50  تا41  صفحات،1394  شهریور،1  شامره،سال دوم
نرشیه آب و توسعه پایدار

2015, Vol.2, No.1, Pages 41 to 50
Journal of Water and Sustainable Development

بررسی توان گیاهپاالیی ساقترشک و
ذرت برای حذف آالینده سولفونات
آنرتاکینون

Phytoremediation potential of common
Sorrel (Rumex acetosa) and Corn (Zea myse)
in decomposing synthetic Sulphonated
Anthraquinon
Gh. Taheri

قدیر طاهری

Assistant Professor, Department of Plant Biology, Neyshabur Branch,
Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
E-Mail: ghtaheri2@gmail.com
Received: 7-11-2014
Accepted: 7-9-2015

. واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار گروه زیست شناسی
E-Mail: ghtaheri2@gmail.com
93/8/16 :تاریخ دریافت
94/6/16 :تاریخ پذیرش

چکیده

Abstract
Synthetic sulphonated anthraquinones are the raw materials
used for producing a large palette of synthetic dyes, and
microorganisms have a limited ability to decompose them,
hence they are one of the important environmental pollutants.
In order to study the ability of plants to remove this pollutant
from the environment, corn, as a plant not containing any
natural anthraquinones and common sorrel, as a plant
containing natural anthraquinones, were studied in hydroponic
conditions. A factorial experiment was conducted in a completely
randomized design. The first factor was the plant species (Corn,
as plant without natural anthraquinones, and common sorrel,
plants with natural anthraquinones) and the second factor
was sulphonated anthraquinones pollutant concentration. To
reduce number of data, they were first analyzed using principle
component analysis (PCA) procedure. Parameters with the
highest specific value and highest effect on total variance as well
as characteristics with the highest coefficients were selected.
Result of PCA showed that shoot characteristics were less affected
by pollutant concentration than root, and antioxidative defense
system, lipid peroxidation and production of hydrogen peroxide
in root, shoot and root dry weight had the highest contribution
in total variance. Data analysis of variance indicated that corn
ability was less than common sorrel for removing sulphonated
anthraquinones. Root and shoot dry weighs were reduced by
sulphonated anthraquinones, while activity of some enzymes
such as Superoxide Dismutase (SOD), Ascorbate Peroxidase
(APX), Catalase (CAT) and malondialdehyde were increased.
The highest activity of antioxidative enzymes was measured in
common sorrel treated by 3 mM sulphonated anthraquinones.

آنرتاکینونهای سولفوردار سنتزی ماده اولیه ساخت بسیاری از رنگهای
مصنوعی هستند و میکروارگانیسمها معموالً قادر به تجزیه آنها
 به. از این رو از آالیندههای مهم طبیعت به شامر میروند،منیباشند
منظور مطالعه توان گیاهان در حذف سولفونات آنرتاکینونها از محیط
 ذرت از گیاهان فاقد آنرتاکینون طبیعی و ساقترشک به عنوان،زیست
گیاه دارای آنرتاکینون طبیعی در رشایط هیدروپونیک مورد بررسی قرار
 آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی.گرفتند
 گونههای گیاهی به عنوان فاکتور اول و غلظتهای مختلف.اجرا شد
 برای کاهش.سولفونات آنرتاکینون به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد
 ابتدا تجزیه به مولفههای اصلی انجام شد و مولفههایی،تعداد دادهها
که بیشرتین مقدار ویژه و باالترین تأثیر بر واریانس کل و همچنین
 نتایج نشان داد. انتخاب شدند،صفاتی که بیشرتین رضیب را داشتند
که ویژگیهای مربوط به اندام هوایی گیاهان به مقدار کمرتی تحت
،تأثیر غلظتهای آالینده قرار گرفت و سهم سیستم دفاع آنتیاکسیدانی
مقدار صدمه به لیپیدهای غشایی و مقدار تولید پراکسیدهیدروژن در
. وزن خشک بخش هوایی و ریشهها در واریانس کل بیشرت بود،ریشهها
تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ذرت از توانایی کمرتی برای حذف
 سولفونات آنرتاکینون.سولفونات آنرتاکینون از محیط رشد برخوردار بود
باعث کاهش مقدار وزن خشک ریشهها و بخش هوایی گیاهان
، در حالی که مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیداسیونی کاتاالز،شد
 پراکسیداز و مقدار مالوندیآلدئید را نسبت به،سوپراکسید دیسموتاز
 بیشرتین مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی.شاهد افزایش داد
 میلیموالر سولفونات آنرتاکینون3 در گیاهان ساقترشک تیامر شده با
.اندازهگیری شد
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به طور طبیعی مشتقات آنرتاکینونها در برخی گیاهان به
مقدار زیادی تولید و تجمع مییابد که از آن جمله میتوان
به گیاهانی از جنسهای  Rheumو ( Rumexاز خانواده علف
هفتبند) Galium ،و ( Rubiaاز خانواده روناس) اشاره کرد
( Ducو همکاران1999 ،؛  Pageو .)2009 ،Schwitzgue´bel
عالوه براین مسیر بیوسنتزی آنرتاکینونهای طبیعی مورد
بررسی قرار گرفته و چندین آنزیم درگیر در این فرایند شناسایی
شدهاند ( Khouriو 1987 ،Ibrahim؛  Romainو همکاران،
 .)1999بعضی از این گیاهان دارای آنزیمهای تجزیهکننده
سولفوناتآنرتاکینونها بوده و میتوان آنها را برای حذف
این مواد از فاضالب صنایع آالینده مورد استفاده قرار داد
( Schwitzgue´belو همکاران .)2002 ،گزارشهایی مبنی بر
دخالت برخی آنزیمهای درگیر در دفاع آنتیاکسیدانی گیاهان
در مسمومیتزدایی و یا تجزیه سولفونات آنرتاکینونها در
دسرتس است .افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز،
کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز ،گلوتاتیونردوکتاز ،تیروزیناز و
لیگنینپراکسیداز در گیاه نی ( Cariasو همکاران 2007 ،و
 )2008تحت تأثیر مواد رنگی گزارش شده است.
استفاده از فاضالب شهری و صنعتی برای تولید محصوالت
کشاورزی در سالهای اخیر رو به فزونی است و بیم آن میرود
که آالیندههای رنگی موجود در آنها بدون هیچگونه تغییری
بصورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد رژیم غذایی انسان شود.
از طرفی امکان جذب برخی از آالیندهها توسط ریشه گیاهان
وجود ندارد و به مرور زمان این ترکیبات آالینده در محیط
تجمع مییابند ،بنابراین شناسایی و معرفی گونههای گیاهی
که قادر به حذف آالیندههای رنگی از فاضالب باشند ،رضوری
است .هدف این پژوهش مطالعه توانایی حذف آالینده منک
سدیمی سولفوناتآنرتاکینون و پاسخ فیزیولوژیکی دو گونه
گیاهی ساقترشک ( ،Rumex acetosa L.گیاهی با آنرتاکینون
طبیعی و از ساکنان مهم فاضالبهای صنعتی) و ذرت (Zea
 ،maysگیاهی بدون آنرتاکینونهای طبیعی) بوده است تا گیاه
مناسب برای حذف این آالینده از طبیعت را معرفی مناید.

