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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر نانوتیوبهاي کربن چندجداره و تنش شوري بر گیاه دارویی مرزه رشینگري ،آزمایشی براساس فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی با  4تکرار در شرایط درونشیشهاي در آزمایشگاه بیوتکنولوژي پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی در
سال  1342انجام شد .عامل اول غلظتهاي صفر 111 ،91 ،و  211میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن و عامل دوم غلظتهاي صفر،
 111 ،91و  211میلیموالر نمک (کلرید سدیم) بود .تعداد ریشه و شاخه ،طول ریشه و شاخه و وزنتر و خشک اندام هوایی و مقدار
رزمارینیک اسید و کافئیک اسید اندازهگیري شد .با افزایش غلظت نمک از صفر تا  211میلیموالر ،کاهش معناداري در میانگین وزنتر
اندام هوایی ،تعداد ریشه و شاخه ،طول ریشه و شاخه گیاه مشاهده شد .در بین غلظتهاي مختلف نانوتیوب کربن ،فقط غلظت 111
میکروگرم بر میلیلیتر باعث افزایش معناداري در وزن خشک اندام هوایی گردید .نانوتیوب کربن تعداد و طول ریشه ،تعداد شاخه و
وزنتر اندام هوایی را تحت تنش شوري بهبود بخشید .با افزایش غلظت نمک ،متابولیتهاي رزمارینیک اسید و کافئیک اسید افزایش
یافتند .از طرف دیگر هنگامیکه نانوتیوبها به محیط کشت حاوي نمک اضافه گردیدند کاهش معناداري در مقدار رزمارینیک اسید و
کافئیک اسید مشاهده شد که نشان داد نانوتیوبهاي کربنی باعث بهبود وضعیت تنش براي گیاه شدند و واکنش متابولیتی گیاه به
تنش را کاهش دادند.
واژههای کلیدی :نانومواد ،رزمارینیک اسید ،خصوصیات رشد ،اسیدهاي فنلی
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پروتئین مربوطه در سلولهاي گیاه تنباکو (
 (tabacumثابت شده است (خداکوسکایا 11و همکاران.)2012 ،
در گیاهان در معرض نانولولههاي کربن پروتئینهاي مرتبط با
کانال آب 11که از اجزاي اصلی در روابط آب-گیاه هستند،
افزایش یافته و در نتیجه جذب آب توسط ریشه ،طویل شدن
سلول ،تولیدمثل و فتوسنتز افزایش مییابد (مائورل2007 ،12؛
کالدنهوف و فیشر2006 ،13؛ خداکوسکایا و همکاران.)2009 ،
نشان داده شده است که نانوتیوبهاي کربنی قابل حل در آب14
سرعت رشد را در ریشهها و شاخههاي گیاه نخود ( Cicer
 )arietinumافزایش میدهند (تریپاتی 19و همکاران.)2011 ،
همچنین این نانوذرات قادر به افزایش رشد کالوسهاي تنباکو
بودند (خداکوسکایا و همکاران.)2012 ،
بررسی اولیه نشان داد که گیاه مرزه رشینگري مقاومت
خوبی به تنش شوري دارد ،هرچند رشد آن در غلظتهاي
باالي نمک تحت تأثیر قرار میگیرد (آریان .)1342 ،با توجه به
اثرات پیچیده نانوتیوبهاي کربن بر رشد و متابولیسم گیاه ،در
این تحقیق تأثیر این نانومواد بر ویژگیهاي مورفولوژیکی و
فیتوشیمیایی مرزه رشینگري در شرایط تنش شوري
موردبررسی قرار گرفت.

