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Abstract
Cadmium (Cd) is an environmentally polluting metal that has a negative effect on plant
growth and yield. In this study, to understand the role of salicylic acid (SA) in
alleviating cadmium toxicity in Sage (Salvia officinalis L.), the changes of biochemical
and physiological indexes in Sage seedlings exposed to 0, 100, 200 or 300 ppm Cd with
or without 0.1, 0.5 and 1 mM SA for 30 days was investigated. The results showed that
Cd treatment reduced the growth, photosynthetic pigments, soluble sugars and activity
of catalase and peroxidase enzymes, while increased proline content, phenolic
compounds, MDA and H2O2 . However, SA pre-treatment improved the growth and
increased content of photosynthetic pigments, proline, soluble sugars and phenolic
compounds at all levels of cadmium. Furthermore, SA pretreatment increased the
activity of antioxidant enzymes catalase and peroxidase, and reduced MDA and H 2O2,
which reduced the cadmium-induced oxidative stress and, consequently, increased Sage
tolerance to cadmium. According to our results, it seems SA might regulate the
antioxidant defense activities, increase osmolyte and secondary metabolite compound in
Cd-treated Sage, thereby improving growth and tolerance of Sage to Cd stress.
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نقش پیشتیمار سالیسیلیک اسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه
مریمگلی )(Salvia officinalis L.
3

مهیار گرامی ،*1اباذر قربانی ،2سمیه کريمی
 1مؤسسة آموزش عالی سنا ،ساری ،ايران

 2گروه زيستشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران
 3مؤسسة آموزش عالی سنا ،ساری ،ايران

چکیده
کادمیوم فلز آاليندة محیطی و دارای آثار منفی بر رشدد و عملکدرد گیداه اسدت در پدحوهر باادر بدرای
بررسدی نقدر سالیسدیلیکاسدید بدر کداهر سدمیت کدادمیوم در گیداه مدريمگلدی ،تیییدراب بیوشددیمیايی و
فیزيولوژيکی گیاهچههای مريم گلی تیمارشده با غلظتهای مختلد کدادمیومکلريدد صصدفر 200 ،100 ،و
 300پیپی ام کادمیوم) و سالیسیلیکاسید صصفر 0/5 ،0/1 ،و  1میلیموالر) ارزيابی شد نتداي نشدان دادندد
تیمار کادمیوم باعث کاهر رشد ،محتوای رنگیزههدای فتوسدنتزی ،قنددهای محلدول و فتالیدت آندزيمهدای
کاتاالز و پراکسیداز و افزاير محتوای پرولین ،ترکیبداب فنولیدک ،مدالوندیآلدئیدد و پراکسدیدهیددروژن
می شود؛ باوجوداين ،پیرتیمار سالیسیلیک اسید باعث بهبود رشد و افزاير محتوای رنگیزههای فتوسنتزی،
پرولین ،قندهای محلول و ترکیباب فنولیک در تمام سطوح کادمیوم میشدود سالیسدیلیکاسدید بدا افدزاير
فتالیت آنزيمهای آنتیاکسیدان کاتاالز و پراکسیداز و کاهر مالوندیآلدئید و پراکسدیدهیددروژن باعدث
کاهر تنر اکسیداتیوی باصل از سمیت کادمیوم و افزاير تحمل گیاه به تنر کدادمیوم مدیشدود نتداي
پحوهر باار نشان دادند پیرتیمار سالیسیلیک اسید ممکن است با بهبود سیستم آنتیاکسیدانی و افدزاير
ترکیباب اسمولیت و متابولیتهای ثانويه در گیاهان در مترض تدنر کدادمیوم باعدث افدزاير تحمدل گیداه
نسبت به سمیت کادمیوم شود
واژههای کلیدی :سالیسیلیکاسید ،تنر کادمیوم ،مريمگلی ،آنزيم آنتیاکسیدان
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مقدمه
سالیسیلیکاسید تنظیم کنندة رشد گیاهی با

غلظتهای  200 ،100و  1000میکروموالر کادمیوم

ماهیت فنلی و دارای نقر مهمی در تنظیم تتدادی

باعث کاهر وزن خشک ريشه و اندام هوايی

از فرايندهای فیزيولوژيک و بفاظت گیاهان در
برابر تنرهای زيستی است سالیسیلیک اسید با اثر

می شود و انباشت کادمیوم در ريشههای گندم را

و  El-Gamalص ) 2010گزارش کردند تیمار

افزاير میدهد

بر آنزيم های آنتیاکسیدان و متابولیتهايی مانند

مريمگلی ) (Salvia officinalis L.گیاهی

آسکوربیک اسید و گلوتاتیون آثار ناشی از

چندساله و علفی است که منشأ آن نوابی شمالی

تنر های خشکی ،گرما ،شوری ،فلزهای سنگین و

مديترانه و شمال آفريقا گزارش شده است اين

بیماریهای گیاهی را کاهر میدهد
) Kawano (Choudhury and Panda, 2004و

گیاه از راستة لبگلیها و تیرة نتناعیان است و
توژان ص  35تا  60درصد) ،سینئول ،بورنئول و

 Mutoص )2000در مطالتة خود نشان دادند اين

بوربورنئولاستاب ترکیباب اصلی اسانس آن را

ترکیب در گیاه تنباکو به افزاير غلظت کلسیم
سیتوزولی صمؤثر به شکل پیامبر ثانويه در پاسخهای

