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چکيده:
تاثیر نانودیاکسید تیتانیوم بر  9نمونه جلبک آب شیرین در این پژوهش مطالعه گردید .جلبکهاای آزمایشای پا

از ااال ساازی باا

روشهای مولکولی شناسایی و برای  14 ،21 ،7و  69ساعت تحت تاثیر غلظتهای  7/5 ،7/75 ،7/775و  5میلیگرم در لیتر نانودیاکسید
تیتانیوم قرار گرفتند تا میزان کلروفیل  aو پراکسیداسیون چربی آنها مشخ

گردد .نتایج نشان داد که نانودیاکسید تیتاانیوم دارای اثار

بازدارندگی بر رشد جلبکهاای ،)strain 1( Chlorococcum oleofaciens ،Chlamydomonas sp. ،Chlamydomonas moewusii
 Scenedesmus obliquus ،)strain 2( Chlorococcum oleofaciensدر تمام غلظتهاای آزمایشای پا

از گششات دسات کا 14

ساعت از شروع تماس داشته است و همچنین میازان پراکسیداسایون چربای آنهاا افازایش یافات .در مقابال میازان کلروفیال  aجلباک
 )strain 3( Chlorococcum oleofaciensپ

از گششت  69ساعت تماس با نانودیاکسید تیتانیوم افزایش و پراکسیداسیون چربی آن

کاهش پیدا کرد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پاسخ گونههای مختلف به نانودیاکسید تیتانیوم متفاوت بوده که میتواند به تغییر
غالبیت گونهای در منابع آبی منجر شود.
کليد واژگان :نانوذره ،جلبک آب شیرین ،دیاکسید تیتانیوم ،کلروفیل  ،aپراکسیداسیون چربی.

نویسنده مسئول؛ تلفن72511491191 :

ایمیلrajabi.h@srbiau.ac.ir :
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حدود زیادی ناشنااته باقی مانده اسات ( Maynard

 .1مقدمه

et al., 2006؛ .)Nowack and Bucheli, 2007

فناااوری نااانو در محاادوده تحقیاام و مطالعااه

دیاکسید تیتانیوم ( )TiO2از جمله ترکیبااتی

ترکیباتی با ابعاد بین  5تا  577نانومتر (ترجیحاً  2تاا

است که امروزه به صورت نانو در صنایع مختلف نظیار

 17نانومتر) قرار دارد .سااتارهای نانو باا کماک ایان

ساات فتوکاتالیستها ،تصفیه آب و فاضالب و تولیاد

فناوری از اصوصیات ماکروسکوپی متفاوتی براوردار

رنردانههای صنعتی کاربرد وسیعی پیادا کارده اسات.

میگردند که از آن جمله میتوان باه افازایش نسابت

گزارشات مختلفی از سامیت ایان ترکیاب بار آبزیاان

سطح به حج و همچنین تغییر ویژگیهای کوانتومی

ارایه شده است که بیانرر اثرات متفاوت نانودیاکساید

آنهااا اشاااره نمااود ( Tanaka and Nishiyabu,

تیتانیوم بر موجودات زنده مختلف است ( Lin et al.,

 .)2008نااانوذرات بااه دلیاال اناادازه اااا  ،سااااتار

2009؛ Heinlaan et al., 2008؛ Duan et al.,

کریستالینی و قابلیت فعالیت باال از کاربرد وسایعی در

 Aruoja .)2010و همکاااران ( )2776باارای مثااال

صانایع مختلاف برااوردار هساتند ( Cao et al.,

ساااامیت نااااانوذرات  ZnO ،CuOو  TiO2را روی

2012؛  .)Van Amerongen et al., 2005اماروزه

میکروجلبک Pseudokirchneriella subcapitata

اکسیدهای فلزی نانوذرات در سطوح مختلف صانعتی

بررسی کرده و نشان دادند که ناانوذرات اکساید روی،

تولید و به صورت گستردهای به منظور بهبود کیفیات

اکسید م

و دیاکسید تیتانیوم به ترتیاب بیشاترین

آب ،مصااارپ پزشااکی ،تولیااد لااوازم آرایشاای و علااوم

اثرات سمی را بر رشد این جلبک دارند .با ایان وجاود

مختلف مهندسی به کار میروند (.)USEPA, 2005

یافتههایی نیز وجود دارند که نشان از اثارات متفااوت

طیااف وساایعی از ذرات نااانو در حااال حاضاار

نانودیاکسید تیتانیوم دارند به طوری که گزارش شده

سااته میشوند که ازمعمولتارین آنهاا مایتاوان باه

نانودیاکسید تیتانیوم برای باکتری Vibrio fischeri

اکسیدهای فلزی نظیر تیتانیوم ،روی ،آلومینیوم ،آهن

و سااختپوساات Thamnocephalus platyurus

و همچنااین ساایلیکات اشاااره نمااود ( Bello and

سمی نمیباشد (.)Heinlaan et al., 2008

 .)Isaacs, 2010باااا توجاااه باااه کااااربرد وسااایع

ریزجلبکها یکی از اجزای اصالی محایطهاای

نانواکسیدهای فلزی طی سالیان اایر انتظاار مایرود

آبی هستند که به عنوان منبع غاشایی ماورد اساتفاده

که ایان ذرات باه مسایر ااود در محایطهاای آبای،

زئوپالنکتونها ،نارمتناان فیلترکنناده و ماهیاان قارار

مصبها و اتمسفر ادامه دهند .اثارات سامی باسیاری

میگیرند .بیشتر این موجاودات سااده میکروساکوپی

از ناانو ماواد روی انسانهاا و دیرار موجاودات زناده

دارای کلروفیل و انادامکهاای اولیاه فتوسانتزکننده

مشاهده شااده است ( .)Wang et al., 2008با ایان

بوده و بیش از  17درصد اکسیژن مصرفی جهان را در

وجود شکل و عملکرد نانوذرات در ایان محایطهاا تاا

چراه غشایی آبهای شیرین و دریاها به عنوان پایه و
اسااس هارمهاای غاشایی تولیاد ماینمایناد ( Lee,
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 .)2008ریزجلبکها همچناین کارااناههاای سالولی
وابسته به نوری هستند کاه دیاکسایدکربن را ضامن
فتوسنتز باه ساواتهاای زیساتی و ساایر ترکیباات
ارزشمند تبدیل مینمایند (.)Amin, 2009
تحقیقات محدودی در رابطه با تااثیر ناانوذرات
باار گونااههااای جلبک ای ایااران انجااام پشیرفتااه اساات
(2011

