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 لَبیا هختلف ّای ّای آًتی اکسیذاًت در شًَتیپ تأثیر تٌص کادهیَم بر فعالیت آًسین
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 :چکیذُ

ّای  نسبٌابرایي هکاًی. ضَد ای هحیطی ضاهل تٌص فلسات سٌگیي از قبیل کادهیَم ایجاد هیتٌص اکسیذاتیَ بِ ٍسیلِ تغییرات ٍسیع فاکتَرّ

ّای آًتی اکسیذاًتی بِ تٌص  ّای پاسخ هقاٍهت آًتی اکسیذاًتی هوکي است یک استراتصی برای افسایص تحول بِ فلسات فراّن کٌذ ٍ پرٍسِ

بِ هٌظَر بررسی اثر  . باضذ هتحول بِ تٌص عٌاصر سٌگیي اهری ضرٍری هی ّای ٍ ًیس ضٌاخت شًَتیپ فلسات بایذ بِ رٍضٌی فْویذُ ضَد

بِ صَرت فاکتَریل در  گلذاًی آزهایطیکاتاالز ٍ گلَتاتیَى پراکسیذاز، سَپراکسیذ دیسوَتاز،  ّای آًسینبر هیساى فعالیت تٌص کادهیَم 

در ایي  .اًجام گرفت بع طبیعی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ کرجدر گلخاًِ تحقیقاتی داًطکذُ کطاٍرزی ٍ هٌاکاهل تصادفی  ّای قالب بلَک

رضذ  mg/kg45  ٍmg/kg00 ،(ضاّذ)ّای صفر غلظت دارایحاٍی کلریذ کادهیَم  خاکدر  ای گلخاًِلَبیا در ضرایط  شًَتیپ 6 آزهایص

در  کِبِ طَری. است دار هعٌی ّای هختلف یپشًَتدر  تأثیر تٌص کادهیَم بر صفات فَقًطاى داد کِ  ًتایج حاصل از تجسیِ ٍاریاًس .کردًذ

در باالتریي سطح  ،%(02) گلَتاتیَى پراکسیذازٍ  %(2/06) کاتاالز، %(2/146) کادهیَم هیساى فعالیت آًسین سَپراکسیذ دیسوَتاز اثر تیوار با

کارّای هقاٍهت گیاّاى در برابر تٌص  سازٍتَاًٌذ آثاری از  کِ ایي هَارد هی داری ًسبت بِ ضاّذ ًطاى دادًذ افسایص هعٌی سویت کادهیَم

در باالتریي  صفات هَرد هطالعِهیاًگیي از ًظر  G-01437 ٍ Emersonّای  هقایسِ هیاًگیي تیوارّا ًطاى داد کِ شًَتیپ .کادهیَم باضذ

افسایص فعالیت  ت آهذُبا تَجِ بِ ًتایج بذس. سطح سویت کادهیَم در هقایسِ با ضاّذ، بیطتریي فعالیت را بِ خَد اختصاظ دادًذ

 .ّای آًتی اکسیذاًت در یک شًَتیپ خاظ اضارُ بِ ضاخصی از تحول بِ تٌص کادهیَم دارد آًسین

 .ّای آًتی اکسیذاًت تٌص اکسیذاتیَ، کادهیَم، شًَتیپ، آًسین: ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

کبدهیَم یکی اس ثیطتزیي ػٌبغز سوی . ار دادُ استاهزٍسُ آلَدگی فلشات سٌگیي، ثیَسفز را در ثسیبری اس ًقبط جْبى تحت تأثیز قز

ّبی غٌؼتی ٍ کَدّبی فسفبتِ ٍارد هحیظ سیست ضذُ ٍ سپس ثِ سًجیزُ غذایی  ػوذتبً اس عزیق فؼبلیت کِ ثبضذ حبضز در هحیظ هی

تٌص فلشات سٌگیي . یبثذ ّبی گیبُ اًتقبل هی ضَد ٍ ثِ دیگز قسوت کبدهیَم ثِ آسبًی ثِ ٍسیلِ ریطِ گیبُ جذة هی. یبثذ اًتقبل هی

