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بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمی بذر ذرت رقم سینگل کراس 704
Effects of lead and cadmium contamination on seed germination and enzyme activities
in seed corn (Zea mays L.) KSC 704
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف سرب و کادمیوم بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمی بذرگیاه ذرت ،تحقیقی در سال
 1394در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه آزاد ورامین بر روی بذر ذرت رقم سینگل کراس  704انجام شد .این
تحقیق بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج سطح سرب شامل (صفر 40،70 ،10 ،و  100میکرومول
در لیتر کلریدسرب) و پنج سطح کادمیوم شامل (صفر 40،70 ،10 ،و  100میکرومول در لیتر کلریدکادمیوم) در سه
تکرار اجرا شد  .نتایج نشان داد که اثر کاربرد سرب و کادمیوم بر تمامی صفات مورد بررسی معنیدار بود .افزایش غلظت
این فلزات سنگین سبب کاهش درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،وزن خشک ساقهچه ،وزن خشک ریشهچه ،فعالیت
آنزیم فسـفاتاز و آنزیم  αآمیالز و افزایـش فعالیت آنزیم کاتاالز شد .اثرات متقابل نشان داد که کمترین و بیشترین
سرعت جوانهزنی بهترتیب  5/86و ( 8/92دانه در روز) ،وزن خشک ریشهچه  0/34و ( 0/66گرم) ،فعالیت آنزیم فسفاتاز
 0/9و ( 4/3واحد در گرم وزن تر گیاهچه) و آنزیم آلفا آمیالز  3/3و ( 5/9واحد در گرم وزن تر گیاهچه) در شرایطی
حاصل شد که  100میکرومول در لیتر کلرید سرب و کادمیوم بهصورت توأم استفاده گردید.
واژگان کلیدی :آنزیم آلفا آمیالز ،آنزیم کاتاالز ،ذرت ،سرب ،کادمیوم.

167

بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانهزنی و فعالیت ...

) .(Farooqui et al., 2009با توجه به تأثیرات منفی دو
عنصـر سـرب و کادمیـوم که از آلودهکنندگان رایج در
محیطهای کشاورزی بهشمار میروند و همچنین از آنجائی
که جوانهزنی بهعنوان مهمترین مرحله رشد گیاهان میباشد
این تحقیق بهمنظور تعیین تأثیر احتمالی غلظتهای مختلف
سرب و کادمیوم بر بذر و گیاهچۀ ذرت و آستانه تحمل بذر به
این فلـزات سنگیـن صـورتپذیرفت .در این تحقیـق به اثر
این فلزات سنگین بر رشد و نمو بذر ذرت در محیط
آزمایشگاهی و سیستم آنزیمـی و آنتیاکسیدانتـی بذر پس از
تیمار با غلظتهای مختلف سرب و کادمیوم پاسخ داده شد.

مقدمه
سرب ) (Pbیکـی از فلـزات سنگیـن و سمی در محیـط
زیست طبیعی است که از انواع منابع انسانی از جمله معدن،
کشاورزی و فعالیتهای صنعتی منتشر میشود .آلودگی سرب
در خاک تأثیر منفی در رشد و توسعه پوشش گیاهی دارد و از
طـریق مسمومیت سبب اختـالالت فیـزیولوژیکی در گیاه
میشود و از اینرو گیاهان رشدیافته در خاکهای آلوده
عملکردشان کاهش مییابد ( .)Lamb et al., 2010کادمیوم
( )Cdیکی از فلزات سنگین غیرضروری است که توسط
فعالیتهای انسانی و غیره در محیط زیست منتشر میشود.
انباشتهشدن فلزات سنگین از جمله کادمیوم در محیط ریشه
سبب کاهش جذب آب و مواد غذایی ،کاهش انتقال آب و
برهم خوردن تعادل آب ،مهار فعالیت آنزیمها ،کاهش سوخت
و ساز سلولی ،کاهش فتوسنتز ،تنفس و تعرق ،فقدان نیتروژن
و فسفر و در نتیجه مهار رشد ،تسریع پیری و حتی مرگ گیاه
میگردد ) .(Cheng and Huang, 2006از بارزترین اثرات
سمی این فلزات میتوان به افزایش تولید گونههای فعال
اکسیژن اشاره نمود که در آسیبرسانی به غشاهای پالسمایی،
اسیدهای نوکلوئیک و رنگدانههای کلروپالستی نقش بهسزایی
دارند ( .)Juknys et al., 2012; Agrawal et al., 2013تجمع
گونههای فعال اکسیژن ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین
تولید آنها و فعالیت سامانه آنتیاکسیدانت ایجاد شود .سامانه
آنتیاکسیدانت سلول شامل ترکیبات آنزیمی مانند کاتاالز
( )CATو آسکوربات پراکسیداز ( )APXو همچنین ترکیبات
غیرآنزیمـی از جملـه گلوتاتیـون و کارتنـوئیدها میباشد
( .)Zhao et al., 2011کاهش قدرت جوانهزنی ممکن است در
ارتباط با اثرات منفی کادمیوم بر جذب و حرکت آب باشد
( .)Goncalvez et al., 2007تحقیقات سایر محققان حاکی از
آنست که با افزایش غلظت فلزات سنگین در وضعیت رشد
گیاهان ،مقدار  ABAدر بذر گیاهان افزایش یافته و همین امر
میتواند دلیلی برای کاهش جوانهزنی در حضـور فلـزات باشد
) .(Munzuroglu et al., 2008نتـایج سـایر محققـان حاکـی
از آن است کـه افـزایـش غلظـت سـرب و کادمیـوم بـاعث
کاهـش جـوانهزنـی و رشـد ساقهچه بهعلت تخریب مواد
غذایی ذخیـره شـده در دانـههای گیاه گل ابریشم شود

مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم بر
جوانهزنی بذر ذرت رقم سینگل کراس (K.S.C 704) 704
تهیه شده از مؤسسه تحقیقات کشاورزی کرج ،در آزمایشگاه
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین  -پیشوا
انجام شد .این تحقیق بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با پنج سطح سرب شامل (صفر 40،70 ،10 ،و 100
میکرومول در لیتر کلرید سرب) و پنج سطح کادمیوم شامل
(صفر 70،40 ،10 ،و  100میکرومول در لیتر کلرید کادمیوم)
در سه تکرار اجرا گردید .پس از انتخاب بذرهای هماندازه،
بذرها با هیپوکلریت سدیم  %1بهمدت  30ثانـیه ضدعفونی
شدند و سه تا پنج مرتبه با آب مقطر شستوشو و سپس
آلودگی بذور با سرب و کادمیوم با مقادیر تعیین شده ،انجام
شـد .در ابتـدا با استفـاده از پتـری دیشهایی با قطـر نه
سانتیمتری ،تعداد  25عدد بذر ذرت را در شرایط کشت BP
(درون کاغذی) ،بر روی کاغذ صافی کشت و برای جلوگیری از
تبخیر از سطح ظروف ،درب ظرفها بهطور کامل با نوار
پارافیلم پوشیده شد .سپس ظروف در داخل ژرمیناتور با دمای
 25 ± 1درجه سانتیگراد منتقل و بهطور روزانه بازبینی و
تعـداد بذور جوانهزده ثبت گردید .مالک جوانهزنی ،خروج
یک -دو میلیمتر ریشهچه بود .در آخرین روز جوانهزنی ،از
هر پتری دیش  10گیاهچه بهطور تصادفی انتخاب شدند ،در
پاکتهای کاغذی قرار دادهشد و بهمدت  48ساعت در آون
 70درجه سانتیگراد خشک شدند و وزن ریشهچه و ساقهچه
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اندازهگیری شد .محاسبه درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی،
درصد جوانهزنی نهایی و شاخص قدرت گیاهچه از روابط ذیل
بهدست آمد.

 اندازهگیری میزان فسفاتاز اسیدی :محلول بافراستخراج پروتئین از جنین شامل آب مقطر استریل و 100
میلیموالر تریس با اسیدیته برابر هفت بود .استخراج پروتئین
گیاهچه بهمنظور اندازهگیری آنزیم فسفاتاز اسیدی بهروش
) )Lee, 2000انجامگرفت .برای اندازهگیری فعالیت آنزیم اسید
فسفاتاز از روش ) )Pan and Chen, 1998استفاده شد .واکنش
با افزودن پنـج میلـیموالر پارانیتـروفنل فسفات و 100
میلیموالر سدیم استات بافر با اسیدیته  5/4به پنج میکرولیتر
نمونه استخراجی در اندازه کل  200میکرولیتر شروع شد و
این محلول برای هر تکرار آزمایشی بهمدت  30دقیقه در
دمای  40درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس به آن 50
میکرولیتر هیدروکسیدپتاسیم یک موالر اضافه گردید .میزان
جذب  pNPآزاد شده در طول موج  405نانومتر اندازهگیری
شد.

 درصد جوانهزنی ()Maguire,1962100

N

%G  n

 : Gدرصد جوانهزنی : n ،تعداد نهائی بذرهای جوانهزده:N ،
تعداد بذرهای کشت شده
 سرعت جوانهزنی ()Maguire,1962Ni
Di

Vg  

 :Vgسرعت جوانهزنی بر حسب تعداد بذر در روز :Ni ،تعداد
بذر جوانهزده در هر روز :Di ،شماره روز
 درصد جوانهزنی نهایی ((Ellis et al., 1981FGP= (n/N)*100

 -اندازهگیـری آلفاآمیالز :دو گرم گیاهچه جهت

 =nتعدادکل بذرهای جوانهزده =N ،تعدادکل بذرهای مورد
ارزیابی

اندازهگیری فعالیت آلفاآمیالز استفاده شد .برای تهیه عصاره
ابتـدا پنج میلـیلیتر محلـول  60میلیموالر بافر فسفات
( )pH= 6.8به گیاهچهها اضافه شد و سپس گیاهچه بهمدت
 15دقیقه سانتریفیوژ شدند (با دور  12000دور در دقیقه).
جهت اندازهگیری آنزیم آلفاآمیالز ابتدا  0/5میلیلیتر محلول
نشاستـه به داخـل لوله آزمایش منتقـل شد سپس 0/5
میلی لیتر از عصاره تهیه شده در باال به آن اضافه شد و بعد از
 30دقیقه انکوباسیون در  37درجه سانتیگراد بهوسیله یک
میلیلیتر اسید هیدروکلریدریک  0/1نرمال واکنش را متوقف
کرد و در ادامه یک میلیلیتر از معرف ید به آن اضافه شد.
پس از آن حجم محتوی لوله را با آب مقطر به حدود 10
میلیلیتر رسانید و میزان جذب رنگ را با استفاده از
اسپکتروفتومتر در طول موج  620نانومتر خواند و با نمونه
شاهد مقایسه نمود (.)Xiao et al., 2006

