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تأثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو
زبان اروپایی ()Borago officinalis L.
پریزاد محمودی ،1مهرداد یارنیا ،*1ورهرام رشیدی ،1رضا امیرنیا ،2علیرضا

تارینژاد3

1گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
3گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
تاریخ پذیرش29/6/51:

تاریخ دریافت29/9/92 :

چکیده
به منظور بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و نانو بر عملکررد و اسرانگ گیراه دارویری گر گراو زبران،
آزمایشری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در قالب اسپلیت پالت بر پایهی طرح بلوکهای کام تصادفی در
سه تکرار در سال 22اجرا گردید .سطوح مختلف کود در  11سطح شرام ککودسرولتات آهرن ،نرانو آهرن 11
درصد ،سولتات روی ،نانو روی 21درصد ،اوره ،نانو اوره ،سولتات پترا ،،نانوپترا 23 ،درصرد ،کرود میکررو
کام  ،نانوسوپر میکرو کام و شاهد) و سطوح مختلف روش کاربرد کود در سه سطح شام کمصررف اراکی،
محلولپاشی ،مصرف ااکی+محلول پاشی) در نظر گرفته شدند .نتایج نشران داد کره مصررف کرود اوره باعر
افزایش وزن اشک سرشااه گلدار و ارتتاع بوته نسبت به شاهد گردید .مصرف کود نانو اوره موجب افرزایش
سطح برگ ،شااص برداشت ،اسانگ گ و عملکرد اسانگ نسبت به شاهد گردد .کاربرد اوره و پترا ،در هرر
دو فرم شیمیایی و نانو بیشترین تاثیر افزایشی در سرشااههای گلدار و اسانگ گ را داشتند .کراربرد کرود نرانو
اوره ،مقدار تولید اسانگ گیاه را افزایش داد .با توجه به اثرات مطلوب کودهای نانو نسبت به کودهای شریمیایی
استتاده از این نوع کودها در راستای کشاورزی پایدار گامی موثر اواهد بود.
واژههای کلیدی :اسانگ ،اوره ،دانه ،گ گاو زبان ،نانو کود
مقدمه5

ویژهای براوردار هستند .با توجه به نیراز روز افرزون
به گیاهان دارویری و تریثیر کودهرا برر روی کیتیرت و

از بررین رفررتن حاصررلخیزی ارراک در بسرریاری از
کشورهای درحال توسعه به علت برداشرت و اررو

کمیت آنها ،الزم است که بهترین کودها برای افرزایش

عناصر غذایی با کاشت ارقام اصرالح شرده و مصررف

کارایی شناسایی شروند .محققرین ترالشهرای زیرادی

کودهای شیمیایی یک اطر جدی برای امنیت غرذایی

برای افزایش تولید گیاهان دارویی با استتاده از کودهرا

و محیطی به حساب می آید .افزایش مراده اشرک برا

انجرام داده انرد ک

روشهای به زراعی و به نژادی یکی از اهرداف مرورد

 .)Kumar, 2011نکته حایز اهمیت در مورد این دسته

نظر در تولید گیاهان دارویی میباشد .عناصرر غرذایی

از گیاهان ،سیستر تغذیه ای است که بایرد بررای آنهرا

پرمصرررف و کررر مصرررف در ایررن زمینرره از اهمیررت

فرراهر شرود ک .)Astaraei, 2006در واقر ایرن دسرته

Das et al., 2007; Sharma and

ازگیاهان به منظور تولید مواد مؤثره دارویی نیاز به یرک
سیستر تغذیهای مناسرب شرام انرواع عناصرر غرذایی

*نویسنده مسئولm_yarnia@yahoo.com :
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دارند و با افزایش حاصلخیزی ااک مریتروان کرارایی

 .)Cremonini, 2009نترایج مطالعرات موجرود بیرانگر

Monica and Cremonini,

واکنش متتاوت گونه هرای مختلرف گیاهران بره مرواد

نهرادههرا را افرزایش داد ک

 .)2009مطالعاتی که تراکنون دربراره گیاهران دارویری

غذایی تهیه شده به شک نانو مریباشرد ک

صورت گرفتره نشران مریدهرد کره کراربرد کودهرای

.)2008

شیمیایی باع

Zhu et al.,

بهبود وضعیت رشرد و جرذب عناصرر

 Najafi Vafaو همکاران ک )2112گزارش نمودنرد

در این گیاهران مری شرود ک.)Kumawat et al., 2006

که استتاده از کودهای نانو روی بره شرک معنریداری

 Yadegariک )2110نشررران داد اسرررتتاده از کودهرررای

وزن تر گ در گیاه مرزه نسبت بره تیمرار بردون کرود

نیتروژنه بههمراه دیگر ریز مغذیها همانند بور ،وزنتر

افررزایش داد Amirnia .و همکرراران ک )2112گررزارش

گ را در باد رنجبویه بهطور معنیداری افرزایش داد و

نمودند که از بین کودهای نرانو ،تنهرا کرود نرانو آهرن

همچنین بیان کردند ریز مغذیها در سااتار کلروفیر

توانست بطور معنی داری وزن ترر گر زعترران را در

شرکت میکنند و محتروای کلروفیر گیراه را افرزایش

مقایسه با کودهای نانو پتا ،و نانوفستر افزایش دهد.

