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  چکیده

 به صورت فاکتوریل در  آزمایشی مزرعه ايهاي بیولوژیک و  نانو  بر قدرت رویشی بذور تولیدي لوبیا چیتی اثر کود بررسی به منظور
ها فاکتور. ا شددر شهرستان مشگین شهر اجر 1392تیمار در سال زراعی  8کامل تصادفی با سه تکرار و  هاي بلوك پایه قالب طرح

رسیدگی بعد از . بود) استفاده و عدم استفاده(هیومیک و باکتري ریزوبیوم هر کدام در در دو سطح اسید کود ،شامل نانو کالت روي
 ها آزمون هدایت الکتریکی و رشد گیاهچهسپس ه فرسوده کردشرایط مرطوب و گرم  انکوباتور و درآن ها را  دانه ها، برداشت و 

در بین  گیاهچه خشک تولید شدهوزن  از لحاظ میزان هدایت الکتریکی و را اختالف معنی داري دست آمدهه ب نتایج .دگردی اجرا
باکتري کاربرد  هايطوري که بیشترین هدایت الکتریکی و وزن خشک تولیدي گیاهچه به ترتیب از تیماربه  .نشان دادها تیمار

  .دست آمده ب کود هیومیک و نانوکالت روي ×ریزوبیوم 
  

  چیتی نانوکالت روي، اسید هیومیک، لوبیاریزوبین سوپرپالس، باکتري : کلید واژه
  

  مقدمه
 ریثابذور حاصله ت هیو بن یجوانه زن يرو تواندیپس از برداشت بذور م يدوره یدر ط یو حت یدگینمو، رس یدر ط یطیمح طیشرا

 ریو سا هیها، تغذ، انواع تنش...) و یبارش، دما، رطوبت نسب(منطقه  ییهوا آب و طیاز عوامل از جمله شرا یعیو گستره وس. بگذارد
از جمله عوامل  يانباردار طیحاکم در طول مدت نمو بذر و مح یطیمح طیشرا ،یکیساختار ژنت اتریعبارت گو هب. ردیگیرا در بر م

 (گذاردمی تاثیر هاآن عمر برطول شدت به نیز هابذر یفیزیولوژیک وضعیت و فیزیکی شرایط ).6( ندیآیموثر بر قدرت بذر به شمار م
 از دارد که احتیاج زیادي انرژي به گیاهچه ظهور و زدن جوانه . باشد یم بذر ذخایر مقدار بذر، قدرت معیارهاي از یکی ).5، 4

 حال در گیاهچه نیاز هاي أمینت کافی براي اي ذخیره مواد باید بذر. شود می تامین بذر هاي ذخیر غذایی مواد اکسیداسیون طریق
    ).2(است  وابسته بذر ايهذخیر مواد به شود کفا خود گیاهچه که زمانی تا زیرا باشد داشته رشد

  
  ها مواد و روش
به صورت  ،هاي بیولوژیک و نانو بر قدرت رویش بذور تولیدي لوبیا چیتیبه منظور بررسی تاثیر کودمزرعه اي،  این آزمایش
 شامل هافاکتور. در شهرستان مشگین شهر انجام گرفت 1392در سال  کامل تصادفی هايبلوك پایه قالب طرح  فاکتوریل در

آماده سازي زمین . دبو) استفاده و عدم استفاده ( در دو سطح کود هیومیک و باکتري ریزوبیوم هر کدام در ، نانو کالت رويکاربرد 
 .شد می کاشت ردیف پنج شامل و متر بوده 5/2 هاآن عرض و متر سه هاکرت ولط. بهاره بود سطحی شخم و  پاییزه شخمشامل 
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در نظر  بوته در متر مربع 30 در مجموع  و متر سانتی 8 ردیف روي در هابوته بین فاصله و متر سانتی 50 بین ردیفی يفاصله
 استفاده مورد مال بذر صورت به ر آسیا تهیهشرکت فناوري زیستی مهموقع کاشت از  سوپرپالس ریزوبین باکتري مایه .گرفته شد

 باکتري مایه آب در شده حل عربی صمغ کمک به سپس کرده و  پهن نایلونی ورقه روي بر را بذر ابتدا که صورت بدین .گرفت قرار
د اسید کو .نشود کشته هوا مجاورت درها  باکتري تا گردید کشت متري سانتی 6 عمق در بالفاصله و شد منتقل بذر روي بر

گرم کود  200با توجه به دستورالعمل موجود با حل کردن ( ي چهار برگیمرحلهدر  تهیه شرکت آرمان سبز آدینه از هیومیک
 )لیتر آب 20گرم از این کود در داخل  50با حل کردن ( از شرکت حکیمه گستر قزوین تهیه و نانوکالت روي) لیتر آب 20داخل 

