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Abstract
Soil contamination with heavy metals is one of the most important environmental
problems in many parts of the world .Nickel (Ni) and lead (Pb) are heavy metals that are
major contributors to environmental pollution. Since dill (Anethum graveolens L.) is
cultivated as a leafy vegetable in various places, even in heavy metal-contaminated
areas, this study was conducted to investigate the effects of lead and nickel on the
activity of dill antioxidant enzymes and antioxidant compounds. In this study, dill seeds
were planted into pots containing coco peat and perlite and treated with lead nitrate (0,
500 and 1000 μM) and nickel nitrate concentrations (0, 100 and 200 μM) in three
replications. After the treatments, the length, fresh weight and dry weight of root and
shoot, photosynthetic pigments content, the amount of phenolic compounds, flavonoids,
anthocyanins, catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX), ascorbate peroxidase (APX),
superoxide dismutase (SOD) activity and the concentration of Pb and Ni in the shoot
and root were evaluated. Use together of lead with nickel on the plant showed that plant
length, Chlorophyll a, chlorophyll b, and total chlorophyll decreased respectively to
1.32, 1.02, and 2.03 compared to the control with values of 6.26, 4.54, and 10.32 mg / g
under lead and nickel treatments. The anthocyanins, total phenols and flavonoid
contents were respectively 4.7, 0.69 and 0.51 mg/g which increased by 23.5, 8.6 and
6.37 compared to the control. CAT, APX and SOD activities increased. Whereas,
carotenoid content, fresh and dry weight of roots and shoots, guaiacol peroxidase
activity were not affected. Simultaneous use of lead and nickel led to an increase in the
amount of lead and nickel in shoot and root. The presence of lead reduces the uptake of
nickel by the plant. Accordingly, it seems the plant uses antioxidant compounds such as
phenols and some antioxidant enzymes to counter lead and nickel oxidative stress from.
On the one hand, the treatment had no effect on fresh and dry weight and also roots and
stem length decreased slightly. A number of antioxidant enzymes were activated and the
antioxidant compounds increased and the more accumulation of elements in the root, it
is possible that even if the plant is not resistant to these stresses, it can grow in the Pb
and Ni contaminated soil without serious damage.
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 .1گروه زيست شناسی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران

چکیده
آلودگی خاک با فلزات سنگین يکی از مهمترين مشککالت زيسکتمحیطی در بسکیار از نقکاج جهکان اسکت.
نیکل و سرب ازجمله فلزات سنگینی هستندکه سهم عمدها در آلودگیها محیطی دارنکد .ازآنجاککه شکويد
) ،(Anethum graveolensنوعی سبز برگی است ککه در نقکاج ملتلک و حتکی در منکاود آلکوده بکه فلکزات
سنگین کشت میشود ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسی آثار سرب و نیکل بر فعالیت آنزيمها آنتیاکسکیدان و
ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاه شويد انجام شد .در پکژوهش حاضکر ،بکذرها گیکاه شکويد درون گلکدان حکاو
کوکوپیت و پرلیت کاشته شدند و در معرض تیمارها نیتراتسرب (صفر 500 ،و  1000میکروموالر) همراه با
غلظتها نیتراتنیکل (صکفر100 ،و  200میکرومکوالر) در سکه تککرار قکرار گرفتنکد .پک از اِعمکال تیمارهکا،
سنجش وول ،وزن تر و وزن خشک ريشه و اندامها هوايی ،رنگیزهها فتوسنتز  ،میزان فنل کل ،فالونوئید،
آنتوسیانین ،فعالیت آنزيم کاتاالز و گاياکولپراکسیداز ،آسکورباتپراکسکیداز ،سوپراکسیدديسکموتاز و میکزان
عناصر سرب و نیکل در بلش هوايی و ريشة گیاه انجام شد .استفادة تکومم از سکرب و نیککل رو گیکاه شکويد
نشان داد وول گیاه ،میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bوکلروفیل کل بکا افکزايش سکرب و نیککل بکهترتیب تکا ،1/32
 1/02و  2/03در مقايسککه بککا شککاهد بککا مقککادير  4/54 ،6/26و  10/32میلیگرمبرگککرم کککاهش میيابککد .میککزان
آنتوسیانین ،فنل کل و فالونوئید نیز بهترتیب به  0/69 ،4/7و 0/51میلیگرمبرگرم رسکید ککه  8/6 ،23/5و 6/37
برابر نسبت به شاهد افزايش داشت .فعالیت آنزيمهکا کاتکاالز ،آسکورباتپراکسکیداز و سوپراکسیدديسکموتاز
افزايش داشت .تیمار تومم اين دو عنصر رو میزان کاروتنوئید ،وزن تر و خشک ريشه و اندام هکوايی ،فعالیکت
آنزيم گاياکولپراکسیداز تأثیر نداشت .استفادة همزمان از سرب و نیککل بکه افکزايش میکزان عناصکر سکرب و
نیکل در بلش هوايی و ريشه منجر شد .وجود سرب در محیط از جکذب نیککل کاسکتر بکر اسکاس ايکن ،گیکاه
برا مقابله با تنش اکسیداتیو حاصل از فلزات سرب و نیکل از ترکیبکات آنتیاکسکیدانی ماننکد فنلهکا و برخکی
آنزيمها آنتیاکسیدانی بهره میبرد .باتوجهبه تأثیرنداشتن تیمار بر وزن تر و خشک و همچنین کاهش انکدک
وول اندامها ،فعالشدن تعدا از آنزيمها آنتیاکسکیدانی و افکزايش ترکیبکات آنتیاکسکیدانی بررسیشکده از
يک سو و تجمع بیشتر عناصر در ريشه از سو ديگر ،میتوان احتمال داد حتی اگر گیاه نسبت بکه ايکن تنشهکا
مقاوم نباشد ،میتواند بدون آسیبها جد در خاکها آلوده به سرب و نیکل رشد کند.
* نگارندة مسؤول :نشانی پست الکترونیک ،ranjbar@iaufala.ac.ir :شمارة تماس03136500396 :
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واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،سرب ،شويد ،کلروفیل ،کاتاالز ،فنل ،نیکل

مقدمه
آلودگی خاک با فلزات سنگین يکی از
مهمترين مشکالت زيستمحیطی در بسیار

سمیت اين عنصر شامل کاهش جوانهزنی دانه،
کاهش رشد ريشه ،القا کلروزي

برگی و کاهش

از

زيستتوده مشاهده شدهاند و به کاهش زيستتودة

نقاج جهان است )(Nisi et al., 2014ر نیکل و

گندم

است

سرب ازجمله فلزات سنگینی هستند که سهم

)(Drazkiewicz,1994ر احتمال داده میشود

عمدها

در آلودگیها

محیطی دارند و هر دو

سبب تنش اکسیداتیو میشوند
) .Amirjani, 2013نیکل ،فلز

(Amini and

ضرور

برا

کلم

و

اشاره

شده

کاهش زيستتوده ناشی از تغییر فرايندها
متابولیکی القاشده از وريد فلز نیکل و کاهش
محتوا آب گیاه باشد ) .(Chen et al., 2009در

گیاهان محسوب میشود و نقش مهمی در متابولیسم

غلظتها زياد فلزات سنگین ،میزان پراکسیداسیون

گیاهان ايفا میکندر باوجوداين ،افزايش میزان آن

و تجزية لیپیدها غشايی بهويژه غشا کلروپالستی

در محیط رشد سبب آسیب به گیاه میشود.