در سالهای اخیر مطالعات زیادی برای حذف آالیندهها از
محیط زیست انجام شده است ( Ongو همکاران.)2011 ،
حذف آالیندهها از فاضالب ممکن است به روشهای
فیزیکی ،شیمیایی و بیوشیمیایی انجام شود .تیامر فاضالب با
قارچها ،باکرتیها و جلبکها از روشهای زیستی است که
برای حذف رنگیزههای سنتزی یا طبیعی از محیط زیست
استفاده شده است ( Aubertو .)2004 ،Schwitzgue´bel
این موجودات زنده به دلیل داشنت آنزیمهای خاص ،قادرند
تا مواد رنگی موجود در فاضالب را تجزیه و کاهش دهند.
در حال حارض استفاده از فرایندهای بیولوژیکی نظیر استفاده
از گیاهان برای حذف مواد رنگی از فاضالبها مورد توجه
متخصصین قرار گرفتهاست و از مهمترین گیاهان با توان
حذف آالیندهها میتوان برخی از ساکنان اصلی مناطق مردابی
( Schwitzgue´belو همکاران )2008 ،و گیاهان آبزی نظیر نی
( ،)Phragmites spلویی ( )Typha spو ساقترشک (Rumex
 )spرا نام برد ( Nilratnisakornو همکاران2007 ،؛  Pageو
.)2009 ،Schwitzgue´bel
از مهمترین مواد مورد استفاده در صنعت ساخت رنگها
میتوان به سولفونات آنرتاکینونها اشاره کرد .این گروه
ترکیبات شیمیایی ازآالیندههای زیستی بالقوه و بالفعل
محیط زیست میباشند که بر حیات موجودات زنده ،به ویژه
ساکنان رودخانهها تأثیر گذارند .آنها دارای حداقل یک گروه
سولفونیک بوده و اغلب دارای بنیانهای جایگزین متفاوتی
مانند گروههای نیرتو هستند ( Schwitzgue´belو همکاران،
 .)2002رنگهای مصنوعی با ساختارهای مولکولی آروماتیک
پیچیده ،ترکیباتی با ثبات و در برابر تجزیه زیستی مقاوم
میباشند .میکروارگانیسمها توانایی اندکی در حذف و یا
تخریب این ترکیبات دارند و بسیاری از گیاهان و بیوفیلرتهایی
که برای تیامر فاضالبهای متداول صنعتی مورد استفاده قرار
گرفتهاند توانایی چندانی در حذف رنگها و بقایای صنعتی
نشان ندادهاند .اغلب چنین ساختارهایی در مقابل آب ،نور
و اکسیدکنندهها نیز مقاوم هستند و از بین منیروند .این
ویژگیها آنها را با ثباتتر و کمرت متامیل به تجزیه بیولوژیکی
میکند ،لذا رضورت دارد تا روشهای زیستی دیگری شناسایی و
توسعه یابند ( Schwitzgue´belو همکاران .)2008 ،گیاهپاالیی
به عنوان روشی پایدار و سازگار با محیط زیست شناخته شده
است .این شیوه به دلیل هزینه کمرت ،عدم نیاز به امکانات
و تکنیکهای پیرشفته ،مرصف کمرت انرژی و مواد شیمیایی
در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب منودهاست
( Khandareو همکاران.)2014 ،
نشریه آب و توسعه پایدار
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مواد و روشها
به منظور مطالعه توان حذف آالینده منک سدیمی سولفونات
آنرتاکینون از محیط رشد گیاهان ،آزمایشی به صورت فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی در  3تکرار در محل آزمایشگاه
تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نیشابور اجرا شد .فاکتورهای مورد بررسی شامل گونههای
گیاهی (ذرت و ساق ترشک) و غلظتهای مختلف آالینده
سولفونات آنرتاکینون ( 3 ،2 ،1 ،0و  4میلیموالر) بود .بذرهای
42
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ساقترشک از زیستگاه طبیعی آن در منطقه کال شور واقع در
جنوب نیشابور در تیر ماه  1392جمعآوری و به آزمایشگاه
منتقل گردید .به منظور شکسنت خواب بذور ،آنها مدت  30روز
در دمای  4±1درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بذور ذرت رقم
سینگل کراس  704از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
نیشابور تهیه شد .پس از ضدعفونی بذور با هیپوکلریت سدیم
 2در هزار ،جوانهزنی به روش بین کاغذی در پرتیدیشهایی به
ابعاد  12*3سانتیمرت انجام شد .بدین منظور دانهها در رشایط
نوری  16ساعت روشنایی با دمای  22±2درجه سانتیگراد و 8
ساعت تاریکی با دمای  16±2درجه سانتیگراد قرار گرفتند10 .
روز پس از آغاز آزمایش تعداد  5گیاهچه بذری از هر گونه
به محیط هیدروپونیک و به گلدانهای تیرهرنگ با حجم 3/5
لیرت منتقل شدند .در سه روز اول گیاهان فقط در آب مقطر
قرار گرفتند و برای سازگار شدن آنها به محیط ،آنها مدت 4
روز در محلول غذایی  25درصد و  7روز در محلول غذایی 50
درصد هوگلند قرار گرفتند .پس از آن گیاهان مدت  30روز در
محلول غذایی  70درصد هوگلند نگهداری شدند .دوره نوری
این مرحله  14+10ساعت و دماهای مرحله جوانهزنی بود.
پس از این مرحله گیاهان به مدت  14روز و مطابق نقشه
طرح در معرض محلولهای حاوی غلظتهای مختلف آالینده
سولفونات آنرتاکینون قرار گرفتند .صفات مورد بررسی به رشح
زیر میباشد:
وزن خشک اندام هوایی و ریشهها با قرار دادن آنها در آون با
دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت بدست آمد .غلظت
پراکسیدهیدروژن موجود در ریشهها و ساقه گونههای مورد
بررسی به روش اکان ( O’Kaneو همکاران )1996 ،اندازهگیری
شد 0/5 .گرم از پودر ساییده شده هر اندام در حضور نیرتوژن
مایع با  10میلیلیرت اسید کلریدریک 0/2موالر مخلوط شده
و به خوبی هم زده شد تا هموژن گردد .منونهها به مدت 15
دقیقه در  12000دور در دقیقه و دمای  4درجه سانتیگراد
سانرتیفوژ شدند pH .ماده رویی با کمک پتاسیم هیدروکسید
( )KOHبا غلظت  4موالر تنظیم شد ( .)pH=5/7به منظور
حذف مواد رسوبیافته مجددا ً منونهها به مدت  3دقیقه در
دمای  4درجه سانتیگراد در  3500دور در دقیقه سانرتیفوژ
شدند .از ماده رویی برای تعیین غلظت  H2O2استفاده شد.
مخلوط واکنش برای اسپکرتوفتومرتی در حجم نهایی 1/5
میلیلیرت (شامل  50میکرولیرت از عصاره تهیه شده مرحله
قبلی ،دیمتیلآمینوبنزوئیک اسید  2/5میلیموالر-3 ،متیل-
-2نیرتوتیازولیدون هیدرازون  1/25میلیموالر ،پراکسیداز 20
میکرولیرت) تهیه شد .واکنش با اضافه کردن پراکسیداز آغاز شد
و با افزایش مقدار جذب  H2O2در طول موج  590نانومرت و
بعد از  5دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد سنجیده شد .برای
بررسی توان گیاهپاالیی ساقترشک و ذرت برای حذف آالینده ...