مقدمه

Nicutina

مرزه رشینگري با نام علمی
یکی از گونههاي مرزه انحصاري ایران است که در مناطق
جنوب غربی ایران روي صخرههاي آهکی میروید .این گیاه
داراي گلهاي غالباً زردرنگ ،پرزهاي کرکی سفید متراکم و
پوشش متراکم از غدد در هر دو سطح برگ است .برگها به
رنگ خاکستري ،کرک آلود و قاشقی تا نیزهاي شکل میباشند.
ارتفاع این گونه تا  21سانتیمتر میرسد (جمزاد .)1996 ،1مرزه
رشینگري سرشار از مواد فنلی آنتیاکسیدان ازجمله کاراکرول
در اسانس و رزمارینیک اسید و مشتقات آن در عصاره میباشد
(هادیان 2و همکاران )2014 ،و به همین دلیل از گونههاي
موردعالقه صنایع دارویی بوده و کشت و تولید آن در نظامهاي
کشاورزي ضروري میباشد.
تنشهاي محیطی ،رشد و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار
داده و اثرات آنها در کاهش میزان محصوالت کشاورزي قابل
توجه است (شائو 3و همکاران .)2008 ،کاهش پارامترهاي
رشدي ،مقدار رنگدانهها و سرعت فتوسنتز و افزایش پرولین در
گیاه مرزه تابستانه تحت تنش شوري گزارش شده است (نجفی
و همکاران .)2010 ،با افزایش سطح استرس آبی مقدار اسانس،
کربوهیدرات کل و مقدار پرولین در گیاه سالویا ( Salvia
 )officinalisافزایش یافت (هنداوي و خالید .)2005 ،4همچنین
تنش آبی باعث کاهش معناداري در وزنتر و خشک ،عملکرد
اسانس در گیاه نعناع ژاپنی گردید (میرسا و استریواستاوا،9
 .)2000پاسخ سریع گیاه به تنش شوري ،کاهش سرعت رشد و
کاهش گسترش سطح برگ است (پاریدا و داس.)2005 ،2
افزایش متابولیتهاي ثانوي ازجمله ترکیبات فنلی که
آنتیاکسیدانهاي نیرومندي در بافتهاي گیاهی تحت شرایط
تنش میباشند گزارش شده است و این خاصیت بهدلیل ساختار
و گروه فنل این متابولیتها میباشد )االمیرا و کراکر.(2007 ،7
نانوتیوبهاي کربن 8نانوموادي هستند که ویژگیهاي
متفاوتی نسبت به کربن معمولی یا ذغال فعال دارند (فیلیپ 4و
همکاران .)2000 ،نانولولههاي کربن میتوانند بر بیان تعدادي از
ژنهایی که براي اعمال سلولی ضروري هستند ،تأثیر بگذارند.
اثر نانولوله کربن بر بیان ژن کانال آب ) (NtPIP1و تولید

استاندارد گالیک اسید ،رزمارینیک اسید ،کافئیک اسید ،فولین
و روتین از شرکت فلوکا 12خریداري شد .حاللهاي ،متانول با

1. Jamzad
2. Hadian
3. Shao
4. Hendawy and Khalid
5. Mirsa and Strivastava
6. Parida and Das
7. Al-Amira and Cracker
8. Carbon nanotube
9. Philip

10. Khodakovskaya
11. Aquaporins
12. Maurel
13. Kaldenholﬀ and Fischer
)14. Water soluble carbon nanotubes (wsCNTs
15. Tripathi
16. Fluka

Satureja rechingeri Jamzad

مواد و روشها
ضدعفونی ريزنمونهها
شاخسارههاي جدا شده از یکی از کلونهاي مرزه رشینگري
(کشتشده در منطقه کشکان استان لرستان) ابتدا با آب جاري
بهمدت  19دقیقه شسته ،سپس سهبار با آبمقطر آبکشی
گردیدند .سپس نمونهها ابتدا با اتانول  71درصد بهمدت 31
ثانیه ضدعفونی و با آبمقطر استریل آبکشی شدند .بالفاصله
پس از این مرحله ،آنها در محلول هیپوکلریت سدیم  3درصد
بهمدت  2دقیقه غوطهور و با آبمقطر استریل ،سه مرتبه و هر
بار بهمدت  9 ،3و  11دقیقه آبکشی گردیدند.
مواد شیمیايی
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خلوص اچپیالسی از شرکت کالدون 1کانادا ،استون و فرمیک
اسید با خلوص تجزیهاي از شرکت مرک و تولوئن از شرکت
ایران کاوه خریداري شدند .صفحه سلیکاژلی TLC ( TLC
 )Silica gel 60 F254و کلرید سدیم از شرکت مرک آلمان
خریداري شد .همچنین نانوتیوبهاي کربن با گروه عاملی
کربوکسیل از شرکت نوترینو ایران خریداري گردید.

