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چکیده
 این تحقیق بهمنظور بررسی اثرات نانونقره.نانوتکنولوژی توانسته راهگشای روشهای نوینی در علوم گیاهی و تحقیقات کشاورزی باشد
، بر درصد زندهمانی، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، تکرار8  میلیگرم بر لیتر) و211  و111 ،111 ،) غلظت (صفر (شاهد4 در
 جوانه انتهایی. اجرا شد، در دانشگاه ارومیه،GN15 آلودگی باکتریایی و شاخصهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونههای بادام
 حاوی غلظتهای مختلف نانونقره و، در محیط مشابه، درصد آگار1/8  درصد ساکاروز و3  حاویMS بادام رشدیافته در محیط کشت
 درصد زندهمانی ریزنمونهها افزایش و، با افزایش غلظت نانونقره. واکشت و در اتاقک رشد قرار داده شدند، BAP  میلیگرم بر لیتر1
، تعداد برگ، باعث افزایش طول ریشه، میلیگرم بر لیتر111  نانونقره در غلظتهای صفر تا.آلودگی باکتریایی و قارچی کاهش یافتند
. موجب کاهش این فاکتورها شد، کارتنوئید و کربوهیدراتهای محلول برگ و در غلظتهای باالتر، کلروفیل کل،b ،a میزان کلروفیل
 با وجود تأثیر افزایش. اما روی تعداد ریشه تأثیر معنیداری نداشت،افزایش غلظت نانونقره باعث کاهش طول ساقه و تعداد ساقه شد
 درجهت بهبود، بهترین سطح، درصد11  حتی تا کمتر از، میلیگرم بر لیتر211  تا سطح،غلظت نانونقره در کاهش آلودگی باکتریایی
. میلیگرم بر لیتر بود111  تیمار،GN15 ویژگیهای رویشی و بیوشیمیایی ریزنمونههای
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ABSTRACT
Nanotechnology has been able to pave the way for new methods in plant sciences and agricultural research. This
research was carried out to investigate effects of Nano silver in 4 concentrations (0 (control), 100, 150 and 200 mg L-1) at 8
replications in a complete randomized block design, on viability, bacterial contamination and some morphological
and biochemical indices of GN15 explants at Urmia University. Shoot tip of cultivated GN15 rootstock were placed
in MS medium containing 3% sucrose and 0.8% agar and different concentrations of Nano silver and 1 mg L-1 BAP.
Samples were recultured and were grown in growth chamber. By increasing Nano silver concentration, the plants
survival increased and the percentage of bacterial and fungal contamination decreased. Nano silver increased the root
length, leaf number, chlorophyll a, b, total chlorophyll, carotenoids and soluble carbohydrates at concentrations from
0 to 100 mg L-1. At higher concentrations, these factors were decreased. Increasing the concentration of Nano silver
decreased the shoot number and lateral branches number of explants, but did not have a significant effect on root
number. Despite the effect of increasing the concentration of Nano silver on reducing bacterial contamination, up to
200 mg L-1, even to less than 10%, the best level, improving the biotic properties of GN15 explants was 100 mg L -1.
Keywords: Carotenoid, chlorophyll, contamination, nanotechnology, root length.
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مقدمه
بادام با نام علمی  Prunus dulcis Mill.و متعلق به
خانواده  ،Rosaceaeقرابت ژنتیکی باالیی با هلو دارد
که باعث بهوجود آمدن پایههای هیبرید طبیعی شده
است ) .(Fideghelli et al., 1998پایه رویشی

