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چکیده
مواد رنگزاي آزو مهمترین و پركاربردترین تركیبات رنگزاي مورد استفاده در صنایع مختلف هستند .این
گروه از آالیندهها براي حیات آبزیان تهدید به شمار میآیند .در مطالعه حاضر تاثیر سه غلظت مختلف
( 20،10،0میلیگرم در لیتر) از ماده رنگزاي  BR46بر شاخصهاي فیزیولوژیک سرخس آبزي Salvinia
 natansدر یک دوره تیماردهی  7روزه بررسی شد .همچنین توانایی پاالیش زیستی این ماده توسط گیاه
 S. natansارزیابی شد .بر اساس نتایج به دست آمده مقدار كلروفیل  aو كلروفیل كل بر خالف كلروفیل b
در غلظت  20میلیگرم در لیتر نسبت به شاهد كاهش یافت .غلظت كاروتنوئید كل در غلظت  20میلیگرم
در لیتر به میزان  72درصد افزایش یافت .در غلظت  20میلیگرم در لیتر نرخ رشد نسبی و شاخص تاثیرپذیري
به ترتیب كاهش و افزایش یافت .غلظت گلیکوزید سیانیدین ،پراكسیداسیون لیپید و فعالیت آنتیاكسیدانی در
هر دو غلظت  10و  20میلیگرم در لیتر افزایش یافت .بیشترین كارایی پاالیش زیستی در روز هفتم تیماردهی
و در غلظت  20میلیگرم در لیتر مشاهده شد .به این ترتیب گیاه  S. natansتوانایی حذف ماده رنگزاي
 BR46از آبهاي آلوده را دارد ،ولی حضور هر دو غلظت  10و  20میلیگرم در لیتر از رنگ ،القاي فعالیت
آنتیاكسیدانی و خطر تنش اكسیداتیو را براي گیاه  S. natansبه دنبال دارد.

واژگان کلیدی ،Salvinia natans :رنگ آزو ،تنش اكسیداتیو ،پاالیش زیستی.
 -1دانشجوي كارشناسی ارشد فیزیولوژي گیاهی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -2دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -3دكتري فیزیولوژي گیاهی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
* نویسنده مسئولzahramasoodian@yahoo.com :
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مقدمه
مواد رنگزاي مصنوعی به طور وسیعی در
تکنولوژيهاي مختلف مانند صنایع نساجی،

در آب كاهش مییابد (Tkaczyk et al.,

.)2020

چرمسازي ،تولید كاغذ ،مواد غذایی ،لوازم

پژوهشها در زمینه تاثیر زنوبیوتیکها در

آرایشی و دارویی استفاده میشوند .ساالنه بیش

گیاهان نشان داده است كه بسیاري از آنها

از  10٫000نوع ماده رنگزا با ظرفیت یک میلیون

تركیباتی لیپوفیل هستند كه به آسانی جذب

تن تولید میشوند (.)Tkaczyk et al., 2020

گیاه میشوند و میتوانند تا حد سمی شدن

مواد رنگزا از نظر ساختار شیمیایی به انواع

درون گیاه انباشته شوند ،مگر این كه روشهاي

اسیدي ،بازي ،راكتیو ،پراكنده ،مونوآزو ،ديآزو،

موثر سمیتزدایی وجود داشته باشد .به طور

آنتراكوئینون ،فلزي ،گوگردي ،تريفنیل متان و

كلی پاسخهاي گیاه به حضور زنوبیوتیکها در

فتالوسیانین طبقهبندي میشوند ( Mcmullan

محیط ،به مرحله نموي ،سن و وضعیت تغذیهاي

 .)et al., 2001ماده رنگزاي  BR46از گروه

گیاه وابسته است .تغییرات در پاسخهاي

رنگهاي مونوآزو و از دسته رنگهاي كاتیونی

روزنهاي ،سطوح كلروفیل ،فتوسنتز و محتوي

است كه در رنگرزي پشم ،ابریشم ،اكریلیک و

متابولیتها نیز ممکن است در نتیجه مواجهه با

پلیاستر كاربرد فراوانی دارد ( Khataee et al.,

آالیندهها رخ دهد (Kvesitadze et al.,

 .)2010بررسیها نشان داده است كه پسابهاي

.)2006

صنایع نساجی ساالنه تقریبا حاوي 280٫000

بررسیها در زمینه پاسخهاي فیزیولوژیکی و

تن مواد رنگزا است كه وجود حتی مقدار بسیار

بیوشیمیایی گیاه  Salviniaدر حضور مواد رنگزا

اندكی از آنها (زیر  )1mg/Lدر آب قابل

بسیار محدود است ،از این رو در ادامه به اثرات

مشاهده است (Maas and Chaudhari,

سمی این آالینده بر گیاهان آبزي دیگر اشاره

 .)2005حضور مواد رنگی شفافیت آب را تغییر

میشود .مطالعات نشان داده است كه ماده

میدهد و به دلیل جذب و بازتاب نورخورشید،

رنگزاي  )BR46( Basic Red46موجب كاهش

از شدت نفوذ نور به داخل آب كاسته شده در

میزان رشد و تعداد گیاه در Lemna minor

نتیجه فتوسنتز آبزیان و مقدار اكسیژن محلول

(،)Movafeghi et al., 2013

Azolla

 )Vafaei et al., 2012( filiculoidesو

تاثیر ماده رنگزای  BR46در القا تنش اکسیداتیو در Salvinia natans
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Torbati et al.,( Nasturtium officinale

