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اثر محلولپاشی نانوذرات دیاکسید تیتانیوم بر تعدیل اثرات مخرب خشکی
در گیاه گالبی وحشی ()Pyrus biosseriana buhse.
5
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در اين تحقيق از پتانسيل نانوذرات دياکسيد تيتانيوم براي تعديل اثرات مخرب تنش خشکي در نهالهاي
گالبي وحشي استفاده شد .تيمارهاي اعمال شده شامل اسپريکردن نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم با غلظتهاي
 02 ،92 ،22و  122قسممممت در ميليون بعمد از خخرين خبياري بر برگهاي نهال بود .تيمارها در قالب طرح کامال
تصمادفي با شممش تکرار ا را شممد .تخصمي
ميکروسممکوپيم

بهعنوان شمماخ

بيوماس ،رشممد ،ترييرات فيزيولو ي

-بيوشمميميايي و ملالعات

قابل اندازه گيري مد نظر قرار گرفت .خناليز تکرار در زمان و ارزيابي روند

ترييرات نشممان داد که فعاليت فتوسممنتري نهالها تحت تاثير اثرات منفي خشممکي قرار گرفته اسممت .تجزيه
واريانس يکلرفه نشمان داد که از نظر بيوماس ريشه و ساقه و همچنين رشد ارتفاعي و طول ريشه بين تيمارها
اختالف قابل تو هي در سلح  5درصد و ود دارد و در اين بين اثرات مثبت اسپريکردن نانوذرات در مقايسه با
نهالهاي تحت خشمکي که اسمپري نشمدهاند مشمهود اسمت .در مقايسه با نهالهاي شاهد ،پتانسيل خبي در
نهالهاي تحت خشمکي بيش از سمه برابر کاهش يافت .در حالي که اين وضمعيت با اعمال نانوذرات دياکسيد
تيتانيوم تعديل شده است .بعد از اسپري کردن نانوذرات ،محتواي نسبي رطوبت حدود  122درصد در مقايسه با
شمد .اگرچه ميزان پرولين برگ در نهالهاي تحت خشمکي حدود  22درصمد افزايش داشته ،با اعمال نانوذرات
تريير فزاينده مشاهده نشد .تمامي تيمارها باعث افزايش خنزيم پراکسيداز شد که بيشترين مقدار در تيمار 122
*نويسنده مسئولmehrdadzarafshar@gmail.com :
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نهالهاي تحت خشمکي افزايش داشت .افزايش چشمگير نشت الکتروليت نيز در نهالهاي تحت خشکي ثبت
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قسممت در ميليون مشاهده شد .خنزيم کاتاالز افزايش چشمگيري در نهالهاي تحت خشکي داشت و از سوي
ديگر اسپري نانوذرات سبب افزايش اين خنزيم نشد.
وا ههاي کليدي :گالبي ،نانوذرات دياکسيد تيتانيوم ،اسپريکردن ،بيوماس ،ترييرات فيزيولو ي  -بيوشيميايي.

مقدمه
نانوتکنولوژي يکي از پيشرررفت هاي بسرريار بديع و نووهوري اسررت که با اسررتزاده از نانوهرا که
تغييرا فيزيکي و شريیيايي اسرراسري در آنها ايشاد شررده ،جايگاه برجسررتهاي در علوم مختلف از جیله
علوم گياهي و کشراورزي پيدا کرده است ( .)Lyons & Scrinis, 2007با وجود اين ،تاکنون اثرا مثبت
يا منزي نانوهرا بر اکوسريسرت هاي خاکي ،هوايي و آبي تاييد نشرده است ( .)USEPA, 2007برخي از
تحقيقا بر سنتز نانوهرا فلزي از گياهان متیرکز شده که نشان دهنده اين است گياهان نيز ميتوانند
بهعنوان مسيرهاي زيستي و سبز براي توليد نانوهرا مطرح باشند ( Sharma et al., 2009; Kumar et
 )al., 2009کنترل علفهاي هرز ( ،)Barike et al., 2008کنترل آفا و حشررررا ( Rahman et al.,
 ،)2009کاهش اسرتزاده از مواد و کودهاي شيیيايي ( ،)Nair et al., 2010افزايش قدر جوانه زني بذر
( )Khodakovskaya et al., 2009و افزايش رشد و بيوماس گياه ( )Yang et al., 2006از جیله کابردهاي
اسراسي نانوهرا در علوم گياهي است که البته هنوز مطالعا و اطالعا بسيار اندکي در رابطه با اثرا
مثبرت و منزي نانوهرا بر گياهان آوندي وجود دارد ( .)Monica & Cremonini, 2009بهطوريکه در
پژوهشهاي پيشرين نتاي درد و نقي ي گزارش شده است .تيیارهاي نانوکربنهاي چند ديواره 1جذب
بيشرررتر آب توسرررگ برذر گيراه گوجه فرنگي و در نهايت افزايش جوانه زني را سرررب شرررده اسرررت

