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 چکیده 

گیاهی است علفی و یکساله از خانواده نعناعیان که تقریبا در هر اقلیمی قادر به   .Dracocephalum moldavica L بادرشبو با نام علمی
رویش می باشد. اسانس بادرشبو دارای خاصیت ضد میکروبی و باکتریایی بوده و التیام دهنده زخم و جراحات می باشد و در صنایع داروسازی، 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانو کود آهن روی  آرایشی، بهداشتی، غذایی و عطرسازی کاربردهای فراوانی دارد.
خصوصیات فیزیولوژی گیاه دارویی بادرشبو است . برای این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در 

 ( قرار گرفتند . ppm 0  ،2  ،4  ،6  ،8  ،10کود آهن )شرایط کشت گلدانی انجام شد. گیاه بادرشبو در معرض غلظت های مختلفی از نانو 
.  داشت داری بسیار معنی تمامی صفات مورد مطالعه تاثیر روی آهن کود نانو مختلف های غلظت دهد که می نشان واریانس تجزیه نتایج

و کمترین آن در تیمار شاهد  ppm10تیمار براساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین ها بیشترین میانگین مقدار صفات مورد بررسی در 
(ppm0 مشاهده شد. نتایج نشان داد محلول پاشی سطوح مختلف نانو کود آهن تاثیر مثبت و بسیار معنی داری بر روی مقدار رنگیزه های )

آهن، کربوهیدرات کل، مالون دی آلدهید و همچنین تغییرات فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ داشت  میزان فتوسنتزی برگ، مقدار پروتئین کل،
به طوریکه با افزایش غلظت محلول پاشی در صفات مورد بررسی افزایش چشمگیری مشاهده گشت. به طور کلی کاربرد نانو کود آهن در غلظت 

موثری در افزایش رشد کمی و کیفی گیاه بادرشبو داشت. از اینرو استفاده از نانو کود  مناسب، با بهبود مدیریت تغذیه عناصر ریز مغذی، نقش
 آهن در کشت این گیاه قابل توصیه می باشد.

 گیاه دارویی بادرشبو ، خصوصیات فیزیولوژیکی ، نانو کود آهن کلمات کلیدی :

 
 مقدمه

های فارسی بادرشبی و بادرشبویه، بومی آسیای مرکزی و اهلی شده در و نام  .Dracocephalum moldavica Lگیاه بادرشبو با نام علمی 
( و در مناطق شمال غرب و شمال ایران می روید و تقریبا در هر اقلیمی قادر به رویش است ) امیدبیگی، Abd El-Baky , 2008مرکز و شرق اروپاست )

برگها متقابل،  سانتی متر می رسد. 40تا  15تیره پیوسته گلبرگ است، ارتفاع آن به  ( و زیرLabiateae) (. گیاهی است علفی و یکساله از تیره نعناع1384
)مجنون  این گیاه دارای گل های شهد آور و اندام هوایی اسانس دار است (.Said-Alahi & Abdu, 2009) آبی مایل به بنفش یا سفید است  ،گلها درشت

جداسازی و  GC/MCو  GCترکیب به روش  66(، در این گیاه 1995) و همکاران Venskutionisدر طی گزارشی از  (.1386حسینی و دوازده امامی، 
ی بوده و شناسایی شده است که برای آنها مصارف متعدد دارویی، بهداشتی و صنعتی ذکر شده است. اسانس بادرشبو دارای خاصیت ضد میکروبی و باکتریای

(. ساخت متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی به طور بارزی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. 1376،)بریمانی التیام دهنده زخم و جراحات می باشد
ولیت مراحل فنولوژیک، زمان کاشت، تاریخ برداشت، حاصلخیزی خاک، نوع رقم، انتخاب علف کش های مناسب نقش عمده ای در اعتالی کمی و کیفی متاب

 (.Kim & Lee , 2004) های ثانویه دارد
عنصر کم مصرف در پوسته زمین است اما بیشترین محدودیت را برای تولید محصوالت کشاورزی در خاکهای  ترینبا وجود آنکه آهن فراوان 

