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Background and Objectives: Soil pollution with heavy metals and its 

transfer to agricultural products is expanding as a global problem. 

Cadmium is one of the heavy metals that increase its concentration in the 

root environment of the plant causes metabolic disorders in the plant. 

Studies have shown that the use of intercropping systems while increasing 

diversity, increasing yield, improving resource efficiency, reducing weed 

damage, pests and diseases(such as Uromyces and Botrytis of faba bean), 

increasing the stability of the system follows. This study investigates the 

effect of different levels of cadmium on plant pigments as one of the 
effective factors in the process of photosynthesis, as well as the amounts of 

phenol and flavonoid compounds and antioxidant activity in legumes (faba 

beans and garden pea) and potatoes in monoculture and intercropping. 

 

Materials and Methods: The pot experiment was carried out as a factorial 

based on a completely randomized design with 4 replications at Gaemshar 

Agricultural Research Station, Mazandaran province during two agronomic 

seasons 2018-2019. Treatments were included planting pattern at five 

levels of monoculture potato, faba bean, garden pea and Intercropping 

(potato+faba bean), (potato+ garden pea) and five cadmium concentrations 

of 0 (control), 5, 10, 20 and 30 milligrams of cadmium per kilogram of soil 

as cadmium nitrate was added to the soil. For this purpose, methanolic 
extract was prepared from the dried leaves of the studied plants. Total 

phenols and flavonoids were assayed by spectrophotometry and the 

antioxidant activity of the extracts was evaluated by free radical 

scavenging methods (DPPH). Statistical analysis was performed using SAS 

software and comparison of means was performed by Duncan's multiple 

range test at the level of one and five percent probability and graphs were 

drawn using SigmaPlot and Excel software. 

 

Results: The results showed that different cadmium concentrations had a 

significant effect on the amount of photosynthetic pigments (P≤0.01). The 

reduction trend of chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids was 
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plinomial. With the application of the highest level of cadmium (30 mg of 

cadmium in the soil), carotenoids, chlorophyll a and chlorophyll b were 

significantly reduced. In concentration of 30 mg of cadmium in soil, the 

amount of chlorophyll a in the faba bean reached 3.84 mg/kg soil. In other 

words, with increasing the concentration of cadmium in the soil, the 

amount of chlorophyll a decreased by 83.07%. The decrease in total 

chlorophyll due to cadmium may be due to the inhibitory effect on the 

activity of its molecules. Total chlorophyll of faba bean with increasing 

concentrations of cadmium (from 5 to 30 mg soil) was a significant 
decrease. The sensitive treatments to increasing cadmium concentration 

were faba bean (7.66 mg/kg soil), potatoes (9.19 mg/kg soil) and garden 

pea (9.28 mg/kg soil), respectively. Analysis of variance showed that the 

effect of cadmium on flavonoid content, phenol and antioxidant capacity was 

significant at the level of 1% probability. In this study, faba bean plant had 

the highest mean of phenol (0.1643 mg que/g DW) and intercropping culture 

(potato+ faba bean) had the highest flavonoids (0.00814 mg que/g DW) and 

antioxidant (56.03%) obtained in the treatment of 30 mg of cadmium per kg 

of soil.The highest amount of flavonoids among plants was (0.8008 mg 

quercetin per gram of dry weight) of faba bean plant. In general, with 

increasing cadmium concentration in all five treatments of the cultivation 
pattern, including (monoculture potato, faba bean and garden pea and a 

mixture of potato + faba bean and potato + garden pea) there is an increasing 

trend in the amount of phenol, flavonoids and antioxidant capacity. 

 

Conclusion: The results of the present study indicate a significant 

difference between the different treatments in terms of the total amount of 

phenolic and flavonoid compounds that the existence of such diversity can 

indicate the role of plants and genetics in the production of these 

compounds. With increasing the concentration of cadmium, the amount of 

chlorophyll a and chlorophyll b pigments was significantly reduced. In 

general, from the findings of this study, it can be concluded that these 

plants, cadmium toxicity in all three plants led to the induction of phenolic 
compounds. 
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  های کلیدی: واژه

 اکسیدانی،  آنتی

 حبوبات، 
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 فنل، 

   کادمیم

 

آلودگی خاک با فلزات سنگین و انتقال آن به محصوالت کشاورزی به عنوان  سابقه و هدف:

سنگین است که افزایش یكی از فلزات  کادمیمباشد. یك مشكل جهانی در حال گسترش می
ها بررسی شود.غلظت آن در محیط ریشه گیاه سبب بروز اختالالت متابولیسمی در گیاه می

های کشت مخلوط ضمن باال بردن تنوع، افزایش عملكرد، کارگیری نظامنشان داده است به

زنگ و  دماننها )های هرز، آفات و بیماریبهبود کارایی استفاده از منابع، کاهش خسارت علف
بررسی اثر  این پژوهش به دنبال دارد.شكالتی باقال(، افزایش ثبات و پایداری نظام را بهلكه

ثر در فرایند فتوسنتز، ؤهای معنوان یكی از عاملهای گیاهی بهسطوح متفاوت کادمیم بر رنگدانه
 و )باقالاکسیدانی در حبوبات  چنین مقادیر ترکیبات فنل و فالونوئید و فعالیت آنتی هم

 پردازد. صورت کشت خالص و مخلوط میزمینی به( و سیبفرنگینخود
 

تصادفی در پنج  "صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالآزمایش گلدانی به ها: این مواد و روش

گرم در کیلوگرم خاک( و پنج سطح کشت شامل میلی 30و  20، 10، 5، 0) سطح کادمیم
زمینی+ زمینی و کشت مخلوط سیبکشتی سیبنخودفرنگی، تكکشتی کشتی باقال، تك تك
 و  1396-97تكرار طی دو سال زراعی  4( در1:1) زمینی+ نخودفرنگی( و سیب1:1) باقال
های خشك منظور از برگشهر مورد بررسی قرار گرفت. بدیندر ایستگاه باغبانی قائم 98-1397

روش  سنجش فنول و فالونوئید کل بهگیاهان مورد مطالعه عصاره متانولی تهیه شد. 
 احیاء رادیكال های روش ازها عصارهاکسیدانی اسپكتروفتومتری صورت گرفت و فعالیت آنتی

و  SASافزار نرم از استفاده با تجزیه و تحلیل آماری .مورد ارزیابی قرار گرفت DPPHآزاد 
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احتمال یك و پنج درصد انجام ای دانكن در سطح ها از طریق آزمون چند دامنهمقایسه میانگین
 رسم شدند. Excel و  SigmaPlotافزاراستفاده از نرم و نمودارها با شد

 

های فتوسننتزی های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان رنگیزهنتایج نشان داد که غلظت: ها یافته

 شكل پلینومیال به bو کلروفیل  a(. کاهش کاروتنوئید، کلروفیل ≥01/0P) داری داشتثیر معنیأت
و  a( کاروتنوئید، کلروفیل در خاک گرم کادمیممیلی 30) بود. با کاربرد باالترین سطح کادمیم

 a، مقدار کلروفیل در خاک گرم کادمیممیلی 30 کاهش چشمگیری داشت. در غلظت bکلروفیل 
عبارت دیگر، با افزایش غلظت گرم در کیلوگرم رسید. بهمیلی 84/3موجود در گیاه باقال به 

اهش کادمیم در شاهد کاهش یافت. ک درصد نسبت به a 07/83کادمیم در خاک، مقدار کلروفیل 
کلرفیل باشد. های آن رندگی روی فعالیت مولكولت اثر بازداعلتواند بهمیزان کلروفیل کل می

توجهی  اک( دچار افت قابلگرم در خمیلی 30تا  5)از  کل گیاه باقال با افزایش غلظت کادمیوم
گرم در میلی 66/7) ترتیب باقالشد. حساسیت تیمارها نسبت به افزایش غلظت کادمیوم به

( گرم در کیلوگرممیلی 28/9) فرنگی( و نخودگرم در کیلوگرممیلی 19/9زمینی )(، سیبکیلوگرم
اکسیدانی ل و ظرفیت آنتیثیر کادمیم بر میزان فالونوئید، فنأتجزیه واریانس نشان داد، ت بودند.

