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چکیده

تاریخ پذیرش09/2/22 :

1

کادمیﻢ یکی از خطرناکترین عناﺻر سنگین است که بهطور طبیعی و یا با فعالیتهای انسانی وارد خاک میﺷود و سبب ﺗنش
اکسییااﺗیو در گیاهان میﺷود .لذا این مطالعه ،جﻬت بررسی اثر کادمیﻢ بر برخی از واکنشهای فیزیولوژیک سه گیاه معطر ﺷامل
اوجی ( ،)Mentha aquatica L.زولنگ ( )Eryngium caucasicum Trautv.و اناریجه (،)Froriepia subpinnata Ledeb.
در سه آزمایش گلخانهای با پنج غلظت کادمیﻢ ﺷامل  15 ،10 ،5 ،0و  20میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک ،در ﻗالب طرح کامﻼً
ﺗصیادفی با چﻬار ﺗکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  1335-1331بررسی گردیا .نشاء هر سه گیاه
در گلاانهای آلوده کشت ﺷانا .ﻗبل از مرحله گلاهی کلروفیل  ،b ،aکاروﺗنوﺋیا ،فنل ،فﻼونوﺋیا و ظرفیت آنتیاکسیاان اناامهای
هوایی اناازهگیری ﺷییانا .کلروفیل  b ،aو کاروﺗنوﺋیا با اسییتداده از عصییاره متانولی برگ اناازهگیری ﺷییا .هنینین بعا از ﺗﻬیه
عصییاره اناامهای هوایی با اسییتداده از اﺗانول و آب ،فنل کل به روش فولین-سیییکالتو ،فﻼونوﺋیا کل به روش کلریا آلومینیوم و
فعالیت آنتیکسیاان با استداده از  DPPHاناازهگیری ﺷا .نتایج نشان داد رنگاانههای برگ در هر سه گیاه با افزایش سطح کادمیﻢ
به ﺻیورت خطی کاهش یافت ،اما میزان کاهش کاروﺗنوﺋیا نسبت به کلروفیل  aو  bکنتر بود .در حالی که فنل ،فﻼونوﺋیاها و
ظرفیت آنتیاکسیاانی گیاهان با افزایش سطح کادمیﻢ افزایش یافت .گیاه اوجی بیشترین میانگین فنل ( 15/93میلیگرم در گرم) و
فعالیت آنتیاکسیاان ( 39/43درﺻا) و گیاه اناریجه بیشترین میانگین فﻼونوﺋیا ( 115/10میلیگرم در گرم) را به خود اختصاص
دادنا .در مجنوع نتایج نشان داد رنگاانه های گیاهی ﺗحت ﺗاثیر سنیت کادمیﻢ ﻗرار گرفتنا و با ﺗوجه به این که گیاهان مورد نظر
غنی از ﺗرکیبات آنتیاکسیاان هستنا؛ افزایش این ﺗرکیبات در مواجه با ﺗنش کادمیﻢ نشان دهناهی نوعی مکانسیﻢ دفاعی سه گیاه
برای مقابله با ﺗنش میباﺷا.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیاان ،عناﺻر سنگین ،فﻼونوﺋیا ،فنل ،کلروفیل ،کادمیﻢ ،گیاهان معطر

*نویسناه مسئولfa_zaefarian@yahoo.com :
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ناﺷییی از عناﺻییر سیینگین واکنشهای متداوﺗی از خود

مقدمه
در بین عناﺻیر سنگین ،کادمیﻢ یکی از مﻬنترین و

نشیییان میدهنا .برخی از گونههای گیاهی به مقادیر

خطرناکﺗرین عناﺻر سنی برای موجودات زناه است

باالی عناﺻیر سنگین حساس میباﺷنا ( Oliver and

کیه میﺗوانیا از طریق زنجیره غیذایی جییذب ﺷیییود

 .)Naidu, 2003در گونیههیای گییاهی غیرمقاوم ،این

( .)Huang et al., 2017; Shahid et al., 2017حضور

عناﺻیر فعالیتهای سلولی گیاه ﺷامل فتوسنتز ،ﺗندس

کیادمیﻢ در خاک منکن اسیییت به طور طبیعی و یا به

و در نﻬیاییت رﺷیییا گیاه را ﺗحت ﺗاثیر ﻗرار میدهنا

خاطر فعالیتهای انسیانی ماننا ﺻنایع فلزی ،کودهای

( .)Majer et al., 2002اما گیاهان مقاوم ،مکانیسﻢهای

آلوده ،علفکشها یا حشرهکشها و آبیاری با آبهای

دفاعی زیادی را برای افزایش ﺗحنل به کادمیﻢ به کار

زیرزمینی آلوده رخ دها ( .)Duruibe et al., 2007این

میبرنییا ( Hashem et al., 2016; Rizwan et al.,

عنصر میﺗوانا با حرکت در فضای آزاد دیواره سلولی

 .)2017بهعنوان مثال حضییور کادمیﻢ نیز ماننا سییایر

و یا انتقال در سراسر غشاء پﻼسنایی سلولهای ریشه

عناﺻیر سنگین میزان ﺗرکیبات فنلی (فنل و فﻼونوﺋیا)

