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اثر نانو کالت پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -3استادیار گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکیdrtayebsaki@aol.com :
(تاریخ دریافت 13 :خرداد ماه 1331؛ تاریخ پذیرش 1 :آذر ماه )1331

چکیده
به منظور بررسی تاثیر نانو کالت پتاسیم و آسکوربیک اسید بر اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات
کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرر بلرو هرای کامرل
تصادفی در سه تکراردرسال زراعی 8935-8939در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی شهرستان اهواز
به اجرا در آمد .فاکتورهای آزمایش شامل مقادیر مختلف نانو کالت پتاسیم در سه سطح (صرفر ،دو و
چهار لیتر در هکتار) و مقادیر مختلف آسکوربیک اسید در سه سطح (صفر 85 ،و  93میلری مرو)ر)
بود .نتایج آزمایش نشان داد که تفاوت بین سطو مختلف نانو کالت پتاسیم و آسکوربیک اسرید از
نظر تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزار دانه ،عملکررد دانره ،عملکررد بیولو،یرک،
شاخص برداشت ،درصد پروتئین و درصد پتاسیم از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنیدار
بود .از بین صفات اندازه گیری شده فقط برهمکنش نانو کالت پتاسیم و آسکوربیک اسید بر شاخص
برداشت در سطح پنچ درصد معنی دار بود .بیشترین شاخص برداشت با کاربرد چهار لیتر در هکترار
نانو کالت پتاسیم و محلول پاشی با  93میلی مو)ر اسید آسرکوربیک برا  93/91درصرد و کمتررین
شاخص برداشت در تیمار عدم محلول پاشی با  22/39درصد حاصل شد .بیشترین عملکرد دانره در
کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم و محلولپاشی با  93میلیمو)ر آسکوربیک اسرید بره
ترتیب با  9923و  9819کیلوگرم در هکتار بدست آمد و کمترین عملکرد دانه در تیمار عدم محلرول
پاشی حاصل شد .بیشترین درصد پروتئین دانه در محلولپاشی با جهار لیتر در هکترار نرانو کرالت
پتاسیم و  93میلیمو)ر آسکوربیک اسید به ترتیب با  22/32و  29/55درصد حاصل شد و کمتررین
درصد پروتئین دانه در تیمار عدم محلول پاشی بدست آمد .لذا با توجه به نتایج بدست آمده محلول
پاشی چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم و  93میلریمرو)ر آسرکوربیک اسرید باعرف افرزایش
عملکرد کمی و کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی گردید.
وا،ههای کلیدی :پروتئین دانه ،پتاسیم دانه ،غالف در بوته ،وزن هزاردانه
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مقدمه
در حال حاضر حدود  07درصد پروتئین گیاهی مورد استفاده انسان توسط غالت و حبوبات تأمین می شود .پایین
بودن میزان پروتئین غالت ( 3 -12درصد) و باال بوودن آن در حبوبوات ( 11 -32درصود) توهوك کشوورهای درحوال
توسعك را بك مصرف حبوبات بك عنوان منبع مهم تأمین کننده پروتئین هلو نوووده و حبوبوات را بوك عنووان مکوو
غذایی مناس برای غالت مطرح کرده است ( .)17لوبیا چشم بلبلی ( )Vigna unguiculata L.هزو تیوره بوووالت و
زیر تیره پروانك آساها بوده و عالوه بر مصرف تغذیك ای برای انسان بك عنوان علوفوك بورای دان نیوز موورد اسوتفاده ورار
میگیرد (.)22
مدیریت کوددهی یکی از بخشهای مهم مدیریت محصوالت زراعی است .در بین عناصر غوذایی ضوروری گیاهوان،
پتاسیم عالوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول ،سب افزایش مواومت گیاهان بوك شووری ،کوم آبوی ،آفوات و
