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چکیده
در این پژوهش پاسخ فیزیولوژیک دو گونۀ درختی لیلکی و اکالیپتوس تحت تأثیر نانوذرات سولفید کادمیم مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا نهالهاا
یکساله از دو گونه در شرایط یکسان تولید شد .طرحی در قالب طرح بلوکها کامالً تصادفی با ساه تکارار در گلناناه ا ارا و ناانوذرات ساولفید
کادمیم با دو غلظت  20و  80میلیگرم در کنار تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت .پا از  30روز نموناههاا ززم از هاردو گیااه بارا انجاام
آزمایشات برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه مقدار پرولین ،قندها محلول ،کلروفیل و مالون د -آلدهید و همچنین مقدار کاادمیم
ذب شده در ریشه و اندام هوایی برا تمام نهالها مورد اندازهگیر قرار گرفت .برا بررسی اختالفات از آزمون تجزیۀ واریاان و بارا مقایساۀ
میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد .نتایج نشان داد که تجمع نانوذرات در ریشهها به طور کلای بیشاتر از انادام هاوایی اسات .همچناین گوناۀ
اکالیپتوس مقادیر بیشتر از نانوذرات را ذب نمود .با افزایش مقدار نانوذرات ساولفید کاادمیم ،در مقادار پارولین و قناد هار دو گیااه ت ییارات
معنیدار دیده شد اما افزایش مقدار نانوذره اثر معنیدار در مقدار مالون د آلدئید نداشت .مقدار کلروفیل با افازایش غلظات ناانوذره در گوناۀ
لیلکی افزایش و در گونۀ اکالیپتوس کاهش نشان داد .بهطورکلی نانوذره سولفید کادمیم در غلظتها مورد مطالعه و تحت شرایط آزمایش حاضار،
تأثیر منفی زیاد بر گیاه لیلکی نداشته و کاهش مقدار قند و پرولین نیز در این گونه ،به احتمال زیاد به دلیل اثر نانوذره در ایجااد تانش خشاکی
بوده است .در واقع نانوذرات به طور غیرمستقیم باعث کاهش قند و پرولین گیاه شدهاند .این درحالی است که در گیاه اکالیپتوس افزایش تولید قند

و پرولین توسط گیاه به منظور تنظیم اسمز بوده اگرچه ممکن است در حفاظت گیاه و میزان آنتی اکسیدان نیز نقش داشته باشد.
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 .1مقدمه
تنریب و آلودگی محیط زیست توسط وامع صانعتی
یکی از رهآوردها صنعتی شدن ا تماعات بشار اسات.
به طور کلی هر نوع ت ییر در ویژگیها ا ازا تشاکیل
دهندۀ محیط باه طاور کاه عملکارد طبیعای و تعاادل
زیستی آن منتل گردد و به طور مستقیم یاا غیرمساتقیم
منافع و حیاات مو اودات زناده را باه منااطره بینادازد
آلاااودگی محا ایط زیسااات ناااام دارد .)Dabiri, 1996
فعالیتها انسانی از قبیل استنراج ،خالصساز فلازات،
دفع زباله ها شهر و صنعتی ،مهمترین مناابع آلاودگی
فلاااازات ساااانگین در محاااایط زیساااات هسااااتند
 .)Bacon & Dinev, 2005در طاای ایاان فرایناادها،
آزیندهها به طور مداوم آلودهکنندههاا را باه آب و خااک
وارد ماایکننااد و بااه سااالمت مو ااودات زنااده آساایب
میرسانند .)Reiwerts & Farago, 1996
نانوتکنولوژ فناور نوظهور است که هامزماان باا
افزایش سهم آن در زندگی و اقتصاد ،احتماال دارد مانناد
هر تکنولوژ دیگر خطراتای را بارا محایط زیسات و
انسان با خود به ارم ان بیاورد .آلودگی نانو یا نانوآلودگی،1
نامی کلای بارا تماامی ضاایعات ناشای از ناانوابزار و یاا
فرایندها ناشی از نانو مواد است .ایان ناوع ضاایعات باه
خاطر اندازهشان بسیار خطرناک هستند .آنها مایتوانناد
وارد هوا شده ،به راحتی ذب بدن انوران و سلولهاا
گیاهااان شااوند و اثاارات نااامعلومی را بااه ااا گذارنااد
 .)Moor, 2006اصوزً به ترکیبی نانو گفته مایشاود کاه
حداقل یک بعد کمتر از  100نانومتر داشاته باشاد .ماواد
نانو خواصی مانند هدایت ،پایادار و فعالیات فاو العااده
زیاد دارند که آنها را برا کاربردها بسیار مفیاد مای
سازد .به طور کلی دو عاملی که نانوذرات را مفید میسازد
عبارتاند از اندازۀ بسیار ریز که به آنهاا تواناایی عباور از
غشاء پوستی و تحرک را میدهد و دیگار ساطب بسایار
باز که میتواند سایر ترکیبات سمی را بر رو خود ذب
کند .)Rachel's environment health News, 2003

