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اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات
بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور
آزاده کریمی جعفری ، 1منیر حسین زاده نمین

2

تاریخ دریافت93/12/17 :

تاریخ تصویب94/12/11 :

چکیده

زعفــران( )Crocus sativusگیاهــی اســت از تیــره زنبقیــان کــه از نظــر

دارویــی و غذایــی بــا ارزش مــی باشــد .تنــش شــوری یکــی از عوامــل

محــدود کننــده رشــد زعفــران مــی باشــد .نانــو نقــره اثــرات زیــادی

دارد در گیرنــده هــای اتیلــن گیاهــان ،فعالیــت کلروفیــاز و  DNAدارد،

همچنیــن باعــث کاهــش اثــرات تنــش در گیاهــان مــی شــود .اثــرات

نانــو نقــره بــا غلظــت  ppm 40و تنــش شــوری  NaCl mM 100بــر

روی ویژگــی هــای فیزیولوژی و بیوشــیمیایی بنه زعفران در مقایســه

بــا شــاهد ( آب مقطــر) تحــت شــرایط گلخانــه ای مطالعــه شــد .نتایــج

نشــان داد تعــداد ریشــه هــای افشــان و میــزان پرولین در تنش شــوری
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همــراه بــا نانــو نقــره و تنــش شــوری بــدون نانــو نقــره افزایــش مــی

یابــد ولــی میــزان قندهــای محلول کاهــش معنــی داری در حــد()P≤0.05

نســبت بــه شــاهد داشــت .طــول ریشــه افشــان و میــزان کارتنوئیدهــا

در تیمــار نانــو نقــره همــراه بــا شــوری کاهــش ولــی وزن خشــک بنــه

دختــری افزایــش معنــی داری در حــد( )P≤0.05نســبت بــه شــاهد یافت.

نتایــج بدســت آمــده از مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد نانــو نقــره

مقاومــت گیــاه در مقابــل تنــش شــوری را افزایــش مــی دهــد.

واژه هــای کلیــدی :زعفــران ،نانــو نقــره ،شــوری ،پرولیــن ،قندهــای

محلــول.
مقدمه

زعفــران( )Crocus sativus L.گیاهــی از
تیــره زنبقیــان( )Iridaceaeاســت کــه بوســیله

بنــه( )cormتکثیــر مــی گــردد .کاشــت زعفــران
در ایــران قدمتــی  3500ســاله دارد(Saxena,
 .)2010کاللــه هــای خشــک شــده گل زعفــران
ادویــه بســیار گــران قیمــت بــه شــمار مــی رود

کــه از دیربــاز بــه خاطــر بــو ،رنــگ ،طعــم و
ویژگــی هــای درمانــی بســیار حائــز اهمیــت
بــوده اســت .زعفــران عــاوه بــر اســتفاده

بصــورت ادویــه ،امــروزه در زمینــه پزشــکی
بــه عنــوان آنتــی اکســیدان ،ضــد ســرطان ،آرام

بخــش و درمــان افســردگی مــورد اســتفاده

قــرار مــی گیــرد (Khare, 2004; Bhargava
.), 2011

بنــه بخشــی از زعفــران اســت کــه در خــاک

مســتقر مــی باشــد بنابرایــن کلیــه تغییراتــی که
در خــاک رخ مــی دهــد مــی توانــد بــر عملکــرد

و ســاختار آن تاثیــر بگــذارد .شــوری خــاک

یکــی از مهــم تریــن عوامــل محــدود کننــده

رشــد گیاهــان زراعــی محســوب مــی شــود و
بــه عنــوان مشــکل بــزرگ کشــاورزی امــروزه
در منابــع گــزارش شــده اســت( Rajaei et al.,

 .)2009کشــاورزان اســتان خراســان بــه طــور

عمــده از آب شــیرین بــرای آبیــاری زعفــران
اســتفاده مــی کننــد ،امــا بــه تازگی خشکســالی،
کمبــود آب و گســترش کشــت زعفــران در

ســرزمین هــای شــور باعــث اســتفاده از منابــع
آب شــور بــرای آبیــاری زعفــران شــده اســت

(.)Avarseji et al., 2013

بــه دلیــل خســارت شــدید تنــش شــوری بــر

رشــد و نمــو گیاهــان ،تــاش قابــل توجهــی
در بررســی فرایندهــای فیزیولوژیکــی و

بیوشــیمیایی بــرای کمــک در جهــت ســازگاری

گیاهــان بــه تنــش انجــام شــده اســت .برخــی
از ایــن فرآیندهــا شــامل تنظیمــات اســمزی
توســط تجمــع مــواد محلــول ســازگار ماننــد
پرولیــن و یــا ســاکارید هــای محلــول ،افزایــش

ســنتز آنتــی اکســیدانها جهــت جــاروب کــردن
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گونــه هــای فعــال اکســیژن( )ROSو تغییــرات

