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چکیده

تاریخ پذیرش98/2/25 :

1

کادمیﻢ یکی از خطرناکترین عناﺻر سنگین است که بهطور طبیعی و یا با فعالیتهای انسانی وارد خاک میﺷود و سبب ﺗنش
اکسیداﺗیو در گیاهان میﺷود .لذا این مطالعه ،جﻬت بررسی اثر کادمیﻢ بر برخی از واکنشهای فیزیولوژیک سه گیاه معطر ﺷاام
اوجاای ( ،)Mentha aquatica L.زولن ا

( )Eryngium caucasicum Trautv.و اناریجااه ( Froriepia subpinnata

 ،)Ledeb.در سه آزمایش گلخانهای با پنج غلظت کادمیﻢ ﺷام  15 ،10 ،5 ،0و  20میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک ،در ﻗالاب
طرح کامﻼً ﺗصادفی با چﻬار ﺗکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  1395-1396بررسی گردیاد .نشااء
هر سه گیاه در گلدانهای آلوده کشت ﺷادند .ﻗبا از مرحلاه گلادهی کلروفیا  ،b ،aکاروﺗنوﺋیاد ،فنا  ،فﻼونوﺋیاد و یرفیات
آنتیاکسیدان اندامهای هوایی اندازهگیری ﺷدند .کلروفی  b ،aو کاروﺗنوﺋید با استفاده از عصاره متانولی برگ انادازهگیاری ﺷاد.
همچنین بعد از ﺗﻬیه عصاره اندامهای هوایی با استفاده از اﺗانول و آب ،فن ک به روش فولین-سیکالتو ،فﻼونوﺋید ک باه روش
کلرید آلومینیوم و فعالیت آنتیکسیدان با استفاده از  DPPHاندازهگیری ﺷد .نتایج نشان داد رنگدانههای برگ در هر سه گیااه باا
افزایش سطح کادمیﻢ به ﺻورت خطی کاهش یافت ،اما میزان کاهش کاروﺗنوﺋید نسبت به کلروفی

 aو  bکمتر بود .در حالی که

فن  ،فﻼونوﺋیدها و یرفیت آنتیاکسیدانی گیاهان با افزایش سطح کادمیﻢ افزایش یافت .گیاه اوجی بیشترین میانگین فنا (65/89
میلیگرم در گرم) و فعالیت آنتیاکسیدان ( 98/49درﺻد) و گیاه اناریجه بیشترین میانگین فﻼونوﺋید ( 165/60میلیگرم در گارم)
را به خود اختصاص دادند .در مجموع نتایج نشان داد رنگدانههای گیاهی ﺗحت ﺗاثیر سمیت کادمیﻢ ﻗرار گرفتند و با ﺗوجه به این
که گیاهان مورد نظر غنی از ﺗرکیبات آنتیاکسیدان هستند؛ افزایش این ﺗرکیبات در مواجه با ﺗنش کاادمیﻢ نشاان دهنادهی ناوعی
مکانسیﻢ دفاعی سه گیاه برای مقابله با ﺗنش میباﺷد.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،عناﺻر سنگین ،فﻼونوﺋید ،فن  ،کلروفی  ،کادمیﻢ ،گیاهان معطر
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ناﺷی از عناﺻر سنگین واکنشهاای متفااوﺗی از خاود

مقدمه

نشان میدهند .برخی از گوناههاای گیااهی باه مقاادیر

در بین عناﺻر سنگین ،کادمیﻢ یکی از مﻬمتارین و
خطرناکﺗرین عناﺻر سمی برای موجودات زنده است

باالی عناﺻر سنگین حساس مایباﺷاند (

که مایﺗواناد از طریاق زنجیاره غاذایی جاذب ﺷاود

 .)Naidu, 2003در گونههای گیااهی غیارمقااوم ،ایان

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

عناﺻر فعالیتهای سلولی گیاه ﺷام فتوسانتز ،ﺗانف

کادمیﻢ در خاک ممکن است به طور طبیعای و یاا باه

و در نﻬایت رﺷد گیاه را ﺗحات ﺗااثیر ﻗارار مایدهناد

خاطر فعالیتهای انسانی مانند ﺻنایع فلزی ،کودهاای

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

آلوده ،علفکشها یا حشرهکشها و آبیاری با آبهای

دفاعی زیادی را برای افزایش ﺗحم به کادمیﻢ به کاار

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

مایبرناد (

عنصر میﺗواند با حرکت در فضای آزاد دیواره سلولی

 .)2017بهعنوان مثال حضور کاادمیﻢ نیاز مانناد ساایر

و یا انتقال در سراسر غشاء پﻼسمایی سلولهای ریشه

عناﺻر سنگین میزان ﺗرکیبات فنلی (فن و فﻼونوﺋیاد)