1. MWCNTs
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( )Khodakovskaya et al., 2009و در مقابل نانوکربن تک ديواره عامل دار نشرررده ( )SWCNTsباعث
کاهش قابل مالحظه ريشه گياه گوجه فرنگي شده است ( .)Canas et al., 2008پاسخ گياهان بهنانوهرا
بر حسر نو گونه ،مرحله رويشري ،سني و ماهيت نانوهرا متزاو است .لذا هنوز پرسشهاي فراواني
براي محققين بي پاسررخ مانده اسررت ( .)Nair et al., 2010با اين حال ،اثرا مثبت برخي از نانوهرا از
قبيل تيتانيوم در رابطه با برخي از گياهان بهاثبا رسرريده اسررت .اعیال نانوهرا دياکسرريد تيتانيوم
به عنوان تيیار بر بذرهاي اسرزنا باعث افزايش جوانه زني و رشرد اين گياه شرده است ( Zheng et al.,
 .)2005; Mingyu et al., 2008نانواکسيد تيتانيوم قادر است با بهبود جذب نور و فعاليت آنزي روبيسکو
( ،)Mingyu et al., 2008( )Rubiscoافرايش جذب نيترا ( )Yang et al., 2006و تسررريع در تبديل
مواد غيرآلي بهآلي ( )Nair et al., 2010باعث افزايش وزن خشررک و تر گياه شررود .تاثير مثبت نانوهرا
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دياکسريد تيتانيوم بر سيست فتوسيست  IIو غشاي تيالکوئيدي نيز گزارش شده است ( Hang et al.,

 .) 2005اگرچره تحقيقرا پيشرررين پترانسررريرل نانوهرا تيتانيوم در بهبود عیلکردهاي فيزيولوژيک و
مورفولوژيک گياهان را تاييد کرده اسررت ( .)Berahmand et al., 2012; Mingyu et al., 2007اثر اين
نانوهرا در بهبود عیلکرد گياهان در شرررايگ اسررترسهاي زنده و غيرزنده کیتر مورد توجه قرار گرفته
اسررت ( .)Mohammadi et al., 2013طبق نظر شررائو و هیکاران ) (Shao et al., 2009تنش خشررکي
مهیترين تنش غير زنده 1اسرت که بر رشد ،توسعه و عیلکرد گياهان بهشد تاثير مهار کننده دارد .لذا
تحقيق حادررر بهگونهاي طرح ريزي شررده که اثرا نانوهرا تيتانيوم بر نهالهاي تحت تنش خشررکي
گونه گالبي وحشي ( )P. Biosserianaدر سطوح مورفولوژي و فيزيولوژي ارزيابي شود.
مواد و روشها
مواد گياهي :پژوهش حادرر بر نهالهاي دوسراله گونه گالبي وحشي ( )Pyrus biosserianaاز خانواده
 Rosaceaeانشرام گرفرت .در هیين راسرررتا با بذرگيري از درختان مادري از جنگلهاي جوزک-درکش
(بشنورد) 58 ،نهال در دانشررکده منابع طبيعي-دانشررگاه تربيت مدرس (نور ،مازندران) توليد شررد و در
ادامه  33نهال يکسرران و هیگن از لحاق قطر و ارتزا براي اعیال تيیارها انتخاب شررد .تا قبل از شرررو
آزمايش تیامي گلدانها بر اسررراس محاسررربهورفيت زراعي هر سررره روز يکبار بهميزان  088ميليليتر
آبياري شررردند .براي اعیال تنش خشرررکي از روش قطع آبياري تا زمان مشررراهده عالئ پژمردگي برگ
اسرتزاده شرد ( .)Siemens & Zwiazek, 2003تشربيا گذشرته نگارندگان در رابطه با اين گونه نشرران
داده بود که اين ژرم پالسرر وحشرري در مرحله نهال ،حدود دو هزته ميتواند بيآبي را تحیل کند .لذا
زمان آزمايش  14روز در نظر گرفته شد.
مشمخصمات نانوذرات :نانوهرا دي اکسريد تيتانيوم ( )TiO2 NPsساخت کیپاني داگوسا 2بهصور
سوسپانسيون مورد استزاده قرار گرفت .نانوهرا بهشکل کريستالي با قطر متوسگ  24/5نانومتر و سطح
ويژه  55 m2 g-1بوده اسرت .نانوهره تيتانيوم ترکيبي از آناتاز 3و روتيل 4دارد که سه آناتاز بيشتر است
( 03/2درصد).