( ،)Ahlawat et al., 2020نانوذرههاي كروي

شده است .كاهش رنگیزههاي

 ،)Zafar et al., 2019( ZnOروشهاي

فتوسنتزي در Vafaei ( Azolla filiculoides

فتوكاتالیز اكسایشی به وسیله اكسیدكنندههایی

Nasturtium officinale ،)et al., 2012

مانند پراكسیدهیدروژن ،ازوناسیون و تجزیه

( )Torbati et al., 2014و Lemna minor

نوري ( )Fathinia et al., 2010اشاره كرد.

( )Movafeghi et al., 2013در حضور این

بهرهگیري از گیاهان براي حذف آالیندهها از

ماده رنگزا نیز گزارش شده است .همچنین ماده

محیطهاي آبی روشی ایمن و سازگار با محیط

رنگزاي  BR46باعث افزایش فعالیت آنزیمهاي

زیست است و یک جایگزین مقرون به صرفه

سوپراكسید دیسموتاز ) ،(SODكاتاالز )(CAT

براي روشهاي فیزیکوشیمیایی در پاالیش به

)2014

گایاكول

و

پراكسیداز

)(POD

در

حساب میآید (.)Pilon-Smits, 2005

Vafaei et al.,( Hydrocotyle vulgaris

سرخس  Salvinia natansمتعلق به

 )2013و كاهش فعالیت  CATدر Lemna

خانواده  Salviniaceaeاز جمله سرخسهاي

 )Movafeghi et al., 2013( minorشد .در

آبزي است كه میتواند بخشهاي وسیعی از

مطالعات پیشین افزایش پراكسیداسیون لیپیدي

تاالبها و آبراهههاي آرام را اشغال كند.

در Khataee et al.,( Azolla filiculoides

 Salviniaدر زمره گیاهان شناور آزاد (Free

 )2013و عدم تغییر آن در Hydrocotyle

 )Floatingقرار میگیرد كه به بستر آبگیرها

 )Vafaei et al., 2013( vulgarisتحت تیمار

متصل نیست ،بلکه به حالت شناور بر سطح
زیست

میكند

(and

با ماده رنگزاي  AB19و  RB46مشاهده شده

آبها

است.

 .)Kalamdhad, 2016این گیاه به دلیل داشتن

Singh

به علت اهمیت این گروه از آالیندهها

رشد سریع و قدرت جذب باال در مطالعات

مطالعات زیادي در زمینه روشهاي حذف آنها

پاالیش زیستی متعددي استفاده شده است كه

از محیطهاي آبی صورت گرفته است كه میتوان

از جمله میتوان به توانایی این گیاه در حذف

به روشهاي فیزیکوشیمایی مانند استفاده از

مواد رنگزا (;Fagundes-Klen et al., 2012

دانههاي كیتوزان -ورمیکوالیت (Senol et al.,

Pelosi
et
al.,
2013,
;2014
Chandanshive et al., 2016; Neag et al.,

 ،)2020استفاده از نانوكامپوزیتهاي كربندار
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،)2018; Perez-Morales et al., 2019

منتقل شدند .محیط كشت هوگلند  10درصد

فلزات سنگین (Rahman et al., 2008; Dhir

شامل  25/28( KNO3میلیگرم در لیتر)،

and Srivastava, 2011; Sitarska et al.,
 ،)2016نیتروژن و فسفر از پسابهاي شهري

 24/64( MgSO4.7H2Oمیلیگرم در لیتر)،

( )Kumari and Tripathi, 2014اشاره كرد.
هدف از این پژوهش بررسی برخی از
پاسخهاي فیزیولوژیک گیاه Salvinia natans

 6/8( KH2POHمیلیگرم در لیتر)H3BO3 ،
( 0/28میلیگرم در لیتر)Na2Mo4.2H2O ،
( 0/005میلیگرم در لیتر)MnCl2.4H2O ،

( 0/801میلیگرم در لیتر)0/0104( ZnCl2 ،

در حضور ماده رنگزاي  BR46است .در این

میلیگرم در لیتر) 0/0053( CuCl2 ،میلیگرم

آنتیاكسیدانهاي

در لیتر) 1/5( Fe-EDTA ،میلیگرم در لیتر)،

غیرآنزیمی ،میزان فعالیت آنتیاكسیدانی و

 59/04( Ca(NO)2.4H2Oمیلیگرم در لیتر)

غلظت مالون ديآلدئید در حضور ماده رنگزاي

( )Nichols et al., 2000براي كشت

 BR46در گیاه مذكور مورد اندازهگیري قرار

 Salvinia natansمورد استفاده قرار گرفت.

گرفت .همچنین توانایی این گیاه در حذف

گیاهان در شرایط دمایی  25±2درجه

 BR46ارزیابی شد.

