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*1

احمد رمضانی

1استادیار ،ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘات علوم زراعی و ﺑاغی ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات و
آﻣوزش ﮐﺸاورزی و ﻣﻨاﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌی استان اصفهان ،ایﺮان
تاريخ دريافت 97/04/27 :تاريخ پذيرش97/11/02 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی ،تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر شاخصهای جوانهزنی بذر برنج در قالب
طرح کامالً تصادفی با  4تكرار ،در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشااورزی و مناابط طعی ای ااا ان انجاا شا
تیمارها شامل تیمارکردن بذر با سول اتروی به میزان  2/5و  5گر در کیلوگر بذر ،نانواکسای روی باه میازان
 0/5و  1گر در کیلوگر بذر ،تیمارکردن بذر با آب مقطر بهعنوان شاه اول و ع

تیمارکردن باذر باهعناوان

شاه دو بودن نتایج نشان داد که تیمارکردن بذر باا نانواکسای روی و ساول اتروی باعا

کااهش سارع

جوانهزنی و طول ریشهچه و افزایش طول و وزن خشک ساقهچه و مق ار روی در گیاهچه ش ح اقل سارع
جوانهزنی در تیمار  1گر نانواکسی روی به دس

آم که  12/9درا نسع

به شاه اول کمتر باود همنناین

ح اکثر مق ار روی گیاهچه ( 36/9میلیگر بر کیلوگر ) مربوط به تیمار 1گر نانواکسی روی بود که نساع
شاه اول  44/4درا افزایش داش

باه

بر اساس نتایج این تحقیق ،تیمارکردن بذر برنج با کود روی یاک رو

اقتصادی مناسب برای دستیابی به ح اکثر محصول ،افزایش غلظ

روی دانه و تأمین عنصر روی مورد نیااز در

جیره غذای مرد  ،با توجه به سرانه باالی مصرف برنج در کشور اس
واژههای کلیدی :تیمارکردن بذر ،سولفاتروی ،نانواکسیدروی

مقدمه

1

موادی که ح اقل در یک ب

به ان ازه ذرات کمتر از  100نانومتر باشن به عنوان نانو ماواد طعقاهبنا ی و شاناخته

میشون بهطورکلی از مواد نانو در تص یه آب ،تص یه فاضالب ،پاالیش محیط زیسا  ،فارآوری و بساتهبنا ی ماواد
غذایی ،مصارف ان تی و خانگی ،داروسازی و توس ه حسگرهای هوشمن است اده میشود .در حال حاضار بیشاترین
کاربرد مواد نانو در این زمینهها بر ب عود و کارایی تولی متمرکز ش ه اس
ح اظ

گیاهان نیز ماورد اسات اده قارار مایگیرنا

همننین این مواد در تولی ات کشااورزی و

( Bouwmeester et al., 2009; Nair et al., 2010; Sharon et al.,

 )2010; Emamifar et al., 2010از جمله معاحثی که در کشاورزی در ارتعاط با نانو مواد مطال اه شا ه شاامل کااربرد
آنها در جوانهزنی و رش گیاهان ،تولی محصوالت و ح اظ
علفکشها اس

گیاهان ،ردیابی پاتوژنها و باقیمان ه سمو شایمیایی و

با این حال کاربرد نانو مواد در زمینه کشاورزی ،نساعتا ج یا و نیازمنا تحقیقاات بیشاتری اسا

()Khot et al., 2012

*نویسﻨده ﻣسولRamazaani@yahoo.com :
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در سالهای اخیر ،محققان بسیاری اثرات نانو مواد را بر جوانهزنی و رش گیاهان با ه ف توس ه کااربرد آن اا در
کشاورزی مطال ه کردهان ( .)Zhang et al., 2005در آزمایشی تاثیر غلظ های  100 ،10و  1000میلیگر در لیتر ناانو
ذرات اکسی روی بر جوانهزنی برنج مورد بررسی قرار گرف  ،گزار
نشان دهن ه ع

ش که درا جواناهزنای کااهش ن اشا

کاه

تااثیر من ای نانواکسای روی بار دراا جواناهزنای باود ( )Boonyanitipong et al., 2011ولای اثار

