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 پاشی روی و منگنز بر کیفیتتأثیر تنش خشکی و محلول

 شدهطی آزمون پیری تسریع بذر لوبیا قرمز
 

 2شهرکیدانش و عبدالرزاق 2الحسینیرفیعی محمد* ،1دستجردینیابرا مهدی

 شهرکرد دانشگاه کشاورزي، دانشکده زراعت،گروه و استاديار  زراعت ارشدکارشناسي آموختهدانش2و1

 22/2/29 ؛ تاريخ پذيرش: 22/2/22تاريخ دريافت: 

 1چكيده
 قرمز لوبیا بذر کیفیت بر منگنز و روي عناصر پاشيمحلول و خشکي تنش ثیرأبررسي تمنظور به

تکرار در  9در الب طرح بلوک کامل تصادفي قوريل در صورت اسپلیت فاکتبه يآزمايش (ناز رقم)

 9 در خشکي تنش . تیمارهايانجام شد 1912-29مزرعه تحقیقاتي دانشگاه شهرکرد در سال زراعي 

 و اصلي فاکتور عنوانبه( A کالس تبخیر تشتك از تبخیر مترمیلي 29 و 29 ،09 از پس آبیاري) سطح

)شاهد،  منگنز و هکتار( در گرم 299 و هکتار در گرم 199د، )شاه روي عناصر پاشيمحلول فاکتوريل

 نظر گرفته شد. عنوان فاکتور فرعي دربه سطح 9 در کدام هرهکتار(  در گرم 999 و هکتار در گرم 109

مورد ارزيابي قرار تکرار  2در شده زمون پیري تسريعآطي پس از برداشت و تهیه نمونه مرکب  بذرها

 هايشاخص بر داريمعني ثیرأت خشکي از اين آزمايش نشان داد که تنش گرفتند. نتايج حاصل

 شاخص و گیاهچه خشك وزن زني،جوانه سرعت افزايش باعثمنگنز  پاشيمحلول. نداشت زنيجوانه

ثیر را بر أترين تبیش گرم در هکتار منگنز 109پاشي در اين بین، محلولگرديد.  II وI  ويگور

 گیاهچه، طول ترينبیش، پاشي رويهمچنین در بین تیمارهاي محلولشت. زني داهاي جوانهشاخص

نتايج  .گرديد مشاهده روي هکتار در گرم 199 تیمار در II و I ويگور شاخص گیاهچه، خشك وزن

سبب افزايش  خشکي هاي کم عناصر روي و منگنز به همراه تنشکه غلظت نشان داد اين پژوهش

 گردد.حاصل مي بذرهاشده و در نتیجه افزايش قابلیت انبارداري يعکیفیت بذر طي آزمون پیري تسر
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 مقدمه

پروتئین دلیل هزينه باالي هبو  مردم روزانه غذايي جیره در پروتئین وجود ضرورت به توجه با

درصد(  29-20) واسطه وجودهب لوبیا دانه. گردد تأمین گیاهي منابع از بايد نیاز اين از بخشي حیواني

، اولبنائیان و کوچکي) تواند بخشي از اين نیاز را تامین کندمي کربوهیدرات درصد( 09-09)پروتئین 

 يا بیماري گرسنگي، جنگ، مانند 21 قرن در انسان هايچالش ترينبزرگيکي از از طرفي (. 1222

 ماده ترينفراوان آب اگرچه. باشد آب کمبود دلیلهب است ممکن اجتماعي هاينظام فروپاشي حتي

 مطلوب کیفیت داراي زمین کره در موجود آب از درصد 09/2 تنها اما است زمین روي بر موجود

 آب تنش (.2991 واتي،ساتي و پاروايز) باشدمي استفاده غیرقابل شوري دلیلهب آن ماندهباقي و بوده،

. گیرد پیشي خاک از شده جذب آب میزان بر تعرق صورتهب آب دادن دست از که دهديم رخ زماني

 کاهش موجب موارد اغلب در و گذاشته ثیرأت گیاه متابولیك فرآيندهاي تمام بر مدتطوالني تنش

پاشي عناصر محلول اما از طرف ديگر .(2992 همکاران، و دهنويموحدي) شودمي گیاه تولید

تواند مقاومت گیاه را تا حدي افزايش دهد. در مورد يونجه ها ميگام بروز تنشمصرف در هنکم

گزارش شده که تغذيه کافي روي، هم در تحمل به تنش خشکي و هم در تنش غرقابي نقشي اساسي 

ويژه روي و منگنز در طي مراحل زايشي مصرف بهصر کما(. وجود عن2999دارد )گروال و ويلیامز، 

تري شود. اين موضوع زماني اهمیت بیشميباال  با قوه نامیه و ويگور بذرهاييمدن وجود آباعث به

و  زاي محیطي کاشته شوند )ولچحاصل از اين شرايط تحت شرايط استرس بذرهايکند که پیدا مي

 .(2990 همکاران، و ازتارک ؛1222، گراهام

 زني يکسانجوانه درصد با يبذرها موارد از خیلي در که است اهمیت دلیل داراي اينبه بذر قدرت

 در اگر خصوصبه ،باشند داشته کامالً متفاوتي زنيجوانه مزرعه، شرايط در است ممکن آزمايشگاه، در

 با بذرهاکه  داشت انتظار توانمي اين وجود با. آيد پیش نامساعدي آن شرايط از بعد يا و کاشت زمان