تشکیل میدهند ) (Omid Beigi, 2005مريمگلی
بهشکل چاشنی و طتم دهنده در صنايع غذايی و

فیزيولوژيک) منجر میشود  Gharibص )2007نشان

گلهای آن برای تهیة نوعی دمنوش مانند چای

داد پرولین آزاد القا شونده توسط سالیسیلیک اسید

استفاده می شود اين گیاه اداسپاسم ،ادقابض،

غشاها و پروتئینها را در برابر آثار مضر يونهای

ادعفونی کننده ،آنتیبیوتیک ،آرامبخر ،محرک

کانی در ريحان و مرزنگوش محافظت می کند

کبد و بهبوددهندة عمل هضم است که اين خواص

کادمیوم يک فلز آاليندة محیطی است که در

در صنايع دارويی بسیار کاربرد دارند (Eidi et al.,

محیط منتشر می شود و منابع گوناگونی شامل

) 2005باتوجه به اهمیت گیاه مريمگلی به عنوان
گیاهی دارويی و نقر مثبت سالیسیلیک اسید در

آالينده را افزاير می دهند اگرچه کادمیوم برای

افزاير تحمل گیاهان نسبت به تنر ها ،در پحوهر

رشد گیاهان اروری نیست ،ريشة گیاهان آن را
بهآسانی جذب می کند و اين عنصر سبب تنر

باار تأثیر غلظتهای مختل سالیسیلیک اسید در
تحمل گیاه نسبت به غلظت های مختل کادمیوم

اکسیداتیو می شود کادمیوم تیییراب ساختاری،

بررسی شد

صنايع ،فااالب شهری و مواد سوختی غلظت اين

بیوشیمیايی ،فیزيولوژيکی و ريخت شناسی بسیاری
را القا میکند؛ بنابراين به شدب بر تولید زيتوده
تأثیر میگذارد و سرانجام موجب مرگ گیاه

مواد روشها
پحوهر باار طی سال  1395- 96در گلخانة

می شود غلظت بحرانی کادمیوم در خاک  3تا 8

مؤسسة آموزش عالی سنا بهشکل فاکتوريل در

پیپیام گزارش شده است بررسی آلودگی اراای

قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام شد

زراعی کشور نشان می دهد مقدار کادمیوم در

فاکتور اول چهار سطح کادمیوم صصفر200 ،100 ،

بخشی ا ز اراای آلودة استان های گیالن ،زنجان،

و  300پیپیام( و فاکتور دوم محلولپاشی

اصفهان و چهارمحالوبختیاری بهترتیب ،1/9

سالیسیلیکاسید در چهار سطح صصفر 0/5 ،0/1 ،و

 2610/4 ،89/4 ،180/5میلی گرم بر کیلوگرم خاک

 1میلی موالر) بود بذرهای گیاه مريمگلی پساز

است )Moussa (Torabian and Mahjori, 2002

جوانهزنی ،درگلدانهای پالستیکی صقطر 12
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سانتی متر و ارتفاع  10سانتی متر) با بستر باوی

بدا  3میلدیلیتدر تدریکلدرواسدتیکاسددید )0/1 (TCA

پیت موس و پرلیت کشت شدند؛ سپس بهمدب

درصدددد سدددايیده و بدددهمددددب  15دقیقددده در 12000

چهار هفته در اتاق کشتی با دورة نوری  16ساعت

دوردردقیقه سانتريفیوژ شد  0/5میلی لیتدر از عصدارة

روشنايی و  8ساعت تاريکی و دمای  25درجة
سانتی گراد نگهداری و با محلول غذايی هوگلند

رويی به  0/5میلی لیتر بافر فسفاب صبا اسدیديتة  )7و 1
میلددیلیتددر يديدپتاسددیم ) 1 (KIمددوالر ااددافه شددد

تیذيه شدند تیمار سالیسیلیک اسید با اسپری روی

جددذب در طددول مددوج  390نددانومتر خوانددده و بددا

برگ گیاه و در دو مربله با فاصلة زمانی  5روز
انجام و تیمار شاهد با آب مقطر اسپری شد پساز

اريب خاموشی  0/28بر بسب میکرومول بدر گدرم
وزن تر محاسبه شد

مربلة دوم اسپری سالیسیلیک اسید ،تیمار

میددزان مددالوندیآلدئیددد طبدددق روش  Heathو

غلظتهای صفر 200 ،100 ،و  300پیپیام

 Packerص )1968تتیدین شدد؛ بدهايدنترتیدب کدده 0/2

کادمیوم صبا ااافهکردن کادمیومکلريد به محلول

گددددرم بافددددت تددددازة برگددددی در  3میلددددیلیتددددر

هوگلند) اعمال شد و گلدانها بر بسب نیاز آبیاری
شدند نمونهبرداری  30روز پس از اعمال تیمار

تدددریکلدددرواسدددتیکاسدددید ) 0/1 (TCAدرصدددد
عصددددارهگیددددری شددددد و سددددپس  1میلددددیلیتددددر

کادمیوم انجام شد و صفتهای ريختشناسی مانند

تیوبدداربیتوريددکاسددید ) 0/5 (TBAدرصددد بدده 1

ارتفاع و طول ريشه گیاه با خطکر اندازهگیری
شدند سطح برگ هر گیاه با دستگاه Leaf Area

میلی لیتر عصارة صافشده ااافه شد و بدهمددب 30
دقیقه در بمام آب گرم  100درجة سانتیگراد قدرار

 Meterاندازه گیری شد برای تتیین وزن خشک

گرفددت پددساز سددردشدددن نموندده ،جددذب در طددول

ريشه و اندام هوايی ،نمونهها بهمدب  72ساعت در
دمای  75درجة سانتی گراد قرار گرفتند و سپس

مدوجهددای  532و  600ندانومتر خوانددده و بدا اددريب
خاموشی  155بر بسب میکرومول بدر گدرم وزن تدر

وزن شدند نمونه های ديگر برای اندازهگیری

محاسبه شد

شاخصهای بیوشیمیايی در دمای منفی  70درجة
سانتی گراد نگهداری شدند

پرولین و قندهای محلدو ::بدرای انددازهگیدری
پرولین آزاد و قندهای محلول کل از عصدارة الکلدی