از طریق سیتوپﻼسﻢ (مسیر سیمپﻼساتیک) وارد ریشاه

را به عنوان متابولیت ثانویه در گیاهان ﺗحت ﺗاثیر ﻗارار

گیاهاان ﺷاود ( .)Girdhar et al., 2014ﺗانش عناﺻار

ماایدهااد ( )Dudjak et al., 2004و ایاان ﺗرکیبااات

سنگین در گیاهان یاک سیساتﻢ بسایار پیچیاده اسات

سازگارکننده نقش مﻬمی در بﻬباود ﺗنظایﻢ اسامزی در

( .)Kozminska et al., 2018باه گوناهای کاه کاادمیﻢ

گیاهان ﺗحت ﺗنش دارند (

منجاار بااه اخااتﻼل در فیزیولااوژی ،مورفولااوژی و

 .)et al., 1994همچنااین ایاان ﺗرکیبااات ماایﺗواننااد

بیوﺷیمیایی گیاهاان مایﺷاود ( )Jia et al., 2016و باا

گونههای فعال اکسیژن را با اهدای الکترون به گایکول

آسیب به دستگاههای فتوسنتزی ،میازان آسیمیﻼسایون

پراکسیداز ،برای سﻢزدایی پراکساید هیادروژن ﺗولیاد

کربوهیدرات را کاهش مایدهاد (.)Dias et al., 2013

ﺷده ﺗحت ﺗنش را از باین ببرناد (

همچنین کادمیﻢ با ایجاد گونههاای اکسایژن فعاال در

 .)2016در واﻗع متابولیتهای ثانویه نظیر ﺗرکیبات فن

مکااانهااای مختلااف انتقااال الکتاارون (

Oliver and

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

Good and Zaplachiniski

Emmaline et al.,

Prasad and

و فﻼونوﺋید یکی از مﻬمتارین عواما سیساتﻢ دفااعی

Prasad

گیاه محسوب میﺷوند که عام ﺗانشزا ،ﺗولیاد آن را

 )Singh, 2011بر رﺷد گیاهان اثر میگاذارد (

افزایش میدهد (.)Habibzadeh and Asghari, 2018

 .)and Singh, 2011; Dias et al., 2013در واﻗع رﺷد،
وابسته به بسیاری از پارامترهای فیزیولوژیاک همانناد

گونه های اوجی ( ،)Mentha aquatica L.زولن

فتوسنتز و جذب عناﺻار غاذایی اسات و همبساتگی

( )Eryngium caucasicum Trautv.و اناریجاااه

مثبت با رنگدانههای فتوسنتری دارد این رنگدانهها باا

( )Froriepia subpinnata Ledeb.به عنوان گیاه معطر

ﺗاثیر بار میازان فتوسانتز ،در بﻬباود رﺷاد گیاهاان در

دارویی به ﺷمار میروند و مصرف زیادی در غذاهای

Ghorbani et al.,

بومی دارند .اوجی از خانواده نعناعیاان ()Lamiaceae

ﺷرایط متفااوت محیطای موثرناد (
.)2016

ﺗأثیر سوء عناﺻر سانگین بر رﺷد گیاهان بساتگی

( )Kamal et al., 2004و زولن

و اناریجه از خاانواده

جعفریان ( )Apiaceaeهستند (

Morteza-Semnani et

به غلظت این عناﺻر در محیط ریشه ،گوناه گیااهی و

 )al., 2009; Wang et al., 2012و به دلی غنی باودن

مرحلاه رﺷادی آنهاا دارد (.)Rizwan et al., 2017

از ﺗرکیبااات آنتاایکساایدان باارای درمااان بساایاری از

مطالعات نشان داده است که گیاهاان در برابار آلاودگی

میگیرند ( Bonilla et al.,

بیماریها مورد استفاده ﻗرار
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 .)2011این ﻗبی گیاهان بهدلی وجود ﺗرکیباﺗی باه نام

ﺻااااورت نیتاااارات کااااادمیﻢ 99%

متابولیاتهااای ثانویااه ،از گیاهاان غیردارویاای متمااایز

Cd(NO3)2به خاک اضافه ﺷد .خاک مورد اساتفاده در

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

این آزمایش از الیه  0-25سانتیمتری مزرعه دانشاگاه

سنجش یرفیات آنتایاکسایدانی باه عناوان پاارامتری

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جمعآوری ﺷاد.

مناسب جﻬت ارزیابی مواد غاذایی و گیااهی باهطاور

پ

از خشک ﺷدن خاک ﺗیمارهای کاادمیﻢ باا خااک

وسیعی استفاده میﺷود .همچنین به دلی ﺗاثیر عناﺻار

مخلوط ﺷدند .خاکهای آلوده به مادت یاک مااه در

سنگین بر بیوسنتز کلروفی و ایجااد ﺗانش اکسایداﺗیو،

گلدانهای  4کیلوگرمی نگهداری ﺷدند ﺗا باه ﺷارایط

محتوای کلروفیا در بارگ مایﺗواناد معیااری بارای

طبیعی نزدیک ﺷود .پ

از انتقال نشاءها به گلدانهای

سنجش بروز سمیت محسوب ﺷود .لذا باا ﺗوجاه باه

آلاوده ﺗااراکﻢ گیاااه اوجاای و زولنا

اهمیت این سه گیاه خاوراکی و لازوم ﺗحقیاق دربااره

اناریجه  7عدد در هر گلادان در نظار گرفتاه ﺷاد .در

ﺗنش ناﺷی از عنصر سنگین کادمیﻢ بر گیاهان اوجای ،

طول دوره رﺷد ،آبیاری از طریق زیرگلدانی ،ﺻاورت

و اناریجه ،این پژوهش به بررسی اثار ساطوح

زولن

)(MERCK

 5عاادد و باارای

گرفت.