1. Abiotic stress
2. Deguusa P-25
3. Anatase
4. Rutile
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اعمال تيمارهاي نانوذرات در نهالهاي تحت تنش خشکي :براي اعیال نانوهرا تيتانيوم از روش
محلولپاشي بر اندام هوايي گياه استزاده شد (.)Jaberzadeh et al., 2010; Sorooshzadeh et al., 2012
تيیارهاي نانوهرا با غلظتهاي  08 ،48 ،28و  188قسیت در ميليون بالفاصله بعد از آخرين آبياري
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(آغاز دوره تنش خشکي) و فقگ يک مرتبهبهصور اسپري بر نهالها اعیال شد .آزمايش بهصور طرح
کامال تصادفي با شش تکرار اجرا گرديد .با تيیار شاهد و تيیار تنش خشکي بدون اسپري کردن نانوهرا ،
شش تيیار در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفت.
پارامترهاي مورد بررسي :پارامترهاي نرخ فتوسنتز خالص ،1هدايت روزنهاي 2و تعرق 3بر روي سه گياه
از هر تيیار با استزاده از دستگاه ) Lcpro+ gas exchange (ADC Bioscientific Ltd.ساخت کشور
انگلستان در روزهاي سوم ،ده و چهارده پس از قطع آبياري ثبت شد .در انتهاي دوره آزمايش و در
سحرگاه (قبل طلو آفتاب) با استزاده از دستگاه بی فشار قابل حیل (،)Skye, SKPM 1400, UK
پتانسيل آبي در آوند چوبي 4در سه گياه از هر تيیار اندازهگيري و ثبت شد .در انتهاي دوره آزمايش
تیامي نهالها از خاک خار شده و بهسه قسیت برگ ،ساقه و ريشه تقسي و براي ثبت وزن خشک
اندامها به آزمايشگاه منتقل شدند .تعدادي برگ با تکرار کافي براي ادامه تحقيقا با استزاده از از مايع
بهصور جامد فريز و در دماي  -05درجه سانتيگراد نگه داري شد .بعد از خشک کردن اندامهاي گياهي
در آون با دماي  05درجه سانتيگراد بهمد  40ساعت بيوماس خشک ريشه ،ساقه و برگ نيز توزين
شد .محتواي نسبي رطوبت برگ نيز طبق روش معیول اندازه گيري و ثبت شد (.)Martinez et al., 2007
ميزان نشت الکتروليت نيز بهعنوان شاخص آسي غشايي طبق روش معیول اندازه گيري شد ( Campos
 .)et al., 2003با استزاده از نیونههاي برگ منشید شده و طبق روشهاي متداول ،ميزان پرولين ( Bates
 )et al., 1973و آنزي هاي پراکسيداز و کاتاالز ( )Ebermann & Stich, 1982نيز مورد مطالعه قرار گرفت.
ح ور نانوهرا در سطح اپيدرم برگ و سلولهاي روزنه با استزاده از ميکروسکوپ الکتروني (KYKY-
 )EM3200ارزيابي شد.
تجزيه و تحليل خماري
تیامي اطالعا بهدست آمده در محيگ نرمافزار  Excelسازماندهي و نیودارهاي مربوطه با استزاده
از اين نرمافزار ترسي شد .تشزيه و تحليلهاي آماري با استزاده از نرمافزار آماري  SPSS10انشام شد.
داده هاي تبادال گازي که در طول آزمايش و در روزهاي مختلف ثبت شده بودند تحت يک آزمون تکرار
در زمان 5بررسي شدند ( .)Parad et al., 2013دادههاي کیي رشد ،فيزيولوژي و بيوشيیيايي پس از تست
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1. Net CO2 assimilation rate
2. Stomatal conductance
3. Transpiration
4. Xylem water potential
5. Repeated measure ANOVA
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نرماليتي و هیگني با استزاده از آناليز واريانس يکطرفه 1تشزيه و تحليل شد .مقايسه مقادير ميانگينها
نيز با آزمون چند دامنهاي دانکن انشام شد.
نتايج
تبادالت گازي :نتاي آزمون تکرار در زمان نشران داد که پارامترهاي فتوسنتز ،هدايت روزنهاي و تعرق
تحت تاثير تيیارهاي اعیال شررده (اثر اصررلي) و زمان آزمايش (اثر دروني) قرار گرفتهاند .از طرف ديگر،
اثرا متقابل اين دو عامل نيز تاثير معني داري بر سره فاکتور ياد شرده داشته است (جدول  .)1بررسي
روند تغييرا در فاکتورهاي فتوسررنتزي در طول دوره  14روزه نيز نشرران داد که با گذشررت زمان و با
افزايش شرد تنش بر نهالها ،کاهش معنيداري در سطح  5درصد در مقادير فتوسنتز ،تعرق و هدايت
روزنهايي ثبت شرده اسرت .مقايسره ميانگينها نشران ميدهد که نهالهاي تحت خشکي که با نانوهرا
تيتانيوم اسرپري شردهاند در مقايسره با نهالهاي تحت خشرکي و بدون اسپري کردن نانوهرا تيتانيوم
کیتر تحت تاثير خشرررکي قرار گرفتهاند .تيیارهاي اسرررپري کردن با غلظتهاي  28و  48قسررریت در
ميليون در مقايسه با تيیار خشکي روند نزولي کیتري را نشان ميدهند (شکل .)1
ملالعات ميکروسمکوپي  :بررسري ميکروگرفهاي تهيه شرده توسرگ ميکروسرکوپ الکتروني نشان
ميدهد که نانوهرا تيتانيوم بهطور تشی عي بر سرررطح اپيدرم برگ قرار گرفتهاند .ح رررور نانوهرا بر
سرررطح روزنهها نيز کامال مشرررهود اسرررت .ابعاد هرا تيتانيوم در مقياس نانوهره نيز در ميکروگرافها
بهروشني قابل مشاهده است (شکل .)2
رشمد و تخصمي