 ترین میانگین فنل دار گردید. در این مطالعه گیاه باقال بیشاحتمال یك درصد معنی در سطح
( زمینی+ باقال)سیب ك( و کشت مخلوطلیك بر گرم وزن خشگرم اسیدگامیلی 1643/0)

چنین  گرم کوئرستین بر گرم وزن خشك( و هم میلی 00814/0) ترین فالونوئید بیش
ترین  دست آمد. بیشگرم کادمیم در خاک بهمیلی 30درصد( در تیمار  03/56) اکسیدان آنتی

گرم کوئرستین بر گرم وزن خشك(  میلی 00822/0مقدار ) مقدار فالونوئید را در بین گیاهان به
افزایش سطوح کادمیم در هر پنج تیمار الگوی کشت  خود اختصاص داد. در مجموع با گیاه باقال به

 زمینی+ زمینی+ باقال و سیب زمینی، باقال و نخودفرنگی و مخلوط سیب کشتی سیب )تك ملشا
 اکسیدان وجود دارد. ( روند افزایشی در میزان فنل، فالونوئید و ظرفیت آنتیفرنگینخود

 

دار بین دهنده وجود تفاوت معنی دست آمده از پژوهش حاضر، نشاننتایج بهگیری:  نتیجه

زمینی+ باقال و زمینی و مخلوط سیب کشتی باقال، نخودفرنگی، سیب)تك تیمارهای مختلف
نظر مقدار کل ترکیبات فنولی و فالونوئیدی بوده که وجود چنین زمینی+ نخودفرنگی( ازسیب

چنین با افزایش  تواند بیانگر نقش گیاه و ژنتیك در تولید این ترکیبات باشد. همتنوعی می
 کاسته شد.  bو کلروفیل  aهای کلروفیل اری از میزان رنگدانهدور معنیطغلظت کادمیم به

تر گیاهان به تنش عناصر  گیری کرد که این گیاهان مانند بیشتوان چنین نتیجهمی کلیطوربه
زمینی(  )باقال، نخودفرنگی، سیب اند و سمیت با کادمیم در هر سه گیاهسنگین واکنش نشان داده

 شد.  منجر به القاء ترکیبات فنلی
 

هاای   بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه(. 1401)مجتبی ، محمودی، اهلل همت پیردشتی،، فائزه زعفریان،، رمضان سرپرست،: استناد

 (.Solanum tuberosum Lزمینی ) ( و سیب.Pisum sativum L(، نخودفرنگی ).Vicia faba Lباقال ) اکسیدانی فتوسنتزی و آنتی

 .49-68(، 3) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . کشت خالص و مخلوط کادمیم درتحت سمیت 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2021.19328.2851 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه
)تقریباً دو برابر  دلیل میزان پروتئین باالحبوبات به

چون توانایی تثبیت نیتروژن،  هایی همغالت( و ویژگی

دهی عمیق و استفاده مؤثر از نزوالت جوی سبب  ریشه

شده است که این گیاه نقش مهمی در ثبات تولید 

 (. 1) زراعی در کشاورزی پایدار ایفا نمایدهای  نظام

های  ت در استانمحدودیت اراضی قابل کش توجه به با

ران که محصوالت زراعی را در قطعات شمالی ای

کنند، کشت مخلوط کوچك و خرد کشت می

های پایدار زمینی و لگومینوز برای توسعه نظام سیب

های کاشت بر مبنای کاهش در نظامویژه تولید غذا، به

 گران پژوهشهای خارجی توسط برخی مصرف نهاده

کشتی، های تك(. با توسعه نظام2) ده استتوصیه ش

مشكالت خاصی مانند کاهش عملكرد گیاهان زراعی 

ها در بخش کشاورزی پیش و هجوم آفات و بیماری

های کشت مبتنی بر مقابل، نظامآمده است. در 

های با کشاورزی پایدار مانند کشت مخلوط که نظام

های گیاهی، چرخه های مانند تنوع زیاد گونهویژگی

تر آفات، کنترل  بسته عناصر غذایی، شیوع کم تقریباً

بهتر فرسایش خاک، عملكردی با ثبات و استفاده 

 (.3) کارآمد و بهتر از منابع تولید قرار دارند

در معرض  گیاهان طى چرخه زندگى خود معموالً

گیرند کـه از هاى محیطى قرار میانواع وسیعى از تنش

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

ها هستند که در ترین آالینده فلزات سنگین خطرناک

(. کادمیم از 4) پوسته زمین و رسوبات وجود دارند

ترین فلزها در محیط زیست است که حاللیت و  سمی

(. کادمیم توسط گیاهان 5) تحرک بسیار باالیی دارد

( و 6راحتی وارد زنجیره غذایی شده )جذب و به

وارد  محیط زیست ناپذیری را به صدمات جبران

های صنعتی، غلظت سازد. با گسترش فعالیت می

عناصر سنگین ازجمله کادمیم در آب و خاک افزایش 

که غلظت این عنصر در برخی از اراضی طورییافته به

حد سمیت برای گیاهان زراعی رسیده است  زراعی به

ور طحضور کادمیم در خاک ممكن است به(. 7)

های انسانی مانند صنایع خاطر فعالیت طبیعی و یا به

ها و کشها یا حشرهکشفلزی، کودهای آلوده، علف

(. این 8) های زیرزمینی آلوده رخ دهدآبیاری با آب

تواند با حرکت در فضای آزاد دیواره سلولی عنصر می

های ریشه  سلول و یا انتقال در سراسر غشاء پالسمایی

از طریق سیتوپالسم )مسیر سیمپالستیك( وارد ریشه 

 (. 9) گیاهان شود

ها، متوسط کادمیم در براساس برخی گزارش

برخی محصوالت زراعی کشور ما، از مقادیری که 

و سازمان  (FAO) توسط سازمان خواروبار کشاورزی

عنوان سطح مجاز معرفی  به (WHO) بهداشت جهانی

تن  22000دود حدر (. سالیانه 10) تر است شده، بیش

شود و اتحادیه هان اضافه میهای جخاک کادمیم به

های زراعی را یك ا حداکثر مجاز کادمیم در خاکاروپ

 گرم در کیلوگرم خاک تعیین نموده استتا سه میلی

های زراعی ایران نیز مانند سایر کشورهای (. خاک11)

جهان با درجات کم تا متوسط آلوده به کادمیم 

های خاک بر کادمیم ثیر ویژگیأباشند. بررسی ت می

 pHجذب خاک در ایران نشان داده است که  قابل

کننده حاللیت کادمیم در خاک ثرترین عامل کنترلؤم

های خاک، نقش مهمی در (. ویژگی12) است

(. این 13) فراهمی کادمیم در خاک دارند زیست

، مواد آلی، pH ها شامل غلظت و شكل فلز،ویژگی

مقدار رس، برهمكنش با دیگر فلزات و عملیات 

( 2011) و همكاران(. اسدی 14) باشند کوددهی می

که کودهای فسفری دارای مقادیر زیادی  بیان نمودند

کادمیم هستند که باعث تجمع این فلز در خاک 

چنین، تناوب کشت محصوالت  (. هم15) شوند می

ترین عوامل مؤثر بر افزایش میزان  مختلف، از مهم

و هرچه میزان بقایای جذب در خاک است  کادمیم قابل

تر باشد اثر  گیاهی بعد از برداشت گیاه در خاک بیش

(. 16) جذب گیاه دارد زیادتری بر میزان کادمیم قابل

گیاهان نقش مهمی در ورود کادمیم به چرخه غذایی 
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انسان دارند. توانایی گیاهان مختلف در جذب کادمیم 

درصد از کادمیم  75 أکه منش طوریمتفاوت است به

 باشد ها می موجود در زنجیره غذایی غالت و سبزی

( و یكی از گیاهان متداول برای تجمع فلزات از 17)

(. کافی و 18) باشدجمله کادمیم، گیاه نخودفرنگی می

کردند، میزان مجاز کادمیم ( گزارش 2010) همكاران

گرم در کیلوگرم وزن میلی 2/0تا  05/0ها بین در برگ

گرم میلی 5-30ها خشك و میزان سمی بودن در برگ

 30-80و میزان سمیت کادمیم در خاک سطحی 

(. 19) باشدگرم در کیلوگرم وزن خشك می میلی

گرم در میلی 10/0حدمجاز جذب کادمیم برای انسان 

 30کادمیم ی زیستنیمه عمر کیلوگرم در روز است و 

( گزارش کرد 2012) (. مانرو20) باشدسال می

کادمیوم اضافی از فعالیت روبیسكو آنزیم کلیدی "

عمل آورده و تنفس، جذب و  چرخه کالوین ممانعت به

 نیتروژن و سولفات وساز سوختانتشار عناصر غذایی و 

 (. الکالی و همكاران21) "نماید را در گیاهان مختل می

 های در پژوهشی با بررسی اثر کادمیم بر شاخص (2018)

( .Brassica napus L) تحت کشت گیاه کلزا

دریافتند که آلودگی خاک باعث کاهش تنوع 

 (. 22) شودهای خاک میو آنزیم ریزجانداران

( گزارش کردند کاربرد 2014) مشایخی و همكاران

گرم کلرید کادمیوم در کیلوگرم خاک میلی 80تیمار 

ترتیب باعث کاهش به 30و  40نسبت به تیمارهای 

 بهار درصدی طول ساقه گیاه همیشه 36/9و  75/5

(Calendula officinali L.شد ) (اثرات سوء 23 .)

