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Evaluation of Humic Acid on Chromium Toxicity, Accumulation and Translocation in 1 
Lettuce (Lactuca sativa L. var. longifolia) 2 

 3 
Introduction  4 

 5 
Chromium pollution of the soil due to natural processes or industrial activities such as metal 6 
refining, chrome plating, stainless-steel production, leather tanning, and chemical dye production 7 
is a globle environmental issue. Excessive soil Cr levels cause detrimental effects on plant 8 
physiological processes including photosynthesis, water relations and mineral nutrition as well as 9 
the growth of roots, stems and leaves, which may decrease the biomass and yield of plants. 10 
Currently, soil application of organic amendments particularly humic acid seems to be an effective 11 
procedure to enhance relative plant tolerance to Cr stress. Humic acids are complexes of 12 
heterogeneous poly electrolytes with abundant functional groups that act as a weak poly 13 
electrolytic acid. Their structures, the degree to which these functional groups are protonated or 14 
ionized and environmental conditions influence the interaction between HA and soil pollutants. 15 
The complex compounds form by interaction of HA and heavy metals that cannot be uptaken by 16 
plants. Humic acid may play a significant role in the mobility and uptake of Cr which leads to a 17 
significant increase in plant biomass and growth. The aim of this research was to investigate the 18 
ability of humic acid to reduce Cr uptake and translocation by lettuce (Lactuca sativa L.) from Cr-19 
contaminated soil 20 

Materials and Methods  21 

The present study through a greenhouse pot experiment was conducted in the greenhouse of 22 
Ferdowsi university of Mashhad. The experiment was arranged in a factorial manner in a 23 
randomized complete design with three replications and treatments consisted of 3 levels of Cr (0, 24 
25, and 50 mg kg-1as K2Cr2O7) and 3 rates of HA (0, 5 and 10 %). The soil samples were dried at 25 
room temperature, ground and sieved with a 2-mm mesh screen for further analysis. The 26 
bioavailable concentrations of Cr in the soils were assessed by DTPA. Three lettuce seedlings were 27 
grown in each pot containing five air-dried soil and watered to a near field capacity with distilled 28 
water as needed. After 100 days plant tissues were harvested, carefully washed with deionized 29 
water and the leaf, stem and root parts separated. All of them were oven-dried at 65-75 °C to 30 
constant weight and the dry weight of lettuce tissue samples was recorded. To determine the Cr 31 
concentrations, the tissues were ground, passed through a 0.3-mm sieve and digested in di-acid 32 
mixture (HNO3:HClO4). Concentrations of Cr in the digested solutions and soil extractions were 33 
determined using an Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES). 34 
Translocation factor (TF) is determined from the ratio of the concentration of Cr in the plant’s 35 
shoots compared to that in the plant’s roots. Bioaccumulation factor (BAF) was evaluated as 36 
defined as the accumulated concentration of Cr in plant divided by concentration to that in 37 
respective soil. A two-way analysis of variance was done by using a statistical package, JMP 38 
version 8.0. The differences between the treatments were determined using LSD multiple range 39 
tests at significance level of P ≤ 0.05 and P ≤ 0.001. 40 

Results and Discussion  41 

The results of the present study clearly demonstrate that all Cr treatments significantly reduced 42 
leaf, stem, shoot and root dry weights. In unamended soils, both Cr treatments alone reduced leaf, 43 
shoot, stem and root dry weights 83%, 101%, 207% and 65% (for Cr 25 mg kg-1) and 194%, 219%, 44 
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355% and 92% (for Cr 50 mg kg-1) respectively as compared to control. Using HA (5 and 10%) 1 
and Cr treatments (25 and 50 mg kg-1), showed that leaf, shoot, stem and root dry weights were 2 
significantly increased as compared to Cr contaminated control. The lowest values of these 3 
parameters were recorded in Cr treatments without addition of HA, whereas at each Cr level, the 4 
highest values of them were obtained with application of 10% HA. The Cr concentrations in shoot 5 
and root samples significantly were affected by adding HA and Cr levels in soil. It was observed 6 
that Cr contents in shoots and roots, transfer factor and bioaccumulation factor of shoots and roots 7 
significantly increased by increasing soil Cr levels. Moreover, HA application negatively affected 8 
Cr content in shoot compared to Cr treatment alone. The interaction of chromium and humic acid 9 
caused a significant decrease in the concentration of chromium in the aerial parts, the shoot 10 
accumulation factor and a significant increase in the concentration of chromium in the roots and 11 
consequently reduced translocation factor. The highest value of Cr in shoot (47.7 mg kg-1) was 12 
obtained in those plants grown in soil with addition of 50 mg kg-1 Cr alone, whereas at each Cr 13 
level the lowest value of Cr in shoot was found in those plants grown in soil with the application 14 
of 10% HA. HA application in soil increased Cr concentration in root compared with Cr 15 
contaminated control. The maximum Cr concentration in the root (367 mg kg-1) and root 16 
bioaccumulation factor (28.5) was obtained after exposure to 50 mg kg-1 Cr +10% HA treatment. 17 
Also, the regression models showed that the transfer factor and shoot bioaccumulation factor 18 
decreased significantly and linearly with increasing shoot dry weight. Moreover, the regression 19 
model of shoot dry weight and shoot bioaccumulation factor was able to predict traslocation factor 20 
and shoot bioaccumulation factor with Adjusted R2 = -0.78** and R2 = -0.93**, respectively. 21 
  22 
Conclusions  23 

Results demonstrated that Cr toxicity markedly reduced plant growth parameters for instance leaf, 24 
stem, shoot and root dry weight and enhanced the concentration of Cr in shoot and root as 25 
compared to control. Humic acid application in Cr contaminated soil induced increased plant 26 
biomass, root bioaccumulation factor, Cr contents in roots and reduced Cr concentration in leaves, 27 
translocation factor and shoot bioaccumulation factor. Therefore, the application of HA specially 28 
at higher dose (10%) seems to be a cost-effective and environmentally friendly method for the 29 
restriction of Cr accumulation and its transfer from contaminated soil to edible parts of lettuce, 30 
thus helping to enhance food security. 31 

Keywords: BAF, Heavy metals, Organic amendment, TF  32 
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 2 بررسی نقش اسيد هيوميک برسميت کروم و چگونگی جذب و انتقال آن در  گياه کاهو

)longifolia L. var. Lactuca sativa( 3 
 4 

 5 حجت امامی -عليرضا آستارایی -آزاده اميدی

 6 مشهد / علوم خاک یدانشگاه فردوس

 10.22067/jhs.2022.78131.1188 DOI: 7 

 8 چکيده

 9 ممکن است به شکل قابلفراوان هستند که  یناهمگن با گروه عامل یها تیالکترول یاز پل یمجموعه اها هیومیک  دیاس

 10 پژوهش حاضر به .دنموجود در خاک و در نهایت جذب توسط گیاه، ایفا کن توجهی، نقش کلیدی در تحرک و جذب کروم

 11ومیک یبا هدف بررسی تأثیر اسید ه (1396دی –دانشگاه فردوسی مشهد )مهر تحقیقاتی در گلخانه  ایصورت آزمایش گلخانه

 12 ،تقالفاکتور ان ،و ریشه شاخسارهغلظت کروم در  همچنین ،ساقه و برگشاخساره، ، آلوده به کروم بر وزن خشک ریشهدر خاک 

 13 سطحسه  -1 ،فاکتور دوتصادفی با  "به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال ؛گیاه کاهو و ریشهشاخساره فاکتور انباشت 

 14( در سه تکرار انجام درصد 10و  5صفر، سطح ) 3در  اسید هیومیک -2 کیلوگرم خاک( و برگرم میلی 50و  25، صفرکروم )

 15، %101، %83 به ترتیب و ریشه ، ساقه، شاخسارهبرگخشک های وزنکروم در خاک،  سطوح افزایش نشان داد که با نتایج شد.

 16گرم کروم بر میلی 50برای سطح  92 %و  355%، 219%، 194% و گرم کروم برکیلوگرممیلی 25برای سطح  %65و  207%

 17 شد. وم، تحت تنش کرگیاهمختلف  اجزاءخشک افزایش وزن  موجبافزایش اسید هیومیک  .دار داشتندکاهش معنیکیلوگرم 

 18ه طور ب ، فاکتور انتقال، فاکتور انباشت زیستی شاخساره و ریشه راو ریشه شاخسارهغلظت کروم در  افزودن کروم به خاک،

 19از گرم کروم بر کیلوگرم، غلظت کروم در شاخساره میلی 50سطح صفر اسید هیومیک + . با کاربرد افزایش دادداری معنی

 20به  032/0و فاکتور انتقال از وزن خشک گرم در کیلوگرم میلی 330به )شاهد(  051/0از ریشه در و  7/37)شاهد( به  0016/0

 21اشت انب فاکتور ،دار غلظت کروم در اندام هواییموجب کاهش معنیبرهمکنش کروم و اسیدهیومیک  افزایش یافت. 118/0

 22م در شاخساره غلظت کرو ینهکه بیشطوریبه ؛کاهش فاکتور انتقال گردیدتبع آن،کروم در ریشه و بهغلظت افزایش و  شاخساره

 23که کمترین درحالی؛ شد مشاهده( گرم در کیلوگرممیلی 7/47)، هیومیککیلوگرم و در نبود اسید  برکروم گرم میلی 50تیمار  در

 24گرم برکیلوگرم میلی 367)ریشه ت کروم در ظبیشینه غل شد.مشاهده  اسید هیومیک درصد 10با در هر تیمار کروم، مقدار کروم 

 25 کوچک بودن درصد اسیدهیومیک مشاهده شد. 10گرم کروم + میلی 50تیمار در( 5/28)و فاکتور انباشت ریشه وزن خشک( 

 26فزودن و با ا تمنتقل شده اساندام هوایی به  شهیاز کروم از ر اندکیتنها بخش  در کاهو دهدمی نشان انتقال کرومفاکتور 

 27زایش وزن با اف مدل رگرسیونی نشان داد که همچنین باید.، انتقال کروم از ریشه به اندام هوایی کاهش مینیز اسیدهیومیک

