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چکیده
،) میلیگرم بر لیتر80  و40 ،20 ،10 ،5 ،2/5 ،بهمنظور بررسی پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه تحت غلظتهای مختلف نانوذره نقره (صفر
، رنگیزههای فتوسنتزی، صفات رشدی. انجام شد1397 آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار در گلخانه دانشگاه شاهد در سال
 ترکیبات فنلی و پارامترهای تبادالت گازی و فلورسانس دستگاه فتوسنتزی در، قندهای محلول و نامحلول، گالیسین بتائین، محتوای پرولین،آنتوسیانین
 میلیگرم بر لیتر) بهطور معنیداری از80  و40 ،20(  نتایج نشان داد که تیمار نانوذره نقره در غلظتهای باال.پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفتند
، درحالیکه تیمار نانوذره نقره محتوای کاروتنوئیدها، شدb  وa تولید زیستتوده و رشد ریشه و ساقه ممانعت کرد و باعث کاهش رنگیزههای کلروفیل
، نسبت فتوسنتز، با افزایش غلظت نانوذره نقره. آنتوسیانین و ترکیبات فنلی را نسبت به شاهد افزایش داد، قندهای محلول، گالیسین بتائین،پرولین
II ضریب خاموشی فتوشیمیایی و عملکرد کوانتومی مؤثر فتوشیمیایی فتوسیستم،II ماکسیمم عملکرد کوانتومی فتوسیستم، هدایت روزنهای،نسبت تعرق
 نشان داد غلظتهای باالی نانوذره نقره باعث ممانعت انتقال انرژی از کمپلکس دریافتکننده نور به مرکزa  بررسی فلورسانس کلروفیل.کاهش یافت
 نتایج کلی نشان داد که تیمار با نانوذره نقره. شدII و غیرفعالشدن مرکز واکنش فتوسیستمII تخریب کمپلکس تجزیهکننده آب در فتوسیستم،واکنش
. تولید زیستتوده گیاه سیاهدانه شد،باعث القای مکانیسم بازدارندگی بر فرایند فتوسنتز و در نتیجه
. نانوذره نقره، گالیسین بتائین،  فلورسانس کلروفیل، پرولین:کلیدواژهها
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Abstract

In order to investigate the physiological responses of black cumin seed (Nigella sativa L.) under different concentrations of silver nanoparticles (0,
2.5, 5, 10, 20, 40, and 80 mg/L AgNPs), a completely randomized design experiment is conducted with 5 replications in the greenhouse of Shahed
University in 2018. In the present study, growth traits, photosynthetic pigments, anthocyanins, proline content, glycine betaine, soluble and insoluble
sugars, phenolic compounds and gas exchange, and fluorescence parameters of the photosynthetic apparatus are investigated. The results show that the
AgNPs treatments significantly inhibit biomass production and the growth of root and shoot, decreasing the contents of chlorophyll a and b at high
concentrations (20, 40 and 80 mg/L), while the AgNPs treatments increase the content of carotenoids, proline, glycine betaine, soluble sugars,
anthocyanins, and phenolic compounds, compared to the control. By increasing the concentration of AgNPs, photosynthetic rate, transpiration rate,
stomatal conductance, the maximal quantum yield of PSII photochemistry, photochemical quenching coefficient, and effective quantum yield of PSII
photochemistry decline. Measurement of ﬂuorescence show strong evidence of inhibitory effects on energy transfer from light harvesting complexes
to reaction centers, the deterioration of the PSII water splitting system and the inactivation of PSII reaction centers at high concentrations of AgNPs. In
conclusion, the results demonstrate that AgNPs induce an inhibitory mechanism on photosynthetic processes and biomass of black seed plants.
Keywords: Chlorophyll fluorescence, glycine betaine, proline, silver nanoparticle.
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* نویسنده مسئول

