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مقاله پژوهشی

بهبود عملکرد بذرهای توس ( )Betula pendula Rothبا استفاده از نانوپرایم و مغناطیس
6

رحمتاهلل پردل ،1وحیده پیام نور ،*2جهانگیر محمدی ،3غالمرضا گودرزی ،4حسین یوسفی ،5اکرم احمدی

 1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشکدة علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 *9دانشیار دانشکدة علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 7استادیار دانشکدة علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 4استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 3دانشیار دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 3استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت1400/4/91 :؛ تاریخ پذیرش)1400/3/3 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان افزایش شاخصهای صفات جوانهزنی (درصد و سرعت سبز شدن) و رویش ی گیاهچ هه ای س هماه ۀ
( Betula pendula Rothطول ساقه و ریشه ،قطر یقه ،وزن تر و خشک ریشه و ساقه و نیز سطح ب ر ) ب ا اعم ال نانوپرایمین و تیم ار
مغناطیس انجام گرفت .بذرها از سیاهمرزکوه در  11کیلومتری گرگان جمعآوری و پس از ضدعفونی در محلول نانوکیت ین ،ن انوکیتوزان و
نانوسلولز  1درصد پرایم خیسانده و سپس کاشته شدند .تیمار مغناطیس برای بذرها در سه سطح  70 ،90و  40میلیتسال و زمان  10 ،1و
 90دقیقه اعمال شد و بذرها بالفاصله کاشته شدند .تعدادی از بذرها نیز بعد از قرار گرفتن تحت تأثیر می دان مغن اطیس (ب ا دوز و زم ان
قبلی) ،با هر سه نانوماده پرایم و سپس کشت شدند .نتایج نشان داد که از بین همۀ تیمارهای اعمالشده ،مغناطیس یکدقیقهای بذرها در
شدت  70میلیتسال و سپس پرایم دوساعتۀ بذرها با نانوسلولز  1درصد بهترین نتایج را در پی دارد ،بهنحوی که موجب افزایش درصد سبز
شدن ( 1/31برابر) سرعت سبز شدن ( 1/2برابر) تعداد بر ( 1/9برابر) سطح بر ( 1/14برابر) و طول ریشه ( 1/4برابر) نسبت به ش اهد
(فاقد تیمار) شد .تیمار مغناطیس  90دقیقهای بذرها در شدت  70میلیتسال و سپس پرایم دوساعتۀ بذرها با نانوسلولز  1درصد نیز نت ایج
مشابهی داده است .دو تیمار  10و  90دقیقهای بذرها در  70میلیتسال (بدون نانوپرایم) نیز بعد از این دو تیمار توصیه میشوند.
واژههای کلیدی :توس ،تیمار مغناطیسی ،نانوسلولز ،نانوکیتوزان ،نانوکیتین.

مقدمه
ت وس ( )Betula pendula Rothدر جه ان ب ا
نام های توس نقرهای و توس س فید اروپ ایی ش ناخته
میشود و متعلق به خ انوادة  Betulaceaeاس ت .ای ن
گونه از نظر ارتفاع بهطور معمول تا  70متر رشد کرده
 نویسندة مسئول

