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 چکیده

گیاهان حساس به مسمومیت دریافتندکه  و محققانآالینده های مهم زیست محیطی پس از انقالب صنعتی شتاب بیشتری گرفتند 

پیش از این به منظور پاکساازی خااه هاای آلاوده از روی هاایی پار       . فلزات سنگین باعث بوجود آمدن اثرات زیان باری می شوند

فرآینادهای   توسا  هاای زیسات محیطای    یی یک اصاطالح کلای در جهات رفاع آلاودگی     پاال هزینه استفاده گردیده است اما گیاه

گیاه پااالیی باعاث رفاع آلاودگی از طریای فراینادهای        باشدهای آلوده میها و آبدر خاه ی موجودهابیولوژیکی و میکروارگانیسم

یک فن  1Phytoremdiationگیاه پاالیی  ردوفیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی است و گیاه پاالیی نیاز به یک دوره زمانی طوالنی دا

روی بکارگیری گیاهان سبز جهت خارج نمودن مواد خاص از خا ه مای  از این روی  و درمیباشد ومقرون به صرفه  آوردی جدید 

به منظور بررسی جذب فلزات سمی توس  آفتابگردان در خاکهای آلوده و اندازگیزی میزان تجماع عنصار کاادمیوم از جملاه       .باشد

و بررسی فعالیتهای آنزیم های آنتی اکسیداتیوی در گیااه آفتاابگردان    CMS19عنصر کادمیوم در گیاه آفتابگردان دو رقم آذرگل و 

 4پژوهش انجام شده به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوه کامال تصاادفی باا     .است  در برابر تنش به عنصر سنگین کادمیوم

گرم در کیلوگرم( در داخل گلادانهای پلای    100– 0سطح ) 2تکرار، در محی  گلخانه همراه تیمارهای آزمایشی عنصر کادمیوم در 

 انادام هاای هاوایی و    پراکسیداز در  بررسی فعالیت آنزیمکیلوگرمی همراه با خاه رس و خاه برگ مخلوط گردید. نتایج   3اتیلنی 

اندام های هوایی و ریشه و فعالیت آنزیمی پراکسایداز   درمیزان تجمع و جذب عنصر کادمیوم  ریشه ارقام گیاه آفتابگردان نشان داد

اندام ریشه مانع انتقاا  عنصار    گیاه آفتابگردان در غلظتهای باال در ریشه گیاه  جذب و ذخیره شد و  CMS19رقم آذرگل و  دودر 

کادمیوم به اندام هوایی می گردد و با فعالیت آنتی اکسیدان آنزیمی پراکیسداز توانسته بیشترین مقاومت را در مقابل عوامل تنش زا 

بافات  سطح تیمار مورد بررسی قرا رگرفت بروز دهد. بیشاترین  فعالیات هاای آنزیمای در      2از جمله عنصر سنگین کادمیوم که در 

در مقابال اثارات تانش غلظات کاادمیوم       CMS19ریشه و همچنین بذر این گیاه مشاهده شد، در ادامه با توجه به تحقیقات رقام  

   .کمترین مقاومت را نشان داد

 

 کادمیوم، گیاه پاالیی ،آفتابگردان، آنزیم پراکسیداز، اندام هوایی واژه های کلیدی:

                                                           
1Phytoremdiation =گیاه پاالیی 
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 مقدمه:

پس از انقالب صنعتی شاتاب بیشاتری گرفتناد و باا تحقیای فیزیولوژیساتها و زیسات شناساان         آالینده های مهم زیست محیطی 

گیاهاان حسااس باه    دریافتندکاه  به بررسی ژنتیک و تحمل گیااه باه فلازات سانگین و سامی پرداختناد و        که فیزیولوژی گیاهی

بستگی گیاهان حساس به فلزات سنگین شدن سمی  ، میزانمسمومیت فلزات سنگین باعث بوجود آمدن اثرات زیان باری می شوند

سمیت فلزات سنگین یکی از .(Memone et al, 2009،گونه گیاهی و مرحله رشد گیاه دارد)فلز سنگین،غلظت نوعفلز سنگین به

آلودگی خاه و گیاهان  کهدر محصوالت گیاهی برای مصرف انسان است  یزیست محیطی و زنجیره غذای، مشکالت عمده بهداشتی

در دهه گذشته ورود آالینده ها باا منشاا     .(ycicek et al, 2008است.) شده با فلزات سنگین تبدیل به یک مشکل رو به افزایش

انسانی مانند فلزات سنگین، درون اکوسیستم به مقدار زیادی افزایش یافته است که این به عناوان یاک خطار جادی بارای حیاات       

مار می رود. فلزات سنگین در یک مقیاس وسیع وارد محی  زیست می گردند و تجمع این فلازات در خااه، آب و   اکوسیستم به ش

هوا یک مشکل زیست محیطی بسیار مهم به شمار می رود. از اینرو محققان به فکر راهکار مناسبی جهت کاهش این آلاودگی هاای   

ی گونه های گیاهی می تواند اثرات بسزایی در کاهش آلودگی های زیست محیطی شدند و تحقیقات نشان داده است که حضور برخ

عنصار  هماراه باا    ،کادمیم آالینده ای است که معموالً در بسایاری از منااطی   زیست محیطی داشته باشد)کاظم فومنی و همکاران(.