تحريک میشود ) .(Gill and Tuteja, 2010سرب

غلظتها زياد نیکل برا بیشتر گونهها گیاهی

يکی ديگر از فلزات سنگین و از مهمترين

سمی است و بسیار از فرايندها فیزيولوژيک را

آاليندهها

تحتتأثیر قرار میدهد (Pandey and Sharma,

)2007ر اين فلز بر فعالیت ريزجانداران خاک تأثیر

) .2002کاهش تعداد گلها ،میوهها ،کمبود برخی

میگذارد و سبب ازدسترفتن حاصللیز خاک،

عناصر ،کاهش محتوا

کلروفیل ،تلريب غشا

محیطزيست است

کاهش شاخصها

(Islam et al.,

فیزيولوژيک و رشد گیاهان

تیالکوئید ،تأخیر در جوانهزنی و کاهش هدايت

میشود و درنهايت ،کاهش عملکرد آنها را در پی

روزنها ) (Chen et al., 2009ازجمله آثار نیکل

دارد.

بر گیاهان هستند .مطالعهها نشان میدهند نیکل مازاد

گیاهان برا

مقابله با تنش اکسیداتیو دارا

میتواند جوانهزنی دانه و رشد گیاه را مهار کند،

سیستم آنتیاکسیدانی هستند که از آنها در برابر

موجب تلريب کلروفیل شود و در فعالیت سیستم

گونهها

آزاد

نور مداخله کند ) .(Ali et al., 2009غلظت زياد

محافظت میکند و آسیبها

نیکل در سلولها سبب مهار تقسیم سلولی در دايرة

عوامل اکسیداتیو را به حداقل میرساند .سیستمها

محیطیه میشود و درنتیجه ،ايجاد ريشهها فرعی را

آنتیاکسیدانی به دو گروه آنزيمی و غیرآنزيمی

(Sharma and Madhulika,

تقسیم میشوند ) .(Esrefoglu, 2012آنزيمهايی

ممانعت میکند

فعال اکسیژن و راديکالها

ناشی از فعالیت

) .2005در سطح سلولی ،نیکل تولید گونهها

همچون گلوتاتیونپراکسیداز ) (GPXو کاتاالز

اکسیژن فعال را القا میکند و از اين وريد موجب

) (CATمهمترين عوامل آنتیاکسیدانی و ويتامین E

آسیب اکسیداتیو به لیپیدها ،پروتئینها و

( aتوکوفرول) ،کاروتنوئید ،فنل و فالونوئید

سلولها میشود (Gardea-

مهمترين ترکیبات آنتیاکسیدانی غیرآنزيمی درون

نوکلئیکاسیدها

) .Torresdey et al., 2004در پژوهشها
انجامشده در زمینة گیاهان ملتل  ،نشانهها

سلولها هستند ).(Arora et al., 2002
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شويد ) ،(Anethum graveolens L.گیاهی

ازاين رو ،بررسی پاسخ گیاه در حالت آلودگی به

است که در نواحی معتدل رشد میکند و منشأ آن،

دو فلز سرب و نیکل اهمیت دارد و باتوجهبه اينکه

نواحی شرق م ديترانه گزارش شده است .اين گیاه

تنها بلش هوايی اين گیاه مصرف خوراکی دارد،

در ايران ،هند ،قفقاز ،اتیوپی ،مصر و اروپا

تعیین محل تجمع اين عناصر ضرور

جنوبی بهشکل خودرو رشد میکند و انتشار

باتوجه به مطالب يادشده ،در پژوهش حاضر به

جغرافیايی آن در ايران به وور وبیعی و در نواحی

مطالعة تأثیر دو فلز سرب و نیکل بر برخی از

مانند تبريز ،اصفهان ،خراسان ،يزد و فارس

ملتل

ويژگی ها

است.

رشد  ،شیوة فعالیت آنزيمها

گزارش شده است ) .(Zargari, 1997بر اساس

آنتی اکسیدانی ،تغییر محتوا رنگیزه و تعداد از

در جنوب پااليشگاه تهران،

متابولیت ها ثانويه و میزان اين دو فلز در ريشه و

يافتهها

مطالعه ا

میزان تجمع سرب و نیکل در گیاه شويد
کشتشده

بهترتیب

34/81

و

بلش هوايی پرداخته شد.

5/26

میلیگرمدرکیلوگرم است (Kazemzadeh et al.,

) .2012میانگین غلظت نیکل و سرب در سبز

مواد و روشها.
آزمايش به شکل فاکتوريل در قالب ورح کامالً

جعفر مزارع شهر همدان بهترتیب  2/56و 16/65

تصادفی با دو عامل سرب در سه سطح صفر500 ،

میلیگرمدر کیلوگرم و میانگین غلظت اين فلزات

و  1000میکروموالر و نیکل در سه سطح صفر،

و

20/85

 100و  200میکروموالر و در سه تکرار انجام شد.

شده

است

بذر گیاه شويد ) (Anethum graveolens L.از

) .(Cheraghi and Ghobadi, 2013بر اساس

شرکت پاکانبذر اصفهان تهیه و درون گلدانهايی

مطالعة انجام شده در مازندران و با استفاده از نمونة

با قطر  15سانتی متر و حاو پرلیت و کوکوپیت

خاک عرصه ها وبیعی ،غلظت زمینة وبیعی نیکل

کشت شد .تعداد بذرها کشتشده 30 ،عدد بود

و

2/34

که پ از رشد گیاه ،حدود نیمی از آنها حذف

شده

است

شدند .پیشاز کشت ،درصد جوانهزنی بذرها 80/2

در

خاک

بهترتیب

میلیگرمدر کیلوگرم

و

سرب

23/51
گزارش

بهترتیب

میلیگرمدرکیلوگرم

7/45
برآورد

).(Azimzadeh and Khademi, 2013
آلودگی ناشی از فلزات سنگین ازجمله نیکل و
سرب و خطرها

و سرعت جوانهزنی در روز  0/083تعیین شد.
گلدانها هر روز با آب مقطر آبیار شدند .يک

ناشی از اين آلودگی برا

هفته پ ازکشت بذرها و با مشاهدة جوانهها،

گیاهان و انسان ها بر کسی پوشیده نیستر از سو

روزانه يک نوبت محلولپاشی هوگلند عالوهبر

ديگر ،گیاه شويد يکی از سبزيجات برگی

آبیار با آب مقطر انجام شد .پ از گذشت دو

خوراکی و دارويی است که در غذاها ملتل

هفته از زمان کشت بذرها و رسیدن گیاه به مرحلة

استفاده می شود و بنابراين ،در مناود ملتل

دوبرگچه ا  ،تیمار به مدت چهار هفته بهشکل يک

کشت می شود .بسیار

از مزارع کنار مراکز

صنعتی قرار دارند يا با فاضالبها آلوده میشوندر

روز در میان اِعمال شد .به منظور جلوگیر

از

انباشت فلزات در گلدانها ،زيرگلدانیها  5تا 6
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ساعت پ از تیمار تللیه و محتويات گلدان با آب

روش  Chanceو  )1995( Maehlyبکرا

مقطر شستشو میشدند .پ از پايان تیماردهی

سکنجش فعالیکت آنکزيم کاتکاالز استفاده شدر

(شش هفته از زمان کشت بذرها) ،گیاهان برا
ارزيابی میزان رنگیزه ها

مطابد اين روش ،جذب نور

بکا دسکتگاه

کلروفیل ،کاروتنوئید،

اسکپکتروفتومتر در وکول مکوج  240نانومتر وی

آنتوسیانین ،فعالیت آنزيم ها پراکسیداز و کاتاالز

مدت  30ثانیه تعیین شد و مقدار  20میکرولیتر بافر

و میزان فنل کل و فالونوئید برداشت شدند.

فسفات  20میلی موالر با اسیديتة  7و مقدار 20

اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی :تعیین

میکرولیتر هیدروژنپراکسید  30درصد (حجمی-

محتوا کلروفیل  b ،aو کل و کاروتنوئیدها در

حجمی) برا پذيرندة الکترون استفاده شد .میزان

گیاه تازه به روش Lichtenthaler

فعالیت کاتاالز بر حسب واحددرمیلی گرم پروتئین

برگ ها

( ) 1994انجام شدر مطابد اين روش 0/5 ،گرم از
برگها

بیان شد..

