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 چکیده

بر روي گیاهان اثرات نانوذرات  نهیمطالعات در زم نانومواد به طور گسترده اي در جهان افزایش یافته است. اکثرکاربرد  در دهه اخیر

 نیای اثر دراز مدت مطالعه حاضر با هدف بررس .است شده) انجام يااهچهی(مرحله گ اهیرشد گ هیمراحل اول یا یدر مرحله جوانه زن

 )ZnO( روياکسید و میکروذرات  نانوذراترا در پاسخ به  (.Brassica napus L)کلزا  اهیگتغییرات رشد  اهان،یگ ينانوذرات بر رو

نسبت نوشاخه  شامل زیتوده گیاه، رشد ریشه،رشد  يارهایمعدر این مطالعه برخی از  .است اي مورد بررسی قرار دادهبه طور مقایسه

اثرات مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که  سطح برگنوشاخه، تعداد برگ ها و ارتفاع به ریشه، 

 اثرات بازدارندگیدهند که این نتایج نشان مینبود.  میکروذراتمنفی نانوذرات بر روي صفات مورد سنجش بیشتر از اثرات 

به واسطه جذب ذرات توسط ریشه و اثرات مابعد آنها بر روي متابولیسم بر روي رشد کلزا   ZnOو میکروذرات نانوذرات تیمارهاي

، احتماالً با القاء 2Zn+هاي سمی اي به واسطه آزادسازي یونتا اندازهاین اثرات بازدارندگی ممکن است گیاه نبوده است. در مقابل، 

  .در سطح ریشه ایجاد شده باشند  ZnOتراوشات ریشه، و یا برهمکنش هاي فیزیکی ذرات

  ، نانوذرات)Brassica napus L(. ، کلزارویشیصفات ،  اکسید روي کلمات کلیدي:

 مقدمه

نانومتر قطر دارند. ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی این مواد  100و  1، اجتماعات مولکولی هستند که حداقل در یک جهت بین نانوذرات

 Castiglione-Monica and(تغییر می یابد که شامل میکروذرات و ذرات بزرگتر است،  به طور موثري در مقایسه با مواد توده

Cremoniniimme, 2009(. به نسبت متفاوتی محیطی رفتارهاي و سرنوشت به منجر است ممکن معمول غیر خواص این 

به دلیل استفاده گسترده از نانوذرات در سال هاي اخیر، نگرانی ها در مورد  .)Biener et al., 2005(شود  آنها اي توده همتایان

 ). De la Rosa et al., 2011آزادسازي احتمالی آنها در محیط و اثرات بالقوه آنها بر موجودات زنده افزایش یافته است (
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 حجم این). Pokhrel and Dubey, 2013( هستند وذراتننا پرمصرفترین و پرکاربردترین از یکی) ZnOاکسید روي ( نانوذرات

 مختلف محیطی هاي اکوسیستم از بسیاري به آنها آزادسازي به منجر که مصرفی صنایع از بسیاري در ZnO از استفاده باالي

 نانوذرات لیست در ZnO نانوذرات. است گیاهان جمله از زنده موجودات روي بر آنها اثرات مورد در تحقیق لزوم موید شد خواهد

 می ارائه) OECD(  اقتصادي توسعه و همکاري سازمان ایمنی و بهداشت محیط، بخش طرف از که تحقیقات، براي شده پیشنهاد

 .)Hernandez-Viezcas et al., 2011دارد ( وجود نیز شود

 و بهاره تیپ دو به که سالهیک رشد دوره با علفى است گیاهى Brassicaceae تیره از و Brassica napus L. علمى نام با کلزا

 است پالم و سویا از پس گیاهی هاي روغن منبع سومین زراعی، گیاهان مهمترین از یکی عنوان به کلزا گیاه .شودمى تقسیم پائیزه

)Burbulis et al., 2008(پایین، کلسترول بودن دارا علت به گیاه این روغن. رود می شمار به نیز دارویی گیاهان از یکی . کلزا 

 ایران، سنتی طب در. باشد می مطلوب انسان سالمتی براي ضدسرطان، و مفید زیستی اثرات و اکسیدانی آنتی خاصیت داشتن

 Saeidnia. (است گرفته می قرار استفاده مورد مثانه التهاب ضد و شوره ضد  مدر، عنوان به درمانی خواص دلیل به گیاه این ریشه

and Gohari, 2012.(  که یکی از ارقام بهاره کلزا است و در حجم باالیی در کشور ایران کشت  401هایوال  حاضر رقمدر مطالعه

 در مستقیما گیاه ریشه که حقیقت این و کلزا گیاه ریشه بودن دارویی به توجه بامی گردد به عنوان گیاه هدف انتخاب گردید. 