بیووواریهووا گردیووده و کووارایی مصوورف آب و کووود را افووزایش موویدهوود ( .)15ایوون عنصوور ههووت تشووکی و انتوووال
کربوهیدرات ها ،انجان فتوسنتز و ساخت پروتئین در گیاه ضروری است .ایجاد اسوتحکان سوا ك و افوزایش مواوموت در
برابر خوابیدگی از دیگر مزایای آن بك شوار میآید .گیاهانی کك موادیر زیادی نشاستك تولیود و ذخیوره مویکننود ،بوك
میزان زیادی پتاسیم نیاز دارند .این عنصر سهم زیادی در ایجاد پتانسی اسوزی سلول دارد (.)1
آسکوربیک اسید (ویتامین  )Cیک مولکول کوچک اب ح در آب است کك دارای خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی
بوده و بك عنوان سوبسترای اولیك در مسیرهای چرخك ای ،برای سویت زدایی و خنثی کردن رادیکالهای سوپر اکسید
و اکسیژن منفرد نوش دارد .هوچنین بك عنوان یک آنتی اکسیدان ثانویك در بواز چورآ آلفوا توکووفرول و دیگور آنتوی
اکسیدان هوای چربوی دوسوت نووش ایفوا موی کنود .ایون مولکوول آنتوی اکسویدان هووراه دیگور ترکیبوات سیسوتم
آنتیاکسیدانی ،سلولهای گیاهی را در برابر آسی های اکسیداتیو ناشی از اختالل در متابولیسمهای هوازی فتوسنتز و
تنفس و حتی آلودگیها حفظ مینواید ( .)22مشخص شده است کك اسید آسکوربیک مجووعوك ای از نووشهوا را در
رشد گیاهان مانند توسیم و بزرگ شدن سولول ،توسوعك دیوواره سولولی و دیگور فرآینودهای نوووی بوازی مویکنود.
مهدویخرمی و هوکاران ( )12نشان دادند کك بیشترین تعداد کپسول در بوتك در آبیواری توا  57درصود دانوكبنودی و
مصرف اوره بك هوراه محلولپاشی نانو کالت پتاسیم در گیاه کنجد بك دست آمد .کوتورین عولکورد دانوك و هوچنوین
عولکرد و درصد پروتئین در آبیاری تا  57درصد دانك بندی در شرایط عودن اسوتفاده از کوود پتاسویم حاصو گردیود.
صدف و تاهیر ( )31اظهار داشتند کك اثر پتاسیم بر عولکرد و اهزای عولکرد و صوفات رشودی مواش معنویدار بوود و
کاربرد  25کیلوگرن در هکتار پتاسیم باعث افزایش عولکرد دانك ،پروتئین دانك ،شاخص سطح برگ و سرعت فتوسونتز
خالص شد .رحیوی و صالحیزاده ( )37مشاهده نوودند کاربرد سولفات پتاسیم موه بیشترین عولکرد دانك ،عولکورد
بیولوژیک ،شاخص برداشت ،تعداد غالف در بوتك ،تعداد دانك در غالف و وزن هزار دانك در لوبیا شد .پیورزاد و هوکواران
( )2گزارش دادند کك بیشترین درصد پروتئین دانك از تیوار  15کیلوگرن در هکتار کاربرد نانو پتاسیم و آبیواری نرموال
حاص شد .العامری و محود ( )27گزارش دادند کك آسکوربیک اسید بك طور اب توههی باعوث بهبوود رشود گیواه و
پارامترهای عولکرد ،ارتفاع بوتك ،ماده خشک ک  ،وزن غالف و تعداد غالف در بوتك در موایسك با عدن محلول پاشی بور
لوبیا شد .کك علت آن را نوش آسکوربیک اسید در تحریک و رشد برگ و افزایش توسیم سلولی دانسوتك انود .فرهوان و
هوکاران ( )3اعالن نوودند کك مصرف اسید آسکوربیک سب افزایش عولکرد بیوماس نسبت بوك عودن محلوول پاشوی
(بدون محلولپاشی) در نخود گردید .مصطفویملکی و هوکاران()12گزارش دادنود کوك پویش تیووار بوذری بوا اسوید
آسکوربیک باالترین عولکرد سبز را نسبت بك تیوارهای اعوال شده در لوبیا نشان دادنود .هوچنوین محلوول پاشوی بوا
اسید آسکوربیک باالترین میانگین تعداد غالف در بوتك را منجر شد.
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با توهك بك اهویت پتاسیم و آسکوربیک اسید درعولکرد دانك و پروتئین ،این آزمایش بوك منووور بررسوی اثور نوانو
کالت پتاسیم و آسکوربیک اسید بر مولفكهای کوی و کیفی لوبیا چشم بلبلی طراحی و اهرا شد.