مرریدهنررد Hassani .و همکرراران ک )2112گررزارش

گزارشهایی مبنی بر تیثیر مثبت مواد غرذایی نرانو برر

نمودند که استتاده از کودهرای شریمیایی آهرن و روی

رشد برای از گیاهان از جمله بادام زمینی

ک Prasad et

معمول نسبت بره گرروه بردون اسرتتاده از کرود تریثیر

 ،)al., 2010نخرود ک )Pandey et al., 2010و اسرتنا

معنیداری بر وزن تر سر شااه گلدار در گیاه دارویری

ک )Yang et al., 2006وجرود دارد .در مطالعره  Zhuو

نعناع فلتلی نداشت .نشران داده شرده اسرت کره نرانو

همکاران ک ،)2112گیاه کدو قادر بره جرذب ،انتقرال و

ذرات بیوسررنتز شررده ی روی برره شررک معنرریداری

تجم مواد نانو در بافتهای اود برود ،در حرالی کره

دادنرد ک Tarafdar et al.,

جذب و انتقال این مواد توسط گیاه لوبیا انجام نشد .از

محتوای کلروفیلی را افزایش

بین گیاهان دارویی ،گ گاو زبان گیاهی است علتری و

.)2014
فنرراوری زیسررتی و فنرراوری اطالعررات در حررال

یکساله که بیشتر به منظور استتادههای درمرانی کشرت

همگرایی به سمت فناوری نرانو بروده و در نهایرت برا

میشود .از گ و برگ ایرن گیراه بره عنروان یرک مراده

همگرایرری ایررن سرره فنرراوری ،مرحلرري توسررعي سررری

معرق ،آرام کننده و تصتیه کننده اون استتاده میشرود

نرروآوریهررای مهررر و تاثیرگررذار از جملرره در بخررش

ک .)Wettasinghe and Shahidi, 2000فناوری نرانو از

کشاورزی شروع اواهد شد .در سال های اایر نحروه

پتانسی عظیمی جهت دستیابی بره کشراورزی پایردار

ی تیثیر تغذیه عناصر مورد نیاز به شک نانو ذرات برر

اصوص راد در کشررورهای در حررال توسررعه برارروردار

رشد و نمو گیاهان مورد توجه قررار گرفتره و نتررایج

است .باتوجه به بهبود کمیت و کیتیت گیاهان دارویری

مثبتری در این رابطه گرزارش شرده اسرت .اسرتتاده از

تحت تیثیر کاربرد کودهرای شریمیایی در ایرن تحقیر

فناوری نانو در کلیه عرصههرا از جملره کشراورزی در

هدف برر آن اسرت ترا برا کراربرد سرطوح مختلرف و

حال گسرترش مری باشرد .فررآوردههرای نرانو شرام

مقایسه ای کودهرای شریمیایی معمرول و نرانو ،میرزان

مخلوطی از ذرههایی برا ابعراد برین  1ترا  111نرانومتر

تاثیرگذاری و تتاوت این دو دسته کود بر عملکرد دانه

هستند که میتوانند اصوصریات فیزیکری و شریمیایی

و اسانگ گ گیاه دارویی گ گاو زبان اروپایی مرورد

مررواد اولیرره اررود را تغییررر دهنررد ک

بررسی قرار گیرد.

Monica and
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مواد و روشها

محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط قرار داشرته و اطرر

ایررن آزمررایش در سررال زراعرری  1322در ایسررتگاه

شوری قاب مالحظهای در سطح االرض ااک وجرود

کشرراورزی دانشررگاه آزاد اسررالمی تبریررز واقرر در 2

نداشت.

کیلومتری تبریز اجرا گردید pH .ااکهرای منطقره در
جدول  :5برای از ویژگیهای فیزیک و شیمیایی ااک مزرعه
عم

آهن

مگ

روی

منگنز

فستر

پتاسیر

بر قاب جذب

)(cm

ppm

Ppm

ppm

ppm

%

ppm

ppm

ppm

ازت ک

1-31

1/23

1/32

1/2

1/12

1/11

32/22

322

2/12

عم های  2تا  3سانتی متری ااک به صورت دستی و

این بررسی در قالب آزمایش اسپلیت پالت بر پایه

با کاشت  2بذر در هر کپه انجام شد.

طرح بلوک های کام تصادفی در  3تکرار اجرا گردید

تعداد ک کرتهای آزمایشی در سال اول متشرک

و تصادفی کرردن مسرتق بررای انتصراب تیمارهرا بره
واحدهای آزمایشی انجام شد .سطوح مختلف کود بره