ّب  ّب ٍ در ًْبیت سٍال غطب کِ ًتیجِ آى افشایص پزاکسیذاسیَى لیپیذضَد ّبی اکسیضى فؼبل در گیبّبى هی ثبػث افشایص تَلیذ گًَِ

یکی اس ایي  .ثبضٌذ ّبی اکسیضى فؼبل هی گیبّبى دارای هکبًیسن ّبی هتفبٍتی جْت حذف یب کبّص اثزات ًبضی اس گًَِ. ثبضذ هی

 .است کبتبالس ٍ گلَتبتیَى پزاکسیذاس، ّبی آًتی اکسیذاًی هبًٌذ آًشین سَپزاکسیذ دیسوَتبس ّبی تذافؼی، فؼبل ضذى آًشین یستنس

یذ تَلیذ سَپزاکسّبی  یکبلراد. (Zhang et al, 2000)دّذ  هقبٍهت گیبُ را ثِ ضزایظ تٌص افشایص هی ّب افشایص فؼبلیت ایي آًشین

یَى تگلَتبٍ ( CAT) کبتبالس یّب ینآًشیت فؼبلیل ضذُ ٍ تجذ H2O2ثِ ( SOD)یذ دیسوَتبسسَپزاکس ػولکزدضذُ ثب 

رفتي آى،  يیثٍ اس ( ROS) ّبی اکسیضى فؼبل گًَِ ذیتَل يیثتؼبدل  يیثٌبثزا، ٌذیًوب یهی زیجلَگ H2O2اس تجوغ ( GPX)یذاسپزاکس

هػزف پزٍتئیي ٍ ّیذرات کزثي اس هطخػبت رصین غذایی کطَرّبی کوجَد پزٍتئیي یب ػذم تَاسى ثیي . کٌذ یه يیتضورا  ستنیسثقبء 

هیي پزٍتئیي گیبّی أثٌبثزایي یکی اس ًیبسّبی اسبسی کطَر در سهیٌِ تَلیذ هحػَالت کطبٍرسی ت. در حبل تَسؼِ اس جولِ ایزاى است
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ی حبٍی ػٌبغز سٌگیي ثبػث آلَدگی ّبی غٌؼت در ایزاى گستزش اهبکي غٌؼتی اعزاف ضْزّبیی ًظیز اراک ٍ استفبدُ اس پسبة. است

ّبی جذیذ کِ در  لذا اًتخبة گیبُ سراػی هٌبست ٍ تَلیذ صًَتیپ. ، ضذُ استثبضذ هیکِ اس هٌبعق هْن کطت لَثیب  ِخبک در ایي هٌغق

ل ٍ هغبلؼِ ایي ضزایظ ثتَاًٌذ رضذ ًوبیٌذ ٍ ثبسدُ اقتػبدی هٌبسجی را داضتِ ثبضٌذ اس اّذاف کطبٍرسی است ٍ ضٌبخت ارقبم هتحو

 .ثبضذ ّبی تحول ثِ تٌص ػٌبغز سٌگیي اهزی ضزٍری هی هکبًیسن

 

 : هَاد ٍ رٍش ّا

عزح آهبری ثِ کبر . داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ کزج اًجبم گزفت ایي پضٍّص در گلخبًِ تحقیقبتی

سطح  6فاکتَر اٍل شًَتیپ در . تکرار بَد 4با  هل تصادفیکا ّای َریل در قالب بلَکتصَرت فاکرفتِ در ایي آسهبیص ثِ 

(Akhtar ،Emerson ،Taylor ،G-01437 ،G-14088  ٍG-11867 )سغح 3در کبدهیَم  ٍ فبکتَر دٍم فلش سٌگیي 

سپس ثب آة هقغز ٍ  صًَتیپ لَثیب ثب کوک ّیپَکلزیذ سذین ضذ ػفًَی 6 ثذرّبی. ثَد mg/kg45  ٍmg/kg90 ،(ضبّذ)غفز

. ّبی هَرد ًظز تْیِ ٍ جْت جذة ثْتز در خبک اسپزی ضذ ّبیی ثب غلظت جْت اػوبل تیوبر کبدهیَم، هحلَل .ضَ دادُ ضذًذٍ  ضست

