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حل کننده فسفات بر  یو باکتر کیولوژیو ب یصنعت 2TiO اتکاربرد نانوذر

 (.Trigonella foenum-graecum L) لهیشنبل اهیدر گ نیوزژنید دیتول
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 چکیده 
 Trigonella) لهیبه شنبل یاست، اما توجه کمتر نانوذرات تیتانیوم دی اکسیدبه  اهانیاز پاسخ متفاوت گ یحاک هایبررس 

L graecum-foenum.) 2 نانوذرات ریتأث یبا هدف بررس شیآزما نیخصوص شده است. ا نیدر اTiO  سنتز شده توسط

و با  یبه صورت کامل تصادف له،یشنبل اهیدر گ نیوزژنید ییودار تیمتابول دیبر تول ،یصنعت 2TiO نانوذرات و دایسودوموناس پوت

به سودوموناس رشد  یمیابتدا ن ،درصد2 میسد تیپوکلریبا ه یپس از ضد عفون  لهیبذور شنبل انجام شد. ماریتده  و تکرارسه 

در  ومیتانیخاک اتوکلاو شده کشت شد. نمک ت یحاو ییهادر گلدان مایمستق گرید یمیآلوده شده و ن یتمیدر فاز لگار افتهی

 تریگرم بر ل یلیم145و 155، 45به صورت محلول وارد خاک شده و به طور همزمان، غلظت  اهیروز پس از رشد گ54

NPs2TiO در  میروز پس از رشد، به صورت مستق54و 55به هنگام بعد از ظهر، در دو نوبت  اهیگ یهابه برگ یاسپر قیاز طر

در . ندشد برداشت نیوزژنید زانیم یبررس ربه منظو ،یو در مرحله گلدهبعد کاشت روز 44 گیاهان قرار گرفت. اهیگ اریاخت

 ای ییمولار به تنها یلیم1 ومیتانینمک ت ،ییبه تنها P.putida یباکتربا  ماریدر ت زین نیوزژنید دیتول زانیمپایان دوره آزمایش 

-یررسب .افتی شیافـزا یدار یصورت معن، به دیاکس ید ومیتانینانوذرات ت تریگرم بر ل یلیم155و 45غلظت  و ،یتوام با باکتر

اما  .داشت را ریتاث نیشـتریب ییبه تنها تریگرم بر ل یلیم155ا غلظت بنانوذره  ماریکه کاربرد ت تایید کردانجام شده  یها

 .(P ≤0.05)د ش نیوزژنیدار ماده د ینانوذره، باعث کاهش معن تریگرم بر ل یلیم45 ایو145با غلظت  یکاربرد توام باکتر

باکتری سودوموناس پوتیدا، شنبلیلهگیاه دیوزژنین،  ،نانوذرات تیتانیوم دی اکسید :کلیدی کلمات

  مقدمه. 1
از  Fabaceae (Leguminosae) ساله متعلق به خانواده کی یاهیگ (Trigonella foenum-graecum L). لهیشنبل

مهم  باتیوجود ترک لیدل بهاست که  ییدارو اهانیگ نیتر یمیاز قد یکی اهیگ نیاست. ا Fabales یراسته 

و  ییو دارو ییغذا عیدر صنا ن،یزولوسیا یدروکسیه-5و  نیوزژنیگالاکتومانان، د ن،یگونلیمانند تر ییایمیتوشیف

 ییماده غذا کیهم به عنوان  لهیشنبل اهیاز گ توانیاست که م نیا دیمو هایبررسمصارف روزمره، مورد توجه است. 

