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  چکیده:

زنی گیاه در شرایط آزمایشگاهی با نانو سیلیکات پتاسیم و نانو روي بر جوانه  Festuca ovinaاین تحقیق به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذور

روي در  پتاسیم و نانوسیلیکات  نانوسطوح اعمال شده شامل: شاهد و  تیمارها وانجام شد.  ارتکر 4 انجام شد. آزمایش در قالب کامال تصادفی با

، )GP(زنی ، درصد جوانه)VG( زنی، سرعت جوانه)CA(هاي ضریب آلومتري زنی؛ شاخصجوانه دوره پایان بودند. در 1000و  500هاي غلظت

 تیمارهاي نانو سیلیکات پتاسیم و نانو تاثیرکه  نتایج نشان دادمحاسبه شدند.  )TWC(و محتوي آب بافتی گیاهچه  )VI(شاخص بنیه گیاهچه 

 محتوي آب بافتی گیاهچهضریب آلومتري و زنی، شاخص بنیه بذر، جوانه درصدزنی، ترگیاهچه، سرعت جوانهوزن، چهساقهطول  بر رويروي 

نتایج این نشد. داري معنی چه و وزن خشک گیاهچهطول ساقهصفات  براثر تیمارها دار شده است. درحالی که  معنی %99در سطح احتمال 

زنی )، درصد جوانه92/13زنی (گرم)، سرعت جوانه میلی 25/305متر)، وزن تر (میلی 57/138چه (مقدار ساقه که بیشترین مطالعه نشان داد

مشاهده شد.   1000) در تیمار نانو روي 56/91گیاهچه ( ) و محتوي آب بافتی3/18698)، ضریب آلومتري (36/2)، شاخص بنیه بذر (5/94(

 .بیشتر از سایر تیمارها بوده است  F.ovina رشد گونهخصوصیات روي  بر کیلوگرم بر لیتر 1000روي  طور کلی تاثیر نانو به

  روي  زنی، نانو سیلیکات پتاسیم، نانوخصوصیات رشد، جوانه ،Festuca ovina : کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه:

 شامل را گیاه استقرار مرحله تا بذر انتخاب مرحله از صحیح انجام شود. بذرکاري صحیح اصولی و بایستی مراتع در بذرکاري عملیات

شود  هاي بذرکاريشکست برنامه باعث تواندمی که است گیاه رشد دوره حساسترین گیاه استقرار مرحله تا زنیجوانه شود. مرحلهمی

زنی اولین مرحله نموي و یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و یک فرآیند کلیدي در جوانه ).2000(مقدم، 

 Devilliersباشد (سبز شدن گیاهچه می
). این مرحله از رشد به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه دما 1996و همکاران، 1

زنی و سرعت اهکارهایی که محققین براي بهبود و یکنواختی جوانه). از ر1387گیرد (سلطانی و همکاران، و رطوبت خاك قرار می

 Mcdonaldباشد (اند پرایمینگ بذر میسبز شدن پیشنهاد نموده
هاي مختلف حاکی از آن است که ). گزارش1999و همکاران،  2

). 2003همکاران، و Morgan 3گردد (زنی و سبز شدن بذر میپرایمینگ باعث افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

 جوانه از قبل بعضی مراحل انجام و آب جذب جهت مشخص آبی با پتانسیل محلول یک در کاشت از قبل بذر دادن قرار پرایمینگ،

 )1992(Khan 2 ) و1986(Bradford1 به وسیله طور جزیی بههاي پرایمینگ  ). روشCerabolini 4 ،2004(باشد  می زنی

                                                           
1 Devilliers 
2- Mcdonald  
3- Morgan 
4- Cerabolini 
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اتیلن گلیکول و یا  قبیل مانیتول، پلی یک محلول اسمزي از دن دانه در آب (هیدروپرایمینگ) و یا درو شامل خیسان اند تشریح شده

ها تا حد رطوبت اولیه  به دنبال آن شستن و خشک کردن مجدد دانه نی معین واسدیم کلراید (اسموپرایمینگ) براي یک دوره زم

تر، تحمل بهتر شرایط خشکی، گلدهی ها، تولید گیاهانی با بنیه قويساقهها و ریشه تر تواند باعث ظهور سریعاست. این تکنیک می

Kaurبه دست آوردن محصول تحت شرایط نامساعد شود ( و زودتر، برداشت زودتر
3 ،2002(. 