 شاخص قدرت گیاهچهپس از تعیین گیاهچههای عادی و غیرعادی تعداد 10
گیاهچه از هر توده بهطور تصادفی انتخاب و سپس طول
گیاهچـه و برگهای اولیـه و ریشـههای اولیـه و وزن تر و
وزن خشک تعیین گردید .با استفاده از دادههای اخیر دو
شاخص قـدرت گیـاهچـه از روی رابطـه زیر تعییـن گـردیـد
(.)Abdul-Baki, 1973
قوه نامیه× (میانگین طول ریشه اولیه  +میانگین طول
ساقه اولیه)=)SVI(1
قوه نامیه × وزن خشک گیاهچه =)SVI(2
 طول ریشهچه :طول ریشهچه در روز آخر توسط کولیسبر حسب میلیمتر اندازهگیری شد.

 انـدازهگیـری میـزان کاتـاالز :پس از آمادهسـازیعصارههای پروتئینی بهمنظور سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم
کاتاالز ،معرف زیر مورد استفاده قرارگرفت .بافر تریس با
 50 pH=7میلـیموالر  2/5لیتـر و آب اکسیژنـه سـه درصـد

 طول ساقهچه :طول ساقهچه در روز آخر توسط کولیسبر حسب میلیمتر اندازهگیری شد.
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جـذب و حـرکت آب باشـد ).)Goncalvez et al., 2007
تحقیقات سایر محققان حاکی از آنست که با افزایش غلظت
فلزات سنگین در وضعیت رشد گیاهان ،مقدار  ABAدر بذر
گیاهان افزایش یافته و همین امر میتواند دلیلی برای کاهش
جوانهزنی در حضور فلزات باشد )(Munzuroglu et al., 2008
جوانهزنی سورگوم تا غلظتهای پنج میلیموالر کادمیوم
( 500میکرومول) کمتر تحت تاثیر قرار میگیرد و غلظتهای
باالی پنج میلیموالر ( 3000میکرومول) باعث کاهش جدی
در جوانهزنی و فعالیت آنزیمی میشوند ( Kuriakose and
 .)Prasad, 2008نتایج نشان داد که افزایش تا غلظت 90
میکرومول بر لیتر کادمیوم میزان درصد جوانهزنی گل ابریشم
( )Albizia lebbeck L. Benthرا  77درصد کاهش داد و این
میزان برای سرب  43بود .تفاوت در تاثیر فلزات سنگین بر
خصوصیات جوانهزنی را میتوان به مقدار ماده جذب شده
مواد سمی از محیط ارتباط داد (.)Farooqi et al., 2009

(محلول حجمی/حجمی)  0/3میلیلیتر ،موارد فوق را در
حمام یخ با یکدیگر مخلوط نمود و بالفاصله  60میکرولیتر
عصاره آنزیمی به آن افزوده شد .منحنی تغییرات جذب در
طول موج  240نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر
خوانده شد .فعالیت آنزیم بر حسب تغییرات واحد جذب در
دقیقه به ازای هر گرم ) )1m H2O2 minاز نمونه محاسبه
گردید (.)Noctor and Foyer, 1998
در نهایت دادههای آزمایشی با استفاده از نرم افراز SAS
تجزیه واریانس گردید ( .(SAS Institute, 2002بهمنظور
مقایسه میانگینها نیز از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
پنج درصد استفاده گردید.
نتایج و بحث
اثر سرب و اثر کادمیوم در سطح یک درصد بر تمامی
ویژگیهای مورد بررسی معنیدار بود .اثرات متقابل سرب و
کادمیوم بر صفات سرعت جوانهزنی ،وزن خشک ریشهچه،
میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز ،میزان فعالیت آنزیم  αآمیالز و
میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح یک درصد معنیدار بود
اما بر سایر صفات مورد بررسی معنیدار نبود (جدول یک).

سرعت جوانه زنی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات ساده تیمارهای
مختلف سرب و کادمیوم و اثرات متقابل تیمارها بر سرعت
جوانهزنی تاثیر معنیداری داشت و اختالفات بهدست آمده از
نظر آماری در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول یک).
باالترین سرعت جوانهزنی بذر از تیمار عدم استفاده از سرب و
کادمیوم حاصل شد (جدول دو) .با افزایش غلظت سرب و
کادمیوم سرعت جوانهزنی کاهش یافت ،کمترین سرعت
جوانهزنی از سطح  100میکرومول بر لیتر سرب و سطح 100
میکرومول بر لیتر کادمیوم بهدست آمد ،در این افزایش تا
غلظت  100میکرومول بر لیتر کادمیوم و سرب از سرعت
جوانهزنی ذرت بهترتیب  20و  18درصد کاسته شد .بررسی
اثرات متقابل غلظت سرب و کادمیوم بر سرعت جوانهزنی
(جدول سه) نشان داد که کمترین سرعت جوانهزنی بذر
مربوط به سطح  100میکرومول بر لیتر سرب در تمامی
سطوح کاربرد کادمیوم بود .کاهش درصد جوانهزنی تحت
تأثیر فلزات سنگین کاهش سرعت جوانهزنی را در پی دارد.
نتایج نشان داد که افزایش تا  1000میلیگرم بر لیتر کادمیوم
و سرب باعث کاهش سرعت جوانهزنی ذرت گردید (پرمون و
همکاران.)1393 ،