GN15

یا  Garnemبا منشأ کشور اسپانیا ،یکی از کلونهای
جدید حاصل از تالقی بادام  Garfiو هلوی Nemared
است که دارای قدرت رشد باال ،تحمل به نماتد گره
ریشه و سازگاری به خاکهای آهکی میباشد ( Leifert
 .)& Casselles, 2001در دهههای اخیر که سطح زیر
کشت بادام در برخی از کشورها از طریق کشت بافت
افزایش یافته است ( ،)Amirghasemi, 2004استقرار و
حفظ یک کشت استریل ،چالش برانگیزترین مرحله
این فرآیند میباشد ( ;Rostami & Shahsavar, 2009
 .)Taghizadeh & Solghi, 2014یکی از مشکالت
کشت بافت تکگره در پایه  ،GN15کنترل آلودگی
باکتریایی است ( Nazarimoghadam Aghayi et al.,
 .)2013باکتریها و قارچها بهدلیل جذب بیشتر منابع
هیدروکربنی از محیط کشت بافت ( & Sondi
 ،)Salopek-Sondi, 2004سریعتر از سلولهای گیاه
رشد کرده و از باززایی آن جلوگیری میکنند
( .)Casselle, 1991روشهای مختلفی برای کنترل
آلودگیهای محیط کشت بافت ازجمله کشت مریستم،
تکرار واکشت ( )Mahna et al., 2013و کاربرد
آنتیبیوتیکها ( )Abdi et al., 2008وجود دارد.
ترکیبات آنتیبیوتیک ،گران ،حساس به گرما و سمی
بوده و روی رشد ،باززایی ،القای کالوس و زندهمانی
ریزنمونه اثر محدودکننده دارند و به محض حذف از
محیط کشت ،مجددا آلودگی ظاهر شده ( Taghizadeh
 )& Solghi, 2014و قرار گرفتن طوالنی سلولهای
گیاهی در مجاورت آنها ،باعث بروز جهش میشود
( .)Bhojwani & Razdan, 1996لذا یافتن یک ماده
مؤثر ،کمهزینه ،در دسترس و ایمن برای حذف
آلودگی ریزنمونهها بسیار مهم است ( & Rostami
.)Shahsavar, 2009; Taghizadeh & Solghi, 2014
پیشرفت نانوتکنولوژی در فیزیولوژی و بیوشیمی،
حیطه کاربرد مواد نانو در زمینههای مختلف را بهدلیل

ویژگیهای منحصر به فرد این مواد ،نظیر نسبت سطح
به حجم باال ،توانایی انتقال الکترون و قابلیتهای
واکنشهای سطحی باال ،گسترش داده است ( Scrinis
 .)& Lyons, 2007این ذرات بسیار ریز بهدلیل داشتن
سطح بسیار وسیع و درنتیجه افزایش چسبندگی،
تماس بهتری با میکروارگانیسمها برقرار کرده و باعث
مقابله با آلودگیهای محیط کشت بافت گیاهی
میشوند ).(Ghasemi Pirbaloti, 2010; Safavi, 2014
نانوذرات نقره ،با آزادسازی آرام یونهای مثبت نقره،
باعث تخریب فسفولیپیدهای غشای سلولی باکتریها
( )Dibrov et al., 2002; Vankar & Shulka, 2012و
ممانعت از همانندسازی  DNAشده ( & Taghizadeh
 )Solghi, 2014و ساختار سلولی میکروارگانیسمها را
از بین میبرند ( .)Lubick, 2008نانونقره از یک طرف
میتواند با از بینبردن میکروارگانیسمهای مضر
ریزنمونه را نجات دهد و از طرفی در غلظت باال ،با
تولید گونههای اکسیژن فعال و تأثیر بر مواد ژنتیکی،
باعث بروز ناهنجاری در بافتهای گیاهی گردد ( Chen
 .)& Schluenser, 2008; Arifa et al., 2012لذا،
میتواند
کاربرد غلظت و مدت زمان مناسب این نانوذرات ،
ابزاری سودمند برای رفع آلودگی بافتهای گیاهی باشد
) .(Mahna et al., 2013در سالهای اخیر دانشمندان
بسیاری اثرات مواد نانو را روی جوانهزنی و رشد گیاه
مطالعه نمودهاند (.)Hatami & Ghorbanpour, 2014
کاربرد پیشتیمار نانو نقره روی پیازهای زعفران ،با
جلوگیری از فعالیت اتیلن ،موجب افزایش تولید ریشه،
رشد طولی گیاهچه و جلوگیری از پوسیدگی قارچی و
باکتریایی پیازهای زعفران و درنهایت افزایش مقاومت به
تنش غرقابی شد ( & Rezvani et al., 2012; Rezvani
 .)Sorooshzadeh, 2014افزایش غلظت نانونقره ،با وجود
کاهش رشد باکتریها در محیط کشت ،باعث کاهش
درصد جوانهزنی بذور آرابیدوپسیس ،کاهش زندهمانی
کوتیلدونهای گوجهفرنگی و ریزنمونههای برگی
سیبزمینی شد و این امر به سمیت این ترکیب برای