سارا بنی ابراهیم ،لیال پیشکار ،علیرضا ایرانبخش ،داریوش طالعی ،گیتی برزین

 .1مقدمه

اندازههای متفاوتی ایجاد شود که ویژگیهای سمی متفاوتی

امروزه فناوری نانو باعث عرضه تعداد زیادی از محصوالت

دارند .در واقع ،نانوذرات نقره با اندازه کوچکتر ،بهخاطر

نانو شده است که نانوذرات نقره یکی از گستردهترین

افزایش در انتقال آنها در سیستم زیستی ،سمیت باالتری

محصوالت مصرفی هستند .نانوذرات نقره بهخاطر

نسبت به نانوذرات با اندازه بزرگتر دارند (

Zhang et al.,

فعالیتهای ضدباکتری و ضدقارچی در صنعت داروسازی

 .)2013; Keet al., 2019همبستگی بین سطح سمیت و

مفید هستند و بهعنوان ترکیبات فعال ،در تولید مواد شویندهها

سطح تماس نانوذرات نقره وجود دارد ،بهطوریکه نانوذرات

نیز استفاده زیادی از آنها میشود ( .)Pal et al., 2007مقدار

نقره با نسبت سطح به حجم باال (اندازه کوچکتر) میانکنش

زیادی از نانوذرات مانند نانوذره نقره میتواند جذب سطح

فعال قویتری با بخشهای مختلف سلولی و داخل سلولی

ذرات خاک شود و بهراحتی با جریانات آب سطحی در

برقرار میکنند (.)Lajayera et al., 2017

خاک جابهجا شده و در دسترس گیاهان قرار بگیرد .گزارش

در مطالعات قبلی گزارش شده است که نانوذرات نقره

شده است که غلظتهای محیطی نانوذرات نقره در آبهای

با قطر کمتر از  100نانومتر تأثیر منفی بر رشد گیاهان

سطحی میتواند به بیش از یک میلیگرم در لیتر برسد

 Alliumcepaو  Arabidopsis thalianaدارند ( Ma et al.,

( .)Boxall et al., 2007تحت این شرایط ،بسیاری از گیاهان

 .)2010; Kumari et al., 2009مطالعات نشان داده است

ممکن است تحت سمیت نانوذره نقره قرار بگیرند که

که نانوذرات نقره با ایجاد یون نقره در داخل سلول باعث

میتواند باعث اثرات منفی روی فتوسنتز و دیگر فرایندهای

تولید انواع رادیکالهای آزاد میشوند که با ایجاد تنش

متابولیکی مهم مربوط به رشد گیاه شود .مطالعات فراوانی در

اکسیداتیو از فرایندهای حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز و

مورد اثرات سمی نانوذره نقره بر گونهها مختلف گیاهی و

تنفس ممانعت میکند ( .)Tripathi et al., 2017با

جانوری انجام شده است ،اما با اینحال ،مکانیسم دقیق

اینحال ،بررسی مطالعات انجامشده نشان داد که دلیل

سمیت نانوذره نقره بر جنبههای مختلف زیستی بهطور دقیق

اصلی اثرات سمی نانوذرات نقره مشخص نیست که آیا

( Ma

بهخاطر ایجاد نقره یونی میباشد یا اینکه بهخاطر

شناسایی نشده است و نیازمند بررسی بیشتر میباشد
.)et al., 2010; Oukarroum et al., 2012

ویژگیهای ذاتی نانوذره نقره میباشد .اما گزارش شده

برخی از مطالعات نشان داده است که نانوذره نقره تأثیر

است که با افزایش نانوذره نقره در گیاهان ،طول ریشه و

منفی بر فرایند فتوسنتز در موجودات فتوسنتزکننده دارد که

میزان زیستتوده گیاهان کاهش مییابد که نشاندهنده

میتواند باعث کاهش رشد و عملکرد آنها شود ( Hatami et

تشدید سمیت است (.)Yin et al., 2011

 .)al., 2016; Navarro et al., 2008گزارش شده است که

در مطالعهای گزارش شده است که میانکنش نانوذرات

اثرات منفی نانوذره نقره 10 ،برابر بیشتر از غلظت مشابه فرم

با گیاهان اثرات متفاوتی بر جوانهزنی ،رشد ریشه گیاه دارد

یونی نقره میباشد که نشاندهنده سمیت باالی فرم نانوذرات

که این پاسخ به خصوصیات و غلظت نانوذره و همچنین

( Yang et

گونه گیاهی بستگی دارد ( .)Lin & Xing 2007یکی از

 .)al., 2019گزارش شده است که اثرات سمی نانوذره نقره

اثرات منفی سمیت نانوذرات ،اثر بازدارندگی فرایندهای

به گونه گیاهی و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نانوذره

فتوسنتزی است که باعث کاهش رشد گیاه میشود ( Dewez

بستگی دارد ( .)Zhang et al., 2013نانوذره نقره میتواند در

 .)et al., 2007تغییر در فعالیت فتوسنتز بر سنتز  ATPو

فلزات سنگین نسبت به فرم یونی آنها میباشد
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ارزیابی واکنشهای رشدی ،خصوصیات بیوشیمیایی ،ظرفیت تبادالت گازی و عملکرد فتوسیستم IIگیاه سیاهدانه تحت تیمار نانوذره نقره

 NADPHتأثیر میگذارد که باعث برهمزدن واکنشهای

نانوذره نقره ،مقدارهای مشخص نانوذره نقره در آب دو

بیوشیمیایی و فرایندهای فیزیولوژیکی و در نهایت کاهش

بار تقطیر با استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک بهمدت 30

رشد گیاه میشود .بنابراین ،تغییر رشد سلولی تحت سمیت

دقیقه حل شد .خصوصیات نانوذره نقره با استفاده از

نانوذرات میتواند بهخاطر تغییر در فعالیت فتوسیستم IIباشد

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMموردبررسی قرار

که بهصورت انتشار متفاوت فلورسنس کلروفیل نشان داده

گرفت (جدول .)1

میشود ( .)Gerst et al., 1994اندازهگیری فلورسانس،
بهعنوان نشانهای از فتوشیمیایی اولیه فتوسیستم IIو فعالیت

جدول  .1مشخصات نانوذره نقره
نانوذره نقره ()g/m2

نسبت سطح به حجم

روش غیرتخریبی ،سریع و کارآمد برای مطالعه فعالیت

22-18

فتوسنتز گیاهان تحت تنشهای محیطی استفاده میشود

مورفولوژی ذرات

AgNPs

کروی

خلوص()%

ایجاد کند .اندازهگیریهای فلورسنس کلروفیل بهعنوان یک

نقره

()nm

نانوذرات بر دستگاه فتوسنتزی و در نتیجه اسیمیالسیون کربن

نانوذره

متوسط قطر ذرات

انتقال الکترون ،میتواند اطالعات ارزشمندی از تأثیر سمیت

99

(.)Salvatori et al., 2014
گیاه سیاهدانه با نام علمی  Nigella sativa L.از خانواده
آالله ،گیاهی است دولپه ،علفی ،یکساله و بومی غرب آسیا
که در بیشتر نواحی اروپا ،آسیا و ایران میروید .در ایران،
این گیاه بهویژه در اراک و اصفهان به فراوانی میروید و از
دانههای آن بهعنوان ادویه استفاده میشود .به دلیل داشتن
مادهای موسوم یه تیموکینون ،این گیاه دارای اثر ضدتشنجی
است ( .)Matthaus & Ozcan, 2011در این مطالعه ،تأثیر
غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر رشد و زیستتوده،
رنگیزههای فتوسنتزی ،آنتوسیانین ،ترکیبات اسمولیت،
ترکیبات فنولی ،پارامترهای تبادل گازی و فلورسانس
کلروفیل گیاه سیاهدانه موردبررسی قرار گرفت تا تأثیر سمیت
نانوذره نقره بر دستگاه فتوسنتزی و میزان اسیمیالسیون کربن
موردبررسی قرار گیرد.