غلظ های باالتر از  1000میلیگر در لیتر نانواکسی روی بر رش ریشهچه من ی بود ،بهطوری که هم طول ریشهچه و
هم ت اد ریشهها کااهش یافا

در مطال اهای کاه اثار تیماارکردن باذر باا غلظا هاای متتلاف نانواکسای روی و

سول اتروی بر جوانهزنی بذر ،بنیه بذر ،رش گیاه ،گل هی ،مق ار کلروفیل ،عملكرد غالف و رش ریشه باادا زمینای
مورد بررسی قرار گرف  ،نتایج نشان داد تیمار نانواکسی روی با غلظ
بذر و افزایش بنیه گیاهچه ش و باع

1000میلیگر در لیتر موجب ب عود جوانهزنای

استقرار سری تر و گل هی زودتر و افزایش مق ار کلروفیل برگ شا  .تااثیر ایان

ذرات در افزایش رش ساقه و ریشه موثر بود همننین عملكرد غاالف در بوتاه در تیماار نانواکسای روی نساع

باه

سول اتروی 34درا باالتر بود ()Prasad et al., 2012
در آزمایشی که تأثیر نانواکسی روی با غلظ های (1 ،0/5و  1/5گر در لیتر) ،کالت روی با غلظ های ( 1 ،0/5و
 1/5گر در لیتر) و سطوح متتلف شوری آب آبیاری ( 10،2و  18دسیزیمنس بر متر) بر جوانهزنی چ اار رقام جاو
موروکو ،نصرت و الین شماره  4در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرف  ،نتاایج نشاان داد تیماار شااه (عا
مصرف کود) با سایر تیمارهای کودی از نظر آماری در سطح احتمال  %1اختالف م نیداری داش  ،اما تیمارهای ناانو
روی و کالت روی ت اوت قابلتوج ی از نظر آماری نشان ن ادن حضور یونهای فلزی روی هرچن که برای مراحل
ثانویه رش گیاه ضروری بود اما در مراحل اولیه رش متصواا در شرایط آزمایشگاهی به میزان کم نیز باعا

کااهش

قابلتوجه ق رت جوانهزنی گیاه ش ( )Kazemi, 2014در مطال اه ای کاه اثار تیماارکردن باذر باا نانواکسای روی بار
جوانهزنی برنج (رقم  )Nongda3در پنج غلظ
نشان داد وقتی غلظ

(ا ر 3 ،2 0/5 ،و  5میلیگر در لیتر) مورد بررسی قرار گرف  ،نتایج

محلول  3میلیگر در لیتر بود سرع

مثعتی بر رش ساقهچه و بویژه ریشه چه داش

و ف الی

جوانهزنی ن وذ پذیری غشا بذر بیشتر ش و ف الی
ولی در انت ای جوانهزنی ف الی
جوانهزنی کاهش یاف

جوانهزنی بطور قابلتوج ی افازایش یافا

بذر  %122/3افزایش داش

( )%38و اثار

این در حالی بود کاه در اوایال

آنزیم  )Super Oxide Dismutase( SODتاا  %56افازایش داشا

این آنزیم کاهش داش

اما در تیمارهای با غلظ

باالتر از  3میلیگر در لیتر سرع

( )Wang and Song, 2004نتایج مشاب ی نیز در سایر گیاهان گزار

تیماارکردن باذر بااا روی ،ماس ،کعالا  ،جیااوه و سارب در خیاار و گنا

باعا

ش هاس

کااهش ساارع

بهعنوان مثاال،
جواناهزنای شا

()Munzuroglu and Geckil, 2002
در مطال های که اثرات نانواکسی تیتانیو و اکسی تیتانیو (غیرنانو) بر جوانهزنی اس ناج مورد بررسی قارار گرفا ،
گزار

ش که تیمار بذرها با نانواکسی تیتانیو در مقایسه با شاه در طی یک دوره 30روزه جوانهزنی موجاب تولیا