سلولهای یوکاریوتی مربوط شد (.)Mahna et al., 2013
این پژوهش ،با هدف ارائه اطالعاتی در مورد تأثیر نانونقره
بر میزان آلودگی باکتریایی و قارچی ،زندهمانی،
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شاخصهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونههای
پایه هیبرید  GN15در شرایط درونشیشه به اجرا درآمد.
مواد و روشها
تهیه محیط کشت

جوانههای انتهایی  2 -9میلیمتری از ریزنمونههای
پایههای بادام  GN15دارای آلودگی داخلی ،که قبال در
شرکت تولید نهال اروم زیست تاک ،واقع در 10
کیلومتری جاده ارومیه -سلماس ،در محیط کشت
موراشیگ-اسکوگ ) (MSکشت شده بودند ،جدا شده
و در محیط کشت  MSحاوی غلظتهای مختلف
نانونقره (صفر (شاهد) 105 ،155 ،و  255میلیگرم بر
لیتر) ،بههمراه  1میلیگرم بر لیتر هورمون بنزیل
آمینوپورین ) 95 ،(BAPگرم بر لیتر ساکاروز (9
درصد) و  1گرم بر لیتر آگار ( 5/1درصد) واکشت
گردیدند .بعد از تنظیم  pHمحیط کشت ،روی ،0/1
توسط اسید کلریدریک  5/1نرمال ،شیشههای حاوی
محیط کشت ،بهمدت  10دقیقه در دمای  125درجه
سانتیگراد و فشار  1/0کیلوگرم بر سانتیمتر ،اتوکالو
شدند .بعد از کشت ریزنمونههای گیاهی ،شیشهها در
اتاقک رشد ،زیر نور المپ فلورسنت با شدت نور
 9555-2055لوکس ،فتوپریود  11ساعت روشنایی و
 1ساعت تاریکی و دمای  20درجه سانتیگراد قرار
داده شدند (.)Abdi, 2012; Daryani et al., 2015
نانونقره مورد استفاده ،تولید سیگما آلدریچ کشور
امریکا ،با قطر ذرات کمتر از  105نانومتر و وزن
مولکولی  158/18گرم ،به سفارش شرکت اروم طب
ارومیه ،از تهران ،تهیه شد .برای تهیه محیط کشت
حاوی غلظتهای مختلف نانوذرات نقره ،ازآنجاییکه
این ذرات مقاوم به حرارت و نامحلول در تمام حاللها
میباشد ،لذا برای تهیه سوسپانسیون  MSحاوی
نانوذرات نقره ،بعد از تهیه محیط کشت و افزودن
نانونقره ،محیط کشت روی شیکر قرار گرفت تا
همزمان با سرد شدن آرام ،نانوذرات نقره بهطور
یکنواخت در آن توزیع گردند ).(Abdi, 2012
اندازهگیری شاخصهای مورد آزمایش
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و قارچی بعد از  4هفته ،ثبت شد .شاخص زندهمانی از
طریق محاسبه درصد گیاهان باززاییشده فاقد آلودگی
نسبت به کل گیاهان بهدست آمد .درصد گیاهان آلوده
نیز با شمارش تعداد گیاهان آلوده به باکتری یا قارچ
سنجش شد .بعد از آن ،هر ماه یکبار عمل واکشت و
انتقال به محیط کشت  MSحاوی غلظتهای مختلف
نانونقره ،انجام شد و درنهایت بعد از  0ماه ،فاکتورهای