و به لحاظ س نی ت ا  100س ال و در بهت رین ش رای
محیطی حداکثر تا  130سال عمر م یکن د .ب ذردهی
این گونه در ده تا پانزدهسالگی آغ از م یش ود ،زم ان
رسیدن بذرها تابستان است و پ راکنش ب ذرها توس
باد صورت میگیرد ( .)Kiani, 2004گونۀ B. pendula
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از ارتفاعات  9700متری توچال ب ه ب ا  ،در ارتفاع ات
 9300تا  7000متری دودانگ ۀ س اری ،درة ر ه راز
آمل ،سیاه بیشۀ چالوس ،مارمیشوی آذربایجان غربی و
سیاه مرزک وه گرگ ان ب هص ورت ت وده ه ایی پراکن ده
مشاهده و گزارش شده است ( .)Zare, 2002براس اس
گزارش مرکز بذر جنگلی خزر ،بذرهای این گونه حتی
در شرای آزمایشگاهی جوانهزنی پایینی در ح د  0ت ا
 70دارن د (.)Forest tree seed directory, 2009
ضمن اینکه بذرهای توس اف زونب ر آل ودگی س طحی
(Trichodea harzianum, oxysporum, ،Fusarium
،)Penicillum implicatum, Alternaria alternate
Amblyosporium
ذری (
ودگی درون ب
آل
 )echynolatum, Trichothecium roseummlنی ز
دارن د ( .)Nazari et al., 2012در من ابع ب ذرهای
B.pendulaارتودکس معرفیشده ،دمای مناس ب انب ار
کمتر از  4درصد و رطوبت مناسب  1-10درص د ذک ر
ش ده و ض من اش اره ب ه درص د زی اد پ وکی ب ذرها،
پیشتیمار سرمایی در  4درجۀ سانتیگراد بین  7ت ا 2
هفت ه و ترجیح اً  3هفت ه اع الم ش ده اس ت
( )Gosling, 2007با اینحال بذرهای بدون اس تراتیفه
نیز م یتوانن د س بز ش وند .وج ود ش رای ن وری در
اف زایش درص د س بز ش دن م ثر اس ت
( )Hartmann et al., 2011و ب رای حص ول ب ه
جوانهزنی بیشتر و صفات رویشی بهت ر ،اعم ال تیم ار
جیبرلی ک اس ید  30 ppmمفی د اس ت
(.)Payamnoor & Kordalivand, 2016
تهیۀ نهال در نهالستان متداولت رین روش تهی ه و
پ رورش نه ال ب هط ور مص نوعی اس ت
( .)Daghestani et al., 2018بهرهگیری از فناوریهای
جدید مربوط به تکثیر گیاهان در این ح وزه پیش رفت
خوبی داشته اس ت .اس تفاده از می دان مغناطیس ی و
الکترومغناطیس ی ب هعن وان اف زایشدهن دة ق درت
جوانهزنی و افزایش عملکرد گی اه یک ی از ای ن م وارد
اس ت .پژوهش گران بس یاری در زمین ۀ تیماره ای
مغناطیس ی مطالع ه ک رده و از آن ب هعن وان مح ر
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زیستی م ثر در جوانهزنی و همچنین عملکرد گیاه نام
بردهاند ( .)Ahmed et al., 2013قرار گرفتن ب ذرها در
معرض میدان مغناطیس به تشدید سبز شدن و رش د
گیاهچه کمک می کن د ،چن ین گیاه انی ریش هه ای
عمیقتر و قدرت رشد بیشتری نسبت ب ه بقی ه دارن د.
تیمار میدان مغناطیسی بذرها س بب اف زایش س رعت
رش د گی اه ،س اخت پ روتئینه ا و ریش ه م یش ود
( .)Phirke & Umbarkar, 1998برخ ی تحقیق ات
نش ان م یده د ک ه ک اربرد می دان مغناطیس ی از
آسیبهای بزرگی که توس بیماریه ا و آف ات ایج اد
میشود نیز جلوگیری میکن د (.)Sarraf et al., 2020
اثر مثبت اعمال میدان مغن اطیس روی ب ذرهای بن ه
( ،)Payamnoor et al., 2020گندم ( Martinez et al.,
 ،)2002م اش ) ،(Mahajan & Pandey, 2014ذرت و
س ویا ) ،)Sunita et al., 2017ک اا ب ادامی
( ،)Kırdar et al., 2016اف را ش به چن اری
( )Ayan et al., 2018و کاا ت دا ()Yao & Shen, 2015
نمون هه ایی از ای ن م وارد اس ت .یک ی دیگ ر از
پیش رفته ای مناس ب در اف زایش ک ارکرد گیاه ان
اس تفاده از فن اوری ن انویی ی ا ن انومواد (م وادی ک ه
دستکم یکی از ابعاد آنها در مقیاس  1تا  100نانومتر
باش د) اس ت .ام روزه از ن انومواد ب ا اه داف مختل
اس تفاده م یش ود و در برخ ی م وارد نت ایج
منحصربهفردی بهدست میآی د .بهب ود س وخت وس از
گیاه ،مقاومت به عوامل محیطی ،جوانهزنی و رشد بذر،
حفاظ ت گی اه ،شناس ایی پ اتو نه ا و تش خیص
باقیماندة آفتکش ها و عل کشها از جملۀ این موارد
است .نانوپرایمین یکی از انواع پرایمین (روشه ای
مختل بهبوددهندة جوانهزنی ب ذرها) اس ت .در هم ۀ
روشهای پرایمین  ،آبدهی کنترلشدة ب ذرها اعم ال
میشود تا جایی که فرایندهای مت ابولیکی مرب وط ب ه
جوانهزنی شروع میشود ،اما ظهور ریشه رخ نمیده د
( .)Payamnoor et al., 2017محل وله ای مختل
خ واص و اثربخش ی متف اوتی دارن د و
پرایمین
بهینهسازی برای هر گونه محص ول ض رورت دارد .اث ر
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سیلیکون و نانوسیلیکون در مقابله با ت نش ش وری در
مرحلۀ رشد اولیۀ گیاه گوجهفرنگی بررس ی ش ده ک ه
بهبود فتوسنتز گیاه ،هدایت مزوفیلی و ب ازده مص رفی
آب گی اه تح ت ای ن ت نش را در پ ی داش ته اس ت
) .)Haghighia & Pessarakli, 2013اث ر مثب ت
نانوتیتانیوم بر جوان هزن ی و رش د گیاهچ ۀ اس فناا و
متابولیس م بهت ر نیت رو ن نی ز گ زارش ش ده اس ت
( .)Zhang et al., 2005در آزمایش ی اث ر ن انونقره (،0
 10 ،30 ،90و  100میلیگرم در لیتر) ب ر تحم ل ب ه
شوری گیاه زیرة سبز در مراحل جوانهزنی بررسی شد؛
غلظتهای  90و  100میلیگ رم در لیت ر ن انونقره در
بیشتر آزمایشها موج ب اف زایش مقاوم ت ب ه ت نش
شوری ش د ( .)Ekhtiari & Moraghebi, 2011ت أثیر
مثبت تیمار با ن انوذرات س یلیکا ( )NSiO2ب ر ص فات
جوانهزنی و رشد اولیۀ گونه باران ک لرس تانی گ زارش
شده است ( .)Seyedna et al., 2019گ زارش دیگ ری
مبنی بر افزایش مناس ب جوان هزن ی ب ذرهای محل ب
( )Prunus mahaleb L.تحت تأثیر پرایم  90دقیقهای
ب ا ن انوذرات دیاکس ید تیت انیوم ارا ه ش ده اس ت
( .)Goodarzi et al., 2017تحقی ق حاض ر ب ا ه دف
بررسی امکان افزایش شاخصهای صفات جوانهزن ی و
رویش ی ب ذرهای ت وس ب ا اعم ال ن انومواد ش امل
نانوکیتین ،نانوکیتوزان و نانوسلولز ک ه منش أ زیس تی
دارند و تیمار مغناطیس (بهشکل مجزا و ت ومم) انج ام
گرفته است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