Falahi,

and

Mouivand؛

 .)Ayatolahzadeh et al., 2013پژوهش حاضر بار
این اساس طراحی گردید تا اثر نانوذره تیتاانیوم را بار
رشد شش گوناه از جلباکهاای باومی در مناابع آب
شیرین ایران بررسی نماید تا اثرات احتماالی افازایش
کاربرد نانوذرات بر پایه زنجیرههاای غاشایی در مناابع

مختلفی شامل استفاده از محایط کشات ااتصاصای،
رقیمسازی ،کشت آگار و برداشات تاکسالولی انجاام
گرفااات ( .)Andersen et al., 1999عملیاااات
اال سازی در هار یاک از روشهاای رقیامساازی،
برداشت تکسلولی و محیط کشت ااتصاصی هر  7تا
 57روز و روش اال سازی توسط آگار هر  51تا 27
روز یک بار تا جایی تکرار شد که الو  577درصاد
نمونهها به دست آید .گوناههاای ااال در اداماه باا
کمااک کلیاادهای شناسااایی از قبیاال  Steidingerو
 Verlencar ،)5643( Walkerو  )2771( Desaiو
 Saburovaو همکاااران ( )2752زیاار میکروسااکو
نوری در حد جن شناسایی شدند .نمونههای اال
در ادامه برای استخراج  DNAبه منظور شناساایی در
حد گونه مورد استفاده قرار گرفتند.

آب شیرین بررسی گردد.

 .2-2شناسايی مولکولی

 .2مواد و روشها

استخراج  DNAبا تغییراتی در روش  Zhouو

نمونهبرداری به منظور کشات و ااال ساازی

همکاران ( )5669انجام شد .ابتدا محلولهای بافری

جلبااکهااای مختلااف از یکاای از شااااههااای فرعاای

استخراج طبم جدول  5تهیه شدند .غلظت DNA

روداانه درکه ،شامیران انجاام گرفات .باا توجاه باه

حاصله با استفاده از دستراه نانودرا مدل

نمونههای پالنکتونی موجاود در آب از محایط کشات

اندازهگیری شد .سپ

Thermofcientific 1000

1

های عمومی  BG-11و زایندر و محایط کشاتهاای

میکرولیتر از  DNAنمونه در ژل آگارز  5/2درصد

ااتصاصی  JMو DMبرای کشت جلبکها در شرایط

همراه با یک نشانرر وزنی بارگشاری و در ولتاژ  67به

آزمایشااراهی اسااتفاده شااد .دمااای انتخااابی در ایاان

مدت  5ساعت الکتروفورز گردید .آغازگرهای عمومی

مطالعه برابر  21درجه سانتیگراد ،شدت بهینه تاابش

مورد استفاده از شرکت سیناژن جهت تکثیر ژن

نور برابر  5177میکرومول بر مترمربع بر ثانیه و طول

 SrDNA59تهیه و به صورت لیوفلیزه در آب مقطر

دوره نوری در ایان تحقیام باه صاورت  4:59سااعت

استریل حل شدند .آغازگرها در این شرایط دارای

روشنایی به تاریکی در نظر گرفته شد.

غلظتی برابر با  577پیکومول در میکرولیتر بوده که
برای استفاده در واکنش زنجیرهای پلیمراز به نسبت

 .1-2خالص سازی جلبکها
ااال ساازی جلباکهااا باا کماک روشهااای

 5به  57رقیم شدند.

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،3پاییز  5361صفحه 779
جدول  .5ترکیب بافر استخراج DNA

حج برداشتی

محلولهای ذایره

 57میلیلیتر

1M Tris HCl pH 8.0

 31میلیلیتر

4M NaCl

 1میلیلیتر

0.5M EDTA

 2گرم

CTAB

دسااتراه ترموسااایکلر مااورد اسااتفاده در ایاان
تحقیم از نوع  BioRadمدل ( myCyclerآمریکاا) و
آناازی مااورد اسااتفاده از نااوع SmarTaq DNA

 polymeraseاریداری شاده از شارکت سایناژن باا
حج ا  1واحااد بااود .محلااول  ،X buffer57نمااک
 MgCl2و  dNTPبا غلظت  577میلیمول به هماراه
مایشها مورد استفاده قرار گرفات (جادول

آنزی در آز
.)2
اتصال آغازگر به  DNAباه مادت  5دقیقاه در
دمای  11درجه سانتیگراد انجام شده و توسعه بارای
 2دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد و یک مرحلاه

سانتیگراد برای تکمیل طول قطعات تکثیار شاده در

واکنش صورت گرفت .کیفیت واکنش توساط تکنیاک
الکتروفورز تعیین شد .جهات انجاام الکتروفاورز ابتادا
باافر  TBEشاامل  5/9گارم  72/2 ،Tris baseگارم
اسید بوریک 7/63 ،گرم  EDTAو  5777میلایلیتار
آب دوبار تقطیر آماده و باه نسابت  5باه  2باا آگاارز
تانک الکتروفورز ریختاه

مخلوط و در سینی مخصو

جیارهای

شد .محصاول باه دسات آماده از واکانش زن
پلیمااراز جهاات تااوالییااابی بااه شاارکت Source

 Bioscienceفرسااااتاده و طباااام روش  Sangerو
توالییابی گردید.

