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مقدمه
گیاهان در چرخه زندگی خود معموالً در معرض

تیمارهای شیمیایی استفاده می شود که بسیار دشوار و

انواع وسیعی از تنش های محیطی قرار می گیرند که از

پرهزینه هستند ،اما امروزه استفاده از گیاهان به عنوان

جمله آن ها می توان به تنش فلزات سنگین اشاره کرد.

جایگزینی مناسب ،برای خارج سازی فلزات سنگین از

فلزات سنگین از منابع آالینده محیط زیست از جمله

خاک پیشنهاد می شود (.)Torresdey et al., 2005

خاک هستند که در صورت تجمع در خاک و جذب به

گیاهپاالیی بهعنوان یك روش پاکسازی موثر و

وسیله گیاه به زنجیره غذایی وارد می شوند

ارزان عرضه شده که در آن جذب و جمعآوری آالیندهها

(  .)Antoniadis and Alloway, 2001به این طریق

در بافتهای قابل برداشت گیاهی مد نظر است (Fayiga

سطوح غذایی باالتر در اکوسیستم های خشکی در

et al., 2004; Mattina et al., 2003; Tlustos et al.,

معرض این فلزات قرار می گیرند و مسمومیت هایی را

) .2016در این روش با برداشت گیاهان از خاک ،آالیندهها

در گیاهان و یا افراد تغذیه کننده از آن ها ایجاد می کنند

از خاک زدوده میشوند ( .)Chen and Cutright, 2002در

( .) Dalvand et al., 2014در میان فلزات سنگین،

اراضی کشاورزی آلوده به فلزات سنگین ،انتخاب گیاهان

کادمیوم به علت سمیت باال ،حاللیت زیاد در آب و جذب

زراعی متحمل به فلزات ،برای برداشت آالیندهها از خاک

سریع توسط سیستم ریشه ای بسیاری از گونه های

میتواند یك استراتژی جدید برای مدیریت اراضی باشد.

گیاهی ،یك آالینده قوی محسوب می شود ( Pinto et

بهطور کلی برای انتخاب یك گیاه برای گیاهپاالیی خاک،

 .)al., 2004بررسی ها نشان داده است که کادمیوم بر

باید قدرت جذب و تولید زیتوده باال و انتقال زیاد عنصر از

رشد و تقسیم سلول ها ،رشد کلی گیاه و تنظیم رشد و

ریشه به ساقه مدنظر قرار گیرد (Raskin and Ensley,

نمو گیاهان اثر می گذارد .گزارش شده است که

) .2000; Zhang et al., 1997این گیاهان که توان انباشت

کادمیوم جذب شده توسط گیاه می تواند منجر به کلروز،

مقادیر زیادی از فلزات سنگین در غلظتهای بیشتر از

نکروزه شدن برگ ها ،اپی ناستی برگ ها ،کاهش زیتوده

خاک را دارند ،انباشتگر نامیده میشوند .بیشتر گیاهان

ریشه و بخش هوایی و همچنین کاهش رنگیزه های

انباشتگر متعلق به خانواده شببو )(Brassicaceae

فتوسنتزی شود ( .)Dinakar et al., 2008کادمیوم

هستند .انباشتگرها میتوانند بهعنوان ابزاری بسیار مفید

بهدلیل نیمه عمر باال ( 9۰تا  3۰سال) مستعدترین فلز

برای پاکسازی خاک ،آب و رسوبات آلوده استفاده شوند

برای تجمع در بدن ا نسان است ( Pourmoghadas et

) ،(Clemens, 2001بنابراین استفاده از گیاهان

 .)al., 2002به همی ن دلیل این فلز برای انسان

بیشانباشتگر بهعنوان گزینهای مناسب برای پاکسازی

فوق العاده سمی است .اثرات سمی کادمیوم در انسان

خاکهای آلوده به فلزات سنگین اهمیت زیادی دارد

شامل تخریب کلیهها و بافت های کبد ،سرطان زایی و

(.)Neilson and Rajakaruna, 2015

آمفیزم است ( .)Ryan et al., 1982از این رو ،به منظور

خانواده شببو حدود ًا از  35۰۰گونه تشکیل شده

احیای مجدد اراضی و به حداقل رسانیدن خطر ورود

است که  Brassicaیکی از مهمترین جنسهای آن است

عناصر سمی به زنجیره های غذایی ،پاک سازی

و یکی از معروفترین اعضای این جنس خردل هندی

مکان های آلوده به فلزات سنگین ضروری است ( Yang

( )Brassica junceaاست که بومی مدیترانه و غرب آسیا

 .)et al., 2004برای پاک سازی محل های آلوده معموالً

بوده و بهطور گسترده در هندوستان کاشته میشود

از حفاری خاک ،آب شویی ،جداسازی مکانیکی و یا

( .)Malan et al., 2011گزارش شده که خردل هندی
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گیاهی امیدوارکننده برای حذف و گیاهپاالیی فلزات