 (.Fazli and Hardman, 1968)استفاده کرد  یدارو ساز عیدر صنا نیوزژنیاز د یمنبع غن کی وانو هم به عن

از  اهانیاز گ یبا ارزش است که از بعض تیمتابول کیو  هاترپنیمتعلق به تر یدیاستروئ نیساپوژن کی ن،یوزژنید

معالجه  یماده برا نیجدا شده است. از ا لهی( و شنبلینیچ ی)مارچوبه Dioscorea spp ،Smilax china. جمله
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و موارد  یسرطان خون، خطوط سرطان ،یسمیرومات تیآرتر ،یپرکلسترولمیها ابت،یاز انواع اختلالات مانند د یاریبس

 .(Liagre et al., 2004; Liu et al., 2005; Son et al., 2007; Ghosh et al., 2014) شودیاستفاده م گرید

 B. napus چه در نهال کلزا چه و ساقهه شیبذر، رشد ر یزنه جوان جیترو یجهیدر نت ومیتانیت دیاکس ید

(Mahmoodzadeh et al., 2013)، گندم اهانیرشد گ Triticum کمبود آب طیدر شرا (Jaberzadeh et al., 2013)، 

کمک  اهی، به گرهیسنتاز و غ نیردوکتاز، گلوتام تراتی، ندروژنازیمانند گلوتامات ده یمیمهم آنز یهاتیفعال میتنظ

ها را را سنتز کرده و به نوبه خود رشد آن یشتریب یهاتی، متابولهداد یرا در خود جا یشتریب یکند تا مواد مغذیم

با  اهان،یبر عملکرد گ NP2TiOدر مورد اثرات  قاتیتحق. )et al., 2014; Yang et al Mishra(2007 ,.دهد  شیافزا

و  یشیآزما یهاکاربرد، روش ،یپوشش سطح ،ییایمیساختار ش ،یریتوجه به غلظت نانوذرات، اندازه، واکنش پذ

 (.Siddiqui et al., 2015; Khodakovskaya et al., 2012)داشته است  یمتفاوت یکردهایرو ،یاهیگ یهاگونه

 ,.Wu et al)متنوع را دارند  یهابا خاک یقابلیت سازگار ،یگرم منف یهایپوتیدا، ریزوباکترهای سودوموناس گونه

 (.Fernandez Pinar et al., 2012)دهند  لیتشک یاز گیاهان کلن یاو همچنین می توانند با طیف گسترده( 2010

 نیو همچن کیارگان یهاستمیبه داشتن عملکرد بالا در س توانندیبالا م ییبا توانا هاسمیکروارگانیم نهیبه باتیترک

 کمک کنند. اهانیگ اهیگ یثانو یهاتیمتابول شیافزا

 یستیو ز یسنتز 2TiOنانو ذرات  ریتأث یاز نظر بررس دیجد کردیرو کیحاضر  شیتوجه به موارد اشاره شده آزما با

 .باشدیم لهیشنبل اهی( در گنیوزژنی)د ییدارو یثانو تیمتابول دی(، در تولدایتوسط سودوموناس پوت دی)تول

 هامواد و روش .2
 

 دایسودوموناس پوت یبا استفاده از باکتر 2TiOسنتز نانوذرات  یبررس .2-1

 در یباکتر کشتبا کمی تغییر انجام شد.  (Jayaseelan et al., 2013)سنتز نانوذره توسط باکتری بر اساس روش 

دور 125شده در  میدار تنظ کریانکوباتور ش کیدر  گرادیدرجه سانت35در  لیاستر (Nutrient Broths) یعموم طیمح

 ل،یآب مقطر استر تریل یلیم44از کشت گرفته شده و با افزودن  تریل یلیم24ساعت انجام شد. 25به مدت  قهیدر دق

دار در  کریبه محلول کشت اضافه شد و تحت انکوباتور ش 2TiO(OH)مولار  یلیم24از  تریل یلیم5شد.  قیچهار بار رق

بالن  یدر انتها یدیرسوب سف نکهیساعت قرار گرفت تا ا42 یال25به مدت  گرادیدرجه سانت35در  قهیدور در دق125

زمان  انیشدن کرد که نشانگر آغاز واکنش و سنتز نانوذرات است. در پا ظاهرشروع به  از ذرات معلق ییهاو هاله