 هاآن هايکه خاك کشورهایی در خصوص به ریزمغذي غذایی مواد نظر از دنیا سراسر گیاهان مشکل مهمترین از یکی روي کمبود

Allowayباشد (می هستند، کمی دسترس قابل روي داراي
 کاهش را آن حیات قدرت و دانه تشکیل عنصر این کمبود). 4،2008

 ابعاد این با کودهایی جذب نمود. تولید شده کنترل رهایش با کودهایی توانمی ذرات نانو از ). استفادهPandey5 ،2006دهد (می

کنند می جلوگیري خاك حد از بیش شوري و زیست آلودگی محیط از و دارند بیشتري تاثیر رایج کودهاي به نسبت و شده ترراحت

 به ما کشور در که حالی در باشدمی خاك تغذیه ارکان از پیشرفته درکشورهاي هامغذي ریز از ). استفاده2009(رنجبر و شمس، 

 رخ بسیاري فیزیولوژیکی هايمکانیزم پرایمینگ طی ). همچنین درCakmak6 ،2008است ( نشده توجهی امر این به وجه هیچ

 به منجر و افتاده اتفاق آب دوم جذب فاز در که متابولیکی وقایع پیشرفت بذر، هاي به سلول وارده هايآسیب ترمیم مانند دهد،می

 است دهند، ممکنمی را نجنی بیشتر رشد اجازه که ايمواد ذخیره و آندوسپرم بهتر تسهیم مثل وقایعی و گردندمی چهریشه خروج

 .)Jie 7 ،2002دهند (می افزایش را آن و کارآیی بیافتند اتفاق بذر پرایمینگ طی در

هاي مهم در فرایند افزایش فشار اسمزي و افزایش جذب آب توسط ریشه است. پتاسیم همچنین یکی از  یکی از کاتیوننیز پتاسیم 

 در آید و طوري که کاتیوتی عمده در ترکیب شیره آوند آبکشی به حساب می به گیاه است؛ غذایی معدنی در ترین عناصر پرتحرك

        Marschner( یابد نقاط مریستمی انتقال می هاي جوان و هاي پیرتر گیاه به برگ گیاه این عنصر از اندام پتاسیم در شرایط کمبود
رشد و نمو گیاهان است که عالوه بر وظایف فیزیولوژیکی پتاسیم پس از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی در  ). 1995، 8

اي به خود اختصاص داده است. پتاسیم بسیار مهمی که درگیاه به عهده دارد، در بهبود کیفیت محصوالت کشاورزي نیز جایگاه ویژه

اتیون سیتوپالسم است و ترین کباشد. پتاسیم عمدهدر تمام سطوح گیاهی اعم از سلول، بافت، آوند چوبی و آبکشی متحرك می

). افزودن نانو ذراتی مانند نانو 1384کند (ملکوتی و همکاران، ها را تنظیم می ها و سلول با آنیونها، پتانسیل اسمزي بافت  +Kترکیب 

درون تربه نظیر مانند نفوذ سریعتر و راحتسیلیکات پتاسیم به محلول غذایی گیاهان به عنوان کود به دلیل داشتن اثرهاي بی

زنی، افزایش فتوسنتز و عملکرد گیاهان نیز هاي محیطی، افزایش جوانهگیاهان در مقابل تنش غشاي سلولی، افزایش مقاومت بذور