گیاه با استون  80درصد (حجمی-

فعالیت آنزيم سوپراکسیدديسموتاز با سنجش

حجم محلول با استون 80

تترازولیوم در وول موج 560

حجمی) سايیده و سپ

مهار احیا

نور

درصد به  50میلی لیتر رسانده شد .مقدار کلروفیل

نانومتر سنجیده شد .مللوج واکنش نمونهها شامل

 b ،aو کل و مقدار کاروتنوئید از رابطهها زير بر

بافر فسفات  50میلی موالر با اسیديتة  ،7تترازولیوم

حسب میلیگرمبر گرم وزن تر محاسبه شد

 0/075میکروموالر 0/1 EDTA-Na ،میلی موالر،

).(Saboora and Behjati, 2017

ريبوفالوين  75میکروموالر ،متیونین  13میلی

رابطة 1

)Ca=12.25(A663.2)-2.79(A646.8

رابطة 2

)Cb=21.50(A646.8)-5.1(A663.2

رابطة 3

Ctotal=Ca+Cb

رابطة 4

Cc=(1000(A470)-1.82Ca-85.02Cb)/198

موالر و  50میکرولیتر عصاره آنزيمی بود .بهمنظور
سنجش فعالیت اين آنزيم ،نمونة شاهد عالوهبر
بالنک استفاده و میزان فعالیت آنزيم در نمونهها
نسبت به بالنک سنجیده شد .واکنش در نمونهها
تهیه شده در دما

 25درجة سانتیگراد و با

کاتاالز،

روشن کردن المپ فلورسنت آغاز و پ از  8دقیقه

سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز :بکهمنظور

و با خاموش کردن المپ متوق

شد .فعالیت آنزيم

اسکتلراج آنکزيمهکا از روش  Mac-Adamو

بر اساس واحد آنزيمی به ازا

سنجش

فعالیت

آنزیمهای

همککاران ( )1992استفاده شد .اندام هوايی تازة

پروتئین برا

هر میلیگرم

تمام نمونهها محاسبه شد

).(Daneshmand, 2014

گیاهان در هاون چینی دارا

ازت مايع خرد و

بهشکل پکودر درآمدر سپ

 0/5میلیلیتر بافر

مللوج واکنش برا اندازه گیر فعالیت آنزيم

فسفات سديم با اسیديتة  6به آ ن اضافه و بکا سرعت

آسکوربات پراکسیداز شامل بافر فسفاتپتاسیم 50

 13000دوردردقیقه سانتريفیوژ شد .بکهمنظور

میلی موالر با اسیديتة  ،7آسکوربیکاسید 0/5

فعالیکت آنکزيمهکا ،نمونکههکايی از

میلی موالر ،آب اکسیژنة  0/15میلی موالرEDTA ،

اندازه گیر

محلکول رويکی برداشت شدند.

 0/1میلیموالر و  50میکرولیتر عصارة آنزيمی

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران

بودر به دنبال اکسیدشدن آسکوربیکاسید با آغاز
واکنش آنزيمی ،کاهش جذب در  290نانومتر
پ

نگهدار

شد .میزان جذب نور

آزمايشگاه
نمونه در 765

از دو دقیقه از آغاز واکنش نسبت به زمان

نانومتر تعیین و برا محاسبة محتوا فنل کل از

(Esfandiari and

معادلة خط مربوج به نمودار استاندارد گالیکاسید

آغاز واکنش محاسبه شد
).Rostami, 2016

(رابطة  ) 6استفاده شد .مقدار فنل کل بر حسب

به منظور سنجش فعالیت آنزيم پراکسیداز به
روش  Mac-Adamو همکاران ( ،)1992جذب
نور

نمونه بهمدت  30دقیقه در دما

5

در وول موج  475نکانومتر در مکدت 60

ثانیکه با دستگاه اسپکتروفتومتر

میلیگرمبر گرم وزن تر گیاه تعیین شد (singh et

).al., 2002
رابطة 6

Y=0.05X + 0.0912

خوانده شد .در

سنجش فالونوئید به روش  Changو همکاران

اين روش ،بافر فسفاتسديم  20میلیموالر با

( )2002انجام شدر بهاينترتیب که  1میلیلیتر

اسیديتة  6و گاياکول  200میلیموالر برا

محلول کلريدآلومینیوم  2درصد (وزنی -حجمی)

الکتروندهنده و  10میکرولیتر هیدروژنپراکسید

و  6میلی لیتر محلول استاتپتاسیم  5درصد (وزنی-

پذيرنده

حجمی) به عصارة متانولی افزوده شدند و نمونه

 30درصد (حجمی-حجمی) برا

(پیشماده) ا ستفاده شد و نتايج بر حسب

بهمدت  40دقیقه رو شیکر قرار داده شد و سپ

واحددرمیلیگرم پروتئین گزارش شدند.

جذب محلول ها در وول موج  415نانومتر با

اسکتلراج پروتئین هکا محلکول ککل بکه کمک

دستگاه اسپکتروفتومترخوانده شد .به منظور محاسبة

بکافر استلراج با ترکیب بافر فسفاتپتاسیم 100

محتوا فالونوئید از معادلة خط مربوج به نمودار

،7

استاندارد کوئرستین (رابطة  )7استفاده و مقدار

اتککیلند آمککینتتککرااسککتیکاسککید )1 (EDTA

فالونوئید بر حسب میلیگرمبر گرم وزن تر گیاه

میلی مککوالر
میلی موالر،

با
پتاسککیمکلريککد

اسیديتة
10

میلیموالر،

منیکککککزيم سکککککولفات  1میلیموالر ،گلیسکرول 10

تعیین شد.
رابطة 7

Y=0.0031X + 0.0159

درصکد ،پلکیوينیکلپلکیپیرولیدون  1درصد،

تعیین مقدار آنتوسیانین بر اساس روش Maleki

تريتون و بتا  -2مرکاپتواتانول  50میلیموالر انجام

و  )2018( Ehsanpourانجام شد .مقدار  0/1گرم

شکد .میزان پکروتئین بکا نمکودار استاندارد آلبومین

برگ تازة گیاه با  10میلی لیتر متانول اسید

به

به روش  Bradfordتعیین شد (Azizian-

نسبت  99به  1سايیده و عصاره برا  24ساعت در

).Shermeh, 2018

تاريکی قرار داده شدر سپ

عصاره بهمدت 10

س نجش فنل کل ،فالونوئید و آنتوسیانین:

دقیقه با سرعت  4000دوردردقیقه سانتريفیوژ و

عصارة اندام هوايی تازة گیاه با متانول  80درصد

جذب محلول رويی در وول موج  530نانومتر

(حجمی -حجمی) تهیه و برا سنجش ترکیبات

خوانده شد .میزان آنتوسیانین از رابطة  8به دست

فنلی و فالونوئید استفاده شد .کربناتسديم 7

آمد.

درصد (وزنی -حجمی) و معرف فولین  10درصد

رابطة 8

(حجمی -حجمی) به عصارة متانولی اضافه شدند و

A= Ԑbc

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دوازدهم ،شمارة چهل و چهارم ،تابستان 1399
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اندازه گیری عناصر سرب و نیکل :بهمنظور

آنها بکا آب مقطکر ککامالً خالص به  10میلیلیتر

مقدار عناصر در گیاهان از روش

رسانده شد .مقدار عناصر سرب و نیکل در ريشه و

 Bakerو همکاران ( )2000استفاده شد .در ريشه،

بلش هوايی با دستگاه وی سنجی جذب اتمی

ابتدا زدودن عناصر از سکطح آن انجام شدر به اين

مدل  AAnalyst 100 perkin elmerاندازهگیر

منظور ،ريشه ها بالفاصله پ از برداشت و

شد.

