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  چکیده
طرح ابوجهل در قالب  هندوانه کیفی و کمی هاي ویژگی اوره بر شیمیایی کود و نانوکود منابع از نیتروژن عنصر برگی تغذیه اثرات این پژوهش با هدف بررسی

 1نیتروژن (  پاشی نانوکود  شامل محلول آزمایشتیمارهاي  اجرا شد. 1398دانشگاه زابل در سال  يو با سه تکرار در پژوهشکده کشاورز یکامل تصادف يها بلوك
داري بر عملکرد و تعداد میوه در هر بوته و طول شاخه  نیو شاهد بود. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیتروژن تأثیر معدرصد)  2و  1اوره (  کود)، دو در هزارو 

گرم) و  08/961( دو در هزارترین میزان عملکرد در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت  که تأثیري بر میانگین وزن، طول و قطر میوه نداشت. بیش داشت، درصورتی
ترین میانگین  دست آمد. بیش به دو در هزارعدد) در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت  12ه (ترین تعداد میوه در هر بوت گرم) و بیش 66/864درصد ( 2کود اوره 

و  محلول بذر دراتیکربوه، فنل بذر زانیمدرصد حاصل شد.  2و کود اوره  دو در هزاروزن صد بذر و پروتئین بذر در اثر تغذیه برگی نانوکود نیتروژن با غلظت 
که تأثیري بر  پاشی نیتروژن موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ شد، درحالی محلول یتروژن نسبت به شاهد کاهش یافت.با اعمال تیمارهاي ندرصد روغن 

دو با غلظت  تروژنیپژوهش کاربرد نانوکود ن نیموردبررسی در ا یفیو ک یکه در اکثر صفات کم با توجه به اینغلظت عناصر فسفر، پتاسیم و روي برگ نداشت. 
  .نمود هیتوص یطیمح ستیزآلودگی و  ياقتصاد يها نهیمنظور کاهش هز را به ماریت نیا توان یرا نشان داد، م يبهتر جینتا مارهایت رینسبت به سا در هزار

  
 پروتئین بذر، تعداد میوه، عملکرد، کربوهیدرات محلول، نانوتکنولوژي.: ها کلیدواژه
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Abstract 
In order to study the effects of foliar application of nitrogen with nano-and urea chemical fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of 
bitter apple, an experiment has been conducted in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Institute, University 
of Zabol during 2019. The experimental treatment includes foliar application of nano-N (1000 and 2000 mg/l), urea (1% and 2%), and control. Results 
show that foliar application of N has had a significant effect on yield and number of fruit per bush, and shoot length, whereas it has had no effect on 
fruit average weight, fruit length and diameter. The highest yield per bush belongs to nano-N at 2000 mg/l concentration (961.08g) and urea at 2% 
concentration (864.66g) and, the highest amount of fruit number per bush (12) is found in nano-N at 2000 mg/l concentration. The highest weight of 
100 seeds and seed protein are obtained from the foliar application of nano-N at concentration of 2000 mg/l and urea at 2% concentration. Seed phenol 
content, seed soluble carbohydrates, and oil percentage have been reduced by applying nitrogen treatments to the control. Foliar application of N has 
increased leaf N concentration, while having no effect on the leaf concentrations of P, K, and Zn. Given that in most measured quantitative and 
qualitative traits, the application of nano-N fertilizer at 2000 mg/l concentration shows better results than other treatments, this treatment can be 
recommended to reduce economic and environmental costs. 
 
Keywords: Fruit number, nanotechnology, seed protein, soluble carbohydrate, yield. 
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  . مقدمه1
 ییدارو یاهی) گ.Citrullus colocynthis Lهندوانه ابوجهل (

 اهیگ نی. اباشد یم کدوئیانمتعلق به خانواده  یدائم ای ساله کی
 يتلخ و کدو بیهندوانه ابوجهل، خربزه روباه، س يها با نام
در مناطق  طور عمده به اهیگ نیا .باشد یمشهور م یوحش

در مناطق جنوب  که يطور به ،کند یرشد م یابانیخشک و ب
و  زدیو بلوچستان، هرمزگان،  ستانیاستان کرمان، فارس، س

 ,.Javadzadeh et al( دیرو یم یصورت وحش خراسان به

2013; Rahimi et al., 2012.( سراسرابوجهل در  هندوانه 
 شود یشناخته م ابتیضدد ییدارو اهیگ کیعنوان  جهان به

)Heydari et al., 2019مختلف هندوانه ابوجهل  يها ). اندام
گیاه  نیا يبذرها که يطور به ،باشد یم ییدارو تیخاص يدارا

دي و آسم و در جهت درمان دیابت، برگ آن براي درمان زر
التهاب سینه، زردي و درد مفاصل  درماندر آن از ریشه 

 ). Al-Ghaithi et al., 2004( استفاده می شود

در افزایش میزان عملکرد محصوالت کشاورزي در کنار 
گیري از پتانسیل ژنتیکی، استفاده بهینه از کودها حائز  بهره

کی از عنوان ی که تغذیه گیاهی به طوري باشد، به اهمیت می
کشاورزي  محصوالت تولید در مؤثر ترین فاکتورهاي مهم
). فناوري نانو در بخش کشاورزي Fageria, 2007( باشد می

بندي و  کردن، بسته (در مراحل تولید، فرآوري محصول، انبار
انتقال محصوالت کشاورزي)، داراي پتانسیل کافی در 

 ترین باشد. یکی از مهم جهت رفع مشکالت موجود می
 نانوتکنولوژي در کشاورزي استفاده از نانوکودها کاربرد

). استفاده از Agrawal & Rathore, 2014باشد ( می
نانوکودها از طریق افزایش تعداد ذرات در هر واحد وزنی 

ها در نتیجه کاهش اندازه ذرات  و افزایش سطح ویژه آن
تبع آن  تواند موجب افزایش تماس کود با گیاه و به می

جذب عناصر غذایی ضروري از کود و افزایش  افزایش
رو گزارش شده است که استفاده از  کارایی کود شود. از این

ها  ترین و مؤثرترین روش عنوان یکی از ساده نانوکودها به

 در جهت کاهش تلفات عناصر ضروري گیاه، افزایش
باشد  می کودها دسترسی به عناصر و افزایش کارایی