سانتیگراد و دوره روشنایی :تاریکی  16:8ساعت

راستا

محتواي

برخی

مواد و روشها
سرخس آبزي  Salvinia natansاز تاالب
سوستان در الهیجان ( 50º 0' 14" Nو 37º

 )12' 26" Eجمعآوري شد .نمونهها پس از
انتقال به آزمایشگاه ابتدا با آب شهر كامال شسته
شدند ،سپس براي ضد عفونی شدن به مدت دو
دقیقه در محلول  0/5درصد  NaClOقرار
گرفتند و در ادامه با آب شهري و نهایتا با آب
مقطر شستشو داده شدند .سپس به ظروف
پالستیکی با ظرفیت  5لیتر حاوي محیط كشت

در آزمایشگاه نگهداري شدند و سپس تیماردهی
اعمال شد .براي این آزمایش از رنگ صنعتی
،C18H21BrN ،BR46( Basic Red46
 ،C.I.110825جرم مولکولی  401/31گرم بر
مول) (الوان ثابت ،ایران) استفاده شد .براي
سنجش شاخصهاي فیزیولوژیکی 4 ،گرم از
نمونه گیاهی در ظروف پالستیکی حاوي 1000
میلیلیتر محلول غذایی حاوي سه غلظت رنگ
( 20 ،10 ،0میلیگرم در لیتر) در شرایط
آزمایشگاهی (دماي  25درجه سانتیگرادpH ،

 7و دوره روشنایی :تاریکی  )8:16نگهداري شد.

تاثیر ماده رنگزای  BR46در القا تنش اکسیداتیو در Salvinia natans
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پس از  7روز تیماردهی ،نمونهها جمعآوري و تا

در رابطه  2شاخص تحمل ) (TIبر پایه

زمان انجام سنجشهاي فیزیولوژیکی در فریزر

تغییرات نرخ رشد نسبی در حضور ماده رنگزا

 -70درجه سانتیگراد نگهداري شدند.

نسبت به شرایط كنترل بر اساس رابطه 3
محاسبه شد (.)Forni et al., 2008

سنجش رشد

به منظور سنجش رشد از نرخ رشد نسبی
) (RGRبر پایه وزن تر گیاه استفاده شد .به این
منظور در پایان روز بیستم تیماردهی ،نمونهها
توسط ترازوي دیجیتال (،AND-GF300
 ،A&D Companyژاپن) توزین و وزن نهایی
ثبت شد .نهایتا نرخ رشد نسبی با استفاده از
رابطه  1محاسبه شد (.)Radic et al., 2010

رابطه :3
TI = RGRT / RGRC

 :RGRTنرخ رشد نسبی در گیاه تحت تیمار (گرم
در روز)؛  :RGRCنرخ رشد نسبی در شرایط كنترل
(گرم در روز).
سنجش رنگیزههای فتوسنتزی

به منظور اندازهگیري محتواي رنگیزههاي
فتوسنتزي (انواع كلروفیل و كاروتنوئید كل)،
 500میلیگرم بافت تر گیاه در استون  80درصد

رابطه :1
RGR (g/day) = (LnWf – LnWi) / t

هموژنیزه شد .نمونهها به مدت  24ساعت در

 :Wiوزن اولیه (گرم)؛  :Wfوزن ثانویه (گرم)؛  :tمدت
زمان تیماردهی (روز).

تاریکی و دماي  4درجه سانتیگراد قرارگرفتند.
سپس نمونهها به مدت  10دقیقه در  4500دور
در دقیقه سانتریفیوژ ( ،Sigma ،1-14آمریکا)

سنجش شاخص تاثیرپذیری
شاخص تاثیرپذیري ) (EIگیاه Salvinia

شد .جذب عصاره رویی در طول موجهاي ،470

 natansدر معرض غلظتهاي مختلف ماده

 645و  662نانومتر توسط دستگاه طیفسنج

رنگزا با استفاده از رابطه  2اندازهگیري شد

نوري (،M501 Single Beam UV/Visible

(.)Forni et al., 2008

 ،CamSpecانگلستان) خوانده شد .در نهایت
مقدار رنگیزهها بر اساس روش Lichtenthaler

رابطه :2
EI = 1 – TI

 :TIشاخص تحمل.

 )1983( and Wellburnبا استفاده از
رابطههاي  4-7تعیین و بر حسب میکروگرم در
گرم وزن تر گزارش شد.
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رابطه :4
Chlorophyll a (μg/g FW) = 12.25 A662 – 2.79 A645

 :A662جذب در طول موج  662نانومتر؛  :A645جذب
در طول موج  645نانومتر.
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 0/5درصد اضافه شد .مخلوط به دست آمده
ابتدا به مدت  30دقیقه در دماي  100درجه
سانتیگراد قرار داده شد ،سپس بالفاصله در
یخ سرد شد و به مدت  7دقیقه در 4500

رابطه :5
Chlorophyll b (μg/g FW) = 21.50 A645 – 5.1 A662

 :A645جذب در طول موج  645نانومتر؛  :A662جذب
در طول موج  662نانومتر.