مواد و روشها
این تحویق در اوای تابستان  ،1332در مزرعك شهید سالوی وا ع در شوال اهواز اهراء گردید .مزرعك آزمایشوی بوا
عرض هغرافیایی  31درهك و  27د یوك شوالی و طول هغرافیایی  21درهك و  27د یوك شور ی بوا ارتفواع  12متور از
سطح دریا می باشد .با توهك بك اهویت وضوعیت خوا  ،از خوا مزرعوك موورد آزموایش از عووق  7-37سوانتیوتری
نوونكگیری شد .نتایج خا مح آزمایش در هدول  1نشان داده شده است.
جدول  -8خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا
بافتخا
رسی لومی

ذرات تشکی دهنده خا
(درصد)

واکنشخا

شن

الی

رس

20

35

31

0/51

محل آزمایش درعمق  93سانتی متری خا
شوری
(دسیزیونس بر متر)

کربنآلی
(درصد)

3/2

7/25

پتاسیم

ازت

فسفر

(میلیگرن برکیلوگرن)
123

5/2

7/32

این تحویق بك صورت آزمایش فاکتوری در ال طرح بلو های کام تصادفی در سك تکرار انجوان شود .فاکتورهوا
شام موادیر مختلف نانو کود کالت پتاسویم در سوك سوطح ( صوفر ،دو و چهوار لیتور در هکتوار ) و مووادیر مختلوف
آسکوربیک اسید در سك سطح (صفر 15 ،و  37میلی موالر) بود .کاربرد نانو کود پتاسیم و آسکوربیک اسید بك صوورت
محلولپاشی و در دوره رویشی ( 35روز پس از کاشت) و در هنگان صبح ،بو از شوروع گرموا انجوان شود .نوانو کوود
پتاسیم حاوی  %20پتاسیم کالت شده مربوط بك شرکت خضراء ایران بود .ب از کاشت لوبیا در اوایو تیرمواه ،1332
کود فسفر مورد نیاز از منبع سوپر فسفات بك میزان  17کیلوگرن در هکتار فسفر خالص بر مبنای توصیكهای کوودی و
آزمون خا هوراه با دیسک در مزرعك پخش شد و کود نیتروژن خالص بك میزان  57کیلوگرن در هکتار از منبوع اوره
ب از آبیاری اول بك زمین داده شد .در این آزمایش ،ازلوبیا چشم بلبلی ر م کامران رایج در منطوك استفاده شود .هور
کرت آزمایشی شام هفت خط کاشت بك طول پنج متر و فاصلك بوین خطووط کاشوت شصوت و پونج صودن متربوود.
هوچنین فاصلك بین بوتكها روی ردیف  15سانتی متر و فاصلك دو تکرار از هم یک ونیم متر بود .فاصلك بوین دو کورت
دو خط نکاشت بود .عولیات کاشت بك صورت هوی و پشتك در تراکم  12بوتك در متور مربوع انجوان گردیود .برداشوت
نهایی در پایان مرحلك رسیدگی دانك زمانی کك توان برگها و غالف ها تغییور رنود داده و زرد شودند از هور کورت بوك
مساحتی معادل دو متر مربع پس از حذف حاشیكها ههت اندازهگیری عولکرد بك صورت دستی انجان شد.
برای تعیین تعداد غالف در بوتك ،از ک بوتكهای برداشت شده در واحد سطح ،تعداد غالف های آنها شووارش شود
و میانگین آنها بك عنوان تعداد غالف در بوتك در نور گرفتك شد .برای تعیین تعداد دانك در غوالف ،از کو غوالف هوای
برداشت شده در واحد سطح ،تعداد دانك های آنها شوارش شد و میانگین آنها بك عنوان تعوداد دانوك در غوالف در نوور
گرفتك شد .برای تعیین وزن هزار دانك در هر سطح تیوار  577دانك تصادفی از عولکورد دانوك آن تیووار شووارش و بوك
د ت توزین گردید و با ضرب وزن بدست آمده در عدد دو ،وزن هزار دانك برای هر یک از تیوارها تعیین شد .بك منوور
تعیین عولکرد بیولوژیکی و دانك ،در هنگان برداشت پس از حذف کام حاشیكها ،توامی بوتوكهوای موهوود در سوطح
برداشت دو متر مربع از سطح خا  ،توسط داس برداشت و بك طور هداگانك بستك بندی و توزین شد .شاخص برداشت
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برای هر کرت آزمایشی از طریق توسیم عولکرد دانك آن کرت بك عولکرد بیولوژیکی آن و ضورب در عودد صود تعیوین
شد (.)12
HI = (EY / BY) × 100

برای تعیین درصد پروتئین دانك ابتدا درصد نیتروژن بك وسیلك دستگاه کجدال کك شوام مرحلوك هضوم ،توطیور و
تیتراسیون میباشد اندازهگیری شد و سپس برای اندازهگیری درصد پروتئین دانك نیز با ضرب کوردن درصود نیتوروژن
دانك در ضری  2/25درصد پروتئین دانك نیز بك دست آمد( . )23برای تعیین درصد پتاسیم ،ابتدا یک گرن از هر نوونة
خشک شده از هر تیوار ،کوبیده شده و الک شدة دانك لوبیا را بك کوره ریختوك و سوپس در داخو کوورة الکتریکوی بوا
دمای  557درهة سانتیگراد بك مدت دو ساعت رار داده شد تا اینکك بك کلی مواد آلی ،سوختك شده و مواد گیاهی بوك
خاکستر تبدی شود .بعد از خنک شدن کروزه ،مودار  17میلیلیتر اسید کلردریک دو نرمال بورای هور نوونوك اضوافك
گردید و با حرارت دادن مالیم کروزه ،مواد خاکستر شده در اسید ،ح شد .سپس محلول تهیك شده ،از یوف و کاغوذ
صافی عبور داده شد و صاف گردید و عصاره در بالن ژوژة  177میلیلیتور ،هووع آوری شود .ههوت شستشووی موواد
با یوانده در یف ،موداری آب موطر گرن بك کاغذ صافی اضافك شد و عصاره مجدداً بوك بوالن ژوژه منتوو گردیود .هور
کدان از عصارة هوع شده در بالن ژوژه با آب موطر بك حجم  177سیسی رسانده شود .سوپس دسوتگاه فلویم فتوومتر
برای هریک از محلولهای استاندارد ،کالیبره شدند و غلوت هر یک از نوونكهوای عصوارهگیوری شوده بوا آن دسوتگاه
اندازهگیری گردید (.)11
تجزیك و تحلی دادهها و روش محاسبك نتایج با استفاده از برنامك آماری  Minitabو موایسك میوانگین تیوارهوا بوك
روش دانکن در سطح احتوال پنج درصد انجان شد