)Naderi & Danesh-Shahraki, 2013; Suppan, 2013.(  
 یبا کود اوره سنت سهیاستفاده از نانوکود اوره در مقا

داده و  شیعملکرد دانه برنج را افزا يدار یطور معن به رسومم
 شدهدرصد  74تا حداکثر  تروژنیموجب کاهش هدررفت ن

در بررسی تغذیه برگی کود  ).Huang et al., 2015است (
هاي مورفولوژیکی گل گاوزبان  ویژگیاوره و نانوکود اوره بر 

پاشی نانوکود اوره باعث  گزارش شد که محلول 1اروپایی
افزایش تعداد شاخه، سطح برگ، عملکرد اسانس و شاخص 

). Mahmoodi et al., 2018کلروفیل نسبت به کود اوره شد (
و  تروژنینانوکود نتیمارهاي مختلف حاوي تأثیر  یبررسبا 

 اه،یارتفاع گ ،عملکرد زانیم نیتر بیش، 2در گیاه برنجاوره 
مرحله  یدر ط اهیوزن خشک گ و اهیها در هر گ تعداد پنجه

دست آمد  به تروژنینانوکود ندر اثر کاربرد  دنیرس
)Rathnayaka et al., 2018( .  

مختلف  يها يو استفاده از فناور قیدق يها انجام پژوهش
و  تیکم شیتبع آن افزا کودها و به ییکارا شیمنظور افزا به
هاي  و کاهش آلودگی يمحصوالت کشاورز تیفیک
و  ییدارو تیبا توجه به اهم .باشد یم يضرور یطیمح  ستیز

منظور  پژوهش به نیهندوانه ابوجهل، ا وهیم یدرمان تیخاص
از منابع  نیتروژنعنصر  یبرگ هیاثرات تغذ سهیو مقا یبررس

 یفیو ک یکم يها یژگیبر و اوره ییایمینانوکودها و کود ش
   .هندوانه ابوجهل انجام شد

  
 ها . مواد و روش2

در پژوهشکده کشاورزي  1398این آزمایش در سال زراعی 
هاي کامل تصادفی و با  دانشگاه زابل در قالب طرح بلوك

  سه تکرار اجرا شد. 
  
  
  
  
  
  

                                                                                 
1. Borago officinalis L. 
2. Oryza sativa L. 
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  فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایشهاي  . ویژگی1جدول 
 مس روي منگنز آهن پتاسیم فسفر ازت کل کربن آلی EC pH  SAR  T.N.V بافت

-  (dS/m) - - (%)  )ppm(  
 16/0 09/0 92/5 94/0 170 3/15 042/0 24/0 1/15 2/4 85/7 75/2 شنی لومی

  
نیمه) در  زابل (چاه پژوهشکده کشاورزي دانشگاه

دقیقه طول شرقی و  41درجه و  61موقعیت جغرافیایی 
دقیقه شمالی و در  54درجه و  30عرض جغرافیایی 

  متر از سطح دریا قرار دارد. 481ارتفاع 
 تروژنینانوکود نپاشی   شامل محلول آزمایشتیمارهاي 

)Nano- Nو کوددو در هزارو  1غلظت ( دو ) در (  
 درصد) 2و  1غلظت ( دو) در CO(NH2)2اوره ( ییایمیش

پاشی در سه  پاشی با آب) بود. محلول و شاهد (محلول
 8-10فواصل دو هفته (اولین مرحله در زمان  مرحله و به

 برگی) اجرا گردید. 

چنین  در این پژوهش از بذور توده بومی زابل و هم
پارمیس استفاده   شده از شرکت سپهر هاي تهیه نانوکود

درصد  20ردید. نانوکود نیتروژن مورداستفاده حاوي گ
 50نانومتر و میانگین  23-80نیتروژن با قطر ذرات 

هاي فیزیکی و شیمیایی  گیري ویژگی نانومتر بود. اندازه
  ).1خاك قبل از انجام آزمایش صورت گرفت (جدول 

بذور  ن،یزم يساز پژوهش، پس از آماده يجهت اجرا
 يساعت در آب) رو 48مدت  شده (به ندهسایخ
 فیرد يبا فواصل کاشت دو متر و فاصله رو ییها فیرد
و هر کرت آزمایشی شامل  کاشته شدند متر یسانت 50

. در زمان کاشت در چهار ردیف و به طول سه متر بود
زمان با  داخل هر کپه سه عدد بذر قرار داده شده و هم

 ياری. آبرفتیپذ انجامکردن  عمل تنک نیمرحله وج نیاول
ذکر است  بود. الزم به يا و پشته يصورت جو به اهانیگ

هرز و مبارزه با آفات  يها علف نیوج ،ياریآب اتیکه عمل
 اهانیهمه گ يبرا شیدر طول دوره آزما ها يماریو ب

کود  ،براساس آزمون خاك .رفتیانجام پذ کسانیطور  به
 50( پلیسوپرفسفات تر ،در هکتار) لوگرمیک 50اوره (

در  لوگرمیک 100( میدر هکتار) و سولفات پتاس ملوگریک
مورد استفاده  هیهکتار) در زمان کاشت به عنوان کود پا

  قرار گرفتند.
در زمان برداشت محصول، تعداد میوه روي هر بوته، 
عملکرد هر بوته، میانگین وزن میوه، طول و قطر میوه، 

  طول شاخه و وزن صد بذر اندازه گیري شد.
و با استفاده از روش سوکسله  بهدرصد روغن بذر 

  ).Joshi et al., 1998گیري شد ( ) اندازه1رابطه (
درصد روغن نمونه)              1رابطه ( =

(푏−푐)
(푏−푎)

× 100  

aوزن کاغذ صافی بدون نمونه :  
bوزن کاغذ صافی+ نمونه حاوي روغن :  
cوزن کاغذ صافی+ نمونه بدون روغن :  

پروتئین دانه ابتدا درصد نیتروژن گیري  منظور اندازه به
) Gerhardt-Germanyبا استفاده از دستگاه کجلدال (

) میزان پروتئین 2تعیین شد و سپس با استفاده از رابطه (
 2/6دانه محاسبه شد. ضریب تبدیل نیتروژن به پروتئین 