 .2 .2کشت گیاه و اعمال تیمار

بذر گیاه سیاهدانه رقم پاکوتاه از شرکت پاکان بذر اصفهان
خریداری شد .بذور گیاه بعد از استریلشدن ،در
ظرفهایی حاوی پیتموس و پرلت استریل جوانهدار
شدند .بعد از جوانهزدن ،گیاهچههای  10روزه یکدست
به گلدانهای پالستیکی با قطر دهانه  14سانتیمتر و
ارتفاع  20سانتیمتر حاوی ماسه ( 10گیاهچه در هر
گلدان) منتقل شدند .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی
با هفت تیمار و پنج تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات
گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در دمای روز/شب 18/25
درجه سلسیوس ،مدت روشنایی  14ساعت با شدت نور
 400وات بر مترمربع و رطوبت نسبی  65±5درصد انجام
شد .گیاهچهها تا مرحله  25روزه با فاصله زمانی سه روز
در میان با محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند .در مرحله

 .2مواد و روشها

 25روزه ( 15روز بعد از انتقال به گلدان) گیاهچهها با

 .1 .2تهیه و آمادهسازی نانوذره نقره

هفت غلظت مختلف نانوذره نقره (صفر،20 ،10 ،5 ،2/5 ،

از نانوذره نقره شرکت آمریکایی  US-NANOبرای این

 40و  80میلیگرم بر لیتر) بهمدت چهار هفته بهصورت

پژوهش استفاده شد .بهمنظور تهیه غلظتهای مختلف

متوالی با فاصله زمانی یک روز در میان تیمارشدند .در این
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مدت گیاهان هر سه روز در میان با محلول غذایی هوگلند

شد .پرولین با قرائت جذب واکنش نینهیدرین در طول

 1/2آبیاری شدند .بعد از چهار هفته ،نمونهبرداری انجام شد

موج  520نانومتر طبق روش  )1973( Bates et al.محاسبه

و نمونهها در فریزر  -80درجه سلسیوس برای انجام

شد .محتوای گالیسین بتائین برگ مطابق روش

Grieve

اندازهگیریهای بیوشیمیایی نگهداری شدند .طول ریشه بعد

&  )1983( Grattanاندازهگیری شد .جذب نمونهها در

از خارجکردن ریشه از خاک با خطکش اندازهگیری شد.

طول موج  365نانومتر قرائت شد و محتوای گالیسین

وزن خشک نمونهها بعد از خشکشدن در دمای  75درجه

بتائین بر اساس میلیگرم بر گرم وزن خشک بیان شد.
محتوای قندهای محلول با استفاده از روش اسید

سلسیوس بهمدت  48ساعت ثبت شدند.

فنلسولفوریک  )1978( Kochertو قرائت جذب در طول
 .3 .2رنگیزههای فتوسنتزی و آنتوسیانین

موج  485نانومتر اندازهگیری شد .مقدار نشاسته برگ با

برای اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی ،مقدار  0/3گرم

استفاده از روش  )1950( McCready et al.اندازهگیری

برگ تازه توزین و در هاون با سه میلیلیتر استون 80

شد و میزان جذب محلول در طول موج  620نانومتر

درصد بهخوبی ساییده و سپس در  10000دور بهمدت 10

خوانده شد.

دقیقه سانتریفیوژ (مدل بکمن کولتر ،ساخت آلمان) شدند.

از روش  )2014( Pyrzynska & Pękalبرای اندازهگیری

جذب محلول رویی در طول موجهای ،645 ،537 ،470

فالونوئید استفاده شد .در این روش با آلومینیوم کلرید و

 647و  663نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

روش رنگسنجی میزان فالونوئید اندازهگیری شد .برای این

( )Perkin Elmer Lambda25; UV/VS, USAاندازهگیری

منظور 0/1 ،گرم برگ با پنج میلیلیتر متانول  80درصد

شد و محتوای رنگیزههای فتوسنتزی و آنتوسیانین

هموژن شد و سپس بعد از سانتریفیوژ در  8000دور بر دقیقه

Gamon

به میزان  20دقیقه یک میلیلیتر از محلول رویی با 4/4

بهترتیب مطابق روش  )1987( Lichtenthalerو

 )2002(& Simsبراساس فرمولهای زیر محاسبه شد.
v

w ×1000
v

×Chla (mg/g FW) = 12.25 A663 – 2.79 A645

w ×1000
v

×Chlb (mg/g FW) = 21.5 A645 – 5.1 A663

میلیلیتر آب مقطر رقیق شد .در مرحله بعد 300 ،میکرولیتر
سدیمنیتریت  10درصد 300 ،میکرولیتر آلومینیومکلرید 5
درصد و  4میلیلیتر هیدروکسید  1نرمال به محلول اضافه و

×Chla+b (mg/g FW) = 7.15 A663 – 18.71 A645
w ×1000
C x + c (mg/g FW) = (1000 A470 – 1.82 Chla – 85.02
v
× Chlb)/198
w ×1000
Antho = 0.08173 A537– 0.0069 A647 – 0.002228
v
×A663

سنجش فنل کل با معرف فولین -سیوکالتو و روش

در این معادالت A ،میزان جذب در طول موجهای

 )1999( Singleton et al.انجام شد 0/1 .گرم از بافت

w

برگ در دو میلیلیتر متانول  80درصد هموژن شد و در

شدت جذب در طول موج  210نانومتر خوانده شد .از
کوئرستین برای رسم نمودار استاندارد استفاده شد.

w ×1000

موردنظر v ،حجم نهایی عصاره در استون  80درصد،
وزن تر بافت برای عصارهگیری برحسب گرم میباشد.