، دونالندکاپلند و مك) باشند داشته سبزشدن بااليي ددرص نیز مزرعه نامساعد شرايط در باال قدرت

ظرفیت  ندنبال آگیرد و بهثیر زوال و پیري بذر قرار ميأتقدرت و کیفیت بذر تحتجا که آناز  (.1220

آزمون پیري تسريع شده يکي  ،(2999يابد )باسرا و همکاران، زني کاهش ميزني و سرعت جوانهجوانه

عنوان آزموني براي تعیین طول اين آزمون در ابتدا بهباشد. عیین کیفیت بذر ميهاي مهم در تاز آزمون

عنوان شاخصي براي تعیین قدرت بذر استفاده به شد ولي بعداًاستفاده مي نبذر براي ذخیره کردعمر 

 (.2919و همکاران،  سبنگرديد )محسن
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سه تیمار آبیاري  اثر رسيبر جهت که آزمايشي در( 2991) اسکوييمظلومي و گلعذانيقاسمي

سه رقم  عملکرد و کیفیت بر A کالس متر تبخیر از تشتكمیلي 199و  19، 09شامل آبیاري پس از 

اما  .نداشت تنش شرايط از حاصل روبذ کیفیت بر ثیريأت آب کمبود ، نشان دادند کهگرفت انجام لوبیا

در  A کالس متر تبخیر از تشتكمیلي 09زني در تیمار بین تیمارهاي آزمايش، باالترين درصد جوانه

GDD نیز به نتیجه  (1220) همکاران و فوستردست آمد. هتري در مقايسه با دو تیمار ديگر بکم

 تیمارهاي بررسي ضمننیز ( 2919) همکاران و گلعذانيقاسميبر اين عالوه مشابهي دست يافتند.

نشان در نخود  (A کالس تشتك از تبخیر مترمیلي 129 و 129 ،29 از پس آبیاري) آبیاري مختلف

 ندارد. حاصلکیفیت بذور داري بر آبیاري اثر معنيکه  دادند

ثیر تیمارهاي مختلف آبیاري پس از قرار أتفرنگي تولید شده تحتگوجه بذرهايديگر آزمايشي در 

بررسي قرار  زني استاندارد موردگرفتن در شرايط آزمون پیري تسريع شده در قالب يك آزمون جوانه

داري ها نشان داد که بین تیمارهاي مختلف آبیاري تفاوت معنيهگرفتند. نتايج تجزيه و تحلیل بین داد

دهنده عدم تغییرات در ويگور زني پس از انجام آزمون زوال وجود نداشت که نشاندر درصد جوانه

( 1222عذاني و همکاران )گلقاسمي (.2992در شرايط کمبود رطوبت است )پروز و همکاران،  بذرها

ب مودند که اگرچه در شرايط کمبود آدر بررسي اثر تنش خشکي بر روي گیاه ذرت و سورگوم بیان ن

يابد اما کمبود ( عملکرد اين گیاهان کاهش ميAمتر تبخیر از تشتك کالس میلي 119آبیاري پس از )

زني استاندارد، پیري هاي جوانهيق آزمونگیري شده از طرداري بر کیفیت بذر اندازهثیر معنيأآبیاري ت

 زني نداشت.شده، هدايت الکتريکي و ضريب سرعت جوانهتسريع

شدن و سرعت سبزشدن زني، درصد سبزداري بر درصد جوانهثیر معنيأمنگنز ت پاشيمحلولاگرچه 

شده اختالف ريعدر شرايط آزمون پیري تس اامزني استاندارد نداشت. بذر دو رقم سويا در شرايط جوانه

مشاهده نام برده در باال درصد بین تیمارهاي آزمايشي در سه شاخص  0داري در سطح احتمال معني

شد  باالهاي دار شاخصهاي کم سبب افزايش معنيپاشي منگنز در غلظتکه محلولطوريبه ،گرديد

 بذرهايداري را بر بنیه نيثیر معأپاشي سولفات روي در گیاه گلرنگ تمحلول (.2992)مان و همکاران، 

پاشي زني استاندارد نشان داد محلولنتايج حاصل از آزمون جوانه کهطوريهب حاصل از اين گیاه داشت

چه و گیاهچه در مقايسه با تیمارهاي چه، ساقهدار وزن خشك ريشهاين عنصر باعث افزايش معني

پاشي در مقايسه با محلولر افزايشي اين تیمار اثپاشي شد. اما پاشي با آب خالص و عدم محلولمحلول
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يکي از مصرف کمبود آب و کمبود عناصر کم (.2992دهنوي و همکاران، )موحديبود  ترمنگنز کم

ترين مطالعات صورت ويژه ايران است. از سوي ديگر بیشمشکالت تولید حبوبات در مناطق خشك به

بررسي اثرات تنش  هاي عملکرد گیاه بوده، بنابراينويژه لوبیا بر روي شاخصگرفته بر حبوبات به

دست آمده از اين شرايط داراي اهمیت عناصر روي و منگنز بر کیفیت بذر به پاشيخشکي و محلول

 باشد.سزايي ميهب

 

 هامواد و روش

دانشکده و مزرعه تحقیقاتي  در آزمايشگاه زراعت 1912-29در سال زراعي اين آزمايش 

صورت اسپلیت فاکتوريل در قالب بهاي صورت گرفت. آزمايش مزرعه اه شهرکرددانشگ کشاورزي

 1W ،2W)سطح  9تکرار انجام گرفت. تیمارهاي تنش خشکي در  9هاي کامل تصادفي و با طرح بلوک