از طریق سییتوپﻼسﻢ (مسیر سینپﻼستیک) وارد ریشه

را به عنوان متابولیت ثانویه در گیاهان ﺗحت ﺗاثیر ﻗرار

گیاهان ﺷییود ( .)Girdhar et al., 2014ﺗنش عناﺻییر

مییدهییا ( )Dudjak et al., 2004و این ﺗرکیبییات

سینگین در گیاهان یک سییسیتﻢ بسییار پیییاه است

سییازگارکنناه نقش مﻬنی در بﻬبود ﺗنظیﻢ اسیینزی در

( .)Kozminska et al., 2018بیه گونیهای که کادمیﻢ

گیاهان ﺗحت ﺗنش دارنا ( Good and Zaplachiniski

مینیجیر بییه اخیتیﻼل در فیزیولوژی ،مورفولوژی و

 .)et al., 1994هینییینین این ﺗرکیبییات میﺗواننییا

بیوﺷییینیایی گیاهان میﺷییود ( )Jia et al., 2016و با

گونههای فعال اکسیژن را با اهاای الکترون به گایکول

آسییب به دسیتگاههای فتوسنتزی ،میزان آسینیﻼسیون

پراکسیییااز ،برای سییﻢزدایی پراکسیییا هیاروژن ﺗولیا

کربوهیارات را کاهش میدها (.)Dias et al., 2013

ﺷییاه ﺗحت ﺗنش را از بین ببرنا ( Emmaline et al.,

هنینین کادمیﻢ با ایجاد گونههای اکسییییژن فعال در

 .)2016در واﻗع متابولیتهای ثانویه نظیر ﺗرکیبات فنل

مکییانهییای مختلف انتقییال الکترون ( Prasad and

و فﻼونوﺋیا یکی از مﻬنترین عوامل سیییسییتﻢ دفاعی

 )Singh, 2011بر رﺷا گیاهان اثر میگذارد ( Prasad

گیاه محسییوب میﺷییونا که عامل ﺗنشزا ،ﺗولیا آن را

 .)and Singh, 2011; Dias et al., 2013در واﻗع رﺷا،

افزایش میدها (.)Habibzadeh and Asghari, 2018

وابسییته به بسیییاری از پارامترهای فیزیولوژیک هناننا

گونه های اوجی ( ،)Mentha aquatica L.زولنگ

فتوسینتز و جذب عناﺻییر غذایی اسییت و هنبسییتگی

( )Eryngium caucasicum Trautv.و انییاریییجییه

مثبت با رنگاانههای فتوسیینتری دارد این رنگاانهها با

( )Froriepia subpinnata Ledeb.به عنوان گیاه معطر

ﺗیاثیر بر میزان فتوسییینتز ،در بﻬبود رﺷیییا گیاهان در

دارویی به ﺷنار میرونا و مصرف زیادی در غذاهای

ﺷیییرایت متداوت محیطی موثرنا ( Ghorbani et al.,

بومی دارنا .اوجی از خانواده نعناعیان ()Lamiaceae

.)2016

( )Kamal et al., 2004و زولنگ و اناریجه از خانواده

ﺗأثیر سوء عناﺻر سییینگین بر رﺷا گیاهان بستگی

جعدریان ( )Apiaceaeهستنا ( Morteza-Semnani et

به غلظت این عناﺻییر در محیت ریش یه ،گونه گیاهی و

 )al., 2009; Wang et al., 2012و به دلیل غنی بودن

مرحله رﺷیییای آنها دارد (.)Rizwan et al., 2017

از ﺗرکیبیات آنتیکسیییییاان برای درمان بسییییاری از

مطالعات نشییان داده اسییت که گیاهان در برابر آلودگی

بیناریها مورد استداده ﻗرار میگیرنا ( Bonilla et al.,
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 .)2011این ﻗبیل گیاهان بهدلیل وجود ﺗرکیباﺗی بیه نام

ﺻورت نیترات کادمیﻢ  Cd(NO3)2 (MERCK) 33%به

متیابولییتهیای ثیانوییه ،از گیاهان غیردارویی متنایز

خاک اضافه ﺷا .خاک مورد استداده در این آزمایش از

ﺷاهانا ( .)Asgari Lajayer et al., 2014در این راستا،

الیه  0-25سانتیمتری مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی

سییینجش ظرفییت آنتیاکسییییاانی به عنوان پارامتری

و منابع طبیعی سیاری جنعآوری ﺷیا .پس از خشک

منیاسیییب جﻬت ارزیابی مواد غذایی و گیاهی بهطور

ﺷییان خاک ﺗینارهای کادمیﻢ با خاک مخلوط ﺷییانا.

وسییعی استداده میﺷود .هنینین به دلیل ﺗاثیر عناﺻر

خیاکهیای آلوده بیه میات یک ماه در گلاانهای 4

سینگین بر بیوسینتز کلروفیل و ایجاد ﺗنش اکسیااﺗیو،

کیلوگرمی نگهداری ﺷیانا ﺗا به ﺷرایت طبیعی نزدیک

محتوای کلروفیییل در برگ میﺗوانییا معیییاری برای

ﺷییود .پس از انتقال نشییاءها به گلاانهای آلوده ﺗراکﻢ

سینجش بروز سینیت محسیوب ﺷود .لذا با ﺗوجه به

گیاه اوجی و زولنگ  5عاد و برای اناریجه  7عاد در

اهنییت این سیییه گیاه خوراکی و لزوم ﺗحقیق درباره

هر گلاان در نظر گرفته ﺷیییا .در طول دوره رﺷیییا،

ﺗنش ناﺷیی از عنصر سنگین کادمیﻢ بر گیاهان اوجی ،

آبیاری از طریق زیرگلاانی ،ﺻورت گرفت.

زولنگ و اناریجه ،این پژوهش به بررسییی اثر سییطوح

اندازهگیری رنگدانههای گیاهی :دو ماه پس از کاﺷت

متداوت کادمیﻢ بر رنگاانههای گیاهی به عنوان یکی از

(در مرحلیه ﻗبیل گلیاهی) ،غلظیت کلروفیل  b ،aو

عاملهای موثر در فراینا فتوسنتز ،مقادیر ﺗرکیبات فنل

کاروﺗنوﺋیا در برگ با روش پورا ( )Porra, 2002و به

و فﻼونوﺋییا بیه عنوان عیامل موثره دارویی و فعالیت

وسییییله دسیییتگاه اسیییپکتوفتومتر (Analytik Jena-

آنتیاکسیاانی در این سه گیاه میپردازد.