موفولوژیکی ،نظیر طول و تعداد ریشه ،طول و تعداد
ساقه و تعداد برگ اندازهگیری شدند .برای سنجش
فاکتورهای بیوشیمیایی گیاهچههای رشدیافته در این
محیط کشت نیز بهروشهای ذیل عمل شد .در
سنجش میزان کلروفیل ،بعد از عصارهگیری  5/1گرم
از برگ هر ریزنمونه توسط  0میلیلیتر استون15
درصد ،میزان جذب محلول رویی با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل UV Vis 2100 UV-Unico, USA
در طول موجهای  140و  119نانومتر (برای کلروفیل
 b ،aو کل) و در طول موج  485نانومتر برای
کارتنوئیدها قرائت گردید و غلظت آنها با استفاده از
روابط زیر محاسبه و برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر
ارائه شد ).(Arnon, 1967
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.
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در اندازهگیری کربوهیدارتهای محلول برگ ،بعد از
عصارهگیری  5/1گرم برگ بههمراه  0میلیلیتر اتانول 31
درصد و سانتریفوژ کردن 5/1 ،میلیلیتر از عصاره در لوله
آزمایش ریخته شد و بعد از افزودن  9میلیلیتر آنترون و
قرار دادن در حمام آب جوش ،میزان جذب نمونهها در
طول موج  120نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت گردید (.)Irigoyen et al., 1992
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بیشترین درصد آلودگی باکتریایی و قارچی مربوط به
تیمار شاهد و کمترین میزان این دو فاکتور مربوط به
تیمار  255میلیگرم بر لیتر بود .بین دو تیمار  105و
 255میلیگرم بر لیتر نانونقره از لحاظ درصد آلودگی
باکتریایی تفاوت معنیدار مشاهده نشد .در غلظتهای
باالتر ،با وجود کاهش درصد آلودگی قارچی ،درصد
آلودگی باکتریایی و درصد زندهمانی ریزنمونهها
تغییری نکرد و افزایش غلظت نانونقره بر بهبود
وضعیت ریزنمونههای گیاهی تأثیری نداشت .نانونقره
بر کاهش درصد آلودگی باکتریایی بیشتر از درصد
آلودگی قارچی مؤثر بود (شکل .)1
یونهای نقره با واکنش با گروههای سولفیدریل
غشای سلولی و جایگزینشدن با گوگرد و خسارت واردن
کردن به پوششهای سلولی ،واکنش با ترکیبات فسفردار
نظیر اسیدهای نوکلئیک و جلوگیری از تقسیم سلولها،
افزایش نشت پروتونها و یونهای پتاسیم و ممانعت از
فرآیندهای زنجیره تنفسی ،باعث مرگ سلول شده و
خاصیت ضدباکتریایی خود را ایفا میکنند ( Dibrov et
.al., 2002; Sondi & Salopek-Sondi, 2004; Felipe,
 .)2009نتایج مشابهی در تحقیق روی کشت بافت
ریزنمونههای رز ( )Shokri et al., 2014بهدست آمد.