عنوان فاکتور به( Aمتر تبخیر از تشتك تبخیر کالس میلي 29و  29، 09ترتیب آبیاري پس از به 9Wو 

پاشي عناصر روي و فاکتور فرعي شامل ترکیب فاکتوريل محلول( 2999همکاران،  جي و)محلواصلي 

گرم در هکتار  199 ،(9Zn) پاشي با آب خالص()محلول شاهدشامل  سطح 9هر کدام در  و منگنز

گرم  109(، 9nM)پاشي با آب خالص( )محلول شاهد(، 2Znگرم در هکتار روي ) 299، (1Znروي )

)تکسیرا و همکاران، در نظر گرفته شدند  (2nMگرم در هکتار منگنز ) 999 و (1nM)در هکتار منگنز 

لیتر در  209)پاش میزان آب مورد نیاز جهت به حجم رساندن محلول براساس کالیبراسیون سم .(2992

 متريسانتي 9-99عمق از  ايمزرعهآزمايش قبل از انجام  (.2992يارنیا و همکاران، ) هکتار( تعیین شد

 (.1گیري شد )جدول اندازهآن برداري و خواص فیزيکوشیمیايي نمونهخاک 

 
 .هاي فیزیکوشیمیایی خاک مزرعهویژگی -1جدول 

 عمق

 متر()سانتي

 هدايت 

 الکتريکي

 زيمنس)دسي

 (بر متر

 اسیديته

گل 
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کربن 
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 (درصد)

نیتروژن 
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 جذبقابل
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 (بر کیلوگرم
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 جذبقابل
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 (بر کیلوگرم

 منگنز کل
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 (بر کیلوگرم
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هاي فرعي )دو حذف حاشیه پالتبا هاي کیفیت بذر برداري از مزرعه جهت انجام آزموننمونه

هاي موجود بوتهمانده باقيمتر از طرفین هر خط( و برداشت خط کناري از پالت فرعي و حذف نیم 

برداشت شده در انبار  يبذرهاهاي برداشت شده به روش دستي بوجاري و بوته در هر پالت بود.

نمونه مخلوط تهیه و جهت انجام  ،بذرها. از ندجهت رسیدن رطوبت به حد مطلوب نگهداري شد

 داده شد.آزمون کیفیت بذر به آزمايشگاه انتقال 

تکرار با استفاده از تورهاي سیمي مشبك  2عدد بذر در  09منظور انجام آزمون پیري تسريع شده به

 199در رطوبت نسبي و گراد درجه سانتي 21ساعت در دماي  22مدت لیتر آب مقطر بهمیلي 29روي 

(. سپس با انجام 1222متر( قرار داده شدند )ايستا، سانتي 0×11×10هاي پالستیکي )درصد در جعبه

 هايشاخص محاسبه جهت زني استاندارد تیمارهاي مختلف ارزيابي گرديدند.يك آزمون جوانه

 صورت روزانه طورهب زدهجوانه بذرها تعداد شمارش استاندارد، زنيجوانه آزمون انجام طي زنيجوانه

 شد. حاسبهم زنيجوانه هايشاخص زير هايهابطر از استفاده با آن از پس و گرفت
 

×199                                   زنيصد جوانه( در1








N

n((=GP()Germination Percentage) 

 

                                               زني( سرعت جوانه2  )t.n( 1(=GR Germination rate) 
 

                  ( متوسط زمان جوانه زني9 1n.)t.n(=MGT (Mean Germination Time) 

 

   زني( ضريب سرعت جوانه2 1100 )t.n(..n=CVG (Coefficent of Velocity of Germination) 

 

 بذرها کل تعداد:  Nو اندزده جوانه ام t روز در تازگي به که است ييبذرها تعداد: nها، که در آن

 (.1220الني، ادوال و دااگر) باشدمي

آزمون استانداردهاي مطابق  وها براساس وزن خشك و طول گیاهچه ارزيابي میزان رشد گیاهچه

 يبذرهاهاي غیرعادي و زني و پس از جدا نمودن گیاهچهزني انجام شد. در آخرين روز جوانهجوانه

هاي در سپس بخش و طور تصادفي انتخابهگیاهچه از هر واحد آزمايشي ب 19سخت و فاسد شده، 
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چه و چه، ساقهگیري طول ريشهگرديد. اندازهجدا ها( اي )لپههاي ذخیرهحال رشد جنین از قست

چه، گیاهچه توسط اسکارپر از يکديگر هاي ريشهکش انجام شد و سپس قسمتوسیله خطگیاهچه به

دار خشك و توزين گرديد در داخل آون تهويهگراد درجه سانتي 19ساعت در دماي  22مدت جدا و به

 زير محاسبه شد. هايهابطبراساس ر IIو I هاي ويگور سپس شاخص (.1220الني، اددوال و ااگر)
 

 : Iويگور  شاخص( 2
 

 استاندارد زنيجوانه درصد × متر(گیاهچه )سانتي طول میانگین
 

 (1222: )ايستا، II ويگور شاخص( 0
 

 استاندارد زنيجوانه درصد( × گرم) گیاهچه وزن میانگین
 

 افزارنرم از استفاده با همبستگي ضرايب محاسبه و حاصل هايداده تحلیل و تجزيه نهايت در

