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Abstract
The aim of present study was to investigate physiological
responses of Ligustrum vulgare to lead and cadmium
accumulation in its leaves. For this purpose, 100
seedlings were treated by 0 (control), 100, 200, 400, and
600 mg of CdCl2 and Pb(NO3)2 per kg of soil. The Pb
and Cd accumulation in leaves, chlorophyll and
carotenoid contents, and activity of CAT, SOD, and POD
were measured. The results showed the Cd accumulation
in leaves increased with increasing its concentration in
soil, and there was found a significant difference
between control and 200, 400 and 600 mg/kg. Increasing
the Cd and Pb concentration did not affect chlorophyll
content, while there was obtained a significant reduction
by increasing these pollutants. There was not found a
significant difference for CAT and POD in different
concentrations of Pb and Cd, whereas SOD was affected
by these pollutants so that the highest SOD activity was
recorded in 100 and 600 mg/kg for Pb and Cd,
respectively. The change in physiological properties of
Ligustrum vulgare is its strategy to cope with stresses
induced by Cd and Pb in leaves. Carotenoid and SOD are
considered as sensitive traits to these concentrations of
Pb and Cd, which they help the managers to make an
appropriate decision in such conditions.
Keywords: Antioxidant enzymes, Chlorophyll, Lead,
Ligustrum vulgare.
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) نسبت به تجمع سرب و کادمیم در برگ انجامLigustrum vulgare(نو
در مق یدا ررر

 اصله نهال انتخاب و کادمیم و س بر100 ، به این منظور.گردید

 میلیگرم در کیلوگرم خاک در قالب ط ماک حر   ًالًال600  و0 00 ، 00 2 ، 100 ،0
  

مویمداک راد،  نتایج نشان داد که با افزایش مق نآ بذج.تصادفی اعمال شد

 میلیگرم در کیلوگرم در تمامی سطوح100 نیز افزایش یافت و به جز تیمار
یداری
 ول افت ی و نعم ت ییی ییی،تنش میزان جذب در مقایسه با شاهد معنیدار بود
 همچنین با افزایش مقدار کادمیوم و سرب محتوای.برای سرب مشاهده نشد
کلروفیل در مقایسه با شاهد تغییر نکرد ولی مقدار کاروتنوئید در تیماره یا
    مقدار فعالیت کاتاالز و پراک یاهرامیت رد زادیس.مختلف کمتر از شاهد بود
مختلف سرب و کادمیم تفاوت معنیداری با ش  ناشن دها ن د داد ررر رررر حالیکه
     یداری روی فعالی میزنآ ت
 ریثات میمداک و م نع یییی ی ییییییی ی

مق برس فلتخم ریدا

سوپراکسید دیسموتاز داشتند به طوریکه بیشترین فعالیت در تیم و برس را
    میلیگرم در کیلو دهاشم مرگ ه600  و100 کادمیم به ترتیب در غلطتهای
 تغییرات مشاهدهشده در صفات فیزیولوژیک برگ نو از راهکارهای این.شد
  

رد میمداک

گونه گیاهی جهت مقابله با مقدار تنش ناشی از تجم و برس ع

     دیسکارپوس میزنآ

هد، یش و دیئونتوراک
 از میان رب تافص رس یی یی.برگهاست

دیسموتاز از صفات فیزیولوژیکی حساس به مقدار آالینده هستند و بررسی
   ط بحران ای ی
 ما را در بررسی ش یار ط ط،این صفات در چنین مقداری از آالینده
.عادی گیاه کمک میکند
. کلروفیل، سرب، برگ نو، آنزیمهای آنتی اکسیدان:کلمات کلیدی
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فرمهای مولکولی فعال اکسیژن( 1)ROSمیشوند .این

مقدمه و کلیات
امرو کی هز ی چ زا  ال شششششش شه هم یا م طیحم هنیمز رد 

      

گونهها ش دیسکا رپوس لاکیدار لما (((( ((((( ،)O2رادیک لا

زیست ،افزایش تدریجی یا تجمع فل هب نیگنس تاز    

هیدروکسیل( )OHوپراکسید هیدروژن( )H2O2هستند

دلیل عدم تجزیه آنها توس سیناگراورکیم ط مم مممهاس .ت

که در جریان فعالیتهای انتقال الکترون به طور عمده

این فلزات باتوجه به داشتن خواص و اثرات بالقوه بر

در کلروپالست و میتوکندری تولی دوخ هبون هب و د     

انسان و سایر موجودات زنده حیات آنها را با خطرات

باعث ایجاد ا مس تارث یی یی
ی مختل  ناهایگ رد ف ن ریظ    

جدی مواجه کرده است( .)Alloway, 2013از طرفی
دیگر ،ورود و تخلیه پسابهای اشک و یتعنص و یزر   
همراه با دفن لجن و زباله و نیز کودهای ش یایمی ی رد 

،زتنسوتف    

کاهش رشد ،کاهش محتوی و لیفورلک تا

مهار فعالیتهای آنزیمیبهخصوص آنزیمه ریسم یا   
بیوسنتز کلروفیل ،آنزیمهای چرخههه ک میزنآ و نیولا   

