فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

بررسی کاربرد نانوذره اکسید روی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم از
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زهرا نوح پیشه ،1حمزه امیری ،*1عبدالناصر محمدی غالمی 1و سعید فرهادی

 1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد 2،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
(تاریخ دریافت ،1398/02/28 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/05/11 :

چکیده
تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهان است و دارای تأثیرات منفی متعددی بر پارامترهای مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی گیاهان است .بنابراین ،ترکیبات مختلفی در زمینه کاهش اثرات زیانآور این تنش مورد استفاده قرار گرفتهاند .در این میان
نانوذرات فلزی دارای تأثیرات منفی و مثبت بر گونههای گیاهی مختلف هستند .این مطالعه با هدف بررسی برهمکنش غلظتهای مختلف
نانوذره اکسید روی و سدیم کلرید بر تغییرات مورفولوژیکی ،رنگیزههای فتوسنتزی ،محتوای پروتئین و برخی آنتیاکسیدانتهای غیرآنزیمی
در دو رقم اردستانی و مشهدی شنبلیله انجام گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار ،سه سطح
نانوذره (0صفر 1000 ،و  3000میلیگرم در لیتر) و چهار سطح سدیم کلرید (صفر 150 ،75 ،و  225میلیموالر) انجام شد .نتایج نشان داد
که تنش شوری موجب کاهش معنی دار در وزن تر اندام هوایی و ریشه و درصد محتوای نسبی آب ریشه در غلظت  225میلیموالر سدیم
کلرید در هر دو رقم گردید .باالترین وزن تر اندام هوایی در رقم مشهدی در برهمکنش غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید و غلظت 1000
میلیگرم در لیتر نانوذره مشاهده شد .به طور کلی تیمار با نانوذره موجب بهبود وزن تر و خشک گیاه در هر دو رقم شد .در رقم اردستانی
بیشترین میزان فنل در برهمکنش غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره و غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید و باالترین میزان فالونوئید در
اثر متقابل غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره و غلظت  150میلیموالر سدیم کلرید مشاهده شد .بیشترین میزان رنگیزههای فتوسنتزی در
هر دو رقم در برهمکنش غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید و غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره مشاهده شد .افزایش غلظت نانوذره نیز
موجب افزایش معنیدار کاروتنوئید در هر دو رقم گردید .بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی براساس میزان  IC50در رقم مشهدی و در
برهمکنش غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید و غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره مشاهده شد .نتایج این بررسی نشان داد که در
گیاهان تحت تنش شوری کاربرد نانوذرات روی سبب بهبود شرایط رشدی گیاه شده است.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدانت غیرآنزیمی ،پارامترهای مورفولوژیکی ،تنش شوری ،رنگیزههای فتوسنتزی ،نانوذره اکسید روی

مقدمه

بهطور گستردهای در کشورهای مدیترانهای ،اروپای جنوبی،

شنبلیله یک جنس از خانواده  Fabaceaeو یک محصول مهم

هند و چین رشد میکند .این گیاه بهعنوان داروی گیاهی در

مورد کشت در مناطق نیمهخشک جهان است .جنس مذکور

درمان طیف وسیعی از بیماریها از قبیل دیابت جهت کاهش

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيAmiri.h @lu.ac.ir :
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سطح گلوکز خون کاربرد دارد .دانههای شنبلیله و برگهای آن

گیاهک ،رشد ریشه و اندام هوایی و فتوسنتز میشود کنترل

غنی از مواد معدنی ،پروتئینها و کربوهیدراتها  ،اما دارای

کنند .بهعالوه ،ذرات نانو در مکانیسم دفاع گیاه در مقابل تنش

لیپید اندکی هستند (.)Pasandi Pour et al., 2014

اکسیداتیو درگیر هستند .کاربرد برگی عناصر میکرو و ماکرو در

حساسیت نسبی به تنش شوری است و این تنش بر

شوری در گیاهان گزارش شده است و عنوان شده است که

گرهکزایی و سایر پارامترهای گیاه اثر منفی دارد و موجب

اثرات زیانآور تنش شوری را تخفیف میدهد که بهعلت

آسیبهای اکسیداتیو در گیاه میشود .تنش شوری مشکل

افزایش جذب مواد غذایی توسط برگ یا ریشه درنتیجه بهبود

عمده در مناطق خشک و نیمهخشک جهان است .غلظتهای

رشد ریشه است ( .)Soliman et al., 2015کاربرد برگی اکسید

باالی سدیم کلرید موجب ایجاد سمیت یونی و اسمزی و

روی و اکسید آهن در شکل نانو در گیاهان مختلف ،اثرات

عدمتعادل مواد غذایی میشود و باعث افت در رشد و تولید

زیانآور تنش شوری را تخفیف داده است .براساس مطالعات،

مثل و در نهایت مرگ سلولی میگردد .بهمنظور مقابله با تنش

کاربرد نانوذره روی ممکن است اثرات زیانآور سدیم کلرید را

شوری ،گیاهان عکسالعملهای متفاوتی نشان میدهند و

بهوسیله ممانعت از جذب سدیم یا کلر و انتقال آنها کاهش

توسط مکانیسمهای مختلف مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی،

دهد .براساس برخی گزارشات نانوذرات موجب بهراهانداختن

بیوشیمیایی و فتوسنتزی تطابق پیدا میکنند .غلظت باالی سدیم

جریان کلسیم یا مولکولهای سیگنال در سیتوزول میشوند که

کلرید ،معموالً منجر به کاهش نسبت پتاسیم /سدیم و افزایش

توسط پروتئینهای اتصالی به کلسیم یا سایر پروتئینهای ویژه

پراکسیداسیون لیپیدی غشاهای پالسمایی میشود .نشت غشایی

نانوذرات دریافت میشوند و بیان ژن و تحمل گیاه به تنش را

موجب کمبود پتاسیم و بستهشدن روزنه و درنتیجه کاهش

افزایش میدهند ( .)Khan et al., 2016در مقابل ،خصوصیات

فتوسنتز میگردد .در گیاهانی که در طوالنیمدت در معرض

دیگر نانوذرات ،آنها را زیانآور میسازد و موجب القا تنش

محیط شور قرار میگیرند ،تحمل شوری معموالً همراه با

اکسیداتیو ،سمیت سلولی ،پاسخهای ژنوتوکسیک ،آسیب در

کاهش زیستتوده ماست (.)Lee et al., 2013

فعالیتهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی ،افت میزان مواد غذایی و

در این میان نانوذرات دارای اثرات مثبت و منفی بر

بهطور کلی کاهش در رویش دانه ،رشد و نمو گیاهان

گونههای گیاهی مختلف هستند و موجب طیف وسیعی از

میگردند .اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان به اندازه ذرات،

تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با توجه به ویژگیهای

غلظت ،ساختار و ویژگی شیمیایی جایگاه استقرارآنها بستگی

نانوذرات و گونه گیاهی میشوند نانوذرات که هم از طریق

دارد ( .)Khan et al., 2016در این تحقیق میزان تاثیر

ریشه و هم اندام هوایی جذب گیاه میشوند از یک طرف

غلظتهای مختلف شوری بر پاسخهای مورفولوژیکی و

بهعلت اندازه کوچک ،ویژگی ظاهری و نسبت سطح به حجم

ظرفیت آنتیاکسیدانت دو رقم از گیاه شنبلیله مورد بررسی قرار

بیشتر ،رشد و تولید محصول را افزایش میدهند و از سویی

گرفته است .همچنین با توجه به اینکه در مطالعات پیشین

دیگر حفاظت را در مقابل انواع تنشهای غیرزیستی فراهم

نانوذرات دارای اثرات مثبت و منفی براساس غلظت ،گونه

میکنند ( .)Khan et al., 2016درجه سودمندی نانوذرات

گیاهی و شرایط رشد گیاه بودهاند تحقیق مورد نظر بهمنظور

توسط ساختار شیمیایی ،اندازه ،سطح پوشش ،واکنشپذیری،

بررسی تأثیر مثبت یا منفی غلظتهای مختلف نانوذرات بر گیاه

گونه گیاهی و مهمتر از همه غلظت مورد استفاده تعیین

شنبلیله و اینکه آیا نانوذرات قادر به تخفیف اثرات زیانآور

میشود ( .)Siddiqui et al., 2015نانوذرات میتوانند

شوری هستند یا نه انجام شده است و پاسخهای دو رقم

فعالیتهای مهم گیاهی را که شامل رویش و نمو دانه ،ایجاد

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
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مقیاس نانو بهعنوان یک روش مؤثر جهت افزایش تحمل به
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مواد و روشها

نمونه بهمدت  15دقیقه در  12000دور سانترفیوژ شد .سنجش

کاشت و تیمار گیاهان :بذرهای دو رقم از گیاه شنبلیله

محتوای فنل کل با استفاده از معرف فولین -سیوکالئو انجام شد

(اردستانی و مشهدی) از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

و با استفاده از منحنی استاندارد گالیک اسید محاسبه و بر

منابع طبیعی استان اصفهان خریداری شدند .بذرهای شنبلیله

حسب میلیگرم در گرم وزن تر ارائه گردید (

پس از طی مراحل ضدعفونیشدن ،بهصورت هیدروپونیک با

 .)2007بهمنظور سنجش محتوای فالونوئید کل از روش رنگ

استفاده از محلول غذایی هوگلند کاشته شدند .سپس ،گیاهان

سنجی آلومینیوم کلرید استفاده شد .جذب نمونهها در طولموج

کاشتهشده در شرایط گلخانهای با دمای  23درجه سانتیگراد

 420نانومتر خوانده شد .محتوای فالونوئید کل با استفاده از

در روز 15 ،درجه سانتیگراد در شب و دوره نوری  16ساعته

منحنی استاندارد کوئرستین محاسبه و بر حسب میلیگرم بر

قرار گرفتند .در مرحله چهار برگی ،تیمار گیاهان آغاز گردید.

گرم وزن تر بیان گردید ( .)Chang et al., 2002جهت

از چهار سطح سدیم کلرید (صفر 150 ،75 ،و  225میلیموالر)

اندازهگیری محتوای آنتوسیانین کل از روش )1979( wagner

و سه سطح نانوذره اکسید روی (( )ZnOصفر 1000 ،و 3000

استفاده شد .جذب نمونهها در طولموج  550نانومتر خوانده

میلیگرم در لیتر) بهصورت اسپری برگی استفاده شد.

شد .محتوای آنتوسیانین کل با استفاده از ضریب خاموشی آن

خشک) و محتوای نسبی آب ( :)RWCبعد از پایان دوره

1-

معادل  33000 mM cmمحاسبه و بر حسب نانوگرم بر گرم
وزن تر گزارش گردید (.)Hatamian and Salehi, 2017

تیمار ،گیاهان از محیطکشت خارج شدند و نمونه تازه اندام

سنجش آنتیاکسیدانت کل :در این سنجش 50 ،میکرولیتر

هوایی و ریشه جهت سنجشها مورد استفاده قرار گرفت.

از غلظتهای مختلف عصاره با یک میلیلیتر از محلول متانول

پارامترهای مورفولوژیکی شامل طول ،وزن تر و خشک و

محتوی رادیکالهای  /004( DPPHدرصد حجمی) مخلوط

محتوای نسبی آب اندام هوایی و ریشه گیاهان در گروههای

شد .بعد از مدت زمان  30دقیقه ،جذب نمونه در طولموج

تیماری مختلف ،مورد اندازهگیری قرار داده شد.

 517نانومتر با استفاده از میکروپلیت ریدر ()Bio Tek, U.S.A

اندازهگیری محتوای کلروفیل و کاروتنوئید :جهت
سنجش مقدار کلروفیل و کاروتنوئید از روش

Lichtenthaler

( )1978استفاده شد .شدت جذب در طولموجهای 647 ،470
و  663نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

T80+

خوانده شد .غلظت رنگیزههای مذکور با استفاده از رابطههای
زیر محاسبه گردید (:)Lee et al., 2013
-1

خوانده شد .میزان بازدارندگی رادیکالهای آزاد با استفاده از
فرمول زیر محاسبه شد:
I% = (Ablank – Asample/Ablank) × 100

 IC50نشاندهنده غلظتی از عصاره است که موجب  50درصد
بازدارندگی رادیکال آزاد میشود (.)Tepe et al., 2006
اندازهگیری محتوای پروتئین :جهت استخراج پروتئین،
مقدار یک گرم از بافت تر اندام هوایی با  2میلیلیتر بافر

)Chla (mg.L ) = (12.25A663 - 2.7A647
)Chlb (mg.L-1) = (21.21A647 – 5.1A663
ChlT = Chla + Chlb
Car (mg.L-1) = (1000A470 – 1.8Chla – 85.2Chlb) /198

( EDTAتریپلکس  2 )IIمیلیموالر ،بتامرکاپتو اتانول 1/4

سنجش محتوای فنل ،فالونوئید و آنتوسیانین کل :جهت

میلیموالر و پلیوینیل پیرولیدین ( %1 )PVPهموژن شد.

استخراج عصاره مورد نظر 0/4 ،گرم بافت تر گیاه در هاون

روشناور ،بهمدت  20دقیقه در  4درجه سانتیگراد در

چینی محتوی  15میلیلیتر متانول اسیدی ساییده شد .سپس 13

 13000 rpmسانترفیوژ گردید .سپس جهت سنجش پروتئین

میلیلیتر از عصاره بهدستآمده بهمنظور سنجش فنل و

مورد استفاده قرار گرفت .جهت تخمین مقدار پروتئین از روش

فالونوئید بهمدت  10دقیقه در  3000دور سانترفیوژ گردید.