بذرهای ضدعفونیشده در پتری دیش جوانه دار شده و

سنگین از خاکهای آلوده است ;(Ebbs et al., 1997

گیاهچه های سهروزه در اوایل فروردین ماه سال ،9311

) .Graziani et al., 2016به گفته محققانی که ژنوتیپهای

از پتری دیش به گلدان های پالستیکی سه کیلوگرمی

خردل هندی را مورد بررسی قرار دادهاند ،هنگامی که

پرشده از خاک ( 3عدد در هر گلدان) منتقل و در

گیاهان در محیط هیدروپونیك در معرض  55میکرومول

گلخانه ای با پوشش سقف و دیواره پالستیکی برای

بر لیتر کادمیوم قرار گرفتهاند ،تغییرات گستردهای در

جلوگیری از نفوذ باران و با دو طرف فضای آزاد برای

محدوده جذب کادمیوم بخش هوایی از  5۰۰تا 95۰۰

جریان هوای کافی ،کشت شدند .برای آماده سازی

میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم وزن خشك بخش هوایی

خاک ،ابتدا به میزان  9۰۰کیلوگرم خاک زراعی و

داشتند ( .)Li et al., 2004خردل هندی به علت جداسازی

غیرآلوده اطراف شهرستان نکا جمع آوری شد .برای

کادمیوم با پپتیدهای باندشونده به فلز سنگین

ایجاد آلودگی کادمیوم در خاک به طور مصنوعی از

(فیتوشالتینها) ،تحمل باالیی به کادمیوم نشان میدهد.

غلظت های  75 ،۰و  95۰میلی گرم در کیلوگرم

بنابراین ،تجمع باالی کادمیوم در خردل هندی ممکن

کادمیوم ،به صورت نمك کلرید کادمیوم استفاده شد.

است منجر به رشد نسبتاً عادی بخش هوایی در معرض

این سطوح با توجه به بررسی های محققان دیگر از

کادمیوم شود (.)Zhu et al., 1999

جمله ) Quartacci et al. (2005در گیاه پاالیی کادمیوم

خردل اتیوپی ( )Brassica carinataگیاه علفی

در خردل هندی و همچنین آزمایش های اولیه انتخاب

یك ساله ،با سیستم ریشهای عمیق و به خوبی توسعه

شد .نمك ها به طور مجزا در آب مقطر حل و بهصورت

یافته ،مقاوم به خشکی و گرما استQuartacci et al. .

الیهالیه به سطح خاک اسپری شدند و خاک هر گلدان

) (2007نشان دادند که خردل اتیوپی در بین  1گونه

جداگانه و به طور یکنواخت مخلوط شد .خاک مورد

مورد بررسی ،باالترین مقدار فلزات را بدون کاهش

بررسی رُسی با  pHحدود  7بود و غلظت کادمیوم آن

معنیدار توده زیستی بخش هوایی انباشته کرد.

پیش از اضافه کردن نمك کلرید کادمیوم اندازه گیری

با توجه به آلودگی فلزات سنگین بهویژه کادمیوم،

شد (جدول  .)9خاک های آلوده به طور مرتب در حد

بر اثر مصرف بیرویه کودهای شیمیایی یا استفاده از لجن

ظرفیت زراعی آبیاری شده و برای تثبیت و تعادل

فاضالب در خاک کشاورزی و توسعه صنعتی در مناطق

اجزای خاک و فلز کادمیوم و همسان سازی شرایط

مختلف کشور ،استفاده از گیاهان برای پاکسازی محیط

آلودگی مصنوعی با شرایط آلودگی طبیعی به مدت سه

بسیار مهم است .در این پژوهش توان تجمع و گیاهپاالیی

ماه

قرار داده شد

کادمیوم توسط دو گونه خردل هندی و خردل اتیوپی به

( .)Khodaverdiloo et al., 2012در طول دوره آزمایش

دلیل تولید زیتوده باال و قابلیت رشد و نمو مناسب در اکثر

اغلب روزها هوا آفتابی بوده و میانگین حداکثر و حداقل

مناطق کشور بررسی شد.

دمای روز و شب در گلخانه به ترتیب  51و  98درجه

در

شرایط هوای آزاد

سانتی گراد و میانگین رطوبت نسبی  89۸بود .آبیاری

مواد و روشها

گلدان ها در طول دوره رشد ،با آب شهری انجام شد و

شرایط کاشت

گیاهان پس از  7هفته (در آغاز فاز زایش) برای سنجش
برخی خصوصیات رشدی برداشت شدند.

بذر دو گونه خردل اتیوپی و خردل هندی از مرکز
تحقیقات دانه های روغنی استان م ازندران تهیه شد.
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توان گیاهپاالیی دو گونه خردل اتیوپی ( )Brassica carinataو...
جدول  -6برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
Table 1. Some physical and chemical characteristics of used soil

رس ()٪

سیلت ()٪

ماسه ()٪

بافت خاک

اسیدیته خاک

هدایت الکتریکی

کادمیوم (میلیگرم بر کیلوگرم)

)Clay (%

)Silt (%

)Sand (%

Soil texture

pH

)EC (dSm-1

)Cadmium (mg Kg-1

47

39

14

رسی

7

1.11

>0.1

Clay

در فرمولهای باال DWc ،DWt ،و ̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑊𝐷 بهترتیب

اندازهگیری صفات رشد
پس از برداشت ،ابتدا ریشه گیاهان با آب شسته و

نشاندهنده وزن خشك تحت تیمار کادمیوم ،وزن خشك

سپس آب سطحی ریشهها با دستمال کاغذی گرفته شد.