  ).Emami, 1996در نظر گرفته شد (
  رصد پروتئین دانه )                               = د2رابطه (

  درصد نیتروژن× ضریب تبدیل پروتئین 
 100گیري کربوهیدرات محلول بذر،  جهت اندازه

شده توزین شده و با  گرم از بذور خشک و آسیاب میلی
گیري شد. محلول رویی عصاره  درصد عصاره 80اتانول 

 3500دقیقه با سرعت  10مدت  پس از سانتریفیوژشدن (به
لیتر رسانیده شد.  میلی 25اتانول به حجم دور در دقیقه) با 
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لیتر فنل  لیتر از عصاره حاصله یک میلی سپس به یک میلی
لیتر اسید سولفوریک غلیظ اضافه  درصد و پنج میلی 18
زدن) با استفاده از دستگاه  . میزان جذب نمونه (پس از همشد

در طول  )UV/Vis 6405 Jenway-Englandاسپکتروفتومتر (
گیري و درنهایت میزان  نومتر اندازهنا 490موج 

کربوهیدرات محلول با استفاده از منحنی گلوکز تعیین شد 
)Dubois et al., 1956 .(  

 - گیري میزان فنل بذر با استفاده از روش فولین اندازه
گرم  سیوکالتیو انجام پذیرفت و نتایج برحسب میلی

 & Slinkardاسیدگالیک در گرم وزن خشک بیان شد (

Singleton, 1977 .(  
گیري عناصر معدنی فسفر، پتاسیم و روي در  جهت اندازه

ساعت در  48 مدت ها (به نمونهکردن  برگ، پس از خشک
یک گرم از نمونه  )،گراد درجه سانتی 80ن با دماي وآ

 پنجمدت  گراد به درجه سانتی 550پودرشده در کوره با دماي 
منظور انجام عمل  ساعت قرار داده شد. در مرحله بعد، به

لیتر اسیدکلریدریک دو  میلی 10هضم، نمونه خاکستر شده با 
 100وشو داده شد و سپس درون بشر  نرمال شست

دقیقه حرارت  5- 10مدت  لیتري ریخته شد و بشر به میلی
داده شد تا رنگ محلول تا حدودي تغییر پیدا کند. در 
ادامه محلول پس از صاف شدن با کاغذ صافی با آب 

گیري  لیتر رسانیده و جهت اندازه میلی 100مقطر به حجم 
). غلظت Chapman & Pratt, 1961کار برده شد ( عناصر به

گیري عنصر  اسپکتروفتومتري، اندازه  عنصر فسفر با روش
) و Shimadzu AA-670-Japanروي با دستگاه جذب اتمی (

 JENWAYگیري پتاسیم با استفاده از فلیم فتومتر ( اندازه

PFP7-England) انجام پذیرفت (Cottenie, 1980.(   
) و 3/9(نسخه  SASافزار  ها با استفاده از نرم آنالیز داده

اي  آزمون چند دامنهبا استفاده از ها  داده  مقایسه میانگین
  درصد انجام شد. در سطح احتمال پنجدانکن 
  

  . نتایج و بحث3
بوته، میانگین . عملکرد هر بوته، تعداد میوه در هر 1. 3

  وزن میوه، طول و قطر میوه و طول شاخه
 يمارهایها ت داده انسیوار هیتجز جیبا توجه به نتا

در هر بوته  وهیتعداد معملکرد و بر  تروژنین یپاش محلول
 درصد و بر طول شاخه در سطح کیدر سطح احتمال 

از لحاظ  که یحال در د،یگرد دار یپنج درصد معن احتمال
وزن، طول و قطر  نیانگیم يها بر شاخص يتأثیر يآمار

  ).2نداشت (جدول  وهیم
ها، کوددهی نیتروژن  براساس نتایج مقایسه میانگین داده

تأثیر مثبتی بر افزایش عملکرد و تعداد میوه در هر بوته 
داشت، با این وجود تنها کاربرد تیمارهاي نانوکود نیتروژن 

ر آماري درصد از نظ 2و اوره  دو در هزاربا غلظت 
ها نسبت به  دار این شاخص موجب بروز تفاوت معنی

  تیمار شاهد شدند.
 

. تجزیه واریانس اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر عملکرد، تعداد، وزن، قطر و طول میوه و طول شاخه 2جدول 
  هندوانه ابوجهل

  عملکرد  تعداد میوه وزن میوه قطر میوه طول میوه  طول شاخه منابع تغییرات آزاديدرجه   میانگین مربعات
51/538 ns 15/22 ns 88/10 ns 62/32 ns 60/0 ns 72/1619 ns 2  بلوك  

*11/2999  73/55 ns 44/105 ns 09/39 ns **76/9 **44/52377 4 تیمار 
  اشتباه  8  3/1518  26/1  3/33 89/78 93/43  14/657
 ضریب تغییرات (%)  -  96/4  2/12 66/6 86/14 31/11 05/12

nsدرصد.  1و  5در سطح احتمال  دار دار و اختالف معنی نبود اختالف معنیترتیب  ، * و ** به  
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گرم)  58/629ترین ( گرم) و کم 08/961ترین ( بیش
 تروژنین نانوکودترتیب در تیمار  میزان عملکرد در هر بوته به

و شاهد مشاهده شد. نتایج حاکی از آن  دو در هزاربا غلظت 
منجر به  دو در هزاراست که نانوکود نیتروژن با غلظت 

درصدي عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد، در  6/52افزایش 
کود اوره با غلظت دو که افزایش عملکرد ناشی از  حالی

 يهاماریت نیدر ب). 3درصد بود (جدول  34/37 درصد
 12در هر بوته ( وهیتعداد م نیانگیم نیتر بیش ،موردبررسی

دو در با غلظت  تروژنینانوکود ن یبرگ هیتغذ جهینت عدد) در
 شیشاهد منجر به افزا ماریحاصل شد که نسبت به ت هزار
   ).3(جدول  شد وهیدر تعداد م يدرصد 63/63

درصد و نانوکود نیتروژن  2پاشی با کود اوره  محلول
دو غلظت باعث افزایش طول شاخه نسبت به  در هر

