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نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،05تابستان  / 7931صفحات7۴-۴۲ :

بررسی پاسخ فیزیولوژیک و دفاع آنتیاکسیداتیو خردل سفید ()Sinapis alba
تحت تنش کادمیم و سرب
زهرا سلیماننژاد ،احمد عبدلزاده* ،حمیدرضا صادقیپور
گروه زيست شناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران
تاریخ دریافت95/1/82 :

تاریخ پذیرش95/7/5:

چکیده
فلزات سنگین از مهمترين آاليندههای خاک و محیط زيست ميباشند .در اين تحقیق ،برخي پارامترهای
بیوشیمیايي گیاه  Sinapis albaرشد يافته در خاکهای آلوده شده با غلظتهای مختلف کادمیم ( 57 ،۰و 07۰
 )mg/kgو سرب ( 0۰۰ ،۰و  )mg/kg 0۰۰مورد بررسي قرار گرفت .گیاهان حدود  5هفته پس از کشت در
گلخانه ،برداشت شدند .نتايج مطالعه نشان داد که تیمارهای کادمیم سبب کاهش طول و وزن تر بخش هوايي و
کل گیاه شد .هر چند تیمارهای سرب اثر معنيداری در صفات رشد گیاه نداشت .تیمارهای کادمیم سبب کاهش
فعالیت آنزيم کاتاالز ،میزان پراکسید هیدروژن ،پراکسیداسیون لیپید و افزايش میزان پروتئین محلول در بخش
هوايي و افزايش فعالیت آنزيم پلي فنل اکسیداز در بخش هوايي و ريشه گیاه در مقايسه با شاهد شد .گیاهان
تیمار شده با  mg/kg 57کادمیم در مقايسه با گیاهان شاهد میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل و نسبت کلروفیل  aبه
 bبیشتری را نشان دادند .تیمارهای سرب منجر به کاهش ،فعالیت آنزيم آسكوربات پراکسیداز در بخش هوايي
و ريشه ،میزان پروتئین محلول در ريشه و قندهای غیراحیاء کننده در بخش هوايي شد .تیمار  mg/kg 0۰۰سرب
در بخش هوايي سبب افزايش ،فعالیت آنزيم گاياکول پراکسیداز محلول و ديوارهای ،میزان پراکسید هیدروژن،
پروتئین محلول و کلروفیل  b ،aو کل گرديد .تیمار  mg/kg 0۰۰سرب سبب افزايش میزان پراکسید هیدروژن
ريشه و کاهش کاروتنوئیدها شد .اين نتايج نشان ميدهد که خردل سفید با توجه به بیوماس باال ،افزايش میزان
رنگدانههای فتوسنتزی و عدم وجود تنش اکسیداتیو دارای توانايي قوی برای تحمل کادمیم و سرب ميباشد.
واژههاي کلیدي :پاسخ بیوشیمیايي ،تنش اکسیداتیو ،سرب ،خردل سفید ،کادمیم.
مقدمه1

بااال و حاللیات زيااد آن در آب يا

آاليناده قاوی

فلزات سنگین از منااب آاليناده محایط زيسات از

محسوب ميگردد ( .)Pinto et al., 2004کاادمیم اگار

جمله خاک ميباشند که در صورت تجم در خااک و

چه برای رشد گیاه ضاروری نیسات ،اماا باهراحتاي از

جذب باه وسایله گیااه باه زنجیارههاای غاذايي وارد

طريق پوست ريشه جذب ميشاود و ساپس از طرياق

ميشوند و مسمومیتهاايي را در گیاهاان و ياا افاراد

مسایر سیمپالساتي ياا آپوپالساتي وارد بافات چاوب

تغذيهکننده از آنها ايجاد مايکنناد

مايشاود ( .)Sanita and Gabbrielli, 1999در اغلاب

( Antoniadis and

 .)Alloway, 2001يكي از مهمتارين فلازات سانگین

گونههای گیاهي کادمیم در ريشه تجم مييابد و مقدار

موجود در طبیعت کادمیم ميباشد و به علات سامیت

کمي به برگها منتقل ميشاود (.)Ramos et al., 2002
سرب يكي ديگر از فلزات سنگین سمي و آلاودهکنناده
محیط است که اعمال بیولوژيكي آن ناشناخته ميباشد.

