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ABSTRACT
Low efficiency of phytoremediation process of some heavy metals in calcareous soils, due to low mobility of
these elements, has led to a significant growth in research on the use of chelating agents and biostimulants to
improve the efficiency of this process. In present study, the efficiency of cadmium (Cd) phytoremediation of
Calendula officinalis L. was investigated in a Cd-spiked calcareous soil as affected by foliar and soil application
of humic acid. For this purpose, in a greenhouse experiment, seedlings of C. officinalis were transferred to Cdspiked soils (0, 50 and 100 mg kg-1) and treated separately by soil (soil drench) and foliar (spraying plant leaves)
application of humic acid at different levels (0, 10, 20 μM). The humic acid treatments were applied two weeks
after transferring plant and eventually the various biochemical-physiological traits and phytoremediation
indices of Cd in C. officinalis were measured at specific times. According to the results, in Cd-spiked soils, the
C. officinalis had apparently a normal growth without any toxicity signs (chlorosis and necrosis symptoms),
however with increasing the Cd levels, the dry weight biomass decreased and antioxidant enzymes activities
(catalase, peroxidase, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase) increased. Both foliar and soil humic
acid application in Cd-spiked soils increased dry weight biomass, Cd concentration, and bioconcentration factor
(BCF). Furthermore, the application of this organic substance obviously moderated the Cd stress since the
antioxidant enzymes activities reduced compared to the control. Based on the results, the obtained translocation
factor (TF) and BCF values of Cd, which were >1, indicated that this plant is a Cd-hyperaccumulator, which
could extract Cd via phytoextraction mechanism. Generally, among the studied treatments, the application of
the studied soil.
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بررسی اثر کاربرد اسيد هيوميک بر کارايی گياهپااليی کادميم توسط گياه هميشه بهار در يک خاک آهکی آلوده
به کادميم
2

وحيدرضا صفاری ،*1محبوب صفاری

 .1پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.
 .2گروه پژوهشی محیطزیست ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی
و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/8/12 :تاریخ بازنگری -1399/11/27 :تاریخ تصویب)1399/11/29 :

چکيده
کارایی پایین فرایند گیاهپاالیی برخی عناصر سنگین در خاکهای آهکی ،به دلیل تحرک پایین این عناصر ،سبب شده است
که تحقیقات در خصوص استفاده از عوامل کالت کننده و محرکهای زیستی بر افزایش کارایی این فرایند ،رشد چشمگیری
داشته باشد .در مطالعه حاضر ،پتانسیل گیاهپاالیی کادمیم توسط گیاه همیشه بهار ( )Calendula officinalisمتاثر از کاربرد
اسید هیومیک به صورت محلول پاشی و خاکی ،در یک خاک آهکی آلوده به سطوح مختلف کادمیم مورد بررسی قرار
گرفت .بدین منظور در آزمایشی گلخانهای ،نشاهای همیشه بهار به خاکهای آلوده به کادمیم ( 50 ،0و 100میلیگرم در
کیلوگرم) منتقل و سپس به طور جداگانه با کاربرد خاکی یا محلول پاشی اسید هیومیک در سطوح مختلف (10 ،0و 20
میکروموالر) تیمار شدند .تیمارهای اسید هیومیک دو هفته پس از انتقال گیاه اعمال و در نهایت ویژگیهای مختلف
بیوشیمیایی-فیزیولوژیکی اندازهگیری شد .بر اساس نتایج ،در خاکهای دارای آلودگی ،علی رغم رشد ظاهرا طبیعی گیاهان
بدون هیچگونه عالئم سمیت (کلروز یا نکروز شدن) ،با افزایش سطح کادمیم ،زیست توده وزن خشک گیاه کاهش و فعالیت
آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتاالز ،پراکسیداز ،سوپر اکسید دسموتاز و آسکوربات پراکسیداز) افزایش یافت .کاربرد خاکی
اسید هیومیک در خاکهای دارای آلودگی باعث افزایش زیست توده وزن خشک ،غلظت کادمیم و فاکتور غلظت بیولوژیکی
کادمیم شد .همچنین ،کاربرد اسید هیومیک ،سبب کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاهان شد ،که نشان از تعدیل
تنش کادمیم در گیاهان تیمار شده داشت .بر اساس نتایج ،با توجه به باال بودن مقادیر باالتر از "یک" فاکتور انتقال و فاکتور
غلظت بیولوژیکی ،همیشه بهار به عنوان یک گیاه بیش انباشتگر کادمیم محسوب شده ،که میتواند کادمیم را از طریق
سازوکار گیاه استخراجی پاالیش کند .به طور کلی ،از بین تیمارهای مورد بررسی ،استفاده از تیمار  20میکروموالر (به ویژه
کاربرد خاکی) اسید هیومیک ،بهترین تأثیر را در افزایش فرایند گیاهپاالیی کادمیم در خاک آهکی مورد مطالعه داشت.
واژه های کليدی :گیاه همیشه بهار ،خاک آهکی ،کادمیم ،اسید هیومیک ،گیاهپاالیی.

مقدمه
آلودگی خاک به فلزات سنگین ،به دلیل اثرات آن بر چرخه
زیستمحیطی و فعالیتهای متابولیکی /فیزیولوژیکی موجودات
زنده ،به عنوان یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی دهه
های اخیر شناخته شده است ( .)Mahar et al., 2016یکی از
فلزات سنگین با ویژگی سمیت باال در خاک ،کادمیم می باشد.
آلودگی خاکها به کادمیم میتواند در نتیجه فعالیتهای صنعتی
و کشاورزی ایجاد شود ).(Amini et al., 2005کادمیم میتواند با
جلوگیری از جوانه زنی بذرها ،فتوسنتز و فعالیت آنزیمی و
متابولیسم ،رشد گیاه را مختل کند (.)Wang et al., 2015
همچنین مطالعات قبلی نشان داده است که کادمیم میتواند
* نویسنده مسئول:
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ساختار کلروپالست را تغییر داده و باعث ایجاد پاسخ آنتی
اکسیدانها شود ) .(Gill et al., 2011تولید گونههای فعال اکسیژن
( )ROSدر گیاهان ،یک واکنش رایج در برابر تنشهای محیطی
محسوب میشود ( .)Caverzan et al., 2016با این حال ،افزایش
بیش از حد معمول  ROSدر غشای سلولی گیاهان میتواند به
ساختار لیپیدها ،کربوهیدراتها و مولکولهای اسید نوکلئیک
آسیب رساند ( .)You and Chan, 2015بنابراین نیاز میباشد که
سطوح  ROSمتعادل باشد ،تا از آسیب اکسیداتیو سلولی
جلوگیری کند .مطالعات انجام شده گوناگونی نشان داده است ،که
تنشهای ناشی از وجود عناصر سنگین از جمله کادمیم سبب
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی آکسیدانی (آسکوربات پراکسیداز
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و کاتاالز) در گیاهان مختلف میشود
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( John et al., 2008; Luo