زمینهای کشاورزی سبب تغییرات شگرفی بر کیفیت

روبیسکو آسیب به مولکولهای زیستی نظی ،اهدیپیل ر   

فیزیکی ،شیمیایی ،و بیولوژیکی خاکهای این من قطا

پروتئینه و ا ب اهدیسا کیئلکون هه ه ههههه ههخصوص   

و به دنبال آن افزایش تجمع این فلزات در بافته یا

پراکسیداسیون غشای سلولی و آسیب به اندامکه یا

مختلف گیاهی و محصوالت کش ب ار یزروا هه ههههم هار

مهم سلولی نظیر کلروپالس 
یها را به
تها و میتوکندر 

دارد .در سالل له ايگ تاقيقحت ريخا يا هههههههه هپ رب ،ييالا     

دنبال دارد( .)Vitoria et al., 2001سلولهای گی یها

گياهان بيشاندوز که توانا يي انباشت مقادير ب زا ييالا

برای مقابله با آسیبهای اک یتادیس ووو ناش زا ی  ROSو

فلزات را دارند متمرکز شده است ت
ت(.)Ali et al, 2013

حفظ سلول ،دارای شبکهای از مواد آنتی اک اب نادیس   

اين گياهان کندرشد بوده ،س سي تم ريشهههاي کمممعمق

جرم مولکو تابروکسآ دننام نییاپ یل  ،،،،، ،،،،گلوت ،نویتا

داشته و ز سي تتوده کمي توليد م ييي کنن نند .اس زا هدافت

پرولین ،ترکیبات فنلی و کاروتنوئیدها و تعدادی آنزیم

بي شش 
شاندو زز زها ييي ( )Hyperaccumulatorعلف و ي

اي     

گونههاي چوبي منتخب که داراي ويژگيه نوچ ييا   
مقاومت در برابر حضور فل ،الاب دشر تعرس ،تاز     
که يا
س سي تم ريشهاي عميق و ق  دشر ترد د اخ ر ککک ککک
ک-
فقير از موادغذا يي باشند ،گزينه مناس اپ يارب يب ککک ککک
سازي خاکهاي آلوده به فلزات استتت( Pulford and

 .)Watson, 2003فلزات سنگین به دو صورت باعث

،DNA

هضمکننده اکسیژنهای واکنش نام رگ ن یسکارپوس د ددد دددد
د( Laspina et
دیسموتاز ،کات ادیسکارپ و زالا زز ززز ه نتس د د

تهای آنتیاکسیدان یک
 .)al., 2005آنزیمها و متابولی 
سیستم با کارایی باال ایجاد میکننددد که
شده را غیرفع لا

 ROSتولید

ک در هه و خ ر اهنآ زا یشان تراس ا   

کاهش میدهند .واکنش آنزیمها و متابولیتهای آنتی-
اکسیدانی بستگی به شدت تنش اعم تدم ،هدش لا    

سمیت میشوند ،بصورت غیر مستقیم از طریق رقابت

زمان تنش ،نو  نس ،هنوگ ع و هایگ یدشر هلحرم 

با سایر عناصر غذایی ضروری و جایگزین شدن آنها

دارد( .)Mittler and Zilinskas, 1994مطالع تا    

در ساختمان رنگدانهها یا آنزیمها و تخریب عملک در
آنها ،مستقیم با تخریب ساختار سلول .حضور فل تاز

مختلفی به پاسخ فیزیولو اب هلباقم یارب هایگ یکیژ

     
   

تجمع آالیندههای مح سیز طی ت  برس هلمج زا ی و   

سنگین باعث ایجاد تنش اک دیلوت شیازفا و ویتادیس    
 -1گروهی از رادیکالهای آزاد هستند که براساس اتم مرکزی اکسیژن نامگذاری شده-
اند و میتوان به سوپراکسید و هیدروکسیل در این گروه اشاره کرد.

پاسخ فیزیولوژیکی نهالهای برگ نو 35 ...

کادمیم در ریشه و اندامهوایی گیاهان اشاره ک در ههان .د
ی تحقیق یاوتحم شهاک تا       
ب خرب رد لاثم یار یییییی ی
کلروفیلی(( Doğanlar and Atmaca, 2013; Baruah

 )et al., 2014و در برخی دیگر هم افزایش فعالیت-
یاک  ینادیس ( ( ;Woo et al., 2007
های آنزیمهای آنتی ی

 )Uddin et al., 2015اش درک هرا هههه هان رب .د گگگگ گ
گ
نو( )Ligustrum vulgareدرختچهاي از تیره زيتون
Oleaceaeاست که داراي شاخههاي متعددد بههه وضععع
قائم ،برگهاي آن بيضوي نوك تيز ياا ن زي ههاي س دا هه و

جدول  :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک گلدانهای برگ نو

Table1: Physicochemical Properties of Soil Ligustrum
vulgare pots
ویژگی
مقدار(واحد)
7/5

pH

(1/2میلی زیمنس/سانتی متر)

هدایت الکتریکی

(61/5میلیاکیواالن 100 /گرم)

ظرفیت تبادل کاتیونی

لوم

بافت

)%(1/2

مواد آلی

)%( 15

نیتروژن

(9/8میلیگرم/کیلوگرم)

فسفر

(043میلیگرم/کیلوگرم)

پتاسیم

اعمال تیمارهای سرب و کادمیم :نهالها با نمکهای

فیلوتاکسی آن متقابل و حاشیه برگ آن گوهای و پهنک

کلرید کادمیوم( ،)CdCl2نیترات سرب( )Pb(NO3)2در

فاقد کرک است ودر پای هر برگ یک جوانه دیده مییی

 400 ، 00 2 ، 100 ،0و  600میل یی یگ مرگولیک رد مر     

شود(مظفریان .) 1383 ،با توجه به اهمیت ای رد هایگ ن   

خاک تیمار ش ند ددد .پ معا زا س اا ااال آلو تایلمع یگد   

ل توج نیا ه   
مناطق خشک و نیمهخشک و س باق حط لل لل

داشت و مراقبت از نهالها تا آغاز فص دا نازخ ل ا هم    

گیاه در پوشش فضای س یرهش زب    ای دروم هلئسم ن    

داشت .سپس در اواسط تیرماه از برگه اهن ره یا للل لللل

قت تحص اب و ر    
توجه قرار میگیرد که اطالعات دقیق ق

در چهار جهت تاج نمونهبرداری بهعمل آمد.

