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 چکیده-1

یست شناسی، به تازگی فن آوری نانو در سطح گسترده مورد توجه بیشتر پژوهشگران علوم مختلف از جمله مهندسی شیمی، فیزیک، ز
با اصالح شاخص  پزشکی و کشاورزی قرار گرفته است. نانو اکسید آهن یکی از موادی است که می تواند در زمینه کشاورزی بخصوص در رابطه

دارویی ریحان سبز  گیاهار گرفته شود. به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر شاخص های جوانه زنی های جوانه زنی بذور بک
(Ocimum basilicum L.) ل شده  شامل نانو تکرار انجام گرفت. تیمار اعما 4، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با

نی، سرعت جوانه میلی گرم در لیتر( بود. صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه ز 800، 600، 400، 200فر، اکسید آهن در پنج سطح )ص
اخص طولی بنیه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی طول گیاهچه، طول ریشه چه، وزن تر گیاهچه و وزن تر ریشه چه و ش

گیاهچه و وزن تر  و بر میانگین مدت جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، طول %1وانه زنی در سطح گیاهچه بود. نانو اکسید آهن بر سرعت ج
تر ریشه چه و  اثر معنی دار داشت. قابل ذکر است که نانو اکسید آهن بر صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن %5گیاهچه در سطح 

کر شده داشت. ذمیلی گرم بر لیتر نانو اکسید آهن اثر مطلوب تری بر شاخص های  200شاخص طولی بنیه بذر اثر معنی داری نداشت. غلظت 
 افزایش غلظت به علت افزایش اثر سمیت نانو اکسید آهن اثر معکوسی بر شاخص های اندازه گیری شده داشت. 

 گیاهچه ، شاخص طولی بنیهنانو اکسید آهن، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن تر گیاهچهکلمات کلیدی: 

 

 و هدف مقدمه-2

سانتی متر و دارای  45تا  20با بوته هایی به طول  )Ocimum basilicum L.)( با نام علمی Labiataeگیاهی از تیره نعناع ) 1ریحان سبز       
 20تا  18بویی مطبوع است. ریحان سبز در طول رویش به آب و هوای گرم و نور کافی نیاز  دارد. درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی بذر 

د. خاک مناسب برای کاشت ریحان سبز، خاک درجه سانتی گراد است. این گیاه به سرما بسیار حساس است. در طول رویش به آب کافی نیاز دار
 . (Shekari and Javanshir, 2000) های با بافت متوسط یا خاک های لوم شنی با مقادیر باالی ترکیبات هوموسی است

منظور درک ، ایجاد و نانومتری ، به  100تا  1نانو تکنولوژی توانایی کار در سطوح اتمی ، مولکولی ، و مافوق مولکولی ، به اندازه حدود        
استفاده از ذرات نانو در محصوالت تجاری و کاربرد های . (Roco 2003) استفاده از مواد ، ابزار و سیستم های با خواص اساسی جدید است

و و سیستم فزایش داشته است. با وجود این درک مکانیسم واکنش در سطوح مولکولی بین ذرات نانبه طور چشمگیری در سال های اخیر اصنعتی 
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اطالعات مهمی را در مورد نقش ذرات نانو بیان کردند.  ،مقاالت زیادی(. Raquel et al,. 2009تا حدود زیادی نا شناخته است)های زیستی 
نوع از چنین مطالعتاتی عمدتا بر پایه ارزیابی سمیت و اثرات منفی این ذرات در گیاهان مختلفی بوده است و نانو سیتولوژی را برای چندین هم

(، با مطالعه بر روی سویا به این نتایج رسیدند که ترکیب تیمارهای نانو اکسید تیتانیوم و نانو اکسید 2002لو و همکاران ) ذرات نانو شرح داده اند.
و آنزیم نیترات  توانند فعالیت ریشه سویاشود، همچنین نانو مواد میزنی بذرهای سویا و رشد گیاهچه آن میسیلنیوم موجب تسریع در جوانه

 Liuهمچنین در آزمایش دیگری مشاهده شد که ذرات نانو باعث افزایش مقاومت سویا نسبت به عوامل محیطی شد ) ردوکتاز را افزایش دهند.

et al,. 2005 .)( در آزمایشی دیگر نشان داده شد که که ذرات نانو اکسید آهن باعث کاهش اثرات آلودگی ناشی از فلزات سنگین شدDeliyanni 

et al,. 2004 .) 

 تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نانو اکسید آهن بر شاخص های جوانه زنی ریحان سبز طراحی و اجرا شده است. 