بذرهای توس از منطقۀ سیاهمرزکوه واقع در فاصلۀ
 11کیلومتری جنوب ش ر ش هر گرگ ان جم عآوری
شد .این تحقیق در آزمایشگاه اصالح نژاد و تکنول و ی
بذر دانشکدة علوم جنگل دانش گاه عل وم کش اورزی و
منابع طبیعی گرگان انجام گرفت.
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شیوۀ اجرای پژوهش

بذرها ب هم دت  94س اعت در محل ول بنومی ل 1
درص د ض دعفونی ش دند .ال ) ن انوپرایم :ب ذرهای
ضدعفونیشده بهمدت دو ساعت در محلول نانوکیتین،
نانوکیتوزان و نانوسلولز  1درص د پ رایم (خیس انده) و
کاشته شدند .در تیمار شاهد بذرها پرایم نشدند .ب رای
اطمینان از پوششدهی بذر توس نانومواد با غلظت 1
درصد ،عکس برداری از بذرهای پ رایمش ده ب ه وس یلۀ
میکروسکوپ الکترونی ( )SEMدر بنیاد علوم کاربردی
رازی انج ام گرف ت و پوش شده ی ب ذرها ،توس
متخصصان تأیید شد (شکل  .)1سطح ب ذرهای ت وس
ضمایم بسیار ریزی دارد که سبب ایجاد نقط ۀ اتص ال
بین سطح بذر و پوشش نانومواد م یش ود ،ب هص ورت
پایه عمل میکن د و پوش شده ی ب ذر را اف زایش –
میدهد .به این ترتیب ب ا توج ه ب ه س اختار ن انومواد
استفادهشده و رطوبت سطحی بذرها ،پیوند هیدرو نی
بین مولکولهای آب و زنجیرههای نانومواد ایجاد ش ده
و پوششدهی کامل با غلظت استفادهشده اتفا افتاده
است.
ب) بذرها در سه سطح  70 ،90و  40میلیتس ال و
در م دت زم ان  10 ،1و  90دقیق ه توس دس تگاه
مغناطیسکننده تحت ت أثیر می دان مغن اطیس ق رار
گرفتن د و س پس کش ت ش دند .ا) اث ر متقاب ل
نانوپرایمین و میدان مغناطیسی بررسی ش د .ب ذرها
ابتدا تحت تأثیر مغناطیس در سه سطح  70 ،90و 40
میلیتسال و در م دت زم ان  10 ،1و  90دقیق ه ق رار
گرفتند و پ س از پ رایم ب ا ن انوکیتین ،ن انوکیتوزان و
نانوسلولز  1درصد کشت شدند.
کشت همۀ تیمارها در بستر کاشت آم ادة موج ود
در گلفروشی (شرکت تمیشان) و در شرای گلخانه ب ا
ن ور  33000ل وکس و ش رای دم ایی  94±1درج ۀ
سانتیگراد انجام گرفت .با توجه ب ه اینک ه ن ور عام ل
م ثری در میزان سبز شدن ب ذرهای ت وس اس ت ،ب ه
شفاف و تمیز ب ودن شیش هه ای گلخان ه توج ه ش د.
آبیاری در  91روز نخست در دو زمان ص بح و عص ر و
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بعد از مرحلۀ جوانهزنی روزی ی ک ب ار انج ام گرف ت.
صفات مورد نظر شامل درصد و سرعت سبز شدن بعد
از  91روز و فاکتورهای طول ساقه ،طول ریش ه ،قط ر
یقه ،وزن تر ،وزن خشک ریش ه و س اقه و نی ز س طح
بر پس از سه ماه بررسی شد .برای محاسبۀ درصد و
سرعت سبز شدن بهترتیب از فرمول G = (n/N) ×100
و ) )Ahani et al., 2015( GS= ∑ (ni/tiاستفاده شد
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که در آنها  nتعداد بذر جوانهزده در هر روز N ،تع داد
ب ذرهای کاش تهش ده و  tتع داد روز اس ت .ب رای
اندازهگیری وزن خشک ریشه و س اقه گیاهچ ه ه ا در
دم ای  30درج ۀ س انتیگ راد ب هم دت  41س اعت
نگهداری و سپس وزن شدند .برای تعیین سطح ب ر
از دستگاه سطح بر س نج س اخت ش رکت CID Inc
استفاده شد.