شاهد برای هر گونه و میانگین وزن خشك شاهد دو گونه

بعد از آن ریشه از بخش هوایی جدا و طول و وزن آن

است.

اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن خشك ،نمونهها به

اندازهگیری میزان کلروفیل و کاروتنوئید

مدت  75ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد در آون

برای سنجش میزان کلروفیل و کاروتنوئید از روش

قرار گرفتند و مجددا توزین شدند.
برای تعیین شاخص برگ ویژه ،از هر گیاه سه برگ

) Arnon (1949استفاده شد .ابتدا مقدار  ۰/۰5گرم از بافت

(از قسمتهای مختلف پایین ،میانه و باال) جدا و پس از

تر گیاه با  3میلیلیتر استون  ۸ 8۰سائیده شد و سپس

اندازهگیری وزن تر ،نمونهها به مدت  18ساعت در آون

مخلوط بهدست آمده به مدت  9۰دقیقه با سرعت g

در درجه حرارت  75درجه سانتیگراد خشك و توزین

 93۰۰۰سانتریفیوژ شد و از فاز فوقانی برای سنجش

شدند .برای اندازهگیری سطح برگ از نرمافزار ImageJ

کلروفیل و کاروتنوئید استفاده شد.

استفاده شد و سپس سطح برگ ویژه ( Specific Leaf

سنجش غلظت کادمیوم

 )Areaبر حسب سانتیمتر مربع بر گرم تعیین شد
(( )Arias, 2007فرمول .)9
()9

برای استخراج کادمیوم میزان  ./9گرم از وزن

Leaf area
Leaf dry weight

= 𝑆LA

خشك بخش هوایی و ریشه گیاهان به منظور حذف
ترکیبات آلی به مدت  8ساعت در داخل کوره در دمای
 575درجه سانتیگراد سوزانده و غلظت کادمیوم بعد از

اندازهگیری شاخص تحمل:

هضم اسیدی با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل GBC

برای ارزیابی تحمل گونهها به فلزات سنگین،

 Avanta ver.1.33اندازهگیری شد.

شاخص تحمل ( )Tolerance Indexبا به دست آوردن
تفاضل وزن خشك تیمار از شاهد از فرمول

برای ارزیابی پتانسیل استخراج گیاهان ،فاکتور

پیشنهادی)( Rosielle and Hamblin (1981فرمول  )5و

تغلیظ زیستی بخش هوایی ( Bio Concentration Factor

شاخص تحمل تنش ( )Stress tolerance indexبا تقسیم

 )Shootو ریشه ( )Bio Concentration Factor Rootگیاه

حاصلضرب وزن خشك تیمار در شاهد بر توان دوم

با استفاده از فرمول  1محاسبه شد ،که  Cنشاندهنده

میانگین وزن خشك شاهد دو گونه از فرمول پیشنهادی

غلظت کادمیوم است (.)Bini et al., 1995

()1

)( Fernandez (1992فرمول  )3محاسبه شد.
()5
()3

۲

) ̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑊𝐷(

𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶

𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶

برای ارزیابی توانایی گیاه در انتقال کادمیوم از ریشه

𝑡𝑊𝐷 𝑇𝑂𝐿 = 𝐷𝑊𝑐 −
𝑡𝑊𝐷× 𝑐𝑊𝐷

𝑡𝑜𝑜𝐶𝑠ℎ

= 𝑆𝐹𝐶𝐵

𝑡𝑜𝑜𝑟𝐶

= 𝑅𝐹𝐶𝐵

به بخش هوایی ،فاکتور انتقال ()Translocation Factor

= 𝐼𝑇𝑆
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و طول اندامهای گیاه مشاهده نشد (Dominguez et al.,

کادمیوم طبق فرمول ( )5محاسبه شد.
= 𝐹𝑇
() 5
𝑡𝑜𝑜𝑟𝐶
𝑡𝑜𝑜𝐶𝑠ℎ

) .2007اگر چه کادمیوم برای گیاهان بسیار سمی است
( Armas et al. (2015) ،)Cuypers et al., 2010و Seth et

تجزیه آماری

) al. (2008هر دو به ترتیب افزایش اولیه در پارامترهای

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح

رشد خردل هندی در حال رشد در خاک آلوده به کادمیوم

کامالً تصادفی و در  3تکرار انجام شد (هر گلدان بهعنوان

و هیدروپونیك را گزارش کردند .نویسندگان علت آن را به

یك تکرار است) .فاکتور اول سطوح کادمیوم و فاکتور دوم

اثرات هورمونی نسبت دادند که در پاسخ به تنش بیشفعال

گونههای مورد بررسی بود .محاسبات آماری با استفاده از

شد .همچنین ) Tang et al. (2016نشان دادند که میزان

نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در

زیتوده خشك برگ گیاه گل ناز ) (Sedum alfrediiکه

سطح  ٪15انجام شد.