 )1976( Bradfordاستفاده شد و غلظت پروتئین با منحنی

همچنین برای سنجش آنتوسیانین کل 2 ،میلیلیتر از عصاره هر

استاندارد محاسبه و بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه

فسفات ( 0/1 )KH2PO4/K2HPO4موالر در  PH=8حاوی
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( )P≤0/05در هر دو رقم مشاهده شد .غلظت  150میلیموالر
سدیم کلرید موجب افزایش معنیدار ( )P≤0/05کلروفیل ،a

در پژوهش حاضر ،تنش شوری موجب کاهش معنیدار

 3000میلیگرم در لیتر نانوذره موجب کاهش معنیدار کلروفیل

( )P≤0/05در وزن تر اندام هوایی و ریشه در غلظت 225

 )P≤0/05( aدر هر دو رقم نسبت به گروه شاهد شد .غلظت

میلیموالر سدیم کلرید در هر دو رقم اردستانی (جدول  )1و

 1000میلیگرم نانوذره نیز محتوی کلروفیل  bرا

مشهدی (جدول  )2شد .همچنین باالترین وزن تر اندام هوایی

بهصورت معنیدار ( )P≤0/05در هر دو رقم افزایش داد .عالوه

در رقم اردستانی (جدول  )1در غلظت  75میلیموالر سدیم

بر این ،غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره در برهمکنش با

کلرید و در رقم مشهدی (جدول  )2در برهمکنش سدیم کلرید

غلظت باالی شوری ،رنگیزههای کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

 75میلیموالر و غلظت  1000میلیگرم در لیتر نانوذره اکسید
روی مشاهده شد .اثر متقابل نانوذره اکسید روی و شوری

کلروفیل کل را بهصورت معنیدار ( )P≤0/05در هر دو رقم
افزایش داد (شکل .)1

سدیم کلرید بر وزن خشک نشان داد که در رقم اردستانی،

افزایش غلظت نانوذره ،موجب افزایش معنیدار میزان

باالترین وزن خشک اندام هوایی مربوط به برهمکنش غلظت

کاروتنوئید نسبت به گروه شاهد در هر دو رقم شنبلیله

 75میلی موالر سدیم کلرید و غلظت  1000میلیگرم در لیتر

( )P≤0/05شد .افزایش غلظت سدیم کلرید در رقم مشهدی،

نانوذره اکسید روی ( )P≤0/05و بیشترین وزن خشک ریشه در

میزان کاروتنوئید را بهصورت معنیدار ( )/05نسبت به گروه

برهمکنش غلظت پایین شوری و غلظت باالی نانوذره

شاهد افزایش داد .در رقم اردستانی نیز افزایش معنیدار

( )P≤ 0/05است (جدول  .)1غلظت  225میلیموالر سدیم
کلرید در رقم اردستانی موجب افزایش معنیدار ( )P≤0/05در
طول اندام هوایی شد (جدول  .)1اما در رقم مشهدی ،روند

( )P≤0/05کاروتنوئید در غلظت  150میلیموالر سدیم کلرید
مشاهده شد (شکل  .)2در پژوهش حاضر با توجه به شکل ،2
میزان تنش شوری تغییرات معنیداری ( )P≤0/05در محتوای

مذکور برعکس است (جدول  .)2برهمکنش غلظت باالی

پروتئین در رقم اردستانی ایجاد نکرد ،اما در رقم مشهدی،

شوری و نانوذره موجب کاهش معنیدار ( )P≤0/05طول اندام

غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید موجب کاهش معنیدار

هوایی و ریشه در رقم اردستانی شد و کمترین طول ریشه و
اندام هوایی در رقم مذکور مربوط به برهمکنش غلظت باالی

( )P≤0/05پروتئین نسبت به گروه شاهد گردید و افزایش
غلظت شوری ،پروتئین را بهطور معنیداری ( )P≤0/05افزایش

نانوذره و حداکثر غلظت شوری ( )P≤0/05است .در پژوهش

داد .در رقم اردستانی ،باالترین مقدار پروتئین در برهمکنش

حاضر ،غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید موجب کاهش

غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید و نانوذره اکسید روی در

معنیدار ( )P≤0/05در درصد محتوای نسبی آب ریشه واندام

غلظت  3000میلیگرم در لیتر مشاهده شد .در رقم مشهدی،

هوایی در هر دو رقم اردستانی (جدول  )1و مشهدی (جدول

برهمکنش نانوذره با شوری در تیمارهای  150و 225

 )2گردید .پایینترین میزان پارامتر مذکور در اندام هوایی هر

میلیموالر سدیم کلرید موجب کاهش معنیدار پروتئین

دو رقم مربوط به برهمکنش غلظت باالی شوری و غلظت
 3000میلیگرم در لیتر نانوذره است.
بیشترین میزان رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  bو
کلروفیل کل) در برهمکنش غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید
و غلظت  3000میلیگرم در لیتر ( )ppmنانوذره اکسید روی

( )P≤0/05گردید .همچنین در این رقم ،هر یک از دو غلظت
 1000و  300میلیگرم در لیتر نانوذره در شرایط نرمال بهترتیب
موجب افزایش و کاهش معنیدار ( )P≤0/05پروتئین نسبت به
گروه شاهد شدند (شکل .)2
با توجه به شکل ،تنش شوری تأثیر معنیداری بر میزان
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جدول  -1مقایسه میانگینهای اثر نانوذره اکسید روی و شوری بر پارامترهای مورفولوژیکی در رقم اردستانی گیاه شنبلیله
()mM

()ppm

اندام هوایی

اندام هوایی

اندام هوایی

اندام هوایی

0

1/03 ± 0/01 gh

0/10 ± 0/00 bc

2/07 ± 0/5 b-d

90/4 ± 1/4 a

1000

1/32 ± 0/09 c-e

0/13 ± 0/01 a-c

1/66 ± 0/14 cd

90/5 ± 0/4 a

3000

1/37 ± 0/01

0/15 ± 0/00

1/05 ± 0/05

89/6 ± 0/03

صفر

75

150

0

1/71 ± 0/04 a

0/15 ± 0/01 a

2/53 ± 0/46 b

90/2 ± 0/05 a

1000

1/53 ± 0/02 b

0/13 ± 0/01 a

1/69 ± 0/01 cd

89/8 ± 0/11 a

3000

1/45 ± 0/09

0/13 ± 0/03

1/55 ± 0/1

90/4 ± 0/10

bc

a-c

de

a

0

1/2 ± 0/05 fg

0/17 ± 0/00 a

2/15 ± 0/05 bc

90/2 ± 0/06 a

1000

1/2 ± 0/02 ef

0/16 ± 0/00 ab

1/98 ± 0/22 cd

89/7 ± 0/04 a

3000

0/98 ± 0/06

0/16 ± 0/00

1/73 ± 0/05

88/4 ± 1/16

0
225

cd

ab

ef

a

1000
3000

h

a

0/36 ± 0/02 i

0/08 ± 0/00 c

1/27 ± 0/02

0/14 ± 0/02

d-f

ab

0/14 ± 0/01 ab

0/31 ± 0/05 i

cd

a

3/88 ± 0/3 a

72/5 ± 2/4 b

1/08 ± 0/08

88/4 ± 0/07

ef

0/71 ± 0/01 f

a

65/2 ± 1/58 c

حروف التین غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P≤0/05
ادامه جدول -1
شوری