از عوامل آهکی مناطق خشک و نیمه خشک سبب شده است. قلیایی بودن، مقادیر زیاد آهک، کمبود ماده آلی، آبیاری سنگین، تراکم خاک و نیز تهویه خاک 
عنصر آهن برای بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی از جماه ساخت  (.Li et al.,2005آهکی است) کمبود آهن قابل دسترس در خاکهای

مقدار کافی کلروفیل، واکنش های اکسایش و کاهش،فتوسنتز، تنفس و سیستم های آنزیمی ضروری است بنابراین گیاهان برای ادامه رشد مناسب خود نیاز به 
 (.Ronaghi et al.2002) آهن دارند
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تا  1ن استفاده از فناوری نانو در کلیه عرصه ها از جمله کشاورزی در حال گسترش است. فرآورده های نانو شامل مخلوطی از ذره هایی با ابعاد بی
(. عرضه کودهای Monica & Cremonini , 2009) نانومتر هستند که می توانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند 100

اد غذایی تهیه شیمیایی به شکل نانو ذرات اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعات موجود بیانگر واکنش متفاوت گونه های مختلف گیاهان به مو
قادر به جذب، انتقال و تجمع مواد نانو در   Cucurbita maxiamaحالیکه گیاه ( در2008) .Zhu et alبرای مثال در مطالعه . شده به شکل نانو می باشد

( نانو کالت آهن در مقایسه 2011) .Peyvandi et alانجام نشد. در مطالعه  Phaseolus limensisبافتهای خود بود، جذب و انتقال این مواد توسط گیاه 
موضوع که خاک اغلب اراضی زراعی و باغی کشور آهکی است و کمبود با شکل معمول آن تاثیر بیشتری بر رشد گیاه ریحان و مرزه نشان داد. با توجه به این 

بل توجهی دارد. از آهن از شایع ترین ناهنجاریهای تغذیه ای گیاهان به ویژه در این نوع خاکها است ارائه راه حل برای تأمین اهن مورد نیاز گیاه اهمیت قا
ذیری زیاد در محیطهای مختلف ممکن است از نظر تغذیه آهن در خاکهای آهکی به عنوان یک آنجاکه نانومواد به دلیل سبک و کوچک بودن ذرات و واکنش پ

یکی آن مطالعه راه حل جایگزین قابل طرح باشد. تاکنون در رابطه با تأثیر تغذیه نانو کود آهن بر رشد گیاه دارویی بادرشبو و بررسی خصوصیات فیزیولوژ
ی و مختلف نانو کود آهن برخصوصیات رشد. لذا، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح سی وجود نداردجامعی صورت نگرفته و اطالعات قابل دستر

 فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو انجام شد.
 

 مواد و روش
موجود در مرکز  در گلخانه پژوهشی دانشگاه شاهد با استفاده از بذور 1393تا تیرماه 1392این آزمایش به صورت گلدانی در طی ماههای اسفند 

ظتهای تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در این آزمایش بذور بادرشبو در معرض غل
آب مقطر در انکوباتور جوانه دار شد ساعت با  48( قرار گرفتند. بذور مورد نظر در پتری دیش به مدت  ppm 0  ،2  ،4  ،6  ،8  ،10) مختلفی از نانو کود آهن

بذر در هر  10ابتدا تعداد  بود. 1:1:1کوکوپیت و ماسه بادی شسته شده به نسبت  سپس به گلدانهای مربوطه منتقل شد. خاک مورد استفاده حاوی پرلیت، و
بوته نگهداری شد. در  5نظور حفظ تراکم مطلوب برگ حقیقی با آب مقطر به صورت مه پاش آبیاری شد و سپس به م 2گلدان کشت گردید و تا مرحله 