سنجش محتوی فنل 5و فالونوئید 6کل
محتوي فنل کل براساس واکنشگر
) Folin (FCRتخمین زده شد .میزان فنل کل گیاه معادل
گالیک اسید اندازهگیري شد (اسلینکارد و سینگلتون.)1977 ،7
از واکنشگر کلرید آلومینیوم ) (AlCl3براي سنجش فالونوئیدها
استفاده شد .از ترکیب فالونوئیدي روتین براي رسم منحنی
استاندارد استفاده شد (ژیشن 8و همکاران.)1999 ،
Ciocalteus Reagent

اعمال تیمار و سنجشهای رشدی
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 4
تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژي پژوهشکده گیاهان دارویی
دانشگاه شهید بهشتی در سال  1342انجام شد .عامل اول
غلظتهاي صفر 111 ،91 ،و  211میکروگرم بر میلیلیتر
نانوتیوب کربن و عامل دوم غلظتهاي صفر 111 ،91 ،و 211
میلیموالر کلرید سدیم و اثر متقابل این دو عامل موردبررسی
قرار گرفت .پس از تهیه محیطکشت ( MSموراشیگ و
اسکوگ )1962 ،2مقادیر مختلف نانوتیوب کربن و نمک به
محیطکشت اضافه گردید و پس از تنظیم  ،pHاتوکالو و توزیع
شد .تعداد  4ریزنمونه با طول یکسان و با سه گره در داخل
محیطکشت قرار گرفت .گیاهان بهمدت یک ماه در اتاقک رشد
(با میانگین دماي روزانه  ،28دماي شب  24درجه سانتیگراد و
فتوپریود  12ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی) نگهداري
شدند .پس از یک ماه تعداد ریشه و شاخه ،طول ریشه و شاخه
و وزنتر اندام هوایی اندازهگیري شد .سپس ،گیاهچهها بهمدت
 48ساعت در آون و دماي  39درجه سانتیگراد قرار گرفتند و
وزنخشک محاسبه گردید.

تجزيه دادهها
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بهوسیله
نرمافزار  SASنسخه  9.1انجام شد .نمودارها بهوسیله نرمافزار
 EXCELرسم شد.
نتايج و بحث
بررسی خصوصیات مورفولوژيکی
تجزیه واریانس صفات مختلف موردبررسی نشان داد که اثر
شوري ،نانوتیوب و اثرات متقابل آنها بر صفات طول ،تعداد و
وزنتر ریشه همچنین طول و تعداد شاخه و وزنتر اندام هوایی
مرزه رشینگري در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1اثر
شوري و نانوتیوب بر وزنخشک اندام هوایی بهترتیب در سطح
یک درصد و پنج درصد معنیدار بود درحالیکه اثر متقابل آنها
معنیدار نبود (جدول .)1
با افزایش غلظت نانوتیوب کربن از صفر تا  211میکروگرم بر
میلیلیتر ،افزایش معناداري در تعداد ریشه نسبت به شاهد
مشاهده شد .هنگامیکه از غلظت  211میلیموالر نمک استفاده
گردید ،هیچکدام از گیاهان ریشه ندادند و حتی غلظتهاي
متفاوت نانوتیوب کربن همراه با غلظت  211میلیموالر نمک
نیز نتوانست باعث ریشهدهی گیاهان شود .در بین تمامی
تیمارها غلظت  111میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن
باالترین میانگین را در صفت تعداد شاخه نشان داد (شکل .)1
در بین تمام تیمارها باالترین مقدار طول ریشه (2/47
سانتیمتر) در غلظت  91میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن
مشاهده شد (شکل  .)3در غلظت  91میلیموالر نمک کاهش
معناداري در این صفت نسبت به شاهد مشاهده شد ولی
استفاده از غلظت  111میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن
طول ریشه را در این محیط افزایش داد .در غلظت 91
میلیموالر نمک کاهش معناداري در طول شاخه مشاهده نشد

استخراج عصاره
از  911میلیگرم اندام هوایی خشک گیاه با  11سیسی متانول
بهمدت  21دقیقه در حمام اولتراسونیک عصارهگیري شد و پس
از سانتریفیوژ ،عصاره به شیشههاي تیره منتقل و تا زمان آنالیز
در یخچال نگهداري شد.
اندازهگیری اسیدهای فنلی
جداسازي ،شناسایی و اندازهگیري رزمارینیک اسید و کافئیک
اسید با استفاده از سیستم کروماتوگرافی الیه نازک با کارآیی
باال )HPTLC( 3و به روش پیشنهادي ریچ و اسکیبلی)2006( 4
و مشابه با هادیان و همکاران ( )2014انجام شد.

