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چکیده
به منظور بررسی اثر محلولپاشی نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی آزمایشی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان در سال  1331انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل  6سطح محلولپاشی با نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم (صفر 1/14 ،1/13 ،1/12 ،1/11 ،و  1/10درصد) و دو زمان محلولپاشی ( 61درصد ساقهروی و
01درصد گلدهی) بود .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل محلولپاشی غلظتهای مختلف نانوذرات
دیاکسید تیتانیوم در مرحله رشدی روی صفات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،وزن صد دانه ،فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،اکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و شاخص برداشت معنیدار بود .مقایسه میانگینها نشان داد
که بیشترین میانگین وزن صد دانه از غلظت نانوذرات دیاکسید تیتانیوم  1/11درصد محلولپاشی شده در
مرحله  61درصد ساقهروی ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از غلظت نانوذرات دیاکسید تیتانیوم 1/12
درصد محلولپاشی شده در مرحله  61درصد ساقهروی و شاخص برداشت از غلظت نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم 1/10درصد محلولپاشی شده در مرحله  61درصد ساقهروی بدست آمد .همچنین بیشترین میانگین
فعالیت کاتاالز از تیمار  1/10درصد نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم در مرحله  61درصد ساقهروی ،فعالیت آنزیم
پراکسیداز در غلظت نانوذرات دیاکسید تیتانیوم  1/14درصد در مرحله گلدهی و فعالیت آنزیم آسکوربیک
پراکسیداز در غلظت نانوذرات دیاکسید تیتانیوم  1/13درصد محلولپاشی شده در مرحله  61درصد ساقهروی
حاصل شد.
واژگان کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،ساقهروی ،عدس ،عملکرد ،گلدهی ،نانو دی اکسید تیتانیوم

مقدمه

1

محصوالت صورت گرفت ،که البته در کنار آن استفاده

ورود نسل اول فناوریها به عرصه کشااورزی ،در

بیرویه از منابع مشکالتی را نیز در پی داشت .اکناون

چند دهه گذشته منجر به وقوع انقالب سبز و گذار از

با گذشت سالها از وقوع انقالب سبز و کاهش مجدد

کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردیاد .در ایان

نسبت رشد تولیدات کشاورزی به جمعیت جهان لزوم

دوره افاازایش چشااامگیااری در کیفیااات و کمیااات

به کارگیری فناوری جدید در صنعت کشاورزی پایش
از هاار زمااانی دیگااری آشااکار اساات (جااابرزاده و
همکاران .)1333 ،در این بین فناوری نانو بهعنوان یک

*نویسنده مسئولhossein_nouri2010@yahoo.com :
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فناااوری بااین رشااتهای و پیشااتاز رفااع مشااکالت و

موجب ایجاد نگرانی در مورد اثارات باالقوه آنهاا روی

کمبودها در بسیاری از عرصاههای علمای ،باه خاوبی

محیط زیست شده است .طی سالهای اخیر استفاده از

جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنایع وابسته آن

نانواکسید تیتانیوم روند رو باه افزایشای را نشاان داده

به اثبات رسانده است .فناوری نانو کاربردهای وسیعی

است .اظهار شده اسات کاه تیتاانیوم یکای از عناصار

در بخش کشاورزی از جمله افزایش تولیدات زراعای،

سودمند جهت گیااه اسات و میتواناد جاذب برخای

کم کاردن ساموم و کودهاا و در کناار حفام محایط

عناصر نظیر نیتاروژن ،فسافر ،کلسایم ،منیازیم ،آهان،

Montano et al.,

منگنز و روی را تحریک نماید ( .)Pais, 1983که ایان

 .)1986بهطورکلی مزایای استفاده از نانوکودها عبارتند

امر به برخی عوامل بیولوژیاک و خااک م ال گوناه و

از )1 :افازایش رانادمان و کیفیات مناابع غاذایی باه

رقم گیاه ،pH ،رطوبت و وضاعیت عناصار غاذایی در

زیسات و مناابع کاره زماین دارد (

واسطهی سرعت جذب باالتر؛  )2عادم اتاال

خاک بستگی دارد.