از  22کرت وهر کرت با ابعادی به طول  2و عرض 3

عنرروان فرراکتور اصررلی در  11سررطح شررام  -1 :کررود

متر با  2ردیف کاشت با فاصله  22سانتیمتر برود .بره

سولتات آهن -2 ،نانو آهرن 11درصرد -3 .سرولتات

منظور آماده سازی زمین جهت کاشت گ گراو زبران،

روی -2 ،نانو روی  21درصد -2 .اوره -0 ،نانو اوره،

در فص بهار عملیات تهیه زمین مح اجرای آزمایش

 -2سولتات پتا -2 ،،نانو پتا 23،درصرد -2 .کرود

شام شخر ،دیسک زنی ،ایجاد جوی و پشته و کررت

میکروکام  -11 ،نانوسوپر میکرو کام کتوصیه کودی

بندی انجام شد .کود پاشی قب از کاشت بره صرورت

برای گیاهان زراعی  2-3کیلوگرم یا  2لیترر در هکترار

شیاری با کود اوره بر مبنرای  121کیلروگرم در هکترار

همراه با آب آبیاری و بره صرورت محلرول پاشری در

برای تمام کرتها و کودهای فستره و پتاسه به مقردار

تمام محصوالت  2در هزار لیتر آب برای تیمارهای ،2

 211کیلوگرم در هکتار انجام گرفرت .البتره در موقر

 2 ،0 ،2و  11مرریباشررد) و  -11عرردم مصرررف کررود

تنک کردن در مرحله ی 3تا  2برگی با در نظر گررفتن

کشاهد) بودند .روش مصرف کرود بره عنروان فراکتور

تراکر مورد نظر یک بوته نگهداری شد .همین طور به

فرعی در  3سطح شام کااک مصرف ،محلول پاشی،

پخش کود سرک اوره نیرز برمبنرای  121کیلروگرم در

ااک مصرف +محلول پاشی) در نظر گرفته شدند .در

هکتار برای تمام کرتها اقدام گردید .آبیاری مزرعه با

این آزمایش از گ گاو زبان با نام انگلیسی  Borageو

توجه به وضعیت رطوبتی ااک و شرایط محیطی هرر

نام علمی  Borago officinalis L.استتاده شرد .برذرها

 2روز یک بار انجام و در طول دورهی رشد به منظور

از شرکت پاکان اصتهان تهیه شد و بذور با فاصرله 12

کنترل علف های هرز وجین دستی اعمرال گردیرد .در

سانتی متری از همدیگر در داغ آب پشته کاشته شدند.

طررول فصرر رشررد یادداشررت برررداریهررا و نمونرره

فاصله کرتهای فرعی از یکدیگر یک اط نکاشت ،و

برداریهای الزم در مورد اندازه گیرری صرتات مرورد

فاصله کرتهای اصلی دو ارط نکاشرت و فاصرلهی

بررسی با حذف اثرات حاشیه انجام گرفت.
با آغاز مرحله گلدهی اقدام به محلولپاشی عناصر

تکرارهای آزمایش  2متر در نظر گرفته شرد .برذور در

گردیررد ،عناصررر سررولتات آهررن و سررولتات روی بررا
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غلظرت  2در هررزار ،سرولتات پتاسرریر و کرود اوره بررا

با کاربرد آزمرون دانکرن در سرطح احتمرال  2درصرد

غلظت  2درصد و کود کام برا غلظرت  2در هرزار و

مقایسه شدند .برای آنالیز دادهها از نررم افرزار  SASو

تمامی کودهای نانو با غلظت  2در هزار مورد مصررف

برای ترسیر شک ها از برنامه  Excelاستتاده شد.

قرار گرفتند .اندازه گیری سطح برگ یکبار ،با انتخراب
بوتههای موجود در  1/2متر طولی ردیرف کاشرت برر

نتایج

اسررا ،نقشرره آزمررایش از هررر کرررت انجررام شررد.

ارتفاع بوته :مقایسره میرانگین اثررات متقابر عوامر

انرردازهگیررری سررطح برررگ هررر بوترره توسررط دسررتگاه

آزمایشی نشان داد باالترین میزان ارتتاع بوته با 02/31

اندازهگیری سطح برگ مدل  AM100انجام شد.

سانتی متر در تیمار ااک مصرف توام با محلول پاشی

با شروع مرحله گلدهی از هر کرت  2بوته جهرت

کود اوره و کمترین ارتتاع بوته برا اارتالف معنری دار

اسانگگیری برداشت گردید .با شروع مرحله گلدهی

معادل  22/23سانتیمتر در تیمار شاهد مشاهده گردید

از هرر کرررت  2بوترره جهررت اسررانگگیررری برداشررت

که نشان از ااتالف  33درصردی برین ایرن دو تیمرار

گردید .برای اسانگ گیری  21گرم نمونره از سرشااه

است کشک  .)1اگرچه کاربرد کود اوره باع

افزایش

گلررردار اشرر رک استتاده شد .اسانگ گیری به روش

ارتتاع بوته در مقایسه با عدم کاربرد آن شده امرا برین

تقطیر برا آب مقطرر و توسط دستگاه کلونجر به مدت

نوع کود اوره کاوره معمولی و نانو) تتاوت معنریداری

دو ساعت انجام گردیر رد .اسانگ به دست آمر رده بر را

مشرراهده نشررد .مصرررف کودهررای نررانو آهررن کارراک

اسرتتاده از سولتات سردیر آبگیرری شرد.

مصرف و مصرف توام ااک مصرف و محلول پاشری)

پگ از رسیدگی بذر محصول اقدام به اندازه گیری

ااتالف معنی دار نسبت به کود شیمیایی آهن و سرایر

تعداد بذر در بوته ،ارتتاع بوته ،سطح برگ ،وزن ترر و

کودهرا ایجراد کردنرد .همینطرور بررسریهرا نشران از

اشک یک سوم اندام هوایی گیاه و شااص برداشرت

تاثیرگذاری معنی دار محلول پاشری نرانو روی نسربت

گردید.

به شاهد داشت.