اندازه گیری کلروفیل های  aو  bو کاروتنوئید:

برگ و ريشه استفاده شد میدزان پدرولین بدا خوانددن

میدددددزان رنگیدددددزههدددددای فتوسدددددنتزی بددددده روش

جددذب واکددنر نددینهیدددرين در طددول مددوج 515

 Lichtenthalerص )1987محاسددبه شددد؛ مطددابق ايددن

نددددانومتر طبددددق روش  Batesو همکدددداران ص)1973

روش 0/5 ،گدددرم بافدددت تدددازة بدددرگ وزن شدددد و
رنگیزهها با استون  80درصد استخراج شدند پدساز

محاسددبه شددد بددرای محاسددبة قندددهای محلددول0/1 ،
میلددیلیتددر عصددارة الکلددی بدده  3میلددیلیتددر آنتددرون

صاف کردن عصاره با کاغذ صافی ،جدذب در طدول

تازهآمادهشده ص 200میلیگرم آنتدرون بدهاادافة 100

مدددوجهدددای  645 ،470و  663ندددانومتر بدددا دسدددتگاه
اسپکتروفتومتر خوانده و میزان رنگیدزه هدا بدر بسدب

میلی لیتر سولفوريک اسید ) )(w:wاادافه و بدهمددب
 10دقیقده در بمددام آب گددرم قددرار گرفددت؛ سددپس،

میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه شد

میددزان جددذب نموندده در طددول مددوج  625نددانومتر

اندددازهگیددری  H2O2و  :MDAمحتددوای H2O2

خوانده شد )(Irigoyen et al., 1992

بددرگ طبددق روش  Velikovaو همکدداران ص)2000

آنتوسیانین کل :برای سنجر میدزان آنتوسدیانین

تتیین شد؛ به اين منظور 0/2 ،گرم بافت تدازة برگدی

کددل ،مقدددار  0/02گددرم بافددت خشددک بددرگ بددا 4
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میلی لیتر محلول کلريددريک اسدید  1درصدد متدانول

طول موج  506نانومتر خوانده شد مقددار فالونوئیدد

سددايیده و محلددول باصددل بددهمدددب  24سدداعت در

کددل از روی منحنددی اسددتاندارد کدداتچین بددر بسددب

يخچال نگهداری شدد؛ سدپس ،محلدول بدهمددب 10

میلیگرم کاتچین در گرم بافت تر بیان شد

دقیقدده در  13000دوردردقیقدده سددانتريفیوژ و جددذب

آنزیم های آنتی اکسیدان و پدروتیین محلدو::

محلول رويی در طول موجهدای  530و  657ندانومتر

برای تهیدة عصدارة آنزيمدی ،مقددار  0/5گدرم بافدت

خوانده شد کلريدريک اسید  1درصد متانول شداهد

تازة برگ با  2میلیلیتدر بدافر فسدفاب  0/1مدوالر صبدا

در نظر گرفته شد )(Mita et al., 1997

اسیديتة  )6/8هموژن و بهمدب  15دقیقده در 13000

فعالیددت در ددد مرددار رادیکددا :آزاد 2 :DPPH

دوردردقیقه و دمای  4درجة سدانتیگدراد سدانتريفیوژ

میلی لیتر محلدول متدانولی  0/004درصدد  2و  -2دی
فنیددل پیکريددل هیدددرازيل ) (DPPHبدده عصددارههددای

شد فاز رويدی بدرای انددازهگیدری فتالیدت کاتداالز،
پراکسیداز و پدروتئین محلدول اسدتفاده شدد فتالیدت

گیاهی ااافه شد محلدول شداهد شدامل  2میلدیلیتدر

کاتددددداالز بددددده روش  Cakmakو  Horestص(1991

 DPPHو  2میلی لیتر متانول بود محلولهدا بدهمددب

اندازه گیری شد طبق تتريد  ،يدک وابدد کاتداالز

 30دقیقه در تداريکی و دمدای اتداق انکوبده شددند و

مقدددار آنزيمددی اسددت کدده موجددب تجزيددة يددک

سددپس ،جددذب آنهددا در  517نددانومتر در مقايسدده بددا

میکرومول  H2O2طی مدب يک دقیقه در دمدای 25

شداهد متدانول خواندده شدد (Miliauskas et al.,

درجددة سددانتیگددراد شددود؛ بنددابراين محلددول واکددنر

)2004

بدداوی  0/5میلددیلیتددر  10 H2O2میلددیمددوالر2/5 ،

فنل و فالونوئید کل :فندل کدل بده روش Folin-

میلی لیتر بافر فسفابسديم  25میلی موالر صبا اسدیديتة

 Ciocalteuارزيدابی شدد )(Meyers et al., 2003؛

 )6/8و  100میکرولیتر عصارة آنزيمی بدود واکدنر

در اين روش ،عصارة متانولی اسدتخراجشدده بدا 125
میکرولیتدر متددرف فدولین  10درصددد مخلدود شددد و

با شروع تجزية  H2O2در محدیط آغداز شدد و میدزان
کدداهر جددذب در طددول زمددان در طددول مددوج 240

پساز  5دقیقه در دمای  35درجدة سدانتیگدراد100 ،

ندددانومتر خواندددده شدددد سدددنجر فتالیدددت آندددزيم

میکرولیتر محلدول  7درصدد بیکربندابسدديم بده آن
ااافه شدد پدساز  120دقیقده نگهدداری در شدرايط

پراکسدددیداز بددده روش  Hegarو همکددداران ص)1996
انجام شد و مترف الزم برای اين سدنجر گايداکول

بدون نور ،مقدار جذب محلدول در طدول مدوج 765

بود  2میلی لیتر بافر فسفابپتاسیم  60میلیمدوالر صبدا

نانومتر خوانده شد مقددار فندل کدل از روی منحندی
اسدددتاندارد گالیدددکاسدددید بدددر بسدددب میلدددیگدددرم