تهیه منحنی کالیرباسیون ،مقدار جذب  H2O2در غلظتهای
 0/5تا  20میکرومول در گرم اندازهگیری شد .نتایج بر مبنای
میکرومول در گرم وزن تر منونه گزارش گردید.
برای سنجش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ابتدا
عصاره آنزیمی ریشهها و ساقهها به روش ساین ( Singhو
همکاران )2006 ،استخراج شد .مقدار فعالیت آنزیم سوپر
اکسید دیسموتاز ( )SODبر مبنای جلوگیری از احیای نوری
نیرتوبلوترتازولیوم کلراید و به روش بیوچمپ و فریدویچ
( Beauchampو  )1971 ،Fridovichاندازهگیری شد .مخلوط
واکنش در حجم نهایی  4میلیلیرت تهیه شد و محتوی 63
میکروموالر نیرتوبلوترتازولیوم ( 13 ،)NBTمیلیموالر متیونین،
 0/1میلیموالر  13 ،EDTAمیکروموالر ریبوفالوین 0/5 ،موالر
کربنات سدیم و  0/5میلیلیرت عصاره آنزیمی (در تیامر شاهد
هامن مقدار آب مقطر) بود .لولههای آزمایش در زیر  2المپ
لولهای فلوئورسنت  15وات به مدت  20دقیقه قرار گرفت و
پس از آن به مدت  20دقیقه در تاریکی نگهداری شدند .مقدار
جذب در طول موج  560نانومرت اندازهگیری شد و فعالیت
آنزیم بر مبنای واحد آنزیمی بر میلیگرم وزن تر گزارش شد.
هر واحد فعالیت آنزیمی مقدار مورد نیاز آنزیم برای جلوگیری
از احیای  50درصد  NBTدر مقایسه با لولههای فاقد عصاره
آنزیمی تعریف شده است.
سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز به روش ککمک و مارشرن
( Cakmakو )1992 ، Marschnerانجام شد .مخلوط واکنش
شامل  25میلیموالر بافر فسفات ( 10 ،)pH=7میلیموالر
پراکسید هیدروژن و  0/2میلیلیرت عصاره آنزیمی بود.
فعالیت آنزیم با اندازهگیری مقدار حذف پراکسیدهیدروژن
در طی  1دقیقه در  240نانومرت اندازهگیری شد و بر مبنای
رضیب خاموشی  39/4 mM-1cm-1محاسبه شد .هر واحد
آنزیمی مقدار آنزیم مورد نیاز برای اکسیداسیون  1میکرومول
پراکسیدهیدروژن در دقیقه تعریف شده است.
مقدار فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( )APXبه روش
ناکانو و آسادا ( Nakanoو  )1981 ،Asadaاندازه گیری شد.
مخلوط واکنش محتوی  25میلیموالر بافر فسفات (،)pH=7
 0/1میلیموالر  0/25 ،EDTAمیلیموالر آسکوربات1 ،
میلیموالر پراکسیدهیدروژن و  0/2میلیلیرت عصاره آنزیمی
بود .فعالیت آنزیم بر اساس رضیب خاموشی 2/8 mM-1cm-1و
با اندازهگیری کاهش جذب در  290نانومرت بر دقیقه اندازهگیری
شد و به عنوان واحد آنزیمی بر گرم وزن تر گزارش گردید .هر
واحد آنزیمی بر اساس مقدار آنزیم مورد نیاز برای اکسیداسیون
 1میکرومول آسکوربات در دقیقه تعریف شده است.
مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز ( )GRبه روش فویر و
هالیول ( Foyerو  )1976 ،Halliwellاندازهگیری شد .مخلوط
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واکنش محتوی  25میلیموالر بافر فسفات (0/1 ،)pH=7
میلیموالر  0/5 ،EDTAمیلیموالر  0/12 ،GSSGمیلیموالر
 NADPHو  0/2میلیلیرت عصاره آنزیمی بود .مقدار جذب
در  340نانومرت و بالفاصله پس از اضافهکردن عصاره آنزیمی
و به فاصله  5دقیقه بعد از آن اندازهگیری شد .مقدار فعالیت
آنزیم بر اساس مقدار  NADPHاکسیده نشده و با استفاده
از رضیب خاموشی  6/224 mM-1cm-1اندازهگیری شد و بر
مبنای واحد آنزیمی بر گرم وزن تر گزارش شد .هر واحد آنزیمی
معادل مقدار آنزیم مورد نیاز برای اکسیدهکردن  1میکرومول
 NADPHدر دقیقه تعریف شده است.
غلظت مالوندیآلدئید( )MADاز روش هس و پارکر (Heath
و  )1968 ،Packerاندازهگیری شد .مقدار  100میلیگرم از هر
اندام در  5میلیلیرت آب مقطر ساییده شد و با  5میلیلیرت
محلول  0/5درصد (وزنی /حجمی) -2تیوباربیتوریک اسید در