کودهاا

توسط آبشویی و جذب کامل کود توسط گیااه باهدلیال

عاادس ( )Lens culinarys Medikیکاای از قاباال

رهاسازی عناصرغذایی کود با سرعت مطلوب در تماام

هضمترین حبوبات محسوب میشود کاه دارای منباع

طول فصل رشد؛  )3کاهش قابل توجه آلاودگی خااک،

پروتئین با ارزش  20درصد است .کاه و کلش ،پوساته

ذخایر آبای و محصاوالت غاذایی باه واساطه کااهش

غااال

آن دارای ارزش غااذایی باااالیی اساات کااه بااه

آبشویی کودهاا؛  )4کااهش میازان فشاردگی خااک و

مصاار

دام میرسااد (.)Majnoun hosseini, 2008

سرعت از دست رفتن کیفیت آن؛  )0کاهش مسمومیت

میزان پروتئین موجود در دانههای حبوبات  2-3برابار

گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظتهای بسایار بااالی

میزان پروتئین غالت و  11-21برابر بیشتر از پاروتئین

موضعی نمک در خاک؛  )7افزایش عملکرد به واساطه

گیاهان غدهای است (.)Munir et al., 2004
تاکنون مطالعات مختلفای در ماورد محلاولپاشای

وضعیت تغذیهای مطلاوب گیااه و  )3بهباود خاوا

ذرات نانو روی صفات کمی و کیفی گیاهاان مختلاف

انبارداری و سهولت جابجایی کود (.)Cui et al., 2006

انجام شده است ( .)Lu et al., 2002در این خصاو

ناانو ذره  TiO2باهعناوان یکای از ناانو بلورهاای
نیماههادی اکساید فلازی ،جایگااه ویاههای در جهاان

 Moaveniو همکاران ( )2111طی تحقیقااتی کاه بار

صنعتی امروز یافته و توجه بسیاری از دانشمندان را باه

روی گیاااه ( )Calendula officinalisانجااام دادنااد

خود جلب کرده است TiO2 :به سه شکل بلوری شامل

گزارش کردند اثر نانو ذرات تیتانیوم در شارایط تانش

آناتاز (چهاروجهی با  3/334گرم بر سانتیمتر مکعب)،

روی شاخصهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتااالز در

روتایل (چهاروجهی با  4/20گرم بر ساانتیمکعب) و

سااطح  0درصااد معناایدار بااود و بیشااترین میااانگین

بروکیت (بیشکل با چگالی  4/12گارم بار ساانتیمتر

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسمیوتاز بارای ناانو ذرات

Salari et al., 2007; Ahmad

 1/12درصااد و کمتاارین میااانگین فعالیاات آناازیم

 .)et al., 2007نااانو ذره نانواکسااید تیتااانیوم کلیااه

سوپراکسید دیسمیوتاز بارای تیماار شااهد ،بیشاترین

خصوصیات  TiO2را دارا بوده و همچناین باه واساطه

میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز برای تیمار  1/13درصاد

کوچکی اندازه ذرات ،سطح تماس آن با ماواد افازایش

و کمترین میانگین فعالیت آنازیم کاتااالز بارای تیماار

دارد ( Karimi and

شاهد به دست آمد .همچنین طی تحقیقی بر روی گیاه

غیرمعماول،

ذرت گاازارش شااد اثاار نااانو ذرات تیتااانیوم باار روی

مکعب) موجود اسات (

یافته و کارایی و اثر بخشی بیشتری

 )Mirjalili, 2009باهطاوریکاه خاوا
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شاااخصهای سوپراکسااید دیساامیوتاز ،کاتاااالز و در