دور  ییرو عیبار تکرار شد و هر بار ماپنج  عمل نیشد. ا وژیفیسانتر۰555در دور  قهیدق25مدت  واکنش مخلوط به

کاملا خشک شد.  زهیلیوفیساعت ل25پس از آن توسط  و شد. تیکیسون قهیدق15مدت شد. سپس به مدت به ختهیر

 قرار گرفت.    تایید مورد شتریب یلیمطالعات تحل توسطپودر خشک شده نانوذرات 

 ییدارو تیمتابول دیبر تول دا،یو سنتز شده توسط سودوموناس پوت یصنعت NPs2TiOاثر  یبررس .2-2

 لهیشنبل اهیدر گ نیوزژنید

به مدت  ساندنیبا استفاده از خ یپس از ضد عفون  خریداری شدند ودر ایران از شرکت بذر عنبری  لهیشنبل بذور 

 یمیآلوده شده و ن یتمیدر فاز لگار افتهیابتدا به سودوموناس رشد  یمیدرصد، ن2 میسد تیپوکلریدر ه قهیدق15

 یلیم1 ومیتانیاز استوک نمک ت تریل یلیم55مقدار  کشت شدند. لیخاک استر یحاو یهادر گلدان مایمستق گرید

و 155، 45شد. غلظت  قیتزر شهیروز پس از رشد، به صورت محلول به اطراف ر 54گرم خاک، در  لویک1 یمولار برا
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روز 44و 45، در دو نوبت به هنگام بعد از ظهر اهیگ یهابه برگ یاسپر قیاز طر ،NPs2TiO تریگرم بر ل یلیم145

برداشت  ،یبه مرحله گلده اهیقرار گرفت. و سپس در ورود گ اهیگ اریدر اخت میبه صورت مستق اه،یپس از رشد گ

 صورت گرفت.

   نیوزژنید یمحتوا نییتع .1-2-2

سولفوریک و اتیل استات  دیاس د،یآلدئ زیآنp-  رنگ حاصل از بر هم کنش یطیف جذب یبا اندازه گیر نیوزژنید 

 نییتع رییتغ یبا کم  (Baccou et al., 1977; Uematsu et al.,  2000) نانومتر مطابق روش535در طول موج 

-n تریل یلیم4/2پودر شده با  یاهیگرم ماده گ یلیم3و سپس پودر شدند.  کخش اهیگ ییهوا یهاشد. قسمت

hexan  گرم پودر خشک شده  یلیم3و سپس به  هها کاملا خشک شدورتکس شد. نمونه قهیدق2مدت  به 

 تریکرولیم255 و هشد لتریف هاتاق قرار گرفت. آنگا یساعت در دما25متانول اضافه شد و به مدت  تریل یلیم3

کاملا حل شد. عصاره B  و   Aاز هر محلول تریل یلیم1استات و سپس  لیات تریل یلیم2در  یعصاره متانول

قرار گرفت. سپس خنک شد و جذب  گرادیدرجه سانت ۰5در حمام آب  قهیدق15مخلوط شده به مدت  یمتانول

نانومتر خوانده شد و از  535در طول موج   (V-7200- UV/VIS, JASCO., Japan) ینور جسن فیها با طنمونه

 تریل یلیم4/5شامل   A محلول، کننده رنگ دیدو معرف تول هیته برای .استات به عنوان کنترل استفاده شد لیات

 ظیغل کیسولفور دیاس تریل یلیم 45شامل  Bمحلولو استات  لیات تریل یلیم4/99در  دیبنز آلدئ یمتوکس -5

  .ساخته و استفاده شد استات لیات تریل یلیم45در

 

   یآمار لیو تحل هیتجز

با  یها در قالب طرح کاملا تصادفتکرار، دادهسه در  یشیآزما ماریتده از  کیهر  ریتاث یو بررس شیآزما انیدر پا

 یقرار گرفت. برا (ANOVA)  انسیوار لیو تحل هیمورد تجز  SPSS (Version 25) یاستفاده از نرم افزار آمار
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ماریمقایسه میانگین محتوای دیوزژنین گیاه در سطوح مختلف تی