زنجیره در روی  عنصر ات مضرروی عنصری سمی است و لذا تولیدات گیاهی را قبل از اینکه اثرو عنصر  روی دیده می شودسنگین 

شاباهت شایمیایی کااادمیم و روی، باعاث شاده کاه هاار دو عنصار توسا  گوناه هااای ر          ،ماای دهاد  شغاذایی داشاته باشاد کااه    

 & Cutcheon(  Baker et al,1994 ) ه، شااناخته شااوندجااذب شااوندو مشااابه  )تجمااع انباشااتگی باااال( اکیموالتور

Schnoor,2003) MC. ) عنوان یک فلز سمی شناخته شده اسات کاه در غلظتهاای بااال موجاب باروز تانش        عنصر کادمیوم به

ممکن است باعاث کااهش جاذب عناصار     کادمیوم مقدار بیش از حد ( CHo,V.H & Park,J.o, 2000) اکسیداتیوی می شود.

باا   (.Sandalio et al, 2001)  شاود غذایی، مهار فعالیت آنزیم های مختلف، تغییرات آنزیم ها از سیستم دفاا  آنتای اکسایدانی    

کادمیوم در چرخه غذایی انسان موجب نگرانیهای شده است، آثاار منفای ایان عنصار بار فعالیتهاای بیولاوژیکی خااه،         عنصرورود 

متابولیسم گیاه، سالمتی انسان و حیوانات سبب شده است کاه رفتاار کاادمیوم در محای  و جنباه هاای ساالمتی مارتب  باا آن،          

( اگر چه این فلز برای رشد  Stoeppler,M, 1991) فیزیولوژی  گیاهان زراعی توس  محققین مطالعه گردد.همچنین آثار آن بر 

گیاه ضروری نیست، اما براحتی از طریی پوست ریشه گیاه جذب میگردد و س س از راه بارون غشاایی یاا درون غشاایی وارد بافات      

 .Sanitata di toppi.,L & Gabbriella.Rمای گاردد.)   چوبی می شود و باعث بروز سامیت و کااهش فعالیات رشادی گیااه     

استفاده از گیاهان جهات زدودن فلازات سانگین )گیااه      از جمله های مختلفی برای زدودن فلزات سنگین وجود داردروی ( 1999

شایمیایی و   فیزیکای، و گیاه پاالیی باعث رفع آلاودگی از طریای فراینادهای     های اخیر مورد توجه قرار گرفته استپاالیی( در سا 

در سراسر جهان همه دولتهاا طرفادار    (Jabeen et al, 2009و گیاه پاالیی نیاز به یک دوره زمانی طوالنی دارد ) بیولوژیکی است

قاوی  به علم گیاه پاالیی که یاک اساتراتژی   با تحقیقات انجام شده محیطی عاری از آلودگی های مضر برای شهروندان می باشد که 

بافات  ریشه به  بافت دریافتند گیاهان آوندی برای جمع آوری و جابجایی فلزات ازپاکسازی آلودگی های عناصر سنگین است،جهت 

می تواند آالینادهای را  این محصوالت از خاکهای آلوده م ئمفید می باشند و در نتیجه برداشت دافلزات سمی بسیار ساقه برای دفع 

بنابراین فرآیند که گیاه پاالیی (Jadia et al, 2009.)بروی خاه نداردگیاه پاالیی تاثیر مخربی که از خاه حذف نماید و دریافتند 

به معنی اصالح یا حذف ماواد زیاان    remidiumبه معنی گیاه و التین  Phytoکه پیشوند یونانی  Phytoremediationاز واژه 
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فعالیت گیاهان وجامعه میکروبی هماراه آن، بارای تجزیاه، انتقاا ، غیار      گیاه پاالیی فناوری مبتنی بر تلفیی  آور تشکیل شده است.

 . (Flathman & lanza, 1998) فعا  کردن و ساکن سازی )ایمونلیزه کردن( ترکیبات آالینده خاه و آبهای زیر زمینی اسات. 