 بافت در) انسان سالمتی براي مضر سنگین فلز یک عنوان به( Zn و نانوذره تجمع دارد، قرار محیط در موجود نانوذرات معرض

 در و دارد را سنگین فلزات انباشت توانایی که است گیاهی لزاک. دهد قرار تاثیر تحت را آن دارویی مصارف تواند می ریشه هاي

 ). Zaier et al., 2010( گیرند می قرار استفاده موردنیز  پاالیی گیاه براي که دارد قرار گیاهانی زمره

 جوانه مرحله در یافته انجام مطالعات اغلب است. اندك گیاهان در نانوذرات اثرات زمینه در تحقیقات نانوتکنولوژي، بودن نوپا به نظر

 داده قرار توجه مورد گیاه روي بر را نانوذرات مدت دراز اثرات حاضر در مقابل، مطالعه .است بوده گیاه رشد اولیه مراحلو یا  زنی

 با مرتبط فلز اثرات همچنین و اي توده ذرات اثرات با اي مقایسه صورت به نانوذرات اثرات حاضر مطالعه در از سوي دیگر. است

 .سازد می فراهم را نانودرات سمیت صحیح برآورد امکان که است گرفته قرار بررسی مورد نانوذرات

 مواد و روش ها

 و بررسی شکل و اندازه آنها  ZnOو میکروذرات  تهیه نانو

) با خلوص بیش از ZnO MPs( میکروذرات آنو  %97نانومتر و خلوص  50) با اندازه کمتر از ZnO )ZnO NPsپودر نانوذرات  

میکروسکوپ  به ترتیب با استفاده از ZnO MPsو  ZnO NPsتهیه گردید. اندازه و شکل  Sigma-Aldrichاز شرکت  99%

 مورد بررسی قرار گرفت.  )UK, SEM; Model 1450VP, LEO) و نگاره (TEM, Model 912AB, LEO,UK( الکترونی گذاره

 کشت و تیمار گیاه 
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بذرها پس از  تهیه گردید.  )مشهد( از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طببعی خراسان رضوي 401بذر هاي کلزا رقم هایوال 

دقیقه به مدت دو ساعت در آب دیونیزه خیسانده شدند و سپس در گلدان  10به مدت  %10ضدعفونی در محلول هیپوکلرید سدیم 

هاي پالستیکی در بستر کشت پرلیت کشت گردیدند. در دسته اول (گلدان هاي شاهد) گلدان ها تنها با محلول غذایی هوگلند 

 ZnO-یا  ZnO NPs ) ازmg L 100-1 و 75، 50، 25، 10غلظت ( پنجم و سوم، گلدان ها به ترتیب با تغذیه می شدند. در دسته دو

MPs  تحت تیمار قرار گرفتند. براي تهیه سوسپانسیون ذراتZnO   و جهت  گردید) از محلول هوگلند استفاده میکرو(چه نانو و چه

 Branson Ultrasonic Bath - Modelدقیقه تحت امواج فراصوت ( 45، سوسپانسیون ها به مدت ZnOجلوگیري از رسوب ذرات 

روز تکرار می شد. در فاصله بین تیماردهی، گلدان ها مرتب وزن می شد و کاهش وزن  10تیماردهی هر قرار گرفتند. ) 8510

یولوژي گیاهی دانشگاه آزمایشگاه فیزمشاهده شده با افزودن محلول هوگلند مورد جبران قرار می گرفت. گیاهان در فیتوترون 

پس از دو ماه، گیاهان برداشت شده و . کردندساعت رشد  8/ 16درجه سانتیگراد و دوره نوري  25 ± 1در دماي فردوسی مشهد 

 آنها مورد سنجش قرار گرفت.  رویشیصفات برخی از 

 بررسی هاي آماري

 و با  آزمون چند دامنه اي دانکن آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. میانگین ها رار انجام پذیرفت.هر تیمار در سه تک

 گزارش گردید.  ≥ P  05/0اختالف معنی دار در سطح مورد مقایسه قرار گرفتند.  MSTAT-Cبا استفاده از نرم افزار 