     
 مواد و روش ها-3  

صورت جوانه زنی بذور گیاه ریحان سبز ، پس از آزمون خلوص مقداری بذر به شاخص های اثرات نانو اکسید آهن بر  ارزیابیجهت 
 میلی لیتر در هر پتری( 5) تحت غلظت های مختلف نانواکسید آهن دقیقه، 1به مدت  %5توسط هیپوکلرید  تصادفی جدا شد و پس از ضد افونی
 . سپس درب پتری ها توسط پارافیلم کامالکشت شدند تکرار، 4عدد بذر در هر پتری و در  25، به تعداد  و بر روی بستر کشت کاغذ صافی

در  ، نانواکسید بکار گرفته شد. بذور پس از کشت رم در لیتر(میلی گ) 800 و 600،  400،  200غلظت صفر ،  5 این آزمایش شد. درپوشیده 
اندازه گیری طول گیاهچه روز و در ساعت معین انجام گرفت.  7درجه و در داخل ژرمیناتور قرار گرفتند. شمارش روزانه به مدت  25 ± 1دمای 

 70گیاهچه ها به درون آون منتقل شده و در دمای  پس از اندازه گیری وزن تر گیاهچه و ریشه چه،ط خط کش انجام شد. و ریشه چه توس
عدد اعشار اندازه گیری شدند. )البته به  3ساعت قرار گرفتند. سپس از آون خارج شده تو توسط ترازو با دفت  24درجه سانتی گراد ، به مدت 

 هچه و دقت پایین ترازو عمل اندازه گیری وزن خشک ناممکن بود(. علت وزن بسیار ناچیز گیا

، در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه شد. عمل مقایسه میانگین توسط  SAS 8.1پس از اندازه گیری صفات ، داده ها توسط برنامه 
میانگین مدت جوانه زنی ، ضریب سرعت جوانه صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، انجام گرفت.  LSDرابطه 

 بود.  و شاخص طولی بنیه زنی ، طول گیاهچه و ریشه چه ، وزن گیاهچه و ریشه چه

 محاسبه شدند: (Omidi et al ,. 2014) 1با استفاده از روابط آورده شده در جدول  مورد مطالعه صفاتمقادیر عددی  

  آزمایشروابط محاسباتی مورد مطالعه در : 1جدول 
 GP = (N×100) / M درصد جوانه زنی

 Vg = ∑𝑁𝑖𝐷𝑖 سرعت جوانه زنی
 MGT = Σ (Ni) / Σ N میانگین مدت جوانه زنی

 CV = 1𝑀𝐺𝑇 * Gp ضریب سرعت جوانه زنی

VIGD = 𝑇𝑙∗𝐺𝑃100 شاخص طولی بنیه بذر  

 طول گیاهچه می باشد. Tlروز مورد نظر ،  i  ،Diتعداد بذر جوانه زده در روز  Niتعداد کل بذور ،  Mتعداد بذر جوانه زده ،  Nدر روابط باال ، 
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  بحث و نتیجه گیری-4

تغییرات درصد جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد در این آزمایش معنی دار نبود. این نتیجه می تواند در درصد جوانه زنی: -1-4
 تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در این آزمایش تیمار معنی دار شد.  %1ر نانو اکسید آهن در سطح احتمال جوانه زنی تحث اثسرعت :  زنیرعت جوانه س-2-4
افزایش غلظت تیمار باعث کاهش سرعت جوانه زنی  میلی گرم بر لیتر نانو اکسید آهن باعث به دست آمدن بیشترین سرعت جوانه زنی شد. 200

( نتیجه مشابهی در بررسی اثر نانو 1390نوروزی و عمو آقایی ) شد که می تواند به علت اثرات سمی غلظت های باالی نانو اکسید آهن باشد.
 اکسید آهن بر ویژگی های جوانه زنی بذور خیار و گوجه فرنگی بدست آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ریحان سبز )جوانه در روز( : اثر غلظت های مختلف نانواکسید آهن بر سرعت جوانه زنی 1نمودار 
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 نتایج میانگین مربعات تاثیر نانو اکسید آهن بر خصوصیات جوانه زنی ریحان سبز :2جدول 
 منابع تغییر نانو اکسید آهن خطا ضریب تغییرات