پایش از ایان باه منظاور     و  این روی درحقیقت روی بکارگیری گیاهان سبز جهت خارج نمودن مواد خااص از خاا ه مای باشاد    

همکااران( اناوا  پااالیش سابز     و  )کاظم سابک رو فاومنی  .پاکسازی خاه های آلوده از روی هایی پر هزینه استفاده گردیده است

: یک فرایند معمو  میباشد و جدب آالینده ها توس  ریشه های گیاهاان تاابع، پاس از آن در     phytoextraction  -1عبارتند از:

 Reqaya jabeen گیاه که به طور کلی توس  برداشت و بدنبا  آن زمان دفع از سمیت توده گیاهی می باشد.قسمت های هوایی 

et al 2009)) 2-  Rhizofiltration       این تکنیک متکی به توانایی ریشه های گیاهان به جدا نماودن آالیناده هاای فلازی و یاا:

مواد غذایی اضافی از بستر های رشد آبی، در این روی گیاه ایده آ  باید مقدار قابل توجهی از بیوماس ریشه تولید نمایناد تاا قاادر    

 -3روی کااربردی آساان و هزیناه نگهاداری پاایین دارد     به تجماع و تحمال مقاادیر قابال تاوجهی از فلازات سانگین باشاد.این         

Phytostabilization       در این تکنیک گیاهان مورد استفاده در خاکهای آلوده برای انتقا  فلزات سمی خااه باه اشاکا  کمتار:

یان تکنیاک   :در اPhytovolatization -4سمی تبدیل می شود که قابل برداشت از خاه نمی باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

  : --5و تبدیل آنها به فرارها، گونه هاای شایمیایی از طریای تعارت اساتفاده مای گاردد.        2HMاز گیاهانبرای جذب آالینده های 

phytodegradetion  در این روی گیاهان آالینده های آلی را توس  فرایندهای متابولیکی و با استفاده از ارتباط ریزوسفری میاان

 Reqaya( Andreas D.peuke & Heniz Rennenberg ,2005سم های خااه تجزیاه مای کناد.)    گیاهان و میکرو ارگانی

jabeen et al, 2009)).   آفتابگردان یکی از گیاهان مهم روغنی محسوب می گردد که با نام علمای Helianthus annus  و ناام

در جهان مطرح می گردد.خاساتگاه ایان گیااه آمریکاای شامالی مای باشادو بیشاترین ساطح زیار کشات             sunflowerانگلیسی 

آفتابگردان مرب  به روسیه، اوکراین، هند و آرژانتین می باشد.همچنین مای تاوان ازآفتاابگردان توسا  نار عقیمای سیتوپالسامی        

 متحده، ایاالت جنوب غربی احتماال آفتابگردان موطن (M,Fernandez - Martinez et al, 1995 بذرهای هیبرید تولید کرد.)

 قارن  در آفتاابگردان  .کردناد  مای  غذا استفاده برای آن بذر از ابتدا ناحیه این پوستان سرخ و باشد می مکزیکوسیتی ی ناحیه یعنی

 اروپاا  به اس انیا راه از مکزیک از روغنی ی دانه این نیست، زیرا صحیح پرو به آفتابگردان منشا  شد، اطالت معرفی اروپا به شانزدهم

 Zayede etشاد. .)  تثبیت روغنی ی دانه یک عنوان به اروپا شرت در و بسیاریافت رونی زینتی گیاه یک عنوان به جا آن در و رفت

al , 1998; Chatteree & Chatteree , 2001  .)ایان  دهاد.   مای  نشان حساسیت خود از خاه شوری به نسبت آفتابگردان 

 زریان (نمایاد  مای  ایفاا  مهمای  نقش pH با خاکهایی در و نبوده حساس چندان بذر زدن جوانه درصد در خاه های شور و درگیاه 

بعاد از گیاهاان ساویا،کلزا و پنباه داناه و باادام       پنجم می باشد که این گیاه در میان دانه های روغنی دارای رتبه (. 1371 کفش،م

این گیاه تعیین اثرات فلزات سمی بروی رشد گیاه، غلظت فلزات سامی در بافتهاا و بررسای    زمینی قرار گرفته است.هدف از مطالعه 

منشاا  تحمال    (.Lucia Helena Garofalo Chaves et al 2011جذب آنها توس  آفتابگردان در خاکهای آلوده می باشاد.) 

