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چکیده
بیاری گیاه با ن و اثر بر رشییید و برپی پاسیییخهای
 برای حذف فلز سییینگیا مادمیوم از مللول بی و سی یFe3 O4 اثر نانو جاذب مغناطیسیییی
 گرم در لیتر4  میلیگرم بر لیتر و نانو جاذب امسییید ها با ظل ت220  و80 ،10 فیزیولوژیک گیاه ذرت بررسییی گردید مادمیوم ملراید با سییغ ظل ت
 درصید در جذب فلز سینگیا مادمیوم موجود در ب بیاری عمل99 اسیتااده شید مادمیوم باعث ماهش رشید گیاه ذرت گردید نانو جاذب امسیید ها تا
 وزنتر و طول گیاه ذرت و همچنیا میزان فلز سنگیا موجود در گیاه اندازه گیری شد با افزایش فلزسنگیا، ملتوای پرولیا،نمود فعالیت نتیامسیدانی
 نانو جاذب مغناطیسییی بغ طور. فعالیت نتیامسیییدانی و میزان فلز سیینگیا موجود در گیاه افزایش یافت،طول و وزن تر گیاه ماهش ولی مقدار پرولیا
معنی داری باعث بهبود رشید و پصیوصییات فیزیولوژیک گیاه ذرت شید بیاری ذرت با ب تیمار شیده با نانو جاذب و مناسی بودن رشید و پصیوصییات
فیزیولوژیک ن نشان می دهد مغ ایا روش برای تصایغ ب مشاورزی ایده ل است
کلمات کلیدی
” “نانو جاذب،” “مادمیوم،” “رشد،” “ذرت،”“فلز سنگیا
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Abstract
The effect of magnetic nanoparticles Fe3 O4 on removal of cadmium heavy metal from aqueous solution
and then plant treatment with this solution and effect on growth and some physiological responses of
maize plant were studied. Three concentrations of cadmium (10, 80 and 220 mg) as cadmium chloride
and a constant concentration of nano-adsorbent Fe3 O4 (4 g/l) were used. Cadmium heavy metal in high
concentrations is toxic for maize plant and the magnetic nanoparticle successfully absorbs the cadmium
metal up to 99 percent and reduces its toxic effects. Increasing of cadmium concentration, decreased
length and fresh weight of maize but proline, antioxidant and the heavy metal of plant increase.
Magnetic nanoparticles treatment Fe3 O4 showed a significant reduction in cadmium concentrations in
the maize plant and significant amelioration of growth and physiological characteristics. Irrigation of
maize with treated water by nanoabsorbent and optimum growth and physiological characteristics
showed that this method is ideal for refining of agricultural water.
Keywords
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 -1مقدمه
گروه وسیعی از جاذبها برای حذف الیندهها از پسآب مورد زمایش
قرارگرفتغاند ( )Di Natale et al. 2003فناوری نانو بغ بررسی و
دستماری مواد و ساپتارهای ن در ابعاد  1تا  100نانومتر میپردازد تا
بتواند مواد جدید با مارایی باال و ویژگیها متااوت بسازد زمانی مغ
اندازه مواد بغ زیر  100نانومتر ماهش مییابد ،پواص ظیرمعمولی از
پود نشان میدهند نانو ذرات بغ من ور بهبود وضعیت پساب بغ دلیل
ظرفیت جذب باالی یون فلزات سنگیا توجغ زیادی را بغ پود جل
مردهاند ( )Heo et al. 2002نانو ذرات امسید فلز جذب بیشتری را
در مقایسغ با امسیدهای با اندازه طبیعی نشان میدهند ( Gao et al.
 )2014استااده از نانو ذرات امسید ها بغ دلیل ویژگیهایی چون
اندازه موچک ،سطح بزرگ و ویژگیهای مغناطیسی شیوهای پرطرفدار
برای حذف ترمیبات از ب است نانو ذرات امسید ها با ویژگیهای
مغناطی پود بغراحتی از سیستم جدا میشوند و می توانند مجدداً
مورداستااده قرار بگیرند نانو ذرات مغناطیسی امسید ها در مقایسغ با
نانو ذرات معمولی ،سوپر پارامغناطی و ویژگیهای پاص مخصوص
بغ پود نشان میدهند ایا نانو ذرات دارای ویژگیهایی چون مساحت
سطح بسیار بزرگ ،زیست سازگاری ،سمیت مم هستند و نیروی انتشار
ممی ایجاد میمنند میتوان سطح ایا نانو ذرات را با مولکولهای لی،
یونهای ظیر لی و یا برپی گروههای فعال چون مربومسیل ،میا،
هیدرومسیل و سولایدریل پوشاند ایا مار بغ نانو ذرات مغناطیسی
پتانسیل پوبی برای حذف فلزات سنگیا میدهد زیرا وامنشهای
فیزیکی و شیمیایی جذبمننده در سطح جاذب رخ میدهند و موج
پایداری نانو ذرات با جلوگیری از امسیداسیون ،انتخابی بودن برای جذب
یک ماده پاص با ایجاد مللهای وامنش گروههای فعال میشوند
( )Sengupta et al. 2012ذرت ) (Zea maysگیاهی است
تکل غ از پانواده گندم است مغ در جهان سومیا ملصول مشاورزی
بعد از گندم و برنج میباشد .ذرت ازجملغ گیاهان زراعی مهم در ایران
بغ شمار می ید مادمیوم ،سرب ،جیوه ،نیکل ،مروم ،مبالت ،سلنیوم و
رسنیک فلزات سنگینی هستند مغ با سمیت باال و پایداری در ملیط
شناپتغ میشوند بغپوبی شناپتغشده مغ فلزات سنگیا بغ شیوه
شیمیایی تجزیغ نمیشوند و نیاز است مغ بغصورت فیزیکی حذف یا بغ
ترمیبات ظیر سمی منتقل شوند فلزات سنگیا از طریق فعالیتهایی
چون پاالیشگاهها ،دفع پسماند ،استخراج معادن ،صنعت رنگ،
دستگاههای الکترونیکی ،باطریها مودها و فتمشها بغ ملیط وارد
میشوند ( )Tangahu et al. 2011لودگی مادمیوم بغعنوان یک
چالش روبغ رشد میایت ملیطی و امنیت ظذایی قرارگرفتغ است.
مادمیوم بغ سانی بغوسیلغ گیاهان گرفتغشده و با جذب ،انتقال و توزیع
فامتورهای ضروری و ظیرضروری تداپل میمند و از فتوسنتز ممانعت
میمند و باعث تنش امسیداتیو میشود مغ درنتیجغ باعث ماهش رشد
و توسعغ گیاه میشود مادمیوم برای بیشتر گیاهان سمی است
( )Ahmad et al. 2009برای اندازه گیری فلزات سنگیا از
دستگاه  (Inductively Coupled plasma) ICPاستااده
میشود ایا دستگاه یک سیستم نالیز عنصری است مغ نوع طیفبینی
ن ،طیف بینی نشری و روش اتم سازی ن از طریق پالسما صورت