درصد جوانهزنی
نتـایـج جـدول تجـزیـه واریانس نشـان داد اثرات سـاده
تیمارهای سرب و کادمیوم تاثیـر معنـیداری بر درصـد
جوانهزنی در سطح یک درصد داشت و اما اختالفات بهدست
آمده از نظر آماری در اثرات متقابل تیمارهای کاربرد سرب و
کادمیوم بر درصد جوانهزنی معنیدار نشد (جدول یک) .با
توجه به جدول مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول دو)
مشاهده گردید که بیشترین درصد جوانهزنی با  78درصد و
کمترین سرعت جوانهزنی با  65درصد بهترتیب در تیمار
غلظتهای صفر و  100میکرومول بر لیتر کادمیوم مشاهده
شد .در تیمار کاربرد سرب ،باالترین درصد جوانهزنی با 78
درصد و پایینترین سرعت جوانهزنی با  65درصد بهترتیب از
تیمار غلظتهای صفر و  100میکرومول بر لیتر حاصل شد
که کاهشی معادل  16درصد داشت .بازدارندگی جوانهزنی
ازجمله اثرات شناخته شده فلزات سنگین است .کاهش قدرت
جوانهزنی ممکن است در ارتباط با اثرات منفـی کادمیـوم بر
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جدول  -1جدول تجزیه واریانس ویژگیهای مورد بررسی ذرت تحت شرایط تنش سرب و کادمیوم
Table 1. Analysis of variance on corn attributes affected by lead and cadmium stress condition
M.s

میانگین مربعات
وزن خشک ریشهچه
Radicle
dryweight
**0.07
**0.079
*0.0038

وزن خشک ساقه چه
dry Plumule
weight
**0.038
**0.034
0.00041ns

سرعت جوانه زنی
Germination
rate
**10.83
**5.45
**0.549

درصد جوانه زنی
Germination
percentage
**728
**551
8.3ns

4
4
16

0.0018
9.8

0.0004
7.08

0.218
6.6

9.3

50

درجه آزادی
df

منابع تغییرات

S.O.V

سرب
کادمیوم
سرب*کادمیوم
ضریب تغییرات

Lead
Cadmium
*Lead
Cadmium
)C.V (%

8.49

*  ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح پنج ،یک درصد و فاقد اختالف معنیدار
*,** and ns significant at 0.05, 0.01 percentage and no significant

ادامه جدول یک
Continued Table 1

میانگین مربعات
فعالیت کاتاالز
Catalase enzyme activity
**12.52
**1.97
**0.014
0.014
3.5

M.s
فعالیت فسفاتاز
Phosphatase
activities
**18.4
**3.82
**0.158
0.018
5.3

فعالیت آمیالز
α-Amylases enzyme
activity
**2.07
**9.92
**0.074
0.036
4.09

درجه آزادی
df
4
4
16
50

منبع تغییرات

S.O.V

سرب
کادمیوم
سرب*کادمیوم
ضریب تغییرات

Lead
Cadmium
Lead* Cadmium
)C.V (%

*  ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح پنج ،یک درصد و فاقد اختالف معنیدار
*,** and ns significant at 0.05, 0.01 percentage and no significant

حاصل شد ،نتایج اثرات ساده کادمیوم بر وزن خشک ساقهچه
نشان داد بیشترین وزن خشک ساقهچه از تیمار عدم مصرف
کادمیوم با  0/37گرم و کمترین وزن خشک ساقهچه از سطح
 100میکرومول بر لیتر کادمیوم با  0/25گرم بهدست آمد.
درصد کاهش برای سطوح مختلف تیمارهای کادمیوم و سرب
بهترتیب  32و  33درصد بود.
سمیت سرب ،میزان پروتئینهای بافت گیاهی را کاهش
داد و ترکیبات لیپبدی غشای و تراوایی آن را بهطور قابل
مالحظه تغییر داد .همچنین نتایج سایر محققان حاکی از آن
است که افـزایش غلظت سـرب و کادمیـوم بـاعث کاهش
جوانـهزنـی و رشـد ساقـهچـه بـهعلت تخـریـب مـواد
غـذایی ذخیـره شـده در دانـههـای گیـاه گل ابریشـم شـد
) .(Farooqi et al., 2009کاهش زیست توده تحت تاثیر
عناصر سنگین ،نشاندهنده کاهش و اختالل در سنتز