قرار دارد وآنتی اکسیدان غیار آنزیمای گلوتااتیون    گیاه به فلزات سنگین در مکانیسم های گوناگون گیاه در روی دیواره سلو  گیاه 

 یک پیش ماده مهم و با ارزی برای گیاه پاالیی است که نقش مهم و کلیدی برای دفع مسامویت فلازات در گیااه را بار عهاده دارد     

.(Abdul R.Memon & Peter Schroder, 2009 )کاه یاک ساری از آنازیم هاای گیااهی        آزمایشگاهی نشاان داد  در نتایج

تحمال   ،در مقایسه با یون رادیکاا  آزاد  pcرا در شکل کم لکس با  کادمیمبرابر از  1000تا  10ساس به فلزات می توانند غلظت ح

                                                           
2Heavy metal=عناصر سنگین 
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-1انوا  مکانیزم دفا  در مقابل اساترس هاای اکسایداتیوی در برابار رادیکاا  آزاد شاامل:        (Kneer and Zenk,1992) .دنماین

 przybyl etمکانیزم دفاعی آنتی اکسایدانها اسات )   -4مکانیزم های فیزیکی،-3های شیمیایی،مکانیزم -2مکانیزمهای پیشگیرانه، 

al,2003 ) سلولهای گیاهی جهت مقابله با اثرات منفی تنش های محیطی از مکانیسم های دفاعی ویژه ای برخوردارند کاه  و بعالوه

پراکسیداز، آسکوربات پراکسایداز و غیاره( )بلوخیناا و همکااران     از همکاری آنتی اکسیدانی آنزیمی )سوپر اکسید دسموتاز، کاتاالز، 

 & Mittler, 2002) (cho,V.H ( و آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی)کارتنوئید، توکوفرو ، آسکوربات، گلوتاتیون و غیره()2003

Park,J.o, 2000 )      نظیار آساکوربات،    تشکیل شده اند و همکاری این اجزا با یکدیگر سابب تشاکیل چرخاه هاای بسایار مهمای

در   3intrilase،پراکسایداز و الکتااز و    : نیترو ردوکتازآنزیم های مانند (Mittova et al, 2003گلوتاتیون، گزانتوفیل می گردد.)

-این راستا متوجه شدند که سوپر اکساید آنیاون)   و ( Reqaya jabeen et al, 2009رسوبات گیاهی و خاه کشف شده اند.)
2O 

 M.D(باعث کاهش تولید عملکرد کادمیم در آفتابگردان می شود و فاکتور مهمی بارای فعالیات فلازات سانگین درگیاهاان مای )      

Gropp et al .) 

 مواد و روش ها 

( استفاده گردید و بذرها از  AZARGOL & CMS19هیبرید از ارقام مقاوم و حساس گیاه آفتابگردان) 2بذور پژوهش از بذر 

 تحقیقات و علوم آزمایشگاهى واحد مجتمع در 1331 سا  در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نها  و بذر کرج تهیه شد. پژوهش

 3ژنوتیپ آفتابگردان  2اسالمى و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران انجام شد. در پروژه انجام شده برای هر  آزاد دانشگاه

تکرار در طرح فاکتوریل در قالب  4گرم در کیلو گرم در  100و  50تیمارفلز سنگین کادمیوم که عبارتند از: تیمارهای صفر،  سطح

گیاهان در شرای  گلخانه ای با شرای  نور و  (Moteshare-Zadeh et al, 2008) بلوه کامل تصادفی صورت پذیرفت

کیلویی با مخلوط خاه رس و خاه برگ  3مورد نظر را در گلدانهای پلی اتیلنی  ماه رشد نمودند، گیاهان  2دمای یکسان به مدت 

کیلو گرمی که به نسبت مساوی از هر یک از خاکها کاشته شد و عنصر کادمیوم به گلدان های تحت تنش مخلوط  5/2به میزان 

پس .یافت ادامه آنها رشد گلخانه در رطوبت و حرارت کنتر  درجه با و کشت شد سانتی متری در گلدانها 3نمودند. بذور در ارتفا  

از گذشت یکماه از بروز عالئم تنش در گیاهان، نمونه برداری آغاز شد. س س اندام های ریشه، ساقه گیاهان از گلدانها خارج نموده 

جهت استخراج 1393از روی  شاو در سا  جهت اندازگیری تجمع عنصر کادمیوم در گیاه و بافتهای مختلف از هم جدا گردید. 