هزحلِ رضذ  پبیبىدر . کیلَیی هَرد کطت ٍاقغ ضذ 7ّبی  صًَتیپ در گلذاىػذد ثذر اس ّز  12تؼذاد  رٍس، 45اس گذضت  پس

.جذاگبًِ هَرد آسهبیص ٍ ثزرسی قزار گزفت ثِ عَر ّبی هَرد ًظز ثزای ّز تیوبر ضبخع

تغییازات جاذة ًاَری حبغالِ اس     . اساتفبدُ ضاذ  ( 1972)ٍ ّوکابراى   Misra گیزی آًشین سَپزاکسیذ دیسوَتبس اس رٍش ثزای اًذاسُ

هیاشاى   .ج استفبدُ ضذثِ ػٌَاى فؼبلیت آًشیوی ارسیبثی ٍ اس آًشین استبًذارد ٍ خبلع جْت استبًذارد ًوَدى ًتبی  ًفزیي، اکسیذاسیَى اپی

ٍاحذ فؼبلیت آًشین کبتبالس هؼبدل ًساجت تجاذیل آة اکسایضًِ در    . تؼییي ضذPaglia (1987 )فؼبلیت آًشین کبتبالس ثب استفبدُ اس رٍش 

گیازی هیاشاى فؼبلیات آًاشین گلَتابتیَى       ّوچٌایي ثازای اًاذاسُ    .دقیقِ ثِ ٌّگبم پیطزفت ٍاکٌص درجِ اٍل در ًظز گزفتِ ضذ 1هذت 

 1یک ٍاحذ اس فؼبلیت آًشین گلَتبتیَى پزاکسیذاس هؼبدل هقاذار آًشیوای کاِ ثتَاًاذ     . استفبدُ ضذPaglia (1987 )کسیذاس اس رٍش پزا

 .در یک دقیقِ کبتبلیش کٌذ در ًظز گزفتِ ضذُ است NADPHهیکزٍ هَل اس سَثستزا 

ّب ثب استفبدُ اس آسهَى داًکي  اًجبم گزفت ٍ هقبیسِ هیبًگیي SASافشار آهبری  ی ثذست آهذُ ثب استفبدُ اس ًزمّب دادُتجشیِ ٍاریبًس 

 .استفبدُ ضذ Excelجْت تزسین ًوَدار ًیش اس ًزم افشار . غَرت گزفت% 1در سغح احتوبل 

 

 ًتایج ٍ بحث

دهیَم در سغح کب×دار تیوبر کبدهیَم ٍ ًیش اثز هتقبثل صًَتیپ ثزرسی ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ثزای توبهی غفبت حبکی اس تأثیز هؼٌی

سغح سویت در باالتریي  ، کبتبالس ٍ گلَتبتیَى پزاکسیذاسسَپزاکسیذ دیسوَتبس آًشین ّبی هیبًگیي فؼبلیت. ثبضذ یه% 1احتوبل 

 سغح سویت کبدهیَمباالتریي  در .(1 ضکل) ًذًسجت ثِ تیوبر ضبّذ ًطبى دادُ اافشایص  %92ٍ % 2/96، %2/146کبدهیَم 

کِ ایي افشایص  (.2ضکل ) اًذ دادُرا ثِ خَد اختػبظ  سَپزاکسیذ دیسوَتبسثیطتزیي هقذار  G-01437   ٍEmersonّبی صًَتیپ

-Akhtar  ٍG ّب، در ثیي صًَتیپ (.Scebba et al.,2006)تَسظ سبیز هحققیي ًیش گشارش ضذُ است  SODدر فؼبلیت آًشین 

ّبی  صًَتیپلحبػ فؼبلیت آًشین گلَتبتیَى پزاکسیذاس س اّوچٌیي (. 3ضکل)ثبضٌذ  یهرا دارا  کبتبالسثیطتزیي هقذار  11867

Emerson  ٍG-01437  سبیز هحققبى ًیش افشایص در فؼبلیت آًشین ّبی (.4ضکل) اًذ دادُثیطتزیي هقذار را ثِ خَد اختػبظ

CAT  ٍGPX را در گًَِ ّبی گیبّی هختلف گشارش کزدُ اًذ(Mashhadi Akbar Boojar and Goodarzi,2007) در