همکاران ()5671

دقیقااهای توسااعه نهااایی در دمااای  72درجااه

57
جدول  .2اجزاء واکنش  PCRنمونههای جلبکی برای شناسایی در حد گونه

حج برداشتی
 54میکرولیتر

غلظت اولیه
______

اجزاء واکنش
dH2O

 2/1میکرولیتر

10 X

10X buffer

 7/1میکرولیتر

 2/1میلیمول

dNTP mix

 7/4میکرولیتر

 2/1میلیمول

MgCl2

 7/2میکرولیتر

 1واحد در میکرولیتر

SmarTaq DNA Polymerase

 7/1میکرولیتر

 57پیکنومول

Primer F acccgctgaatttaagcata

 7/1میکرولیتر

 57پیکنومول

Primer R ccttggtccgtgtttcaaga

 2میکرولیتر

 577میکرولیتر در نانوگرم

DNA

 21میکرولیتر

حج نهایی
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ویرایش و آماده سازی توالیهای به دست آمده
برای عملیات  Blastبا استفاده از نرم افزار Cromass
) pro (Version 1.5انجام گرفات ( Momigliano

 .)et al., 2009مقایسه توالی مورد مطالعاه باا دیرار
توالیهای موجود در سایر پایراههای اطالعاتی ژنتیکی
شاااامل  EMBL ،NCBIو  DDBJباااا اساااتفاده از
برنامه ( Blastیکی از ابزارهای ه ردیفای تاوالیهاای
 DNAو پااروتئین) انجااام شااد و میاازان تشااابه،
دادههااای
همپوشااانی و شناسااایی اولیااه باار اساااس 
گوناههاای

توالیهاای DNA

مولکولی تعیین گردید.
مشابه یا نسبتاً مشابه با نمونههای مورد مطالعه بعد از
شناسایی اولیه نموناههاا بار اسااس برناماه  Blastاز
بانکهای اطالعات ژنتیکی استخراج گردید.


 .3-2تهيه محيط کشت ذخيره
محلول محیط کشت ذایره برای تهیاه حادود
 577لیتر محیط کشت پ

از اال سازی نمونهها و

تعیین محیط کشت ااتصاصی هر جلبک آمااده شاد.
همزمان با شاروع آزماایش  2میلایلیتار از هار لولاه
حاوی جلبک زیر هود میکروبای و در کناار شاعله باه
ارلنهای یک لیتاری حااوی  177میلایلیتار محایط

کشات ااتصاصای هار جلبااک انتقاال یافات .سااپ
ظروپ به انکوباتورهای یخچالدار منتقل و برای  7روز
در دمای  21درجه سانتیگراد کشات داده شاد .ناور
توسط دو عدد المپ کوچک فلورسنت با شدت 5177
مایلیمول بر مترمربع بر ثانیه تامین گردید .طی ایان

زمان از یک هاواده مادل ( VIPERO 2013آلماان)
برای هاوادهی ظاروپ استفاده شاد .تماام لولاههاای
هااوادهی و دهنااه ورودی هااواده باارای جلااوگیری از
آلودگیهای ثانویه در محیط کشت ذایاره بارای 27

دقیقااه در دمااای  527درجااه سااانتیگااراد سااترون
میلایپاور باا چشامه

گردیدند .همچنین یاک فیلتار
7/11میکرومتاار( )Whatman GCدر مساایر لولااه
هواده تعبیه شد تاا هاوای آلاوده وارد محایط کشات
جلبکها طای این زمان به فاااز نماایی رشاد

نرردد.
رسیده و آماادگی انتقاال باه ظاروپ آزمایشای بارای
کشت را پیدا کردند.

 .4-2آمادهسازی محلول نانوذره
اصوصیات ناانوذره ماورد اساتفاده در جاداول
شماره  3ارایه گردیده است .میزان  5777میلیگرم از
نانوذره دی اکسید تیتانیوم برای آمادهساازی محلاول
نانوذرات به ارلنهای  217میلایلیتاری حااوی 577
میلیلیتر محیط کشت ااتصاصی هار جلباک اضاافه
گردید .ارلنها در دمای 527درجه ساانتیگاراد بارای
 37دقیقه سترون شده و ااتالط نموناههاا بارای 37
دقیقه توساط پاروب فراصاوتی ( 577وات 17 ،کیلاو
هرتز) صورت گرفت .محلول به دست آمده باه عناوان
محلول ذایره نانوذرات آزمایشی برای بررسی تاثیرات
سمی روی جلبکها استفاده شد.
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جدول  .3اصوصیات نانوذره دیاکسید تیتانیوم مورد استفاده در این پژوهش
نوع نانوذره

اندازه نانوذره

سطح ویژه

درصد الو

آناتاز

<37nm

>97g/m2

+66/6

شکل ظاهری

چرالی ظاهری

پودر سفید

7/7 g/m3

بالفاصله پایینتر از کمترین غلظت با تاثیر بازدارندگی

 .5-2آزمايشات تااثير ناانوذره روی گوناههاای

یدار بر رشد قرار دارد.
معن 
میازان کلروفیال  aدر ایان تحقیام در ابتادا و

جلبکی
آزمااایشهااای رشااد جلبکاای بااا تهیااه محاایط

انتهای آزمایش برای هر یک از گونههاای جلبکای بار

کشااتهااایی بااا غلظااتهااای 7/775 ،7/75 ،7/5 ،5

اساس روش استاندارد ارزیاابی آب و فاضاالب تعیاین

رقیمسازی محلاول ذایاره ناانو

میلیلیتری از طریم


گردیاد ( .)APHA, 1996میازان  57میلای لیتار از

آزماایشهاا در ارلانهاای 217

ذرات تهیه شد .ایان

نمونه برای این منظور به مادت  37دقیقاه باا شاتاب

میلاایلیتااری حاااوی  577میلاایلیتاار محاایط کشاات

گرانشی  677× gسانتریفیوژ گردید .سپ

مایع رویی

ااتصاصی هر جلبک در عدم حضور یا حضور مقاادیر

جدا و سلولهای جلبکی در محلاول باا غلظات 5:57

مختلف ناانوذره دیاکساید تیتاانیوم انجاام پاشیرفت.