وزن خشک ساقهچه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که وزن خشک
ساقهچه تحت تاثیر اثرات ساده تیمارهای سطوح مختلف
سرب و کادمیوم قرارگرفت و اختالفات بهوجود آمده از نظر
آماری در سطح یک درصد معنیدار بود؛ اما اثرات متقابل
تیمارهای سرب و کادمیوم بر صفت وزن خشک ساقهچه
تاثیرمعنیداری نداشت و تیمارها همه در یک سطح آماری
جایگرفتند (جدول یک) .باالترین وزن خشک ساقهچه
متعلق به سطح عدم استفاده از سرب و کادمیوم با متوسط
 0/36گرم بود که با تیمار مصرف  10میکرومول در
لیتراختالف معنیداری نداشت و هر دو تیمار در گروه آماری
 aجای گرفتند (جدول دو) .با افزایش غلظت سرب وزن
خشک ساقهچه کاهشیافت ،کمترین وزن خشک ساقهچه با
متوسط  0/24گرم از تیمار  100میکرومول بر لیتر سرب
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اختالف آن از لحاظ آماری با سطح  70میکرومول بر لیتر
کادمیوم از لحاظ آماری معنیدار نبود .درصد کاهش فعالیت
آنزیم فسفاتاز تحت تاثیر غلظت  100میکرومول کادمیوم
نسبت به شاهد  32درصد و تحت تاثیر سرب  65درصد بود.
که نشان از تاثیر منفی باالی سرب بر فعالیت آنزیم فسفاتاز
در گیاهچه ذرت دارد (جدول دو).
بررسی اثرات متقابل غلظت سرب و کادمیوم بر روی
میزان فعـالیت آنزیم فسفـاتـاز (جـدول سـه) نشـان داد که
پائینترین میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز مربوط به سطح 100
میکرومول بر لیتر سرب در تمامی سطوح کاربرد کادمیوم بود،
کمترین میزان آنزیم فسفاتاز از تیمار مصرف  100میکرومول
بر لیتر سرب و  100میکرومول بر لیتر کادمیوم با IU.g.FW-1
 0/9بهدست آمد و بیشتریـن میـزان آنزیـم فسفـاتـاز از
تیمـار عـدم مصـرف سرب و مصـرف  10میکـرومول بر لیتـر
کادمیوم با  4/4 IU.g.FW-1حاصل شد که با تیمار عدم
مصرف سرب و کادمیوم اختالف معنیداری نداشت و هر دو
در کالس آماری  aجایگرفتند (جدول سه) و در ضمن این
نتایج حاکی از آن است که فعالیت آنزیم فسفاتاز زمانیکه در
معرض همزمان کادمیوم و سـرب قـرار میگیـرد ،کاهش
بیشتـری نشان میدهد .فسفات یک ترکیب ضروری در
ساختار مولکولهای  DNAو  RNAو فسفولپیدهای دیواره
سلـولـی ATP ،و اجسـام فیتیـن در بـذر جـوانـه نزده است

پروتئینها و همچنین کاهش فعالیت دستگاه فتوسنتزی بود
).(Manivasagaperumal et al., 2011
وزن خشک ریشهچه
اثرات ساده تیمارهای مصرف سرب و کادمیوم و اثرات
متقابل آنها بر وزن خشک ریشهچه معنیدار شد و اختالفات
بهوجود آمده در سطح یک و پنج درصد معنیدار بود (جدول
یک) .وزن خشک ریشهچه نیز با افزایش سطوح کاربرد سرب
و کادمیوم کاهشداشت ،بیشترین وزن خشک ریشهچه از
تیمار عدم مصرف سرب و کادمیوم با  0/66گرم بهدست آمد و
کمترین وزن خشک ریشهچه از تیمار  100میکرومول بر لیتر
سرب و 100میکرومول بر لیتر کادمیوم با میانگین  0/35گرم
حاصل شد ،هرچند که اختالف آن از لحاظ آماری با سطح 70
میکرومول بر لیتر سرب و کادمیوم معنیدار نبود و هر دو در
یک کالس آماری جایگرفتند (جدول سه) .الزم بهذکر است
کمترین وزن خشک ریشهچه مربوط به سطح  100میکرومول
بر لیتر سرب در تمامی سطوح کاربرد کادمیوم بود .این درصد
کاهش در سطح 100میکرومول برای کادمیوم و سرب به-
ترتیب  31و  43درصد بود.
آنزیم فسفاتاز
کادمیوم یک عنصر سمی است که فعالیتهای متابولیکی
گیاه را متأثر میسازد ( .)Li et al., 2008از سوئی دیگر در
غلظتهای باالی فلزات سنگین با مهار ساخت  RNAهای
ریبوزمی در سلولهای مریستمی سبب کاهش رشد میگردند
) .(Serida et al., 2008تأثیر منفی سرب بر رشد ریشهچه
شلغم روغنی نیز قبالً توسط سایر محققان گزارش گردید
(.)Singh et al., 2011
براساس نتایج بهدست آمده از جدول تجزیه واریانس،
اثرات ساده کاربرد سرب و کادمیوم و اثرات متقابل تیمارها بر
آنزیم فسفاتاز در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول یک).
میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز با افزایش سطوح کاربرد سرب و
کادمیوم کاهش یافت ،کمترین میزان آنزیم فسفاتاز از سطح
 100میکرومول بر لیتر سرب ( )1/1 IU.g.FW-1و100
میکرومول بر لیتر کادمیوم ( )1/9IU.g.FW-1بود هرچنـد کـه