 پراکسیداز  جهت اندازگیری فعالیت آنزیم و کادمیوم از بخش های مختلف گیاه که شامل برگ، ریشه، ساقه و بذر است، استفاده شد

که اولین روی برای اندازگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه آفتابگردان می باشد ابتدا نمونه های 1339روی سوزا و ریزه در سا  

 -90میلی لیتری قرار داده شد و در داخل فریز  2آنها عصاره آنزیمی طبی روی فوت بدست آورده و در داخل ویا  های که از 

 درجه سانتی گراد منتقل شدند.
ریشه  اندام های هوایی و داخل تانک ازت مایع قرار داده شد و نمونه بافت های در  -90نمونه های فریز شده را در دمای فریزر

پس از اندازگیری  طور جداگانه در هاون سائیده می شود، س س نمونه های پودر شده برای تهیه عصاره آنزیمی آماده شد.گیاهان ب

 انجام پذیرفت و میانگین 05/0در سطح احتما   SPSS 18دقیی، داده ها توس  تجزیه و تحلیل آماری بوسیله برنامه آماری 

 .شدند بندى دانکن گروه آزمون از استفاده با شده گیرى اندازه هاى شاخص

                                                           
3 Intrilase= اینترلئاز 
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 بحث و نتایج

 :CMS19بررسی روند تجمع عنصر کادمیوم در بافت های اندام هوایی و ریشه ارقام آذرگل و نتایج -1

ژنوتیاپ هاای آذر گال و    انادام هوایی)سااقه، بارگ، باذر( و ریشاه      روند تغییرات تجمع کادمیم در بافت هاای   1 نموداربا توجه به 

CMS19  ولای باا اعماا      شدمیزان کادمیم در هر چهار بافت تقریبا صفر  می رفتنشان داد که در تیمار صفر همانطور که انتظار

ریشاه هار دو ژنوتیاپ    بافات  در عنصار کاادمیوم   مشاهده گردیاد کاه بیشاترین تجماع      ppm100غلظت میزان تیمار کادمیم به 

مجدداً در اندام هوایی افزایش  وارد برگ ها شده است ولی در نهایتکادمیوم  از عنصرس س مقدار بسیار کمی آفتابگردان می باشد، 

. سا س مجادداً ایان    نمودذخیره  CMS19، البته رقم آذرگل میزان عنصر کادمیم بیشتری در اندام هوایی در مقایسه با رقم یافت

قادر به جذب بسیار باالیی از کادمیم می باشاد، در  . روند تغییرات نشان می دهد که گیاه آفتابگردان هش داشتروند در بافت بذر کا

تجمع را دارد که از این میان بیشترین  تجمع کادمیم در ریشاه اسات و اجاازه ورود باه انادام       مقایسه بین دو رقم آذرگل بیشترین

تهاای بارگ و باذر مای     هوایی را نمی دهد و در اندام هوایی نیز بیشتر در ساقه ها تجمع می یاباد و کمتارین میازان تجماع در باف    

انتقا  کادمیوم در گیاه آفتابگردان از سوی ریشه به ساقه می باشد و به احتما  زیاد انتقا  عنصر سانگین کاادمیوم از طریای    باشد.

فلاز   (،Mehnet a Ycicek et al.,2008.)آوند چوبی رخ می دهد و فلز کادمیوم از این طریی به سامت برگهاا راناده مای شاود     

باعث تعدیل میزان فعالیت پراکسیداز در آفتابگردان می گردد و بحث مهندسی ژنتیک هم در همین راستا است که سنگین کادمیم 

ذخایر مهمی از ژنها می توانند این آلودگی که توس  فلزات سنگین رخ داده است را از خاه به گیاه انتقا  بدهند و با رشاد ساریع   

گلوتاتیون یاک مکانیسام   ( Nazila Azhar et al., 2002یت گیاه پاالیی می گرددد.)بعضی از گیاهان باعث باال بردن میزان فعال

آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی همراه با واسطه در آفتابگردان است که سلولها در پاسخ به استرس کادمیوم این مکانیسام را فعاا  مای    

م گلوتاتیون نشان مای دهاد، آنازیم گلوتااتیون نقاش      نمایند و سلو  های گیاه یک پاسخ تطبیقی به افزایش کادمیوم و کاهش آنزی

 .( Gallego et al., 2005محوری و مهمی را در حفاظت از گیاه ایفا می نماید)

 

 در گیاه آفتابگردان CMS19ارقام آذرگل و بافتهای مختلف روند تجمع عنصر کادمیوم در -1نمودار
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 :CMS19ارقام آذرگل و اندام هوایی و ریشه  نتیجه گیری میزان تجمع عنصر کادمیوم در بافت های-2

 2تیماار و   2با استفاده ازآزمایش فاکتوریل در قالب طارح بلاوه کامال تصاادفی باا       1نتایج بدست آمده از جدو  تجزیه واریانس 

تکرارنشان داد،که گیاه از لحاظ میزان تجمع عنصر کادمیوم در بافت ریشه بین تیمارها و ژنوتیپ های مختلف اساتفاده   4ژنوتیپ و 

وجود دارد. یعنی تیمارها و ژنوتیپ های مختلف اثرات متفاوتی را نشان دادناد.   01/0شده در این تحقیی اختالف معنا داردر سطح 