نتایج و بحف
تعداد غالف در بوته
نتایج تجزیك واریانس تیوارها نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بور تعوداد غوالف در بوتوك در سوطح
احتوال یک درصد معنی دار بود (هدول .)2
جدول -2تجزیه واریانس اثر نانوکالت پتاسیم و آسکوربیک اسید
بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی
منابع تغییرات

درهك
آزادی

تعداد غالف
در بوتك

تعداد دانك
در غالف

وزن هزار
دانك

عولکرد دانك

عولکرد
بیولوژیکی

شاخص
برداشت

درصد
پروتئین دانك

درصد پتاسیم
دانك

تکرار

2

7/2211n.s

7/3321n.s

**202/0

**2515

* 12512

3/223n.s

**2/5313

* 7/771707

نانوکالت پتاسیم

2

**13/2715

**21/0033

**3102/3

**12717

**217153

**227/722

**2/1101

**7/737733

آسکوربیک اسید

2

**13/2230

**12/7321

**553/2

**32222

**112020

**172/131

**32/1270

**7/777372

نانوکالت پتاسیم ×
آسکوربیک اسید

2

7/3253 n.s

7/2715n.s

3/3n.s

220n.s

5723n.s

* 3/131

7/7502n.s

7/777753n.s

خطای آزمایش

12

7/3131

7/2115

10/1

325

2752

2/713

7/2705

7/777171

ضری تغییرات

-

12/32

10/23

17/0

23/10

22/32

15/53

1/2

13/21
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بیشترین تعداد غالف در بوتك لوبیا با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با تعداد  12/33غوالف در بوتوك
بدست آمد و کوترین تعداد غالف در بوتك با  11/22غالف در بوتك در شرایط بدون کاربرد نانو کالت پتاسویم مشواهده
شد (هدول  .)3بیشترین تعداد غالف در بوتك در محلول پاشی با  37و  15میلیموالر اسید آسکوربیک بوك ترتیو بوا
تعداد  13/11و  13/30غالف در بوتك مشاهده شد و کوترین تعداد غالف در بوتك در عدن کاربرد اسید آسوکوربیک بوا
 11/50غالف در بوتك حاص شد (هدول  .)3سیند و سیند ( )33با کاربرد موادیر مختلف کوود پتاسویم روی ار وان
سویا افزایش تعداد غالفهای گیاه را نتیجك گرفت کك با نتیجة بدست آمده بر روی لوبیا چشم بلبلی مطابووت داشوت.
اسید آسکوربیک بك عنوان یک آنتی اکسیدان با توانایی تعدی تنشهای محیطی ادر است با افزایش تعداد غوالف در
بوتك موهبات بهبود عولکرد را فراهم سازد(.)32
جدول  -9مقایسه میانگین عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و برخی صفات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی
تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
میانگین صفات

تیوارها

نانو کالت پتاسیم

تعداد غالف
در بوتك

تعداد دانك
در غالف

وزن هزار
دانك
(گرن)

عولکرد دانك
(کیلوگرن در
هکتار)

عولکرد
بیولوژیک
(کیلوگرن در
هکتار)

شاخص
برداشت
(درصد)

پروتئین
(درصد)

صفر (عدن
محلولپاشی)

11/22 c

1/21 c

123/13 c

1012 c

5111/3 c

21/00 c

21/72 c

7/52 c

 2لیتر در هکتار

13/71 b

3/12 b

113/10 b

2525/3 b

0202/1 b

32/22 b

21/21 b

7/23 b

چهار لیتر در هکتار

12/33 a

11/27 a

217/52 a

3227/2 a

3315/2 a

31/22 a

22/72 a

7/02 a

درصد
پتاسیم
(درصد)

آسکوربیک اسید
صفر (عدن
محلولپاشی)

11/50 b

1/50 b

117/02 bc

1322/3 c

2311/2 c

37/12 c

13/12 c

7/23 c

 15میلی موالر

13/30 a

17/13 a

112/23 b

2033/5 b

0202/2 b

32/12 b

21/21 b

7/22 b

 37میلی موالر

a

a

a

a

a

a

a

a

13/11

17/12

132/33

3113/1

1552/0

32/20

23/50

7/25

میانگین تیوارهایی کك در هر صفت دارای حروف مشابهی هستند ،بر اساس آزمون چند دامنك ای دانکن در سطح احتوال پنج درصد
آماری اختالف معنی داری با هودیگر ندارند.