 )SPEKOL 1300اناازهگیری و با استداده از روابت 1
ﺗا  3محاسییبه ﺷییا .در این رابطه  A652.4 ،A665.2و
 A470بییه ﺗرﺗیییب میزان نور جییذبی محلول در طول

مواد و روشها

موجهای  152/4 ،115/2و 470نانومتر میباﺷنا.

در پژوهش حاضیر به منظور بررسی اثر کادمیﻢ بر

رابطه ()1

رنگیاانیههیای گییاهی و ﺗرکیبات آنتیاکسییییاانی در

Chl a (μg/mL) = 16.72 A665.2 – 9.16 A652.4

گییاهییان بییا نییام محلی اوجی (،)Mentha aquatica

رابطه ()2

زولیینییگ ( )Eryngium caucasicumو انییاریییجییه

Chl b (μg/mL) = 34.09 A652.4 – 15.28 A665.2

( )Froriepia subpinnataسیییه آزمیایش جیااگیانه

رابطه ()3

طراحی ﺷا .آزمایشات در ﻗالب طرح کامﻼ ﺗصادفی با

)(1000A470 – 1.63Chl a – 104.96Chl b

 4ﺗکرار بیه اجرا درآما .در ابتاا بذر دو گیاه زولنگ و

221

= )Car (μg/mL

تهیهه عاههاره جههت اندازهگیری فنل ،فالونوئید،

انیاریجیه از رویشیییگاه طبیعی جنعآوری و در بﻬنن

فعالیت آنتیاکسههیدان :یک هدته پس از اناازهگیری

 1335در سیینی نشیاء کشت ﺷانا و نشاءهای اوجی

رنگاانههای گیاهی ،گیاهان برداﺷیییت ﺷیییانا و اناام

نیز به ﺻورت آماده از بازار محلی ﺗﻬیه ﺷا .نشاءها در

هوایی گییاه در آون  35درجیه به مات  72سیییاعت

فروردین  1331بیه گلیاانهیای آلوده انتقیال ییافتنا.

خشیک ﺷیا و ننونههای خشیک ﺷاه پودر ﺷانا ﺗا

ننونههای گیاهی در آزمایشیگاه گیاهﺷیناسی ،دانشگاه

برای اناازهگیری ﺗرکیبات آنتیاکسیاانی استداده ﺷونا.

علوم کشیاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ﺷناسای ی

عصاره الزم جﻬت اناازهگیری فنل ،فﻼونوﺋیا ،فعالیت

علنی ﻗرار گرفتنا .غلظتهای کادمیﻢ ﺷامل ،10 ،5 ،0

آنتیاکسیاان با روش فرهوش و موسوی ( Farhoosh

 15و  20میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک بود که به
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 )and Moosavi, 2006بیا کنی ﺗیییرات ﺗﻬیه ﺷیییا.

ﺷییانا .جذب هر ﺗرکیب واکنشییی در طول موج 415

ننونه پودر ﺷاه اناام هوایی به نسبت  1/20وزن ننونه

نانومتر با دسیتگاه اسیپکتروفتومتر اناازهگیری ﺷا و با

خشییک 10 ،برابر اﺗانول و  10برابر آب مقطر اضییافه

استداده از منحنی استاناارد کوﺋرستین رابطه ( )5باست

ﺷیا و پس از  24سیاعت ننونهها با استداده از کاغذ

آما .سپس جذبهای خواناه ﺷاه از ننونهها به جای

ﺻیافی ﺻاف ﺷاه و عصاره حاﺻل در  3000دور در

 xﻗرار داده ﺷیییا و غلظیت ( yغلظت فﻼونوﺋیا کل)

 10دﻗیقه سیانتریدیوژ ﺷا و سوپرناﺗانت آن در آون با

محیاسیییبیه گردییا و غلظت فﻼونوﺋیا کل بر اساس

دمای  35درجه خشیک ﺷیا 1 .گرم از این عصاره را

میلیگرم کوﺋرسییتین در هر گرم ماده خشییک گزارش

وزن ننوده با  5میلیلیتر متانول و  5میلیلیتر آب مقطر

ﺷاه است (.)Chang et al., 2002
رابطه (Y = 0.0046X + 0.0067 (R2=0.9966))5

رﻗیق ننوده و از این محلول جﻬییت انییاازهگیری این
ﺻدات استداده ﺷا.

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسههیدانی :جﻬت بررسیییی

اندازهگیری مقدار ترکیبات فنل کل :مقیاار ﺗرکیبات

فعییالیییت آنتیاکسییییییاانی از روش  ،DPPHﺗرکیییب

فنل کل با معرف فولین-سیییکالتو ﺗعیین ﺷییا .به این

رادیکالی پایاار چربیدوسییت با جذب بیشییینه 517

منظور بیه  0/5میلیلیتر از عصیییاره (5 ،)1:10g.ml-1

نانومتر ،اسییتداده ﺷییا .برای سیینجش میزان فعالیت

میلیلیتر فولین-سیکالتو ( 1:10رﻗیق ﺷاه با آب مقطر)

آنتیاکسیاانی با  3 ،DPPHمیلیلیتر از عصاره متانولی

و سپس  Na2CO3آبی ( )1Mبه مقاار  4میلیلیتر به آن

به  1میلیلیتر  0/1 DPPHمیلیموالر اضیییافه گردیا.

اضییافه ﺷییاه و  15دﻗیقه بعا ،جذب آن در طول موج

بعا از  30دﻗیقه ﺗاریکی جذب ننونهها با اسییتداده از

 715نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خواناه ﺷا.

