نظار گرفتاه نمایشاود (

Thiruvengadam and Chung,

.)2015; Nawaz et al., 2015
جذب مقادیر پایین سلنیم موجب افزایش رشد و عملکرد گیا میگردد (

Soleimanzade, 2012; Djanaguiraman

 )et al., 2010; Pilon-Smits, 2015در مطالعات اخیر نقش حراظتی و آنتی اکسیدانی این عنصر در کااهش بسایاری از
استرسهای اکسیداتیو ناشی از تنشهای دمایی ،ختکی ،شوری ،مکانیکی ،اشعه  ،UVپاتوژنها و عناصرسنگین ماورد
بررسی قرار گرفتاه اسات (

King et al., 2015; Haghighi et al., 2014; Hasanuzzaman et al., 2014; Pandey and

 )Gupta, 2015عنصر سلنیوم از طری افزایش آنتی اکسایدانهاای آنزیمای ( )Lin et al., 2012; Saeidi et al., 2014و
آنتیاکسیدانهای شیر آنزیمی ( )Schiavon et al., 2013; Sharma et al., 1420بهعنوان یک پایینآورند اساترس عمال

1. Reactive oxygen species
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میکند .همچنین تحقیقات متعددی نتان داد که حضور این عنصر در محیط رشد عالو بار اثارات مریاد بار فعالیات
گیا  ،بر جذب و قابلیت دسترسی سایر عناصر نیز تاثیرگذار

است ( Saffaryazdi et al., 2012; Khoshgoftarmanesh,

 .)2010; Khavari nejad et al., 2010مکانیزم اثر سلنیوم بر کاهش سمیت ناشی از عناصر سنگین دقیقا شاناخته شاد
نیست ،با این حال برخی شواهد نتان میدهد که این عنصر بسته به شلظتهای به کار رفته در محیط ریتاه مایتواناد
جذب و انتقال عناصر سنگین را توسط گیا کاهش دهد (.)Lin et al., 2012; Filek et al., 2012
با توجه به آلودگی منابس آب وخا کتاورزی به انواع مختلف فلزاتسنگین از طری فعالیتهای صنعتی ،اساتراد
از پسابهای صنعتی و کودهای شیمیایی این پاژوهش باهمنظاور بررسای بیتاتر تااثیر سالنیوم باه عناوان یاک عنصار
آنتیاکسیدانی در شرایط تنشزای حضور همزمان عناصرسنگین کادمیوم ،سرب و نیکل ،بر جواناهزنای ،رشاد اولیاه و
فعالیتهای آنتیاکسیدانی گیاهچه خیار انجام پذیرفت.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در آزمایتگا تکنولوژی تولید بذر دانتگا یاسوج ،در تابستان  1395اجرا گردید .ایان بررسای در
دو مرحله آزمایش جوانهزنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی انجام پاذیرفت .آزماایش اول شاامل
تعیین سطح بهینه سلنیوم و آستانه سمیت عناصرسنگین کادمیوم ،نیکل و سرب در گیا خیار بود ،تیمارهاای آزمایتای
شامل پن سطح سلنیوم (صرر 10 ،8 ، 6 ،4 ،میلی گرم بر لیتر از منعس سلناتسدیم) ،کادمیوم (صارر25 ،20 ، 15 ، 10 ،
میکروموالر از منعس کلریدکادمیوم) نیکل (صرر 200 ،150 ،100 ،50 ،میکروموالر از منعس کلریدنیکل) و سارب( صارر،
 100 ،60 ،40 ،20میکروموالر از منعس کلریدسرب) بودند .آزمایش دوم که باهمنظاور بررسای اثار سالنیوم بار کااهش
خسارات ناشی از حضور همزمان عناصرسنگین مورد مطالعه در محیط کتات انجاام پاذیرفت ،پاس از آناالیز آمااری
داد های آزمایش اول ،شلظت بهینه عملکرد سلنیوم (صرر بهعنوان شاهد و  8میلیگرم در لیتر) ،و شلظاتهاای آساتانه
سمیت عناصر سنگین کادمیوم (صرر بهعنوان شاهد و  25میکروموالر) ،نیکل (صرر بهعنوان شاهد و  200میکروموالر)
و سرب (صرر بهعنوان شاهد و  100میکروموالر) انتخاب گردید و تیمارها به صورت کاربرد عناصر باه تنهاایی یاا در
ترکیب با یگدیگر اعمال شد.
در هر دو مرحله آزمایتی از بذر هیعرید  F1گیا خیار ( )Cucumis sativus L.رقم سوپر دامینوس (تولیاد شارکت
سمینس ایتالیا ،سال  )2015استراد گردید .بذور خیار پس از ضدعرونی شدن روی کاشذ صافی و درون پتاری شامار
هتت قرار گرفته و تیمار شدند .از هر تیمار سه تکرار و در هر تکرار  25بذر در هر پتری وجود داشت .بذرهای تیمار
شد به منظور جوانهزنی و رشد تا مرحله دوب رگی به مدت  12روز در محیط ژرمیناتور و با تنظیماات دماای 25±2
درجه سانتیگراد و دور نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و رطوبت نسعی  75± 5درصاد رشاد کردناد.
پتریها به صورت روزانه آبیاری شدند و در طول دور جوانهزنی(12روز) تعاداد باذر جواناهزد باه صاورت روزاناه
شمارش و درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بذرها پس از خروج ریتهچه به میزان دو میلیمتر ،محاسعه گردید .باا
ثابت شدن سرعت رشد ،طول ریتهچه و ساقهچه و وزن تر و ختک گیاهچه انداز گیری گردید .بارای سانجش وزن
ختک ،پس از تعیین وزن تر ،نمونهها به مدت  48ساعت در آون  70درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس با ترازوی
حساس وزن شدند (.)Soltani et al., 2001
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برای سنجش محتوای نسعی آب بافت )RWC( 1ابتدا وزن تر نمونهها در هر تیمار بالفاصله پس از نمونهبرداری
انداز گیری و سپس در یخچال و دمای چهار درجه سانتیگراد درون آب مقطر قرار داد شدند .پس از  24ساعت وزن
اشعاع برگی انداز گیری شد و برگها مجددا به مدت  24ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد در آون قرار داد شد و
وزن ختک هر نمونه با ترازوی دارای دقت یک د هزارم محاسعه شد (.)Ritchie and Nguyen, 1990
× 100