ز جدو  تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین ژنوتیپ و تیمار کادمیم در میزان تجمع کادمیم در ریشه، بارگ،  نتایج حاصل ا

از مقاومات   در گیااه آفتاابگردان   CMS19باه رقام   نسبت احتماالً که رقم آذرگل  نشان دادنتایج . ساقه و بذر معنی دار می باشد

جاذب در بافات   و میزان تجمع در بافت ریشه و تقریباً  داردبیشتری در برابر جذب و تجمع عناصر سنگین از جمله عنصر کادمیوم 

ماال حساینی و   و ارقام مورد استفاده در این آزماایش بار اسااس تحقیقاات      بودبیشتر آذرگل  ساقه نسبت به اندام های دیگر ارقام 

ه باهدف بررسی توانایی گیاهان درجذب وتجمع عناصراضافی در اراضای تحات آبیااری باا فاضاالب نتیجاه       ک 1391همکاران سا  

گرفتندکه گیاه آفتابگردان دارای بیشترین غلظت ازت، فسفر، روی، مس دردانه وکادمیوم دربرگ،گیاه شلغم دارای بیشترین غلظت 

برگ کاه متنااقب باا تحقیقاات      در ریشه و ترین غلظت آهن ومنگنزبرگ وگیاه ذرت علوفه ای دارای بیش پتاسیم ویون نیترات در

در تحقیقاتشان باروی سامیت    1333تحقیقات انجام شده توس  استوپلر و همکاران در سا  و همچنین در راستای  انجام شده بود

کادمیوم در اثر افزایش این عنصر به محی  رشد گیاه به شکل های مختلفی دیده شده است کاه باعاث کااهش عملکارد و کااهش      

رشد ریشه و برگ، بازدارندگی فعالیت برخی از آنزیم ها، تولید موتاژنها، در سطح برگ و مااده خشاک گیااه مای باشاد. همچناین       

در پژوهشی تحت عنوان اثر تجمع فلزات سنگین بروی رشد گیاه در گیااه آفتاابگردان    2012و همکاران سا   Garfolaتحقیقات 

تحقیی نمودندو آنها در این پژوهش به منظور تعیین اثرات فلزات سنگین کادمیم، سرب وروی بر رشد بافت آفتابگردان در خااه و  

را آغاز نمودند.در نهایت نتایج نشان داد که عناصار کاادمیوم و روی هار    بررسی غلظت جذب شده توس  آفتابگردان تحقیقات خود 

دو باعث کاهش ارتفا  بوته در گیاه آفتابگردان در غلظتهای باالمی شوند و در غلظتهای بااال از عنصار سانگین روی نشاان داد کاه      

تاثیر قابال تاوجهی در مااده خشاک     کاهش قابل توجهی در سطح برگ داشته است و همچنین نشان دادند که فلزات سنگین،هیچ 

گیاه ندارد،اما تاثیر معنی داری در تجمع این عناصر در قسمتهای مختلف گیاه از قبیل :ساقه ،برگ و ریشاه دارد کاه باا تحقیقاات     

 انجام شده همسو می باشد.

 آفتابگردان:در گیاه CMS19 ارقام آذرگل و  ختلفتجزیه واریانس تجمع عنصر کادمیوم در ارگانهای م-1جدول 

 منابع تغییرات درجه آزادی (MS)میانگین مربعات 

   کادمیم بذر کادمیم برگ کادمیم ساقه کادمیم ریشه

 تکرار 3 0/036 0/004 0/199 0/295
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 تیمار 1 0/314 0/126 1/522 5/466

 ژنوتیپ 1 0/351 0/049 0/455 1/638

2/871* 0/484* 0/051* 0/190* 
 ژنوتیپ* تیمار  1

 خطا 9 0/034 0/005 0/077 0/337

 کل 15 _ _ _ _

 عدم اختالف معنی دار   nsمعنی دار 01/0معنی دار**در سطح  05/0*در سطح 

 

 : CMS19آذرگل و ارقام  اندام هوایی و ریشه در ( POXبررسی روند فعالیت آنزیم پراکسیداز) -3

ارقاام آذرگال و    هوایی)سااقه، بارگ، باذر( و ریشاه     بافت های مختلاف در  (POX)فعالیت آنزیم پراکسیدازروند  2نمودار بر اساس 

CMS19  غلظات  میازان  حاداکثر تانش  باا     در  در بافات باذر در رقام آذرگال    فعالیات آنازیم   نتایج نشان داد که بیشترین روند

100ppm  0و س س در در غلظتppm     و رتباه بعادی باه طاور یکساان رقام        )شااهد ( عنصار کاادمیومCMS19  در غلظات 