SAS 9.0 روش به هامیانگین مقايسه. گرفت صورت LSD جهت و انجام درصد 0 احتمال سطح در 

 .شد استفاده Excel افزارنرم از نمودارها رسم

 

 نتايج و بحث

 همهداري بر ثیر معنيأنتايج تجزيه واريانس نشان داد که تنش خشکي ت: زنیهاي جوانهشاخص

زني، متوسط زمان زني، سرعت جوانهدرصد جوانهجمله زني بذرهاي لوبیا قرمز از هاي جوانهشاخص

 و (. فوستر2زني طي آزمون پیري تسريع شده نداشت )جدول زني و ضريب سرعت جوانهجوانه

 شود،مي لوبیا عملکرد درصدي 21 کاهش باعث اگرچه خشکي تنش که دادند نشان( 1220) رانهمکا

 که دادند نشان شبدر رقم 2 در( 1220) همکاران و ياناکسيا همچنینندارد.  بذرهاثیري بر کیفیت أت اما

بررسي شده طي  بذرهايکیفیت  بر داريمعني ثیرأت دانه پرشدن مدت در خشکي تنش اعمال

 از يکي اسمزي تنظیم کهييجااز آن. ندارد شده تسريع پیري آزمون و استاندارد زنيجوانه هاينآزمو

 مواد باالي تجمع رودمي احتمال بنابراين باشد،مي آبي تنش با مقابله در گیاهان اصلي هايمکانیسم

 ثیرپذيريأت عدم و بذور پذيريتطابق در ثرؤم هايمکانیسم از يکي بذر تشکیل اولیه مراحل در محلول

 . (1222)ويرا و همکاران،  باشد آب کمبود از هاآن متابولیکي هايفعالیت
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 سرعت ضریب زنی،جوانه زمان متوسط زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه درصد صفات واریانس تجزیه -2جدول 

 )رقم ناز( طی قرمز لوبیا بذر IIو شاخص ویگور  Iطول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص ویگور  زنی،جوانه

 شده. تسریع پیري آزمون

 منابع تغییر
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

درصد 

 زنيجوانه

سرعت 

 زنيجوانه

متوسط 

زمان 

 زنيجوانه

ضريب 

سرعت 

 زنيجوانه

طول 

 گیاهچه

وزن 

خشك 

 گیاهچه

ص شاخ

 ويگور
I 

شاخص 

ويگور 
II 

 ns22/21 ns12/2 ns92/9 ns29/2 ns10/2 ns99/9 ns19/9 ns99/9 9 بلوک

 ns29/2 ns20/2 ns99/9 ns21/11 ns02/2 ns91/9 ns11/1 ns91/9 2 تنش خشکي

 a 0 20/11 11/11 99/9 20/20 21/9 92/9 00/2 92/9اشتباه 

 ns09/90 *22/12 **21/9 **12/122 **12/19 *90/9 **22/12 *90/9 2 پاشي منگنزمحلول

 ns09/12 ns29/1 ns99/9 ns22/21 **22/12 **92/9 **22/19 **92/9 2 پاشي رويمحلول

 ×تنش خشکي 

 پاشي منگنزمحلول
2 ns90/22 ns11/11 ns92/9 ns29/22 ns12/2 ns92/9 ns92/0 ns92/9 

 ×تنش خشکي 

 پاشي رويمحلول
2 ns12/191 ns21/9 ns99/9 ns02/12 **21/11 ns92/9 **22/1 ns92/9 

 ×پاشي منگنز محلول

 پاشي رويمحلول
2 ns11/19 ns29/1 ns92/9 *90/21 **02/11 ns92/9 **22/10 ns92/9 

 محلول ×تنش خشکي 

 روي ×پاشي منگنز 
1 ns21/09 ns22/9 ns91/9 ns01/2 **29/19 ns99/9 **21/12 ns99/9 

 b 22 22/22 22/0 92/9 02/12 20/2 99/9 22/2 92/9اشتباه 

 92/11 20/2 10/11 22/2 29/2 12/2 21/2 12/1 - ضريب تغییرات
 باشد.داري ميدرصد و عدم معني 1درصد،  0داري در سطح ترتیب معنيبه nsو  **، *

 

داري را ثیر معنيأپاشي اين عنصر تپاشي منگنز نشان داد که محلولنتايج تجزيه واريانس اثر محلول

زني ت جوانهزني و ضريب سرعدرصد و متوسط زمان جوانه 0زني در سطح احتمال بر سرعت جوانه

زني نداشت )جدول داري را بر شاخص درصد جوانهثیر معنيأاما ت درصد داشت، 1در سطح احتمال 

 شاخص اين میزان ترينبیش زنيجوانه سرعت بر منگنز پاشيمحلول اثر میانگین مقايسه براساس(. 2

 آن ترينکم و( روز /1) 20/92 میانگین با منگنز هکتار در گرم 109 پاشيمحلول تیمار به مربوط

 .(1 شکل) بود( روز /1) 90/91 میانگین با شاهد تیمار به مربوط
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 زنی طی آزمون پیري تسریع شده.پاشی منگنز بر سرعت جوانهتأثیر محلول -1شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان

 

 اين میزان باالترين زنيجوانه زمان متوسط بر منگنز پاشيمحلول اثر انگینمی مقايسه در همچنین