 28وزن  برازش شده رگرسیونیمدل کاهش یافت. ، 2R = -79/0**با دارانتقال به طور خطی و معنی فاکتورخشک شاخساره 

 29 بینی کند.پیش Adjusted R 2  =-93/0** با را برای کروم این فاکتور توانست ،خشک شاخساره با فاکتور انباشت شاخساره

 30 نیا شده داشته و یرگی¬اندازه یرا بر پارامترها یرگذاریتاث نیشتری( بکار رفته، ب%10) کیدهومیسطح اس نیشتریب نیبنابرا

 31اهش انتقال کروم ک شه،یانباشت کروم در ر شیبا افزا یاکنندگیو اح کنندگی¬کمپلکس تیخاطر ماه اصالح کننده احتماال به

 32اهو ک شهیو ر ییتوده هوا ستیز شیعنصر در شاخساره موجب افزا نیانباشت ا کاهش جهیو در نت ییبه اندام هوا شهیاز ر

 33 کند. لیکروم را تعد یاثرات سم یشده و توانست تا حدود

  34 
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 1 فاکتور انتقال ،فاکتور انباشت زیستی، عناصر سنگینکننده آلی، اصالح های کليدی: واژه

 2 

 3 مقدمه

 4 ،انسانی مانند استخراج معدن یهاتیفعالد زیرا نباشهای فلزات سنگین یک مشکل جدی برای محیط زیست میآالینده

 5اند. افزایش یافته و به چالشی برای زندگی روی زمین تبدیل شده شدتبههای گذشته فراوری و کاربرد این فلزات در دهه

 6مواد خطرناک آالینده برتر در فهرست  20یکی از  عنوانبهباشد که های فلزی میترین آالیندهکروم یکی از پرمصرف

 7زات، حفاظت چوب، تولیدجوهر، ترکیبات کروم در صنایع متالورژی، آبکاری فل باشد.در سالهای اخیر می امریکا 1ملی یهاتیاولو

 8ده منجر به آلودگی ش ؛رودهای خوردگی در آب سرد بکار میشیشه و سرامیک، دباغی چرم و صنایع نساجی و بازدارنده رنگ،

 9در انسان زایی داشته و کروم خاصیت سرطان. ) 2013et alDhal ,.(ای روی سالمتی ایجاد کند و ممکن است خطرات عمده

 10زمن م در معرض کروم شش ظرفیتی به صورت برای کروم شش ظرفیتی است. قرار گرفتن هدف ارگان اصلیدستگاه تنفسی، 

 11استنشاقی، منجر به اثرات سوء بر دستگاه تنفسی از جمله سوراخ شدن و زخم سپتوم، برونشیت، کاهش عملکرد ریوی، ذات 

 12کروم شش ظرفیتی از طریق استنشاق یا  زیادشود . قرار گرفتن مزمن انسان در معرض سطوح الریه، و خارش و درد بینی می

 13تگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن و احتماالً خون تأثیر بگذارد. مواجهه پوستی با خوراکی ممکن است بر روی کبد، کلیه، دس

 2011et alSaha (. 14 ,.(کروم شش ظرفیتی ممکن است باعث درماتیت تماسی، حساسیت و زخم پوست شود 

 15که پایدارترین اشکال کروم  موجود است شش ظرفیتی و کروم صفر ظرفیتی، سه ظرفیتی سه حالت اکسیداتیوکروم عمدتاً در  

 16آب غالب در خاک و  و شش ظرفیتی ست، اشکال کروم سه ظرفیتیاز آنجایی که کروم صفر ظرفیتی شکل فلزی هستند.

 17که کروم در آب/خاک قرار می گیرد، دچار تغییرات مختلفی مانند اکسیداسیون، احیا، جذب، دفع، انحالل و هنگامی  هستند.

 18بسیار محلول pH دامنه وسیعی ازدر  بستگی دارد، کروم شش ظرفیتی pH به حاللیت کروم سه ظرفیتی. شودرسوب می

 19جذب کروم سه  .نداردوجود کروم به عنوان یک عنصر غیر ضروری برای گیاهان، مکانیسم خاصی برای جذب آن .است

 20های عناصر ضروری مانند سولفات توسط حامل یک فرآیند غیرفعال است، در حالی که جذب کروم شش ظرفیتی ظرفیتی

 21قادر است اثرات سمی متعددی بر گیاهان از جمله تغییرات در فرآیند جوانه زنی  این عنصر .)Oliveira, 2012(شود انجام می

 22شه، ساقه، برگ داشته باشد که در نهایت ممکن است بر تولید و عملکرد ماده خشک اثرگذار باشد و همچنین و کاهش رشد ری

 23تغییرات متابولیکی  .اثرات مضر بر فرآیندهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز، روابط آبی و تغذیه معدنی ایجاد کند

 24ن به دلیل تأثیر مستقیم کروم بر آنزیم ها و سایر متابولیت ها یا توانایی آن ناشی از قرار گرفتن در معرض کروم نیز در گیاها

 25                                                                         باشد که ممکن است منجر به استرس اکسیداتیودر تولید گونه های اکسیژن فعال می

 26 و DNAافزایش تولید فرایندهای اکسیداتیو منجر به  معیوب سازی ( 2005et alShanker  Oliveira, 2012 ,.) شود

RNA، 27پروتئین، کاهش زیست توده، مسدود کردن زنجیره تأمین مواد غذایی و در نهایت کاهش  ،پراکسیده شدن چربی 

 28شود، کروم  یخاک مواجه م یها ندهیاست که با آال اندام نیاول اهیگ شهیر .)2018et alptis Ra ,.( شودمیعملکرد گیاه 

 29 شهیرشد و تعداد ر میدر تنظ نیکروم همچن گذارد. یم ریتأث شهیخاک است که بر رشد و نمو ر یها ندهیآال نیاز مهم تر یکی

 30هو و  .(Wakeel and Xu, 2020) نقش دارد یفرع یها شهیر لیو تشک شهیر یموها ،یجانب شهیتوسعه ر ه،یثانو یها

 31  همکاران

                                           
1 Superfund priority list 
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(4., 201et alHou, ) 1 ار در بررسی اثر کروم بر سه گیاه گندم، ذرت و کاهو کاهش رشد ریشه در اثر افزایش غلظت کروم 

 2                                         ای در مطالعه .تر استحساسکروم سمیت  سایر گیاهان به بهمشاهده و عنوان کردند که گیاه کاهو نسبت 

 3تاثیر دو گونه کروم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی را برگیاه کاهو بررسی و با افزایش غلظت هر دو گونه ( Park, 2020)پارک 

 4نیزیم پتاسیم، کلسیم، م غلظتکاهش رشد برگ و ریشه همچنین کاهش در شرایط هیدروپونیک، به طور قابل توجهی کروم 

 5( در بررسی سمیت کروم بر چهار رقم کلزا، کاهش رشد هر  2015et alGill ,.گیل و همکاران ) و فسفر را مشاهده کرد.

 6 میآنز تیفعالو افزایش  (MDA) دیآلدئ ی( و مالون دROS) ژنیفعال اکس یونه هاافزایش تجمع گ ،چهار رقم مورد آزمایش

 7های سیبی آالکترون یکروسکوپیمطالعه منتایج  با ارائه را مشاهده کردند. همچنین شهیدر برگ و ر یدانیاکس یآنت یها

 8 ای که دیاس و همکاراندر مطالعه را تایید کردند.های مزوفیل برگ و نوک ریشه در اثر سمیت کروم فراساختاری در سلول

(Dias, et al., 2016)  9ظت غلرا کاهش داد و بر  اهیکه استرس کروم رشد گندنشان دادبا کاربرد مقادیر کروم برگیاه کاهو 

 10 یتزفتوسن یهاواکنش نیقند و همچن ،نیپروتئ قدار، مها، آنتوسیانینaکلروفیل  ،و برگ شهیدر ر یآهن و رو م،یزیمن م،یپتاس

 11  .ودندتر بکروم حساس تیبه سم نیکالوفتوسنتز نسبت به چرخه  ییایمیفتوش یندهایفرآ و داشت یمنف ریتأث

 12ظرفیتی پیشنهاد شده است. احیاء شیمیایی متداولترین روش مورد استفاده برای ف کروم ششذفرایندهای متفاوتی برای ح

 13ه ظرفیتی به کروم سالکترون( است که برای کاهش کروم شش ایعنوان پذیرآلی و معدنی )به هایبا احیاکنندهزدایی سمیت

 14رود؛ بعد از آن کروم سه ظرفیتی با هیدروکسیل واکنش داده و ترکیبات نامحلول و پایدار هیدروکسید کروم کار میظرفیتی به

 2017et al Li( . 15 ,.( دهدرا تشکیل می

 16ه به ک باشندبخش مهمی از مواد آلی طبیعی در خاک، رسوبات و آب میهای آلی هستند که الکترولیتپلی هااسید هیومیک

 17ل کربوکسیلیک، فنولیک، هیدروکسیهای های عملکردی مختلف مانند گروهگروه ور گسترده در همه جا و دارا بودندلیل حض

 18انایی و تو اندهای فلزی سمی نشان دادهتوجهی بر جذب یونتأثیر قابل ،های عاملی حاوی نیتروژن، گوگردو برخی از گروه

 19حذف و احیاء کروم  .) lbishri, 2014A andShaker( باشدتشکیل کمپلکس آنها از نظر زیست محیطی دارای اهمیت می

 20وصیف دو مکانیسم مستقیم وغیر مستقیم برای ت های پیشین گزارش شده است.در پژوهشومیکی یشش ظرفیتی توسط مواد ه

 21ماس . در مکانیسم مستقیم احیا، کروم شش ظرفیتی با تمطرح شده است هیومیکفرایند احیا کروم شش ظرفیتی توسط اسید 

 22ب، است متعاقبا روی سطح ماده جاذاحیا گردیده و کروم سه ظرفیتی احیا یافته ممکنهای دهنده الکترون در فاز مایع با گروه

 23مستقیم، کروم شش ظرفیتی روی بار مثبت سطح جاذب، جذب شده و به جذب شده یا در محلول باقی بماند. در مکانیسم غیر

 24و کروم  کروم سه ظرفیتی احیا شده ن بههای دهنده الکتروتوسط گروه هیومیککروم شش ظرفیتی متصل به اسید دنبال آن 

 25                                              باقیمانده، یا به داخل فاز محلول آزاد وی سطح جاذب از طریق کمپلکس شدن است رسه ظرفیتی ممکن

 26با منشاء کود گاوی، با  اسید هیومیکنشان دادند که  ) 2017et alWu ,.( وو و همکاران .) 2009et alJanoš ,.(گردد 

 27برای احیاء کروم شش ظرفیتی است. کربن فنلی  یدارای توانایی بهتر 2الکیل-اکسیژن داشتن مقدار بیشتر کربن فنلی و کربن

 28ش ظرفیتی شها، مواد احیاکننده کروم اسید هیومیکمانند الیگوساکارید و مونوساکارید موجود در الکیل، -اکسیژنو کربن 

 29با تاثیر مثبت بر رشد گیاه و غلظت  هیومیککاربرد اسید  ) 2006et alTüfenkçi ,.( توفنکسی و همکارانبه عقیده  هستند.