اندازه گیر

جکداکردن قطعه ها جامد متصل به آنها بهمدت

تجزیهوتحلیل

آماری:

آزمايش

بهشکل

 10دقیقه در محلول  5میلیموالر  CaSO4و 1

فاکتوريل در قالب ورح کامالً تصادفی و در سه

میلیموالر  MES-KOHبا اسیديتة  5/7که رو

تکرار وراحی شد .نتايج با نرمافزار آمار

يخ سرد شده بود ،قرار گرفتند و هر چنکد دقیقکه

 SPSS19تجزيه وتحلیل شدند.آنالیز واريان

بکه آرامی هم زده شدند و سپ

بکا آب مقطکر

شکستشو شدند .پ از برداشکت و خکشکککردن

به

روش  ANOVAو مقايسة میانگینها با آزمون
دانکن انجام شد.

سکطحی ريشه ها با دستمال کاغذ  ،آنها بهمدت
 24ساعت در آون با دمکا  70درجکة سانتیگراد
خشک و بکرا
هضم اسید

انکدازه گیکر

غلظکت عناصر،

شدند .بلش ها

هوايی نیز پک از

برداشت ،چند بار با آب مقطر دوبار تقطیر شستشو،
مکشابه ريکشههکا خکشک و بکهمنظور اندازهگیر
غلظت عناصر در آنها ،هضم اسید شدند .پک از
تکوزين نمونکههکا

نتایج
نتايج تحلیل واريان

دادهها

مربوج به

شاخصها اندازهگیر شده در جدولها  2 ،1و
 3ديده میشوند.
تغییرات طول ریشه و بخش هوایی گیاه :بر
اساس جدول آنالیز واريان

 ،3تأثیر تیمارها

خکشکشکده 3/5 ،میلیلیتر

استفادهشده رو وول ريشه و بلش هوايی شويد

نیتريکاسید  60درصد (حجمی -حجمی) به

در سطح  5درصد معنادار بوده است .مطابد شکل

نمونهها اضافه شکد (در لولهها

شیشها

 ،1وول ريشه در تیمارها

نیکل  100و 200

شستشوشده با کلريکدريکاسید  2درصد) و

میکروموالر ،سرب  500میکروموالر همراه با نیکل

نمونهها بکهمکدت  12ساعت در شرايط آزمايشگاه

 100میکروموالر و سرب  1000میکروموالر همراه

بهمدت  3تا  4ساعت در

با نیکل  100و  200میکروموالر نسبت به شاهد

دما  90درجة سانتی گراد حرارت داده شدند تا

کاهش يافته و اين کاهش حدود  8تا  49درصد

تمام بافکت هکا کامالً متالشی شوندر پ از

بوده است .شکل  2نشان میدهد تفاوت چندانی در

سردشدن 1 ،میلکیلیتکر  30 H2O2درصد (حجمی-

وول بلش هوايی ( 6تا  17درصد) گیاهان وجود

حجمی) به نمونه هکا اضافه شد و بهمدت  20دقیقه

ندارد و افزايش وول در تیمار سرب 1000

يا تا زمانی که محلول کامالً شفاف به دست آيد،

میکروموالر بدون نیکل و سرب  1000میکروموالر

 90درجة سانتی گکراد قرار داده شدند.

همراه با نیکل  200میکروموالر نسبت به شاهد رخ

قرار داده شدندر سپ

در دما

نمونههکا پ از سردشدن صکاف شکدند و حجم

داده است.

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران

جدول  -1آنالیز واريان

7

اثر تیمار سرب و نیکل رو کلروفیل  b ،aو کل ،کاروتنوئید ،آنتوسیانین ،فعالیت کاتاالز و
گاياکولپراکسیداز شويد

منابع تغییر

درجة آزاد

(میلیگرمبرگرم وزن تر)

کلروفیل a

(میلیگرمبرگرم وزن تر)

کلروفیل b

(میلیگرمبرگرم وزن تر)

کلروفیل کل

( میلیگرمبرگرم وزن تر)

کاروتنوئید

(میکرومولبرگرم وزن تر)

آنتوسیانین

(واحد آنزيم بر میلیگرم پروتئین)

فعالیت کاتاالز

(واحد آنزيم بر میلیگرم پروتئین)

فعالیت گاياکولپراکسیداز

سرب

2

*10/798

* 9/220

* 39/839

657/350 ns

** 0/004

** 0/001

0/001 ns

نیکل

2

* 13/534

* 7/160

* 40/381

179/384 ns

** 0/010

** 0/001

0/002 ns

سرب * نیکل

4

*1/404

* 0/506

**2/653

293/750 ns

** 0/006

** 0/001

0/001 ns

5/06

1/76

12/37

2/35

4/05

9/01

0/00

ضريب تغییرات

** و * به ترتیب وجود تفاوت معنادار در سطح  0/01و  0/05و  nsوجودنداشتن تفاوت معنادار را نشان میدهند.

اثر تیمار غلظتها سرب و نیکل رو فنل کل ،فالونوئید ،میزان عناصر سرب و نیکل شويد

جدول  -2آنالیز واريان

منابع تغییر

درجة آزاد

(میلیگرمبرگرم وزن تر)

فنل

(میلیگرمبرگرم وزن تر)

فالونوئید

(میلیگرمبرکیلوگرم)

میزان نیکل در بلش هوايی

(میلیگرمبرکیلوگرم)

میزان سرب در بلش هوايی

(میلیگرمبرکیلوگرم)

میزان نیکل در ريشه

(میلیگرمبرکیلوگرم)

میزان سرب در ريشه

سرب

2

* 1377/843

** 86/964

* 3927/165

* 2742/172

* 3599/151

* 4251/427

نیکل

2

* 5279/483

** 509/512

* 1439/814

* 1334/184

* 8367/125

* 6395/449

سرب* نیکل

4

**

**

*

*

*

*

740/683
6/59

ضريب تغییرات

529/144
7/43

1075/965

2201/165

2/47

1100/475
3/53

2/39

5217/630
3/09

** و * بهترتیب وجود تفاوت معنادار در سطح  0/01و  0/05و  nsوجودنداشتن تفاوت معنادار را نشان میدهند.

جدول  -3آنالیز واريان

اثر تیمار سرب و نیکل رو وول ريشه و بلش هوايی ،وزن تر و خشک ريشه و بلش هوايی ،فعالیت آنزيم
آسکورباتپراکسیداز و سوپراکسیدديسموتاز شويد

منابع تغییر

درجة آزاد

(سانتیمتر)

وول ريشه

(سانتیمتر)

وول بلش هوايی

(گرم)

وزن تر ريشه

(گرم)

وزن تر بلش هوايی

(گرم)

وزن خشک ريشه

(گرم)

هوايی

5/76

پروتئین)
میلیگرم
بلش
خشک
وزن

6/06

9/346

(واحد آنزيم بر

ضريب تغییرات

5/66

*

(واحد آنزيم بر
فعالیت
میلیگرم پروتئین)
آسکورباتپراکسیداز

سرب * نیکل

4

*

24/5660

51/324

ns

1/76

0/17

52/124

ns

6/850
0/38

26/760

ns

5/21

0/05

27/741

ns

3/502

**

سوپراکسیدديسموتاز

نیکل

2

15/34

*

ns

ns

ns

ns

**

**

6/63

**

6/401

1/541

2/754

0/01

8/65

9/86

** و * بهترتیب وجود تفاوت معنادار در سطح  0/01و  0/05و  nsوجودنداشتن تفاوت معنادار را نشان میدهند.

فعالیت

سرب

2

*17/009.
*

* 18/34

19/339 ns

23/450 ns

14/404 ns

32/801 ns

**1/231

**3/871
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شکل  -1مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو وول ريشة  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.