تا از آفتاب سوختگی  غروب آفتاب انجام شد مروز شروع شد. محلول پاشی در هنگا 45اعمال غلظتهای معین تیمار نانو کود آهن به مدت  مرحله چهار برگی،
لول به خوبی آغشته شود، ادامه داشت. بعد از طی مدت زمان مورد شود. همچنین محلول پاشی به صورت روزانه تا زمانیکه کل گیاه با محجلوگیری برگها 

 )  bو aنظر، اندازه گیری صفات فیزیولوژیکی مورد نظر انجام شد. از جمله مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگها شامل کلروفیل 
Zhang,1990:Porra,1989)میزان کارتنوئید ،  (Bechoff, 2010:Rodriguez,2004)  ، پروتئین کلمیزان(Anonymous, 2002)آنزیم کاتاالز ، 

(Aebi,1984)، میزان آهن (Gupta , 2000 ) میزان کربوهیدرات کل ،(Irrigoyon ,1992 میزان مالون دی آلدئید ،) (H. Ohkawa, 1997) حاسبه م
انجام   p≤ 0.01ی دانکن در سطح احتمال روش آزمون چند دامنه ابه مقایسه میانگین تیمارها و  SPSSگردید. تجزیه و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزار 

 گرفت.
 

 نتایج و بحث
 رنگیزه های برگ

و کارتنوئید تاثیر بسیار معنی داری   a  ،bنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اعمال غلظتهای مختلف نانو کود آهن روی میزان کلروفیل  
نانو کود آهن به  ppm10در تیمار و کارتنوئید   a  ،bکلروفیل (. براساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین میزان محتوی 1)جدول  داشت 05/0در سطح 

شکل و  2)جدول می باشد mg/g.FW  3.9  ،2.07  ،28.9 (، به ترتیبppm0و کمترین میزان آن در تیمار شاهد ) mg/g.FW  4.9  ،2.7  ،48.4 ترتیب
و کارتنوئید برگهای گیاه   a  ،bبطورکلی نتایج نشان داد محلول پاشی سطوح مختلف نانو کود آهن تأثیر مثبت و بسیارمعنی داری بر میزان کلروفیل  (.1

 .Peyvandi et alنتایج بررسی های  دارویی بادرشبو داشت به طوریکه با افزایش غلظت، در میزان صفات مورد نظر افزایش چشمگیری مشاهده شد.
و کارتنوئید می شود که با نتایج بدست آمده از   a  ،bنشان داد که کاربرد نانو کود آهن در گیاه مرزه و ریحان موجب افزایش در غلظت کلروفیل  (2011)

ه مرزه مشاهده نشد که در گیاه پژوهش های حاضر مطابقت دارد ولی اختالف معنی داری در محتوی کارتنوئید بین تیمار شاهد و تیمارهای اعمال شده در گیا
با توجه به اینکه عنصر آهن در ساختار کلروفیل، نقش مستقیمی ندارد، اما وجود آهن کافی سبب بهبود کلروفیل سازی در  ریحان این اختالف معنی دار شد.

Zayed et al.  (2011 )(. در آزمایش 1378اران ، )ملکوتی و همک گیاه می گردد و وضعیت کلروفیل گیاه می تواند بر میزان قتوسنتز تاثیر گذار باشد
( گزارش کردند 1384) نوری حسینی محلول پاشی عناصر آهن، روی و منگنز سبب افزایش ارتفاع، وزن خشک اندام هوایی و محتوی کلروفیل در برنج گردید.

 مقدار کلروفیل و کاروتنوئید برگ و همچنین ارتفاع گیاه است.محلول پاشی آهن باعث افزایش محصول وش پنبه می شود که این افزایش ناشی از افزایش 
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 فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تاثیر سطوح مختلف نانو کود آهن ویژگیهایتجزیه واریانس   -1جدول 
 منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات

aکلروفیل bمالون دی آلدئید کارتنوئید آهن کاتاالز کربوهیدرات پروتئین کلروفیل 
**0.07  **0.3  **3.05  **73.3  **0.4  **80.1  **40.2  **30.2  تکرار  2 