 30، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و کاهش عناصر سنگین مانند کروم، کبالت و اسید هیومیکعناصر غذایی مانند نیتروژن، 

 31تحت  ندمگ روی رنگدانه های فتوسنتزی ومیک و تاثیر آنیاسید ه کابرد مطالعه .گرددمی کاهوکادمیوم منجر به بهبود رشد 

                                           
2  O-alkyl C 
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 b 1و کلروفیل  aتنش کروم نشان داد که کاربرد سطوح مختلف کروم منجر به کاهش کاروتونوئید، کلروفیل کل، کلروفیل 

 2در گیاه در مقایسه با  3(MDA)آلدئید دیمقدار مالون و a/bنسبت کلروفیل  ،ومیکیاسید ه سطوح گردید و با افزایش

 3منجر  وده کهب تنظیم فعالیتهای فتوسنتزی در هیومیکاسید  نقش هنشان داد، افزایش یافت که هیومیکتیمارهای بدون اسید 

 et alRaptis ( 4 ,. رپتیس و همکاران .)Akcin and Akcin, 2019( ه استبه کاهش اثرات سوء تنش کروم در گیاه شد

 5علت این امر را  مشاهده کردند ولئوناردیت کاربرد ماده آلی  را با تجمع کروم در شاخساره و ریشه گیاه کاهو کاهش2018(

 6عنوان  ئوناردیتل کاربرددر اثر کروم به کاهو از طریق احیاء کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی  یکاهش قابلیت دسترس

 7 سزاییبهاین محصول از اهمیت سالمت به مصرف زیاد کاهو به صورت تازه خوری در سبد غذایی جامعه،  با توجه. کردند

 8گی و چگونکروم  بهدر خاک آلوده  هیومیکح اسید وسط تاثیر ارزیابیپژوهش حاضر با هدف باشد. بنابراین می برخوردار

 9 ساقه، برگ،خشک  هایوزن . وسی مشهد انجام شدددانشگاه فردر گلخانه تحقیقاتی  روم،کبه سمیت و جذب گیاه  واکنش

 10گیری زهاندا هو ریش شاخساره، فاکتور انباشت در و همچنین فاکتور انتقالگیاه وراکی و ریشه در قسمت خکروم ریشه و غلظت 

 11 گردید.

 12 

 13 مواد و روشها: 

 14گاه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشتحقیق در قالب طرح کامال تصادفی )فاکتوریل( و با کشت گیاه کاهو این 

 15متری جمع آوری و هوا خشک شده و از الک سانتی 30از عمق خاک  .انجام شد با سه تکرارو  (1396)مهر فردوسی مشهد 

 16 بافت خاک به روش هیدرومتریشده است.  ارائه( 1در جدول ) خاک عبور داده شد. خصوصیات شیمیایی و فیزیکیمتری میلی 2

)Bouyoucos, 1962(، مواد آلی  درصد)1934 Walkley and Black,(  17                                 و مقدار کربنات کلسیم 

 18در گل  Bremner, 1996(، pH )نیتروژن کل به روش کجلدال .ندتعیین شد )Loeppert and Suarez, 1996( معادل

 19غلظت  .(4Richards, 195) دگیری شمطابق روشهای معمول اندازهاشباع و قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع 

 20کروم و سایر و مقادیر قابل استفاده  (Ma, 2001 and Chen) عناصر سنگین کل در خاک با استفاده از روش تیزاب سلطانی

 21و  25با توجه به سه سطح )صفر،  .شد ) 1998et alQuevauviller ,.( گیریعصاره DTPAعناصر در خاک با استفاده از 

 22های کروم و محلول در هر لیتر آب مقطر حل  7O2Cr2Kخاک( کروم مقدارهای مشخصی از نمک بر کیلوگرم گرممیلی 50

 23پالستیکی ریخته شده و بر حسب تیمارها، از محلول پایه در کیسه های نمونه های خاک  .سازی شدنددر سه سطح آماده

 24تا به هفته در رطوبت ظرفیت زراعی نگهداری شده  8و به مدت ، به طور کامل مخلوط کروم برداشته شده و به خاکها اسپری

 25، تهیه و به خاک اضافه بر پایه درصد د هیومیک نیز به مقدار مشخص وتیمارهای اسی. ( ,201et alWang ,.9) برسدتعادل 

 26                                                                                         ی ساالدی کاهوسه عدد نشاء پنج کیلویی منتقل گردید. های شده و پس از مخلوط کردن به گلدان

 27 گیاهان در فواصل .کشت شدرقم سیاهو از قبل آماده سازی شده در خاک  )longifolia L. var. Lactuca sativa( رومی

 28سانتیمتر  1از  در هر گلدان، گیاههر سه  روز از تاریخ کشت، 100بعد از گذشت . ندزمانی معین با مقادیر یکسان آبیاری شد

 29های برگ، ساقه و ریشه قسمت. ندنمونه های گیاهی جمع آوری و با آب مقطر شسته شد گردید.باالی سطح خاک قطع 

 30های خشک شده از آن نمونه در اون خشک گردید. بعد تا رسیدن به وزن ثابت درجه سانتیگراد 65-70و در دمای سازی جدا

 31لریک با روش هضم اسید نیتریک/پرک شاخسارههای گیاهی ریشه و نمونه .ندبرای هضم و آنالیز آماده شد ، الک وآسیاب توزین،

                                           
3 malondialdehyde 
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 1با های خاک های گیاه و در عصارهکل در عصارهغلظت کروم  .( 2006et alBanks,.)شد عصاره گیری  برای کروم کل

 2  شده ICP-OESاستفاده از دستگاه 

 3 

 4 شیمیایی خاک مورد مطالعهی و خصوصیات فیزیک -1جدول 

Table 1- Physicochemical properties of the soil sample 5 

 خاکویژگی 
Soil properties 

 ویژگی خاک Value مقدار
Soil properties 

 Value مقدار

      بافت خاک   

Textural class 

Sandy Loam گرم برکیلوگرم( )میلی قابل استفاده  پتاسیم 
Available K (mg kg-1)                  

161 

                          واکنش خاک

pH 

 گرم برکیلوگرم()میلی کروم کل 71/7
)            1-Total Cr (mg kg   

195/0 

 هدایت الکتریکی

ECe (dS m-1)        

       گرم بر کیلوگرم(میلی (آهن کل 42/1

)1 -Total Fe (mg kg  

2458 

  کربن آلی

Organic C (%)  

            گرم بر کیلوگرم()میلی کل منگنز 48/0

 )1 -Total Mn (mg kg 

1/42 

   کربنات کلسیم

CaCO3 (%)                                 

  گرم بر کیلوگرم()میلی دسترسقابل  کروم 2/15

)1-mg kgCr (extractable  -DTPA 

013/0 

 نیتروژن کل

Total nitrogen (%) 

  گرم بر کیلوگرم()میلی دسترسقابل  آهن 03/0

DTPA- extractable Fe (mg kg-1)              

7/12 

 قابل دسترس  فسفر
)  1-Available P (mgkg 

  گرم بر کیلوگرم()میلی دسترسقابل  منگنز 6/10

DTPA- extractable Mn (mg kg-1)             

26/40 

 6 

 7های زیر محاسبه از فرمول 4FAB انباشت زیستیفاکتور فاکتور انتقال و . گردیدقرائت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی 

 8  شد. 

 9 

 ( گرمکیلو غلظت کروم در   شاخساره(میلیگرم بر 

 ( گرمکیلو غلظت کروم در ریشه(میلیگرم بر 
=  10 فاکتور انتقال

  غلظت کروم در شاخساره(میلیگرم بر کیلوگرم)

( گرمکیلو   غلظت کروم در خاک(میلیگرم بر 
=  11 فاکتور انباشت زیستی شاخساره

  غلظت کروم در  ریشه(میلیگرم بر کیلوگرم)

( گرمکیلو   غلظت کروم در خاک(میلیگرم بر 
=  12 فاکتور انباشت زیستی ریشه 

 13 

                                           
4Bioaccumulation Factors 
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 1                 های هر تیمار بر اساس آنالیز واریانسمقایسه میانگین. انجام شد JMP8افزار ها با استفاده از نرمتجزیه آماری داده

(Way ANOVA-Two ) دار معنیحداقل تفاوت مطابق و(LSD )5 .2 انجام شد 

 3 

 4 نتایج و بحث:

 5 

 6 وزن خشک گياه )برگ، ساقه، ریشه و شاخساره(

 7نشان داد که کاربرد سطوح کروم و اسید ریشه کاهو  شاخساره و ، ساقه،نتایج حاصل از تجزیه واریانس زیست توده برگ

 8مه برهمکنش این دو، در هدار داشت و تاثیر معنیء مختلف گیاه )برگ، ساقه، شاخساره و ریشه( اجزاءبر وزن خشک  هیومیک

 9 . (2جدول ) دار بودغیر از ساقه، معنیموارد به

 10 25در کاهو، مصرف دار کاهش یافته است. معنی طوربهبا افزایش سطوح کروم در خاک وزن خشک برگ، شاخساره و ریشه 

