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Aim: The aim of this study was to investigate the effect of Zinc oxide
nanoparticles on growth and physiological characteristics, rosmarinic acid
production and the expression of key genes in the biosynthetic pathway of this
compound in lemongrass.
Material and Methods: In this study, 30-day-old seedlings of lemongrass
were treated with concentrations of 0, 0.06 and 0.12 mg/l Zinc oxide
nanoparticles, and then growth parameters, photosynthetic pigments, proline,
Glycine betaine, protein, activity of antioxidant enzymes and production of
rosmarinic acid were examined. Also, the expression of key genes in the
rosmarinic acid biosynthetic pathway was examined by real-time PCR.
Results: The results indicate that Zinc oxide nanoparticles treatment increased
chlorophyll photosynthetic pigments, carotenoids and antioxidant activity of
this plant. Also, the highest amount of proline and glycine betaine was
obtained at a concentration of 12 mg/L of this treatment. Zinc oxide
nanoparticles also increased the expression of rosmarinic acid biosynthetic
pathway genes (TAT and 4-Cl) and thus increased this compound.
Conclusion: Based on the results of this study, Zinc oxide nanoparticles can
affect the growth and physiological stages of lemongrass and therefore it can
be used to increase the production of rosmarinic acid.
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اثر نانوذره اکسید روی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی ،میزان تولید رزمارینیکاسید و
بیان ژنهای  TATو  4-Clدر گیاه بادرنجبویه ()Melissa officinalis L.
5
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چکیده
هدف :هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانواکسید روی بر خصوصیات رشدی و فیزیولووییکی ،میوزان تولیود
رزمارینیکاسید و بیان ینهای کلیدی در مسیر بیوسنتزی این ترکیب در گیاه بادرنجبویه است.
مواد و روشها :در این مطالعه ،دانوه رسوتهوای  30روزه بادرنجبویوه بوا ظل وتهوای صوفر 0/06 ،و 0/12
میلیگرم بر لیتر نانوذرهاکسید روی تیمار شدند و سپس پارامترهای رشدی ،میزان رنگیوزههوای فتوسونتزی،
پرولین ،گالیسین بتائین ،پروتئین ،فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی و میزان تولید رزمارینیوکاسوید موورد
بررسی قرار گرفت .همچنین بیان ینهای کلیدی در مسیر بیوسنتزی رزمارینیکاسوید بوا روش Real-time
 PCRبررسی شد.

نتایج :نتایج حاکی از این است که تیمار نانوذره اکسیدروی باعث افزایش رنگیزههای فتوسونتزی کلروفیلوی،
کاروتنوئیدها و فعالیت آنتی اکسیدانتی این گیاه شد .همچنین بیشترین میزان پرولین و گالیسین بتائین نیز
تحت ظل ت  0/12میلیگرم بر لیتر این تیمار بهدست آمد .همچنین نانوذرهاکسید روی باعوث افوزایش بیوان
ینهای مسیر بیوسنتزی رزمارینیکاسید ( TATو  )4-Clو در نتیجه افزایش مقدار این ترکیب شد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این تحقیق نانوذره اکسیدروی میتواند بر مراحو رشودی و فیزیولووییکی گیواه
بادرنجبویه اثر گذاشته و بنابراین میتوان از آن بهمن ور افزایش تولید رزمارینیکاسید استفاده کرد.

 -1مقدمه
ایها است .بیشترین پراکنش این گیاه علفی و
لپه 
جنسهای خانواده نعنا ) (Lamiaceaeو از رده دو 

بادرنجبویه یکی از
عمدهترین ترکیب تشکی دهنده اسانس بادرنجبویه سیترونالل ( 10تا 50

پایا در مناطق مدیترانه و نواحی شمال ایران است.
درصد) است .از ترکیبات دیگر این گیاه میتوان به اسانس (میانگین  0/1درصد با سیترال-یرانی و نرال ،لینالول ،اوینول،
رزمارینیکاسید اشاره کرد ( .)1اسانس آن دارای

سوکسینیکاسید و

سیترونالل ،یرانیول) ،تانن ،رزین ،پلیفنول ،فالونوئید،
متابولیتهای ثانویه و اهمیت بسیاری که در مصارف

خواص ضدمیکروبی ،ضدباکتری و ضدویروسی است .این گیاه بهدلی تولید
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پزشکی ،صنایع آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع ظذایی دارد بسیار مورد توجه است .بیشتر خواص درمانی این گیاه را بهماده
الکتیکاسید

دیهیدروفنی 
کافئیکاسید و  -4 ،3

رزمارینیکاسید یک استر از

میدهند.
رزمارینیکاسید نسبت 

موثره آن یعنی
اسیدآمینههای تیروزین و فنی آالنین،

میشود.
است که در گیاهان از طریق مسیر بیوسنتزی فنی پروپانوئیدی تولید 
کوآلیگاز (4-
کومارات 

تیروزینآمینوترانسفراز ) (TATو -4

سوبستراهای این مسیر بیوسنتزی بوده و آنزیمهای مختلفی ازجمله
) Clدر این مسیر فعالیت دارند (.)2
اندازهای حدود  1تا 100

میشود .این ترکیبات معموال
محرکهای ظیرزیستی بسیار استفاده 

امروزه از نانوذرات بهعنوان
آنها بهسلول بیشتر
نانومتر دارند و بهعلت همین اندازه کوچک ،سطح تماس بیشتری دارند و در نتیجه میزان چسبندگی 
میشود ( .)3کاهش اندازه مواد در حد نانومتر بهدلی افزایش نسبت سطح به حجم
آنها 
است و همین امر باعث افزایش کارایی 
گونهای که ویژگیهایی متفاوت از ترکیبات با ابعاد بزرگتر از نانو ایجاد
آنها شده به 
باعث تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
ساختمانسازی،

صنایعظذایی ،میکروالکترونیک ،نساجی،

میکنند .نانوذرات کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع مختلف ازقبی

متابولیتهای ثانویه صورت گرفته است.

