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 چکیده

سمیت بور در  وه کمبود آستان جایی که حد فاصلزیتون براي رشد، نیاز به میزان باالیی عنصر غذایی بور دارد و از آن
ده و نحوه ستفاده شبور ا باشد، میزان و نوع کودخاك براي گیاهان نسبت به تمام عناصرغذایی ضروري دیگر کمتر می

فزایش اختلف بر نابع مممنظور بررسی اثر به دقت براي محصوالت مختلف تنظیم و انتخاب شود. به  کاربرد آن باید
یمار منبع تجرا شد. اکرار غلظت بور در گیاه زیتون، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در شش ت

ر داري بنیاد که منبع بور تاثیر معبود. نتایج نشان د) بور از منبع نانو) 2) بور از منبع اسیدبوریک و 1بور (در دو سطح 
ود و کود معمولی ک). متوسط بور جذب شده در تیمار نانو p≤0.01میزان بور جذب شده توسط گیاه زیتون داشت (

 درصد افزایش داشت.  5/11و  97/16نسبت به شاهد به ترتیب معادل 

 غلظت، نانوکود، کود معمولی، زیتون: کلمات کلیدي

 قدمهم

کند و کشت آن در هاي مالیم رشد میاي با آب و هوایی معتدل و زمستانزیتون گیاهی است که در نواحی مدیترانه
). زیتون درختی است همیشه سبز با عمر طوالنی که از میوه آن براي تولید روغن و یا به 1ایران رو به افزایش است (
دهی به هاي انجام شده زیتون هم براي رشد و هم براي میو ه). براساس پژوهش2شود (صورت کنسرو استفاده می

بور یک عنصر  ).3مقادیر باالیی از بور نیاز دارد و نسبت به هلو، سیب، آلو و زردآلو مقاومت بیشتري به افزایش بور دارد (
نوکلئیک لیسم اسیدهايباشد. نقش بور در گیاه در فرآیندهایی مثل متابوها و حیوانات میضروري براي گیاهان، انسان

ها وحیوانات بور با وظایف مقاومتی موجود زنده مرتبط است ). در انسان4تقسیم سلولی، بیوسنتز و انتقال قند می باشد (
تواند ). فقدان بور می6گذارد (بندي و وظایف سیستم عصبی مرکزي اثر می). بور همچنین روي متابولیسم استخوان5(

) و باعث راندمان جذب پایین عناصري همچون کلسیم، منیزیم و 7داران گردد (جنین در مهرهسبب ناهنجاري در رشد 
داشتن دهد که غلظت فیزیولوژیکی بور سبب کاهش نیاز به انسولین جهت نگه). مطالعاتی نشان می8شود (فسفر می

که میزان بور کمی ک است، زمانی). هرچند که دامنه غلظتی کمبود و سمیت بور بسیار نزدی9شود (گلوکز پالسما می
شود از کمبود بور در حد بور ایجاد می از شود، و سمیتی که به علت میزان بیشباال است براي موجود زنده خطرناك می

عروقی، شریانی، تولید مثل  -تواند به مشکالتی در سیستم عصبی، قلبیاثرات مضر بور می تر است.زیست متداولمحیط
ها و خطر باال آسیب شناسی تولد عالوه، آن باعث تغییر در ترکیب خون، ایجاد عقب ماندگی بچه. به)10منجر شود (

). با توجه به اهمیت عنصر بور در انسان و نیاز جامعه انسانی به ارتقاء علوم پزشکی و بهداشتی، علوم 11شود (می
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مطالعه با هدف بررسی اثر استفاده از منابع  کشاورزي در پی افزایش کمیت و کیفیت گیاهان دارویی می باشد، این
 نانو اسیدبوریک) بر غلظت بور در گیاه زیتون صورت پذیرفت. -مختلف بور ( اسیدبوریک

 

 سنتز نانو بوریک اسید -1

ر این اساس مقدار ب). 13و12بی با استفاده از روش سنتز کاهش تهیه شد (آمس در محیط  -نانوساختارهاي اسیدبوریک
اده شده و براي نزدیک گراد حرارت ددرجه سانتی 80به یک لیتر آب دوبار تقطیرشده اضافه و تا  4CuSOگرم  496/0

یتر لمیلی 5/1ده شد. زآن اضافه و به مدت دو دقیقه هم بوریک به گرم اسید 12/0به یک دقیقه هم زده شد. سپس 
 نگ مشهودی که تغییر رسدیم به صورت قطره قطره به محلول اضافه و تا زمانهیدریدوگرم بور 26/1محلول حاوي 

) و 13و12ق هم زده شد. (دقیقه دردماي اتا 50دهی ادامه داده شد. سپس دما کاهش یافته و محلول براي شود حرارت
یک اسیدبور بور از منبع يتنظیم شد. غلظت بور موجود در نانو بوریک اسید مبناي تهیه 7محلول را بر روي  pHسپس 

ریک اسید این نانو بو تهیه بود. ضمنًا به منظور جلوگیري از ایجاد هر گونه خطا به همان مقدار مس استفاده شده در
 .عنصر به منبع اسیدبوریک نیز اضافه شد