*نويسنده مسئولah_ab99@yahoo.com :
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اين عنصر به سرعت در خاکهای کشااورزی افازايش
يافتاه و آن مكاان را آلاوده مايکناد (

 )Kiapour, 2012و در غلظتهای باال موجب کااهش
اين رنگدانهها شوند (.)John et al., 2009

Hamid et al.,

نتايج مربوط به تحقیقات مختلف نشان ميدهد کاه

.)2010
تنشهای محیطي نظیر فلزات سانگین بار رشاد و

میزان کربوهیدرات محلول و نامحلول در گیاهان رشاد

گیااه ،سانتز پاروتئینهاا،

يافته تحت تنش فلزات سانگین ،باا توجاه باه غلظات

فعالیتهای آنزيمي و غیرآنزيمي ،تانفس و متابولیسام

فلزات ،ميتواند افزايش يا کاهش ياباد

( Gubrelay et

سلولي اثر ميگذارند .آثاار سامي فلازات سانگین بار

 .)al., 2013کادمیم با کاهش انتقاال آب باه بارگهاا،

گیاهان ناشي از تولید گونههای فعال اکساینن و تانش

منجر به افزايش قندهای احیا کننده در گیااه مايشاود.

اکسیداتیو مايباشاد ( )Ferreira et al., 2002کاه ايان

اين پديده احتماالً مكانیسم سازشاي گیااه بارای حفا

گونههای فعال اکسینن معموالً باا آسایب باه غشااها و

پتانسیل اسمزی در شارايط سامیت باا کاادمیم اسات.

 ،DNAالقاای تغییار در رشاد و سااختار فیزيولوژيا

عالوه بر نقش قنادها در تنظایم فشاار اسامزی تصاور

سلول و تخريب آنزيمها ،فرآيندهای مختلف سلولي را

ميشود با افازايش قنادهای حال شاونده گیااه بتواناد

دچاار اخاتالل مايکنناد ( .)Sytar et al., 2013دفاا

ذخیره کربوهیدراتي خود را برای حف متابولیسم پاياه

آنتياکسایداني بارای محافظات از سالولهاا در برابار

سلول در شرايط محیطي تحت تانش در حاد مطلاوب

تاثیرهای خطرناک گونههای فعال اکساینن وارد عمال

نگه دارد (.)Verma and Dubey, 2001

نماو ،سااختار فیزيولوژيا

ميشود ،طي تنش اکسایداتیو ،وقاايعي مانناد افازايش

( Sinapis albaخااردل ساافید) گیاااهي علفااي،

تولید  ،ROSمیزان آنتياکسایدانهاا ،تولیاد پارولین و

ي ساله از تیره شببو بوده که به علت طیف وسایعي

پراکسیداسیون لیپید در گیاهان صاورت مايگیارد کاه

( Maiti et al.,

منجر به افزايش تحمل گیاه به

از کاربردها گیاهي چند منظوره ميباشد

تنش ميشوند ( Mobin

 .)2007در تیره شببو گوناههاايي وجاود دارناد کاه

 .)and khan, 2007وقتي گیاهان در معرض غلظتهای

تمايل به تجم غلظت باالی فلزات سانگین را دارناد،

و

برخي از اين گونهها نظیر خردل سفید ،رشد ساري و

باالی فلزات سنگین قرار ميگیرند ،وزن تر و خشا

بیوماس بااليي دارند.

طاول بخاش هاوايي و ريشاه گیااه کااهش مايياباد
( .)Nagajyoti et al., 2010فلازات سانگین خساارات

با توجه به افزايش روزافزون صنعتي شدن ،استفاده

قابل رويتي نظیر کلروز و نكروز در برگهاای گیاهاان

از کودهای شیمیايي و آفتکشها بهعناوان منااب مهام

به وجود ميآورند و باعث کاهش طول و قهوهای شدن

آلودگيهای چندگانه فلزات سنگین ،فهم چگونگي اثار

ريشهها ميگردند ( .)Liu et al., 2008در غلظاتهاای

يااونهااای کااادمیم و ساارب باار رشااد ،فرايناادهای

باالی فلزات سانگین ،میازان پراکسیداسایون و تجزياه

فیزيولوژيكي و بیوشیمیايي در گیاهان ممكن اسات در

غشاای کلروپالساتي

حل مشكالت ناشي از آلودگي چندگانه فلزات سانگین

ميشود ( .)Gill and Tuteja, 2010يافتههاای

موثر باشد .از اين رو اين تحقیق با هدف بررسي برخي

برخي پنوهشها نشاان مايدهاد کاه فلازات سانگین

پارامترهای فیزيولوژي

و مطالعه تغییر در میزان برخي

ميتوانناد در غلظاتهاای کام سابب افازايش میازان

ترکیبات شیمیايي در شرايط تانش ناشاي از کاادمیم و

لیپیادهای غشاايي باهخصاو
تحري

کلروفیل  aو  John et al., 2008( b؛

سرب در خردل سفید

Ghorbanli, and
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مواد و روشها

و جهت تثبیت و تعادل اجزای خاک و فلازات سانگین

شرایط کاشت :کشت گیاهان در گلخاناه و در داخال

مورد بررسي و همسانسازی شرايط آلودگي مصانوعي

گلدانهای پر شده از خاک زراعي انجام گرديد .جهت

با شرايط آلودگي طبیعي به مادت ساه مااه در شارايط

آمادهسازی خااک ،ابتادا حادود  0۰۰کیلاوگرم خااک

هوای آزاد قرار داده شد .بذر گیاه خردل سفید از مرکز

زراعي غیرآلوده از اطاراف شهرساتان نكاا جما آوری

تحقیقات دانههای روغني استان مازنادران تهیاه شاد.