پزشکی و کشاورزی دارند و مطالعات مختلفی برروی اثر این نانوذرات بر سنتز و میزان
محرکها (عوام مختلف فیزیکی و شیمیایی) در گیاهان

تحقیقات مختلفی در گذشته صورت گرفته و ثابت شده است که
میشوند.
متابولیتهای ثانویه 

پاسخهای دفاعی مانند تجمع

پاسخهای مورفولوییک و فیزیولوییک و بهطورکلی

منجر بهبروز
گیاهچههای

مطالعات انجام شده توسط  Aminzadehو همکاران ( )2016نشان داد که محتوای سولفارافان در
 Lepidum drabaتحت تیمار با نانوذرات اکسیدمس و آهن تحت تاثیر قرار گرفته است ( .)4عالوهبرآن تاثیر مثبت نانوذرات
نقره بر تولید مواد موثره در گیاه  Artemisia annuaو  Calendula officinalisثابت شده است ( .)6 ،5افزایش محتوای
رزمارینیکاسید در گیاه اسطوخودوس ) (Lavandula angustifloraتحت تیمار با نانوذرات نقره گزارش

ترکیبات فنلی و
معنیداری در میزان پروتئین مشاهده شد (.)8

شده است ( .)7در بررسی اثر کود آهن و نانوکود آهن در گیاه ریحان ،تفاوت
متابولیتهای ثانویه تحت تاثیر نانوذرات اکسیدتیتانیوم

همچنین در مطالعه دیگری گزارش شده است که در گیاه نخود میزان
در شرایط کشت درون-شیشه افزایش پیدا کرده است ( .)9در تحقیقی دیگر که توسط  Homaeeو  Ehsanporدر گیاه
سیبزمینی انجام شد مشخص شد که تحت تنش نانوذرات نقره میزان کلروفی بهطور قاب توجهی در ظل تهای پایین

افزایش و در سطوح باالتر کاهش یافته است .نانوذرات نقره در ظل ت  100میلیگرم بر لیتر اثر مثبت بر کلروفی  aو محتویات
کلروفی ک در گیاهچه خردل ) (Brassica junceaداشته که با  25و  40درصد افزایش همراه بوده است (.)10
بنابراین باتوجه به کاربردهای بسیار زیاد این گیاه در صنایع مختلف و ارزش دارویی آن ،بهبود کمیت و کیفیت مواد موثره
رزمارینیکاسید امری ضروری است .لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو ظل ت نانوذرهاکسید روی بر

این گیاه مخصوصا
آنتیاکسیدانتی و بیان دو ین کلیدی مسیر بیوسنتزی

متابولیتهای ثانویه ،فعالیت آنزیمهای

شاخص-های رشد ،میزان
میباشد.
رزمارینیکاسید 


 -2مواد و روشها
بذرهای گیاه بادرنجبویه ) (Melisa officinalisدر گلدان حاوی ماسه و پرلیت کاشته شد .گلدانهای حاوی بذرها بهگ خانه
با دمای  25±2درجه سانتیگراد و شرایط دوره روشنایی/تاریکی ( )8/16و شدت روشنایی ( 150-120لوکس) انتقال داده شد.
بعد از  30روز گلدانها با  20میلیلیتر از تیمار نانواکسیدروی (خریداری شده بهصورت پودر از شرکت بازرگانی نوترینو،
میانگین اندازه ذرات  30نانومتر و خلوص  99/9درصد) با ظل تهای ( 0/06 ،0و  0/12میلیگرم بر لیتر) بهطور هفتگی و برای
سه هفته اسپری شدند .این پژوهش بهصورت فاکتوری در قالب طرح کامال

تصادفی با سه تکرار انجام شد.
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ناحیهی یقه تا نوک ریشه

نمونههای شاهد و تیمار ،طول ریشه از

سنجش پارامترهای رشدی :پس از هر مرحله برداشت
اندازهگیری وزن تر اندام هوایی و وزن تر

اندازهگیری شد.

و طول ساقه از ناحیه یقه تا نوک جوانه انتهایی با استفاده از خطکش
نمونهها بهمن ور انجام آنالیزهای

اندازهگیری شدند .سپس

ریشههای گیاهان مربوط بههر گلدان با استفاده از ترازوی دیجیتال

بیوشیمیایی در دمای  -70درجه سانتیگراد قرار داده

شدند.

سنجش رنگیزههای فتوسنتزی :بهمن ور سنجش میزان کلروفی های  ،b ، aکلروفی ک و کاروتنوئیدها از استون 80
درصد استفاده شد .سپس جهت محاسبهی ظل تها ،جذب محلول در طول موجهای  663 ،645و  470نانومتر با استفاده از
شاهد (استون  80درصد) در دستگاه اسپکتروفتومتر مدل(  T80شرکت )PG Instrumentsخوانده شد (.)11

میزان کلروفی و

میلیگرم در گرم وزن تر محاسبه شد:
کاروتنوئید بااستفاده از روابط زیر بر حسب 
Ca =12/25A663/2-2/79A646/8
Cb = 21/50A646/8-5/10A663/2
Tchl = Ca+Cb
Cx+c= (1000A470-1/82Ca-852/02Cb)/198

Ca:ظل ت کلروفی
:Cbظل ت کلروفی

a
b

:Tchlکلروفی ک
:Cx+cظل ت کاروتنوئیدها
پروتئینهای

نمونهها بهروش برادفورد تعیین شد ( .)12برای تعیین ظل ت

سنجش میزان پروتئی  :ظل ت مقدار پروتئین
نمونه از هر عصاره پروتئینی مقدار  100میکرولیتر در لوله آزمایش ریخته و  5میلیلیتر محلول برادفورد بهآن اضافه شد .سپس
میلیگرم بر گرم
آنها با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  595نانومتر خوانده شد .ظل ت پروتئین هر نمونه براساس 
جذب 
وزن تر با استفاده از

منحنی استاندارد محاسبه شد.