وزن تاز ) ،Wi=(grوزن آماس) Wf =(grو وزن ختک نمونههای

Wi−Wd
Wf−WD

=(2) RWC

برگی)WD =(gr

به منظور سنجش شاخص پایداری شتاس  0/1گرم نمونه برگی تاز از هر تیمار آزمایتی درون لولههاای آزماایش
حاوی  10میلی لیتر آب دوبار تقطیر شد شوطهور گردید ،سپس در دستگا حمام آبگرم در دماای  40درجاه ساانتی
گراد به مدت  10دقیقه قرار گرفته و هدایت الکتریکی نمونهها به کمک دستگا  ECمتر مدل ( )Jenwayاناداز گیاری
شد .سپس نمونههاا در حماام آبگارم باه مادت  30دقیقاه و در دماای  100درجاه ساانتیگاراد قارار داد شاد و
مجدداًهدایت الکتریکی آنها انداز گیری گردید (.)Sairam and Srivastava, 2002
× 100

هدایت الکتریکی در زمان  10دقیقه=  ، EC1هدایتالکتریکی در زمان 30

𝐸𝐶1
𝐸𝐶2

(3) MSI = 1 −

دقیقه= EC2

انداز گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدهای شتایی به وسیله آزمون اسید تیوباربیتوریک ( )TBATبا سانجش میازان
مالوندیآلدئید )MDA( 2انجام شد 0/2 .گرم بافت تر گیاهچه در پن میلی لیتار اساید تاریکلرواساتیک (0/1 )TCA
درصد همگن شد سپس عصار ی حاصل به فالکون انتقال یافته و بهمدت  5دقیقه در  6000 gسانتریریوژ شد .به یاک
میلی لیتر از محلول رویی چهار میلیلیتر اسید تریکلرواستیک  20درصد که حاوی  0/5درصد اسید تیوباربیتوریک بود
اضافه شد .مخلوط فوق بهمدت  30دقیقه در حمام آبگرم ( 95درجه سانتیگراد) نگهداری گردیدند .ساپس مخلاوط
حاصل بالفاصله در حمام یخ سرد شد و بعد از آن در سرعت  6000gبه مادت  10دقیقاه ساانتریریوژ گردیاد .میازان
جذب مایس رویی در طول موج  532ناانومتر و ضاریب تصاحیح  )μ mol-1 cm-1( 0/155محاساعه و براسااس واحاد
میکرومول برگرم وزنتر ( )μmol g-1 FWبیان شد (.)Heath and Packer, 1968
د روز پس از اعمال تیمارهای آزمایتی ،نمونه تاز گیاهی بهمنظور انداز گیری فعالیت آنزیمی پس از قرار گارفتن
در نیتروژن مایس در  -70درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
بااهمنظااور اسااتخراج عصااار آنزیماای جهاات ساانجش فعالیاات سااه آناازیم کاتاااالز ،گایاااکولپراکساایداز و
آسکورباتپراکسیداز  0/5گرم از بافت گیاهی در  5میلیلیتر بافرفسراتپتاسایم ( pH= 7/5و شلظات  50میلایماوالر)
حاوی  PVPیک درصد1 Na2 EDTA ،میلیموالر سائید شد .سپس عصار آنزیمی بهمدت  30دقیقه در  15000دور
و دمای چهار درجه سانتیگراد سانتریروژ شد.
سنجش فعالیت آنزیم کاتااالز ( )CATباا اساتراد از روش ) Abi (1984انجاام شاد .مخلاوط واکانش شاامل 2/5
میلیلیتر بافرفسرات  50میلیموالر ( )pH= 7محتوی  0/2میلیلیتر  H2O2یکدرصد و  0/3میلیلیتر عصار استخراجی

1. Relative Water Contents
2. Memberance Stability
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بود .فعالیت آنزیم کاتاالز بهصورت کاهتی در جذب طی یک دقیقه در طول موج  240نانومتر محاسعه شاد (

m M-1

 =cm 0436/01ضریب خاموشی).
سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز ( )APXبا استراد از روش ) Nakano and Asada (1981انجام شد .مخلاوط
واکنش شامل  2/5میلیلیتر بافر فسرات  50میلیموالر ( )pH= 7محتوی  0/1 EDTAمیلیموالر ،آسکوربات سدیم یک
میلیموالر 0/2 ،میلیلیتر  H2O2یکدرصد و  0/1میلیلیتر عصار استخراجی بود .فعالیت  APXباه صاورت کااهش در
جذب  H2O2طی یک دقیقه در طول موج  240نانومتر محاسعه شد ( = mM-1cm-18/2ضریب خاموشی).
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ( )GPXبهعنوان نمونهای از پراکسیدازها با اساتراد از روش  Dixonو همکااران
( )1975مورد ارزیابی قرارگرفت .مخلوط واکنش شامل  2/5میلیلیتر بافر فسرات  50میلیموالر ( )pH= 7محتوی یک
میلیلیتر گایاکول یک درصد ،یک میلیلیتر  H2O2یک درصد و  0/1میلیلیترعصار ی استخراجی بود .فعالیت  GPXبه
صورت کاهش در جذب گایاگول اکسید شد طی یک دقیقه در طول ماوج  470ناانومتر محاساعه شاد (
=26/6ضریب

m M-1 cm-1

خاموشی).