Hanتوجه زیادي را در بین تولیدگنندگان به خود اختصاث داده است (
9 ،2006.(  

ت تفاعا، اربهشهرن، (گرگار تع کشوامردر سیعی ر ونتشاا ده وبوك خاآب و حفاظت دام، تغذیه در مهم ي هاگونهاز  F. ovina گونه

ر، گالی سو، گهرب، غرن گیال، لونده، اکرمانشا، شنویهن، اسبالاب، سراز، به سمت هروك گدر، کجوت تفاعاس، ارچالووان، دره کند

با . دارد ي)متر 4320تا  300تفاعی وه ارمحدن در سمنان و مغا، داینوقز، جکرل، توچار، ند/ پلووماگ، دبزه کون، قوچارس، فا

د آن یش عملکرافزار و استقراجهت در گونه تالشی  هرك، حفاظت خاو تع امردر  تولید علوفه در  F. ovina گونه همیتاتوجه به 

                                                                                                                                                                                           
5- Bradford 
6- Khan 
1- Kaur 
2- Alloway 
3- Pandey 
4- Cakmak 
5-Jie 
6-Marschner         
7-Han 
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روي نانو سیلیکات پتاسیم و نانو بنابراین در این مطالعه تاثیر  شد.هد اخو و بهبود وضعیت مراتع میي داهاآوردهیش فرافزامنجر به 

 .زنی و خصوصیات رویشی این گیاه بررسی شد بر جوانه

  مواد و روش:

 Festuca ovina زنی بذربر جوانهنانو سیلیکات پتاسیم و نانو روي این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه تاثیر تیمارهاي مختلف 

 4پس آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با . سشدنددرشت از بذرهاي چروکیده و نابارور جدا  نجام شد. ابتدا بذرهاي سالم وا

روي بذرهاي مشابه تیمارها و سطوح اعمال شده شامل:  شد. باتوجه به نوع بذر و مطالعات انجام شده در این زمینه بر تکرار انجام

 Lombiد (ودنب 1000و  500هاي روي در غلظت و نانو 1000و  500هاي غلظتنانو سیلیکات پتاسیم در  ،شاهد (بدون تیمار) 
1 

دقیقه  5به منظور ضدعفونی کردن بذرها از محلول هیپوکلرید سدیم به مدت ). 1393؛ محمودزاده و همکاران، 2012و همکاران، 

 .استفاده شد و سپس با آب مقطر بذرها شستشو شدند

قرار گرم میلی 1000و  500 هاي ساعت در غلظت 24بذرها به مدت  روي نانو سیلیکات پتاسیم و نانوبراي اعمال پیش تیمار 

با استفاده ار آب مقطر و محلول هیپرکلریدسدیم  هاقبل از شروع آزمایش پتریدیش .با آب مقطر شستشو داده شدند سپس گرفته و

سپس در هر  ها قرار گرفت.درصد ضدعفونی شدند. سپس یک الیه کاغذ واتمن به عنوان بستر کشت داخل پتریدیش 20

به هر یک  داشته شدند و در طول دوره آزمایش همواره ظروف پتري مرطوب نگه قرار گرفتند. F.ovina بذر گونه عدد 25پتریدیش، 

 .ها به یک اندازه آب مقطر اضافه شداز پتریدیش

-گیري ها و اندازهچه شمارش گیاهچهاز ظهور ریشه زنی و رشد گیاهان مورد مطالعه، دو روز بعدمنظور ارزیابی خصوصیات جوانه به

زنی متوقف شد. سپس  تا زمانی که جوانه هاي مورد نظر شروع شدند. نخستین شمارش از روز دوم به صورت روزانه انجام شد.

 گیري شدند. زنی، شاخص بنیه بذر، ضریب آلومتري و محتوي آب بافتی گیاهچه اندازهزنی، سرعت جوانه هاي درصد جوانهشاخص

Maguirwر استفاده شد (زی روابطاز  هابراي محاسبه شاخص
ISTA .؛1962، 2

ها در ادامه تجزیه و تحلیل آماري داده .)2005، 3

افزار  نرمدر محیط اي دانکن  ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگینآزمون تجزیه واریانس یکطرفه استفاده از  با

SPSS انجام شد. 