تعداد دانه در غالف
نتایج نشان داد اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر تعداد دانك در غالف لوبیای چشم بلبلی در سطح احتوال یوک
درصد معنی دار بود (هدول  .)2بیشترین تعداد دانك در غالف با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با تعوداد
 11/2دانك در غالف بدست آمد و کوترین تعداد دانك در غالف با  1/21دانك در غالف در شرایط بدون کاربرد نانو کالت
پتاسیم مشاهده شد (هودول  .) 3بیشوترین تعوداد دانوك در غوالف در محلوول پاشوی بوا  37و  15میلویمووالر اسوید
آسکوربیک بك ترتی با تعداد  17/12و  17/13دانك در غالف مشاهده شود و کوتورین تعوداد دانوك در غوالف در عودن
کاربرد اسید آسکوربیک با  1/50دانك در غالف حاص شد (هدول  .)3بك نور میرسد کك با افزایش نانو پتاسویم ،گیواه
با در اختیار داشتن ذخیره مناس پتاسیم ،توانستك با لواح مناس دارای تعوداد دانوك در غوالف بیشوتری گوردد و بوا
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طوالنی شدن تعداد روز تا رسیدگی دانكها زمان الزن برای هذب مواد فتوسنتزی را داشوتك و بودین ترتیو بیشوترین
تعداد دانك در غالف از این تیوار حاص شد .البتك وهود پتاسیم کافی نیز سب حفظ فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی
می شود .بدین ترتی با توهك بك نوش پتاسیم در انتوال مواد فتوسنتزی ،افزایش تعداد دانك در سویا با کاربرد پتاسویم
اب توهیك است ( .)5افز ایش تعداد دانك با مصرف پتاسیم را می توان بوا توهوك بوك نووش پتاسویم در افوزایش تولیود
کربوهیدارت و انتوال سریع آن بك دانكها توهیك نوود .محودی ( )11گزارش داد کوك بیشوترین تعوداد دانوك در غوالف
سویا در اثر محلول پاشی  25میلی موالر اسید آسکوربیک و کوترین آن درتیوار عدن محلوول پاشوی مشواهده شود و
اعالن نوود با افزایش غلوت اسید آسکوربیک ،تعداد دانك در غالف افزایش پیودا کورد .اسیدآسوکوربیک نیوز از طریوق
نوش های آنتی اکسیدانی ،توسیم و بزرگ شدن سلول ،تحریک فعالیت آنزیم ها و هورموون هوای گیواهی بور افوزایش
تعداد دانك در غالف اثر مثبت دارد(.)32
وزن هزار دانه
نتایج نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر وزن هزار دانك در سطح احتوال یک درصد معنوی دار بوود
(هدول  .)2بیشترین وزن هزار دانك با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با وزن  217/52گرن بدست آمود و
کوترین وزن هزار دانك با  123/13گرن در شرایط بدون کاربرد نانو پتاسویم مشواهده شود (هودول  .)3بیشوترین وزن
هزار دانك در محلول پاشی با  37میلی موالر اسید آسکوربیک با وزن  132/33گرن مشاهده شود و کوتورین وزن هوزار
دانك در عدن کاربرد اسید آسکوربیک با  117/02گرن حاص شد (هدول  .)3مواهلر و هوکواران ( )21بوا کواربرد کوود
پتاسیم افزایش معنیدار وزن صد دانك در سویا را مشاهده نوودند کك نتیجة آنها با یافتكهوای ایون آزموایش هوسوویی
دارد .با توهك بك نوش پتاسیم در افزایش توسیم و رشد سلولی و افزایش در فرآیند فتوسنتز و انتوال مواد فتوسونتزی،
محدودیت مخزن تا حدودی از بین رفتك و انتوال مواد فتوسنتزی بك دانكها باعث پر شدن دانك شوده و وزن هوزار دانوك
افزایش مییابد .لی و کادر ( )20بیان نوودند کك آسکوربات با کواهش اثور تونش هوای محیطوی و حفاطوت از برخوی
آنزیم های مهم نوش موثری در افزایش اهزاء عولکرد بك ویژه وزن هزار دانك دارد .علت این امر را مویتووان مورتبط بوا
مختلف بودن مسیرهای بیوسنتزی اثرگذاری اسید آسکوربیک در رشد و نوو گیاهان دانسوت ( .)32مورادیتوچوایی و
هوکاران ( ) 13گزارش دادند با مصرف اسید آسکوربیک ،وزن صود دانوك در بوادان زمینوی افوزایش معنویداری یافوت.
محودی ( )11اظهار داشت بیشترین وزن هزار دانك در سویا با محلولپاشی  25میلیمووالر اسوید آسوکوربیک بدسوت
آمد و موه افزایش  11درصدی در وزن هزار دانك نسبت بك شرایط گردید.
عملکرد دانه
نتایج نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عولکرد دانك در سطح احتوال یک درصود معنوی دار بوود
(هدول  .)2بیشترین عولکرد دانك با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با عولکرد  3227کیلوگرن در هکتوار
بدست آمد و کوترین عولکرد دانك با  1012کیلوگرن در هکتار در شرایط بدون کاربرد نانو کالت پتاسویم مشاهدهشود
(هدول  .)3بیشترین عولکرد دانك در محلولپاشی با  37میلیموالر اسید آسوکوربیک بوا عولکورد  3113کیلووگرن در
هکتار مشاهدهشد و کوترین عولکرد دانك در عدن کاربرد اسید آسکوربیک با  1322کیلووگرن در هکتوار حاصو شود
(هدول  .) 3براساس نتایج بدست آمده ،افزایش عولکرد دانك تحت تاثیر اهزای عولکورد دانوك (تعوداد غوالف در بوتوك،
تعداد دانك در غالف و وزن هزار دانك) با کاربرد شش دهم درصد نانو پتاسیم و  37میلیموالر اسید آسکوربیک حاصو
شد .میانآب و هوکاران ( )10نشان دادند کك استفاده از کود پتاسیم در موایسك با سطوح پایین تر اثر مثبت بیشوتری
بر روی عولکرد دانك دارد و دلی آن را افزایش در اهزای عولکرد بیان داشتند .پتاسیم با کواهش آثوارتنش اسووزی و