1

سولفید کادمیم یک ترکیب شیمیایی با فرماول CdS

با فاصلۀ باند  2/4 EV2یکی از بیشاترین ناانوذرات ماورد
استفاده در صنایع است .این مااده زردرنا باوده و یاک
نیمه رسانا بر محسوب میشود .سولفید کاادمیم از دو
پلیمورف گرینوکیت 3شاش ضالعی و هاوولیات 4مکعاب
تشکیل شده است .این ماده در در ۀ اول در مقیاس ناانو،
در ساخت سلولها خورشید به عنوان یاک زیاۀ باافر
در ساخت  CIGSم -ایندیم-گالیم-سلنید) سلولهاا
خورشید و انواع دستگاهها الکترونیکی ماورد اساتفاده
قرار میگیرد  .)Kardigan, 2008نانو سولفید کاادمیم در
دیگر برنامهها کاربرد مانند تجزیاۀ فتوشایمیایی ،ناور
ساااطع دیودهااا ،مقاوماات عکا و اخیاراً در حسااگرها
زیستی به منظور افزایش حساسیت برا تشنیص DNA
هیبریداسااایون ماااورد اساااتفاده قااارار مااایگیااارد
.)Majid. 2012
با تو ه به کاربردها ایان عنصار در تکنولاوژ هاا
دید باید وانب زیستمحیطی و خطرات این مااده نیاز
در نظر گرفته شود؛ زیرا به طور بالقوه یکی از آزیندههاا
مهم زیستمحیطی بوده که بر تمامی اکوسیستمها اعم از
آب ،هوا ،غذا و گیاهاان اثار مایگاذارد .ساولفید کاادمیم
دارا تواناییهایی اسات کاه باعاث ایجااد اثارات سامی
فراوانی به صورت آشکار میشود .با این و ود روشن است
که نانوسولفید کادمیم اثرات بهداشتی اد را در ایجااد
سرطان باه دنباال دارد .از عاوارا اانبی آن بار انساان
میتوان به تأثیر رو بافتهایی مانناد کلیاه و اساتنوان
اشاره کرد  .(ECHA, 2015از اثرات کاادمیم و ترکیباات
آن بار گیاهااان مایتااوان باه اخااتالل در تقسایم و رشااد
سلولها ،رشد کلی گیاه ،تقسیم سلولی منطقه مریساتمی
و اخاااتالل در رشاااد و نماااو آنهاااا اشااااره کااارد
.)Das et al., 1997
لیلکی  )Gleditsia caspica Desf.کاه از گوناههاا
1

Nano Pollution
Electronvolt
3
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Hawleyite
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مااورد مطالعااه در ایاان تحقیاار اساات ،درختاای از تیاارۀ
 Legominosaeبااااوده و از مشنصااااات اکولااااوژیکی و
نگلشناسی آن میتوان به نورپسند بودن ،رطوبتپساند
بودن ،طالب خاکها سبک و قابل نفوذ ،رشد باهصاورت
انفراد یا ا تماعی ،تولید پا وش زیاد ،تکثیار از طریار
بذر و پا وش و دیرزیستی متوسط آن ،اشاره کرد .از ایان
گونه بارا حفاظات خااک و ایجااد بادشاکن در اراضای
ساحلی ،ارزش علوفاها سرشااخههاا بار دار ،گیااه و
میوه و همچنین حصارکشای باه دلیال مقاومات در برابار
رطوبت استفاده میشود .پاراکنش هاانی ایان گوناه در
ایران و ترکمنستان بوده و در ایران نیز به نواحی دشاتی و
دامنها سواحل دریا خزر از گیالن تاا گرگاان محادود
میشود .)Mozaffarian, 2005
گونۀ  Eucalyptus camaldulensis Dehnh.نیز یکای
از مهمترین گوناههاا ان اکاالیپتوس اسات کاه در
شرایط آب و هوایی منتلف و در نواحی گرمسیر و نیمه
گرمسیر رشد مایکناد .)Assareh & Sardabi, 2008
گستردهترین ایگاه طبیعی این گونه در طول ساواحل و
لگاااههاااا سااایالبی گساااترش یافتاااه رودخاناااۀ
 Murray darlingدر نااوب غرباای اسااترالیا اساات و در
اغلب نقاط ایران به ز مناطر سردسیر کاشته شده است.
این گونه یکی از پرگسترهترین گونهها درختی است کاه
برا کشت و کاار در زماینهاا بیاباانی و نیماهبیاباانی
استفاده میشود .کشت موفقیتآمیز این گوناه باه عناوان
یک گونۀ وارداتی و به منظور تولید چاوب در زماینهاا
خشک غیر حاصلنیز ،به خاطر تحمل به خشکی و دماا
باز هماراه باا رشاد ساریع در هنگاام دسترسای باه آب،
ریشهها ذبکنندۀ عمیر ،مقاومت به شارایط غرقاابی
دورها و شااااور خاااااک و نیااااز توانااااایی تولیااااد
شااااخههاااا واناااهزاد و چاااوب مناساااب اسااات
.)Assareh & Sardabi, 2008
از مله تحقیقات انجام شده در خصوص اثر ناانوذرات
باار رشااد و فیزیولااوژ گونااههااا چااوبی ماای تااوان بااه
تحقیر  Ghadiriو همکاران  )2014اشاره کرد که تاأثیر
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نانو ذرۀ نقره را رو گونۀ کاج نگلی بررسی کردند و باه
این نتیجه رسیدند کاه ناانوذرات نقاره باعاث ایجااد آثاار
منفی حتی در غلظتها پاایین بار رو کیفیات واناه
زنی بذور کاج نگلی در دو محیط آبی و خاکی میشاود.
همچناااین در پژوهشااای توساااط  Takalloو همکااااران
 )2013اثاارات نااانوذره د اکسااید تیتااانیوم باار صاافات
وانهزنی و شاخصها سیتوژنتیکی سلولهاا درحاال
تقسیم گونۀ و رقم والفجر بررسی شد و مشنص گردیاد
که غلظتها منتلاف ناانوذره د اکساید تیتاانیوم باه
نسبت شاهد سبب افزایش شاخص انحرافات کروماوزومی
و شد .تحقیقات متعدد دیگر نیز در این زمیناه انجاام
شده که از ملاه مایتاوان باه تحقیار  Gaoو همکااران
 )2013در رابطه با تاأثیر د اکساید تیتاانیوم در گیااه
نارون و  Wangو همکاران  )2010در مورد اثر نانولولهها
بر رشد ذرت اشاره نمود.
هدف اصلی این تحقیر ،بررسی تأثیر نانوذرات سولفید
کادمیم بر برخای خصوصایات فیزیولاوژیکی در دو گوناۀ
لیلکی و اکالیپتوس به منظور تعیاین مکانیسام اذب یاا
پازیش نانوذره در آنها و همچناین تعیاین گوناۀ مقااوم
برا کشت در مناطر آلوده به این آلودگی بوده است.