اسیديتة  0/5 ،)6/1میلیلیتر گاياکول  28میلدیمدوالر
و  0/5میلدددیلیتدددر  5 H2O2میلدددیمدددوالر بددده 100

گالیکاسید در گرم بافت تازه بیان شد
مقدددار فالونوئیددد کددل بدده روش کددالریمتددری

میکرولیتر عصارة آنزيمی ااافه و جذب محلدول در
طدددول مدددوج  470ندددانومتر خواندددده شدددد بدددرای

آلومینیددومکلريددد اندددازهگیددری شددد (Du et al.,

اندددازهگیددری پددروتئین از روش  Bradfordص)1976

)2009؛ ابتددددددا بددددده  150میکرولیتدددددر عصدددددارة
استخراجشدده بدهترتیدب  1700میکرولیتدر اتدانول 30

اسددتفاده شددد جددذب نمونددههددا در طددول مددوج 595
نانومتر خوانده و منحنی رگرسیون رسم شد

درصد 150 ،میکرولیتر نیتريتسديم  0/5میلیمدوالر

محاسبه های آمداری :تجزيدة آمداری دادههدا بدا

و  150میکرولیتددر آلومینیددومکلريددد  0/3میلددیمددوالر

نرم افزار  SASو مقايسة میدانگینهدا بدا آزمدون LSD

ااافه شد پساز  10تدا  15دقیقده ،میدزان جدذب در

در سطح  5درصد انجام شد
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سددطوح کددادمیوم صددفتهددای يادشددده را بددهطددور

فت های ریختشناسی :نتاي تجزيه واريدانس

متناداری افزاير داد؛ بدهطدوری کده بیشدترين میدزان

صددفتهددای ريخددتشناسددی نشددان دادنددد اثددر تیمددار

ارتفددداع و طدددول ريشددده در غلظدددت  1میلدددیمدددوالر

کددادمیوم ،سالیسددیلیکاسددید و اثددر متقابددل تیمارهددا

سالیسددیلیکاسدددید ثبدددت شددد صشدددکل  )1مقايسدددة

روی تمددام صددفتهددای ريخددتشناسددی در سددطح 1

میانگین سه صفت وزن خشدک ريشده ،انددام هدوايی

درصددد متنددادار اسددت صجدددول  )1نتدداي مقايسددة

و سطح برگ نشان داد افدزاير غلظدت کدادمیوم بدا

میدانگین نشددان دادندد ارتفدداع گیداه و طددول ريشده بددا

کاهر متنادار تمام صفت ها نسدبت بده تیمدار شداهد

افزاير غلظدت کدادمیوم بدهطدور متنداداری کداهر

همراه است؛ هرچندد تیمدار سالیسدیلیک اسدید باعدث

می يابند؛ بهطوری که کمتدرين میدزان ارتفداع و طدول

بهبود صفت های يادشده در شرايط سدمیت کدادمیوم

ريشدده در غلظددت  300پددیپددیام کددادمیوم مشدداهده

میشود صشکلهای  2و )3

مددیشددود اسددپریکددردن سالیسددیلیکاسددید در تمددام
جدول  - 1تجزيه واريانس صفتهای ريختشناسی در شرايط تنر کادمیوم و سالیسیلیکاسید در گیاه مريمگلی
ارتفاع
کادمیوم
سالیسیلیکاسید
کادمیوم×سالیسیلیکاسید
خطا

سطح برگ

**59/4

**

**

**

13/2

**

وزن خشک ريشه
**

4043
405

**

8/5

59

1/07

13/07

وزن خشک اندام هوايی

0/005

**

0/0007

**

0/0001

0/000009

**

0/024

**

0/003

**

0/0004

0/0001

طول ريشه
**

0/47

**

0/07

**

0/013

0/004

* و ** بهترتیب متنادار در سطح  1درصد و  5درصد هستند

B
شکل  - 1مقايسة میانگین ارتفاع ) (Aو طول ريشه ) (Bگیاه مدريمگلدی در سدطوح مختلد

A
کدادمیوم ) (Cdو سالیسدیلیکاسدید )(SA

مقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونهدا در هدر نمدودار بداهم مقايسده شددهاندد و بدروف متفداوب در هدر سدتون
بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد است
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شکل  - 2مقايسة میانگین صفت سطح برگ گیاه مريمگلی در سطوح مختل

کادمیوم ) (Cdو سالیسیلیکاسید ) (SAمقادير میدانگین

 5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونها در هر نمودار باهم مقايسه شدهاند و بروف متفاوب در هر ستون بیانکننددة متنداداربودن
اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد است

A

B
شکل  - 3مقايسة میانگین وزن خشک اندام هوايی ) (Aو ريشه ) (Bگیاه مريمگلی در سطوح مختل

کادمیوم ) (Cdو سالیسیلیکاسید

) (SAمقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونها در هر نمودار باهم مقايسه شدهاند و بروف متفاوب در هدر سدتون
بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد است