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هذب بهتور آب در سولول گیواه اثورات تونش وارده بوك گیواه را کواهش داد و سوب افوزایش عولکورد دانوك گردیود.
اسیدآسکوربیک نیز از طریق افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی ،توسیم و بزرگ شدن سلول بر افزایش عولکرد اثور مثبوت
دارد ( .)32مصطفویملکی و هوکاران ( )12گزارش دادند محلول پاشی با اسید آسوکوربیک بواالترین میوانگین تعوداد
غالف در بوتك ،تعداد بذر در غالف و وزن صد دانك را در لوبیا سبز بك خود اختصاص داد و در نهایت کاربرد ویتوامینهوا
از هولك اسید فولیک و اسید آسکوربیک منجر بك افزایش عولکرد در واحد سطح گردید .سعیدیسوار ( )0اظهوار کورد
کك اسید آسکوربیک با تاثیر بر کاهش اثرات سوی کلرید سدیم در شرایط تنش و افزایش پتاسیم در ریشك گیاه باعوث
بهبود رشد و عولکرد لوبیا در شرایط تنش شد .اسید آسکوربیک در شرایطی کك گیاه در تنش بك سر میبرد مویتوانود
با تعدی اثر منفی تنش موهبات افزایش عولکرد و اهزای عولکرد را فراهم نواید .تاثیر مثبت آسوکوربات بور عولکورد
گیاهان در تحویق فویر و هوکاران ( )25نیز تایید شده است .اسید آسکوربیک در تنویم انتووال الکتورون فتوسونتزی
بسیار موثر است .بك عالوه بك عنوان یک پیشماده برای سنتز اگزاالت و تاتارات بك کار می رود ،این آنزیم هوا بوا انجوان
فعالیت هایی بك افزایش تولید مواد غذایی مورد نیاز گیاه کوک میکنند و در نتیجك باعث بهبود عولکرد میشوند.
عملکرد بیولو،یک
نتایج نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عولکرد بیولوژیک در سطح احتوال یک درصود معنوی دار
بود (هدول  .)2بیشترین عولکرد بیولوژیک با کاربرد چهار لیتر در هکتوار نوانو کوالت پتاسویم بوا  3315کیلووگرن در
هکتار بدست آمد و کوترین عولکرد بیولوژیک با  5111کیلوگرن در هکتار در شرایط بدون کاربرد نانو کوالت پتاسویم
مشاهده شد (هدول  .)3بیشترین عولکرد بیولوژیک در محلول پاشی با  37میلویمووالر اسوید آسوکوربیک بوا 1552
کیلوگرن در هکتار مشاهده شد و کوترین عولکرد بیولوژیک در عدن کاربرد اسوید آسوکوربیک بوا  2311کیلووگرن در
هکتار حاص شده بود (هدول  .)3بك نور میرسود کواربرد شوش دهوم درصود نوانو پتاسویم و محلوول پاشوی بوا 37
میلی موالر اسید آسکوربیک با تاثیر بر افزایش اهزای عولکرد دانك بر افزایش عولکرد بیولوژیک تاثیر گذار بووده اسوت.
حسان پور ( )2گزارش نوود با کاربرد تنویم کنندههای اسوزی بر عولکرد بیولوژیک سنجد تاثیر معنیداری داشتند و
بیشترین عولکرد بیولوژیک در کاربرد آسکوربیک اسید و کود سولفات پتاسیم بر گیاه سنجد مشواهده شود .غفووری و
هوکاران ( )1با مطالعك گیاه سورگون بیان داشتند کك با افزایش مصرف کود سولفات پتاسیم عولکرد بیولوژیک بك طور
معنیداری افزایش یافت .ولدآبادی و علیآبادی فراهانی ( )13گزارش کردند کك مصرف پتاسیم بك طور معنویداری بور
روی عوق نفوذ ریشك سورگون و ارزن اثر دارد .پتاسیم نفوذ ریشك را افزایش میدهد و از این طریوق بور توداون هوذب
عناصر غذایی و آب اثر میگذارد کك نتیجك آن افزایش عولکرد بیولوژیکی و دانك خواهد بود .اگر چك پتاسیم در تشکی
هیچ یک از ترکیبات مهم گیاهی مانند پروتوپالسم ،چربی ها و سلولز شرکت نودارد ولوی از آنجوا کوك بوك عنووان یوک
کاتالیزور عو میکند ،دارای نوش اساسی است .این عنصر مجووعك آنزیوی را در فرآیند بیوشیویایی فعوال سواختك و
نوش مهوی در فعال کردن آنزیمهای احیا کننده گاز کربنیک ایفاء میکند .اسوید آسوکوربیک در فیزیولووژی رشود و
نوو نوش مهوی دارد و در پاالیش گونك های فعال اکسیژن بك عنوان یک آنتی اکسویدان کلیودی عوو مویکنود ،اثور
مثبت این ویتامین با تعدی شرایط رشد باعث افزایش عولکرد بیولوژیک گیاه میشود (.)22
شاخص برداشت
نتایج نشان داد کك برهوکنش نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید از لحاظ آماری در سطح احتوال پنچ درصد معنویدار
بود (هدول  .)2بیشترین شاخص برداشت با کاربرد چهار لیتور در هکتوار نوانو کوالت پتاسویم و محلوولپاشوی بوا 37
میلیموالر اسید آسکوربیک با  33/21درصد و کوترین شاخص برداشت در تیوار عدن محلول پاشی بوا  22/73درصود
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حاص شد (شک  .)1نتایج برهوکنش تیوارها نشان داد کك توان سطوح آسکوربیک در کواربرد چهوار لیتور در هکتوار
نانو کالت پتاسیم افزایش معنی داری یافت و شاخص برداشت در محلول پاشی با  37میلیموالر اسوید آسوکوربیک در
توان سطوح نانو پتاسیم برتر بود (شک  .)1شاهید ( )32افزایش و بهبود عولکرد و شاخص برداشت را با مصرف بواالتر
پتاسیم تحت شرایط رطوبتی در خردل و سورگون گزارش کرد .واعوی راد و هوکاران ( )11بیان نوودند کك باال بوودن
شاخص برداشت ناشی از اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزی گیاه بك تولید دانك و در نتیجك عولکرد ا تصادی بوده اسوت.
محلولپاشی با اسید آسکوربیک توانست از راه افزایش عولکرد ا تصادی سب افزایش شاخص برداشت شود.
سطوح کاربردی آسکوربیک اسید
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شکل  -8برهمکنش نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر میانگین شاخص برداشت دردانه لوبیا چشم بلبلی