 نتایج

 ZnO MPsو  ZnO NPsشکل و اندازه 

اي و مکعبی داراي اشکال میله ZnO MPsو هم  ZnO NPsنشان داد که هم  SEMو  TEMهاي انجام شده با استفاده از بررسی

نانومتر) را تأیید نمود (شکل  50، اندازه ذرات قید شده توسط شرکت سازنده (کمتر از ZnO NPsاز TEM ). تصاویر 1بودند (شکل 

نانومتر داشتند و اندازه برخی از آنها نیز  100اي بیشتر از اندازه ZnO MPsکثریت نشان داد که ا SEMالف و ب). تصاویر  1

  ج و د). 1متجاوز از یک میکرومتر بود (شکل 
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  .ZnO MPsاز  SEM تصویرب: . ZnO NPs از TEMویر الف: تص :1شکل 

 توده خشک گیاهزي

 2گیاه شدند (شکل  خشک توده) زيP ≥ 05/0دار (موجب کاهش معنی ZnO MPsو  ZnO NPsهاي تیمارهاي همه غلظت

50inhibitory  50%بازدارندگی ( %50غلظت ایجاد کننده الف). این کاهش در هر سه نوع تیمار وابسته به غلظت بود. 

IC concentration: ( تیمارهايZnO NPs  وsMPZnO  1 و 18/133گیاه به ترتیب  تودهزي بر روي-mg L 16/86 بود.  

 عمومی و وزن خشک ریشهرشد 

هاي تیماري نوع تیمار در تمامی غلظت دورشد ریشه نسبت به رشد نوشاخه کمتر تحت تأثیر انواع تیمارها قرار داشت. گرچه هر  

اي دانکن، شدت این ها با آزمون چند دامنهریشه شدند، اما مطابق مقایسه میانگین خشک ) وزنP ≥ 05/0دار (موجب کاهش معنی

 50ICتوده ریشه نشان داد که تیمارها بر روي تولید زي 50IC). محاسبه ب 2کاهش در تیمارهاي مختلف متفاوت بود (شکل 

تر دهنده بازدارندگی شدیدبود که نشان mg L 2/137-1و  8/117بر روي رشد ریشه به ترتیب  ZnO NPs و  sMPZnOمارهاي تی

  است. ZnO NPsبر رشد ریشه نسبت به تیمار  ZnO MPsتیمار 

 نسبت نوشاخه به ریشه

 نسبت )P ≥ 05/0(دار افزایش معنی) موجب  sMPZnO و ZnO NPsتیمارهاي  mg L 25-1و 10هاي نتایج نشان داد که غلظت

-تیمار دیگر بیشتر بود. غلظتریشه از  به نوشاخه بر روي نسبت ZnO NPsدهنده ). اثر افزایشج 2ریشه شدند (شکل به نوشاخه

ریشه را در پی داشتند. بیشترین  به نوشاخه نسبت )P ≥ 05/0(دار افزایش معنینیز  ZnO NPsتیمار  mg L 250-1و  100هاي 

یک کدام از تیمارها در هیچمشاهده شد. هیچ ZnO NPsتیمار  mg L 25-1افزایش نسبت نوشاخه به ریشه در گیاهان تیمار شده با 

 ریشه نشدند.  به نوشاخه ) نسبتP ≥ 05/0(دار معنیهاي تیماري موجب کاهش غلظتاز 

 هاي گیاهتعداد برگ
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موجب کاهش تعداد  ZnO MPs). تیمار د 2برانگیز داشت (شکل اي بحثهاي گیاه نتیجهنوع تیمار بر روي تعداد برگ دواثرات هر 

بود. در مقابل، گرچه هیچ یک از  )P ≥ 05/0(دار معنی L mg 100-1و  75هاي هاي گیاه شد که این کاهش در غلظتبرگ

 mg L 250-1و  50، 25هاي هاي گیاه ایجاد نکردند، اما غلظتداري را در تعداد برگکاهش معنی ZnO NPsهاي تیماري غلظت

 هاي گیاه شدند. دار تعداد برگموجب افزایش معنی

 سطح برگ 

-کاهش معنی mg L 50-1و باالتر از  25هاي باالتر از به ترتیب در غلظت  sMPZnO و  NPsZnOنتایج نشان داد که تیمارهاي 