 .2مواد و روشها
.1 .2تهیۀ نهال وآمادهسازی شرایط آزمایش
پ از تهیۀ بذور دو گونۀ لیلکی و اکاالیپتوس ،خااک
یکنواخت با بافت یکسان یک چهاارم قسامت رس ،یاک
چهارم قسمت خاک بر  ,یک چهارم کود و یاک چهاارم
ماسه) تهیه و در گلدانها رینته شد .بذرها کاشته شده و
هت سبز شدن و تولید نهال در محیط گلناناۀ دانشاگاه
یزد قرار گرفتند .ززم به ذکر است که بذور لیلکی قبال از
کاشت به مدت دو دقیقاه توساط اسیدساولفوریک تیماار
شدند.
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 .2 .2سنتز نانو ذرات سولفید کادمیوم
برا سنتز نانو ذرات سولفید کاادمیوم ،ابتادا نیتارات
کادمیوم و سولفید سادیم در آب دیاونیزه حال گردیاد و
محلول شفافی بهدست آمد که با استفاده از قیف محلول به
درون بالون انتقال یافت .در ادامه محلاول نیتارات کاادمیم
بهصورت قطره قطره با فاصلۀ زمانی مشنص باه آرامای بار
رو محلول سولفید سدیم اضافه شد .رسوبها بهدسات
آمده دو مرتبه با آب دیونیزه شستشاو داده شاد .در نهایات
رسوب بهدست آمده باه مادت  12سااعت در دماا 120
در ۀ سانتیگراد خشک و ساپ باه مادت  4سااعت در
کوره در دما  400در ۀ سانتیگراد خشک گردید .بعاد از
سنتز نانوذرات 1 ،گارم از آن درون  10میلایلیتار محلاول
سیترات سدیم یک موزر قرار گرفته و به مدت نایم سااعت
در  37در ۀ سانتی گراد انکوباه شاد .بعاد از انکوباسایون،
نانوذرات با کماک ساانتریفوژ ادا و ساپ باا آب مقطار
شستشو داده شد ).(Oughton et al., 2008

 .3 .2آمااادهسااازی محلااول نااانوذرات سااولفید
کادمیوم
به منظور لوگیر از کلوخه شدن ناانوذرات و ایجااد
پایدار آنها روشها منتلفی و ود دارد کاه از ملاۀ
آنها استفاده از ساورفاکتانتهاا و قارار دادن محلاول در
دستگاه اولتراسونیک قابل ذکار اسات .در ایان تحقیار از
سیترات به عنوان سورفاکتانت استفاده شد .بعاد از اعماال
سااورفاکتانت محلااول بااه ماادت باایش از ناایم ساااعت در
دستگاه اولتراسونیک برا تثبیت پایدار و لاوگیر از
کلوخه شدن قرار گرفت .هت اطمینان از تولی نانوذره از
تصاااویر میکروسااکوک الکتروناای اسااتفاده شااد .شااکل 1
تصویر از نانوذرات سولفید کادمیوم که باا میکروساکوک
الکترونی رویشی گرفته شده را نشان میدهد .هماانطاور
که دیده میشود شکل این نانوذرات بیشتر کارو باوده و
سایز آنها حدوداً بین  50تا  100نانومتر است.

شکل .1تصویر میکروسکوپ الکترونی از نانوذرات سولفید کادمیم

 .4 .2اعمال تیمار
پ از تهیۀ تعداد کافی نهاال از دو گوناه ،تعاداد 36
اصله نهال همگن از نظر ابعاد برا هر گونه انتنااب و باه

صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکها کاامالً تصاادفی
با سه تکرار کاشته شدند .در این پژوهش غلظتها صفر
شاهد) 20،و  80میلیگرم در لیتر نانوسولفید کاادمیم از
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طریر آبیار سه روز یک بار باه مادت یاک مااه اعماال
گردید .پ از گذشت این مدت نموناههاا بار  ،انادام
هوایی و ریشۀ هر دو گونه در تیمارها منتلف برداشت و
هاات انجااام اناادازهگیاار مشنصااات فیزیولااوژیکی بااه
آزمایشگاه منتقل شدند.