گیاهانی با  %73بیوماس بیشتر ،سه برابر سرع
سرع

رش گیاهچه اس ناج رابطه م كوسی با ان ازه نانو مواد داش

بر جوانهزنی ب تر اس
اس

فتوسنتز بیشتر و  45درا افزایش در تشاكیل کلروفیال ناو  aشا

گزار

که نشان میده تاثیر نانو مواد در اب اد کاوچكتر

( )Zhang et al., 2005نكته اساسی در مورد افزایش سرع

جوانهزنی ،ن وذ مواد نانو در باذر

ش ه نانوتیوبهای کربنی تک ج اره میتوان در بذر گوجهفرنگی ن وذ کرده و سرع

جواناهزنای را از

طریق جذب آب افزایش دهن این مواد موجب افزایش جوانهزنی باالی 90درا (در مقایسه با  71دراا شااه ) و
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بیوماس در طی  20روز ش ن ( )Khodakovskaya, 2009بررسی تاثیر نانو ذرات فلزی پاالدیم ،سیلیسیم ،طال و ماس
بر جوانهزنی بذر کاهو نشان داد که نانو ذرات پاالدیم و طال در غلظ های کم ،سیلیسیم و مس در غلظ های باالتر و
ترکیب دو نانو ذره طال و مس باهم تاثیر مثعتی بر جوانهزنی بذر کاهو از نظر نسع
داشتن ( .)Shah and Belozerova, 2009در مطال های گزار
لیتر باع

سااقه باه ریشاه و رشا گیااهچاه

ش ه نانواکسی آلومینیو در غلظ

 2000میلایگار در

کاهش طول ریشهچه در گیاهان متتلف گردی ( )Yang and Watts, 2005با توجه به اهمی

کااربرد ماواد

نانو در کشاورزی بویژه در زمینه جوانهزنی بذر ،این پژوهش بهمنظور بررسی ،تأثیر تیمارکردن بذر با نانواکسای روی و
سول اتروی بر شاخصهای جوانهزنی و رش گیاهنه برنج رقم سازن گی انجا ش
مواد و روشها
در این آزمایش تأثیر تیمارکردن بذر با سول اتروی و نانواکسی روی بار جواناهزنای و رشا گیاهناه بارنج رقام
سازن گی در شرایط آزمایشگاه ،در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تكرار مورد بررسی قرار گرف

تیمارهاای آزماایش

شامل 0/5و 1گر در کیلوگر بذر نانو اکسی روی (2/5 ،)Prasad et al., 2012( )Nano-ZnOو  5گر در کیلوگر بذر
سول اترویتر ( )Slaton et al., 2001آب مقطر به عنوان شاه اول و ع

تیمارکردن به عنوان شااه دو باود رقام

مورد است اده در این آزماایش رقام بارنج ساازن گی باود ،کاه رقام تجااری ماورد کشا
نانواکسی روی مورد است اده تولی شرک
 10-30نانومترو سطح ویژه متصو
آب ار با خلو

 99درا تولی شرک

تحقیقاتی نانو ماواد آمریكاا 1باا خلاو

در اساتان ااا ان اسا

 99دراا و متوساط قطار ذرات

آن بیشتر از  30مترمربط بر گر بود همننین ساول اتروی بكاار رفتاه از ناو
فولكا( )Fulkaسوئیس بود ب لیل حاالل نعاودن نانواکسای روی در آب ،ابتا ا

نانواکسی روی در آب دی یونیزه بصورت م لق در آم ه و با است اده از لرز

و ارت اشات دستگاه اولتراساونیک (100

وات و  40کیلوهرتز بهم ت  30دقیقه) این مواد پتش ش ه و محلول گردی ( )Prasad et al., 2012و برای تیمارکردن
بذور است اده ش
بهمنظور آماده سازی بذرها ،ابت ا دانههای پوک و شكسته برنج با است اده از محلول 10درا نماک ط اا (سا یم
کلری ) از دانه های سالم ج ا گردی و با حذف بذرهای خیلی درش