شکل  -1ال ) سطح بذرهای توس بدون پوشش نانو (شاهد)؛ ب) سطح بذرهای توس با پوشش نانوکیتین  1درصد؛ پ) سطح
بذرهای توس با پوشش کیتوزان  1درصد؛ ت و ث) سطح بذرهای توس با پوشش نانوسلولز  1درصد

روش تحلیل

تجزی هوتحلی ل دادهه ا ب ا اس تفاده از ن رماف زار
 SPSS 21انجام گرفت .نرمال بودن دادهه ا ب ا آزم ون
کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد .آزمایش در قال ب
طرح کامالً تصادفی بهصورت فاکتوریل در س ه س طح

(مواد نانو در چهار س طح ،می دان مغن اطیس در س ه
سطح و زمان های مختل در سه سطح) انجام گرف ت.
برای مقایس ۀ می انگین از آزم ون چن ددامن ۀ دانک ن
استفاده شد.
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نتایج
نتایج آنالیز واریانس اث ر تیم ار عام ل ن انو ،عام ل
میدان مغناطیس ،عامل زمان و اثر متقابل این عوام ل
بر صفات جوانه زنی و صفات اولیه گیاهچه ه ای ت وس
در طول سه ماه در جدول  1نش ان داده ش ده اس ت.
نانوپرایم موجب تفاوت معن یدار در هم ۀ ش اخصه ا
شد .اعمال تیمار مغناطیس نیز تف اوت معن یداری در

همۀ پارامترهای اندازهگیریشده بهجز طول ساقهچ ه،
وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه ایجاد کرد .مدت
زمان اعمال تیمار بهتنه ایی تف اوت معن یداری را در
بین پارامترهای اندازهگیریشده نشان نداد (.)p≤0/03
اثر متقابل عوام ل ،س بب ایج اد تف اوت معن یدار در
ص فات جوان هزن ی و برخ ی ص فات رویش ی
اندازهگیریشده شد (جدول .)1

جدول  -1آنالیز واریانس تیمارهای نانو ،مغناطیس و زمان روی پارامترهای جوانهزنی بذرهای توس
و پارامترهای رویشی گیاهان حاصل
درجۀ
آزادی

درصد سبز
شدن

سرعت سبز
شدن

7
9
9
3
3
4
19

**93/3
**17/2
1/72ns
**1/3
**3/9
*9/7
**3/9

**93/3
**1/02
0/4ns
**3/2
**7/03
*0/19
**7/7

**2/07
*7/03
1/73 ns
0/341 ns
1/39 ns
*7/13
*9/03

منبع تغییرات

طول ساقه

قطر
یقه

وزن تر
ریشه

وزن تر ساقه

وزن خشک ریشه

نانو
میدان مغناطیس
زمان
نانو × میدان مغناطیس
نانو × زمان
میدان مغناطیس × زمان
نانو × میدان مغناطیس× زمان