بیشانباشتگر روی و کادمیوم است ،تحت تیمار روی و
کادمیوم در مقایسه با کنترل افزایش یافت.

نتایج و بحث

در ارزیابی شاخص سطح برگ ویژه ،آلودگی باالی

ارزیابی صفات رشد

کادمیوم در برگ پایینی خردل اتیوپی و برگ باالیی خردل

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر کادمیوم فقط

هندی منجر به کاهش  SLAشد (جدول  .)3در واقع SLA

در سطح برگویژه برگ باالیی و اثر گونه فقط در وزن

نسبت سطح بافتهای فتوسنتزکننده را به وزن بافتهای

خشك بخش هوایی معنیدار بود .همچنین اثر متقابل

فتوسنتزکننده نشان میدهد .بنابراین با کاهش  SLAکارایی

کادمیوم × گونه در هیچ یك از صفات رشد معنیدار نبود

برگ از لحاظ فتوسنتزی افزایش مییابد ،زیرا با کاهش ،SLA

(جدول  .)5نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که سطوح

ضخامت برگ ،غلظت کلروپالست ،و همچنین کلروفیل و

مختلف کادمیوم در خردل اتیوپی و خردل هندی اثر

تراکم سلولهای فتوسنتزکننده و کارایی نور افزایش مییابد

معنیداری در طول و وزن خشك ریشه و بخش هوایی

(.)Bagheri and Mohammadalipur, 2011

گیاهان در مقایسه با گیاه شاهد نداشت ،ولی وزن خشك
بخش هوایی خردل اتیوپی در مقایسه با خردل هندی

ارزیابی بردباری گیاهان به تنش کادمیوم

بیشتر بود .عدم تغییر عوامل رشد و عدم وجود عالئم

شاخصهای متفاوتی برای ارزیابی واکنش ژنوتیپها

مسمومیت در هر دو گونه مورد بررسی تحت تیمارهای

در شرایط محیطی مختلف و تعیین تحمل و حساسیت آنها

مختلف کادمیوم بیانگر توانایی این گیاهان به تحمل غلظت

ارائه شده است ،Fernandez (1992) .شاخص تحمل تنش

باالی کادمیوم خاک است .مشابه نتایج ما Sarmadi et al.

( )STIرا معرفی کرد .ژنوتیپهای پایدارتر بر اساس این

) (2011با بررسی دو واریته گیاه شیرینبیان نشان دادند که

شاخص دارای مقادیر باالتر  STIهستند .نتایج آنالیز واریانس

با تجمع زیاد کادمیوم پارامترهای رشد ساقه تغییری

نشان داد که اثر گونه در شاخص تحمل تنش کادمیوم

نداشته است و هیچ نوع عالئم مسمومیت از قبیل سوختگی

معنیدار بود (جدول  .)1در مقایسه ارزیابی تحمل ،هر دو

و قرمز شدن بافت مشاهده نشد که بیانگر توانایی گیاه

گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی شاخص تحمل تنش

شیرینبیان به تحمل کادمیوم است.

( )STIزیادی را نسبت به کادمیوم نشان دادند (شکل .)9

در علف هرز سوروف ()Echinochloa polystachya

) ،Rosielle and Hamblin, (1981شاخص  TOLرا معرفی

نیز با وجود تجمع کادمیوم در اندام هوایی ،تغییری در وزن

کردند .مقدار باالی  TOLنشانه حساسیت ژنوتیپ به تنش
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توان گیاهپاالیی دو گونه خردل اتیوپی ( )Brassica carinataو...
است ،بنابراین انتخاب ژنوتیپها بر اساس مقادیر کم TOL

اتیوپی و خردل هندی شاخص تحمل ( )TOLکمی را نسبت

است .نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر کادمیوم ،گونه و

به کادمیوم نشان دادند ،بهطوری که اثر این فلز در

اثر متقابل کادمیوم × گونه در شاخص تحمل معنیدار نبود

شاخصهای تحمل هر دو گیاه در مقایسه با شاهد اختالف

(جدول  .)1در مقایسه ارزیابی تحمل ،هر دو گیاه خردل

معنیداری نداشت (شکل .)9

جدول -۲نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم ،گونه و اثر متقابل کادمیوم×گونه بر برخی صفات رشد
Table 2. Analysis of variance, effect of cadmium, species and cadmium × species interactions on some growth characteristic