اسییپکتروفتومتر خواناه ﺷییا و در نﻬایت با اسییتداده از

سییپس با رسییﻢ منحنی اسییتاناارد ﺗوسییت غلظتهای

رابطه ( )1میزان به داماناازی رادیکالهای آزاد DPPH

مختلف اسیا گالیک ،رابطییه ( )4بییهدسییییت آمییا .

اناازهگیری گردیا (.)Sanchez-Moreno et al., 1999

جذبهای خواناه ﺷاه از ننونهها به جای  yﻗرار داده

 Asampleو  Ablankدر این فرمول به ﺗرﺗیب میزان

ﺷییا و ( xغلظت فنل کل) باسییت آما و محتوی فنل

جذب نوری کنترل مندی (فاﻗا عصییاره) و عصییاره را

کل عصارههییا بر اساس میلیگرم گالیک اسیا در هر

بیان میکنا و  I%درﺻا مﻬار رادیکالهای آزاد DPPH

گرم ماده خشیییک گزارش ﺷا ( Singleton et al.,

را نشان میدها.

.)1999

رابیییییطیییییه

رابطه (Y = 0.017X + 0.1509 (R2=0.9934))4

× 100

Ablank−Asample
Ablank

= )I (%

( )1

انهدازهگیری مقهدار فالونوئیهدههای کل :از روش

ﺗجزیه و ﺗحلیل آماری با اسییتداده از نرمافزار SAS

رنییگسییینجی کلریییا آلومینیوم برای ﺗعیین مقییاار

نسیخه  3/1انجام ﺷا و ننودارها با استداده از نرمافزار

فﻼونوﺋیاها اسیییتداده ﺷیییا .هر کاام از عصیییارههای

اکسل رسﻢ ﺷانا.

متانولی گیاهی ( 0/5 mlاز  )1:10 g.ml-1به ﺻییورت
جیااگانه با  1/5میلیلیتر متانول 0/1 ،میلیلیتر کلریا

نتایج

آلومینیوم ( 10%متانول) 0/1 ،میلیلیتر اسییتات پتاسیییﻢ

اثر غلظت مختلف کادمیم بر رنگدانههای فتوسنتزی

( )1Mو  2/9میلیلیتر آب مقطر ﺗرکیب ﺷیانا .سپس

و کاروتنوئید :بر اساس نتایج ﺗجزیه واریانس (جاول

محلولهیا در دمیای اﺗیاه به مات  30دﻗیقه ﻗرار داده

 ،)1کادمیﻢ بر میزان رنگاانههای فتوسیینتزی (کلروفیل
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aو کلروفییل  )bو کاروﺗنوﺋیاها در هر سیییه گیاه اثر

افزایش سطوح کادمیﻢ در خاک حساسﺗر از کلروفیل

معنیداری در سییطح یک درﺻییا داﺷییت .در مطالعه

 aاسیییت (ﺷیییکل  1و  .)2کاهش کلروفیل  bدر گیاه

حاضر در هر سه گیاه کاهش کلروفیل  ،aکلروفیل  bبا

اوجی ( )R2= 0/3299با ﺷیییب  ،-0/1011در اناریجه

افزایش غلظت کادمیﻢ به ﺻییورت خطی بود .هنینین

( )R2= 0/37با ﺷیییب  -0/19و در زولنگ (0/3399

کیاهش کیاروﺗنوﺋییاهیا در گییاه زولنیگ و اناریجه با

= )R2با ﺷیییب  -0/2791بود (ﺷییکل  .)2اما در این

افزایش کادمیﻢ رونا خطی نشییان داد ،در حالی که در

مطالعه ﺷیات کاهش کاروﺗنوﺋیا نسبت به کلروفیل a

گیاه اوجی این رونا پلینومیال بود (ﺷکل  2 ،1و .)3

و  bکنتر بود (ﺷیییکل  2 ،1و  )3و کاهش کاروﺗنوﺋیا

ها با

در ﺗینار  20میلیگرم کادمیﻢ نسیبت به ﺷیاها (سطح

کاربرد باالﺗرین سیییطح کادمیﻢ باسیییت آما و کاهش

ﺻدر کادمیﻢ) ،در اوجی کنی ( 11/10درﺻا) بیشتر از

کلروفیل  aبا افزایش سییطوح کادمیﻢ در هر سییه گیاه

زولنگ ( 51/11درﺻا) و اناریجه ( 53/13درﺻا) بود

رونا ﺗقریبا یکسیانی داﺷت (ﺷکل  .)1هنینین نتایج

(ﺷکل .)3

و در هر سیییه گیاه کنترین میزان این ﺷیییاخ

این مطیالعه نشیییان داد کلروفیل  bدر گیاه زولنگ به
جدول  :1میانگین مربعات اثر کادمیﻢ بر ﺻدات مورد مطالعه گیاه اوجی ،زولنگ و اناریجه
گیاه
اوجی
زولنگ

درجه

کلروفیل

کلروفیل

آزادی

a

b

کادمیﻢ

4

**13/22

**2/90

**0/13

خطای آزمایش

15

0/13

0/33

0/03

ضریب ﺗیییرات ()%

-

9/14

کادمیﻢ

4

منبع ﺗیییر

**

14/13
**

11/53

13/42

فعالیت

کاروﺗنوﺋیا

فنل

فﻼونوﺋیا

*172/19

**2410/33

*21/95

35/41

307/11

5/31

32/99
**

0/39

10/40
**

14/91
**

901/21

47/23

آنتیاکسیاان

2/54
**

72/21

اناریجه

خطای آزمایش

15

0/41

0/43

0/01

1/70

120/34

14/49

ضریب ﺗیییرات ()%

-

11/54

22/31

25/51

5/15

19/44

4/10

کادمیﻢ

4

**10/07

**9/12

**1/12

**41/79

**9153/75

**2012/23

خطای آزمایش

15

0/24

0/42

0/17

2/13

54/09

14/50

ضریب ﺗیییرات ()%

-

1/32

24/35

21/51

3/12

1/93

5/09

* و ** :به ﺗرﺗیب معنی داری در سطح پنج و یک درﺻا را نشان میدهنا.
اناریجه

اوجی
پونه

زولنگ

10

y = -0.1988x + 9.728
R² = 0.9831

8
6

y = -0.2034x + 7.928
R² = 0.8967

4

y = -0.2248x + 6.4
R² = 0.9556

2
0

20

10
15
غلظت کادمیﻢ (میلیگرم بر کیلوگرم)