 .5 .2اندازه گیری مقدار جاب کاادمیم توساط
گیاهان
با تو ه به تیمارها مورد نظر ،نمونههاا از دو گیااه
مااورد مطالعااه بااه آزمایشااگاه منتقاال گردیااد و پ ا از
شستشو آنها توسط آب مقطر نمونهها خشک گردیدند.
سپ نمونهها خشک شده توسط آسیاب برقی به پاودر
تبدیل شد .از هر نمونۀ مورد مطالعه به مقادار یاک گارم
برداشت شد و در بالنها  100میلیلیتر رینتاه شاد.
سپ با اضافه کاردن اساید نیتریاک ،باه منظاور حاذف
بنارات اسید نمونهها تحات حارارت قارار داده شادند.
سپ محلول حاصل را از کاغذ صافی عبور داده و محلول
را به حجم  100میلیلیتر رساانده شاد .در پایاان مقادار
کادمیم با استفاده از دستگاه ذب اتمی مورد بررسی قرار
گرفت.

 .6 .2اندازهگیری پرولین
به منظور اندازهگیر مقدار پرولین0/5 ،گرم بافات تار
بر هر یک از گونهها در  10میلیلیتار اسیدساولفوریک
 %3ساییده و منلوط یکنواختی بهدستآمد .پ از عباور
دادن عصاره از کاغذ صافی ،دو میلیلیتر از محلول حاصله
با دو میلیلیتر معرف نینهیادرین و دو میلایلیتار اساید
استیک منلوط و به مدت یک ساعت در دما  97در اۀ
سانتیگراد داخل دستگاه بن مار قرار داده شاد .پا از
این مدت ،به منظاور اتماام کلیاۀ واکانشهاا ،لولاههاا
محتو محلول به مدت نیم ساعت در حمام یخ قارار داده
شدند .پ از بازگشت دما لولهها به دماا اتاا  ،چهاار
میلیلیتر تولوئن اضافه و لولهها به خوبی تکان داده شد .با
ثابت نگه داشتن لولهها پ از مدتی دو زیۀ کاامالً مجازا
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تشکیل شد .از زیۀ فوقانی که حاو تولوئن و پرولین باود
به منظور اندازهگیر غلظت پرولین استفاده گردید .بارا
این منظور از دستگاه اسپکتروفتومتر در طاول ماوج 520
استفاده و مقدار آن محاسبه شد .)Bates et al., 1973

 7 .2اندازهگیری قندهای محلول
به منظاور بررسای قنادها محلاول 10 ،میلای لیتار
اتانول  70درصد به  0/1گارم ماادۀ خشاک بار هار دو
گونه اضافه و به مدت یک هفته در ینچال نگهدار شاد.
پ از گذشت این مدت ،یک میلیلیتر از محلاول رویاین
برداشته و یک میلی لیتر فنل  %5اضافه کرده و کاامالً باه
هم زده شد .سپ پنج میلیلیتر سولفوریک اسید غلای
اضافه شد .محلول فو تا  10برابر رقیار گردیاد .پا از
گذشت مدت زمان اندک و بازگشت محلول به دما اتا ،
بااا اسااتفاده از دسااتگاه اسااپکتروفتومتر غلظاات قناادها
محلول در طول موج  485نانومتر قرائت شده و ساپ باا
کمک منحنی اساتاندارد گلاوکز ،میازان ت ییارات قنادها
ارزیابی گردید ))Kochert, 1975

 .8 .2اندازه گیری مالون دی آلدیید
باارا اناادازهگیاار میاازان مااالون د آلدئیااد ابتاادا 50
سیسی آب مقطر به 0/5گارم بلاور تار کلرواساتیک اساید
اضافه شد .سپ پنج میلیلیتار از ماادۀ فاو باا 0/25گارم
بر گیاه ساییده شده منلوط گردید .منلوط فو به مادت
پنج دقیقه در دستگاه ساانتریفیوژ باا دور  10000قارار داده
شد .در این مرحله  20میلیلیتر آب مقطر به چهار گرم بلاور
تر کلرواستیکاسید اضافه و با  0/1گرم تیوباربیوتیک اساید
کامالً حل شد .در مرحلۀ بعد  /2میلیلیتر از محلول فاو باا
یک میلیلیتر از محلول حاو عصارۀ بر ساانتریفیوژ شاده
منلوط و  15دقیقه در حماام آب گارم قارار داده و پا از
گذشت  15دقیقه بالفاصله به حمام یخ منتقل گردیاد .پا
از  10دقیقه ساانتریفیوژ مجادد ،مقادار ماالون در دو طاول
 532و  600نانومتر از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائات گردیاد
.)Heath & Packer, 1968
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اختالف زیاد از نظر صافات ماورد مطالعاه داشاتند .باه
همین خاطر و برا این کاه امکاان مقایساۀ دو گوناه باه
صورت صحیب فراهم شود ،برا هر صفت مقادیر بهدسات
آمده در تیمارها  20و  80میلایگارم باه مقادار تیماار
شاهد در همان تکرار تقسیم شده و این کار برا هر گونه
داگانه انجام شد .به این ترتیب اختالفات اولیه خنثای و
اعداد به مبنا یکسان برا تجزیهوتحلیل بکار برده شاد.
در واقع در این تحقیر نسبت مقادیر صفات در تیمارها به
شاهد همان گونه مورد آنالیز قرار گرفتاه و تفسایر نتاایج
نیز بر همین اساس انجام شده است.