2

0.82ns

13.08 ns

0.01ns

0.03ns

5561.29ns

1

44.61ns

5.54ns

0.07ns

**0.72

432.96ns

107.99ns

2

4.56ns

20.04ns

0.00ns

0.01ns

4095.11ns

602.80ns

2718.37ns

12

19.37

24.42

0.02

0.01

2030.72

2704.66

3086.07

S.O.V

df

کادمیوم×گونه
× cadmium
species

خطا
Error

کل
Total

697.26ns

Root
length

Shoot
length

Root dry
weight

Shoot dry
weight

منابع

گونه

2253.97ns

*15358.44

ریشه

هوایی

ریشه

تغییرات

species

Lower leaf
specific leaf
area

Middle leaf
specific leaf
area

Upper leaf
specific leaf
area

طول

طول بخش

وزن خشک

وزن خشک

درجه

کادمیوم

برگ پایینی

برگ میانی

برگ باالیی

بخش هوایی

آزادی

cadmium

سطح برگویژه

سطح برگویژه

سطح برگویژه

17

** * ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  ٪5 ،٪9و غیرمعنیدار بودن هستند.
indicate a significance at level of 1%, 5% and not significant, respectively.

ns

* **

, , and

جدول  -1اثر سطوح مختلف کادمیوم خاک در برخی صفات رشد دو گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی
Table 3. Effect of different levels of soil cadmium on Some growth characteristic B.carinita and B.junceae

( )mg kg-1غلظت کادمیوم خاک

صفات رشد

)Cadmium concentration in soil (mg kg-1
B.carinata
150
75
0

growth characteristic

طول ریشه (سانتیمتر) )cm( Root length
طول بخش هوایی (سانتیمتر) )cm(Shoot length
وزن خشك ریشه (گرم هر گیاه))Root dry weight (g Plant-1
وزن خشك بخش هوایی (گرم هر گیاه) )Shoot dry weight (g Plant-1
سطح برگویژه برگ پائینی (سانتیمتر مربع بر گرم) )Lower leaf specific leaf area (cm2g-1
سطح برگویژه برگ میانی (سانتیمتر مربع بر گرم))Middle leaf specific leaf area (cm2g-1
سطح برگویژه برگ باالیی (سانتیمتر مربع بر گرم) )Upper leaf specific leaf area (cm2g-1

35.3±0.3a

34.4±1.3a

35.8±3.5a

30.1±3.9

25.3±2.8

26.3±4.2

a

a

a

0.8±0.0a

0.8±0.0a

0.7±0.1a

1.3±0.0a

1.4±0.0

1.4±0.0

a

a

202.3±19.0a

143.1±19.3ab

96.7±34.4b

181.6±30.2a

a

130.3±23.6

131.1±36.6

225.6±57.3a

112.2±30.2a

167.7±57.3a

32.7±1.0a

32.6±1.8a

30.7±3.1a

26.1±1.8a

28.3±0.4a

24.0±2.0a

0.9±0.1a

0.9 ±0.0a

0.8±0.0a

1.0± 0.1a

1.1±0.0

0.9±0.0

a

B.junceae

طول ریشه (سانتیمتر) (cm)Root length
طول بخش هوایی (سانتیمتر) (cm)Shoot length
وزن خشك ریشه (گرم هر گیاه) )Root dry weight (g Plant-1
وزن خشك بخش هوایی (گرم هر گیاه) )Shoot dry weight (g Plant-1
سطح برگویژه برگ پائینی (سانتیمتر مربع بر گرم) )Lower leaf specific leaf area (cm2g-1
سطح برگویژه برگ میانی (سانتیمتر مربع بر گرم) )Middle leaf specific leaf area (cm2g-1
سطح برگویژه برگ باالیی (سانتیمتر مربع بر گرم) )Upper leaf specific leaf area (cm2g-1

a

a

152.5±21.4ab

114.3±23.1b

146.0±33.6ab

153.6±39.9a

a

136.1±29.0

a

138.7±12.4

214.9±41.0a

ab

141.4±20.3

b

111.9±12.0

میانگین  ±خطای استاندارد با  3تکرار ،میانگینهای هر ردیف در هر دو گونه که حداقل دارای یك حرف مشترک باشند در سطح  ٪15با آزمون دانکن اختالف
معنیداری ندارند.
Means followed by the same letter within each row in both species are not significantly different according to a Duncan's multiple
comparison test (P < 0.05). Means ± standard error (n=3).
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گیاه خردل اتیوپی در سطوح مختلف آلودگی