گرديد .وينگي های فیزيكي و شیمیايي خاک و غلظت

بذرهای ضدعفوني شده و روياش يافتاهی گیاهاان در

عناصر سنگین خاک پیش از اضافه نمودن نما هاای

اوايل فروردين ماه سال  ،00۳۱از پتاری باه گلادانهاا

فوقالذکر اندازهگیاری شاد (جادول  .)0بارای ايجااد

(بهطور معمول  0عدد در هر گلدان) منتقل شادند .در

آلودگي فلزات سنگین در خااک باهطاور مصانوعي از

طول دوره آزمايش میانگین حاداکثر و حاداقل دماای

غلظتهای  57و  07۰میليگرم در کیلوگرم کاادمیم و

روز و شب بااهترتیب  ۹۳و  0۸درجااه سانتيگراد و

 0۰۰و  0۰۰میليگرم در کیلاوگرم سارب باهصاورت

میانگین رطوبت نسبي  ۸0درصد بود .آبیاری گلدانهاا

نم های (کلريد کادمیم و کلريد سرب) استفاده شاد.

در طول دوره رشد ،با آب شهری انجام شده و گیاهاان

نم ها بهطور مجزا در آب مقطر حل و به صورت اليه

پس از  5هفته (در آغاز فااز زاياش) جهات سانجش

اليه به سطح خااک اساپری شاده و خااک هار گلادان

برخي پارامترهای فیزيولوژيكي و بیوشیمیايي برداشات

جداگانه و بهطور يكنواخت مخلوط شاد .خااکهاای

شدند.

آلوده بهطور مرتب در حد ظرفیت زراعي آبیاری شاده
جدول  :1برخي وينگيهای فیزيكي و شیمیايي خاک مورد استفاده
Clay
(درصد)

silt
(درصد)

Sand
(درصد)

بافت خاک

pH

EC
()dsm-1

۱5

0۳

0۱

رسي

5

0/00

غلظت فلزات
کادمیم

سرب

>۰/0

07

اندازه گیري عوامل مورد مطالعه :پس از برداشت ،ابتادا

موج  ۹۱۰و  ۱5۰ناانومتر انادازهگیاری شاد .فعالیات

ريشه گیاهان با آب شسته شده و ساپس آب ساطحي

آناازيم آسااكوربات پراکساایداز از روش  Nakanoو

ريشه ها با دستمال کاغذی گرفته شد .بعد از آن ريشاه

 )0۳۸0( Asadaدر طول موج  ۹۳۰ناانومتر و فعالیات

از بخش هوايي جدا و طول و وزن آنها انادازهگیاری

آنزيم پليفنلاکسایداز از روش  Resendeو همكااران

شد.

( ،)۹۰۰۹با استفاده از معرف پیروگالل در طاول ماوج
 ۱۹۰نانومتر صورت گرفت.

باارای اناادازهگیاری فعالی ات آناازيمهااای کاتاااالز،
پراکسیداز محلول و ديوارهای ،آساكوربات پراکسایداز

اناادازهگیااری پااروتئینهااای محلااول بااه روش

و پليفنلاکسیداز ،عصاره آنزيمي بافت تر گیاااهاااان

 )0۳50(Bradfordبااا اسااتفاده از معاارف برادفااورد در

با استفاده از بافر فسفات  0۰۰میليموالر باا اسیديااته

طول ماوج  7۳7ناانومتر انجاام شاد .اساتخراج فنال،

 0/۸استخراج شد ( .)Liu and Huang, 2000فعالیات

قناادهای احیااايي و غیراحیااايي بااه روش  Fukodaو

آنزيم کاتاالز و پراکسایداز باا اساتفاده از روش  Karو

همكاران ( )۹۰۰0همراه با تغییراتي انجاام گرفات .باه

 )0۳50( Mishraدر مد سینتی  ،باه ترتیاب در طاول

اين ترتیب که مقدار  ۰/۰7گارم از بافات تار ريشاه و
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بخش هوايي گیااه باا  7میلايلیتار اتاانول  ۸۰درصاد