میلیلیتر مخلوط واکنش شام بافر فسفات 50

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز :سنجش آنزیم کاتاالز با استفاده از 3
میلیموالر ( 100میکرولیتر) و عصاره آنزیمی ( 100میکرولیتر) انجام
آباکسیژنه  15
میلیموالر با =pH (2800 6/8میکرولیتر) ،
شد .با اضافه کردن عصاره به محیط ،واکنش شروع و میزان تغییرات جذب در طول موج  240نانومتر بهمدت  1دقیقه در
دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده و فعالیت آنزیمی بهصورت تغییرات جذب بهازای گرم وزن تر در دقیقه سنجیده شد (.)13
سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز :براساس روش  Ranieriو همکاران ( )2003سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز با 3
میلیلیتر مخلوط واکنش شام


میلیموالر (100

بافر فسفات  25میلیموالر با =pH (2750 6/8میکرولیتر) ،بنزیدین 20

میلیموالر ( 100میکرولیتر) و عصاره آنزیمی ( 50میکرولیتر) انجام و تغییرات جذب نیز در طول

میکرولیتر) ،آباکسیژنه 40
موج  470نانومتر بهمدت  3دقیقه در دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد .سپس فعالیت آنزیمی بهصورت تغییرات جذب بهازای
گرم وزن تر در دقیقه سنجیده شد (.)14
گیاهچههای تیمار شده و شاهد آسیاب شده و

سنجش میزان رزمارینیکاسید :مقدار  100میلی گرم از بافت خشک
 10میلیلیتر اتانول  30درصد بهآن اضافه شد .محلول حاص از استخراج بهمدت  20دقیقه با دور  rpm 4000در دمای اتاق
آبمقطر بهحجم  20میلیلیتر رسانده شده و بهوسیله فیلتر سرنگی  0/2میکرومتری صاف شد.
سانتریفیوی شد .محلول رویی با 
میلیگرم بر گرم وزن تر گزارش شد (.)15
رزمارینیکاسید بر حسب 

نمونهها در  330نانومتر خوانده شده و مقدار

جذب
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نمونهها در هاون چینی 10 ،میلیلیتر سولفوسالیسیلیک اسید  3درصد بهآن اضافه کرده

سنجش پرولی  :پس از کوبیدن
ناینهیدرین اضافه شد.
میلیلیتر معرف 

میلیلیتر محلول حاص 2 ،

و محتوای هاون را همزده و با کاظذ صافی صاف شد .به 2
لولههای
محتوی حاص همزده و در حمام آب جوش در دمای  100درجه سانتیگراد بهمدت  1ساعت قرار داده شد .سپس 
محتوی حاص را در یخ قرار داده ،پس از یکی شدن دمای آن با دمای محیط بهآن  4میلی لیتر تولوئن اضافه شد و بهمدت 15
نمونهها در طول موج  520نانومتر خوانده و میزان پرولین نیز بر حسب فرمول زیر محاسبه شد

تا  20ثانیه مخلوط و سپس
بهدست آمده از منحنی
( .)16در این رابطه  :xمقدار پرولین برحسب میکرومول بر گرم وزن تر برگ :A ،مقدار پرولین 
میلیلیتر :C ،عدد مولکولی پرولین

میلیلیتر :B ،مقدار تولوئن استفاده شده بر حسب

استاندارد بر حسب میکروگرم در
 115/13میکروگرم بر میکرومول و

میباشد.
 :Dمقدار نمونه گیاهی وزن شده برحسب گرم 

اندازهگیری گلیسین بتائین از روش ) Grieve and Grattan (1983استفاده شد (.)17

سنجش گالیسی بتائی  :برای
میلیگرم در گرم وزن
نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در  365نانومتر برآورد شد و ظل ت گلیسین بتائین برحسب 

جذب
تر بیان شد.

استخراج  RNAکل ،سنتز ، cDNAتکثیر و بررسی بیان ژنها :بهمن ور بررسی بیان ین آنزیم  TATو  ،4CLاستخراج
گیاهچههای فریز شده با استفاده از کیت ( RNX-Plusشرکت سیناین ،بهشماره کاتالوگ  )RN7713Cو مطابق

 RNAک از
دستورالعم شرکت سازنده انجام شد .درنهایت پس از حذف  DNAینومی بااستفاده از  ،DNase1کیفیت و کمیت

RNA

تخلیص شده برروی یل آگارز  1درصد و دستگاه نانودراپ  (Thermo Fisher Scientific) 2000 cبررسی شد .رشته اول
 cDNAبااستفاده از  0/5میکروگرم  RNAک بهوسیله کیت ( First Strand cDNA Synthesis kitشرکت

Thermo Fisher

ینهای  TATو  4-Clاز
واکنشهای ری تایم مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی بیان 