نانوذره

()mM

()ppm

صفر

75

150

225

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

طولریشه

محتوای آب ریشه

0

0/82 ± 0/11 a

0/06 ± 0/0 cd

10/9 ± 0/3 cd

93/1 ± 0/5 a

1000

1/08 ± 0/34

0/13 ± 0/02

11/8 ± 0/0

89/5 ± 0/2

a

a

a-d

a-d

3000

1/02 ± 0/04 a

0/09 ± 0/0 a-c

10/8 ± 1/5 cd

90/7 ± 0/6 a-c

0

1/08 ± 0/02 a

0/09 ± 0/02 a-c

12/8 ± 0/4 a-c

92/1 ± 0/8 ab

1000

0/95 ± 0/04

0/10 ± 0/002

13/8 ± 0/9

89/5 ± 0/1

a

a-c

a

a-d

3000

1/11 ± 0/03 a

0/10 ± 0/007 a-c

11/6 ± 0/8 b-d

91/4 ± 0/3 a-c

0

0/67 ± 0/04 ab

0/09 ± 0/002 a-c

12/8 ± 0/4 a-c

85/9 ± 0/5 d

0/78 ± 0/01

0/06 ± 0/005

13/7 ± 0/8

91/4 ± 4

1000

ab

cd

ab

a-c

3000

1/03 ± 0/36 a

0/12 ± 0/03 ab

10/0 ± 0/8 de

88/1 ± 0/2 b-d

0

0/33 ± 0/05 b

0/04 ± 0/005 d

11/7 ± 0/7 a-d

90/2 ± 0/7 a-d

0/69 ± 0/08

0/08 ± 0/01

12/7 ± 0/4

88/2 ± 1/0

1000
3000

ab

0/86 ± 0/04 a

b-d

0/06 ± 0/01 cd

a-c

8/2 ± 0/4 e

b-d

87/1 ± 2/5 cd

حروف التین غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P≤0/05
فالنوئید رقم اردستانی نداشت ،اما در رقم مشهدی ،موجب

کاهش معنیدار میزان فالونوئید ( )P≤0/05گردید .باالترین
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جدول  -2مقایسه میانگینهای اثر نانوذره اکسید روی و شوری بر پارامترهای مورفولوژیکی در رقم مشهدی گیاه شنبلیله
()mM

()ppm

اندام هوایی

اندام هوایی

اندام هوایی

اندام هوایی

0

1/85 ± 0/09 ab

0/21 ± 0/00 ab

18/16 ± 0/81 a

89/5 ± 0/19 a

1000

1/82 ± 0/45 ab

0/18 ± 0/02 bc

17/04 ± 0/19 ab

88/9 ± 0/03 a

3000

1/71 ± 0/09

0/15 ± 0/00

صفر

75

150

225

ab

de

cd

14/8 ± 1/5

a

90/9 ± 0/41

0

1/99 ± 0/14 a

0/19 ± 0/00 bc

15/6 ± 0/11 bc

90/2 ± 0/07 a

1000

2/17 ± 0/13 a

0/23 ± 0/00 a

16/9 ± 0/28 ab

88/8 ± 1/08 a

3000

2/06 ± 0/32

0/13 ± 0/03

15/6 ± 0/42

92/9 ± 0/40

a

de

bc

a

0

1/65 ± 0/17 ab

0/20 ± 0/00 ab

14/05 ± 1/3 cd

88/5 ± 2/80 a

1000

1/93 ± 0/02 ab

0/20 ± 0/02 ab

18/51 ± 0/21 a

89/3 ± 0/10 a

3000

1/78 ± 0/04

0/16 ± 0/00

12/92 ± 0/07

91/6 ± 0/36

ab

c-e

0

0/35 ± 0/09 c

0/12 ± 0/00 e

1000

0/46 ± 0/14

0/16 ± 0/02

3000

c

cd

0/14 ± 0/01 de

1/4 ± 0/11 b

d

ef

a

9/8 ± 0/6 f

71/1 ± 18/6 b

11/76 ± 0/21

69/7 ± 0/01

11/7 ± 0/38 ef

b

91/9 ± 2/11 a

حروف التین غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P≤0/05
ادامه جدول -2
شوری

نانوذره

()mM

()ppm

صفر

75

150

225

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

طول ریشه

محتوای آب ریشه

0

0/90 ± 0/04 de

0/04 ± 0/0 cd

12/5 ± 0/3 bc

92/9 ± 0/5 a

1000

1/17 ± 0/05 bc

0/12 ± 0/0 a

10/8 ± 0/4 de

89/7 ± 0/4 de

3000

0/84 ± 0/01

0/09 ± 0/0

10/7 ± 0/08

91/0 ± 0/3

e

a-c

e

cd

0

1/05 ± 0/00 c-e

0/09 ± 0/0 a-c

11/6±0/0c-e

91/5±0/5a-c

1000

1/17 ± 0/24 bc

0/08 ± 0/0 a-c

12/5±0/3bc

92/7±0/5ab

3000

1/47 ± 0/02

0/17 ± 0/0

15/3±0/09

88/8±0/2

a

a-c

a

ef

0

0/95 ± 0/03 c-e

0/09 ± 0/0 a-c

11/7±0/4cd

90/6 ± 0/2 cd

1000

1/12 ± 0/05 cd

0/11 ±0 /0 cd

13/0±0/01b

90/6 ± 0/6 cd

3000

1/4 ± 0/05

0/14 ± 0/0

11/0±0/2

90/2 ± 0/1

ab

ab

de

de

0

0/52 ± 0/05 f

0/05 ± 0/0 d

10/9 ± 0/3 de

91/2 ± 0/1 b-c

1000

0/46 ± 0/05 f

0/04 ± 0/0 b-d

11/5 ± 0/5 c-e

91/7 ± 1/1 a-c

3000

1/06 ± 0/07

0/13 ± 0/0

11/6 ± 0/6

88/1 ± 0/3

c-e

cd

c-e

f

حروف التین غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P≤0/05

میزان فالونوئید در رقم اردستانی در برهمکنش غلظت 150

میلیموالر سدیم کلرید و غلظت  3000میلیگرم در لیتر
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طول
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شکل  -1اثر متقابل نانوذره اکسید روی و شوری سدیم کلرید بر میزان رنگیزه فتوسنتزی ] -1کلروفیل ( aمیکروگرم/گرم وزن تر) در رقم
اردستانی ( ،)Aرقم مشهدی ( -2 ،)Bکلروفیل ( bمیکروگرم/گرم وزن تر در رقم اردستانی ( ،)Cرقم مشهدی ( )Dو  -3کلروفیل کل
(میکروگرم/گرم وزن تر) در رقم اردستانی ( ،)Eرقم مشهدی ( [)Fگیاه شنبلیله .میانگین دادهها حاصل از سه تکرار و مقایسه میانگینها بر
اساس آزمون توکی است (.)P≤0/05