 Excle (Office  مربوطه با نرم افزار شد. نمودار فادهاست (P ≤0.05) از آزمون چند دامنه دانکن نیانگیم سهیمقا

 .شد میترس (2013

 و بحث نتایج .3
 

گرم بر  یلیم155و 45با غلظت  نانوذرات تیتانیوم دی اکسیدکه  تایید کردها داده انسیوار زیحاصل از آنال جینتا

 نیوزژنید بر محتوای (P ≤0.05) یدار یمعن ریتاثباکتری سودوموناس پوتیدا و  مولار یلیم1 ، نمک تیتانیومتریل

 جینبود. نتا دار یمعن باکتریو  میلی گرم بر لیتر515با غلظت  NPs2TiOبرهمکنش  ریکه تاثیداشت در حال اهیگ

و نانوذره با  ،به تنهایی، نمک تیتانیوم به تنهایی یا توام با باکتری یباکترکاربرد که  تایید کرد نیانگیم سهیمقا

تفاوت به طوریکه  شود.یم اهیگ نیوزژنید ییماده دارو غلظت دار یمعن شیباعث افزا میلی گرم بر لیتر45غلظت 

نانوذره با غلظت  ماریکاربرد ت و .بود داری شاهد معن ماریبا تولی نبود  دار یمعن گریکدیبا  این چهار تیمار

 باتیشاهد و ترک ماریبرخوردار بود و تفاوت آن با ت نیوزژنیمقدار د نیاز بالاتر ییبه تنها تریگرم بر ل یلیم155

ویا 145میلی گرم بر لیتر ویا کاربرد توام باکتری با غلظت 145نانوذره با غلظت اما بود.  دار یمعن دیگر یماریت

  .ماده دیوزژنین شد معنی دار ث کاهشمیلی گرم بر لیتر نانوذره، باع45

مختلف انتقال  یرهایمس یممکن است با القا نانوذراتکردند که  دییتأ یو ژنوم ییایمیتوشیفزمان  هممطالعات 

( به ROS سمیو متابول یمی، شار کلستوژنیفعال شده با م ینازهایک نی، پروتئ)به عنوان مثال یسلول گنالیس

 یرهایمشاهده شده در مس راتییاساس، تغ نیا برعمل کنند.  اهانیدر گ ثانوی تیکننده متابول جادیعنوان عامل ا

 دیتواند تولیشود که م یکیمتابول میژن و فعال شدن آنز انیدر سطح ب رییذکر شده ممکن است منجر به تغ
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نیز تایید شده  NPs2TiO یسم ات منفی و، اثربرعکس . et al(Ebadollahi(2019 ,. سبب شودرا  یثانو تیمتابول

 و ROSاز حد  شیب دیولت ،تیمنجر به سم یاحتمال یهاسمیو مکان .است مصرف و زمان غلظتوابسته به که 

 تریگرم در ل یلیم155 به عنوان مثال غلظت است. دیپیل ونیداسیو پراکس یسلول وارهید بی، آسویداتیاسترس اکس

NPs2TiO بهبود  و یعیطب یهادانیاکس یآنت وسنتزیب شیافزاو باعث  عمل کرده ندهانزیبه عنوان عامل برانگ

میلی گرم بر 145غلظت بالاتر از  شیافزاو . (Ghorbanpour, 2015) شد S. officinalis اهیدر گ یثانو سمیمتابول

 شد  LMentha piperita. در گیاه نعناع های اسانسیمحتوای روغن یجیمنجر به کاهش تدر NPs2TiO لیتر

(Ahmad et al., 2018.) ،باتیزا در قالب ترک یماریب ریغیا  زا یماریب ییایباکتر یهاهیاستفاده از سو علاوه بر این 

قرار گرفته است، به  یبررس دقبلًا مور ،ثانوی سمیمتابول شیافزا یزنده برا یهاتوریسیبه عنوان ال ،هاآن یسلول