بهعنوان الگو برای
) Scientificانجام و 
آظازگرهای اختصاصی با طول قطعه تکثیر شونده  130جفت باز برای هر ین برگرفته از مقاله  Doringو همکاران ( )2014با
مشخصات ذکر شده در جدول  1استفاده شد.
مخلوط واکنش شام

 0/25میکرولیتر آظازگرهای رفت و برگشت 4 ،میکرولیتر  cDNAرقیق شده و  10میکرولیتر

مسترمیکس سایبرگرین با حجم  20میکرولیتر استفاده شد .دستگاه ریلتایم مدل ( 9600 plusشرکت  )Linegeneبرای بررسی
سانتیگراد بهمدت  15دقیقه ،مرحله 40-2

ینها استفاده شد .مراح واکنش سه مرحله شام مرحله  95 -1درجه
بیان 
سانتیگراد بهمدت  25ثانیه،

سانتیگراد بهمدت  30ثانیه 72 ،درجه

سانتیگراد بهمدت  15ثانیه 60 ،درجه

چرخه  95درجه
سانتیگراد در مدت  15ثانیه بود.

فاصلههای افزایشی  0/5درجه

سانتیگراد با

مرحله  -3منحنی ذوب از  55تا  95درجه
نسخههای تکثیر شده برای هر ین محاسبه شد.

بااستفاده از روش 2-ΔΔCTتعداد
آنالیز آماری
کشت گیاه با سه تکرار مستق و در قالب یک طرح کامال تصادفی انجام شد .میانگین دادههای حاص از سه تکرار مستق
نرمافزار  ،SPSSتوسط آزمون دانکن و با درن رگرفتن سطح اطمینان  p≤0/05مورد تجزیه واراینس یک عاملی
با استفاده از 
معنیدار بودن نتایج با حروف برروی هر ستون مشخص شد .حروف متفاوت بیانگر

) (One way ANOVAقرار گرفتند.
معنیدار بودن نتایج در سطح  5درصد

میباشند و حروف مشابه و مشترک بیانگر عدم
معنیداری در سطح  5درصد 
میباشند.
( )p≤0/05
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جدول  .1پرایمرهای مربوط به تکثیر ینهای  TATو  4Clو کنترل داخلی ()18( )β-Actin
)TM (°C

توالی

نام پرایمر

52

5′-AGACGATCATGCTCTTGCTCCC-3′

4Cl-forward

52

5′-GGCCTTGGCTTGCTTGATTACC-3′

4Cl-reverse

54/4

-CCTACAAGCTACCAGCCGACTC-3′′5

TAT-forward

54/3

-AGCCCGTAGATTGGGAAACACG-3′′5

TAT-reverse

55

5′-TGTATGTTGCCATCCAGGCCG-3′

ß-Actin-forward

55

5′-AGCATGGGGAAGCGCATAACC-3′

ß-Actin-reverse

 -3نتایج
پارامترهای رشدی گیاه بادرنجبویه
جدول  ،2مقادیر محاسبه شده صفات رشدی تحت تاثیر دو ظل ت تیمار نانوذره اکسیدروی را بر وزن تر و خشک برگ،
میشود هیچکدام از
اندام هوایی و ریشه و همچنین طول اندام هوایی و ریشه نشان میدهد .همانطور که در نتایج نیز دیده 
معنیداری ( )p≤0/05در مقایسه با شاهد در وزن تر و خشک برگ ،اندام هوایی و ریشه ایجاد نکرد.

ظل تهای این تیمار تغییر
همچنین در طول اندام هوایی نیز تغییر معنیداری ( )p≤0/05نسبت به شاهد مشاهده نشد اما هر دو ظل ت تیمار
نانواکسیدروی باعث افزایش معنیدار طول ریشه نسبت به شاهد شدند (.)p≤0/05
جدول  .2مقادیر محاسبه شده صفات رشدی