بیشتری از توان گیاهپاالیی و پاسخهای فیزیولو و یکیژ
بیوشیمیایی آن جمعآوری گ در د رتشیب تقد اب ات  ی      
مدیریت صورت گیرد .بنابراین مطالعه حاضر به منظور
پاسخ فیزیولوژی اهن ک لل للله ن گرب یا

و( Ligustrum
وو و ووو

 )vulgareبه تنش سرب و کادمیم انجام شد.
فرآیند پژوهش
 100نهال سه ساله(در مجموع  00 2نهال) در نهالستان

سرب و ک :گرب میمدا

   روش هض اب م    دس هاگت

(igesdahlم لد     ،Hachکشو ناک ر ا و دش ماجنا )اد

    

مقدار سرب و کادمیم با دستتگاه Agilent4500 (ICP

 ،Seriesآمریکا) اندازهگیری شد .برای ای روظنم ن 4،،، ،،
ميليليتر اسید سولفوریک به  0/ 25گرم از نمونهههه یا
برگی خشکشده اضافه شد .نمونهها  5دقیق نورد ه
دستگاه  Digesdahlدر دمای  044درجه س تنا یییگ دار

له عتارم و ا   
البرز وابسته به موسسه تحقیق گنج تا لل لل

یلیت زا هنژیسکا بآ ر   
س  13میلی ی
حف پس و دندش ظ سس سسس س

واقع در کرج انتخاب شد .سعی بر آن بود ت ،عافترا ا   

قسمت باالی دستگاه به آن اضافه شد .پس از مصرف

قطر و سیستم ریشهای نهالهای انتخاب شده یک ناس

کامل آب اکسیژنه از قسمت باالی دس ب هاگت هه هههترتیب

باشد .خاک گلدانها مخلوطی از خاک طبیعی با ماسه

متعلقات آن بیرون آورده شد و در نهایت بشر ح یوا

و کود حیوانی به نسبت  3:1:1بود .پنج نمون کاخ ه   

نمونه را از دستگاه  igesdahlخ جرا

پیش از کاشت جهت تعیین بافتK ،P ،N ،EC ،pH ،

سرد شدن عصارة بدست آمده ،با استفاده از آب مقطر

و غیره ب لودج(دش لاسرا هاگشیامزآ ه       .)1س سپ

دوبار تقطیر ،به حجم  100میلیلیتر رسید و در نهایت

گردیددد .پ زا س

نهالهای گیاه در گلدانها کاشت شددد و پ کی زا س   

عصاره از کاغذ صافی عبور داده شد .محلول بهدست-

ماه تیمارها اعمال گردید.

آمده براي سنجش مقدار سرب و ک میمدا ب هاگتسد ا   
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آمده سانتریفوژ(  15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

 ICPاستفاده شد.
کلروفیل :اندازه گی رب لیفورلک یاوتحم نازیم یر

   

مبن ور یا شش ش) Arnon (1949انج نیا یارب .دش ما   

     

1/5میل ل ی ی رت ی لاچخی هب و لاقتنا  لقتنم   

        

     

شدند(.)Velikova et al., 2000

منظور قطعاتی از برگهای جوان هم س و باختنا ن
پس از تکه تکه شدن با کمک اس نوت

با    3000دور) شددد .محلوهب ییور ل

     تیییوبهایی ی

 % 80در داخل ل
ل

هاون چینی به صورت یکنواخ د ت ررر آمدنددد .عص را هه
تهیه شده ب  یفاص ذغاک ا ووو وووو اتم رامش ن هه ههه  2فاص

ت آن بز ممم کات الا ززز ب هدافتسا ا    از
آنزیم کات الا ززز :فعالیت ت
روش) Eising and Gerhardt(1998اندازهگیری ش .د
یلیت سف رفاب ر ف تا    
برای این منظور از  100میلی ی

0/1

گردید.هاون ،قیف و باقیمانده مواد گیاهی روی کاغذ

میلیییموو رال

صافی دوباره با استون  % 80شسته شد و حجم نه یا ی

درصد برای تهیه بافر نهایی کار استفاده شد .س سپ

2

فشده یادداشت گردید .از دستگاه اس رتموتفورتکپ
صا 

میلیلیتر بافر نهایی در کووت ریخته شده و ب نآ ه

10

برای اندازهگیری میزان تجمع نمونهه .دش هدافتسا ا    

 00 2میکرولیت ه دیسکارپ ر ید رررررر روژن 3

میکرولیتر عصاره اض ش هفا دد ددد .در نهای مجت ت

ع هر
عع عع

ابتدا دستگاه با استون  80درصد و هدش رفص پس س    

نمون سپ ه زا    

میزان تجمع عصاره استخراج شده در طول موجه یا

اسپکتروفوتومتر در طول موج  042نانومتر و براس سا

 546ن نا و ،رتم      663ن نا و  ،رتم

 084ن نا و و  رتم

015

نانومتر قرائت شد .سپس ب ریز طباور زا هدافتسا ا     

ت در دس هاگت    
    1دقیق ئارق ه تتتتتت ت

واحد Unit/mg FWمحاسبه و گزارش گردید.
ت آن قباطم زادیسکارپ میز    
آنزیم پراکس ادی ززز :فعالیت ت

می یفورلک ناز لللل ل
ل  ،aکلروفیل     ،bکلروفی  لک ل و   

روش) Chance and maehly (1955اندازهگیری شددد.

کارتنوئید محاسبه گردید:

برای این منظور از بافر ف تافس (( 0/1 )pH=7.5میلی

= [(12.7× A663)– (2.69× A645)]×V / 1000× W
میلی گرم کلروفیل  aدر هر گرم برگ تر

= [(22.9× A645)– (4.69× A663)]×V / 1000× W
میلی گرم کلروفیل  bدر هر گرم برگ تر

= [(20.2× A645) + (8.02× A663)]×V / 1000× W
میلیگرم کلروفیل کل در هر گرم برگ تر
 =7.6×(A480)- 14.9 × (A510) × V/1000×Wمیلی
گرم کارتنوئید در هر گرم برگ تر
در روابط باال  Aمیزان تجمع در طول موج مورد نظر،
یلیتر
 Vحجم نهایی استون  80درصد بر ح لیم بس یی یی
یباشد.
و  Wاندازه برگ تازه برحسب گرم م 
ارزیابیهای آنزیمی :نمونههای برگ با نیتروژن م عیا
پودر شدند .سپس  0/5گرم از نمونهها ج و هدش اد
در تیوبهای  2میلیلیتر با محلول عصارهگی یر