ژنوتیپهایی که فقط در محیط بدون تنش تظاهر خوبی

کادمیوم ،شاخص تحمل تنش ( )STIباالتری نسبت به گیاه

دارند؛ گروه  )Cژنوتیپهایی که عملکرد باالیی در محیط

خردل هندی داشت .از نظر شاخص تحمل ( )TOLگیاه

دارای تنش دارند؛ و گروه  )Dژنوتیپهایی که دارای تظاهر

خردل اتیوپی نسبت به آلودگی باالی کادمیوم ،کمترین

ضعیفی در هر دو محیط هستند .وی همچنین اظهار داشت

میزان  TOLرا نشان داد .همواره هدف از انتخاب گونههای

که مناسبترین معیار انتخاب برای تنش ،شاخصی است که

متحمل به تنش ،معرفی گونههایی بوده که بهطور نسبی در

قادر به تشخیص گروه  Aاز سایر گروهها باشد TOL .قادر

مقایسه با سایر ژنوتیپها تنش را بهتر تحمل کرده و در

به تفکیك گروه  Aاز  Cنیست ،در حالیکه شدت استرس

شرایط یکسان افت عملکرد کمتری داشته باشند

در محاسبه  STIلحاظ شده ،بنابراین قادر به تفکیك

( Fernandez (1992) .)Srivastava et al., 1987با بررسی

ژنوتیپهای گروه  Aاز گروههای  Bو  Cاست .هر دو گیاه

عملکرد در دو محیط دارای تنش و بدون تنش ،ارقام ماش

خردل اتیوپی و هندی براساس تقسیمبندی فرناندز با توجه

) (Vigna radiata L.را از نظر واکنش در دو محیط به 1

به عدم کاهش صفات رشد تحت تنش کادمیوم و تظاهر

گروه تقسیمبندی کرد :گروه  ،)Aژنوتیپهایی که در هر دو

یکسان در هر دو محیط دارای تنش و فاقد آن ،در گروه A

محیط تنش و بدون تنش تظاهر یکسانی دارند؛ گروه ،)B

قرار میگیرند.

شکل  -6اثر سطوح مختلف کادمیوم خاک در شاخص تحمل تنش (الف) و شاخص تحمل (ب) دو گیاه  B.carinitaو  .B.junceaeمیلهها
نشاندهنده خطای استاندارد است ،در هر نمودار میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند در سطح  ٪3۹با آزمون
دانکن اختالف معنیداری ندارند.
Fig. 1. Effect of cadmium level (mg kg-1) on stress tolerance index and tolerance index in B.carinita and B.junceae. The bars
represent standard error, In each chart, means that have at least one common letter in the 95% level by Duncan test with no
significant difference

میزان انباشت کادمیوم در گیاهان

گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی بهطور معنیداری

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر کادمیوم بر

افزایش یافت .غلظت کادمیوم خردل هندی نسبت به گونه

تمامی پارامترهای مرتبط با غلظت و اثر گونه بر غلظت

دیگر بیشتر بود ،بهطوری که در ریشه و بخش هوایی این

کادمیوم و فاکتور تغلیظ زیستی بخش هوایی و فاکتور

گونه بهترتیب به  ۰/۰1و  ۰/۰5درصد رسید .در مقایسه بین

انتقال معنیدار بود .همچنین اثر متقابل کادمیوم × گونه بر

دو گیاه مورد بررسی در سطوح مختلف آلودگی کادمیوم،

تمامی پارامترهای مرتبط با غلظت جز فاکتور انتقال

بیشترین تغلیظ زیستی در ریشه گیاه خردل اتیوپی تحت

معنیدار بود (جدول  .)1با افزایش غلظت آلودگی کادمیوم

تیمار  75میلیگرم در کیلوگرم کادمیوم اتفاق افتاد .در

در خاک ،غلظت کادمیوم در ریشه و بخش هوایی هر دو

گیاه خردل هندی با افزایش غلظت آلودگی کادمیوم در
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توان گیاهپاالیی دو گونه خردل اتیوپی ( )Brassica carinataو...