 .9 .2اندازهگیری کلروفیل
به منظور انادازهگیار غلظات کلروفیال و کارتنوئیاد
بر گونهها مورد نظار از روش )lichtenthaler (1987
استفاده شد .با تبعیت از این روش0/2 ،گارم از بافات تار
بر از هر گونه وزن و رنگیزهها آن توساط اساتون 80
درصد استنراج گردید .سپ منلوط به مدت  15دقیقاه
در سانترفیوژ دور  3500قارار داده شاد .ساپ در طاول
موجها  470،646و  663مقدار کارتنوئید ،کلروفیال  bو
کلروفیل  aبرحسب میلیگرم بر گرم وزنتر) باه ترتیاب
قرائت و مقدار کلروفیل کل محاسبه شد.

 .10 .2تجزیه و تحلیل دادهها

 .3نتایج

ابتدا به منظور بررسی نرماال باودن دادههاا از آزماون
شاپیرو-ویلک استفاده و در صورت لزوم تبادیلهاا ززم
انجام شد .همچنین همگنی واریان هاا باا آزماون لیاون
بررسی گردید .برا بررسی معنایدار باودن اختالفاات از
آزمااون تجزیااۀ واریااان اسااتفاده شااد .هاات مقایسااۀ
میانگینها نیز از آزمونها دانکن بارا دساتهبناد ) و
دانت برا مقایساه باا شااهد) اساتفاده شاد .آنالیزهاا
آمار با نرمافزار  SPSS 21انجام شد .ززم به ذکار اسات
که نهالها دو گونۀ ماورد بررسای در تیمارهاا شااهد

در بررسی مقایسۀ میانگینها نشان داده شد که مقدار
ذب کادمیم در گونهها اکالیپتوس  152/7میلیگارم
بر کیلوگارم وزن خشاک) دارا اخاتالف معنایدار باا
لیلکی  50/9میلیگرم بر کیلاوگارم وزن خشاک) اسات.
همچنین بناشهاا ریشاه و انادام هاوایی نیاز در ایان
بررسی دارا اختالف معنیدار بودند .مقایسۀ میاانگین
مقدار ذب در تیمارها منتلف نشان داد که تیمارهاا
 20و  80میلیگرم دارا اخاتالف معنایدار باا شااهد
هستند دول .)1

جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس صفات جذب نانوذره
منابع ت ییرات

میانگین مربعات

در ه آزاد

گونه

1

**

نانوذره

2

**

بنش

1

**

گونه×نانوذره

2

6880/230Ns

بنش×نانوذره

2

*

بنش×گونه

1

Ns

13961/983

بنش×گونه×نانوذره

2

Ns

3710/477

خطا

24

4113/477

93315/485

65440/356
47179/822

18324/178

*و** :به ترتیب معنی دار در سطب  5و  1درصد  :nsغیر معنیدار

مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی ...

نتایج مقایسۀ میانگینها برا مقدار ذب ناانوذره در
شکلها  2الی  4ارائه شده است .همانگونه که مالحظه
میشود ،تجمع نانوذرات در ریشه بایش از بناش هاوایی
ساقه و بر ) بوده است .بیشترین ذب مطابر انتظار در
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تیمار  80میلیگرم و کمتارین آن در گاروه شااهد دیاده
شد .همچنین اکالیپتوس در مجماوع مقاادیر بیشاتر از
نانوذرات را نسبت به لیلکی ذب کرد.

200

100

b

ذب )mg/gr

a

150

50
0
ریشه

بنش هوایی

شکل .2مقایسۀ میانگین مقدار ذب کادمیم در ریشه و بنش هوایی

250
a

150
b

100
b

ذب )mg/gr

200

50
0

 80میلی گرم

شاهد

 20میلی گرم

شکل  .3مقایسۀ میانگین مقدار ذب کادمیم در تیمارها اعمال شده

200
a

100
b

50
0

اوکالیپتوس

لیلکی

شکل  .4مقایسۀ میانگین مقدار ذب کادمیم درگونهها مورد مطالعه

ذب )gr/mg

150
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بهطور که با و ود روند مشاابه افازایش اذب ،واکانش
ریشه در غلظت  80شدیدتر بوده است.

نمودار اثرات متقابال انادام و تیماار شاکل  )5نشاان
میدهد که اخاتالف در واکانش دو بناش و اود داشاته

300
250
اندام

150
100

ذب )gr/mg

ریشه

200

50
0
20میلیگرم

80میلیگرم

شاهد

شکل  .5نمودار اثر متقابل بنش و تیمار در مقدار ذب

بود که نشان میدهد دوگونه باه نحاو متفااوتی در تولیاد
پرولین تحت تنش نانوذره عمل میکنناد .از نظار میازان
قندها محلول اختالف معنیدار بین دوگوناۀ لیلکای و
اکالیپتوس و غلظتها منتلف نانوذره و ود داشته و اثر
متقابل نیز معنیدار بود .اما از نظر تولید ماالوند آلدئیاد
اختالف معنیدار بین دو گونه و ود نداشات .همچناین
اثر نانوذره و اثر متقابل گونه و نانوذره در سطب پنج درصد
معنیدار نبود دول .)2