ب رفا

فسافات به حجم رسانده شد .سپس عصاره بهههدست

مو لاگوریپ لولحم ،رال ول      4میل دیسکارپ ،رالوم ی     
هی نژورد     3میل  رالوم ی و   

 100میکرولیت هراصع ر     

استفاده ش .د طو جوم ل    دس یور هاگت

 024ن رتمونا

جها هر  02ثانی دم هب ه تتت تتت
تنظیم و طول مو 
ت  2دقیقه
اندازهگیری گردید و بیشترین می ینعی فالتخا ناز    
تفاوت اولین طول موجی که رو به کاهش گذاش و ت
قبل از آن را وارد فرمو اب و هدرک یجنس تیمک ل

   

واحد فعالیت بر میلیگرم وزن تر گزارش گردید.
سوپر اکسید دیسموتاز :فعالیت آنزیمیسوپررر اک دیس
دی مس و قبط زات رووووو ووو وش

and

Giannopolitis

) Ries(1977بر اساس واح ليم رب يميزنآ د ييييييييي گ مر
پروتئين براي تمام نمونهها محاس هب گردیددد .فعالیت
این آنزیم به صورت فوتومتریک بررسی میشود .بافر
ا افسف رفاب لماش شنکاو یلص تتتتت ت تتتت تت
ت(50 )pH=7/8

پاسخ فیزیولوژیکی نهالهای برگ نو 37 ...
جدول  :2مقدار کادمیوم و سرب در برگ سبز در مقادیر مختلف آالینده

یمو الال الر ،متیو ین ن     13میل یی یموال رر ر ،نیتروبلو   
میل یی 
تترازولیوم( 57 )NBTمیکروموالر 0/1 EDTA ،میلی
موالر و ریبوفالوین  13میکروموالر بود .از بافر اصلی
به هر چاه ازیم هب ک ننن نننن 90 2میکرولیتررر اض .دش هفا   
دستگاه روی طول موج  560نانومتر کالیبره شد .ب یار

شاهد

58 / 8 a

100

4/ 1 a
4/ 9 a

16/ 3 a
63 /6

10 / 6

65 / 2 a

600

کادمیم

7/ 5 b

a

400

c

11/ 2 c

ميانگينهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى

استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری :تحقیق حاضر در قالب طرح
کامال تصادفی انجام شد .مقای اد نیگنایم هس د هه هههه اب ا   
آزمون دانکن در نرم افزار  SASانجام گرفت.

Averages with the same letters According to the Duncan test, 5%
difference was not significant

اندازهگیری کلروفیل و کاروتنوئید :نت جیا

زا لصاح   

محتوای کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفی رد لک ل   

نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش ک بذج ،مویمدا   

مقایسه با شاهد تغییر نکرد ولی مق  دیئونتوراک راد در   

یگ مر
آن نیز افزایش یافت و به غیر از تیمار  100میلی ی
در کیلوگرم در تمامی سطوح ت رد بذج نازیم شن

تیماره لودج(دوب دهاش زا رتمک فلتخم یا             3و

  

یداری
مقایسه با شاهد معنیدار بود ،ولی تف نعم توا یی یی
     .)2دامن بذج ه   

کیلوگرم وزن خشک بود .بیش رد بذج نازیم نیرت

  

تیمار  600میلیگرم در کیلوگرم مش دش هدها (( ((( 11/ 53
       

معنیداری برای جذب سرب در برگ با افزایش مقدار
یتو نایب نا   
آن در خاک مشاهده نشد .به طور کلی می ی

کادمیوم در شاهد مشاهده گردید و کمترین می نآ ناز
آمد .با اف  تدش شیاز ت ک نازیم شن ا ن دیئونتور یز     
افزایش یافت به طوریکه در بین سطوح تنش بیشترین
میزان کاروتنوئید مربوط به تیم را

یگ رد مر
 400میلی ی

کیلوگرم بود .با این حال تمامی سطوح تنش از می ناز
کاروتنوئید کمتری نسبت به شاهد برخوردار بودن و د
م یی یتو یمداک تفگ نا و یاوتحم شهاک بجوم م    

کرد افزایش جذب کادمیوم توسط گیاه با بیشتر ش ند
یتوان ناوت زا ناشن د ا گ یی ی رد ناها
مقدار آالینده می ی

شکلهای  1و .)2بیشترین میزان کاروتنوئید در ت شن
نیز در تیمار  100میلیگرم در کیلوگرم خ تسدب کا   

ک هایگ گرب رد مویمدا         11/ 53 -3/ 96میل یی یگ رب مر     

یگ  مرگولیک رب مر و توافت یلو )کشخ نز     
میل یی 

ندارند.

این آزمایش نشان داد که با افزایش ک برس و مویمدا   

نتایج و بحث

جذب بیشتر این آالین و دشاب هد

(میلیگرم در کیلوگرم)

سرب

59 / 4 a

00 2

سنجش هر نمونه  50میکرولیتررر از عص صصاره پروتئینی

برای س دهاشم بر ه ج(دشن  د لو

Table 2: The amount of CdCl2 and Pb(NO3)2 in green leaves
in different pollutants
آالینده
غلطت آالینده

  

یارب ییاناوت نیا      

جذب سرب وجود ندارد .رفعتی و همک نارا ( ()1931؛

        

کاروتنوئید گیاه ش نازیم ،رگید فرط زا .تسا هد      
محتوای کاروتنوئید در تنش سرب نیز نسبت به شاهد
کمتر و معنیدار بود اما گیاه در تمامی سطوح تنش از
می بیرقت دیئونتوراک ناز ًاًا ب خرب یربار و  دوب رادر و           

)Robinson et al. (2000); McGee et al. (2006
افزایش جذب سرب را گزارش کردندHattab et al. .

یدار نبو .د
اختالفات جزئی در میزان این رنگیزه معنی ی

) (2009نیز افزایش جذب کادمیوم در برگ را گزارش

اگرچه کادمیوم به عنوان فلزی بسیار سمی برای بیشتر

کردند که با نتایج بدست آمده حاصل از این تحقیق

گیاه نا (( ( )Ouzounidou et al., 1997و س رد بر   

مطابقت دارد.