شاهد شد ولی بین تیمارهاي مذکور با یکدیگر تفاوت 
 ).3داري مشاهده نشد (جدول  معنی

 تریگرم در ل 2/9و  6/4 با غلظت کود اوره یبرگ هیتغذ
گرم  50/0و  25/0با غلظت  تروژنین يو نانوکودها تروژنین

نسبت به  1انار وهیعملکرد م افزایش سبب تروژنین تریدر ل
 نیب يدار یاختالف معن يآمار روجود از نظ نیبا ا، شدشاهد 
و کود اوره در  تروژنین تریگرم در ل 50/0غلظت  با نانوکود
 نیمحقق نیوجود نداشت. ا تروژنین تریگرم در ل 6/4غلظت 

در هر درخت  وهیتعداد م نیتر نمودند که بیش انیچنین ب هم
گرم در  50/0با غلظت  تروژنینانوکود ن یپاش محلول جهیدرنت

  ).Davarpanah et al., 2017شد ( حاصل تریل
Rathnayaka et al. )2018 ( تأثیر  سهیو مقا یبررسبا

میزان و اوره بر  تروژنینانوکود نتیمارهاي مختلف حاوي 
که  گزارش نمودندبرنج  عملکرد و خصوصیات رشدي گیاه

نانوکود در اثر کاربرد  اهیارتفاع گ و عملکرد زانیم نیتر بیش
 .دست آمد ) بهتروژنینانو ن درصد 100 (تیمار تروژنین

در بسیاري از مطالعات نقش مثبت نیتروژن در افزایش 

                                                                                 
1. Punica granatum cv. Ardestani 

میزان عملکرد محصوالت مختلف گزارش شده است. در 
) با بررسی تأثیر کاربرد Niyokuri et al. )2013این راستا، 

گزارش نمودند که  2شدي کدوهاي ر نیتروژن بر ویژگی
داري تحت تأثیر  طور معنی عملکرد این محصول به

کیلوگرم  160و  120نیتروژن قرار گرفته است و کاربرد 
درصدي عملکرد  99نیتروژن در هکتار موجب افزایش 

شده است. در مطالعه دیگري نیز با بررسی تأثیر کاربرد 
 3تنبل درصد) بر کدو 2و  1برگی کود اوره (با غلظت 

بیان شد که کود اوره موجب افزایش عملکرد این گیاه 
  ). El-Aal et al., 2010شده است (

کاربرد نیتروژن موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ و 
شود که نقش مهمی در  تبع آن افزایش فرایند فتوسنتز می به

چنین ارزیابی تأثیر میزان  بهبود عملکرد محصول دارد. هم
کیلوگرم نیتروژن  225و  150، 75تروژن (و زمان کاربرد نی

نشان داد که کاربرد نیتروژن  4در هکتار) بر روي گیاه کارال
موجب افزایش عملکرد میوه شده است و این افزایش 
عملکرد را به نمو بهتر میوه در اثر افزایش جذب مواد 
غذایی توسط گیاهان نسبت داده شده است که این امر 

ر کلروفیل، سنتز کربوهیدرات، ساز افزایش مقدا زمینه
ها به درون میوه  تر مواد فتوسنتزي و توزیع آن تجمع بیش
  ).Heidari & Mohammad, 2012شده است (

آمده در این پژوهش،  دست سو با توجه به نتایج به از یک
دلیل افزایش تعداد میوه در  افزایش عملکرد مشاهده شده به

توجه به نقش نیتروژن  هر بوته بوده است و از سوي دیگر با
رسد که در  نظر می افشانی و لقاح، لذا به در فرایندهاي گرده

دهی تأمین شده  پاشی نیتروژن کافی در زمان گل اثر محلول
افشانی و  که این امر موجب تأثیرگذاري بر فرایندهاي گرده

لقاح شده که درنهایت از طریق افزایش تشکیل میوه، افزایش 
  ست.عملکرد حاصل شده ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                 
2. Cucurbita pepo cv. Diamant 
3. Cucurbita pepo L. 
4. Momordica charantia 
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. مقایسه میانگین اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر عملکرد، تعداد میوه، وزن میوه، قطر و طول میوه و طول 3جدول 
  شاخه هندوانه ابوجهل

  تیمار  )gعملکرد (  تعداد میوه )gوزن میوه ( )mmقطر میوه (  )mmطول میوه (  )cmطول شاخه (
92/161 b 83/57 a 75/56 a 13/86 a 33/7 c 58/629 c پاشی با آب) شاهد (محلول 
75/206 ab 75/55 a 00/56 a 72/88 a 8bc 16/694 bc  درصد 1اوره 
42/231 a 92/59 a 00/68 a 90/89 a 66/9 b 66/864 ab  درصد 2اوره 
33/219 a 16/54 a 08/54 a 33/86 a 9bc 08/776 abc  یک در هزارنانوکود نیتروژن  
16/244 a 25/65 a 91/63 a 47/80 a 12a 08/961 a  دو در هزارنانوکود نیتروژن  

  ندارند. يدار درصد اختالف معنی 5حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  يدارا يها نیانگیدر هر ستون م
  

و  100، 50(صفر،  تروژنین ودکاربرد سطوح مختلف ک
 يکدو وهیتعداد م شیکیلوگرم در هکتار) منجر به افزا 150
 تروژنین ی). در اثر کوددهSure et al., 2013شد (یی دارو

 شیافزا رو نیاه سنتز شده و از ایدر گ یکاف دراتیکربوه
 لیدل طرف به کیدر هر بوته احتماالً از  وهیتعداد م

مختلف  يهافرایند يبرا ازیموردن دراتیشدن کربوه فراهم
القا و نمو گل و از  لیاز قب وهیم لیو تشک یده مؤثر بر گل

طول عمر  شیدر افزا تروژنینقش ن لیدل به گریطرف د
 Etehadnejadباشد ( و لقاح  مؤثر یافشان تخمک، دوره گرده

& Aboutalebi, 2014پژوهش نیا جی). همسو با نتا 
Hamzei &Babai )2017 ( کاربرد سطوح گزارش کردند که

مختلف کود نیتروژن باعث افزایش طول بوته، تعداد میوه 
در بوته و عملکرد دانه کدوي پوست کاغذي نسبت به 