متفاوت کادمیﻢ بر رنگدانههای گیاهی به عناوان یکای

اندازهگیری رنگدانههای گیاهی :دو ماه پ

از عام های موثر در فرایند فتوسنتز ،مقاادیر ﺗرکیباات

(در مرحلااه ﻗب ا گلاادهی) ،غلظاات کلروفی ا  b ،aو

فنا و فﻼونوﺋیااد بااه عناوان عاما مااوثره دارویاای و

کاروﺗنوﺋید در برگ با روش پورا ( )Porra, 2002و باه

فعالیت آنتیاکسیدانی در این سه گیاه میپردازد.

وسااایله دساااتگاه

از کاﺷت

اساااپکتوفتومتر (Analytik Jena-

 )SPEKOL 1300اندازهگیری و با استفاده از روابط 1
ﺗا  3محاسبه ﺷد .در ایان رابطاه  A652.4 ،A665.2و

مواد و روشها

 A470به ﺗرﺗیب میزان ناور جاذبی محلاول در طاول

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر کادمیﻢ بار
رنگدانااههااای گیاااهی و ﺗرکیبااات آنتاایاکساایدانی در

موجهای  652/4 ،665/2و 470نانومتر میباﺷند.

گیاهاان باا ناام محلای اوجای (،)Mentha aquatica

رابطه ()1

زولناااا

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

( )Eryngium caucasicumو اناریجااااه

رابطه ()2

( )Froriepia subpinnataسااه آزمااایش جداگانااه

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

طراحی ﺷد .آزمایشات در ﻗالب طرح کامﻼ ﺗصادفی با
 4ﺗکرار به اجرا درآمد .در ابتدا بذر دو گیاه زولنا

رابطه ()3

و

)(1000A470 – 1.63Chl a – 104.96Chl b
221

= )Car (μg/mL

اناریجاه از رویشااگاه طبیعاای جمااعآوری و در بﻬماان

تهیه عصاره جهت انددازهگیدری فلد  ،فنونوئیدد،

 1395در سینی نشاء کشت ﺷدند و نشااءهای اوجای

فعالیت آنتیاکسیدان :یک هفته پا

از انادازهگیاری

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

رنگدانههای گیاهی ،گیاهاان برداﺷات ﺷادند و انادام

فروردین  1396باه گلادانهاای آلاوده انتقاال یافتناد.

هوایی گیااه در آون  35درجاه باه مادت  72سااعت

نمونههای گیاهی در آزمایشگاه گیاهﺷناسای ،دانشاگاه

خشک ﺷد و نمونههای خشک ﺷاده پاودر ﺷادند ﺗاا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ماورد ﺷناساایی

برای اندازهگیری ﺗرکیبات آنتیاکسیدانی استفاده ﺷوند.

علمی ﻗرار گرفتند .غلظتهای کادمیﻢ ﺷام ،10 ،5 ،0

عصاره الزم جﻬت اندازهگیری فن  ،فﻼونوﺋید ،فعالیت

 15و  20میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک بود که به

موساوی ( Farhoosh

آنتیاکسیدان با روش فرهوش و
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 )and Moosavi, 2006باا کمای ﺗیییارات ﺗﻬیاه ﺷاد.

محلولها در دمای اﺗاق به مادت  30دﻗیقاه ﻗارار داده

نمونه پودر ﺷاده انادام هاوایی باه نسابت  1/20وزن

ﺷدند .جذب هر ﺗرکیب واکنشی در طاول ماوج 415

نمونه خشک 10 ،برابر اﺗاانول و  10برابار آب مقطار

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیاری ﺷاد و با

از  24ساعت نمونههاا باا اساتفاده از

استفاده از منحنی استاندارد کوﺋرسااااتین رابطااااه ()5

کاغذ ﺻافی ﺻااف ﺷاده و عصااره حاﺻا در 3000

بدست آمد .سپ

جذبهای خوانده ﺷده از نمونههاا

دور در  10دﻗیقه سانتریفیوژ ﺷد و ساوپرناﺗانت آن در

به جای  xﻗرار داده ﺷد و غلظت ( yغلظت فﻼونوﺋید

آون با دماای  35درجاه خشاک ﺷاد 1 .گارم از ایان

ک ) محاسبه گردید و غلظت فﻼونوﺋید کا بر اساس

عصاااره را وزن نمااوده بااا  5میلاایلیتاار متااانول و 5

میلیگرم کوﺋرستین در هر گرم مااده خشاک گازارش

میلیلیتر آب مقطر رﻗیق نموده و از این محلول جﻬات

ﺷده است (.)Chang et al., 2002

اضافه ﺷد و پ

رابطه

اندازهگیری این ﺻفات استفاده ﺷد.