( %20وزنی/حجمی) تریکلرواستیکاسید هموژنیزه شد .مواد
به مدت  30دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد قرار گرفتند و
پس از آن به رسعت و بر روی یخ رسد شدند ،در نهایت به مدت
 30دقیقه در  12500دور سانرتیفوژ شدند .از ماده رویی برای
تعیین غلظت مالوندیآلدئید استفاده شد .مقدار این ماده از
تغییر مقدار جذب در طول موجهای  532و  600نانومرت و با
استفاده از رضیبخاموشی  155 mM-1cm-1محاسبه شد .نتایج
بر مبنای نانومول در گرم وزن تر گزارش گردید.
دادههای تحقیق با نرمافزارهای  SPSS ver. 17و MSTAT-C
آنالیز آماری شدند .ابتدا تجزیه به مولفههای اصلی برای
شناسایی صفات با بیشرتین سهم در واریانس کل صورت
گرفت .بر اساس دادههای حاصل از این بخش ،تجزیه واریانس
صفات انتخاب شده انجام شد .میانگینها به وسیله آزمون چند
دامنهای دانکن مقایسه شدند.

نتایج و بحث

بروز تنش ،گونه گیاهی و اندام تحت تنش بستگی دارد .فعال
شدن سیستم دفاع آنتیاکسیدانی در ریشههای گیاهان ریواس
( ،)Rheum rabarbarumجعفری ()Apium graveolens
و ذرت در حضور سولفونات آنرتاکینونهای سدیمی گزارش
شده است ( Pageو  .)2009 ،Schwitzgue´belتغییر شکل
سولفونات آنرتاکینونهای سدیمی به مواد غیرسمی ممکن
است در ریشهها یا ساقه گیاهان انجام شود و مکانیسم این
تبدیل به نوع منک و گونه گیاهی بستگی دارد (Aubert
و  .)2004 ،Schwitzgue´belدر گیاه ریواس سولفونات
آنرتاکینونها در ریشه متابولیزه شده و انواع غیرسمی آن
به اندام هوایی منتقل میشوند و در تعدادی از گونههای
گیاهی سولفونات آنرتاکینونهای سمی پس از انتقال به
اندام هوایی متابولیزه میشوند ،بنابراین انتظار میرود که
واکنشهای دفاعی گیاهان برای مقابله با تنش ناشی از این
مواد آلی آالینده در اندامهای مختلف مشاهده شود .نتایج
این تحقیق بیانگر تغییرات زیاد در مقدار فعالیت سیستم
دفاع آنتیاکسیدانی آنزیمی در ریشه نسبت به اندام هوایی
گیاهان مورد بررسی میباشد و تأثیر آالینده بر مقدار واریانس
فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،آسکوربات
پراکسیداز و پراکسیداز ساقهها ناچیز بود (جدول  .)1افزایش
مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در ریشهها و تغییر
غیرمعنیدار آنها در اندام هوایی گیاهان در این تحقیق بیانگر
آن است که احتامالً آالینده از ریشهها به بخش هوایی گیاه
منتقل نشده و در ریشهها باقی مانده یا متابولیزه شده است.