گلدهی در تاری  3تیرماه  )31بهعنوان عامل  Bانجاام

سااطح  1درصااد معناایدار بااود و بیشااترین میااانگین

شد .نانوذرات دیاکسید تیتانیوم از شرکت نانو پاارس

فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسمیوتاز و کاتاالز در

لیما تهیه شد که مشخصات نانو دیاکسید تیتاانیوم باه

محلولپاشی نانو ذرات تیتانیوم  1/13درصد به دسات

شرح جدول  1است .بذور عدس ماورد مطالعاه رقام

آمد (.)Moaveni et al., 2011b

محلی زنجان بود .همچناین بار اسااس نتاایج آزماون

از طرفی نتایج تحقیقات  Luو همکااران ()2112

خاک ،بهدلیل نیاز خاک به کود ،قبل از کاشات مقادار

نشان داد  SiO2و  TiO2فعالیت آنزیم نیترات ردوکتااز

 211کیلوگرم در هکتار کود دیفسفات آمونیوم و کود

را در سویا و محلولپاشی  TiO2عملکرد دانه ساویا را

سوپر پتاس به میزان  121کیلوگرم در هکتاار باهطاور

افزایش داد .نانو ذرات آهن در غلظات  1/70گارم در

یکنواخت در زمین پخش شد .برای آمادهساازی بساتر

و عملکارد

کشت ،ابتدا زمین مورد نظر در پااییز شاخم زده شاد.

گردیاد ( )2113( Salehi .)Reynolds, 2002گازارش

سه هفته قبل از کشات محال آزماایش باا علافکش

کرد محلولپاشی نانو ذرات نیترات نقره سبب افزایش

ترفالن بهمنظور مبارزه با باناک باذر علفهاای هارز

ترکیبات پلیفناولی در گیااه گال گااو زباان میشاود.

موجاود در خاااک در فااروردین ماااه سمپاشاای شااد و

بررسای اثار محلولپاشای

سپس یک دیسک سطحی زده شد .عملیات کاشت در

نانوذرات دیاکسید تیتاانیوم روی عملکارد و اجازای

اواسط اردیبهشاتمااه  1331انجاام شاد .بارای تهیاه

عملکرد و فعالیت آنزیمهاای آنتایاکسایدانی در گیااه

غلظتهای نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم به میازان الزم

عدس انجام گرفت.

از پودر نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم توزین گردید و با

لیتر باعث افزایش سطح برگ ،وزن غال

پهوهش حاضار باا هاد

آب مقطر به حجم رسانده و با دستگاه همزن به خوبی
حل گردیاد کاه میازان محلاول ناانو ذرات دیکساید

مواد و روشها
ایاان آزمااایش در سااال زراعاای  1331در مزرعااه

تیتاانیوم جهاات محلولپاشاای در هاار کاارت  1/0لیتاار

 30درجاه و 20

شاد .محلولپاشای در

تحقیقاتی دانشگاه زنجاان باا عار

(برای هر دوز  6لیتر) مصار

دقیقه تا  37درجه و  10دقیقه شمالی ،طول  47درجاه

صبح زود قبل از طلوع آفتاب به کل عدسها به سااقه

و  1دقیقه تا  43درجه و  02دقیقه شرقی انجاام شاد.

و برگهای باالیی و برگهای پایینی انجام شد.

این مکان در ارتفاع  1634متر از سطح دریا قارار دارد

کرتهای آزمایشی به صورت جوی و پشاته تهیاه

و دارای متوسط بارندگی حدود  233/0میلیمتار ،کاه

شدند ،که هر یک دارای  6خط کاشت ،به طول  4متار

معموالً از اواخر آبان شاروع و تاا اواساط بهاار اداماه

به فاصله  01سانتیمتر از هم بودند و بذور باه فاصاله

مییابد میباشد ،خاک محل آزمایش لاوم رسای باود.