اناادازهگیااری پراکسااید هیاادروژن بااا اسااتفاده از

مخلوط شده و بهمدت  0۰دقیقه در دماای  5۰درجاه

رن ا ساانجي و باار طبااق روش  Sergiveو همكاااران

در بن ماری قرار داده شد و سپس بهمدت  ۸دقیقه باا

( )0۳۳5در مد فتومتري

و در طول موج  0۳۰ناانومتر

سارعت  70۰۰gساانتريفیوژ گردياد .محلاول شافاف

انجام شد .اندازهگیری مقدار مالوندیآلدئیاد ()MDA

بهدست آمده جدا گرديد و اين عمل  ۱بار ديگر تكرار

بر طبق روش  Duو  )0۳۳۹( Bramlageبا استفاده از

شد .اتانول مخلوط بدست آماده در دماای  5۰درجاه

در

معرف اسید تیوباربیتوري  /اسید تریکلرو اساتی

تبخیر شده و بهمنظور حذف ترکیبات رنگي عصاره به

مااد فتومتريا

نسابت  0باه  7باا کلروفارم مخلاوط گردياد ،بعااد از

ناانومتر صااورت گرفاات .ساانجش میازان کلروفیال و

گذشاات  7دقیقااه عصاااره شاافاف رويااي جاادا و بااا

کاروتنوئید باا اساتفاده از روش  )0۳۱۳( Arnonدر 7

سرعت  0۰۰۰۰gسانتريفیوژ شد .از این عصاره رایا

طول ماوج  000 ،0۱0/۸ ،0۱7 ،۱5۰و  000/۹ناانومتر

سنجش فنل ،قندهای احیايي و غیراحیايي استفرد شد.

انجام شد.

اندازهگیری فنل باه روش  Priceو  )0۳55( Butlerباا

تجزیه آماري :اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي

اسااتفاده از دو معاارف کلريااد آهاان ( )IIIو هگاازا

در  0تكرار انجام شد (هر گلدان بهعناوان يا

تكارار

فروسیانات پتاسیم و اندازهگیری قندهای غیراحیايي به

ميباشد) .محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار

روش  )0۳0۸( Handelبااا اسااتفاده از معاارف انتاارون

و مقايسه میانگینها با آزمون دانكن صورت گرفت.

صورت گرفت .اندازهگیری قندهای احیاايي باه روش

SAS

نتایج

 Pradoو همكاران ( )0۳۳۸انجام شد ،به اين گونه کاه

رشد :نتايج کشت نشان داد که کمترين میازان وزن تار

 ۰/۰7میليلیتر از عصااره الكلاي تغلای شاده در لولاه

ريشه ،بخش هوايي و کل گیااه در تیماار 07۰

آزمايش ريخته و به آن بهترتیب  ۰/۰7میليلیتر پتاسایم

mg/kg

کادمیم مشاهده شد .تیمارهای کادمیم منجر به کااهش

فری سیانید  ۰/0موالر و  ۰/0میلايلیتار باافر آلكاالین

معنيدار طاول بخاش هاوايي و کال ،وزن تار بخاش

اضافه گرديد و پس از آن که حجم لوله با آب مقطر باه

هوايي و کل گیاه نسبت به تیمار شاهد ()mg/kg ۰/۰7

 0میليلیتر رسانده شد ،به شادت ورتكاس شاده و باه

گرديد .تیمارهای سرب اثر معنيداری در هیچ يا

مدت  0۰دقیقه در حمام آب گرم در دمای  0۰۰درجاه

از

صفات رشد مورد بررسي گیاه نداشتند (جدول .)۹

قرار گرفت .پس از سرد شدن لولاههاا در دماای اتااق،

میزان فعالیت آنزیمهااي آنتایاکسایدان :تیمارهاای

بهترتیب  0میليلیتار باافر رنگاي و  ۰/7میلايلیتار آب

کادمیم باعث کاهش معنيدار فعالیت آنزيم کاتااالز در

مقطر به آن افزوده و پس از ورتكس به مدت  0۰دقیقه

بخش هوايي گیاه در مقايسه با شاهد شد ،در حاليکاه

در حمام آب گرم با دمای  0۰۰درجاه قارار داده شاد.
سپس جذب نور هر ي

و در  0طااول مااوج  70۹ ،۱۱۰و 0۰۰

تیمارهای سرب در بخاش هاوايي و ريشاه گیااه اثار

از نمونهها بعد از سرد شادن

معنيداری در فعالیت آنزيم کاتاالز نداشت (شاكل .)0

در طول موج  7۰7نانومتر اندازهگیری شد.
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جدول  :8اثر کادمیم و سرب در میانگین صفات رشد گیاه خردل سفید.
فلزات سنگین
()mg/kg

کادمیم

سرب

طول (سانتيمتر)
ريشه

شاهد

۹5/0±۱/۹a

وزن تر (گرم)