100ppm  است که نسبت به سایر بافتهاا بعاد از انادام ریشاه کمتارین فعالیات را در رقام        کادمیوم میزان غلظت عنصر و صفر از

CMS19 کاه در  یت آنازیم پراکسایداز را نشاان داد    در شرای  استرس باالترین روند فعال آذرگلپس اندام ساقه در رقم  .نشان داد

را در شارای    رقام آذرگال آفتاابگردان کمتارین فعالیات       و در نهایت بافت برگ قرار داشتدر درجه بعدی ریشه بافت همین رقم 

در ایان بافات   روند فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرای  نرما  تقریباً مشابه شارای  اساترس    وداد  به عنصر کادمیوم را بروز  استرس

روند فعالیت ت بیشتری نسیت به شرای  نرما  نشان داده است. بوده است ولی با این تفاوت که در شرای  استرس بذر و ساقه فعالی

و  نشاان داد باالترین فعالیات را   100ppmدر بافت ریشه در غلظت  شرای  تنش و نرما  تحت CMS19رقم پراکسیداز در آنزیم 

باه  را فعالیت س س فعالیت این آنزیم در بافت برگ در همین رقم و در شرای  تنش سیر نزولی پیدا نمود و همچنین کمترین روند 

و سیر صعودی را در خود بعد  کرد ساقه دوباره مانند بافت ریشه فعالیتی مشابه پیدا بافت اما این روند در  بافت بذر نشان داد مانند 

در  )آذرگال( ( در شرای  نرما  در بافت ریشه نسابت باه رقام مقاوم   CMS19 .رقم حساس)نمودبافت برگ ایجاد  از سیر نزولی در

فعالیات آنازیم   و روناد  شارای  تانش فعالیات بااالیی را باروز ناداد        اماا در  و نرما  روند فعالیت باالیی را نشان داد شرای  استرس

در بافات بارگ تقریبااً فعالیات      نمایان شد و همچناین  2نمودار اینگونه در  CMS19پراکسیداز در اندام های هوایی و ریشه رقم  

م مقاوم در شارای  تانش و نرماا  و    قل رسیده و حتی در مقایسه با رقنشان داد و س س در بافت ساقه این فعالیت به حدارا باالیی 

 اظهار نمودین سطح خود می رسد و می توان همین رقم در شرای  استرس کمترین روند را داشت و در نهایت در بافت بذر به کمتر

 بروز نداد.که تقریباً هیچ فعالیتی در شرای  نرما  در بافت دانه  CMS19رقم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Radotic    و همچنین  2000و همکاران در ساSobkowiar   گزاری نمودند به طور گسترده ای  2004و همکاران در ساPOX 

به عنوان آنزیم کاهش استرس پذیرفته اند و در این گزارشات عنوان شده است که پراکسیداز  گایاکو  تحت بسیارس از شرای  اساتر  

 س زا از جمله عنصر سنگین کادمیوم فعالیت باالیی داشته است.

 

 

 گیاه آفتابگردان در  CMS19روند فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت های مختلف ارقام آذرگل و  -2نمودار 

 

 :CMS19در بافت های مختلف ارقام آذرگل و ( POXفعالیت آنزیم پراکسیداز)روند نتیجه گیری  -4

ژنوتیاپ هاا    05/0و  01/0در ساطح   (POXفعالیات آنازیم پراکسایداز )    2طبی جدو  تجزیه واریانس و  با بررسی های انجام شده 

اندام ریشه ، ساقه، بذر می توانیم بگوئیم فعالیات آنازیم پراکسایداز در ژنوتیاپ هاای      در  %33معنی دار شده است یعنی با اطمینان 

مشخص گردید که فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام های مختلف رقم آذرگل در شرای  تحت تنش بیشاتر از  و  مختلف متفاوت است

لاه فلاز سانگین و سامی کاادمیوم مای باشاد و        می باشد و رقم آذرگل رقم مقاومی در برابر عناصار سانگین از جم    CMS19رقم 

( مربوط به بافت بذر در شرای  تحت تنش در رقم آذرگل است و س س باه ترتیاب بافات    POXبیشترین فعالیت آنزیمی پراکسیداز)

االز  ساقه و ریشه و در نهایت بافت برگ می باشد. فعالیت آنزیمی در بافت سااقه و باذر در رقام آذرگال مانناد فعالیات آنزیمای کاتا        

اندام ساقه و ریشه بیشترین فعالیت آنزیمی را نشان داده کاه البتاه فعالیات     CMS19بیشترین فعالیت را نشان داده است و در رقم 