نوع تیمار

برگ

ظل ت تیمار

شاهد

ریشه

اندام هوایی

وزن تر

وزن خشک

وزن تر

وزن خشک

طول

وزن تر

وزن خشک

طول

()mg

()mg

()mg

()mg

()mm

()mg

()mg

()mm

0

*0/165a

0/040a

4/757a

0/831a

4/101abc 22/167a

0/440a

18/500c

0/06

0/165a

0/042a

4/983a

0/909a

4/439abc 24/833a

0/521a

27/333ab

0/12

a

a

a

a

a

ab

()mg/l

نانو اکسیدروی
0/182

0/048

6/300

1/314

a

22/500

ab

6/305

0/839

26/833

رنگیزههای فتوسنتزی
رنگیزههایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند شام کلروفی  ،aکلروفی  ،bکلروفی ک و کاروتنوئید می-
باشند.ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر روی تغییر معنیداری را نسبت به شاهد ایجاد نکرده است ،درصورتیکه استفاده از تیمار
 0/12میلیگرم در لیتر نانوروی موجب افزایش معنیدار مقدار کلروفی  aدر مقایسه با شاهد و ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر
روی شده است .دو ظل ت نانوروی بهکار رفته نیز نسبت به شاهد و یکدیگر افزایش معنیداری را نشان داده است .تیمارهای
نانوروی استفاده شده نیز موجب افزایش معنیدار در مقدار کلروفی ک در مقایسه با شاهد شده است (شک .)1
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در مورد میزان کاروتنوئید نیز نتایج نشان داد که ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر نانوروی تغییری در مقایسه با شاهد را نشان
نداده است ،درصورتیکه ظل ت  0/12میلیگرم در لیتر نانوروی افزایش معنیدار در محتوای کاروتنوئید را نشان داده است
(شک 2د).
محتوای پروتئی  ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر دو ظل ت تیمار نانوروی مورد استفاده در این مطالعه ،موجب ایجاد افزایش معنیدار
در محتوای پروتئینی بادرنجبویه نسبت به شاهد و یکدیگر شدند ( .)p≤0/05در مورد آنزیم کاتاالز نیز تغییرات مشاهده شده
بهاین صورت بود که تیمار اول نانوروی با ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری ( )p≤0/05ایجاد
نکرد ولی با افزایش ظل ت نانوذره اکسیدروی استفاده شده ،بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز افزوده شد بهطوریکه هم با گروه
شاهد هم با ظلطت اولیه نانوذره اکسیدروی تفاوت معنیداری نشان داد ( .)p≤0/05در مورد آنزیم پراکسیداز نیز نتایج نشان داد
که هر دو ظل ت تیمار نانواکسیدروی باعث افزایش معنیدار میزان فعالیت آنزیم نسبت به شاهد و یکدیگر شدند ()p≤0/05
(شک .)2
محتوای پرولی و گالیسی بتائی
همانطور که در شک  3نیز مشاهده می شود ،هر دو ظل ت تیمار نانوروی موجب افزایش معنیدار مقدار پرولین و
گالیسین بتائین نسبت به شاهد و یکدیگر شدهاند (.)P ≤0/05
محتوای رزمارینیک اسید
مطابق شک  3ج ،تیمار اول نانوروی در مقایسه با شاهد تغییر معنیداری را نشان نداده است ( ،)p≤0/05درصورتیکه
تیمار دوم آن (دارای ظل ت نانو روی معادل  0/12میلیگرم در لیتر) افزایش معنیداری را هم نسبت به تیمار اول و هم نسبت
به شاهد نشان داده است (.)p≤0/05
میزان بیان ژنهای  TATو 4Cl
همانطور که در نتایج نیز قاب مشاهده است (شک  ،)4تیمار با ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر نانوذره اکسیدروی تغییر
معنیداری ( )p≤0/05در بیان ین  TATنسبت به شاهد ایجاد نکرد ،اما در ظل ت باالتر یعنی  0/12میلیگرم در لیتر افزایش
معنیداری ( )p≤0/05هم نسبت به شاهد و هم نسبت به ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر ایجاد شد .اما در مورد ین  4-Clهر
دو ظل ت تیمار باعث افزایش معنیدار ( )p≤0/05بیان ین نسبت به شاهد و یکدیگر شدند.
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شکل  .1الف) مقادیر کلروفیل  ،aب) مقادیر کلروفیل  ،bج) مقادیر کلروفیل کل و د) مقادیر کلروفیل کل تحت تاثیر تیمارهای نانوروی.
حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p≤0/05میباشد .هر داده میانگی سه تکرار میباشد.

شکل  .2الف) مقادیر پروتئی  ،ب) فعالیت آنزیم کاتاالز و ج) فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تاثیر تیمارهای نانواکسیدروی .حروف متفاوت
نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p≤0/05میباشد .هر داده میانگی سه تکرار میباشد.
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شکل  .3الف) میزان پرولی  ،ب) میزان گالیسی بتائی و ج) میزان رزمارینیکاسید تحت تاثیر تیمارهای نانواکسیدروی .حروف متفاوت
نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p≤0/05میباشد .هر داده میانگی

سه تکرار میباشد.

شکل  :4میزان بیان ژن .تحت تاثیر تیمارهای نانواکسیدروی .حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p≤0/05میباشد .هر داده
میانگی سه تکرار میباشد.
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 -4بحث
بخشهای مختلف کشاورزی در حال گسترش است ،در

عرصههای علمی ازجمله

امروزه استفاده از نانوذرات در کلیه
سالهای اخیر نحوه تاثیر تغذیه عناصر مورد نیاز با شک نانوذرات بر رشدونمو گیاهان مورد توجه قرار گرفته و نتایج مثبتی در

این رابطه گزارش شده است .در این پژوهش از تیمار نانوذره اکسیدروی بهعنوان یک محرک ظیرزیستی بر مسیر بیوسنتزی
رزمارینیکاسید در گیاه بادرنجبویه استفاده شد و همچنین تاثیر آن بر پارامترهای رشدی و فیزیولوییکی گیاه مورد بررسی قرار

گرفت.
تاثیر فلزات سنگین مختلف برروی فاکتورهای رشد گیاهان بسیار متنوع است و این اثر بهگونه گیاهی ،ینوتیپ و نوع بافت
گیاهی بستگی دارد .بنابراین صفات رشدی پارامترهای بسیار حساسی هستند که شاخصی برای اندازهگیری پاسخ گیاهان در
میتوانند در برخی ظل تها موجب افزایش و در ظل تهای باالتر موجب
برابر سمیت فلزات سنگین مختلفند بهطوریکه 
میکند ،اما در ظل تهای باالتر سمی است .سمیت روی در

کاهش شوند ( .)20 ،19روی بهعنوان یک ماده مغذی در گیاه عم
میتواند کشنده باشد .سمیت
گیاهان با مهار رشد و کاهش تولید زیست توده بهوضوح قاب مشاهده است .سمیت شدید نیز 
یونهای سمی اصلی مانند کادمیوم ،مس و سرب با کلسیم ،منیزیم ،آهن و
کنشهای پیچیده 
روی ممکن است نتیجه برهم 
فسفر و سایر عوام محیطی باشد .مسمومیت روی تقریبا بهطور قطع با متابولیسم از طریق رقابت برای جذب ،ظیرفعال کردن
مکانهای عملکردی درگیر میباشد .بهطور کلی ،سمیت روی باعث کوتاه شدن ساقه ،پیچ