شــوري کاهــش و مقاومــت روزنــه اي افزایــش

اســت(  .)Rajaei et al., 2009در شــرایط تنش

کاهــش فعالیــت فتوســنتزي مــی باشــد کــه

در مکانیســم تنظیمــی بــرای انتقــال یــون

مــی یابــد .یکــی از اثــرات شــوري در گیــاه

ترکیباتــی اســمزی ســاخته مــی شــوند کــه در

ناشــی از کاهــش محتــوای کلروفیــل ،کاهــش

دارد .ایــن پاســخ در نهایــت منجــر بــه ترمیــم،

(جــوادي پــور و همــکاران.)1392،

حفــظ فعالیــت ســوخت و ســاز بافــت هــا نقــش
هموســتازی ســلولی ،ســم زدایــی و بقــا تحــت

تنــش خواهــد شــد (.)Rajaei et al., 2009

جــذب  CO2و ظرفیــت فتوســنتزي اســت

بررســی رنگیــزه هــا در گیــاه ذرت تیمــار شــده

نشــان مــی دهــد کــه کاهــش مقــدار کلروفیــل

گیاهــان وقتــی در شــرایط تنــش از جملــه تنــش

 aدر طــی تیمــار شــوري دلیــل عمــده کاهــش

واکنشــگر (نظیــر ســوپر اکســید ،پراکســید

اســت .مقــدار کلروفیــل aدر مراکــز واکنــش،

شــوری قــرار مــی گیــرد گونــه هــای اکســیژن
هیــدروژن و هیدروکســیل) تولیــد مــی کنــد

کــه ایــن گونــه هــای اکســیژن واکنشــگر
باعــث تخریــب کلروفیــل و پراکسیداســیون
لیپیــد هــای غشــاء مــی شــوند(Mittler,

 .)2002پراکسیداســیون لیپیــد هــا منجــر بــه
تولیــد مالــون دآلدئیــد( )MDAمــی شــود کــه

محصــول نهایــی پراکسیداســیون لیپیــد مــی

باشــد( .)Yasar et al., 2007مالــون دآلدئیــد
تولیــد شــده مــی توانــد بــه آنزیــم هــا و غشــاء

هــای گیاهــی آســیب رســاند ،باعــث افزایــش

نشــت الکترولیــت هــا شــود و بــه همیــن ســبب
بــه عنــوان یــک شــاخص زیســتی بــرای تخمین
میــزان آســیب دیدگــی غشــاء تحــت تنــش در

نظــر گرفتــه مــی شــود (Zhau and Leul,
).1999; Miller et al., 2010

ظرفیــت برانگیختگــی فتوسیســتم  IIبــوده

یکــی از عوامــل تعییــن کننــده کارایــی عملــی
یــا ظرفیــت برانگیختگــی فتوسیســتم  IIاســت
(.)Oxborough, 2004

فلورســانس كلروفيــل بــه عنــوان يــك معيــار

ســنجش بــراي انــدازه گيــري تأثيــر تنــش
هــاي محيطــي پيشــنهاد شــده اســت (Moffatt

) .et al., 1990مقــدار فلورســانس كلروفيــل،
ســالم بــودن غشــاي تيالكوئيــد و كارآيــي

نســبي انتقــال الكتــرون از فتوسيســتم II
بــه فتوسيســتم  Iرا نشــان مــي دهــد .وقتــی
ملکــول هــای کینــون در وضعیــت کامــا

اکســیده شــده هســتند سيســتم داراي كمتريــن
فلورســانس( )Foاســت کــه بتدريــج بــا افزايــش

احيــا شــدن ایــن مولكــول ،فلورســانس افزايــش
مــی يابــد .ايــن رونــد تــا احيــاي كامــل مولكــول

فتوســنتز تعییــن کننــده اصلــی رشــد و عملکرد

هــاي کینــون ادامــه پيــدا مــي -كنــد .در چنيــن

تنــش هــاي محیطــی بــراي حفــظ ثبــات عملکرد

كامل بــوده داراي بيشــترين فلورســانس ()Fm

گیاهــان اســت و توانایــی حفــظ آن در شــرایط
مهــم اســت .کل محتــواي کلروفیــل تحــت تیمــار

حالتــي مركــز فتوسيســتم  IIدر حالــت احيــاي

اســت (ممنوعــی و همــکاران .)1389 ،كارآيــي
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فتوشــيميايي فتوسيســتم  IIبــه صــورت

بــا اســتفاده از محلــول پاشــی نانــو ذرات نقــره

بــه فلورســانس ماكزيمــم) بيــان مــی -شــود.

تنـ�ش غرقابـ�ی بـ�ر رشـ�د را کاهـ�ش داد( (�So

نســبت  )))Fv/Fmنســبت فلورســانس متغيــر

معمــوال نســبت  ، Fv / Fmبــه عنــوان حداکثــر
عملکــرد کوانتومــی بــرای فتوســنتز اولیــه یــا

حداکثــر انتقــال الکتــرون در فتوسیســتم II

شــناخته شــده اســت .بنابرايــن ،تنــش هــاي
محيطــي بــا تأثيــر بــر فتوسيســتم  IIباعــث

كاهــش ايــن نســبت مــي شــوند(Latrach et al.