 11 ،(1شکل ) %194و  %83برگ به ترتیب معادل  میانگین وزن خشک هشموجب کا خاک بر کیلوگرمکروم گرم میلی 50و 

 12 نسبت به  %92و  %56ریشه به ترتیب معادل  وزن خشک ،(3شکل ) %219و  %101شاخساره به ترتیب معادل  وزن خشک

 13 برگ بیشتر از ریشه و در شاخساره بیشتر از برگ تودهستیزاین آالینده در کاهش  ریتأثرسد به نظر می (.2شکل ) ندشاهد شد

 14 

 15  کاهو، ریشه و شاخساره بر وزن خشک برگ، ساقهاسید هیومیک، کروم و  تجزیه واریانس اثر سطوح - 2جدول

Table 2- Analysis of variance of the effect of Cr and humic acid levels on leaf, stem, shoot and 16 
root dry weight in lettuce 17 

 منابع تغييرات
Source of variance 

 درجه آزادی
df 

 وزن خشک 
Dry weight  

 

 

  
 برگ
Leaf 

 ساقه

Stem 

 شاخساره
Shoot 

 ریشه
Root 

 کروم
Cr 

 

2 21.3 ** 2.62 ** 38.6 ** 

 

0.3234 ** 

 اسید هیومیک
Humic acid 

 

2 1.77 ** 0.0417 ** 2.23 ** 

 

0.0374 ** 

اسید هیومیک کروم *  

Cr * Humic acid 

 

4 0.413 ** 0.0008 ns 0.441 ** 

 

0.0078 * 

 خطا

Error 

 

18 

 

0.057 0.0069 0.048 

 

0.0024 

 ضریب تغییرات

CV  )%(  

 
7.22 8.24 5.61 8.83 

ns  ، 18 .دهندبودن در سطح پنج و یک درصد را نشان می دار¬معنیی و دار ¬معنی* و ** به ترتیب عدم 
ns, * and  ** represent non-significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively 19 

                                           
5 Least Significant Difference 
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 1 

 2 
 3 

 4با حروف یکسان  هایستون. در هر گلدان( گیاه 3)بر وزن خشک برگ کاهو  اسید هیومیککروم و اثر سطوح  -1شکل 

در سطح پنج درصد ندارند. دارمعنیتفاوت   5 

Figure 1 -Effect of Cr and humic acid levels on leaf dry weight (g pot-1) of Lettuce (3 plants in 6 
pot). Bars with the same letter are not significantly different (p < 0.05). 7 

 8 

.  9 
 10 

 11با حروف یکسان  هایستون. گیاه در هر گلدان( 3) کاهو ریشهبر وزن خشک  اسید هیومیک کروم و اثر سطوح -2شکل 

در سطح پنج درصد ندارند. دارمعنیتفاوت   12 

a

c

d

a

c

d

a 

b

c

0

1

2

3

4

5

6

Cr 0 Cr 25 Cr 50

HA  0

HA 5%

HA 10%
گ 

 بر
ک

خش
ن 

وز
(

رم
گ

ان
لد

 گ
در

) L
ea

f 
d

ry
 w

ei
g
h
t 

(g
 p

o
t-1

)

a

de

e

a

cd

de

a

b
bc

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Cr 0 Cr 25 Cr 50

HA  0

HA 5%

HA 10%

شه
 ری

ک
خش

ن 
وز

(
رم

گ
ان

لد
 گ

در
) R

o
o

t 
d

ry
 w

ei
g
h
t 

(g
 p

o
t-1

)

کروم در خاک غلظت  

Cr concentration in soil (mg kg
-1

) 

کروم در خاک غلظت  

Cr concentration in soil (mg kg
-1

) 



 

10 

 

Figure 2 -Effect of Cr and humic acid levels on root dry weight (g pot-1) of Lettuce (3 plants in 1 
pot). Bars with the same letter are not significantly different (p < 0.05). 2 

  3 
 4با حروف یکسان  هایستون. گلدان(گیاه در هر  3)کاهو  شاخسارهبر وزن خشک  اسید هیومیک کروم و اثر سطوح -3شکل 

در سطح پنج درصد ندارند. دارمعنیتفاوت   5 

Figure 3 -Effect of Cr and humic acid levels on shoot dry weight (g pot-1) of Lettuce (3 plants in 6 
pot). Bars with the same letter are not significantly different (p < 0.05). 7 

 8 

 9 
 10در  دارمعنیبا حروف یکسان تفاوت  های. ستونگیاه در هر گلدان( 3) کاهو ساقهبر وزن خشک کروم اثر سطوح  -4شکل 

 11 سطح پنج درصد ندارند.

Figure 4 -Effect of Cr levels on stem dry weight (g pot-1) of Lettuce (3 plants in pot).  12 
Bars with the same letter are not significantly different (p < 0.05). 13 
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 1 
 2با حروف یکسان تفاوت  های. ستونگیاه در هر گلدان( 3) کاهو ساقهبر وزن خشک  هیومیکاسید  سطوحاثر -5شکل 

در سطح پنج درصد ندارند. دارمعنی  3 

Figure 5 -Effect of humic acid levels on stem dry weight (g pot-1) of Lettuce (3 plants in pot). 4 
Bars with the same letter are not significantly different (p < 0.05). 5 

 6 

 7بر کیلوگرم کروم مربوط به شاخساره گیاه بوده  گرممیلی 50نسبت به شاهد، در سطح  ریتأثو ریشه بوده است. بیشترین میزان 

 8                             کاهو و گندممنجر به اختالل در رشد و نمو ، قرار گرفتن گیاهان مختلف در معرض افزایش غلظت کروم است.

 9                                      یفتوسنتز یندهایکروم با فرآ .( 2015et al Ali; ., 2015et alGill ; ., 2016et alDias ,.) گرددمی

)., 2016et alDias ( تداخل دارد یجذب آب و مواد معدن سمیمکان ،تنفس )., 2013et alSingh (.  10همچنین سمیت کروم 

 11 رشد ریشه اعم از طول، حجم و تعداد نوک، ) 2016et alMa ,.(منفی بر بیوسنتز رنگدانه  ریتأثتوان با در گیاهان را می

)., 2019et alZhao (  ریشه  نوک مزوفیل برگ و یهاسلولدر  فراساختاریهای آسیبو)., 2015et alGill (  12مرتبط 

 13 تولید جهیر نتدو  هیثانو ویداتیاسترس اکس جادیا منجر به اهیگ تیفراتر از سطح سم یاهیگ یهاتجمع کروم در بافت دانست.

 14                                شودیم یدانیاکسیآنت یهاتیفعال رییو تغ یدیپیل ونیداسی، پراکسROS ژنیفعال اکس یهاگونه حد از شیب

)., 2017et alShahid (. 15لوین، های چرخه کاساختار کلروپالست، مهار انتقال الکترون و تأثیر کروم بر آنزیم یختگیرهمبه 

 2005et al Shanker(.  16 .(باشد می توضیحی برای کاهش نرخ فتوسنتز

 17درصد  10و  5 سطح افزایش کاهو نشان داد که شهیوزن خشک برگ، شاخساره و ر بر هیومیک اسید سطوح ساده اثر

 18 %11، وزن خشک شاخساره را به ترتیب معادل (1شکل ) %34و  % 4/9ترتیب معادل برگ را به ، وزن خشکهیومیکاسید

 19 ریتأثرسد . به نظر مینسبت به شاهد افزایش دادند (2شکل ) %29و  % 3/7و وزن خشک ریشه را معادل  (3شکل ) %32و

 20 . باشدمیشه بر افزایش زیست توده هوایی بیشتر از زیست توده ری هیومیکاسید
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 1خاک، وزن  لوگرمیکروم بر ک گرم یلیم 50و  25با افزایش سطوح داد که سطوح کروم بر زیست توده ساقه نشان  اثر ساده

 2(. همچنین با افزایش اسیدهیومیک 4شکلنسبت به شاهد داشت ) %355و  %207 معادل ترتیبدار بهخشک ساقه کاهش معنی

 3 10و  5(؛ که سطوح 5شکلدار نشان داد )افزایش معنی %21و  %19معادل  بیبه ترت وزن خشک ساقه درصد 10و  درصد 5

 4 دار نداشتند.درصد اسیدهیومیک باهم اختالف معنی

 5 که اسید هیومیک تأثیر سوء کروم بر رشد کاهو را کاهش داد، به اثر متقابل کروم و اسیدهیومیک نشان دادند نتایج ارائه شده 

 6منجر به کاهش وزن خشک برگ، شاخساره و  کیومیه دیاس + سطح صفر گرم کروم برکیلوگرممیلی 50طوری که سطح 

 7                کروم بر گرم یلیم 50سطح  شده و (0HA0 Cr)نسبت به تیمار شاهد  %138و  %360،  %327ترتیب معادل ریشه به

 8                    درصد نسبت به تیمار شاهد %104و  %249، %235 معادلترتیب اسید هیومیک، این کاهش را بهدرصد  5 +لوگرمیک

(5HA0 Cr )9 %53و  %131، %106درصد اسید هیومیک این کاهش را به  10سطح +  لوگرمیکروم برک ی گرملیم 50سطح  و 

 10در اثر کاربرد اسید  گیاه، اجزاءدر همه  کاهش اثر بازدارندگی کرومرسد به نظر می. رساند (10HA0 Cr)نسبت به شاهد 

 11                    لوگرمیکروم بر ک گرمیلیم 25 طوری که با کاربردبه باشددر سطوح بیشتر کروم بیش از سطوح کمتر کروم  هیومیک

 12گرم کروم بر یلیم 50در سطح و %2/71و  %5/19بترتیب وزن خشک برگ  ،درصد 10و درصد  5اسید هیومیک  + خاک

 13اسید افزایش  .(1شکل) یافتافزایش  (Cr50 HA0و  Cr25 HA0)هر یک نسبت به شاهد  %110و  %29 ترتیبهب لوگرمیک

 14 %67 و %22 ترتیبهبرا  خشک شاخساره خاک وزن لوگرمیگرم کروم بر ک یلیم 25در سطح  درصد 10درصد و  5هیومیک 

 Cr50 15) شاهدنسبت به  %104و  %35 ترتیبهب لوگرمیگرم کروم بر ک یلیم 50 در سطح و (Cr25 HA0نسبت به شاهد )