.)et al., 2011; Ahmadvand et al., 2013
) (2016در مطالعات خود گزارش کردند که کاربرد اسید هیومیک
در گیاه ماشک ،تحت تنش (شوری) ،سبب کاهش آسیبپذیری
غشا و کاهش میزان مالون دی آلدئید (به عنوان شاخصی از تنش
درون سلولی) در گیاه میشود .همچنین )Zhang et al. (2014
در مطالعه خود نشان دادند که کاربرد اسید هیومیک در گیاه
ذرت ،تحت تنش مواد غذایی ،با تغییر در سیستم آنتی اکسیدانی
گیاه ،کاهش تجمع مالون دی آلدئید در گیاه را سبب میشود.
فلزات سنگین از جمله کادمیم ،برخالف آالیندههای آلی،
زیست تخریب پذیر نیستند و دارای نیمه عمر طوالنی میباشند،
که بدین سبب ،پاالیش آنها در محیط زیست بسیار ضروری
میباشد ( .)Sarwar et al., 2017روند افزایش آلودگی خاکها به
فلزات سنگین در محیط زیست ،منجر به توسعه تحقیقات
متعددی در خصوص روشهای اصالح خاکهای آلوده به این
عناصر شده است .تخریب خاک ،هزینه باال و عدم سادگی طراحی
اجرای روشهای فیزیکی و شیمیایی سبب شده است که تحقیقات
وسیعتری در خصوص روشهای پاالیش بیولوژیکی انجام شود
( .)Etim, 2012گیاهپاالیی به عنوان یک روش بیولوژیکی در نظر
گرفته میشود که در آن از گیاهان سبز برای جذب آالیندههای
مختلف از خاک ،آب و رسوبات استفاده میشود .در این روش از
گیاهانی استفاده میشود که از نظر ژنتیکی قادر به حذف ،تبدیل
و ایجاد ثبات در سطح باالیی از آالیندهها هستند .استفاده از یک
گیاه بیش انباشتگر ،که قادر به جذب و تجمع مقادیر زیادی از
آالیندهها است ،به عنوان یکی از اصلیترین ارکان گیاهپاالیی
موفق معرفی میشود ( .)Mahar et al., 2016گیاهان بیش
انباشتگر کادمیم ،قادر به تجمع بیش از  100میلیگرم در
کیلوگرم کادمیم در شاخساره هستند که قادر میباشند بدون هیچ
نشانه ای از سمیت ،مقادیر زیادی از فلزات سنگین را از ریشه به
شاخساره انتقال دهند )فاکتور انتقال >.(Li et al., 2016) (1
در سالهای اخیر ،استفاده از گیاهان زینتی بیش انباشتگر،
به عنوان یک روش مفید برای پاالیش خاکهای آلوده پیشنهاد
شده است ( .)Liu et al., 2008این گیاهان عالوه بر پاالیش ،می
توانند نقش مهمی را در زیباسازی محیط داشته باشند .گل
همیشه بهار ( )Calendula officinalis L.گیاهی زینتی از خانواده
 Asteraceaeاست و در فضای سبز شهری ایران گیاهی رایج
میباشد .مطالعات گذشته نشان داده است که همیشه بهار توانایی
زیادی در گیاهپاالیی برخی فلزات سنگین مانند سرب ،کادمیم و
روی دارد (Liu et al., 2010؛ Bai et al., 2010؛ Hristozkova
.)et al., 2016
Esringü et al.