آنزیمها و جابجایی عناصر ضروری از

خوردن و ظلتیده شدن برگهای جوان ،مرگ نوک برگها ،کلروز و در برخی موارد مهار انتقال آهن میشود .مطالعات متعددی
از اثرات ظل تهای مختلف این تیمار برروی گیاهان متنوع انجام شده است و نشان داده است که سمیت روی در گیاهان
سلولها همراه با افزایش ظل ت روی ( 10-7تا 10-4

مختلف متفاوت است و به  pHنیز بستگی دارد ،اما بهطور کلی مرگومیر
گیاهچههای

میتوان به
مییابد .ازآنجمله 
موالر) و افزایش زمان تیماردهی (روز دوم تا دوازدهم) افزایش 

Typha latifolia

گیاهچههای

اشاره کرد که در حضور ظل تهای حدود  80میکروموالر روی دچار کلروز شدند و یا کلروز برگی که روی

Thlaspi

 ochroleucumتیمار شده با  1میلی موالر روی پس از  4روز کشت ظاهر شد ( .)21در این پژوهش ،نتایج پارامترهای رشدی
معنیداری

اکسیدروی وزن خشک و تر برگ ،اندام هوایی و ریشه تغییر

نشان دادند که تحت تاثیر دو ظل ت تیمار نانوذره
معنیدار نبود .همچنین

نسبت به شاهد نشان نداده است ،البته ظل ت باالتر باعث افزایش این پارامترها شد ولی این افزایش
معنیداری نشان نداد اما طول ریشه نسبت به شاهد افزایش

طول اندام هوایی نیز در اثر تیمار اکسیدروی نسبت به شاهد تغییر
مطالعهای برروی گیاه یونجه نیز طی گزارش رمضانی و همکاران ( )1393استفاده از نانوذرات روی باعث

معنیداری داشت .در

گیاهچههای یونجه در مقایسه با شاهد شد .همچنین طول شاخساره نیز با استفاده از نانوذرات

معنیدار وزن خشک

افزایش
روی نسبت به شاهد افزایش معنیداری نشان داد ( .)22در گزارش دیگری  Hassanpourو همکاران در سال  2019اثر محلول
پاشی نانوآهن (با ظل تهای  150 ، 75 ،0و  225میلیموالر) و نانوروی ( 0و  3میلیگرم بر لیتر) را بر عملکرد و ویژگیهای
فیزیولوییکی گیاه  Rosmarinus officinalisدر یک سیستم کشت بدون خاک باز مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که
هر دو تیمارهای نانوآهن و نانوروی باعث افزایش رشد گیاه میشود ( .)23ازجمله دالیلی که برای این افزایش در رشد و طوی
میکروتوبولها را در جهت تسریع

میتوانند توزیع هورمون و سازماندهی
سلولها قاب ذکر است این است که نانوذرات 

شدن
آکواپورینها و

پروتئینهای حام  ،ازطریق

میتوانند با ایجاد
رشد و تقسیم سلولی تحت تاثیر قرار دهند .همچنین نانوذرات 
سلولهای گیاهی شوند و منجر به اصالح بیان ین گیاه و مسیرهای

کانالهای یونی بهوسیله ایجاد منفذهای جدید وارد
سیستمهای رشدی محصول و بهبود کیفیت در

بیولوییکی مرتبط شده و درنهایت باعث افزایش بازدهی و عم کرد ،بهبود
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اثر نانوذره اکسید روی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی ،میزان تولید رزمارینیکاسید و بیان ژنهای  TATو  4-Clدر گیاه بادرنجبویه ...

بسیاری از گیاهان شوند (.)24
معنیدار در مقدار کلروفی  b ،aو کلروفی ک و همچنین

اکسیدروی استفاده شده نیز موجب افزایش

تیمارهای نانوذره
میکنند.
میزان کاروتنوئیدها در مقایسه با شاهد شده است .کلروفی ها نقش بسیار مهمی در فرآیندهای رشدی گیاهان ایفا 
میشوند.
رنگیزهها تحت مسیرهای پیچیده سلولی و مولکولی است که توسط فاکتورهای مختلفی تن یم 

بیوسنتز و تخریب این
این افزایش میزان کلروفی در مطالعات قبلی نیز مشاهده شده است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .در سال ،2014
آنها نشان داد که این
مطالعهای انجام دادند و نتایج 

هاللی و همکارانش برروی تیمار گیاهان موز با نانوذرات روی و اکسیدروی
تیمار باعث افزایش کلروفی ک و نسبت کلروفی a/bنسبت به شاهد شد .این دو فاکتور که با کاربرد تیمار نانوذرات تحت تاثیر
شیشهای را بهخود اختصاص دادند .در

سلولهای بازسازی شده در شرایط درون

قرار گرفته بودند ،بیشترین میزان توسعه کام
این مطالعه علت افزایش نسبت کلروفی  a/bرا افزایش میزان فتوسیستم  Iو فتوسیستم  IIبیان کردند که منجر به افزایش
میشود ( .)25همچنین در مطالعه دیگری  Vankhadehدر سال  2002نشان داد که
میزان فتوسنتز در شرایط استرس 
مییابند ( .)26کارتنوئیدها نیز ترکیبات
محتوای کلروفی برگ و وزن خشک گیاه در تیمارهای حاوی نانو ذرات روی افزایش 
میباشند که وظیفه حفظ کلروفی از اکسیداسیون نوری ،جذب نور و انتقال انریی به کلروفی  aرا برعهده دارند.
تتراترپنی 
موجهای کوتاه را بگیرند و
شدهاند که میتوانند انریی اضافی طول 
رنگیزههای ظیرفتوسنتزی شناخته 