میگیرد )Labidi &Djebaili 2008( .امکان حذف فلز سنگیا
سرب ،مروم و روی از مللولهای بی با استااده از نانو ذرات مغناطیسی
 Fe3O4بررسیشده است (Deliyanni et al. 2007,
)Rajput et al. 2016
 -2مواد و روش ها
آماده سازی محلول ها و اعمال تیمار ها به گیاهچه های
آفتابگردان
ایا زمایش  ،در گلخانغ تلقیقاتی بخش زیستشناسی دانشکده علوم
دانشگاه شیراز ،از اواسط شهریور  1396تا بهماماه  1396انجام شد
بذرهای تهیغشده را درون  21گلدان دو میلویی ماشتغ شدند پاک را
بغ دلیل درصد رس زیاد با نسبت دوبغیک با گیاه پاک مخلوط مرده و
بغ گلدان انتقال داده شد چیدمان گلدانهای هر یک برای انجام مطلوب
نالیزهای ماری بغ شیوه تصادفی بر روی میز انجام شد بعد از چند روز
از جوانغزنی و بزرگ شدن نسبی گیاهچغها برای برابری تعداد در هر
گلدان  10گیاه نگهداری مرده و تعداد اضافی گیاهان وجیا گردید پ
از گذشت دو هاتغ از تاریخ ماشت گیاهان بغ میزان مافی برای تیمار
رشد مرده بودند و تیمار دهی ظاز گردید بغمن ور بررسی تأثیر فلز
سنگیا مادمیوم بر گیاه ذرت سغ ظلطت  80 ،10و  220میلیگرم
مادمیوم ملراید بر لیتر بغ ب اضافغ گردید همچنیا برای بررسی نقش
نانو جاذب در ماهش میزان فلز سنگیا ب لوده بغ هر لیتر از گروه
دیگری از مللولهای دارای ظل ت  80 ،10و  220میلیگرم بر لیتر
مادمیوم 2 ،گرم نانوذره مغناطیسی امسید ها  Fe2O3تهیغ شده از
شرمت پیشگامان نانو مشهد افزوده گردید پ افزودن نانو ذرات برای
ایاای نقش نها مللولها  48ساعت بغوسیلغ پمپ هوا هم زده شدند
پ از  48ساعت با استااده از هنربای قوی بغ قدرت یک تسال نانو
ذرات از مللول استخراج شده و بغمن ور بازیابی نگهداری شدند
مللولهای تهیغشده درون ظرفهای درب دار بغمن ور جلوگیری از
تبخیر و تغییر ظل ت در طول دوره بیاری نگهداری گردیدند پ از
پایان دوره تیمار دهی مغ تقریباً  14روز بغ طول انجامید گیاهان را از
پاک پارج مرده ،پاک اطراف ریشغ را با دقت بسیار زیاد بغمن ور
جلوگیری از سی بغ ریشغ تمیز گردید س ساقغ و ریشغ از ملل
یقغ از یکدیگر جدا گردیدند و بغصورت جداگانغ وزن و درون فویل
لومینیومی پیچیده شدند؛ همچنیا طول بخش هوایی بغعنوان یکی از
پارامترهای سنجش اندازهگیری گردید س نمونغهای فویل پیچی
شده با استااده از نیتروژن مایع فریز و در فریزر در دمای منای  20درجغ
سانتیگراد نگهداری گردیدند
اندازه گیری فلز سنگین و طیف نانو جاذب مغناطیسی
مقداری از بافت گیاهان جدا و بغ مدت  24ساعت در ون قرار داده
شدند س پودر پشک گیاه از الک مش عبور داده شد  200میلیگرم
پودر الک شده با ترازویی بغدقت  0٫001گرم اندازهگیری شده درون
لولغ زمایش ریختغ و س  5میلیلیتر تیزاب سلطانی (مخلوط 3:1
 )HCl:HNO3بغ ن اضافغ گردید س نمونغها بغ مدت چهار
ساعت در ون در دمای  110درجغ سانتی گراد قرار داده میشوند پ
از پارج مردن نمونغ از ون بغ مدت  12ساعت در دمای زمایشگاه قرار
داده شدند و ملتوای لولغ بغ ممک ومیوم و ماظذ واتما صاف گردیدند
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اندازه گیری میزان فلز سنگیا با دستگاه  ICPمیباشد س در
نهایت بغ میزان  5میلی لیتر از مللول های مورد ن ر ماده شد و بغ
بخش شیمی دانشگاه شیراز جهت نالیز توسط دستگاه  ICPفرستاده
شد نلوه ی ملاسبغ درصد حذف فلز سنگیا در ب تیمار شده بغ
صورت زیر می باشد
ظل ت پایانی  −ظل ت اولیغ