نتایج تجزیۀ واریان همچنین نشاان داد کاه از نظار
کلروفیاال کاال دو گونااۀ مااورد مطالعااه دارا اخااتالف
معنیدار هستند اما تیمارها اعمال شدۀ نانوذره دارا
اختالف معنی دار با شاهد نیستند .اثر متقابل نیز دارا
اختالف معنیدار بود دول .)2
نتایج نشاان داد کاه از نظار مقادار پارولین ،اخاتالف
معنیدار بین دو گونۀ اکاالیپتوس و لیلکای و اود دارد.
همچنااین بااین تیمارهااا نااانوذره و شاااهد اختالفااات
معنیدار بوده است .اثر متقابل گونه و تیمار نیاز معنایدار

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس صفات پرولین ،قند محلول و مالون-دیآلدهید
میانگین مربعات

در ه
آزاد

کلروفیل

پرولین

قند محلول

مالون د -آلدهید

بلوک

2

*0/019

0/031

0/025

0/725

گونه

1

**0/167

**1/373

0/001ns

1/056ns

نانوذره

2

ns

منابع ت ییرات

0/003

**2/416

*0/161

0/781ns

گونه×نانوذره

2

**0/058

*0/575

**0/198

0/281ns

خطا

10

0/003

0/085

0/025

0/284

*و** :به ترتیب معنیدار در سطب  5و  1درصد  :nsعدم و ود اثر معنیدار
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مشاهده میشود که باا افازایش غلظات ناانوذره در گیااه
لیلکی میزان کلروفیل کل افزایش مییاباد در صاورتیکاه
این روند در گیاه اکالیپتوس متفاوت است .بهگوناها کاه
میزان کلروفیل کل در غلظاتهاا  20و  80میلایگارم
روند کاهشی را دنبال میکند.

مقایسۀ میانگینها نشان داد کاه کلروفیال کال گوناۀ
لیلکی دارا اخاتالف معنایدار باا اکاالیپتوس اسات و
لیلکی از اکالیپتوس بازتر بود .در مقایسۀ تیمارها ماورد
مطالعه با شاهد هیچ یک از تیمارها از نظر کلروفیال کال
دارا اختالف معنایدار باا شااهد نبودناد .در شاکل 6

1,4

اکالیپتوس

1,2

0,8
0,6

کلروفیل ()gr/mg

لیلکی

1,0

0,4
0,2
0,0
80میلیگرم

شاهد

20میلیگرم

شکل  .6اثر متقابل نانوذره و گونه در کلروفیل کل

با شاهد دارد درحالیکه اختالف تیماار  80میلایگارم باا
شاااهد معناایدار نبااود .همچنااین تیمارهااا  20و 80
اختالف معنیدار با هم نداشتند شکل .)7

مقایسۀ میانگینها نشان داد که میزان پرولین در گونۀ
لیلکی اختالف معنایدار باا اکاالیپتوس داشاته و از آن
بازتر است .مقایسۀ تیمارها نانوذره باا شااهد نشاان داد
که تیمار  20میلیگرم از نظر پرولین اختالف معنایدار

3,0

2,0
b
b

1,5
1,0
0,5
0,0

 80میلی گرم

 20میلی گرم

شاهد

شکل  .7مقایسۀ میانگین پرولین تیمارهای مورد مطالعه

پرولین ()mg/gr

a

2,5
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کادمیم ،پرولین را افازایش داده اماا در غلظات بااز ایان
افاازایش کمتاار بااوده اساات .اکااالیپتوس در غلظاات 20
میلیگرم پرولین خیلی کمتر تولید کرده است.

نمودار اثرات متقابل گونه و نانوذره برا میزان پرولین
در شکل  8مشاهده میشود .آنچنان که مشانص اسات
عملکرد دو گونه نسبت به تنش در سطوح منتلف غلظات
نانوسولفید کادمیم متفاوت است .لیلکی با افزایش غلظات

3,0

A

2,5
2,0

B

اکالیپتوس

B

لیلکی

BC

1,5
C

C

1,0
0,5
0,0

80میلیگرم

شاهد

20میلیگرم

شکل  .8نمودار اثرات متقابل گونه و نانوذره در تولید پرولین

نتایج نشان داد کاه میازان قناد در گوناۀ اکاالیپتوس
اختالف معنیدار با لیلکی داشته و کمتر از آن است .در
مقایسۀ تیمارهاا ناانوذره مشانص شاد کاه تیماار 20
میلیگرم اختالف معنیدار با تیماار شااهد دارد .تیماار

a

 80میلیگرم نیز در مقایسه با شاهد دارا اختالف معنای
دار بااوده امااا دو تیمااار  20و  80میل ایگاارم اختالف ای
نداشتند شکل .)9

b

 80میلی گرم

 20میلی گرم

شاهد

شکل  .9نمودار مقایسۀ میانگین قند بین تیمارهای نانوذره

قند ()mg/gr

a

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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میلیگرم گونۀ لیلکای افازایش زیااد نسابت باه شااهد
داشااته درحااالی کااه در اکااالیپتوس ایان افاازایش خیلای
محسوس نبوده است.