**14/1
1/23 ns
0/33 ns
1/03 ns
0/33 ns
*7/9
1/33 ns

**43/3
**3/33
0/3ns
1/33 ns
1 ns
**3/13
**9/3

**93/2
**4/2
0/3ns
1/2ns
0/4ns
0/3 ns
0/73 ns

**93/4
*4/943
0/002ns
0/13 ns
0/19 ns
1/99ns
0/3 ns

**93/9
3/3 ns
0/13ns
9/03ns
1/3ns
0/3 ns
0/91ns

منبع تغییرات
نانو
میدان مغناطیس
زمان
نانو × میدان مغناطیس
نانو × زمان
میدان مغناطیس×زمان
نانو × میدان مغناطیس ×زمان

طول ریشه

تعداد بر

سطح بر
**102/73
**97/1
0/43ns
**3/13
1/13ns
**17/43
**9/23

**44/1
*7/7
1/3ns
0/23ns
0/2ns
9/ 9 ns
*9/4
وزن خشک
ساقه
*91
1/73 ns
0/03 ns
0/71 ns
0/03 ns
0/33 ns
0/91 ns

* :معنیدار بودن در سطح احتمال  23درصد؛ ** :معنیدار بودن در سطح احتمال  22درصد؛  :nsنبود تفاوت معنیدار

اثر نانوپرایم بذرهای ت وس ب ر ص فات رویش ی در
جدول  9نشان داده شده است .ب هدلی ل جل وگیری از
تکرار اطالعات صفات درصد و سرعت سبز شدن تحت
تأثیر ن انوپرایم فق در ج دول  4ارا ه ش ده اس ت.
چنانکه مشخص است درصد جوانهزنی ب ذرهای ت وس
اند بوده و در حد  19درصد در تیمار ش اهد اس ت.
نانوپرایم با نانوسلولز و نانوکیتوزان سبب اف زایش ای ن

میزان نشده است؛ استفاده از پ یشتیم ار ن انوکیت ین
درصد جوانهزنی را حتی به  4درصد تقلیل داده اس ت.
این مسئله در مورد دیگر صفات اندازهگیریش ده نی ز
صاد است .طول س اقهچ ه تح ت ت أثیر نانوس لولز و
ن انوکیتوزان و همچن ین وزن ت ر س اقه تح ت ت أثیر
نانوس لولز نس بت ب ه ش اهد اف زایش داش ت
(جدولهای  9و .)4
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جدول  -9مقایسۀ میانگین اثر نانوپرایم بر صفات گیاهچۀ توس
منبع تغییرات

طول ساقه
(سانتیمتر)

قطر یقه
(میلیمتر)

وزن تر ریشه
(گرم)

وزن تر ساقه
(گرم)

وزن خشک
ریشه (گرم)

وزن خشک ساقه
(گرم)

نانوسلولز
نانوکیتوزان
نانوکیتین
شاهد

72/3a
49/3a
14/7c
71b

9/33a
9/73a
0/22b
9/23a

0/97a
0/1333ab
0/1777b
0/9477a

1/01a
0/24b
0/13c
0/17b

0/0473ab
0/0337a
0/004c
0/0493a

0/197a
0/034a
0/0143b
0/110a

جدول  -7مقایسۀ میانگین میدان مغناطیس تیمارهای مغناطیس بذرهای توس روی صفات گیاهچۀ توس
منبع تغییرات

طول ساقه
(سانتیمتر)

قطر یقه
(میلیمتر)

 90میلیتسال
 70میلیتسال
 40میلیتسال

73/1 a
41/9a
40/3 a

9/ 9 b
9/2 a
7/02 a

وزن تر ریشه
(گرم)
c

0/03
0/17 bc
ab
0/13

وزن تر ساقه
(گرم)

وزن خشک ریشه
(گرم)

وزن خشک ساقه
(گرم)

0/49ab
0/39ab
0/3ab

0/01a
0/07a
0/04a

0/03a
0/01a
0/03a

جدول  -4مقایسۀ میانگین تیمارهای نانو ،مغناطیس و زمان اعمال تیمار روی بذرهای توس
منبع تغییرات

درصد سبز شدن

سرعت سبز شدن
(تعداد در روز)