5

کلروفیل ( aمیکروگرم در میلیلیتر)

12

0

شکل  :1رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کلروفیل  aدر اوجی ،زولنگ و اناریجه
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اناریجه

کلروفیل ( bمیکروگرم در میلیلیتر)

زولنگ

اوجی
پونه

7
6

y = -0.1016x + 5.292
R² = 0.9288

5

y = -0.2786x + 5.922
R² = 0.9988

4
y = -0.18x + 4.45
R² = 0.97

3
2
1
0

20

0

5
10
15
غلظت کادمیﻢ خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)

ﺷکل  :2رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کلروفیل  bدر اوجی ،زولنگ و اناریجه
زولنگ

اناریجه

اوجی
پونه

2.5

y = -0.0612x + 2.562
R² = 0.8104

2.0

y = -0.0372x + 1.374
R² = 0.904

1.5
1.0

y = 0.0036x2 - 0.1024x + 1.0946
R² = 0.8759

0.5
0.0

20

10
15
غلظت کادمیﻢ خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)

5

کاروﺗنوﺋیا (میکروگرم در میلیلیتر)

3.0

0

شکل  :3رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کاروﺗنوﺋیا در اوجی ،زولنگ و اناریجه

y = -0.0368x2 + 1.1036x + 44.729
R² = 0.9663

y = 0.8256x + 48.934
R² = 0.9902

y = 0.4186x + 41.068
R² = 0.937
20

0

5
10
15
غلطت کادمیﻢ خاک (میلیگرم در کیلوگرم)

فنل کل (میلیگرم کالیک اسیا در گرم)

اناریجه

زولنگ

اوجی
پونه

70
65
60
55
50
45
40
35
30

شکل  :4رابطه بین غلظت کادمیﻢ با فنل کل در اوجی ،زولنگ و اناریجه

زولنگ

y = 5.8602x + 49.082
R² = 0.9913
y = 1.7066x + 42.408
R² = 0.9032
20

15

5

10

غلظت کادمیﻢ خاک (میلیگرم در کیلوگرم)

گرم ماده خشک)

y = 2.9826x + 88.632
R² = 0.9037

فﻼونوﺋیا کل (میلیگرم کوﺋرسین در

اناریجه

اوجی
پونه

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

شکل  :2رابطه بین غلظت کادمیﻢ با فﻼونوﺋیا کل در اوجی ،زولنگ و اناریجه

16

بررسی اثر کادمیم بر تغییرات رنگدانه ای ،فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی سه گونه دارویی...
اناریجه

زولنگ

100
90
80

y = 0.4938x + 88.02
R² = 0.9755
y = 2.6752x + 48.19
R² = 0.889

70
60
50
40

20

5
10
15
غلظت کادمیﻢ خاک (میلیگرم در کیلوگرم)

فعالیت آنتی اکسیاان (درﺻا)

اوجی
پونه
y = 0.2768x + 93.066
R² = 0.8783

0

شکل  :0رابطه بین غلظت کادمیﻢ با درﺻا فعالیت آنتیاکسیاان در اوجی ،زولنگ و اناریجه

اثهر غلظهت مختلف کهادمیم بر ترکیبههات فنلی،

کادمیﻢ نشیییان داد؛ در حالی که کنترین مقاار عادی

فالونوئید و فعالیت آنتیاکسیدان :اثر کادمیﻢ بر میزان

آنتیاکسیاان را نسبت به زولنگ و اوجی داﺷت (ﺷکل

فنل و فﻼونوﺋیا در دو گیاه زولنگ و اناریجه در سطح

 .)1در این مطیالعه گیاه اوجی بیشیییترین میانگین فنل

احتنال یک درﺻا و در گیاه اوجی به ﺗرﺗیب در سطح

( 15/93میلیگرم در گرم) و فعیالییت آنتیاکسییییاان

احتنال پنج و یک درﺻا معنیدار ﺷا (جاول  )1و با

( 39/43درﺻیییا) و گییاه اناریجه بیشیییترین میانگین

کاربرد کادمیﻢ محتوای فنل کل در اوجی و اناریجه به

فﻼونوﺋیا ( 115/10میلیگرم در گرم) را در ﺗینار 20

ﺻیورت خطی و در گیاه زولنگ به ﺻورت پلینومیال

میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک را به خود اختصاص

افزایش یییافییت؛ کییه این افزایش فنییل در ﺗینییار 20

دادنا (ﺷییکل  5 ،4و  .)1در مجنوع نتایج این مطالعه

میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک نسیبت به ﺷاها در

نشیییان داد رونا افزایشیییی در میزان فنل ،فﻼونوﺋیا و

گیاه اوجی ( 32/94درﺻییا) بیشییتر از زولنگ (19/41

ظرفیت آنتیاکسییاان با افزایش سطوح کادمیﻢ در هر

درﺻیا) و اناریجه ( 13/43درﺻیا) بود (ﺷکل  .)4به

سه گیاه وجود دارد.