همانگونه که در شکل  10مالحظه میشاود واکانش
دو گونه در سطب  80میلیگرم کامالً متفاوت بوده و گونۀ
لیلکی روند کاهشی داشته در صورتی که اکالیپتوس روناد
افزایشی را دنباال کارده اسات .همچناین در غلظات 20
AB

A

BC

1,6
1,4
C

C

1,2
1,0

C

0,8

اکالیپتوس
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شکل  .10نمودار اثر متقابل گونه و نانوذره در تولید قند محلول (میلیگرم بر گرم مادۀ خشک)

مقایسااۀ میااانگینهااا نشااان داد کااه میاازان مااالون
د -آلدئیااد در گونااۀ لیلکاای اخااتالف معناایدار بااا
اکالیپتوس ندارد اگرچاه مقادار آن در اکاالیپتوس بیشاتر
بود .مقایسۀ تیمارها نانوذره با شاهد نشان داد کاه هایچ
یک از تیمارها  20و  80میلایگارم از نظار ماالون د
آلدئید دارا اختالف معنیدار نیستند.

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده در ایان پاژوهش نشاان داد کاه باا
افزایش غلظت مقدار نانوذرات مقدار انباشاتگی ایان مااده
در بنشهاا منتلاف هاردو گیااه باه طاور معنایدار
افزایش یافت .در این بررسی مقدار ذب ریشه در هار دو
گونه با و اود تفااوت در روناد ت ییارات ،بیشاتر از انادام
هوایی بود .همچناین میازان اذب در گوناۀ اکاالیپتوس
بیشتر از لیلکی بوده اسات .در تحقیار دیگار کاه توساط
شریعت و همکاران  )1389انجام شد مشانص شاد کاه

گیاه اکالیپتوس گیاه مناسبی برا معکنندگی کاادمیم
تا مقیاس حداقل  100میلیگرم بر لیتر است.
در این پژوهش مقدار کلروفیل کل در گیاه اکالیپتوس
در غلظتها منتلف نانو سولفید کادمیم کااهش یافات.
در پژوهشی مشابه که توسط سلطانی و همکاران )1385
بر رو اثر کادمیم در مقدار رنگیزهها فتوسنتز انجاام
شااد ،غلظاات  200میکرومااوزر کااادمیم اثاار چناادانی در
کلروفیل دیده نشد ،اما با افزایش غلظت مقادار کلروفیال
نیز کاهش چشمگیر را نشان دادند .در پاژوهش  Johnو
همکاران  )2009نیز در شارایط تحات تانش کاادمیم و
سرب مقدار کلروفیل باه نسابت کااهش یافات کاه ایان
کاهش کلروفیل به مهار برخی آنزیمها از مله دهیادراتاز
ربط داده شد .ایجاد اخااتالل در مراحاال منتلاف سانتز
کلروفیل بهوسیلۀ فلزات سنگین از دزیال اصالی کااهش
محتاوا کلروفیال در گیاهااان تحاات تیمااار عناصاار
سنگین است .)Manio et al,. 2003
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در این پژوهش میزان کلروفیل در گیاه لیلکای نسابت
به شاهد افزایش یافت .نتایج آزمایش  Nikolicو همکاران
 )2008بر رو هیبریدها تبریاز نیاز نشاان داد کاه
افاازایش کااادیم مو ااب افاازایش کلروفیاال  bماایشااود.
محققین علت این امر را اثر تحریاک اذب آهان توساط
کادمیم میدانند .کادمیم در برخای گوناههاا و بساته باه
غلظتی که دارد ،ممکن است باعث افزایش میازان اذب
آهن در گیاه شده و به سنتز کلروفیل کمک کند.
نتایج تحقیر حاضر بیانگر این بود که در هار دو گوناۀ
اکااالیپتوس و لیلکاای ،غلظااتهااا  20و  80میل ایگاارم
نانوذره سولفید کادمیم باعث افزایش تجمع پرولین نسبت
به شاهد میشوند .البته در غلظت  80میلیگارم بار لیتار
تفاوت با شاهد معنیدار نبود .ممکن است دلیل این رفتاار
را به این صورت توضیب داد که نانوذرۀ سولفید کادمیم باه
طور غیر مستقیم تنش خشکی در گیاه ایجاد کرده و گیاه
برا تنظیم اسمز اقدام به تولید پرولین نماوده اگرچاه
ممکن است ایان مااده در حفاظات گیااه و میازان آنتای
اکسیدان نیز نقش داشته باشاد .در پژوهشای کاه توساط
 Johnو همکااران  )2009بار رو  Brassica junceaeو
به منظور بررسی اثرات کادمیوم انجام شد ،مقادار پارولین
ابتدا افزایش و سپ در غلظتها باز کاهش یافات کاه
بااا نتااایج تحقیاار حاضاار شااباهت دارد .در تحقیاار
 )Nedjimi and Daud, 2009نی از مشاانص شااد کااه
کاااادمیم باعاااث افااازایش میااازان پااارولین در گیااااه
 Atriplex halimusمیشاود .میازان پارولین در ریشاه و
ساقۀ این گیاه با افزایش میزان کادمیم در مواد غذایی باه
طور معنیدار افزایش نشان داد .به طور کلی چهار دلیل
برا افزایش تجمع پرولین در حین تنش پیشانهاد شاده
است که عبارتند از تحریک سنتز آن از اساید گلوتامیاک،
کاهش صاادرات آن از طریار آوناد آبکاش ،لاوگیر از
اکسیداسیون آن در طول تانش و تنریاب و اخاتالف در
فرایند پروتئین .)Shariat et al,. 2010
در ایان تحقیار بااا افاازایش غلظاات نااانوذرۀ سااولفید
کااادمیم ،می ازان قناادها محلااول در دو گون اۀ لیلک ای و