(Y = 0.0046X + 0.0067 (R2=0.9966))5

اندازهگیری مقدار ترکیبات فل ک  :مقدار ﺗرکیباات

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسدیدانی :جﻬات بررسای

فن ک با معرف فولین-سیکالتو ﺗعیاین ﺷاد .باه ایان

فعالیاات آنتاایاکساایدانی از روش  ،DPPHﺗرکیااب

منظور باه  0/5میلایلیتار از عصااره (5 ،)1:10g.ml-1

رادیکالی پایدار چربایدوسات باا جاذب بیشاینه 517

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

ناانومتر ،اساتفاده ﺷاد .بارای سانجش میازان فعالیات

 Na2CO3آبی ( )1Mبه مقدار  4میلایلیتار باه

آنتیاکسیدانی با  3 ،DPPHمیلیلیتر از عصاره متاانولی

آن اضافه ﺷده و  15دﻗیقاه بعاد ،جاذب آن در طاول

به  1میلیلیتر  0/1 DPPHمیلایماوالر اضاافه گردیاد.

موج  765نانومتر باا دساتگاه اساپکتروفتومتر خواناده

بعد از  30دﻗیقه ﺗاریکی جذب نمونههاا باا اساتفاده از

ﺷد.

اسپکتروفتومتر خوانده ﺷاد و در نﻬایات باا اساتفاده از

و سپ

سپ

رابطه ( )6میزان به داماندازی رادیکالهای آزاد

با رسﻢ منحنای اساتاندارد ﺗوساط غلظاتهاای

DPPH

مختلااف اسید گالیک ،رابطااه ( )4بااهدساات آمااد.

اندازهگیری گردید (.)Sanchez-Moreno et al., 1999

جذبهای خوانده ﺷده از نمونهها به جای  yﻗرار داده

 Asampleو  Ablankدر این فرمول به ﺗرﺗیاب میازان

ﺷد و ( xغلظت فن ک ) بدسات آماد و محتوی فن

جذب نوری کنترل منفی (فاﻗاد عصااره) و عصااره را

ک عصارههااا بر اساس میلاایگاارم گالیک اسید در هر

بیان میکند و  I%درﺻد مﻬار رادیکالهای آزاد

گرم ماااده خشااک گزارش ﺷد (

را نشان میدهد.

Singleton et al.,

.)1999
رابطه

DPPH

رابطه ()6
(Y = 0.017X + 0.1509 (R2=0.9934))4

× 100

Ablank−Asample
Ablank

= )I (%

ﺗجزیه و ﺗحلی آماری با استفاده از نرمافازار

اندددازهگیددری مقدددار فنونوئیدددهای ک د  :از روش

SAS

نسخه  9/1انجام ﺷد و نمودارها با استفاده از نرمافازار

رن ا ساانجی کلریااد آلومینیااوم باارای ﺗعیااین مقاادار

اکس رسﻢ ﺷدند.

فﻼونوﺋیدها اساتفاده ﺷاد .هار کادام از عصاارههاای
متانولی گیااهی ( 0/5 mlاز  )1:10 g.ml-1باه ﺻاورت

نتایج

جداگانه با  1/5میلیلیتر متانول 0/1 ،میلایلیتار کلریاد

اثر غلظت مختلف کادمیم بر رنگدانههای فتوسلتزی

آلومینیوم ( 10%متانول) 0/1 ،میلیلیتر اساتات پتاسایﻢ

و کاروتلوئید :بر اساس نتایج ﺗجزیه واریان

( )1Mو  2/8میلیلیتر آب مقطر ﺗرکیب ﺷدند .ساپ
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(جدول
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این مطالعه نشان داد کلروفیا  bدر گیااه زولنا

 ،)1کادمیﻢ بر میزان رنگدانههای فتوسنتزی (کلروفیا

باه

aو کلروفی  )bو کاروﺗنوﺋیدها در هار ساه گیااه اثار

افزایش سطوح کادمیﻢ در خاک حساسﺗر از کلروفیا

معنیداری در ساطح یاک درﺻاد داﺷات .در مطالعاه

 aاسات (ﺷاک  1و  .)2کااهش کلروفیا  bدر گیااه

حاضر در هر سه گیاه کاهش کلروفی  ،aکلروفی  bبا

اوجی ( )R2= 0/9288با ﺷایب  ،-0/1016در اناریجاه

افزایش غلظت کادمیﻢ به ﺻورت خطی بود .همچناین

( )R2= 0/97با ﺷایب  -0/18و در زولنا

کاااهش کاروﺗنوﺋیادها در گیاااه زولنا

(0/9988

= )R2با ﺷیب  -0/2786باود (ﺷاک  .)2اماا در ایان

و اناریجااه بااا

افزایش کادمیﻢ روند خطی نشان داد ،در حاالی کاه در

مطالعه ﺷدت کاهش کاروﺗنوﺋید نسبت باه کلروفیا

گیاه اوجی این روند پلینومیال بود (ﺷاک  2 ،1و .)3

و  bکمتر بود (ﺷک  2 ،1و  )3و کااهش کاروﺗنوﺋیاد

هاا باا

در ﺗیمار  20میلیگرم کادمیﻢ نسبت به ﺷااهد (ساطح

کاربرد باالﺗرین سطح کاادمیﻢ بدسات آماد و کااهش

ﺻفر کادمیﻢ) ،در اوجی کمی ( 66/10درﺻد) بیشتر از

کلروفی  aبا افزایش سطوح کادمیﻢ در هار ساه گیااه

زولن

( 51/11درﺻد) و اناریجه ( 53/19درﺻد) بود

روند ﺗقریبا یکسانی داﺷت (ﺷک  .)1همچناین نتاایج

(ﺷک .)3

و در هر سه گیاه کمتارین میازان ایان ﺷااخ

جدول  :1میانگین مربعات اثر کادمیﻢ بر ﺻفات مورد مطالعه گیاه اوجی ،زولن
گیاه
اوجی
زولن