بخش هوايي

کل

۱0/۸±۹/5a
۹۳/۸±7/0b

57

۹5/7±0/0a

07۰

۹۹/0±0/7a

0۸/۳±۱/۹c

ريشه

5۰/۳±0/0a
75/0±0/۸b
۱0/0±۱/0c

بخش هوايي

کل

۹/0±۹/۱a

0/۸±۹/۸a

۸/۳±7/0a

0/5±0/۱a

0/7±0/5b

7/۹±0/0ab

۰/۳±۰/۸a

۹/۹±۹/۱b

0/0±0/0b

شاهد

۹5/0±۱/۹a

۱0/۸±۹/5a

5۰/۳±0/0a

۹/0±۹/۱a

0۰۰

۹۳/5±7/۰a

۱۳/۰±0/۹a

5۸/5±0/۹a

۹/0±0/5a

0۰۰

۹0/۳±۹/۹a

۱7/۹±7/7a

5۹/0±0/۳a

۹/۸±۰/7a

میانگین  ±خطای استاندارد با  0تكرار ،میانگینهای هر ستون و عنصر ،که حداقل دارای ي

0/۸±۹/۸a
5/7±۰/۹a
0/۹±0/0a

۸/۳±7/0a
0۰/0±0/۸a
۳/۰±0/۸a

حرف مشترک باشند در سطح  ٪۳7با آزمون

دانكن در مقايسه با شاهد اختالف معنيداری ندارند.

شاهد معنيدار نبود (شكل .)0

فعالیت آنزيم گايااکول پراکسایداز محلاول ريشاه
خیلي بیشتر از بخاش هاوايي گیااه باود (بایش از ۹7

در بخش هوايي تیمار  mg/kg 0۰۰سرب فعالیات

برابر) .بهطور مشاابه بیشاترين فعالیات ايان آنازيم در

آنزيم گايااکول پراکسایداز دياوارهای را باه میازان ۳۰

mg/kg

درصد نسبت به شاهد افزايش داد .فعالیت ايان آنازيم

کادمیم و  mg/kg 0۰۰سرب مشااهده شاد .در بخاش

در ريشااه گیاااه خیلااي بیشااتر از بخااش هااوايي بااود،

هااوايي تیمااار  mg/kg 0۰۰ساارب نساابت بااه شاااهد

به طوریکه بیشترين فعالیت ايان آنازيم در تیمارهاای

فعالیت آنزيم پراکسیداز محلاول را باه طاور معناي دار

 mg/kg 07۰کادمیم و  mg/kg 0۰۰سارب ،باهترتیاب

افزايش داد ،در حاليکه اثر تیمارهای ديگر در فعالیات

با میزان  00و  0۰درصد افزايش در مقايسه باا شااهد

اين آنزيم در بخش هوايي و ريشه گیاه در مقايساه باا

مشاهده شد (شكل .)0

بخش هوايي و ريشاه گیااه در تیمارهاای 57

شکل  :1اثر کادمیم و سرب در فعالیت کاتاالز (الف و ب) ،آسكوربات پراکسیداز (ج و د) ،پراکسیداز محلول (ه و و)،
پراکسیداز ديوارهای (ز و ح) و پليفنل اکسیداز (ط و ی) در بخش هوايي و ريشه گیاه خردل سفید .میلهها نشاندهنده خطای
استاندارد ميباشد ،در هر نمودار میانگینهای هر عنصر که حداقل دارای ي
دانكن در مقايسه با شاهد اختالف معنيداری ندارند.
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تیمارهااای  57و mg/kg 07۰کااادمیم در بخااش

کاهش و تیمار  mg/kg 0۰۰سرب منجر به افازايش و

هوايي و ريشه گیاه بهترتیب سابب افازايش  ۹5و 05

همچنین در ريشه گیاه تیمار  mg/kg 0۰۰سرب منجار

درصدی فعالیت آنزيم پليفنل اکسیداز در مقايساه باا

به افازايش معنايدار میازان پراکساید هیادروژن گیااه

شاهد شد .تیمارهای سرب بهطور معنايداری فعالیات

نسبت به شاهد گرديد .در مقايسه باین تیماار فلازات

آنزيم پلي فنل اکسیداز را در بخش هاوايي افازايش و

سنگین ،بیشترين میزان پراکسید هیدروژن تحت تیماار

در ريشه کاهش داد (شكل .)0

 mg/kg 0۰۰ساارب در بخااش هااوايي و تیمااار 0۰۰
 mg/kgسرب در ريشه مشاهده شد (شكل .)۹

تیمارهای کادمیم اثر معني داری در فعالیات آنازيم
آسكوربات پراکسیداز نداشتند ،ولي تیمارهاای سارب