GP ꞊  

VG ꞊  

Niزده در آخرین روز شمارش= مجموع بذرهاي جوانه                             Di روز شمارش =  

Tiتعداد کل بذرها =                 

niزده در روز شمارش = تعداد بذرهاي جوانه  

 = ضریب آلومتریک

 محتوي آب بافتی گیاهچه=

  گیاهچه طولی شاخص =چه) ساقه طول میانگین + چهریشه طول (میانگین ×درصد جوانه زنی

 
  نتایج:

                                                           
1-Lombi     
2-Maguirw 
3-ISTA 
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زنی، ترگیاهچه، سرعت جوانهوزن، چهساقهروي طول روي  رهاي نانو سیلیکات پتاسیم و نانوتیما اثرداد  نشان ها داده واریانس تجزیه

  داري وجوداختالف معنی %99حتمال ا حسط محتوي آب بافتی گیاهچه درضریب آلومتري و زنی، شاخص بنیه بذر، درصدجوانه

  ).1(جدول  نشدداري معنی چه و وزن خشک گیاهچهطول ریشه تاثیر تیمارهاي مورد استفاده بر. ولی داشت

 
 
 
 
 
  

 
 F.ovina زنی رشد و جوانهخصوصیات تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مورد بررسی بر نتایج : 1جدول

). 1گرم بر لیتر و شاهد مشاهده شد (شکل میلی 1000در تیمارهاي نانو روي ترتیببه  چهساقهکمترین مقدار طول  بیشترین و

). 2لیتر، بیشترین و تحت تیمار شاهد کمترین مقدار را داشت (شکل  گرم برمیلی 1000تیمار نانو روي وزن تر گیاهچه تحت 

زنی، ضریب آلومتري، شاخص بنیه بذرو محتوي بافتی گیاهچه مربوط به تیمار نانو زنی، سرعت جوانهبیشترین مقدار درصد جوانه

  ).7- 3مشاهده شد (شکل  1000لیتر  گرم برروي میلی

 F میانگین مربعات  درجه آزادي منابع تغییرات  متغیر

793/1617  4  ها (اثر تیمار) بین گروه  )cmچه ( طول ریشه  ns 85/0  

   305/96  15 ها (اثر خطا) درون گروه  

28/5 119/674  4  ها (اثر تیمار) بین گروه  )cmچه ( طول ساقه ** 

  140/334  15 ها (اثر خطا) درون گروه  

 **2/896  28061 4  ها (اثر تیمار) بین گروه  )mgتر گیاهچه (وزن

  9689/183 15 ها (اثر خطا) درون گروه  

 0/696ns 7/675  4  تیمار)ها (اثر  بین گروه  )mgخشک گیاهچه (وزن

  11/033 15 ها (اثر خطا) درون گروه  

(تعداد در  زنی جوانهسرعت 

  روز)
 **11/587 16/021  4  ها (اثر تیمار) بین گروه

  1/383  15 ها (اثر خطا) درون گروه  

 **4/912 363/5  4  ها (اثر تیمار) بین گروه  زنی درصد جوانه

   74 15 ها (اثر خطا) درون گروه  

 **3/299 0/462 4  ها (اثر تیمار) بین گروه  شاخص بنیه گیاهچه

  0/14 15 ها (اثر خطا) درون گروه  

 ** 4/557 34674835/73 4  ها (اثر تیمار) بین گروه  ضریب آلومتري

  7609663/552 15 ها (اثر خطا) درون گروه

 ** 7/121 186/854 4  ها (اثر تیمار) بین گروه  محتوي آب بافتی گیاهچه

  26/241 15 ها (اثر خطا) درون گروه  
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         : نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر 2شکل           وزن تر       : نتایج مقایسه میانگین اثرتیمارهاي مورد مطالعه بر 1شکل