دادههررای جم ر آوری شررده بررا اسررتتاده از روش
تجزیه واریانگ مورد ارزیابی قرار گرفتند .میرانگینهرا
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اثرات متقاب سطوح مختلرف نروع مصررف و اثرر

مصرف روی موجب افرزایش  23درصردی ،مصررف

اصلی سطوح کود بر سطح برگ بوته گ گاو زبان در

کود کام به صورت ااک مصررف و محلرول پاشری،

سررطح احتمررال  1درصررد معنرریدار بررود کجرردول .)2

بهترتیب موجب افزایش  01درصدی و  31درصردی،

باالترین میزان سطح برگ با  1210/1سانتیمترر مربر

مصرف توام پتا ،و نانو پتا ،به فرم محلرول پاشری،

با مصرف ااکی توام با محلول پاشری کرود نرانو اوره

بهترتیب موجب افزایش  32درصدی و  21درصدی و

مشاهده شد ،با این حال محلول پاشری کرود اوره نیرز

مصرف توام نانوآهن و مصرف توام نانو اوره بهترتیب

تیثیر مشرابهی برر ایرن فراسرنجه داشرت .کشرک .)2

 02و  22درصدی افزایش میزان سطح برگ نسبت بره

کاربرد کودهای روی به صورت ااک مصرف موجب

گروه شاهد شده است کشک .)2

افزایش  02درصدی و محلرول پاشری تروام برا اراک
جدول  :9تجزیه واریانگ صتات مورد اندازهگیری در گیاه گاو زبان اروپایی
A
مصرف کود

تکرار
درجه آزادی

B
مصرف کود

Ea

A×B
اثر متقاب

ضریب

Eb

تغییرات ک)%

2

11

21

2

21

22

**12/12

**1/132

**1/21

1/132 ns

1/112 ns

1/130

11/22

ارتتاع بوته

**2322/20

122/22 ns

**123/21

2/12 ns

**22/12

11/312

2/02

تعداد دانه در بوته

*22222/21

*22110/21

*12223/32

2221/22ns

**22/22

**13/21

*12/22

**22/22

2/23

**232222/3

02121/2ns

212302/2ns

**311232/1

121131/2

**32/22

**10/12

2/22

ns

1/12

ns

1/11

1/12

ns

1/12

ns

1/21

1/22

ns

1/11

**0/20

1/33

وزن اشک سرشااه گلدار

ns

تعداد شااه

1/22

122210/2ns

سطح برگ

ns

وزن اشک برگ

**22/23

13/22

ns

2/12

درصد اسانگ

ns

1/10

**2/22

1/22

عملکرد اسانگ

**02/23

**22/22

**2/32

شااص برداشت

ns

**0/13

**1/21

2/22

ns

2211/21

32/22

2222/20

12/22
32/20
13/21
12/21
21/23
12/13

*، nsو** به ترتیب بیانگر عدم ااتالف معنیدار ،معنیدار درسطح  2و  1درصد میباشد.
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وزن خشک برگ :تجزیه واریانگ داده های حاص از

و نوع مصرف کود اثر معنیداری داشته است کجردول

وزن اشک برگ مشخص کرد که اثر متقاب نوع کرود

 .)2نتایج مقایسه میانگینها بیانگر آن بود که بیشرترین
55

تأثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو...

وزن اشک برگ برا میرانگین  20/12گررم بره تیمرار

کشک  .)3نتایج نشان داد که محلول پاشی+اسرتتادهی

محلول پاشی نانو اوره ااتصاص داشت که اعمال این

ااکی کرود نرانو اوره تریثیر معنریداری برر روی وزن

تیمار نسبت به اعمال سایر تیمارهای کودی منجرر بره

اشک برگ و وزن اشک اندامهرای هروایی داشرت،

ایجاد ااتالف معنیدار شد .کمترین وزن اشک برگ

بطوریکه استتاده ی توام ااکی و محلرول پاشری کرود

نیز با میانگین  2/22گرم در تیمار ااک مصررف نرانو

نانو اوره بطور معنیداری وزن اشک برگ را افرزایش

روی مشاهده گردید که موجب  02/2درصرد کراهش

داد.

معنیدار نسبت به تیمار محلول پاشی نانو اوره گردیرد

شکل  :3اثرات نوع کود مصرفی و روش مصرف آنها بر وزن اشک برگ بوته گاوزبان

وزن خشک شاخه بوته :اثرات متقابر دو فراکتور برر

مختلف مصرف نانو آهن و نرانو اوره باعر

روی ایررن صررتت معنرری دار بررود کجرردول  .)2نتررایج

وزن اشک شااههای گ گاو زبران نسربت بره عردم

حاص از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مصررف

مصرف کود گردید .این امر نشران دهنرده تاثیرپرذیری

توام ااکی و محلول پاشی روی ،محلول پاشی پتاسیر

تولید شااه در ایرن گیراه از مصررف کرود مریباشرد

و نانوپتاسیر ،مصرف ااکی آهن و اوره و روش هرای

کشک .)2

خاک مصرف
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f-h
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f-h
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وزن خشک سرشاخه گلدار در بوته :نترایج آزمرایش