5. Total Phenolic Content
6. Total Flavonoid Content
7. Slinkard and Singleton
8. Zhishen

1. Caledon
2. Murashige and Skoog
2. High Performance Thin Layer Chromatography
4. Reich and Schibli
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افزایش معناداري در وزنتر اندام هوایی شدند (شکل  .)4این
نتایج نشان میدهد که نانوتیوبهاي کربن از طریق
مکانیزمهایی ازجمله افزایش جذب و انتقال آب در گیاهان
تحت تنش شوري به این گیاهان تحت تنش کمک میکنند.
افزایش غلظت نمک تا  91میلیموالر ،کاهش معناداري را در
وزنخشک اندام هوایی نشان نداد درحالیکه با افزایش غلظت
نمک از این مقدار کاهش قابل مالحظهاي در وزن خشک اندام
هوایی مشاهده شد .غلظت  91میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب
کربن منجر به افزایش در وزن خشک اندام هوایی نشد ولی در
غلظت  111میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب افزایش معنادار
داشته و در بین تمام تیمارها بیشترین مقدار ( 94/9میلیگرم)
بود .افزودن غلظتهاي متفاوت نانوتیوب کربن به محیطکشت
حاوي غلظتهاي مختلف نمک باعث افزایش معنیدار وزن
خشک اندام هوایی نگردید (شکل .)4

اما در غلظت  111و  211میلیموالر نمک این کاهش معنادار
بود .باالترین طول شاخه ( 3/14سانتیمتر) متعلق به غلظت
 111میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب بود (شکل  .)2در غلظت
 211میلیموالر نمک ،افزودن  211میکروگرم بر میلیلیتر
نانوتیوب کربن منجر به افزایش معناداري در طول شاخه نسبت
به غلظتهاي پایینتر نانوتیوب در همین غلظت نمک شد
(شکل .)2
با کاربرد غلظت  91میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن
اختالف معناداري در صفت وزنتر اندام هوایی در مقایسه با
شاهد مشاهده نشد ولی غلظتهاي  111و  211میکروگرم بر
میلیلیتر نانوتیوب کربن اختالف معناداري را در این صفت
نشان دادند (شکل  .)4در غلظت  91میلیموالر نمک،
تیمارهاي  111و  211میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب باعث

جدول  :1تجزیه واریانس اثر شوري ،نانوتیوب کربن و اثر متقابل آنها بر گیاهچههاي مرزه رشینگري
Table 1: ANOVA of the effect of salinity, carbon nanotubes and their interactions on Satureja rechingeri seedlings
میانگین مربعات
منابع تغییرات
S.O.V

تکرار

درجه
آزادي

Mean squares

طول ریشه

تعداد ریشه

وزنتر ریشه

df

Root
length

Root
number

Root fresh
weight

3

0.03

0.08

0.04

طول
شاخه
Shoot
length
0.02

تعداد شاخه
Shoot
number
0.04

وزنتر اندام
هوایی

وزنخشک اندام هوایی

Aerial part
fresh weight

Aerial part dry weight

83.41

21.26

Repeat

نمک

3

نانوتیوب کربن

3

**11.73

**19.17

**17.92

**8.63

**3.49

**22933.9

**

**

**

**1770.8

Salt
**

0.84

**

0.09

**

0.26

3.3

1.54

3872.8

*

47.2

Carbon nanotube

نمک × نانوتیوب کربن
Salt × Nanotube
خطا

9

**0.87

**1.5

**2.02

**0.43

**0.43

**410.3

23.7

45

0.02

0.06

0.11

0.76

0.63

59.55

14.03

Error

* و ** :بهترتیب معنیداري در سطوح احتمال  %1و %9
**: Significant at (P ˂ 0.01) and *: Significant at )P ˂ 0.05, respectively
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Table 2: ANOVA of the effect of salinity, carbon nanotubes and their interactions on phytochemical characteristics of
Satureja rechingeri seedlings
میانگین مربعات
Mean squares
منابع تغییرات
درجه آزادي
مقدار کافئیک اسید
مقدار رزمارینیک اسید
df
S.O.V
Caffeic acid content