رنگیدزههددای فتوسدنتزی و آنتوسددیانین :تجزيدده

مددیشددود اسددپری برگددی سالیسددیلیکاسددید باعددث

واريانس رنگیزه هدای فتوسدنتزی و آنتوسدیانین نشدان

افدددزاير متندددادار صدددفتهدددای يادشدددده در تمدددام

داد تیمار کادمیوم ،سالیسیلیکاسید و اثر متقابل آنهدا

غلظددتهددای کددادمیوم شددد؛ بددهطددوریکدده تیمددار 1

روی صفت های يادشده تدأثیر متنداداری در سدطح 1

میلی موالر باعث افزاير محتوای کلروفیدلهدای  aو

درصد دارد صجدول  )2مقايسة میانگین صدفتهدای

 ،bکاروتنوئید و آنتوسیانین بهترتیب بده میدزان ،39/7

يادشددده نشددان داد کددادمیوم باعددث کدداهر متنددادار

 36/2 ،16/5و  44/9درصد نسدبت بده تیمدار غلظدت

رنگیددزههددای فتوسددنتزی و آنتوسددیانین مددیشددود و

 300پیپی ام کادمیوم بهتنهايی شدد صشدکلهدای  4و

بیشدترين کدداهر در غلظدت  300پددیپدیام مشدداهده

)5
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جدول  - 2تجزيه واريانس صفتهای رنگیزههای فتوسنتزی ،آنتوسیانین ،پرولین ،قندهای محلول ،فنل و فالونوئید کل در شرايط تنر
کادمیوم و سالیسیلیکاسید در گیاه مريمگلی

کادمیوم

کلروفیل a

کلروفیل b

کاروتنوئید

آنتوسیانین

پرولین

**1/9

**0/03

**0/02

**0/012

**312

**57

**

6/7

**

**

1/4

سالیسیلیکاسید

**

0/14

کادمیوم×سالیسیلیکاسید

**

0/03

خطا

قند

0/001

**
**

0/008

0/0008

0/0002

**
**

0/002

0/0005

0/00005

**

0/0007

**

0/0002

0/000003

0/0048

محلول

**

3/1

0/24

0/018

فنل کل

فالونوئید

**280

**56

**

**

1/2

**

0/2

3/3

**

1

0/0042

0/0038

* و ** بهترتیب متنادار در سطح  1درصد و  5درصد هستند

A

B
شکل  - 4مقايسة میانگین محتوای رنگیزههای فتوسنتزی گیاه مريمگلی در سدطوح مختلد

کدادمیوم ) (Cdو سالیسدیلیکاسدید )(SA

مقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونهدا در هدر نمدودار بداهم مقايسده شددهاندد و بدروف متفداوب در هدر سدتون
بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند

B
شکل  - 5مقايسة میانگین محتوای کاروتنوئید ) (Aو آنتوسیانین ) (Bگیاه مريمگلی در سطوح مختل

A
کادمیوم ) (Cdو سالیسیلیکاسید

) (SAمقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونها در هر نمودار باهم مقايسه شدهاند و بروف متفاوب در هدر سدتون
بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند
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پددرولین و قندددهای محلددو ::تجزيدده واريددانس