نسبت به مصرف کودهای نانو روی؛ کود کام ؛ و کود

نشان داد کره براالترین میرزان وزن اشرک سرشرااه

نانوی کام ایجاد کند .کمترین وزن اشک سرشرااه

گلدار با  2/21گرم در تیمار مصرف کود اوره مشاهده

گلدار با  2/22گرم در تیمرار شراهد مشراهده گردیرد

شررد .مصرررف اوره توانسررت ااررتالف معنرریداری را

کجدول .)3

جدول  :3مقایسه میانگین سطوح مختلف کاربرد کود برای صتات مورد مطالعه
فاکتور

A

کنوع کود)
روی

عملکرد اسانگ
de

3/22

mg/g

درصد اسانگ کدرصد)
d

1/12

تعداد دانه در بوته
abc

232/1

وزن اشک سرشااه
گلدار کگرم)
abc

3/0

نانوروی

0/21 bcd

1/21 cd

222/2 abc

3/22 bcd

کود کام

2/2 bc

2/22 bc

123/1 bc

3/30 bcd

نانو میکرو کام

2/00 ab

2/2 ab

122/2 bc

3/11 cd

ab

202/0

abc

abc

221/3

abc

203/2

پتا،

cde

2/32

نانو پتا،

ab

2/21

آهن

cde

2/20

cd

1/22

ab

2/02

cd

1/20

3/2

abc

3/20

abcd

3/21

نانو آهن

0/33 bcd

1/00 cd

322/0 a

3/22 ab

اوره

0/2 bcd

1/22 cd

202/2 ab

2/2 a

نانواوره
شاهد

a
e

11/20
3/12

a

3/10

d

1/12

abc

211/12

abcd

c

d

132

3/2

2/22

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون و برای هر عام مطاب آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد ااتالف معنیدار ندارند.

تعداد دانه در بوته :نتایج حاص از تجزیره واریرانگ

 2/22درصررد برره تیمررار محلررول پاشرری کررود نررانو

داده ها نشان داد که اثرات نوع کود مصرفی برر تعرداد

میکروکام ااتصاص داشت .مصرف اراکی تروام برا

دانه اثر معنیداری داشت کجدول  .)2مقایسه میرانگین

محلول پاشی کودنانو اوره توانسرت موجرب افرزایش

سطوح مختلف نشان داد که کود نانو آهن برا میرانگین

معنرریدار  12درصرردی شررااص برداشررت نسرربت برره

 322/22عدد بیشترین تعداد دانه و تیمار عدم مصرف

مصرف محلول پاشی کود نانو میکرروی کامر گرردد.

کود با میانگین  132/11عدد دارای کمترین تعداد دانه

نتایج بررسیها نشان داد کره برین تیمارهرای مصررف

بودند .کجدول .)2

ااکی توام با محلول پاشری نرانو اوره ،محلرول پاشری

شاخص برداشت دانه :نتایج تجزیه واریانگ نشان داد

نررانو اوره ،ارراک مصرررف نررانو میکروکام ر و ارراک

اثرات متقاب دو فاکتور بر روی این صرتت معنری دار

مصرف اوره ااتالف معنیداری وجود نداشت کشرک

بود کجدول  .)2بیشترین شااص برداشرت برا 11/12

 .)2افزایش در شااص برداشت می توانرد مررتبط بره

درصد مربوط به تیمار مصرف ااکی توام برا محلرول

افزایش رشد رویشی باشد.

پاشی کود نانو اوره و کمتررین شرااص برداشرت برا

010
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درصد اسانس :نتایج مقایسه میانگین اثرات نروع کرود

توام با محلول پاشی کود اوره و کمترین ارتتاع بوتره در

کاربردی بر درصد اسانگ نشان داد کره مصررف نرانو

تیمار شاهد مشاهده گردید .مصرف کودهای نرانو آهرن

اوره با میانگین  1/310درصد بیشترین محتوای اسانگ

کااک مصرف و مصرف توام ااک مصررف و محلرول

در مقایسه با تیمار شاهد با  1/112درصد تولیرد کررد.

پاشی) ااتالف معنی دار نسبت به کود شیمیایی آهرن و

در این بررسری مصررف نانوپترا ،و کرود کامر نیرز

سایر کودها ایجاد کردند .گزارش شده است که اسرتتاده

توانستند محتوای اسانگ گ گراو زبران را نسربت بره

از نانو کودهای اوره ،آهن و روی به منظور کنترل دقیر

عدم مصرف کود به صورت معنی دار افرزایش دهنرد.

آزاد سررازی عناصررر غررذایی در گیرراه گ ر گرراو زبرران

میزان افزایش محتوای اسانگ با کاربرد این کودهرا بره

جایگزین مناسبتری نسبت به کودهرای شریمیایی اسرت

ترتیب  22/2و  23/3درصد بود کجدول .)3

ک ،)Nahed and Balba, 2007در مطالعرررهای روی

عملکرد اساانس :نترایج حاصر از تجزیره واریرانگ

سداب ،کاربرد آهن؛ روی و منگنز در سرطوح مختلرف

دادهها نشان داد که سطوح مختلف نوع کرود مصررفی

 21و  22روز بعد از کاشت ارتتاع گیاه را به طور قابر

بر عملکرد اسانگ گ گاو زبان اثر معنریداری داشرته

مالحظهای نسبت به شاهد افزایش داد ک

است کجدول  .)2کاربرد کود نرانوی اوره برا میرانگین

 .)2003نتایج مطالعات پراساد و همکراران ،ک

 11/20کمیلی گرم بر بوته) بیشترین عملکرد اسانگ و

 ،)al., 2010روی گیاه سیاه دانه حراکی از آن اسرت کره

تیمار شاهد با میانگین  3/12کمیلی گرم بر بوته) دارای

کاربرد کودهای آهن و اوره ،ارتتاع گیاه را از طری اثرر

کمترین عملکررد اسرانگ بودنرد کجردول  .)3کراربرد

آنها در تقویت تقسیر سلولی و توسعه سرلول افرزایش

نانوروی ،کود کام  ،نانو کام  ،نانوپتا ،،نانو آهرن و

داد .همچنین دیگر مطالعات نشان داده اند کره مصررف

اوره نیررز افررزایش معنرریدار برره ترتیررب ،22/2 ،12/22

نیتروژن ،باع

افرزایش رشرد عمرومی گیراه مری شرود

 21/2 ،00/1 ،03/2و  23/2درصدی نسربت بره عردم

ک Janmohammadi .)Patel et al., 2006و همکرراران

مصرف کود بر عملکرد اسانگ این گیاه نشان دادند.