Rosmarinic acid content

0.00004

0.0003

2

0.007**

0.0512**

3

نمک

0.003**

0.0064**

3

نانوتیوب کربن

0.0119**

0.0082**

9

0.0007**

0.002**

30

تکرار
Repeat
Salt
Carbon nanotube

نمک × نانوتیوب کربن
Salt × Nanotube
خطا
Error

تعداد

Number

%9  و%1  بهترتیب معنیداري در سطوح احتمال:** * و
**: Significant at (P ˂ 0.01) and *: Significant at )P ˂ 0.05, respectively

تیمار
Treatment

(B= نانوتیوب کربن،A=رشینگري (نمک

 تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر تعداد ریشه و شاخه مرزه:1 شکل

Fig. 1: Effect of carbon nanotube and salinity on the number of roots and shoots of S. rechingeri (A = Salt, B = Carbon
nanotube)

05

سانتیمتر

Centimeter

...تأثیر نانوتیوبهای کربن چندجداره و تنش شوری بر

تیمار
Treatment
__

(B= نانوتیوب کربن،A= تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر طول ریشه و شاخه مرزه رشینگري (نمک:2 شکل
Fig. 2: Effect of carbon nanotube and salinity on root and shoot length of S. rechingeri (A = Salt, B = Carbon nanotube)

)B= نانوتیوب کربن،A= گیاهچههاي مرزه رشینگري قرار گرفته در معرض نانوتیوب و نمک (نمک:3 شکل

mg

میلیگرم

Fig. 3: Seedlings of S. rechingeri exposed to nanotubes and salt (A = Salt, B = Carbon nanotube)

تیمار
Treatment

(B= نانوتیوب کربن،A= تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر وزنتر و خشک اندام هوایی مرزه رشینگري (نمک:4 شکل
Fig. 4: Effect of carbon nanotube and salinity on fresh and dry weight of aerial parts of S. rechingeri (A = Salt, B =
Carbon nanotube)
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محمد 1و همکاران ( (1998گزارش کردند که افزایش غلظت
شوري با کاهش معناداري در وزن شاخه ،ارتفاع گیاه ،تعداد
برگ در هر گیاه ،طول ریشه و سطح مقطع ریشه در گیاه گوجه
فرنگی ( (Solanum lycopersicumهمراه است .همچنین ثابت
شده است که افزایش سطح شوري باعث کاهش معناداري در
رشد ریشه ،شاخه ،برگ و افزایش نسبت ریشه به شاخه در گیاه
کتان میشود (ملونی 2و همکاران .)2001 ،عارضه عمده تنش
شوري همانند سایر عوامل تنشزا ،کاهش رشد و عملکرد
گیاهان میباشد .همانطور که در این آزمایش نیز مشاهده
گردید ،افزایش غلظت نمک از صفر تا  211میلیموالر نمک
کاهش معناداري در میانگین وزن تر ،تعداد ریشه ،طول ریشه و
شاخه و تعداد شاخه گیاه نشان داد .درباره تاثیر نانوتیوبهاي
کربنی بر ویژگیهاي مورفولوژیک گیاهان اطالعات اندکی
موجود است .نشان داده شده است که نانوتیوبهاي کربنی قابل
حل در آب 3سرعت رشد را در ریشهها و شاخههاي گیاه نخود
( )Cicer arietinumافزایش میدهند (تریپاتی و همکاران،
 .)2011همچنین این نانوذرات قادر به افزایش رشد کالوسهاي
تنباکو بودند (خداکوسکایا و همکاران .)2012 ،در این آزمایش
فقط غلظت 111میکروگرم بر میلی لیتر نانوتیوب کربن باعث
افزایش معناداري در وزن خشک اندام هوایی گردید .غلظتهاي
متفاوت نانوتیوب کربن(در دامنه  91تا  211میکروگرم بر
میلیلیتر) در حضور غلظتهاي متفاوت نمک نتوانست افزایش
معناداري را در وزن خشک باعث شود .این پدیده این احتمال