طرح آزمایشی و تجزیه دادهها

این پژوهش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
 4غلظت نانونقره و در  1تکرار بررسی شد .دادههای
حاصل با نرمافزار ) SAS (Version 9.2تجزیه و تحلیل
شدند و رسم نمودارها توسط نرمافزار اکسل انجام شد.
برای مقایسه میانگین دادههای صفات مور آزمایش از
آزمون توکی در سطح احتمال  %0استفاده شد.
نتایج و بحث
تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره بر درصد زندهمانی،
آلودگی باکتریایی و قارچی ریزنمونههای GN15

نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که
بین تیمارهای نانونقره از لحاظ تأثیر بر درصد
زندهمانی ریزنمونهها ،درصد آلودگی باکتریایی و درصد

آلودگی قارچی در سطح احتمال  1درصد تفاوت
معنیداری وجود داشت.
با افزایش غلظت نانونقره ،درصد زندهمانی
ریزنمونهها افزایش و درصد آلودگی باکتریایی و قارچی
کاهش یافت .بیشترین درصد زندهمانی ریزنمونهها
مربوط به تیمار  105و  255میلیگرم بر لیتر بود که
اختالف معنیداری بین این دو تیمار مشاهده نشد.

جدول  .1تجزیه واریانس اثرات غلظتهای مختلف نانونقره بر درصد زندهمانی ،آلودگی باکتریایی و قارچی ریزنمونههای GN15
Table 1. Analysis of variance of different concentrations of Nano silver (NS) effects on the plant survival, bacterial
and fungal contamination percent of GN15 explants
Fungal contamination
5.30ns
**3966.10
6.21
12.66

Bacterial contamination
1.62ns
**1384.13
4.27
4.61

Plant survival
12.33ns
**7290.32
11.60
4.75

df
7
3
21
-

S.O.V
Block
Ns
Error
)CV (%

 nsو ** :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد.
ns, **: non-significant and significant at the 1% of probability level, respectively.

شکل  .1درصد زندهمانی ،آلودگی باکتریایی و قارچی ریز نمونههای  GN15تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره.
(حروف مشابه در ستونها نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین آنها در سطح احتمال  1درصد میباشد).
Figure 1. The survival, bacterial and fungal contamination percent of GN15 explants under different concentrations of
)nano-silver. (Similar letters in the labels indicate that there is no significant difference between them at the 1% probability level.
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در غلظتهای باالتر از  155میلیگرم در لیتر نانونقره
میزان آلودگی در کشت درونشیشهای جوانههای انتهایی
و جانبی فندق حتی تا  155درصد کاهش یافت اما باعث
آسیب به ریزنمونهها شد ( .)Daryani et al., 2015در
پیشتیمار قلمههای زیتون با غلظتهای مختلف نانونقره،
با وجود کنترل آلودگی ،خسارت شدید به ریزنمونهها وارد
شد و باعث قهوهای شدن آنها گردید .افزودن همین
ترکیب به محیط کشت ،عالوهبر داشتن اثرات از بینبرنده
آلودگی ،اثرات منفی روی رشد ریزنمونهها نداشت.
ضدعفونی سطحی ریزنمونههای اسطوخودوس و
غوطهورسازی در محلول  155پیپیام نانونقره برای
 15دقیقه ،بدون هیچگونه اثر منفی روی ویژگیهای
رشدی گیاه ،باعث رفع آلودگی درونی ریزنمونهها شد
(.)Abdi et al., 2008
تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره بر شاخصهای
موفولوژیکی ریزنمونههای GN15