نانوذره مشاهده شد .در غلظت  150میلیموالر سدیم کلرید،

معنیداری ( )P≤0/05در رقم مشهدی افزایش داد .غلظت 75

محلولپاشی با غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره موجب

میلیموالر سدیم کلرید موجب کاهش معنیدار فنل ()P≤0/05

افزایش معنیدار فالنوئید ( )P≤0/05در رقم مشهدی گردید.

در هر دو رقم شد .اما غلظت باالی شوری میزان فنل را بهطور

همچنین در غلظت  225موالر سدیم کلرید ،تیمار با غلظت

معنیداری ( )P≤0/05در رقم مشهدی افزایش داد .در غلظت

 1000میلیگرم در لیتر نانوذره میزان فالونوئید را بهطور

 225میلیموالر شوری ،تیمار با غلظت  3000میلیگرم در لیتر
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مشهدی ( )Bو میزان پروتئین کل (میلیگرم/گرم وزن تر) در رقم اردستانی ( ،)Cرقم مشهدی ( [)Dگیاه شنبلیله .میانگین دادهها حاصل از
سه تکرار و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون توکی میباشد (.)P≤0/05

نانوذره موجب کاهش معنیدار فنل ( )P≤0/05در رقم مشهدی

اردستانی ،پایینترین میزان  IC50و بنابراین باالترین فعالیت

گردید .بیشترین میزان فنل در رقم اردستانی در برهمکنش

مهار  DPPHمربوط به اثر متقابل غلظت  150میلیموالر سدیم

غلظت باالی شوری و غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره

کلرید و غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره است .در رقم

مشاهده شد (شکل .)3

مشهدی ،باالترین فعالیت مهار  DPPHمربوط به برهمکنش

با توجه به شکل  4نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در

غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید و باالترین غلظت نانوذره

اثر تنش شوری در رقم مشهدی کاهش معنیدار آنتوسیانین

است .بهعالوه در رقم مشهدی در گیاهانی که تحت تنش

( )P≤0/05مشاهده شد .بیشترین میزان آنتوسیانین در رقم

شوری باال بودند ،محلولپاشی با غلظت  3000میلیگرم در لیتر

اردستانی مربوط به تیمار شاهد شوری و غلظت 1000

نانوذره موجب افزایش معنیدار ( )P≤0/05فعالیت مهار

میلیگرم در لیتر نانوذره و در رقم مشهدی در برهمکنش

شد (شکل  )4و (جدول  3و .)4

DPPH

غلظت  1000میلیگرم در لیتر نانوذره و غلظت باالی شوری
است .در رقم اردستانی ،غلظت  75میلیموالر سدیم کلرید

بحث

موجب افزایش معنیدار ( )P≤0/05فعالیت مهار  DPPHشد.

در پژوهش حاضر ،غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید در رقم

در سایر غلظتهای سدیم کلرید ،تنش شوری تأثیر معنیداری

مشهدی موجب کاهش معنیدار ( )P≤0/05در طول اندام

( )P≤0/05بر فعالیت مهار  DPPHنداشت .همچنین ،در رقم

هوایی شد .همچنین ،تنش شوری موجب کاهش معنیدار
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مشهدی ( )Bو میزان فنل کل (میلیگرم/گرم وزن تر) در رقم اردستانی ( ،)Cرقم مشهدی ( [)Dگیاه شنبلیله .میانگین دادهها حاصل از سه
تکرار و مقایسه میانگینها براساس آزمون توکی است (.)P≤0/05

( )P≤0/05در وزن تر اندام هوایی و ریشه و درصد محتوای

باشد که موجب افزایش سرعت جذب و انتقال آنها میشود

نسبی آب ریشه در غلظت  225میلیموالر سدیم کلرید در هر

( .)Torabian et al., 2015در پژوهش حاضر تیمار با نانوذره

دو رقم اردستانی و مشهدی گردید .تنش شوری ،موجب رنگ

اکسید روی در رقم مشهدی شنبلیله در معرض غلظت پایین

پریدگی ،کاهش در ارتفاع و وزن خشک اندام هوایی و ریشه

شوری موجب افزایش معنیدار طول ریشه شد .بنابراین ،کاربرد

در خردل چینی ،شنبلیله و کلزا گردیده است .اثرات منفی

برگی روی ممکن است یک راهحل برای غلبه بر محدودیت

سدیم کلرید بر رشد و بیوماس گیاه ممکن است بهعلت تنش

ریشهای ایجادشده توسط تنش شوری باشد (

Soliman et al.,

( Ahmad et al.,

 .)2015طی مطالعات قبلی ،تیمارهای اسپری برگی نانوذره

 .)2017کاهش در غلظت روی در برگهای خیار تحت تنش

روی در خیار ،آفتابگردان و گندم غلظت سدیم را کاهش ،در

شوری مشاهده گردیده است ( .)Torabian et al., 2015اگر

مقابل ،طول و وزن خشک اندام هوایی ،مساحت برگی و

چه عنصر روی در غلظتهای نسبتاً کم مورد نیاز است ،اما

غلظت روی و آهن و درنتیجه تحمل به شوری را افزایش داده

Soliman et al.,

است ( .)Torabian et al., 2015نانوذرات اکسید روی افزایش

 .)2015یکی از دالیل سودمندی بیشتر نانوذرات در مقایسه با

قابل توجه در زیستتوده ،رشد ریشه و اندام هوایی ،سنتز

فرم معمولی عناصر ممکن است بهعلت اندازه کوچک ذرات

کلروفیل و تحمل به تنش غیرزیستی در گوجهفرنگی ،ماش،

اسمزی و کاهش جذب عناصر ضروری باشد

نقش عمده در رشد و نمو گیاهان دارد (
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مشهدی ( )Bو ( IC50میلیگرم/میلیلیتر) در رقم اردستانی ( ،)Cرقم مشهدی ( [)Dگیاه شنبلیله .میانگین دادهها حاصل از سه تکرار و
مقایسه میانگینها براساس آزمون توکی است (.)P≤0/05
نخود ،گوآر و خردل ایجاد کرده است ( ;Siddiqui et al., 2015