ماهش می دهد ) (Jukić &Miloš 2005در ایا روش معرف
حاوی  (TPTZ) Tripyridyl-S-Triazineو  FeCL3و بافر
استات میباشد نتی امسیدان هایی مغ توانایی احیای  Fe3+بغ
 Fe+2را دارند ،باعث تبدیل مم لک  TPTZ-Fe3+بی رنگ بغ
مم لک  TPTZ- Fe2+میشود مغ بغ رنگ بی بوده و در طول
موج  593نانومتر قابل اندازه گیری است ظل ت  150میکروگرم بر
میلی لیتر از عصاره های مختلف گیاهی را برداشتغ و بغ حجم نهایی 2
میلی لیتر مللول  FRAPمغ حاوی  10میلی موالر  TPTZدر 40
میلی موالر  20 ، HCLمیلی موالر ملرید ها 300 ،میلی موالر بافر
استات با  PHبرابر با  3/6است ،اضافغ شد نمونغ را بغ مدت  10دقیقغ
در دمای  37درجغ سانتی گراد قرار داده وشدت رنگ حاصل در طول
موج  593نانومتر اندازه گیری شد ( Benzie &Strain 1996,
 )Iris et al. 1999میزان  IC50یعنی ظل تی از عصاره مغ نیمی
از رادیکالهای  DPPHرا مهار میمند و هر چغ عصاره یک گیاه
توانایی نتیامسیدانی قویتری داشتغ باشد میزان  IC50ن ممتر
پواهد بود برای ملاسبغ میزان  ،IC50باید در معادلغ پطی بغجای Y
عدد  0/5را قرار بدهیم تا  Xبغ دست ید ،میزان  Xبرابر با IC50
میباشد ()Labidi &Djebaili 2008
تجزیه و تحلیل آماری
نرم افزار ماری  SPSS 22و زمون چند دامنغای  Duncanدر
سطح  𝛼 ⩽ 0.05استااده شد جهت رسم نمودار ها از برنامغ
 Excel 2016استااده گردید
 -3نتایج و بحث