برداشت به صورت دستی و از وسط دو خط میانی به  ،رسیدگی پس از .هی مورد استفاده قرار گرفتنزدیک به گلد و مرحلهیک در 
. در مجاورت هوا خشک شدهر کرت به صورت جداگانه در دانه هاي  و ها صورت گرفتمساحت یک متر مربع و با حذف حاشیه

مون رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی به آزمایشگاه دست آمده جهت اندازه گیري قدرت رویشی بذر از طریق آزه هاي بسپس دانه
ي دانکن ها با آزمون چند دامنهتجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین  SAS دست آمده با نرم افزار ه هاي بداده .منتقل شدند

  .انجام شد
  : آزمون تسریع پیري

با تشدید تنفس  تا نکوباتور قرار گرفتاساعت در 72 درجه سانتی گراد به مدت 41دماي  بذور در رطوبت اشباع ودر این آزمون 
  ).7(شد جام ان شده الکتریکی بر روي بذرور فرسودهآزمون هدایت سپس . فرآیند پیري بذور تسریع گردد

  :آزمون هدایت الکتریکی
آب مقطر میلی لیتر  250ظرف حاوي  و درون شده با آب مقطر شسته و جدا و توزینعددي از دانه ها  50 نمونه چهار ،از هر تیمار 

از . نگهداري شدندساعت  24درجه سانتی گراد به مدت  20± 1پوشانده و در دمادر کلیه ظرف را با درپوش آلومنیومی . گرفتقرار 
 دقیقه به هم 15 -10ساعت محلول را به آرامی حدود  24دستگاه اندازه گیري هدایت الکتریکی را کالیبره کرده و بعد از پایان  قبل

میزان هدایت الکتریکی ظرف شاهد  پایان کارو در . اندازه گرفته شد هاسپس هدایت الکتریکی محلول. زده تا خوب مخلوط گردد
ها کم شده و سپس میزان هدایت دست آمده از عدد تمامی نمونهه و عدد ب شدهندازه گیري ادرجه  20نیز در دماي ) آب مقطر (

به صورت میکروزیمنس بر  هدایت الکتریکیواحد . گردیدي زیر محاسبه بوط به هر تیمار از رابطهالکتریکی به ازاي هر گرم وزن مر
   ).7(شود بیان میگرم  متر سانتی

                                                     EC =   ( وزن نمونه بذر)/( میزان هدایت الکتریکی براي هر ظرف)
   گیاهچه رشد آزمون روش

 به بذور چیدن ينحوه. شدند داده کشت ساندویچی روش به کاغذي هايلهحو در تیمار هر از بذر عدد 25  ابتدا آزمون این در
هاي  حوله سپس و. گرفتند قرار خط یک روي بر کاغذي يحوله باالي يلبه از متر سانتی 7 يفاصله با بذرها که بود صورتی
 آنکوباتر دستگاه در وه گرفت قرار پالستیکی هايکیسه داخلپیچیده شدند و در متر سانتی 4 به قطر و مرطوب مقطر آب با کاغذي

 هالپه کردن جدا بعد از چهه ساق و چهه ریش خشک وزن مجموع .نگهداري شدند روز 7به مدت گراد سانتی درجه 25±5/0 دماي با
  ).7(اندازه گیري شد گراد سانتی درجه 80 دماي در ساعت 24 مدت بهآن ها  دادن قرار با و
  

  نتایج و بحث
   بذر یچه بعد از فرسودگه و ساق چهه شین خشک رمجموع وز

 یتیچ ایچه لوبه و ساق چهه شیمورد استفاده بر مجموعه وزن خشک ر تیمارهايکه  نشان داد) 1جدول( انسیوار هیتجز جینتا   
 نیتر شید که بشان دانصورت گرفته  نیانگیم سهیمقا. داشت يداریدرصد اثر معن 5ها در سطح احتمال از فرسوده کردن بذر بعد
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کاربرد  يماریتترکیب وزن خشک مربوط به  نیتر گرم و کم 42/1 ينانوکالت رو کاربرد به وطبشده مر دیولمقدار وزن خشک ت
 از شود کهمی هاییبذر تولید به منجر گیاه اينیاز تغذیه). 2شکل( باشدیگرم م 660/0 زانیبه م کیهومي ریزوبیوم با اسید باکتر

دارد  زیادي نقش گیاهچه استقرار و درصد جوانه زنی شدن کم در عامل این باشند پایینی حد در معدنی عناصر از بعضی وجود نظر
ها از جمله ي خشک ساقه و کاهش فعالیت تعداد زیادي از آنزیمکمبود روي باعث کاهش رشد ریشه و کاهش تولید ماده ).1(