ک )2113نشان دادند کره اسرتتاده از کودهرای نیترروژن،

Naguib et al.,
Prasad et

فستر و پتاسیر تیثیر معنیداری بر ارتتاع گیاه براد رشربو

بحث

در دو منطقرره پیرانشررهر و مراغرره نداشررت Hassani .و

باالترین میزان ارتتاع بوته در تیمار ااک مصرف

همکاران ک )2112در مطالعرهای برر روی نعنراع فلتلری
011
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نشان داد که کودهای آهن ،نانو آهرن ،روی ،نرانو روی،

فاکتورهای حیاتی بره منظرور کراهش معآر آلرودگی

پتا ،و نانو پتا ،بطور معنریداری ارتتراع بوتره را در

محیط زیست است .بزرگی سرطح بررگ ضرمن اینکره

گیاه نعناع فلتلی نسبت به تیمار شراهد افرزایش دادنرد.

بهطور ژنتیکی کنتررل مریشرود بره نیترروژن بررگ نیرز

آنها نشان دادند که کود آهن نسبت به دیگر کودها تیثیر

بسررتگی دارد لررذا تررامین نیتررروژن در مراح ر مختلررف

بیشتری بر روی ارتتاع بوته داشت .این محققین معتقرد

بخصوص بعرد از گر دهری تراثیر بسرزایی در ترداوم

بودنررد کرره کودهررای شرریمیایی معمررول و نررانو عررالوه

فعالیت سطح برگ دارد .از طرفی نیتروژن در توسرعه و

برتحریک رشد ،فعالیت متابولیکی را در گیاهان دارویری

تقسیر سلولهای جدید نقش دارد و از طریر افرزایش

تغییررر مرریدهنررد Najafi Vafa .و همکرراران ک)2112

تعداد و سطح برگ و فراهر نمودن زمینه مناسرب بررای

گزارش نمودند کره اسرتتاده از کودهرای نرانو روی در

دریافت انرژی نورانی اورشید و نیز شرکت در سااتار

سطوح باالتر به شک محلول پاشری شرک معنریداری

کلروفیرر و آنررزیرهررای درگیررر در متابولیسررر کررربن

ارتتاع بوته را در گیاه مرزه نسبت به تیمرار بردون کرود

فتوسنتزی ،موجب افزایش بازده فتوسنتزی شده و نقش

افزایش داد Mohamadipoor .و همکاران ک )2113بیران

کلیردی در افرزایش میرزان اسرانگ دارد ک

نمودند که استتاده از کودهای آهن سولتات و نانو آهرن

.)2015

Briat et al.,

ااتالف معنیداری بررای صرتت ارتتراع بوتره در گیراه

 Janmohammadiو همکاران ک )2113نشران دادنرد

اسپاتی فیلوم نداشتند .همانگونه که از نمودار پیداسرت،

که استتاده از کودهای نیتروژنره ،فسرتر و پتاسریر تریثیر

تیمار اوره در استتاده ی توام نیز تریثیر زیرادی برر روی

معنیداری بر روی وزن اشک برگ در گیاه براد رشربو

ارتتاع بوته داشت .در مطالعهای El Gendy ،و همکاران

در دو منطقرره پیرانشررهر و مراغرره نداشررت Hassani .و

ک )2113گزارش نمودند که استتاده از کودهای نیتروژنه

همکاران ک )2112نیز نشان دادند کره کودهرای معمرول

بهمراه کودهای زیسرتی ارتتراع بوتره را در گیراه گروار

شیمیایی و نانو توانستند بهطور معنیداری وزن اشرک

افزایش دادند ،این محققرین معتقرد بودنرد کره افرزایش

برگ را در گیاه نعناع فلتلی افرزایش دهنرد و بیشرترین

ارتتاع بدلی افزایش نیتروژن در ریشه می باشرد کره از

تیثیر مربوط به تیمار پتا ،برود .در مطالعراتی برر روی

طریرر اثرررات سینرژیسررتی بررا میکروارگانیسرررهررا

نانو روی Najafi Vafa ،و همکاران ک )2112بیان کردند

فعالیررتهررای فیزیولرروژیکی و متررابولیکی را در گیاهرران

که با افزایش سطوح محلول پاشی کود نرانو روی ،وزن

افزایش میدهد .آنها بیان کردنرد کره ایرن افرزایش اثرر

اشک برگ در گیاه مرزه افزایش یافرت .ایرن محققرین

القرای براری ترشرحات هورمرونی

بیان نمودند که ریزمغذیها هماننرد روی در متابولیسرر

همانند اکسرین و سریتوکینین شرود کره ارتتراع بوتره را

پروتئینها شرکت میکنند و از این طری می تواننرد برر

افزایش میدهد.