HA0 )16 ،درصد 10درصد و  5خاک + اسید هیومیک  لوگرمیگرم کروم بر کیلیم 25سطح  درهمچنین  .(3شکل) افزایش داد 

 17به ترتیب  لوگرمیگرم کروم بر ک یلیم 50و در سطح ، (Cr25 HA0نسبت به شاهد ) %50و  %14ترتیب ریشه بهوزن خشک 

 18مختلف گیاه در هر  اجزاء. بیشترین میزان وزن خشک (2شکل) یافتافزایش  (Cr50HA0) شاهدبه نسبت  %57و  17%

 19. اسید هیومیک در هر تیمار کروم مشاهده شد کاربرد درصد و کمترین مقدار، بدون 10سطح کروم، با کاربرد اسید هیومیک 

 20رفت که در گ توان نتیجهمختلف کاهو، می اجزاءدر  در اثر کاربرد اسیدهیومیک همچنین با مقایسه درصد افزایش زیست توده

 21کارگیری و به کاهش جذب باشد.میریشه بیشتر از افزایش زیست توده هوایی بر  اسید هیومیک بخشی اثرشرایط تنش کروم، 

 22در پژوهشی  .( 2005et alShanker ,.(باشد می اهانیگ یبر رو یفلزات سم اثرات مهم شناخته شدهاز  یکمواد غذایی ی

 23 مصرفو کم  مصرفغذایی پر  عناصربرخی از غلظت  ، کاهشکاربرد کرومدر اثر ، ) 2016et alDias ,.( همکاران دیاس و

 24ها، مقدار رنگدانه بر ،میو پتاس یرو م،یزیآهن، مناختالل در جذب عالوه بر کروم  که عنوان کردند گزارش و در کاهورا 

 25الوین به فرآیندهای فتوشیمیایی فتوسنتز نسبت به چرخه کای فتوسنتزی تأثیر منفی دارد. هپروتئین، قند و همچنین واکنش

 26 یوامل مهماز ع یکیتنش کروم  .است بازدارندگی کروم شش ظرفیتی یفتوسنتز هدف اصله و تر بودروم حساسسمیت ک

 27اثر  .باشدمی مؤثری میآنز تیو فعال 6فسفری شدن نوری ، انتقال الکترون،2CO تیتثب بر ریتأثطریق است که بر فتوسنتز از 

 28در شش ظرفیتی از کروم  یناش یهایناهنجار لیبه دل تواندیم زین تحریک انتقال انرژیکروم بر فتوسنتز و  یهاونی یکل

 29نشان دادند که  )Akcin and Akcin, 2019( اکسین و اکسین. )2005et al Shanker .( فراساختار کلروپالست باشد

 30سید گردید و با افزایش ادر گیاه گندم  bو  aکلروفیل  کلروفیل کل،کاربرد سطوح مختلف کروم منجر به کاهش کاروتونوئید،

                                           
6 photophosphorylation 
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 1 ، افزایشهیومیکدر گیاه در مقایسه با تیمارهای بدون اسید  7( MDA)آلدئید دیمقدار مالون و a/b، نسبت کلروفیل هیومیک

 2 یاه شد.کاهش اثرات سوء تنش کروم در گبا تنظیم فعالیتهای فتوسنتزی منجر به  هیومیکیافت که نشان داد کاربرد اسید 

 3بر مقادیر عناصر  هیومیکبا بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید  ) 2006et alTüfenkçi ,.( توفکنسی و همکاران همچنین

 4نگین کاهش عناصر سبا  هیومیککردند که کاربرد اسید سنگین و رشد گیاه کاهو در خاکهای آلوده به لجن فاضالب عنوان 

 5  مانند کروم، کبالت و کادمیوم منجر به بهبود رشد گیاه کاهو گردید.

 6 

 7 و ریشه شاخسارهغلظت کروم در 

 8 شاخسارهت و فاکتور انباشفاکتور انتقال ، و ریشهدر شاخساره  غلظت کروم براسید هیومیک، کروم و  تجزیه واریانس اثر سطوح

 9کاربرد سطوح مختلف اسید اثر همچنین  دار بود.معنیم، بر پارامترهای ذکر شده کرو ریتأثنشان داد که  در کاهو و ریشه

 10تی فاکتور انباشت زیس غیر ازدر همه موارد . اثر برهمکنش کروم و اسیدهیومیک نیز، بوددار هیومیک بر همه این موارد معنی

 11 (. 3جدولدار بود )معنی شاخساره

 12 و شهیر در کروم غلظتمیانگین غلظت کروم در شاخساره و ریشه کاهو نشان داد که با افزایش سطوح کروم در خاک، 

 13گرم کروم بر کیلوگرم، میلی 50(. در سطح صفر اسید هیومیک + 4جدول به طور قابل توجهی بیش از شاهد بود ) اهیگ شاخساره

 14گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه رسیده میلی 330به  051/0و در ریشه از  7/37به  0016/0غلظت کروم در شاخساره از 

 15                                                                              کروم در ایش غلظت کروم در اثر آالیندگیافزدر پژوهش های پیشین،  است.

 2016et alDias  ;., 2018et alRaptis  ;2020 ,Park; 1202 ,.et alu Christo(                                                          16 ,.) کاهو

 17 گزارش شده است.  ( 201et alJahanbakhshi ,4)اسفناج  و et al (Christou., 2021( گوجه فرنگی

 18همچنین افزایش سطوح اسیدهیومیک دار کاهش یافت. به طور معنی روم شاخسارهیومیک، غلظت کاسیدهسطوح  افزایشبا 

 19ت کروم را در شاخساره به ظدرصد اسیدهیومیک، غل 10و  5افزایش سطوح دار غلظت کروم ریشه شد. موجب افزایش معنی

 20کروم  غلظتمربوط به  یهاداده .(4جدول ) .افزایش داد نسبت به شاهد %92و  %81کاهش، و در ریشه  %83و  %18ترتیب 

 21به  یترانباشته شده است و تنها بخش کوچک هاشهیجذب شده در ر عنصر قسمت اعظمکه  ندکاهو نشان داد یهادر بافت

 22های هوایی در اندام وم در ریشه نسبت بهپیشین تجمع بیشتر کرهای در پژوهش (.4جدول منتقل شده است ) اندام هوایی

 23های کروم در مکان احتماالً است. شدهگزارش )2013et alAlashti -Rahimi ,. (اسفناج و ( 2018et alRaptis ,.)کاهو 

 24  یهاکروم در واکوئلتحرکی یب ن،یبنابراشود دیواره سلولی ریشه جذب می (-COO-عنوان مثال، )بهخارج سلولی با بار منفی 

 25 8یجداساز لیبه دل تواندیم ییهوا یهاکروم به اندام فیانتقال ضع .) 2018et alSinha ,.( رخ داده است شهیر یهاسلول

 26 یت سم ی بهطبیعپاسخ  کی احتماالً سمیت عنصر را در گیاه کم کند وباشد تا  شهیر یهاسلول یهاکروم در واکوئل شتریب

 Sauerbeck ;2019 ,.et alRiaz (. 27, 1991( باشدیم اهیگعناصر سنگین در 

                                           
7 malondialdehyde 
8 sequesterization 
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 1نسبت دریافت کردند  درصد اسید هیومیک 10و  5تیمار  که گیاهانی در شاخسارهکروم غلظت رفت که انتظار می گونههمان 

 2 25درصد اسید هیومیک و کاربرد سطح  10 درصد و 5افزودن سطوح که با  یاگونهبه ؛نشان دادند دار¬معنیکاهش  به شاهد

 3 بر گرم میلی 3/11و  7/14( به ترتیب به Cr25HA0در شاهد ) 8/17از  شاخسارهدر ر کیلوگرم، غلظت کروم گرم کروم بمیلی

 4گرم کروم برکیلوگرم، غلظت این عنصر در میلی 50باشد و با کاربرد سطح کاهش می %58و  %21رسد که معادل کیلوگرم می

 5 %94و  %17رسد که معادل گرم برکیلوگرم میمیلی 6/24و  8/40( به ترتیب Cr50HA0برای شاهد ) 7/47شاخساره از 

 6ریشه داشت  دار بر غلظت کروم(. در ریشه کاربرد این اصالح کننده اثر مثبت و معنی4جدول ) باشد.کاهش غلظت می

 7برای شاهد  114کروم برکیلوگرم، غلظت کروم را از  گرممیلی 25 درصد اسید هیومیک در سطح 10و  5ای که کاربرد گونهبه

(Cr25HA0 به ترتیب به )8باشد، هرچند بین افزایش می %36و  %26گرم بر کیلوگرم افزایش داد که معادل میلی 154و  143 

 9گرم کروم بر کیلوگرم خاک، میلی 50دار وجود نداشت؛ و در سطح ومیک تفاوت معنیدرصد اسیدهی 10درصد و 5سطوح 

 10رسد که گرم برکیلوگرم وزن خشک میمیلی 368و  332ترتیب به ( بهCr50HA0برای شاهد ) 291غلظت کروم در ریشه از 

 11 باشد.افزایش می %26و  %14معادل 

 12کمترین  و بر کیلوگرم(گرم میلی 7/47) اسید هیومیک کروم و بدون مصرف 50در تیمار  شاخساره بیشینه غلظت کروم در

 13در ریشه بیشترین غلظت کروم                                 .مشاهده شد اسید هیومیک درصد 10با مصرف کروم،  مقدار کروم در هر تیمار

 14 در درصد اسیدهیومیک مشاهده شد. 10د گرم کروم و با کاربرگرم برکیلومیلی 50گرم بر کیلوگرم( در تیمار میلی 368)

 15 

 16 در وزن خشک( بر کیلوگرمگرم )میلی بر ، غلظت کروماسید هیومیک، کروم و  تجزیه واریانس اثر سطوح - 3جدول

 17 در کاهو و ریشه شاخسارهو فاکتور انباشت فاکتور انتقال ، و ریشه شاخساره

Table 3- Analysis of variance of the effect of Cr and humic acid levels on Cr concentration in 18 
shoot and root, translocation factor and shoot and root bioaccumulation factor (mean square) in 19 

lettuce 20 
 

درجه 

 آزادی
 

df 

Means of Squares 

 منابع تغييرات
 

Source of 

variance 

 غلظت کروم

 
Cr concentration 

 