  چهطول ساقه                                                                                                                                                                   

  
     بر درصد  نگین اثرتیمارهاي مورد مطالعه : نتایج مقایسه میا4شکلسرعت   نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر  :3شکل

  
    : نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر 6شکلشاخص بنیه بذر : نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر 5شکل

      ضریب آلومتري                                                                                                                                                                            
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  گیاهچه : نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مالعه بر محتوي آب بافتی7شکل

  :گیري نتیجه وبحث 

بررسی شد. در تحقیق حاضر، با  F.ovinaزنی بذر گونه هاي جوانهتاثیر نانو سیلیکات پتاسیم و نانو روي بر ویژگیدر این تحقیق 

افزایش غلظت نانو سیلیکات پتاسیم وزن تر، شاخص بنیه بذر و محتوي آب بافتی گیاهچه کاهش یافت. براساس نتایج منابع 

زنی بذور گیاهان دارد. هاي جوانهکاهشی بر ویژگی هاي مختلف نانوسیلیکات پتاسیم اثرات مختلف افزایشی ومختلف، غلظت

هاي زنی گیاهان شود، ولی در غلظتتواند سبب بهبود خصوصیات جوانهتر میهاي پایینرسد این ماده در غلظتمی به نظربنابراین 

چه ایجاد سمیت  هاي باالي این نانوذره براي گیاه زنی گیاه شود. که ممکن است غلظتهاي جوانهتواند سبب کاهش مولفهباالتر می

ذرات نقره در دو غلظت  ) بیان کردند که نانوذرات سیلیس و نانو1395اسی خالکی و همکاران (کند و رشد آن را محدود کند. عب

) در تحقیق خود بیان 1393فخیره و شهریاري ( شدند. Thymus kotschyanusزنی گیاه درصد، باعث بهبودي جوانه 60و  20

یکی از دالیل اثر  رسدشود. به نظر میزنی میکاهش جوانههاي باالتر نیترات پتاسیم در مواردي باعث کردند که استفاده از غلظت

زنی، احتماال به دلیل تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و هاي شیمیایی مانند نانوذرات پتاسیم بر درصدجوانه مثبت محرك

 اکسید نانودي اثرات تاثیر مطالعه در) 1394پور (کمالی و صادقی باشد. )ABA(کاهش مواد بازدارنده رشد مانند آبسیزیک اسید 

 Eurotia ceratoides ،Nitraria schoberi ،Halothamnus glaucus ،Salaola rigidaمرتعی گونه پنج رشد و زنیجوانه بر تیتانیوم

 و زنیهجوان بر داريمعنی تاثیر تیتانیوم اکسید دي نانو پایین هايغلظت گیاهان، این اکثر در که کردند بیان Kochia prostrata و

. شد گیاهچه رشد و زنیجوانه کاهش موجب سمیت ایجاد با) لیتر بر گرممیلی1500( باال غلظت در ولی نداشت گیاهچه رشد

 در. است اهمیت حائز بسیار نکنند ایجاد سمیت هم و باشد موثر هم که مصرفی میزان به توجه نانوذرات، کاربرد در بنابراین

 رشد و زنیجوانه درصد کاهش سبب آهن اکسید نانو باالي غلظت که کردند بیان) 1396( انهمکار و کمالی دیگر ايمطالعه

 بررسی در) 1393( عقیلی و محمودزاده یکهدر حال .شد Agropyron elongatum و Agropyron desertorum گونه دو گیاهچه

 یهو رشد اول زنیجوانه یات) بر خصوص1700و  ppm 10 ،100 ،1000 ،1200 ،1500( یتانیومت یدمختلف در اکس هايغلظت

. شودمی گندم زنیجوانه یشباعث افزا یتانیومت دیاکس دي باالي هايکردند که غلظت یانب ).Triticum aestivum L(گندم 

نظیر بی سیلیکات پتاسیم به محلول غذایی گیاهان به عنوان کود به دلیل داشتن اثرهاي همچنین افزودن نانو ذرات دیگر مانند نانو