خاک ،تغلیظ زیستی کادمیوم در ریشه و بخش هوایی گیاه

در گیاهان مورد بررسی ما نیز احتماالً کاهش فاکتور انتقال،

افزایش معنیداری را نشان داد ،ولی در فاکتور انتقال هر دو

سبب تحمل زیاد گیاه شد Ebrahimi et al. (2014) .نیز

گیاه افزایش معنیداری مشاهده نشد ،اما فاکتور انتقال گیاه

اظهار داشتند که بهطور کلی بیشتر فلزات در ریشه گیاهان

خردل هندی حدود ًا  ٪7۰بیشتر از خردل اتیوپی بود

تجمع مییابند .بهنظر میرسد تعیین غلظت فلز در گیاه یا

(جدول  .)5در این بررسی مشخص شد که افزایش میزان

اندام ،میتواند برآورد بهتری از بازده استخراج فلزات سنگین

آلودگی کادمیوم در خاک منجر به افزایش غلظت آن در

در یك گونه داده و نشاندهنده وسعت فلزاتی باشد که

ریشه و بخش هوایی هر دو گیاه شد ،ولی میزان کادمیوم

میتوانند توسط یك گیاه حذف شوند .همانطور که

در ریشه هر دو گیاه بیشتر از بخش هوایی بود .مشابه نتایج

) Moameri et al. (2015نشان دادند ،اگر گیاه دارای توانایی

ما ) Yuanjie et al. (2017نیز نشان دادند که غلظت

گیاهپاالیی باشد ،با افزایش مقدار فلز در خاک ،مقدار آن در

کادمیوم در بافت ریشه گیاه بادام زمینی بسیار بیشتر از

اندامهای گیاه نیز افزایش مییابد .بنابراین بر اساس آنالیز

برگ بود ،که نشاندهنده این است که جابهجایی کادمیوم

فاکتور تغلیظ زیستی ( ،)BCFبا توجه به قابلیت گیاهان برای

از ریشه به بخش هوایی ممکن است توسط موانع داخلی

جذب فلزات سنگین و حساسیت به آلودگی باالی فلز میتوان

برای دفاع از بخش هوایی محدود شده باشد .ریشه گیاه

چهار گروه را در آنها در نظر گرفت .گونه یا بخش گیاهی که

جایگاه اصلی بیحرکتسازی کادمیوم است ،که عمدتاً از

دارای  BCFبین  ۰/۰9-۰/9 ،۰/9-9 ،9-9۰و کمتر از ۰/۰9

طریق حفظ یونهای سمی در دیواره سلولی ( Yuanjie et

باشد بهترتیب بیشانباشتگر ،میانانباشتگر ،کمانباشتگر و

 )al., 2017و ایجاد برخی موانع کارآمد برای محدود کردن

غیرانباشتگر است ( .)Bini et al., 1995با معیارهای ذکرشده

ورود کادمیوم به آوند چوب اتفاق میافتد و در نتیجه جلوی

در باال ،میتوان هر دو گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی را

انتقال آن به بخش هوایی را میگیرد (.)Lux et al., 2011

بهعنوان گیاه بیشانباشتگر برای کادمیوم در نظر گرفت.

جدول  -۴نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم ،گونه و اثر متقابل کادمیوم × گونه بر غلظت کادمیوم ،فاکتور تغلیظ زیستی ،فاکتور
انتقال و شاخص تحمل
Table 4. Analysis of variance, effect of cadmium, species and cadmium × species interactions on cadmium concentration,
bioconcentration factor, translocation factor and tolerance index

S.O.V

منابع تغییرات

df

درجه آزادی

Root cd concentration

غلظت کادمیوم ریشه

بخش هوایی

Shoot cd concentration

غلظت کادمیوم

زیستی ریشه

Root bioconcentration
factor

فاکتور تغلیظ

Shoot bioconcentration
factor

بخش هوایی

فاکتور تغلیظ زیستی

فاکتور انتقال

Translocation factor

کل
Total

34.26

Stress tolerance index

خطا
Error

12

1885.38

**7519.50

**1.46

شاخص تحمل تنش

کادمیوم×گونه
Cadmium×species

2

**13222.39

**20040.68

0.30ns

شاخص تحمل

گونه
Species

1

120.79ns

**24302.20

**1.30

tolerance index

کادمیوم
Cadmium

2

**219003.54

**14.54

**0.04

0.03ns

0.04ns

**0.42

*0.08

0.01ns

**0.38

0.02ns

0.04ns

0.01ns

0.00

0.01

0.01

0.08

**1.47

0.16

17

** * ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  ٪5 ،٪9و غیرمعنیدار بودن هستند.
* **

, , and ns indicate a significance at level of 1%, 5% and not significant, respectively.
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جدول  -۹اثر سطوح مختلف کادمیوم خاک در غلظت ،فاکتور تغلیظ زیستی و فاکتور انتقال کادمیوم در دو گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی
Table 5. Effect different levels of soil cadmium on concentration, bioconcentration factor and translocation factor in B.carinita
and B.junceae

گیاه
Plant

B.carinata

غلظت کادمیوم در

غلظت کادمیوم

خاک

Cadmium concentration in soil
)(mg kg-1

فاکتور تغلیظ زیستی
bioconcentration factor

فاکتور انتقال
translocation
factor

Cadmium
concentration in
)soil (mg kg-1
0
75
150

ریشه

بخش هوایی

ریشه

بخش هوایی

Root
1.1±0.1a
262.3±35.2c
339.8±33.3b

Shoot
0.4±0.0e
27.6±1.8d
56.9±5.1c

Root
3.5±0.4a
2.3±0.2b

Shoot
0.4±0.0c
0.4±0.0c

0.3±0.0b
0.1±0.0c
0.2±0.0c

0
75
150

1.4±0.3e
106.6±7.3d
425.7±36.9a

0.7±0.1e
86.2±5.9b
198.2±1.9a

2.1± 0.1b
2.8± 0.2ab

1.1±0.1b
1.3±0.0a

0.5±0.1a
0.5±0.0a
0.4±0.0ab

B.junceae

میانگین  ±خطای استاندارد با  3تکرار ،میانگینهای هر ستون که حداقل دارای یك حرف مشترک باشند در سطح  ٪15با آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
Means followed by the same letter within each column are not significantly different according to a Duncan's multiple comparison test
(P < 0.05). Means ± standard error (n=3).

اثر کادمیوم در میزان رنگیزههای فتوسنتزی

کار گرفته میشود ،نسبت داد John et al. (2009) .نشان

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر کادمیوم ،گونه

دادند که غلظتهای صفر 95۰ ،و  3۰۰میکروموالر

و اثر متقابل کادمیوم × گونه ،جز اثر گونه در میزان

کادمیوم ،طی مدت  1۰روز تیماردهی ،میزان کلروفیل ،a

کاروتنوئید در هیچ یك از رنگیزههای فتوسنتزی معنیدار

کلروفیل  bو کل و نیز میزان کاروتنوئیدها را در خردل

نبود (جدول .)6

هندی در مرحله گلدهی افزایش داد ،اما با تداوم شرایط

تیمارهای کادمیوم در هر دو گیاه بهطور مشابهی

تنش و گذشت زمان ،میزان این رنگیزهها کاهش یافت.