بن ماری در دمای  70درجه سلسیوس بهمدت  15دقیقه
قرار گرفت .بعد از سانتریفیوژ بهمدت  15دقیقه با 5000

 .4 .2پرولین ،گالیسین بتائین ،قندها محلول ،نشاسته،

دور در دقیقه ،به یک میلیلیتر محلول متانولی رویی1/8 ،

فالونوئید و فنل کل

میلیلیتر آب مقطر و  0/2میلیلیتر معرف فولین اضافه و

برای اندازهگیری پرولین آزاد از عصاره الکی برگ استفاده

محلول بهمدت  5دقیقه در دمای  25درجه سلسیوس
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نگهداری شد .سپس یک میلیلیتر سدیم بیکربنات 12

فرکانس نوری برای اندازهگیری  Foو  600 F´oهرتز و برای

درصد به محلول اضافه شد و پس از دو ساعت

 Fmو  20 F´mکیلوهرتز بود .با استفاده از پارامترهای

قرارگرفتن در دمای اتاق ،جذب محلول در طول موج

تعیینشده در برگهای سازگار به تاریکی و روشنایی،

 765نانومتر اندازهگیری شد .از گالیک اسید برای رسم

پارامترهای دیگر فلورسانس با استفاده از معادالت زیر

نمودار استاندارد استفاده شد.

محاسبه شدند:
´NPQ = (Fm-F´m)/F
)qp = (F´m-Fs)/(F´m-F´o
ФPSII = ∆F´/F´m = (F´m-Fs)/ F´m

 .5 .2تبادل گازی و راندمان مصرف آب

صفتهای نسبت فتوسنتز خالص ( ،)Pnهدایت روزنهای
( ،)gsغلظت دیاکسیدکربن زیر روزنه ( )Ciو نسبت
تعرق ( )Eبا دستگاه پرتابل سنجش فلورسانس و تبادل
گازی  )WALZ, Germany( GFS-3000-FLاندازهگیری
شد .راندمان مصرف آب (میکرومول دیاکسیدکربن بر
نانومول آب) طبق فرمول زیر محاسبه شد:
راندمان مصرف

آب (Pn/E = )WUE

 .7 .2تجزیه آماری

این آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار
انجام شد .تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار
( SASنسخه  )9.1و مقایسه میانگین صفات توسط آزمون
حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح پنج درصد انجام
شد و رسم نمودارها با  Excelصورت گرفت.

 .6 .2فلورسانس کلروفیل

 .3نتایج و بحث

پارامترهای فلورسانس کلروفیل از آخرین برگ توسعه یافته

 .1 .3صفات مورفولوژی و رنگیزههای فتوسنتزی

با استفاده از فلوریمتر ()PAM 2500-Walz Germany
صورت گرفت .بدین منظور ،برگها با استفاده از گیرههای
مخصوص برگ ( )2030-B, Walzبهمدت  30دقیقه در
تارکی قرار گرفتند .فلورسانس حداقل ( )Foبا همه مراکز
واکنشی باز فتوسیستم ،IIتوسط نور مدولهشدهای با شدت
پایین ( )0.1 µmol m-2 s-1و فلورسانس حداکثر ( )Fmبا
تابش پالس اشباع نوری ( )8000 µmol m-2 s-1بهمدت یک
ثانیه در برگهای سازگار به تاریکی تعیین شد .در مرحله
بعد ،نور مرئی سفید رنگ ( )685 µmol m-2 s-1بهصورت
متوالی به آن تابیده شد و بعد از آن میزان فلورسانس پایدار
( )Fsثبت و دوباره پالس اشباع نوری اعمال و میزان
فلورسانس حداکثر (´ )Fmدر برگهای سازگار به روشنایی
تعیین شد .سپس پرتو نوری مرئی قطع و با تابش نور قرمز
دور ،فلورسانس حداقل در مرحله روشنایی (´ )Foثبت شد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمار غلظتهای مختلف
نانوذره نقره اثر معنیداری در سطح یک درصد بر صفات
طول ریشه ،ارتفاع اندام هوایی و وزن خشک کل گیاه
سیاهدانه داشت (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد
که افزایش غلظت نانوذره نقره تا  10میلیگرم بر لیتر
باعث افزایش طول ریشه و ارتفاع گیاه نسبت به گیاه
شاهد شد که بیشترین میزان افزایش طول ریشه و ارتفاع
گیاه تحت  10میلیگرم بر لیتر بهترتیب به میزان  9/4و
 4/8درصد مشاهده شد ،درحالیکه افزایش بیشتر غلظت
نانوذره نقره باعث کاهش طول ریشه و ارتفاع اندام هوایی
شد بهطوریکه بیشترین کاهش در غلظت  80میلیگرم
بر لیتر مشاهده شد (جدول  .)3افزایش غلظت نانوذره
نقره تا غلظت  10میلیگرم بر لیتر همچنین باعث افزایش
معنیدار وزن خشک کل گیاه نسبت به شاهد شد ،اما
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افزایش بیشتر نانوذره باعث کاهش نسبت به گیاهان