نانوسلولز
نانوکیتوزان
نانوکیتین
 90میلیتسال  1 +دقیقه
 90میلیتسال  10 +دقیقه
 90میلیتسال  90 +دقیقه
 70میلیتسال  1 +دقیقه
 70میلیتسال  10 +دقیقه
 70میلیتسال  90 +دقیقه
 40میلیتسال  1 +دقیقه
 40میلیتسال  10 +دقیقه
 40میلیتسال  90 +دقیقه
نانوکیتین  90 +میلیتسال  1 +دقیقه
نانوکیتین  90 +میلیتسال  10 +دقیقه
نانوکیتین  90 +میلیتسال  90 +دقیقه
نانوکیتین 70 +میلیتسال  1 +دقیقه
نانوکیتین 70 +میلیتسال  10+دقیقه
نانوکیتین 70 +میلیتسال  90+دقیقه
نانوکیتین  40 +میلیتسال  1 +دقیقه
نانوکیتین  40 +میلیتسال  10+دقیقه
نانوکیتین  40 +میلیتسال  90+دقیقه
نانوسلولز  90 +میلیتسال  1 +دقیقه

19/7f-j
11/7f-j
4/3k
19/7f-j
17e-i
13a-g
10ij
11/7a-d
12/3a
13/7a-g
13/3a-f
17/7d-i
19/3e-j
13/3a-e
11g-j
14d-i
13/7a-g
13/7a-h
13/7a-h
14d-i
3/3jk
11/3a-c

1/23f-j
1/32g-k
0/39l
1/14g-j
1/11g-k
9/91d-j
1/37h-l
9/21a-e
7/73a-c
9/71d-i
9/42c-h
9/19e-j
1/33g-k
9/31b-g
1/14g-j
9/7d-j
9/34c-g
9/3c-h
9/33c-g
9/11d-j
1/41i-l
7/17a-d

تعداد بر
79/3a-e
93/3a-f
1/3g
93b-f
93/7a-f
79a-f
71a-f
77a-e
72/3a
73/7ab
79/3a-e
93/7a-f
94/7b-f
91/7a-f
11/3e-g
70/7a-f
94b-f
73a-c
73a-c
93a-f
1g
74a-d

سطح بر
(میلیمتر مربع)

طول ریشه
(میلیمتر)

40/7d-h
74/3d-k
2/3o
90/1j-o
99/4i-o
73/7d-j
70/1f-m
71/2e-l
40/3e-l
71/2d-h
41/3d-i
94/3d-h
10o
13/3k-o
17/3m-o
13/3k-o
93h-o
73d-j
92/7g-m
79/7e-l
11/3no
43/1d-f

99/3d-k
90/1e-k
3m
19k-m
12/7f-k
91/7a-i
92/2a-g
99/2d-k
70/1a-f
79/1a-e
99e-k
11/1f-k
13/3h-l
11/3f-k
11/1k-m
11/7g-k
13/7h-l
97/1c-k
12/1f-k
13/3i-l
3/7lm
70a-g

بهبود عملکرد بذرهای توس ( )Betula pendula Rothبا استفاده از ...
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ج دوله ای  7و  ،4مقایس ۀ می انگین اث ر اعم ال
مغناطیس را با سه دوز  70 ،90و  40میل یتس ال ب ر
صفات اندازهگی ریش ده در مقایس ه ب ا ش اهد نش ان
میدهند .نتایج ح اکی از آن اس ت ک ه اعم ال تیم ار
میدان مغن اطیس در  70میل ی تس ال س بب اف زایش
درصد و سرعت سبز شدن ،تعداد ب ر و ط ول س اقۀ
گیاهچه نسبت به شاهد ش ده اس ت .همچن ین ب رای
تیمار  40میلی تسال مغناطیس نیز نت ایج مش ابهی در
دو صفت درص د س بز ش دن و ط ول س اقۀ گیاهچ ه
حاصل شده است.
در جدول  4اثر عوامل مختل بررسیشده مقایسه
شده است .چنانکه مشخص اس ت تیماره ای ترکیب ی
نتایج مقبولتری نسبت به تیمارهای مستقل ن انوپرایم
یا میدان مغناطیس داشتهاند .پرایم دوساعتۀ بذرها ب ا

نانوس لولز  1درص د و س پس اعم ال ی کدقیق های
مغناطیس با دوز  70میلیتسال نتایج بهتری را نس بت
به تیمارهای دیگ ر موج ب ش د .درص د س بز ش دن،
سرعت سبز شدن ،تعداد ب ر  ،س طح ب ر و ط ول
ریشه نسبت به شاهد افزایش خ وبی داش تند .اعم ال
 90و  10دقیقهای مغناطیس بعد از پرایم با نانوس لولز
تیمارهای بهینۀ بعدیاند.
ج دول  3مقایس ۀ می انگین تیماره ای ن انو،
مغناطیس و زمان اعمال تیمار روی ب ذرهای ت وس را
نشان میدهد .نتایج نشان داد که بهطور کلی ،اثره ای
متقابل نانوسلولز  70 +میلیتسال  +زم ان ( 10 ،1و )90
نتایج بهت ری روی درص د س بز ش دن ،س رعت س بز
شدن ،تعداد بر  ،سطح بر و طول ریشه داشت.