بیشتر از  ZnO MPs). کاهش القاءشده در سطح برگ در اثر تیمار ه 2را در سطح برگ ایجاد نمودند (شکل ) P ≥ 05/0(داري 

در  %47موجب کاهش حدود   sMPZnOتیمار mg L 250-1بود. به عنوان مثال غلظت  ZnO NPsکاهش القائی ناشی از تیمار 

 سطح برگ را در پی داشت.  %21کاهش حدود  ZnO NPsغلظت معادلی از سطح برگ شد، اما 

 ارتفاع نوشاخه

نوشاخه شد،  ارتفاع) P ≥ 05/0(دار که موجب کاهش معنی  sMPZnOتیمار  mg L 250-1استثناء غلظت نتایج نشان داد که به

نوشاخه ایجاد نکردند. با این حال،  داري را در ارتفاعگانه تغییر معنیهاي ششگانه در هیچ یک از غلظتدوهیچ یک از تیمارهاي 

شاهد  اندار ارتفاع نوشاخه نسبت به گیاهموجب افزایش نسبی و غیرمعنی  sMPZnO و ZnO NPsتیمارهاي  mg L 10-1 غلظت

 ). و 2شدند (شکل 
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، نسبت )ب( وزن خشک ریشه ،)الف(بر روي زیوده گیاه  ZnO MPs و ZnO NPs تیمارهاي مختلف هايغلظت اثر -2شکل 

 . پرلیت بستر در گلدانی کشت ماه دو از پس کلزا(و)  نوشاخه ارتفاع و نوشاخه به ریشه (ج)، تعداد برگ (د)، سطح برگ (ه)

 بحث

هاي زیادي پژوهش). Rosen et al.,, 1977شود (منجر به زردبرگی و توقف رشد می Znهاست که مشخص شده است تنش سال

اند. به عنوان مثال گزارشات فراوانی در مورد بر روي صفات مرتبط با رشد را مورد بررسی قرار داده Znوجود دارند که اثرات سمیت 

 Michael and Krishnaswamy, 2011  Cherifوجود دارد ( Znهاي سمی کاهش وزن خشک ریشه و نوشاخه از طریق غلظت

et al., 2010; اي از صفات مرتبط با رشد شامل وزن تر و خشک ریشه و نوشاخه، ارتفاع شد که مجموعه گزارشپژوهش یک ). در

 ,,.Marichali et alش یافتند (مازاد کاه Znداري از طریق طور معنیگیاه، تعداد انشعابات ثانویه، قطر انشعابات اولیه و ثانویه به

 Johnson etشوند (بازداشته می Znشدن ریشه، با سطوح مازاد که تقسیم سلولی و طویلاي دیگر مشخص شد . در مطالعه)2014

al.,, 2011.( 
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50IC هاي یونZn 1 تا 43هاي مختلف بین توده در گونهبر روي زي-L mg 996 ) 2006گزارش شده است, .al etPaschke  .(  به

ترتیب موجب کاهش محصول در تواند بهمی mg L 81-1و  60هاي بیشتر از مازاد در غلظت  Znگزارش شده است کهعنوان مثال 

  ).Takkar and Mann, 1978گندم و ذرت شود (

که سرانجام به هاي متعددي موجب اختالالت متابولیسمی شود تواند با روشبه عنوان یک فلز سنگین می Znهاي سمی غلظت

تواند بواسطه گردد. میزان سمی فلزات سنگین میتوده و یا در نهایت به مرگ کامل گیاه منتهی میبازدارندگی رشد و کاهش زي

اثر مستقیم بر روي دستگاه فتوسنتزي، منجر به کاهش یا بازدارندگی فتوسنتز شود. گزارش شده است که فلزات سنگین ممکن 

هاي برداشت ها، لیپیدها و اجزاء غشاءهاي تیالکوئیدي را القاء نمایند و منجر به سوء عملکرد کمپلکسیناست آزادسازي پروتئ

متصل شوند و  DNAهاي فلزي مازاد ممکن است به اهداف گوناگونی از جمله پروتئین و شوند. یون IIکننده نور و فتوسیستم 

هاي دخیل در توانند آنزیمهاي مازاد میها شوند. به عنوان مثال این یونزیمسبب سوء عملکرد آنها و تغییرات فعالیت بسیاري از آن

 ).  et al.,Hossain 2012را مهار نمایند و بنابراین موجب کاهش آسیمیالسیون کربن گردند ( 2COتثبیت 