 11سانتیمتر از هم روی پشتهها کشت شدند .مباارزه

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال

بااا علفهااای هاارز بااه دلیاال رشااد مجاادد برخاای از

تصادفی با  4تکارار انجاام شاد .تیمارهاای آزمایشای

گونههای علفهرز به صورت دساتی و در دو مرحلاه

شااامل سااطوح نااانو ذرات تیتااانیوم در شااش سااطح

انجااام گرفاات .برداشاات محصااول پااس از رساایدگی

(شااااهد 1/14 ،1/13 ،1/12 ،1/11 ،و  1/10درصاااد)

فیزیولوژیک انجام گرفت و از هر کارت آزمایشای 11

بهعنوان عامل  Aو در طی دو مرحله ( 61درصد ساقه

بوته به صورت تصادفی با رعایات حاشایه ،برداشات

روی در تااااری  13و  14خردادمااااه و  01درصاااد

گردید و صفات تعداد شاخه در بوته ،تعداد بوته ،وزن
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گردید.

بوتااه ،عملکاارد دانااه (براساااس 14درصااد رطوباات)،
عملکرد بیولوژیک و درصد شاخص برداشت محاسابه

جدول  :1مشخصات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم مصر
TiO2
P25

شده

درصد

ظاهر نانو ذرات

میانگین اندازه نانو ذرات

خلو

دیاکسیدتیتانیوم

دیاکسیدتیتانیوم

نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم

پودر سفید

 21نانومتر

< 01m2/g

33/0

محدوده سطح مخصو

وزن

کشور تولید

خالص

کننده

 01گرم

آلمان

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ :بر طبق روش

اسکوربات پراکسیداز بهصورت تعداد میکروماول آب

 Ghanatiو همکاااران ( )2112تعیااین شااد .فعالیاات

اکسیهنه تجزیاه شاده در  2دقیقاه در طاول ماو 231

آنزیمی با افزودن مقادیر مناسب از عصاره آنزیمای باه

نانومتر و فعالیت آنزیمی به ازای تغییارات جاذب باه

مخلوط بافر گایاکول با غلظت  0میلیموالر و پراکسید

میکروگرم پروتئین در دقیقه محاسبه گردید.
تجزیههای آمااری باا اساتفاده از نارم

هیاادروژن بااا غلظاات  0میلاایمااوالر کااه در ظاار

افازار SAS

دستگاه طیفسنج ریخته شد آغاز گردید و

انجام شد همچنین مقایسه میانگین تیمارها باا اساتفاده

به مدت  2دقیقه تغییرات جاذب در طاول ماو 471

از آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح  0درصاد باا

نانومتر خوانده شد .فعالیت آنزیمی باه ازای تغییارات

نرمافزار  Mstat-cانجام گرفات و ترسایم شاکلها باا

جذب به میکروگرم پروتئین در دقیقه بیان شد.

استفاده از نرمافزار  Excel 2010انجام گرفت.

مخصو

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز برگ :سانجش فعالیات
آناازیم کاتاااالز بااه روش  Cakmakو )1331( Horst

نتایج

انجام شد 1/2 .گرم نمونه منجمد در  2/0میلیلیتر بافر

عملکرد دانه :نتاایج تجزیاه واریاانس نشاان داد اثار

کاوارتزی دساتگاه طیفسانج

متقابل غلظت نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم در مرحلاه

ریخته شد و  111میلیلیتر آب اکسیهنه باا غلظات 11

رشدی روی صفت عملکرد دانه در ساطح احتماال 1

میلیموالر به آن اضافه شد و عصارهگیری انجاام شاد.

درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میاانگین

تجزیه آب اکسیهنه با کاهش در جذب در طاول ماو

بین تیمارهای اثر متقابل نشان داد که غلظت نانوذرات

 241نانومتر به مدت  2دقیقه پیگیاری شاد و فعالیات

دیاکسید تیتانیوم  1/12درصد محلولپاشای شاده در

آنزیمی به ازای تغییرات جذب به میکروگرم پاروتئین

مرحله  61درصد سااقهروی دارای بیشاترین عملکارد

در دقیقه محاسبه گردید.