عبارﺗی بیشیترین مقاار فنل در هر سیه گیاه در غلظت

بحث

 20میلیگرم در کیلوگرم کادمیﻢ مشییاهاه ﺷییا .با این
حال ،در دیگر ﺗینارها افزایش کنی از فنل دیاه ﺷییا

بررسی اثر کادمیم بر محتویات رنگدانهها :بر اسیاس

(ﺷکل  .)4در حالی که میزان فﻼونوﺋیا در گیاه اوجی

یافتهها ،با افزایش سطوح کادمیﻢ محتویات کلروفیل a

( )R2= 0/3037با ﺷیب  ،2/3921در اناریجه (0/3313

و  bکاهش یافت (ﺷیییکل  1و )2که با نتایج دیاس و

= )R2با ﺷیب  5/9102و در زولنگ ( )R2= 0/3032با

هنکیاران ( )Dias et al., 2013در کاهو ( Lactuca

ﺷییب  1/7011واحا افزایش ﻗابل ﺗوجﻬی به ﺻورت

 )sativa L.و زو و هنکاران ( )Xue et al., 2013در

خطی با افزایش سطوح کادمیﻢ نشان داد (ﺷکل  .)5در

سویا ( )Glycine max L.مطابقت دارد ،که دریافتنا در

ﺻورﺗی که ﺗداوت دادههای مربوط به سنجش ظرفیت

اثر افزایش سییطوح کادمیﻢ محتویات کلروفیل کاهش

آنتیاکسییاان نشان داد اثر غلظتهای مختلف کادمیﻢ

مییابا .مشییابه نتایج این مطالعه ،یعقوبیان و هنکاران

در گیاه اوجی در سطح پنج درﺻا و زولنگ و اناریجه

( )Yaghoubian et al., 2016کاهش خطی در میزان

در سطح یک درﺻا معنیدار بوده است (جاول  . )1و

کیلروفیییل  aو  bرا در گیییاه خرفییه ( Portulaca

اناریجه ( )R2= 0/993با ﺷییییب  2/1752بیشیییترین

 )oleracea L.در اثر افزایش سییطوح کادمیﻢ گزارش

ﺗیییرات افزایش فعالیت آنتیاکسیییاانی را در سییطوح

کردنا .کاهش کلروفیل میﺗوانا به دلیل کاهش سنتز و
19
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ﺗخریب سییاختار کلروفیل باﺷییا .یکی از عواملی که

و چون کلروفیل bبیشیتری در این فتوسییستﻢ موجود

باعث کاهش سییینتز کلروفیل میﺷیییود را میﺗوان به

اسیییت ،مقیاار ﺗخریب کلروفیل  bبیشیییتر اسیییت

وجود کیادمینی کییه در منطقیه ریشیییه میانع جییذب

( )Mauchamp and Methy, 2004که این موضوع در

عناﺻیییری ماننا آهن و منگنز میﺷیییود؛ نسیییبت داد

این بررسییی در گیاه زولنگ به خوبی مشییاهاه ﺷییا

( .)Sharma and Dubey, 2005از آنجییایییی کییه

(ﺷکل  1و .)2

گلوﺗامات پیش ماده مشیترک سنتز کلروفیل و پرولین

از آنجایی که میزان باالی کلروفیل ،سیییالﻢ بودن

اسیت در ﺷرایت ﺗنش ،پرولین بیشتری به عنوان ﺗنظیﻢ

غشیییای ﺗیﻼکوﺋیا و کارایی نسیییبی انتقال الکترون از

کنناه اسینزی سینتز میگردد؛ بنابراین سیینتز کلروفیل

فتوسیییسییتﻢ  IIبه فتوسیییسییتﻢ  Iرا نشییان میدها

کاهش مییابا ( Molazem et al., 2010; Mosavi et

( .)Tabatabaei et al., 2013لیذا غلظیتهیای باالی

 . )al., 2018دلیییل دیگر کییاهش کلروفیییل مصیییرف

عناﺻیییر سییینگین منکن اسیییت روی دسیییتگاههای

نیتروژن برای سیینتز پرولین اسییت ( Mosavi et al.,

فتوسنتزی ،زنجیره انتقال الکترون و متابولیسﻢ کلروفیل

 .)2018هنینین در گیاهان ﺗحت ﺷرایت ﺗنش به علت

ﺗاثیر بگذارد ،و سیبب ایجاد آسیب سلولی ،اختﻼ ل در

جاا ﺷیییان زنجیره فیتولی از حلقه پورفیرین کلروفیل

هوموستازی سلول و در نﻬایت مﻬار متابولیسﻢ سلولی

در اثر ﺗولییا رادیکیالهای آزاد اکسییییژن و یا فعالیت

ﺷیییود ( .)Anjum et al., 2012بهطورکلی کادمیﻢ به

آنزیﻢ کلروفیﻼز منکن اسییت باعث ﺗخریب سییاختار

عنوان یک عامل اﺻلی محاود کنناه فتوسنتز است که

کلروفیل ﺷود ( .)Parvaiz and Satyawati, 2008حتی

باعث کاهش کلروفیل و آسیییب  PSIIمیﺷییود و در

جانشییینی عناﺻییر سیینگین به جای منیزیﻢ نیز باعث

نﻬیایییت محییاودیییت رﺷیییا گییاه را بییه هنراه دارد

ﺗخریب سییاختار کلروفیل میﺷییود که به دلیل کاهش

( .)Nalousi et al., 2014احتناال غلظت باالی عناﺻر

دریافت نور ،فتوسییینتز نیز کاهش مییابا ( Sharma

سنگین در محیت منجیر به باال رفتن غلظت این عناﺻر

.)and Dubey, 2005

در بیافتهای گیاه و کاهش محتوای کلروفیل در این
گیاهان میﺷود (.)Amini and Amirjani, 2013

کیاروﺗنوﺋییاهیا نقش حداظت کلروفیلها را دارنا
()Behera and Mishra, 2002؛ لذا کاهش محتویات