بيوماس :نتاي تشزيه واريانس گوياي آن است که رشد ارتزاعي نهالها تحت تاثير

1. One-Way ANOVA
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تيیارهاي اعیال شرده ،اختالف معنيداري را در سرطح پن درصرد با تيیار کنترل نشران ميدهد .رشد
ارتزاعي نهالهاي تحت خشرکي بدون اعیال نانوهرا و حتي با اسرپري نانوهرا تا حدود  58درصد در
مقايسرره با نهالهاي کنترل که رطوبت آنها در حد ورفيت زراعي حزظ شررده بود ،کاهش يافت .از اين
لحاق بين تيیار خشرررکي و تيیارهاي نانوهرا اختالف معنيدار آماري مشررراهده نشرررد .از لحاق طول
ريشرره ،کیترين و بيشررترين مقادير بهترتي مربوط بهنهالهاي تحت تنش خشررکي و تيیار نانوهرا با
غلظت  28قسرریت در ميليون بود (حدود  4/5برابر بيشررتر) .بررسرري تخصرريص بيوماس در اندامهاي
مختلف گياه نيز نشران داد که بيوماس خشررک ريشره و سرراقه تحت تاثير تيیارها اختالف معنيداري را
نشان داده و در مقابل بيوماس برگ اختالف معنيداري را نشان نیيدهد .از لحاق بيوماس ساقه و ريشه
بين تيیار کنترل و نانوهرا با غلظت  28قسریت در ميليون اختالف معنيدار آماري ثبت نشرده اسرت.
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کیترين ميانگين وزن خشرررک گياه بهنهالهاي تحت خشرررکي بدون اعیال نانوهرا مربوط ميشرررود.
بهطوري که بيوماس سراقه و ريشه در مقايسه با کنترل بهترتي دو و سه برابر کاهش يافته است (شکل
.)3
پارامترهاي فيزيولو ي  :مقايسا آماري نشان داد که پتانسيل آبي گياه تحت تاثير تيیارهاي اعیال
شرده قرار گرفته اسرت .طوري که کیترين ميزان در نهالهاي تحت تنش خشکي ثبت شد (تا سه برابر
کاهش در مقايسه با کنترل) .بين تيیار کنترل و تيیار نانوهرا تيتانيوم اختالف معنيدار مشاهده نشد.
بررسرري مقادير محتواي نسرربي رطوبت نيز نشرران داد که اعیال نانوهرا در نهالهاي تحت خشررکي
بهبهبود ميانگين محتواي نسرربي رطوبت منشر شررده اسررت .طبق انتظار ،بيشررترين مقدار  RWCنيز در
نهال هاي کنترل ثبت شرد .در مقايسره با تيیار شراهد ،با قطع آبياري ،محتواي نسبي رطوبت حدود 58
درصرد در تيیار خشرکي کاهش يافت .در مقايسره با تيیار خشکي ،اسپري نانوهرا حدود  188درصد
افزايش  RWCرا سرب شرد .هیچنين با اعیال نانوهرا بر نهالهاي تحت تنش خشرکي ،ميزان درصد
نشرت الکتروليت بهعنوان شراخص آسري سلولي ،کاهش يافته و بيشترين ميزان آن در نهال هاي تحت
خشکي و بدون اسپري کردن نانوهرا ثبت شد .تنش خشکي بهمد  14روز ،درصد نشت الکتروليت را
در نهالهاي تحت خشکي حدود  1/5برابر افزايش داد (شکل .)4
پارامترهاي بيوشيميايي :نتاي آزمون دانکن نشران داد که بيشترين مقدار پرولين ،با حدود  28درصد
افزايش در مقايسرره با شرراهد ،در نهالهاي تحت تنش خشررکي ثبت شررد و در مقابل بين ميزان پرولين
سررراير تيیارها اختالف معنيدار آماري مشررراهده نشرررد .مطالعا ايزوآنزيیي نيز نشررران داد که آنزي
پراکسريداز و کاتاالز تحت تاثير تيیارهاي اعیال شده قرار گرفتهاند .بيشترين مقدار پراکسيداز در تيیار
نانوهرا  188قسرریت در ميليون و کیترين ميزان آن در نهالهاي تيیار شرراهد اندازه گيري شررد .در
مقايسره با تيیار خشرکي و با اعیال نانوهرا با غلظت  188قسیت در ميليون ،آنزي پراکسيداز بيش از
 1/5برابر افزايش داشرت .بهطورکلي اسپري کردن نانوهرا سب افزايش آنزي پراکسيداز شد .بيشترين
و کیترين ميزان آنزي کاتاالز بهترتي در تيیار خشکي (دو برابر افزايش) و کنترل ثبت شد (شکل .)5
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گالبي وحشي تحت تنش خشکي

18

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-07-01

شکل  -1تاثير اسپري کردن نانوذرات تيتانيوم با غلظتهاي مختلف بر روند تبادالت گازي نهالهاي
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سطح اپيدرم و روزنه برگ در نهالهاي کنترل (بدون اسپري کردن نانوهرا تيتانيوم)