 فاکتور انتقال
 

Translocation 

factor 

شاخساره فاکتور انباشت  

Shoot 

Bioaccumulation 

factor 

ریشه فاکتور انباشت  
Root 

Bioaccumulation 

factor 

 
 

 شاخساره

  Shoot 

 ریشه    
   Root 

   

 کروم
Cr 

 

2 3250 ** 

 

247803 ** 
0.0203 ** 13.0 ** 

 

819 ** 

هیومیکاسید   

Humic acid 

 

2 228 ** 

 

3502 ** 

 

0.0080 ** 

 

0.415 ** 

 

130 ** 

اسید هیومیک کروم *  

Cr * Humic acid 

     

4 113 ** 

 

1134 * 

 

0.0022 ** 

 

0.163 ns 

 

25.4 ** 

 خطا

Error 

 

18 10.4 

 

273 

 

0.0001 

 

0.058 

 

2.36 
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 ضریب تغییرات

CV  )%(  

  

12.7 

 

8.75 

 

8.61 11.3 8.60 

ns 1 .دهندبودن در سطح پنج و یک درصد را نشان میدار معنیو  یداریمعن، * و ** به ترتیب عدم 
ns, * and  ** represent non-significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively 2 

 3سطوح اسید هیومیک بر مقدار کروم در ریشه، شاخساره و فاکتور انتقال، فاکتور انباشت زیستی شاخساره و  ریتأث– 4جدول 

 4 ریشه کاهو تحت آلودگی کروم

Table 4 -Effect of humic acid levels on shoot and root Cr content (mean) (mgkg-1) translocation 5 
factor, shoot and root bioaccumulation factor of Lettuce under Cr contamination 6 

  Cr (mg kg-1(کروم  

 اسيد هيوميک
Humic acid (%) 

  0  25                       50 

0 5 10 0 5 10 0 5 10 

شاخسارهغلظت کروم در   
Shoot Cr concentration 

(mg kg-1) 0.0016 e 0.0016 e 0.0017 e 17.8 d 14.7 de 11.3 e 47.7 a 40.8 b 24.6 c 

 غلظت کروم در ریشه

Root Cr concentration 

(mg kg-1) 0.049 f 0.051 f 0.052 f 113 e 143 d 154 d 291 c 332 b 367 a 

 فاکتور انتقال
Translocation factor 0.032 e 0.032 e 0.032 e 0.156 a 0.103 c 0.073 d 0.164 a 0.122 b 0.067 d 

 فاکتور انباشت ریشه
Root bioaccumulation 

factor 3.85 f 3.90 f 4.83 f 14.4 e 18.8 cd 24.3 b 16.9 de 20.4 c 28.5 a 

 7  (P ≤ 0.05).  ندارند یداریتفاوت معن LSDحرف مشترک هستند، طبق آزمون  کی یکه دارا یری، مقاددر هر ردیف
In each row, values having a common letter are not significantly different (P ≤ 0.05) according to LSD test. 8 

 9 
 10                                                                                      شده گزارشان مختلف گیاه در و کروم اسید هیومیک با مصرف کاهش اثرات سمیت کرومهای پیشین پژوهش

 11ترین توضیح برای منطقی. )et alKalčíková  ;2018 ,.et alYoshinaga  ;Akcin and Akcin, 2019., 2016 (است

 12  از احیاءکروم شش ظرفیتی ایجاد شدهی تیظرفسه این است که اکثر کرومهیومیک اسید  کم کروم در حضور قابلیت دسترسی

 13عالوه بر این، جذب کروم در ریشه گیاه به گونه  .کمپلکس شده و برای جذب گیاه در دسترس نیست هیومیکاسید  توسط

 14های سلولی جذب های تبادل کاتیونی دیوارهغیرفعال با انتشار ساده در مکان طوربه یتیظرفسهکروم  ؛کروم بستگی دارد

 15  فعال )با هدایت متابولیکی( توسط ناقالن سولفات طوربه شش ظرفیتی کروم کهیدرحال؛ )2013et al Singh ,.( شودمی

 et alShanker .(  16., 2005(شود تبدیل می یتیظرفسه بالفاصله به کروم شش ظرفیتی ، کرومهاشهیر و درون شودحمل می

 17کاهو تحت تنش کروم و در  روی خاک آهکی و گیاه )2018et alptis Ra ,.(که رپتیس و همکاران  یاگلخانهدر پژوهش 

 18 عنوانبه -باشدمی هیومیکباالی اسید  دارای مقادیرکه گونه اکسید یافته لیگنیت بوده و  -9حضور مقادیر متفاوت لئوناردیت

                                           
9 leonardite 
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 1دند که و عنوان کرمشاهده مقدار لئوناردیت  بیشترین افزودنبعد از  راکمترین مقدار کروم در شاخساره  ؛ماده آلی، انجام دادند

 2مواد آلی مانند لئوناردیت،  افزودن دهددرصد کاهش داد که نشان می 92کاربرد ماده آلی تجمع کروم در شاخساره کاهو را 

 3 ین طریق موجب کاهشاعنوان دهنده الکترون در واکنش احیاء کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی عمل کرده و ازبه

 4 .بلیت دسترسی کروم به کاهو گردیدقا

 5و لجن  هیومیکمتفاوت اسید  یهاغلظتکار بردن  با به ) 2006et alTüfenkçi ,.( در پژوهشی که توفنکسی و همکاران

 6 کمو  مصرفپر ییعناصر غذابهبود رشد و جذب  در گیاه کاهو - باشدمی باالی عناصر سنگین که حاوی مقادیر -فاضالب

 7یمیایی خاک بیوش یهاتیفعالو افزایش  منیزیم در برگ کاهو، فسفر و پتاسیم غلظت آهن، کلسیم و تروژنیمانند نمصرف 

 8 هتروتروف یهایرباکتتعداد بر  احتماالًاسید هیومیک  را مشاهده کردند. مانند تنفس، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن

 9 یهاکروبیبر م کیومیه یدهایآن اس قیکه از طر یسمیمکان ای دارد وقابل مالحظه ریتأث در خاک 10های نیتریفایرو اتوتروف

 10                                        یمغذ موادبه  یسلول یغشا یرینفوذپذ شیشامل افزا طورعمدهبهممکن است  ،اثرگذار هست خاک و گیاه

 11نشان  متفاوت منشأبا های اسید هیومیکبا بررسی  )2017et al Wu ,.( وو و همکاران. )1996et al Valdrighi ,.( باشد

 12شش ظرفیتی  کروم اءیاحالکیل دارای توانایی بهتر برای -با مقادیر بیشتر کربن فنلی و کربن اکسیژن اسید هیومیکدادند که 

 13کروم  ها مواد احیاکنندهاسید هیومیک مانند الیگوساکارید و مونوساکارید موجود در ،الکیل-اکسیژن است. کربن فنلی و کربن

 14 . هستند یتیشش ظرف

 15                     نسبت سمیبه سه مکان توانیمرا  یاز افزودن مواد آل یخاک ناش شش ظرفیتیکروم  11تثبیت شیخالصه، افزا طوربه

 16 هاسمیکروارگانیم یستیز احیاء (2 الکتروندهنده ابع با ارائه من یتیظرفسهکروم به  کروم شش ظرفیتی یستیز ریغ احیاء( 1داد: 

 17 یشود. برایم کروم شش ظرفیتی احیاءکس خاک باعث ارد پتانسیلمقدار ( کاهش 3و اند حریک شدهت توسط بستر کربن که

 18از  ینغموجود در این مواد که  یعامل یها که گروهشود  ی احیاءتوسط مواد آل میمستق طوربه تواندمی کروم شش ظرفیتی

 19 ش ظرفیتیکروم ش احیادر  ی( نقش مهمیدیو آلدئ لیکربوکس ل،یدروکسیه ،یفنول یهاگروه، مثالعنوانبه) هستند الکترون

 20 نیز رومک کردن توانند در کمپلکسیم، کروم شش ظرفیتی احیاء یالکترون برا اهداکنندهکه عالوه بر داشتن نقش  ددارن

 21عنوان  هیومیککروم شش ظرفیتی توسط اسید  12چهار مرحله برای مکانیسم ماندگاری .) 2021et alYang ,.( شرکت کنند

 22 شش ظرفیتی( کمپلکس شدن کروم 2 اسید هیومیکروی سطح  شش ظرفیتی( جذب الکتروستاسیک کروم 1: شده است

 23( کروم 4ید ساکارتوسط فنل و پلی یتیظرفسهکمپلکس شده به کروم شش ظرفیتی  ( احیاء کروم3توسط کربوکسیل و استر 

 24در  مؤثرهای عاملی این گروه .) 2017et alZhang ,.( شودهای کربوکسیل کمپلس میتوسط گروه اشدهیاح ظرفیتیسه 

 25طبی های عملکردی قبا گروه اسید هیومیکناحیه آروماتیک  .اندشدهدر ناحیه آروماتیک واقع شش ظرفیتی ماندگاری کروم 

 26                                      شرکت  شش ظرفیتی های عمده هستند که در احیاء کرومهای فنل و کربوکسیل مکانمانند گروه

 2011et alChen (.  27 ,.( کنندمی

 28 یتیظرفسهکروم  واکنش داده و به محیط در موجود pH مقادیر از وسیعی محدوده در یهیومیک مواد با کروم شش ظرفیتی

 29 شدتهبایجاد شده توسط این فرایند،  یتیظرفسهکروم  و دهدمی کاهش را کروم سمیت احیا کروم شش ظرفیتی .شودمی احیا

                                           
10 nitrifier 
11 immobilization 
12 retention 
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 1 یا یتیظرفسهکروم  انتشار فرصت توجهیقابل طوربه که شود،می حفظ هیومیک اسیدهای با 13ایکره درون پیوند توسط