و خیلی ریز ،بذرهای یاک انا ازه ،یك سا

و

همشكل به منظور کاهش خطای جوانهزنی ( )Slaton et al., 2001انتتاب ش ن ساسس باذرهای ساالم باا آب مقطار
شسته ش  ،بهطوریکه هیچ اثری از س یم کلری برروی بذرها باقی نعاش و به م ت یاک دقیقاه باا الكال اتیلیاک 70
درا ض ع ونی گردی پس از آن بذرها در آب مقطار باه ما ت  24سااع  ،در دماای  25-30درجاه ساانتیگاراد
خیسان ه ش و با سول اتروی و نانواکسی روی به م ت  24ساع
سانتیگراد و رطوب
شمار

در داخل انكوباتور با درجاه حارارت 30 ،درجاه

نسعی 60درا در شرایط تاریكی تیمار گردی ( )Boonyanitipong et al., 2011و سسس باذرها

و برای اجرای آزمون جوانهزنی استان ارد آماده گردی بطوریكه  100ع د بذر از هار تیماار در  2پتاریدیاش

شیشهای (با قطر 90میلیمتر) بین دو الیه کاغذ واتمن شماره یک در هر تكرار قرار گرف
هر ظرف افزوده ش و در دمای  25±2درجه سانتیگراد در انكوباتور ج

و  5میلیلیتار آب مقطار باه

جواناهزنای قارارداده شا کلیاه مراحال

آزمایش بر اساس آزمون جوانهزنی اساتان ارد ( )ISTA, 2010انجاا شا باذرهای جواناهزده باهااورت روزاناه در
یكساع

م ین از روز پنجم تا روز چ اردهم شمار

و ثع

گردی هنگا شامار  ،باذرهایی جواناهزده محساوب
1. US Research Nanomaterials, Inc.
21

تأثير نانو اکسيدروی و سولفاتروی بر جوانهزنی بذر برنج

ش ن که طول ریشهچه آنها 2میلیمتر یا بیشتر بود همننین در روز چ اردهم ت اد گیاهچاههاای طعی ای باه عناوان
درا جوانهزنی ن ایی منظور گردی در پایان جوانه زنی درا جوانهزنی ،طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهنه ،وزنتار
و خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهنه و غلظ

روی گیاهنه ان ازه گیری ش بارای انا ازه گیاری طاول ریشاهچاه،

ساقهچه و گیاهنه از کاغذ میلیمتری است اده ش وزن تر و خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهناه (پاس از قارار دادن
نمونهها در آون به م ت  48ساع

در دمای  72درجه سانتیگراد) با ترازوی دیجیتال با دق

 0/001گر ان ازهگیاری

گردی برای ت یین مق ار روی گیاهچه ،ابت ا نمونههای خشک ش ه در آون آسیاب ش ه و پس از هضم نمونه در باالن
ژوژه با اسی سول وریک ،اسی سالیسیلیک و آب اکسیژنه ،مق ار روی گیاهچه با است اده از دستگاه جذب اتمای ت یاین
ش ( )Emami, 1996برای محاسعه شاخصهای جوانهزنی از روابط زیر است اده ش :
الف -درا جوانهزنی:
%G= n/N×100

رابطه ()1

که در آن =n :ت اد بذرهای جوانهزده در هر پتری دیش و = Nت ادکل بذرهای موجود در هر پتریدیش
ب -میانگین سرع

جوانهزنی:

برای محاسعه میانگین سرع

جوانهزنی از رو

ماگویر ( )Maguire, 1962از رابطه زیر است اده ش :

)= )Σ Ni)/(ΣNi×Ti

رابطه ()2
که در آن =GR ،سرع

)GR=Σ(Ni/Ti

جوانهزنی =Ni ،ت اد بذرهای جوانه زده در روز iا و  =Tiطول م ت جوانهزنی (ت اد روز

پس از شرو آزمایش)و ∑= مجمو
تجزیههای آماری دادهها با است اده از نر افزار  SASو مقایه میانگینها با است اده از آزمون  LSDو رسم نمودارها با
نر افزار  Excelانجا ش
نتایج و بحث
تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر سرعت جوانهزنی :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،تاثیرتیمارکردن بذر بر
سرع

جوانهزنی در سطح احتمال  %1م نیداری بود ولی بر درا جوانه زنای م نایداری نعاود (جا ول )1مقایساه

