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چکیده:
امروزه با توجه به آلودگیهاي زیست محیطی ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی و ارائه جایگزینی براي این کودها،
استفاده از فرآوردههاي دیگر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است .بر این اساسی پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر
کود نانو کلسیم و کود آلی هیومیکاسید پتاسیم (هیومیپتاس) بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل الدن ،بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با  2تکرار در سال  5252-5251در مزرعه آموزشی دانشگاه شهید چمران
اهواز به اجرا درآمد که تیمارهاي مورد آزمایش شامل کود نانو کلسیم با  2غلظت صفر 5 ،و  3در هزار و کود هیومیپتاس
با  2سطح صفر  555و  5555پیپی ام بود .در این پژوهش صفات مورفولوژیکی شامل طول و قطر ساقه ،تعداد و سطح
برگ ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد گل و بذر ،وزن تر و خشک برگ ،ساقه و ریشه و صفات بیوشیمیایی کلروفیل کل ،میزان
کلسیم و پتاسیم جذبی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاکی از تاثیر معنیدار اثر متقابل دو تیمار در تمام صفات
مورد ارزیابی بهغیراز طول و قطر ساقه ،تعداد گل و تعداد شاخه فرعی بود .طبق نتایج بهترین وضعیت در صفات مورد
ارزیابی ،در تیمار غلظت  3در هزار نانو کلسیم بههمراه سطوح  555و  5555پیپی ام هیومی پتاس مشاهده شد که هر
دو تیمار با هم تفاوت غیر معنیدار و نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیداري نشان دادند .به طورکلی ،کاربرد غلظت  3در
هزار نانو کلسیم به همراه سطوح مختلف کود هیومی پتاس باعث بهبود صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گل الدن
شد.
واژه های کلیدی :صفات رشدي ،کود آلی ،کود هیومیک ،کودهاي نانو  ،گل الدن
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Abstract
Today with regard to environmental pollution caused by chemical fertilizers and finding an alternative
to these fertilizers, Consideration has been given to the use of other products in this field. Accordingly, In order
To study the effect of Nano calcium and Humi potas on morphological and biochemical traits of nasturtium,
this factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with 3 replications. The
experiment was carried out at Shahid Chamran University of Ahvaz in 2013-2014. In this study, morphological
traits, length and diameter of stem, number and leaf area, number of lateral branches, number of flowers and
seeds, fresh and dry weight of leaves, stems and roots and biochemical traits, total chlorophyll, calcium and
potassium absorption Evaluated. The results showed that the interaction of two treatments in all studied traits,
except for stem length and diameter, number of flowers and number of branches, was significant. According
to the results of the best condition in the studied traits, we observed interaction effects of concentration of 2 in
1000 Nano calcium with 500 and 1000 ppm Humi Potasses. Both treatments had a non-significant difference
and Showed a significant difference compared to control treatment. In general, the application of concentration
of 2 per thousand Nano calcium with different levels of Humi potash fertilizer improved morphological and
biochemical traits in Nasturtium flowers.
Keywords: Growth Characteristics, Humic Fertilizers, Nano Fertilizers, Nasturtium, Organic

Fertilizers
 میادین و چمن،سبز دارد و معموالً از آن در حاشیهها

مقدمه

.)3553 کاري ها استفاده میکنند (قهساره و کافی

 گیاهی یکساله باTropaeolum majus گل الدن

آلودگیهاي زیستمحیطی و بخصوص آلودگیهاي

عادت رشد باالرونده و خزنده متعلق به خانواده

ناشی از مصرف بیرویه سموم و کودهاي شیمیایی در

 بومی آمریکاي جنوبی و مرکزيTropaeolaceae

کشاورزي از جديترین مشکالت پیش روي دنیاي امروز

 خوراکی و زینتی،میباشد که به عنوان یک گیاه دارویی

 امروزه نانوکودها مؤثرترین و درعینحال.است

 نارنجی و،استفاده میشود گل الدن به رنگ هاي زرد

سادهترین شیوه بهمنظور کاهش تلفات عناصر غذایی و

قرمز مشاهده میشد که گلها و برگها بخش زینتی این

.)3553 افزایش کارایی مصرف کودها میباشند (رشیدي

گیاه را تشکیل میدهند همچنین کاربرد زیادي در فضاي

639

تأثیر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ....
در حال حاضر ،از مواد نانومقیاس عمدتاً بهمنظور