 درجه آزادی 4 15 

5061/9  80000/668  68/80000ns درصد جوانه زنی 

84515/9  49287/13  سرعت جوانه زنی **8/0010 

26794/8  25825/0  مدت جوانه زتی میانگین *0/09449 

57517/10  90430/4  ضریب سرعت جوانه زنی *2/11954 

53133/7  49980/5  طول گیاهچه *1/13725 

49202/0  57750/3  0/48836ns طول ریشه چه 

31143/13  000025/0  وزن تر گیاهچه *0/00008 

70873/9  000003/0  0/00050ns وزن تر ریشه چه 

94842/20  89769/7556  793/93360ns شاخص طولی بنیه بذر 

 عدم تاثیر معنی دار nsدرصد ؛  1درصد و  5به ترتیب تاثیر معنی دار در سطح احتمال ** و*
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و  200 میانگین مدت جوانه زنی در غلظت البته معنی دار شد. %5: این صفت در سطح احتمال  میانگین مدت جوانه زنی-4-3
باهم اختالف معنی داری نداشتند اما با توجه به میانگین های بدست آمده میتوان گفت که بهترین غلظت نانو اکسید  میلی گرم در لیتر 400

. باید توجه داشت که هرچه میانگین مدت میلی گرم بر لیتر است 400زنی غلظت آهن برای بدست آمدن پایین ترین میانگین مدت جوانه 
 جوانه زنی کوتاه تر )کمتر( باشد ، نموته بذری از کیفیت بیشتری برخوردار است. 

 
 جوانه زنی ریحان سبز مدت ر میانگینر غلظت های مختلف نانواکسید آهن ب: اث2نمودار 

 

میانگین های ضریب سرعت جوانه زنی بدست آمده در معنی دار شد.  %5:  در سطح احتمال ضریب سرعت جوانه زنی-4-4
  بر لیتر تفاوت معنی داری نداشتند. میلی گرم 400و  200غلظت های 

 
 : اثر غلظت های مختلف نانواکسید آهن بر ضریب سرعت جوانه زنی ریحان سبز3نمودار 

 

معنی دار شد. این در حالی است که میزان طول ریشه  %5گیاهچه در سطح احتمال صفت طول   : و ریشه چه طول گیاهچه-4-5
(. اضافه شدن نانواکسید آهن به محیط 4میلی گرم بر لیتر بدست آمد. )نمودار  200چه تغییر معنی داری نداشت. بهترین طول گیاهچه در تیمار 

آورده شده ، تمام غلظت های بکار برده شده در این  4انطور که در نمودار ریحان سبز اثر مثبتی بر میزان طول گیاهچه دارد. همکشت گیاه 
 ( همخوانی دارد.1392نتایج بدست آمده با نتایج عزیزی و همکاران )آزمون باعث افزایش طول گیاهچه نسبت به تیمار شاهد شده اند. 
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 : اثر غلظت های مختلف نانواکسید آهن بر طول گیاهچه ریحان سبز4نمودار 

  

% درصد معنی دارد شد. این در حالی  5طح احتمال در ساثر نانو اکسید آهن بر وزن تر گیاهچه :  و ریشه چه وزن تر گیاهچه-6-4
میلی گرم در لیتر بدست آمد. اضافه شدن  200بیشترین میزان وزن تر گیاهچه در تیمار  است که اثر تیمار بر وزن تر ریشه چه معنی دار نشد.

 نانو اکسید آهن به محیط کشت باعث افزایش میزان وزن تر گیاهچه نسبت به شاهد شد. 

 
 : اثر غلظت های مختلف نانواکسید آهن بر وزن گیاهچه ریحان سبز5نمودار 

اینکه تغییرات طول گیاهچه تحت تیمار ذکر شده معنی دار بود اما تیمار اعمال شده در : با وجود شاخص طولی بنیه بذر-7-4
 اثر معنی داری بر شاخص طولی بنیه بذر نداشت. %5سطح 

  

 نتیجه گیری نهایی-5

مثبت  اضافه شدن نانواکسیدآهن به محیط کشت گیاه ریحان اثرات مثبتی بر برخی ویژگی های جوانه زنی و گیاهچه داشت. اثرات
نانواکسید آهن بر روی سرعت جوانه زنی ، همگنی طول مدت جوانه زنی ، طول گیاهچه و وزن گیاهچه می تواند نشان دهنده اثرات مطلوب این 

تحث اثر تنش های شوری و خشکی باشد که پیشنهاد می شود در رابطه با این مقوله بحث و مطالعه بیشتری صورت  گیاهان ماده بر جوانه زنی

b

a

ab ab ab

6

6/5

7

7/5

8

8/5

9

9/5

0 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 600 mg/l 800 mg/l

b

a

ab

b
ab

0/02

0/025

0/03

0/035

0/04

0 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 600 mg/l 800 mg/l



 

6 

 

میلی گرم بر لیتر  400تا  200با توجه به نتایج آزمون می توان گفت بهترین سطح غلظت نانواکسیدآهن برای محیط کشت ، غلظت بین د. گیر
 است. 
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