تیمارهای کادمیم منجر به کااهش معنايدار میازان

هم در بخش هاوايي و هام در ريشاه گیااه منجار باه

پراکسیداساایون لیپیااد بخااش هااوايي گیاااه گرديدنااد،

کاهش فعالیت آنزيم آسكوربات پراکسیداز گرديد کاه

به طوری که اين کاهش در تیمار  mg/kg 57کادمیم باه

اين کااهش در تیماار  mg/kg 0۰۰سارب نسابت باه

مقاادار  ۱5درصااد بااود .تیمااار فلاازات ساانگین اثاار

شاهد معنيدار بود (شكل .)0

معنيداری در میزان پراکسیداسیون لیپید ريشه گیااه در

میزان فاکتورهاي بیوشیمیایی :در بین تیمارهاای فلاز

مقايسه با شاهد نداشت (شكل .)۹

ساانگین ،در بخااش هااوايي تیمارهااای کااادمیم ساابب

شکل  :8اثر کادمیم و سرب در میزان پراکسید هیدروژن (الف و ب) و مالون دیآلدئید (ج و د) در بخش هاوايي و ريشاه گیااه
خردل سفید .میلهها نشاندهنده خطای استاندارد ميباشد ،در هر نمودار میانگینهای هر عنصار کاه حاداقل دارای يا

حارف

مشترک باشند در سطح  ۳7درصد با آزمون دانكن در مقايسه با شاهد اختالف معنيداری ندارند.

شاهد گرديد .اثر تیمار فلزات سانگین در میازان فنال

تیمار  mg/kg 0۰۰سرب در بخاش هاوايي منجار

ريشه گیاه نسبت به شاهد معنيدار نبود (شكل .)0

باه افازايش  0۰درصادی میازان پاروتئین محلااول در
مقايسه با شاهد گردياد .در ريشاه تیمارهاای کاادمیم

تیمااار فلاازات ساانگین اثاار معناايداری در میاازان

منجر به افزايش و تیمارهای سارب منجار باه کااهش

قندهای احیاء کنناده بخاش هاوايي و ريشاه گیااه در

معنيدار میزان پروتئین محلول نسابت باه شااهد شاد

مقايسه با شاهد نداشت ،ولي بیشترين میازان قنادهای

(شكل .)0

احیاااء کننااده بخااش هااوايي و ريشااه بااه ترتیااب در
تیمارهاای  mg/kg 0۰۰سارب و  mg/kg 07۰کااادمیم

در بخش هوايي تیماار mg/kg 07۰کاادمیم منجار

مشاهده گرديد (شكل .)0

به افزايش  ۱0درصدی میزان فنل گیااه در مقايساه باا
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روند تغییرات میزان قندهای غیراحیاء کننده تحت

غیراحیاااء کننااده در مقايسااه بااا شاااهد گرديااد .اثاار

تیمار فلزات سانگین در بخاش هاوايي و ريشاه گیااه

تیمارهای کادمیم در بخاش هاوايي و ريشاه گیااه در

مشابه بود ،باهطاوریکاه تیمارهاای سارب در بخاش

مقايسه با شاهد معنيدار نبود (شكل .)0

هوايي گیاه منجر به کااهش معنايدار میازان قنادهای

شکل  :۳اثر کادمیم و سرب در میزان پروتئین (الف و ب) ،فنل کل (ج و د) ،قندهای احیايي (ه و و) و قندهای غیراحیايي (ز و
ح) در بخش هوايي و ريشه گیاه خردل سفید .میلهها نشاندهنده خطای استاندارد ميباشد در هر نمودار میانگینهای هر عنصر
که حداقل دارای ي حرف مشترک باشند در سطح  ۳7درصد با آزمون دانكن در مقايسه با شاهد اختالف معنيداری ندارند.

تیمار  mg/kg 57کادمیم منجر به افزايش معنايدار

بهطور معنيداری میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیال کال

b

گیاه را در مقايسه با شاهد افزايش داد ،ولي تیمار 0۰۰

و همچنین تیمارهای  57و  mg/kg 07۰کادمیم سابب

 mg/kgسرب کاروتنوئیدها را به میازان  ۹۳درصاد در

افزايش معني دار نسبت کلروفیل کل باه کاروتنوئیادها

مقايسه با شاهد کاهش داد (شكل .)۱

میزان کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،نسبت کلروفیل  aبه

در مقايسه با شاهد گرديد .تیماار  mg/kg 0۰۰سارب

شکل  :۴اثر کادمیم و سرب در میزان کلروفیل ( aالف) ،کلروفیل ( bب) ،کلروفیل کل (ج) ،کاروتنوئید (د) ،نسبت کلروفیل  aبه
کلروفیل ( bه) و نسبت کلروفیل کل به کاروتنوئید (و) در گیاه خردل سفید .میلهها نشاندهنده خطای استاندارد ميباشد ،در هار
نمودار میانگینهای هر عنصر که حداقل دارای ي