 تجزیه به مولفههای اصلینتایج تجزیه به مولفههای اصلی صفات مورد بررسی چرخش
داده شده به روش واریامکس در جدول ( )1ارائه شدهاست.
بر اساس این اطالعات 2 ،مولفه اصلی با مقادیر ویژه باال و
با بیشرتین سهم در واریانس کل ( 89/9درصد) استخراج
شدند 5 .صفت با بیشرتین رضیب تأثیر بر مولفه  1عبارتند
از مقدار فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز،
آسکوربات پراکسیداز ،مقدار تولید پراکسید هیدروژن و مقدار
مالوندیآلدئید در ریشهها .این مولفه دارای مقدار ویژه 4/53
بوده و  64/77درصد واریانس کل را شامل میشود .صفات وزن
خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشهها بیشرتین رضیب
تأثیر بر مولفه  2را نشان دادند .مقدار ویژه این مولفه 1/76
بوده و  25/13درصد از واریانس کل را شامل میشود .در این
تحقیق مقدار فعالیت آنزیمها به واکنش دفاع آنتیاکسیدانی،
تولید مالون دی آلدئید به شاخص مقدار صدمه وارد شده به
سلولهای گیاهان تحت تأثیر رادیکالهای اکسیژن ،وزن خشک
اندام هوایی و ریشهها به ویژگیهای مورفولوژیکی شناخته
میشوند و در بررسی صفات مربوط به پاسخ گونههای گیاهی
به آالینده سولفونات آنرتاکینون مورد بررسی و توجه قرار
گرفتهاند.
مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی برای حذف
اکسیژنهای فعال ناشی از تنشهای اکسیداسیونی به شدت
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جدول  -1ماتریس صفات چرخش داده شده به روش
واریامکس گیاهان ساقترشک و ذرت آنالیز شده به روش
تجزیه به مولفههای اصلی

 سولفونات آنرتاکینون باقیامنده در محیط رشدتأثیر گونه گیاهی ،غلظت سولفونات آنرتاکینون و اثر متقابل
گونه در سولفونات آنرتاکینون بر مقدار باقیامنده آالینده در
محیط رشد معنیدار ( )P≥0/01بود (جدول  .)2بیشرتین
مقدار توان حذف آالینده از محیط در ساقترشک اندازهگیری
شد (جدول  .)3با افزایش غلظت آالینده ،مقدار باقیامنده آن
در محیط رشد افزایش یافت و بیشرتین مقدار آن با مرصف
 3و  4میلیموالر سولفونات آنرتاکینون بدست آمد .بیشرتین
مقدار باقیامنده آالینده در محیط رشد در گیاه ذرت تیامر
شده با  3و  4میلیموالر سولفونات آنرتاکینون اندازهگیری
شد و تفاوت آن با گیاه ساقترشک با هامن غلظت آالینده
معنیدار بود (جدول  .)4تفاوت در مقدار جذب و انتقال
سولفونات آنرتاکینونهای مختلف از محیط رشد و حذف
آالینده از محیط تحت تأثیر غلظت آالینده ،گونه گیاهی و
رشایط رشدی گونههای گیاهی گزارش شده است .با افزایش
غلظت مواد آالینده در محیط به دلیل افزایش شدت تنش،
گونههای گیاهی از کارایی کمرتی در حذف آالینده برخوردار
خواهند بود ( Ongو همکاران .)2011 ،گیاهان با توان رشد
رسیعرت قادرند تا شدت صدمه را کاسته و در حذف آالینده
از طبیعت موثرتر باشند ،ولی به طور کلی گزارش شده که
گیاهان با آنرتاکینونهای طبیعی از توان جذب و تغییر شکل
باالتر سولفونات آنرتاکینونها نسبت به گیاهان فاقد آنرتاکینون
برخوردارند ( Pageو .)2009 ،Schwitzgue´bel

مولفههای اصلی
مولفه 2
مولفه 1
0/94
0/09
0/87
-0/31
-0/12
0/97
-0/3
0/92
-0/07
0/94
0/001
0/972
0/2
0/57
0/03
0/9
-0/6
-0/41
-0/62
0/35
0/37
0/56
0/49
0/47
0/57
-0/15
0/31
0/67
1/759
4/53
25/127
64/77

صفات
وزن خشک بخش هوایی
وزن خشک ریشه
پراکسید هیدروژن در ریشه
سوپراکسید دیسموتاز در ریشه
کاتاالز در ریشه
آسکوربات پراکسیداز در ریشه
گلوتاتیون ردوکتاز در ریشه
مالوندیآلدئید در ریشه
پراکسید هیدروژن در ساقه
سوپراکسید دیسموتاز در ساقه
کاتاالز در ساقه
آسکوربات پراکسیداز در ساقه
گلوتاتیون ردوکتاز در ساقه
مالوندیآلدئید در ساقه
مقدار ویژه
درصد واریانس

متغیرهای زیرخطدار با رضایب باالیی هستند و در تجزیههای بعدی
به عنوان صفات معنیدار در نظر گرفته شدهاند.