کربنات منیزی در استون معلم شادند .ایان مخلاوط

ارلنها در انکوباتورهای یخچالدار مجهز به المپهاای

برای مدت  5دقیقه همرن شده و در ادامه با  1میلای

مهتابی در دمای  21سانتیگراد قارار گرفتناد .شادت

لیتر محلول کربنات منیزی ترکیب گردیاد .نموناههاا

نور برابر  5177میلیمول بر مترمربع بار ثانیاه و دوره

برای مدت  2ساعت در دمای  1درجه سانتیگاراد در

نااوری منطباام بااا  59ساااعت روشاانایی و  4ساااعت

محیط تاریک باقی مانده و مجدداً برای  37دقیقاه باا

ارلانهاا توساط پنباه

تاریکی تنظای گردیاد .دهاناه

شااتاب گرانشاای  677× gسااانتریفیوژ شاادند .میاازان

سترون بسته شده و درون اتاقک رشد روی شیکرهای

جااشب نااوری مااایع فوقااانی بااا اسااتفاده از دسااتراه

چراشی با سرعت  527دور در دقیقاه قارار گرفتناد.

اسپکتروفتومتر در طول موجهای  991و  717ناانومتر

این کار عالوه بر ممانعت از ترسیب جلبکهاا موجاب

قرائت شد .سپ

نمونههاا باا  7/5میلای لیتار اساید

تماس مستقی آنهاا باا مقاادیر یکساانی از ناانوذرات

کلریدریک  7/5موالر اسیدی شده و برای  67ثانیه به

گردید.

حالت ساکن باقی ماندند .جشب نوری مجدداً در طاول
از گششات  14 ،21و

موجهای  991و  717ناانومتر قرائات گردیاد .میازان

 69ساعت از شروع تماس با ناانودیاکساید تیتاانیوم

جشب در  991و  991نانومتر با تفریم میزان جشب در

نسبت به تیمار شاهد (فاقد ناانوذره) باا انادازهگیاری

 717نانومتر قبل و بعد از اسیدی شدن اصالح شد.

میزان رشد هر نمونه پ

غلظت کلروفیل  aسنجیده شاد .غلظات بادون تااثیر

پراکسیداسیون چربی بار اسااس انادازهگیاری

قابل مشاهده به صاورت غلظتای تعریاف گردیاد کاه

میزان تولید مالون دیآلدئید ( )MDAجهت ارزیاابی
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استرس اکسیداتیو استفاده میشود .مالون دیآلدئیاد

کشیده شدند .تمام تیمارها در این تحقیم با سه تکرار

حاصل از پراکسیداسیون چربیها با شکست و تفکیک

انجام پشیرفت و نتایج باه صاورت میاانرین ±اطاای

اسیدهای چرب غیراشبااع متناسب باوده و از ایان رو

استاندارد حاصل از تکرارها ارایه گردید.

شاا

مناسبی برای تعیین تخریب غشای سلولی در

شرایط تنش به دلیل تولید گونههای واکنشی اکسیژن

 .3نتايج

( ROSیا  )Reactive Oxygen Speciesمایباشاد

 .1-3شناسايی گونههای جلبکی

( .)Jambunathan, 2010
مقدار پراکسیداسایون چربای نیاز طبام روش
 Manessو همکاااران ( )5666در فواصاال زمااانی ،7
 14 ،21و  69ساعت تعیین شد .میزان  5میلیلیتر از
یکلارو
نمونه جلبکی برای این کار به  2میلیلیتار تار 
استیک اساید ( 57 )TCAدرصاد اضاافه و بارای 11
دقیقااه در شااتاب گرانشاای  57777× gسااانتریفیوژ
گردید .مایع فوقانی پ

از جداسازی باا  3میلایلیتار

ترکیااب -2تیوباربیتوریااک اسااید ) 57 (TBAدرصااد
مخلوط و برای  57دقیقه در آب مقطر جوشانده شاد.
میزان جشب نوری پ

از رسیدن باه دماای اتاار در

 132ناااانومتر توساااط دساااتراه اساااپکتروفتومتر
اندازهگیری و با تیمار شاهد مقایسه شد.

 .6-2تجزيه و تحليل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها با اساتفاده از نارم افازار
 SPSSانجام و برای صفاتی که آزمون  Fمربوطه آنهاا
در یک زمان از نمونهبرداری معنیدار گردید ،از آزمون
 LSDجهاات مقایسااه بااین میااانرینهااای متغیاارهااا
استفاده شاد .ساطح اطمیناان کمتار از  1درصاد باه
منزله ااتالپ معنایدار و ساطوح اطمیناان  5و 7/5
درصد به معنی ااتالپ بسیار معنیدار در نظر گرفتاه
شد .نمودارها توسط نرم افزار  SigmaPlotطراحای و

فعالیت پژوهشی حاضر منجر به اال سازی 9
نمونااااه جلبکااای شااااامل

Chlamydomonas

( moewusiiشاااااماره مسلسااااال ،)KF584222
sp.