اثر معنیداری در میزان و نسبت رنگیزههای فتوسنتزی

عالوه بر این Tang et al. (2016) ،در گیاه بیشانباشتگر

در مقایسه با شاهد نداشت ،با این حال بیشترین میزان

گل ناز ( )Sedum alfrediiنشان دادند که تحت تیمار روی

کلروفیل کل در خردل اتیوپی در تیمار  95۰میلیگرم در

و کادمیوم میزان کلروفیل و پارامترهای فلورسانس

کیلوگرم کادمیوم و در گیاه خردل هندی در تیمار 75

کلروفیل در مقایسه با کنترل افزایش یافت .این امر بهعلت

میلیگرم در کیلوگرم کادمیوم مشاهده شد (شکل .)5

بیشبیانی تعداد زیادی از ژنهای مسیر فتوسنتزی مانند

کاهش نیافتن میزان کلروفیل را میتوان به مکانیسمهای

چرخه کالوین ،واکنشهای نوری ،انتقال الکترون و نمو

دفاعی مختلفی که در مقابل تنش کادمیوم توسط گیاه به

پالست توسط روی و کادمیوم در برگ این گیاه است.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم ،گونه و اثر متقابل کادمیوم×گونه بر رنگیزههای فتوسنتزی
Table 6. Analysis of variance, effect of cadmium, species and cadmium × species interactions on photosynthetic pigments
کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

Chlorophyll a
)(mg g-1 FW

Chlorophyll b
)(mg g-1 FW

Total chlorophyll
)(mg g-1 FW

Carotenoids
)(mg g-1 FW

2

0.0005ns

0.0003ns

0.0015ns

0.3641ns

1

0.0076ns

0.0034ns

0.0220ns

*2.3250

2

0.0028ns

0.0007ns

0.0061ns

0.1750ns

12

0.0068

0.0011

0.0131

0.2763

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V

df

کادمیوم
Cadmium

گونه
Species

کادمیوم×گونه
Cadmium×species

خطا
Error

کل
Total

17

** * ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  ٪5 ،٪9و غیرمعنیدار بودن هستند.
indicate a significance at level of 1%, 5% and not significant, respectively.
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ns

* **

, , and

توان گیاهپاالیی دو گونه خردل اتیوپی ( )Brassica carinataو...

شکل  -۲اثر سطوح مختلف کادمیوم خاک در میزان کلروفیل ( aالف) ،کلروفیل ( bب) ،کلروفیل کل (ج) و کاروتنوئید (د) در دو گیاه
 B.carinitaو  .B.junceaeمیلهها نشاندهنده خطای استاندارد است ،در هر نمودار میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک
باشند در سطح  ٪3۹با آزمون دانکن در مقایسه با شاهد اختالف معنیداری ندارند.

Fig. 2. Effect different levels of soil cadmium (mg kg-1) on Chlorophyll a, Chlorophyll b, Total chlorophyll and Carotenoids in
B.carinita and B.junceae. The bars represent standard error, In each chart, means that have at least one common letter in the
95% level by Duncan test with no significant difference
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Introduction: Heavy metals are one of the most important environmental pollutants that have been given high
importance in recent decades. The accumulation of elements in the soil, especially in agricultural land, has
been gradual and the concentration of heavy elements can reach to levels that threaten human food security.
Among the heavy metals, cadmium is considered as one of the most dangerous elements due to its high mobility
in biological systems, high toxicity, high solubility in water and rapid absorption by the root system of many
plant species. Therefore, in this research, the growth, accumulation and phytoremediation potential of cadmium
in two species Ethiopian mustard (Brassica carinata) and Hindi mustard (Brassica juncea) is studied.
Materials and methods: Plants in contaminated soils with concentrations of 0, 75 and 150 mg kg-1 of cadmium
were grown in a greenhouse and harvested after seven weeks to measure some growth characteristics.
Results and discussion: The results showed that cadmium treatments had no significant effect on growth traits
and chlorophyll content of two plants compared with the control. Both plants showed a high stress tolerance
index and low stress tolerance to cadmium. With increasing cadmium concentrations in the soil, the
concentration of cadmium in the root and shoot of both plants B. carinata and B. juncea significantly increased.
The translocation factor of B. juncea was about 70% higher than B. carinata. The highest translocation factor
was observed in the treatment of 75 mg kg-1 of cadmium in B. juncea.
Conclusion: Comparison of the two plants B. carinata and B. juncea showed that both species are able to
tolerate and accumulate cadmium, but the translocation factor, uptake and accumulation of cadmium in plant
B. juncea was greater than B. carinata and, so, it seems that B. juncea showed better performance for use in
phytoremediation process.
Keywords: Soil contamination, Accumulation, Brassicaceae, Cadmium, Phytoremediation.
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