).(Sharma et al., 2008

آنزیمهای فسفاتاز در فضای درون و برون سلول فعالیت
دارد و نقش آن دفسفرسیالسیون فسفات آلی و تبدیل آن به
فسفـات معدنـی است .آنـزیـمهای هیدرولیـز کننـده ،با
هیدرولیزکردن کربوهیدراتها ،پروتئینها و چربیها نقش
مهمی در جابجـایی ذخـایر غـذایی دارند ( Kuriakose and
 .)Prasad, 2008از این رو کاهش آنها باعث کاهش جوانهزنی
و رشد بعد از آن میشود .نتایج سایر محققان نشان داد که با
افزایش غلظت کادمیوم آنزیمهای هیدرولیز کننده مانند
فسفاتاز اسید ) ،(ACPsپروتئاز و آلفا آمیالز در سورگوم
( )Kuriakose and Prasad, 2008( )Sorghum bicolor L.و
افـزایـش غلظـت سـرب تـا  500میکـرومول بـاعـث کاهش
فعـالـیت فسفـاتـاز اسیـد و اینـورتـاز بهترتیب بـا  52و 74
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)(Brassica campestris L

آنزیمـی ،آسیب بـه مولکـولهای زیستـی بهخصـوص
شـد ).(Mishra et al., 2006

درصـد در شلغـم روغنـی
گردید ( )Singh et al., 2011که با نتایج حاصل از این تحقیق
مطابقت دارد.

DNA

آنزیم کاتاالز
آنزیم  αآمیالز

کاتاالز آنزیم مهم دیگری است که در شرایط تنش
اکسیدی فعال میشود .این آنزیم قادر به هضم و حذف H2O2
میباشد .بدین ترتیب که پراکسید هیدروژن که محصول
سمی حاصل از عملکرد  SODاست ،توسط این آنزیم مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Khatun et al., 2008فلز سرب با
کوفاکتور آنزیمهایی که در غشای پالسمایی وجود دارند
(سبب نشت الکترون از طریق غشای پالسمایی) و یا اتصال به
اسیدهای نوکلئیک ،سبب افزایش تولید گونههای اکسیژن
واکنشگر مانند هیدروژن پراکسید میشود ).(Chin, 2007
هیدروژن پراکسید تولید شده میتواند منجر به تخریب غشای
و پراکسیداسیون لیپید شود .این مولکول میتواند توسط
کاتاالز یا پراکسیداز حذف گردد ).(Malecka et al., 2012
نتایج جدول تجزیه واریانس نشانداد اثرات ساده کاربرد
سرب و کادمیوم و اثرات متقابل تیمارها بر میزان کاتاالز
تاثیرگذار بود و اختالفات بهوجود آمده در سطح یک درصد
معنیدار بود (جدول یک) .باالترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
برگ متعلق به سطح  100میکرومول بر لیتر سرب و کادمیوم
با متوسط ( ،)4/9 IU.g.FW-1کمترین میزان فعالیت آنزیم
کاتاالز برگ نیز متعلق به سطح عدم کاربرد سرب و کادمیوم
با میانگین ( )2 IU.g.FW-1بود (جدول سه) .بررسی اثرات
متقابل غلظت سرب و کادمیوم بر روی میزان فعالیت آنزیم
کـاتـاالز (جـدول سه) نشـان داد که باالترین میزان فعالیت
آنزیم کـاتاالز مربوط به سطح  100میکرومول بر لیتر سرب
در تمامی سطوح کاربرد کادمیوم میباشد .افزایش فعالیت
آنزیم کاتاالز میتواند ناشی از این واقعیت باشد که این آنزیم
در سیستـم دفـاع آنتیاکسیدانتـی گیـاهـان تحت تـش
اکسیداتیـو ناشـی از فلـزات سنگین مشارکت دارد .گزارش
گردید که افزایش فعالیت کاتاالز در تیمـار بـا فلزات سنگین
بـهدلیـل افـزایش تولیـد سوبستـرای آن ماننـد  H2O2در
سلولهای گیاهی و بهمنظور مقابله با شرایط تـنش مـیباشـد
( .(Jiang et al., 2010میزان فـعـالیت آنـزیم کاتـاالز وابستـه