نانوذرات بسیار حائز اهمیت است ،زیرا غلظتهای باالی

 .)Zuverza-Mena et al., 2016تأثیر مثبت غلظت پایین سایر

نانوذرات میتواند به بافت گیاهی آسیب وارد کند

( Torabian

نانوذرات از قبیل دیاکسید سریوم ،طال ،نقره ،سیلیس،

 .)et al., 2015در پژوهش حاضر ،در رقم اردستانی شنبلیله،

دیاکسید تیتانیوم بر رشد و تولیدمثل و بهبود وضعیت

کمترین طول ریشه و اندام هوایی در برهمکنش غلظت 3000

آنتیاکسیدانی در گوجهفرنگی ،سویا ،اسفناج و خردل چینی

میلیگرم در لیتر نانوذره اکسید روی و حداکثر غلظت شوری

Ma et al., 2013; Rao and Shekawat,

مشاهده شد .سمیت نانوذرات اکسید روی احتماالً بهعلت

گزارش شده است (

تجزیه نانوذره به یون روی و همچنین اثر وابسته به ذره است

.)2014
اثرات مثبت کاربرد روی ممکن است به تأثیر مطلوب این

( .)Ma et al., 2013اگر چه توافق عمومی در مورد مکانیسم

عنصر بر متابولیسم و تأثیر تحریککنندگی بر رنگدانههای

دقیق سمیت القاشده نانوذرات وجود ندارد ،بهطور کلی پذیرفته

فتوسنتزی و فعالیت آنزیمی نسبت داده شود که به نوبه خود

شده است که این نوع از سمیت معموالً با وساطت  ROSاست

رشد گیاهان را بهبود میبخشد .براساس مطالعات قبلی ،اسپری

( .)Ma et al., 2013تشکیل  ،ROSموجب افزایش

برگی سولفات روی و تیمار گیاهچه با سولفات روی در ذرت

پراکسیداسیون لیپیدی ،از هم گسیختگی غشا ،نشت یون پتاسیم

Ashraf et al.,

و افت وضعیت آبی گیاه میشود و کاهش در بیوماس گیاهی و

 .)2014; Soliman et al., 2015انتخاب غلظت مناسب

کلروزیز برگی را بهدنبال دارد ( .)Ma et al., 2013اثرات

منجر به تخفیف در تنش شوری میشود (
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرات متقابل تنش شوری و اکسید روی بر پارامترهای مورفولوژیکی اندام هوایی و ریشه،
رنگیزههای فتوسنتزی ،آنتوسیانین ،فنل ،فالونوئید IC50 ،و پروتئین در رقم اردستانی گیاه شنبلیله .اعداد بیانگر  F valueهستند.
تیمار

اندام هوایی

ریشه

اندام هوایی

ریشه

**9/6

**6/88

**11/59

**18/64

**45/78
**4/16

وزن تر اندام هوایی

وزن تر ریشه

شوری

**566/61

**12/59

**7/95

نانوذره

**143/55

**9/76

**3/91

**13/8

شوری × نانوذره

**108/24

2/30ns

**9/49

**8/59

**41/26

تیمار

درصد آب اندام هوایی

درصد آب ریشه

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

شوری

**456/40

**8/45

**215/25

**5/03

**85/46

**68/17

نانوذره

**111/50

1/15ns

**12/46

**42/22

**32/21

127/04

**

**

**

**

شوری × نانوذره

**

97/62

6/44

42/71

**

9/43

24/54

تیمار

پروتئین

فالونوئید

فنل

آنتوسیانین

IC50

شوری

*3/71

**21/20

**20/36

**240/91

**15/69

نانوذره

*

5/01

2/92

شوری × نانوذره

**6/62

**6/14

**

14/16

**4/34

**

99/89

**124/09

**

31/75

20/8

**14/81

* نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد ** ،نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  1درصد و  nsنشاندهنده معنیدار نبودن است.
جدول  -4نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرات متقابل تنش شوری و اکسید روی بر پارامترهای مورفولوژیکی اندام هوایی و ریشه،
رنگیزههای فتوسنتزی ،آنتوسیانین ،فنل ،فالونوئید IC50 ،و پروتئین در رقم مشهدی گیاه شنبلیله .اعداد بیانگر  F valueهستند.
وزن تر

وزن تر

وزن خشک

وزن خشک

طول

طول

اندام هوایی

ریشه

اندام هوایی

ریشه

اندام هوایی

ریشه

شوری

**86/36

**80/76

**29/04

**60/60

**120/56

**53/25

نانوذره

**6/37

**51/99

**54/18

**192/83

**35/60

4/49

شوری × نانوذره

**

**

**

تیمار

8/08

18/32

11/82

**

36/19

**

16/71

**

47/27

تیمار

درصد آب اندام هوایی

درصد آب ریشه

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

شوری

**11/53

**7/03

**172/98

**29/46

**99/95

**20/46

**

**

**

نانوذره

**

شوری × نانوذره
تیمار
شوری

7/09

**

55/54

**

39/79

26/01

42/12

*3/01

**19/56

**61/04

**8/70

**34/25

پروتئین

فالونوئید

فنل

آنتوسیانین

IC50

**

197/22

**

43/53

**

258/37

**

64/77

**

32/70

**87/81

156/06

نانوذره

**31/39

**7/70

**72/90

**49/93

**130/02

شوری × نانوذره

**179/23

**17/49

**90/42

**18/32

**94/10

* نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد ** ،نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  1درصد و  nsنشاندهنده معنیدار نبودن است.

مخرب نانوذرات اکسید روی در سویا ،لوبیای گرگی ،ترهتیزک

آبی و تلخه گزارش شده است (

Ma et al., 2013; Rao and
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 .)Shekawat, 2014تیمار با غلظتهای باالی نانوذرات اکسید