نشان داد که بیشترین افزایش تحت غلظت  40میلیگرم

شاهد شد و کمترین میزان وزن خشک کل تحت غلظت

بر لیتر مشاهده شد که نشاندهنده کاهش بیشتر کلروفیل

 80میلیگرم بر لیتر به میزان  36/1درصد نسبت به گیاه

 bنسبت به کلروفیل  aمیباشد (جدول  .)3برخالف

شاهد مشاهده شد (جدول .)3

رنگیزههای کلروفیلی ،محتوای کاروتنوئید برگ با افزایش

نانوذرات مانند نانوذره نقره بهخاطر ویژگیهای

غلظت نانوذره نقره افزایش معنیداری نسبت به شاهد

فیزیکی و شیمیایی آنها شامل تواناییهای کاتالیزوری

داشت و کمترین و بیشترین میزان کاروتنوئید بهترتیب

باال ،نسبت سطح به حجم باال و همچنین توانایی تبادل

در شاهد و غلظت  80میلیگرم بر لیتر نانوذره نقره

الکترون ،بهطور گسترده در سیستمهای کشاورزی

مشاهده شد (جدول .)3

مورداستفاده قرار میگیرند .اثر بازدارندگی غلظتهای باال

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی یکی از پارامترهای

نانوذره نقره در ( 40 ،20و  80میلیگرم بر لیتر) بر رشد و

مهمی است که میتواند نشاندهنده میزان فتوسنتز و

تولید زیستتوده گیاه سیاهدانه مطابق نتایج بهدستآمده

شرایط رشدی گیاه باشد (.)Ghorbani et al., 2018b

توسط  )2014( Thuesombat et al.روی گیاه برنج و

کاهش محتوای کلروفیل در گیاه سیاهدانه مطابق نتایج

 )2013( Geisler-Lee et al.روی گیاه آرابیدوپسیس

بهدستآمده توسط  )2012( Jiang et al.روی

Spirodela

میباشد )2015( Hsiao et al. .نشان دادند که نانوذره نقره

 polyrhizaو  )2010( Ma et al.روی گیاه  A. thalianaو

باعث رهاسازی یون نقره و القای سمیت در داخل سلول

 )2012( Oukarroum et al.روی جلبک سبز میباشد.

Zuverza-Mena et al.

 )2010( Ma et al.نشان دادند که کاهش محتوای

( )2016نشان دادند که یون نقره از طریق کاهش جذب

کلروفیل میتواند حاصل از پراکسیداسیون لیپید غشاهای

میشود .در گزارش دیگری،

عناصر ماکرو و میکرو باعث کاهش رشد گیاه

میشود.

کلروپالست ناشی از تنش اکسیداتیو تحت غلظتهای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظتهای مختلف

باالی نانوذره نقره باشد .بنابراین ،کاهش رنگیزههای

نانوذره نقره بر رنگیزههای فتوسنتزی در سطح یک درصد

کلروفیلی تحت تیمار نانوذره نقره میتواند نشاندهنده اثر

معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد

سمیت نانوذره نقره بر گیاه سیاهدانه باشد .نتایج همچنین

که اعمال تیمار بیش از  5میلیگرم نانوذره نقره باعث

نشان داد که محتوای کاروتنوئید با افزایش غلظت نانوذره

کاهش محتوای کلروفیل  aبرگ نسبت به شاهد شد و

نقره افزایش معنیداری یافت که مطابق نتایج بهدستآمده

کمترین میزان کلروفیل  aتحت غلظت  80میلیگرم بر

 )2012( Salama & Hediatروی گیاه لوبیا و ذرت

لیتر نانوذره نقره ثبت شد (جدول  .)3روند کاهشی در

میباشد )2012( Lim et al. .در گزارشی بیان داشتند

محتوای کلروفیل  bو کلروفیل کل با افزایش غلظت

تحت شرایط

تنشزا ،بیوسنتز آبسیزیکاسید از

نانوذره نقره مشاهده شد و بیشترین کاهش تحت غلظت

کاروتنوئیدها از طریق مسیر موالونیک اسید افزایش

 80میلیگرم بر لیتر در کلروفیل  bو کلروفیل کل بهترتیب

مییابد ،که میتواند باعث افزایش تحمل گیاه به شرایط

به میزان  62/1و  52/3درصد نسبت به تیمار شاهد

تنشزا شود .بنابراین ،تجمع کاروتنوئیدها در گیاه سیاهدانه

مشاهده شد (جدول  .)3نسبت کلروفیل  aبه  bبا افزایش

تحت سمیت نانوذره نقره میتواند ناشی از القای مسیر

غلظت نانوذره نقره افزایش معنیداری نسبت به شاهد

موالونیکاسید برای سنتز هورمون آبسیزیکاسید باشد.
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جدول  .2تجزیه واریانس تأثیر نانوذره نقره بر صفات مورفولوژیکی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه سیاهدانه
درجه

طول

طول

وزن

آزادی

ریشه

ساقه

خشک کل

تیمار

6

**3/9

**66

**0/4

**0/14

خطا

14

0/05

1/2

0/006

0/002

0/0004

3/5

5/1

4/6

5/5

4/7

منابع تغییر

ضریب تغییرات ()%

کلروفیل

a

کلروفیل
کل

نسبت کلروفیل
a/b

کاروتنوئید

**0/08

**0/4

**0/5

**0/07

0/003

0/04

0/0004

4/4

9

3/7

کلروفیل

b

** معنیداری در سطح یک درصد.

جدول  .3مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر صفات مورفولوژیکی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه سیاهدانه بر اساس
میانگین سه بوته در هر گلدان
تیمار نانوذرهنقره

طول ریشه

طول اندامهوایی

وزن خشککل

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

()mg/L

()cm

()cm

()g

()mg/gFW

()mg/g FW

()mg/g FW

a/b

کنترل (بدون نانوذره)

7/38 b

24/43 a

1/83 c

0/98 b

0/58 a

1/55 a

1/71 c

0/364 d

7/36 b

24/73 a

1/84 c

0/98 b

0/6 a

1/58 a

1/65 c

0/385 d

()-0/3

()+1/2

()+0/6

-

()+3/5

()+1/9

()-3/5

()+5/8

7/54 b

25/2 a

2/04 b

1/08 a

0/56 a

1/65 a

1/92 c

0/375 d

()+2/2

()+3/2

()+11/5

()+10/2

()-3/5

()+6/5

()+12/3

()+3

8/07 a

25/6 a

2/2 a

0/95 b

0/4 b

1/35 b

2/36 b

0/479 c

()+9/4

()+4/8

()+20/2

()-3/1

()-31

()-12/9

()+38

()+31/6

6/82 c

21/87 b

1/57 d

0/77 c

0/32 c

1/08 c

2/43 ab

0/608 b

()-7/6

()-10/5

()-14/2

()-21/4

()-44/8

()-30/3

()+42/1

()+67

5/34 d

16/6 c

1/4 e

0/62 d

0/23 d

0/84 d

2/74 a

0/69 a

()-27/6

()-32

()-23/5

()-36/7

()-60/3

()-45/8

()+60/2

()+89/6

5/09 d

13/77 d

1/17 f

0/51 e

0/22 d

0/74 e

2/31 b

0/715 a

()-31

()-43/6

()-36/1

()-48

()-62/1

()-52/3

()+35/1

()+96/4

2/5
5
10
20
40
80

نسبتکلروفیل

کاروتنوئید
()mg/g FW

برای هر صفت در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDتفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند .اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد افزایش
( )+و کاهش ( )-نسبت به شاهد است.