( Chlamydomonasشاااااماره مسلسااااال

1 ،)KF584223

-strain

Chlorococcum

( oleofaciensشااااماره مساااالسل  )KF584224و
( Chlorococcum oleofaciens- strain 2شاماره
مسلسال Scenedesmus obliquus ،)KF584225

و  Chlorococcum oleofaciens- strain 3گردید
که  1گونه اال

ساازی شاده در ساامانه اطالعااتی

 NCBIثبت گردیدند .الزم به ذکر است که ساه ناژاد
مربوط باه  Chlorococcum oleofaciensاز لحاا
ظاهری و ژنتیکی به قدری با یکدیرر تفااوت داشاتند
که امکان قرارگیری آنها در یاک ناژاد از گوناه وجاود
نداشاااات .همچنااااین یکاااای از نمونااااههااااای
 Chlamydomonasتنها در حد جان
گونه آن مشخ

شناساایی و

نشد که مایتواناد باه دلیال باومی

بودن این جلبک در آبهای داالی ایران و در نتیجاه
عدم ثبت اطالعات ژنتیکی آن در بانک  NCBIباشاد.
مطالعات ریختشناسی در مورد این جلبک مایتواناد
به شناسایی و معرفی آن به عنوان یاک گوناه جدیاد
بومی ایران منجر شود.

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،3پاییز  5361صفحه 777
شاهد دارای کمترین مقدار است ،بدین معنای کاه باا

 .2-3ميزان جذب نوری
یافتااههااای مربااوط بااه غلظاات کلروفیاال a

جلبکهای آزمایشای در زماانهاای  14 ،21 ،7و 69
ساعت در شکل  5نشان داده شاده اسات .ایان نتاایج
نشااااان داد کااااه میاااازان کلروفیاااال  aجلبااااک
( Chlamydomonas moewusiiشاکل -5الاف) در
غلظت  5میلیگرم در لیتر نانوذره  TiO2پ

از طای

زمان  69ساعت دارای کمترین مقادار در مقایساه باا
تیمااار شاااهد بااود ( .)p<0.01همچنااین ااااتالپ
معناایداری در میاازان کلروفیاال  aایاان جلبااک در
تیمارهای حاوی غلظاتهاای  7/75و  7/775ناانوذره
پ

از  69ساعت مشاهده شد ،به طاوری کاه میازان

کلروفیل  aدر تماس با غلظت  7/775نانوذره به طاور
معنیداری بیش از غلظت  7/75بود.
رشد جلبک  Chlamydomonas sp.بر اساس
نتایج به دست آمده با افزایش غلظات ناانودیاکساید
تیتانیوم در تمام زماانهاای مطالعااتی کااهش یافات
(شااکل -5ب) .کمتاارین میاازان کلروفیاال  aبااین
تیمارهای آزمایشی در غلظات  5میلایگارم در لیتار
نانوذره دیاکسید تیتانیوم پ

از  69ساعت مشااهده

شد که به شکل بسیار معنیداری کمتر از تیمار شاهد
(فاقد نانودیاکسید تیتانیوم) بود (.)p<0.01
غلظاات کلروفیاال  aدر زمااانهااای مختلااف
زیسااتساانجی باارای جلبااک Chlorococcum

 )strain 1( oleofaciensدر شکل -5ج نشاان داده
شده است .نتایج مشخ

نمود که میزان کلروفیال a

در غلظاات  5میلاایگاارم در لیتاار نااانوذره دیاکسااید
تیتانیوم پ

از گششت  69ساعت در مقایسه با تیماار

افزایش زمان در این غلظت اثر بازدارندگی نانوذره نیاز
افزایش مییابد .میزان کلروفیال  aدر غلظات 7/775
میلیگرم در لیتر در زمانهای  21و  14ساعت تااثیر
بازدارناادگی معناایداری ( )p>0.05باار رشااد جلبااک
 )strain 1( Chlorococcum oleofaciensاز ااود
نشان نداد ولی کاهش در میزان ایان پاارامتر پا

از

 69ساعت تماس معنیدار ( )P<0.05گردید.
مقایسه میزان جشب نوری در زمانهای مختلف
آزمایشاااای باااارای جلبااااک

Chlorococcum

 )strain 2( oleofaciensنشاااان داد کاااه میااازان
کلروفیاال  aدر زمااان  21و  14ساااعت در غلظاات
 7/775میلیگرم در لیتر نانوذره دیاکساید تیتاانیوم
در مقایسه با تیمار شاهد اااتالپ معنایداری نشاان
نااداده و دارای اثاار بازدارناادگی باار رشااد نیساات
( ،)p>0.05اما در زمان  69ساعت تااثیر بازدارنادگی
بر رشد را اعماال ماینمایاد (شاکل -5د) .همچناین
میزان کلروفیل  aدر غلظت  5میلیگرم در لیتر پا
از  69ساعت تمااس باا ناانوذره دیاکساید تیتاانیوم
دارای کمترین مقدار در مقایسه با تیمار شاهد بود.
میزان کلروفیال  aجلباک Chlorococcum

 )strain 3( oleofaciensبر اساس نتاایج باه دسات
آمااده پ ا

از گششاات  21ساااعت در ه ایچ کاادام از

غلظتهای آزمایشی نانودیاکسید تیتانیوم تغییری در
مقایسه با تیمار شاهد نشان نداد (شکل -5ه) .گششت
زمان تمااس جلباک باا ناانوذره باه  14و  69سااعت
موجب افزایش معنایدار رشاد جلباک در تیمارهاای
حاوی غلظتهای  7/5و  5میلایگارم ناانودیاکساید
تیتانیوم در لیتر نسبت به تیمارهای رقیامتار گردیاد
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( .)p<0.01البته تفااوت معنایداری در میازان رشاد

چربی به ترتیب در غلظاتهاای  7/75 ،7/5و 7/775

جلبک در تیمار حااوی  7/75و  7/775میلایگارم در

کمتر از میزان آن در غلظت  5میلیگرم در لیتر پا

لیتر نانودیاکساید تیتاانیوم باا تیماار شااهد پا

از

گششت  14ساعت از زمان تماس به دست نیامد.