را که نانوتیوب کربن بهتنهایی از طریق مکانیسمی نامعلوم باعث
افزایش رشد میشود تقویت میکند ،اما در حضور نمک،
نانوتیوبهاي کربنی باعث حفظ شرایط گیاه میشوند و کاهش
در وزن خشک اندام هوایی در حضور نمک را تعدیل میکنند.
غلظتهاي  111و  211میکروگرم بر میلیلیتر نانوتیوب کربن
باعث افزایش معناداري در وزن تر اندام هوایی نسبت به شاهد
گردید که یک بار دیگر این نکته را تایید میکند که
نانوتیوبهاي کربنی باعث جذب و نگهداري بیشتر آب توسط
گیاه میشوند .در آزمایشی که تریپاتی و همکاران ( )2011بر
روي گیاه نخود انجام دادند نیز نتایج مشابه نشان داده شده بود
چنانکه نانوتیوبهاي کربن پس از اینکه جذب گیاه شدند با
افزایش خاصیت موئینگی باعث افزایش جذب آب توسط گیاه
شدند .نانوتیوب کربن اکسیده بهطور معناداري طول سلولهاي
ریشه را در گیاه گندم بهبود بخشید و با افزایش فعالیت
هیدروژناز باعث رشد سریعتر ریشه و تولید زیتوده بیشتر گردید
(وانگ 4و همکاران )2012 ،گزارشهاي بسیاري نشان میدهد
که در گیاهانی که در معرض نانولولههاي کربن قرار گرفته
پروتئینهاي کانال آب بیشتري تولید میشود (خداکوسکایا و
همکاران .)2011 ،براساس اطالعات موجود مکانیسم اثر
نانوتیوب کربن چند جداره بر روي طویلشدن سلولها هنوز
بهطور کامل شناخته شده نیست .بنابراین مطالعه بیشتر در
سطح سلولی نیاز است تا بتوان تعامل نانوتیوبها و گیاهان را
شناسایی کرد.

1. Mohammad
2. Meloni
)3. Water Soluble Carbon Nanotubes (wsCNTs

4. Wang
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) گرم وزنخشک111 (گرم بر
(g/100g dry weight)

...تأثیر نانوتیوبهای کربن چندجداره و تنش شوری بر

تیمار
Treatment

 نانوتیوب،A=  مقایسه میانگین تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر مقدار رزمارینیک اسید و کافئیک اسید مرزه رشینگري (نمک:9 شکل
(B= کربن
Fig. 5: Mean comparison of the effect of carbon nanotube and salinity on rosmarinic acid and cafeic acid content in
S. rechingeri (A = Salt, B = Carbon nanotube)

 فاکتور،AU : میلیموالر نمک (واحد قراردادي211  مربوط به مرزه رشینگري رشد یافته در غلظتHPTLC  کروماتوگرام:2شکل
(Rf :بازداري
Fig. 6: HPTLC chromatogram of S. rechingeri grown in salt concentration of 200mM (Rf: Retention factor, AU:
Arbitrary units)
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ماده خشک) و کافئیک اسید در تیمارهاي  211میلیموالر
نمک ( 1/17گرم در  111گرم ماده خشک) و  211میلیموالر
نمک بههمراه  91میکروگرم در لیتر نانوتوب ( 1/11گرم در صد
گرم ماده خشک) مشاهده شد (شکل .)9

بررسی خصوصیات فیتوشیمیايی
مقدار رزمارينیک اسید و کافئیک اسید
تأثیر غلظتهاي مختلف نمک بر میزان رزمارینیک اسید
معنیدار بود (جدول  .)2با افزایش غلظت نمک تا 111
میلیموالر ،مقدار رزمارینیک اسید افزایش یافت؛ اما در غلظت
 211میلی موالر نمک مقدار رزمارینیک اسید بهطور معناداري
کاهش یافت (شکل  .)2با افزایش غلظت نانوتیوب کربن از صفر
تا  211میکروگرم بر میلیلیتر افزایش معناداري در مقدار
رزمارینیک اسید نسبت به شاهد مشاهده گردید .در همه
غلظتهاي نمک ،افزودن غلظتهاي متفاوت نانوتیوب کربن به
محیطکشت باعث کاهش معناداري در مقدار رزمارینیک اسید
گردید .افزودن نمک تا غلظت  211میلیموالر به محیطکشت
باعث افزایش معناداري در مقدار کافئیک اسید نسبت به شاهد
گردید که این افزایش بین غلظتهاي  91و  111میلیموالر
نمک معنادار نبود .افزودن نانوتیوب کربن تا غلظت 111
میکروگرم بر میلیلیتر باعث افزایش معناداري در مقدار
کافئیک اسید گردید (شکل  .)2بیشترین و کمترین مقدار
رزمارینیک اسید در تیمارهاي 111میلیموالر نمک ( 1/32گرم
در صد گرم ماده خشک) و غلظت  211میلیموالر نمک به
همراه  111میگروگرم در لیتر نانوتیوب ( 1/12گرم در صد گرم

