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چکیده
با توجه به افزایش روزافزون زمینهای شور به واسطه کم آبی و آبیاری با آبهای شور به نظر میرسد بررسی راهکارهای افزایش
تحمل به تنش شوری ضروری میباشد .یکی از راهکارها استفاده از نانو ذرات نقره سبز تولیدشده توسط گیاهان دارویی میباشد که با
ریسک کمتری میتواند در موارد متعددی از جمله محلولپاشی بر روی گیاهان کاربرد داشته باشد .در راستای بررسی این موضوع
آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1397در گلخانهی پژوهشکده دانشگاه زابل
اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل تنش شوری در سه سطح (صفر 6 ،و  12میلیموالر) و نانو ذرات نقره در سه سطح (شاهد 40 ،و
 80میلیموالر) بود .نتایج بهدستآمده نشان داد که محلولپاشی نانو ذرات نقره سنتز سبزموجب بهبود ویژگیهای رشدی از جمله وزن
بوته ،وزن تر و خشک ریشه ،تعداد و طول برگ و همچنین ویژگی های فیزیولوژیکی از قبیل فالونوئیدها ،فنل و آنتیاکسیدانها شد.
همچنین نتایج نشان داد میزان کربوهیدرات وپرولین در تنش شوری بدون نانو ذرات نقره (بهترتیب  0/51میکرومول برگرم وزن تر و
 0/59گلوکز برگرم وزن تر) افزایش مییابد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد نانو ذرات نقره مقاومت گیاه در مقابل تنش شووری را
افزایش میدهد.
کلیدواژهها :تنش اسمزی ،پرولین ،فلزات سنگین ،ویژگی های رویشی ،ویژگی فیزیولوژیک

مقدمه

درمووانی گیواه کنگرفرنگووی میتوووان اثوورات حمایتکننووده

گیاه کنگرفرنگی یا آرتیشو از خانواده آفتابگردان بووا نووام

کبدی ،ضدمیکروبی ،پایینآورنده کلسترول و چربی خون،

علمی  Cynara scolymus L.شناخته میشود .کنگرفرنگووی

تحریک بیان ژن نیتریک اکسوواید سوونتتاز و تحریووک بهبووود

گیاهی است چندساله ،که ارتفاع ساقهی راست آن به حدود

سلولهای اندوتلیال در آترواسکلروز را نام برد ( Zhu et al.,

دو متر نیووز میرسوود .برگهووای آن پهوون ،دراز و متمایوول بووه

 .)2004برگهووای کنگرفرنگووی محتوووی ترکیبووات فنووولی،

رنووس سووفید اسووت ( .)Salehi Sourmaqi, 2007از اثوورات

فالوونوییدی و اسویدی میباشووند .اسویدکافئیک و اسووترهای
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اسوویدکینک و اسووید کافئیووک ،کلروژنیووک و اسووید

گیاه میشوند ،توصیه میگردد .یکووی از ایون ترکیبووات نووانو

پسودوکلروژنیک  ،نئوکلروژنیک اسید ،سینارین و اسید دی

ذرات نقره است .امروزه نانو فناوری به علت کاربرد وسویع و

کافئیول کینیووک ترکیبووات عمووده گیواه محسوووب میشوووند

فووراوان در علوووم و صوونایع بووا سوورعت بوواالیی در حووال رشوود

(.)Schutz et al., 2004

میباشوود .محققووان نشووان دادنوود کووه کوواتیون نقووره ( )Ag+از

در بسوویاری از نقووای دنیووا ،گیاهووان انلووب بووا تنشهووای

طریق تولید گونههای فعووال اکسوویژن ( Reactive Oxygene

نیرزیستی ماننوود شوووری ،خشووکی ،بوواال و پووایین بوودن دمووا،

 )Species, ROSبووور فسوووفولیادها اثووور گذاشووته و باعوووث

مسوومومیت بووا فلووزات ،ازن ،پرتووو فوورابنفش و عل کشهووا

پراکسیداسیون آنهاشده و نشاء سلولی میکروارگانیسمها را

مواجهاند کووه تهدیوود جوودی بوورای تولیوود گیاهووان محسوووب

تخریب میکند .از این گذشته  Ag+ممکن است بووا سووولفور

میشوووند ( .)Ahmad and Prasad, 2012بوویش از 800

در گروههای  –SHنشاء سلولی میکروارگانیسوومها جانشووین

میلیون هکتار از زمینهای کل جهان تحت تأثیر نمک است.