ناشی از کادمیم در گیاهان برای اولین بار در 

ت (. سازمان بهداش24) فرنگی گزارش شد گوجه

کشاورزی را جهانی حد مجاز کادمیم در محصوالت 

(. در 25) تم اعالم کرده اسوگرگرم در کیل میلی 12/0

ر برخی هایی دال بر تجمع کادمیم د ایران گزارش

زمینی تا حد از و سیبویژه پیمحصوالت زراعی به

 35/0د کیلوگرم، برنج تا ح گرم درمیلی 57/0

 جمله اسفناج ها ازگرم در کیلوگرم و در سبزی میلی

(Spinacia oleracea L.تا ح ) در گرم میلی 87/0د

( 2004) (. کلیبنستین26) است کیلوگرم گزارش شده

های حفاظتی غیرآنزیمی سازوکارگزارش کرد، یكی از 

های غیرزیستی از جمله تنش تحریك شده تحت تنش

ترکیبات فنلی  تولیدکادمیم  مانندفلزات سنگین، 

یز باشد. این ترکیبات در شرایط مطلوب محیطی ن می

در ها  شوند، اما مقدار آنهای گیاهی سنتز میدر سلول

 یابد ف تغییر میهای محیطی مختلسلول، تحت تنش

 در پراکنش ( 2013) زاده و همكاران(. عظیم27)

آلودگی فلزات سنگین بیان نمودند، عناصر  عامل

انسانی بوده های  ثیر فعالیتأت سرب، روی و مس تحت

تر تحت کنترل  ز بیشو عناصر کادمیم و نیكل نی

های عوامل طبیعی مانند مواد مادری و نیز فعالیت

( 2013) (. شكرزاده و همكاران28) کشاورزی هستند

ان دادند، از میان فلزات سنگین کروم، کادمیوم و نش

لعه، فلز کادمیوم اطق تحت مطاسرب در نمونه برنج من

در مناطق جویبار از استان مازندران باالتر از استاندارد 

 (.29) بوده است

دلیل اثرات آلودگی خاک با فلزات سنگین به

م و امنیت غذایی به نظا بومنامطلوب آن بر سالمت 

دلیل چنین به یك نگرانی جهانی تبدیل شده است و هم

کلروفیل و ایجاد تنش  تولیدثیر عناصر سنگین بر أت

تواند معیاری اکسیداتیو، محتوای کلروفیل در برگ می

 و از برای سنجش بروز سمیت محسوب گردد 

های مختلف گیاهان در قبال آلودگی جا که گونه آن

 های متفاوتی از واکنشکادمیم جمله  فلزات سنگین از

 یر توجه زیادی بههای اخدهند، در سالخود بروز می

ای تولیدی با افزودن تعداد ه امانهافزایش تنوع س

حداکثر رساندن کارآیی  های گیاهی برای به گونه

 کشتی  های تك منظااستفاده از منابع در مقایسه با 

شده است. و افزایش کارآیی استفاده از منابع در کشت 

 افزایش عملكرد مجموع دو گونه در مخلوط منجر به

با کشت خالص و جداگانه همان محصوالت مقایسه 

علت ثیر مثبت بهأشود. این تدر همان سطح زمین می
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ها در توانایی رقابت برای عوامل رشدی بین  تفاوت

اجزاء مخلوط در زمان و فضا، بهبود حاصلخیزی 

 خاک از طریق افزودن نیتروژن به روش تثبیت 

 توجه  با(. 30) باشدی توسط جزء لگوم میزیست

ها با دیگر گیاهان از که کشت مخلوط لگوم این به

بادوام برای  عنوان یك راهبردزمینی بهله سیبجم

اکثر  زمینی است وافزایش کمیت و کیفیت سیب

های شمالی ایران محصوالت زراعی کشاورزان استان

ط صورت مخلورا در قطعات کوچك و خرد شده به

بررسی اثر سطوح کنند، این پژوهش بهکشت می

عنوان یكی از های گیاهی بهمتفاوت کادمیم بر رنگدانه

چنین مقادیر  ثر در فرایند فتوسنتز، همؤهای معامل

اکسیدانی در  ترکیبات فنل و فالونوئید و فعالیت آنتی

صورت زمینی به ( و سیبنخودفرنگی و )باقال حبوبات

 پردازد.میکشت خالص و مخلوط 

 

 ها مواد و روش
های گیاهی منظور بررسی اثر کادمیم بر رنگدانهبه

اکسیدانی گیاهان )باقال، نخودفرنگی و و ترکیبات آنتی

لدانی زمینی( سه آزمایش جداگانه در شرایط گسیب

صورت فاکتوریل در قالب طرح به ها اجرا شد. آزمایش

و  20، 10، 5، 0) تصادفی در پنج سطح کادمیم کامالً

گرم در کیلوگرم خاک( و پنج سطح کشت میلی 30

کشتی نخودفرنگی، کشتی باقال، تكشامل تك

 زمینی+ باقالزمینی و مخلوط سیبکشتی سیب تك

تكرار  4 ( در1:1زمینی+ نخودفرنگی )( و سیب1:1)

در گلخانه  1397-98و  1396-97در دو سال زراعی 

مورد بررسی قرار شهر ایستگاه تحقیقات باغبانی قائم

و  20، 10، 5های کادمیم شامل صفر، گرفت. غلظت

شكل نیترات  گرم در کیلوگرم خاک که بهمیلی 30

خاک اضافه به( Cd(No3)2) کادمیم نیترات کادمیم

شد. مقدار هر یك از تیمارهای یاد شده بر اساس 

 10های گلدان نمك موردنظر برای استفاده در

یلوگرمی برای ک 20و کشتی کیلوگرمی برای تك

شد. ابتدا خاک مورد نظر هوا کاشت مخلوط محاسبه 

شیمیایی خاک در ی )مشخصات فیزیك خشك شد

گیری گردید(. پس از خشك شدن، آزمایشگاه اندازه

های آلوده کادمیم با خاک مخلوط و سپس خاک تیمار

شرایط طبیعی  بهداری گردید تا مدت دو هفته نگه به

( و 1 )جدول اکنتایج آزمون خ به نزدیك شد. باتوجه

خاک اضافه  حدود بحرانی، عناصر غذایی مورد نیاز به

)رقم سانته(،  زمینی گردید. سپس کاشت بذور سیب

)رقم  اوتونو( و نخودفرنگی)رقم لوزودی  باقال

کشتی و مخلوط در صورت تكها بهوولف( در گلدان

از  اوایل آذر انجام گردید. بذور باقال و نخودفرنگی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و 

زمینی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  سیب

طبیعی گلستان تهیه گردید. بذرهای یكنواخت پس از 

)غلظت یك در  کش ویتاواکسضدعفونی با قارچ

 3 های عمق های تعیین شده درهزار( در گلدان

باقال( و  )بذر ترمسانتی 5متر )بذر نخودفرنگی(،  سانتی

 زمینی( کشت شدند. در هرمتر )غده سیبسانتی 8

های  عدد از بذور باقال، نخودفرنگی و غده 6گلدان 

زمینی کاشته و پس از دو هفته تعداد گیاهان به  سیب

دو عدد در هر گلدان تقلیل داده شد. گیاهان درابتدا 

 25+ 3گلخانه با درجه حرارت ) هشد در شرایط کنترل

درجه  15+  3گراد در روز و  حرارت سانتی درجه

گراد در شب( نور طبیعی روزانه  حرارت سانتی

ها، پرورش یافتند و پس از استقرار کامل گیاهچه

هوای آزاد منتقل شدند. میزان رطوبت  ها به گلدان

درصد وزنی  18( که FCخاک در حد ظرفیت مزرعه )

ه بود، نگهداری شد. این کار با وزن کردن روزان

مقدار الزم انجام شد.  ها و افزودن آب مقطر به گلدان

دهی باقال و پس از برداشت گیاهان درمرحله گل

روز  70) زمینیبندی در سیب نخودفرنگی و آغاز غده

بعد از کاشت( شستشوی ریشه توسط آب مقطر، اندام 

ها در فویل هوایی از ریشه جدا گردید. نمونه

ساعت در آون  48مدت آلومینیومی پیچیده شده و به 
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درجه سلسیوس خشك شدند. سپس  70در دمای 

گرم  001/0ها نیز با ترازوی با دقت وزن خشك نمونه

شده های خشكنمونهگیری شد و سپس اندازه

 وسیله آسیاب برقی با محفظه استیل، آسیاب  به

 شدند. 