حرف مشترک باشند در سطح  ۳7درصد با آزمون دانكن در مقايسه با شااهد

اختالف معنيداری ندارند.
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نگرديد ،چنان که اثر اين تیمارهاا در میازان پراکساید

بحث
مطالعه عالئام ظااهری نشاان داد کاه باا افازايش

هیدروژن و پراکسیداسیون لیپید ريشه معنيدار نبوده و

غلظت کادمیم در گیاه عالئم سمیت بهصورت کااهش

در بخش هوايي باعث کاهش میزان پراکسید هیدروژن

رشد بخش هوايي ،زرد شدن حاشیه برگ و در برخي

شده و هیچگونه اثر افزايشاي در پراکسیداسایون لیپیاد

موارد ريزش برگهای پايیني مشاهده شد .مشاابه ايان

مشاهده نشد و حتي میزان کلروفیال  aو کال ،نسابت

نتاايج در مطالعاه  aMolnarovو )۹۰0۹( Fargasova

کلروفیل  aبه  bو کلروفیل کل به کاروتنوئیاد افازايش

نیز کادمیم بهطور عمده منجر به کاهش بیوماس بخش

يافت .اين امر ممكن است به دلیل بخاشبنادی ياون

هوايي گیاه  S. albaگردياد .همچناین گازارش شاده

کادمیم در واکوئل يا آپوپالست باشد ،بهعالوه ،افزايش

است که کادمیم سبب کلروز و نكاروز بارگ مايشاود

فعالیت آنازيمهاای آنتاياکسایدانت نظیار پراکسایداز

( Nouairi .)Zhang et al., 2002و همكااران ()۹۰۰0

ديوارهای تحت تیمار  mg/kg 07۰کاادمیم و پلايفنال

کاهش رشد هر دو قسمت ريشه و بخش هوايي را در

اکساایداز تحاات تیمااار  mg/kg 57کااادمیم در ريشااه،

B. napusتحت استرس کادمیم گزارش کرده و فرض

ممكن است که تنش اکسیداتیو احتمالي تحمیال شاده

نمودند که اين کاهش بهعلت محدوديت در جاذب و

با کادمیم را کاهش داده باشاد .مشاابه اثار تیماار 07۰

انتقال آهن و منگنز به بخش هوايي ميباشاد .عالئام

 mg/kgکادمیم در اين پنوهش Vassilev ،و همكااران

آسایبهاای کاادمیمي مشاابه عالئام کمباود عناصار

( )0۳۳۸نیز تغییر معنيداری در نسبت کلروفیل  aبه

ضروری مانند پتاسایم ،منیازيم ،منگناز و آهان اسات

در گیاهان جو تیمار شده با کادمیم در مقايسه با کنترل

( .)Epstein and Bloom, 2005زيرا حضور کادمیم در

مشاهده نكردند.

b

داخل بافتهای گیاهي با ايجااد اخاتالل در جاذب و

همچنین تیمارهای کادمیم منجر به افازايش میازان

انتقال عناصر ضروری مثل آهان ،روی ،ماس و منگناز

پروتئین محلول در ريشه گرديد .گیاه در جهت مقابلاه

( ،)Wu and Zhang, 2002اختالل در سوخت و سااز

با تنش فلزات سنگین شارو باه سانتز پاروتئینهاای

نیتروژن ( ،)Gouia et al., 2001کاهش دسترساي ايان

دفاعي ميکند ،افزايش پاروتئین تحات تیماار کاادمیم

عناصار در خااک و ياا اخاتالل در ساوخت و سااز

احتماااالً بااه علاات افاازايش ساانتز پااروتئینهااا و

کربوهیدرات ( )Moya et al., 1993منجار باه کااهش

پلي پپتیدهای درگیر در سیستم دفاعي سالول در برابار

بیوماس گیاهي ميشود.