دانه بود و غلظت ناانوذرات دیاکساید تیتاانیوم 1/12

سدیم فسفات در ظر

سنجش فعالیت آسککوربا

پراکسکیداز در بکرگ:

درصااد محلولپاشاای شااده در مرحلااه گلاادهی دارای

ساانجش فعالیاات آسااکوربات پراکساایداز بااه روش

کمترین عملکرد دانه بود (جدول .)3

 Nakanoو  )1331( Asadaانجام شد 2/0 .میلیلیتر از

عملکککرد بیولوژیکک  :عملکاارد بیولوژیااک یکاای از

کااوارتزی دسااتگاه

شاخصههایی است که با در نظر گرفتن آن میتوان اثر

طیفسنج ریخته شد سپس  111میلیلیتر آب اکسیهنه

عوامل محیطی بار عملکارد گیاهاان زراعای را ماورد

با غلظت  11میلیموالر به آن اضافه گردیاد و عصااره

بررسی قرار داد .نتایج تجزیه واریاانس نشاان داد اثار

آنزیماای بااه مخلااوط واکاانش فعالیاات ویااهه آناازیم

متقابل غلظت نانو ذرات دیاکسید تیتاانیوم در مرحلاه

بااافر ساادیم فساافات در ظاار
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رشاادی روی صاافت عملکاارد بیولوژیااک در سااطح

بیشااترین عملکاارد بیولوژیااک و غلظاات نااانوذرات

احتمااال  1درصااد معناایدار بااود (جاادول  .)2نتااایج

دیاکسید تیتانیوم  1/12درصد محلولپاشای شاده در

مقایسه میانگین نشان داد در صفت عملکرد بیولوژیک

مرحله گلدهی کمترین عملکرد بیولوژیک را داشاتهاند

غلظتهای نانوذرات دیاکسید تیتاانیوم  1/12درصاد

(جدول .)3

محلولپاشاای شااده در مرحلااه  61درصااد ساااقهروی
جدول  :2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اثر کود و مرحله رشدی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
ازادی

عملکرد

عملکرد

شاخص

وزن صد

دانه

بیولوژیک

برداشت

دانه

تکرار

3

غلظت ()A

0

مرحلهرشدی()B

1

A*B

0

خطا

33

ضریب تغییرات

تعداد

فعالیت

شاخه در

کاتاالز

فعالیت

فعالیت
پراکسیداز

آسکوربات
پراکسیداز

بوته

1/46ns

**0/30

11/13ns

1/133ns

21/0ns

1/23

1/112ns

1/110ns

**77/31

**072/10

3/41ns

1/136ns

21/6ns

**7/2

**1/10

**1/20

ns

**

ns

ns

ns

**

1103/46

**

166/67

**

3333/72

**

1270/3

*

2/23

11/60

**

ns

4/0

1/230

ns

6/0

1/43

**

3/3

6/14

1/114

**

1/16

1/16

**

1/6

1/06

7/03

4/36

/143

12/0

1/46

1/112

1/12

13/27

11/63

0/63

13/13

23

03

23

33

** و * به ترتیب معنیداری در سطح یک و پنج درصد و  nsغیر معنیداری را نشان میدهد.

برداشککت :شاااخص برداشاات یکاای از

محلول پاشی شده در مرحله  61درصاد سااقهروی و

شاخصهای مهم فیزیولوژیکی است که بیانگر درصاد

کمترین شاخص برداشت مربوط به تیماار باا غلظات

انتقال مواد فتوسنتزی از اندامهای رویشی گیاه به دانه-

نانوذرات دیاکسید تیتانیوم  1/14درصد محلولپاشای

هاست .نتایج تجزیاه واریاانس نشاان داد اثار متقابال

شده در مرحله  61درصد ساقهروی بود (جدول .)3

غلظت نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم در مرحله رشادی

تعداد شا ه در بوته :نتایج تجزیه واریانس نشان داد

روی صاافت شاااخص برداشاات در سااطح احتمااال

اثر متقابل غلظت نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم× مرحله

0درصد معنیدار بود (جدول .)2مقایسه میانگین نشان

رشدی روی صفت تعداد شاخه در بوته در سطح

داد بیشترین شااخص برداشات مرباوط باه تیماار باا

احتمال  1درصد معنیدار نبود (جدول .)2

شککا

غلظت ناانوذرات دیاکساید تیتاانیوم  1/10درصاد و
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جدول  :3مقایسه میانگین صفات اندازهگیری تحت تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم و مرحله رشدی
تیمار نانو تیتانیوم