یکی از عوامل موثر در فرایند گیاهپاالیی موفق ،قابلیت
دسترسی مناسب فلزات سنگین در خاک میباشد .به دلیل قابلیت
دسترسی پایین فلزات سنگین در خاکهای آهکی ،گیاهان بیش
اندوز ،کارایی مناسبی در فرایند گیاهپاالیی فلزات سنگین ندارند
( .)Martínez-Alcalá et al., 2009بدین سبب ،استفاده از
ترکیبات کمپلکس کننده به منظور افزایش میزان جذب فلزات
توسط گیاهان به عنوان یک راهکار موثر در نظر گرفته میشود
( .)Agnello et al., 2014در واقع در بسیاری از موارد ،با استفاده
از کالت کنندهها در خاکهای آلوده ،یک گیاه غیر بیش انباشتگر
قادر به جذب مقادیر باالتری از فلزات سنگین میباشد .بنابراین،
استفاده از عوامل کمپلکس کننده فلزات ،از جمله کمپلکسهای
مصنوعی یا غیر مصنوعی ،به عنوان یکی از مناسبترین روشها
به منظور افزایش قابلیت دسترسی فلزات و بهبود کارایی گیاه
استخراجی فلزات سنگین معرفی میشود .در سالهای اخیر،
استفاده از ترکیبات آلی طبیعی ،به عنوان کمپلکس کنندههای
موثر به منظور افزایش کارایی گیاهپاالیی ،به دلیل تجزیه
بیولوژیکی و غیر سمی بودن نسبت به اسیدهای آلی مصنوعی،
افزایش یافته است ( .)Agnello et al., 2014اسید هیومیک یکی
از ترکیبات آلی با وزن مولکولی باال و سازگار با محیط زیست
است ،که واحدهای اصلی آن حلقههای آروماتیک و زنجیرههای
آلکیل هستند ،که طیف وسیعی از گروههای عاملی ( - ،COOH
 -NH2 ،OHو  )...را دارا میباشد .این گروههای عاملی با تشکیل
پیوندهایی با فلزات ،جذب فلزات توسط گیاهان را افزایش می
دهند ( .)Angin et al., 2008تشکیل کمپلکسهای فلزی-
هیومیک اسید در خاکهای آلوده از تثبیت فلزات توسط ذرات
رس جلوگیری کرده و آنها را به فرمهای محلول تبدیل میکند.
همچنین گزارش شده است که اسید هیومیک میتواند به عنوان
تنظیم کننده رشد برای تنظیم سطح هورمون گیاهان مورد
استفاده قرار گیرد و در نهایت رشد و مقاومت گیاه را در برابر تنش
های محیطی بهبود بخشد (Evangelou et .)Nardi et al., 2002
) al. (2004در بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر فرایند گیاه
استخراجی کادمیم توسط گل توتون از خاک آلوده به کادمیم
نشان دادند که کاربرد اسید هیومیک علیرغم اینکه اثر محسوسی
بر کادمیم قابل دسترس خاک (استخراج شده با  )DTPAنداشته
است ،اما سبب افزایش معنیدار کادمیم در گیاه (در بعضی موارد
 %65بیشتر) مورد مطالعه نسبت به نمونه شاهد شده است .این
پژوهشگران دلیل این افزایش را عالوه بر کاهش  pHخاک ،به
جذب اجزای کمپلکس شده کادمیم -اسید هیومیک (کاهش
اندازه ماکرومولکول اسید هیومیک در نتیجه فعالیت میکروبی یا
خودتخریبی اسید هیومیک) نسبت دادندVargas et al. (2016) .
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در بررسی کاربرد اسید هیومیک بر گیاهپاالیی روی و مس
بهوسیله گیاه وتیور در یک خاک آلوده معدنی نشان دادند ،که
کاربرد اسید هیومیک به دلیل تشکیل کمپلکس محلول آلی-
عنصر سبب افزایش غلظت مس در گیاه وتیور شده است .نتایج
این پژوهشگران نشان داد که اسید هیومیک اثر محسوسی بر
جذب روی نداشته و سبب کاهش انتقال روی و مس از ریشه به
اندام هوایی گیاه شده است .این محققین نشان دادند که استفاده
از گیاه وتیور به منظور گیاه استخراجی عناصر سنگین مذکور
مناسب نبوده ،اما استفاده همزمان اسید هیومیک و این گیاه
میتواند در فرایند گیاه تثبتی عناصر سنگین مذکور در خاکهای
آلوده معدن موثر باشد .با توجه به مطالعات محدود از اثرات اسید
هیومیک بر کارایی گیاهپاالیی عناصر سنگین در خاکهای آهکی،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات محلول پاشی و یا کاربرد
خاکی اسید هیومیک بر افزایش گیاهپاالیی کادمیم و وضعیت
بیوشیمیایی-فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار در یک خاک آهکی
آلوده به کادمیم ،انجام گرفت.

مواد و روشها
به منظور انجام این پژوهش ،نمونه خاک سطحی (عمق 0-30
سانتیمتر) از مزرعه تحقیقاتی واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان
(بهار  )1397جمع آوری شد .خاک تهیه شده از الک دو میلی
متری عبور داده شد و برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک مورد مطالعه با استفاده از روشهای متداول تعیین شد.
برخی از خصوصیات خاک مورد مطالعه در جدول ( )1نشان داده
شده است .نمونه خاک جمع آوری شده به صورت جداگانه با عنصر
کادمیم در سه سطح صفر 50 ،و  100میلیگرم در کیلوگرم از
منبع نیترات کادمیم ( )Cd(NO3)2آلوده و به مدت چهار هفته در
شرایط رطوبت مزرعه ( )FCنگهداری شد .به منظور بررسی
پتانسیل گیاهپاالیی کادمیم توسط گیاه همیشه بهار و تأثیر اسید
هیومیک بر این فرایند ،آزمایش گلخانه ای به صورت کامالً
تصادفی در قالب طرح فاکتوریل (دو فاکتور -1 :آلودگی کادمیم
در سه سطح (صفر 50 ،و  100میلیگرم در کیلوگرم) و  -2تیمار
اسید هیومیک در پنج سطح (بدون کاربرد هیومیک اسید ،کاربرد
هیومیک اسید به صورت خاکی در سطح  10میکروموالر ،کاربرد
هیومیک اسید به صورت محلول پاشی در سطح  10میکروموالر،
کاربرد هیومیک اسید به صورت خاکی در سطح  20میکروموالر،
کاربرد هیومیک اسید به صورت محلول پاشی در سطح 20
میکروموالر) با سه تکرار انجام شد (جدول  .)2بذرهای همیشه
بهار (رقم جیتانا ( ))Gitanaمورد مطالعه در پژوهش حاضر ،از شرکت
پاکان بذر اصفهان تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند .ابتدا نشا