درجه

کلروفی

کلروفی

آزادی

a

b

کادمیﻢ

4

**13/22

**2/80

**0/63

خطای آزمایش

15

0/13

0/39

0/03

35/41

ضریب ﺗیییرات ()%

-

8/64

14/63

32/88

10/40

کادمیﻢ

4

منبع ﺗیییر

**

11/53

**

19/42

و اناریجه
فعالیت

کاروﺗنوﺋید

فن

فﻼونوﺋید

*172/18

**2460/99

*21/85

307/61

5/91

14/81

2/54

**

0/38

**

**

47/29

806/26

آنتیاکسیدان

**

72/21

اناریجه

خطای آزمایش

15

0/46

0/49

0/06

6/70

120/34

14/48

ضریب ﺗیییرات ()%

-

11/54

22/36

25/56

5/15

18/44

4/10

کادمیﻢ

4

**10/07

**8/12

**1/12

**46/78

**8659/75

**2012/29

خطای آزمایش

15

0/24

0/42

0/17

2/69

54/08

14/50

ضریب ﺗیییرات ()%

-

6/32

24/35

21/56

3/62

6/83

5/08

* و ** :به ﺗرﺗیب معنیداری در سطح پنج و یک درﺻد را نشان میدهند.
اناریجه

اوجی
پونه

زولن

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

0

شک  :1رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کلروفی  aدر اوجی ،زولن
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کلروفی ( aمیکروگرم در میلیلیتر)

12

و اناریجه

a
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زولن

کلروفی ( bمیکروگرم در میلیلیتر)

اناریجه

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)

ﺷک  :2رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کلروفی  bدر اوجی ،زولن
اناریجه

اوجی
پونه

زولن

و اناریجه
کاروﺗنوﺋید (میکروگرم در میلیلیتر)

3.0
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)

0

5

شک  :3رابطه بین غلظت کادمیﻢ با کاروﺗنوﺋید در اوجی ،زولن

زولن

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

70
65
60
55
50
45
40
35
30

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)

شک  :4رابطه بین غلظت کادمیﻢ با فن ک در اوجی ،زولن

زولن

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)

0

شک  :5رابطه بین غلظت کادمیﻢ با فﻼونوﺋید ک در اوجی ،زولن

96

گرم ماده خشک)

y = 2.9826x + 88.632
R² = 0.9037

و اناریجه

فﻼونوﺋید ک (میلیگرم کوﺋرسین در

اناریجه

اوجی
پونه

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

فن ک (میلیگرم کالیک اسید در گرم)

اناریجه

اوجی
پونه

و اناریجه

و اناریجه

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

زولن

100
90
80

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

70
60
50
40

5
10
15
غلظت کادمیﻢ خاک (میلیگرم در کیلوگرم)

20

فعالیت آنتی اکسیدان (درﺻد)

اوجی
پونه
y = 0.2768x + 93.066
R² = 0.8783

0

شک  :6رابطه بین غلظت کادمیﻢ با درﺻد فعالیت آنتیاکسیدان در اوجی ،زولن

و اناریجه

اثر غلظدت مختلدف کدادمیم بدر ترکیبدات فللدی،

کادمیﻢ نشان داد؛ در حالی که کمتارین مقادار عاددی

فنونوئید و فعالیت آنتیاکسیدان :اثر کادمیﻢ بر میزان

و اوجای داﺷات

آنتیاکسایدان را نسابت باه زولنا

و اناریجه در سطح

(ﺷک  .)6در این مطالعه گیاه اوجی بیشترین میاانگین

احتمال یک درﺻد و در گیاه اوجی به ﺗرﺗیب در سطح

فن ( 65/89میلیگرم در گرم) و فعالیت آنتیاکسایدان

احتمال پنج و یک درﺻد معنیدار ﺷد (جدول  )1و با

( 98/49درﺻااد) و گیاااه اناریجااه بیشااترین میااانگین

کاربرد کادمیﻢ محتوای فن ک در اوجی و اناریجه باه

فﻼونوﺋید ( 165/60میلیگرم در گرم) را در ﺗیماار 20

به ﺻورت پلینومیاال

میلاایگاارم کااادمیﻢ در کیلااوگرم خاااک را بااه خااود

افاازایش یافاات؛ کااه ایاان افاازایش فن ا در ﺗیمااار 20

اختصاص دادند (ﺷک  5 ،4و  .)6در مجماوع نتاایج

میلیگرم کادمیﻢ در کیلوگرم خاک نسبت به ﺷااهد در

این مطالعه نشاان داد روناد افزایشای در میازان فنا ،

(18/41

فﻼونوﺋید و یرفیت آنتیاکسایدان باا افازایش ساطوح

فن و فﻼونوﺋید در دو گیاه زولن

ﺻورت خطی و در گیاه زولن

گیاه اوجی ( 32/84درﺻد) بیشاتر از زولنا

کادمیﻢ در هر سه گیاه وجود دارد.