مقایسه با آن با س رتمک تیم (( ((( Mohan and Hosetti,

 )1997معرفی شده است اما نتایج در مو لیفورلک در   
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خالف این ادعا را ثابت میکن اب هایگ نیا .د ظفح

باشد .سرب نیز با کاهش بیوس قیرط زا لیفورلک زتن    

    

ک رض رصانع تظلغ شها و یر

محتوای کلروفیل در براب ،مویمداک فلتخم ریداقم ر     
توان خود را ب زلف نیا اب هلباقم یار

مویزینم (((((((((( ((( )Mnو

آهن( )Feدر برگها ،ایجاد کمپلکس با پ یئتور نننه یا

ناشن رد .داد       

فتوسنتزی و افزایش فعالیت کلروفیالز جه هیزجت ت   

نهایت این امر موجب دوام فتوس رد هایگ یاقب و زتن   
لو
محیط آلوده خواهد شد .محقق یفورلک شهاک نا للل للل

کلروفی شهاک بجوم ل

افزایش کاروتنوئید را در گونهههه یهایگ فلتخم یا    

شود (( ( .)Sharma and Dubey, 2005کاروتنوئید   

تحت تاثیر فلزات سنگین گزارش کردهاند(Sinha and

یباش زا هک د   
رنگدانه آنتی اکسیدان غیر آنزیم م ی یی یی

Shrivastava, 2012; Karimi et al., 2013
; .)Ghorbanli and kiapour, 2012در ای قیقحت ن   

کلروفیل ،غشاء و ترکیب ژنتیکی سلول در برابر ROS
یکند( ( Hou et
تحت تنش فلزات سنگین محافظت می ی

کادمیوم و سرب تاثیر تقریب ًاًا برابری بر میزان کلروفیل
داشتند و موجب کاهش آن شدند .کاهش کلروفیل

 .)al., 2007مطالعات قبلی گواه بر آن است که کاهش

a

در محتوای کاروتنوئید پاسخی معمول به س زلف تیم   

و  bرا ) Sinha and Shrivastava(2012در گی ها    

میباشد( )Rout et al., 2001اما افزایش آن ب تلع ه   

 Brassica junceaدر اثر تنش سرب گزارش کردن .د
آنها اظهار داش رد لیفورلک یاوتحم شهاک هک دنت   
ارتباط با ت یگنس تازلف شن ن تسا نکمم 

تف وزتنس

ی-
م هایگ یییییی ی یییییییییی ی

ی-
تزدایی  ROSمی ی
نقش مهم این رنگدان یمس رد ه تت تت

  

باشد(.)Tewari et al., 2002; Chandra et al., 2009

هجیتن       

جلوگیری از فعالیت آنزیمهای بیوسنتز کننده کلروفیل
جدول  :3تجزیه واریانس محتوای کلروفیل و کاروتنوئید برگهای گونه برگ نو تحت تنش سرب و کادمیم

منابع تغییر
تنش
خ طا
CV%

درجه    
آزادی

Table 3: Analysis of variance of chlorophyll content and carotenoids in leaves of Ligustrum vulgare
under the stress of CdCl2 and Pb(NO3)2
میانگین مربعات
کادمیم
کلروفیل a
- 7ns

4
10

-7

1/ 46 × 10

1/ 09 × 10

9/ 85

سرب
کلروفیل b
- 7ns
-7

6/5× 10

8/4× 10

12 / 45

کلروفیل کل
- 7ns
-7

14 /7× 10

15 /7× 10

11/ 47

کاروتنوئید
**- 7
-9

1/ 99 × 10

1/ 12 × 10

4/ 95

کلروفیل a

-7 ns
-8

1/ 36 × 10

9/ 34 × 10

کلروفیل b

- 7ns
-7

9/ 30

8/2× 10

9× 10

13 / 13

کلروفیل کل
- 7ns
-7

61/8× 10

61/1× 10

11/ 83

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant

شکل  :1اثر کادمیوم بر محتوای کلروفیل و کاروتنوئید در مقادیر مختلف آالینده

Fig 1: The effect of CdCl2 on the content of chlorophyll and carotenoids on different pollutants
نهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.
ميانگي 
Averages with the same letters According to the Duncan test, 5% difference was not significant

کاروتنوئید

-8 ns
-8

4/ 07 × 10

1/ 27 × 10

13 / 56

پاسخ فیزیولوژیکی نهالهای برگ نو 39 ...

شکل  :2اثر سرب به تفکیک بر محتوای کاروتنوئید در مقادیر مختلف آالینده

Fig 2: The effect of Pb(NO3)2 is distinguished by the content of carotenoids in different pollutants
ميانگينهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.
Averages with the same letters According to the Duncan test, 5% difference was not significant

آنزیم کاتاالز :مق فلتخم یاهرامیت رد زالاتاک راد     

یدار
ن تغیی نعم تار یی یی
تنش روند کاهشی داشت اما این ن

یداری ب ناشن دهاش ا    
سرب و ک افت میمدا و نعم ت ییی ییی

نبود .در تنش سرب نیز با بیش شنت تدش ندش رت     

نداد(جدول     4و ش لک     .)3آن تاك میز ا جت زال ز هي       

فعالیت آنزیم نیز افزایش یافت ،به طوریک نیرتشیب ه   

پرا رديه ديسك و ر بآ و نژيسكا هب نژ اااااااا ااا كات زيلا   

یگ مرگولیک رد مر   
 600میلی ی

فعالیت در س شنت حط   

م يييكند(( Jiang and Hung, 2001; Nazari et al.,

مشاهده شد ،اما این تغیی رد زین میزنآ تیلاعف تار

 .)2012در مطالعه گیاهان تحت تنش ز او ري حح حححدهاي

مقایسه با شاهد معنیدار نبود .گونههای فعال اک نژیس

كاتاالز در سيتوپالسم يافت شدهاند ،در حالیک زتنس ه   

یسآ بببب به یا   

اکسیداتیو باعث مهار این آنزیمها میشو دن (( Galleco

ايزوآنزيمهاي(ایزوزایمها) ويژهاي از كاتاالزها جهت
شه ،يطيحم یا   
مقابله با تنش ا يسك داتيو ناشي از تنش ش
مهم و ضروري است و در ای راظتنا دیاب تروص ن     
داشت فعالیت کاتاالز طی تنش افزایش یابد تا ساختار
دفاعی را در گیاه حفظ کند .ت شن