روی صتات رویشی اثرر داشرته باشرند .امرا در مطالعره

ممکن است باعر

مصرف کودهای نانو اوره توانست بره شرک معنری

حاضر کودهای نرانو اوره بیشرترین تریثیر را در طری دو

سطح برگ را افزایش دهد .به نظر میرسد مصررف کرود

سال داشتند El Gendy ،و همکاران ک )2113بیان کردند

نانو اوره به دلی تجزیهی کندتر به آرامی در ااک و در

که بکارگیری کودهای اوره بهصورت استتاده در اراک

گیاه آزاد شده و موجب افزایش سطح برگ و در نتیجره

بههمراه کودهای زیستی بره شرک معنریداری صرتات

فعالیت فتوسنتزی گیاه شرده اسرت ک Kottegoda et al.,

رویشی را مرکبات افزایش دادنرد El .ایرن افرزایش در

 .)2011دست یابی به کرارایی براالتر نیترروژن یکری از

وزن اشک در گروه نانو اوره را میتوان اینگونه توجیه
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نمود که نیتروژن در فرآینردهای سروات و سراز گیراه

استتاده از آنها موثرتر از کراربرد نروع شریمیایی مرسروم

نقش دارد و با افزایش در میزان تجم مراده اشرک در

باشد ک.)Kottegoda et al., 2011

اندامهای گیاهی مانند برگ ،سبب افزایش وزن اشرک

آهن از طری افرزایش فعالیرت فتوسرنتزی و تولیرد

برگ شده است .اما اینکه از لحاظ عددی کارایی تیمرار

مواد پروتئینی و کربوهیدراتها در گیاه ،سربب افرزایش

نانو اوره نسبت به اوره بهترر بروده اسرت ،ایرن ممکرن

وزن دانه میشرود .عنصر آهن تیثیر بیشتری در افرزایش

است بدلی نقش در فرآیند جذب باشد.

وزن دانه دارد کره برهدلیر نقش آن در تشرکی دانره و

نیتروژن از طری درگیری در فرآیندهای سروات و

افزایش وزن دانه از طری تیثیر برر فرآینرد رشد زایشری

ساز گیاه ممکن است وزن اشک شااه را بهبرود دهرد

و کمک به ماده سازی و تولید کربوهیدرات و پرروتئین

ک .)El Gendy et al., 2013در مطالعره Mohamadipoor

دانه میباشد ک .)Yilmaz et al., 1997مصررف پترا ،و

و همکاران ک )2113گزارش کردند که اسرتتاده از روش

اوره نیز تعداد دانه در بوته را نسربت بره عردم مصررف

مصرف ااکی و محلرول پاشری کرود نرانو آهرن تریثیر

کررود افررزایش داد کجرردول  Ghavami .)3و همکرراران

معنیداری بر وزن اشک سرشااه گلدار اسپاتی فیلروم

ک )2112گزارش کردنرد محلررول پاشرری عناصرر ریرز

نداشت ولی استتاده از نانو کودها به شرک معنریداری

مغذی بر روی گیراه گلرنرگ باعر

افرزایش معنری دار

وزن اشک سرشااه ی گلردار را نسربت بره کودهرای

تعرداد دانره در بوترره در مقایسرره بررا تیمررار شرراهد

آهن سولتات افزایش داد .در رابطه با تیثیرگذاری کرود

گردید و بیشترین تعداد دانه در بوته به تیمار ترکیبی بُرر

آهن نانو بر گیاهان اظهار شده که افرزایش غلظرت کرود

و آهرن تعلر داشت Moradi .و همکاران ک )2112نیز

نانو آهن توانست با بهبرود وزن بررگ ،وزن انردامهرای

بیان نمودند که کربوهیدرات و نیتروژن ذایرره شرده در

هوایی و همچنین وزن اشک غالفهرا ،عملکررد دانره

طول دوره گ دهی تعیینکننده میزان دانهبنردی بروده و

سویا را به طور معنی داری افزایش دهد .همچنین اظهرار

کمبرررود نیترررروژن وزن دانررره را از طریررر کررراهش

افزایش  32تا 22

فتوآسیمیالتها کاهش مریدهرد .امرا اینکره اسرتتاده از

درصدی عملکرد بادام زمینی در ااکهای آهکری شرد

کودهای اوره چرا نتوانستند بهبرودی نسربت بره شراهد

ک El Gendy .)Patel et al., 2006و همکراران ک)2113

ایجاد کنند ،سازوکار آن مشخص نیست.

شده که محلول پاشی برگی آهن باع

بیان کردند که بکارگیری کودهای اوره بصورت اسرتتاده

کودهای نانو اوره تیثیر معنیداری برر روی افرزایش

در ااک به همراه کودهای زیستی به شرک معنریداری

شررااص برداشررت داش رتند .کودهررای نررانو اوره ترریثیر

صررتات رویشرری  Cymbopogon citratusرا افررزایش

معنیداری بر برای صرتات رویشری گیراه داشرتند کره

دادند.