گووردد وآنهووا را تخریووب کنوود (.)Dibrov et al., 2002

این مقدار بیش از  6درصد از کل مساحت زمینهووای جهووان

همچنین اثرات تخریبی  Ag+در ارتبای با تولید نقره فعال کووه

را در برمیگرد .زمانی که هدایت الکتریکی خاکها معووادل

شووامل ترکیبووات آلووی میباشوود ،ایوون ترکیبووات میتواننوود

 4دسی زیمنس بوور متوور یووا بیشووتر باشوود آن خوواک در شوومار

میکروارگانیسمها را جذب کنند و ساختار آنهووا را تخریووب

خاکهای شور طبقهبنوودی میشوووند .ایوون مقوودار معووادل 40

کنند .در تکنولوژی نووانو اولووین اثوور مربوووی بووه انوودازه ذرات

میلیموووالر  NaClاسووت و فشووار اسوومزی  0/2مگاپاسووکال

وافزایش سطح اسووت .افووزایش نسووبت سووطح بووه حجووم نووانو

از شوری ناشی از  ECاست که به

ذرات باعث میشود تا واکنشپذیری نووانو ذرات بووه شوودت

شکل در خور توجهی عملکرد بیشترمحصوووالت را کوواهش

افزایش یابد .عالوه بر این افزایش سووطح ذرات فشارسووطحی

میدهد (.)Munns and Tester, 2008

را تغییر داده و منجر به تغییر فاصله بووین ذرات بووا فاصووله بووین

ایجاد میکند .این تعری

وسوویعی

اتمهای ذرات میشود ( .)Senjen, 2007با توجه بووه مزایووای

تنش شوری از طریق تأثیر اسمزی که بر طی

از فعالیتهای متابولیکی دارد ،باعث تحمیل کمبود آب بر

نووانو ذرات ،میتووووان بوووا تحقیقوووات بیشوووتر بوووه افوووزایش

گیاهووان میگووردد ( .)Bahmani et al., 2018مطالعووات

متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی با راهکارهای مقوورون

صورت گرفته در مورد اثرات شوری بر میزان رنگیزههووای

به صرفه نظیر استفاده از نانو ذرات امیدوار بود .از طرفووی نووانو

Calotropis

ذرات نقره سبز تولیدشده توسط گیاهان دارویووی بووا ریسوک

 )proceraنشووان داده اسووت کووه اثوور شوووری بوور میووزان

کمتری میتوانوود در موووارد متعووددی از جملووه محلولپاشووی

کلروفیل بهویژه در نلظتهای باال و با افزایش سن گیاه بووا

بر روی گیاهان کاربرد داشته باشد و همچنین به دلیول ارزان

افووزودن کربوهیوودراتهای محلووول و نووامحلول در انوودام

و سهلالوصول بودن روشهووای زیسووتی مخصوصو ًا گیواهی

هوووایی و ریشووه ،افووزایش مییابوود (.)Sobhi et al., 2006

نسبت به سایر روشها از منظوور اقتصووادی نیوز میتوانوود حووائز

اثوور زیوانآور شوووری بوواال بوور روی گیاهووان را میتوووان در

اهمیوت باشوود ( .)Mohanpuria et al., 2008بوودین منظووور

سطح کل گیاه ،مثل مرگ گیاه و یا کاهش محصول مشابه

برای اولین بووار نووانو نقووره سووبز سنتزشووده بووا اسووتفاده از بسووتر

نمووود (.)Chen et al., 2018; Zhong et al., 2019

گیاهی رزماری که یک روش نو ظهور و طبق اصول شوویمی

( Dilnur et al. )2019گزارش کردند که شوری ناشووی از

سبز است ،در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

فتوسوونتزی در سوونین مختلوو

اسووتبر( (

کلروسوودیم باعووث کوواهش رشوود در گیوواه شوود .امووروزه،

( Shams )2015گزارش نمود کووه کوواربرد نووانو ذرات

استفاده از ترکیباتی کوه مقاومووت گیاهووان را بووه تنشهووای

نقره باعووث افووزایش تحموول گیوواه ذرت شوویرین در شوورایط

محیطی افزایش داده و موجب بهبود فعالیتهای متابولیکی

توونش خشووکی شوود و از کوواهش عملکوورد تووا حوودودی
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جلوگیری میکند .با این حال ،اثرات مثبت این نانو ذره بووه

گرفته شد .بذر کنگرفرنگی از شرکت پاکان بووذر اصووفهان

های رشوودی

تهیه گردیوود .اعمووال شوووری بووا کلریوود سوودیم انجووام شوود.