آنزیم  αآمیالز از آنزیمهای حیاتی در سوختوساز
کربوهیدراتها در فرآیند جوانهزنی است که فعالیت آن تحت
تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرد .در دانه غالت انرژی برای
جوانهزنی از طریق تجزیه کربوهیدراتها (نشاسته) در
آندوسپرم دانه تامین میشود .نتایج جدول تجزیه واریانس
نشان داد اثرات ساده کاربرد سرب و کادمیوم و اثرات متقابل
تیمارها بر میزان  αآمیالز تاثیر معنیداری در سطح یک
درصد داشت (جدول یک) .در این تحقیق میزان فعالیت آنزیم
 αآمیالز نیز با افزایش سطوح کاربرد سرب و کادمیوم کاهش
یافت ،کمترین میزان فعالیت آنزیم  αآمیالز از تیمار 100
میکرومول بر لیتر سرب و 100میکرومول بر لیتر کادمیوم بود
هر چند که اختالف آن از لحاظ آماری با سطح  70میکرومول
بر لیتر سرب و کادمیوم معنیدار نبود (جدول دو).
بررسی اثرات متقابل غلظت سرب و کادمیوم بر میزان
فعالیت آنزیم  αآمیالز (جدول سه) نشان داد که بیشترین
میزان آلفاآمیالز ( )5/9 IU.g.FW-1از تیمار عدم کاربرد
کادمیـوم و سـرب ( )5/9 IU.g.FW-1و کمتریـن میـزان
آلفاآمیالز ( )3/3 IU.g.FW-1از تیمـار غلظت  100میکرومول
در لیتر سرب و کادمیوم بهدست آمد .همچنین نتایج اثرات
متقابل نشان داد که در غلظت  100میکرومول کادمیوم به
همراه غلظتهای  100و  70میـکـرومـول سـرب بـهترتیـب
کـاهـش  44و  40درصدی در فعـالیت آنـزیم داشت .که
نشـانگـر اثـر سینـرژیـست ایـن دو عنصـر بود .نتایج نشـان
داد که تنش فلـزات سنگین باعث کاهش فعـالیت آنـزیم α
آمیالز و جوانـهزنـی بـذر گیاه )(Abelmoschus esculentus
گردید ) .(Dkhil & Denden, 2010حضور فلزات سنگین
باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و افزایش تولید گونههای فعال
اکسیژن ) (ROSمیشود که بهنوبه خود باعث ایجاد اثرات
سمی مختلف در گیـاهـان نظیـر کاهش رشـد ،کاهش
محتویات کلروفیل و فتوسنتز ،کاهش و مهـار فعالیتهای
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بـه شـدت ،مـدت و نوع تنش است ).(Sharma et al., 2012
قرارگرفتن در معرض فلزات سنگین ،سیستم آنتیاکسیدانت
را تحریک میکند ،اما نحوه این پاسخ بسته به گونه گیاهی،
فلزات بهکار رفته و شدت استرس متفاوت است .در این رابطه
آنزیم کاتاالز در مقایسه با سایر آنزیمهای آنتـیاکسیدانتـی از

حساسیت بیشتری برخوردار است .بهطورکلی میتوان گفت
تنش فلزات سنگین ،که در اینجا ترکیب سرب و کادمیوم
مدنظر است ،همراستا با کاهش جوانهزنی و رشد گیاهان،
سیستم آنتیاکسیدانتی آنها را تحریک میکند .با توجه به اثر
کاهشی این فلزات سنگین بر رشد گیاهان ،سیستم دفاعی
گیاه نیز فعال میشود.

جدول  -2مقایسه میانگینهای اثرات ساده تنش سرب و کادمیوم بر برخی از ویژگیهای ذرت
Table 2. Comparison of main means corn attributes affected by lead and cadmium stress condition
آنزیم
کاتاالز
Catalase
enzyme
)(IU. g FW-1

آنزیم
آلفا آمیالز
α-Amylases
enzyme
)(IU. g FW-1

فعالیت آنزیم
فسفاتاز
Phosphatase
activities
)(IU. g FW-1

وزن خشک
ریشه چه
Radicle dry
weight
)(gr

وزن خشک
ساقه چه
Plumule
dryWeight
)(gr

سرعت
جوانه زنی
Germination
rate
)(Seed per day

درصد
جوانه زنی
Germination
percentage

2.3e
2.9d
3.2c
4.1b
4.5a

5.1a
4.9b
4.9b
4.4c
4.2c

3.8a
3.3b
2.4c
1.8d
1.1e

0.53a
0.47b
0.39c
0.39c
0.37c

0.36a
0.35a
0.30b
0.27c
0.24d

7.7a
7.9a
7.0b
6.2c
6.1c

78a
77a
69b
62c
65bc

تیمار
Treatment

)(%

78a
74ab
70bc
64c
65c

میزان سرب
Lead
concentration
0
10
40
70
100
میزان کادمیوم
Cadmium
concentration
0
10
40
70
100

7.7a
0.37a
0.51a
3.06a
5.6a
3.1c
7.5a
0.33b
0.49a
2.90a
5.3a
3.2c
b
c
b
b
b
7.0
0.30
0.44
2.60
4.6
3.5b
6.4c
0.28d
0.37c
2.10c
4.1c
3.7a
e
c
c
c
6.3c
0.25
0.35
1.90
4.2
3.8a
میانگینهای داده شده در ستون که دارای حروف مشترک میباشند ،تفاوتشان از نظر آماری در سطح پنج درصد دانکن معنیدار نیست
Treatment means followed by the same letter within each common are not significantly different (P < 0.05) according to Duncan’s
Multiple Range test

 70میکرومول در لیتر کادمیوم بههمراه  100میکرومول در
لیتر سرب ترتیب  76و  79بود .برای آنزیـم کاتـاالز در غلظت

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد که افزایش غلظت سرب و کادمیوم تا
 100میکرومول در لیتر بر کاهش فعالیت آنزیمهای آمیالز،
فسفاتاز و کاتاالز گیاهچه ذرت تاثیر معنیداری دارند.
همچنین این کاهش تحت تاثیر وجود همزمان این عناصر
افزایش نشان داد که نشان از تاثیر منفی بیشتر این عناصر
زمانی که در کنار هم قراردارند ،میباشد .در غلظت 100
میکرومول در لیتر کادمیوم بههمراه غلظتهای  100و 70
میکرومول سرب بهترتیب کاهش  44و  40درصدی در
فعالیت آنزیم آمیالز رخ داد .این کاهش در غلظتهای  40و