که در شرایط ناشی از فلزات سنگین بوجود میآیند با
یاک و نادیس
حمل یزنآ هب ه مممممم مه تنآ یا یییی 

آن رد ميز پر سكا ييييييي زوم كام م ل ييييييي شو نايب .د       

  

ب
ک رس و مویمدا بب بب

 )et al., 1996و با کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز ،تجمع
 H2O2افزایش مییابد که این فرایند نی راهم ثعاب ز    
آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز می ی
یگ در د(( Del Rio et
 .)al., 2005کاهش فعالیت کاتاالز در ت مویمداک شن   
میتواند به هم هک دشاب لیلد نی

سبب تجمع پرا يسك د هيدروژن م ييي شود د ناهایگ هك   

شهاک نآ هجیتن

     

جهت جلوگيري از تجمع بیشتر و ایجاد غلظت باالي

توانایی گیاه ب اب هلباقم یار      ROSدر س یالاب حوط   

پرا يسك د هيدروژن و ساير گونههای فعال اک رد نژیس

تنش میباشد .کاهش فعالیت کاتاالز همراه با اف شیاز

سلولهاي گ يزنآوزيا تيلاعف ،هاي ممم ممممه الاتاك يا زز ززز 1و
كاتاالز 2را افزايش میدهند .همانگونه که در ش لک

3

مشاهده میشود غلظته ویمداک فلتخم یا م ریثات    
معنیداری بر فعالیت کاتاالز نداشت .هرچن تیلاعف د   

کادمیوم در برخی گیاهان ب رد شهاک تلع ه
پروتئینه رثا رد هایگ یا ا تیمس ین شنت و زلف
اک هدش شرازگ ویتادیس

نازیم     
    

تسا (((((((( ( Vajpaee et al.,

 .)2000همچنین کاتاالز در اثر پروتئازهای موجود در

آنزیم با بیشتر شدن شدت تنش کادمیوم تا سطح 00 2

پراکسیزومها نیز میتواند کاهش یابد( Distefano et

میلیگرم در کیلوگرم روند افزایش و در سایر س حوط

 Qin et al. (2015).)al., 1999اف تیلاعف شیاز     
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کاتاالز در پاسخ به غلظتهای باالی عناصر سنگین را

یکن و د
آنزیمی است که در حذف  H2O2نقش ایفا می ی

یتوان زا ناشن د   
گزارش کردن زفا نیا هک د ا م شی ی یییی ییییی

گیاهانی که فعالیت بیشتر کاتاالز دارند معموًالًال تحمل

ی-
شه  ا ا م ناشن دوخ ز یییییییی یی
بیش  رد یرت بب براب نت  ر شششش ش

یباش .د
آمادگی گی م راگزاسان طیارش لباقم رد ها ییییی ییییی

دهند(.)Bettaieb et al., 2007

گزارشات قبلی حاکی از آن اس تاک هک ت ا نیلوا زال     

جدول  :4تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدان برگهای گونه برگ نو تحت تنش سرب و کادمیم

Table 4: Analysis of variance of antioxidant enzymes in leaves of Ligustrum vulgare under the stress of CdCl2 and Pb(NO3)2
منابع تغییر

درجه آزادی

تنش

4

میانگین مربعات
کادمیوم

خ طا

CV%

10

CAT
1 4521 1/39ns

SOD
** 5/ 36

75686 /61

0/ 16

27 / 73

سرب

POD
932/ 24 ns

CAT
84 35 42/ 15 ns

SOD
* 2/ 81

POD
481/11ns

101/ 49

49476 1/ 99

0/ 68

711/ 47

41 / 23

28 / 48

34 / 58

30 /6

28 / 96

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
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شکل  :3اثر کادمیوم و سرب به تفکیک بر فعالیت آنزیم کاتاالز در مقادیر مختلف آالینده

Fig 3: CdCl2 and Pb(NO3)2 effects differentiated by activity of catalase enzyme on different pollutants
ميانگينهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.
Averages with the same letters According to the Duncan test, 5% difference was not significant

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :مقادیر مختلف سرب و

سطوح تنش در مقایسه با شاهد بیشتر و معنیدار بود.

کادمیم تاثیر معنیداری روی فعالیت آنزیم سوپراکسید

بیشترین فعالیت آنزیم نیز در تیمار  600میلیگ رد مر

دیسموتاز داشتند به طوریکه بیشترین فعالیت در تیمار

کیلوگرم کادمیوم مشاهده شد .در تنش س رد زین بر   

سرب و کادمیم به ترتیب در غلطتهای  100و 600

تمامی غلظتها فعالی اب هسیاقم رد میزنآ ت اش ههههه ههههههد
بیشتر و معنی دار بود .با افزایش شدت ت تیلاعف شن   

میلیگرم در کیلو دهاشم مرگ ه لکش(دش       .)4آن ميز
سوپرا يسك د د سي موتاز در هم لس ه وللللله م يا تت تتتابوليزم

آنزیم نیز افرایش یافت به طوریکه بیشترین فعالیت در

كنن دراد دوجو نژيسكا هد  . ......ا زيوز يا مم مهيا     SODدر

تیمار  100میلیگرم در کیلوگرم بدست آمد .با بیش رت

سيتوپالسم ،ميتوكندري و کلروپالست يافت شدههانددد

این کاهش معنی دار نبود .با این وجود در بین سطوح

و رادیکالهای سوپراکسید را ب ردیه دیسکارپ ه و نژ    

تنش کمترین میزان فعالیت آنزیم در  600میلیگرم در

تبدیل م 
یکند( .)Alscher et al., 2002میزان فعالیت
آنزیم  SODدر پاسخ ب ویمداک شنت ه م و د برس  ر

شدن شدت تنش از میزان فعالیت آنزیم کاسته شد اما

  

کیلوگرم مش .دش هدها    ) Gratao et al. (2005نش نا

شکل  4نشان داده شده است؛ همانگونه ک دهاشم ه ه   

دادند که آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به عنو نیلوا نا   

میشود با اعمال تنش کادمیوم فعالیت  SODدر همه

خط دفاعی سیستم آنتیاکسیدانی در مقابل گونهههه یا

پاسخ فیزیولوژیکی نهالهای برگ نو 14 ...