بین تیمارهای نانونقره از لحاظ تأثیر بر طول ریشه،
طول ساقه ،تعداد ساقه و تعداد برگ در سطح احتمال
 1درصد تفاوت معنیداری وجود داشت؛ اما از لحاظ
تعداد ریشه ،بین تیمارها ،تفاوت آماری معنیداری
مشاهده نشد (جدول  .)2با افزایش غلظت نانونقره،
طول ساقه و تعداد ساقه کاهش پیدا کرد ،بهطوریکه
بیشترین میزان این شاخصها مربوط به تیمار شاهد و
کمترین مربوط به تیمار  255میلیگرم بر لیتر بود.
شاخصهای طول ریشه و تعداد برگ نیز با افزایش
غلظت نانونقره ،تا سطح  155میلیگرم بر لیتر ،افزایش
و سپس کاهش پیدا کردند (شکل .)2-A, B
مطالعه عالئم ظاهری ریزنمونههای پایه GN15
نشان داد که افزایش غلظت نانونقره باعث کاهش رشد
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این گیاه شد؛ که این نتیجه با نتایج تحقیقات انجام
گرفته روی بذر ریحان همخوانی داشت ( Yusefzaiy
 .)et al., 2015در این تحقیق معلوم شد که کاربرد
تیمار  5تا  45میلیگرم بر لیتر نانو نقره ،در شرایط
کشت خاکی ،باعث افزایش طول اندام هوایی ،طول ریشه
و وزن تر و خشک ریشه و برگ تا سطح  0پیپیام و
کاهش بعدی این فاکتورها در سطوح باالتر شد .افزایش
غلظت نانونقره از  15میلیگرم بر لیتر به باال ،رشد ریشه
و تولید کالوس را در بذور آرابیدوپسیس و کلم کاهش داد
(.)Soltanloo et al., 2010
آسیبدیدن سلولهای کالهک ریشه در گیاه
 Lolium multiflorumعامل کاهش رشد ریشه در این
گیاه معرفی شد ) .(Yin et al., 2011اعمال غلظتهای
صفر تا  155میلیگرم بر لیتر نانونقره ،روی بذر گیاه
دارویی رازیانه ،در شرایط تنش شوری ،باعث افزایش
درصد جوانهزنی ،وزن تر و خشک گیاهچه ،طول
ریشهچه و طول ساقهچه تا سطح  25میلیگرم بر لیتر
و کاهش بعدی این فاکتورها در سطوح باالتر شد
) .(Ekhtiari et al., 2008استفاده از نانوذرات نقره تا
سطح  15میلیگرم بر لیتر باعث افزایش انرژی
رویشی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،تعداد برگ و
وزن خشک و تر در گیاه آویشن کوهی ( Aghajani et
 )al., 2014و گیاه Trigonella foenumgraecum
) (Jasim et al., 2017شدKhodakovskaya et al. .
( )2009اعالم کردند که تیمار نانوذرات نقره ،با افزایش
قدرت جذب آب توسط دانه ،باعث افزایش جوانهزنی
بذور گوجهفرنگی میشود .کاربرد همین ترکیب در
محیط کشت بافت گیاه وانیل نیز باعث افزایش
ریشهدهی و تکثیر ساقه آن شد ( Gridhar et al.,
.)2003

جدول  .2تجزیه واریانس اثرات غلظتهای مختلف نانونقره بر ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونههای GN15
Table 2. Analysis of variance of different concentrations of nano-silver (NS) effects on the morphological and
biochemical properties of GN15 explants
Root
Shoot
Shoot
Leaf
Leaf soluble
Chl a
Chl b
Chl T Carotenoid
number
length
number number
carbohydrates
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
0.47782 0.00219 0.00990 0.94973 0.00336 0.04761 0.04344
0.00049
0.00802ns
ns
**
**
**
*
**
**
**
0.63
2.75
13.06
57.02
2.74
18.63
35.13
1.09
**34.53
0.572
0.001
0.007
0.950
0.002
0.043
0.045
0.002
0.008
5.92
1.33
1.27
4.79
2.32
2.94
2.29
3.29
4.89

Root
length
0.01280ns
**3.53
0.083
1.81

df

S.O.V

Block
7
Ns
3
Error
21
C.V. (%) -

 * ،nsو ** :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  0و  1درصد.
ns, *, **: non-significant and significant at the 5% and 1% of probability level, respectively.
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)A

)B

شکل  )A .2طول ریشه و ساقه ریز نمونههای  GN15تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره.
 )Bتعداد ریشه ،ساقه و برگ ریز نمونههای  GN15تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره.
Figure 2. A) Root and stem length of GN15 explants under different concentrations of Nano silver.
B) Root, stem and leaf number of GN15 explants under different concentrations of Nano silver.

نانونقره از طریق دو مکانیسم احتمالی باعث
کاهش فعالیت اتیلن میشود )1 :یا با همان ساختار
وارد سلول شده و بهعنوان پوششی روی گیرندههای
اتیلن ،آنها را غیرفعال میکند )2 ،یا در اثر عمل
اکسایش به یون نقره تبدیل شده و با جایگزینی نقره با
یون مس در گیرنده اتیلن ،فعالیت آن را میکاهد
( .)Ehsanpour & Nejati, 2013اتیلن باعث جلوگیری
از تقسیم و تمایزیابی سلولها میشود ( Perl et al.,
 .)1988افزایش غلظت نانونقره ،در محیط کشت گیاه
 ،Tocomella undulataبا جلوگیری از فعالیت اتیلن،
باعث افزایش زندهمانی ،طول ساقه و تعداد ساقه و
کاهش قطر کالوس در این گیاه شد ( Aghdaei et al.,
 .)2012تجمع اتیلن در اثر تنفس ریزنمونه
سیبزمینی ،رقم وایتدزیره ،در محیط دربسته باعث