شکل  -2مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو وول بلش هوايی  Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف
معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
.تغییرات وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی

غلظت  1000میکروموالر سرب همراه با 200

 ،3تفاوت وزن

میکروموالر نیکل رخ داده است .شکل نشان میدهد

تر ريشه و بلش هوايی و وزن خشک آنها ازنظر

در سطح صفر و  500میکروموالر سرب ،افزودن

آمار معنادار نیست.

نیکل به محیط رشد در دو غلظت  100و 200

گیاه :بر اساس جدول آنالیز واريان

تغییر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه :بر اساس جدول

میکروموالر سبب کاهش معنادار مقدار کلروفیل a

 ،1تأثیر تیمارها بر محتوا کلروفیل a

شده استر باوجوداين ،افزودن  100میکروموالر

و کلروفیل  bگیاهان معنادار بوده است ).(P<0.05

نیکل در سطح  1000میکروموالر سرب سبب تفاوت

باتوجهبه شکل  ،3استفاده از تیمار تومم سرب و نیکل

معنادار نسبت به تیمار بدون نیکل نشده ،اما کاهش

کلروفیل a

در نیکل  200میکروموالر نسبت به سرب 1000

آنالیز واريان

سبب کاهش ( 17تا  54درصد) محتوا

شده استر بهوور که کاهش درخور توجهی در

میکروموالر بدون نیکل معنادار بوده است.

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران

بهوور که محتوا

شکل  4نشان میدهد محتوا کلروفیل  bگیاه

9

کلروفیل کل گیاه در اثر
نیکل و سرب و با افزايش

ملتل

شويد در تیمار  200میکروموالر نیکل همراه با

غلظتها

غلظتها  500و  1000میکروموالر سرب کاهش

غلظت ،کاهش يافته و کمترين محتوا به تیمار سرب

( 22تا  56درصد) يافته و در هر سه غلظت سرب،

 1000میکروموالر و نیکل  200میکروموالر تعلد

افزودن نیکل با دو غلظت سبب کاهش میزان

يافته است (شکل  .)5روند کاهش کلروفیل کل

کلروفیل  bشده است .فلزات سنگین سنتز کلروفیل

مشابه با کلروفیل  bاست .بر اساس جدول آنالیز

را ملتل میکنند و سبب کاهش محتوا آن در گیاه

واريان

 ،1تیمار غلظتها سرب و سرب همراه با

میشوند .مطابد شکل ،تأثیر نیکل و سرب رو

نیکل رو مقدار کاروتنوئید معنادار نبوده است.

محتوا کلروفیل کل معنادار بوده است )(P<0.01ر
Ni 0 μM
Ni 100 μM
a

Ni 200 μM

7.0

b

5.0

b

c
d

4.0

d

d

3.0

d

)Chlorophyll_a(mg/gr FW

6.0

2.0

e

شکل  -3مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو کلروفیل  aگیاه  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون 1.0
دانکن را نشان میدهند.
0.0
Pb 1000

Pb 0

Pb 500
) Pb concentration ( μM

Ni 0 μM

6.00

Ni 100 μM

b
c
d

d

4.00
3.00

e
f

g

)Chlorophyll_b(mg/gr FW

Ni 200 μM

a

5.00

2.00

f

میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
شکل  -4مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو کلروفیل  .Anethum graveolens L. bمقادير1.00
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
.00
Pb 1000

Pb 500

) Pb concentration ( μM

Pb 0
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Ni 0 μM
Ni 100 μM

a

12.0

b
c

8.0
d
e

6.0

e

f

f

4.0

)Chlorophyll_total(mg/gr FWl

Ni 200 μM
10.0

g
شکل  -5مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو کلروفیل کل 2.0 .Anethum graveolens L.
مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار

هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
0.0

Pb 1000

Pb 0

Pb 500

فعالیت

)( μM
Pb concentrationکاتاالز،
آنزیمهای

.سوپراکسیددیسموتاز،

و

.تغییر

گایاکولپراکسیداز

آسکورباتپراکسیداز گیاه :بر اساس جدول آنالیز
واريان

 ،1تفاوت فعالیت آنزيم کاتاالز گیاه شويد

در معرض تیمار نیکل و سرب ازنظر آمار معنادار
بوده است ) .(P<0.01شکل  6نشان میدهد با
افزايش غلظت سرب ،میزان فعالیت آنزيم کاتاالز
 16تا  27درصد در مقايسه با شاهد افزايش يافته
استر بهوور که بیشترين میزان فعالیت در تیمار
 1000میکروموالر سرب و غلظتها  100و 200
میکروموالر نیکل رخ داده است .مطابد شکل،
میزان فعالیت آنزيم کاتاالز در تیمار تومم سرب و
نیکل نسبت به تیمارها

سرب بیشتر شده است.

شکل نشان میدهد در سطح غلظت صفر سرب،
افزودن نیکل به محیط در هر دو سطح سبب افزايش
فعالیت آنزيم شده ،ولی فعالیت آنزيم در دو سطح
نیکل بدون حضور سرب تفاوت معنادار

با

يکديگر نداشته است .در سطح سرب  500و 1000
میکروموالر ،وجود نیکل در دو سطح سبب افزايش
فعالیت آنزيم کاتاالز شده استر درحالیکه دو
غلظت نیکل تفاوت معنادار با يکديگر نداشتهاند.

بر اساس جدول  ،3تفاوت فعالیت آنزيم
سوپراکسیدديسموتاز شويد در معرض تیمار نیکل و
سرب ازنظر آمار معنادار بوده است ) .(P<0.01بر
اساس شکل  ،7بیشترين فعالیت اين آنزيم در تیمار
سرب  1000میکروموالر همراه با  200میکروموالر
نیکل رخ داده است .مطابد شکل ،فعالیت اين آنزيم
در گیاهان شاهد بسیار اندک و در گیاهان تیمارشده
با دو غلظت نیکل بدون حضور سرب بیشتر بوده
است .در هر سه سطح سرب ،افزودن نیکل در دو
غلظت سبب افزايش فعالیت آنزيم شده است .در
سطح صفر سرب ،اختالف فعالیت آنزيم در دو
سطح نیکل معنادار نبوده ،ولی در سطوح  500و
 1000میکروموالر سرب ،تفاوت در دو سطح نیکل
معنادار بوده است .بر اساس يافتهها ،فعالیت اين
آنزيم  27تا  70درصد نسبت به گیاهان شاهد
افزايش يافته است.
بر اساس جدول آنالیز واريان

 ،1اختالف

دادهها مربوج به فعالیت آنزيم گاياکولپراکسیداز
گیاه شويد در معرض تیمار غلظتها
سرب و نیکل معنادار نبوده است.

ملتل

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران
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بر اساس جدول  ،3تفاوت فعالیت آنزيم

تیمارشده با دو غلظت نیکل بدون حضور سرب

آسکورباتپراکسیداز شويد در معرض تیمار نیکل

نسبت به شاهد افزايش يافته و استفاده از سرب در

و سرب ازنظر آمار معنادار بوده است ).(P<0.01

دو غلظت سبب افزايش فعالیت اين آنزيم نسبت به

بر اساس شکل  ،8بیشترين فعالیت اين آنزيم در

گیاهان شاهد شده است .در هر سه سطح سرب،

تیمار سرب  1000میکروموالر همراه با 200

افزودن نیکل در دو غلظت سبب افزايش فعالیت

میکروموالر نیکل رخ داده و اين افزايش  5تا 28

آنزيم شده است .در سطح صفر سرب ،اختالف

درصد نسبت به گیاهان شاهد بوده است .فعالیت اين

فعالیت آنزيم در دو سطح نیکل معنادار نبوده ،ولی

آنزيم در گیاهان شاهد نسبت به تمام تیمارها کمتر

در سطوح  500و  1000میکروموالر سرب ،تفاوت

بوده است .شکل نشان میدهد آنزيم در گیاهان

در دو سطح نیکل معنادار بوده است.