جدول -2نتایج تجزیه واریانس صفات گیاهان ذرت و ساقترشک تحت تأثیر غلظتهای مختلف آالینده سولفونات آنرتاکینون
پراکسید سوپراکسید
درجه آنرتاکینون
وزن ساقه وزن ریشه
منابع تغییر
هیدروژن دیسموتاز
آزادی باقیامنده
**181/2** 74/7
**4/6
**37/2** 3/02
1
گونه
*16/3
**15/97** 0/26** 17/8** 7/99
4
آالینده
ns
ns
**7/49
ا5/06** 0/03
ا2/75
**0/41
گونه* آالینده 4
0/74
0/12
0/06
2/99
0/05
20
خطا

کاتاالز
**96/5
**21/1
**8/74
0/21

آسکوربات مالون
پراکسیداز دیآلدئید
**876
**5502
**334
**1933
*251
**1205
16/4
37/2

* ،nsو** به ترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار ،معنیدار بودن در سطح احتامل  5و  1درصد

 وزن خشک ساقهها و ریشههاگونه گیاهی و غلظت سولفونات آنرتاکینون بر وزن خشک
ساقهها و ریشهها تأثیر معنیداری نشان دادند ولی اثر متقابل
آنها غیرمعنیدار بود (جدول  .)2بیشرتین وزن خشک اندام
هوایی و ریشه در ساقترشک مشاهده شد .هرچند با افزایش
غلظت آالینده در محیط رشد از وزن اندام هوایی و ریشه گیاهان
کاسته شد ولی تفاوت بین گیاهان تیامر شده با غلظتهای ،2
بررسی توان گیاهپاالیی ساقترشک و ذرت برای حذف آالینده ...

 3و  4میلیموالر غیرمعنیدار بود (جدول  .)3تفاوت در مقدار
وزن خشک اندامهای مختلف در گیاهان از ویژگیهای توارثی
آنهاست و دادههای این تحقیق نیز بیانگر تفاوت در وزن خشک
ریشه و ساقه گونههای مورد بررسی میباشد .کاهش وزن
ریشهها و اندام هوایی گیاهان تحت تأثیر غلظتهای باالتر
سولفوناتآنرتاکینون به دلیل بروز مسمومیت ناشی از تولید
مواد تنشزایی نظیر پراکسیدهیدروژن و صدمه به غشاهای
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سلول در گیاهان گزارش شده ( Shaffiquو همکاران2002 ،؛
 Strycharzو  )2002 ،Shettyو با نتایج این تحقیق مطابقت
دارد .بررسی دادههای تحقیق بیانگر وجود همبستگی منفی
بین وزن خشک ریشه گیاهان با مقدار تولید پراکسیدهیدروژن
و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی است (جدول  .)5در رشایط

تنشی عالوه بر کاهش فعالیتهای حیاتی ،گیاهان بخشی از
فتواسیمیالتهای خود را رصف تولید موادی نظیر پرولین و
آنزیمهای آنتیاکسیدانی میکنند .تخصیص مواد به تولید این
مواد ،سهم متابولیتهای مورد استفاده در مسیرهای رشد را
کاسته و باعث کاهش مقدار رشد اندامهای مختلف میشود.

جدول  -3مقایسه میانگین تأثیر گونههای گیاهی و غلظتهای سولفونات آنرتاکینون
بر وزن خشک ریشه ،ساقه و سیستم دفاع آنتیاکسیداسیونی

آنرتاکینون
باقیامنده

تیامرها
گونه
گیاهی

ساقترشک
ذرت

غلظت آالینده()mM

شاهد
1
2
3
4

وزن ساقه وزن ریشه

پراکسید
هیدروژن

()mM

()gr/plant

()gr/plant

()µmolg FW

bا1/35
aا1/99
dا0/0
cا1/05
bا1/65
aا2/65
aا2/9

ا9/47
bا6/35
cا5/5
bcا6/89
aا9/9
abا8/58
abا8/69

ا1/48
bا0/69
cا0/89
cا0/9
aا1/37
abا1/24
bcا1/04

ا4/74
bا1/59
eا1/12
dا1/98
cا3/37
aا5/13
bا4/22

a

a

-1

a

سوپراکسید
دیسموتاز

کاتاالز

مالو ن
دیآلدئید

آسکوربات
پراکسیداز

()unit mg FW( )unit mg FW( )unit mg FW
-1

ا7/13
bا2/22
cا2/35
bا3/96
bا4/66
aا6/57
aا5/84
a

-1

-1

ا61/5
bا34/3
dا26/7
dا32/9
cا50/6
aا69/7
bا59/5

ا5/26
bا1/68
eا1/2
dا2/16
bا4/97
aا5/69
cا3/35
a

()nmolg FW
-1

ا33/4
bا22/6
cا18/9
bا25/6
bا24/6
aا37/6
aا33/1
a

a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد میباشد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل گونههای گیاهی و غلظتهای سولفوناتآنرتاکینون
بر وزن خشک ریشه ،ساقه و سیستم دفاع آنتیاکسیداسیونی

تیامرها
گونه

سولفونات
آنرتاکینون
()mM

ذرت
ساقترشک

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
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آنرتاکینون
باقیامنده
()mM