فعال اکسیژن فعال میشود و باعث تبدیل رادیک لا

-

 O2به پراکسید هیدروژن میشود ،در ادام دیسکارپ ه   
هیدروژن ایجاد شده به مولکول آب و اکسیژن تجزیه
یشودد.
شده که این عمل توسط آنزیم کاتاالز انجام می ی
عالوه بر رادیکال سوپر اکسید سایر گونهههه لاعف یا   
اکسیژن به مولکوللله سیز یا ت لکون لیبق زا ی و کیئ     
اسید ،پروتئین و اسیدهای آمینه حمل و هدرک ه رجنم    
به اختالالت متابولیکی جبران ناپ لولس گرم و ریذ    
میشود .از این رو القای آنزیمه  نادیسکا یتنآ یا از   
به رد ویتادیسکا یا   
قبیل  SODباعث ک یسآ شها بب بب
محیطهای آلوده ش هد (( )Zhang et al., 2007و تو نا
گیاه را برای پاالیش و حذف اثر سمی فلزات س نیگن
باال میبرد .همچنین باال بودن فعالیت آن میز  SODدر
گیاه به دلیل پراکسیداسیون لیپیدی نیز میباشد ک رد ه
نتیجه تنش ایجاد شده بوسیله کادمیوم و سرب بوجود
آمده است( .)Morsy et al., 2012نت جیا

رد یهباشم   

گیاهان مختلف مبنی بر کاهش اثرات تنش اک ویتادیس
ناشی از فلزات سنگین بوسیله افزایش فعالیت آن یز ممم-

های آنتی اکسیدان گزارش ش تسا هد (( ((( Ciemense,
2001; Candan and Tarhan, 2003; Zembala et
 .)al., 2010در برخی موارد با افزایش شدت ت زا شن

یشو یلامتحا لیلد .د    
میزان فعالیت آنزیم کاس م هت یی یی
کاهش فعالیت  SODدر س نکمم شنت یالاب حوط     
      

اس ریغ اب ت هیزجت قیرط زا میزنآ ندش لاعف

       

آنزیم( )Filek et al., 2008و یا اتصال غیر اختصاصی
فل رم میزنآ تیلاعف زکرم هب نیگنس تاز ت طب       

       

باشد( .)Stroinski and Kozlowska, 1997همانگونه
که در شکل  4مالحظه میگردد به طور کل تیلاعف ی   
یباش .د
 SODدر هر دو تنش سرب و کادمیوم باال می ی
دلیل این امر میتواند باال بودن فعالیت آنزیم در س هقا
و یا ریشه باشد زیرا در صورتیکه گیاه بتواند ک مویمدا
و سرب را در ریشه و ساقه خود نگه دارد گیاه ب یار
مقابله با آن فعالیت آنزیمهای آنت ار دوخ نادیسکا ی   
در ساقه و ریشه نسبت به ب .داد دهاوخ شیازفا گر    
) Groppa et al(2001نیز افزایش فعالیت آن یز مممه یا
 SODو کاتاالز را در ساقه و ریشه گزارش کردند.

شکل  :4اثر کادمیوم و سرب به تفکیک بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مقادیر مختلف آالینده

Fig 4: CdCl2 and Pb(NO3)2 effects differentiated by activity of catalase enzyme on different pollutants
ميانگينهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.
Averages with the same letters According to the Duncan test, 5%
difference was not significant

آن :زادیسکارپ میز      مق رد زادیسکارپ تیلاعف راد       
یداری
تیمارهای مختلف سرب و کادمیم تف نعم توا یی یی
با شاهد نشان نداد(شکل  .)5بین سطوح مختلف تنش
یدار در فعالیت
کادمیوم اختالف معنی ی

 PODمش هدها

نشد هرچند فعالیت ای شنت حطس رد میزنآ ن     

100

میلیگرم در کیلو شنت رد .دوب دهاش زا رتمک مرگ     
سرب نیز فعالیت آنزیم در سطوح مختلف تنش بیشتر
از شاهد بود اما بین مق س فلتخم ریدا

ررر ررررب و ش دها

تفاوت معنیدار نبود POD .از جمل یزنآ ه مم مممه یا ی هب    
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شمار میرود که نقش بسیار مهمی در پاس هب هایگ خ    

 .)al., 2003ب یقحت زا یرایس ق عف شیازفا تا ا تیل         
فل نیگنس تاز   

تنش غیر زیستی مانن یگنس تازلف د ن راد  د تحت و      

 PODرا وابسته ب تظلغ شیازفا ه    

یشود((.)Shalini and Duey, 2003
ت م لاعف شن ییی ییی

گ درک شراز هه هههاند(( Shu et al., 2011; Hayat et al.,

 PODدر سم زدایی  ،H2O2حذف م دیهدلآ ید نولا   

 .)2013از طرف دیگر محدود شدن فعالیت

و حف  تابث ظ و رادیاپ  ی هراوید           سلول شقن ی     

کاهش آن در معرض فل هدش شرازگ نیگنس تاز     

دارد( .)Hojati et al., 2011آن بجوم دیسکارپ میز    

است( Palma et al., 1987; Luna et al., 1994; Qin

یشو و د
شکسته شدن هیدروژن پراکسید در سلول می ی

 .)et al., 2014توانایی گیاهان جهت افزایش فعالیت

ب دیلوت زا لکش نید         ROSجلو ریگ ی م  یییی یکن و د

آنزیمهای آنتی اکسیدان برای مقابله ب شنت یاهرثا ا    

بنابراین با باال رفتن سطوح فعالیت ای هایگ ،میزنآ ن    

محدود به نظر میرسد .در مطالعاتی نش هدش هداد نا   

کمتر مورد تهاجم  ROSقرار میگی زا هورگ نیا .در   

که غلظتهای افزایش یافته فلزات سنگین در نهایت

آن یز مم مه سوتیس رد ا و  ،ل و ووو وواکوئ  تسالپورلک ،ل و   
یویش ،یک
آپوپالس جو ت و نراد د د(ر ناضم یییییی ی