 موجب تواندمی در دانه روي غلظت افزایش که دریافتند) 2008(کاکمک ). 8( گرددکربونیک آنهیدراز و سوپر اکسید دیسموتاز می

که کم ترین وزن  دهدنتایج بدست آمده نشان می .)3( شود روي کمبود با نواحی در بخصوص بذر استقرار و بذر نامیه قوه افزایش
دهد که در این دسته از ه این موضوع نشان میک. هایی بود که هدایت الکتریکی بذور باالتري نیز داشتندخشک مربوط به تیمار

 ها به احتمال زیاد به دلیل باال بودن هدایت الکتریکی و مصرف اندوخته تیمار
 
 
 

ي خشک تولید ي بذر و بدین ترتیب کاهش میزان ریشه چه و ساقه چه تولیدي و مجموع مادهها موجب کاهش بنیهغذایی بذر
  .شده شود

  
  مجموعه وزن خشک ریشه چه و ساقه چه لوبیا چیتی بر  بیولوژیک و نانو يهاکود ریتاث نیگانیم سهیمقا  -2 شکل

  میزان هدایت الکتریکی بعد از فرسودگی بذر
بعد از  یتیچ ایلوب بذور )EC( یکیالکتر تیهدا زانیمورد استفاده بر متیمار هاي نشان داد که ) 1جدول( انسیوار هیتجز جینتا

 زانیم نیتر شیصورت گرفته نشان داد که ب نیانگیم اتسیمقا. داشت يداریدرصد اثر معن 5احتمال فرسوده کردن در سطح 
 یکیالکتر تیهدا زانیم نیتر متر گرم و کم یبر سانت  منسیز کرویم 923/19 کیومیدهیاس×  يباکتر  به وطبمر یکیالکتر تیهدا

ترین  میزان  در این آزمایش معموال بیش ).1شکل(اشد بیم رمبر سانتی متر گ منسیز کرویم 010/9 زانیمربوط به شاهد به م
پایین بودن میزان هدایت الکتریکی در نانوکالت  .ي باالیی داشتندهایی بدست آمد که که وزن هزاردانههدایت الکتریکی از تیمار
  .تواند به دلیل وزن هزاردانه پایین آن باشدهاي کودي میروي نسبت به سایر تیمار
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   یبعد از فرسودگ ایبذر لوب یکیالکتر تیهدا زانیم بر و نانو بیلوژیک يهاکود ریتاث نیانگیم سهیمقا  -1لشک

  لوبیا چیتی و وزن گیاهچه بذور )EC(بر میزان هدایت الکتریکی  بیولوژیک و نانوهاي کود ریتأثتجزیه واریانس  1جدول 
  میانگین مربعات

  مجموع وزن خشک ریشچھ و ساقچھ  ریکیھدابت الکت درجھ آزادی  منبع تغییرات
  باکنری

  اسیدھیومیک
  نانوکالت روی

  ھیومیک×نانو کالت روی
  نانوکالت روی×باکتری

  ھیومیک×باکتری
  باکتری× نانوکالت روی×ھیومیک

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١ 

٩۵/١۶٧ * 
٠٦/١٤٧ * 

٥٣/٩ * 
٦٢/١  ns 
٥٣/٨  ns 

٠٤/١٠ * 
١٥/١٥ * 

٣٣۶/٠ * 
۴٠٠/٠ * 

*٢٠۵/٠  
٠١٧/٠  ns 
٠۵٠/٠ * 

٠٠۶/٠  ns 
*٠۴١/٠  

  ٠/٠٠۴  ٩١۶/٢  ١٦  خطای آزمایش
    ١۴/٧  ٢٠/٩    (%)ضریب تغییرات 

ns  دار در سطح احتمال پنج درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی* و.  
  

  نتیجه گیري کلی
ي تواند قوهمیي خشک تولید شده بعد از فرسودگی بذر بیشتر باشد بنیه بذر بیش تر بوده و یا به عبارتی این بذر هرچه میزان ماده

در واقع .  ي خود را به مدت زمان بیش تري حفظ کند که در این آزمایش بیش ترین وزن خشک از نانوکالت روي بدست آمدنامیه
و از لحاظ . ي نامیه بیشتري بوده استداراي قوههاي کودي در مقایسه با بقیه تیمارهاي تولید شده از مصرف نانو کالت روي بذر

ترین هدایت الکتریکی از نانو  هاي به کار رفته باز کمت الکتریکی نیز هر چند که مانند شاهد بوده ولی در بین کودمیزا ن هدای
  .یکپارچگی غشایی به مدت زیادي باشدحفظ  ينشان دهنده تواندمی کالت روي بدست آمد که
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