بهنوعی تییید کننده یافترههرای شرااص برداشرت دانره

مصرف کود اوره موجب افزایش  20درصردی وزن

میباشد .استتاده از کودهرای نیترروژن-فسرتره-پتاسریر

اشک سرشااه گلدار نسبت به شاهد گردید ولی برین

نسبت بره گرروه شراهد تریثیر معنریداری برر شرااص

مصرررف کررود اوره و نررانوی اوره ااررتالف معنرریداری

برداشت باد رشربو در دو منطقره ی مراغره و پیرانشرهر

مشاهده نشد .به نظر میرسد بهدلیر برارورداری نرانو

نداشررت ک. )Janmohammad et al., 2013صررتایی و

کودها از نسبت سطح به حجر باال و داشتن مزیتهرای

همکراران ک )Safaei et al., 2014نیرز بیران نمودنرد کره

زیسرت محیطرری و تخریرب کمتررر منراب آب و ارراک،

استتاده از کودهای نانو توانست شااص برداشت را در

011

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،15پاییز  / 5931صفحات31-501 :

زیره ی سیاه نسبت به گروه شراهد افرزایش دهرد ،ایرن

افزایش سطح برگ ،فرایند فتوسرنتز زیراد شرده و پریش

محققین افزایش در شااص برداشت را به افزایش رشد

ماده الزم برای تیمین انرژی و سرنتز ترکیربهرای مرؤثر

رویشی نسبت دادهاند.

اسانگ فراهر می شرود .پتاسریر و عناصرر ریزمغرذی از

کودهای نانو اوره نانوپتا ،و کرود کامر توانسرتند

طریر نقرشهرای الیگودینرامیکی ارود برا شررکت در

محتوای اسانگ گ گاو زبان را نسبت به عدم مصررف

فرایندهای انتقال انرژی ،فعال نمودن کینازهرا و شررکت

کود به صورت معنیدار افزایش دهند .به کارگیری نرانو

در جرذب اسرمزی موجرب بهبرودی اثرر نیترروژن برر

کودها گیاه را قادر به جذب بیشرتر میرزان مرواد غرذایی

فتوسنتز میشروند .افرزایش میرزان عملکررد اسرانگ در

کرده و ااصیت نانویی کودهرا منجرر بره افرزایش دوره

کاربرد کود در ریحان ،شوید ،انیسون و بابونه آلمانی نیرز

اسرتتاده از کرود در گیراه شرده اسرت ک Pandey et al.,

گزارش شده اسرت ک Biesiada .)Golcz et al., 2006و

 .)2010نیتروژن در توسعه و تقسیر سرلولهرای جدیرد

همکاران ک )2112گزارش کردند کره افرزایش نیترروژن

حاوی اسانگ و بیوسنتز اسانگ و مواد مؤثره در گیاهران

سبب افزایش اسانگ و میزان فنولها شد .اما مطالعراتی

دارویی نقش مهمی ایترا مریکنرد .برا توجره بره اینکره

نیز وجود دارد که ارتباط معکوسی بین درصد اسانگ و

اسانگها ترکیباتی از نوع ترپنوئیدها بوده که واحردهای

میزان نیتروژن را گزارش کردهاند کره در اثرر اسرتتاده از

سازنده آنها ایزوترپنوئیرد هسرتند و بررای تشرکی نیراز

کودهای نیتروژن دار درصرد اسرانگ کراهش مری یابرد

بره  NADPHو  ATPدارنرد ،حآرور عناصرری ماننرد

ک ،)Lucy et al., 2004این ااتالفات میتواند بدلی نوع

نیتروژن برای تشکی این ترکیبات الزم بوده و کودهرای

گیاه زراعی مورد مطالعه باشد.

نیتروژنه موجب افزایش درصد اسرانگ مریشرود .ایرن
عناصر عالوه برر تریثیر در فتوسرنتز و ترنتگ ،در تولیرد

نتیجهگیری نهایی

اسکلت کربنری کپیرروات) الزم جهرت بیوسرنتز نقرش

این مطالعه به منظور بررسی اثرر مصررف کودهرای

اساسرری دارنررد ک Miguel .)Sell, 2003و همکرراران

شیمیایی و نانو بر عملکرد و اسانگ گیراه دارویری گر

ک )2112گررزارش کردنررد کرره سررطوح متترراوتی از ریررز

گاو زبان انجرام شرد .مصررف کرود نرانو اوره موجرب

مغذیها روی میزان اسانگ گیاه تراون اثرر گذاشرته و

افزایش سطح برگ ،شااص برداشرت ،درصرد اسرانگ

موجب افزایش کیتیت اسانگ شرده اسرتFhatuwani .

گ و عملکرد اسرانگ نسربت بره تیمرار شراهد شرد.

ک )2112افررزایش در تولیررد اسررانگ توسررط کودهررای

استتاده از کود نانو آهن بطرور معنریداری وزن اشرک

نیتروژنه را به افزایش در تولید فنول نسبت داده اند ،کره

شااه ،تعداد دانه در بوته و وزن اشک را افرزایش داد.

با افزایش سرطوح کودهرای اوره میرزان فنرول افرزایش

همچنین استتاده از اوره و پتا ،در هر دو فرم شیمیایی

یافت و درصد تولید اسانگ تیز افزایش یافت.

و نانو بیشترین تاثیر افزایشی در سرشااههرای گلردار و

کودهای نانو اوره ،نانوروی ،کود کام  ،نرانو کامر ،

اسررانگ گر را داشررت .بررا توجرره برره اثرررات مطلرروب

نانوپتررا ،،نررانو آهررن و اوره سرربب افررزایش معنرریدار

کودهای نانو نسبت به کودهای شیمیایی استتاده از ایرن

عملکرد اسانگ شدند .تحقیقات نشران داده اسرت کره

نوع کودها در راستای اهداف کشاورزی پایدار و حترظ

دی اکسیدکربن و گلوکز به عنوان پیش مراده مناسرب در

محیط زیست گامی موثر اواهد بود.

سنتز اسانگ و بهویرژه مونروترپنهرا مطررح هسرتند .برا
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