گیاهان همیشه بهار (در مرحله چهار برگی) که در محیط پرلیت
کوکوپیت تهیه شده بودند ،به گلدانهای حاوی خاکهای آلوده (
دو کیلوگرم خاک در هر گلدان) به کادمیم منتقل شدند .دو هفته
پس از انتقال نشاها به گلدانها ،گیاهان توسط تیمارهای اسید
هیومیک (ساخته شده توسط شرکت  Carl Roth GmbH؛ حاوی
 40-30درصد اسید هیومیک) به صورت کاربرد خاکی و یا محلول
پاشی در سطوح مختلف ( 20 ، 10 ، 0میکروموالر در هر کیلوگرم
خاک یا محلول پاشی در هر گلدان) ،پنج بار در طول دوره رشد
گیاه در فواصل هفت روزه تیمار (مجموعا برای هر تیمار یک لیتر
از سطوح ،در طول دوره  35روزه) شدند .گیاهان به مدت 12
هفته با آب مقطر تحت شرایط بهینه گلخانه (دمای روزانه  25تا
 28درجه سلسیوس و دمای شبانه  14تا  16درجه سلسیوس،
رطوبت  ،%75تناوب روشنایی:تاریکی  )8:16آبیاری شدند تا
رطوبت حد ظرفیت مزرعه نمونههای خاک حفظ شود .دو هفته
پس از پایان اعمال تیمارهای اسید هیومیک ،از شاخههای گیاهان
نمونه برداری شد و فعالیتهای آنزیمی شامل آنزیمهای
سوپراکسید دسموتاز ( ، )SODپراکسیداز ( ،)PODکاتاالز ()CAT
و آسکوربات پراکسیداز ( )APXو همچنین پراکسید هیدروژن
( ) )H2O2و مالون دی آلدئید ( )MDAمورد بررسی قرار گرفت.
روش اندازه گیری این پارامترها در مطالعه قبلی نویسندگان
توضیح داده شده است ( .)Baniasadi et al., 2018در پایان
آزمایش ،پنج هفته پس از پایان تیمارهای اسید هیومیک ،ریشه
و اندام گیاه برداشت شد (پس از اتمام  12هفته از شروع آزمایش)
و وزن خشک گیاهان اندازه گیری گردید .بدین منظور ،ابتدا
اندامهای هوایی و ریشه گیاهان با آب مقطر شست و شو گردید و
در دمای  65درجه سلسیوس به مدت  48ساعت خشک شد.
جهت اندازه گیری غلظت کادمیم در اندام هوایی و ریشه گیاهان،
نمونهها در درون کوره ( )550 C°خاکستر شده و در اسید
کلریدریک دو موالر حل و غلظت کادمیم توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر جذب اتمی ( )Varian SpectrAA-10اندازه گیری
شد ( .)Chapman and Pratt, 1978پس از تعیین غلظت کادمیم
در گیاهان ،فاکتور انتقال ( (TFو فاکتور غلطت بیولوژیکی اندام
هوایی اندام هوایی ( (BCFsو ریشه ( )BCFrکادمیم با استفاده از
روابط زیر ( )Amin et al., 2018محاسبه شد تا پتانسیل
گیاهپاالیی همیشه بهار و تأثیر کاربرد اسید هیومیک بر این
شاخصها مشخص شود.
)𝑡𝑜𝑜𝐶𝑑(𝑠ℎ
)𝑡𝑜𝑜𝑟( 𝑑𝐶
)𝑡𝑜𝑜𝐶𝑑(𝑠ℎ
= 𝑠𝐹𝐶𝐵
)𝑙𝑖𝑜𝑠( 𝑑𝐶
= 𝐹𝑇
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)𝑡𝑜𝑜𝑟(𝑑𝐶
)𝑙𝑖𝑜𝑠( 𝑑𝐶
) Cd (root) ،Cd (shootو )Cd (soil

= 𝑟𝐹𝐶𝐵

به
در این معادالت،
ترتیب مقادیر غلظت کادمیم در اندام هوایی (میلیگرم بر
کیلوگرم) ،غلظت کادمیم در ریشه (میلیگرم بر کیلوگرم) و غلظت

کادمیم در خاک (میلیگرم بر کیلوگرم) ،میباشند.
تجزیه و تحلیل واریانس ( )ANOVAو مقایسه میانگین
تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح آماری پنج درصد با استفاده از نرم افزار )SAS (SAS 9.1
انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelرسم شدند.

جدول  -1برخی خصوصيات شيميايی و فيزيکی خاک مورد مطالعه
خصوصیت

مقدار

خصوصیت

مقدار

پهاش
کربنات کلسیم معادل ()%
نیتروژن کل ()%
فسفر قابل دسترس ()mg kg-1
پتاسیم قابل دسترس ()mg kg-1
بافت خاک
-1
قابلیت هدایت الکتریکی ( )dS m

7/6
18/6
0/21
21
183
لومی
5/3

ماده آلی ()%
ظرفیت تبادل کاتیونی ()Cmol (+) kg-1
کادمیم کل ()mg kg-1
-1
کادمیم عصارهگیری شده با )mg kg ( DTPA
آهن عصارهگیری شده با )mg kg-1( DTPA
مس عصارهگیری شده با )mg kg-1( DTPA
منگنز عصارهگیری شده با )mg kg-1( DTPA

1/2
21
*N.D
N.D

6/5
0/8
7/2

*غير قابل تشخيص توسط دستگاه
جدول  -2عالئم اختصاری هر تيماردر مطالعه حاضر
عالئم

عالئم

تیمار

عالئم

تیمار

تیمار

P1H1
P1H2

Cd0+HA0
(خاکی)Cd0+HA10

P2H1
P2H2

Cd50+HA0
(خاکی)Cd50+HA10

P3H1
P3H2

Cd100+HA0
(خاکی)Cd100+HA10

P1H3

(محلول Cd0+HA10

P2H3

(محلول Cd50+HA10

P3H3

(محلول Cd100+HA10

پاشی)

P1H4

(خاکی)Cd0+HA20

P2H4

P1H5

(محلول Cd0+HA20

P2H5

پاشی)

پاشی)
(خاکی)Cd50+HA20

P3H4

(محلول Cd50+HA20

P3H5

پاشی)

پاشی)
(خاکی)Cd100+HA20
(محلول Cd100+HA20

پاشی)

 :Cd100 ،Cd50 ،Cd0به ترتیب سطوح کادمیم صفر 50 ،و  100میلیگرم بر کیلوگرم
 :HA20 ،HA10 ،HA0به ترتیب مقادیر صفر 10 ،و  20میکروموالر اسید هیومیک
خاکی و محلول پاشی :به ترتیب کاربرد هیومیک اسید در خاک و محلول پاشی

نتايج و بحث
وزن خشک ريشه و اندام هوايی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات اصلی و برهمکنش سطوح
آلودگی کادمیم و تیمارهای اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه
و اندام هوایی همیشه بهار نشان از معنیدار بودن منابع تغییرات
در سطوح یک و پنج درصد از آزمون آماری دانکن داشت (جدول
 .)3شکل ( )1وزن خشک ریشه و اندام هوایی همیشه بهار ،تحت
تاثیر سطوح مختلف کادمیم و تیمارهای مختلف اسید هیومیک
را نشان میدهد .استفاده از سطوح مختلف کادمیم به طور معنی-
داری باعث کاهش هر دو پارامتر وزن خشک ریشه و اندام هوایی
در مقایسه با نمونههای خاک بدون کاربرد کادمیم (در تمام سطوح
تیمار) شد .کاهش زیست توده گیاهی ،به عنوان یک نتیجه از
کاربرد کادمیم ،میتواند به تجمع این عنصر در دیواره سلولی و
ورود آن به سیتوپالسم و در نهایت مختل شدن متابولیسم طبیعی
سلول مربوط باشد ( .)Yadav, 2010همچنین ،کاهش تقسیم
سلولی و مهار رشد سلول را میتوان از دیگر دالیل کاهش زیست