. )2014)(Ma et al., 1995

بــر روی زعفــران مــی تــوان اثــرات نامطلــوب

.)rooshzadeh et al., 2012

رجائــی و همــکاران ( )2009بــر روی تنــش
شــوری در گیــاه زعفــران کار کردنــد و گزارش
دادنــد کــه شــوری باعــث کاهــش رشــد و

افزایــش محتــوای پرولیــن و یــون ســدیم در

تمامــی انــدام هــا مــی شــود .محتــوای پروتئیــن

کل در بنــه هــا و ریشــه هــای انقباضــی افزایش

از ترکیبــات اســمزی ،قنــد هــا تــا  % 50بــه

امــا در ریشــه هــای فیبــری کاهــش مــی یابــد.

مــی کننــد( .)Ashraf and Harris, 2004در

گــزارش دادنــد در شــرایط غرقابــی ،محلــول

پتانســیل اســمزی کل در شــرایط تنــش کمــک
زعفــران ،تعــداد گلهــا کــه تعيیــن کننــده عملکرد

گيــاه اســت ،تحــت تاثيــر انــدازه بنــه هايــي

اســت کــه در ســال قبــل بوجــود آمــده انــد.
تعــداد و وزن بنــه هــا و ميــزان ذخيــره قنــد در
آنهــا متاثــر از ميــزان فعاليــت فتوســنتزي برگ
هــا در ســال قبــل در بنــه اســت .بنابــر ايــن هــر

در ســال  Soroshzadeh 2012و همــکاران

پاشــی نانــو نقــره ( ppm 50یــا  )100باعــث
افزایــش در ارتفــاع بوتــه و تعــداد بنــه هــا ی
زعفــران مــی شــود .بنابرایــن برخــی از اثــرات

تنــش غرقابــی بــر رشــد زعفــران ممکــن اســت
توســط نانــو نقــره تعدیــل شــود.

عاملــي کــه ميــزان فتوســنتز را کاهــش دهــد

مواد و روش ها

داد و بــر گلدهــي در ســال بعــد اثــر منفــي

مــاه (مرحلــه خــواب بنــه) از قائــن تهیــه گردید

ذخائــر قنــد در بنــه هــا را نيــز کاهــش خواهــد
خواهــد گذاشــت (.)Gholami et al., 2005

تهیــه نمونــه :بنــه هــای زعفــران در شــهریور
و بــه آزمایشــگاه آورده شــد.

بــه تازگــی ،نانــوذرات نقــره در کشــاورزی در

تیمــار بــا نانــو نقــره بــه طریقــه غوطــه ور:

 21روز) و افزایــش آســکوربات ،کلروفیــل ،و

شــوری  100میلــی مــوالر  ، NaClتیمــار نانــو

گســترش نگهــداری از بــرگ مارچوبــه (از  2تــا
درصــد فیبــر بــرگ و کاهــش ریــزش دانــه در

گل گاوزبــان اســتفاده شــده اســت .اثــر اتیلــن

را مــی تــوان بــا اســتفاده از برخــی از ترکیبــات

ماننــد یونهــای نقــره ســرکوب کــرد .همچنیــن

گلــدان هــا بــه چهــار دســته ی شــاهد ،تیمــار

نقــره  ppm 40و تیمــار شــوری  100میلــی

مــوالر  NaClتــوام بــا نانــو نقــره ppm 40

تقســیم شــدند .بنــه هــای مربــوط بــه تیمــار
نانــو نقــره  ppm 40و تیمــار شــوری 100
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میلــی مــوالر  NaClتــوام بــا نانــو نقــره ppm

روش  Lichtenthaler (1987) 2/0گــرم از

نقــره  ppm40غوطــه ور گردیدنــد و ســپس

اســتن  80درصــد ســائيده شــد و ســپس بــا

 40قبــل از کشــت بــه مــدت  90دقیقــه در نانــو

در گلدانهــا کاشــته شــدند .بــرای اعمــال تنــش
شــوری از  NaClدر غلظــت  100میلــی مــوالر

برگهــاي تــر گيــاه در هــاون چينــي محتــوي
اســتن  80درصــد بــه حجم  ml 8رســانده شــد.
بــه مــدت  5دقیقــه در  rpm 3000ســانتزیفیوژ

اســتفاده شــد و همــراه بــا آبیــاری بــه گلــدان

(  )Fixette IIگردیــد و ســپس جــذب آن بــا

اســتفاده از ســرنگ  ml 10نانــو نقــره ppm 40

 nm2/663 ، 8/646و  470خوانــده شــد .مقــدار

هــا داده شــد .یــک مــاه بعــد ،تیمــار دوم بــا

بــه اطــراف بنــه هــای قبلــی تیمــار نانــو نقــره

 ppm 40و تیمــار شــوری  100میلــی مــوالر
 NaClتــوام بــا نانــو نقــره  ppm 40تزریــق

شــد و تیمــار شــوری نیــز همــراه بــا آبیــاری
بــه گلــدان هــا داده شــد.