میانگینها نشان داد ح اکثر سرع
نانواکسی روی ب س

نسعی جوانهزنی ( )7/28در تیمار شاه اول و ح اقل آن ( )6/34در تیماار  1گار

آم و ت اوت م نیداری بین دو تیمار شاه وجود ن اش

بذر با کود روی (بجز در تیمار  2/5گر بر کیلوگر سول اتروی) باع
است اده از غلظ های باالی ترکیعات روی در این آزمایش باع
غلظ های مت اوت سول اتروی بر جوانهزنی برنج گزار
جوانهزنی افزایش یاف

و ح اکثر افزایش ( )%38در غلظ

به  5میلیگر در لیتر سرع

(شكل )1به ععارت دیگر تیمارکاردن

کاهش سرع

کاهش سرع

جوانهزنی ش به نظر میرس

جوانهزنی ش هاس

در بررسای تااثیر

کردن  ،در غلظ های  0/5تا  3میلیگر در لیتار ،سارع
 3میلیگر در لیتر ب س

آم ولی با افزایش غلظا

جوانهزنی کاهش نشان داد ( )Wang et al., 2005کاهش سرع

از 3

جوانهزنی بذر ناشای از

مصرف غلظ های باالی ( < 2000میلیگر بر لیتر) نانو ذرات روی ( با اب اد  35ناانومتر) و اکسای روی (باا اب ااد
تقریعی 20نانومتر) در تربناه ( ،)Raphanus sativusکاانوال ( ،)Brassica napus L.شالمم روغنای(،)Brassica rapa
چنم ( ،)Lolium temulentumکاهو ( ،)Lactuca sativaذرت ( )Zea maysو خیار ( )Cucumis sativusنیاز گازار
ش هاس

()Lin and Xing, 2007
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جدول  :1نتایج تجزیه واریانس جوانهزنی برنج و مق ار روی گیاهچه تح

تأثیر تیمارکردن بذر با نانواکسی روی و سول اتروی
سرع

منابط

درجه

درا

تمییرات

آزادی

جوانهزنی

جوانهزنی

تیمار

5

47/78 ns

**0/428

**157/28

خطا

18

14/76

0/013

23/76

مق ارروی گیاهچه

ریشهچه
طول

وزنتر

وزنخشک

تیمار

5

*3/069

0/0016 ns

0/000074 ns

خطا

18

0/865

0/001

0/000035

ساقهچه
طول

وزنتر

وزنخشک

تیمار

5

** 1/147

** 0/00311

** 0/0000875

خطا

18

0/197

0/00067

0/0000181

گیاهچه
طول

وزن تر

وزنخشک

تیمار

5

1/364 ns

0/004197 ns

0/0000361 ns

خطا

18

0/76991

0/00226

0/0000267

* ** ،و nsبهترتیب دارای ت اوت م نیدار در سطح احتمال  5و  1درا و غیرم نیدار

کاظمی ( )Kazemi, 2014نشان داد حضور یونهای فلزی عنصر روی هرچن که بارای مراحال ثانویاه رشا گیااه
ضروری اس

اما در مراحل اولیه رش متصواا در شرایط آزمایشگاهی به میزان کام نیاز باعا

کااهش قابالتوجاه

ق رت جوانهزنی گیاه جو ش و ت اوت قابلتوج ی از نظر آماری بین تیمارهای نانواکسای روی و کاالت روی وجاود
جوانهزنی باع

کاهش درا استقرار گیاه در خاک و باه

ن اش

ت ویق افتادن رش میشود ( )Copeland and McDonald, 2012در خصو

تاثیر تیمارکردن بذر باا عنصار روی بار

سرع
باع

این در حالی اس

ش ه کاهش سرع

که ،گزار

جوانهزنی نتایج مت اوتی گزار
کاهش سرع

ش هاس

برخی از محققین گزار

کردهان که تیمارکردن بذر با عنصار روی

جوانهزنی ( )Lin and Xing, 2007; Munzuroglu and Geckil, 2002میگردد ،در حالی که نتایج