وسیله دستگاه  بههای گیاهی: گیری رنگدانه اندازه

 ( بهAnalytik Jena SPEKOL1300) اسپكتوفتومتر

 aهای کاروتنوئید، کلروفیل ( غلظت2002) روش پورا

در برگ باقال، نخودفرنگی )مرحله گلدهی( و  bو 

 گیری گردیدبندی( اندازهزمینی )مرحله غده سیب

(31 .) 

 اکسیدان گیری فالونوئید، فنل و فعالیت آنتی اندازه

های گیاهی، گیری رنگدانهاز اندازه یك هفته پس

استفاده از نیتروژن مایع  شده باگیاهان برداشت

ها با استفاده از گیری متانولی از آنپودرشده و عصاره

دستگاه اولتراسونیك انجام گرفت. یك گرم از هر 

لیتری قرار داده شده میلی 50های نمونه داخل فالكون

درصد  80لیتر متانول میلی 20کردن از اضافه و پس

درجه  30 مدت نیم ساعت در دمایگیری به عصاره

طریق  انجام گرفت. از 1هرتز 120اولتراسونیكو قدرت 

( با کمی تغییرات 2006) و موسوی روش فرهوش

گیری فالونوئید، فنل و  عصاره مورد نیاز جهت اندازه

 .(32) اکسیدان فراهم گردیدفعالیت آنتی

مقدار ترکیبات  کل:  گیری مقدار ترکیبات فنلاندازه

شد. برای سیكالتو تعیین  -ل با معرف فولینک  فنل

لیتر از میلی 5/0کل به   سنجش مقدار ترکیبات فنل

g.ml) عصاره
 سیكالتو -لیتر فولینمیلی 5(، 11:10-

 آبی  Na2Co3رقیق شده با آب مقطر( و سپس 1:10)

(M1 به مقدار )15لیتر به آن اضافه شده و  میلی 4 

با نانومتر  765دقیقه بعد، جذب آن در طول موج 

 (. 3) شددستگاه اسپكتروفتومتر خوانده 

                                                
1- Elmasonic 

برای تعیین گیری مقدار فالونوئیدهای کل:  اندازه

سنجی کلرید مقدار فالونوئیدها از روش رنگ

های  آلومینیوم استفاده گردید. هر کدام از عصاره

g.mlاز  ml 5/0متانولی گیاهی )
صورت ( به1:10 1-

 1/0(، M1) لیتر استات پتاسیممیلی 1/0جداگانه با 

 5/1متانول(، درصد  10لیتر کلرید آلومینیوم )میلی

ب مقطر ترکیب لیتر آ میلی 8/2لیتر متانول و  میلی

ه اسپكتروفتومتر، جذب شدند و سپس توسط دستگا

نانومتر  415هر ترکیب واکنشی در طول موج 

 2گیری و با استفاده از منحنی استاندارد کوئرستین اندازه

 (. 33حاصل گردید ) 2کوئرستین

 فعالیت جهت بررسیاکسیدانی:  گیری فعالیت آنتی اندازه

 ،DPPH احیاء رادیكال آزاد های روش اکسیدانی از آنتی

 بیشینه جذب با دوست چربی پایدار رادیكالی ترکیب

طبق روش سانچز مورونو و  .شداستفاده  نانومتر 517

 خاصیت میزان سنجش ( برای1999) همكاران

 لیتر از عصارهمیلی ، سه DPPHاکسیدانی با آنتی

موالر اضافه میلی DPPH 1/0لیتر میلی یك متانولی به

 ها باتاریكی جذب نمونه از نیم ساعت بعد گردید.

نهایت  در و شدخوانده  اسپكتروفتومتر از استفاده

 DPPHآزاد  هایرادیكال اندازی دام میزان به

 . (34) شد گیری اندازه

Asample و Ablank جذب نوری میزان ترتیببه 

 و کندمی بیان را عصاره و عصاره( )فاقد منفی کنترل

I% آزاد  هایرادیكال مهارDPPH دهد. می نشان را

و  SASافزار نرم از استفاده با تجزیه و تحلیل آماری

ای دانكن ها از طریق آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

و  در سطح احتمال یك و پنج درصد انجام شد

 Excel و  SigmaPlotافزاراستفاده نرم نمودارها با

 رسم شدند.

                                                
2- Quercetin, Sigma Chemical Co. 
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 .های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایشبرخی ویژگی -1جدول 

Table 1. Some physical and chemical properties of the experimental soil.  

 سال 
Year 

 بافت خاک

Soil texture 

نیتروژن 
Nitrogen 

(%) 

ماده آلی 
Organic 

Matter 

(%) 

کربن آلی 
Organic 

Carbon 

(%) 

جذب  پتاسیم قابل

گرم بر  )میلی

 کیلوگرم(
Absorbable K 

(mg.kg
-1

) 

جذب  فسفر قابل

گرم بر )میلی

کیلوگرم( 
Absorbable P 

(mg.kg
-1

) 

هدایت 

 الكتریكی
EC (Ds.m

-1
) 

 اسیدیته
pH 

1397 
2018 

 لومی

Loam 
0.163 2.24 1.30 243 34.1 0.50 7.71 

1398 
2019 

 لومی شنی

Clay Loam 
0.160 2.20 1.28 118 13.3 0.58 7.80 

 
 نتایج و بحث

های فتوسنتزی اثر غلظت مختلف کادمیم بر رنگدانه

ها شاخص غلظت کلروفیل برگو کاروتنوئید: 

مستقیم سالمتی گیاه، وضعیت رشد و شاخصی از 

تغییرات باشد. روند میفعالیت فتوسنتزی برگ 

خ غلظت مختلف های فتوسنتزی در پاسرنگدانه

گرم بر کیلوگرم میلی 30و  20، 10، 5)صفر،  کادمیم

طور به نشان داد با افزایش غلظت کادمیم خاک(

 bو کلروفیل  aهای کلروفیل داری میزان رنگدانه یمعن

 (. 3)جدول  کاهش یافت

 الگوی کاشتاین پژوهش، در هر پنج  در

کشتی  تكباقال و کشتی تكزمینی، سیبکشتی  تك)

زمینی+ باقال و  نخودفرنگی و مخلوط سیب

( با افزایش غلظت کادمیم نخودفرنگیزمینی+  سیب

  به bو کلروفیل  aکاهش کاروتنوئید، کلروفیل 

 شكل پلینومیال بود. با کاربرد باالترین سطح کادمیم

ها گرم کادمیم در خاک( میزان این شاخصمیلی 30)

(. کاهش کلروفیل 3)جدول  کاهش چشمگیری داشت

a الگوی ، با اضافه شدن سطوح کادمیم در هر پنج

 (.1 )شكل ی داشتمشابه روند تقریباً کاشت
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افزایش غلظت  در پاسخ به aرابطه رگرسیونی کلروفیل  -1 شکل

 .کادمیم خاک

Fig. 1. Regression relationship of Chlorophyll a in 

response to increasing soil cadmium concentration. 
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افزایش  درپاسخ به bرابطه رگرسیونی کلروفیل  -2 شکل

 .کادمیم خاک غلظت
Fig. 2. Regression relationship of Chlorophyll b in 

response to increasing soil cadmium concentration. 
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 در پاسخ به (a,b) کل رابطه رگرسیونی کلروفیل -3 شکل

 .افزایش غلظت کادمیم خاک
Fig. 3. Regression relationship of total Chlorophyll (a,b) 
in response to increasing soil cadmium concentration. 
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افزایش  رابطه رگرسیونی کاروتنوئید در پاسخ به -4 شکل

 .غلظت کادمیم خاک
Fig. 4. Regression relationship of Carotenoid in 

response to increasing soil cadmium concentration. 
 