همچنین بهعنوان حامی
آنتیاکسیدانتی از خود بروز
رادیکالهای اکسیژن تولید شده ،نقش 

اکسیژن تکی را به اکسیژن سهتایی تبدی کرده و با گرفتن
دهند ( .)27افزایش در میزان کاروتنوئیدها در مقاله ثریا و همکاران در سال  1398نیز گزارش شده است .این محققان تاثیر
گیاهچههای بادرنجبویه بررسی کرده و افزایش در میزان کاروتنوئیدها را در

آنتیاکسیدانت
فعالیتهای 

نانوذره روی را بر میزان
میلیگرم بر لیتر نانوذره روی اعالم داشتند (.)28
پاسخ به ظل تهای  50 ،25و  75
آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز در گیاه

در این تحقیق مشاهده شده که نانوذره اکسیدروی منجر به افزایش پروتئین و فعالیت
بادرنجبویه شده است که این بهدلی فعال شدن مکانیسمهای دفاعی گیاه در برابر تنش فلز سنگین میباشد .این پاسخ افزایشی
ولیبر و اسماعی زاده
شاه 
در کابرد دیگر نانوذرات نیز مشاهده شده است و با نتایج این تحقیق مطابق است .در گزارشی 
شاخصهای فیزیولوییکی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه سنجیدند و افزایش میان

( )1396اثرات نانوذرات نقره را بر رشد و
نانوذراتنقره روی گونه

پروتئین را گزارش کردند ( .)29همچنین با نتایج  Krishnarajو همکاران ( )2012که برروی اثرات
 Bacopa monnieriمطالعه کرده و گزارش کردند که میزان پروتئین افزایش نشان داده است ،مطابقت دارد ( .)30عالوهبراین
Anusuyaو همکاران ( )2016گزارش دادند که نانوذرات نقره-کیتوزان بهطور قاب توجهی میزان پروتئین ک را در گیاهچه
میدهد ( .)31همچنین در مطالعه دیگری  Sharmaو همکاران در سال  2012برروی اثرات نانوذرات نقره برروی
نخود افزایش 
رشد و خواص فیزیکوشیمیایی گیاه  Brassica junceaمطالعه کردند و گزارش دادند که نانوذرات نقره باعث افزایش فعالیت
آنها بیان داشتند که این افزایش مشاهده شده در
آنتیاکسیدانتی ازجمله کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز شده است .
آنزیمهایی 
آنزیمها بسته به

میباشد .این تغییرات فعالیت
فعالیتهای آنزیمی یکی از مکانیسمهای اصلی حفاظت در مقاب تولید  ROS
ظل ت ،نوع نانوذره و مدت زمانی که تحت تاثیر قرار میگیرد و همچنین نوع گیاه متنوع است (.)32
نتایج سنجش میزان پرولین در حضور تیمار نانوذره اکسیدروی نیز نشان داد که در هر دو ظل ت تیمار میزان پرولین بهطور
آنتیاکسیداتیو ،و با حذف فعالیت اکسیژن واکنش پذیر
آنزیمهای 

معنیداری افزایش یافته است .پرولین با افزایش فعالیت

میشود ( .)33این نتایج
میدهد ،بنابراین باعث حفظ فعالیت ردوکس 
( ،)ROSمقاومت گیاه به استرس اکسیداتیو را افزایش 
مطالعهای روی گیاه گندم انجام دادند و اعالم کردند که

مطابق است با گزارش  Karimiو  Mohsenzadehکه در سال 2017
معنیداری افزایش یافته است و

نانوذراتنقره با افزایش ظل ت در مقایسه با شاهد بهطور

میزان پرولین در گیاه گندم تحت تاثیر
سلول و بافت /سال  /1401جلد  /13دوره  /1شماره 6
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میرسد در گیاه میزان پرولین بهعنوان یک
میلیگرم بر لیتر بوده است ( .)34بنابراین بهن ر 

حداکثر افزایش در ظل ت 100
نانوذرهنقره ،افزایش مییابد.

میکند و با افزایش ظل ت

مکانیسم دفاعی در برابر استرس اکسیداتیو عم
معنیداری نسبت به شاهد نشان داد .این نتایج

میزان گالیسین بتائین نیز تحت هر دو ظل ت تیمار نانواکسیدروی افزایش
بهعنوان یک اسمولیت برای تن یم اسمزی
میشود ( .)35این مولکول نهتنها 

گزارشهای ظیرزیستی تشکی

مطابق است با
میتواند با کمپلکسهای پروتئینی و ظشاها تعام
بهعنوان یک ترکیب با دو حوزه آبگریز و آبدوست 
میکند ،بلکه 

عم
آنها در برابر اثرات
میکند و باعث حفظ 
آنها کمک 
داشته باشد .این امر به تثبیت و حفظ یکپارچگی ساختاری و عم کردی 
میتواند پایداری ترمودینامیکی
میشود ( 37 ،36و  .)38عالوهبراین ،
گونههای فعال اکسیژن بسیار واکنشپذیر ( )ROS
مضر 
فعالیتهای عم کردی

ماکرومولکولها را حفظ کند ،و پیچخوردگیهای نادرست و/یا تجمع پروتئین را بدون آسیب رساندن به