 100میکرومول کادمیوم بههمراه غلظتهای  100و 70
میکرومول سرب بهترتیب کاهش  54و  50درصدی رخ داد.
همانطور مشاهده در بین آنزیمها تحت اثر متقابل دو عنصر،
بیـشترین درصـد کاهش برای آنزیـم فسفاتاز ( 79درصد)
میباشد .با توجه به افت شدیدتر مقدار آنزیم فسفاتاز تحت
تاثیر سرب و کادمیوم ،به نظر میرسد ،این آنزیم از حساسیت
بیشتری برخوردار است .بهطورکلی نتایج نشان داد تمامی
صفتهای مورد بـررسـی گیـاهچـه ذرت (درصد جوانهزنی،
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کاهش وزن خشک ریشهچه تحت کادمیوم و سرب بهترتیب
 43و  31درصد بـود .همانطور مشاهده شد که همانند صفت
سرعت جوانهزنی ،نتایج حاکی از تاثیر منفی بیشتر
کادمیوم بر صفت وزن خشک ساقهچه و ریشهچه ذرت نسبت
به سرب میباشد .با توجه به موارد فوق وجود این عناصر
سنگین میتوانند در سبزشدن و رشد گیاه ذرت اخالل وارد
کنند و در محیطهای کشاورزی منجر به خسارت در امر تولید
این محصول استراتژیک شوند.

سرعت جوانهزنی ،وزن خشک ساقهچه و ریشهچه) تحت
تاثیر عناصر کادمیوم و سرب کاهش معنیداری داشتند .برای
نمونه ،افزایش غلظت تا  100میکرومول در لیتر کادمیوم و
سرب باعث کاهش  16درصدی صفت درصد جوانهزنی ذرت
شدند و همچنین با افزایش تا غلظت  100میکرومول بر لیتر
کادمیوم و سرب از سرعت جوانهزنی ذرت  20و  18درصد
کاسته شد .وزن خشک ساقهچه ذرت تحت تاثیر غلظت
کادمیوم و سرب بهترتیب  32و  33درصد کاهش یافت.

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش سرب و کادمیوم بر برخی از ویژگیهای ذرت
Table 3. Interaction between lead and cadmium stress condition on some attributes of corn
آنزیم کاتاالز

آنزیم آمیالز

آنزیم فسفاتاز

وزن خشک ریشهچه

سرعت جوانهزنی

کادمیوم

سرب

Catalase enzyme
)(IU. g FW-1

α-Amylases
)(IU. g FW-1

Phosphatase
)(IU. g FW-1

R. D.W
)(g

rate.G

2.0m

5.9a

4.3a

0.66a

)(Seed per day
8.92a

Cadmium
concentration

Lead
concentration

0

0

2.1m

5.7abc

4.4a

0.51a

8.55a

10

b

a

b

7.42

40

0.46b

7.09b

70

b

c

2.2m

de

2.4kl

4.4hi

3.4c

2.5k

kjl

d

2.3kl

5.2
4.0

5.8a

2.7j

abc

5.7

2.9i

fgh

4.8

3.0i
3.2gh
3.3gh
3.0i
3.1hi
3.4gh
3.6f

4.5hi
klm

3.8

5.8ab
bcd

5.5

4.7fgh
l

3.9

3.5mn

3.4fg

cd

5.4

3.9e

ef

5.0

4.3d

4.1ijk

4.6c

lm

4.7bc

3.7

3.5mn

3.8e

efg

4.3d

4.6gh

4.8ab
4.9ab
4.9a

ij

4.9
4.2

3.8lm
n

3.3

4.1
2.9

0.53

6.81

100

3.8b

0.60a

8.89a

0

b

3.9

a

a

c

3.5

3.0d
fg

2.4

0.43
0.53

a

0.50

8.43

a

10

8.53

40

0.39c

7.27b

70

c

c

6.78

100

3.3c

0.49ab

7.65a

0

e

ab

a

2.7

0.36

8.12

10

0.39c

6.96b

40

1.8

c

c

6.30

70

1.8i

0.32c

6.26c

100

h

b

0.46

c

6.51

2.2

b

0.42

c

6.10

10

1.9i

0.39c

6.22c

40

c

c

6.15

70

0.30c

6.14c

100

b

c

2.5ef
i

2.2

gh

kl

1.3

1.2jk
j

1.5

0.48
0.33

0.33

0

6.70

0

1.8jk

0.42b

6.39c

10

m

c

c

6.07

40

0.36c

5.82d

70

c

d

1.3

1.0elm
m

0.9

0.44
0.39
0.34

5.68

10

40

70

100

100

میانگینهای داده شده در ستون که دارای حروف مشترک میباشند ،تفاوتشان از نظر آماری در سطح پنج درصد دانکن معنیدار نیست.
Treatment means followed by the same letter within each common are not significantly different (P < 0.05) according to Duncan’s
Multiple Range test
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