یک باشند. در اندك میاند را بر روي صفات مرتبط با رشد گیاهان مورد بررسی قرار داده ZnO NPsهایی که اثرات پژوهش

 -1تا  10هاي تیماري توده گیاه در غلظتمشخص شد که زي Fagopyrum esculentumبر روي یک گیاه دارویی با نام پژوهش 

mg L 200 تیمارهايZnO MPs  وZnO NPs  حال، کاهش یافت. با این 5/23تا % 4/11و  4/26تا % 7/7به ترتیب به میزان

) افزایش نشان داد که این sMPتیمار  mg L 5 -1و  1یا  NPsتیمار  ZnO  )1- mg L 1هاي کمغلظتدر این گیاه  تودهزي

که رشد ساقه سویا  شده استگزارش  همچنین). Lee et al.,, 2013b( شدنسبت داده  Znافزایش به تغذیه مناسب عنصر ضروري 

 ZnOگرم میلی 50که در غلظت در کیلوگرم خاك کاهش یافت درحالی ZnO NPs گرممیلی 500داري تحت تیمار عنیبه طور م

NPs توده گیاه با افزایش غلظت گران همچنین گزارش کردند که زيداري ایجاد نشد. این پژوهشدر کیلوگرم خاك تغییر معنی

ZnO NPs 2014یابد (کاهش می et al.,Yoon ی ). در مطالعه1و  1000، 500، 200اي دیگر، اثرات سم- mg L 1500  تیمار

ZnO NPs  را بر روي رشد و متابولیسمBrassica juncea داري را در طول ریشه و گران کاهش معنیگزارش کردند. این پژوهش

شک را مشاهده و همچنین کاهش وابسته به غلظت وزن تر و خ mg L  200 -1ها به غیر از غلظت نوشاخه تحت همه غلظت

تواند منجر به کاهش جذب آب و مواد معدنی شده و بنابراین رشد گران بازدارندگی رشد ریشه میکردند. مطابق تحلیل این پژوهش

 ). Rao and Shekhawat, 2014کل گیاه را تحت تأثیر قرار دهد (

و تا ZnO NPs غلظت تیمارهاي  به ریشه خشک وزندر مطالعه حاضر برخی از موارد غیرقابل انتظار از جمله عدم وابستگی کامل 

هاي کمتر تمایل در غلظت NPsمشاهده شد. این نتیجه غیرقابل انتظار ممکن است به این دلیل باشد که  ZnO MPs حدودي 

است  هاي بیشتر شده، بنابراین ممکنکمتري براي تشکیل توده دارند که این امر منجر به جذب نامتناسب آنها نسبت به غلظت

یابد، اثرات دهی آنها افزایش میرو رسوبکه تمایل بیشتري براي تشکیل توده دارند و از این NPsهاي بیشتر نسبت به غلظت

۷ 

 



 

 

اندازي و اثرات ممانعتی ممکن است منجر به افزایش تراکم سلولی، سایه NPsبیشتري داشته باشند. از سوي دیگر افزایش غلظت 

 ).Navarro et al.,, 2008گیرند (منشاء نمی NPsشود که مستقیماً از تأثیر هایی میپاسخشود که در نهایت منتهی به 

 بر روي کلزا ZnO MPs و ZnO NPs تحلیل منشاء اثرگذاري

بر روي رشد کلزا ممکن است تا  ZnO MPs و   ZnO NPsدهند که تغییرات ایجاد شده توسط تیمارهايدالیل زیر نشان می

بر    sMPZnOو  ZnO NPs، و یا اثرات فیزیکیتراوشات ریشه، احتماالً با القاء 2Zn+هاي سمی واسطه آزادسازي یوناي به اندازه

 ZnO و   ZnO NPsقطر هیدرودینامیکنخست آنکه نه به واسطه جذب ذرات و اثرات مابعد آنها. و سطح ریشه ایجاد شده باشند 

MPs د. دیواره سلولی که داراي نند توسط ریشه گیاه جذب گردنکه بتوا استبه دلیل تشکیل توده در محیط آبکی بیشتر از آن

تر هاي بزرگدهد، اما عبور مولکولهاي کوچک اجازه عبور میتراوا بوده و به مولکولنیمهباشد، نانومتر می 20تا  5منافذي با قطر 