توده گیاه همیشه بهار تحت تنش کادمیم دانست ( Ehlert et al.,

 Gomes et al. (2013) .)2009بیان کردند که جذب کادمیم
توسط ریشه و در نتیجه تجمع آن در گیاه باعث کاهش جذب و
توزیع سایر عناصر ضروری در گیاه میشود ،که منجر به کاهش
زیست توده گیاه خواهد شد .در مطالعه حاضر ،استفاده از اسید
هیومیک (در هر دو کاربرد خاکی و محلول پاشی) در هر دو سطح
 10و  20میکروموالر در تمام نمونههای خاک باعث افزایش وزن
خشک ریشه همیشه بهار در مقایسه با نمونه بدون استفاده از
اسید هیومیک شد ،که در برخی موارد این تفاوت معنیدار نبود.
اطالعات کمی در مورد چگونگی تاثیر مواد هومیکی بر رشد گیاه
شناخته شده است .برخی از محققان بر تأثیر این ترکیبات بر
زیست فراهمی عناصر غذایی خاک و برخی دیگر بر تأثیر مستقیم
آنها بر سوخت و ساز گیاه تمرکز کردهاند (.)Mora et al., 2010
اسید هیومیک ممکن است بتواند از طریق تأثیر بر متابولیسم
نیتروژن و کربن ،بر رشد گیاه تأثیر بگذارد ( Schiavon et al.,
 .)2010همچنین بیان شده است که این ماده ممکن است که بر

 1096تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،4تير ( 1400علمی – پژوهشی)

و اسید آبسیزیک را تغییر داده و رشد شاخهها را تحت تأثیر قرار
دهد ).(Mora et al., 2010

فعالیت پمپ ریشه  H + -ATPaseو توزیع نیترات در شاخه های
ریشه تأثیر بگذارد ،و به تبع آن توزیع سیتوکینینها ،پلیآمینها

جدول  -3تجزيه واريانس اثرات سطوح مختلف کادميم و تيمار اسيد هيوميک بر وزن خشک گياه ،غلظت کادميم ،فاکتور انتقال و فاکتور غلظت بيولوژيکی
(هوايی و ريشه) کادميم
میانگین مربعات
منبع تغییرات
کادمیم
تیمار اسید هیومیک
تیمار اسید هیومیک×کادمیم
خطا
ضریب تغییرات ()%

DF

وزن خشک
اندام هوایی

وزن خشک
ریشه

غلظت کادمیم اندام
هوایی

غلظت کادمیم
ریشه

فاکتور
انتقال

فاکتور غلظت بیولوژیکی
اندام هوایی

فاکتور غلظت
بیولوژیکی ریشه

2
4
8
30
-

**68/8
**0/5
**0/5
0/08
6/8

**0/458
**0/014
*0/002
0/0007
6/74

**177756/8
**2678
**789
86/4
8/03

**92024/2
**751/3
**258/9
45/8
7/9

**4/99
0/01
0/02
0/02
16/05

**27/36
**0/51
**0/16
0/02
8/73

**17/07
**0/14
**0/04
0/008
7/84

**و * به ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح یک درصد و سطح پنج درصد از آزمون دانکن  :DFدرجه آزادی

را تحریک کند ( .)Asli and Neuman, 2010مقایسه کاربرد
محلول پاشی و کاربرد اسید هیومیک خاک بر رشد گوجه فرنگی
( )Yildirim, 2007و فلفل ( ،)Karakurt et al., 2009نشان داد
که استفاده از هر دو تیمار اسید هیومیک باعث افزایش عملکرد
گیاهان مذکور شده است ،اگرچه استفاده از محلول پاشی اثرات
بهتری بر رشد گوجه فرنگی داشت .در مطالعه حاضر ،کاربرد اسید
هیومیک در خاک نسبت به محلول پاشی اثرات محسوستری بر
رشد گیاه در شرایط تنش داشت .فعالیتهای شبه هورمونی اسید
هیومیک و افزایش جذب عناصر غذایی به دلیل افزایش
نفوذپذیری سلول ( )Zandonadi et al., 2007میتواند از دالیل
مهم تأثیرات مثبت اسید هیومیک بر رشد گیاه همیشه بهار ،تحت
تنش کادمیم باشد.

) Tahir et al. (2011گزارش دادند که استفاده از 60
میلیگرم در کیلوگرم اسید هیومیک در خاک باعث افزایش ارتفاع
گیاه ،وزن تر و خشک شاخههای گندم و غلظت نیتروژن در گیاه
شده است .با این حال ،هیچ تاثیری بر غلظت فسفر و پتاسیم گیاه
نداشت .این محققان گزارش دادند که استفاده از  90میلیگرم در
کیلوگرم اسید هیومیک ،اثرات منفی بر رشد گیاه ،جذب عناصر
غذایی گیاه و غلظت عناصر غذایی داشته استMora et al. .
) (2010بیان داشتند که رشد بیش از حد ریشه ،یکی از اصلیترین
اثرات اسید هیومیک است که این مواد از طریق تعادل هورمونی
و جذب برخی مواد مغذی بر رشد گیاه تأثیر میگذارد .تجمع
اسید هیومیک در ریزوسفر گیاهان میتواند با افزایش در دسترس
بودن مواد مغذی و/یا مولکولهای تنظیم کننده رشد ،رشد ریشه
gh
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fh

gh

fg

j

hi
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e

d

de

d

وزن خشک اندام
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4
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تیمارها
شکل  -1تاثير تيمارهای مختلف بر وزن خشک اندام هوايی و ريشه گياه هميشه بهار (عالئم اختصاری هر تيمار در جدول ( )2آورده شده است .ميانگينهای دارای
حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف آماری معنیداری ندارند)

غلظت کادميم

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر اصلی سطوح آلودگی کادمیم،
تیمار اسید هیومیک و برهمکنش آنها بر غلظت کادمیم در اندام

هوایی و ریشهها در سطح یک و پنج درصد از آزمون دانکن معنی-
دار بود (جدول  .)3استفاده از کادمیم در حضور و عدم حضور
اسید هیومیک به طور قابل توجهی غلظت و جذب کادمیم را در