کادمیوم بهترتیب بدا  105/5و  61/9درصدد افدزاير

نشددان داد تیمددار کددادمیوم ،سالیسددیلیکاسددید و اثددر

نسددددبت بدددده تیمددددار شدددداهد صبدددددون کددددادمیوم و

متقابل آنها روی محتوای پدرولین و قنددهای محلدول

سالیسیلیک اسید) ثبدت شدد تیمدار سالیسدیلیکاسدید

بددرگ گیدداه مددريمگلددی تددأثیر متندداداری در سددطح 1

باعث افزاير بیشدتر فندل و فالونوئیدد کدل در تمدام

درصددد دارد صجدددول  )2مقايسددة میددانگین محتددوای

سطوح کادمیوم شد و بیشترين افزاير محتدوای فندل

پددرولین نشددان داد تیمددار کددادمیوم باعددث افددزاير

و فالونوئیدد کدل بدهترتیدب در غلظدتهدای  1و 0/5

متنادار پرولین میشدود و بیشدترين افدزاير محتدوای

میلدددیمدددوالر سالیسدددیلیکاسدددید بدددا  135/5و 87/7

پرولین در غلظدت  300پدیپدیام مشداهده مدیشدود

درصد افزاير نسدبت بده تیمدار شداهد مشداهده شدد

تیمار سالیسیلیک اسید باعدث افدزاير بیشدتر پدرولین

صشکلهای  6Cو )6D

در تمام سطوح کادمیوم شدد؛ بدهطدوریکده تیمدار 1

محتوای  H2O2 ،MDAو  :DPPHتجزيه واريدانس

میلددیمددوالر سالیسددیلیکاسددید در غلظددتهددای ،100

صددفتهددای  H2O2 ،MDAو  DPPHنشددان داد اثددر

 200و  300پددیپددیام کددادمیوم بددهترتیددب باعددث

تیمارهدای کددادمیوم ،سالیسدیلیکاسددید و اثدر متقابددل

افدزاير  26/4 ،23/8و  30/9درصددد پدرولین نسددبت

آنهددا بددر صددفتهددای يادشددده در سددطح  1درصددد

به تیمار کادمیوم بهتنهايی شدد صشدکل  )6Aمقايسدة

متنددادار اسددت صجدددول  )3مقايسددة میددانگین میددزان

میانگین قنددهای محلدول بدرگ نیدز نشدان داد تیمدار

 MDAو  H2O2نشان داد میزان صدفتهدای يادشدده

کادمیوم باعث کداهر قنددهای محلدول مدیشدود و

با افزاير غلظت کادمیوم بهطدور متنداداری افدزاير

میددزان کدداهر قندددهای محلددول بددا افددزاير غلظددت

می يابد؛ بهطوری که بیشدترين افدزاير میدزان MDA

کددددادمیوم افددددزاير مددددیيابددددد اسددددپری برگددددی

و  H2O2در غلظت  300پیپدیام کدادمیوم بدهترتیدب

سالیسددیلیکاسددید باعددث افددزاير میددزان قندددهای

با  206/2و  145/5درصد افزاير اندازهگیدری شدد

محلول در تمام سطوح کادمیوم شد کده تدأثیر مثبدت

تیمار سالیسیلیک اسید باعث کداهر متندادار MDA

ايدن ترکیددب بددر محتدوای قندددهای محلددول بددرگ را

و  H2O2در تمددام سددطوح کددادمیوم شددد و بیشددترين

نشان میدهد صشکل )6B

میدددددزان کددددداهر در غلظدددددت  1میلدددددیمدددددوالر

محتوای فنل و فالونوئید کل :تجزيده واريدانس

سالیسددیلیکاسددید مشدداهده شددد صشددکلهددای  7Aو

نشددان داد تیمددار کددادمیوم ،سالیسددیلیکاسددید و اثددر

 )7Bمقايسة میانگین  DPPHنشان داد درصدد مهدار

متقابل آنها روی محتوای فنل و فالونوئید کدل تدأثیر

راديکددال آزاد بددا افددزاير سددطوح سالیسددیلیکاسددید

متنددداداری در سدددطح  1درصدددد دارد صجددددول )2

وکددادمیوم رونددد افزايشددی نشددان مددیدهددد و درصددد

مقايسة میانگین محتدوای فندل و فالونوئیدد نشدان داد

مهار راديکدال آزاد در سدطوح مختلد

کدادمیوم بدا

محتوای فندل و فالونوئیدد بدرگ بدا افدزاير غلظدت

افدزاير غلظدت سالیسددیلیکاسدید افددزاير مدیيابددد

کادمیوم افزاير مدی يابدد و بیشدترين میدزان افدزاير

صشکل )8A

محتدوای فندل و فالونوئیددد در غلظدت  300پدیپددیام
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A

B

C
D
شکل  - 6مقايسة میانگین محتوای پرولین ) ،(Aقندهای محلول ) ،(Bفنل کل ) (Cو فالونوئید کل ) (Dبرگ گیاه مريمگلی در سطوح
مختل

کادمیوم ) (Cdو سالیسیلیکاسید ) (SAمقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونها در هر نمودار باهم مقايسه

شدهاند و بروف متفاوب در هر ستون بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند
جدول  - 3تجزيه واريانس اثر سالیسیلیکاسید و کادمیوم بر برخی صفتهای بیوشیمیايی و آنتیاکسیدانی گیاه مريمگلی
MDA

H2O2

DPHH

پروتئین

کاتاالز

**90

**

**

**

13/3

**

سالیسیلیکاسید

**

2/9

**

**

1/48

کادمیوم×سالیسیلیکاسید

**

1/3

**

0/43

کادمیوم

خطا

0/0024

73

*

4/1

1/9

0/08

1988

**

54/6

**

13/9

0/127

0/0044

1988

**

54

**

13/9

1/17

پراکسیداز
**

13/3

**

1/5

**

0/4

0/58

* و ** بهترتیب متنادار در سطح  1درصد و  5درصد هستند

B
شددکل  - 7مقايسدده میددانگین مددالوندیآلدئیددد ) (Aو پراکسددیدهیدددروژن ) (Bگیدداه مددريمگلددی در سددطوح مختل د

A
کددادمیوم ) (Cdو

سالیسیلیکاسید ) (SAمقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونهدا در هدر نمدودار بداهم مقايسده شددهاندد و بدروف
متفاوب در هر ستون بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند

90

میزان پروتیین محلو ،:فعالیت آنزیمهای کاتاالز

و پراکسیداز :تجزيه واريانس نشان داد اثر تیمار
کادمیوم ،سالیسیلیکاسید و اثر متقابل آنها تأثیر
متناداری بر میزان پروتئین و فتالیت آنزيمهای
کاتاالز و پراکسیداز در سطح  1درصد دارد صجدول
 )3مقايسة میانگین میزان پروتئین محلول برگ گیاه
مريمگلی نشان داد تیمار کادمیوم باعث افزاير میزان
پروتئین محلول نسبت به تیمار شاهد میشود و
بیشترين میزان افزاير در غلظت  200پیپیام
مشاهده میشود تیمار سالیسیلیکاسید باعث افزاير
بیشتر پروتئینهای محلول در سطوح مختل کادمیوم
شد و اين افزاير در غلظت  0/5میلیموالر
سالیسیلیکاسید ثبت شد صشکل  )8Bمقايسة میانگین
فتالیت آنزيم کاتاالز نشان داد تیمار غلظت 100
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پیپیام کادمیوم باعث افزاير متنادار فتالیت آنزيم
کاتاالز نسبت به شاهد میشود اما در غلظت  200و
 300پیپیام بهترتیب با کاهر  8/8و  30/3درصدی
نسبت به شاهد همراه است اسپری سالیسیلیکاسید
در غلظت  100پیپیام کادمیوم باعث کاهر فتالیت
آنزيم کاتاالز و در سطوح  200و  300پیپیام باعث
افزاير فتالیت آنزيم کاتاالز شد بررسی میانگین
فتالیت پراکسیداز نشان داد تیمار غلظت  100پیپیام
کادمیوم باعث افزاير  10/5درصدی اما تیمار
غلظتهای  200و  300پیپیام بهترتیب باعث
کاهر  26/7و  38درصدی نسبت به شاهد میشود
تیمار سالیسیلیکاسید باعث افزاير متنادار فتالیت
پراکسیداز در تمام سطوح کادمیوم شد صشکل )9

B
شکل  - 8مقايسه میانگین  (A) DPPHو پروتئین ) (Bبرگ گیاه مريمگلی در سطوح مختل

A
کادمیوم ) (Cdو سالیسدیلیکاسدید )(SA

مقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونهدا در هدر نمدودار بداهم مقايسده شددهاندد و بدروف متفداوب در هدر سدتون
بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند

B
شکل  - 9مقايسده میدانگین فتالیدت آندزيمهدای کاتداالز ) (Aو پراکسدیداز ) (Bگیداه مدريمگلدی در سدطوح مختلد