سطح اپيدرم و روزنه برگ در نهالهاي تحت تنش خشکي بعد از اسپري کردن نانوهرا تيتانيوم
شکل  -2ميکروگراف حاصل از ميکروسکوپ الکتروني از سلح اپيدرم برگ
دول  -1تاثير تيمار و زمان خزمايش بر پارامترهاي تبادالت گازي در نهالهاي گالبي وحشي
هدايت روزنهاي
)(mmol m-2 s-1

فتوسنتز
)(µmol m-2 s-1

تعرق
)(mmol m-2 s-1

اثرات اصلي
*

تيیار

024/33
))CV=%22/13

381/21
))CV=%13/41

400/05
))CV=%20/80

*333/33
*44/35

*038/44
*33/40

*132/2
188/34 ns

توديح :اعداد گزارش شده با مقادير  Fمرتبگ است .عالمت ستاره (*) نشان از اختالف معنيدار آماري در سطح يک درصد
و عالمت  nsعدم اختالف آماري معنيدار را نشان ميدهد.

11
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اثرات فرعي
زمان
زمان× تيیار

*

*
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وحشي تحت تنش خشکي
توديح :حروف متزاو بر روي ستونها حاکي از اختالف معنيدار آماري در سطح يک درصد است.
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شکل  :9تاثير اسپري کردن نانوذرات تيتانيوم با غلظتهاي مختلف بر پارامترهاي فيزيولو ي

نهالهاي گالبي
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شکل  -5تاثير اسپري کردن نانوذرات تيتانيوم با غلظتهاي مختلف بر پارامترهاي بيوشيميايي نهالهاي گالبي
وحشي تحت تنش خشکي
توديح :حروف متزاو بر روي ستونها حاکي از اختالف معنيدار آماري در سطح يک درصد است.