   .) 93 31

 PODو

ی-
به کاهش همه آنزیمهای آنت م رجنم نادیسکا ی یییی یییی

شود( ( .)Schutzendubel and Polle, 2002در نتیجه

نحوه پاسخ آنزیمهای آنتی اکسیدان به فلزات س نیگن

فعالیت آنزیمها در غلظت کم فلزات زیاد و با افزایش

متفاوت بوده و میتواند از گونهای به گونه دیگ زا و ر

غلظت فلزات ،بعد از گذشت از حد آس هجوت اب(هنات   

بافتی به بافت دیگر بسیار متنوع باشد ( Mazhoudi et

یگ مه .دراذ   
به نوع گیاه) ،به تدریج رو به کاهش می ی

 ROS .)al., 1997تولی هب شنت طیارش رد هدش د      

    

چنین تاثیر طوالنی مدت فل ببس ادتبا نیگنس تاز     

آنزیمهای آنتیاکسیدان هم حمله کرده و باع راهم ث   

القاء و افزایش فعالیت آنزیم ه وصخ هب ا ص    

آنها میشود(( .)Galleco et al., 1996در ا شهاک رث   

یگ ددر   
ش م تیلاعف شهاک ثعاب نآ زا دعب و هد ی ییییی یییییی

ییاب هک د   
فعالیت  CATتجمع  H2O2نیز اف م شیاز یی یی

(.)Qadir et al., 2004

POD

یکی از پیامدهای آن مهار  PODمیباشد( Del rio et

شکل  -5اثر کادمیوم و سرب به تفکیک بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقادیر مختلف آالینده

Fig 5: CdCl2 and Pb(NO3)2 effects differentiated by activity of peroxidase enzyme on different pollutants
نهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.
ميانگي 
Averages with the same letters According to the Duncan test, 5% difference was not significant

نتیجهگیری کلی
به طور کلی تنشهای غیر زنده از جمله تنش فل تاز

سنگین در گیاهان تجمع انواع گونههای فعال اک نژیس
ته رب الاب یا ااا اااای س لول
را القا میکنند ک ظلغ رد ه تت تت
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زیانآور هستند .گونه های فع زا لصاح نژیسکا لا

  

ی-
و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز تحت تاثیر قرار می ی

تنش اکسیداتیو در قسمتهای مختل لس ف ول دیلوت     

گیرند و به عنوان صفات حساس در برگ نو یفرعم    

شده و سبب خسارت به مولکوله یتایح گرزب یا    

یگردند.
م 

در سلول میشوند .گیاهان برای مقابله با خسارتهای

منابع

ناشی از تنش اکسیداتیو و ک نوگ تظلغ شها ههه ههههه یا

 .1رفعتی ،م ،.خراسانی ،ن ،.مراقبی ،ف ،.و شیروانی ،ا.1931 .
توان نوگ ییا هههه ههه وت یا ت دیفس  (((((( ((( )Morus albaو

فعال اکسیژن مکانیسمهای دفاعی مختلف هک دنراد ی    
شناخته شده ترین آنها مکانیسمممه و یمیزنآ یا

س رادیپ (( )Populus albaدر تثبی تازلف تشادرب و ت    

ریغ    

سنگین .نشریه محیط زیست طبیع یعیبط عبانم هلجم ،ی     

آنزیمی میباشند .سیستم آنتیاکسیدانی یک جزء مهم
شه هدنز ریغ یا    
مکانیسمهای حفاظتی در برابر تنش ش
است که خسارت ناشی از گونههای فع ار نژیسکا لا   

ی-
کاهش میدهد .از جمله مکانیسم دفاعی آنزیمی می ی
توان به آن یز مممه س یا مم مممزدای کات دیسکا رپوس ،زالا    
دیسموتاز و پراکسیداز و غی  .درک هراشا هر در شنت     
فلزات سنگین نیز با ج رد تازلف نیا عمجت و بذ

  

گیاهان ،سیستم دفاعی گیاه فعال شده و رادیکاله یا
یشو ثا رد تسا نکمم اما د ر   
آزاد زیادی تولید می ی
افزایش بیش از حد میزان رادیکالهای آزاد ،مکانننها
جذب و اتصال ای اکیدار ن لل للله یتنآ طسوت دازآ یا    
اکسیدانها اشباع شود .بنابراین پاسخ علیه تنشششه یا
مختلف در سطوح مختل هنوگ کی رد ،شنت نآ ف     
حائز اهمیت است تا از این طریق واکنش گیاه بررسی
شود و امکان بهبود شرایط مقاومت و مقابله با شرایط
تنش پیش بینی شود .در مطالعه حاضر کلروفیل ب گر
نو نسبت به مقدار سرب و ک تیساسح میمدا ی ناشن     
نداد ولی مقدار کاروتنوئید شاهد با تیمارهای اعماللل-
یداری ب نی
شده متفاوت بود .همچنین تغیی نعم تار یی یی
شاهد با تیمارهای دیگر سرب و ک میزنآ یارب میمدا    
سوپر اکسید دیسموتاز مشاهده شد .در نتیجه میتواان
بیان کرد که محتوای کلروفیلی و آنزیمه اک یا تت تتتاالز و
پراک بسن زادیس ت رادقم هب  ات             600میل یی یگ رد مر   
کیلوگرم واکنش نشان نمیدهند ولی مقدار کاروتنوئید
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