زمینی ،گوآر ،ارزن ،نخود سبز ،سوبابل و پنبه افزایش داده

روی موجب کاهش طول ریشه و بیوماس تربچه ،خردل ،نخود

است .برهمکنش نانوذرات اکسید سیلیکون و کروم موجب

سبز ،کدو ،کاهو ،ذرت ،گندم ،خیار و پیاز و همچنین کاهش در

افزایش سطوح رنگدانهها در نخودفرنگی گردیده است

 .)2005; Zuverza-Mena et al., 2016تیمار با نانوذرات اکسید

در پژوهش حاضر ،باالترین میزان فالونوئید در رقم

مس ،اکسید روی و دیاکسید تیتانیوم موجب القا تنش

اردستانی در برهمکنش غلظت  150میلیموالر سدیم کلرید و

اکسیداتیو ،کاهش سطوح اکسین ،کاهش رشد و کلروزیز برگی

غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره مشاهده شد .پاسخهای

و درنتیجه کاهش وزن تر و خشک گندم و خردل چینی و

آنتیاکسیداتیو در مقابل  ROSبه نوع نانوذره فلزی ،گونه

Dimpkpa et al., 2012; Rao and

گیاهی و شرایط تیمار بستگی دارد .افزایش در محتوای

ذرت گردیده است (

آنتیاکسیدانها و فالونوئید کارایی خورندگی  ROSو سپس

.)Shekawat, 2014
کلروفیل و کاروتنوئید از اجزا اصلی دستگاه فتوسنتزی گیاه

تحمل  Brassica juncaرا به شوری بهبود بخشیده است

هستند ( .)Taibi et al., 2016افزایش در محتوای کلروفیل و

( .)Ahmad et al., 2017در مطالعه حاضر ،بیشترین میزان فنل

کاروتنوئید میتواند بهعنوان شاخص تنش شوری شناخته شود

در جمعیت اردستانی ،در برهمکنش غلظت باالی شوری و

و عنوان شده است که تنش شوری مالیم ،تولید کلروفیل و

غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره مشاهده شد .پرایمینگ

کاروتنوئید را بهمنظور حفظ عملکرد مناسب سیستم فتوسنتزی

دانه خردل با نانوذرات اکسید روی ،به میزان زیادی رشد

افزایش میدهد .در حقیقت ،نقش مفید کاروتنوئیدها بهعلت

گیاهان در معرض تنش را تحریک کرده است که همراه با

توانایی آن در اتصال به فتوسیستم  Iو  IIدر زیر واحدهای

افزایش سطوح رنگدانههای فتوسنتزی و محتوای فنل است

مرکز واکنش است و در جذب انرژی نورانی اضافی استفاده

( .)Shukla et al., 2018در مطالعه حاضر نشان داده شد که در

شده در انتقال الکترون فتوسنتزی عمل میکنند .در پژوهش

جمعیت اردستانی ،پایینترین میزان  IC50و بنابراین باالترین

حاضر ،ذخیره کاروتنوئیدها در اندام هوایی با افزایش غلظت

فعالیت مهار  DPPHمربوط به اثر متقابل غلظت 150

شوری در جمعیت مشهدی گیاه شنبلیله ممکن است ناشی از

میلیموالر سدیم کلرید و غلظت  3000میلیگرم در لیتر

مسیر موالونیک اسید جهت تولید آبسیزیک اسید باشد .در

نانوذره است .کاربرد برگی نانوذرات اکسید روی و اکسید آهن

مقابل ،کاهش القاشده توسط شوری در محتوای کاروتنوئیدها

بهطور معنیداری آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی را در

در لوبیا ،ذرت و گندم مشاهده شده است و درنتیجه حفاظت

گیاهچههای  Moringaافزایش داده است (

توسط کاروتنوئیدها یکی از مهمترین مکانیسمهای تحمل به

 .)2015در رقم مشهدی در گیاهانی که تحت تنش شوری باال

Taibi et al.,

بودند ،محلولپاشی با غلظت  3000میلیگرم در لیتر نانوذره

b

موجب افزایش معنیدار ( )P≤0/05فعالیت مهار  DPPHگردید.

را بهصورت معنیدار ( )P≤0/05در هر دو رقم افزایش داد.

دانههای خردل پرایمشده با نانوذرات اکسید روی ،فعالیت

روی در برگها جهت سنتز کلروفیل مورد نیاز است .اما یون

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی باال در مقایسه با گیاهان تحت

روی اضافی با اتصال به پروتئینها موجب جابجایی سایر

تنش

بیوسنتز

یونهای فلزی از قبیل آهن از جایگاه اتصالی خودشان میشود

آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی نقش دارد( .

Ahmad et

( .)Pasandi pour et al., 2014نانوذرات اکسید روی ،سطح

 .)al., 2017نانوذرات نقره ،رشد گیاهچههای

Brassica

رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل و کاروتنوئید) را در بادام

 junceaرا بهواسطه بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی آنها بهبود

تنش شوری در گیاهان مذکور نبوده است (

 .)2016غلظت  1000میلیگرم نانوذره اکسید روی ،کلروفیل

شوری

داشتهاند.

احتماالً

Soliman et al.,

روی

در
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تحقیق حاضر ،بیشترین میزان آنتوسیانین در رقم اردستانی

بخشیده است (.)Sharma et al., 2012
میزان فنل را بهطور معنیداری ( )P≤0/05در رقم مشهدی

مشهدی در برهمکنش غلظت  1000میلیگرم در لیتر نانوذره و

افزایش داد Apel .و  Hirtدر سال  2004علت افزایش محتوای

غلظت باالی شوری است .نانوذرات نقره ،بیشترین سطوح

فنلی در گیاهان تحت تنش را چنین بیان نمودند که گروههای

ذخیره آنتوسیانین را در گیاهچههای آرابیدوپسیس القا کردهاند

هیدروکسیل آزاد متصل به حلقه آروماتیک بهوسیله جاروبگری

(.)Khan et al., 2016

رادیکالها و سایر سازوکارها از قبیل فروکشی اکسیژن یکتایی

یکی از مکانیسمهای مهم متأثرشده توسط تنش شوری در

و باندشدن یونهای سمی ،آسیبهای اکسیداتیو ناشی از یونها

گیاهان ،سنتز پروتئین است .شوری موجب تغییرات در بیان ژن

را کم کرده و به این ترتیب ساختارهای سیتوپالسمی و

و الگوی پروتئین در طی مراحل نمو گیاه میشود و محتوای

کلروپالستی را از اثر منفی شوری محافظت میکنند (افشار

پروتئین محلول ،یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت

محمدیان و همکاران .)1394 ،ذخیره ترکیبات فنلی در گیاهان

فیزیولوژیکی گیاهان است .غلظت پایین شوری ،سنتز پروتئین

توسط تنش شوری ممکن است به گونه گیاهی بستگی داشته

را در مراحل اولیه نمو ذرت ،شنبلیله و گوجهفرنگی القا کرده

باشد .ترکیبات فنلی در کلم بروکلی و کاهو در پاسخ به تیمار

است ،اما افزایش غلظت شوری منجر به کاهش در محتوای

شوری ذخیره نشدهاند ،در صورتی که تیمار سدیم کلرید

پروتئین در گیاهان مذکور شده است .کاهش در محتوای

Brugiera parviflora

پروتئین بهعلت افزایش در فعالیت آنزیم پروتئاز و

افزایش داده است( .علت افزایش ترکیبات فنلی ،افزایش فعالیت

پراکسیداسیون پروتئینها تحت تأثیر گونههای اکسیژن

و میزان آنزیم بیوسنتزکننده فنلها یعنی فنیلآالنین آمونیالیاز

واکنشپذیر است ( .)Pasandi pour et al., 2014در مقابل،

( )PALاست (  .)Lim et al., 2012; Parida and Das, 2004در

افزایش در محتوای پروتئین در آرابیدوپسیس تالیانا ،خردل و

مقابل ،تنش شوری موجب کاهش قابل توجه در محتوای فنل

کولتیوار برنج متحمل به شوری در غلظتهای باالی شوری

در مریمگلی گردیده است (.)Valifard et al., 2016

گزارش شده است که در توافق با افزایش معنیدار پروتئین در

محتوای فنل را در ذرت و فلفل قرمز و

ترکیبات

غلظتهای باالی شوری در رقم مشهدی شنبلیله در پژوهش

فالونوئیدهای

آنتوسیانینی

از

مهمترین

آنتیاکسیدانی هستند .در این پژوهش کاهش معنیدار

حاضر است .براساس گزارشات ،تنش شوری قادر است میزان

آنتوسیانین در اثر تنش شوری در رقم مشهدی مشاهده شد.