بررسی نتای و تجزیه و تحلیلهای آماری با استراد از نرمافزارهای  Statistix 10و  Excelو مقایسه میانگینها باا
استراد از آزمون  LSDدر سطح  5درصد انجام شد.
نتایج
نتای حاصل از تجزیه آماری داد های مربوط به آزمایش اول (تعیین سطح بهینه سالنیوم و آساتانه سامیت عناصار
سنگین مورد مطالعه) نتان داد که صرات جوانهزنی بذور خیار به طور معنیداری تحت تأثیر سلنیوم قرارگرفتناد و باه
طورکلی افزایش شلظت این عنصر تا تیمار هتت میلیگرم بر لیتر باعث بهعود و افزایش شاخصهای جوانهزنی گردید
و سپس در تیمار  10میلیگرم بر لیتر شاهد بروز آثار سمیت سلنیوم و کاهش شاخصهای اناداز گیاری شاد باودیم.
تیمار عناصرسنگین به طور قابل مالحظه ای باعث کاهش شاخصهای جوانهزنی گردید و متناسب با افازایش شلظات،
آثار سمیت ناشی از تنش حضور این عناصر در محایط جواناهزنای افازایش یافات باه نحاوی کاه در تیماارهاای 25
میکروموالر کادمیوم 200 ،میکروموالر نیکل و  100میکروماوالر سارب بیتاترین میازان کااهش (کااهش بایش از 50
درصدی نسعت به تیمار شاهد) در شاخصهای انداز گیری شد متاهد گردید (داد ها نتان داد نتد است).
بررسی نتای حاصل از این بررسی تأثیر سلنیوم در شرایط تنش ناشی از حضور همزمان عناصار سانگین کاادمیوم،
نیکل و سرب در محیط جوانهزنای باذر خیاار نتاان دهناد تااثیر قابال مالحظاه و معنای دار (جادول  )1تانش بار
شاخصهای جوانهزنی بود .درصد جوانهزنی بذور با اعمال تیمارهای عناصرسنگین به طور قابل توجهی کاهش یافات
(جدول  .)2همانطور که انتظار میرفات حضاور همزماان عناصار سانگین در تیماار  Ni × Pb × Cdباعاث کااهش
چتمگیر درصد جوانهزنی گردید .بر اساس نتای در مقایسه با تیمار کادمیوم و نیکال تیماار سارب (باه تنهاایی و در
ترکیب با سایر عناصر) باعث کاهش بیتتر جوانهزنی در بذور خیار گردید .افزودن سالنیوم در تماامی تیمارهاا باعاث
افزایش درصد جوانهزنی گردید به نحوی که افزایش  38درصدی جوانهزنی بذر در اثر افزودن سلنیوم باه

تیماار × Ni

 Pb × Cdمتاهد شد.
تیمار فلزات سنگین به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر باعث کاهش معنیدار سرعت جوانهزنی باذور نساعت باه
تیمار شاهدگردید .به جز تیمار ترکیعی  Ni×Cdکه کاهش کمتری نتان داد ،بین ساایر تیمارهاای عناصار سانگین (باه
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تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر) تراوت معنیداری متاهد نتد .تیمار  Seباعث افزایش قابلتوجه سارعت جواناهزنای
بذور گردید ولی کاربرد این عنصر در تیمارهای کادمیوم ،نیکل و سرب به تنهایی (جدول  )2تأثیر بیتاتری نساعت باه
تیمارهای ترکیعی عناصرسنگین نتان داد.
جدول  :1میانگین مربعات اثر سلنیوم بر شاخصهای جوانهزنی بذور خیار تحت تنش همزمان عناصر سانگین کادمیوم،نیکال و
سرب
منابس تغییرات

درجه

میانگین مربعات
درصد

سرعت

طول

طول

وزن تر

وزن ختک

جوانهزنی

جوانهزنی

ساقه چه

ریته چه

گیاهچه

گیاهچه

سلنیوم

1

*2058/45

*752/347

*11/9667

*142/210

*0/25317

*8/927E-04

کادمیوم

1

*201/45

*158/050

*4/50187

*3/287

*0/09792

*2/042E-04

نیکل

1

*618/72

*145/487

*3/75947

*1/421

*0/03619

*1/110E-04

سرب

1

*1530/02

*210/422

*3/79688

*5/608

*0/03445

*1/110E-04

سلنیوم×کادمیوم

1

*63/02

*0/053

*0/05558

*0/011

*0/00145

*1/367E-04

سلنیوم×نیکل

1

*111/02

*0/416

*0/00113

*1/235

*0/00003

*6/021E-06

ازادی

2/315E-

سلنیوم×سرب

1

*77/52

*31/579

کادمیوم×نیکل

1

*11/02

*460/867

*05
*1/45836

*5/658

کادمیوم×سرب

1

*500/52

*589/868

*1/93336

*5/005

*0/04915

نیکل×سرب

1

*0/52

*643/379

*0/99187

*4/713

0/06497

سلنیوم× کادمیوم× نیکل

1

*0/11

*51/322

*0/08058

*1/281

*0/00730

*1/102E-05

سلنیوم× کادمیوم× سرب

1

*2/22

*15/608

*0/25521

*0/317

*0/00019

*3/521E-06

سلنیوم× نیکل× سرب

1

*16/72

*19/978

*0/04280

*0/307

*0/00013

*3/502E-05

کادمیوم× نیکل× سرب

1

*44/72

*476/910

*0/37336

*0/04225

*5/267E-04

1

*266/02

*3/929

*0/12336

*1/152

*0/00701

*4/687E-06

30

32/82

13/929

0/08598

0/245

0/00277

2/211E-05

8/28

5/90

5/25

4/19

6/92

سلنیوم× کادمیوم× نیکل×
سرب
خطا
ضریب تغییرات

 nsعدم وجود تراوت معتی داری،
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8/97

*0/056

*0/00011

*2/552E-05

*0/09470

*4/625E-04
*3/255E-04
*5/0535E-04

*3/467

تراوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد

بر اساس نتاج این پژوهش حضور عناصرسنگین (به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر) در محیط جوانهزنی باعث
کاهش معنیدار طول ساقهچه شد (جدول  )1و با افزایش ترکیب عناصر در محیط کتت کاهش بیتتری در طول
ساقهچه متاهد گردید .در بین تیمارهای آزمایتی تیمارهای  Niو  Ni×Cdسمیت کمتری نسعت به سایر تیمارها نتان
دادند .بر اساس نتای حاصله به طور کلی کاربرد سلنیوم در شرایط تنش باعث افزایش طول ساقهچه در گیاهان تحت
تیمار نسعت به شرایط تنش و بدون کاربرد سلنیوم شد .تاثیر آنتی اکسیدانی سلنیوم در شرایط تنش در تیمار