 یفاکتور اصل کیعنوان  به تروژنین تیمار شاهد شد.
 لیتشک ،یگلده ،یشیبر رشد رو اه،یکننده رشد گ نییتع
 باشد یم ذارگتأثیر وهیم یدگیو رس یده محصول وه،یم
)Malakouti & Tabatabaei, 2005یطور مثبت به تروژنی). ن 

تحت  ی. رشد سلولدهد یرا تحت تأثیر قرار م اهیارتفاع گ
 اهیارتفاع گ شیافزا لیدل ستممکن ا تروژنیکاربرد ن طیشرا

  ).Bahmanyar & Mashaee, 2010باشد (
  

  . وزن صد بذر و پروتئین بذر 2. 3
تغذیه برگی نیتروژن بر صفات وزن صد بذر و پروتئین 

درصد) داشت  5داري (در سطح احتمال  بذر تأثیر معنی
). با افزایش غلظت نیتروژن در هر دو منبع 4(جدول 

کودي موردبررسی، وزن صد بذر نسبت به شاهد افزایش 
و  47/2ترین میانگین وزن صد بذر ( پیدا کرد و بیش

دو در در تیمارهاي نانوکود نیتروژن ترتیب  گرم) به 40/2
 ). 5دست آمد (جدول  درصد به 2و اوره  هزار

چنین نشان داد که میزان پروتئین بذر در اثر  نتایج هم
که  طوري تغذیه برگی نیتروژن افزایش یافته است. به

ترین میزان آن در اثر کاربرد تغذیه برگی نانوکود  بیش
 2س اوره با غلظت و سپ دو در هزارنیتروژن با غلظت 
تغذیه برگی نانوکود نیتروژن با غلظت  درصد حاصل شد.

ترتیب موجب  درصد به 2و اوره با غلظت  دو در هزار
  درصد در میزان پروتئین  55/23و  78/25افزایش 

بذر هندوانه ابوجهل در مقایسه با تیمار شاهد شدند 
 ).5(جدول 

هاي  با غلظتکاربرد سطوح مختلف کود ازت  جینتا
کیلوگرم در هکتار بر برخی  150و  100، 50صفر، 

صفات کدوي دارویی نشان داد که در اثر کاربرد 
 افتی شیافزا ییدارو يکدو هزاردانهوزن  تروژنین
)Sure et al., 2013 کاربرد سطوح مختلف کود .(
پوست  يکدودر دانه  وزن صد شیباعث افزا تروژنین

 ,Hamzei & Babai( شد شاهد مارینسبت به ت يکاغذ

2017(.   
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. تجزیه واریانس اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر وزن صد بذر، پروتئین، فنل، کربوهیدرات و روغن بذر 4جدول 
  هندوانه ابوجهل

  میانگین مربعات
  منابع تغییرات  درجه آزادي

  وزن صد بذر  پروتئین بذر فنل بذر کربوهیدرات بذر  روغن بذر
82/2 ns 04/0 ns 04/0 ns 02/6  * 038/0 ns 2  بلوك  

 تیمار 4 067/0* 29/6* 22/0* 13/1* 10/16*

  اشتباه  8  014/0  11/1 016/0 22/0 95/3
 ضریب تغییرات (%)  -  19/5  96/7 91/10 35/9 87/6

ns * درصد. 5دار در سطح احتمال  اختالف معنیدار و  معنینبود اختالف ترتیب  به :و 

  
. مقایسه میانگین اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر وزن صد بذر، پروتئین، درصد نیتروژن، فنل، کربوهیدرات 5جدول 

  هندوانه ابوجهلو روغن بذر 
   روغن بذر

)%(  
  کربوهیدرات بذر

 )mg g −1 FW( 

  فنل بذر
)mg galic acid g-1DW(  

  پروتئین بذر
 )%( 

    وزن صد بذر
)g(  

  تیمار

52/32 a 58/5 a 49/1 a 76/11 b 10/2 c پاشی با آب) شاهد (محلول 

19/29 ab 49/5 a 99/0 cd 78/11 b 23/2 bc  درصد 1اوره 

54/25 b 39/4 b 12/1 bc 53/14 a 40/2 ab  درصد 2اوره 

41/30 a 31/5 a 35/1 ab 31/13 ab 20/2 bc  یک در هزارنانوکود نیتروژن  
94/27 ab 32/4 b 82/0 d 80/14 a 47/2 a  دو در هزارنانوکود نیتروژن  

 ندارند. يدار درصد اختالف معنی 5حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  يدارا يها نیانگیدر هر ستون م

  
 ومیآمون تراتیفرم ن به تروژنیچنین تأثیر کاربرد ن هم

 هاي ویژگیدر هکتار) بر  لوگرمیک 143و  95مقدار  (به
کتان موردبررسی قرار گرفت و گزارش شد  اهیمختلف گ
وزن صد بذر  ،يکاربرد تروژنیسطح ن شیکه با افزا

  . افتی شیافزا

شده در وزن صد بذر در اثر کاربرد  مشاهده شیافزا
 يفتوسنتز تیفعال شیاز افزا یناش تواند یم تروژنهیکود ن

 میطور مستق و به ها تیمتابولباشد که موجب تجمع 
  ).Sawana et al., 2007( شود یوزن بذر م شیافزا

پژوهش کاربرد  نیآمده در ا دست به جیبا نتا مشابه

 Elhanafi( 1بذر کنجد نیتجمع پروتئ شیباعث افزا تروژنین

et al., 2019بذور آفتابگردان ( نی) و پروتئLi et al., 

) گزارش کردند 2005( .Rathke et alچنین  ). شد. هم2017
رفتن سنتز  منجر به از دست تروژنیسطح ن شیکه افزا

  . شود یم ها نیسنتز پروتئ دیچرب و تشد يدهایاس
 نهیآم دیابتدا به اس اهیشده توسط گ جذب تروژنین

نقش خود در  نیبه پروتئ شدن لیشده و سپس با تبدایاح
). در واقع Ehsanipour et al., 2012( دهد یرا انجام م اهیگ

هستند،  يانرژ ازمندیکه ن ياریبس يها پس از واکنش
سازنده  نهیآم يدهایشده و به اس لهیآسم تروژنین

                                                                                 
1. Sesamum indicum L. 
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). Rains & Bledsoe, 2007( شود یم لیتبد ها نیپروتئ
 دهد یم شیها را افزا در برگ نهیآم يدهایسنتز اس تروژنین