برخی دیگر ( )Zhang et al., 2005حاکی از افزایش سرع

جوانهزنی اس

به نظر مایرسا گازار هاای مت ااوت

عم تا مربوط به است اده از غلظ های متتلف و واکنش مت اوت گونههای متتلف گیاهان ماورد اسات اده در آزماایش
اس

به عنوان نمونه در آزمایشی که تاثیر کاربرد روی و کادمیو بر جوانهزنی یونجه مطال ه ش نتاایج نشاان داد کاه

غلظ های پائین این دو عنصر باع

افزایش و غلظ های باال باع

کاهش دراا جواناهزنای و رشا ریشاهچاه و

ساقهچه یونجه ش ()Zhang et al., 2005
تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر غلظت روی گیاهچه :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،تیمارکردن باذر بار
غلظ

عنصر روی گیاهچه برنج تاثیر مثع

نشان داد ح اکثر غلظ

و م نیداری در سطح احتمال  %1داشا

(جا ول )1مقایساه میاانگینهاا

روی گیاهچه ( 36/91میلیگر بار کیلاوگر ) در تیماار  1گار نانواکسای روی و حا اقل آن

( )20/52در تیمار شاه اول ب س

آم و ت اوت م نیداری بین دو نو کود مصرفی و همننین بین دو تیماار شااه
23

تأثير نانو اکسيدروی و سولفاتروی بر جوانهزنی بذر برنج

وجود ن اش

(شكل )2به ععارت دیگر کاربرد نانواکسی روی ( 1و  0/5گر بر کیلاوگر ) و ساول اتروی ( 5و -2/5

گر بر کیلوگر ) باع

افزایش غلظ

عنصر روی در گیاهچه ش در همین رابطه اسلیتون و همكاران (

Slaton et al.,

 )2001با مقایسه مصرف خاکی روی و پرایمینگ بذر برنج نشان دادن که پرایمینگ بذر با عنصر روی باعا
غلظ

روی در باف های گیاه ،تولی ماده خشک بیشتر و در ن ای

افازایش

منجر به عملكرد بیشتر ش این محققاین پیشان اد

کردن که از پرایمینگ بذر به عنوان یک جایگزین اقتصادی و مناسبتر نسع

شکل  :1تاثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر سرع

به مصرف روی در خاک است اده شود

نسعی جوانهزنی

در هر ستون میانگینهای دارای ح اقل یک حرف مشترک ت اوت م نیداری در ساطح احتماال  %5بار اسااس آزماون  LSDن ارنا

Nano-

 =ZnO1gنانواکسی روی به میزان  1گر برکیلوگر بذر =Nano-ZnO 0.5g ،نانواکسی روی به میزان  0/5گر برکیلوگر باذر=SO4Zn 5g ،
سول اتروی به میزان  5گر برکیلوگر بذر =SO4Zn 2.5g ،ساول اتروی باه میازان  2/5گار برکیلاوگر باذر =Control 1 ،شااه اول و
 =Control 2شاه دو

تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر رشد ریشهچه :نتایج تجزیه واریانس دادههاا نشاان داد ،تااثیر نانواکسای روی و
سول اتروی بر طول ریشهچه در سطح احتمال  5درا م نایدار باود ولای بار وزنتار و خشاک آن م نایدار نعاود
(ج ول  )1مقایسه میانگین نشان داد ح اکثر طول ریشهچه ( 9/71سانتیمتر) در تیمار شاه اول و حا اقل آن (7/48
سانتیمتر) در تیمار  5گر سول اتروی ب س

آم (ج ول  )2به ععارت دیگر تیمارکاردن باذر باا کاود روی طاول

ریشهچه کاهش داد ،بهطوریكه اثر غلظ های باالی نانواکسی روی و سول اتروی بر طول ریشهچه من ی بود گزار
ش ه تاثیر نانو ذرات اکسی روی با غلظ های باالتر از  1000میلیگر در لیتر بر رش ریشه برنج من ای باود و باعا
کاهش طول ریشهچه گردی ( )Boonyanitipong et al., 2011همننین گازار
 2000میلیگر در لیتر باع