 و مخلوط کشتی  تکصورت  زمینی، باقال و نخودفرنگی به  شیمیایی، گیاه سیب -صفات گیاهتجزیه واریانس مرکب  -2 جدول

 .تحت سطوح مختلف کادمیم
Table 2. Combined analysis variance of phytochemical properties of potato, faba bean and garden pea plant in 

monoculture and intercropping under different levels of cadmium. 

 منبع تغییرات

S. O. V. 

درجه 

 آزادی
DF 

 میانگین مربعات
Mean Square 

 aکلروفیل 
Chlorophyll 

a 

 bکلروفیل 
Chlorophyll 

b 

 کلروفیل کل
Total 

Chlorophyll 

 کاروتنوئید کل
Total 

carotenoid 

 فنل کل
Total 

phenole 

 کلفالونوئید 
Total 

flavonoid 

 اکسیدانی فعالیت آنتی

(IC50) 
Antioxidant 

activity 

 سال
(Y) Year 

1 **
 30.414 

**
71.579 

*
3.305 

**
 0.532 

*
 4.303 

**
0.00646 4.772

** 

 سال ×تكرار

Replication × Y 
6 0.862 0.957 0.688 0.041 0.688 0.000001 2.284 

 الگوی کاشت
Planting Pattern 

4 **
 3.546 

**
3.851 

**
9.487 

*
 0.146 

**
 9.486 

**
0.000018 

**
 5.155 

 کادمیم
Cadmium 

4 **
16.427 

*
2.0273 

**
38.522 0.045 

ns 38.521
** **

0.000026 
**

4.850 

 کادمیم ×الگوی کاشت 
Planting Pattern × 

Cd 
16 

**
2.615 

**
1.798 8.425

** 0.098 
ns 

**
8.425 

**
0.000025 3.362

** 

 سال×  الگوی کاشت
Year × Planting 

Pattern 
4 

*
3.198 0.627

ns 6.353
* 0.058 

ns 6.353
** 

**
0.000011 8.284

* 

 سال×  کادمیم
Year × Cadmium 

4 
**

11.914 
*

1.998 26.160
** 

*
0.221 26.160

** 
**

0.000039 4.529
** 

 × الگوی کاشت

 سال×  کادمیم
Planting Pattern × 

Cd × Y 

16 **
1.771 

**
1.649 6.183

** 0.072 
ns **

6.182 
**

0.000026 3.166
** 

 اشتباه
Error 

199 0.678 0.647 1.268 0.067 1.268 **
0.000006 0.0001 

 )درصد( ضریب تغییرات
CV% 

 13.85 21.42 10.41 23.36 10.26 1.02 2.28 

 دارغیرمعنی nsدرصد،  1و 5در سطوح احتمال دار ترتیب، اختالف معنیبه **و  *

*, ** and 
ns

 respectively significant at 5%, 1% level of probability and not significant respectively 
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های نتایج تجزیه واریانس نشان داد، میزان رنگیزه

های مختلف کلرید کادمیوم فتوسننتزی در غلظت

چنین نتایج این مطالعه  (. هم2)جدول  دار بودمعنی

افزایش  در گیاه باقال به aنشان داد کاهش کلروفیل 

 تر از بقیه تیمارها بودسطوح کادمیم در خاک حساس

(. با افزایش غلظت کادمیم میزان فتوسنتز 3 )جدول

های کاهش در غلظت ویژه ایناهش پیدا کرد، بهک

کادمیم (. در غلظت 1 )شكل ودتر ب باالتر کادمیم بیش

گرم میلی 03/7در گیاه باقال  a)شاهد(، کلروفیل  صفر

کادمیم در خاک بود. با افزایش غلظت کادمیم در 

 30کاهش یافت و در غلظت  aخاک، کلروفیل 

موجود  aگرم بر کیلوگرم خاک، مقدار کلروفیل  میلی

گرم کادمیم در خاک رسید. میلی 84/3در گیاه باقال به 

فزایش غلظت کادمیم در خاک، عبارت دیگر، با ا به

 )جدول درصد کاهش یافت a 07/83مقدار کلروفیل 

زمینی با باقال با چنین کشت مخلوط سیب (. هم3

درصد در رتبه دوم قرار گرفت. نتایج  38کاهش 

حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت 

در باقال به افزایش  aکادمیم در خاک، کاهش کلروفیل 

تر از بقیه تیمارها بود. دمیم در خاک حساسسطوح کا

تری را جذب و  بیش aدر نتیجه گیاه باقال، کلروفیل 

دهد، روند نشان می 1 (. شكل3)جدول  کندذخیره می

ین سطوح افزایش غلظت کادمیم با کلروفیل تغییرات ب

a صورت زمینی، باقال و نخودفرنگی بهدر گیاه سیب

اک در مقدار کادمیم خکشتی و مخلوط با افزایش تك

گرم بر کیلوگرم روند کاهشی میلی 20-30غلظت 

در تیمارهای  aتری داشته است. کاهش کلروفیل  بیش

71/0R) برده شده کار هب
2
، کاهش -020/0( با شیب =

b (48/0Rکلروفیل 
2
و کاهش  -011/0( با شیب =

68/0Rکاروتنوئید )
2
بود  -071/0( با شیب =

شدت  پژوهشا در این (. ام3 و 2، 1های  شكل)

 bو کلروفیل  aکاهش کاروتنوئیدها نسبت به کلروفیل 

های هیدروکربن(. کارتنوئیدها پلی4 )شكل تر بود بیش

درصد وزن خشك  4تا  2باشند که ای می نشده اشباع

ها را تشكیل داده و قادر به جذب نور در  کلروپالست

ها جذب طول موجی هستند که توسط کلروفیل

( 2006) (. در گزارشی توسط کایرکام35) گردد نمی

های مختلف گیاه بیان شده که غلظت کادمیوم در اندام

به خصوصیات ژنتیكی و غلظت این فلز در محیط 

های کادمیم تنش (. حبوبات به14) کشت بستگی دارد

کادمیم منجر به کاهش های حساس هستند، تنش

 شودتوده گیاهی و عملكرد محصوالت می زیست

( در طی پژوهشی 2016) (. پیرسلووا و همكاران36)

در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند، کاهش محتوای 

 100و  50) در دو غلظت مختلف کادمیومa کلروفیل 

 باعث کاهش گرم در خاک( در ریشه گیاه باقالمیلی

درصدی نسبت به شاهد گردید. در  68/28و  7/31

و  40/39) ترتیبکه کاهش کاروتنوئید به صورتی

 100) در غلظت b درصد( و کاهش کلروفیل 38/38

(. میهانجیو و 37) درصد بود 98/6گرم در خاک(، میلی

 م مانع ( نیز گزارش کردند، کادمی2000) همكاران

 تسریع سنتز کلروفیل در گیاه باقال شده و باعث 

(. 38) گرددتجمع کاروتنوئید در مریستم برگ می

( گزارش کردند، 2006) وسكا و همكاران گاجی

ر سنتز رنگدانه علت اختالل دزات سنگین بهفل

کلروفیل و نیز افزایش تجزیه آن، باعث کاهش در 

ای گیاهان تیمار شده با فلز همیزان کلروفیل در بافت

( نیز گزارش 2003) (. آراویند و پراسارد39) شوندمی

ق از طری b لباعث کاهش سنتز کلروفیکردند، کادمیم 

های مؤثر در مراحل نزیمجلوگیری از فعالیت آ

 (. 40) گرددكیل کلروفیل میمختلف تش

 ترین مقدار در این پژوهش غلظت کادمیم در کم

و در  97/4در گیاه باقال  b)صفر(، مقدار کلروفیل 

گرم کادمیم در میلی 34/4زمینی  کشت مخلوط با سیب

خاک بود. با افزایش غلظت کادمیم در خاک، کلروفیل 

b گرم  میلی 30که در غلظت طوریکاهش یافت، به
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در گیاه باقال و کشت مخلوط  bکاهش مقدار کلروفیل 