بررسی مقدار فنل و فالونوئید کل
مقدار کل ترکیبات فنلی در غلظت  91میلیموالر نمک نسبت
به شاهد افزایش معناداري را نشان داد ،اما در غلظتهاي باالتر
نمک کاهش محسوس و معناداري در مقدار کل ترکیبات فنلی
مشاهده گردید (شکل  .)7غلظت  91میکروگرم بر میلیلیتر
نانوتیوب کربن نیز باعث افزایش معنادار و غلظت 211
میکروگرم بر میلیلیتر باعث کاهش معناداري در مقدار کل
ترکیبات فنلی گردید در بین تیمارها ،بیشترین و کمترین
میزان فنل کل بهترتیب در تیمار 91میلیموالر نمک بههمراه
 111میکروگرم در لیتر نانوتیوب و غلظت  211میکروگرم بر
میلیلیتر نانوتیوب مشاهده شد .مقدار کل ترکیبات فالونوئیدي
در غلظت  91میلیموالر نمک به همراه  111میکروگرم در لیتر
نانوتیوب بیشترین مقدار بود همچنین کمترین مقدار کل
ترکیبات فالونوئیدي مربوط به غلظت  211میلیموالر نمک بود
(شکل .)8

)(mg GA/100g DW

(میلیگرم گالیک اسید درصد گرم وزن خشک)

تیمار
Treatment

شکل  :7مقایسه میانگین تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر مقدار فنل کل مرزه رشینگري (نمک= ،Aنانوتیوب کربن= .)Bتیمارهاي با
حروف یکسان در سطح  %9براساس آزمون  LSDاختالف معنادار ندارند
Fig. 7: Mean comparison of the effect of carbon nanotube and salinity on total of phenolic content of Satureja
rechingeri (A = Salt, B = Carbon nanotube). Means followed by the same letter in the columns are not significantly
)different according to LSD test (p<0.05

00

تأثیر نانوتیوبهای کربن چندجداره و تنش شوری بر...

)(mg Rutin/100g DW

(میلیگرم روتین درصد گرم وزن خشک)

تیمار
Treatment

شکل  :8مقایسه میانگین تأثیر نانوتیوبکربن و شوري بر مقدار فالونوئید کل مرزه رشینگري (نمک= ،Aنانوتیوب کربن= .)Bتیمارهاي
با حروف یکسان در سطح  %9براساس آزمون  LSDاختالف معنادار ندارند
Fig. 8: Mean comparison of the effect of carbon nanotube and salinity on total flavonoid content (A = Salt, B = Carbon
nanotube). Means followed by the same letter in the columns are not significantly different according to LSD test
)(p<0.05

مورفولوژیک گیاه شدند نمیتوان آنها را بهعنوان مواد تنشزا
بهحساب آورد ،احتماالً این نانوتیوبها از طریق مکانیسمی
خاص بهعنوان محرک 9عمل کردهاند و باعث افزایش این
متابولیتها شدهاند .از طرف دیگر هنگامیکه نانوتیوبها به
محیطکشت حاوي نمک اضافه گردیدند کاهش معناداري در
مقدار رزمارینیک اسید و کافئیک اسید مشاهده شد که نشان
میدهد نانوتیوبهاي کربنی باعث بهبود وضعیت تنش براي
گیاه شدهاند و واکنش متابولیتی گیاه به تنش را کاهش دادهاند.