دّذ ٍ ایي حقیقت را ثیبى  لَثیب را تحت تأثیز قزارهی ثیَضیویبیی گیبُ ّبی یتفؼبلوَع ًتبیج ایي تحقیق ًطبى داد کِ سویت کبدهیَم هج
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-G یّب صًَتیپثب تَجِ ثِ ًتبیج،  .ّب ثستگی دارد ّبی لَثیب ثِ تٌَع صًتیکی هیبى صًَتیپ کٌذ کِ تغییزات ثیَضیویبیی گیبّچِ یه

01437  ٍEmerson اس ًظز هیبًگیي غفبت هَرد هغبلؼِ در ثبالتزیي سغح سویت کبدهیَم ، ثیطتزیي ّب  در هقبیسِ ثب سبیز صًَتیپ

 .ٍ اس تحول ثیطتزی ثزخَردار ثَدًذ فؼبلیت را ثِ خَد اختػبظ دادًذ

 
 ٍ تٌص کادهیَم هقایسِ هیاًگیي صفات هَرد بررسی در ضرایط ًرهال: 1-ضکل 

a,b,c داری ًذارًذ حرٍف هطترک از لحاظ آهاری اختالف هعٌی ّای دارای هیاًگیي 

 

 
 تٌص کادهیَم ًرهال ٍ ّای هختلف تحت ضرایط در شًَتیپ سَپراکسیذ دیسوَتازهقایسِ هیاًگیي آًسین : 2-ضکل

a,b,c داری ًذارًذ ّای دارای حرٍف هطترک از لحاظ آهاری اختالف هعٌی هیاًگیي 

 

 
 ّای هختلف تحت ضرایط ًرهال ٍ تٌص کادهیَم تاالز در شًَتیپهقایسِ هیاًگیي آًسین کا: 3-ضکل

 a,b,c داری ًذارًذ ّای دارای حرٍف هطترک از لحاظ آهاری اختالف هعٌی هیاًگیي 
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 ّای هختلف تحت ضرایط ًرهال ٍ تٌص کادهیَم هقایسِ هیاًگیي آًسین گلَتاتیَى پراکسیذاز در شًَتیپ: 4-ضکل

a,b,c داری ًذارًذ ٍف هطترک از لحاظ آهاری اختالف هعٌیّای دارای حر هیاًگیي 

 

 ًتیجِ گیری کلی
هتحول در تَاًذ ثِ ػٌَاى ضبخع هفیذی اس تحول ثِ فلش سٌگیي کبدهیَم ثزای کطت صًَتیپ ّبی  ًتبیج ثذست آهذُ اس ایي تحقیق هی

 .هٌبعق آلَدُ ثِ فلش سٌگیي کبدهیَم هَرد استفبدُ قزار گیزد
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Abstract 
Oxidative stress is induced by a wide range of environmental factors including heavy metals stress such as 

Cadmium. Therefore, antioxidant resistance mechanisms may provide a strategy to enhance metal tolerance, 

and processes of antioxidant responses to metal stress must be clearly understood. And also Identification of 

tolerant cultivars and study of tolerance mechanisms to heavy metal stress is necessary. in order to evaluation 

of Cadmium stress effect on superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxydase activity, a pot 

experiment was done in the form of factorial in randomized complete block design (RCBD) in research 

greenhouse of Islamic Azad University, college of agriculture and natural resources branch of karaj. In this 

experiment 6 bean seeds genotypes grew in greenhouse conditions in the soil consist of CdCl2 with 

concentration of 0, 45, 90 mg/kg. The results of analysis of variance indicated that effect of Cd stress on 

above traits in different bean genotypes were significant. Thus, amount of SOD, CAT and GPX enzymes 

activities,in the highest level of Cd toxicity, were increased 146.2%, 96.2% and 92% respectively in 

compared to control that these results can be the effects of tolerance mechanisms of plants against Cd stress. 

Mean compartion showed that Emerson and G-01437 genotypes have the most activity in the highest level of 

Cd toxicity by comparsion with control. According to received results, increase in antioxidant activity in an 

special genotypes is refered to the index of tolerance to Cadmium stress. 
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