گرم میلی 68/3و  08/3ترتیب به زمینی بهباقال با سیب

عبارت دیگر، با افزایش کادمیم در خاک رسید. به

کاهشی  bغلظت کادمیم در خاک، مقدار کلروفیل 

(. 3 )جدول درصدی داشت 9/17و  3/61برابر با 

بین  یارتباط مستقیم ( گزارش کرد2006) کایرکام

غلظت کادمیم تجمع یافته در گیاهان و غلظت کادمیم 

که مقدار کادمیم جذب  طوریباشد، بهدر خاک می

افزایش  وسیله ریشه نسبت به اندام هوایی با شده به

(. 14) یابدتری می غلظت کادمیم در خاک افزایش بیش

تواند ل کل در اثر کادمیم میلروفیزان ککاهش در می

های آن ت اثر بازدارندگی روی فعالیت مولكولعلبه

(. کلرفیل کل در برگ، ساقه و ریشه گیاه 41) باشد

گرم میلی 30تا  5)از  باقال با افزایش غلظت کادمیوم

(. 2)جدول  توجهی شد دچار افت قابلدر خاک( 

تیمارها نسبت به افزایش غلظت کادمیوم حساسیت 

( و 19/9) زمینی(، سیب66/7) ترتیب باقالبه

گرم کادمیم در خاک بودند و ( میلی28/9) نخودفرنگی

زمینی با  چنین از نظر آماری کشت مخلوط سیب هم

در یك گروه قرار گرفت و  نخودفرنگیباقال و 

گرم ( میلی86/9 و 85/9) ترتیب ها به کلروفیل کل آن

(. حساسیت میزان 3 کادمیم در خاک بود )جدول

های فتوسننتزی نسبت به افزایش غلظت رنگیزه

سپس  bو کلروفیل  aترتیب کلروفیل کادمیوم به

کاروتنوئیدها بودند. باالترین کادمیم در بین تیمارهای 

کشتی مورد آزمایش در غلظت شاهد مربوط به تك

ادمیم در خاک گرم ک( میلی78/13گیاه نخودفرنگی )

 )جدول درصدی داشت 5/48بود که کاهشی برابر با 

( نشان دادند در 2010) یانگ و همكاران (.3

و  25، 10 ،5) نخودفرنگی، با افزایش غلظت کادمیم

اک( وزن خشك اندام گرم در کیلوگرم خمیلی 75

هوایی و ریشه، مقدار آب موجود در گیاه غلظت 

  a/b نسبت کلروفیل، کاروتنوئید و a ، bکلروفیل

 در غلظت باالی کادمیم کاهش محسوسی داشته است

( در طی 1999) شامان و همكارانچنین الک (. هم42)

 های دن کادمیوم به کلروپالستنمودند، افزو بیانپژوهشی 

را مختل II  عملكرد فتوسیستم شده نخودفرنگیجدا

گونه تأثیر مشخصی روی که هیچ کند بدون این می

( 2012) جانسكایتین (.43) داشته باشد 1 متفتوسیس

موالر کادمیم باعث بسته شدن میلی 6نشان داد، غلظت 

روزنه، و افزایش کارایی استفاده از آب به مقدار 

درصد در نخودفرنگی گردید و میزان تعرق را  4/119

 (. مبارک و همكاران44) کاهش دادبیش از فتوسنتز 

 400( او نشان دادند، با افزایش غلظت باالتر از 2020)

توجهی  میكروموالر کادمیم در نخودفرنگی کاهش قابل

(. از علل دیگر کاهش 45) در سنتز کلروفیل ایجاد شد

فلزات سنگین از جمله کادمیوم،  ل کل توسطکلروفی

ای کلروفیل در هتأثیر روی جمع شدن مولكول

ها، مهار سنتز های رنگدانه پروتئین فتوسیستمکمپلكس

( در LHCII) IIور کننده نآوریپروتئین سیستم جمع

دن برداری که منجر به فتواکسید شمرحله نسخه

 (. 46) گرددکلروفیل تازه تشكیل شده می

نشان داد، میزان واریانس  تجزیهنتایج : کاروتنوئیدها

أثیر تیمارهای آزمایشی قرار ت کاروتنوئیدها تحت

(. در غلظت کادمیم صفر )شاهد(، 2)جدول  گرفت

 زمینی، میزان کاروتنوئیدها در تیمارهای آزمایشی )سیب

مخلوط  کشتی وصورت تكباقال و نخودفرنگی به

( نخودفرنگیزمینی+ زمینی+ باقال و سیبسیب

ترین مقدار را داشت ولی با افزایش کادمیم در  کم

گرم بر کیلوگرم خاک از بین تیمارهای  میلی 30غلظت 

زمینی+ باقال و مورد آزمایش کشت مخلوط سیب

 241/0و  143/0ترتیب با ، بهنخودفرنگیزمینی+  سیب

 ترین شیب نزولی  شگرم کادمیم در خاک بی میلی

(. واسیم و 4)شكل  اختصاص دادندخود  را به

( گزارش کردند، میزان غلظت و 2016) همكاران

های  مدت زمان تجمع کادمیوم روی شاخص
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 ی خاک تأثیر منفی و زیستزمینی و  فیزیولوژیكی سیب

 (. ژائودانگ و همكاران47) بازدارندگی داشت

ترین تجمع کادمیم در  ( نیز نشان دادند بیش2013)

های فشرده و اسفنجی برگ و روی سطوح  قسمت

زمینی قرار های سیبای بیضوی نشاسته در غدهدانه

چنین در پاسخ به افزایش کادمیم، محتوای  دارد، هم

و a  افزایش و مقدار کلروفیل (MDA) آلدئیددیمالون

b ( آلسوکاری48کاهش یافت .) (نیز بیان 2009 )

های کاروتنوئیدی در گیاه زان رنگدانهداشت، می

( و 49) یابدفرنگی با افزایش کادمیم کاهش میگوجه

کاروتنوئیدها در گیاه سورگوم تیمار کاهش در میزان 

تأییدی بر نتایج آزمایش حاضر ( 50) ده با کادمیمش

سطوح کشت پنج گیری کرد که توان نتیجهباشد. میمی

نخودفرنگی،  کشتیتك باقال،کشتی شامل تك

زمینی+ باقال و زمینی و مخلوط سیبسیب کشتی تك

ثیر سمیت کادمیم أت زمینی+ نخودفرنگی تحتسیب

های قرار گرفتند و کاهش چشمگیری در شاخص

دلیل دارا بودن نه روی داد و بهمرتبط با رنگدا

زمان این ترکیبات در  اکسیدانی کافی و افزایش هم آنتی

دفاعی گیاهان  سازوکارگیاهان برای مقابله با تنش، 

 شود. فعال می

اکسیدان  ترکیبات فنلی، فالونوئید و فعالیت آنتی

مقایسه های مختلف کادمیم: ثیر غلظتأت تحت

فالونوئیدی  فنولی ومیانگین میزان کل ترکیبات 

 80های متانول و اتانول  استخراج شده توسط حالل

 تجزیهآورده شده است. نتایج  3 درصد در جدول

واریانس نشان داد، اثر کادمیم بر میزان فنل، فالونوئید 

احتمال یك درصد  اکسیدانی در سطحو فعالیت آنتی

(. با افزایش غلظت کادمیم از 2 )جدول دار شدمعنی

بر کیلوگرم  گرممیلی 30و  20، 10، 5) صفر بهشاهد 

داری بر ترکیبات فنلی، فالونوئید و  یطور معنخاک( به

( و با 3)جدول  اکسیدانی افزایش یافتفعالیت آنتی

افزایش سطوح غلظت کادمیم میزان فالونوئید، فنل و 

اکسیدان در هر سه گیاه باقال، نخودفرنگی فعالیت آنتی

 (.3)جدول  ش یافتزمینی افزایو سیب
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افزایش غلظت  در پاسخ به فنلرابطه رگرسیونی  -5 شکل

 .کادمیم خاک
Fig. 5. Regression relationship of Phenol in response 

to increasing soil cadmium concentration. 
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افزایش غلظت  در پاسخ به فالونوئیدرابطه رگرسیونی  -6 شکل

 .کادمیم خاک
Fig. 6. Regression relationship of Flavonoids in 

response to increasing soil cadmium concentration. 
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زمینی، باقال و  گیاه سیبکلروفیل کل، کاروتنوئید کل، فنل کل، فالونوئیدکل  ،bکلروفیل  ،aهای کلروفیل  مقایسه میانگین -3 جدول

 .و مخلوط تحت سطوح مختلف کادمیمکشتی  در تکنخودفرنگی 
Table 3. Mean comparison of Chlorophyll a, Chlorophyll b, Total Chlorophyll, Total carotenoid,  

Total Phenol, Total Flavonoids, Antioxidant Activity of potato, faba bean and garden pea plant  

in monoculture and intercropping under different levels of cadmium. 