کودهاي شیمیایی و بعضی مواد شیمیایی از خاک

برطرف کردن بعضی از محدودیتها و چالشهاي

استفاده نمود و نیازهاي کودي را کاهش داد که در نتیجه

موجود در بخش کشاورزي نظیر مدیریت علفهاي هرز،

باعث افزایش عملکرد محصول میگردد (سلمان و

مصرف کارآمدتر و دقیقتر نهادههاي شیمیایی و تولید

همکاران

پتاسیم

سمومی با فرموالسیونهاي جدید براي کنترل آفات،

(هیومیپتاس) ،به دلیل غنی شدن با عنصر پتاسیم ،به

استفاده میشود (لئو و همکاران  .)3559با توجه به

بهبود رشد گیاه و جلوگیري از کاهش محصول کمک

مطرحشدن حذف یا تقلیل استفاده از کودهاي شیمیایی

زیادي میکند (صالحی و همکاران  .)3555در خصوص

در سالهاي اخیر ،استفاده از فرآوردههاي جدید در این

نحوه اثر اسید هیومیک گزارشهاي متعددي وجود دارد؛

زمینه موردتوجه قرار گرفت که نانوتکنولوژي با ارائه

اما میتواند اثر آن را به دودسته تقسیم کرد :اثر مستقیم

محصوالت جدید ،کودهایی با مضرات کمتر و کارایی

آن بهعنوان یک ترکیب شبه هورمونی و اثر غیرمستقیم

بیشتر ارائه کرد .یکی از مهمترین کاربردهاي فناوري

آن بهصورت افزایش جذب عناصر غذایی از طریق

نانو در گرایشهاي مختلف کشاورزي ،استفاده از نانو

خاصیت کالت کنندگی و احیاکنندگی و حفظ نفوذپذیري

کودها براي تغذیه گیاهان بوده که بهواسطه خاصیت

غشا (چمنی و همکاران  ، )3551افزایش متابولیسم ریز

رهایش تدریجی باعث استفاده بهینه گیاه از مواد مغذي

جانداران در خاک ،بهبود وضعیت فیزیکی خاک و افزایش

میشوند .استفاده از نانو کودها بهمنظور کنترل دقیق

رشد ریشه و ساقه میباشد (عطیه و همکاران  .)3553با

آزادسازي عناصر غذایی میتواند گامی مؤثر در جهت

توجه به اهمیت هیومیک اسید و نانو کودها در کاهش

دستیابی به کشاورزي پایدار و سازگار با محیطزیست

هزینهها و آلودگیهاي ناشی از مصرف کود شیمیایی و

باشد (قهرمانی و همکاران  .)3552نانو کودها به دلیل

نبود اطالعات کافی در زمینه تأثیر این دو کود در رشد

وجود نانو غشاها ،عناصر غذایی خود را بهصورت

گل زینتی الدن ،پژوهش حاضر باهدف امکان جایگزین

آهسته و پیوسته آزاد میکنند که این مسئله کارایی

نمودن تمام یا بخشی از کودهاي شیمیایی مورد نیاز در

استفاده از کود را بهبود بخشیده (چیناموتو  )3555و

تولید این گیاه زینتی با منابع آلی و نانو کودها انجام

نیاز غذایی گیاه را در تمام طول فصل رشد برطرف

گردید.

.)3555

کود

هیومیک

اسید

مینماید و در مقایسه با کودهاي شیمیایی مرسوم که
نیاز به چند بار استفاده در طول فصل رشد دارند ،باعث

مواد و روشها

صرفهجویی در هزینهها میشود (شاویو  .)3555امروزه

این پژوهش در سال  5252بهصورت فاکتوریل در

در راستاي معرفی کشاورزي ارگانیک بهعنوان راهی

قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در  2تکرار در

براي نجات کره زمین ،هیومیکاسید بهعنوان یک ترکیب

مزرعهي آموزشی علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران

آلی شناختهشده است که براثر پدیدههاي شیمیایی و

اهواز به اجرا درآمد که فاکتورهاي مورد آزمایش شامل

باکتریایی در خاک مانند تجزیه مواد آلی به وجود میآید

کود آلی هیومی پتاس در  2سطح  5و  555و  5555پی

و در خاک ،زغالسنگ و پیت ،یافت میشود (کالپ و

پی ام و نانو کلسیم در  2سطح  5و  5و  3در هزار بود.