= %Removal

ظل ت اولیغ فلز سنگیا
مغ بر اسیییاس ظل ت اولیغ و پایانی فلز سییینگیا اسیییت ( Labidi
 )&Djebaili 2008طیف الگوی  XRDنانو جاذب مغناطیسییی
𝟒𝐎 𝟑𝐞𝐅 در ایا پژوهش توسییط بخش فیزیک دانشییگاه شیییراز و بغ
من ور تایید اصالت نانو جاذب مغناطیسی استااده شده ،انجام شد
اندازه گیری پرولین
 /5گرم نمونغ ی تر گیاهی برای اندازه گیری پرولیا بغ روش
)(Bates et al. 1973استااده شد جذب فاز رنگی با دستگاه
اس کتروفتومتر مدل  Spekolشرمت  Analytic Jenaلمان در
طول موج  520نانومتر پوانده شد
تعیین پتانسییل آنتی اکسییدانی نمونه های گیاهی با روش
FRAP
در زمون FRAP (Ferric Reducing Antioxidant
)Potentialماهنده های ( نتی امسیدان ها) نمونغ ،ترمی امسید
شده ( Ferictripyridyltriazinc )Fe3+بی رنگ را بغ همراه
افزایش جذب در  593نانومتر ،بغ شکل بی رنگ فروس ()Fe2+
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شکل  - 1میانگین وزن تر بخش هوایی و ریشه و طول بخش هوایی گیاه ذرت با  3تکرار .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار با استفاده از آزمون
دانکن است WN .تیمار با نانوجاذب و اعداد غلظت های کادمیوم میباشند.

میزان بیوماس گیاه را مم مرده و درنتیجغ میزان ملصیییول را در گیاه
ذرت ماهش داده اسییت ماهش وزنتر در مادمیوم تیمار شییده با نانو
ذرات نشییاندهنده عملکرد نانو ذرات در حذف مادمیوم از ب اسییت
افزایش وزن تر ریشییغ میتواند در اثر انباشییتغ شییدن فلز سیینگیا در
ملیط اطراف ریشیغ باشید مغ ایا انباشتگی میتواند باعث ماهش فشار
اسییمزی پاک و همچنیا تخری تارهای مشیینده گردد گیاه برای بغ
دست وردن ب بیشتر شبکغ ریشغای پود را گسترش می دهد ماهش
در وزن و طول گیاه ذرت تلت تأثیر سیرب و م گزارش شیده اسیت
()Gupta et al. 2009, Tanyolac et al. 2007