در بذر  ها نیپروتئتجمع  شدن ختهیامر موجب برانگ نیو ا
 اهیگ تروژنیشده که ن انیچنین ب ). همStitt, 1999( شود یم

بذر مصرف  لیو تشک یشیدر وهله اول در جهت رشد رو
در  نیصورت پروتئ به مانده یباق تروژنیو مقدار ن شود یم

 رهیذخ تروژن،ین ي. لذا در سطوح باالشود می رهیبذر ذخ
 ).Roy & Singh, 2006( ابدی  یم شیافزا نیپروتئ

) با Elhanafi et al. )2019پژوهش  نیا جیبا نتا همسو
به فرم اوره  تروژنیسطوح مختلف ن یکاربرد خاک یبررس

 اهانی) بر گتروژنین گرم یلیم 104و  78، 52، 26(صفر، 
 تروژنیسطح ن افتنی شینمودند که با افزا انیکنجد ب
است.  افتهی شیافزاکل در بذرها  تروژنیغلظت ن يکاربرد

لذا  کند، یعمل م يقو نکیس کیعنوان  به وهیکه م ییجاازآن
 یپاش در بذر پس از انجام محلول تروژنیغلظت ن شیافزا

  .باشد یم ریپذ هیتوج تروژنین يبا کودها
  

  . فنل بذر، کربوهیدرات محلول و روغن بذر 3. 3
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که میزان فنل بذر، 

داري (در  طور معنی کربوهیدرات محلول و روغن بذر به
درصد) تحت تأثیر کاربرد تغذیه برگی  5سطح احتمال 

). براساس نتایج مقایسه 4نیتروژن قرار گرفت (جدول 
پاشی نیتروژن تأثیر منفی بر میزان  ها، محلول میانگین داده

 2و  1که هر دو غلظت اوره ( طوري بذر داشت، بهفنل 
نانو نیتروژن موجب کاهش  دو در هزاردرصد) و غلظت 

عبارت  دار فنل بذر نسبت به تیمار شاهد گردید. به معنی
ترین  ترین میزان فنل بذر در تیمار شاهد و کم دیگر بیش

دو در میزان این شاخص در تیمار نانونیتروژن با غلظت 
 ).5گیري شد (جدول  اندازه هزار

میزان کربوهیدرات محلول بذر نیز در اثر کاربرد 
 2نیتروژن روند کاهشی را نشان داد و تیمارهاي اوره 

منجر به کاهش  دو در هزاردرصد و نانوکود نیتروژن 
دار این شاخص نسبت به تیمار شاهد شدند (جدول  معنی

تأثیر  چنین نشان داد که تغذیه برگی نیتروژن ). نتایج هم5
ترین درصد  منفی بر درصد روغن بذر داشت. هرچند بیش

دست آمد و درصد روغن بذر  روغن بذر در تیمار شاهد به
تر از تیمار شاهد  در گیاهان تحت تیمارهاي نیتروژن کم

درصد کود  2بود، با این وجود تنها در اثر کاربرد غلظت 
دار این شاخص نسبت به تیمار شاهد  اوره کاهش معنی

  ). 5شاهده شد (جدول م
فنلی را در  گیاهان عالی، تعداد زیادي از ترکیبات پلی

دهند، که اعتقاد بر این است این ترکیبات  خود تجمع می
هاي مختلف  عنوان ترکیبات دفاعی در برابر محدودیت به

کنند. نتایج پژوهش  هاي محیطی) عمل می محیطی (تنش
تلف نیتروژن هاي مخ شده با هدف بررسی اثر فرم انجام

(نیترات، آمونیوم و آمونیوم نیترات) بر رشد و تجمع مواد 
ها) در دو گونه آمارانتوس  شیمیایی نوري (فیتوکمیکال

نشان داد که کاربرد نیترات و نیترات آمونیوم موجب 
کاهش مواد فنلی و فالونوئید کل در هر دو رقم 

  ). Munene et al., 2017آمارانتوس شده است (
ررسی تأثیر نیتروژن با استفاده از محلول غذایی نتایج ب

موالر) بر کل مواد  میلی 25و  10حاوي دو سطح نیتروژن (
حاکی از آن بود که با افزایش میزان  1فنلی در گیاه خردل

یابد  توجهی کاهش می طور قابل نیتروژن غلظت فنل کل به
)Li et al., 2008چنین کاربرد سطوح باالي نیتروژن  ). هم

جب کاهش محتوي فنل کل در بذر کنجد شده است مو
)Elhanafi et al., 2019 مسیرهاي تعادل کربن نیتروژن .(
)CNB هنگام مطالعه اثر کوددهی نیتروژن بر مواد فنلی (

 ,Nguyen & Niemeyerباید مورد توجه قرار گیرند (

شدت وابسته به سنتز پروتئین براي  ). رشد گیاه به2008
باشد  هاي فتوسنتزي، تنظیمی و بیوسنتزي می ساختن آنزیم

                                                                                 
1. Brassica juncea Coss 
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هاي ساختاري و سنتز مواد فنلی  چنین براي پروتئین و هم
با رشد گیاه بر سر سوبستراهاي معمول رقابت وجود دارد 

)Heimler et al., 2017 لذا وقتی شرایط رشد رویشی .(
تر در جهت رشد  باشد، تخصیص منابع بیش مطلوب

تري به متابولیسم ثانویه و  رویشی بوده و منابع کم
یابد، که این امر موجب کاهش  اي اختصاص می ذخیره

نسبی کربن براي حمایت از متابولیسم ثانویه و اصالح 
، رابطه منفی بین CNBساختاري است. براساس تئوري 

ها،  بر کربن (یعنی ترپن هاي ثانویه مبتنی غلظت متابولیت
مواد فنلی و غیره) و موجود بودن نیتروژن وجود دارد 

)Heimler et al., 2017شود  بینی می رغم این، پیش ). علی
هاي ثانویه مبتنی بر نیتروژن (مانند  که غلظت متابولیت

آلکالوئیدها، اسیدهاي آمینه غیرپروتئینی، ترکیبات 
عنوان  راي نیتروژن بهسینوژنیک و سایر ترکیباتی که دا