اکالیپتوس افزایش یافت .در گونۀ لیلکی تفاوت معنیدار
بین غلظت  20میلیگرم و شاهد دیده شد اماا در غلظات
 80میلیگرم در لیتر با و ود افزایش قندها محلاول باه
نسبت شاهد ،تفاوت معنایدار دیاده نشاد .در پاژوهش
 Johnو همکاران  )2009که تیمارها منتلاف کاادمیم
مااورد بررس ای قاارار گرفتنااد نی از مشاانص شااد کااه در
غلظتها زیر  30میلایگارم بار لیتار ،میازان قنادها
محلول ابتدا افزایش یافته ولی در غلظتها بازتر مقادار
آن کاهش پیدا میکند .علت کاهش در غلظتها باازتر
احتمازً کاهش فتوسنتز و یا تحریک سرعت تانف باشاد
 .)Ahmad et al,. 2006همچنین در گیاه اکاالیپتوس باا
افزایش مقدار غلظات باه میازان  20میلایگارم بار لیتار
افزایش معنیدار دیده نشد اما با افزایش باه غلظات 80
میلیگرم بر لیتر افازایش معنایدار در مقادار قنادها
محلول دیده شد.
و ود یون کادمیم در سیتوسول سلولها بر باعث
افاازایش فعالیاات آناازیمهااا تجزیااه کنناادۀ قناادها
غیرمحلاااول و اسا اید اینورتااااز و ساااوکروز ما ایشاااود
 .)Sanita & Gabbrielli., 1999گیاه با افزایش قنادها
محلول در شرایط تنش عالوه بر حفا پتانسایل اسامز
قادر خواهد باود تاا ذخیارۀ کربوهیادراتی خاود را بارا
متابولیساام پایااۀ ساالولی در حااد مطلااوب نگااه دارد
 .)Dubey & Singh, 1999افزایش کربوهیدرات به عنوان
یک پیام متابولیکی عمل میکند و مو اب افازایش بیاان
ژنها مربوط به دفاع و کااهش فتوسانتز مایشاود .باه
عنااوان مثااال قنااد هگاازوز در خاااموش کااردن ژنهااا
فتوسنتز نقش دارد.
در این پژوهش دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکای اخاتالف
معنیدار از نظر تولید مالون د -آلدئید نداشاتند و هار
دو رونااد یکسااانی را در سااطوح منتلااف نااانوذره دنبااال
کردند .البته نانوذره سولفید کادمیم با دو غلظات  20و80
میلیگرم باعث افزایش مقدار مالوند آلدئیاد گردیاد اماا
اختالفااات از نظاار آمااار معناایدار نبودنااد .در اغلااب
تحقیقات با افزایش غلظت فلز ،میزان مالون زیاادتر شاده

مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی ...

که از مله میتوان به تحقیر  Goshو همکاران )2010
در مااورد  Alilium capaو  Nicotiana tabaccumبااا
اعمال دراکسید تیتانیوم و همچناین تحقیار  Qinghuaو
 )2008 Zhujumرو گیاه چاا باا اساتفاده از منگناز
اشاااره کاارد .مااالون د -آلدهیااد یکاای از محصااوزت
پراکسیداس ایون لیپی اد اساات کااه بااه عنااوان شاااخص
آساایبهااا اکساایداتیو در نظااار گرفتااه ماایشاااود
 .(Monni et al.,2000پراکسیداسیون لیپیادها تاأثیرات
منربی بر رو غشاء سلول و ساختار غشاء دارد .اکسایژن
ها فعال میتوانند با اسیدها چرب غیر اشباع واکانش
نشان دهند که باعث پراکسیداسایون لیپیادها ضارور
در غشاء سلول و انادامکهاا مایگردناد .پراکسیداسایون
لیپید با استرسها اکسایداتیو مارتبط باوده و شاامل
شکسته شدن تمامیت غشااها بیولاوژیکی ،عملکارد و
ساااختار اساات کااه باعااث افاازایش نفوذپااذیر غشااا
پالسمایی میشود که نشت یاون  K+و ساایر محلاولهاا
مثل قندها محلول را در پی داشاته و نهایتااً منجار باه
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سلولی میگردد .)Poorakbar, 2012

بهطورکلی با افزایش میزان نانوذرات ساولفید کاادمیم
تا  20میلیگرم بر لیتر ،مقدار پرولین و قنادها محلاول
در هر دو گونۀ لیلکی و اکاالیپتوس باه طاور معنایدار
افزایش یافت .نظر به اهمیت آلودگیها ناانوتکنولوژ و
عااوارا آن باار رو انسااان و محاایط زیساات بررساای
گونهها مقاوم به آلودگیهاا ناشای از ایان تکنولاوژ
ضرور است .طبر شرایط این آزماایش ،گیااه لیلکای در
مناطر آلوده به نانوذرۀ سولفیدکادمیم بارا فضاا سابز
مناسبتر است اما تحقیقات بیشتر بر رو گیاهان باال از
این گونه ززم اسات .از طرفای گیااه اکاالیپتوس مناساب
کاشت در خاکهاا آلاوده باه ناانوذرۀ ساولفید کاادمیم
نیست .بنابراین پیشنهاد میشود از این گونه بارا ایجااد
فضا سبز در این مناطر استفاده نشود .همچنین بررسی
سایر فاکتورها از مله نشاسته و آنازیمهاا مایتواناد باه
تکمیل نتایج این پژوهش کمک کند.
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