دســتگاه اســپكتروفتومتر در طــول موجهــاي

رنگيــزه هــا بــر اســاس فرمــول هــاي زيــر

محاســبه گرديــد:

)Chl a = (12/25A663/2– 2/79A646/8)(v/1000w
)Chl b = (12/21A646/8– 5/1A663/2)(v/1000w
Chl T= chl a + chl b

انــدازه گیــری پارامتــر هــای رشــد :تعــداد

C = (1000A470 – 1/8chl a – 85/02chlb)/198

خشــک بنــه هــای دختــری انــدازه گیــری شــد.

انــدازه گیــری پارامتــر هــای  Fo ، Fmو

و طــول ریشــه و بــرگ و نیــز تعــداد و وزن

ســنجش پرولیــن :میــزان پرولیــن بــر طیــق
( ) ,.Bates et al 1973انجــام شــد .بــه

انــدازه گیــری فلورســانس کلروفیــل :بــرای
 Fv/Fmگیــره هــای دســتگاه انــدازه گیــری

فلورســانس ( PAM 2500کلروفیــل) بــه

اختصــار  gr 5/0مــاده تــر نمونــه را بــا ml

بــرگ هــای گیاهــان تیمــار شــده وصــل شــد

دور  rpm3500بــه مــدت  5دقیقــه ســانتریفیوژ

سیســتم یادداشــت گردیــد(.)Maxwell, 2000

 10سولفوسالیســیلیک اســید  3%ســاییده و بــا

و پارامتــر هــای نمایــش داده شــده بــر روی

(  )Fixette IIگردیــد ml2 .از روشــناور بــا

سنجش پراکسیداسیون لیپید:

اســید گالســیال مخلــوط شــد .بــه مــدت یــک

اســتیک اســید (TCA) 0/1%ســاییده و بــا دور

 ml2محلــول نیــن هیدریــن و  ml2اســتیک
ســاعت لولــه هــا در بــن مــاری بــا دمــای С
 º 100قــرار داده شــد و ســپس بــه حمــام یــخ
انتقــال یافــت .بــه مخلــوط  ml4تولوئــن اضافــه

بافــت تــر ( )1 rgدر 5mlمحلــول تــری کلــرو

 rpm 10000بــه مــدت  5دقیقــه ســانتریفیوژ
( spectrafugeمــدل  )D24شــد ml 1 .محلــول
روشـ�ناور بـ�ا  ml 4تری کلرواســتیک اســید(�T

و وردتکــس شــد .جــذب محلــول روشــناور در

 CA) 20%کــه حــاوی  5/0%تیوباربیتوریــک

ســنجش رنگیــزه هــای فتوســنتزی :بــر طبــق

 30دقیقــه در دمــای  Сº 95حمــام آب گــرم

 nm 520خوانــده شــد.

اســید ( )TBAاســت مخلــوط شــد و بــه مــدت
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اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

آزاده کریمی جعفری و همکاران

قــرار گرفــت و ســپس بالفاصلــه بــه یــخ

 1 mlفنــل  5%و  5mlســولفوریک اســید غلیــظ

ســپس بــا ســرعت  rpm 10000بــه مــدت 10

دقیقــه خوانــده شــد(.)Dubois, 1956

انتقــال یافــت تــا بــه دمــای محیــط برســد.
دقیقــه ســانتریفیوژ گردیــد .جــذب روشــناور

در  nm 532انــدازه گرفتــه شــد .جــذب بقیــه

رنگیــزه هــای غیراختصاصــی در nm 600

خوانــده شــد و بــر طبــق فرمــول زیــر محاســبه
گردیــد(.)Heath and Packer, 1968
A= εcl

A= OD532 – OD600

جــذب آنهــا در طــول مــوج  485nmبعــد از 30
آنالیــز آمــاری :بــرای آنالیزهــای آمــاری از

نــرم افــزار  (Version19)SPSSاســتفاده
گردید.ایــن آنالیزهــا از طریــق ANOVAیــک

طرفــه و آزمــون  Duncanدر ســطح ()P≤0.05

انجــام شــد.
نتایج

بعــد از گذشــت ســه مــاه از اولیــن تیمــار ،بنــه

ضریــب خاموشــی  ، ɛ = 155 Mm-1 cm-1قطر

هــای تیمــار دیــده همــراه بــا برگهــا برداشــت

میکرومــول در گــرم وزن تــر (.)c

آزمایشــگاه منتقــل شــدند .در بنــه هــای تیمــار

کــوت  ، (l) = 1cmغلظــت  MDAبــر حســب

شــدند و جهــت انجــام آزمایشــات مربوطــه بــه

اســتخراج قنــد هــای محلــول :ببافت خشــک (gr

بــا نانــو نقــره پــس از برداشــت ،آفــت مشــاهده

ثانیــه ورتکــس و ســپس بــه مــدت  10دقیقــه بــا

شــده بودنــد و احتمــال اینکــه آلودگــی قــارچ

مــدل  )D24گردیــد .روشــناورهای حاصــل بــه

بــرای انجــام آزمایشــات اســتفاده نشــد.