درﺻد) و اناریجه ( 19/49درﺻد) بود (ﺷاک  .)4باه
عبارﺗی بیشترین مقدار فن در هر سه گیااه در غلظات

بحث

 20میلیگرم در کیلوگرم کادمیﻢ مشاهده ﺷاد .باا ایان
حال ،در دیگر ﺗیمارها افزایش کمی از فن دیاده ﺷاد

بررسی اثر کادمیم بر محتویات رنگدانهها :بر اسااس

(ﺷک  .)4در حالی که میزان فﻼونوﺋید در گیاه اوجای

یافتهها ،با افزایش سطوح کادمیﻢ محتویات کلروفیا

( )R2= 0/9037با ﺷیب  ،2/9826در اناریجه (0/9913

و  bکاهش یافت (ﺷک  1و )2که باا نتاایج دیااس و

= )R2با ﺷیب  5/8602و در زولن

همکااران ( )Dias et al., 2013در کااهو (

( )R2= 0/9032با

a

Lactuca

ﺷیب  1/7066واحد افزایش ﻗاب ﺗوجﻬی باه ﺻاورت

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

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

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

ﺻورﺗی که ﺗفاوت دادههای مربوط به سنجش یرفیت

اثر افزایش سطوح کادمیﻢ محتویات کلروفیا

کااهش

آنتیاکسیدان نشان داد اثر غلظتهای مختلاف کاادمیﻢ

مییابد .مشابه نتایج این مطالعه ،یعقوبیاان و همکااران

و اناریجه

( )Yaghoubian et al., 2016کاهش خطای در میازان

در گیاه اوجی در سطح پنج درﺻد و زولن

در سطح یک درﺻد معنیدار بوده است (جدول  .)1و

کلروفیااا  aو  bرا در گیااااه خرفاااه (

اناریجااه ( )R2= 0/889بااا ﺷاایب  2/6752بیشااترین

 )oleracea L.در اثر افزایش سطوح کاادمیﻢ گازارش

ﺗیییرات افزایش فعالیت آنتایاکسایدانی را در ساطوح

کردند .کاهش کلروفی میﺗواند به دلی کاهش سنتز و
97

Portulaca
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ﺗخریب ساختار کلروفی باﺷاد .یکای از عاواملی کاه