در تنش شوري ،غلظت ترکیبات فعال در گیاهان تحت تنش
بیش از میزان آن در گیاهان کشت شده در شرایط استاندارد
است .در مطالعاتی که بر روي گیاه جو صورت گرفت ،شرایط
تنش منجر به افزایش معناداري در میزان فالونوئیدها شد( .علی
و عباس .)2013 ،1در مطالعهاي که بر روي گیاه داتوره 2صورت
گرفته بود ،افزایش غلظت نمک در گیاه منجر به تولید میزان
باالیی از تروپان آلکالوئیدها شد (براچت و کاسون.)1986 ،3
افزایش پرولین در گیاه مرزه تابستانه (نجفی و همکاران،
 ،)2010همچنین افزایش پرولین ،مقدار اسانس و کربوهیدرات
در گیاه سالویا ( ،)Salvia officinalisکاهش عملکرد اسانس در
گیاه نعناع ژاپنی( 4میرسا و استریواستاوا .)2000 ،تحت تنش
شوري گزارش شده است .همچنین آریان ( )1342بیان کرد که
مقدار رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در دو گونه مرزه
خوزستانی و رشینگري تحت تنش شوري افزایش یافت .در این
آزمایش با افزایش غلظت نمک متابولیتهاي رزمارینیک اسید و
کافئیک اسید افزایش یافتند .در مورد تأثیر نانوتیوبهاي کربنی
بر روي متابولیتهاي ثانویه گیاهی تاکنون گزارشی منتشر
نشده است .با افزایش غلظت نانوتیوب در دامنه غلظتی صفر تا
 211میکروگرم بر میلیلیتر هر دوي این متابولیتها افزایش
یافتند که از آنجاییکه این نانوتیوبها باعث بهبود خصوصیات

نتیجهگیری کلی
نتایج این آزمایش نشان داد که نانوتیوبهاي کربنی باعث بهبود
وضعیت گیاه در شرایط تنش شوري شدند ،در واقع در شرایط
تنش شوري یک نوع خشکی فیزیولوژیک براي گیاه بهوجود
میآید که اگر غلظت نمک از آستانه تحمل گیاه فراتر رود گیاه
را دچار مشکل خواهد کرد و اگر این تنش شدید باشد باعث از
بین رفتن گیاه خواهد شد .با اضافه کردن نانوتیوب کربن به
محیطکشت گیاه ،مقدار متابولیتهاي رزمارینیک اسید و
کافئیک اسید افزایش یافتند و از طرف دیگر این نانوتیوبها
ویژگیهاي رشدي را در مرزه رشینگري تحت تنش شوري
بهبود بخشیدند .بر این اساس ،ممکن است نانوتیوبهاي کربن
از طریق مکانیسمی نامعلوم هم بهعنوان مهیج باعث افزایش
متابولیتهاي ثانویهاي چون رزمارینیک اسید و کافئیک اسید

1. Ali and Abbas
2. Datura inovia
3. Brachet and Cosson
4. Menta japonesa

5. Elicitor
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جذب و انتقال آب در گیاه دارند میتوانند به جذب آب توسط
.گیاه در شرایط تنش شوري کمک کنند

 همچنین.شدهاند و هم به گیاه در شرایط شوري کمک کردهاند
ثابت شده است که با توجه به نقشی که نانوتیوبهاي کربنی در

منابع
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Effect of Multi-walled Carbon Nanotubes and Salinity Stress on Morphological and
Phytochemical Characteristics of Satureja rechingeri Jamzad In Vitro
Esmaeili1, H., Hadian2*, J., Mirjalili3, M. H. and Rezadoost4, H.
Abstract
In order to evaluate the effect of multi-walled carbon nanotubes and salinity stress on morphological and phytochemical
characteristics of Satureja rechingeri, a factorial experiment was conducted in vitro based on completely randomized
design (CRD) with four replications. The first factor was the concentrations of 0, 50, 100 and 200μg/ml of carbon
nanotubes and the second factor was the concentrations of 0, 50, 100 and 200mM NaCl. The number and length of
shoots and roots, fresh and dry weight of the aerial parts, caffeic acid and rosmarinic acid content were evaluated. By
increasing of NaCl concentration from 0 to 200mM, significant reduction in shoots fresh weight, root and shoot length
and the number of shoots and roots was observed. Among different concentrations of carbon nanotubes, 100 μg/ml
caused a significant increase in the aerial parts dry weight. Under salinity stress, carbon nanotubes improved the number
and length of roots and the number and dry weight of shoots. By increasing of carbon nanotubes, caffeic acid and
rosmarinic acid content were increased, while caffeic acid and rosmarinic acid content was significantly decreased
under different NaCl concentrations. This finding shows carbon nanotubes alleviate the stress condition.
Keywords: Nanomaterials, Rosmarinic acid, Growth characteristics, Phenolic acids
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