بــار تکــرار شــد .پــس از تبخیــر شــدن اتانــول

بررسی پارامتر های رشد

مراحلــی ســولفات روی  5%و هیدروکســید

و طــول بــرگ بــه ترتیــب در تنــش شــوری

 )05/0را بــا  0/5 mlاتانــول  % 80بــه مــدت50

سرعت  rpm 7000سانتریفیوژ (spectrafuge

شیشــه ســاعت منتقــل شــد .ایــن عمــل چهــار
شیشــه ســاعت هــا بــه رســوب حاصــل طــی
باریــم  N 3/0اضافــه گردیــد و بــا دور rpm

 3500بــه مــدت  15دقیقــه ســانتریفیوژ گردید و
روشــناور هــا بــرای انجــام آزمایشــات بعــدی

جمــع آوری شــد.)Dubois, 1956( .

شــد .بنــه هــا دچــار کپــک و خمیــری شــکل
ریزوکتونیــا باشــند بــود  .در نتیجــه از آنهــا

میانگیــن تعــداد و طــول بــرگ :میانگیــن تعــداد
( mM 100عــدد  9/12aو )16/85acmو تیمــار
بــا نانــو نقــره  ppm 40همــراه بــا شــوری

( mM 100عــدد  8/75aو )16/2acmنســبت بــه
شــاهد(عدد  9/39aو )17/82acmکاهــش معنــی

ســنجش قنــد هــای محلــول 0/5 ml :از عصــاره

داری نشــان نداد(جــدول .)1

مقطــر مخلــوط شــد و بعــد از اضافــه کــردن

شــوری( )4/22acmو در تیمــار نانو نقره ppm

هــای بدســت آمــده مرحلــه قبــل بــا  1/5 mlآب

میــزان طــول ریشــه افشــان :در تنــش
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 40بــه همــراه شــوری( )3/37bcmمیــزان طــول

تنــش شــوری( )4/87aو تیمــار بــا نانــو نقــره

کاهــش یافــت کــه در تیمــار اخیــر معنــی دار

بــه شــاهد( )4/79aافزایــش مشــاهده شــد کــه

تعــداد ریشــه هــای انقباضــی :تعــداد ریشــه

وزن خشــک بنــه دختــری :وزن خشــک بنــه

تیمــار نانــو نقــره  40ppmهمــراه بــا شــوری

در تیمــار بــا نانــو نقــره  ppm 40همــراه بــا

ریشــه افشــان نســبت بــه شــاهد()4/83acm
بــود.

هــای انقباضــی در تنــش شــوری ( )4bو در

( )3bافزایــش معنــی داری در ســطح ()P≤0.05

نســبت بــه شــاهد ( )1aداشــت (جــدول .)1

تعــداد بنــه هــای دختــری :تعــداد بنــه هــا در

 ppm 40همــراه بــا شــوری( )4/95aنســبت
معنــی دار نبود(جــدول .)1

دختــری در تنــش شــوری( )2/13bgکاهــش و
شــوری( )2/29cgنســبت بــه شــاهد ()2/21ag
افزایــش یافــت کــه در ســطح ( )P≤0.05معنــی
دار بود(جــدول .)1

جــدول  : 1تاثیــر غلظــت هــای مختلــف نانونقــره و  NaClبــر میانگیــن طــول بــرگ و ریشــه،
تعــداد بــرگ هــای ســبز ،بنــه دختــری  ،ریشــه هــای انقباضــی و وزن خشــک بنــه دختــری
تعداد بنه های وزن خشک بنه تعداد ریشه های تعداد برگ های طول ریشه
دختری

های دختری (گرم)

انقباضی

سبز

(سانتی متر)

طول برگ
(سانتی متر)

پارامترهای
رشد
نمونه ها

±1/4 a47/79

2/a21 ±0/1

±1 1 a

±5/18 a05/06 ±1/4 a38/83 ±3/9 a29/37

شاهد

±1/4 a51/87

2/b13 ±0/09

±1 4 b

±5/11 16 a/04 ±1/4 a21/22 ±3/9 a88/12

تیمار NaCl mM100

±1/4 a43/95

2/c29 ±0/5

±3 b1

±4/16 a54/20 ±1/3 b03/37 ±4/8 a41/75

تیمار  NaCl mM100و نانونقره
40 ppm

• حــروف مشــابه بــه معنــای عــدم اختــاف معنــی دار و حــروف متفــاوت بــه معنــای اختــاف معنــی دار در

ســطح  P≤0.05بــر اســاس آزمــون دانکــن مــی باشــد.
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شــکل  :1مورفولــوژی گیــاه زعفــران دو ماهــه در نمونــه هــای شــاهد ،تیمــار شــوری  ، mM 100 NaClنانــو
نقــره  ppm 40همــراه بــا شــوری ( mM 100 NaClبــه ترتیــب از چــپ بــه راســت).