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .بعد از جداسازي
عصاره رویی جذب كمپلکس MDA+TBA

موجود در آن در طول موج  532نانومتر توسط
دستگاه طیفسنج نوري خوانده شد .براي

رابطه :6
Total Chlorophyll (μg/g FW) = Chl a + Chl b

 :Chl aكلروفیل a؛  :Chl bكلروفیل .b

محاسبه غلظت  MDAاز ضریب خاموشی
 155mmol-1.cm-1استفاده شد و در نهایت
مقدار  MDAبرحسب میکرو مول در گرم وزن

رابطه :7

تر بر اساس رابطه  8محاسبه شد (Heath and

– Total Carotenoid = (1000 A470 – 1.82 Chl a
85.02 Chl b) / 198

.)Packer, 1968

 :A470جذب در طول موج  470نانومتر؛ :Chl a
كلروفیل a؛  :Chl bكلروفیل .b

رابطه :8
CMDA = A / εB

اندازهگیری پراکسیداسیون لیپیدهای غشا

براي سنجش پراكسیداسیون لیپیدهاي
غشا ،غلظت مالونديآلدهید ( )MDAبه عنوان
محصول پراكسید شدن اسیدهاي چرب غشا
اندازهگیري شد .براي این منظور  500میلیگرم
بافت تر گیاه با تريكلرواستیک اسید (1 )TCA
درصد هموژنیزه شد .عصاره به دست آمده به
مدت  5دقیقه در  4500دور در دقیقه
سانتریفیوژ شد .سپس به آن محلول TCA

 20درصد حاوي تیوباربیتوریک اسید ()TBA

A = A600 – A532

 :A600جذب آلدئیدهاي غیراختصاصی در طول موج
 600نانومتر؛  :A532جذب در طول موج  532نانومتر؛
 :Bعرض كووت ( 1سانتیمتر)؛  :εضریب خاموشی
(.)155mmol-1.cm-1
سنجش غلظت گلیکوزید سیانیدین

براي سنجش گلیکوزید سیانیدین500 ،
میلیگرم وزن تر گیاه در  3میلیلیتر متانول
اسیدي (شامل متانول و اسیدكلریدریک به
نسبت  99به  )1همگن شد .سپس عصاره به

تاثیر ماده رنگزای  BR46در القا تنش اکسیداتیو در Salvinia natans

دست آمده به مدت  15دقیقه در 10٫000g
سانتریفیوژ شد .جذب محلول رویی در طول
موج  550نانومتر خوانده شد .براي محاسبه
غلظت گلیکوزید سیانیدین از ضریب خاموشی
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رابطه :9
DPPHSC (%) = [(A0– A1) / A0] × 100

 :A0میزان جذب شاهد؛  :A1میزان جذب نمونه.
اندازهگیری کارایی پاالیش ماده رنگزا

 333000mol-1.cm-1استفاده شد و در

براي سنجش كارایی پاالیش 4 ،گرم گیاه

نهایت غلظت گلیکوزید سیانیدین بر حسب

 Salvinia natansدر ظروف حاوي 1000

 µmol.g-1 FWبیان شد (.)Wagner, 1979

میلیلیتر محلول غذایی و دو غلظت رنگ
 10( BR46و  20میلیگرم در لیتر) به مدت 7

سنجش توانایی پاکسازی رادیکال آزاد

روز نگهداري و غلظت رنگ در پایان روز اول،

توانایی پاكسازي رادیکال آزاد بر اساس

سوم ،پنجم و هفتم با استفاده از منحنی استاندار

توانایی دهندگی الکترون عصاره در براي

 BR46اندارهگیري شد .به این منظور ،ابتدا

پاكسازي رادیکال آزاد 2( DPPHو -2ديفنیل-

طیف جذب ماده رنگزا در محدوده طول

 -1پیکریلهیدرازیل) ارزیابی شد (Sampath

موجهاي  200تا  800نانومتر با دستگاه

 .)and Vasanthi, 2013مخلوط واكنش شامل

طیفسنج نوري اندارهگیري و ماكزیموم جذب

 3میلیلیتر عصاره متانولی و یک میلیلیتر

در ماده رنگزاي  BR46در طول موج 530

محلولی اتانولی  0/1( DPPHمیکروموالر) بود.

نانومتر تعیین شد .سپس محلولهاي استاندارد

نمونهها به مدت  30دقیقه در تاریکی قرار

ماده رنگزاي  BR46در محدوده  5-25میلیگرم

گرفتند .ابتدا جذب محلول اتانولی بنفش رنگ

در لیتر تهیه شد و جذب آنها در طول موج

 DPPHفاقد عصاره گیاهی در طول موج 517

 530نانومتر اندارهگیري و نمودار كالیبراسیون

نانومتر به عنوان محلول شاهد در مقابل متانول

رسم شد .میزان پاالیش خالص ماده رنگزا در هر

 80درصد به عنوان بالنک سنجش شد و سپس

تیمار از تفاضل میزان پاالیش در حضور گیاه و

جذب نمونهها اندازهگیري شد .با قرار دادن

شرایط فاقد گیاه محاسبه شد .به منظور محاسبه

جذب مربوط به شاهد و نمونه در رابطه  ،9درصد

درصد پاالیش ماده رنگزا ) (BRBR46از رابطه 10

پاکسازي رادیکال آزاد  DPPHمحاسبه شد.