ترین منافذ دیواره سلولی تر از بزرگاي کوچککه اندازهآنها هایی از و یا توده  ZnOین تنها ذراتی ازنمایند. بنابرارا محدود می

از دیواره سلولی، با سدي به  NPsداشته باشند قادر به عبور از آن و رسیدن به غشاء پالسمایی هستند. عالوه بر آن، بر فرض عبور 

نانومتر هستند که  50تا  40اي شکل غشاء پالسمایی به قطر هاي لولهپالسمودسماتا گسترششوند. نام پالسمودسماتا مواجه می

هاي گیاهی از این که اکثر سلول دهند. از آنجابه هم ارتباط می هاي مجاور راکنند و سیتوپالسم سلولدیواره سلولی را قطع می

شود. سیمپالست اجازه کنند که به آن سیمپالست گفته مید میاي را ایجاطریق به یکدیگر مرتبط هستند، سیتوپالسم پیوسته

توانند هایی که میها منتقل شوند، اما محدودیتی در اندازة مولکولدهد تا آب و مواد محلول بدون عبور از غشاء بین سلولمی

تا  700ها حدود قال از میان این سلولرسد حد وزن مولکولی ماده براي انتنظر میازطریق سیمپالست منتقل شوند وجود دارد. به

هاي حرکتی وجود دارند ها پروتئیننانومتر است. البته در پالسمودسم 2تا  5/1دالتون باشد که معادل اندازه مولکولی حدود  1000

)؛ اما به Taiz and Zeiger, 2010تر را نیز کنترل نمایند (نمایند و ممکن است ورود ذرات بزرگکه ورود و خروج مواد را تنظیم می

  رسد.رسد غیرممکن به نظر مینانومتر می 155که با تشکیل توده اندازه میانگین آنها به  ZnO NPs طور طبیعی ورود اغلب

کلزا بیشتر از  صفات رویشیبر روي  ZnO MPsدلیل دوم آن است که بر طبق نتایج به دست آمده، تأثیرات منفی تیمارهاي 

بود، حال آنکه در صورتی که تأثیرات منفی این تیمارها به واسطه جذب، انتقال و تأثیر مستقیم آنها بر روي  ZnO NPsتأثیرات 

تري دارند و به طور ذرات کوچک ZnO NPsباشند؛ زیرا  ZnO MPsبیشتر از بایست می ZnO NPsمتابولیسم باشد، تأثیرات 

 جذب گردند.  ZnO MPsبه بایست از طریق ریشه به میزان بیشتري نسبت طبیعی می

 کلی گیري نتیجه

از نتایج به دست نیست.  آن ايتوده ذرات از اثرات بیشتر کلزا گیاه روي بر نانوذرات منفی اثرات که دهدنشان می حاضر پژوهش

 2+  شده آزاد سمی هايیون اثرات واسطه به کلزا رشد روي بر ZnO NPsو  ZnO MPsآمده اینگونه استنباط می شود که اثرات 
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Zn  .سمی نانوذرات اثرات که دهدمی نشان شدهانجام هايپژوهش سایر جامع بررسی کنار در پژوهش این نتایجهمچنین، می باشد 

  باشد. شده بزرگنمایی است ممکن گیاهان روي بر کمدست یا و زنده موجودات روي بر
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Comparative Effects of Zinc oxide (ZnO) Nanoparticles and 
Microparticles on Some Vegetative Traits of Rapeseed 

World usage of nanomaterial has widely increased in last decade. Most studies in field of the 
nanoparticles effects on plants have carried out in the germination stage or the early stages of plant 
growth. Present study with aim of investigating long-term effects of the NPs on plants has comparatively 
studied growth changes of rapeseed (Brassica napus L.) in response to Zinc oxide (ZnO) nanoparticles 
and microparticles. In present study, some growth traits including plant biomass, root growth, shoot 
height, number of leaves, and leaf area were investigated. Overall, the inhibitory effects of ZnO NPs on 
the growth of plant wasn’t more than those of ZnO BPs. Inhibitory effects of ZnO NPs or BPs on growth 
of rapeseed may be due in part to the toxic effects of Zn۲+ ions dissolution, probably induced by root 
exudates, or physical interaction of ZnO particles with roots, not due to their absorption by roots and 
subsequent effects on plant metabolism.  

Keywords: nanoparticle, rapeseed (Brassica napus L.), vegetative traits, Zn stress 
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