Ni 0 μM
Ni 100 μM
.12

Ni 200 μM
a

.10
b
c

c

.08
d

d

d
.06
e

.04

)Catalase(unit/mg protein

a

.02

شکل  -6مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو آنزيم کاتاالز  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون .00
دانکن را نشان میدهند.

Pb 1000

Pb 0

Pb 500

)Pb concentration ( μM
Ni 0 μM

Ni 100 μM

a

20
b

b

15

c
d

d

10
e

e

5

)superoxide dismutase (unit/mg protein

Ni 200 μM

25

شکل  -7مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو آنزيم سوپراکسیدديسموتاز f L.
 .Anethum graveolensمقادير میانگین سه تکرار ±

انحراف معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
0

Pb 1000

Pb 500
)Pb concentration (µM

Pb 0
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شکل  -8مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو آنزيم آسکورباتپراکسیداز  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار ±
انحراف معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
تغییرات آنتوسیانین ،فنل کل و فالونوئید گیاه:

میکروموالر نیکل همراه با سرب  1000میکروموالر

 ،1تفاوت میزان

تولید شده است .در غلظت  1000میکروموالر

آنتوسیانین در گیاهان شويد در معرض تیمار نیکل و

سرب همراه با  100میکروموالر نیکل و500

سرب ازنظر آمار معنادار بوده است ).(P<0.01

میکروموالر سرب همراه با  100میکروموالر نیکل،

شکل  9نشان میدهد نیکل سبب افزايش میزان

میزان آنتوسیانین در گیاه شويد تفاوتی نشان نداده

آنتوسیانین در گیاه شويد شده استر بهوور که با

است .در هر سه سطح سرب ،افزودن نیکل در دو

افزايش غلظت سرب در گیاه ،میزان آنتوسیانین  6تا

غلظت سبب افزايش محتوا آنتوسیانین شده استر

 42درصد افزايش يافته است .مطابد شکل،

بهوور که در هر سه سطح سرب ،وجود نیکل در

بهکارگیر سرب و نیکل در گیاه شويد به افزايش

محیط سبب تفاوت معنادار در سطح دو غلظت

میزان آنتوسیانین منجر شده استر بهوور که

نیکل شده است.

بر اساس جدول آنالیز واريان

بیشترين میزان آنتوسیانین در غلظتها

200

شکل  -9مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو آنتوسیانین  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران
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 ،2اختالف

نیکل سبب افزايش میزان فنل کل نسبت به تیمار

دادهها مربوج به میزان فنل کل معنادار بوده است.

سرب يا نیکل بهتنهايی شدهاند .در هر سه سطح

شکل  10نشان میدهد با افزايش غلظت سرب و

سرب ،افزودن نیکل در دو غلظت سبب افزايش

نیکل ،میزان فنل کل گیاه شويد از  9تا  61درصد

محتوا فنل کل شده است .همانوور که در شکل

افزايش يافته استر بهوور که بیشترين میزان فنل

ديده میشود در سطح صفر و  500میکروموالر

کل در غلظت  1000میکروموالر سرب همراه با

سرب ،اختالف محتوا فنل کل در دو سطح نیکل

 200میکروموالر نیکل تولید شده است .شکل نشان

معنادار نبوده ،ولی در سطح  1000میکروموالر

میدهد تیمار سرب يا نیکل سبب افزايش میزان فنل

سرب ،تفاوت در دو سطح نیکل معنادار بوده است.

کل گیاه شويد شده است و تیمارها تومم سرب و

شکل  -10مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو فنل کل  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار هستند
و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.

 2نشان میدهد تفاوت

نیکل ،افزايش بیشتر را در میزان فالونوئید در پی

جدول آنالیز واريان

میزان فالونوئید در گیاه شويد در معرض تنش

داشته استر بهوور که بیشترين میزان فالونوئید در

معنادار بوده است

تیمار 1000میکروموالر سرب همراه با 200

) .(P<0.01شکل  11نشان میدهد استفاده از سرب

میکروموالر نیکل تولید شده است .در هر سه سطح

میزان

سرب ،افزودن نیکل به محیط سبب افزايش معنادار

تومم سرب و

محتوا فالونوئید در گیاهان شده است (شکل .)11

سرب و نیکل ازنظر آمار

يا نیکل سبب افزايش  8تا  43درصد
فالونوئید شده است .بهکارگیر

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دوازدهم ،شمارة چهل و چهارم ،تابستان 1399
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شکل  -11مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو فالونوئید  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار
هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.

تجمع سرب و نیکل در ریشه و بخش هوایی :بر
اساس جدول آنالیز واريان

افزايش غلظت سرب ،تجمع اين يون در بلش
هوايی گیاه افزايش يافته است .در هر سه سطح

 ،2اختالف دادهها

مربوج به تیمار سرب و نیکل دررابطهبا میزان سرب

سرب ،وجود نیکل در محیط تأثیر بر میزان سرب

بلش هوايی در سطح  5درصد معنادار بوده و با

تجمعيافته در بلش هوايی نداشته است (شکل .)12

450

a

400

a
a

350
b
b

b

c
pb 1000

Pb 500
)Pb concentration ( μM

c

c

300
250
200
150
100
50
0

)shoot lead concentration(mg/kg

Ni 0 μM
Ni 100 μM
Ni 200 μM

Pb 0

شکل  -12مقايسه برهمکنش سرب و نیکل رو میزان سرب بلش هوايی  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار ±
انحراف معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.

 ،2اختالف

و  500میکروموالر سرب ،افزودن نیکل به محیط در

بر اساس جدول آنالیز واريان

مربوج به تیمار سرب و نیکل دررابطهبا

دو غلظت تأثیر بر میزان تجمع سرب ريشه نداشته

میزان سرب ريشه در سطح  5درصد معنادار بوده

است .در غلظت  1000میکروموالر سرب ،زمانی

است (شکل  .)13شکل نشان میدهد در سطح صفر

بیشترين مقدار تجمع سرب در ريشه اتفاق میافتاد

دادهها

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ويژگیها فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی شويد ( / ... )Anethum graveolens L.منیره رنجبر و همکاران
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که نیکل در محیط وجود نداشته باشد .در دو غلظت

است .مقايسة تجمع سرب در ريشه و ساقه نشان

ديگر نیکل ،تفاوتی در تجمع سرب در ريشه ديده

میدهد در شرايط يکسان ،میزان زياد از سرب در

نشدر بنابراين در غلظت زياد سرب ،افزايش غلظت

ريشه تجمع يافته است.

نیکل از تجمع سرب در ريشه جلوگیر

کرده

Ni 0 μM

a

Ni 200 μM

7000
6000
5000
b
b

b

4000

b

b

)root lead concentrationmg/kg

Ni 100 μM

8000

3000
2000

مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف
شکل  -13مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو میزان سرب ريشة .Anethum graveolens L.
1000
c
استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالفcمعنادارcبا
Pb 1000