 گرم 109 تیمار به مربوط آن ترينکم و منگنز هکتار در گرم 999 پاشيمحلول تیمار به مربوط شاخص

 وجود داريمعني تفاوت منگنز هکتار در گرم 999 پاشيمحلول و شاهد تیمار بین. بود منگنز هکتار در

 (.2 شکل) تنداش

 

 
 

 زنی طی آزمون پیري تسریع شده.جوانه پاشی منگنز بر متوسط زمانتأثیر محلول -2شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان

 

 يپاشمحلول شرايط در شاخص اين میزان باالترين نیز زنيجوانه سرعت ضريب شاخص مورد در

 00/00 میانگین با شاهد تیمار در آن ترينکم و درصد 22/01 میانگین با منگنز هکتار در گرم 109

 منگنز هکتار در گرم 999 پاشيمحلول و شاهد تیمار دو بین داريمعني تفاوت. آمد دستهب درصد

 (.9 شکل) نداشت وجود
 



 و همكاران دستجردیانیابر مهدی

 79 

 
 

 زنی طی آزمون پیري تسریع شده.سرعت جوانهشاخص ضریب پاشی منگنز بر تأثیر محلول -3شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان

 

مان و . است بذر کیفیت بر منگنز پاشيمحلول مثبت اثر دهندهنشان آزمايش اين از حاصل نتايج

ر گیاه سويا سبب افزايش پاشي منگنز د( در آزمايشي نشان دادند که محلول2992همکاران )

 و گردد. ياريزني در مقايسه با تیمار شاهد طي آزمون پیري تسريع شده ميهاي جوانهشاخص

هاي انتقال الکترون، شرکت در دلیل دخالت منگنز در واکنشبه اين امر را احتماالً (2992)همکاران 

  .دانندجهت فتولیز آب مي IIفتوسیستم 

 شاخص همهداري بر ثیر معنيأپاشي عنصر روي تشان داد که محلولنتايج تجزيه واريانس ن

  (.2لوبیا قرمز )رقم ناز( در شرايط آزمون پیري تسريع شده نداشت )جدول  يبذرهازني جوانه

اشي منگنز و روي بر شاخص پزني تنها اثرات متقابل محلولهاي جوانهشاخص همهدر بین 

(. مقايسه میانگین 2دار گرديد )جدول درصد معني 0ل زني در سطح احتماضريب سرعت جوانه

پاشي منگنز و روي نشان داد که در بین تیمارهاي آزمايشي باالترين میزان اثرات متقابل محلول

پاشي گرم در هکتار منگنز و عدم محلول 109پاشي زني در تیمار محلولضريب سرعت جوانه

گرم در  299پاشي پاشي منگنز و محلولم محلولترتیب در تیمارهاي عدترين آن بهروي و کم

دست هب گرم در هکتار روي 299گرم در هکتار منگنز و  999هکتار روي و همچنین محلول پاشي 

 (.2آمد )شکل 
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 زنی طی آزمون پیري تسریع شده.سرعت جوانه و روي بر ضریبپاشی منگنز محلول اثرات متقابل -4شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح ه اختالف معنيدهندحروف غیرمشابه نشان

 

 نتايج مربوط به تجزيه واريانس نشان داد که تحت شرايط آزمايش و : هاي بنیه بذرشاخص

 هاي بنیه بذر از جمله طول و شاخص پیري تسريع شده تنش خشکي بر همه طي آزمون

(. 2داري نداشت )جدول ثیر معنيأمز تلوبیا قر IIو  Iوزن خشك گیاهچه و شاخص ويگور 

 ثیرأت دانه پرشدن مدت در خشکي تنش اعمال سويا گیاه ( نیز گزارش کردند در1212) ياکلیچ

 شده تسريع پیري آزمون طريق از بذر بنیه ارزيابي اما ندارد، گیاهچه سبزشدن بر را داريمعني

 مطلوب شرايط با مقايسه در بذر ويگور کاهش تنها باعث در سويا خشکي تنش اعمال داد نشان

 گردد.مي

در  Iطول گیاهچه و شاخص ويگور جمله از  هاي بنیه بذرشاخص پاشي منگنز بر همهمحلولاثر 

درصد  0در سطح احتمال  IIدرصد و وزن خشك گیاهچه و شاخص ويگور  1سطح احتمال 

میزان طول گیاهچه مربوط به  (. براساس مقايسه میانگین تیمارها باالترين2 )جدولداري بود معني

ترين آن در تیمار شاهد متر و کمسانتي 92/10گرم در هکتار منگنز با میانگین  109پاشي تیمار محلول

گرم در هکتار منگنز تفاوت  999پاشي متر بود که بین تیمار شاهد و محلولسانتي 29/10با میانگین 

 (.9جدول داري مشاهده نگرديد )معني
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 .شدهطی آزمون پیري تسریع IIو  Iو شاخص ویگور  وزن خشک گیاهچه طول گیاهچه، صفات میانگین مقایسه -3جدول 