فلورســانس کلروفیــل :در تیمــار بــا شــوری
 mM 100و تیمــار بــا نانــو نقــره ppm40
همــراه بــا شــوری  mM 100 NaClدر

مقادیــر( )Fv/Fmافزایــش اندکــی مشــاهده

شــد کــه معنــی دار نبود(جــدول .)2

جدول : 2مقایسه مقادیر پارامتر های fo ، fmو  fv/fmدر برگ های تیمار داده شده
fv/fm

Fm

Fo

0/a557

0/a191

0/a073

0/a685

0/a435

0/a129

0/a623

0/a265

0/a083

پارامتر های فلورسانس کلروفیل
شاهد

نمونه ها

تیمار NaCl mM100
تیمار  NaCl mM100و نانونقره 40 ppm

• حــروف مشــابه بــه معنــای عــدم اختــاف معنــی دار و حــروف متفــاوت بــه معنــای اختــاف معنــی دار در

ســطح  P≤0.05بــر اســاس آزمــون دانکــن مــی باشــد.

محتــوای پرولیــن :محتــوای پرولیــن در تنــش

شــوری) ) (0/0086a mg/g(FWو تیمــار
بــا نانــو نقــره  ppm 40همــراه بــا شــوری
) ) (0/0104a mg/g(FWنســبت بــه شــاهد

) ) (0/0083a mg/g(FWافزایــش مشــاهده
شــد .افزایــش در تیمــار نانــو نقــره همــراه بــا
شــوری نســبت بــه شــاهد اختــاف در ســطح

()P≤0.05معنــی دار بــود (شــکل  .2الــف).

رنگیــزه هــای فتوســنتزی :میــزان کلروفیــل b

در تنــش شــوری ) ) (1/92a mg/g(FWو در
تیمــار شــوری بــا نانــو نقــره 40ppm(4/62a

) ) mg/g(FWنســبت بــه شــاهد

(0/6a

) ) mg/g(FWافزایــش یافتنــد کــه معنــی دار
نبودنــد .کلروفیــل  aدر تنــش شــوری(25/52a
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) ) mg/g(FWو در تیمــار شــوری بــا نانــو

)) (0/000217a µmol/g(FWو تیمــار بــا نانــو

بــه شــاهد )) (26/05a mg/g(FWکاهــش یافــت

)) µmol/g(FWنســبت بــه شــاهد (0/000275a

نقــره )) 40ppm(22/94a mg/g(FWنســبت
کــه معنــی دار نبــود .میــزان کارتنوئیدهــا در
تنــش شــوری )) (15/8c mg/g(FWافزایــش و

در تنــش نانــو نقــره همــراه بــا شــوری (8/18a

)) mg/g(FWنســبت بــه شــاهد (12/04b mg/

)) g(FWکاهــش یافــت کــه در ســطح ()P≤0.05

معنــی دار بودند(شــکل  .2ب).

پراکسیداسیون لیپیدها (:)MDA

میــزان مالــون دآلدئیــد در تنــش شــوری

نقــره  40ppmهمــراه بــا شــوری(0/000219a

)) µmol/g(FWکمــی کاهــش داشــت کــه
معنــی دار نبودنــد (شــکل  .2ج).

قندهــا :میــزان قنــد هــای محلــول در تنــش

شــوری )) (191/3b mg/g(DWو در تیمــار
بــا نانــو نقــره همــراه بــا شــوری (114/2a

)) mg/g(DWنســبت بــه شــاهد (195/1b mg/

)) g(DWکاهــش یافــت و در ســطح ()P≤0.05

معنــی دار بــود (شــکل  .2د).

شــکل : 2نمــودار تغییــرات الــف :پرولیــن ،ب :مقــدار رنگیــزه هــای فتوســنتزی ،ج MDA :و د :قنــد های محلــول در بنه

هــای تیمــار داده شــده در شــوری (  ) NaCl 100 mMو نانــو نقــره  40ppmهمــراه با شــوری ( ) NaCl 100 mM
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تحــت تیمــار  50ppmو  100نانــو نقــره همــراه

بحث

پارامتــر هــای رشــد :نتایــج  Naghizadehو

همــکاران( )2014نشــان داد بــا افزایــش تنــش

شــوري ،تعــداد بــرگ ،وزن خشــک بنــه و انــدام
هوایــی گیــاه زعفــران بــه طــور معنــی داري

کاهــش مــی یابــد کــه نتایــج حاضــر را تاییــد
مــی کنــد .بــر طبــق گزارشــات  Rezvaniو

همــکاران ( )2012نشــان دادنــد طــول بــرگ
هــای زعفــران در تیمــار بــا نانــو نقــره 40ppm

کاهــش یافــت ولــی در تیمــار بــا نانــو نقــره

 40ppm ، 80و  120همــراه بــا تنــش غرقابــی
افزایــش مشــاهده شــد کــه نتایــج کســب شــده

بــا نتایــج تیمــار  40ppmآزمایــش حاضــر
مطابقــت داشــت.

در ســال  Attar 2013و همــکاران گــزارش
دادنــد کــه بــا افزایــش غلظــت NaCl

آزاده کریمی جعفری و همکاران

و

 KClاز میــزان طــول ریشــه هــای افشــان

در بنــه هــای زعفــران کاســته مــی شــود .در

نتایــج حاضــر نیــز کاهــش در طــول ریشــه
هــای افشــان در تنــش شــوری مشــاهده شــد.