 2019et alAldmour (.                               2 ,.(. دهدمی کاهش را کروم شش ظرفیتی متحرک هایگونه به مجدد اکسیداسیون

 et Huang (3 شودهای عاملی آروماتیک و جزء دارای اکسیژن موجب افزایش سرعت واکنش احیاء این عنصر میوجود گروه

)., 2012al. 4 شش ظرفیتی کرومهوموس، دارای ترتیب ترجیحی برای واکنش با  ء مختلفاجزاءعملکردی برای های گروه 

 5 احتمال بهربوکسیل های کبعالوه، گروه باشند.میمتیلن <متیل<کربوکسیل کالته<هیدروکسیل<فنل<کربوکسیل به ترتیب

 2019et alZhang (.  6 ,.( کندیک لیگاند برای کمپلکس کردن کروم عمل می عنوانبهزیاد، 

 7کروم در  کاهش غلظتاسید هیومیک با کمپلکس کردن کروم سه ظرفیتی و کاهش قابلیت دسترسی آن برای گیاه، موجب 

 8ظرفیتی به صورت غیرفعال با سه  عالوه بر این، جذب کروم در ریشه گیاه به گونه کروم بستگی دارد: کرومشود. گیاه می

 9شش  کروم آنکهحال ،) 2013et alSingh ,.( شودهای سلولی جذب میهای تبادل کاتیونی دیوارهانتشار ساده در مکان

 10شش ظرفیتی، بالفاصله  ، کرومهاشهیردر داخل د شوتوسط ناقالن سولفات حمل می فعال )با هدایت متابولیکی( طوربه ظرفیتی

 11است که پس از جذب  ذکرشدههمچنین در مطالعات پیشین  .) 2005et alShanker ,.( شودیمتبدیل  یتیظرفسه به کروم

 12شود و دیگر منتقل نمی یجابه یخوببه ظرفیتی، شش یا کروم سه از محلول غذایی به شکل گونه کروم هاشهیرکروم توسط 

 2016et al Kalčíková(.  13 ,.( ماندتا حد زیادی در ریشه گیاهان باقی می

 14 

 15 (TF) فاکتور انتقال

 16کروم  عیبر توز اسید هیومیک ریتأث یابیارز یپارامتر معتبر برا کی عنوانبه( TF) انتقالفاکتور ، کروم عیدرک بهتر توز یبرا

 17تنها بخش  دهدیکه نشان م( 4جدول )بود  164/0 شیآزما نیدر ا شاخساره انتقال کرومفاکتور  بیشترین .انتخاب شد اهیدر گ

 18 یهاییتوانا کاهو مختلف یهامطالعه نشان داد که اندام نیا .تمنتقل شده اس هواییاندام به  شهیاز کروم از ر یکم اریبس

 19 شتریب تجمع جذب کروم دارند. یرابیشتری ب ییتوانا برگ،نسبت به  گیاه یهاشهیو ر دهندیرا نشان م کروماز  یمتفاوت یجذب

 20را به  هاشهیرکروم در  شتریکه غلظت ب مطابقت دارد قبلی یهاافتهیبا  این پژوهشدر  یینسبت به اندام هوا هاشهیرکروم در 

 et al Shanker ;. 2019,et al Riaz(.  21., 2005( نسبت دادند شهیر یهاکروم در واکوئل رهیذخ

 22گرم کروم برکیلوگرم میلی 50و  25به طوری که در تیمارهای  ؛دار فاکتور انتقال شدکروم موجب افزایش معنی افزایش سطوح

 23و  25هرچند این تفاوت بین سطوح ، افزایش یافت 118/0و  111/0برای شاهد، به ترتیب به  032/0خاک، فاکتور انتقال از 

 24بر گرم میلی 50و 25، در تیمار اندام هواییبه  شهیانتقال کروم از ر. بوددار نمعنی از نظر آماری بر کیلوگرمکروم گرم میلی 50

 25 شهیاز ر ؤثرمکه انتقال  است یمعن دانب نیا شد. مشاهده صفر کروماین فاکتور در تیمار حداقل و  حداکثر بود کروم کیلوگرم

 26                          یاست که انتقال کروم تنها زمان نیفرض بر ا یطورکلبهکروم صورت گرفته است.  های بیشترتغلظدر  ییبه اندام هوا

 2017et alErtani (.   27 ,.( باشد تیکه غلظت آن باالتر از سطح سم دهدیمرخ 

 28ای که فاکتور انتقال کروم (، به گونه4جدول دار بر فاکتور انتقال کروم داشت )سطوح اسیدهیومیک اثر کاهشی معنی ایشافز

 29 37که معادل  رسید 058/0و  086/0به  درصد این اصالح کننده 10و  5اسیدهیومیک، با افزودن  برای تیمار صفر 117/0از 

 30 درصد کاهش بود. 103و 

                                           
13 inner-sphere 
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 1در خاک . ادد، کاهش ییتنهابهبا کروم شده  ماریت اهانیبا گ سهیمقا در را فاکتور انتقالهیومیک و کروم، اسید همزمان کاربرد 

 2برای شاهد  156/0فاکتور انتقال از ، درصد 10و  درصد 5مقدار به  اسید هیومیککاربرد  ،بر کیلوگرمگرم میلی 25حاوی کروم 

(Cr25HA0) 3گرم کروم میلی 50باشد. برای تیمار کاهش می %113و  %52رسید که معادل  073/0و  103/0ترتیب به به 

 4و  122/0به   (Cr50HA0)برای شاهد  164/0ترتیب از انتقال را بهبرکیلوگرم نیز افزایش این سطوح اسیدهیومیک فاکتور 

 5 مکروجذب و تجمع  شیممکن است مربوط به افزا افتهی نیا نسبت به شاهد کاهش داشت. %143و  %34رساند که  067/0

 6ر مطالعات د کند.یم یریجلوگ ییبه اندام هوا شهیاز انتقال فلز از ر جهیباشد که در نت شهیسطح ر یبر رو رسوبو  شهیدر ر

 7 -ظرفیتی شش یا کروم سه به شکل گونه کروم -از محلول غذایی هاشهیرکر شده است که پس از جذب کروم توسط ذپیشین 

 8ممکن . )2016et al Kalčíková ,.( ماندشود و تا حد زیادی در ریشه گیاهان باقی میبه جای دیگر منتقل نمی یخوببه

 9یاه گمختلف  یهادر بخش این عنصر تفاوت توزیع یاصل لیدل آوندی، ستمیدر س ییجاو جاب 14بندی( )کده یبندبخش است

 et alKim (.  10., 2003(باشد 

 TF 11 کم ریمقاد کهیدرحال، اندشدهمنتقل ییبه اندام هوا شهیاز ر یشتریب نیکه فلزات سنگ دهدیمنشان  TF زیاد ریمقاد

 12 ستین یمعن نیبه ا TFکاهش  .اندمانده یباق شهیدر ر اهیپس از جذب گ یشتریب نیفلزات سنگ گویای این مطلب است که

 13 ییدر اندام هوا نینسبت غلظت فلزات سنگ یسادگبه فاکتور نیاست. ا افتهیکاهش  اهیتوسط گ شدهجذب نیکه جرم فلز سنگ

 14، بر غلظت کروم ریتأثعالوه بر  آلی کنندهاصالحرسد کاربرد این ه نظر میب .(2013et al Park ,.) دهدیمرا نشان  شهیو ر

 15 .است شدهخوراکی گیاه  یهاقسمتکاهش انتقال به  موجباشته و د ریتأثنیز  مختلف یهاقسمتدر  بر توزیع کروم

 16 

 17 و ریشهانباشت زیستی شاخساره فاکتور 

 18برهمکنش  لیبه دل نی، همچنخاک با ذرات اتصال ها درآن مختلف یهاتیظرف لیبه دل نیدر جذب فلزات سنگ اهانیگتوانایی 

 19از  ی، شاخص(BAF) یستیانباشت زفاکتور  د.باشد، متفاوت هستن متغیرو فلز که ممکن است بسته به نوع فلزات  اهیگ شهیر

 20 زانیم نیتخم یبرا و هست اهیمحصوالت گهوایی  یهاقسمتانتقال به و سپس  شهیجذب فلز خاص از خاک به ر ییتوانا

 21 .مختلف محاسبه شد یمارهایتحت ت اهانیتوسط گ نیتجمع فلزات سنگ

 22 50و  25 با کاربردکه  یطوربه (6شکل ) شدانباشت زیستی شاخساره دار افزایش سطوح کروم در خاک، موجب افزایش معنی

 23                                                                            رسید. 39/2و  98/1ترتیب به به )در تیمار صفر کروم( 531/0، این فاکتور از کروم بر کیلوگرم گرممیلی

 24تور بیشترین فاکدر مقایسه گیاهان مختلف تحت تنش عناصر سنگین در خاک،  .)2022et al Alfaro ,.(آلفارو و همکاران 

 25                               تنهانه اهیکروم در گ عیتجمع و توزگزارش و عنوان کردند که برگی مانند پیازچه و کاهو،  یهایسبزبرای  راانباشت 

 26 طوربه ه،شیترشحات ر دیمثال، تول عنوانبه .دارد یبستگ زین یاهیگ یهاگونهبلکه به  ،خاک و غلظت فلزات یهایژگیوبه 

 27در  و شینامحلول کروم را در خاک افزا یهاگونه یداریپابا ایجاد کمپلکس با فلزات،  تواندیم ک،یو اگزال کیتریدسیاس عمده

 28  .دهدمی شیرا افزا اهیجذب و تجمع کروم در گ نتیجه

 29 درصد 10و  درصد 5با افزایش . (7شکل )است افزایش اسیدهیومیک به تنهایی موجب کاهش فاکتور انباشت شاخساره شده

 30 5رساند هرچند بین سطوح صفر و  28/1و  52/1به ترتیب به  71/1 از شاهددرتیمار به خاک، این فاکتور را اسیدهیومیک 

 31برهمکنش کروم و اسیدهیومیک بر فاکتور انباشت شاخساره  دار وجود نداشت.درصد اسیدهیومیک از نظر آماری تفاوت معنی

                                           
14 compartmentalization 
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 1 دار نبود.معنی

 2 دار در فاکتور انباشت ریشه شده است معنی افزایشجدول تجزیه واریانس نشان داد کاربرد سطوح مختلف کروم موجب 