از  69ساعت به دست آمد .همچناین پراکسیداسایون
چرباای از یااک الرااوی افزایشاای بااا افاازودن میاازان

میزان کلروفیل  aدر جلباک Scenedesmus

نانواکسااید تیتااانیوم براااوردار بااود کااه در تمااام

از

غلظاتهاای آزمایشای جلباک  C. moewusiiدارای

 obliquusبر اسااس نتاایج باه دسات آماده پا

گششت  21ساعت در تیمار حاوی غلظت  5میلیگارم

مقادیر باالتری نسبت به تیمار شاهد است.

در لیتر نانوذره دیاکسید تیتانیوم در مقایسه با تیماار

جلبک  Chlamydomonas sp.نیز با افازایش

شاهد به شدت کاهش یافته و باا گششات زماان و در

غلظت نانودیاکسید تیتانیوم دارای میازان بااالتری از

از شااروع آزمااایش بااه ساامت صاافر

پراکسیداسیون چربی در تمام تیمارهای آزمایشی بود

نزدیک شد (شکل -5ی) .غلظتهای پاایینتار (،7/5

(شکل -2ب) .بیشترین میزان پراکسیداسایون چربای

 7/75و 7/775میلیگرم نانوذره دیاکسید تیتانیوم در

ایاان جلبااک ب این زمااانهااای آزمایشاای در تیمااار 5

از گششات  69سااعت تمااس موجاب

میلیگرم نانودیاکسید تیتانیوم به دست آماد کاه باه

کاهش معنیدار کلروفیل  aنسابت باه تیماار شااهد

تدریج از میزان آن با کااهش غلظات ناانوذره کاساته

گردید ،به طوری که کمتارین میازان کلروفیال  aدر

شد.

 69ساااعت پا

لیتر) نیز پا

تمامی غلظتها پ

از  69آزمایش ثبت گردید.

رونااااد معناااایدار افزایشاااای در میاااازان
پراکسیداسااااایون چربااااای

 .3-3ميزان پراکسيداسيون چربی

Chlorococcum

 )strain 1( oleofaciensنیااز پاا

از  14ساااعت

میاااااازان پراکسیداساااااایون چرباااااای در

تماس با غلظت  5میلیگرم در لیتر نسابت باه تیماار

از طای زماان

شاهد به دست آمد که البته این اااتالپ باا گششات

 69ساعت در غلظت  5میلیگارم در لیتار نسابت باه

زمان افزایش یافته و در  69ساعت تماس در غلظت 5

تیمار شاهد دارای بیشترین مقدار بود که نشاندهنده

میلیگرم در لیتر به بیشترین مقدار نسابت باه تیماار

تاثیر بازدارندگی نانوذره دیاکسید تیتاانیوم بار رشاد

شاهد رسید (شکل -2ج).

 Chlamydomonas moewusiiپا

این جلبک بود (شکل -2الف) .میزان پراکسیداسایون
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.) (یScenedesmus obliquus (ه) و
.Significant= p<0.05, *p=, <0.05, **p=, <0.01, ***p=, <0.001
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میااازان پراکسیداسااایون چربا ای در جلباااک

افزایشی در میزان پراکسیداسیون چربی این جلبک با

از

گششت زمان به سمت انتهای آزمایش وجود دارد ،باه

 )strain 2( Chlorococcum oleofaciensپ

طی  69ساعت در غلظت  5میلیگرم در لیتار نسابت

طوری که بیشترین میزان پراکسیداسیون چربی پا

بااه تیمااار شاااهد دارای بیشااترین مقاادار بااود کااه

از  69سااااعت تمااااس در غلظااات  5میلااایگااارم

نشاااندهنااده تاااثیر بازدارناادگی نااانوذره دیاکسااید

نانودیاکسید تیتانیوم در لیتر به دست آمد.

تیتانیوم در این غلظت بر رشد این جلبک است (شکل
-2د) .همچناااین اااااتالپ معنا ایداری در میااازان

 .4بحث و نتيجهگيری

پراکسیداساایون چرب ای تحاات تاااثیر غلظاات 7/775

گسترش روز افزون فناوری نانو سابب افازایش

میلیگرم در لیتر نانوذره دیاکسید تیتانیوم در زماان

اسااتفاده از نااانوذرات و ریااز مااواد در تکنولااوژیهااای

های کمتر از  69ساعت نسابت باه تیماار شااهد باه

مدرن شده است .با این وجود همچناان نررانایهاایی

دست نیامد (.)p>0.05

در زمینه اثرات سوء این ترکیبات بر سالمتی انساان و

میازان پراکسیداسایون چربای در ایان جلباک

محیط وجود دارد .مطالعات اولیه سا شناسای نشاان

از

داده است که مواد نانو مایتوانناد ساالمتی انساان را

طی  69ساعت در غلظت  5میلیگرم در لیتار نسابت

تحت تاثیر قرار داده و اثرات زیستمحیطای متعاددی

بااه تیمااار شاااهد دارای کمتاارین مقاادار بااود کااه

در بلندمدت به هماراه داشاته باشاند ( Bar-ilan et

نشاندهنده تاثیر محرک ایان ناانوذره بار رشاد باود.