A
کدادمیوم ) (Cdو

سالیسیلیکاسید ) (SAمقادير میانگین  5تکرار±انحراف متیار هستند تمام ستونهدا در هدر نمدودار بداهم مقايسده شددهاندد و بدروف
متفاوب در هر ستون بیانکنندة متناداربودن اثر تیمار بر میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد هستند
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بدر رشدد جدو ) (Metwally et al., 2003و بدرن

در مطالتة باار ،تأثیر مثبت غلظتهای مختل

) (Choudhury and Panda, 2004است همچندین

سالیسدیلیکاسددید بددر گیاهدان مددريمگلددی در شددرايط

گزارش شده اسدت پدیرتیمدار سالیسدیلیک اسدید بدا

سمیت کدادمیوم در شدرايط گلخاندهای بررسدی شدد

کاهر میزان جذب کادمیوم باعدث کداهر سدمیت

نتاي نشدان دادندد تمدام صدفتهدای ريخدتشناسدی

کادمیوم در گیاه میشود )(Gondor et al., 2016

مطالته شده صارتفاع گیاه ،طدول ريشده ،سدطح بدرگ،

نتداي نشدان دادنددد در شدرايط سدمیت کددادمیوم،

وزن خشک ريشه و اندام هوايی) با افدزاير غلظدت

میزان پرولین افزاير و میزان قندهای محلول کاهر

کادمیوم کاهر می يابند ممانتت از رشدد همدراه بدا

می يابد و تیمار اسپری سالیسیلیکاسید باعث افزاير

کاهر رنگیزههای فتوسنتزی باصل سمیت کادمیوم

دو ترکیب يادشده در تمام سطوح کادمیوم میشدود

است ممانتت رشد ايجادشده در اثر کدادمیوم ناشدی

پحوهشگران ديگدر نیدز افدزاير تجمدع پدرولین را در

از ممانتت تقسیم سلولی و میزان طويلشدن سلولها

شرايط تیمار کدادمیوم در بدرن

است که عمدتاً به دلیل مهار برگشتناپذير پمپهای

) Panda, 2004و گندم ) (Amani, 2008گدزارش

پروتون مسئول فرايندد رشدد سدلولی ايجداد مدیشدود

کرده اند در پحوهر باار ،تیمار سالیسدیلیکاسدید

) (Liu et al., 2004تأثیر منفی کادمیوم روی رشد

باعددث افددزاير تجمددع پددرولین در گیاهددان شدداهد و

تا اندازهای به علت تأثیر عناصر سنگین بر رنگیزههای

گیاهان تیمارشده با کادمیوم شد که بدا گدزارش El-

فتوسنتزی و میزان فتوسنتز است (Metwally et al.,

 Tayebو همکددداران ص )2006مطابقدددت دارد؛ آنهدددا

) 2003سدددمیت کدددادمیوم باعدددث کددداهر تثبیدددت

گددزارش کددردهانددد سالیسددیلیکاسددید باعددث تجمددع

دی اکسیدکربن و کارايی فتوسنتزی و افزاير تجزيه

پرولین در بخدرهدای مختلد

گیداه آفتدابگردان در

و مهار سنتز کلروفیدل مدیشدود کده در نتیجده باعدث

مقايسه با گیاه شاهد مدیشدود ارتبداد متکدوس بدین

اخددتالل در زنجیددرة انتقددال الکتددرون و تولیددد انددواع

زيتوده و تجمع پدرولین در شدرايط سدمیت کدادمیوم

راديکددالهددای آزاد اکسددیحن مددیشددود (Moussa,

گزارش شده است و نشدان مدی دهدد ايدن اسدمولیت

)2004؛ مشابه با نتاي يادشده ،تیمار کادمیوم باعدث

ممکن است تولید شود تا در رشد گیاه مصرف شدود

کاهر وزن تر و خشک ريشه و انددام هدوايی گیداه

) (Maggio et al., 2002افدزاير میدزان قنددهای

جددو ) (Metwally et al., 2003و کدداهر وزن

محلول در شرايط تیمار سالیسیلیک اسید مطابق نتاي

خشک گیاه لوبیا به میزان  35درصد )(Rady, 2011

 El-Tayebو همکدداران ص )2006اسددت؛ آنهددا نشددان

مدددیشدددود نتددداي نشدددان دادندددد اسدددپری برگدددی

داده اند سالیسیلیکاسید باعث افزاير تجمع قندهای

سالیسیلیک اسید سبب افدزاير چشدمگیر رشدد گیداه

محلددول در سدداقه و بددرگ گیدداه تیمارشددده بددا مددس

قرارگرفتده در شددرايط تدنر کددادمیوم و گیداه شدداهد

می شود کده تدأثیر سالیسدیلیک اسدید روی متابولیسدم

صبدون کادمیوم) می شود که مطابق نتداي اثدر مثبدت

کربوهیدددراب را نشددان مددیدهددد همددانطددور کدده

سالیسیلیک اسید بر کاهر آثار منفی سمیت کادمیوم

کربوهیدارب هدا باعدث محافظدت و ثبداب غشداهای

(Choudhury and
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زيستی می شوند باعث کاهر تولید مالوندیآلدئید