 3افزایش                        9/21و  2/19ترتیب به برای شاهد به 19/4گرم بر کیلوگرم کروم، این فاکتور را از میلی 25کاربرد  کهیطوربه

 4ترتیب برای شاهد به 7/11تور انباشت ریشه از درصد اسیدهیومیک موجب شد فاک 10درصد و  5(. کاربرد سطوح 4جدولداد )

 5درصد اسیدهیومیک، در  10و  5. کاربرد همزمان کروم و اسیدهیومیک نشان داد که با افزایش افزایش یابد 2/19و  4/14به 

 6 معادل رسید که 3/24و  8/18به ترتیب به ( Cr25HA0)برای شاهد  4/14از این فاکتور گرم کروم برکیلوگرم، میلی 25تیمار 

 7 مشاهده شد.  در این فاکتور نسبت به شاهد افزایش %68و  30%

 8بیشتر  اشد.بفاکتور انباشت در ریشه بیشتر از انباشت زیستی شاخساره می نشان داد مقایسه انباشت زیستی شاخساره و ریشه، 

 9ت این عنصر ی باالتری به انباشکارآمدبودن این فاکتور در ریشه کاهو گویای این مطلب است که گیاه در مقابله با تنش کروم 

 10حرکت عناصر  ،خاک یکیزیف تیمختلف مانند وضع ییایمیوژئوشیب عوامل .ی خوراکی گیاههاقسمتدر ریشه دارد تا انتقال به 

 11در  ینقش مهم یاهیگ یهاموجود در همان گونه یهاپیو ژنوت یاهیگ یهاگونه و ساختمان خاک، بافتدر خاک،  ابیکم

 12فلزات  مانند غلظتمتعددی عوامل  ریتحت تأث گیاهانعناصر در این  ییجابجاهمچنین  .دارند اهانیدر گ سنگین عناصرجذب 

 13زمان برداشت و  نیهمچن ،(یاشهیر و وهیم ،ی)برگ هایسبزنوع خاک و انواع مختلف  ،ییآب و هوا طیدر خاک، شرا نیسنگ

 14انباشته  وهیم با سهیدر مقا یاشهیر ای داربرگ یهایسبزدر  یتوجهقابل طوربه نیفلزات سنگ همچنین د.نباشمی بلوغمرحله 

 15فاکتور انباشت کروم را  مقداربیشترین  ) 2016et alQureshi ,.(قرشی و همکاران  .)2019et al.gliano Ruti ,( اندشده

 16ی برگی بیشتر از هایسبزانباشت در کاهو نسبت به گیاهان مختلف مورد بررسی مشاهده و عنوان کردند که متوسط فاکتور 

 17یاه خصوصیات فیزیولوژیکی گ جذب عناصر توسط گیاه، عالوه بر مقدار آن در خاک، به نوع گیاه وباشد زیرا غیر برگی می

 18یسبزایر گیاهی نسبت به سرا در بافتهای سرب و کروم  وم،یاز کادم یریشتب یهاغلظت توانایی انباشتکاهو بستگی دارد. 

 19 شیافزا در کاهو با تعرق یفلز یهاونیانتقال به دلیل داشتن سطح برگ بیشتر و در نتیجه تعرق باالتر،  احتماالًی دارد. ها

 2022et al Alfaro ;., 2021et alLiu (.  20 ,.(          ابدییم

 21 
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 1 
 2در دار معنیبا حروف یکسان تفاوت  هایستون .در کاهو شاخسارهسطوح کروم بر فاکتور انباشت زیستی  ریتأث -6شکل 

 3 سطح پنج درصد ندارند

Figure 6 – Effect of Cr levels (mg kg -1) on shoot bioaccumulation factor in lettuce. Bars with the 4 
same letter are not significantly different (p < 0.05). 5 

 6 
 7 
 8 

 9 
 10دار معنیبا حروف یکسان تفاوت  هایستون .در کاهو شاخسارهبر فاکتور انباشت زیستی  اسیدهیومیکسطوح  ریتأث -7شکل 

 11 در سطح پنج درصد ندارند

Figure 7 – Effect of humic acid levels (%) on shoot bioaccumulation factor in lettuce. Bars with  12 
the same letter are not significantly different (p < 0.05). 13 
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 1 

 2 روابط بين وزن خشک و فاکتور انتقال و انباشت زیستی 

 3بر  کنندهصالحا ادهکروم و م تأثیرگیاهی به درک بهتر  تودهزیستروابط بین فاکتور انتقال و انباشت زیستی کروم با مقدار 

 4 صورتهبکتور انتقال ، فاشاخسارهبا افزایش وزن خشک  کنند.های خوراکی و ریشه کاهو کمک میاین آالینده در قسمت تجمع

 5 یهاقسمتدهد مقادیر کمتری از کروم به نشان میکه  (8شکل ) (001/0 < P) (، 2R =79/0) کاهش یافت دارو معنی خطی

 6درصد از تغییرات را تبیین  79 توانست مدل برازش شده. هوایی منتقل شده و مقادیر بیشتر کروم در ریشه گیاه باقیمانده است

 7لظت غهای پیشین، در اثر در پژوهشفاکتور انتقال را پیش بینی کند.  -78/0 (2Adjusted R)با ضریب تبیین اصالح شده و 

 8و  تزسرعت فتوسن اه،یرشد گ یبذر، پارامترها یزنجوانهکاهش نامطلوب بر اثرات  های هوایی گیاه،در قسمت کروم بیشتر

 9 . ( 201et alSingh ,.8) است شده مشاهدهیجه کاهش عملکرد گیاه درنت

 10، (2R =93/0) شد دارمعنیخطی و  صورتبه شاخسارهفاکتور انباشت زیستی موجب کاهش ، شاخسارهافزایش وزن خشک  

(001/0 < P) ( 9شکل)کاهو توانست با سطح احتمال  . رگرسیون خطی وزن خشک شاخساره(001/0 < P) 93%  11واریانس از 

 12 . بینی کندپیشدرصد  -93/0 (2Adjusted R) را با ضریب تبیین اصالح شدهو آنرا تبیین فاکتور 

 13در ریشه بستگی دارد و از اثرات مخرب این  هاندهیآالکروم در گیاهان به کنترل و مدیریت  15ی بندمیتقسرسد به نظر می

 14در نتیجه  و  ) 2018et alSinha ,.(کندی متابولیکی جلوگیری میهاتیفعالو سایر  هابرگی فتوسنتز، هامکانعنصر بر 

 15 تینها ردافزایش فتوسنتز و های هوایی کاهو موجب شاخساره و در نهایت کاهش انباشت کروم در اندامکاهش انتقال کروم به 

 16 گردد.می تودهستیزافزایش 

 17 

 18 

 19 
 20 با فاکتور انتقال شاخسارهرابطه بین وزن خشک  -8شکل 

Figure 8- Relationship between Shoot dry weight and translocation factor for Cr 21 

                                           
15 partitioning 
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 1 

 2 
 3 شاخسارهکروم  با فاکتور انباشت زیستی شاخسارهرابطه بین وزن خشک  -9شکل 

Figure 9- Relationship between shoot dry weight and shoot bioaccumulation factor for Cr 4 

 5 یريگجهينت

 6مثال  عنوانبه اهیرشد گ یکاهش پارامترها موجب یتوجهقابل طوربهکروم  تینشان داد که سمپژوهش  نیاز احاصل  جینتا

 7انباشت  فاکتور ،فاکتور انتقال ،شهیر و شاخسارهغلظت کروم در  شیافزاهمچنین  ،شهیر و ساقهشاخساره، وزن خشک برگ، 

 8اسید هیومیک به خاک آلوده به کروم موجب افزایش درصد  10و  5افزایش  با شاهد شد. سهیدر مقا شاخساره و ریشهزیستی 

 9هر چند  درصد اسیدهیومیک به دست آمد 10بیشترین مقدار وزن خشک در هر کدام از اجزاء گیاه با کاربرد  .گردید تودهزیست

 10همچنین کاربرد اسیدهیومیک دار مشاهده نشد. درصد اسیدهیومیک اختالف معنی 10و  5در وزن خشک ساقه بین سطوح 

 11غلظت کروم درصد اسیدهیومیک  10و  5از طرفی کاربرد  ؛ریشه و فاکتور انباشت ریشه شد افزایش غلظت کرومموجب 

 12ده در این آزمایش گیری شبیشترین تاثیر بر پارامتر های اندازه را کاهش داد.اکتور انتقال و فاکتور انباشت شاخساره فشاخساره، 

 13درصد  5و  0رد فاکتور انباشت شاخساره بین سطح ا( مشاهده شد هر چند در مو%10سطح اسیدهیومیک ) در بیشترین

 14مدلهای رگرسیونی  نشد.دار مشاهده درصد اسیدهیومیک تفاوت معنی 10و  5اسیدهیومیک و غلظت کروم در ریشه بین سطوح 

 15 رابطه خطی و کاهشی داشته و با ضریب ،وزن خشک شاخساره با فاکتور انتقال و انباشت زیستی شاخساره نشان دادند که

 16ا ب . پیامد افزودن اسیدهیومیک در خاک آلوده به کروم نشان داد کهندبینی کردین اصالح شده زیاد، این فاکتورها را پیشیتب

 17در  مربوط به مکانیسم دفاعی گیاه احتماالًشود که در ریشه انباشته می جذب شده قسمت اعظم کروم هیومیکاسید  کاربرد

 18-می ؤثرمنیز در افزایش رشد گیاه  هیومیکاسید اثر کاربردباشد. بهبود رشد ریشه در برابر مقادیر باالی این آالینده می

 19– باشدیمکه مکان اصلی فتوسنتز  -در شاخساره اشت این عنصر کاهش انبموجب  های هواییکاهش انتقال به اندامباشد.

 20سید ااستفاده از . دوشمیدر نهایت تعدیل اثرات سوء کروم بر کاهو  و موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی نتیجهشده و در 

y = -0.5621x + 3.4831
R² = 0.9319
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 1و یاه گ خوراکی یهاقسمتاین آالینده در  کم کردن جذب یبرا ستیزطیمحو سازگار با  یروش اقتصادتواند می هیومیک
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