 تیمار

 میانگین

 طول گیاهچه

 متر()سانتي

 وزن خشك گیاهچه

 )گرم(
 IIشاخص ويگور  Iشاخص ويگور 

 b29/10 b02/9 b12/12 b00/9 بدون مصرف منگنز

 a92/10 a20/9 a92/10 a20/9 گرم در هکتار منگنز 109

 b29/10 ab02/9 ab92/10 ab02/9 گرم در هکتار منگنز 999
     

 a20/10 a29/9 ab09/10 a22/9 بدون مصرف روي

 a19/10 a22/9 a92/10 a29/9 گرم در هکتار روي 199

 b99/10 b00/9 b19/12 b02/9 گرم در هکتار روي 299

 .باشدمي( LSDآزمون ) درصد 0 احتمال سطح در دارمعني اختالف بیانگر تیمار هر براي و ستون هر در غیرمشابه حروف

 

ترين آن در تیمار گرم در هکتار منگنز و کم 109پاشي بیشترين وزن خشك گیاهچه در تیمار محلول

گرم در هکتار منگنز  999پاشي داري را با تیمار محلولدست آمد که هر دو تیمار تفاوت معنيهشاهد ب

گرم در هکتار  109پاشي ، محلولIپاشي منگنز بر شاخص ويگور در بررسي اثر محلول (.9جدول )نداشتند 

داري بین شود. تفاوت معنيدر مقايسه با تیمار شاهد مي Iدار شاخص ويگور منگنز سبب افزايش معني

 ر هکتار منگنزگرم د 999پاشي گرم در هکتار منگنز و همچنین تیمارهاي شاهد و محلول 999و  109تیمار 

 IIويگور  پاشي منگنز بر شاخص(. همچنین در بررسي مقايسه میانگین محلول9جدول ) وجود نداشت

ترين آن و کم 20/9گرم در هکتار منگنز با میانگین  109پاشي باالترين میزان اين شاخص در تیمار محلول

 يبذرهانشان دادند  (2992)همکاران  و يارنیا (.9جدول مشاهده گرديد ) 02/9در تیمار شاهد با میانگین 

سنتز  سودمنداثرات از  .زني را به همراه دارندحاوي منگنز افزايش سنتز پروتئین در طول مدت جوانه

 (.1212 همکاران، و پااليس) اشاره نمود پیري دوره انداختن تأخیر به در توان به نقش آنپروتئین مي

داري ثیر معنيأپاشي اين عنصر تروي نیز نشان داد که محلولپاشي نتايج تجزيه واريانس اثر محلول

و  Iهاي طول گیاهچه، وزن خشك گیاهچه، شاخص ويگور درصد بر شاخص 1را در سطح احتمال 

پاشي روي بر شاخص طول گیاهچه (. مقايسه میانگین اثرات محلول2دارد )جدول  IIشاخص ويگور 

 با میانگینگرم در هکتار روي  199پاشي ط به تیمار محلولترين میزان اين شاخص مربونشان داد بیش

متر بود. سانتي 99/10گرم در هکتار روي با میانگین  299ترين آن مربوط به تیمار متر و کمسانتي 19/10

(. 9جدول گرم در هکتار روي و شاهد وجود نداشت ) 199پاشي داري بین تیمارهاي محلولتفاوت معني
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ترين وزن خشك گیاهچه گرم داراي بیش 22/9گرم در هکتار روي با میانگین  199 پاشيتیمار محلول

 299پاشي درصد نداشت، اما محلول 0داري را با تیمار شاهد در سطح احتمال است که اختالف معني

(. مقايسه میانگین اثر 9جدول گرم در هکتار سبب کاهش اين شاخص در مقايسه با دو تیمار ديگر شد )

پاشي ترين میزان اين شاخص در تیمار محلولنشان داد که بیش Iپاشي روي بر شاخص ويگور محلول

گرم در هکتار روي  299پاشي ترين آن در تیمار محلولو کم 92/10گرم در هکتار روي با میانگین  199

ر روي در هکتا گرم 199پاشي نیز در تیمار محلول IIترين شاخص ويگور (. بیش9جدول دست آمد )هب

دست آمد که هب 02/9گرم در هکتار روي با میانگین  299ترين آن در تیمار و کم 29/9با میانگین 

 روي گرم در هکتار 299 کاربردرسد نظر ميبه (.9جدول داري را با دو تیمار ديگر داشت )تفاوت معني

 نیز نخود گیاه در. گرديد گیاهچه خشك وزن دارمعني کاهش سبب عنصر اين سمیت اثر جهت به

 تیمار با مقايسه در گیاهچه خشك وزن دارمعني افزايش باعث روي سولفات از استفاده با بذور پرايمینگ

 ويژهبه عناصر پاشيمحلول کلي طوربه (.2991 همکاران، و هاريس) شد خالص آب با پرايمینگ و شاهد

تولید  سبب دارد( هاآنزيم فعالیت و تزفتوسن) گیاه حیاتي فرآيندهاي که در ايويژه دلیل نقشروي به

 (.2912دهنوي، بهره و موحديشششود )جلیلمي بهتر بنیه بذرهايي با

داري را در ثیر معنيأپاشي روي تاثر متقابل تنش خشکي و محلول ،براساس نتايج تجزيه واريانس

ده گذاشت طي آزمون پیري تسريع ش Iدرصد بر طول گیاهچه و شاخص ويگور  1سطح احتمال 

پاشي روي نشان داد که در بین (. مقايسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکي و محلول2)جدول 

 90/12پاشي روي با میانگین ترين طول گیاهچه در تیمار تنش شديد و عدم محلولتیمارها بیش

ار عدم تنش گرم در هکتار روي و تیم 299پاشي ترين آن در تیمار تنش شديد و محلولمتر و کمسانتي