 .2 .3آنتوسیانین ،پرولین ،گالیسین بتائین ،قندهای

شد و بیشترین افزایش تحت غلظت  20میلیگرم بر لیتر

محلول و نامحلول

به میزان  44/6درصد نسبت به شاهد ثبت شد ،اما افزایش

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظتهای مختلف
نانوذره نقره تأثیر معنیداری در سطح یک درصد بر
آنتوسیانین ،پرولین ،گالیسین بتائین ،قندهای محلول و
نشاسته داشته است (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین
نشان داد که افزایش غلظت نانوذره نقره تا غلظت 20
میلیگرم بر لیتر باعث افزایش آنتوسیانین نسبت به شاهد

بیشتر نانوذره نقره باعث کاهش آنتوسیانین نسبت به
غلظت  20میلیگرم بر لیتر شد (شکل  .)1افزایش غلظت
نانوذره نقره همچنین باعث روند افزایش در محتوای
پرولین و گالیسین بتائین برگ گیاه سیاهدانه شد،
بهطوریکه بیشترین محتوای پرولین و گالیسین بتائین
تحت غلظت  40و  80میلیگرم بر لیتر نانوذره نقره

دوره   23شماره   4زمستان 1400

 861

سارا بنی ابراهیم ،لیال پیشکار ،علیرضا ایرانبخش ،داریوش طالعی ،گیتی برزین

اندازهگیری شد (شکل  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد

سمیت نقره بر آنزیمهای سنتزکننده آنتوسیانینها باشد.

تیمار نانوذره نقره تا غلظت  5میلیگرم بر لیتر تأثیر

تجمع پرولین آزاد در گیاهان مختلف در پاسخ به

معنیداری بر قندهای محلول برگ نداشته است ،اما

تنشهای محیطی مانند فلزات سنگین و تنشهای

افزایش بیشتر غلظت نانوذره نقره باعث افزایش

اکسیداتیو گزارش شده است (.)Gerami et al., 2018

معنیداری قندهای محلول شد ،بهطوریکه بیشترین

پرولین و گالیسین بتائین میتوانند بهعنوان یک اسمولیت

میزان افزایش تحت غلظت  80میلیگرم بر لیتر نانوذره

سازگار ،خنثیکننده رادیکالهای آزاد ،کالتکننده فلزات،

نقره مشاهده شد (شکل  .)3-Aمقایسه میانگین نشاسته

ثبات مارکرومولکولها و منبعی از نیتروژن و کربن

نشان داد افزایش غلظت نانوذره نقره (بیش از  10میلیگرم

احیاشده در گیاه عمل کنند (.)Ben Rejeb et al., 2014

بر لیتر) میزان نشاسته کاهش معنیداری نسبت به شاهد

بنابراین ،افزایش تجمع پرولین و گالیسین بتائین تحت

نشان داد که افزایش بیشتر نانوذره نقره باعث کاهش

غلظتهای باالی نانوذره نقره ممکن است به تثبیت

بیشتر نشاسته شد ،بهطوریکه بیشترین میزان کاهش

ساختارهای داخل سلولی و تغییرات اسمزی در سیتوزول

تحت غلظت  80میلیگرم بر لیتر به میزان  41/2درصد

سلول کمک کنند .نتایج مشابهی توسط

Bano & Khan

نسبت به شاهد اندازهگیری شد (شکل  .)3-Bتجمع

( )2016از تأثیر نانوذره نقره بر گیاه گوجهفرنگی مشاهده

ترکیبات اسمولیت مانند پرولین ،گالیسین بتائین و

شده است .عالوه بر این ،کاربرد نانوذره نقره باعث

قندهای محلول یکی از استراتژیهای مهم گیاهان برای

افزایش قندهای محلول و کاهش میزان نشاسته نسبت به

( Ghorbani et al.,

شاهد شد که میتواند نتیجه القای تنش توسط نانوذره

 .)2018aافزایش محتوای آنتوسیانین ،پرولین و گالیسین

نقره باشد .افزایش قندهای محلول و کاهش میزان نشاسته

بتائین گیاه سیاهدانه تحت تیمار نانوذره نقره نشاندهنده اثر

تحت تیمار نانوذره مطابق نتایج بهدستآمده توسط

Rico

سمیت و القای شرایط تنشزا توسط نانوذره نقره میباشد.

 )2013( et al.و  )2019( Jahani et al.میباشد.

سازگاری با شرایط استرسزا میباشد

افزایش آنتوسیانینها تا غلظت  20میلیگرم بر لیتر نانوذره
نقره مشابه نتایج بهدستآمده از تأثیر نانوذره بر گیاه

 .3 .3محتوای فالونوئید و فنل کل

آرابیدوپسیس میباشد ( .)Qian et al., 2013آنتوسیانین

تجزیه واریانس نشان داد که تیمار نانوذره نقره بر محتوای

فالونوئیدهایی هستند که در واکوئل قرار داشته و در پاسخ

فالونوئید و فنل کل در سطح یک درصد معنیدار بود

Guoet al.,

(جدول  .)4محتوای فنل کل روند افزایشی با افزایش غلظت

 .)2014آنتوسیانینها میتوانند بهعنوان آنتیاکسیدانهای

نانوذره نقره نشان داد ،بهطوریکه بیشترین میزان فنل کل

غیرآنزیمی از سلولها در مقابل تنش اکسیداتیو با

تحت غلظت  40میلیگرم بر لیتر نانوذره نقره به میزان 106

کنند.