(عملکرد ،تعداد برگ و ارتفاع گیاه) مشوواهده شووده اسووت

محلولپاشووی بووا نووانو ذرات نقووره و در مرحلووه گیاهچووهای

( .)Shams et al., 2013تیمووار  20میلیگوورم در لیتوور نووانو

(مرحله  6-8برگی) روی گیاه کنگرفرنگی انجام شد .برای

های انوودام هوووایی

تیمار صووفر نووانو ذرات نقووره از آبمقطوور اسووتفاده شود .در

شوووری اثوور

مرحله  4-6برگی اعمال تنش شوری شروع شد وتووا زمووان

معنیداری داشت و باعث افزایش مقاومت آنها به شوووری

نمونووهگیری (بووه موودت دو موواه) ادامووه داشووت .بووذرها در

شد ( .)Ekhtiari et al., 2011محققین اثر نووانو ذرات نقووره

گلدانهای پالستیکی به ارتفاع  21سووانتیمتر و قطوور دهانووه

را بر روی متابولیسم رشد گیاه نخودی یا بوواکو پووا مووونیری

 14سانتیمتر که دارای زهکش بودند ،قرار داده شوود .بسووتر

در شرایط کشت هیوودروپونیک دریافتنوود و متوجووه شوودند

مورد استفاده شامل خوواک ،پیووت موواس و ماسووه بووه نسووبت

که نانو ذرات نقره اثر قابوول توووجهی بوور جوانووهزنی ،القووای

 1:1:3بود .خاک مورد استفاده خوواک زراعووی و از مزرعووه

سنتز پروتئین ،کربوهیوودرات ،کوواهش محتویووات فنوول کوول

دانشکده کشاورزی زابوول تهیووه شوود .وزن هوور گلوودان 230

Krishnaraj

گرم بود .مقدار بستر هوور گلوودان بهانوودازه  4کیلوووگرم بووود

 .)et al., 2012نووانو ذرات نقووره مشخصووات رشوودی گیوواه

جمع وزن گلدان و خاک 4230گرم بود .در هوور گلوودان 6

(طول ساقه و ریشه و سطح بوورگ) و ویژگیهووای بیوشوویمیایی

عدد بووذر کنگرفرنگووی در عمووق سووه سووانتیمتری از سووطح

(محتویات کلروفیل ،کربوهیوودرات و پووروتئین ،آنزیمهووای

خاک کاشته شد و پووس از اسووتقرار بوتووه مقوواوم نگهداشووته

آنتیاکسیدانی) در خردل برگووی ،لوبیووا و ذرت را افووزایش

و بقیه بوتهها از گلدان خارج شدند .آبیواری گلدانهوووا بوووا

داده است (.)Salama, 2012; Sharma et al., 2012

آب شور زمانی که حدود  50درصد گلوودانها دارای  4تووا

وسیلهی محققانی روی گیاه خیار بوور شوواخ

ذرات نقووره بوور روی صووفات شوواخ

و زمینی گیوواه رازیانووه تحووت سووطوح مختلو

و فعالیت کاتاالز و پراکسیداز نشان میدهوود (

( Javadi et al. )2014در بررسووی اثوور سووطوح مختلو

 6بوورگ بودنوود ،آنوواز شووود .منبوووع شووووری نموووک NaCl

شوووری (صووفر 12،16 ،8 ،4 ،و  20دسووی مینووز بوور جوانووهزنی

آزمایشوگاهی سواخت شرکت مرک (آلمان) بود .گلدانها

گیاه کنگرفرنگی و گیوواه دیگوور گووزارش کردنوود بووا افووزایش

یک روز در میان با  100میلیلیتور محلووول هوگلنوود حوواوی

تنش شوری سرعت جوانهزنی کوواهش یافووت .بوودین منظووور

تیمار شوری آبیاری مویشووود .همچنووین هوور ده روز یکبووار

تحقیق حاضوور بوور روی گیوواه کنگرفرنگووی بووا هوودف اثوورات

محیط ریشه گیاهان با آب معمووولی بووهطور کاموول شستشووو

ذرات نانو نقره سنتز سبز بر میزان تحمل بووه توونش شوووری در

داده میشوود تووا تغییوورات  pHو هوودایتالکتریکی ناشووی از

مرحله گیاهچه صورت گرفت.