 (.0پاشي روي بود )شکل خشکي و عدم محلول
 

 
 

 پاشی روي بر طول گیاهچه طی آزمون پیري تسریع شده.اثرات متقابل تنش خشکی و محلول -5شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان
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پاشي روي باالترين میزان شاخص بل تنش خشکي و محلولدر بررسي مقايسه میانگین اثرات متقا

ترين آن مربوط گرم در هکتار روي و کم 199پاشي در تیمارهاي عدم تنش خشکي و محلول Iويگور 

گرم در  299پاشي و شاهد و محلول گرم در هکتار روي 299پاشي به تیمار تنش شديد و محلول

 (.0بود )شکل  هکتار روي

 

 
 

 طی آزمون پیري تسریع شده. Iشاخص ویگور بر  رويپاشی محلول ت متقابل تنش خشکی واثرا -6شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان

 

دلیل تولید ( گزارش کردند سمیت عنصر روي در شرايط مطلوب آبیاري به2992ياري و همکاران )

واسطه کاهش مقدار است. اما در شرايط تنش به بذرهاهاي رشد و افزايش پیري ندهکنبرخي تنظیم

 گلرنگ، روي بر پژوهشي در هاي بنیه بذر ندارد.زيادي بر شاخص ثیرأ، اين عنصر تبذرهاروي در 

 نقش علتبه اين شود کهکلروفیل و کاهش اثرات تنش مي افزايش موجب منگنز و روي پاشيمحلول

کلروفیل و در نتیجه افزايش عملکرد بیولوژيك و شاخص  ساخت و نیتروژن متابولیسم در عناصر اين

 (.2992و همکاران،  دهنوي)موحدي باشدميبرداشت 

در سطح احتمال  Iهاي طول گیاهچه و ويگور پاشي منگنز و روي بر شاخصاثرات متقابل محلول

ترين طول گیاهچه مربوط به تیمار بیش (. در مقايسات میانگین2دار گرديد )جدول درصد معني 1

 999پاشي ترين آن مربوط به تیمار محلولگرم در هکتار منگنز و روي و کم 199و  109پاشي محلول

نتايج مشابه با طول  Iدر مورد شاخص ويگور  (.2گرم در هکتار منگنز و روي بود )شکل  299و 

 (.1دست آمد )شکل هگیاهچه ب
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 طی آزمون پیري تسریع شده. طول گیاهچهبر  منگنز و رويپاشی محلولابل اثرات متق -7شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غیرمشابه نشان

 

 
 

 طی آزمون پیري تسریع شده. Iشاخص ویگور بر  منگنز و رويپاشی محلولاثرات متقابل  -8شکل 

 باشند.مي LSDدرصد براساس آزمون  0دار در سطح هنده اختالف معنيدحروف غیرمشابه نشان

 

عناصر روي و منگنز در مقادير مطلوب نقش مهمي د رسنظر ميههاي اين بررسي، بمطابق با يافته

هاي محلول در ها دارند که اين سبب افزايش میزان کربوهیدراترا در افزايش متابولیسم کربوهیدرات

(. 2992 ،؛ ياري و همکاران1222و همکاران،  شگردد )ويتوزني بهتر بذر ميجوانهبذر و در نتیجه 

 ( مطابقت دارد. 2992دهنوي و همکاران )نتايج حاصل از اين آزمايش با نتايج موحدي

در سطح  گنز و روي نیز بر دو شاخص باالپاشي منجانبه تنش خشکي، محلولسهمتقابل اثرات 

گرم در هکتار منگنز و  999پاشي . تیمار تنش شديد، محلول(2)جدول  شددار درصد معني 1احتمال 

گرم در هکتار  999تیمار تنش شديد، محلول پاشي پاشي روي باالترين طول گیاهچه و عدم محلول

ترين میزان طول گیاهچه را دارا بودند. کم Iشاخص ويگور گرم در هکتار روي باالترين  199منگنز و 

گرم در هکتار  299گرم در هکتار منگنز و  999پاشي تیمار تنش شديد، محلولدر  Iو شاخص ويگور 

 (.2)جدول  مشاهده شدروي 
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طی آزمون  Iطول گیاهچه و شاخص ویگور  بر روي و منگنز پاشیمحلول خشکی، تنش متقابل اثرات -4 جدول

 شده.پیري تسریع

 تیمارها
 میانگین

 I شاخص ويگور متر(طول گیاهچه )سانتي

1Z1M1S fghi22/12 efg12/12 

2Z1M1S abcde09/10 abcd09/10 

9Z1M1S ij20/19 gh01/12 

1Z2M1S abcdefg20/10 bcdef22/10 

2Z2M1S abcd21/10 abcd09/10 

9Z2M1S abcd20/10 abcd22/10 

1Z9M1S ghij21/19 fg02/19 

2Z9M1S abcde02/10 abcd20/10 

9Z9M1S bcdefghi22/10 cdef10/21 

1Z1M2S abcdef90/10 bcdef22/10 

2Z1M2S efghi92/12 fg22/19 

9Z1M2S ab20/12 ab20/12 

1Z2M2S defghi01/12 efg10/12 

2Z2M2S abc10/12 abcd22/10 

9Z2M2S cdefghi22/12 cdef12/12 

1Z9M2S abc29/10 abc12/10 

2Z9M2S bcdefg00/10 bcdef00/10 

9Z9M2S ghij21/19 fg21/19 

1Z1M9S abcd29/10 bcdef00/10 

2Z1M9S hij02/19 fg29/19 

9Z1M9S cdefghi91/10 defg00/12 

1Z2M9S ab21/12 abcde92/10 

2Z2M9S abc22/10 abc22/10 

9Z2M9S abc90/12 ab90/12 

1Z9M9S a29/12 a22/12 

2Z9M9S ab90/12 a20/12 

9Z9M9S j00/11 h92/11 

 .باشدمي( LSD آزمون) درصد 0 احتمال سطح در دارمعني اختالف انگربی ستون هر در غیرمشابه حروف