وزن تر اندام هوایی در مقادیر  80 ،10و  220میلیگرم بر لیتر مادمیوم
نسیبت بغ شیاهد ماهش معنیدار در سیطح  5درصید داشیتغ اسیت در
ظل ت  10میلیگرم مادمیوم تیمار شییده با نانوذره افزایش معنیدار در
سیطح  5درصید نشیان میدهد همچنیا در ظل ت  80و  220میلیگرم
فلز سیینگیا تیمار شییده با نانوذره ماهش معنیدار نشییان میدهد در
ریشیییغ ،ظل یتهیای  10میلی گرم میادمیوم و  10میلی گرم میادمیوم
تیمار شده با نانوذره نسبت بغ شاهد ماهش معنیداری نشان می دهند
در سییایر ظل تهای  80و  220میلیگرم مادمیوم و ظل ت های  80و
 220میلی گرم مادمیوم تیمار شیییده با نانو ذرات نسیییبت بغ شیییاهد
افزایش معنیدار مشیییاهیده میگردد طول بخش هوایی گییاه ذرت در
مقادیر  80 ،10و  220میلیگرم بر لیتر مادمیوم نسبت بغ شاهد ماهش
معنیدار در سییطح  5درصیید داشییتغ اسییت تنش فلز سیینگیا مادمیوم
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شکل  - 2میانگین پرولین بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت با  3تکرار .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار با استفاده از آزمون دانکن استWN .
تیمار با نانوجاذب و اعداد غلظت های کادمیوم میباشند.

میزان پرولیا بخش هوایی گیاه ذرت در گروه تیمار مادمیوم با افزایش ظل ت
بغطور معناداری در مقایسغ با گروه شاهد افزایش پیدا میمند ظل ت 10
میلیگرم مادمیوم از گروه تیمار شده با نانو ذرات اپتالف معناداری با گروه
شاهد نشان نمیدهد اما دو ظل ت دیگر گروه تیمار شده با نانو ذرات افزایش
معنادار نشان میدهند میزان فلز سنگیا موجود در بافت ریشغ با افزایش
ظل ت مادمیوم در گروه مادمیوم ،در مقایسغ با گروه شاهد افزایش معنیداری
پیدا میمند همچنیا مشاهده میشود مغ در گروه تیمار شده با نانو ذرات
امسید ها اپتالف معنیداری در مقایسغ با شاهد وجود ندارد میزان مادمیوم
بخش هوایی و ریشغ گیاه ذرت اندازهگیری شده با دستگاه  ICPدر شکل
زیر نشان داده شده است از نجا مغ گیاهان نمیتوانند از تنش های ملیطی
مختلف فرار منند ،بغ مکانیسم هایی نیاز دارند مغ تنش ها را شناسایی مرده
و بغ نها پاسخ دهند ) .(Sadiqov et al. 2002تغییرات مقدار پرولیا

در پژوهش حاضر در تنش فلز سنگیا با نتایج سایر پژوهشگران هم سویی
نشان می دهد ( )Zengin &Kirbag 2007پرولیا در تیمار فلزات
سنگیا در گیاه تجمع می یابد و در تلمل بغ تنش ها نقش دارد پرولیا
تلمل استرسی گیاهان را از طریق عملکردهایی از قبیل تن یم اسمزی،
ملاف ت نزیمی در مقابل دناتوره شدن و پایداری سنتز پروتئیا افزایش می
دهد بعالوه پرولیا می تواند در مالت مردن فلزات در سیتوپالسم نقش ایاا
نماید ( )Kuznetsov &Shevyakova 1997پرولیا یک مینو اسید
با قابلیت حل شدن زیاد در ب می باشد مغ بگیری سلول های گیاهی و
بافت ها را بهبود می بخشد و مانع از دست دادن ب برگ ها تلت شرایط
تنش فلزات سنگیا می شود ( Lexmond &Van der Vorm
)1981
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شکل  - 3میانگین میزان فلز سنگین کادمیوم بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت با  3تکرار .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار با استفاده از آزمون
دانکن است WN .تیمار با نانوجاذب و اعداد غلظت های کادمیوم میباشند.