وزن ساقه وزن ریشه
()gr/plant

()gr/plant

پراکسید
هیدروژن
()µmolg FW
-1

سوپراکسید
دیسموتاز

کاتاالز

آسکوربات
پراکسیداز

()unit mg FW( )unit mg FW( )unit mg FW
-1

-1

-1

ا25/1
ا0/97
ا1/22
ا0/7
ا1/27
ا7/5
ا0/1
ef
f
de
f
c
b
ا29/9
ا1
ا1/35
ا0/83
ا1/27
ا8/76
cdا1/2
dا44/4
dا3/15
cا3/14
eا2/07
aا1/8
12/1
bا1/93
defا35/8
eا2/26
cdا2/82
dا2/77
abا1/72
abا9/5
aا3/17
deا36/7
fا1/01
cdeا2/57
eا1/57
bcا1/34
abا9/43
aا53/3
efا28/5
fا1/42
cا3/48
eا1/53
dا0/51
dا3/43
eا0/1
defا36/07
dا3/32
bا6/56
dا3/13
dا0/54
cdا5/03
dا0/9
cا56/7
bا6/78
bا6/18
cا4/68
cdا0/94
bcا7/71
cا1/37
aا103
aا9/11
aا10/32
aا7/5
dا0/75
bcا7/66
bا2/13
bا82/4
cا5/69
aا9/12
bا6/87
dا0/75
bcا7/94
bا2/28
حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد میباشد.
e

bc

c

f

e

46

مالو ن
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 پراکسیدهیدروژنتأثیر گونه گیاهی ،غلظت مواد آالینده و اثر متقابل گونه در ماده
آالینده بر مقدار تولید پراکسیدهیدروژن معنیدار بود (جدول .)2
مقدار تولید پراکسید هیدروژن در ساقترشک بیشرت از ذرت بود.
توانایی گونههای گیاهی در جذب آالیندهها از محیط متفاوت
است و به توانایی ساخت برخی متابولیتهای ثانویه و یا مکانیسم
متابولیزه کردن آالیندههای محیط در ریشه یا ساقه گیاه وابسته
است .گزارشات ( Blucو 2008 ،Ojstrsek؛  Khouriو ،Ibrahim
 )1987بیانگر آن است که جذب بیشرت آالینده سولفونات آنرتاکینون
از محیط رشد باعث اختالل در متابولیسم گیاه و بروز تنش
اکسیداسیونی میگردد .حذف آنزیمی گونههای اکسیژن فعال در
سلولهای گیاهی منجر به تولید پراکسیدهیدروژن به عنوان ماده
حد واسط میشود ( Passardiو همکاران.)2005 ،
با افزایش غلظت سولفونات آنرتاکینون تا  3میلیموالر در
محیط رشد ،مقدار تولید پراکسیدهیدروژن افزایش یافت ولی
در باالترین غلظت آالینده مقدار تولید پراکسید هیدروژن
کاهش یافت (جدول  .)3بررسی وضعیت ظاهری گیاهان در

محیط رشد و وزن خشک بخش هوایی گیاهان نشانگر آن است
که در غلظت اخیر بعضی از اندامهای سبز گیاهان نکروزه
شده است و کاهش مقدار تولید پراکسیدهیدروژن ممکن
است به دلیل تخریب بافتهای فعال گیاه باشد .بیشرتین
و کمرتین مقدار تولید پراکسید هیدروژن به ترتیب در گیاه
ساقترشک تیامر شده با  3میلیموالر سولفوناتآنرتاکینون و
گیاه ذرت تیامر شاهد مشاهده شد (جدول  .)4به طور کلی در
متام سطوح غلظت آالینده ،مقدار تولید پراکسیدهیدروژن در
ساقترشک بیشرت از گیاه ذرت مشاهده شد .بررسی دادههای
مربوط به مقدار باقیامنده آالینده در محیط رشد (جدول
 )3بیانگر آن است که توان حذف این آالینده در ساقترشک
بیشرت از ذرت بوده است؛ این توانایی ممکن است به دلیل
باال بودن توان جذب سولفوناتآنرتاکینون از محیط باشد.
افزایش تشکیل پراکسید هیدروژن در رشایط بروز تنش ناشی
از مواد سولفوناتآنرتاکینونی در ساقترشک و ریواس ( Pageو
 ،)2009 ،Schwitzgue´belنی ( Cariasو همکاران )2008 ،و
پونه ( Strycharzو  )2002 ،Shettyگزارش شده است.

جدول  -5رضایب همبستگی صفات وزن خشک ریشه ،وزن خشک ساقه
و برخی آنزیمهای آنتیاکسیداسیونی ذرت و ساقترشک
وزن خشک وزن خشک
ریشه
ساقه

وزن خشک ساقه
1
وزن خشک ریشه **0/676
H2O2
-0/42
SOD
-0/193
CAT
0/017
APX
0/098
MDA
0/040
آنرتاکینون باقیامنده **0/552

1
*-0/376
**-0/521
-0/343
-0/324
-0/303
*0/401

SOD

H2O2

1
1
**0/931
1
**0/877** 0/923
1
**0/902** 0/856** 0/934
1
**0/868** 0/753** 0/825** 0/835
0/289 0/324 0/175 0/144 0/288

 پراکسیداسیون لیپیدهای غشاییپراکسیداسیون لیپیدهای غشایی بر مبنای مقدار مالوندیآلدئید
موجود در عصاره اندازهگیری شد .بیشرتین مقدار مالوندیآلدئید
در گیاهان ساقترشک مشاهده شد که بیانگر بروز صدمه
بیشرت به غشاهای سلولی این گونه است .با افزایش غلظت
آالینده در محیط نیز مقدار تولید آن افزایش یافت و بیشرتین و
کمرتین مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی در غلظتهای
 3میلیموالر و تیامر گیاهان با آب مقطر (شاهد) اندازهگیری
شد (جدول  .)3با افزایش غلظت آالینده در محیط رشد
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CAT