تجمع نمکها در بستر کاشت در اثر انجام عمل آبشویی به

مواد و روشها
در راستای بررسی اثرات شوری و نووانو ذرات نقووره بوور
صوووفات مورفولووووژیکی و فیزیولووووژیکی کنگرفرنگوووی،
ال
آزمایشووی بهصووورت فاکتوریوول در قالووب طوورح کووام ً
تصوووادفی در سوووه تکووورار درسوووال  1397در گلخانوووهی
پژوهشکده دانشگاه زابل اجوورا شوود .در ایوون بررسووی توونش
شوری در سووه سووطح صووفر (شوواهد) 6 ،و  12میلیموووالر و
محلولپاشووی بووا نووانو ذرات نقووره سوونتز سووبز تهیهشووده در
آزمایشگاه بیوسنتر دانشگاه زابل در سه سووطح شوواهد 40 ،و
 80میلیموالر بووهعنوان تیمارهووای مووورد آزمووایش در نظوور

حداقل برسد .نانو ذرات نقووره کووروی بووا میووانگین قطوور 13
نانومتر و با نلظت  500 ppmدر آزمایشگاه دانشووگاه زابوول
به روش سبز و در بستر گیاهی رزماری سنتز شد .سوواس بووا
روش سری رقت ( )Serial dilutionاز محلولهووای مووادر،
رقتهای مورد نظر تهیه گشت.
برای انوودازهگیری صووفات مووورد مطالعووه در هوور گلوودان
بهصورت تصووادفی  3بوتووه انتخوواب شوود و گیاهچووهها بوورای
بررسوووی برخوووی شووواخ

های رشووودی ،فیزیولووووژیکی و

بیوشوویمیایی بووه آزمایشووگاه انتقووال داده شوودند .خصوصوویات

خاک مورد استفاده در جدول ( )1آورده شده است.
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Sand

EC
dS.m-1

31

2.8

Table 1. Physical and chemical properties of soil in experimental site
Cu
Zn
Fe
K
P
N
Clay
Silt
Texture
mg/kg
%

39

30

34

اندازهگیری ویژگیهای مورفولوژیکی

9.5

2.1

3.1

0.69

0.75

Lume-clay

(.)An et al., 2008

برای این منظور صفاتی از قبیل ارتفاع بوته بووا اسووتفاده از

کوواهش تعووداد برگهووا در شوورایط شوووری کووه توسووط

خطکش مدرج اندازهگیری شد ،اندازهگیری وزن توور بوتووه،

( Al-Zubaidi )2018در بادمجووان ( Hand )2017در فلفوول

وزن تر برگ ،وزن تر و خشک ریشه ،با اسووتفاده از توورازوی

و ( Shams al-Din and Farahbakhsh )2009در ذرت

دیجیتالی با دقت  0/001گرم صورت گرفت .ابتدا نمونههای

نیووز گووزارش شووده اسووت .نتووایج ایوون تحقیووق را مووورد تأییوود

موردنظر گلوالی آنها شسته شدند .ساس برای تعیووین وزن

قرار میدهنوود .محققووان تغییوورات مختلو

ریختووی از جملووه

خشک ،ریشووهها در آون بووه موودت  48سوواعت در دمووای 70

کاهش تعداد برگ ،ارتفاع گیاه ،سطح برگ و نسبت ریشووه

درجووه سووانتیگراد قوورار داده شوودند و در انتهووا بووا اسوتفاده از

به ساقه را تحت تووأثیر افووزایش شوووری را گووزارش کردهانوود

ترازوی دقیق دیجیتالی (دقت یکهزارم گوورم) وزن خشووک

(.)Hafsi et al., 2007

نمونهها اندازهگیری شد.
اندازهگیری ویژگیهای بیوشیمیایی
بووورای انووودازهگیری پووورولین و کربوهیو ودرات از روش
( Irrigoyen et al. )1992فالونوئید و فنل بهترتیب بووا روش
( Krizek et al. )1998و ( Singleton and Rossi )1965و
تعیین فعالیت رادیکووال  DPPHاز روش (Abe et al. )1998

استفاده شد.

تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار آموواری SAS

نسخه  9/1و ساس میانگینهووا بووا اسووتفاده از آزمووون  LSDو
در سطح آماری پنج درصد مقایسه شد.

نتایج و بحث
صفات تعداد برگ ،طول برگ و ارتفاع بوته
نتایج نشان داد که صفات تعووداد بوورگ ،طووول بوورگ و
ارتفاع بوته تحت تأثیر تیمار محلوولپاشوووی نووانو ذرات نقووره،
شوری و اثر متقابوول آنهووا در سووطح یووک درصوود معنویدار
گردید (جدول  .)2مقایسه میانگین برهمکنش اثر متقابل نووانو
ذرات نقره و شوری نشان داد کووه در کوواربرد  80میلیموووالر

نانو ذرات نقره مشخصات رشدی (طول سوواقه و ریشووه و
سطح بوورگ) در خووردل برگووی ( ،)Brassica juncea lلوبیووا
( )Phaseolus vulgarisو ذرت ( )Zea maysرا افوووزایش
داده اسووت ( Hediat and salama,, 2012; Sharma et al.,

.)2012
وزن تر برگ ،وزن تر بوته ،وزن تر و خشک ریشه
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها مشاهده شوود کوه
اثر محلوولپاشوی نانو ذرات نقره ،شوری و اثر متقابوول آنهووا
بر مقدار وزن تر برگ ،وزن تر بوته ،وزن تر و خشک ریشووه
در سطح یک درصد معنیدار بود ( جدول  .)2نتایج مقایسووه
میانگین اثرات متقابل نشووان داد کووه بیشووترین مقوودار وزن توور
بوورگ ،وزن توور بوتووه ،وزن توور و خشووک ریشووه مرب ووی بووه
محلولپاشی 80میلیموووالر نووانو ذرات نقووره و عوودم کوواربرد
شوری بود .شاخ

های وزن تر برگ ،وزن تر بوته ،وزن تر

و خشک ریشه گیاه کنگرفرنگی بووهترتیب 0/33 ،0/18 ،0/28
و  0/20درصدی افرایش را نسووبت بووه شوواهد (عوودم کوواربرد
شوری و عدم کاربرد ذرات نقره) نشان داد (جدول .)3

نانو ذرات نقره و عوودم کوواربرد شوووری تعووداد بوورگ ،طووول

در تحقیق حاضر در تیمار 80میلیموالر نانونقره

بووورگ و ارتفووواع (بوووهترتیب 5/00عووودد 21/89 ،و 55/12

افزایش وزن تر گیاه در اندام هوایی دیده شد که میتواند

سانتیمتر) بیشترین مقدار را نشان داد (جدول .)3

به دلیل اثر نانو ذرات نقره بهعنوان بازدارنده فعالیت اتیلن

نقره در دسته مواد پرخطر محسوب میشود و اثر سمیت

در گیاهچههای کنگرفرنگی در این تیمار باشد .همچنان

نقره بر تعداد زیادی از موجودات زنده گووزارش شووده اسووت

که در تحقیق مشابه دیگری کاربرد شکل دیگری از نقره

( .)Gubbins et al., 2011اخیوور ًا ،از نووانو ذرات نقووره بوورای

(تیوسولفات نقره) همین نتیجه را در گیاه سیبزمینی در

جلوگیری از ریزش دانه در گیاه گاوزبان استفاده شده اسووت

شرایط کشت درون شیشه در پی داشت (.)Rustami, 2009
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Table 2. Analysis of variance of the effects of salinity stress and silver nanoparticles on some physiological and biochemical traits in Cynara scolymus
Mean square
Ag+
Salt stress
Ag × S.S
Error
C.V. (%)

df

Plant height
Number of Fresh leaf Root fresh weight Plant
Leaf length
(cm)
leaves
weight
(gr.plant)
weight

2
2
4
54
-

515.72**
4324.87**
23.72**
1.20
2.64

276.36**
350.04**
3.86**
0.51
4.58

9.53**
3.72**
0.12**
0.02
3.10

0.33**
0.62**
0.02**
0.0006
3.28

25.59**
26.98**
0.37**
0.02
3.11

Root dry weight
Phenol Flavonoids Antioxidants Carbohydrate Proline
(gr.plant)