ﺗاثیر ﺗنشهاای محیطای مایباﺷاد و چاون کلروفیا

باعث کاهش سنتز کلروفی مایﺷاود را مایﺗاوان باه

bبیشااتری در ایاان فتوسیسااتﻢ موجااود اساات ،مقاادار

وجااود کااادمیمی کااه در منطقااه ریشااه مااانع جااذب

ﺗخریاب کلروفیا  bبیشاتر

اسات ( Mauchamp and

عناﺻااری ماننااد آهاان و منگنااز ماایﺷااود؛ نساابت داد

 )Methy, 2004که این موضوع در این بررسی در گیاه
زولن

( .)Sharma and Dubey, 2005از آنجا اایی کاااه

به خوبی مشاهده ﺷد (ﺷک  1و .)2

گلوﺗامات پیش ماده مشترک سنتز کلروفیا و پارولین

از آنجایی که میزان باالی کلروفیا  ،ساالﻢ باودن

است در ﺷرایط ﺗنش ،پرولین بیشتری به عنوان ﺗنظایﻢ

غشای ﺗیﻼکوﺋیاد و کاارایی نسابی انتقاال الکتارون از

کننده اسمزی سنتز میگردد؛ بناابراین سانتز کلروفیا

فتوسیسااتﻢ  IIبااه فتوسیسااتﻢ  Iرا نشااان ماایدهااد

Molazem et al., 2010; Mosavi et

( .)Tabatabaei et al., 2013لاذا غلظاتهاای بااالی

کاهش مییاباد (

 .)al., 2018دلی ا دیگاار کاااهش کلروفی ا مصاارف

عناﺻاار ساانگین ممکاان اساات روی دسااتگاههااای

Mosavi et al.,

فتوساانتزی ،زنجیااره انتقااال الکتاارون و متابولیسااﻢ

 .)2018همچنین در گیاهاان ﺗحات ﺷارایط ﺗانش باه

کلروفی ﺗاثیر بگذارد ،و سبب ایجااد آسایب سالولی،

علت جدا ﺷادن زنجیاره فیتاولی از حلقاه پاورفیرین

اخااتﻼل در هوموسااتازی ساالول و در نﻬایاات مﻬااار

کلروفی در اثر ﺗولید رادیکالهاای آزاد اکسایژن و یاا

متابولیسااﻢ ساالولی ﺷااود (.)Anjum et al., 2012

فعالیت آنزیﻢ کلروفیﻼز ممکن اسات باعاث ﺗخریاب

بهطورکلی کادمیﻢ به عنوان یک عاما اﺻالی محادود

Parvaiz and Satyawati,

کننده فتوسنتز است که باعث کاهش کلروفی و آسیب

 .)2008حتی جانشینی عناﺻر سنگین به جاای منیازیﻢ

 PSIIمیﺷود و در نﻬایت محدودیت رﺷد گیااه را باه

نیز باعث ﺗخریب ساختار کلروفی میﺷود که به دلی

هماراه دارد ( .)Nalousi et al., 2014احتمااال غلظات

کاهش دریافات ناور ،فتوسانتز نیاز کااهش ماییاباد

باالی عناﺻر سنگین در محایط منجاار باه بااال رفاتن

(.)Sharma and Dubey, 2005

غلظت این عناﺻر در بافتهای گیاه و کاهش محتوای

نیتروژن بارای سانتز پارولین اسات (

سااختار کلروفیا ﺷاود (

کلروفیاا در ایاان گیاهااان ماایﺷااود (

کاروﺗنوﺋیدها نقش حفایت کلروفیا هاا را دارناد

Amini and

()Behera and Mishra, 2002؛ لذا کااهش محتویاات

.)Amirjani, 2013

کلروفی میﺗواند به دلی کاهش در میزان کاروﺗنوﺋیاد

بررسی اثر کادمیم بر محتویدات فلد  ،فنونوئیدد و

باﺷااد .در پااژوهش حاضاار نیااز مشااابه یعقوبیااان و

فعالیت آنتیاکسیدان :نتاایج حاﺻا از ایان ﺗحقیاق

همکاااران ( )Yaghoubian et al., 2016بااا افاازایش

نشااان داد کااه میاازان فناا  ،فﻼونوﺋیااد و فعالیاات

غلظت کادمیﻢ میازان کاروﺗنوﺋیاد باه ﺻاورت خطای

آنتیاکسیدان در هر سه گیاه با افزایش سطوح کاادمیﻢ

کاهش یافت (ﺷک )3؛ کاهش محتاوی کاروﺗنوﺋیادی

افزایش یافت (ﺷک  5 ،4و  .)6همچنین نتایج ﺗحقیق

میﺗواند به دلی اکسیده ﺷدن آنها ﺗوسط گوناههاای

سایر محققین نیز نشان داد که فعالیت آنتیاکسیدان باا

( Khatib et

میزان فن و فﻼونوﺋیاد همبساتگی مثبتای وجاود دارد

 .)al., 2008احتماااال در ایاان مطالعااه کاااهش کمتاار

( .)Firouzkoohi et al., 2018در واﻗاااع یکااای از

کاروﺗنوﺋیااد نساابت بااه کلروفی ا بااه دلی ا حفایاات

سازوکارهای ماوثر در افازایش میازان ﺗحما عناﺻار

کلروفیاا در ﺷاارایط ﺗاانش اساات .از طرفاای دیگاار

سنگین ﺗولید و انباﺷتگی ﺗرکیبات فنلی است .افازایش

فتوسیستﻢ  IIیک جزء حساس فتوسنتز بوده که ﺗحات

ﺗرکیبات فنلای در ایان مطالعاه مایﺗواناد نشاانهای از

فعال اکسیژن و ﺗخریب ساختار آنها باﺷد
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مکانیسﻢهای مقاومت گیاهان در برابار ﺗانش ناﺷای از