APX

MDA

آنرتاکینون
باقیامنده

1

مقدار مالوندیآلدئید هر دو گونه افزایش یافت ولی تفاوت
بین تیامرها تا غلظت  3میلیموالر در آنها غیر معنیدار بود
ولی با افزایش بیشرت غلظت سولفوناتآنرتاکینون اختالف بین
گونهها معنیدار گردید .بیشرتین مقدار مالوندیآلدئید در
گیاه ساقترشک تیامر شده با  3میلیموالر سولفوناتآنرتاکینون
مشاهده شد که با توجه به مقدار باقیامنده آالینده در محیط
رشد میتوان فرض کرد که گونه اخیر مقدار بیشرتی از آالینده
را از محیط رشد جذب و انتقال داده است (جدول  .)4افزایش
غلظت مالوندیآلدئید را نشان دهنده افزایش پراکسیداسیون
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لیپیدها و اکسیده شدن اسیدهای چرب غشایی دانستهاند
( Cakmakو  .)1992 ،Marschnerافزایش مقدار این ماده با
باالرفنت شدت تنشهای محیطی در گیاهان گزارش شده است
( Jiangو  .)2001 ،Hungپراکسیداسیون چربیها در پاسخ
به تنشهای محیطی رخ میدهد ،بنابراین اندازهگیری مقدار
مالوندیآلدئید میتواند نشانهای معترب از شدت آسیبهای
سلولهای گیاهی در معرض تنش باشد .در رشایط تنشزا مقدار
فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز افزایش یافته ،نفوذپذیری نسبی
غشاهای سلولی و مالوندیآلدئید سلول را افزایش میدهد.
 آنزیمهای آنتیاکسیداسیونیاثر گونه گیاهی ،غلظت سولفونات آنرتاکینون و اثر متقابل
آنها بر مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسید
دیسموتاز ،کاتاالز و آسکورباتپراکسیداز معنیدار بود
(جدول  .)2بیشرتین مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
در گیاه ساقترشک و کمرتین آن در ذرت اندازهگیری
شد (جدول  .)3در مقایسه میانگینهای مربوط به اثر
غلظت آالینده ،بیشرتین مقدار فعالیت این آنزیمها در
منونههای تیامر شده با  3میلیموالر سولفوناتآنرتاکینون
اندازهگیری شد (جدول  .)3بیشرتین مقدار فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی در گیاه ساقترشک تیامر شده با غلظت 3
میلیموالر سولفوناتآنرتاکینون و کمرتین مقدار آن نیز در
گیاه ذرت تیامر شده با آب مقطر (شاهد) بدست آمد (جدول
 .)4جذب و متابولیزه شدن آالیندهها توسط گیاهان باعث
تولید برخی فراوردههای جانبی شده که تحریک سیستم
دفاع آنتیاکسیدانی گیاه را به همراه داشته است (Carias
و همکاران2008 ،؛  Torresو همکاران .)2003 ،گزارشهای
زیادی بر دخالت پراکسیدازها در حذف آالیندههای رنگی از
محیط ریشه در دسرتس است ( Passardiو همکاران2005 ،؛

 Cariasو همکاران .)2007 ،فعالشدن پراکسیدازها با تولید
بیشرت پراکسیدهیدروژن همراه است و این ماده از توان
اکسیداسیونی باالیی برخوردار میباشد .گیاهان برای مقابله
با این گونه تنشهای اکسیدانی دارای اسرتاتژیهای دفاعی با
کارآیی باالیی هستند که میتوانند رادیکالهای آزاد را از بین
برده و یا خنثی کنند .این سیستمهای دفاعی شامل تولید یا
افزایش مقدار فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز،
گلوتاتیون ردوکتاز ،آسکورباتپراکسیداز و یا غیرآنزیمی و با
تولید ترکیبات فنلی ،آسکوربات و برخی دیگر از متابولیتهای
ثانویه میباشند ( Passardiو همکاران.)2005 ،
گونههای فعال اکسیژن در طی تنشهای محیطی در درون
سلولهای گیاهی ایجاد میشوند که قادرند با لیپیدهای
غشایی ،پروتئینها و حتی مولکول  DNAواکنش انجام دهند.
محققان گزارش کردهاند که  H2O2و  O2-به عنوان سیگنالهای
سلولی عمل کرده و باعث تحریک ساخت برخی آنزیمهای
آنتیاکسیداسیونی میشوند ( Torresو همکاران.)2003 ،
حذف اکسیژنهای فعال توسط آبشاری از آنزیمها انجام
میشود و سوپراکسیددیسموتاز اولین آنزیمی است که در
کلروپالست ،میتوکندری ،سیتوپالسم و پراکسیزومها به رسعت
سوپراکسیدها ( )O2-را از بین برده و آنها را به اکسیژن و
پراکسید هیدروژن تبدیل میکند .افزایش مقدار فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدانی در رشایط تنش ناشی از آالیندههای
آلی و معدنی در گیاهان مختلفی گزارش شده است ( Jamalو
همکاران .)2010 ،مشاهده همبستگی مثبت بین مقدار فعالیت
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و
پراکسید هیدروژن در این تحقیق (جدول  )5بیانگر تحریک
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی توسط پراکسیدهیدروژن
است ،که با گزارش محققان مطابقت دارد.
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