يونها (متاالوتیونینهاا و فیتوشاالتینهاا) و ياا سانتز

روند تغییار پراکساید هیادروژن و پراکسیداسایون

بعضي از آنزيمها از جملاه آنازيمهاای آنتاياکسایدان

لیپید در بخش هوايي گیاه تحت تیمار فلزات سانگین

ميباشد ( .)Cobbett and Goldsbrough, 2002تیماار

شبیه به هم بوده ،بهطوری که افزايش میازان پراکساید

 mg/kg 07۰کادمیم منجر به افازايش میازان قنادهای

هیدروژن منجر به افزايش پراکسیداسیون لیپید گرديده

احیايي در ريشه و میزان فنال در بخاش هاوايي گیااه

است .معموالً افزايش پراکسیداسایون لیپیاد باهعناوان

گرديااد .افاازايش کربوهیاادرات بااهعنااوان ي ا

پیااام

شاخص افزايش تنش اکسیداتیو مطارح شاده اسات و

متابولیكي عمل ميکند و موجب افزايش بیان ژنهاای

کاهش در مقدار آن نشاندهنده استحكام مكانیسمهای

مربوط به دفا و کاهش فتوسنتز مايشاود .باه عناوان

تحماال در گیاااه ماايباشااد (.)Tohidi et al., 2009

مثال قند هگزوز در خاموش کاردن ژن هاای فتوسانتز

تیمارهای کادمیم در گیااه منجار باه تانش اکسایداتیو

نقااش دارد ( .)Kocal et al., 2008بااا افاازايش قنااد
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محلول ،گیاه مي تواناد ذخیاره کربوهیادراتي خاود را

سرب باشد .مطابق نتايج ماا در  Brassica junceaنیاز

برای حف متابولیسم پايه سلول تحات تانش در حاد

غلظتهای صفر 0۰۰ ،07۰ ،و  0۰۰میكروموالر سرب

مطلوب نگه دارد (.)Verma and Dubey, 2001

و غلظتهای صفر 07۰ ،و  0۰۰میكروماوالر کاادمیم،
طي مدت  ۱۰روز تیمار ،میزان کلروفیل  ،aکلروفیال

سرب اثرات سمي کمتاری نسابت باه کاادمیم در

b

گیاه  S. albaداشت .مشابه ايان نتیجاه Fargasova ،و

و کل و نیز میزان کاروتنوئیادها را در مرحلاه گلادهي

همكاران ( )۹۰۰0نیز در مطالعه تاثیر همزماان سالنیوم

افزايش داد ،اما با تداوم شرايط تنش و گذشات زماان،

با برخي فلزات سنگین نشان دادند که سامیت سارب

میازان ايان رنگداناههاا کااهش يافات (

در مقايسه با کادمیم و مس در دانهرست  S. albaکمتر

.)2009

John et al.,

است.
تیمار  mg/kg 0۰۰سرب در بخاش هاوايي سابب

نتیجهگیري نهایی

افزايش میزان پراکسید هیدروژن شد که اين امر منجار

با توجاه باه نتاايج بدسات آماده از ايان مطالعاه

به افزايش فعالیات آنازيمهاای آنتاياکسایدانت نظیار

ماايتااوان گفاات کااه بیوماااس باااال ،افاازايش میاازان

پراکسیداز ،پلي فنال اکسایداز و پراکسایداز دياواره ای

رنگدانه های فتوسنتزی و عدم وجود تانش اکسایداتیو

گرديد ،که با نتايج  Sharmaو  )۹۰۰7( Dubeyمبني

به خصو

در تیمارهای سارب نشاان مايدهاد کاه

بر افزايش فعالیت پراکسیداز در گیاها هاای ساويا و

 S. albaدارای تواناايي قاوی بارای تحمال کاادمیم و

برنج تحت تنش سرب مطابقت دارد .تااثیر تیمارهاای

سرب ميباشد .لذا با توجه به اينکه يكي از مشكالت

سرب بر میزان پروتئین محلول ريشه و بخاش هاوايي

مطرح در فرايند گیاه پااليي جلوگیری از رشاد گیااه و

مشابه نبود ،به طوری کاه تیمارهاای سارب در ريشاه

تولید توده زيستي توسط فلزات سنگین در غلظتهاای

منجر به کاهش و تیمار  mg/kg 0۰۰سارب در بخاش

باال ميباشاد ،بناابراين ،درک مكانیسام اثار تحريكاي

هوايي منجر به افزايش میزان پروتئین محلول گردياد.

غلظت مناسب اين فلزات در تولید بیوماس و غلظات

گیاه  S. albaاحتماالً باا افازايش سانتز پاروتئینهاای

کلروفیل مهم است.

دفاعي جهت مقابله با تنش سرب در بخاش هاوايي و
افازايش فعالیاات برخااي آنازيمهااای آنتااياکساایدان و

سپاسگزاري

افزايش میزان کلروفیل  b ،aو کل توانساته اسات اثار

اين تحقیق مرتبط با بخشي از رساله دکتاری زهارا

ساامي ساارب را خنثااي نمايااد .عاادم تغییاار معناايدار

سلیماننناد در دانشگاه گلستان ميباشد ،لذا از معاونت

پراکسیداساایون لیپیااد کااه شاااخص تاانش اکساایداتیو

پنوهشي دانشگاه برای فراهم آوردن بودجه پنوهشاي

ميباشد ،ميتواند دلیلي بر مقاومت گیاه در برابر تانش

سپاسگزاری ميشود.
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