27.05**
64.19**
0.38**
0.04
3.03

0.14**
0.47**
0.002**
0.0005
5.22

0.19**
0.25**
0.02**
0.0001
3.19

0.05**
0.08**
0.007**
0.0003
3.76

22.31**
152.89**
27.72**
1.58
4.57

1.18**
14.75**
2.27**
0.009
2.26

0.16**
0.13**
0.01**
0.0001
3.20

** significant at 1 probability level, respectively.

Ag

0

40

80

Salt

0
6
12
0
6
12
0
6
12

Number of
leaves
d

3.89
3.55e
3.00f
4.55b
4.11 c
3.78d
5.00a
4.55b
4.44b

Leaf
length
e

14.83
12.53 f
8.78h
19.79b
17.24d
11.64g
21.89a
18.44c
12.53f

Plant height
(cm)
d

46.16
39.05e
24.44h
54.05b
47.05d
27.05g
55.12a
49.43c
30.45f

Plant
weight
e

7.21
5.84g
4.02i
8.37b
7.61d
5.23h
8.82a
8.00c
6.08f

Fresh leaf
weight
d

0.79
0.69f
0.57h
0.98b
0.77e
0.66g
1.11a
0.83c
0.77e

Root fresh weight
(gr.plant)
d

3.95
3.19e
2.32f
5.36b
4.59c
3.10e
5.93a
5.40b
3.91d

Root dry weight
Phenol Flavonoids Antioxidants Carbohydrate
(gr.plant)
c

0.51
0.33g
0.26i
0.58b
0.37f
0.31h
0.64a
0.49d
0.40e

 In each column, averages that have the same letter do not have a significant difference in the Duncan test at the 5%bprobability leve.

g

0.21
0.23f
0.30e
0.19h
0.33d
0.47b
0.30e
0.42c
0.51a

f

0.40
0.46e
0.51cd
0.46e
0.49d
0.52c
0.45e
0.57b
0.60a

c

26.86
27.68c
29.94b
23.13e
27.72c
32.29a
25.13d
26.66c
27.58c

f

3.55
3.85d
5.91a
3.73e
3.92d
4.56b
3.51f
4.14c
4.58b

Proline

0.31d
0.37c
0.51a
0.25f
0.31d
0.38b
0.21h
0.23g
0.28e
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بوور اسوواس نتووایج ایوون تحقیووق اسووتفاده از نووانو ذرات