بحث
کاهش تبادال گازي يکي از راهکارهاي مقاومت بهخشرکي در ژنوتيپهاي گالبي معرفي شده است
(جوادي و بهرامنژاد .)1303 ،در اين مطرالعه با گذشرررت زمان و افزايش شرررد تنش خشرررکي ميزان
فتوسررنتز ،هدايت روزنهاي و تعرق در نهالهاي گالبي وحشرري کاهش يافته ،ولي نانوهرا با ح ررور بر
روي سرلولهاي اپيدرم و روزنهها بهعنوان سرد فيزيکي از اثرا منزي و فزاينده خشکي جلوگيري کرد.
کاهش رشررد و بيوماس گياه يکي از بارزترين اثرا محدوديت فتوسررنتز اسررت ( Chaves & Oliveria,
 .)2004در تيیار خشکي ميزان بيوماس ريشه و ساقه در مقايسه با نهالهاي شاهد بهترتي حدود سه و
دو برابر کاهش يافته است .اين در حالي است که با اسپري کردن نانوهرا تيتانيوم با غلظت  28قسیت
در ميليون بر برگ نهالهاي تحت خشکي اختالف معنيداري در بيوماس ساقه ،برگ و ريشه در مقايسه
با نهال شاهد مشاهده نشد .پيش از اين افزايش بيوماس با کاربرد تيتانيوم گزارش شده است ( Nair et
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 .)al., 2010در تحقيقي جبارزاده و هیکاران ) (Jabarzadeh et al., 2010نيز افزايش عیلکرد دانه گندم
را تحت تنش خشرررکي بعد از اسرررپري دي اکسررريد تيتانيوم  8/82درصرررد را گزارش کردند .يکي از
خصروصيا منحصر بهفرد نانوهرا قدر نزوه پذيري باال است که بهسب ابعاد در محدوده نانو صور
ميگيرد .لذا نانوهرا بهراحتي ميتوانند از دهانه روزنه با محدوده ميکرون بهراحتي عبور کنند .از سوي
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1. Tunneling Scanning Microscope
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ديگر ،اگرچه ديواره سررلول گياهي بهمثابهيک سررد از ورود عوامل خارجي جلوگيري ميکند ،نانوهرا با
قطر کیتر از  28نانومتر ميتوانند بهراحتي از حزرا ديواره سرررلولي عبور کنند و وارد ف ررراي داخلي
سرلول و غشاي پالسیايي شوند ( .)Moore, 2006محیدي و هیکاران ( )Mohammadi et al., 2013با
اسررتزاده از آناليز  TEM1ورود نانوهرا تيتانيوم را در سررلول گياهي تاييد کردند .در اين مطالعه ،اگرچه
آناليز ياد شرده صرور نگرفت ،ولي تغيير در اکثر پارامترهاي فيزيولوژيک و بيوشيیيايي ،ورود نانوهرا
بهدرون سلول و غشاي پالسیايي را تأييد ميکند .تحقيقا پيشين نشان داده که نانوهرا تيتانيوم قادر