تولید ریشههای هوایی ،شاخههای بیکیفیت و
برگهای کوچک شد .تیمار این گیاهان توسط نانونقره

با ممانعت از فعالیت اتیلن ،موجب افزایش سطح برگ،
کاهش طول ساقه و فاصله میانگرهها و کاهش طول

ریشه در غلظتهای باال شد و طویلشدگی سلولها در
اثر یون نقره کاهش یافت .البته علیرغم افزایش میزان
هورمون اسید جیبرلیک در این آزمایش ،عدم انتقال
هورمون اسید جیبریک از برگ به ساقه ،عدم تجزیه و
مصرف این هورمون و یا عدم تبدیل فرم پیوسته این
هورمون به فرم آزاد و فعال ،میتوانند دالیلی بر کاهش
رشد طولی ساقه باشند ( Ehsanpour & Nejati,
 .)2013یونهای نقره آزادشده از نیتراتنقره ،بهدلیل
تأثیر این ماده در جلوگیری از فعالیت اتیلن ،باعث
تولید شاخههای قوی تیرهتر ،طول شاخه کم ،تعداد
ریشه کم با طول بیشتر در سیبزمینی کشت بافتی
شد (.)Turhan, 2004
تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره بر شاخصهای
بیوشیمیایی ریزنمونههای GN15

تجزیه واریانس دادهها بیانگر وجود اختالف معنیدار،
بین تیمارهای نانونقره ،از لحاظ تأثیر بر میزان
کربوهیدراتهای محلول برگ و کلروفیل ،b ،a
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کلروفیل کل و کارتنوئید ،در سطح احتمال  1درصد
بود (جدول  .)2با افزایش غلظت نانونقره ،تا سطح
 155میلیگرم بر لیتر ،میزان این شاخصها افزایش و
سپس کاهش پیدا کرد (شکل  .)9-A, Bنتایج مشابهی
در تحقیقات قبلی مشاهده شده است .میزان کلروفیل
 aو  bبا افزایش غلظت نانونقره تا غلظت  15میلیگرم
بر لیتر ،در برگهای شمعدانی تحت تنش تاریکی،
افزایش و سپس کاهش یافت .درواقع ،کاربرد نانونقره،
با بهبود وضعیت رنگدانههای فتوسنتزی ،افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان نظیر سوپراکسیددیسموتاز و در
نتیجه کاهش سنتز پراکسید هیدروژن و ممانعت از
پراکسیداسیون غشاهای لیپیدی سلول ،کاهش سنتز
اتیلن از طریق اتصال یونهای مثبت نقره به
گیرندههای پروتئینی اتیلن و نیز افزایش محتوای

پروتئینی برگ گیاه ،باعث به تأخیر افتادن پیری و
جلوگیری از زردی و ریزش برگ در این گیاه شد
(.)Hatami & Ghorbanpour, 2014
القای تنش اکسیداتیو در اثر غلظتهای باالی
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نانوذرات نقره در گیاه جو باعث افزایش محتوای پرولین،
بهعنوان یک ماده آنتیاکسیدان ،در این گیاه شد
) .(Nowroozi et al., 2016افزایش این ترکیب آمینی در
اثر تیمار نانونقره باعث شود که گلوتامین ،بهعنوان
پیشماده مشترک سنتز کلروفیل و پرولین ،کمتر در