(علمی – پژوهشی)
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ریشه و اندام هوایی گیاه در مقایسه با عدم وجود آلودگی کادمیم
افزایش داد (شکل  .)2بر اساس نتایج ،همیشه بهار توانست 170
تا  250میلیگرم در کیلوگرم کادمیم را در بافتهای خود تجمع
دهد ،که بسیار باالتر از حد طبیعی است (  5تا  25میلیگرم در
کیلوگرم) و حد مسمومیت ( 20تا  100میلیگرم در کیلوگرم)
کادمیم در گیاهان ( )Kabata-Pendias, 2010میباشد .بیشترین
میزان غلظت کادمیم در اندام هوایی گیاه ( 250میلیگرم در
کیلوگرم) در تیمار  P3H4مشاهده شد .مقادیر باالتر از 100
میلیگرم در کیلوگرم در بافت اندام هوایی گیاه همیشه بهار ،نشان
از پتانسیل باالی این گیاه در فرایند گیاهپاالیی دارد .استفاده از
اسید هیومیک در هر دو سطح کادمیم باعث افزایش غلظت
کادمیم در ریشه و اندام هوایی شد که در تیمار کاربرد خاکی
حاوی  20میکروموالر اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها بارزتر
بود Angin et al. (2008) .در تحقیقی به بررسی تأثیر اسید
هیومیک بر گیاهپاالیی سرب و بور توسط گیاه وتیور پرداختند.
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این پژوهشگران گزارش دادند که اسید هیومیک هیچ تاثیری بر
غلظت سرب در بخشهای اندام هوایی وتیور ندارد ،اما در نتیجه
استفاده از اسید هیومیک ،محتوای سرب ریشه افزایش یافته است.
آنها دلیل احتمالی این مشاهده را افزایش نفوذپذیری غشای
پالسمای ریشه دانستند که در نهایت باعث افزایش انتقال فلز
میشود .آنها همچنین اظهار داشتند که مقدار مناسب اسید
هیومیک برای تصفیه گیاه به میزان آلودگی سرب بستگی دارد.
) Topcuoğlu (2013گزارش داد که اسید هیومیک در سطح دو
درصد باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در اندام هوایی و کاهش
رشد توتون شده است Khan et al. (2006) .اظهار داشتند که
تأثیر اسید هیومیک بر رشد گیاه به میزان آلودگی فلزات در خاک
بستگی دارد .از آنجا که سطح باالیی از آلودگی خاک وجود دارد
که بسیار سمی است ،استفاده از اسید هیومیک ممکن است با
افزایش تحرک فلزات در خاک و فراهمی زیستی آن برای گیاهان،
سمیت را افزایش دهد.

تیمارها
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تیمارها
شکل  -2تاثير تيمارهای مختلف بر غلظت کادميم اندام هوايی و ريشه گياه (عالئم اختصاری هر تيمار در جدول ( )2آورده شده است .ميانگينهای دارای حروف
مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف آماری معنیداری ندارند)

فاکتور انتقال ( )TFو فاکتور غلظت بيولوژيکی ( )BCFکادميم

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،فاکتور غلظت بیولوژیکی کادمیم
در هر دو بخش ریشه و اندام هوایی به طور معنیداری (سطح پنج
درصد آزمون دانکن) تحت تأثیر سطح کادمیم ،تیمار اسید
هیومیک و برهمکنش آنها قرار گرفت (جدول  .)3همچنین فاکتور
انتقال کادمیم به طور معنیداری تحت تاثیر اثر اصلی کادمیم قرار

گرفت .بر اساس نتایج (شکل  ،)3مقادیر  TFدر تمام نمونههای
خاک در حضور و عدم وجود اسید هیومیک باالتر از یک بود.
ارزیابی  BCFدر تمام نمونههای آلوده میزان این فاکتور را در
حضور و عدم وجود اسید هیومیک باالتر از "یک" نشان داد (شکل
 .)4تأثیر تیمارهای اسید هیومیک بر  ،BCFسبب افزایش این
فاکتور شد ،که بیشترین افزایش در تیمار  P2H4مشاهده شد
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(شکل  .)3بر اساس مطالعات گذشته ،گیاهان با  BCFو  TFباالی
"یک" دارای پتانسیل گیاه استخراجی و گیاهان با  TFکمتر از
"یک" و  BCFباالی "یک" ،دارای پتانسیل تثبیت گیاهی باالیی
هستند ( .)Yoon et al., 2006با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،و
 TFو  BCFباالتر از "یک" و غلظت کل کادمیم باالتر از 100
میلیگرم در کیلوگرم ،گیاه همیشه بهار را میتوان به عنوان یک
گیاه بیش انباشتگر کادمیم با سازوکار گیاه استخراجی معرفی
کرد .با توجه به طبقه بندی بیش انباشتگرها ،گیاهانی با حداقل
" TFیک" (و همچنین تجمع بیش از  100میلیگرم در
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a
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a
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کیلوگرم) به عنوان گیاهان بیش انباشت کننده کادمیم تعریف می
شوند ( Yoon et al. (2006) .)Li et al., 2016بیان کردند ،فقط
گونههایی از گیاهان که مقادیر  BCFو  TFدر آنها بیش از "یک"
است ،توانایی استفاده برای فرایند گیاه استخراجی را دارند .با
توجه به نتایج (شکل  ،)4میتوان بیان نمود که همیشه بهار یک
گیاه با توانایی مناسب جهت گیاه استخراجی کادمیم است و
استفاده از اسید هیومیک به خصوص در سطح  20میکروموالر به
صورت کاربرد خاکی ،میتواند به طور قابل توجهی موجب افزایش
 BCFو  TFشود.
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تیمارها
شکل  -3تاثير تيمارهای مختلف بر فاکتور انتقال کادميم ( )TFو فاکتور غلظت بيولوژيکی ريشه ( )BCFrو اندام هوايی ( )BCFsکادميم (عالئم اختصاری هر
تيمار در جدول ( )2آورده شده است .ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف آماری
معنیداری ندارند)

مقادير پراکسيد هيدروژن ،مالون دی آلدئيد و آنزيمهای آنتی
اکسيدانی

براساس مقادیر تجزیه واریانس اثرات اصلی آلودگی کادمیم و

تیمارهای اسید هیومیک بر میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی
آلدئید ،نتایج نشان از اختالف آماری در سطح پنج درصد از آزمون
دانکن داشت (جدول  .)4با افزایش سطح کادمیم (تیمار  P2H3و

(علمی – پژوهشی)

صفاری و صفاری :بررسی اثر کاربرد اسيد هيوميک بر کارايی گياهپااليی 1099 ...