 .)al., 2009البتاه سامیت ناانوذرات باا اصوصایات

کاااهش معناایدار ( )p<0.05مقاادار پراکسیداساایون

فیزیکوشیمیایی آنها در مقیاس نانو ارتباط داشته کاه

چربی این جلبک نیز در غلظت  7/775میلایگارم در

موجب بروز رفتارهای جدیاد شایمیایی و فیزیکای در

از  69ساعت تماس با دیاکسید تیتانیوم در

سااامانههااای زیسااتی م ایگااردد (.)Seaton, 2006

 )strain 3( Chlorococcum oleofaciensپا

لیتر پ

مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردید (شکل -2ه).
اثر تمااس ناانودیاکساید تیتاانیوم بار مقادار
پراکسیداسیون چربی  Scenedesmus obliquusدر
شکل -2ی ارایه شده است .نتایج نشان داد کاه روناد

بسیاری از ریزمواد غیرمحلول در آب بوده و در نتیجاه
قابلیت تجمع زیستی این مواد در سیسات هاای زناده
افزایش مییابد (.)Seaton, 2006
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.) (یScenedesmus obliquus ) (ه) وstrain 3(

×

اثرات بازدارندگی نانوذره دیاکسید تیتانیوم ....صفحه 771

.Significant= p<0.05, *p=, <0.05, **p=, <0.01, ***p=, <0.001

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش غلظت و

ساااالولی شااااوند (.)Maness et al., 1999

زمان تماس با نانودیاکسید تیتاانیوم موجاب کااهش

 Chlamydomonas moewusiiاز جمله گونههاایی

میزان کلروفیال  aو افازایش پراکسیداسایون چربای

است که در بیشتر منابع آبی حتی در فقدان ناور نیاز

 Chlamydomonas moewusiiمیگردد .غلظات 5

یافاات شااده و بااا تولیااد اکساایژن موجااب فعالیاات

میلاایگاارم در لیتاار نااانودیاکسااید تیتااانیوم دارای

باکتریهای هوازی و تسریع فرآیند تصفیه مایگاردد.

بیشترین اثر بازدارندگی بر رشد Chlamydomonas

بنابراین حشپ این گونه جلبکی در مناابع آبای تحات

 moewusiiدر تمام زمانها بود .با ایان وجاود حتای

تاثیر حتی غلظتهای پایین ناانودیاکساید تیتاانیوم

غلظت  7/775میلی گرم در لیتار ناانوذره دیاکساید

م ایتوانااد ساابب کاااهش تولیااد اکس ایژن گردیااده و

تیتانیوم نیز سبب کاهش رشد این جلبک گردیاد کاه

گونههای حساس باه اکسایژن را باا مشاکالت جادی

بیانرر تاثیر ناانودیاکساید تیتاانیوم در غلظاتهاای

مواجه سازد (.)Collard and Matagne, 1990

بسیار پایین نیز بر رشد جلباک ماشکور اسات .اثارات

بررسی تاثیر نانوذره دیاکسید تیتانیوم بر رشد

بازدارندگی ایان ناانوذره در ترکیاب باا اشاعه مااوراء

جلبکهای strain ( Chlorococcum oleofaciens

باانفش موجااب غیاار فعااال شاادن و از بااین رفااتن

 )1و )strain 2( Chlorococcum oleofaciens

جلبااکهااایی ماننااد  Microcystis ،Anabaenaو

نشان داد کاه میازان کلروفیال  aپا

از  69سااعت

 Melosiraنیز شده اسات (.)Kim and Lee, 2005

تماااس در غلظاات  5میلاایگاارم در لیتاار نااانوذره

همچنین اثر سمیت ناانوذره  TiO2بار بااکتریهاا در

دیاکسید تیتانیوم در مقایسه باا تیماار شااهد دارای

حضور اشعه ماوراء بنفش نیز به اثبات رسیده است که

کمترین مقدار بود .اثر بازدارندگی ناانوذره باا افازایش

علت این امر میتواند باه دلیال تولیاد رادیکاالهاای

زمان در این غلظت نیز افزایش یافت .میزان کلروفیال

هیدروکسیل توسط ناانوذرات دیاکساید تیتاانیوم در

 aدر غلظت  7/775میلیگرم در لیتار در زماانهاای

حضور اشعه ماوراء بنفش باشاد (Wei et al., 1994؛

 21و  14ساعت تاثیر بازدارندگی بر رشد جلبکهاای

Maness et al., 1999؛ .)Armelao et al., 2007

 )strainو

oleofaciens

1( Chlorococcum

نحوه تاثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم بر رشاد

 )strain 2( Chlorococcum oleofaciensاز ااود

جلبکی میتواند به دلیل تحریک تولید فوتوکاتالیستی

نشان نداد ولی در زمان  69ساعت موجاب کااهش در

گونااههااای واکنشاای اکساایژن و در نتیجااه افاازایش

میزان کلروفیل و افزایش میزان پراکسیداسیون چربی

اسااترس اکس ایداتیو باشااد .تولیااد رادیکااالهااای آزاد

مشاهده شد .عدم تاثیر نانوذره دیاکسید تیتانیوم بار

اکسیژن در حضور نور منجر به تخریب غشای سالولی

سلولهای جلبک در زماانهاای کمتار از  69سااعت

گردیده و این رادیکالها میتوانند باعث آسیب DNA

میتواند به دلیل تاراوش ملکاولهاای ااصای چاون
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پلیساکاریدها توسط سلولهای جلباک باشاد کاه باا