همکاران  .)5552اسید هومیک یک محصول تجاري شامل

قابلذکر است که از هیومی پتاس به میزان  2کیلوگرم در

عناصر غذایی فراوان است که موجب بهبود حاصلخیزي

هکتار (صالحی و همکاران )3555 ،و از کود نانو کلسیم

خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی به گیاهان

میزان  5لیتر در هکتار (موسوي و همکاران )3555

شده و در نتیجه بر رشد و عملکرد آنها تأثیر میگذارد.

استفاده گردید .بذر گل الدن در اوایل پاییز (مهر ماه) با

از طرفی میتوان آن را براي حذف یا کاهش اثرات منفی

فاصله  35×35سانتیمتر از هم درون کرتهایی با ابعاد
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 3×5/5متر کشت شدند .هر کرت شامل  5خط کشت و

میزان پتاسیم جذبی گیاه) اندازهگیري شد .جهت

هر خط کشت داراي  8گیاه بود که نمونه برداري از 3

تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماري  MSTAT-Cو

خط کشت وسط انجام شد (برخی خصوصیات خاک

براي مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهاي دانکن در

منطقه مورد آزمایش در جدول  5ارائه شده است) .تیمار

سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

با هیومیپتاس در  2مرحله ،هر  3هفته یکبار بهصورت

جهت اندازهگیري کلروفیل کل به روش پیشنهادي

محلول دهی پاي گیاه صورت پذیرفت که اولین مرحله

آرنون ( 5/5 ،)5591گرم از بافت گیاهی توزین و با 5

تیمار دهی در مرحله  9-1برگی گیاه انجام شد .تیمار نانو

میلیلیتر استون  %85در هاون چینی ساییده شد سپس

کلسیم هم در مرحله  9-1برگی آغاز و طی  2مرحله به

مخلوط همگن بهدستآمده را درون فالکن ریخته و با

فاصله هر  35روز یکبار بهصورت اسپري روي گیاه

اضافه کردن استون  %85حجم عصاره به  55میلیلیتر

صورت گرفت (موسوي و همکاران  .)3555پس از مرحله

رسانده شد ،پسازآن نمونهها به مدت  35دقیقه ،در

کاشت و اعمال تیمارها مراقبتهاي الزم از گیاه انجام شد

سانتریفیوژ با دور  5555قرار داده شدند و در آخر

و  85روز پس از آغاز آزمایش ،صفات رویشی (طول و

بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Shimadzu-

قطر ساقه ،تعداد و سطح برگ ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد

 1201میزان جذب روشناور در طولموجهاي  992و

گل و بذر ،وزن تر و خشک برگ ،ساقه و ریشه) و صفات

 915قرائت گردید .محاسبه میزان کلروفیل کل از رابطه

بیوشیمیایی (کلروفیل کل ،میزان کلسیم جذبی گیاه و

زیر صورت گرفت.

Chlorophyll Total (mg/g fresh weight) = (((20.08 A645) + (8.02 A663)) / W) × V
)= Vحجم محلول صافشده ( = A )55mlجذب نور در طولموجهاي  992و  915نانومتر  = Wوزن تر نمونه برحسب
میلیگرم(

A (meq/lit) = (V1 × N 5× 5555) /V3

براي اندازهگیري میزان کلسیم در گیاه به روش

B (mg/g) = A × 35

تیتراسیون (طهماسبی و همکاران 5 ،)3555 ،گرم نمونه
آسیاب شده گیاه توزین و در کروزه چینی ریخته و

(= V5میزان ورسین مصرفی در تیتراسیون = Nنرمالیته

کروزهها به مدت  3ساعت درون کوره الکتریکی قرار داده

ورسین ( 5/55نرمال)

= V3حجم عصاره برداشتشده (5

شدند پس از خروج ،به هر کروزه  5میلیلیتر محلول گرم

میلیلیتر)

اسید کلریدریک  3نرمال افزوده و کروزهها به مدت 3

 =35عدد اتمی کلسیم = Bمیزان کلسیم کل گیاه)

ساعت درون بن ماري قرار گرفتند .پس از آن نمونهها

بهمنظور اندازهگیري میزان پتاسیم در گیاه به روش

صاف گردید و عصاره حاصل درون بالن ژوژه

هامادا و الناي ( ،)5551ابتدا  5/5گرم از نمونه آسیاب

جمعآوري و سپس با آب مقطر به حجم  555میلیلیتر

شده توزین و درون فالکن  55میلیلیتري قرار داده شد.