درصد نسبت به شاهد مشاهده شد (شکل  .)4-Aمقایسه

آنتوسیانینها همچنین بهعنوان کالتکننده فلزات سنگین

میانگین محتوای فالونوئید نیز نشان داد که با افزایش غلظت

نیز عمل میکنند ( .)Carocho & Ferreira, 2013با

نانوذره نقره روند افزایشی در محتوای فالونوئید مشاهده شد

اینحال ،کاهش محتوای آنتوسیانین در غلظتهای باالتر

و بیشترین میزان فالونوئید تحت غلظتهای  40و 80

از  20میلیگرم بر لیتر نانوذره نقره میتواند ناشی از تأثیر

میلیگرم بر لیتر نانوذره نقره مشاهده شد (شکل .)4-B

گیاهان به تنشهای مختلف نقش دارند (

خنثیسازی

انواع

اکسیژن

فعال محافظت
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جدول  .4تجزیه واریانس تأثیر نانوذره نقره بر صفات آنتوسیانین ،پرولین ،گالیسین بتائین ،قندهای محلول ،نشاسته ،فالونوئید و فنل
کل گیاه سیاهدانه
درجه آزادی

منابع تغییر
تیمار

6

خطا

14

آنتوسیانین
**

پرولین
**

0/3

گالیسین بتائین
**

87

قندهای محلول
**

0/2

نشاسته
**

61

24

فالونوئید
**

17

فنل کل
**

0/02

0/09

0/0008

0/2

0/16

0/06

0/1

6

3/8

3/6

3/1

3/1

4/1

3/8

ضریب تغییرات ()%
** معنیداری در سطح یک درصد.

ab

25

bc

cd

de

e

25

00

e

20
15
10
05
00

40 0

50

10 0

20 0

)Ag Nanoparticles (mg/L

آنتوسیانین (میلی گر بر گر وزن تر)

30

a

80 0

27

شکل  .1مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر محتوای آنتوسیانین برگ گیاه سیاهدانه.
میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

80 0

40 0

a

a

80 0

40 0

b
c
d

20 0

50

10 0

)Ag Nanoparticles (mg/L

e

e

25

00

پرولین ( میکرومول بر گر وزن تر)

a

a

16
14
12
10
8
6
4
2
0

)A

12
b

10
d

d

d

25

00

خشک)

c

08

06
04
02
00

20 0

10 0

50

)Ag Nanoparticles (mg/L

گالیسین بتائین (میلی گر بر گر وزن

14

)B

شکل  .2مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر محتوای پرولین ( )Aوگالیسین بتائین ( )Bبرگ گیاه سیاهدانه.
میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداری بایکدیگر ندارند.
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80 0

40 0

d

d

80 0

40 0

21

b

18

15

c

خشک)

d

d

d

50

25

00

12
9
6

3
0
20 0

10 0

)Ag Nanoparticles (mg/L

)A
a

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

a

نشاسته ( میلی گر بر گر وزن خشک)

a
b
c

20 0

10 0

قندهای محلول (میلی گر بر گر وزن

a

a

24

50

)Ag Nanoparticles (mg/L

00

25

)B

شکل  .3مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر محتوای قندهای محلول ( )Aو نشاسته ( )Bبرگ گیاه سیاهدانه.
میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداری با یکدیگرندارند.

b

10
c
d

d

d

50

25

00

8

خشک)

80 0

40 0

12

6

4
2
0

b
c
d

20 0
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50

)Ag Nanoparticles (mg/L

e

e

25
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

وزن خشک)

80 0

40 0

)A

فالونوئید (میلی گر کوئرستین بر گر

a

a

20 0

10 0

)Ag Nanoparticles (mg/L

فنل (میلی گر گالیک اسید بر گر وزن

a

a

14

)B

شکل  .4مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر محتوای فنل ( )Aو فالونوئید ( )Bبرگ گیاه سیاهدانه.
میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداری بایکدیگر ندارند.
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نقره نشاندهنده تأثیر مثبت این نانوذره بر ظرفیت

تجمع ترکیبات فنلی مکانیسم دیگر برای اجتناب از

آنتیاکسیدانی گیاه سیاهدانه میباشد.

تغییرات القاشده توسط تنشهای محیطی است .افزایش
در ترکیبات فالونوئید و فنل کل گیاه سیاهدانه تحت
تیمارهای نانوذره نقره مطابق نتایج بهدستآمده توسط

 .4 .3راندمان مصرف آب و تبادل گازی و فلورسانس

 )2015( Bagherzadeh Homaee & Ehsanpourو

کلروفیل

نتایج تجزیه نشان داد که تیمار نانوذره نقره بر راندمان

 )2018( Chung et al.میباشد .ترکیبات فنلی گروه

مصرف آب و صفات تبادل گازی برگ گیاه سیاهدانه تأثیر

بزرگی از متابولیتهای ثانویه هستند که شامل اسیدهای

معنیداری در سطح یک درصد داشته است (جدول .)5

فنل ،فالونوئیدها ،آنتوسیانین ،تانن و مشتقات آنها

مقایسه میانگین راندمان مصرف آب نشان داد که با

میباشند .ترکیبات فنلی بهخاطر گروه هیدروکسیل آزاد در

افزایش غلظت نانوذره نقره تا غلظت  10میلیگرم بر لیتر

ساختارشان بهعنوان ترکیبات آنتیاکسیدان شناخته

تأثیر معنیداری در راندمان مصرف آب ایجاد نشد ،اما

میشوند که فعالیت خنثیسازی رادیکالهای آزاد از خود

افزایش بیشتر غلظت نانوذره نقره باعث افزایش

نشان میدهند ( .)Kowalska et al., 2014بنابراین،

معنیداری در راندمان مصرف آب شد (شکل .)5

افزایش تجمع فالونویئد و فنل کل تحت تیمار نانوذره

جدول  .5تجزیه واریانس تأثیر نانوذره نقره بر صفات تبادالت گازی و فلورسانس کلروفیل گیاه سیاهدانه
درجه