درصید حذف فلز سینگیا مادمیوم با نانو جاذب مغناطیسیی  Fe3 O4در
ظل یت هیای مختلف  80 ، 10و  220میلی گرم بر لیتر نیکیل حیدود
 99/6بود در پژوهش حیاضیییر ،بیا افزایش ظل یت فلز میادمیوم میزان
تجمع ن در اندام هوایی و ریشیغ گیاه با توجغ بغ نتایج دسیتگاه ICP
افزایش ییافیت ولی نتیایج نشیییان دادنید میغ نیانوجیاذب  Fe3 O4میزان
زیادی از فلز سیینگیا مادمیوم را بغ پود جذب مرده و مانع تجمع نها
در گیاه ذرت شییده اسییت اپتالف شییدید بیا تیمار مادمیوم سییاقغ و
مادمیوم ریشیغ میتواند بغ پاطر مجاورت بیشیتر ریشیغ با فلز سینگیا و
همچنیا تلرک پاییا مادمیوم باشد

نمودار نشییان میدهد مغ میزان فلز سیینگیا مادمیوم بخش هوایی در
گروه تیمیار میادمیوم بیا افزایش ظل یت بیغطور معنیاداری در مقیایسیییغ بیا
گروه شییاهد افزایش پیدا میمند ظل ت  10میلیگرم مادمیوم از گروه
تیمار شیده با نانو ذرات اپتالف معناداری با گروه شیاهد نشیان نمیدهد
اما دو ظل ت دیگر گروه تیمار شیده با نانو ذرات افزایش معنادار نشیان
میدهند میزان فلز سیینگیا موجود در بافت ریشییغ با افزایش ظل ت
مادمیوم در گروه مادمیوم ،در مقایسغ با گروه شاهد افزایش معنیداری
پیدا میمند همچنیا مشیاهده میشیود مغ در گروه تیمار شیده با نانو
ذرات امسید ها اپتالف معنیداری در مقایسغ با شاهد وجود ندارد
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شکل  - 4طیف  XRDنانوجاذب 𝟒𝐎 𝟑𝐞𝐅 استفاده شده ،تطابق پیک های  XRDگرفته شده با پیک استاندارد نانو ذره 𝟒𝐎 𝟑𝐞𝐅 که بصورت خطوط
عمودی در شکل نشان داده شده است.

شیییکل  4نمودار الگوی  XRDنانو ذره مغناطیسیییی  Fe3 O4مورد
اسیتااده در پژوهش حاضیر را نشیان می دهد زوایای پاص  XRDمغ
پییک هیای مختلای را نشیییان می دهنید و تطیابق تهیا بیا پییک هیای
اسیتاندارد نانو جاذب  Fe3 O4مغ بصیورت پطوط عمودی نشیان داده
شیده اسیت تایید مننده اصیالت نانوذره  Fe3 O4هسیتند همانگونغ مغ
الگوی  XRDدر شییکل  4نشییان می دهد تطابق پیک ها برای ماده

مجهول با ماده معلوم بررسیی می شیود و اگر ایا دو بر یکدیگر منطبق
باشیند ،نتیجغ میگیریم مغ ماده ی مجهول همان  Fe3 O4اسیت .اثر
ظل تهای مختلف مادمیوم و مادمیوم تیمار شیده با نانو ذرات امسیید
ها بر ملتوای نتیامسی یییدانی بخش هوایی و ریشیییغ گییاه ذرت بر
اسییاس میزان  IC50یعنی ظل تی از عصییاره مغ نیمی از رادیکالهای
 DPPHرا مهار میمند ،در شکل  5نشان داده شده است
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شکل  - 5میانگین محتوای آنتیاکسیدانی بر اساس میانگین  IC50بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت با  3تکرار .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار با
استفاده از آزمون دانکن است WN .تیمار با نانوجاذب و اعداد غلظت های کادمیوم میباشند.