خوواموش کووردن مولکولهووای اکسوویژن یگانووه و سووهگانه

نقره موجووب افووزایش وزن ریشووه شووده اسووت (جوودول .)3

میسووازد .ترکیبووات فنووولی از طریووق اهووداء الکتوورون بووه

پاسخ حاصل از وساطت نیترات نقره بووا اتوویلن ،پلیآمینهووا

رادیکالهای آزاد واکنشهای اکسیداسیون چربی را مهووار

و مسوویرهای وابسووته بووه کلسوویم درگیوور میشووود و نقووش

میکننوود ( .)Ahmadi et al., 2007فلووزات نقوره و سوورب

مهمووی در تنظوویم مورفوووژنز از جملووه تولیوود ریشووه بووازی

میتوانند سبب کوواهش و یووا افووزایش تولیوود متابولیتهووای

میکند ( .)Rezvani et al., 2012نانو ذرات نقووره توانووایی

ثانویه در گیاهان شوند .برای مثال نانو ذرات نقره با نلظووت

تغییر در رشوود گیوواه و تغییوور تولیوود متابولیتهووای ثانویووه را

 50ppmو نیترات سرب با نلظت  120 ppmمیزان فالونوئید

دارند ( .)Najafi et al., 2013در مطالعاتی که روی زعفووران

و فنوول کوول را در موواش سووبز ) (Vigna radiataبووهترتیب

صورت گرفته مشاهده شد که با اسوواری کووردن نووانو ذرات

افزایش و کاهش دادنوود ( )Najafi and Jamei, 2014و بووا

نقره وزن ریشه و بنه زعفران افزایش یافت ( Rezvani et al.,

نتووایج ( Suri-yaprabha et al. )2012کووه بیووان کردنوود

.)2012

کاربرد نانو ذرات نقره باعث افزایش محتوای فنوول نسووووبت

فنل ،فالونوئید و آنتی اکسیدان

بووووه تیمووووار شوووواهد شوود همخوووانی دارد .فالوئوئی ودها و

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادههووا نشووان

مشووتقات آنهووا در واقووع بزرگتوورین گووروه ترکیبووات فنلوی

داد که فعالیت ترکیبات آنتیاکسوویدان ،فنوول و فالونوئیوود

(متابولیتهای ثانویه) در گیاهان هسووتند ()Haslam, 2005

تحت تأثیر تیمار نانو ذرات نقووره و شوووری و اثوور متقابوول

و در حفاظت گیاهان در برابر تنشهووا نقووش ایفووا میکننوود.

آنها قرار گرفت و اختالف از نظر آماری در سطح یووک

همچنوین آنتیاکسویدان بووودن فالونوئیودها باعووث میشووود

درصد معنیدار گردید (جدول  .)2کوواربرد محلولپاشوی

کوه بتواننوود بووهطور مسووتقیم بووا وارد شوودن در واکنشهووای

نووانو ذرات نقووره در هوور سووطح شوووری بوور میووزان فنوول و

احیایی و یا بهطور نیرمستقیم به وسیله کالتووه کوردن آهوون

فالونوئید افزوده شد بهطوریکه بیشترین فنل و فالونوئید

مووانع توونش اکس ویداتیو شوووند (.)Popova et al., 2003

مربوی به محلولپاشووی  80میلیموووالر نووانو ذرات نقووره و

( ،Suri-yaprabha et al. )2012اثر نووانو ذرات نقووره را بوور

سووطح  12میلیموووالر شوووری (بووهترتیب  0/51و )0/60

گیاه ذرت مطالعه کردند و گزارش کردنوود کووه نووانو ذرات

بهدستآمد همچنین بیشترین مقدار آنتیاکسیدان مربوووی

نقره اثر افزایشی بر محتوای فنل داشووته اسووت .آنهووا نتیجووه

بووه محلولپاشووی  40میلیموووالر و سووطح  12میلیموووالر

گرفتنوود کووه افووزایش فنوول و در نتیجووه افووزایش خاصوویت

شوری ( )32/29حاصل شد (جدول .)3

آنتیاکسوویدانی شوواید بووه خوواطر ت وأثیر نووانو ذرات نقووره بوور

نتووایج ایوون مطالعووه نشووان داد کووه طووی محلولپاشوی بووا
نانو ذرات نقره تحت تنش شوری میووزان فنوول و فالونوئیوود

آنزیمهای تولیدکننده این ترکیبات باشد.

کربوهیدرات و پرولین

بوواالیی حاصوول شوود کووه بووهترتیب حوودود  58و  33درصوود

نتایج تجزیه واریانس دادههای جوودول ( )2نشووان داد

نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد شوری ونانو ذرات نقره)

که سطوح نانو ذرات نقره ،شوری و اثر متقابوول شوووری و

برتری داشت .از بین ترکیبووات گیوواهی کووه دارای خووواص

نانو تووأثیر معنوویداری بوور تجمووع کربوهیودرات و پوورولین

آنتیاکسیدانی میباشند ،ترکیباتفنولی توزیووع گسووتردهای

برگ کنگرفرنگی داشووتند و اخووتالف از نظوور آموواری در

در بسوویاری گیاهووان دارنوود .ویژگیهووای آنتیاکسوویدانی

سطح یک درصوود معنویدار گردیود .در سووطوح کوواربرد

ترکیبووات فنووولی عموودت ًا ناشووی از قوودرت احیاءکننوودگی و

شوری بر مقدار کربوهیدارت و پرولین افزوده شد .نتووایج

ساختار شیمیائی آنهاست که آنها را قادر به خنثی کووردن

اثر متقابل کاربرد نانو در هر سووطح شوووری نشووان داد کووه

رادیکالهای آزاد ،تشکیل کمووالکس بووا یونهووای فلووزی و

بیشترین میووزان کربوهیوودارت و پوورولین مربوووی بووه عوودم
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کاربرد نانو ذرات نقووره و کوواربرد  12میلیموووالر شوووری
(بهترتیب  5/91و  )0/51بهدستآمد (جدول .)3