عملکرد دانه

عملکردبیولوژیک

شاخص برداشت

وزن  111دانه

(درصد)

(گرم در بوته)

(گرم در بوته)

(درصد)

()g

شاهد

0/3def

14/23fg

37/24abc

10/70bc

1/11

21/43a

06/11b

33/23ab

21/70a

61درصد

1/12

23/11a

60/10a

30/03bc

16/01bc

ساقهدهی

1/13

13/17b

43/77c

37/23abc

13/20c

1/14

11c

31/72d

34/61c

10/20bc

1/10

6/370de

17/07ef

33/34a

13/23ab

شاهد

0/3def

14/23fg

37/24abc

10/70bc

1/11

3/3f

3/133gh

36/32abc

13/20c

1/12

2/620f

7/130h

37/36abc

14/11bc

1/13

3/30f

11/13gh

30/63bc

10/70bc

1/14

4/070ef

12/31fgh

36/37abc

10/11bc

شاهد

0/3def

14/23fg

37/24abc

10/70bc

مرحله رشدی

01درصد گلدهی

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حر

مشترک هستند فاقد اختال

معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح  0درصد میباشند.

فعالیت آنزیم کاتاالز :نتایج تجزیه واریانس نشان داد

کاتااالز در تیماار  1/10درصاد ناانو ذرات دیاکساید

اثر متقابال غلظات ناانو ذرات دیاکساید تیتاانیوم در

تیتانیوم محلولپاشی در مرحله 61درصد سااقهروی و

مرحله رشدی روی فعالیات آنازیم کاتااالز در ساطح

کمتاارین مقاادار فعالیاات در تیمااار  1/11نااانو ذرات

احتمال 1درصاد معنایدار باود (جادول  .)2مقایساه

دیاکسید تیتانیوم محلولپاشی شده در مرحله گلدهی

میااانگین نشااان داد بیشااترین میااانگین فعالیاات آناازیم

به دست آمد (جدول.)3

شکل  :1اثرا

متقابل نانو ذرا

دیاکسید تیتانیوم و مرحله رشدی برفعالیت آنزیم کاتاالز

فعالیت آنزیم پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس نشاان

پراکسیداز در تیمار 1/14درصد ناانو ذرات دیاکساید

داد اثر متقابل غلظت نانو ذرات دیاکساید تیتاانیوم در

تیتااانیوم محلولپاشاای در مرحلااه گلاادهی و کمتاارین

مرحله رشادی روی صافت آنازیم کاتااالز در ساطح

مقاادار فعالیاات در تیمااار  1/11درصااد نااانو ذرات

احتمااال 1درصااد معناایدار بااود (جاادول .)2مقایسااه

دیاکسید تیتانیوم محلولپاشی در مرحلاه گلادهی باه

میااانگین نشااان داد بیشااترین میااانگین فعالیاات آناازیم

دست آمد (جدول)3
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شکل :2اثرات متقابل نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم و مرحله رشدی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز

پراکسیداز :با توجه به نتایج

پراکسیداز مربوط به تیماار 1/13درصاد محلولپاشای

حاصل از تجزیه واریانس مشاهده شد که غلظت ناانو

شده در مرحله 61درصد ساقهدهی و کمترین میاانگین

ذرات دیاکسید تیتانیوم در مرحلاه رشادی در ساطح

مربااوط بااه تیمااار 1/13درصااد نااانو ذرات دیاکسااید

احتمااال  1/11معناایدار بااود( .جاادول  .)2مقایسااه

تیتانیوم در مرحله گلدهی بود.