(1S ،2S 9 وS 1ترتیب عدم تنش خشکي، تنش خشکي ماليم و شديد و بهM ،2M  9وM پاشي پاشي، محلولترتیب عدم محلولبه

 .(باشندگرم در هکتار روي مي 299و  199پاشي پاشي، محلولترتیب عدم محلولبه 9Z و 1Z ،2Zگرم در هکتار منگنز و  999و  109
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 نامیه قوه افزايش باعث زايشي مراحل طي در مغذي ريز عناصر ساير روي و ،منگنز عناصر وجود

 شرايط در حاصل بذور که کندمي پیدا تريبیش اهمیت زماني موضوع اين. گرددبذر مي ويگور و

( 2912دهنوي )بهره و موحديششجلیل (.1222 ،و گراهام ولچ) شوند کاشته محیطي زاياسترس

 زمانهم مصرف و روي ويژهبه عناصر برگي پاشيمحلول خشکي، تنش شدت افزايش نشان دادند با

 گردد.کیفیت بذور مي افزايش باعثو  بر بنیه بذر گذاشته مثبت اثر آهن و روي

 

 كلی گيرینتيجه

زني، هاي درصد جوانهاگرچه اثر تنش خشکي در شرايط آزمون پیري تسريع شده بر شاخص

زني، طول گیاهچه، وزن خشك زني، متوسط زمان جوانهزني، ضريب سرعت جوانهسرعت جوانه

در شرايط تنش خشکي شديد  بذرهاکیفیت اما باالترين  ،دار نبودمعني IIو  Iگیاهچه، شاخص ويگور 

 199ر هکتار منگنز و گرم د 109پاشي پاشي، محلول. همچنین در بین تیمارهاي محلولدست آمدهب

ترين مراحل يکي از حساس کهييجااز آن .گرديدگرم در هکتار در روي باعث افزايش طول عمر بذر 

تواند باعث ريزش باشد و کمبود آب در اين مرحله ميلدهي ميگمرحله  (ويژه حبوباتبه)گیاه 

ن مرحله از يك طرف سبب پاشي عناصر غذايي در ايمحلول بنابراين ،وجود آمده گرددههاي بگل

. گرددمي هپاشي شدتنش و از طرف ديگر باعث افزايش محتوي بذر از عناصر محلول کاهش خسارت

در شرايط تنش پاشي بذوري که در مرحله گلدهي محلول نشان داد دست آمده در اين پژوهشهنتايج ب

واسطه تجمع هب عمدتاًکه اين  گرديدنسبت به ساير بذور  هاآنکیفیت و طول عمر  سبب افزايش بودند

عنوان يك فاکتور . کاهش رطوبت بذر بهباشدمي تر عناصر غذايي نسبت به محتواي رطوبتي بذر بیش

 گردد.ثر در افزايش قابلیت انبارداري محسوب ميؤم

خشك نیمه و خشك مناطق مزارع در مصرفکم غذايي عناصر کمبود و آب کمبود به توجه با

 دفعات تعداد که گرددمي توصیه و قابلیت انبارداري باال کیفیت با بذرهايي تولید جهتويژه ايران به

گردد تا با توجه  اضافه گیاه به پاشيمحلول طريق از گلدهي مرحله در غذايي عناصر و کاهش آبیاري

 طي دست آمدهکیفیت بذرهاي به ،باشدکه شرايط انبارداري در اين مناطق بسیار ضعیف ميبه اين

 فرآيند انبارداري کاهش پیدا نکند.
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Abstract2 

The objective of this study was to assess the combined effects of drought stress 

and foliar application of zinc and manganese on seed quality of red bean  

(Naz variety) during the accelerated aging test. An experiment was carried out as 

split factorial arrangement based on randomized complete block design (RCBD) 

with three replications at the research farm of Shahrekord University during  

2010-2011. Drought stress levels (irrigation after 50, 70 and 90 mm evaporation 

from class A evaporation pan) were as the main plot, factorial combination of zinc 

and manganese foliar application (0, 100, 200 and 0, 150, 300 g ha-1 for zinc and 

manganese, respectively) were as sub-plots. After harvesting the seeds and 

preparation of composite samples, seeds were evaluated through the accelerated 

aging tests with four replications. The results showed that drought stress didn’t 

have any significant effect on germination indices. Mn foliar application increased 

germination rate, seedling dry weight and vigor indices (I and II). Among, Mn 

foliar application treatment, 150 g ha-1 Mn had the highest germination indices. 

Among Zn foliar application levels, maximum seedling length, dry weight and 

vigor indices (I and II) were obtained for application of 100 g Zn per hectare. 

Based on the results of this study, drought stress with application of low 

concentration of Zn and Mn improves seed quality during the accelerated aging test 

as well as the seed storage capabilities. 
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