اسرت با تقويت سريست آنتياکسيدان ي از اثرا مخرب تنش اکسيداتيو و مرگ سلول گياهي جلوگيري
کند ( .)Lei et al., 2008در اين پژوهش ،بهطور آشکار نشان داده شد که ح ور نانوهرا تيتانيوم باعث
افزايش و بهبود عیلکرد آنزي پراکسريداز شرده است .از سوي ديگر اعیال نانوهرا تيتانيوم ميزان نشت
الکتروليت در سرلول گياهي را بهطور قابل توجهي در مقايسه با نهالهايي که اسپري کردن بر آنها انشام
نشده ،کاهش داده است .لذا ميتوان گزت که در ح ور نانوهرا تيتانيوم اثرا مخرب تنش اکسيداتيو
تعديل پيدا کرده اسرت؛ چرا که ميزان نشرت الکتروليت کاهش يافته اسرت .در پاسرخ بهتنش خشکي و
شروري ،سلول گياهي شرو بهسنتز و تشیع برخي از آمينو اسيدها (از قبيل پرولين) ،پروتئينه ا ،قندها
(از قبيل گلوکز و سرراکارز) ،ترکيبا الکلي ،سرريکليتولها و اسرريدهاي آلي ميکند ( Hasegawa et al.,
 .)2000; Arndt et al., 2000; Masinde et al., 2005در اين تحقيق ،اگرچه ميزان پرولين در نهالهاي
تحت خشرررکي افزايش پيدا کرد ،ح رررور نانوهرا تاثير فرايندهاي بر ميزان پرولين نداشرررت .لذا بهنظر
ميرسرد که تاثير نانوهرا بر سيست آنزي گياهي برجسته و ملیوستر است .بدون شک در صورتي که
نانوهرا تيتانيوم با غلظتهاي باال اسرتزاده شوند ،ميتواند باعث سیيت گياه شود .لذا در اين تحقيق با
مرور منابع مختلف ،غلظتهاي پايين بر حس ر قسرریت در ميليون در نظر گرفته شررد و بر هيچکدام از
سرطوح مورفولوژي ،فيزيولوژي و بيوشيیيايي گياه اثر سیيت نداشته است .در يک مطالعه آزمايشگاهي،
قوش و هیکاران ) (Ghosh et al., 2012گزارش کردند که غلظت  313قسیت در ميليون بر رشد ريشه
گياه  Allium cepaاثر سریيت داشرته اسرت .در صررورتي که غظتهاي پايين از نانوهرا تيتانيوم توجه
شود ،باعث تنش اکسيداتيو قابل مالحظهاي در سلول گياهي نخواهد شد ( Singh et al., 2012; Larue
 .)et al., 2012در نهايت ميتوان گزت که اسررپري کردن نانوهرا تيتانيوم بهويژه با غلظتهاي ک (28
و  48قسرریت در ميليون) بر روي اندام هوايي نهالهاي گالبي وحشرري از طريق تعديل تبادال گازي و
افزايش آنزي هاي آنتياکسيداني ،باعث تعديل اثرا مخرب تنش خشکي ميشود .از آن جا که تحقيقا
مشرابهدر اين زمينه کیتر انشام شرده ،تأييد دقيقتر اين نتاي  ،مستلزم بررسيهاي بيشتر آزمايشگاهي،
بهويژه از لحاق مولکولي و آناليز بيان ژن است.
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