استفاده شد (.)Vafaei et al., 2012
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رابطه :10
BRBR46 (%) = [1 – (Cf / Ci)] × 100

 :Cfغلظت ماده رنگزا پس از تیماردهی (میلیگرم در
لیتر)؛  :Ciغلظت اولیه ماده رنگزا وزن نهایی
(میلیگرم در لیتر).

نتایج
اثر رنگ  BR46بر نرخ رشد نسبی و شاخص
تاثیرپذیری
نرخ رشد نسبی ) (RGRدر گیاه Salvinia

 natansدر غلظتهاي  10و  20میلیگرم در
تجزیه و تحلیل آماری

آزمایش در قالب طرح كامال تصادفی و با سه
تکرار انجام شد .مقایسه میانگین دادهها در سطح
اطمینان  95درصد و با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAو
پسآزمون دانکن انجام شد .انحراف از میانگین

لیتر ماده رنگزاي  BR46نسبت به نمونه شاهد
كاهش معنیدار نشان داد (جدول  .)1همچنین
در غلظتهاي  10و  20میلیگرم در لیتر از رنگ
شاخص تاثیرپذیري نسبت به نمونه شاهد
افزایش معنیدار نشان داد (جدول .)1

دادهها به وسیله خطاي استاندارد ( )SEنشان

تاثیر رنگ  BR46بر رنگیزههای فتوسنتزی

داده شد .همبستگی بین دادهها با استفاده از

غلظت کلروفیل a

آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد .براي

تاثیر غلظتهاي مختلف رنگ  BR46بر

تحلیل آماري دادهها از نرمافزار ( SPSSنسخه

غلظت كلروفیل  aدر شکل  -1الف نشان داده

 )21و براي رسم نمودارها از نرمافزار

شده است .مقدار كلروفیل  aتنها در غلظت 20

 Microsoft Excelاستفاده شد.

میلیگرم در لیتر از رنگ نسبت به شاهد كاهش
معنیداري نشان داد.

جدول  :1تاثیر غلظتهای مختلف ماده رنگزای  BR46بر نرخ رشد نسبی و شاخص تاثیرپذیری در
( Salvinia natansمیانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=3
غلظت (mg/L) BR46

نرخ رشد نسبی

شاخص تاثیرپذیری

0

0/0±7/03 a

0c

10

b

0/0±5/002

20

0/0±3/004 c

b

0/0±5/03

0/0±9/05 a

حروف متفاوت در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05
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a
a

a

20

10

15
10
5
0

کلروفیل ( bمیلیگرم در گرم وزن تر)

ب

50

الف

a
b

0
20

5
0
20

کاروتنوئید کل (میلیگرم در گرم وزن تر)

10

0

( BR46میلیگرم در لیتر)

ج

a

60
50

ab
b

40
30
20
10
0
10

20

کلروفیل کل (میلیگرم در گرم وزن تر)

b

15

10

10

0

( BR46میلیگرم در لیتر)

20

c

30

10

( BR46میلیگرم در لیتر)

د

40

20

0

a

a

کلروفیل ( aمیلیگرم در گرم وزن تر)

20
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0

( BR46میلیگرم در لیتر)

شکل  :1تاثیر غلظتهای مختلف رنگ  BR46بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه  .Salvinia natansالف) غلظت
کلروفیل  .aب) غلظت کلروفیل  .bج) غلظت کلروفیل کل .د) غلظت کاروتنوئید کل (میانگین  ±خطای
استاندارد؛  .)n=3حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05

غلظت کلروفیل b

کلروفیل کل

اگرچه با افزایش غلظت رنگ مقدار كلروفیل

نتایج مربوط به تاثیر غلظتهاي مختلف

 bكاهش یافت ولی تغییرات نسبت به شاهد

رنگ  BR46بر كلروفیل كل نشان داد كه با

معنیدار نبود (شکل  -1ب).

افزایش غلظت رنگ میزان كلروفیل كل كاهش
یافت .اگرچه در غلظت  10میلیگرم در لیتر،
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كاهش كلروفیل كل نسبت به شاهد معنیدار

پراكسیداسیون لیپید محاسبه شد .غلظت

نبود ولی در غلظت  20میلیگرم در لیتر ،غلظت

 MDAدر غلطت  10میلیگرم در لیتر از رنگ

كلروفیل كل نسبت به شاهد  35/5درصد كاهش

 15درصد و در غلظت  20میلیگرم در لیتر 47

یافت (P>0/05؛ شکل  -1ج).

درصد نسبت به شاهد افزایش یافت (P>0/05؛
شکل .)2

کاروتنوئید کل

غلظت كاروتنوئید كل در هر دو غلظت به
كار رفته از رنگ نسبت به شاهد افزایش

تاثیر رنگ  BR46بر غلظت گلیکوزید
آنتوسیانیدین

معنیداري نشان داد ،این افزایش در غلظت 20

با افزایش غلظت رنگ  BR46مقدار

میلیگرم درلیتر نسبت به نمونه شاهد به میزان

گلیکوزید آنتوسیانیدین افزایش یافت .به نحوي

 120/84درصد بود (P>0/05؛ شکل  -1د).