جدول  -3مقایسۀ میانگین تیمارهای نانو ،مغناطیس و زمان اعمال تیمار روی بذرهای توس
درصد سبز
شدن

سرعت سبز شدن
(تعداد در روز)

نانوسلولز  90 +میلیتسال 10 +دقیقه

13/3a-g

9/19a-f

نانوسلولز  90 +میلیتسال  90 +دقیقه

b-i

14/7

a-f

نانوسلولز  70 +میلیتسال  1 +دقیقه

a

نانوسلولز  70 +میلیتسال  10 +دقیقه

d-i

منبع تغییرات

90
14

ab

نانوسلولز  70 +میلیتسال  90 +دقیقه

12/7

نانوسلولز  40میلیتسال  1 +دقیقه

ij

10

نانوسلولز  40 +میلیتسال  10 +دقیقه

f-j

نانوسلولز  40 +میلیتسال  90 +دقیقه

h-j
f-j

11/3

9/13

a

7/3

c-h

9/4

ab

7/3

g-k

1/19

f-j

9

نانوکیتوزان  90 +میلیتسال 1 +دقیقه
نانوکیتوزان  90 +میلیتسال 10+دقیقه

k

نانوکیتوزان  90 +میلیتسال 90+دقیقه
نانوکیتوزان  70 +میلیتسال  1 +دقیقه
نانوکیتوزان  70 +میلیتسال  10+دقیقه

f-j

3/3
19

نانوکیتوزان  70 +میلیتسال  90+دقیقه

f-j

نانوکیتوزان  40میلیتسال  1 +دقیقه

f-j

نانوکیتوزان  40 +میلیتسال  10+دقیقه

i-k

نانوکیتوزان  40 +میلیتسال  90+دقیقه

f-j

شاهد (بدون اعمال پرایم و در معرض مغناطیس قرار گرفتن)

e-j

11/7
11/3
2/7

11/3
19/3

ab

73/7

abc

73

ab

71/7

a-f

93/3

f-j

19/7

jk

70

9/01

kl

19/3

a-f

a-f

10/7

e-j

73/3ab

a-d

f-j

3

تعداد بر

1/2

/12

d-j

9/7

j-l

1/72

d-j

9/11

f-j

1/29

f-j

1/29

g-k

1/33

f-j

9/01

g-k

1/19

74/3

91/3

a-f

93/7

fg

13/3

b-f

94

d-g

90/7

a-f

93/7

a-f

92/7

a-d

74

fg

13/3

c-g

90/3

a-f

93/3

سطح بر
(میلیمتر مربع)

طول ریشه
(میلیمتر)