**0.5  **0.2  **1.5  **226.9  **0.8  **301.8  **177.5  **220.8  غلظت  5 

9.6 0 0.004 0.4 0.001 0.8 0.3  0.4  آزمایشیخطای  10 
 غیر معنی دار   ns%  ، 1بسیار معنی دار در سطح احتمال  **%  ، 5معنی دار در سطح احتمال *

 
اساس آزمون  (. بر Mean±SEمقایسه میانگین ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو پس از اعمال سطوح مختلف تیمار نانو کود آهن )  - 2جدول 

   P ≤ 0.05دانکن در سطح 

aکلروفیل bکارتنوئید    آهن    کاتاالز      کربوهیدرات  پروتئین کلروفیل
  

 نانوکود آهن(ppm)  مالون دی آلدئید

0.06±3.9
b 

0.1±2.07
a 

3.7±7.13
a 

a1.7±41.8 
b0.1±

3.5 
a1.6±29.9 

a1.2±
28.9 

a0.9±24.3 0 

0.05±3.9
a 

0.1±2.1 a 3.7±7.2 a a1.7±42.1 
a0.1±

3.4 
a1.6±30.8 

a1.2±
29.2 

a0.9±24.2 2 

0.06±4.3
d 

0.1±2.3 b 0.4±7.8 b b1.9±48.6 
c0.1±

3.8 

b1.9±
38.06 

b1.5±
36.2 

b1.2±29.9 4 

0.06±4.3
c 

0.1±2.3 c 0.4±7.8 b b1.9±48.3 
d0.1±

3.9 

b2.02±
39.3 

b1.5±
36.7 

b1.2±30.4 6 

0.06±4.5
e 

0.1±2.5 d 0.4±8.3 c 
c2.2±

55.04 

e0.1±
4.3 

c2.5±46.8 
c1.7±

43.1 
c1.5±37.8 8 

0.7±4.9 f 0.1±2.7 e 0.5±8.9 d d2.2±64.8 
f0.1±

4.7 
d2.9±56.3 

d1.9±
48.4 

d1.9±46.4 10 

 یکسان بودن اثرات است ها و حروف مشترک نشان دهنده معنی دار نبودن تفاوت بین میانگین

 
 

 دانکن به روش آزمونبادرشبو و کارتنوئید بعد از اعمال سطوح متفاوت تیمار نانو کود آهن در گیاه دارویی  a  ، bمقایسه میانگین کلروفیل  -1شکل 
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 و آهن کربوهیدرات میزان پروتئین ،
برگهای گیاه  آهن و دراتیکربوه ن،یپروتئنتایج تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد ، اعمال سطوح مختلف غلظت نانو کود آهن روی میزان 

 ن،یپروتئبیشترین میزان که مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد  (.1)جدول  ( داشت05/0داری )در سطح  دارویی بادرشبو تاثیر بسیار معنی
( و به ترتیب ppm0در تیمار شاهد )کمترین میزان  و mg/g 8.9 ، µM/g 64.8  ،mg/100g  56.3 و به ترتیب  ppm10در تیمار  آهن و دراتیکربوه

7.1  ، µM/g 41.8  وmg/100g 29.9 و  2)جدول غلظت در میزان صفات مورد بررسی افزایش چشمگیری مشاهده شدبه طوریکه با افزایش  می باشد
( اعالم کردند محلول پاشی آهن سبب افزایش غلظت آهن در اندام هوایی گندم شد که با نتایج حاصل از این پژوهش 2010) .El-Fouly et al(2شکل

ر برخی آنزیم ها و همچنین نقش موثر آنها در سنتز پروتئین ها ، با مصرف این همسو می باشد.با توجه به نقش ساختاری عناصر ریز مغذی از جمله آهن د
( در 1388، 1384. همتی و ملکی )(Cakmak, 2000) مورد انتظار استافزایش مقاومت گیاهان تحت تنش های محیطی  ،عناصر عالوه بر افزایش عملکرد