 Rezvaniو همــکاران( )2012اظهــار داشــتند
کــه طــول ریشــه هــای افشــان در غلظتهــای

 80ppmو  120نانــو نقــره بــه همــراه تنــش
غرقابــی و نانــو نقــره بــه تنهایــی کاهــش

یافــت کــه نتایــج حاصــل را تائیــد مــی کنــد.
در آزمایــش حاضــر افزایــش در تعــداد ریشــه

هــای انقباضــی مشــاهده شــد.

در گزارشــات  Sorooshzadehو همــکاران

( )2012تعــداد بنــه هــای دختــری زعفــران

بـ�ا تنـ�ش غرقابـ�ی افزایـ�ش یافتنـ�د Naghiza� .

 dehو همــکاران ( )2014گــزارش دادنــد کــه بــا
افزایــش غلظــت شــوری وزن خشــک بنــه هــا
دختــری کاهــش مــی یابــد کــه مطابــق بــا نتایــج

حاضــر بــود.

پاســخ حاصــل از وســاطت نیتــرات نقــره بــا

اتیلــن ،پلــی آمیــن هــا و مســیرهای وابســته بــه

کلســیم درگیــر مــی شــود و نقــش مهمــی در
تنظیــم مورفوژنــز از جملــه تولیــد ریشــه بــازی
مــی کنــد ( .)Rezvani, 2012مــی تــوان نتیجــه

گرفــت کــه نانــو نقــره نیــز بــا اثــر گذاشــتن
بــر ایــن مســیرها باعــث افزایــش تعــداد ریشــه
هــای افشــان مــی شــود .کاربــرد نانــو نقــره

 ppm 50و  ، NaCl 100 mMاثــرات منفــی

تنــش غرقابــی را در ارتفــاع گیــاه زعفــران و
تعـ�داد بنـ�ه هـ�ا جبـ�ران مـ�ی کنـ�د( (�Sorooshza

 .)deh et al., 20122همچنیــن  Maasو �Hoff

 )man (1977بیــان داشــتند کاهــش پتانســیل
تورژســانس در تنــش شــوري مهــم تریــن
عامــل بازدارندگــی رشــد گیاهــان اســت .در

نتیجــه طــول و تعــداد بــرگ و طــول ریشــه هــا
کاهــش مــی یابــد.

محتــوای رنگیــزه هــای فتوســنتزی :بــر طبــق

گزارشــات  Hassaniو)Omid Beigi (2001

تنــش شــوري میزان کلروفیل هــاي b ،aو کل را
در گیــاه زعفــران کاهش مــی دهــد .در آزمایش

حاضــر کاهــش در میــزان کلرفیــل  bبــا نتایــج

فــوق مطابقــت داشــت .در ســال Purvis 1980
گــزارش داد کــه اتیلــن باعــث افزایــش فعالیــت
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آنزیــم کلروفیــاز و تخریــب غشــاء داخلــی

در (Latrach et al., 2014).مــی شــود II

نقــره  100ppmباعــث کاهــش تولیــد اتیلــن و

تنــش شــوری و تیمــار نانــو نقــره همــراه بــا

کلروپالســت مــی شــود ،در حالــی کــه نیتــرات

کاهـ�ش تخریـ�ب کلروفیـ�ل در میـ�وه   �calamon

در  IIپژوهــش حاضــر کارایــی فتوسیســتم

شــوری افزایــش اندکــی یافــت کــه معنــی دار

 dinمــی شــود .نانــو نقــره بــا تاثیــری کــه بــر

نبــود کــه بیــان گــر ایــن اســت تنــش اعمــال

تخریــب کلروفیــل جلوگیــری کنــد در نتیجــه

.را کاهــش یابــد  IIفتوسیســتم

روی رســپتور اتیلــن مــی گــذارد مــی توانــد از
میــزان آن افزایــش مــی یابــد .در آزمایــش

حاضــر ایــن افزایــش در کلروفیــل  aدیــده شــد.

) Percival (2003فلورســانس کلروفیــل :نتایــح
نشــان داد فلورســانس کلروفیــل بــرگ گیــاه

در پاســخ بــه )(Medicago sativa L.یونجــه
افزایــش شــوری تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و
کاهــش مــی یابــد کــه ایــن  Fv /Fmنســبت

پاســخ احتمــاال بــا آســیب کلروفیــل در ارتبــاط

اســت .در مشــاهدات معصومــی و همــکاران

( )2012ایــن نســبت نیــز در گیــاه کوشــیا
کاهــش داشــت کــه بــا نتایــج آزمایــش حاضــر

مغایــر اســت .فلورســانس کلروفیــل بیــان گــر
فراینــد هــای اولیــه فتوســنتز مــی باشــد کــه در

کلروپالســت انجــام مــی شــود .کاهــش کارایــی
در دو وضعیــت رخ ) II (Fv/Fmفتوسیســتم

مــی دهــد :اول زمانــی کــه بــرگ هــا بــه طــور

ناگهانــی در معــرض نــور شــدید قــرار گیرنــد
صدمــه مــی زنــد  IIکــه بــه مرکــز فتوسیســتم
و دوم وقتــی کــه در معــرض محدودیــت آبــی