شا ه نانواکسای آلومینیو در غلظا

کاهش طول ریشهچه در گیاهان متتلف گردی ( )Wang and Sang, 2005کاهش طاول

ریشهچه با تیمارکردن بذر با غلظ های باالی ( بیش از  2000میلیگر بر لیتر) نانو ذرات روی و اکسی روی در سایر
گیاهان نیز گزار
با غلظ

ش هاس

باال ممكن اس

( )Lin and Xing, 2007گزار

ش ه پرایمینگ بذر در محلولهای حااوی ماواد مماذی

منجر به آسیب بذر و سرکوب فراین جوانهزنی باذر شاود ( )Kang and Okoro, 1976ایان
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پژوهشگران دریافتن که پرایمینگ بذر با محلول روی ،مانن کالت روی با غلظ
از رش اولیه بذر برنج میشود ،با این حال ،گیاهان ممكن اس

ممان

باال موجب تااخیر در جواناهزنای و

بتوانن بر این مشكل فائق آین

شکل  :2تاثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر مق ار روی گیاهچه
در هر ستون میانگینهای دارای ح اقل یک حرف مشترک ت اوت م نیداری در سطح احتمال  %5بر اساس آزمون  LSDن ارن

Nano-

 =ZnO1gنانواکسی روی به میزان  1گر برکیلوگر بذر =Nano-ZnO 0.5g ،نانواکسی روی به میزان  0/5گر برکیلوگر بذر=SO4Zn 5g ،
سول اتروی به میزان  5گر برکیلوگر بذر =SO4Zn 2.5g ،سول اتروی به میزان  2/5گر برکیلوگر بذر =Control 1 ،شاه اول و
 =Control 2شاه دو

از خسارت اولیه بذر ناشی از پرایمینگ میتوان با است اده از کود نامحلول مانن خمیر روی جلوگیری کرد زیرا
این کود بیشتر به سطح بذر میچسع و کمتر به داخل باف های بذر ن وذ کرده و جذب میشود

( Kang and Okoro,

)1976
تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر رشد ساقهچه :نتایج تجزیه واریاانس دادههاا نشاان داد ،تااثیر نانواکسای روی و
سول اتروی بر طول ،وزنتر و خشک ساقهچه در سطح احتمال  %1م نیدار بود (ج ول )1مقایسه میانگینهاا نشاان
داد ح اکثر طول ساقهچه ( 10/ 35سانتیمتر) در تیمار  1گر نانواکسی روی و ح اقل آن ( 8/94سانتیمتار) در تیماار
شاه دو ب س

آم (ج ول )2که حاکی از اثر مثع

دیگر تیمارکردن بذر با کود روی باع

تیمارکردن بذر با کود روی بر طول ساقهچه اسا

باه ععاارت

افزایش طول ساقهچه ش مقایسه میانگینها نشان داد ح اکثر وزنتر و خشک

ساقهچه (به ترتیب  0/320و  0/053گر ) در تیمار  1گر نانواکسی روی و ح اقل آن (بهترتیب  0/248و  0/036گر )
در تیمار شاه اول و دو ب س
اس

آم (ج ول )2که حاکی از اثر مثع

واناگ و ساانگ ( )Wang and Song, 2005گازار

کردنا اسات اده از غلظا

سول اتروی اثر مثعتی بر رش ساقه چه و بویژه ریشهچه برنج داش
افزایش سرع

تیمارکردن بذر با کاود روی بار وزن سااقهچاه
محلاول  3میلایگار در لیتار

به اعتقاد این محققین ممكن اس

دلیال ااالی

رش گیاهچه ،استریلیزاسایون و تحریكاات ناوری حااال ازاکسایژنهاای ف اال ماننا سوپراکسای و

آنیونهای هی روکسی باش که توسط نانوتیتانیو ایجاد ش ه و میتوان مقاوما
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باذر در برابار اساترس را افازایش و

تأثير نانو اکسيدروی و سولفاتروی بر جوانهزنی بذر برنج

مصرف آب و اکسیژن مورد نیاز برای افزایش جوانهزنی سریط را فراهم نمایا  .ایان محققاین