میزان مالوندیآلدئید شد و بیشترين کاهر در تیمار

و بهبدددود غلظدددت پدددرولین و فتالیدددت آندددزيمهدددای

 1میلی موالر مشاهده شد اسیدهای چدرب و لیپیددها

آنتی اکسیدان میشوند کاهر میزان پراکسیداسدیون

بساسیت زيادی به اکسیحن دارند و بهسرعت اکسید

غشددا و پراکسیداسددیون هیدددروژن مشدداهدهشددده در

مدددیشدددوند و ازآنجاکددده غشدددای سدددلولی غشدددايی

گیاهان تیمارشده بدا سالیسدیلیک اسدید ممکدن اسدت

فسددفولیپیدی اسددت ،واکددنر اکسددیحن بددا آن سددبب

به علت افزاير ظرفیت محافظت گیاه در برابدر تدنر

تخريب غشای سلولی و ترشح الکترولیتها به بیرون

اکسیداتیو ايجاد شده در اثدر سدمیت کدادمیوم باشدد

سددلول مددیشددود سالیسددیلیکاسددید بددا پاکسددازی

فالونوئید ها و ترکیباب فنلی در سیتوپالسدم و سدطح

اکسددیحنهددای فتددال باعددث کدداهر اکسیداسددیون

سیتوپالسمی شبکة آندوپالسمی سنتز مدیشدوند و بدا

لیپیدهای غشای سلولی و در نتیجده کداهر محتدوای

فتالیت آنتی اکسیدانی در برابدر تدنرهدای زيسدتی و

مددددالوندیآلدئیددددد بددددرگهددددای تیمارشددددده بددددا

غیرزيسدددتی نقدددر بفددداظتی دارندددد اکسیداسدددیون

سالیسددیلیکاسددید مددیشددود کدداهر آسددیب غشددای

فالونوئیدها در شدرايط تدنر سدبب تولیدد ترکیبداب

سلولی در پاسخ به سالیسیلیک اسید نشاندهندة القای

جاروب کنندة پراکسیدهیدروژن مانند سمیکوئیندون

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی به وسیله سالیسیلیک اسدید

و کوئینونها مدیشدود )(Shakirova et al., 2016

با ازبینبردن راديکالهای آزاد بدهطدور مسدتقیم و يدا

نتاي باار نشدان مدی دهندد تیمدار کدادمیوم باعدث

توسط آنزيمهای آنتیاکسیدانی اسدت کده خسدارب

افددزاير فنددل و فالونوئیددد مددیشددود و پددیرتیمددار

ناشی از اين گونه های فتال را کاهر میدهد و ايدن

سالیسیلیک اسید باعث افزاير بیشتر اين ترکیباب در

بدددا نتددداي  Agamiو  Mohamedص )2013مطابقدددت

تمام سطوح سمیت کادمیوم میشود؛ ايدن امدر نقدر

دارد

مثبددت سالیسددیلیکاسددید را در افددزاير تحمددل گیدداه

اين مواوع به خوبی اثباب شده است که سیسدتم

نسبت به سمیت کادمیوم نشان میدهد نتاي يادشده

آنتی اکسیدانی نقر مهمی در تحمل گیاه به شدرايط

بدددا نتددداي  Agamiو  Mohamedص )2013مطابقدددت

تددنرزا دارد و فتالیددت يددک يددا تتددداد بیشددتری از

دارند

آنزيم های آنتدی اکسدیدان يدا ترکیبداب غیدرآنزيمدی

در مطالتدددة باادددر ،میدددزان مدددالوندیآلدئیدددد،

آنتی اکسیدان در گیاهان قرارگرفته در شدرايط تدنر

پراکسید هیددروژن و درصدد مهدار راديکدال آزاد بدا

افزاير میيابد و باعث افزاير تحمل گیاه بده تدنر

افددزاير غلظددت کددادمیومکلريددد افددزاير يافددت

مددیشدددود ) (Kadioglu et al., 2011آندددزيم

همچنددین تیمددار سالیسددیلیکاسددید سددبب کدداهر

سوپراکسددیدديسددموتاز خددط اول دفدداعی را در برابددر

اکسیداسددیون چربددیهددای غشددای سددلولی و کدداهر

اندواع اکسددیحنهدای فتددال تشددکیل مدیدهددد و بددرای

محتددوای مددالوندیآلدئیددد و پراکسددیدهیدددروژن و

خنثیسدازی  O2-بیداتی اسدت کده همیشده بدا تولیدد

افزاير درصد مهار راديکال آزاد در بدرگهدا شدد

پراکسید هیدروژن همدراه اسدت پراکسدیدهیددروژن

اسدتفاده از سالیسددیلیکاسددید باعدث کدداهر متنددادار

بهآسانی از غشا عبور میکند و سمی اسدت (Foyer

نقر پیرتیمار سالیسیلیک اسید در کاهر سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مريمگلی
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)(Salvia officinalis L.

) et al., 1997کاتدداالز و پراکسددیداز بددا شکسددتن

نشان میدهندد سالیسدیلیک اسدید تنظدیم کننددة رشدد

پراکسدددیدهیددددروژن و تبدددديل آن بددده آب باعدددث

بددالقوه بددرای بهبددود رشددد گیدداه در شددرايط سددمیت

خنثیسازی اين ترکیب سمی میشدوند (Ekmekci

کادمیوم اسدت نتداي پدحوهر باادر تدا بددی در

) et al., 2008در مطالتدة باادر ،تیمدار کدادمیوم

شددناخت نقددر سالیسددلیکاسددید در مقاومددت گیدداه

ص 0/5و  1میلی موالر) باعث کاهر چشمگیر فتالیت

مريمگلی به تنر کادمیوم مفید است

دو آنزيم کاتاالز و پراکسیداز نسبت بده گیداه شداهد
شد؛ دربالی که تیمار سالیسیلیک اسید باعث افزاير

سپاسگزاری

فتالیت آنزيم های يادشده در شرايط سمیت کادمیوم

از بمايددتهددای علمددی و فنددی مؤسسددة آمددوزش

شددد کدده مشددابه نتدداي  Choو  Seoص )2005و  Luو

عالی سنا ساری تشکر و سپاسگزاری میشود.

همکدداران ص )2018اسددت  Guoو همکدداران ص)2007
بیان کردند پدیرتیمدار سالیسدیلیکاسدید بدا افدزاير
آنتی اکسیدان هدای آنزيمدی و غیرآنزيمدی و غلظدت
گلوتاتیون و تیول های غیرپروتئینی که باعدث اتصدال
کددادمیوم بدده گددروه تیددول آنهددا مددیشددود باعددث
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