فعالیت آنزیم اسکوربا

میانگین نشان داد بیشترین مقدار فعالیات آساکوربیک

شکل  :3اثرات متقابل نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم و مرحله رشدی بر آنزیم آسکوربات پراکسیداز

بحث

دانه بسیاری از گیاهان رابطه بسیار نزدیک با تولید کل

نتایج این تحقیق نشان داد احتماال با کاربرد نانو ذرات

بیوماس در مقایسه با شاخص برداشت دارد (

دیاکسید تیتانیوم رشد گیاه تحت تاثیر کود نانو ذرات

 .)al., 2004کاهش فرآوردههاای فتوسانتزی از جملاه

دیاکسید تیتانیوم قرار گرفته و شاخص سطح بارگ و

عواملی است که تولید بیوماس را به سابب جلاوگیری

فتوساانتز گیاااه افاازایش و در نهایاات موجااب ازدیاااد

از رشد گیاه ،محادود میکناد (.)Sandor et al., 2006

عملکرد دانه شده است .این نتایج با نتایج  Moaveniو

محققین نشان دادند اثر نانوذرات دیاکسید تیتاتیوم بر

همکاران ( )2111cمطابقت داشت .این محققاین بیاان

روی جو عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 0درصد

کردند محلولپاشی نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم منجار

معنیدار باود و بیشاترین میاانگین ( 21431/4تان در

به افزایش عملکرد دانه در گیاه جو میشاود .عملکارد

هکتار) برای عملکارد بیولوژیاک را بارای ناانو ذرات
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دیاکسید تیتانیوم و کمتارین میاانگین را بارای شااهد

تیمااار  1/10درصااد نااانو ذرات دیاکسااید تیتااانیوم

Moaveni

بیشترین تعداد شاخه فرعی را داشت .با این حال ایان

 .)et al., 2011aهمچناین نتاایج نشاان داد کاود ناانو

افزایش در شاخه فرعی منجر به افازایش در عملکارد

ذرات دیاکسید تیتاانیوم منجار باه افازایش عملکارد

نشد که میتوان دلیل این را افزایش میزان غال هاای

بیولوژیک شد .به نظر میرسد محلولپاشی در مرحلاه

پوک دانست.

( 17732/4تن در هکتار) گزارش کردناد (

ساقهروی باعث افزایش رشد رویشی شاده اسات کاه

آنزیمهاای آساکوربات پراکسایداز ،پراکسایداز و

سبب بهبود پتانسیل تولید برای اندامهای زایشای و در

کاتاالز نقش موازی و مشابهی را در سیستم دفاعی گیاه

نتیجه باعث افزایش عملکرد دانه میشاود .در بعضای

ایفا مینمایند .باه طاوریکاه وظیفاه هار ساه آنازیم،

تیمارهای کودی به علت طاوالنی شادن فصال رشاد،

سمزدایی و تجزیه پراکسید هیادروژن تولیاد شاده در

مدت استفاده از منابع محیطی نظیر انرژی خورشایدی

سلولها میباشد (.)Ariano et al., 2005

و مواد غاذایی خااک افازایش مییاباد کاه منجار باه

از سوی دیگر یکی از علتهای مهم آسیب باافتی

افزایش بیوماس گیاه شده و بر مقدار ماواد فتوسانتزی

در گیاهانی که در معر

تنشهای محیطی یاا کاودی

افزوده میشود .همچنین بدلیل مناساب باودن شارایط

قاارار میگیرنااد ،ایجاااد تاانش اکساایداتیو اساات.