بررسههی اثر کهادمیم بر محتویات فنل ،فالونوئید و

کلروفییل میﺗوانا به دلیل کاهش در میزان کاروﺗنوﺋیا

فعالیت آنتیاکسههیدان :نتایج حاﺻیییل از این ﺗحقیق

باﺷا .در پژوهش حاضر نیز مشابه یعقوبیان و هنکاران

نشییییان داد کییه میزان فنییل ،فﻼونوﺋیییا و فعییالیییت

( )Yaghoubian et al., 2016با افزایش غلظت کادمیﻢ

آنتی اکسییاان در هر سه گیاه با افزایش سطوح کادمیﻢ

میزان کاروﺗنوﺋیا به ﺻورت خطی کاهش یافت (ﺷکل

افزایش یافت (ﺷکل  5 ،4و  .)1هنینین نتایج ﺗحقیق

)3؛ کیاهش محتوی کیاروﺗنوﺋییای میﺗوانیا بیه دلیل

سیایر محققین نیز نشان داد که فعالیت آنتیاکسیاان با

اکسییاه ﺷیان آنها ﺗوسیت گونههای فعال اکسیژن و

میزان فنیل و فﻼونوﺋیا هنبسیییتگی مثبتی وجود دارد

ﺗخریب سییاختار آنها باﺷییا (.)Khatib et al., 2008

( .)Firouzkoohi et al., 2018در واﻗییع یییکییی از

احتناال در این مطالعه کاهش کنتر کاروﺗنوﺋیا نسییبت

سیییازوکارهای موثر در افزایش میزان ﺗحنل عناﺻیییر

به کلروفیل به دلیل حداظت کلروفیل در ﺷییرایت ﺗنش

سنگین ﺗولیا و انباﺷتگی ﺗرکیبات فنلی است .افزایش

اسیت .از طرفی دیگر فتوسییستﻢ  IIیک جزء حساس

ﺗرکیبیات فنلی در این مطیالعیه میﺗوانا نشیییانهای از

فتوسنتز بوده که ﺗحت ﺗاثیر ﺗنشهای محیطی م یباﺷا

مکانیسییﻢهای مقاومت گیاهان در برابر ﺗنش ناﺷییی از
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کادمیﻢ باﺷا ( .)Barandeh and Kavousi, 2016نتایج