كه در غلظت  10میلیگرم در لیتر از رنگ مقدار
گلیکوزید آنتوسیانیدین  21درصد و در غلظت

تاثیر رنگ  BR46بر پراکسیداسیون لیپید

 20میلیگرم در لیتر  53درصد نسبت به شاهد

میزان آسیب اكسیداتیو بر پایه غلظت مالون

افزایش نشان داد (P>0/05؛ شکل .)3

ديآلدئید ( )MDAبه عنوان محصول
a

50
b
c

40
30
20
10
0

20

10

مالون دیآلدئید (میکرومول بر گرم وزن تر)

60

0

( BR46میلیگرم در لیتر)

شکل  :2تاثیر غلظتهای مختلف  BR46بر غلظت  MDAگیاه ( Salvinia natansمیانگین  ±خطای
استاندارد؛  .)n=3حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05
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a

40
b

35
c

30
25
20
15
10
5
0

10

20

گلیکوزید آنتوسیانیدین (میکرومول بر گرم وزن تر)

45

0

( BR46میلیگرم در لیتر)

شکل  :3تاثیر غلظتهای مختلف رنگ  BR46بر غلظت گلیکوزید آنتوسیانیدین گیاه Salvinia natans

(میانگین  ±خطای استاندارد؛  .)n=3حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05

تاثیر رنگ  BR46بر توانایی پاکسازی رادیکال

آبزي  Salvinia natansدر جدول  2نشان داده

آزاد

شده است .میان شاخصهاي كلروفیل  aو

با افزایش غلظت رنگ  BR46توانایی
پاكسازي رادیکال آزاد گیاه افزایش یافت .به
طوري كه در غلظت  10میلیگرم در لیتر از رنگ

كلروفیل  bبا كلروفیل كل همبستگی مثبت در
سطح  95درصد وجود داشت .همچنین میان
كاروتنوئید كل ،گلیکوزید آنتوسیانیدینMDA ،

به میزان  5/3درصد و در غلظت  20میلیگرم

و توانایی پاكسازي رادیکال آزاد همبستگی

در لیتر به میزان  9/1درصد نسبت به شاهد

مثبت در سطح  95درصد و میان  MDAو

افزایش نشان داد (P>0/05؛ شکل .)4
همبستگی بین شاخصهای اندازهگیری شده
در Salvinia natans

نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی
پیرسون بین شاخصهاي فیزیولوژیکی سرخس

كلروفیل  aو كل همبستگی منفی و بین MDA

با توانایی پاكسازي رادیکال آزاد ،كاروتنوئید كل
و گلیکوزید آنتوسیانیدین همبستگی مثبت در
سطح  99درصد وجود داشت.
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35
a

30
c

20
15
10

پاکسازی رادیکال آزاد ()%

b

25

5
0
20

0

10
( BR46میلیگرم در لیتر)

شکل  :4تاثیر غلظتهای مختلف  BR46بر توانایی پاکسازی رادیکال آزاد گیاه Salvinia natans

(میانگین  ±خطای استاندارد؛  .)n=3حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05
جدول  :2همبستگی بین شاخصهای اندازهگیری شده در سرخس آبزی Salvinia natans
کلروفیل  aکلروفیل b

کلروفیل کاروتنوئید
کل

کل

*-0/756* 0/976** 0/748

گلیکوزید

مالون

پاکسازی

آنتوسیانیدین دیآلدئید رادیکال آزاد

**-0/817

**-0/831

*-0/778

کلروفیل a

1

**0/874

-0/425

-0/397

-0/377

-0/416

کلروفیل b

*0/ 748

1

*-0/692

*-0/727

*-0/731

*-0/705

کلروفیل کل

**0/976

**0/874

1

1

**0/931

**0/938

**0/969

کاروتنوئید کل

*-0/756

-0/425

*-0/692

**0/991

**0/957

گلیکوزید آنتوسیانیدین **-0/817

-0/397

*0/931** -0/727

1

**0/956

مالون دیآلدئید

**-0/831

-0/377

*0/938** -0/731

**0/991

1

1

پاکسازی رادیکال آزاد

*-0/778

-0/416

*0/969** -0/705

**0/957

**0/956

* :همبستگی در سطح  95درصد ()P>0/05؛ ** :همبستگی در سطح  99درصد (.)P>0/01
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بررسی میزان پاالیش  BR46توسط گیاه

ماده رنگزا كاهش یافت .این امر میتواند در

Salvinia natans

نتیجه كاهش رنگیزههاي فتوسنتزي و یا افزایش

بر اساس نتایج شکل  5میزان پاالیش در

تولید گونههاي فعال اكسیژن رخ داده باشد.