طور مستقیم با  بخشی از ساختار خود هستند)، به
 ,.Heimler et alموجودبودن نیتروژن در ارتباط باشد (

تر مواقع کوددهی نیتروژن  که در بیش طوري ). به2017
 Stefanelli etشود ( ها می فنل سبب کاهش در میزان پلی

al., 2010 .(  
ها و  ر کربوهیدارتبررسی چگونگی تأثیر نیتروژن ب

نشان داد که کاربرد نیتروژن  1عملکرد دانه روغنی کتان
قبل از بازشدن گل کتان، غلظت و محتواي قندهاي 

ها را کاهش و غلظت نشاسته و قندهاي  محلول برگ
). Yan et al., 2018محلول ساقه را افزایش داده است (

 ) گزارشAsma et al. )2007همسو با نتایج این پژوهش، 
کردند که کوددهی نیتروژن میزان قندهاي محلول کل 

را کاهش داده است. در مطالعه دیگري نیز  2زردآلو
Elhanafi et al. )2019 کاربرد خاکی سطوح مختلف (

گرم  میلی 104و  78و  52، 26نیتروژن به فرم اوره (صفر، 

                                                                                 
1. Linum usitatissimum L. 
2. Prunus armeniaca cv. Hacihaliloglu 

نیتروژن) بر گیاهان کنجد را موردبررسی قرار داده و اظهار 
گرم نیتروژن در کیلوگرم  میلی 104و  78کاربرد  نمودند که

توجه قندهاي محلول کل در بذر  خاك موجب کاهش قابل
  کنجد شده است. 

در این پژوهش مشخص شد که با افزایش سطوح 
نیتروژن میزان کربوهیدرات محلول بذر هندوانه ابوجهل 

) نیز با کاربرد کود Zohraabi et al. )2018یابد.  کاهش می
، 25هاي صفر،  و نیترات کلسیم (هر کدام در غلظتاوره 

و  2، 1کیلوگرم در هکتار) و آمینو اسید (صفر،  100و  50
بیان  3گرم در لیتر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله 4

بیان کردند که با افزایش غلظت نیتروژن در هر سه منبع 
شده میزان کربوهیدرات برگ کاهش یافت،  کودي استفاده

هش میزان کربوهیدرات برگ در نتیجه افزایش که این کا
نیتروژن را به ارتباط معکوس کربوهیدرات با میزان 

که مشخص شده است  طوري نیتروژن گیاه نسبت دادند. به
اي منفی بین سطوح باالي نیتروژن و تجمع  که رابطه

 ,.Hirano et alها در بذور وجود دارد ( کربوهیدرات

2005; Pan et al., 2011 .( از سوي دیگر علت احتمالی
این دلیل باشد که   تواند به کاهش تجمع کربوهیدرات می

منظور تولید  هاي شیمیایی به قندها در بسیاري از واکنش
  ).Elhanafi et al., 2019باشد ( انرژي درگیر می

آمده در این پژوهش، افزایش  دست مشابه با نتایج به
ور سطوح نیتروژن موجب کاهش محتوي روغن بذ

 ,.Sawana et al) و کتان (Li et al., 2017آفتابگردان (

چنین نتایج بررسی کاربرد خاکی  ) شده است. هم2007
 78و  52، 26سطوح مختلف نیتروژن به فرم اوره (صفر، 

گرم نیتروژن) بر گیاهان کنجد بیانگر کاهش  میلی 104و 
توجه روغن بذر کنجد در اثر سطوح باالي نیتروژن  قابل

گرم نیتروژن در کیلوگرم خاك)  میلی 104و  78کاربردي (
  ).Elhanafi et al., 2019بوده است (

                                                                                 
3. Trigonella foenum-graecum L. 
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سنتز چربی نیازمند هر دو عامل نیتروژن و اسکلت 
). Pattl et al., 1996باشد ( کربنی در طی دوره نمو بذر می

اند که غلظت روغن دانه با  برخی منابع گزارش کرده
تأثیر  لیل این امر را تحتعملکرد در ارتباط است و د

شده در اثر موجودي  قرارگرفتن میزان تابش نوري جذب
تبع آن افزایش غلظت  باالي نیتروژن سطح برگ و به

). Aguirrezabal et al., 2015روغن بذر ذکر کردند (
تواند غلظت روغن بذر  رغم این، زیادي نیتروژن می علی

ئین بدون دلیل افزایش غلظت پروت طور عمده به را به
 ,.Steer et alگونه افزایش در بیوماس کاهش دهد ( هیچ

کنند که درصد روغن  ). مطالعات دیگر نیز اثبات می1984
تواند در پاسخ به افزودن نیتروژن بدون تغییر باقی  می

). از Zheljazkov et al., 2008بماند و یا کاهش یابد (
ت رو، کاهش درصد روغن در این پژوهش، ممکن اس این

تر به سمت تولید  شدن منابع و انرژي بیش پیامد منحرف
  ). Solis et al., 2013جاي تولید روغن باشد ( پروتئین به

  
  . غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي برگ4. 3

ها نشان داد که غلظت نیتروژن  نتایج تجزیه واریانس داده
پاشی  برگ در سطح احتمال پنج درصد تحت تأثیر محلول

پاشی نیتروژن  که محلول نیتروژن قرار گرفت، در حالی
تأثیري بر غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و روي برگ 

پاشی نیتروژن غلظت  ). در اثر محلول6نداشت (جدول 
د افزایشی نشان داد با این وجود تنها نیتروژن برگ رون

و کود  دو در هزارتغذیه برگی نانوکود نیتروژن با غلظت 
دار نیتروژن  درصد موجب افزایش معنی 2  اوره با غلظت

شده در دو  برگ نسبت به شاهد گردید و افزایش مشاهده
 ).7دار نبود (جدول  تیمار دیگر از نظر آماري معنی

یش غلظت نیتروژن برگ و در مطالعات مختلف افزا
هاي  میوه در اثر کاربرد خاکی و برگی نیتروژن در گونه

) Davarpanah et al. )2017مختلف گزارش شده است. 
هاي  پاشی کود اوره در غلظت گزارش کردند که محلول

گرم در لیتر نیتروژن و نانوکود نیتروژن در  2/9و  6/4
ش میزان گرم در لیتر نیتروژن باعث افزای 5/0غلظت 