درصد پروتئین دانه
نتایج نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر درصد پروتئین در سطح احتوال یک درصد معنی دار بوود
(هدول  .)2بیشترین درصد پروتئین دانك با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با  22/72درصد بدسوت آمود
و کوترین درصد پروتئین با  21/72درصد در شورایط بودون کواربرد کوالت نوانو پتاسویم مشواهده شود (هودول .)3
بیشترین درصد پروتئین در محلول پاشی با  37میلیموالر اسید آسکوربیک با  23/50درصد مشاهدهشود و کوتورین
درصد پروتئین در عدن کاربرد اسید آسکوربیک با  13/12درصد حاص شوده بوود (هودول  .)3تووان و هوکواران ()3
گزارش نوودند با کاربرد  7/2و  7/3درصد نانو پتاسیم ،بیشترین درصد پروتئین در اندانهوای مختلوف گنودن بدسوت
آمد .بنابراین با افزایش مصرف پتاسیم ،مواد فتوسنتزی بیشتری ههوت سونتز پوروتئین اختصواص یافتوك و هودایت و
انتوال هیدروکربنها کاهش خواهد یافت ( .)35تحویوات نشان داده است پتاسیم در ساخت ترکیبات پلیوری در گیواه
نوش اساسی دارد .در گیاهانی کك دچار کوبود پتاسیم میباشند .ندهای ساده ،ترکیبات نیتروژنی محلول و اسیدهای
آمینك انباشتك شده و از مودار نشاستك و پروتئین برگها کاستك میشود ( .)23در آزمایشی کك توسوط دولوتآبادیوان و
هوکاران( )2انجان شد گزارش شد کك محلولپاشی اسیدآسکوربیک با غلوت  157میکروموالر موهو افوزایش میوزان
پروتئین در گیاه گردید و از تخری ساختار پروتئین هوا هلووگیری کورد .در آزمایشوی کوك اثور محلوول پاشوی اسوید
آسکوربیک بر میزان عناصر غذایی بررسی شد ،نتایج نشان داد کك درصد میزان نیتروژن ،فسوفر و پتاسویم بوا افوزایش
غلوت اسید آسکوربیک تا  177میلی گرن در لیتر افزایش پیدا کورد .تجووع نیتورات بوك وسویلك محلوولپاشوی اسوید
آسکوربیک موکن است بك خاطر اثر مثبت اسید آسکوربیک بر رشد ریشك گیاه باشد کك بك نوبوك خوود سوب افوزایش
هذب نیترات میشود (.)32
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درصد پتاسیم
نتایج نشان داد کك اثر نانو پتاسیم و آسکوربیک اسید بر درصد پتاسیم در سطح احتوال یک درصد معنوی دار بوود
(هدول  .)2بیشترین درصد پتاسیم دانك با کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسیم با  7/02درصد بدسوت آمود و
کوترین درصد پتاسیم با  7/52درصد در شرایط بدون کاربرد کالت نوانو پتاسویم مشاهدهشود (هودول  .)3بیشوترین
درصد پتاسیم در تیوار محلولپاشی  37میلیموالر اسید آسکوربیک با  7/25درصود مشواهده شود و کوتورین درصود
پتاسیم در عدن کاربرد اسید آسکوربیک با  7/23درصد بدست آمده بود (هدول  .)3با مصرف کوود پتاسویم ،محتووای
پتاسیم دانك بهبود یافت و افزایش محتوی پتاسیم دانك هوراه با افزایش سوطوح تیوواری پتاسویم مویتوانود بوك دلیو
ابلیت افزایش رشد و توسعك سیستم ریشك ای گیاه در اثر مصرف پتاسیم باشد کك باعث افزایش سطح هذب و افزایش
هذب عناصر میشود ( .)21در آزمایشی کك اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک بور میوزان عناصور غوذایی گیواه فلفو
شیرین بررسی شد ،نتایج نشان داد کك درصد میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم با افزایش غلووت اسوید آسوکوربیک توا
 177میلیگرن در لیتر افزایش پیدا کرد (.)32