 غلظت کادمیوم
Cd 

Concentration 

(mg kg-1) 

 الگوی کاشت
Planting Pattern 

 aکلروفیل 
Chlorophyll 

a 
(μg/g DW) 

 bکلروفیل 

Chlorophyll 

b 
(μg/g DW) 

 کلروفیل کل
Total 

Chlorophyll 

(μg/g DW) 

کاروتنوئید 

 کل
Total 

carotenoid 

(μg/g DW) 

 فنل کل
Total 

Phenol 
(mg 

GAE/g 

DW) 

 فالونوئیدکل
Total 

Flavonoids 

(mg que/g 

DW) 

فعالیت 

اکسیدانی  آنتی

 )درصد(
Antioxidant 

activity (%) 

0 

 زمینی کشتی سیبتك
Monoculture Potato 

6.02 d-h 3.68 d-i 10.62 fg 0.960 a-c 0.1579 g-i 0.00742 g-i 31.10 e 

 کشتی باقالتك
Monoculture 

FabaBean 

7.03 a-c 4.97 a 13.35 ab 1.116 a 0.1564 m 0.00757 c-h 37.77 b-e 

 فرنگی کشتی نخودتك
Monoculture Garden Pea 

7.47 a 4.52 a-c 13.78 a 0.745 a-d 0.1592 c-e 0.00754 e-h 38.52 b-e 

 باقال  + زمینی مخلوط سیب
Inter cropping 

(Potato+FabaBean) 
7.07 ab 4.34 a-d 12.09 cd 1.013 ab 0.1590 d-f 0.00749 f-h 32.60 c-e 

 + نخود زمینی مخلوط سیب
Inter cropping  

(Potato+ Garden Pea) 
7.23 ab 3.78 c-i 12.36 b-d 0.964 a-c 0.1585 e-g 0.00741 hi 35.42 b-e 

5 

 زمینی کشتی سیبتك
Monoculture Potato 

5.96 e-i 3.35 f-i 10.23 g-i 0.793 a-d 0.1586 d-g 0.00771 c 31.60 d-e 

 کشتی باقالتك
Monoculture 

FabaBean 

6.08 d-h 4.14 b-f 11.38 d-f 0.694 a-e 0.1549 b 0.00766 c-e 39.52 b-e 

 فرنگی کشتی نخودتك
Monoculture Garden Pea 

6.81 a-d 4.88 ab 12.63 bc 0.508 c-e 0.1581 g-i 0.00744 f-i 42.83 a-e 

 باقال  + زمینی مخلوط سیب
Inter cropping 

(Potato+FabaBean) 
6.43 b-f 4.26 a-e 12.01 cd 0.793 a-d 0.1587 d-g 0.00753 d-h 38.14 b-e 

+  زمینی مخلوط سیب

 فرنگینخود
Inter cropping  

(Potato+ Garden Pea) 

6.64 b-e 3.76 c-i 11.402 d-f 0.729 a-d 0.1571 j-m 0.00746 f-i 39.67 b-e 

10 

 زمینی کشتی سیبتك
Monoculture Potato 

5.82 f-j 3.36 f-i 10.23 g-i 0.676 a-e 0.1549 n 0.00759 c-g 36.80 b-e 

 کشتی باقالتك
Monoculture 

FabaBean 

5.84 f-j 4.01 c-g 10.74 e-g 0.656 a-e 0.1569 j-m 0.00770 cd 38.12 b-e 

 فرنگی کشتی نخودتك
Monoculture Garden Pea 

5.97 e-i 3.80 c-h 10.48 fg 0.452 de 0.1593 cd 0.00731 i 41.63 a-e 

 باقال  + زمینی مخلوط سیب
Inter cropping 

(Potato+FabaBean) 
6.27 c-g 3.80 c-h 11.72 c-e 0.753 a-d 0.1568 k-m 0.00753 d-h 43.94 a-e 

+  زمینی مخلوط سیب

 فرنگینخود
Inter cropping  

(Potato+ Garden Pea) 

5.76 f-j 3.50 e-i 10.74 fg 0.579 b-e 0.1566 lm 0.00758 c-h 38.82 b-e 
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  -3 جدولادامه 
Continue Table 3.  

 غلظت کادمیوم
Cd 

Concentration 

(mg kg-1) 

 الگوی کاشت
Planting Pattern 

 aکلروفیل 
Chlorophyll 

a 
(μg/g DW) 

 bکلروفیل 

Chlorophyll 

b 
(μg/g DW) 

 کلروفیل کل
Total 

Chlorophyll 

(μg/g DW) 

کاروتنوئید 

 کل
Total 

carotenoid 

(μg/g DW) 

 فنل کل
Total 

Phenol 
(mg 

GAE/g 

DW) 

 فالونوئیدکل
Total 

Flavonoids 

(mg que/g 

DW) 

فعالیت 

اکسیدانی  آنتی

 )درصد(
Antioxidant 

activity (%) 

20 

 زمینی کشتی سیبتك
Monoculture Potato 

5.77 f-j 3.07 hi 10.07 g-i 0.469 de 0.1576 h-j 0.00755 c-h 45.28 b-e 

 کشتی باقالتك
Monoculture 

FabaBean 

5.45 h-k 3.78 c-i 10.50 fg 0.615 b-e 0.1581 g-i 0.00792 b 40.55 a-e 

 فرنگی کشتی نخودتك
Monoculture Garden Pea 

5.61 g-k 3.26 g-i 10.36 g-i 0.416 de 0.1586d-g 0.00757 c-h 45.30 a-e 

 باقال  + زمینی مخلوط سیب
Inter cropping 

(Potato+FabaBean) 
5.42 h-k 3.74 c-i 10.26 g-i 0.710 a-d 0.1599 bc 0.00745 f-i 47.14 a-c 

+  زمینی مخلوط سیب

 فرنگینخود
Inter cropping  

(Potato+ Garden Pea) 

5.42 h-k 3.45 e-i 9.88 g-i 0.396 de 0.1591 d-f 0.00765 c-f 47.07 a-d 

30 

 زمینی کشتی سیبتك
Monoculture Potato 

4.916 k 2.98 i 9.19 i 0.393 de 0.1584 f-h 0.00752 d-h 35.98 a-d 

 کشتی باقالتك
Monoculture 

FabaBean 

3.84 l 3.08 hi 7.66 j 0.582 b-e 0.1643 a 0.00822 a 43.24 a-e 

 فرنگی کشتی نخودتك
Monoculture Garden Pea 

5.18 i-k 3.12 hi 9.28 hi 0.366 de 0.1574 i-l 0.00794 b 48.76 a-b 

 باقال  + زمینی مخلوط سیب
Inter cropping 

(Potato+FabaBean) 
5.13jk 3.68 d-i 9.85 g-i 0.626 b-e 0.15744 i-l 0.00814 a 56.03 a 

+  زمینی مخلوط سیب

 فرنگینخود
Inter cropping  

(Potato+ Garden Pea) 

5.38 h-k 3.42 g-i 9.86 g-i 0.241 e 0.1575 i-k 0.00768 c-e 42.40 a-e 

 باشند.ای دانكن میدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنههای دارای حداقل یك حرف مشترک فاقد اختالف معنیمیانگین
Means with at least one similar letter have no significant difference at 5% of probability level based on Duncan's  multiple 

range test 
 

 20ترین مقدار محتوای فنل کل در مقدار  بیش

 تیمار گرم کادمیم در کیلوگرم خاک مربوط بهمیلی

گرم اسید لیمی 07/47( با فرنگیزمینی+ نخود سیب)

گرم میلی 30ك و در دوز گالیك بر گرم وزن خش

( زمینی+ باقالسیب) کادمیم در کیلوگرم خاک در تیمار

گرم اسید گالیك بر گرم وزن خشك که لیمی 03/56با 

درصد افزایش  5/73و  8/32ترتیب شاهد به نسبت به

(. با این حال، در دیگر تیمارها 3 )جدول داشته است

حقیقت  (. در5)شكل  افزایش کمی از فنل دیده شد

تولید و انباشت ترکیبات فنلی باعث افزایش میزان 

شود. کادمیم در گیاهان می مانندتحمل عناصر سنگین 

( نیز گزارش کردند، افزایش 2016) بارنده و همكاران

های  سازوکارای از تواند نشانهترکیبات فنلی می

سنگین  رمقاومت گیاهان در برابر تنش ناشی از عناص

( نیز 2009) (. اوه و همكاران51) کادمیم باشد مانند

، ترکیبات فنلی دارای خاصیت گزارش کردند
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آوری و احیای اکسیدانی هستند که با جمع آنتی