Se×Cd

نسعت به سایر عناصر بیتتر بود ولی در تیمار ترکعیی  Se×Cd×Ni×Pbو با افزایش تعداد عناصر سنگین در محیط
کتت تأثیر کمتری بر افزایش طول ساقهچه نتان داد (جدول.)2
عناصرسنگین همچنین باعث کاهش در طول ریتهچه در تمامی تیمارهای مورد مطالعه نسعت به تیمار شاهد شدند
که کمترین طول ریتهچه در تیمار  Cd×Ni×Pbمتاهد شد .کاربرد سلنیوم در شرایط تنش ناشی از سمیت کادمیوم،
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نیکل و سرب باعث کاهش آسیبهای ناشی ازشرایط تنشزا گردید که بیتترین تاثیر این عنصر در تیمارهای ،Se×Ni
 Se×Cdو  Se×Ni×Cdمتاهد گردید (جدول.)2
حضور عناصرسنگین در محیطکتت باعث کاهش معنی دار وزن تر گیاهچههاای تحات تیماار گردیاد ،در میاان
تیمارهای آزمایش تیمار  Niنسعت به سایر تیمارها سمیت کمتری نتان داد ولی بین سایر تیمارهاا ترااوت معنایداری
متاهد نگردید .افزودن سلنیوم به محیط جوانهزنی باعث افزایش معنیدار وزنتر گیاهچه گردیاد .کمتارین تااثیر ایان
عنصر در شرایط بیتینه تنش ( )Se×Cd×Ni×Pbمتاهد شد ولی بین سایر تیمارها تراوت معنی داری وجاود نداشات
(جدول .)2بر اساس نتای این پژوهش حضور عناصر سنگین در محایط کتات باعاث کااهش معنایدار وزن ختاک
گیاهچههای تحت تیمار گردیاد و هماانطور کاه انتظاار مایرفات بیتاترین سامیت در تیماار ترکیعای بیتاینه تانش
( )Cd×Ni×Pbمتاهد گردید .وزن ختک گیاهچه نیز با افزودن سطح بهینه سلنیوم به محایطکتات در شارایط تانش
عناصر سنگین افزایش معنیداری یافت .بیتینه این تاثیر در تیمارهای  Se×Niو  Se×Cd×Niمتاهد شد (جدول.)2
جدول -2مقایسه میانگین اثر سلنیوم بر شاخصهای جوانهزنی بذر خیار تحت تنش عناصر سنگین کادمیوم ،نیکل و سرب
تیمارها

درصد

سرعت

طول ساقهچه

طول ریتهچه

جوانهزنی()%

جوانهزنی)(%

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

وزن تر
گیاهچه
(گرم)

وزن ختک
گیاهچه (گرم)

شاهد

81/111ab

81/256a

4/377b

10/220c

1/444b

0/084a

کادمیوم

69/556cd-f

55/533d

2/644f-h

7/420de

1/098f

0/058gh

نیکل

71/222c-f

54/939d

2/955ef

7/330de

1/170ef

0/060e-h

سرب

61/778fg

52/930d

3/844e-g

7/430de

1/121f

0/060e-h

کادمیوم×سرب

52/444gh

53/006d

2/355gh

7/097de

1/128f

0/063d-h

کادمیوم×نیکل

58/222gh

57/250cd

3/230ef

7/407ed

1/131f

0/061e-h

سرب× نیکل

53/444gh

53/350d

2/288h

8/630d-f

1/157f

0/065c-g

کادمیوم×نیکل×سرب

49/111h

52/483d

2/266h

7/807d

1/098f

0/056h

سلنیوم

89/333a

83/400a

5/111a

12/707a

1/553a

0/087a

سلنیوم×کادمیوم

74/000b-e

62/933bc

3/477bc

11/207b

1/316c

0/070b-d

سلنیوم×نیکل

78/667bc

63/161bc

3/788c

11/207b

1/321c

0/071b

سلنیوم×سرب

68/889ef

62/483bc

3/788c

10/473bc

1/325c

0/067b-f

سلنیوم×کادمیوم×سرب

78/889bc

67/072b

3/511cd

10/753bc

1/304c

0/069b-d

سلنیوم×کادمیوم×نیکل

78/333b-d

64/611b

3/533cd

11/240b

1/259c-e

0/073b

سلنیوم×نیکل×سرب

69/556c-f

67/644b

3/766cd

10/720bc

1/293c

0/068b-e

سلنیوم×کادمیوم×نیکل×سرب

68/000ef

63/061b

3/177de

10/907bc

1/254c-e

0/062c-g

میانگینهای با حروف شیر متابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5تراوت معنی دار دارند.
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جدول  :3میانگین مربعات اثر سلنیوم شاخصهای فیزیولوژیکی انداز گیری شد در مرحله دوبرگی گیاهچه خیار تحت تنش
عناصر سنگین کادمیوم،نیکل و سرب
منابس تغییرات

درجه

میانگیان مربعات
شاخص پایداری

محتوای نسعی

مالون دی

شتا سلولی

آب بافت

الدئید

سلنیوم

1

*6706/56

*141971

*04E-9/100

*42/6359

کادمیوم

1

403/99

*29816

*-05E7/803

*3/1373

*0/00348

نیکل

1

*422/46

*27219

*-05E8/321

*2/7337

*0/00126

*00192

سرب

1

*499/95

*25452

*-05E1/083

*3/2595

*0/00281

*00202

سلنیوم×کادمیوم

1

*4/62

*66

*-05E3/816

*0/8879

*5/541

*1/470

ازادی

کاتاالز

گایاکول

اسکوربات

پراکسیداز

پراکسیداز

*0/00168

*0/00137
*00118

سلنیوم×نیکل

1

*0/08

*2091

*-05E3/486

*1/2284

*1/443

*2/328

سلنیتم×سرب

1

*0/05

*1287

*-07E9/633

*1/4172

*2/182

*6/139

کادمیوم×نیکل

1

*0/78

*7057

*-06E5/467

*2/8282

*0/00237

*4/923

کادمیوم×سرب

1

*4/78

*7994

*-05E6/674

*1/7186

*1/634

*1/920

نیکل×سرب

1

*4/62

*3847

*-05E8/480

0/9319

*4/202

*0/00190

سلنیوم× کادمیوم× نیکل

1

*223/10

*794

*-05E1/267

*0/0181

*1/414

*8/816

سلنیوم× کادمیوم× سرب

1

*279/24

*1120

*-05E3/234

*0/6431

*1/747

*1/012

سلنیوم× نیکل× سرب

1

*545

*545

*-05E3/367

*0/1002

*2/148

*2/204

کادمیوم× نیکل× سرب

1

*179

*33910

*-05E2/187

*1/6106

*0/00229

*0/00112

1

*546

*9106

*-05E3/267

*0/0980

*4/143

*1/158

30

94

6750

-07E5/696

0/3381

1/151

6/907

4/45

9/50

5/89

10/15

7/80

7/28

سلنیوم× کادمیوم× نیکل×
سرب
خطا
ضریب تغییرات

 nsعدم وجود تراوت معتی داری،
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تراوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد

سمیت عناصر سنگین در تمامی تیمارهای آزمایتی باعث کاهش معنیدار در محتوای نسعی آب گیاهچه خیار
گردید(جدول  .)3در بین تیمارهای آزمایتی تیمار ( Niبدون ترکیب با سایر عناصر) سمیت کمتری نسعت به سایر
تیمارها نتان داد ولی در بین سایر تیمارها تراوت معنی داری وجود نداشت .کاربرد سلنیوم نیز در شرایط عدم حضور
کادمیوم ،نیکل و سرب باعث افزایش چتمگیر این شاخص نسعت به تیمار شاهد گردید به نحوی که بیتترین میزان
محتوای آب گیاهچههای خیار در این تیمار متاهد شد .افزودن سلنیوم در شرایط سمیت عناصرسنگین مورد مطالعه
نیز باعث افزایش معنیدار این شاخص نسعت به تیمار شاهد گردید و بیتینه این تاثیر در تیمار  Se×Pbو کمترین تاثیر
این عنصر در تیمار  Se×Cd×Pbمتاهد شد (شکل.)1
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شکل  :1اثر سلنیوم ( )Seبر محتوای نسعی آب ( )RWCگیاهچه خیار
سرب )(Pb

تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو

حضور عناصرسنگین در محیط رشد باعث کاهش معنیدار شاخص پایداری شتااس سالول گردیاد (جادول  )3باه
نحویکه در تمامی تیمارهای آزمایتی سمیت عناصر سنگین باعث افزایش معنیدار درصادی نتاتیاونی در گیاهاان
تیمار شد نسعت به تیمار شاهد گردید .که بیتترین میزان سمیت در سه تیماار ( Niبادون ترکیاب باا ساایر عناصار)،
 Cd×Niو  Cd×Ni×Pbو کمترین میزان سمیت در تیمار ( Cdبدون ترکیب با سایر عناصر) متااهد گردیاد .از ساویی
دیگر کاربرد سلنیوم باعث افزایش پایداری شتاس سلولی و کااهش میازان نتاتیاونی در تماامی تیمارهاای آزمایتای
گردید .افزودن سلنیوم در شرایط تنش کادمیوم ،نیکل و سرب (به تنهایی و بدون ترکیب باا یکادیگر) باعاث افازایش
بیتتر پایداری شتاس سلولی گردید و به نسعت افزایش تعداد عناصرسانگین در محایط کتات میازان تااثیر سالنیوم در
شرایط تنش کاهش یافت به نحوی که کمترین تاثیر این عنصر در تیمار  Se×Cd×Ni×Pdمتاهد شد (شکل .)2
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شکل  :2اثر سلنیوم ( )Seبر شاخص پایداری شتاس سلولی ( )MSIگیاهچه خیار
تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو
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بر اساس نتای حاصل از مقایسه میانگین داد های آماری (شکل  )3محتوای مالوندیآلدئید برگ گیاهچه خیار در
اثر سمیت عناصر سنگین به طرز قابل مالحظهای افزایش یافت  .بیتترین میزان سمیت در تیمار بیتینه تنش و حضور
سه عنصر در محیط کتت ( )Cd×Ni×Pbمتاهد شد .همچنین داد ها نتان دادند که تیمار گیاهان تحت تنش با
سلنیوم تاثیر بسیار چتمگیری در بهعود شرایط تنش این عناصر و کاهش محتوای مالوندیآلدئید برگ در مقایسه با
گیاهان تحت تنش بدون حضور سلنیوم داشت .بیتترین تاثیر آنتی اکسیدانی سلنیوم در تیمارهای  Cdو ( Niبدون
ترکیب با سایر عناصر) متاهد شد.
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شکل  :3اثر سلنیوم ( )Seبر محتوای مالون دی آلدئید ( )MDAگیاهچه خیار
تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو

سرب )(Pb

تراوت معنیداری بین حضور سلنیوم و عدم حضور این عنصر در شرایط تنش عناصر سنگین بر میزان فعالیت
آنزیم کاتاالز متاهد شد(جدول  .)3میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ گیاهچه خیار تحت تاثیر سمیت عناصرسنگین
در تمامی تیمارهای آزمایتی به شدت نسعت به تیمار شاهد کاهش یافت (شکل  .)4اما کاربرد سلنیوم به طور معنی
داری توانست باعث جعران اثراث مخرب این عناصرسنگین و افزایش در میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ گیاهچه
گردد .بیتینه این تاثیر در تیمارهای ( Pb ،Ni ،Cdبه تنهایی و بدون ترکیب با یکدیگر) و  Cd×Niمتاهد گردید.
تحت تاثیر سمیت عناصر سنگین کاهش معنیداری در میزان فعالیت آنزیم گایاکولپراکسیداز برگ متاهد شد
(جدول  .)3نتای حاصل از مقایسه میانگین(شکل  )5نتان داد که تیمار با سلنیوم در شرایط تنش توانست باعث بهعود
شرایط تنش و افزایش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در برگ گیاهچه گردد .بر اساس نتای حاصله بهطورکلی با
افزایش عناصر در محیط کتت تاثیر سلنیوم بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز کاهش یافت به نحوی که کمترین
میزان این تاثیر در تیمار  Se×Cd×Ni×Pbمتاهد شد.
حضور عناصر سنگین باعث کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در برگ گیاهچههای تحت
تیمار نسعت به تیمار شاهد گردید و بیتترین سمیت در تیمار بیتینه تنش  Cd×Ni×Pbمتاهد شد .ولی اعمال سلنیوم
باعث افزایش در میزان فعالیت این آنزیم نسعت به شرایط اعمال تنش بدون حضور سلنیوم گردید و بیتترین میزان
تاثیر در تیمار  Se×Cd×Niمتاهد شد (شکل .)6
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شکل :4اثر سلنیوم ( )Seبر فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CATدر گیاهچه خیار
تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو
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شکل :5اثر سلنیوم ( )Seبر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ( )GPXدر گیاهچه خیار
تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو
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شکل  :۶اثر سلنیوم ( )Seبر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( )APXگیاهچه خیار
تحت تنش همزمان عناصر سنگین کادمیوم ) ،(Cdنیکل ) (Niو
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بحث
بر اساس نتای حاصل از این پژوهش ،تنش فلزات سنگین مورد مطالعه در محیط کتت باعث کاهش قابلتاوجهی
در سرعت و درصد جوانه زنی بذور خیار گردید که نتان دهند حساسیت بذور خیار نسعت به شلظات بااالی فلازات
سنگین و همچنین حضور همزمان فلزات سنگین مختلف در محیط کتت میباشاد An .و همکااران ( )2004گازارش
دادند که آلودگی محیط کتت به شلظتهای سمی عناصر سنگین کادمیوم ،مس و روی باعث کاهش جواناه زنای باذر
خیار گردید و با افزایش شلظت عناصر شاخصهای جوانهزنی به طور چتمگیری کااهش یافات کاه مطااب باا نتاای
حاصل از ایان پاژوهش مایباشاد .نتاای حاصال از بررسایهاای ) Hoshmandfar and Moraghebi (2011بار روی
جوانه زنی بذور گلرنگ در محیط کتات حااوی عناصار سانگین کاادمیوم ،نیکال ،روی و ماس و بررسای  Ahmadو
همکاران( )2009بر روی تاثیر سمیت نیکل بر جوانهزنی بذر آفتابگردان نتاان داد کاه سامیت عناصار سانگین باعاث
کاهش معنی دار شاخصهای جوانهزنی بذور در گیاهان مختلف میگاردد Shafiq .و همکااران ( )2008در طای یاک
بررسی کاهش جوانهزنی بذور تحت تیمار با  ppm 100سرب و کادمیوم را متاهد نمودناد و اظهاار داشاتند کاه ایان
کاهش می تواند به دلیل تجزیه مواد شذایی ذخیر شد در دانه در اثر تیمار عناصر سنگین باشاد (.)Shafiq et al., 2008
اثر افزایتی سلنیوم بر شاخصهای جوانهزنی که در این بررسی متاهد گردید میتواند بهدلیل خاصیت تعدیلکنندگی
این عنصر بر جذب و انتقال عناصر سمی کادمیوم ،نیکل و سرب به بافت گیاهچه باشد و کاهتای کاه در اثار بختای
سلنیوم در شرایط حضور سه عنصر در محیط کتت دید شد میتواند به دلیل افزایش تنش اکسیداتیو ناشی از حضاور
همزمان شلظتهای سمی سه عنصر سنگین در محیط کتت و هچمنین تاثیر متقابل عناصرسانگین در جاذب و انتقاال
یکدیگر در بافت گیاهچه باشد .به عقید  Friasو همکاران ( )2009سلنیوم با برخی فلزات سنگین ترکیعات ناامحلولی
تتکیل داد که توسط ریتهچه جذب نمیگردد یا در صورت جذب این فلزات توسط بافتهاای گیاهچاه باا تتاکیل
این مجموعهها از اثرات سمی این عناصر میکاهد.
تحت تاثیر شلظتهای سمی کادمیوم ،نیکل و سرب کاهش معنیداری در طول ساقهچه و ریتهچه متاهد گردیاد
و متناسب با افزایش ترکیب عناصر سانگین در محایط کتات سامیت ناشای از حضاور ایان عناصار افازایش یافات.
 Mihalescuو همکاران ( )2010کاهش معنیدار طول ساقهچه و ریتهچه و همچنین سایر شاخصهای جواناهزنای را
بهطور مستقیم متناسب با افزایش تجمس عناصرسنگین در محیط کتت گیا گزارش دادند که با نتای حاصال از تحقیا
حاضر همخوانی دارد Shekari .و همکاران ( )2016افزایش رشد و ارتراع گیا فلرل را تحت تاثیر سالنیوم در شارایط
تنش کادمیوم گزارش دادند که با نتای این بررسی مطابقت دارد Kastori .و همکاران ( )2012کاهش طول ساقهچاه و
رشهچه گیا ذرت را در اثر تیمار با شلظتهای باالی سرب گزارش دادند .همچنین  Fengو همکاران ( )2013گازارش
دادند که افزودن شلظت پایینی از سلنیوم در شرایط تنش متوسط کادمیوم باعث افزایش زیست تود گردید که با نتاای
بررسی  Linو همکاران ( )2012و نتای این پژوهش مطابقت دارد .به عقید  Jahidو همکاران ( )2010احتماالً سلنیوم
با تاثیر بر فعالیتهای آنزیمهای دخیل در سنتز و هیدرولیز نتاسته و پروتیئن باعث فراهم شدن سوبسترای الزم بارای
جوانهزنی و رشد گیا فراهم میشود.
با توجه به نتای حاصل از تجزیههای آماری ،سمیت ناشی از حضور عناصر سنگین کادمیوم ،نیکل و سرب به
تنهایی و با ترکیب با یکدیگر در محیط جوانهزنی بذور خیار باعث کاهش معنیدار در وزنتر و ختک گیاهچه گردید.
نتای این تحقی در راستای نتای بهدست آمد از مطالعات  Shekariو همکاران ( )2016بر روی گیا فلرل و  Sharifiو
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همکاران( )2010بر روی گیا عدس بود )2014( Arzoo et al. .گزارش دادند که وزنتر و ختک گیا

Macrotyloma

 uniflorumبا افزایش شلظت عناصرسنگین به شدت نسعت به تیمار شاهد کاهش یافت که با نتای حاصل از پژوهش
حاضر همخوانی دارد .بر طع مطالعات انجام گرفته روی گونههای گیاهی مختلف عناصر سنگین با ایجاد اختالل در
فرایندهای مهم گیا نظیر فتوسنتز ،تنرس و متابولیسم نیتروژن ( )Gogorcena et al., 2002; Wong et al., 2002در
نتیجه اختالل در فعالیتهای ضروری سلولی میتواند اثرات منری بر رشد و تولید بیوماس گیا داشته باشند .کاربرد
سلنیوم در شرایط تنش ناشی از حضور ترکیبهای مختلف عناصرسنگین مورد مطالعه در این پژوهش باعث افزایش
وزنتر و ختک ساقهچه و ریتهچه شد .در پژوهتی که توسط  Sallyو مروت ( )2011انجام پذیرفت ،نتای نتان داد
که تیمار سلنیوم باعث افزایش چتمگیری در شاخصهای رشدی و فیزیولوژیک گیا کاهو

گردیدHaghighi et al. .