ن وذپذیری غالف ج

م تق ن که ان ازه کوچک نانو ذرات اکسی تیتانیو ممكن اس
تجزیه مواد آلی و همننین باع

موجب افزایش جاذب ماواد مماذی م ا نی ،تساریط

خنثیکردن رادیكالهای آزاد اکسیژن تشكیل ش ه در طول فراینا فتوسانتز در ما ت

جوانهزنی ش ه و ن ایتا" موجب افزایش سرع
نتایج آزمایش حاکی از تاثیر مثع

فتوسنتز گردن

(.)Khot et al., 2012

و من ی تیمارکردن بذر برنج با نانواکسی و سول اتروی بر فراین جوانهزنی و
جوانهزنی و طول

شاخصهای آن بود بهطوریكه تاثیر کود روی بر طول و وزنتر و خشک ساقهچه مثع  ،بر سرع

ریشه چه من ی و بر درا جوانهزنی ،وزنتر و خشک ریشهچه و گیاهچه و طول گیاهچه خنثی بود ع
ترکیعات روی بر درا جوانهزنی بیانگر این اس

تاثیر

که میتوان ب ون کاهش جوانهزنی نانواکسی روی را برای افزایش

سطح عنصر روی در گیاه بكار برد ()Boonyanitipong et al., 2011
جدول  :2میانگین ا ات جوانهزنی برنج تح

تأثیر تیمارکردن بذر با نانواکسی روی و سول اتروی

طول ریشهچه

طول ساقهچه

وزنتر

وزنخشک

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

ساقهچه(گر )

ساقهچه(گر )

Nano-ZnO-1 g.Kg-1

7/53c

10/35a

0/320a

0/053a

Nano-ZnO-0.5 g.Kg-1

8/51abc

9/74ab

0/273ab

0/048ab

SO4Zn-5 g.Kg-1

7/48c

9/93ab

0/318a

0/054a

SO4Zn-2.5 g.Kg-1

8/17bc

9/81ab

0/268ab

0/046ab

شاه اول

9/71a

9/07c

0/248c

0/038c

شاه دو

9/09ab

8/94c

0/255c

0/036c

تیمار

در هر ستون میانگینهای دارای ح اقل یک حرف مشترک ت اوت م نیداری در سطح احتمال  %5بر اساس آزمون  LSDن ارن

گزار
سرع

ش ه کاربرد نانواکسی تیتانیو بر جوانهزنی گیاهچه اس ناج در مقایساه باا شااه باعا

فتوسنتز و افزایش کلروفیل نو  aش ( )Khot et al., 2012نتایج مشاب ی نیز در باذر گوجاهفرنگای گازار

ش هاس

( )Khodakovskaya, 2009بررسیها نشان میده نانو تیتانیو میتوان مقاوما

افزایش داده و باع

باذر در برابار اساترس را

افزایش ن وذپذیری غالف برای جذب آب و اکسیژن مورد نیاز برای جوانهزنی شود

 .)2012همننین نو ترکیب نانو مواد مورد است اده برای تیمارکردن بذر و غلظ
اس

افازایش بیومااس،

( )Wang and Song, 2005بهطوریکه تاثیر یک ماده ممكن اس

یا خنثی باش  ،همننین مادهای در یک سطح بر یک گونه گیاهی مثع

آن بارای گیاهاان متتلاف مت ااوت

در یک غلظ
و در همان غلظ

مثع

و در غلظ

دیگر من ای

بر گونه گیاهی دیگر من ی یا

خنثی باش ( )Boonyanitipong et al., 2011به اعتقاد برخی پژوهشگران تیمارکردن بذر با کود بهعل
هزینه بسیار ناچیز این رو

(Khot et al.,

آسان باودن و

در مقایسه با سایر رو های کوددهی؛ بویژه با ترکیعات نانو ،به دلیال ویژگایهاای ذرات

نانو و مصرف آن در غلظ های پایین ،یک رو

اقتصادی مناسب برای مصرف عنصر روی و فائق آم بار مشاكالت

ناشی از کمعود آن در خاک ،ان ا هوایی؛ داناه بارنج و با ن انساان اسا
مطال ات زیادی انجا نش ه و نیاز به تحقیقات بیشتری در آین هاس

26

( )Slaton et al., 2001العتاه در ایان زمیناه
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