راندمان

gs

pn

E

Ci

تیمار

6

**2107

**20

**3/5

**4725

*0/5

خطا

14

7/4

0/12

0/03

4/3

0/13

0/0004

2

4/8

6 /6

1/8

11/7

3/2

منابع تغییر

آزادی

ضریب تغییرات ()%

Fv/Fm

qp

NPQ

ФPSII

**0/03

**0/04

**0/15

**1/2

0/0003

0/0004

0/02

2/6

2/4

2/4

مصرف آب

** و * معنیداری در سطح یک و پنج درصد.

a
a

10 0

50

25

00

)Ag Nanoparticles (mg/L

شکل  .5مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر راندمان مصرف آ
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راندمان مصرف آ
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b
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مقایسه میانگین صفات تبادالت گازی هم نشان داد
تیمار نانوذره نقره تا غلظت  5میلیگرم بر لیتر تأثیر

میزان خاموشی غیرفتوشیمیایی تحت غلظت 80
میلی گرم بر لیتر نانوذره نقره مشاهده شد (شکل .)7

معنی داری بر هدایت روزنهای ،نسبت تعرق و نسبت

فلورسنس کلروفیل و تبادالت گازی برگ اطالعات

فتوسنتز خالص نداشت اما افزایش بیش تر غلظت نانوذره

مفیدی در مورد مکانیسم های فتوسنتز گیاه تحت شرایط

نقره باعث کاهش معنی داری در هر سه صفت نسبت به

محیطی مختلف ایجاد می کند .در این مطالعه،

شاهد شد بهطوریکه کم ترین میزان هدایت روزنهای،

پارامترهای حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم،II

نسبت تعرق و نسبت فتوسنتز خالص تحت غلظت 80

ضریب خاموشی فتوشیمیایی و عملکرد کوانتومی مؤثر
فتوسیستمII

کاهش

و

خاموشی

میلیگرم بر لیتر نانوذره مشاهده شد (شکل  .)6نتایج

فتوشیمیایی

مربوط به غلظت دیاکسیدکربن زیر روزنهای نیز نشان

غیرفتوشیمیایی تحت تیمار نانوذره نقره افزایش یافتند،

داد تا غلظت  10میلی گرم بر لیتر نانوذره نقره ،تفاوت

که نشان دهنده آسیب به سیستم فتوشیمیایی میباشد.

معنیداری در غلظت دیاکسید کربن زیر روزنهای

ک اهش در حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم IIو

مشاهده نشد ،اما افزایش بیش تر نانوذره نقره باعث

ضریب خاموشی فتوشیمیایی نشان دهنده تغییرات

افزایش معنی دار آن شد بهطوریکه بیشترین میزان

ایجادشده در ساختمان و عملکرد فرایند فتوسنتزی

غلظت دیاکسید کربن زیر روزنهای تحت غلظت 80

می باشد ( ،)Vishwakarma et al., 2017که می تواند

میلی گرم بر لیتر نانوذره به میزان  112درصد نسبت به

باعث کاهش تولید زیست توده در گیاه سیاه دانه تحت

شاهد مشاهده شد (شکل .)6

سمیت نانوذره نقره شود .همراه با کاهش در محتوای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظتهای

کلروفیل و پارامترهای فلورسنس در گیاه سیاه دانه تحت

مختلف نانوذره نقره روی صفات فلورسنس کلروفیل

تیمار نانوذره نقره ،پارامترهای نسبت فتوسنتز خالص،

شامل حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم ،IIخاموشی

نسبت تعرق و هدایت روزنه ای کاهش یافتند ،که

غیرفتوشیمیایی ،ضریب خاموشی فتوشیمیایی و عملکرد

پیشنهاد می کند کاهش در فتوسنتز به خاطر کاهش

کوانتومی مؤثر تبدیل انرژی فتوشیمیایی فتوسیستم IIدر

محتوای کلروفیل و آسیب به سیستم فتوشیمیایی می-

سطح یک درصد معنی دار بوده است (جدول  .)4نتایج

باشد .غلظت دی اکسیدکربن زیر روزنه تحت تیمار

مقایسه میانگین نشان داد که افزایش غلظت نانوذره

نانوذره نقره افزایش یافت ،اگرچه غلظت باالی

نقره باعث روند کاهشی در پارامترهای حداکثر کارایی

دی اکسیدکربن زیر روزنه می تواند برای فتوسنتز مفید

کوانتومی فتوسیستم ، IIضریب خاموشی فتوشیمیایی و

باشد ،اما افزایش تحت شرایط تنش زا مانند غلظت

عملکرد کوانتومی مؤثر تبدیل انرژی فتوشیمیایی

باالی نانوذره نقره می تواند باعث آسیب به دستگاه

فتوسیستم IIنسبت به شاهد شد که بیش ترین کاهش در

فتوسنتزی شود .نتایج به دست آمده از تأثیر تیمار نانوذره

این صفات تحت غلظت  80میی گرم بر لیتر نانوذره

بر پارامترهای فلورسنس و تبادالت گازی مطابق نتایج

نقره مشاهده شد (شکل  .) 7مقایسه میانگین خاموشی

به دست آمده توسط ،)2017( Vishwakarma et al.

غیرفتوشیمیایی نشان داد با افزایش غلظ ت نانوذره نقره

 )2003( Dewez et al.و )2019( Rastogi et al.

روند افزایشی نسبت به شاهد نشان داد که بیش ترین

می باشد.
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شکل  .6مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر هدایت روزنهای ( ،)Aنسبت تعر ( ،)Bنسبت فتوسنتز ( )Cو غلظت
دی اکسیدکربن زیر روزنه ( )Dبرگ گیاه سیاهدانه .میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد
تفاوت معنیداری بایکدیگر ندارند.
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شکل  .7مقایسه میانگین غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر حداک ر کارایی کوانتومی فتوسیستم ،)A( IIضری

خاموشی فتوشیمیایی
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