رسانده شد .از عصاره حاصل  5میلیلیتر برداشته و

 55میلیلیتر اسید استیک گالیسیال  5/5نرمال روي هر

درون ارلن  555میلیلیتر ریخته شد .چند میلیگرم معرف

نمونه ریخته و به مدت  31ساعت در محیط آزمایشگاه

پورپورات و  5قطره محلول سود  1نرمال به ارلنها

نگهداري شد .پس از  31ساعت نمونهها به مدت  3ساعت

اضافه گردید .با استفاده از محلول ورسین  5/55نرمال

درون بن ماري قرار داده شدند .سپس نمونهها

تیتراسیون انجام شد .عدد حاصل از تیتراسیون را که

صافشده و عصاره حاصل درون بالن ژوژه جمعآوري

همان میزان ورسین مصرفی است در رابطه زیر قرار

و با آب مقطر به حجم  555میلیلیتر رسانده شد .سپس

داده و میزان کلسیم کل گیاه را مشخص شد.

نمونهها با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شدند و عدد حاصل
از دستگاه را روي منحنی استاندارد پیدا و غلظت معادل
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تأثیر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ....
آن را به میلیگرم بر کیلوگرم محاسبه نموده و عدد

A = (((y × 555) / 5555)× 5555) / 5

حاصل از منحنی را در رابطه زیر گذاشته و میزان پتاسیم

( =Yعدد حاصل از منحنی بر اساس میلیگرم بر کیلوگرم

گیاه را برحسب میلیگرم بر گرم به دست آورده شد.

 =Aپتاسیم (میلیگرم بر گرم)  =1وزن خشک اولیه (گرم))

جدول  -1برخی ویژگی های خاک منطقه آزمایش
نوع خاک

Sandy clay

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

اسیدیته

هدایت الکتریکی

عمق نمونه

ماده آلی

(میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم)

)کیلوگرم

خاک
)(pH

(دسی زیمنس

)سانتیمتر(

(درصد)

83

81/95

5/558

1/51

)بر متر
9/58

5-25

2/2

نتایج

بیشترین تعداد شاخه جانبی در گیاه را نشان داد که با

صفات مورفولوژیکی

تیمار شاهد تفاوت معناداري داشت (جدول .)1

تعداد برگ :نتایج حاصل از جدول تجزیه

تعداد گل و بذر :در صفت تعداد گل ،اثر ساده تیمار

واریانس(جدول  )3حاکی از آن بود که اثر ساده تیمار با

با نانو کلسیم و هیومی پتاس در سطح  5درصد تأثیر

نانو کلسیم و هیومی پتاس و اثر متقابل هر دو تیمار بر

معنیداري نشان داد (جدول  )3بهگونهاي که سطوح

صفت تعداد برگ در سطح احتمال  5درصد تأثیر معنیدار

باالتر تیمارهاي اعمالشده ،باعث افزایش تعداد گل در

داشت بهگونهاي که بیشترین تعداد برگ ( 15عدد) در

گیاه شد (جدول  .)1در صفت تعداد بذر اثر ساده تیمار با

تیمار اثر متقابل (غلظت  3در هزار نانو کلسیم و  555پی

نانو کلسیم و هیومی پتاس و اثر متقابل هر دو تیمار در

پی ام هیومی پتاس) و کمترین تعداد برگ در گیاه (51/5

سطح  5درصد تأثیرگذار بود (جدول  )3که بیشترین

عدد) با  51/25درصد کاهش در تیمار شاهد مشاهده شد

تعداد بذر ( 21عدد) در تیمار اثر متقابل (غلظت  3در هزار

(جدول .)2

کود نانو کلسیم و  555پی پی ام هیومی پتاس) و کمترین

طول و قطر ساقه :در رابطه با صفت طول و قطر
ساقه با عنایت به (جدول  )3فقط اثر ساده تیمار با نانو