Pb 500

Pb concentration
( μM
)
بلش
یزان نیکل در
تفاوت م
نتايج نشان دادند

Pb 0

بر اساس جدول آنالیز واريان

 ،2اختالف

میزان نیکل ريشه در سطح  5درصد

هوايی گیاهان در معرض تنش ازنظر آمار در سطح

دادهها برا

 5درصد معنادار است .باتوجهبه شکل  ،14میزان

معنادار بوده است .در تمام تیمارها ،میزان نیکل

نیکل بلش هوايی در مقايسه با شاهد افزايش يافته

ريشه در مقايسه با شاهد افزايش يافته است .مطابد

است .چنانچه سرب در محیط وجود نداشته باشد،

شکل  ،15افزايش غلظت سرب در محیط سبب

افزايش نیکل سبب تجمع اين عنصر در بلش هوايی

کاهش تجمع نیکل در ريشه شده استر بهوور که

میشود .شکل نشان میدهد در تمام غلظتها

در  1000میکروموالر سرب ،میزان نیکل ريشه

سرب ،افزايش غلظت نیکل سبب افزايش تجمع اين

نسبت به غلظت  500میکروموالر سرب و

عنصر در بلش هوايی شده و غلظت 1000

وجودنداشتن سرب در محیط کمتر شده است

میکروموالر سرب ،تجمع نیکل در بلش هوايی گیاه

(شکل  .)15افزايش غلظت نیکل در حضور سرب،

را نسبت به غلظت  500میکروموالر سرب کاهش

تأثیر بر تجمع نیکل در ريشه نداشته است .در هر

داده است .در سطح  500میکروموالر سرب ،افزودن

سه سطح سرب ،افزودن نیکل به محیط سبب

نیکل به محیط سبب افزايش تجمع اين عنصر شده

افزايش تجمع نیکل در ريشه شده است .تفاوت بین

است ،ولی تفاوت معنادار بین دو غلظت نیکل ديده

دو غلظت نیکل تنها در سطح سرب صفر معنادار

نمیشود (شکل .)14

بوده است.

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دوازدهم ،شمارة چهل و چهارم ،تابستان 1399

16
Ni 0 μM
Ni 100 μM

b

b

100.0

b

80.0
60.0

c
c

40.0

)shoot nickel concentration(mg/kg

Ni 200 μM

a

120.0

شکل  -14مقايسة برهمکنش سرب و نیکل dرو میزان نیکل بلش هوايی 20.0graveolensd L.
 .Anethumمقادير میانگین سه تکرار ±
d

آزمون دانکن را نشان میدهند.
انحراف معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از
0.0
Pb 1000

Pb 0

Pb 500
) Pb concentration ( μM

Ni 0 μM
Ni 100 μM

a

300
b

250

b
b

200
150

c

)root nickel concentration(mg/kg

Ni 200 μM

350

100

c

50

شکل  -15مقايسة برهمکنش سرب و نیکل رو dمیزان نیکل ريشة  .Anethum graveolens L.مقادير میانگین سه تکرار  ±انحراف
d

Pb 1000

معیار هستند و حرفها يکسان وجودنداشتن اختالف معنادار با استفاده از آزمون دانکن را نشان میدهند.
Pb 0

Pb 500

) Pb concentration (μM

بحث

عمدة تجمع عناصر است ،سرب از تجمع نیکل در

بر اساس نتايج ،مقادير سرب و نیکل بهکاررفته

گیاه جلوگیر

میکند .وجود فلزات سنگین در

در آزمايش حاضر سبب کاهش ناچیز وول گیاهان

محیط سبب کاهش توان رشد گیاه و در حالت

بر وزن و مقدار کاروتنوئید آنها

شديدتر موجب ازبینرفتن گیاه میشود (Baker et

نداشتند .محتوا کلروفیلها با کاربرد نیکل و سرب

) .al., 2000نتايج پژوهش حاضر نشان دادند تیمار

کاهش و مقدار ترکیبات فعال

سرب و نیکل سبب کاهش محتوا کلروفیل  b ،aو

زيستی ازجمله آنتوسیانین ،فنل کل و فالونوئید

کل میشود و علت اين کاهش را میتوان ممانعت

آنتیاکسیدانی

از آنزيمها مسئول بیوسنتز کلروفیل در اثر تنش

شدند و تأثیر
بهوور معنادار

افزايش يافت و فعالیت آنزيمها
مانند

کاتاالز،

سوپراکسیدديسموتاز

و

آسکورباتپراکسیداز بیشتر شد .اگرچه ريشه محل

فلزات

سنگین

دانست

and

(Zengin

) .Munzuroglu, 2005فلزات سنگین ازجمله
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سرب ،نیکل و کادمیوم با اختالل در جذب عناصر

اکسیژن فعال است ).(Callahan et al., 2005

ضرور همانند منیزيم و آهن ،سنتز کلروفیل در

سیستم دفاع آنتیاکسیدانی با کارايی زياد شامل

گیاه را بر هم میزنندر همچنین افزايش تجزية

آنزيمها

کاتاالز و پراکسیداز در گیاهان وجود

کلروفیل در گیاهان در اثر تیمار سرب از افزايش

دارد که راديکالها آزاد را از بین میبرد و خنثی

فعالیت کلروفیالز ناشی میشود .بررسی اثر فلزات

يا جاروب میکند ) .(Shahid et al., 2014میزان

سنگین شامل نیکل ،سرب و رو در ذرت نشان

فعالیت آنزيمها آنتیاکسیدانی بسته به مدت و نوع

داده است در شرايط تنش ،فتوسنتز کاهش میيابد و

تنش ،گونة گیاهی و بلشها گیاه متفاوت است

بیشتر و مدت زمان بیشتر تیمار،

) .(Dinakar et al., 2009در پژوهش حاضر،

(Tripathi et al.,

فعالیت آنزيمها کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و

) Amini .2016و همکاران ( )2012نشان دادهاند

سوپراکسیدديسموتاز در گیاه شويد در معرض تیمار

میزان کلروفیل کل در يونجة تیمارشده با سرب و

تومم سرب و نیکل افزايش يافت که بیانکنندة

نیکل بهوور معنادار نسبت به گیاه شاهد کاهش

فعالشدن سیستم آنتیاکسیدان آنزيمی در گیاه

پژوهش حاضر

آزاد

در غلظتها

کاهش درخور توجه است

میيابدر نتايج يادشده با يافتهها

هملوانی دارند .پژوهشها نشان دادهاند در
برگها

گیاهچهها

دهروزة لوبیا ،محتوا

بهمنظور جلوگیر

از انباشت راديکالها

اکسیژن در شرايط تنش فلزات سنگین استر به نظر
میرسد فعالیت اين آنزيمها احتماالً بهواسطة تجمع

کلروفیل کل با افزايش غلظت فلزات سنگین

راديکال سوپراکسید ،سنتز از نو پروتئین آنزيمی و

(سرب ،م  ،کادمیوم و جیوه) بهتدريج کاهش

القا بیان ژنها

کدکنندة آنزيمها باشد ( Verma

میيابد ).(Zengin and Munzuroglu, 2005

ال افزايش فعالیت اين
 )and Dubey, 2003و احتما ً

 Pour Akbarو  )2014( Ebrahim Zadehگزارش

آنزيمها نشاندهندة سازوکار مقابلة گیاه با تنش

کردهاند با تیمار م

و نیکل در ذرت ،محتوا

است .در پژوهشی نشان داده شده است فعالیت

رنگیزها کلروفیل  aبه مقدار  14تا  67درصد و

کاتاالز وی تیمار گیاه کلم با کادمیوم افزايش

کلروفیل  bبه مقدار  32تا  79درصد نسبت به شاهد

میيابد ) .(Burjian et al., 2017يکی از

کاهش میيابد .کاهش کلروفیل به دو علت رخ

سازوکارها

حفاظتی غیرآنزيمی که در شرايط

میدهد )1 :ورود فلزات سنگین به درون

تنشها

کلروپالست،تجمع آنها و تداخل در بیوسنتز

ترکیبات فنلی ازجمله فالونوئیدهاستر اين

کلروفیلر  )2اثر مهارکنندگی رو آنزيمها که به

ترکیبات در شرايط مطلوب محیطی نیز در

غیرزيستی تحريک میشود ،بیوسنتز

گیاهی سنتز میشوند ،اما تنشها

پراکسیداسیون رنگیزهها و کاهش آنها منجر میشود

سلولها

) .(Heckathorn et al., 2004يکی از آسیبها

محیطی مقدار آنها را در سلول تغییر میدهند (Hou

بافتی مهم که در اثر قرارگرفتن گیاهان در معرض

) .et al., 2003در پژوهش حاضر ،میزان ترکیبات

فلزات سنگین رخ میدهد ،افزايش تولید گونهها

فنلی در گیاه شويد در معرض تنش فلزات سنگین
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افزايش يافت که احتماالً به اين علت است که

همچنین در برگها

فیالنتوس که رو

آنها

ترکیبات فنلی وی تنش فلزات سنگین بهشکل

سولفاتم

شالتورها فلزات عمل میکنند و از سو ديگر،

گزارش شده است .مطالعهها  Steynو همکاران

گونهها مولکولی اکسیژن فعال را بهوور مستقیم

( )2002نشان دادهاند آنتوسیانین در پاسخ به تنش

پاکساز می کنند .افزايش ترکیبات فنلی به افزايش

عناصر سنگین افزايش میيابد و احتماالً اين ترکیب

فعالیت آنزيمها درگیر در متابولیسم ترکیبات فنلی

بهشکل ناقل فلز سنگین به واکوئل عمل میکند.