( )2016نیز با تیمار سلنیوم بر روی گیا خیار افزایش معنی داری در وزن ختک ریته متاهد نمودند که با نتای
حاصل از بررسی حاضر همخوانی دارد )2012( Saffaryazdi et al. .افزایش رشد و تولید زیست تود در گیا اسرناج
را تاثیر مثعت سلنیوم بر سنتز کلروفیل ،تثعیت کربن ،سنتز و هیدرولیز نتاسته و تحریک تقسیم سلولی در سلولهای
مریستمی دانستند.
حضور شلظتهای سمی کادمیوم ،نیکل و سرب (به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر) در محایط جواناهزنای باعاث
کاهش معنیدار میزان محتوای نسعی آب بافت در سلولهای برگ گیاهچه خیار گردید )2011( Farokh et al. .در طای
بررسی تاثیر تنش عناصر سنگین بر گیا تربچه کاهش در میزان نسعی آب بافت گیا را گازارش دادناد .نتاای بررسای
 )2009( Millan et al.نتان داد که سمیت عناصر سنگین باعث کاهش رشد ریته گیا گوجه فرنگی گردید .به عقیاد
این محققین سمیت عناصر سنگین با کاهش طول ریتاه ،جلاوگیری از تولیاد ریتاههاای ماوئین و آسایب باه ناو
ریتههای اصلی موجب ایجاد اختالل در جذب آب و به هم ریختن تعادل آبی در گیا میگردد .نتای حاصل از ایان
پژوهش نتان داد که افزودن سلنیوم به محیط کتت ،شااخص محتاوای نساعی آب گیاهچاه را در تماامی تیماارهاای
آزمایتی بهطور معنیداری تحت تاثیر قرار داد .نتای بهدست آماد از تحقیا حاضار باا نتاای تحقیقاات