و سویا را افزایش داده است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. ارزانی و همکاران  آزمایش های خود گزارش کردند مصرف آهن، پروتئین دانه لوبیا
ی از خود ( اعالم کردند، تغذیه برگی نانو ذرات آهن بر روی گندم و ذرت نشان داد که در هر دو گیاه میزان کربوهیدراتهای محلول تفاوت معنی  دار1391)

 نمی باشد. نشان نداد که با نتایج پژوهش حاضر همسو

 
 به روش آزمون دانکن شبو مقایسه میانگین پروتئین، کربوهیدرات و آهن بعد ازاعمال سطوح متفاوت تیمار نانو کود آهن در گیاه دارویی بادر  -2شکل

 
  میزان کاتاالز و مالون دی آلدئید

سطوح مختلف نانو کود آهن بر میزان آنزیم کاتاالز و میزان مالون دی آلدئید در برگهای گیاه دارویی  داد که نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان
بیشترین میزان آنزیم کاتاالز و میزان مالون دی که (. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد 1)جدول( دارد. 05/0تاثیر معنی دار ) در سطح بادرشبو 

 OD/g.FW.min ( و به ترتیبppm0کمترین میزان در تیمار شاهد ) و µM/gr 46.4 و  OD/g.FW.min 4.7و به ترتیب   ppm10آلدئید در تیمار 
3.5  ،µM/gr  24.3   می باشد و میزان آنزیم کاتاالز و میزان مالون دی آلدئید در گیاهانی که تحت تیمار نانو کود آهن با غلظت بیشتر بودند در مقایسه با

 Peyvandi et.(3شکلو  2و این روند سیر صعودی داشته است)جدول کود آهن با غلظت کمتر بودند بیشتر بوده هاست گیاهانی که تحت تیمار نانوشاهد و 

al. (2011در پژوهش خود بر روی گیاه مرزه عنوان کردند افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نسبت به شاهد مشاهده شده است ولی همین محق ) قین
ضروری اما کم مصرف در اکثر گیاهان می در پژوهشی بر روی گیاه ریحان ، کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان را مشاهده کردند. آهن یکی از عناصر 

(. میزان مالون Blackrishman,2000) تثبیت ازت و فعالیت برخی آنزیم ها نظیر کاتاالز به خوبی مورد بررسی قرار گرفته استدر باشد. تنش این عنصر 
( در بررسی تغذیه برگی نانو ذرات آهن بر پاسخ گندم و ذرت به تنش شوری همخوانی 1391دی آلدئید حاصل از پژوهش حاضر با نتایج ارزانی و همکاران )

به دلیل اثرات سمی آهن در غلظتهای باال میی  نداشت.در پژوهش حاضر افزایش میزان مالون دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسبداسیون لیپید احتماالً
محلول پاشی سطوح مختلف نانو باشدکه با ایجاد رادیکالهای آزاد واکنش پذیر، باعث پراکسیداسیون اسیدهای چرب شده و مالون دی آلدئید افزایش می یابد.

مقدار پروتئین کل، آهن، کربوهیدرات کل، مالون دی آلدهید و همچنین  کود آهن تاثیر مثبت و بسیار معنی داری بر روی مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگ،
ه طور کلی تغییرات فعالیت آنزیم کاتاالز در برگ داشت به طوریکه با افزایش غلظت محلول پاشی در صفات مورد بررسی افزایش چشمگیری مشاهده گشت . ب

عناصر ریز مغذی، نقش موثری در افزایش رشد کمی و کیفی گیاه بادرشبو داشت. از اینرو کاربرد نانو کود آهن در غلظت مناسب، با بهبود مدیریت تغذیه 
ده با فناوری نانو استفاده از نانو کود آهن در کشت این گیاه قابل توصیه می باشد. با توجه به کمبود منابع و تحقیقات محدودی که در زمینه کودهای تهیه ش

 تری در این زمینه توصیه می شود.انجام شده، تحقیقات و بررسی های بیش
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