تعداد بذر در گیاه ( 1عدد) با  15/15درصد کاهش در
تیمار شاهد مشاهده شد (جدول.)2

کلسیم در سطح  5درصد تأثیر معنیداري داشت که

وزن تر و خشک برگ ،ساقه و ریشه :نتایج حاصل

افزایش غلظت نانو کلسیم باعث بهبود آنها شد بهگونهاي

از تجزیه واریانس(جدول  )3نشان داد در صفات وزن تر

که غلظت  3در هزار نانو کلسیم بیشترین میانگین صفات

و خشک اندامهاي گیاه ،تیمار با نانو کلسیم بهتنهایی در

طول و قطر ساقه را دارا بود که با نمونه شاهد تفاوت

صفات وزن تر و خشک برگ و ساقه تأثیر مثبت و

معناداري نشان داد(جدول .)1

معنیدار داشته و تیمار با اثر ساده هیومی پتاس فقط در

تعداد شاخه جانبی :طبق نتایج در صفت تعداد شاخه

وزن تر و خشک ریشه معنیدار بود همچنین اثر متقابل

جانبی تنها اثر ساده تیمار با نانو کلسیم در سطح 5

دو تیمار در وزن تر و خشک ریشه ،ساقه و برگ تأثیر

درصد تفاوت معنیداري را نشان داد و تیمار با هیومی

معنیداري نشان داد .طبق نتایج ،بیشترین وزن تر و

پتاس و اثر متقابل دو تیمار تأثیر معنیداري نداشتند

خشک اندام هاي گیاه در تیمار اثر متقابل  3در هزار نانو

(جدول  .)3بر اساس جدول مقایسه میانگینها با افزایش

کلسیم و  555پی پی ام هیومی پتاس مشاهده شد و

غلظت نانو کلسیم اعمالشده ،تعداد شاخه جانبی در گیاه

کمترین میانگینها براي صفات بیانشده در تیمار با

افزایش یافت بهگونهاي که غلظت  3در هزار نانو کلسیم

شاهد وجود داشت (جدول .)2
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جدول  -3مقایسه میانگین ترکیب تیماری کود نانو کلسیم و هیومی پتاس برای صفات مورفولوژیکی گل الدن
تیمار
نانو کلسیم

صفر (شاهد)

 5در هزار

 3در هزار

صفات
هیومی پتاس

تعداد برگ

تعداد بذر

(پیپی ام)

صفر

51/55 d

555

ab

25/55

5555

abc

23/55

صفر

cd

31/55

555

d

55/55

1/55 e
e

55/55

d

51/55

cd

58/55

b

32/55

وزن تر

وزن تر

وزن تر

وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک

برگ (گرم)

ساقه (گرم)

ریشه(گرم)

برگ (گرم)

ساقه (گرم)

ریشه(گرم)

52/58 d

31/55 d

5/83c

3/23 c

3/89 c

5/95 d

cd

51/51

cd

25/51

bc

2/55

c

2/59

d

5/95

bcd

35/25

bcd

22/59

bc

2/82

bc

2/19

cd

5/91

bcd

35/53

bcd

25/15

bc

2/15

bc

2/15

cd

5/95

bcd

33/38

bcd

28/25

bc

1/52

bc

2/91

cd

5/13

bc

5/55

a

2/15

bc

3/51

b

3/12

5555

35/55 d

31/55 b

39/51 abc

12/28 bc

3/55 bc

2/53 bc

1/52 b

5/93 cd

صفر

39/55bcd

35/55 bc

35/52 bcd

19/23 b

3/31 bc

1/58 ab

1/95 b

5/85 ab

555

a

15/55

a

21/55

a

a

2/58

a

5/51

a

5/85

a

5/51

5555

ab

25/55

cd

55/55

b

3/15

ab

1/81

bc

1/59

bc

5/19

a

21/53

ab

38/35

95/31

bcd

29/15

اعداد با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معنیدار در سطح  5درصد نمیباشند.

جدول  -4مقایسه میانگین برخی صفات مورفولوژیکی گل الدن تحت اثر کود نانو کلسیم
تیمار
نانو کلسیم

صفات
طول ساقه

قطر ساقه

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

تعداد شاخه فرعی

تعداد گل

شاهد

52/89 b

5/29 b

5/22 b

9/99 b

غلظت  5در هزار

55/25 ab

5/21 b

3 ab

1b

غلظت  3در هزار

a

a

59/22

5/12

a

3/99

a

8/82

اعداد با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معنیدار در سطح  5درصد نمیباشند.