وابسته است که سنتز ترکیبات فنلی جديد را در

فلزات سنگین سنتز آنزيم گلوتاتیون-s-ترانسفراز

شرايط تنش فلزات سنگین نشان میدهد

) (GSTرا که آنزيمی کلید

در آخرين مرحلة

( .)Michalak., 2006در پژوهش حاضر ،سرب و

بیوسنتز آنتوسیانین است ،تحريک میکنند و از اين

نیکل باعث افزايش میزان آنتوسیانین در گیاه شويد

وريد سبب افزايش سنتز آنتوسیانین میشوندر

شدند .آنتوسیانینها از ترکیبات فنلی حاصل از مسیر

افزايش میزان آنتوسیانین در پژوهش حاضر ممکن

گیاهی

است به اين علت باشد .در پژوهش حاضر با افزايش

بهوفور يافت میشوند .آنزيم فنیلآالنینآمونیالیاز

غلظت سرب محیطکشت ،تجمع سرب در ريشه و

) (PALآغازگر مسیر فنیلپروپانوئید است و افزايش

برگها شويد افزايش يافت .تفاوت مشاهدهشده

فعالیت آن که نلستین آنزيم مسیر بیوسنتز

در انباشت سرب در ريشه و بلش هوايی ممکن

زيستی و

است به اين علت باشد که سمیتزدايی سرب ابتدا

غیرزيستی گزارش شده است (Tian and Li.,

از بلش ريشها آغاز میشود و در پی آن ،میزان

) .2007آنتوسیانین در سمیتزدايی فلزات سنگین از

سرب انتقاليافته به بلش هوايی به کمترين مقدار

وريد تشکیل کمپلک ها فلز -آنتوسیانین ايفا

میرسد ) .(Soltani et al., 2006تجمع سرب در

نقش میکند ) Kumar .(Boulton, 2001و

گیاه شويد به غلظت آن در محیطکشت بستگی

همکاران ( )2012پیشنهاد کردهاند سنتز آنتوسیانین

دارد ،ولی درکل میزان سرب در ريشه بیشتر از

علیه تولید  ROSوی

برگ است .عمدتاً سرب از مسیر آپوپالستی ياکانال

مقابله با تنش سرب است .در پژوهش حاضر،

يونی کلسیم وارد ريشه میشود .انتقال سرب از

افزايش میزان آنتوسیانین در شويد بهعلت مقابله با

مسیر آپوپالستی بهسهولت از وريد انحالل سرب

تنش اکسیداتیو حاصل از فلزات سنگین و نقش

در آب انجام میشود و نوار کاسپار در آندودرم

حفاظتی آن در برابر گونهها اکسیژن فعال اتفاق

مانع از انتقال آن به استوانة مرکز

میشودر

افتاد .زيادشدن مقدار ترکیبات فنلی گندم در پاسخ

بههمینعلت ،تجمع در ريشه بیشتر اتفاق میافتد

به سمیت نیکل ،در پاسخ به سمیت آلومینیوم در

) .(Sharma and Madhulika, 2005بر اساس

ذرت ) ،(Malekzadeh et al., 2015در پاسخ به

مطالعة  Akinciو همکاران ( ،)2010بیشترين میزان

سمیت کادمیوم در لوبیا ) (Kovacik et al., 2011و

سرب از وريد سیستمها ريشها جذب گیاهان

فنیلپروپانوئید هستند که در بافتها

فنلهاست ،در پاسخ به برخی تنشها

در گیاهان ،راهبرد مؤثر

پاشیده بود )،(Santiago et al., 2000
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میشود و مقادير ناچیز از وريد برگ و بهويژه

در پژوهش حاضر ،بهکارگیر نیکل و سرب در

میشود.

محیطکشت گیاه شويد سبب اثر کاهشی بر وول ريشه و

 )2004( Kosobrukhovگزارش کرده است سرب

بلش هوايی و محتوا کلروفیل  b ،aو کل و اثر

در اندامها گیاهی بهويژه در ريشه تجمع میيابد.

افزايشی بر محتوا

آنتوسیانین ،فنل کل ،فالونوئید،

در پژوهش  Zheljazkovو همکاران ()2006

فعالیت آنزيم کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و

مشلص شده است با افزايش میزان سرب در محیط

سوپراکسیدديسموتاز شد .افزايش غلظت سرب در

رشد گیاه ،انتقال آن از ريشهها به اندام هوايی

محیط از جذب نیکل جلوگیر کرد ،ولی نیکل چنین

افزايش میيابدر اين افزايش ممکن است بهعلت

بهکاررفته

برگها

کرکدار

جذب

تأثیر

بر جذب سرب نداشت .تیمارها

پالسمايی در اثر وجود

تأثیر بر وزن تر و خشک ريشه و بلش هوايی،

غلظتها زياد سرب در محیط و کاهش ممانعت

محتوا کاروتنوئید ،فعالیت آنزيم گاياکولپراکسیداز

انتقال سرب از خاک به گیاه باشد .میزان انباشت

نداشتندر درنتیجه ،گیاه شويد تحتتأثیر وجود سرب و

اختالل در ساختار غشا

سرب در ريشه بیشتر از ساقه و برگهاست (Zhao

) .et al., 2012نتايج پژوهش حاضر نشان دادند
تجمع نیکل در ريشه بیش از بلش هوايی گیاه
شويد است و با افزايش غلظت نیکل در محیط
رشد ،غلظت آن در ريشه افزايش بیشتر در مقايسه
با بلش هوايی دارد .بر اساس انباشتگی بیشتر نیکل
در ريشه نسبت به اندامها

هوايی شويد ،به نظر

يونها

نیکل در ريشه نوعی

میرسد کدهبند

سازوکار مقاومتی است که گیاه شويد در برابر تنش
فلز سنگین نیکل در پیش میگیرد .غلظت نیکل
موجود در گیاه با غلظت آن درخاک و محیط
ارتباج مستقیم دارد .مطالعة  Paridaو همکاران
( )2003رو

گیاه ارزن نشان داده است افزايش

غلظت نیکل در بافتها

گیاهی بهعلت افزايش

غلظت اين عنصر در محیط رشد اين گیاهان است.
تجمع فلزات سنگین در ريشه بسیار بیشتر از بلش
هوايی استر بههمینعلت ،ريشة شويد و بسیار از
گیاهان زراعی میتوانند مقدار زياد
ذخیره کنند ).(Fuentes et al., 2006

نیکل را

نیکل در محیط رشد ،سیستمها آنزيمی و ترکیبات
آنتیاکسیدانی خاصی را فعال میکند و باوجود کاهش
رنگیزهها ،تغییر چندانی در وزن تر و خشک ريشه و
بلش هوايی ايجاد نمیشود و از سويی ،مقادير زياد از
عناصر را در ريشه ذخیره میکند.
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