 (Mohammad et al., 1996).واقــع شــوند

تنــش شــوری بــا محدودیتــی کــه در انتقــال آب
ایجــاد مــی کنــد و بــا کاهــش حداکثــر عملکــرد
کوآنتومــی باعــث کاهــش کارایــی فتوسیســتم

شــده بــه مقــدار کافــی شــدید نبــوده تــا کارایی
پراکسیداســیون لیپیدهــا :گــزارش کردنــد بــا

افزایــش غلظــت  NaClمیــزان مالــون د آلدئیــد

کــه از اکســایش چربــی هــا بدســت مــی آیــد،
افزایــش مــی یابــد( .)Yasar et al., 2008ایــن

نتایــج مغایــر بــا آزمایشــات حاضــر بــود .تیمــار

گیاهــان بــا نانــو نقــره مکانیســم تبــادل الکترونی

ســلولی را نشــان مــی دهــد کــه از نشــت الکترون
جلوگیــری و تولیــد  ROSو ســطح  MDAرا
کاهــش مــی دهــد (.)Lu et al., 2002

پرولیــن :گــزارش شــده اســت کــه بــا افزایــش

تنــش شــوری پرولیــن در گیاه زعفــران افزایش

مــی یابــد ()Miller et al., 2010کــه نتایــج
حاصــل مطلــب فــوق را تاییــد کــرد .پرولیــن
مــی توانــد از گلوتامــات کــه پیشــرو اولیــه
در ســلول هــای تحــت تنــش اســمزی اســت،

ســنتز شــود دو آنزیــم پیرولیــن کربوکســیلیک

اســید ســینتتاز و پیرولیــن کربوکســیلیک اســید
ردوکتــاز در ایــن مســیر بیوســنتز مشــارکت

دارنــد کــه در زمــان تنــش شــوری رونویســی
از ژن هــای ایــن دو آنزیــم افزایــش یافتــه و

باعــث افزایــش پرولیــن مــی شــود(Sairam

 .)and Tyagi, 2004در تیمــار نانــو نقــره

همــراه بــا شــوری پرولیــن نســبت بــه شــاهد
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افزایــش یافــت ،تجمــع پرولیــن تصــور مــی

نتیجه گیری

غیــر فعــال کــردن مســیرهای تخریــب آن در

گیاهــان هماننــد تنــش شــوری باعــث ایجــاد

تنــش ،اســمولیت هــا تولیــد مــی شــود

بــا ایــن تنــش و حفــظ بقــای خــود تغییراتــی را

قندهــا :نتایــج  Naghizadehو همــکاران

تنــش شــوری و یــا تنــش حاصــل از نانــو نقــره

هــای زعفــران تحــت تنــش شــوری کاهــش

آزاد مــی شــود .اگــر غلظــت نانــو نقــره بیــش از

ســطح فتوســنتز کننــده و یــا کاهــش ظرفیــت

مــی کنــد .نانــو نقــره همــراه بــا تنــش شــوری

حاضــر نیــز کاهــش در ســطح ()P≤0.05

اثــر منفــی شــوری بــر گیــاه مــی شــود و نقــش

و ریشــه گیــاه Bacopa monnieriتحــت

میــزان وزن خشــک بنــه دختــری ،طــول ریشــه

کنتــرل بیشــتر بودنــد (Krishnaraj et al.,

در واقــع یــون نقــره در گیاهــان تیمــار شــده بــا

میــزان قندهــا در تیمــار نانــو نقــره همــراه

اتیلــن و پلــی آمیــن هــا نقــش مهمــی را در

شــود کــه ناشــی از فعــال ســازی بیوســنتز و

بــر طبــق نتایــج بدســت آمــده نانــو نقــره در

طــول تنــش باشــد کــه در پــی پاســخ گیــاه بــه

تنــش مــی شــود ،در نتیجــه گیــاه بــرای مقابلــه

(.)Abraham et al., 2003

در مکانیســم هــای حیاتــی خــود ایجــاد مــی کند.

( )2014نشــان داد کــه ذخیــره قنــد در بنــه

باعــث افزایــش ســطح قنــد هــا و محتــوی پرولین

یافــت کــه مــی توانــد بــه علــت کاهــش

حــد شــود اثــرات ســمی را در گیاهــان ایجــاد

فتوســنتزي گیــاه باشــد .در آزمایشــات

در بســیاری از ســنجش هــا باعــث کاهش شــدت

مشــاهده شــد .محتــوی قنــد هــا در بــرگ

تعدیــل کنندگــی دارد کــه در مــواردی از قبیــل

تیمــار بــا نانــو نقــره نســبت بــه گیاهــان

هــا وکارتنوئیــد ها ایــن تاثیرات مشــاهده شــدند.

 .)2012در حالــی کــه در آزمایــش حاضــر

نانــو نقــره بــا درگیــر کــردن مســیر هــای ســنتز

بــا شــوری کاهــش یافتنــد.

مورفوژنــز بــازی مــی کنــد.
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