بیشاتر و

رادیکالهاااای اکسااایهن عمااادتا در کلروپالسااات و

تسهیم مواد فتوسنتزی به نحو مطلوب باعاث افازایش

میتوکناادری تولیااد میشااوند و بااا ایجاااد آساایبهای

عملکرد دانه و شاخص برداشات میشاود Zecevic .و

اکسیداتیو بر چربیها ،پروتئینهاا و نوکلئیاک اسایدها

 )2110( Knezevicبیاان کردنااد کااه صاافت شاااخص

سبب اخاتالل در متابولیسام طبیعای سالول ،اخاتالل

برداشاات توسااط عواماال ژنتیکاای و محیطاای کنتاارل

فرآیناادهای مهاام تاانفس و فتوساانتز و کاااهش رشااد

میشود اما نقش عوامل ژنتیکی در کنترل این صفت به

میشوند (.)Mishra et al., 2006

محیطی تعاداد پرایموردیاای گال و غاال

تحاات شاارایط تنشهااای محیطاای گیاهااان باارای

مراتب بیشتر است.
نتایج نشان داد که تعداد شاخه در بوته تحت تاثیر

جمعآوری انواع اکسیهن واکنشگار ( )ROSتولیاد شاده

تیمارهای نانو قرار نگرفت .از مهمترین عواملی کاه در

در کلروپالست و میتوکندری ،از طریق مکانیسم آنزیمای،

معنیدار نشدن ایان صافت در ساطوح مختلاف ناانو

سنتز آنزیمهایی مانند سوپراکساید دیساموتاز را افازایش

ذرات دیاکسید تیتانیوم نقش داشته میتاوان باه ایان

ماایدهنااد ( )Tuna et al., 2008و ایاان آنزیمهااا نیااز

دلیل اشاره کرد که عدس گیاهی است با توانایی رشاد

رادیکالهاای اکسایهن را جمااعآوری و باه  H2O2تباادیل

نامحدود که میتواند همواره شاخههای فرعای ایجااد

میکنند ،سپس پراکسید هیدروژن توسط آنزیمهایی مانناد

کند ،در نتیجه اعمال تیمار کودی در مرحلهای از رشد

آساکوربات پراکسایداز و کاتاااالز جماعآوری مایگااردد

این گیاه نمیتواند تأثیر معنیداری بر این صفت اعمال

( .)Sairam and Tyagi, 2004بر طبق این تحقیق فعالیات

کنااد Clarke .و  )1373( Simpsonگاازارش کردنااد

آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز و پراکسیداز تحات تیماار

شاخههای فرعی در کلزا به ندرت تحات تاأثیر تیماار

کودی نانو افزایش یافات کاه باا افازایش میازان فعالیات

آبیاری قرار میگیرد .با این حال اعماال تیماار کاودی

آسکوربات ،میزان آنازیمهاای آساکوربات پراکسایداز و

نانو باعث افزایش تعداد شاخههای فرعای شاده و در

کاتاالز تعادیل شادند .اخاتال بسایار انادکی کاه باین

نتیجه عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد بهطاوریکاه

تیمارهای نانو دیده شد نشان داد که غلظتهای مختلاف
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استفاده شده در این پهوهش نتوانسات باه خاوبی اثارات

کلی میتوان گفات کاه اساتفاده از کودهاای ناانو در

تنشهای کودی را تعادیل کناد .افازایش میازان فعالیات

غلطت پایین منجر به افزایش عملکرد و در سطوح باال

آنازیمهاای سوپراکسیددیساموتاز (.)Tuna et al., 2008

میتواند اثرات بازدارناده داشاته باشاد .باا توجاه باه

آسکوربات پراکسایداز ،کاتااالز و پراکسایداز در گیاهاان

افزایش روزافزون میزان مصر

کودهای شایمیایی در

تحت تنشهای محیطی توسط پهوهشگران زیادی نشاان

عرصه کشاورزی ،میتوان از کودهای ناانو باه عناوان

داده شاااده اساااات (.)Sairam and Tyagi, 2004

یک جایگزین مناسب کاه هام کیفیات محصاوالت را

اسیدآسکوربیک یک آنتیاکسیدان مهم است کاه چنادین

افزایش میدهد و هام میتواناد امنیات غاذایی را در

نقش بیولوژیک را در گیاه بر عهده دارد کاه از آن جملاه

سالهای آتی تامین کند نام برد.
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