نیتروژن برگ شد، ولی روي میزان سایر عناصر تأثیر 
) تأثیر کاربرد El-Aal et al. )2010داري نداشت.  معنی

درصد) بر کدو تنبل را  2و  1برگی کود اوره (با غلظت 
موردمطالعه قرار دادند و بیان کردند که اوره موجب 

که درصد  افزایش درصد نیتروژن میوه گردید، درحالی
پتاسیم، فسفر و روي تحت تأثیر تیمار اوره قرار  عناصر

نگرفت. بررسی تأثیر میزان و زمان کاربرد نیتروژن در سه 
یافتن میزان  زمان روي گیاه کارال نشان داد که با افزایش

ها  نیتروژن مقادیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي در میوه
  ).Heidari & Mohammad, 2012افزایش یافت (

  
  . تجزیه واریانس اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر غلظت عناصر در برگ هندوانه ابوجهل6جدول 

  میانگین مربعات
 منابع تغییرات درجه آزادي

  نیتروژن  فسفر  پتاسیم روي
60/0 ns 39/6 ns 02/0 ns 0006/0 ns 2  بلوك  

ns83/1 ns59/13 08/0 ns *002/0 4 تیمار 

  اشتباه  8  0005/0  03/0  41/12 69/2
 ضریب تغییرات (%)  -  82/9  09/8 93/8 31/10

ns درصد. 5دار در سطح احتمال  دار و معنی ترتیب غیر معنی و * به  
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 هندوانه ابوجهل . مقایسه میانگین اثر تغذیه برگی کود اوره و نانوکود نیتروژن بر غلظت عناصر در برگ7جدول 

  تیمار  (%) نیتروژن  )ppm( فسفر  )ppm( پتاسیم )ppm( روي
01/15 a 65/36 a 25/2 a 196/0 c پاشی با آب) شاهد (محلول 

68/16 a 80/40 a 33/2 a 225/0 abc  درصد 1اوره 

02/16 a 17/41 a 98/1 a 251/0 ab  درصد 2اوره 

18/15 a 60/37 a 95/1 a 209/0 bc  هزاریک در نانوکود نیتروژن  
61/16 a 90/40 a 17/2 a 257/0 a  دو در هزارنانوکود نیتروژن  

  ندارند. يدار درصد اختالف معنی 5حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  يدارا يها نیانگیدر هر ستون م
    

بررسی درصد و میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
در واکنش به مصرف  1دارویی ختمی در گیاه

کاربرد کود اوره  نشان داد کهکمپوست و کود اوره  ورمی
در افزایش درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در  يثرؤنقش م

. )Sadeghi et al., 2017داشت (بذر، برگ و ریشه ختمی 
کوددهی نیتروژن روي میزان عنصر روي در برگ درختان 

که نیتروژن برگ را افزایش  یخرما تأثیري نگذاشت، درحال
چنین گزارش  ). همTohiruddin et al., 2010داده است (

 مصرفی، نوع نیتروژن فاکتور میزان شده است که عالوه بر
 را برگ نیتروژن میزان تواند می نیز شده عرضه نیتروژن
). Sandoval‐Villa et al., 2000( دهد قرار تأثیر تحت 
دفعات کاربرد کودهاي نیتروژنه بررسی تأثیر نوع و نتایج 

حاکی از  بر عملکرد و درصد نیتروژن دانه دو رقم ذرت
 درصد کود اوره مصرف میزان افزایش آن بود که با

 کود افزایش که حالی یافت، در افزایش ذرت برگ نیتروژن
 برگ نیتروژن درصد بر داري معنی تأثیر آمونیوم نیترات
 را دلیل کودي ارهايتیم گران ماهیت این پژوهش. نداشت
 کود عمده که بخش ازآنجایی ذکر نمودند. نتیجه این اصلی
 نیتروژن انتقال و جذب و باشد می آمونیومی نیتروژن اوره،

شود این  می انجام گیاهان در تري بیش سهولت با آمونیومی
 نتیجه مصرف در برگ نیتروژن درصد افزایش امر موجب

  ). Rostami & Ahmadi, 2014باشد ( می اوره کود

                                                                                 
1. Altheae officinalis L. 

  گیري . نتیجه4
که تغذیه برگی نیتروژن بر  داد این آزمایش نشان نتایج

عملکرد و تعداد میوه در هر بوته هندوانه ابوجهل 
دو با غلظت  تروژنینانوکود ن یبرگ هیتغذتأثیرگذار بود. 

عملکرد و  زانیم نیتر بیش ،درصد 2و کود اوره  در هزار
 نیتر بیش دو در هزاربا غلظت  تروژنینانوکود ن ماریت
چنین  . همدر هر بوته را داشتند وهیتعداد م زانیم

هاي پروتئین بذر، فنل بذر، کربوهیدرات محلول  ویژگی
پاشی نیتروژن  بذر و درصد روغن بذر تحت تأثیر محلول

بذر  نیپروتئ و وزن صدبذر نیانگیم نیتر بیشقرار گرفت. 
 دو در هزاربا غلظت  وژنترینانوکود ن یبرگ هیدر اثر تغذ

که در اکثر  با توجه به این درصد حاصل شد. 2و کود اوره 
کاربرد ی موردبررسی در این پژوهش فیو ک یکمصفات 

(با وجود غلظت  دو در هزاربا غلظت  تروژنینانوکود ن
تر نسبت به تیمارهاي کود اوره) نسبت به سایر تیمارها  کم

منظور  ن این تیمار را بهتوا نتایج بهتري را نشان داد، می
محیطی  هاي اقتصادي و آلودگی زیست کاهش هزینه
رسد  نظر می با توجه به نتایج این پژوهش به توصیه نمود.

هاي  توان با بررسی غلظت که در مطالعات آینده می
ها در مراحل  مختلف عناصر در فرم نانو و کاربرد آن

مختلف رشد گیاه ضمن کاهش میزان مصرف کود به 
 نتایج مطلوبی دست یافت.
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  . تشکر و قدردانی5
 نیا يهانهیهز نیمأاز دانشگاه زابل بخاطر ت سندگانینو

و  UOZ-GR-9618-107 (با شماره پژوهانه پژوهش
UOZ-GR-9718-8( کنند.یم یتشکر و قدردان 
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