های های فعال اکسیژن مانع اکسیداسیون مولكول گونه

 (.52) شودزیستی سلول می

 اکسیدانی واریانس ظرفیت آنتی تجزیههای نتایج داده

 تیمار های مختلف کادمیم در هر پنجنشان داد، غلظت

کشتی  صورت تكزمینی، باقال و نخودفرنگی به )سیب

زمینی+  + باقال و سیب زمینی و مخلوط سیب

 دار شداحتمال یك درصد معنی ( در سطحفرنگینخود

اکسیدان در ترین مقدار ظرفیت آنتی (. بیش2 )جدول

گرم کادمیم در کیلوگرم خاک مربوط به میلی 20مقدار 

 07/47( با فرنگینخود+  زمینی سیب) تیمار مخلوط

گرم کادمیم در کیلوگرم میلی 30درصد و در دوز 

 03/56( با زمینی+ باقالسیب) خاک در تیمار مخلوط

 و  8/32ترتیب شاهد به درصد بود که نسبت به

ترین مقدار  درصد افزایش داشته است و کم 5/73

 60/31زمینی با اکسیدان مربوط به گیاه سیب آنتی

گرم کادمیم در کیلوگرم خاک میلی 5ر درصد در تیما

ی ی نشان داده شد، با بررسپژوهش(. در 3 )جدول بود

اکسیدانی با استفاده از رادیكال پایدار،  خاصیت آنتی

های تبادل اتم هیدروژن یا الكترون توسط ترکیب

رنگ های مختلف از روی میزان بیشیمیایی و عصاره

در متانول سنجیده  DPPHکردن محلول بنفش 

بیانگر مقدار  IC50که  اینتوجه به (. با3) شود می

درصد  50ای است که قادر به حذف  گرم عصاره میلی

 باشدموجود در محیط می DPPHهای از رادیكال

فعالیت دهنده نشان IC50تر  ( بنابراین مقادیر کم53)

 IC50تر خواهد بود. شاخص  اکسیدانی بیشآنتی

شده در تیمارهای مورد بررسی، طیف گیریاندازه

در صد  10/31تا کمینه،  03/56ای را از بیشینه گسترده

زمینی+ باقال در  ترتیب در تیمار کشت مخلوط سیببه

خود  صفر بهگرم کادمیم در خاک و  میلی 30غلظت 

در  فرنگینخودبعدی گیاه  اختصاص داد و در رتبه

ترین میزان  گرم کادمیم در خاک بیشمیلی 30غلظت 

سایر تیمارها و  اکسیدانی را نسبت به فعالیت آنتی

 (. 3 )جدول داشتند BHTاکسیدان سنتزی  آنتی

دلیل  ه( احتماالً ب6و  5 های )شكل در این پژوهش

های باقال و پایین بودن تنش اکسیداتیو در سلول

زمینی با افزایش غلظت نخودفرنگی نسبت به سیب

زمینی کادمیم، محتوای فنل و فالونوئید در سیب

چنین  تری نسبت به بقیه تیمارها داشت. هم افزایش کم

تر در  دلیل تمایل واکنش بیش، بهپژوهشدر این 

های موجود در اکسیدانبا آنتی DPPHهای رادیكال

دست آمده حلول بهگیاه باقال باعث گردید که رنگ م

 بیانگرتر بوده و  در باقال نسبت به سایر تیمارها کم

چنین  اکسیدانی در باقال بود. همافزایش ظرفیت آنتی

با  DPPHهای تغییر رنگ حاصله از واکنش رادیكال

ها بسته به نوع گیاه و سطوح کادمیم اکسیدانآنتی

دیمرسی و بود که تأییدی بر نتایج آزمایش  متفاوت

( نیز 2018) ( بود. صابری و همكاران54) كارانهم

های مختلف گیاهی فعالیت بیان نمودند، گونه

اکسیدانی، فنل و فالونوئید متفاوتی دارند و  آنتی

اکسیدانی به غلظت عناصر سنگین و های آنتیپاسخ

 (. 55) نوع گیاه بستگی دارد

افزایش ترکیبات فالونوئید، فنل و فعالیت 

اکسیدانی در تمام سطوح غلظت کادمیوم گیاهان  آنتی

( ممكن 6و  5 های )شكل مورد مطالعه نسبت به شاهد

دفاعی گیاهان در پاسخ  امانهدلیل تحریك ساست به

به تنش ناشی از عناصر سنگین باشد. رنجبر و 

ی که ظرفیت ( بیان داشتند، هنگام2017) همكاران

تر از  نیزدایی پایهای سماکسیدانی و مكانیسمآنتی

های های آزاد در سلول باشد، آسیبتولید رادیكال

با  DPPHهای وارده ناشی از تنش رادیكال

تر شده و باالتر بودن ترکیبات  ها بیشاکسیدان آنتی

اکسیدانی بعضی فنلی دلیل عمده باال بودن فعالیت آنتی

باشد و شواهد موجود نیز ارتباط مثبتی میها از عصاره
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اکسیدانی بین میزان ترکیبات فنلی و قدرت آنتی

(. در این 56) دهدبسیاری از گیاهان را نشان می

 1643/0) ترین میانگین فنل مطالعه گیاه باقال بیش

ك( و کشت گرم اسیدگالیك بر گرم وزن خشیلیم

 ترین فالونوئید ( بیش+ باقال زمینی )سیبمخلوط 

گرم کوئرستین بر گرم وزن خشك( و میلی 00814/0)

گرم میلی 30درصد( در تیمار  03/56) اکسیدان آنتی

(. در 3 )جدول کادمیم در کیلوگرم خاک حاصل شد

مجموع نتایج این مطالعه نشان داد روند افزایشی در 

اکسیدان با افزایش میزان فنل، فالونوئید و ظرفیت آنتی

زمینی، باقال و )سیب سطوح کادمیم در هر پنج تیمار

زمینی+ صورت خالص و مخلوط سیبنخودفرنگی به

 های )شكل ( وجود داردنخودفرنگیزمینی+ باقال و سیب

گیری کرد که توان چنین نتیجه(. در نهایت می6 و 5

زمینی برای هر سه گیاه باقال، نخودفرنگی و سیب

با تنش، میزان فنل، فالونوئید و ظرفیت  مقابله

عبارتی فنل و اند. بهاکسیدانی را افزایش داده آنتی

 اکسیدانی در برابر کادمیمفالونوئید با فعالیت آنتی

ای در پاسخ به سمیت کادمیم ایفا نقش حفاظتی عمده

 گیاه باقال و کاشت مخلوط پژوهشکنند. در این می

زمینی + باقال( از لحاظ صفات مورد بررسی )سیب

ترین  از تیمارهای موجود ظاهر شدند و با بیشبرتر 

دگی ارکننت مهمقدار ترکیبات فالونوئیدی از فعالی

 ودند.نیز برخوردار ب DPPHآزاد  های رادیكال

 گیري کلی نتیجه

دهنده  دست آمده از پژوهش حاضر، نشاننتایج به

 تیمارهای مختلف دار بینوجود تفاوت معنی

 کشتیتكنخودفرنگی،  کشتیتك باقال،کشتی  تك)

زمینی+ باقال و زمینی و مخلوط سیبسیب

زمینی+ نخودفرنگی( از نظر مقدار کل ترکیبات  سیب

فنولی و فالونوئیدی بوده که وجود چنین تنوعی 

تواند بیانگر نقش گیاه و ژنتیك در تولید این  می

، پژوهشهای این از یافتهطور کلی ترکیبات باشد. به

)باقال،  گیری کرد که این گیاهانتوان چنین نتیجهمی

زمینی( به تنش عناصر سنگین نخودفرنگی و سیب

اند و سمیت با کادمیم در هر سه واکنش نشان داده

جا که این  گیاه منجر به القاء ترکیبات فنلی شد. از آن

ین و کننده پروتئ ترین تامین عنوان بیشگیاهان به

ویژه در هیدروکربن نقش زیادی در جیره غذایی به

مناطق شمالی ایران دارند؛ ممكن است عالوه بر 

عناصر ضروری حتی حاوی عناصر مضر در محدوده 

گیاهان آلوده،  گونهها باشند و این وسیعی از غلظت

آیند.  یك تهدید برای سالمتی انسان به حساب می

ن عناصر هم بررسی الزم است میزان جذب ایبنابراین 

عنوان گیاهی با  گردد و در صورت نتیجه مطلوب، به

اکسیدانی عاری از عناصر  قابلیت تولید ترکیبات آنتی

 سنگین توصیه شود.
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