بومی آنها برطرف کند ( .)39هنگامیکه گالیسین بتائین در سطوح باال وجود دارد ،همراه با پرولین ،در محاف ت از گیاهان در
برابر استرس اکسیداتیو بسیار کارآمد است ( 40و  .)41همچنین این افزایش در میزان گالیسین بتائین با گزارش دیگری نیز که
آنها به بررسی اثرات نانوذرات اکسیدسریوم بر پارامترهای
توسط  Jahaniو همکاران در سال  2019انجام شد مطابق است .
فیزیولوییکی و بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار ( )Calendula officinalis Lپرداختند و افزایش میزان گالیسین بتائین را گزارش
کردند (.)42
میباشد .این ترکیب برای گیاه
متابولیتهای ثانویه از گروه فالونوئیدها جزو اسیدهای فنولیک 

رزمارینیکاسید از دسته

مییابد .هنگامی
وینها بیوسنتز آن افزایش 
استرسهای محیطی و حمله پات 

اهمیت دفاعی داشته و در شرایط نامساعد ازقبی
میگیرند ،سیگنالی دریافت شده
محرکها قرار 

تنشهای ظیرزیستی و زیستی مانند تیماردهی با
که سلولهای گیاه در معرض 
متابولیتهای ثانویه

ینهای درگیر در بیوسنتز
میکند که بیان 
شبکهای ایجاد 

گیرندههای ظشا یک سیگنال هدایت

توسط
مینمایند .استفاده از
متابولیتهای ثانویه هدف را کاتالیز میکنند ،تن یم 

آنزیمهای کلیدی که بیوسنتز

گیاهی و بهعالوه
میشد (قربانپور و هادیان .)2015 ،در ظل تهای
نانوذرات نیز بهطور موثری باعث افزایش بیوسنتز ترکیبات دارویی با ارزش 
مییابد ،چون در مواقع تنش
میشوند درصد اسانس اکثر گیاهان دارویی افزایش 
باالی نانوذرات که گیاهان دچار تنش 
میشوند
آنتیاکسیدانت باعث جلوگیری از عم اکسیداسیون در سلول 
متابولیتهای بیشتری تولید شده و این مواد بهعنوان 

پاسخهای متنوعی ایجاد کند (.)44

( .)43البته این اثرات بسته به مقدار و نوع ترکیب تیمار ممکن است
میکنند .بااینحال ،تعدی متابولیسم ثانویه گیاهان در
متابولیتهای ثانویه در گیاهان به سازگاری و ارتباط گیاه کمک 

آنتیاکسیدانتی ( 45و  )46و فتوسنتز
ینهای مختلف در ارتباط مستقیم با سیستم 
پاسخ به نانوذرات هنوز مبهم است .بیان 
میکند .نتایج پژوهش
گونههای مختلف گیاهی در پاسخ به قرارگرفتن در معرض نانوذره اکسیدروی تغییر 
( )47است و در 
حاضر نشان داد که ظل ت  0/06میلیگرم در لیتر تیمار نانوذره اکسیدروی باعث افزایش بیان ین  TATنسبت به شاهد شد.
یافتههای  Xunو همکاران ()2017
البته در مورد ین  Cl-4این افزایش در هر دو ظل ت رخ داد .نتایج این پژوهش همچنین با 
ریشههای در معرض نانوذره اکسیدروی گزارش کرده است ( .)48همچنین در تحقیق

ینها در
سازگار است که افزایش بیان 
دیگری  Babajaniو همکارانش ( )2019اثرات به نانوذرات اکسیدروی ( 100 ،0و  300میلیگرم در لیتر) را بر گیاه بادرنجبویه
رزمارینیکاسید سنتاز ( )RASو

مطالعه کردند و گزارش کردند که قرارگرفتن در معرض نانوذره اکسیدروی بهشدت بیان ین
پیرواتردوکتاز ( )HPPRرا افزایش داد (.)49

ینهای هیدروکسی فنی
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 نتیجهگیری-5
همانطورکه در مطالعات گذشته نیز بیان شده است محرکهای ظیرزیستی یکی از روشهای کارآمد جهت افزایش
 در این مطالعه از ظل تهای مختلف نانواکسید روی برای افزایش متابولیتهای.متابولیتهای ثانویه در گیاهان مختلف است
 همچنین جزئیات اثر این نانوذره بر خصوصیات فیزیولوییکی و بیوشیمیایی گیاهچههای بادرنجبویه مورد.ثانویه استفاده شد
 مشاهدات تجربی نشان داد که نانوذرات میتوانند در ظل تهای پایین بهطور قاب توجهی باعث افزایش.بررسی قرار گرفت
 میزان پرولین و گالیسین بتائین و،پارامترهای رشد و پرآوری و همچنین پارامترهای بیوشیمیایی مث شاخصهای فتوسنتزی
 باعث، نانوذره اکسیدروی با مکانیسمهای خاصی ازجمله افزایش جذب آب و امالح.افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانتی شوند
 بهدنبال افزایش رشد سلولها و افزایش.افزایش رشد و طوی شدن سلولها و همچنین بهبود فعالیت سلولهای گیاهی میشود
 همچنین این. متابولیتهای تولیدی توسط سلولها نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکنند،سرعت متابولیسم در آنها
نانوذره با اثرگذاری بر سیستم دفاعی گیاه باعث تحریک افزایش بیان برخی آنزیمهای بیوسنتزی ترکیبات ثانویه شده و آنها را
.افزایش میدهد

 تشکر وقدردانی-6
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه دامغان بهلحاظ تامین امکانات الزم جهت انجام این تحقیق تشکر و
.قدردانی مینمایند

 منابع-7
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