صفات بیوشیمیایی

میزان کلسیم جذبی گیاه :نتایج در صفت میزان

کلروفیل کل :بررسی اثر تیمارهاي اعمالشده بر

کلسیم نشان داد تیمار نانوکلسیم و اثر متقابل تیمارهاي

کلروفیل کل نشان داد اثر ساده تیمار هیومی پتاس و اثر

هیومی پتاس و نانوکلسیم بر میزان کلسیم جذبی گیاه در

متقابل تیمارهاي هیومی پتاس و نانوکلسیم بر میزان

سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول  )5؛ که

کلروفیل کل در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود

بیشترین میزان کلسیم جذبی گیاه با مقدار  391/1میلی-

(جدول  )5که بیشترین میزان کلروفیل کل با مقدار 5/92

گرم بر  555گرم وزن تر برگ در تیمار اثر متقابل غلظت

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ در تیمار متقابل غلظت 3

 3در هزار نانوکلسیم و غلظت 5555پی پی ام هیومی

در هزار نانوکلسیم و  555پی پی ام هیومی پتاس و

پتاس و کمترین مقدار آن ( 11/22میلیگرم برگرم وزن

کمترین مقدار آن ( 5/58میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

تر برگ) در تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)9

در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول .)9

میزان پتاسیم جذبی گیاه :باتوجه به نتایج  ،در صفت
میزان پتاسیم تیمار اثر ساده نانوکلسیم و هیومی پتاس
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و همچنین اثر متقابل دو کود در سطح احتمال  5درصد

نانوکلسیم و  5555پی پی ام هیومی پتاس و کمترین

تأثیر مثبت و معنیداري داشت (جدول )5؛ که بیشترین

مقدار آن ( 2359/53میلیگرم برگرم وزن تر برگ) در

میزان پتاسیم جذبی گیاه با مقدار  1215/25میلیگرم بر

تیمار شاهد دیده شد (جدول .)9

 555گرم وزن تر برگ در تیمار متقابل  3در هزار

جدول -5نتایج تجزیه واریانس تیمار نانوکلسیم و هیومی پتاس بر برخی صفات بیوشیمیایی گل الدن
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادي

کلروفیل کل

جذب کلسیم

جذب پتاسیم

بلوک

3

5/551 ns

5515/11 ns

555115/59 ns

نانو کلسیم ()n

3

5/525 ns

**58119/11

**55815351/53

هیومی پتاس ()h

3

* 5/555

353/22 ns

** 5551989/81

اثر متقابلn×h

1

*

خطاي آزمایش ()e

59

ضریب تغییرات ()%

**

5/555

** 53511/51

5/523

5529/58

328995/55

52/891

59/81

5/55

5393595/55

 * ، nsو** به ترتیب بیانگر غیر معنیداري ،معنیدار در سطح  5درصد و  5درصد می باشد.

جدول  -6مقایسه میانگین برخی صفات بیوشیمیایی گل الدن در اثر تیمار نانوکلسیم و هیومی پتاس
تیمار
نانو کلسیم

صفر (شاهد)

 5در هزار

 3در هزار

صفات
هیومی پتاس
(پی پی ام)

کلروفیل کل

میزان کلسیم

میزان پتاسیم

(میلیگرم بر گرم

(میلیگرم بر  555گرم

(میلیگرم در  555گرم

وزن تر برگ)

وزن تر برگ)

وزن تر برگ)

صفر

5/581 c

11/22 e

2359/53 e

555

5/551 c

525/2 d

1555/31 de

5555

bc

5/31

cd

cd

1251/39

صفر

c

5/59

bcd

1815/35

555

bc

5/38

bc

5595/91

5555

bc

5/15

b

5259/13

598/2

cd

519/5

bcd

559/5

bc

352/2

صفر

5/51 ab

331/2 abc

5258/15 b

555

a

ab

315/1

a

9855/12

5555

abc

a

391/1

a

1215/25

5/92
5/15

میانگینهاي داراي حرف مشترک در یک ستون ،داراي اختالف معنیدار در سطح  5درصد نمیباشند.