نمودار  5نشان میدهد مغ بیا دادههای میانگیا  IC50بخش هوایی
اپتالف معنیداری وجود دارد و ظل تهای  80و  220مادمیوم و  10و
 80مادمیوم تیمار شده با نانوذره نسبت بغ شاهد ماهشیافتغاند دو گروه
دیگر افزایش نشان میدهند ملتوای نتیامسیدانی بر اساس میانگیا
 IC50ریشغ گیاه ذرت در تیمار مادمیوم نسبت بغ شاهد ماهش و در
مادمیوم تیمار شده با نانوذره نسبت بغ تیمار مادمیوم افزایش نشان می
دهد نتایج حاصل از  IC50اپتالف معنیداری با یکدیگر داشتند با
افزایش ظل ت فلز سنگیا در تیمار مادمیوم میزان  IC50ماهش پیدا
میمند مغ نشاندهنده افزایش ملتوای ترمیبات نتیامسیدانی گیاه
است مغ بغ دلیل باال رفتا ظل ت فلز سنگیا در گیاه همچنیا تشدید
تنشهای ثانویغ ناشی از تنش فلز سنگیا می باشد در تیمار مادمیوم
تیمار شده با نانو ذرات فعالیت نتیامسیدانی در مقایسغ با تیمار مادمیوم
ماهش می یابد در تیمار مادمیوم تیمار شده با نانو جاذب مقادیر روند
صعودی دارند مغ نشاندهنده ماهش ترمیبات نتیامسیدانی گیاه می
باشد نتی امسیدان اندام هوایی در ظل ت های فلز سنگیا موج
افزایش نتی امسیدان نسبت بغ شاهد شده است در پژوهش های انجام
شده در ایا زمینغ نتایج مشابهی بدست مده است ( Ara &Nur
 .)2009, Tepe et al. 2006در سال  2001افزایش فعالیت
سوپرامسید دیسموتاز در برنج تلت تاثیر مادمیوم را گزارش مردند
( )Shah et al. 2001در سال  2007گزارش مردند مغ ملتوای

نتیامسیدانی مل گیاه ذرت در اثر فلز سنگیا م ماهش یافتغ است
( )Tanyolac et al. 2007بررسی تغییرات نتی امسیدان ها با
وزن مولکولی مم ن یر لاا تومروفرول ،سکوربیک اسید و گلوتاتیون و
همچنیا فعالیت نتی امسیدانی نزیمی ن یر گلوتاتیون ردومتاز ،ماتاالز
و سوپر امسید دسموتاز پیشنهاد می گردد
 -4نتیجه گیری
اطالعات بغدست مده نشان میدهد مغ فلز سنگیا مادمیوم باعث
ماهش رشد گیاه ذرت و تنش در گیاه میشود و نانو جاذبهای امسید
ها بغ پوبی میتوانند در ماهش فلز سنگیا موجود در ب عمل منند
ایا روش برای حذف فلزات سنگیا سریع ،ارزان و ایما است و بیش
از  99درصد فلز سنگیا را حذف می نماید مطالعغ برپی پاسخهای
فیزیولوژیک و رشد گیاه ذرت بغ فلز سنگیا مادمیوم و اثر نانو جاذب
مغناطیسی  Fe3O4بر نها تایید مننده ایا روش است چون نانو ذرات
مغناطیسی امسید ها ظرفیت و مارایی باالیی برای جذب مادمیوم از
ب های لوده را دارند می توان از نها بعنوان جاذب های با مارایی باال
در مقیاس های بزرگ استااده مرد و در نهایت بغ سانی نها را از ب
جدا مرده و مجددا مورد استااده قرار داد
سپاسگزاری
پژوهش حاضر با حمایت مالی دانشگاه شیراز انجام شده است مغ بدیا
وسیلغ از معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز س اسگزاری می گردد
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