در بافات ریشاه در شارای  تانش ایان       CMS19رقم تقریباً به یک میزان بوده است منتهی در رقم  2آنزیمی در بافت ریشه در هر 

ان ساخته است که با فعالیت آنزیم کاتاالز مشابه می باشد والبته فعالیت آنازیم پراکسایداز در بافات باذر و     فعالیت بیشتر خود را نمای

به میزان بسیار پایینی دیده شد و فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت های بذر و ساقه رقم آذرگل تقریباً باال باوده   CMS19ساقه رقم 

در نهایات   بذر رقم آذرگل شبیه به فعالیت آنزیم کاتاالز در همین رقم و بافت باوده اسات.   است که فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت
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داشات و  به عنصر کاادمیو م   شرای  تنش  تحت فعالیت آنزیم پراکسیداز بیشترین فعالیت خود را تقریباً در بافت دانه در هر دو رقم 

 .برگ بوده است که بسیار  ناچیز است بررسی ها نشان داد کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت

Somashekariah    کاهش فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی  1332و همکاران در ساSOD  در گیاهPhaseolus Vulgaris  و برگ

( و ریشه بارنج  Sandalie, 2001( و نخود)Bhattacharjee et al.,1997( و تاج خروس )Gallago et al., 1996آفتابگردان )

نیز کااهش یافتاه    POXو یا   APOX,CAT( و کاهش فعالیت های دیگر آنزیم های آنتی اکسیدانی مانند:2001)گواد و همکاران 

 است.

 در گیاه آفتابگردان: CMS19 ارقام آذرگل و  اندام هوایی و ریشهدر  فعالیت آنزیم پراکسیدازتجزیه واریانس  2جدول 

 

 گیرینتیجه -5

 باه  مباادرت  سانگین  فلز کننده این مسموم غلظتهای برابر در بیشتر تحمل و منظور سازگاری به گیاه نشان داد نتایج از کلی طور به

آنزیمهاای   و فعالیات   فتوسنتزی های رنگیزه میزان کاهش .کند می هوایی اندامهای به آن انتقا  محدود کردن و ریشه در آن تجمع

 کااهش  و آسایبهای اکسایداتیو   که باشد می اکسیژن آزاد رادیکالهای و تولید کادمیوم سمیت آثار از نشان برگها کاتاالز و پراکسیداز

بار اسااس    .شد مشاهده برگها در کلروز صورت به این فلز سمیت عالئم بودند کادمیوم تیمار تحت که گیاهانی در .دارد دنبا  را رشد

درجه  (MS)میانگین مربعات

 آزادی

منابع 

 تغییرات

 فعالیت پراکسیداز

 ریشه

فعالیت پراکسیداز 

 ساقه

فعالیت پراکسیداز  

 برگ

فعالیت پراکسیداز 

 بذر

  

 تکرار 3 0/000000455 0.000000125 0/0000009684 0/0000000705

 تیمار 1 0/000 0/00000640 0/000 0/000006061

 ژنوتیپ 1 0/003 0/001 0/000 0/001

0/000** 0/000003068* 0/00** 0/000** 
1 

* تیمار 

 ژنوتیپ

 خطا 9 0/000000168 0/0000002273 0/0000005987 0/000000.475

 کل 15 _ _ _ _
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رقم آذرگل  2نتایج بدست آمده از میزان تجمع  و جذب عنصر کادمیوم در  اندام های هوایی و ریشه و فعالیت آنزیمی پراکسیداز در 

گیاه آفتابگردان نشان داد میزان تجمع کادمیوم در غلظتهای باال در ریشه گیاه  جذب و ذخیره شد و اندام ریشاه ماانع     CMS19و 

انتقا  عنصر کادمیوم به اندام هوایی می گردد و با فعالیت آنتی اکسیدان آنزیمی پراکیسداز توانسته بیشاترین مقاومات را در مقابال    

سطح تیمار مورد بررسی قارا رگرفات باروز دهاد. بیشاترین  فعالیات هاای         2گین کادمیوم که در عوامل تنش زا از جمله عنصر سن

در مقابال اثارات تانش     CMS19آنزیمی در بافت ریشه و همچنین بذر این گیاه مشاهده شد، در ادامه با توجه باه تحقیقاات رقام    

بافتهای گونااگون گیااه و همچناین فعالیات هاای آنتای       غلظت کادمیوم کمترین مقاومت را نشان داد  که میزان تجمع کادمیوم در 

اکسیدانی آنزیم پراکسیداز در بافت های مختلف مشهود بود و کمترین میزان فعالیت آنزیم در بافت برگ در شرای  تنش و بیشترین 

 فعالیت آنزیم مربوط به بافت ریشه و ساقه در آنزیم پرکسیداز بود.
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