رشااد جلبااک  Scenedesmus obliquusبااا

تاثیر این مواد بر سطح نانوذرات ،جایراههای فعال این

افزایش زمان و غلظت نانوذره دیاکسید تیتانیوم سیر

نانوذرات برای ایجاد پیوند بین سلولی کاهش یافتاه و

نزولی داشت ،به طوری که میازان رشاد در غلظات 5

فعل و انفعاالت باین سالولهاای جلباک و ناانوذرات

میلیگرم در لیتار ایان ناانوذره در زماان  21سااعت

کاهش مییابد (.)Wang et al., 2008

دارای کاهش بسیار معنایداری در مقایساه باا تیماار

البته غالظتهاای مختلاف ناانوذره دیاکساید

شاهد بوده ( )p<0.01و با گششات زماان نیاز بیشاتر

تیتانیوم تاثیر بازدارندگی بر جلبک Chlorococcum

شده و حتی تراک جلبکی پ

از  69ساعت باه صافر

) oleofaciens (strain 3در زمان  21ساعت نشاان

نزدیک شد .بنابراین میتوان نتیجاهگیاری نماود کاه

از  14ساااعت از شااروع آزمااایش حت ای

رشااد جلبااک  Scenedesmus obliquusدر تمااام

موجاااب افااازایش میااازان کلروفیااال  aو کااااهش

غلظتهاای آزمایشای باه شاکل معنایداری کااهش

پراکسیداسیون چربی در مقایسه با تیمار شاهد گردید

مییابد ( .)p<0.05علت این امر مایتواناد باه دلیال

که بیانرر اثر محرک ناانوذره دیاکساید تیتاانیوم بار

پوشش سطح سلولهای جلبک با ناانوذرات و کااهش

رشاااد جلباااک Chlorococcum oleofaciens

میزان نور در دسترس سالول باشاد .افازایش غلظات

از گششاات دو روز اساات .بنااابراین

مورد استفاده نانوذره با توجه به وجود زوائاد مختلاف

میتوان نتیجهگیری نمود که نانودیاکساید تیتاانیوم

روی  Scenedesmus obliquusموجاااب پوشاااش

دارای تاثیر انتخابی بر رشد جلبکهاا اسات کاه الزم

بیشتر سطح این جلبک ،کاهش نور در دسترس سلول

است در سطح گونهای و حتی نژادهای متعلم باه هار

و در نتیجه کاهش رشاد اواهاد شاد ( Metzler et

گونه مورد مطالعه قرار گیرد .تاثیر این نانوذره بر رشد

 .)al., 2011جلبک  Scenedesmus obliquusیکی

جلبک )strain 3( Chlorococcum oleofaciens

از گونههایی است که مورد تغشیاه بسایاری از آبزیاان

با پاسخ آزمایشهای پیشین در ماورد ساایر گوناههاا

شیالتی اقتصادی قرار میگیرد .بناابراین کااهش ایان

متفاوت بود ،به طوری که  Wangو همکاران ()2774

جلبااک در منااابع آباای تحاات تاااثیر ورود نااانوذرات

بیان نمودند که نانودیاکسید تیتانیوم موجب کااهش

میتواند در دراز مادت باه حاشپ ایان گوناه و دیرار

رشااد  Chlorococcum oleofaciensماایگااردد.

زئوپالنکتونهای وابسته به آن شده و ذاایر آبزیاان را

تفاوتهای موجود در پاسخ گونهای به یاک ناانوذره را

تحت تاثیر قرار دهد.

نااداد و پ ا

( )strain 3پ ا

میتوان در عاواملی همچاون انادازه متفااوت ناانوذره

نتایج حاصل از پاژوهش حاضار نشاان داد کاه

مورد استفاده ،تراک اولیه سالولهاای جلباک ،پاساخ

نااانوذره دیاکسااید تیتااانیوم تاااثیرات بازدارناادگی

متفاوت جن های مختلاف ،غلظات ماورد اساتعمال،

معنیدار بر رشاد جلباکهاای Chlamydomonas

فیزیولوژی و ویژگیهای ژنتیکی آن گوناه ارتبااط داد

،moewusii

،Chlamydomonas

(Wei et al., 2010؛ .)Ji et al., 2010

oleofaciens

sp.

1( Chlorococcum

،)strain

777  صفحه....اثرات بازدارندگی نانوذره دیاکسید تیتانیوم

زنده عبور کرده و سبب آسیب به دیواره سالولی و در

) وstrain

2( Chlorococcum

.)Navarro et al., 2008( نهایت مرگ آنها میشوند

 در حالی که موجب، داردScenedesmus obliquus

به نظر میرسد که واکنشهای متفاوت جالبکهاا باه

Chlorococcum

ناناوذرات در یک زیستباوم سابب تااغییر غااالبیت

 بنااابراین پاسااخ.) گردیاادstrain 3( oleofaciens

 برای مثاال افازایش رشاد.گونهای در بلندمدت گردد

گونههای مختلف به نانودیاکساید تیتاانیوم متفااوت

)strain 3( Chlorococcum oleofaciens جلباک

بوده و رشد گونههای مورد آزمایش به شکل متفااوتی

تحت تاثیر نانوذره دیاکسید تیتانیوم باعث مایگاردد

 ناانوذرات باه شاکل.تحت تاثیر این نانوذره قارار دارد

که این جلبک در محیطی با غلظت باالتر این ناانوذره

مصنوعی وارد زیستبومهاای آبای شاده و باه طااور

به تدریج از شرایط بهتری بارای رشاد در مقایساه باا

)ناااواسته بر سطاح اول زنجیره غاشایی (جلباک هاا

.سایر گونهها براوردار گردیده و در محیط غالب شود

 ایان ذرات از غشااء سالولی موجاودات.اثر میگشارند

oleofaciens

افاااازایش معناا ایدار رشااااد
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Abstract
In this research, the effect of titanium dioxide nanoparticles on 6 samples of freshwater algae specimens was
studied. The experimental algae were recognized after purification by molecular methods and put under the
effect of nano-titanium dioxide densities of 0/001, 0/01, 0/1 and 1 mgL-1. The results indicated that nano
titanium dioxide has inhibitory effect on the growth of Chlamydomonas moewusii, Chlamydomonas sp.,
Chlorococcum oleofaciens (strain 1), Chlorococcum oleofaciens (strain 2) and Scenedesmus obliquus, whilst
their lipid peroxidation was increased after at least 48 h exposure. In contrast, chlorophyll a of Chlorococcum
oleofaciens (strain 3) was increased after 96 hours exposure with nano titanium dioxide, while its lipid
peroxidation decreased. Finding of the present research indicated that different species could differently respond
to nano titanium dioxide exposure that may result in changing of species dominance of water resources.
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