نتیجهگیری نهایی
در این تحویق بجز شاخص برداشت هیچ برهوکنشی بین نانو کالت پتاسیم و آسوکوربیک اسوید در سوایر صوفات
اندازه گیری شده مشاهده نگردید اما با افزایش موادیر نانو کالت پتاسیم و آسکوربیک اسوید ،عولکورد کووی و کیفوی
لوبیا چشم بلبلی افزایش معنیداری یافتند .بطوری کك کاربرد چهار لیتر در هکتار نانو کالت پتاسویم و محلوولپاشوی
 37میلی موالر اسید آسکوربیک با تاثیر بر اهزای عولکرد ،بیشترین اثر را در افزایش عولکرد کوی و کیفی دانوك لوبیوا
چشم بلبلی داشت ..لذا با توهك بك کوبود پتاسیم محلول در خا های زراعی بك نور میرسود اسوتفاده از نوانو کوالت
پتاسیم بك شک محلولپاشی و استفاده از آسکوربیک اسید راهکاری مناسو در ههوت افوزایش شواخص برداشوت و
میزان پتاسیم پروتیین دانك با توهك بك کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از کاربرد کودها در خا باشد.
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Abstract
In order to investigate the effect of potassium nano chelate and ascorbic acid on
acid yield and some qualitative characteristics of cowpea seed, a factorial
experiment was conducted in a randomized complete block design with three
replications was carried out at the Shahid Salemi Research Farm in Ahvaz.
Factors included different amounts of potassium nano fertilizer at three levels (0,
2 and 4 liters per hectare), and levels of ascorbic acid (0, 15 and 30 mM). Results
showed that there was significant difference at 1% probability level between
potassium nano fertilizer and ascorbic acid in number of pods per plant, number
of seeds per pod, 1000 seed weight, grain yield, biological yield, harvest index,
protein percentage and potassium percentage. Among the measured traits, only
interaction of potassium nano chelates and ascorbic acid on harvest index was
significant at five percent. The highest harvest index was obtained with four liters
per hectare potassium nano chelate and sprays application with 30 mM ascorbic
acid with 39.68% and the lowest harvest index with 24.03% non-foliar treatment.
The highest grain yield was obtained using 4 liters.ha-1 of potassium nano
fertilizer and 30 mM ascorbic acid, respectively, with 3640 and 3183 kg.ha-1, and
the lowest grain yield was obtained by control. The highest protein percentage
was obtained by spraying with 4 liters.ha-1 of potassium nano fertilizer and 30
mM ascorbic acid, respectively, with 22.02 and 23.57 percent, respectively, and
the lowest one was in control. In general, according to the results spraying with 4
liters.ha-1 of potassium nano fertilizer and 30 mM of ascorbic acid increases the
quantitative and qualitative yields.
Key Words: 1000 grain weight, grain protein, grain potassium, pod per plant.