بحث

ازجمله سطح برگ و عملکرد بذر در ریحان شد (قهرمانی

طبق نتایج پژوهشگران ،محلولپاشی با سطح  3در

و همکاران  )3552که دلیل آن را بهبود فتوسنتز و

هزار نانو کلسیم باعث افزایش شاخصهاي رشدي

همچنین بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه و به دنبال
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آن افزایش رشد در گیاه دانستند .همچنین نجفی وفا و

(دانشورحکیمی میبدي و همکاران  .)3555بررسی

همکاران ( )3551بیان کردند کاربرد کود نانو به همراه

صالحی و همکاران ( )3555نشان داد هیومی پتاس تاثیر

هیومیک اسید سبب افزایش سطح برگ در گیاه مرزه

مثبت بر طول ریشه گیاه شب بو داشته که میتواند بر

گردید .طبق پژوهش چمنی و همکاران ( )3551غلظت

فیزیولوژي گیاه و توسعه ریشه و ریشههاي جانبی موثر

 5555میلیگرم در لیتر هیومیک اسید تأثیر معنیداري در

باشد ،همچنین استفاده از مواد هیومیکی موجب واکنش

افزایش تعداد برگ گیاه شب بو داشت که دلیل این امر را

بین مواد هیومیکی با مواد آلی مترشحه از ریشه شده و

گسترش سریع سیستم ریشهاي و به دنبال آن افزایش

باعث تغییر در طول اولیه ریشه و تعداد ریشه هاي جانبی

جذب عناصر غذایی و رشد بهتر گیاه بیان کردند.

میشود (دانشورحکیمی میبدي و همکاران .)3555

پژوهشگران نشان دادند مواد هیومیکی باعث افزایش

قاسمی و همکاران ( )3553بیان نمودند افزایش وزن

جذب مواد غذایی ازجمله نیتروژن میشود که افزایش

خشک ریشه در کاربرد هیومیک به دلیل اثرات شبه

این عنصر موجب افزایش کلروفیل و فتوسنتز گیاه شده

هورمونی هیومیک اسید بوده که باعث افزایش رشد

و از این طریق رشد گیاهان را افزایش میدهد (خیاط و

ریشه و بالطبع افزایش وزن خشک ریشه میشود.

همکاران  )3551همچنین افزایش تعداد گل همیشهبهار

پژوهش قهرمانی و همکاران ( )3552نشان داد

تحت تأثیر هیومیک اسید را به دلیل افزایش رشد ریشه،

استفاده از نانو کودهاي کلسیم و پتاسیم ،در غلظتهاي

میزان رنگیزه هاي فتوسنتزي ،سطح برگ و افزایش

باال باعث افزایش کلروفیل کل در گیاه ریحان شد

میزان جذب عناصر دانستند (نظري دلجو و الهوردي زاده

بهطوريکه تیمارهاي با محلولپاشی سطح  3در هزار

 )3551و دلیل افزایش تعداد بذر تحت تأثیر هیومیک اسید

کود نانو کلسیم باالترین کلروفیل کل را نشان داد و بیان

را افزایش سطح برگ در گیاه بیان کردند (قربانی و

کردند با توجه به افزایش میزان کلروفیل تحت تأثیر

همکاران  .)3555طبق گزارشات ،غلظت  555و  5555پی

محلولپاشی سطح  3در هزار نانو کلسیم ،بهبود فتوسنتز

پی ام هیومیک اسید بر طول گیاه ،وزنتر و خشکریشه،

در گیاه وجود دارد .همچنین بیشترین شاخص کلروفیل

نیتروژن و فسفر برگ ،تعداد گل و ماندگاري گل روي

در گیاه مرزه با تیمار تلفیقی نانو کودها و اسید هیومیک

بوته گل ژربرا (امیري و همکاران  )3552و غلظت 555

گزارش شده است (نجفی وفا و همکاران  .)3551طبق

پی پی ام هیومیک اسید در افزایش سطح برگ و تعداد

نتایج پژوهشگران با افزایش غلظت نانو کودها ،محتواي

برگ ،رنگیزه هاي فتوسنتزي در گیاه همیشهبهار مؤثر

کلروفیل  b ،aو کل در گیاه ریحان نسبت به شاهد

بود که دلیل آن تأثیر مثبت این ماده بر بهبود جذب

(پیوندي و همکاران  )3553و کلروفیل کل در گیاه مرزه

عناصر غذایی و افزایش کلروفیل و درنتیجه افزایش

نسبت به شاهد (پیوندي و همکاران  )3555افزایش یافت.