پروتئینهای محلول را در لگومها براساس درجه تحمل به

کاهش در غلظت آنتوسیانین در تیمار با شوری در گیاه

تنش شوری افزایش یا کاهش دهد (

اسطوخودوس ،شاهدانه و تربچه نیز گزارش شده است که در

.)2014; Siddiqui et al., 2015عنصر روی بهعنوان پایدارکننده

این گیاهان احتماالً سنتز آنتوسیانین بهدلیل دهیدراتهشدن

پروتئینها ،غشاها و پروتئینهای متصلشونده به  DNAو جز

آنزیمها مختل گردیده است (روحانی و همکاران،

ساختاری آنزیمها است (

Pasandi pour et al.,

Shukla et al., 2018; Soliman et

کاهش

 .)al., 2015حضور نانوذرات در سلولهای گیاهی مشابه رفتار

آنتوسیانینها به هنگام تنش شوری ممکن اسـت با گشودن

یونهای فلزی با گروههای سولفیدریل و کربوکسیل بوده و در

پنجره در رسیدن مقادیر بیشـتری از پرتوهـای فعال فتوسنتزی

نتیجه ،محتوای پروتئین را تحت تأثیر قرار میدهد

( Shukla et

به سـلولهـای مزوفیـل مـؤثر باشـد ،زیـرا بخش اعظم

 .)al., 2018; Venkatachalam et al., 2016aکاربرد روی،

آنتوسیانینها در الیههای سطحی مزوفیـل و اپیدرم برگها

آسیب ایجادشده توسط تنش شوری را به میزان قابل

انباشته میشوند (چاپارزاده و زرندی میاندوآب .)1390 ،در

مالحظهای بهعلت اثرات مثبت عنصر روی بر بهبود جذب و

1394؛ .)Valizadeh-Kamran et al., 2019
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کدهبندی عناصر تغذیهای مهم ،افزایش تولید اکسین و در نتیجه

آهن در جایگاههای اتصالی میشود و درنتیجه سمیت ایجاد

فعالکردن تقسیم و توسعه سلولی ،حفظ تمامیت غشا ،ذخیره

میکند ()Pasandi pour et al., 2014

فسفولیپیدها ،بهبود سنتز پروتئین ،جاروبکنندگی رادیکالهای
( .)Ahmad et al., 2017نانوذرات اکسید روی سبب بهبود

نتایج این تحقیق بهطور کلی نشاندهنده پاسخهای متفاوت

Siddiqui et al.,

شنبلیله به تنش شوری در غلظتهای مختلف سدیم کلرید

 .)2015تیمار با نانوذرات اکسید روی موجب کاهش پروتئین

است که به نوع رقم نیز بستگی دارد .در این مطالعه ،حضور

کل در یونجه میشود ،اما کاهش مذکور از نظر آماری معنیدار

نانوذره روی در اغلب موارد اثرات منفی تنش شوری بر

نیست .در پژوهش دیگری ،تیمارهای یونی کاهش معنیدار در

ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله را تعدیل نموده

محتوای پروتئین در تیمار با کلرید روی در یونجه ایجاد کرده

است که این موضوع به نوع رقم و غلظت نانوذره بستگی کامل

است ( .)Bandyopadhyay et al., 2015در مطالعه حاضر ،در

دارد .ارزیابی کلی این تحقیق نشاندهنده این است که رقم

اثر متقابل نانوذره اکسید روی و غلظتهای باالی شوری در

اردستانی دارای مقاومت بیشتری نسبت به تنش شوری و

رقم مشهدی ،کاهش معنیدار ( )P≤0/05در محتوای پروتئین

سمیت غلظت باالی نانوذرات است و غلظت  1000میلیگرم

کل مشاهده شد .احتماالً یون روی اضافی هنگامی که به

در لیتر نانوذره دارای تأثیر بیشتری بر مقاومت به تنش شوری

پروتئینها متصل میشود ،جانشین سایر یونهای فلزی از قبیل

در هر دو رقم است.
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Abstract
Salinity stress is one of the environmental factors that limits plant growth and development and has negative effects on
morphological and physiological parameters of plants. Therefore, various compounds have been used to reduce the
harmful effects of this stress. According to previous studies, metal nanoparticles have both negative and positive effects
on different plant species. The aim of this study was to investigate interaction effects of different concentrations of ZnO
nanoparticle and NaCl on morphological parameters, photosynthetic pigments and protein content in Ardestanian and
Mashhadian cultivar of Fenugreek. Factorial experiment was performed in a completely randomized design with three
replications and three levels of ZnO nanoparticle (0, 1000 and 3000 ppm) and four levels of NaCl (0, 75, 150 and 225
mM) were used. The results showed that salinity stress significantly decreased shoot and root fresh weight, as well as
the percentage of relative root water content at 225 mM NaCl in both cultivars. The highest fresh weight of shoot in
Mashhadian cultivar was observed in the interaction of 75 mM NaCl and 1000 ppm of ZnO nanoparticle. In general,
ZnO nanoparticles improved fresh and dry weight in both cultivars. In Ardestanian cultivar, the highest amount of
phenol was observed in the concentration of 3000 ppm of nanoparticle and 225 mM NaCl, also, the highest flavonoid
content was observed in the interaction of 3000 ppm of nanoparticle and 150 mM NaCl. The highest photosynthetic
pigments were observed at interaction of 75 mM NaCl and 3000 ppm of nanoparticle in two cultivars. Also, Increasing
the concentration of nanoparticle led to a significant increase in carotenoids in both cultivars. The most antioxidant
activity based on IC50 was in Mashhadian cultivar and in the interaction of 225 mM NaCl and 3000 ppm of
nanoparticle. The results of this study showed that the application of ZnO nanoparticle under salt stress improved plant
growth.
Keywords: Morphological parameters, Nonenzymatic antioxidants, Photosynthetic pigments, Salinity stress, ZnO
nanoparticle
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