شد که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد.
بر اساس تحقیقووات صووورت گرفتووه میتوووان بیووان کوورد

براساس نتایج این مطالعه محلولپاشوی بووا شوووری 12

کربوهیدراتها گروهی از ترکیبات آلی هستند کووه افووزایش

میلیموالرسبب افووزایش  39درصوودی پوورولین نسووبت بووه

آن بووهعنوان یووک پیووام متووابولیکی عموول میکنوود و موجووب

شاهد (عدم کاربرد شوری ونانو ذرات نقره) شد .سووازش

افووزایش بیووان ژنهووای مربوووی بووه دفوواع و کوواهش فتوسوونتز

گیاهان به تنشهای محیطی با انباشتن متابولیتهایی ماننوود

میشود ( .)Kocal et al., 2008گیاه با افووزایش ذخیرهسووازی

ترکیبووات نیتووروژندار (پوورولین ،سووایر اسویدهای آمینووه و

کربوهیدراتها ،پورولین و پروتئینسووازی میتوانوود در برابوور

پلیآمینها) انجام میگیرد .القای سنتز پرولین از نخسووتین

تنش ایجادشده مقاومت کند (.)Hong et al., 2000

پاسخهای گیاه به تنش محیطی محسوووب میشووود .تجمووع

نتیجهگیری

پرولین یک مکانیسم مقاومتی گیاهان به فاکتورهای تنشی

نتایج تحقیق حاکی از آن بود کووه بووا افووزایش شوودت

از جمله ،فلووزات سوونگین اسووت ( Eraslan et al.,

تنش شوری از مقدار ویژگیهای کمّی گیاه کنگرفرنگی

 .)2007نقووش پوورولین در توونش ،جلوووگیری از تخریووب

کاسوووته شووود .نوووانو ذرات نقوووره سووونتز سوووبز بهصوووورت

آنزیم ها ،جلوگیریاز تجزیه ماکرومولکولها ودخالت در

محلولپاشی اثرات سوء ناشی از تنش شوری را تقلیل داد

حفظ استحکام دیواره سلولی و پاک سازی رادیکالهای

و منجر به بهبود خصوصیات کمّی آن شد .گزارشهووای

هیدروکیسوول تولیدش وده تحووت توونش در گیاهووان عنوووان

متعددی نشان میدهند که ذرات نانو نقره اثرات مثبت بوور

شووده اسووت ( .)Zhang et al., 2000پوورولین میتوانوود از

رشوود و القووای سیسووتم دفوواعی گیاهووان دارویووی و بهبووود

گلوتامووات کووه پیشوورو اولیووه در سوولولهای تحووت توونش

بخشوویدن بیوسوونتز متابولیتهووای ثانویوه میتواننوود داشووته

اسمزی است ،سنتز شود دو آنزیم پوورولین کربوکسوویلیک

باشووند .امووا بحووث در مووورد توأثیر بیولوووژیکی ذرات نووانو

اسید سینتتاز و پیوورولین کربوکسوویلیک اسووید ردوکتوواز در

نیازمند جمووعآوری یافتووههای علمووی قابوول قبووول بیشووتری

این مسیر بیوسنتز مشارکت دارند که در زمان تنش شوری

است تا بتوان به جرأت نانو ذره نقره را بهعنوان القاءکننده

رونویسی از ژنهای ایوون دو آنووزیم افزایشیافتووه و باعووث

کارآمد در بسیاری از گیاهان دارویی معرفووی نمووود و بووه

افووزایش پوورولین میشووود (.)Sairam and Tyagi, 2004

نظر میرسد گامی با ارزش در جهت مهندسی متابولیت و

( Rajaei et al. )2009بر روی تنش شوری در گیاه زعفووران

تولید داروهای گیاهی باشد.

مختل

کار کردند و گزارش دادند که شوری باعث کاهش رشوود و

سااسگزاری

افووزایش محتوووای پوورولین و یووون سوودیم در تمووامی انوودامها

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه زابوول بوورای حمایووت

میشووود .همچنووین ( Zarei et al. )2018بیووان کردنوود تیمووار

مالی آنها در انجام این پروژه با شووماره UOZ-GR-158-9618

شوری باعث افزایش محتوای پرولین نسبت بووه تیمووار شوواهد

تشکر و قدردانی میگردد.
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