در پیژوهیش حییاضیییر ،رادیکییالهییای  DPPHبییا

مطالعه مارکز گارسیییا و هنکاران ( Marquez-García

آنتیاکسییییاانهای موجود در گیاه واکنش داد و رنگ

 ،)et al., 2012نشان داد که محتوای فنل و فﻼونوﺋیاها

آن کنرنیگ ﺷیییا کیه نشیییان دهناه افزایش ظرفیت

و هنینین ظرفییت آنتیاکسیییییاانی گونههای بومی

آنتیاکسیاانی بود .در این مطالعه ﺗیییر رنگ حاﺻله از

 Erica andevalensisدر خیاکهیای آلوده به کادمیﻢ

این واکنش بسته به نوع گیاه و سطوح کادمیﻢ متداوت

افزایش ییافیت .در مطالعه دیگری نیز کاربرد کادمیﻢ

بود ( .)Demirci et al., 2007در هنین راسییتا محققان

منجر بیه افزایش معنیدار و خطی در فنیلهیای گیاه

زیادی نیز گزارش کردنا پاس ی های آنتیاکسیییاانی به

Vaccinium corymbosum L.در مقایسه با ﺷاها ﺷا

نوع گیاه و غلظت عناﺻر سنگین بستگی دارد .چرا که

( .)Manquián-Cerda et al., 2016ﺗیرکیبییات فنلی

گونههای مختلف گیاهی فنل ،فﻼونوﺋیا کل و فعالیت

دارای خاﺻییت آنتیاکسیاانی هستنا که با جنعآوری

آنتیاکسیییاانی متداوﺗی دارنا (.)Saberi et al., 2018

و احیای گونههای فعال اکسیییژن مانع اکسیییااسیییون

افیزاییش ﺗیرکییبییات فنییل ،فﻼونوﺋیییا و فعییالی یت

مولکولهای زیسیتی حیاﺗی سییلول میﺷیونا ( Oh et

آنتیاکسییاانی در ﺗنام سیطوح نسبت به ﺷاها (ﺷکل

 )al., 2009و هﻢ به عنوان ﺗرکیبات کﻼﺗه کنناه فلزات

 5 ،4و  )1منکن اسیت بهدلیل ﺗحریک سیستﻢ دفاعی

( )Matsouka et al., 2011نقش مﻬنی در ایجاد ﺗحنل

گیاهان در پاسی به ﺗنش ناﺷی از عناﺻر سنگین باﺷا

نسبت به ﺗنش عناﺻر سنگین در گیاهان به عﻬاه دارنا

(.)Khalid et al., 2018

و میانع ﺗنش اکسیییییااﺗیو و ییا کیاهش اثرات آن در

آسیییییبهای وارده ناﺷیییی از ﺗنش ،زمانی اﺗداه

سیییلولهییای گیییاه میﺷیییونییا ( ;Oh et al., 2009

میافتا که فرایناهای مربوط به ظرفیت آنتیاکسیییاانی

.)Matsouka et al., 2011

و مکانیسﻢهای سﻢزدایی پایینﺗر از ﺗولیا رادیکالهای

افزایش ﺗرکیبیات فنلی میﺗوانیا به دالیلی از ﻗبیل

آزاد در سیییلول باﺷیییا .باال بودن ﺗرکیبات فنلی دلیل

افزایش فعیالییت آنزیﻢهیایی کیه در متابولیسیییﻢ این

عنیاه بیاال بودن فعالیت آنتیاکسییییاانی بعضیییی از

ﺗرکیبات وجود دارد ( )Michalak, 2006و یا عنلکرد

عصیارهها میباﺷیا و ﺷواها موجود ارﺗباط مثبتی بین

محافظتی این ﺗرکیبها علیه ﺗنش ﺗوسییت به داماناازی

میزان ﺗرکیبات فنلی و ﻗارت آنتیاکسیاانی بسی اری از

عناﺻیر سینگین و حذف گونههای فعال اکسیژن باﺷا

گییاهان را نشیییان میدها (.)Ranjbar et al., 2017

( .)Lavid et al., 2001اما به نظر میرسا میزان افزایش

بهدلیل کاهش ﺷیییاخ

های مرﺗبت با رنگاانه میﺗوان

کنتر محتوای فنییل و فﻼونوﺋیییا بییا افزایش غلظییت

چنین نتیجیهگیری کرد کیه این گییاهیان ﺗحیت ﺗییاثیر

کادمیﻢ در زولنگ نسبت به اوجی و اناریجه (ﺷکل )4

سییینییت کادمیﻢ ﻗرار گرفتنا .از آنجا که این گیاهان

احتنییاالً بییهدلی یل پییایین بودن ﺗنش اکسیییی یااﺗیو در

غنی از ﺗرکیبات آنتیاکسیییاان هسییتنا و افزایش این

سلولهای این گیاه باﺷا (.)Michalak, 2006

ﺗرکیبییات در مواجییه بییا ﺗنش نشیییاندهنییاهی نوعی

بررسیی خاﺻیت آنتیاکسیاانی ،با کاربرد رادیکال

مکانسییﻢ دفاعی گیاهان برای مقابله با ﺗنش میب اﺷنا؛

پایاار ،ﺗوانایی دادن اﺗﻢ هیاروژن یا الکترون ﺗوسیییت

میﺗوان چنین نتیجیه گیری کرد که هر سیییه گیاه برای

ﺗرکیبهای ﺷییینیایی و عصییارههای مختلف از روی

مقییابلییه بییا ﺗنش ،میزان فنییل ،فﻼونوﺋیییا و ظرفیییت

میزان بیرنیگ کردن محلول بندش  DPPHدر متانول

آنتیاکسیییییاان را افزایش دادهانیا .بیه عبارﺗی فنل و

سیینجیاه میﺷییود (.)Sanchez-Moreno et al., 1999

فﻼونوﺋییا بیا فعالیت آنتیاکسییییاانی در برابر کادمیﻢ
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از آنجا که این گیاهان معطر به عنوان سبزی نیز نقش

نقش حداظتی عناهای در پاس به سنیت کادمیﻢ ایدا

زیادی در جیره غذایی به ویژه در مناطق ﺷنالی ایران

.میکننا

دارنا؛ منکن اسییت عﻼوه بر عناﺻییر ضییروری حتی
حاوی عناﺻیر مضییر در محاوده وسیییعی از غلظتها

نتیجهگیری نهایی

 یک ﺗﻬایا برای،بیاﺷییینیا و این ﻗبییل گیاهان آلوده

 میﺗوان چنین،بهطور کلی از یافتههای این ﺗحقیق

 لذا الزم است میزان.سیﻼمتی انسان به حساب میآینا

نتیجهگیری کرد که این گیاهان ماننا بیشییتر گیاهان به

جذب این عناﺻر هﻢ بررسی گردد و در ﺻورت نتیجه

ﺗنش عناﺻیر سنگین واکنش نشان دادهانا و سنیت با

 بهعنوان گیاهیی با ﻗابلیت ﺗولیا ﺗیرکیبییات،مطلوب

.کادمیﻢ در هر سه گیاه منجر به القاء ﺗرکیبات فنلی ﺷا

.آنتیاکسیاانی عاری از عناﺻر سنگین ﺗوﺻیه ﺷود
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and Chern, J.C. 2002. Estimation of total
flavonoid content in vegetables by two
complementary colorimetric methods.
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Abstract
Cadmium is one of the most dangerous heavy metals that enter to soil naturally or by human
activity and causes oxidative stress in plants. Therefore, this study was conducted to evaluate the
effect of cadmium on some of the physiological responses of three aromatic plants including
Mentha aquatica L., Eryngium caucasicum Trautv. and Froriepia subpinnata Ledeb. In three
greenhouse experiments, five concentrations of cadmium containing 0, 5, 10, 15 and 20 mg/kg
soil was investigate in a completely randomized design with four replications at Sari Agricultural
Sciences and Natural Resources University, in 2017. All three plants seedlings were transplanted
in cadmium contaminated pots. In before flowering stage chlorophyll a, b, carotenoid, phenol,
flavonoid and antioxidant capacity of shoots were measured. Chlorophyll a, b and carotenoid
content were measured by using leaf methanolic extract. Total phenol, total flavonoid and
antioxidant activity of shoots hydroethanolic extract, were respectively performed using the
Folin-Ciocalteu reagent, AlCl3 method and DPPH. The results were showed that leaf pigment in
all three plants decreased linearly with increasing cadmium level, but the rate of carotenoid
reduction was lower than chlorophyll a and b reduction. While flavonoid, phenol and antioxidant
capacity of plants increased with increasing cadmium level. M. aquatica had the average highest
phenol (65.89 mg/g) and antioxidant activity (98.49%) than other two plants. F. subpinnata had
the average highest flavonoid (165.06 mg/g). Finally, the results showed that plant pigments were
affected by cadmium toxicity, and since these plants are rich in antioxidant compounds, the
increase of these compounds with increment of cadmium stress is a kind of defence mechanism
of three plants for conflict with stress.
Keywords: Antioxidant, Aromatic plants,2Chlorophyll, Flavonoid, Heavy metals, Phenol.
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