 هاروش مواد و -2

و هوایی بصوصیات آخردید. قم  انجام گ -این مطالعه بر روي اراضی دانشگاه شاهد واقع در ابتداي آزاد راه تهران
نگین اد تهران عبارت از میاساله ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآب 55هاي منطقه مورد مطالعه بر طبق میانگین داده
اد، گردرجه سانتی 3/17الیانه گراد، میانگین دماي سدرجه سانتی 7/22و  9/11حداقل و حداکثر دماي سالیانه به ترتیب 

رت فاکتوریل در قالب طرح ). آزمایشی به صو14درصد است ( 41لیتر و رطوبت نسبی هوا میلی 8/232میانگین بارندگی 
) بور از منبع 2اسیدبوریک و  ) بور از منبع1کامل تصادفی در شش تکرار اجرا شد. تیمارها شامل منبع بور (در دو سطح 

لیتر از میلی 50 نسپس به میزا دهی زیتون در نظر گرفته شد.هاي زیتون قبل از گلپاشی بر برگنانو) بود. زمان محلول
برداري انجام شد. مونهنپاشی روز پس از محلول 4پاشی شد. در نهایت محلول کود به سطح یکسانی از درختان محلول

ر به نانومت 430ول موج ط) و قرائت بور توسط دستگاه اسپکتوفتومتر در 15گیاه به روش هضم خشک (استخراج بور از 
 16نسخۀ  SPSS ). نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار آماري17و16( اچ انجام شد -روش رنگ سنجی آزومتین

 1خطاي  ح احتمالدر سط واي دانکن ها با استفاده از روش آزمون چند دامنهتجزیۀ واریانس شده و مقایسه میانگین
 درصد انجام شد.

 نتایج و بحث -3

نشان داد که بین اثر منبع بور  )1نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر منبع بور بر میزان بور جذب شده توسط گیاه (جدول 
 ).p≤0.01داري وجود دارد (بر میزان بور گیاه اختالف معنی
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 هاي زیتوننبع بور بر میزان بور جذب شده توسط برگتجزیه واریانس اثر م -1جدول

 منبع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات

 منبع بور 2 748/21**

 خطا 15 157/1

32/6 -- CV (%) 

 باشد.درصد می 1دار در سطح ** : بیانگر اختالف معنی

دبوریک، نانو یمار اسیتي بین داراختالف معنینتایج مقایسه میانگین اثر منبع بور بر جذب بور توسط گیاه نشان داد 
 17/18ور (ر تیمار نانو ب). بیشترین و کمترین بور جذب شده توسط گیاه به ترتیب دp≤0.01( بور و شاهد وجود دارد

تیمار  قدار بور جذب شده درگرم بر کیلوگرم) مشاهده شد. بر این اساس ممیلی 53/15گرم بر کیلوگرم) و شاهد (میلی
همان طور که  ایش داشت.درصد افز 5/11و  97/16و کود بور و بوریک اسید در مقایسه با شاهد به ترتیب معادل نان

.  مولی استود معمشخص است بور جذب شده توسط گیاهان تحت تیمار نانوکود بیشتر از میزان بور در تیمار ک
کارایی مصرف  ب افزایشد ) سبدازه نانو ( نانو کودهد استفاده از کودهاي محتوي عناصر غذایی در انمطالعات نشان می

لودگی خاك و محیط آ) و کاهش 23)، افزایش عملکرد (18،19،20،21،22عناصر غذایی و نتیجتاً مصرف کمتر کود (
فلز  ه بر نانوذرات) در مطالعات خود نشان داد که اسیدبوریک پوشش داده شد2013( Deb ) خواهد شد.24زیست (
ي دساکاریلیهاي پادرند به آسانی در سراسر سیستم غشایی گیاه و بدون واسطه کمپلکسنانومتر) ق10-1000(اندازه 

یاهی گهاي لولسشاي غاسر منتقل شوند در واقع نانوذرات فلزي به عنوان کاتالیزور براي حرکت مواد مغذي در سر
، عناصر کم مصرف، N ،P ،Kز انشان داد که استفاده از نانو کامپوزیت متشکل  ايمطالعهکنند. در این راستا، عمل می

  ).25هد(دمانوز و اسیدهاي آمینه جذب و استفاده از مواد مغذي توسط محصوالت بذري را افزایش می 
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 بر غلظت بور در گیاه مقایسه میانگین اثر منبع بور: 1شکل

 

 گیري کلی:نتیجه

نوکود از این قبیل نا ي دارد وبیشتر توان دریافت که نانوکود در افزایش میزان بور در گیاه تأثیرباتوجه به این مطالعه می
خصوص  یاهان بهد در گتوان براي افزایش کیفیت و افزایش عملکر(نانو فلز پوشش داده شده با عناصر غذایی) می

 د بدن شده و اثرنسان واروسط اهان دارویی استفاده کرد و میزان عناصر غذایی موجود در گیاه که در بر اثر تغذیه تگیا
 گذارد مطابق با نیاز گیاه و انسان تنظیم نمود.محسوسی می
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