مسیر بیوسنتز کلروفیل شرکت داشته باشد ( Mahajan
 ،)& Tuteja, 2005که میتواند فرضیهای مبنی بر کاهش
سنتز کلروفیل در گیاهان تیمار شده با نانونقره باشد.
کارتنوئیدها ترکیبات تتراترپنی هستند که وظیفه آنها
حفاظت از کلروفیل در برابر اکسیداسیون نوری بوده و با
حذف رادیکالهای اکسیژن فعال ،نقش آنتیاکسیدانی
ایفا میکنند (.)Delvin & Whitman, 2002
میزان کلروفیل  ،b ،aکل و کارتنوئید موجود در
برگ گیاه کلزای کشت بافتی ،در اثر افزایش غلظت
نانونقره ،تا سطح  15میلیگرم بر لیتر افزایش حدود
 90درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت که با
افزایش غلظت نانونقره ،کاهش یافتند ( Tabatabaee et
.)al., 2013

)A

)B

شکل  )A .9غلظت کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل ریز نمونههای  GN15تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره.
 )Bغلظت کارتنوئید و کربوهیدراتهای محلول برگ ریز نمونههای  GN15تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانونقره.
Figure 3. A) Chlorophyll a, b and total chlorophyll concentrations of GN15 explants under different concentrations of
nano-silver.
B) Carotenoid and leaf soluble carbohydrate concentrations of GN15 explants under different concentrations of
nano-silver.
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نانونقره تأثیر معنیداری بر میزان کلروفیل  b ،aو
کل در سیبزمینی کشت بافتی نداشت ( Ehsanpour
 .)& Nejati, 2013در واقع افزایش میزان این رنگیزهها
در اثر تیمار نانوذرات نقره به نقش این تیمار در
ممانعت از سنتز اتیلن در محیط کشت بافت مرتبط
میباشد .نتایج حاصل از تحقیق Yusefzaiy et al.
) (2015روی گیاه ریحان نشان داد که افزایش غلظت
نانونقره باعث افزایش میزان کربوهیدراتهای محلول
برگ در این گیاه شد.
نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج حاصل از این بررسی مشاهده شد که
نانونقره در کاهش درصد آلودگی باکتریایی ریزنمونههای
 GN15بیشتر از کاهش درصد آلودگی قارچی مؤثر
بوده و بهدلیل بروز اثرات سمیت در غلظتهای باالتر
از  105میلیگرم بر لیتر باعث کاهش درصد زندهمانی
ریزنمونهها شد .از سوی دیگر معلوم شد که پایه
 GN15در برابر غلظتهای باالی نانونقره حساس بوده
و افزایش غلظت این ترکیب تغییرات نامطلوبی در
شاخصهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه ایجاد کرد.
افزایش غلظت تیمار نانونقره از  5تا  155میلیگرم بر
لیتر باعث ایجاد یک روند صعودی در طول ریشه،

تعداد برگ ،محتوای کربوهیدراتهای محلول و
رنگدانههای برگ شد که با افزایش بیشتر غلظت این
ترکیب ،روند کاهشی پیدا کرد .شاخصهای طول ساقه
و تعداد ساقه نیز با افزایش غلظت تیمار نانونقره ،از
همان ابتدا ،کاهش نشان دادند .این نتایج میتواند
بیانگر این نکته باشد که افزایش غلظت نانونقره در
محیط کشت بافت  GN15بهمیزان  155میلیگرم بر
لیتر ،روی رشد رویشی و افزایش رنگدانههای
فتوسنتزی و کارتنوئیدی این گیاه اثر مثبت داشت ،اما
در غلظتهای باالتر ،باوجود کاهش حدود  35درصدی
آلودگی باکتریایی و قارچی ،اثرات کاهشی در رشد گیاه
ایجاد نمود .لذا نانونقره میتواند بهعنوان روشی کارآمد در
کنترل آلودگی باکتریایی بافتهای گیاهی بهکار رود اما
باید در غلظت صحیح استفاده شود تا در کنار اثرات
ضدآلودگی ،اثرات نامطلوبی بر رشد گیاه نداشته باشد.
سپاسگزاری
از همکاری دلسوزانه کارمندان محترم آزمایشگاه کشت
بافت گروه باغبانی دانشگاه ارومیه ،مؤسسه تولید نهال
کشت بافتی اروم زیستتاک و رویانپژوهش آذربایجان
بهواسطه حمایت از این پژوهش ،تشکر و قدردانی
میگردد.
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