Eskandari

 )2012( Zanjani et al.بر روی گیا کدو همخوانی دارد Hawrylak-Nowak (2009) .نیز افزایش رشد و حجم ریته
گیا خیار را در اثر تیمار با سلنیوم در شرایط تنش شاوری گازارش نمودناد )2010( Han-Wens et al. .در طای یاک
بررسی بیان داشتند که سلنیوم تقسیم سلولی را در سلولهای نو ریته بهعود بختاید و باا افازایش رشاد و توساعه
سیستم ریته گیا موجب جذب بیتتر آب توسط گیاهان تحت تنشهای محیطی گردیاد و در نهایات باا افازایش در
میزان آب بافتهای گیاهی ،شاخص محتوای آب برگ را افزایش دهد.
مقایسه داد های حاصل از تجزیه آماری در مورد شاخص پایداری شتاس سلول نتان داد که سمیت عناصر سنگین
باعث کاهش معنیدار پایداری شتاس سلول و افزایش نتت یونی از دیوار سلولی در نهایت افزایش محتوای مالوندی
آلدئید در گیاهچههای تیمار شد با ترکیعات مختلف عناصر سنگین مورد مطالعه گردید .بر طع مطالعات انجام شد
رادیکالهای آزاد ایجاد شد بر اثر تنش عناصر سنگین ،باعث پراکسیداسیون اسیدهای چرب دیوار سلولی و در نتیجه
تخریب و از همپاشی شتاس میگردند و متعاقب آن میزان مالوندیالدئید که شاخصی جهت سنجش میزان آسیب به
شتاهای بیولوژیکی است باال میرود (.)Shri et al., 2009
 )2012( Bahman Ziari et al.در طی بررسی تاثیر شلظتهای مختلف عناصر سنگین بر پراکسیداسیون لیپیدهاای
شتاس سلولی گزارش دادند که تیمار شلظتهای سمی نیکل بر روی خیار باعث افزایش معنایداری در پراکسیداسایون
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چربیهای شتاس و افزایش محتوای مالوندیآلدئید میگردد که با نتای حاصل از بررسی حاضر همخوانی دارد .کاربرد
سلنیوم در شرایط تنش کادمیوم ،نیکل و سرب به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر باعث افازایش معنایدار در شااخص
پایداری شتاس سلولی گردید )2010( Djanaguiraman et al. .نیز بهعود عملکرد سیساتم شتااس سالولی را باه واساطه
حضور سلنیوم در محیط رشد گیا گزارش دادند که با نتای حاصل از پژوهش حاضار مطابقات دارد .در بررسای کاه
توسط  )2013( Hong et al.بر روی تاثیر سلنیوم در کاهش آسیبهای اکسیداتیو ناشی از سمیت سرب انجاام گرفات
نتای نتان داد که تیمار سلنیوم میتواند باعث کاهش اثرات استرس ناشی از سمیت فلازاتسانگین از طریا کااهش
پراکسیداسیون چربیها و تعدیل سیستم محافظتی آنتی اکسیدانی گردد )2012( Saffaryazdi et al. .دلیل تااثیر سالنیوم
بر افزایش پایداری شتاس و کاهش نتت یونی از دیوار سلولی را عالو بر تقویت سیستم دفاعی و آنتیاکسیدانی گیا ،
تاثیر مرید این عنصر بر افزایش میزان جذب عناصر ضروری برای حرظ پایداری شتااس سالولهاای گیااهی (از جملاه
پتاسیم) دانستند )2015( Hawrylak-Nowak et al. .نیز تاثیر مرید عنصار سالنیوم را در بهعاود جاذب عناصار شاذایی
ضروری (پتاسیم و فسرر) در گیا خیار گزارش دادند.
گیاهان در مقابله با تنشهای اکسیداتیو دارای سازکارهای دفاعی متعاددی باود کاه افازایش فعالیات آنازیمهاای
آنتیاکسیدانی از جمله آنهاست .پراکسیدهیدروژن تولید شد در شرایط تانش توساط ایان آنازیمهاا تعادیل باه آب و
اکسیژن میگردد ( .)Proietti et al., 2013این آنزیمها بهعنوان یک شاخص زیستی مهم جهت بررسی میزان تنشهاای
وارد به ساختار گیا مورد استراد قرار میگیرند ( .)Balakhninaa and Nadezhkinab, 2017بر اساس تنای حاصل از
تجزیه های آماری تنش اکسیداتیو ناشی از سمیت عناصر سنگین در تمامی تیمارهای آزمایتی باعث کااهش معنای دار
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایدانی در بارگ گیاهچاه خیاار شاد )2014( Siddiqui et al. .گازارش دادناد کاه فعالیات
آنتیاکسیدانی  Brassica rapaدر گیاهان تیمار شاهد نسعت به گیاهانی که تحت تنش عناصار سانگین پارورش یافتاه
بودند در باالترین میزان قرار داشت (.)Siddiqui et al., 2014
 )2017( Balakhninaa and Nadezhkinabکاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی از جمله گایااکول پراکسایداز و
آسکورباتپراکسیداز را در اثر تیمار با شلظتهاای سامی سارب گازارش دادناد )2012( Hasanuzzaman et al. .نیاز
کاهش چتمگیر فعالیت آنزیم کاتاالز را تحت شرایط تانش کاادمیوم گازارش دادناد .کاه باا نتاای پاژوهش حاضار
همخوانی دارد .کاربرد سلنیوم در شرایط تانش و عادم تانش تااثیر چتامگیری در افازایش فعالیات آنتای اکسایدانی
گیاهچههای تحت تیمار داشات .نتاای حاصال از بررسای  )2017( Balakhninaa and Nadezhkinabنتاان داد کاه
سمیت سرب در محیط جوانهزنی بذور گندم باعث کاهش معنیدار فعالیت آنازیمهاای آنتای اکسایدانی گردیاد ولای
کاربرد سلنیوم در شرایط تنش باعث افزایش رشد و فعالیات آنتای اکسایدانی در بافات گیاهچاه شاد .نتاای متاابهی
توسط  )2012( Lin et al.در طی بررسی تاثیر تنش عناصر سنگین بر روی گیا برن متاهد شد .این محققین گزارش
دادند که کاربرد سلنیوم تاثیر فوق العاد ای در کاهش خسارات ناشی از تنش کادمیوم و کاهش تاثیر سمیت این عنصار
بر روی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و پر اکسیداز داشت .طع نظار  )2013( Feng et al.تااثیر سالنیوم در
بهعود جذب و انتقال عناصر ضروری در گیا می تواند مکانیسمی مهام در تقویات سیساتم آنتایاکسایدانی و کااهش
رادیکالهای آزاد ( )ROSدر شرایط تنشهای محیطی باشد.
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نتیجهگیری کلی
 نیکل و سرب در محیط جوانهزنی بذر،بر اساس نتای این پژوهش حضور شلظتهای باالی عناصرسنگین کادمیوم
خیار باعث آثار مخربی بر رشد و فعالیتهای آنتیاکسیدانی گیاهچه میگردد و متناساب باا افازایش حضاور همزماان
 از سویی دیگر کاربرد.عناصرسنگین مورد مطالعه در محیط کتت آثار مخرب این عناصر در پیکر گیا افزایش مییابد
سلنیوم می تواناد باعاث بهعاود شااخصهاای جواناهزنای و برخای شااخصهاای فیزیولوژیاک و افازایش فعالیات
 هرچناد باا افازایش،آنتیاکسیدانی درگیا در شرایط تنش ناشی از ترکیعات مختلف عناصرسنگین مورد بررسای شاود
.آلودگی و حضور همزمان عناصر سنگین مورد مطالعه در محیط کتت تاثیر آنتیاکسیدانی این عنصر کااهش ماییاباد
 کاهش و افازایش سامیت یکادیگر در،الزم به ذکر است که شلظتهای سمی عناصر سنگین میتوانند بر مکانیسم اثر
محیط کتت تاثیر گذار باشند که نیاز به تحقیقات بیتتر در این زمینه میباشد که فراتر از بررسیهای انجاام گرفتاه در
 متراوت بود و بار اسااس، رقم و آستانه تحمل گیاهان مختلف، همچنین تاثیر سلنیوم بسته به گونه.این پژوهش است
 میلایگارم بار لیتار8 نتای این بررسی بهینه تاثیر این عنصر در گیا خیار و رقم مورد مطالعه سوپر دامینوس در تیمار
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Application of selenium in Lowering damage of cadmium, nickel and
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Abstract
Selenium (Se) is a beneficial element with anti-oxidant and anti-viral properties that
strengthens the defense system and increases plant adaptability under environmental stress
conditions. In present study we examined the effect of Se on alleviating adverse effect of Cd, Pb
and Ni alone and in combination together in cucumber (Cucumis sativus cv. Super Dominus).
The research was conducted using a completely randomized design with factorial arrangement
in three replications for two germination tests. The first experiment was carried out to determine
the optimal effectiveness of Se and heavy metal toxicity threshold levels, which contain levels
of Se (0, 4, 6, 8, 10 mg.L-1), cadmium (0, 10, 15, 20, 25 µM), nickel (0, 50, 100, 150, 200 µM) e
and lead (0, 20, 40, 60, 100 µM). The second experiment were consisted of two levels of Se (0
and 8 mgL-1) and toxicity threshold levels of heavy metals, including cadmium (0, 25 µM),
nickel (0, 200 µM) and lead (0, 100 µM) treatments. The result showed that the germination
percentage and germination rate significantly reduced at all heavy metal stress and Se has
beneficial effect in alleviation of toxicity of heavy metal. Heavy metals stress increased electron
leakage (EL) malondialdehyde (MDA) and Se supplementation enhance EL and MDA under
heavy metal stress. Cd, Pb and Ni alone or in combination together significantly reduced
enzyme activity such as catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX) and ascorbate
peroxidases (APX) in cucumber leaves and Se increased enzyme activity in stress condition in
comparison with non-Se application. In general, Se has beneficial effect in alleviation of heavy
metals stress in cucumber during germination by preventing oxidative damages.
Keywords: Antioxidant enzymes, Germination, Heavy metal stress, Malondialdehyde index,
Membrane stability index.1
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