غلظت  20میلیگرم در لیتر نسبت به 10

مطالعات پیشین نشان داده است كه

میلیگرم در لیتر مقادیر باالتري نشان داد و در

زنوبیوتیکهاي آلی و معدنی میتوانند فرآیند

هر دو غلظت به كار رفته از ماده رنگزا میزان

پیري را تسریع و مرگ زودرس گیاهان را

پاالیش با گذشت زمان افزایش یافت به طوري

تحریک كنند .این موضوع میتواند یک واكنش

كه بیشترین درصد پاالیش در روز هفتم

دفاعی گیاه به شرایط استرسزاي مداوم باشد،

تیماردهی مشاهده شد.

زیرا در این شرایط عوامل استرسزا در اندامهاي
پیر ذخیره میشود و با جدا شدن این نواحی

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه در گیاه

تركیبات سمی از قسمتهاي زنده گیاه حذف

 Salvinia natansنرخ رشد نسبی در حضور

میشوند ( .)Parent et al., 2008همچنین
100

10 mg/L

a
b

bc

d

60

c

e

40
f

f

20

پاالیش زیستی ماده رنگزا )%( BR46

20mg/L

80

0
7

3

5

1

زمان (روز)

شکل  :5تاثیر مدت تیماردهی بر درصد پاالیش گیاه ( Salvinia natansمیانگین  ±خطای استاندارد؛
 .)n=3حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P>0/05
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كاهش رنگیزههاي فتوسنتزي به عنوان شاخص

Azolla ،)Movafeghi et al.,2013( minor

تنشهاي غیرزنده شناخته شده است ( Hou et

،)Vafaei et al., 2012( filiculoides

 .)al., 2007; Appenroth et al., 2010در

Torbati et al., ( Nasturtium officinale

این مطالعه غلظت كلروفیل  aنسبت به

 )2014و در Hydrocotyle vulgaris

كلروفیل  bبیشتر تحت تاثیر تنش ناشی از

( )Vafaei et al., 2013گزارش شده است.

حضور رنگ  BR46قرار گرفت .كاهش كلروفیل

همچنین كاهش در رنگیزههاي فتوسنتزي در

میتواند نتیجه تجزیه اكسیداتیو مستقیم

گیاه  S. natansدر معرض مس و سرب قبال

رنگدانه باشد كه منجر به از بین رفتن كمپلکس

مشاهده شد (.)Donatus, 2016

پروتئین-رنگدانه موجود در مراكز واكنش

نتایج این پژوهش نشان داد كه با افزایش

فتوسنتزي میشود (Movafeghi et al.,

غلظت رنگ شدت پراكسیداسیون لیپیدي

 .)2016تاثیرپذیري كمتر كلروفیل  bنسبت به

غشاها در گیاه افزایش یافت .این یافته با

دیگر رنگیزهها میتواند به دلیل اتصال قويتر

مطالعات قبلی در زمینه افزایش  MDAتحت

این رنگیزه با پروتئینهاي اطراف باشد

تاثیر ماده رنگزاي  Direct Blue 129در

( .)Ruban et al., 1999همچنین در این

Movafeghi et ( Spirodella polirrhiza

مطالعه ،افزایش غلظت كاروتنوئید كل در گیاه

 )al., 2016و ماده رنگزاي  BR46در Azolla

 S. natansدر هر دو غلظت رنگ مشاهده شد،

 )Khataee et al., 2013( filiculoidesو

مشابه تاثیري كه رنگ  BR46بر میزان

Vafaei et al.,( Hydrocotyle vulgaris

كاروتنوئید سرخس آبزي Azolla filiculoides

 )2013مطابقت داشت MDA .محصول تجزیه

نشان داد ( .)Vafaei et al., 2012این امر موید

اسیدهاي چرب غیراشباع موجود در غشاهاي

كردن

سلولی است و افزایش آن نشان میدهد كه گیاه

رادیکالهاي آزاد و حفاظت از دستگاه

تحت تنش اكسیداتیو قرار دارد (Gill and

فتوسنتزي در مقابل پراكسیداسیون لیپیدها

 .)Tuteja, 2010تجزیه لیپیدها میتواند به

است ( .)Hegazy et al., 2017اثر مهاري ماده

سیستمهاي فتوسنتز و تنفسی گیاه آسیب

رنگزاي  RB46بر نرخ رشد و رنگیزههاي

برساند و تولید رادیکالهاي آزاد اكسیژن را القا

فتوسنتزي گیاهان آبزي دیگر از جمله Lemna

كند كه متعاقبا باعث افزایش فعالیت سیستم

نقش

كاروتنوئیدها

در

غیرفعال

تاثیر ماده رنگزای  BR46در القا تنش اکسیداتیو در Salvinia natans
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دفاع آنتیاكسیدانی گیاه شده كه به عنوان یک

اكسیژن تولید شده با محتواي آنتیاكسیدانی

پاسخ سازگار كننده به تنش به حساب میآید

گیاه ،استرس اكسیداتیو رخ داده است.