فرض  .Hypericum perforatum  (Manero et al., 2012)و Glycine max (Algar et al., 2012)عنوان مثال در 

 عوامل دیبه تقل لیهستند که تما توزانیگلوکان و ک یادیز ریشامل مقاد یکروبیم یهاتوریسیاست که ال نیبر ا

شود یم ثانوی سمیشامل متابول یاهیگ یدفاع یهازمیت منجر به فعال شدن مکانیدر نها کهدارند.  زا یماریب

(Biswas et al., 2016) .یهادر کشت نیوزژنید دیبر تول یمثبت راتی، تأثزنده یهاتوریسیال ،یبه طور کل 

-ژن انیمنجر به ب E. coli به عنوان مثال باکتری .نشان دادند ،S. cerevisiae یبه استثنا ،H. isora ونیسوسپانس

 ژهیبه و ،یدیاستروئ هاینیساپوژن وسنتزیظاهراً ب نیبنابرا .(Shaikh et al., 2020)شد  CASو  HMGR یها

 نانوذرات یبالا هایغلظتها تایید کردند که اما بررسی .شودیم فعال HMGR-CAS ریبا واسطه مس ،نیوزژنید

 یقابل توجه زانیرا به مآن یسلول تیبرده و فعال نیرا از ب باکتری یسلولدرون یدانیاکسیآنت یهاستمیتعادل س

 . (Ouyang et al., 2020) کندیمهار م

   یریگ جهینت .4 
و همچنین تیمار بالک  سودوموناس پوتیدا،باکتری که  تایید کرد در تیمارهای مختلف دیوزژنین بررسی محتوی

NPs2TiO و 54نانوذرات با غلظت ، باکتری به تنهایی یا به همراه تیمار بالک. شد نیوزژنیمقدار د شیباعث افزا

 بیشترین تاثیر شدند. اهیدر گ نیوزژنید محتوی شیافزا هر یک به تنهایی باعث ،بالک تیمار و گرم بر لیتر میلی155

یا 54 نانوذرات با غلظتمیلی گرم بر لیتر داشت. اما 515با غلظت  2TiOبر محتوای دیوزژنین گیاه را نانوذرات 

  .ندتاثیر معنی داری بر کاهش دیوزژنین داشت باکتری سودوموناسبه همراه  میلی گرم بر لیتر145
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Abstract 

 

Several studies have indicated differences in the responses of plants to TiO2NPs, but little 

attention has been paid to Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). fenugreek is an 

annual plant belonging to the family of Fabaceae, that because of the presence of important 

phytochemicals elements such as diosgenin, has been consideration. this experiment was 

aimed of investigation on application of industrial and biological TiO2 nanoparticles and 

Pseudomonas putida as a biotic elicitor, to diosgenin production in fenugreek, based on 

randomized complete design was carried out with three replicates (R= 3) and ten treated 

groups. after seeds of fenugreek were disinfected, half of seeds were inoculated with 

P.putida grown in the logarithmic phase before sowing, and the other half sowed in plastic 

pots containing autoclaved soil directly. metatitanic acid salt solution was injected into the 

soil in 45days after emergence, and 50, 100and 150mgL-1 concentrations of TiO2NPs, by 

spraying it to leaves of the plant in the afternoon, in 40and 47days after emergence, it was 

given directly to the plant. then, plants were harvested in 57days after emergence and were 

uprooted at flowering stage performed to evaluate the content of diosgenin. in the end of 

experiments, application of P.putida and TiO2NPs each one alone, led to increase the 

Diosgenin content (P≤0.05). the results revealed that application of TiO2NPs treate with 

100mgL1 alone had more effective on Diosgenin content. but the co-application of 

TiO2NPs with 150or 50mgL1, and P.putida had significantly decreased.     
Keywords: Fenugreek, TiO2 nanoparticles, Pseudomonas putida, Diosgenin 

 