خاکی) سبب افزایش مقادیر پراکسید هیدروژن شده ،اما اثر
محسوس مشخصی بر مقادیر مالون دی آلدئید نشان نداد .کاهش
رشد و همچنین تولید  ،ROSبه دلیل تنش اکسیداتیو تحت تنش
کادمیم ،باعث افزایش محتوای پراکسید هیدروژن و مالون دی
آلدئید میشود که توسط محققین مختلف گزارش شده است
(.)Meng et al., 2009; Zhang et al., 2009; Ehsan et al., 2014

 ،)P3H1مقادیر هر دو پارامتر پراکسید هیدروژن و مالون دی
آلدئید در مقایسه با تیمار بدون استفاده از کادمیم ()P1H1
افزایش قابل توجهی نشان دادند (جدول  .)5مقایسه میانگین
اثرات سطوح آلودگی کادمیم و تیمار اسید هیومیک بر مقادیر
مالون دی آلدئید و پراکسید هیدروژن (شکل )4نشان داد که با
افزایش سطح آلودگی ،خصوصیات مذکور افزایش معنیداری
داشتند .در طرف مقابل ،کاربرد اسید هیومیک (به ویژه کاربرد

جدول  -4تجزيه واريانس اثرات سطوح مختلف کادميم و تيمار اسيد هيوميک بر مقادير پرولين ،مالون دی آلدئيد ،پراکسيد هيدروژن و برخی آنزيمهای آنتی
اکسيدانی
میانگین مربعات
منبع تغییرات

DF

مالون دی آلدئید

پراکسید
هیدروژن

سوپر اکسید
دسموتاز

کاتاالز

پراکسیداز

آسکوربات
پراکسیداز

کادمیم

2

**434/77

**46/72

**73/25

**269/5

**5/28

**395

تیمار اسید هیومیک

4

**20/81

**0/66

**1/06

**6/95

**0/20

**2/87

تیمار اسید
هیومیک×کادمیم

8

1/26

0/18

0/17

**2/61

**0/05

**1/44

خطا

30

4/26

0/12

0/20

0/21

0/004

0/24

ضریب تغییرات ()%

-

6/37

6/53

6/53

7/27

7/20

7/51

**و * به ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح یک درصد و سطح پنج درصد از آزمون دانکن  :DFدرجه آزادی

جدول  -5تاثير تيمارها بر پرولين ،پراکسيد هيدروژن ،مالون دی آلدئيد و برخی آنزيمهای اکسيدانی گياه
سوپر اکسید دسموتاز
( Unit mg-1
)Protein

تیمار

مالون در آلدئید
(میکروموالر در
گرم وزن تر)

پراکسید هیدروژن
(میکروموالر در گرم
وزن تر)

P1H1

27/31gh

4/08g

4/52f

P1H2

28/48gh

4/15fg

4/72f

کاتاالز ( μmol min-1

پراکسیداز ( μmol min-1

آسکوربات پراکسیداز ( μmol

)mg-1 Protein

)mg-1 Protein

)min-1 mg-1 Protein

2/91h

0/42gh

2/09f

2/01i

0/47gh

2/53f

P1H3

25/62h

3/91g

4/58f

1/70i

0/36h

2/25f

P1H4

27/48gh

4/32eg

4/62f

2/41hi

0/54gh

2/65f

P1H5

24/89h

3/81g

4/34f

1/81i

0/36h

2/85f

P2H1

34/75be

4/74df

7/33de

5/22g

0/84f

4/82de

P2H2

33/65ce

5/22d

7/83cd

6/73e

1/01e

5/42d

P2H3

32/64ef

4/82de

7/13de

5/52fg

0/72f

4/21e

P2H4

33/34df

5/12d

8/13c

7/93d

1/07e

6/75c

P2H5

30/24fg

5/07d

6/83e

6/12ef

0/81f

4/12e

P3H1

39/77a

7/33bc

8/63bc

8/43d

1/25d

12/35a

P3H2

38/37ab

7/83ab

9/18ab

11/45b

1/66b

13/16a

P3H3

36/66ad

7/23bc

8/54bc

9/84c

1/43c

12/55a

P3H4

37/26ac

8/13a

9/49a

12/75a

1/97a

12/77a

P3H5

35/35be

6/83c

8/63bc

10/74b

1/73b

11/01b

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح پنج درصد اختالف معنیدار ندارند.
عالئم اختصاری هر تیمار در جدول ( )2آورده شده است
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شکل  -4مقايسه ميانگين اثرات سطوح آلودگی کادميم و تيمار اسيد هيوميک بر مقادير کمی مالون دی آلدئيد ،پراکسيد هيدروژن و سوپراکسيد دسموتاز (عالئم
اختصاری تيمار هيوميک اسيد در جدول ( )2آورده شده است).

در شرایط عادی (بدون تنش) ،تعادل محسوسی بین تولید
گونههای اکسیژن واکنش پذیر ( )ROSو فعالیت مکانیسمهای
کاهش دهنده  ROSدر گیاهان وجود دارد .اما در تنشهای
محیطی این تعادل از بین رفته و باعث ایجاد تنش اکسیداتیو در
گیاهان میشود ( .)Jaleel et al., 2009همچنین ،زمانی که
گیاهان در معرض شرایط تنش قرار می گیرند ،معموالً ساختار
لیپیدی خود را تغییر میدهند .پراکسیداسیون ناشی از استرس
لیپید غشایی نشان دهنده آسیب سلولی و مقدار مالون دی آلدئید
تولید شده در طی این فرآیند به عنوان شاخص آسیب اکسیداتیو
در نظر گرفته میشود ( ،)Demiral and Türkan, 2005که افزایش
قابل توجه در میزان مالون دی آلدئید در سطوح مختلف کادمیم
می تواند مربوط به افزایش پراکسیداسیون لیپید باشد .استفاده از

اسید هیومیک در شرایط عدم آلودگی کادمیم ( )P1H2باعث
افزایش پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید شد که از نظر
آماری معنیدار نبود (جدول  .)5از طرف دیگر ،استفاده از اسید
هیومیک در حضور آلودگی کادمیم باعث کاهش میزان مالون دی
آلدئید شد (اگرچه از نظر آماری در برخی تیمارها معنیدار نبود)،
که میتواند به دلیل تأثیر اسید هیومیک بر فعالیت آنزیمهای مهم
آنتی اکسیدانی مانند کاتاالز و پراکسیداز باشد .تحقیقات قبلی
حاکی از آن میباشد که تشکیل ترکیبات پیچیده بین اسید
هیومیک و یونهای غیر آلی ،تأثیر اسید هیومیک بر تنفس و
فتوسنتز و شبیه سازی متابولیسم اسید نوکلئیک و فعالیت
هورمونی مانند اسید هیومیک از جمله عوامل موثر در تحریک
رشد گیاه توسط اسید هیومیک ( )Nardi et al., 2002است که