زنی، هاي محیطی، افزایش جوانهتر به درون غشاي سلولی، افزایش مقاومت بذور گیاهان در مقابل تنشتر و راحتذ سریعومانند نف

و  Han ،2006.( Lu1افزایش فتوسنتز و عملکرد گیاهان نیز توجه زیادي را در بین تولیدکنندگان به خود جلب کرده است (

زنی، زنی، شاخص جوانهگرم در لیتر نانو سیلیکات سبب افزایش درصد جوانه میلی 5000که غلظت دند ) بیان کر2015همکاران (

 شد. ) Lycopersicon esculentum(فرنگی چه گوجهشاخص ویگوریته و میانگین طول ساقه

                                                           
1-Lu 
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هاي در حالی است که غلظت دار بود. اینزنی بذر معنیروي بر خصوصیات جوانه هاي مختلف نانونتایج نشان داد که اثر غلظت

، مولیبدن و روي )Br(داشت. باید اشاره کرد که بر  F.ovinaزنی بذر گیاه روي تاثیر بیشتري بر خصوصیات رشد و جوانه باالتر نانو

 Lin and). 2009و همکاران،  Mei 1باشد ( از عناصر کم مصرف و ضروري هستند که براي رشد و نمو گیاهان عالی مورد نیاز می

Xing 2)2008 (طول کاهش سبب بیشتر مقادیر و افزایش سبب لیتر در گرممیلی 2 میزان تا روي اکسید نانو کاربرد کردند گزارش 

Prasad توسط که ايمطالعه در شد. چهریشه طول کاهش سبب روي نانو مصرف که درحالی گردید، کلزا چه ریشه
و همکاران  3

-معنی افزایش لیتر بر گرممیلی 1000 غلظت با روي ذرات نانو با زمینی بادام بذرهاي مارتی که شد مشاهده شد، ) انجام2012(

 مواد از متغیر هايغلظت و ماده همان هايغلظت سایر به نسبت قدرت شاخص و چهریشه طول چه،ساقه طول زنی،جوانه در داري

که از میان تیمارهاي پرایمینگ مورد  ایج این مطالعه نشان دادنتطورکلی به .کرد. ایجاد روي سولفات کالت مانند روي داراي دیگر

زنی و خصوصیات رشد اولیه هاي جوانهگرم بر لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگیمیلی 1000استفاده در این تحقیق، نانو روي 

F. ovina داشت. 
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Abstract 
This research was carried out to investigate the effect of treatments of potassium nano-silicate 
and nano-zinc on germination of Festuca ovina seeds under laboratory conditions. The 
experiment was conducted in a completely randomized design with 4 replications. Treatments 
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included: control and potassium nanosilicates (500 and 1000 mg/l) and Zinc oxide nanoparticles 
(500 and 1000 mg/l) . At the end of the germination period, alometric coefficient (CA), 
germination velocity (VG), germination percentage (GP), seedling vigor index (VI) and Tissue 
water content (TWC) were measured. The results showed that the effects of nano silicate 
potassium and Zinc oxide nanoparticles on the shoot length, wet shoot weight, germination 
velocity, germination percentage, seed vigor index, coefficient alometric and seedling tissue 
content were significant at probability level 99%. However, the effect of treatments on traits on 
shoot length and seedling dry weight was not significant. The results of this study showed that 
the highest amount of the shoot length (138.5 mm), fresh weight (305.25 mg), germination 
velocity (13/92), germination percentage (94/5), seed vigor index (2/36), coefficient alometric 
(18698/3) and seedling tissue content (91/56) in the treatment Zinc oxide nanoparticles 1000 
mg/l was observed. According to the results of the 1000 mg/l Zinc oxide nanoparticles effect on 
the growth characteristics of F. ovina species, it was more than other treatments.  
Keywords: Festuca Ovina, Growth characteristics, Germination, Potassium nano silicate, Zinc oxide 
nanoparticles 

 
 