( .)Bhattacharjee, 2012این وقایع بر اساس

مطالعه حاضر نشان داد كه گیاه S. natans

نتایج محتواي رنگدانههاي فتوسنتزي و افزایش

توانایی حذف  BR46از آبهاي آلوده را داشت

كاروتنوئیدها و گلیکوزید آنتوسیانیدینها تایید

به طوري كه با افزایش غلظت اولیه رنگ BR46

شد ( شکلهاي  1و .)3

درصد پاالیش افزایش یافت .مطالعات پیشن

قرار گرفتن گیاهان در معرض شرایط

نشان داده است با افزایش غلظت اولیه رنگ

تولید

احتمال برخورد بین مولکولهاي رنگ و سطح

رادیکالهاي آزاد اكسیژن میشود و سلولهاي

گیاه زیادتر میشود و نیروي محرک كافی براي

گیاه و اندامکهاي آن براي محافظت از خود در

غلبه بر مقاومت انتقال رنگ بین فازهاي مایع و

از

جامد ایجاد میشود كه نهایتا باعث ورود بیشتر

سیستمهاي دفاعی آنتیاكسیدانی استفاده

تركیب به داخل سلول میشود ( Khataee et

میكنند ( .)Blokhina et al., 2003در این

 .)al., 2012در پژوهشهاي پیشین نیز تاثیر

پژوهش ،با شدت یافتن تنش و زیاد شدن غلظت

مثبت افزایش غلظت مواد رنگزا در كارایی

گلیکوزید

پاالیش آن توسط گیاهان آبزي گزارش شده

آنتوسیانیدین گیاه ارتقا یافت و به دنبال آن

است ( Khataee et al., 2012; Torbati et

افزایش فعالیت آنتیاكسیدانی گیاه مشاهده شد

.)al., 2014; Movafeghi et al., 2016

(شکل  .)4گلیکوزید آنتوسیانیدینها یکی از

همچنین انتقال مواد آلی به داخل آپوپالست

موثرترین پاک كنندهها براي بیشتر انواع

ریشه در مراحل ابتدایی جذب به شیوه انتشار

مولکولهاي اكسید كننده از جمله رادیکالهاي

صورت میگیرد كه در این صورت نرخ جذب

آزاد هستند ( .)Kong et al., 2003در مجموع

مواد به طور مستقیم به غلظت تركیبات موجود

این مطالعه نشان داد در حضور هر دو غلظت

در محیط كشت بستگی دارد ( Movafeghi et

رنگ ،با وجود افزایش فعالیت آنتیاكسیدانی

 .)al., 2016توانایی گیاه  S. natansدر پاالیش

گیاه ،به دلیل عدم تعادل بین گونههاي فعال

مواد رنگزاي مختلف در مطالعات پیشین نیز

نامساعد

برابر

مالون

محیطی

باعث

حدواسطههاي

دي

آلدئید،

سمی

افزایش

اكسیژن

محتواي

گزارش شده بود (Fagundes-Klen et al.,
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;2012; Pelosi et al., 2013, 2014
Chandanshive et al., 2016; Neag et al.,
.)2018; Perez-Morales et al., 2019

بر پایه نتایج این مطالعه هر دو غلظت رنگ
 BR46به كار رفته در این پژوهش باعث ایجاد
اثرات منفی بر شاخصهاي رشدي گیاه
 Salvinia natansشد و از طریق تنش
اكسیداتیو باعث ناپایداري غشا آن شد .تنش
وارد شده به گیاه در غلظت  20میلیگرم در لیتر
نسبت به  10میلیگرم در لیتر از شدت باالتري
برخوردار بود .سرخس آبزي  S. natansاز
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استراتژيهاي مختلف مانند افزایش محتواي
آنتیاكسیدانی غیرآنزیمی (كاروتنوئیدها و
گلیکوزید آنتوسیانیدین) براي دفاع در برابر
تنش اكسیداتیو ایجاد شده بهره گرفت .احتماال
این متابولیتها را میتوان به عنوان پاسخهاي
شاخص در برابر تنش ماده رنگزاي  BR46در
نظر گرفت .همچنین نتایج به دست آمده نشان
داد كه گیاه  S. natansتوانایی حذف این
آالینده را دارد و افزایش غلظت اولیه رنگ باعث
افزایش كارایی پاالیش آن میشود.
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Abstract
Azo dyes are the most important and widely used dyes in various industries.
This group of pollutants is a threat to aquatic life. In the present study, the effect
of three different concentrations (0, 10, 20mg/L) of the basic red 46, (BR46) on
the physiological characteristics of aquatic fern Salvinia natans was evaluated at
the 7-day treatment period. Also, the ability of S. natans for bioremoval of BR46
was evaluated. The results showed that chlorophyll a and total chlorophyll
content, despite chlorophyll b, decreased at 20mg/L concentration. At 20 mg/L
of BR46, relative growth rate and effect index decreased and increased,
respectively. Total carotenoid concentration was increased by 72% at 20mg/L.
Cyanidine glycoside concentration, lipid peroxidation and antioxidant activity
increased in the presence of 10 and 20 mg/L of BR46. On day 7th, the highest
bioremoval efficiency was observed in the presence of 20mg/L BR46. Thus, S.
natans has the ability to remove BR46 from contaminated water but the presence
of both 10 and 20mg/L of dye induced antioxidant activity and the risk of
oxidative stress for S. natans.
Key words: Salvinia natans, Azo Dye, Oxidative Stress, Bioremediation.
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