(علمی – پژوهشی)

میتواند یکی از دالیل کاهش پراکسید هیدروژن و مالون دی
آلدئید باشد.
تجزیه و تحلیل واریانس اثر اصلی سطوح کادمیم ،تیمارهای
اسید هیومیک و برهمکنش آنها (به استثنا آنزیم سوپراکسید
دسموتاز) بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز ،پراکسیداز
و آسکوربات پراکسیداز در گیاه همیشه بهار ،اختالف معنیداری
را در سطح یک و پنج درصد از آزمون دانکن نشان داد (جدول
 .)4همچنین ،به دلیل عدم اثرات معنیدار برهمکنش آلودگی
کادمیم و تیمار اسید هیومیک بر مقدار آنزیم سوپراکسید دسموتاز
(جدول  ،)4اثرات منابع تغییرات مذکور به تنهایی بر مقادیر این
آنزیم رسم شد (شکل  ،)4که بر این اساس ،با افزایش مقادیر
آلودگی ،مقادیر این آنزیم افزایش نشان داد ،اما کاربرد تیمار اسید
هیومیک فقط با کاربرد خاکی این ماده افزایش نشان داد و با
کاربرد محلول پاشی کاهش یافت .بر اساس فعالیت متوسط آنزیم
های مورد مطالعه ،تغییرات سطح کادمیم در حضور و عدم وجود
اسید هیومیک قابل توجه نبود .افزایش سطح کادمیم از 50
به 100میلیگرم بر کیلوگرم ،به طور قابل توجهی ،همه آنزیمهای
آنتی اکسیدان مورد مطالعه را افزایش داد (  P2H1و .)P3H1
تحقیقات قبلی نشان داده است که تنشهای محیطی ناشی از
آلودگی فلزات سنگین ،میتواند برخی از فعالیتهای آنزیمهای آنتی
اکسیدان را افزایش دهد (Sytar et al., 2013؛ Saffari and
 .)Saffari, 2020با افزایش مقدار پراکسید هیدروژن در گیاه به
دلیل تنش کادمیم ،نیاز به مهار این نوع  ROSافزایش یافته و در
نتیجه افزایش سوپراکسید دسموتاز مشاهده شد (جدول  .)5طبق
تحقیقات قبلی ،فعال شدن چندین آنزیم مانند سوپراکسید
دسموتاز ،گلوتاتیون ردوکتاز و کاتاالز یا آنتی اکسیدانهای غیر
آنزیمی میتواند سم زدایی گونههای فعال اکسیژن سلولها تحت
استرس ،را سبب شود ( .)Blokhina et al., 2003تغییرات در
آنزیمهای آنتی اکسیدان مورد مطالعه در هر دو سطح کادمیم
متفاوت بود ،به طوری که با افزایش سطوح کاربرد اسید هیومیک،
فعالیت این آنزیمها افزایش نشان داده است.

نتيجهگيری
قابلیت دسترسی کم فلزات سنگین در خاکهای آهکی ،یکی از
معضالت عمده در فرآیند گیاهپاالیی این دسته از خاکها میباشد.
به منظور افزایش کارایی جذب فلزات سنگین توسط گیاهان
پاالینده این عناصر ،استفاده از عوامل کالت کننده ،میتواند
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راهکاری موثر محسوب گردد .استفاده از عوامل کالت کننده
سنتزی در بهبود دسترسی فلزات سنگین در خاک ،اگرچه با نتایج
قابل قبولی همراه است ،اما میتواند عوارض منفی بسیاری بر
گیاهان و میکروارگانیسمهای خاک وارد کند .بنابراین ،استفاده از
کالت کنندههای آلی طبیعی مانند اسید هیومیک ترجیح داده
میشود .کمپلکس شدن (تشکیل کمپلکس پایدار با یونهای فلزی)
و ویژگی کالت کنندگی مواد هیومیک باعث شده است که آنها
عملکردی دوگانه در اکوسیستم خاک داشته باشند .بنابراین ،در
این مطالعه ،تالش شد تا رفتار اسید هیومیک (خواص کمپلکس
یا کالته) بر جذب کادمیم توسط گیاه همیشه بهار در یک خاک
آهکی آلوده به کادمیم بررسی شود .بر اساس نتایج ،گیاه همیشه
بهار توانایی باالیی در برابر سطوح باالی کادمیم ( 100میلیگرم
در کیلوگرم) ،بدون هیچ نشانه ای از سمیت ،نشان داد .بر اساس
مقادیر  BCFو  TFبزرگتر از "یک" و همچنین تجمع کادمیم
بیشتر از  100میلیگرم در کیلوگرم ،این گیاه از طریق مکانیزم
گیاه استخراجی یک بیش انباشتگر کادمیم معرفی میشود و
توانایی باالیی در جذب کادمیم دارد .کاربرد هر دو روش خاکی و
محلول پاشی اسید هیومیک باعث بهبود زیست توده گیاه ،غلظت
و جذب کادمیم و شاخصهای گیاهپاالیی و افزایش فعالیتهای
آنتی اکسیدانی شد .به نظر می رسد که کاربرد اسید هیومیک در
خاک ،نقش کالت کنندگی در جذب کادمیم داشته است .از طرف
دیگر ،استفاده از محلول پاشی اسید هیومیک به دلیل افزایش
کارایی جذب کادمیم در گیاه همیشه بهار ،به مانند یک شبه
هورمون عمل کرده است .به طور کلی ،نتایج نشان داد که استفاده
از اسید هیومیک نه تنها جذب کادمیم توسط همیشه بهار را
افزایش میدهد ،بلکه باعث ایجاد تنش کمتری در مقایسه با
تیمارهای شاهد می شود .در بین تیمارهای مورد مطالعه ،کاربرد
اسید هیومیک به صورت خاکی در سطح  20میکروموالر ،نسبت
به سایر تیمارها ،بیشترین اثر را در گیاهپاالیی کادمیم در گیاه
همیشه بهار داشت.
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