سنجیده مایﺷاود (.)Sanchez-Moreno et al., 1999

کادمیﻢ باﺷد ( .)Barandeh and Kavousi, 2016نتایج

در پااژوهش حاضاار ،رادیکااالهااای  DPPHبااا

مطالعه مارکز گارسیا و همکااران (

آنتیاکسیدانهای موجود در گیاه واکانش داد و رنا

Marquez-García

 ،)et al., 2012نشان داد که محتوای فن و فﻼونوﺋیدها

آن کمرن ا

و همچنین یرفیات آنتایاکسایدانی گوناههاای باومی

آنتیاکسیدانی بود .در این مطالعه ﺗیییر رن

 Erica andevalensisدر خاکهای آلاوده باه کاادمیﻢ

این واکنش بسته به نوع گیاه و سطوح کادمیﻢ متفاوت

افزایش یافت .در مطالعه دیگاری نیاز کااربرد کاادمیﻢ

بود ( .)Demirci et al., 2007در همین راستا محققاان

منجر به افزایش معنیدار و خطای در فنا هاای گیااه

زیادی نیز گزارش کردند پاسخهای آنتیاکسایدانی باه

Vaccinium corymbosum L.در مقایسه با ﺷاهد ﺷد

نوع گیاه و غلظت عناﺻر سنگین بستگی دارد .چرا که

( .)Manquián-Cerda et al., 2016ﺗرکیبااات فنلاای

گونههای مختلف گیاهی فن  ،فﻼونوﺋید ک و فعالیات

دارای خاﺻیت آنتیاکسیدانی هستند که با جماعآوری

آنتیاکسیدانی متفااوﺗی دارناد (.)Saberi et al., 2018

و احیای گونههاای فعاال اکسایژن ماانع اکسیداسایون

افااازایش ﺗرکیباااات فنا ا  ،فﻼونوﺋیاااد و فعالیا ات

مولکولهای زیستی حیاﺗی سلول

میﺷوند ( Oh et al.,

ﺷااد کااه نشاااندهنااده افاازایش یرفیاات
حاﺻله از

آنتیاکسیدانی در ﺗمام سطوح نسبت به ﺷااهد (ﺷاک

 )2009و هﻢ به عنوان ﺗرکیباات کﻼﺗاه کنناده فلازات

 5 ،4و  )6ممکن است بهدلی ﺗحریک سیستﻢ دفااعی

( )Matsouka et al., 2011نقااش مﻬماای در ایجاااد

گیاهان در پاسخ به ﺗنش ناﺷی از عناﺻر سنگین باﺷاد

ﺗحم نسبت به ﺗانش عناﺻار سانگین در گیاهاان باه

(.)Khalid et al., 2018

عﻬده دارند و مانع ﺗنش اکسیداﺗیو و یا کااهش اثارات

آساایبهااای وارده ناﺷاای از ﺗاانش ،زمااانی اﺗفاااق

مایﺷاوند ( ;Oh et al., 2009

میافتد که فرایندهای مربوط به یرفیت آنتیاکسایدانی

آن در سلولهاای گیااه

و مکانیسﻢهای سﻢزدایی پایینﺗر از ﺗولید رادیکالهای

.)Matsouka et al., 2011
افزایش ﺗرکیبات فنلی میﺗواند به دالیلای از ﻗبیا

آزاد در سلول باﺷد .بااال باودن ﺗرکیباات فنلای دلیا

افاازایش فعالیات آناازیﻢهااایی کااه در متابولیسااﻢ ایان

عمااده باااال بااودن فعالیاات آنتاایاکساایدانی بعضاای از

ﺗرکیبات وجود دارد ( )Michalak, 2006و یا عملکارد

عصارهها میباﺷد و ﺷواهد موجود ارﺗباط مثبتای باین

محافظتی این ﺗرکیبها علیه ﺗنش ﺗوسط به دامانادازی

میزان ﺗرکیبات فنلی و ﻗدرت آنتیاکسیدانی بسیاری از

عناﺻر سنگین و حذف گونههای فعال اکسایژن باﺷاد

گیاهاان را نشاان مایدهاد (.)Ranjbar et al., 2017

( .)Lavid et al., 2001اماا باه نظار مایرساد میازان

بهدلی کاهش ﺷاخ

های مرﺗبط با رنگدانه مایﺗاوان

افزایش کمتار محتاوای فنا و فﻼونوﺋیاد باا افازایش

چنین نتیجهگیری کارد کاه ایان گیاهاان ﺗحات ﺗااثیر

نسبت باه اوجای و اناریجاه

سمیت کادمیﻢ ﻗرار گرفتند .از آنجاا کاه ایان گیاهاان

(ﺷک  )4احتماالً بهدلی پایین بودن ﺗانش اکسایداﺗیو

غنی از ﺗرکیبات آنتیاکسایدان هساتند و افازایش ایان

در سلولهای این گیاه باﺷد (.)Michalak, 2006

ﺗرکیبااات در مواجااه بااا ﺗاانش نشاااندهناادهی نااوعی

غلظت کادمیﻢ در زولن

بررسی خاﺻیت آنتیاکسیدانی ،با کاربرد رادیکاال

مکانسیﻢ دفاعی گیاهان برای مقابله با ﺗنش مایباﺷاند؛

پایدار ،ﺗوانایی دادن اﺗﻢ هیادروژن یاا الکتارون ﺗوساط

میﺗوان چنین نتیجه گیری کرد که هر ساه گیااه بارای

ﺗرکیبهای ﺷایمیایی و عصاارههاای مختلاف از روی

مقابلااه بااا ﺗاانش ،میاازان فن ا  ،فﻼونوﺋیااد و یرفیاات

کردن محلول بانفش  DPPHدر متاانول

آنتیاکسایدان را افازایش دادهاناد .باه عباارﺗی فنا و

میزان بیرن
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از آنجا که این گیاهان معطر به عنوان سبزی نیز نقش

فﻼونوﺋید با فعالیات آنتایاکسایدانی در برابار کاادمیﻢ

زیادی در جیره غذایی به ویژه در مناطق ﺷمالی ایاران

نقش حفایتی عمدهای در پاسخ به سمیت کادمیﻢ ایفاا

دارند؛ ممکن است عﻼوه بار عناﺻار ضاروری حتای

.میکنند

حاوی عناﺻر مضر در محدوده وسایعی از غلظاتهاا
 یاک ﺗﻬدیاد بارای،باﺷند و این ﻗبیا گیاهاان آلاوده

نتیجهگیری نهایی

 لذا الزم است میازان.سﻼمتی انسان به حساب میآیند

 میﺗوان چنین،بهطور کلی از یافتههای این ﺗحقیق

جذب ایان عناﺻار هاﻢ بررسای گاردد و در ﺻورت

نتیجهگیری کرد که این گیاهان مانند بیشتر گیاهاان باه

 بهعنوان گیاهی با ﻗابلیت ﺗولید ﺗرکیبات،نتیجه مطلوب

ﺗنش عناﺻر سنگین واکنش نشان دادهاند و سامیت باا

.آنتیاکسیدانی عاری از عناﺻر سنگین ﺗوﺻیه ﺷود

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