فتوسنتز در گیاه همیشهبهار بیان شد (نظري دلجو و

بررسی صالحی و همکاران ( )3555نشان داد بیشترین

الهویرديزاده  .) 3551پژوهشگران نشان دادند کود آلی

مقدار کلروفیل  ،b ،aکل و میزان پتاسیم در گل میمون،

هیومیک اسید از طریق تأمین و در اختیار گذاري عناصر

در تیمارهاي با سطح  3در هزار نانو کلسیم و بیشترین

کممصرف و پرمصرف و بهبود وضعیت فتوسنتز در

میزان کلسیم در گیاه در تیمار برهمکنش نانو کلسیم

گیاه باعث افزایش وزنتر و خشک گیاه شده است

وکالت آهن وجود داشت .بررسی نتایج مربوط به تأثیر

(استرایی و همکاران  )3558بهطوريکه غلظت  5555پی

هیومیک اسید بر رنگیزه هاي فتوسنتزي بیانگر نقش

پی ام در مورد وزنتر و خشک گیاه چمن اسپیدي گرین

مؤثر هیومیک اسید بر میزان کلروفیل هاي  b ، aو کل

تأثیر بهتري را نسبت به سایر غلظتها داشت

در گیاه همیشهبهار (نظري دلجو و الهویردي زاده )3551
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و شب بو ( صالحی و همکاران  )3555بود .کودهاي

عناصر ازجمله پتاسیم بوده که در سطح خود داراي بار

هیومیک با افزایش جذب عناصر میکرو (ازجمله Mn ،Fe

منفی میباشد و باعث آزاد شدن پتاسیم تثبیتشده در

و  )Mgکه در سنتز کلروفیل نقش مهمی ایفا میکنند،

خاک شده و ظرفیت نگهداري آن را افزایش میدهد و

سبب افزایش سنتز کلروفیل میشوند (سنچولی .)3551

درنتیجه باعث افزایش جذب پتاسیم توسط گیاه میشود

با توجه به نقش مهم نیتروژن در افزایش سبزینه گیاه و

(علی پور و حسینی فرد  .)3552اسید هیومیک موجب

نتایج مبنی برافزایش قابلتوجه جذب نیتروژن در حضور

افزایش میزان پتاسیم در گیاه شده که علت آن گسترش

اسید هیومیک ،میتواند چنین استنباط کرد که استفاده از

بیشتر ریشه در مصرف اسید هیومیک میباشد که در اثر

ماده هیومیک ،باعث افزایش جذب عناصر مغذي،

کاربرد اسید هیومیک سطح ریشه افزایشیافته و جذب

بهخصوص نیتروژن و درنتیجه افزایش سبزینگی گیاه

عناصر غذایی از خاک نیز افزایش میابد (قاسمی و

شب بو میشود (چمنی و همکاران .)3551

همکاران ( .)3553در این پژوهش با مصرف کود نانو

طبق نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،با مصرف

کلسیم ،میزان کلسیم در گیاه افزایش یافت که با نتایج

هیومی پتاس و نانو کلسیم میزان پتاسیم در گیاه افزایش

قهرمان و همکاران ( )3552در گیاه ریحان مطابقت داشت.

یافت که این افزایش ممکن است ناشی از اسیدي شدن
محیط اطراف ریشه و کاهش تثبیت عنصر پتاسیم و
بهبود جذب این عنصر باشد؛ که نتایج حاصله با نتایج
پژوهشگران ذیل نیز مطابقت داشت.

نتیجهگیری کلی
با مشاهده تأثیر مثبت کود آلی هیومی پتاس و کود
نانو کلسیم در صفات مورد ارزیابی در این پژوهش،

قهرمانی و همکاران ( )3552گزارش کردند

میتوان استفاده از کودهاي آلی و نانو کودها را به دلیل

محلولپاشی غلظت  3در هزار نانو کلسیم باعث افزایش

بهبود بخشیدن صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل

درصد پتاسیم و بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه

الدن و همچنین کاهش مصرف کودهاي شیمیایی

ریحان شد؛ که با توجه به افزایش میزان کلروفیل و جذب

مرسومی که نیاز به چند بار استفاده در طول فصل رشد

عناصر غذایی تحت تأثیر نانو کلسیم ،بهبود فتوسنتز و

دارند و درنتیجه کاهش آلودگیهاي محیطزیست ،در

افزایش رشد رویشی و زایشی در گیاه امکانپذیر

صنعت گلکاري توصیه کرد.
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