72/7d-i

73ab

cd

30/3

bc

34/3

bc

33/4

a

23/2

b

31/7

bc

34/2

d-g

43/3

h-o

93/4

l-o

13/3

h-n

93/4

j-o

91/3

d-g

43

de

41/2

d-j

74/2

o

10/1

m-o

11/9

d-g

73/1

b-j

94/1

a

73/1

a-c

73

abc

73/7

a-e

77

a-g

70/1

a-d

74/3

a-j

93/3

j-m

13

d-k

99/7

f-k

11/1

a-h

92/1

a-j

93/3

a-j

93/7

k-m

11/3

j-m

13/3

a-ij

93/7
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بحث
در اثر تخریب رویشگاهها و همچنین تغییرات آبو
هوایی در س اله ای متم ادی ،ب ذرهای B. pendula
جوانهزنی اند ( 0-70درصد) و میزان پ وکی زی ادی
دارند؛ از اینرو باید برای یافتن راهکارهایی ب همنظ ور
افزایش کارکرد بذرها و احیای این گونۀ رو به انق راض
ت الش ش ود .تحقی ق حاض ر در هم ین راس تا انج ام
گرفت .ابتدا اثر نانوپرایم دوساعنۀ بذرهای این گونه ب ا
نانوسلولز ،نانوکیتین و نانوکیتوزان در غلظت  1درص د
ارزیابی شد .در ط ی س اله ای اخی ر ،ب ه اس تفاده از
نانومواد و بررسی اثر آنها در کارکرد بذرها توجه زیادی
شده اس ت .تحقیق ات ان دکی ب ر گون هه ای جنگل ی
متمرکز شدهان د ،ول ی ب ه اثره ای مثب ت اس تفاده از
نانومواد ب ا ه دف اف زایش ک ارایی ب ذرها در مق ا ت
بسیاری اشاره ش ده اس ت .اث ر چش مگیر اس تفاده از
ن انوذرات ک ربن هم راه ب ا اس یدهای کربوکس یلیک
( )Hossein Ali et al., 2020در ب ذرهای توس کا
) (Alnus viridis L.و نی ز اس تفاده از ن انوذرات
دیاکس ید تیت انیوم ( )Goodarzi et al., 2017روی
بذرهای محلب و استفاده از نانولوله ه ای کربن ی روی
ب ذرهای )Rahimi et al., 2018( Alnus subcordata
و  )Lin & Xing, 2007( Brassica napusاز
ای ندس ت اس ت .در تحقی ق حاض ر نخس تین ب ار از
نانومواد ب ا منش أ زیس تی اس تفاده ش د ،ول ی نت ایج
چشمگیری در درصد سبز شدن حاص ل نش د و فق
طول ساقهچه تح ت ت أثیر نانوس لولز و ن انوکیتوزان و
همچنین وزن تر ساقهچه تحت تأثیر نانوسلولز نس بت
به شاهد افزایش داشت .اثر میدان مغناطیس بهعنوان
راهکار دیگری برای افزایش کمیت و کیفی ت عملک رد
بذرها بررسی شد .س ه دوز  70 ،90و  40میل یتس ال
بهمدت  10 ،1و  90دقیقه در نظر گرفت ه ش د .هم ۀ
پارامترهای اندازهگیریشده بهجز طول ساقهچه و وزن
خشک ساقه تحت تأثیر میدان مغناطیس قرار گرفتند.
مدت زمان اعمال تیم ار ت أثیری ب ر نت ایج نداش ت و
معنیدار نبود .دوز  70میل یتس ال ( 10و  90دقیق ه)
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سبب افزایش درصد و سرعت سبز شدن ،تعداد بر و
ط ول س اقۀ گیاهچ ه نس بت ب ه ش اهد ش د .تیم ار
مغناطیس ،فعالیت یونها و قطبی شدن مولک وله ای
دوقطبی را در سلولهای زنده تحت ت أثیر ق رار م ی-
ده د ) .(Dhawi et al., 2009پ ژوهشه ا نش ان داده
است که مغناطیس افزونبر تأثیر بر فعالیت یونها ب ر
فعالیت آنزیم های هیدرولیزکنن ده مانن د آلف اآم یالز،
دهیدرو ناز و پروتئاز که سبب جوان هزن ی س ریعت ر و
بهبود بنیۀ بذر و خصوصیات بهتر ریشهچه در بذرهای
تیم ارش ده م یش وند اثرگ ذار اس ت
( .)Vashisth & Nagarajan, 2010به نظر میرسد که
گیاهان مختل بس ته ب ه ش دت می دان مغن اطیس
توانایی متفاوتی دارند؛ بهنحوی که شدت خاصی سبب
افزایش عملک رد ن وعی گی اه و در ع ینح ال ک اهش
ک ارکرد گی اه دیگ ر م یش ود .ب رای مث ال
) Belyavskaya (2001معتق د اس ت ک ه می دان
مغناطیس ضعی ممکن است ب ا اخ تالل در تقس یم
سلولی و اندازة میتوکندری تأثیر بازدارندگی ب ر رش د
ریشههای اولیه داشته باش د .ای ن درح الی اس ت ک ه
( Fischer et al. )2004نشان دادن د ک ه می دانه ای
مغناطیسی با شدت بیشتر بر درصد سبز ش دن ب ذرها
اثری ندارن د ،ول ی وزن ت ر ریش ه و س اقه را اف زایش
میدهند .در تحقیق حاضر نی ز ش دت مغن اطیس 40
میلیتسال بر س بز ش دن اث ری نداش ت ،ول ی بیش تر
ص فات رویش ی ان دازهگی ریش ده را بهب ود بخش ید.
( Martinez et al. )2002نیز در بررس ی گی اه گن دم
در معرض میدان مغناطیسی  193و  930میل یتس ال
اثر تحریکپذیری چشمگیری در مراح ل اولی ۀ رش د
مشاهده کردند .بر ای ن اس اس ،بای د ش دت مناس ب
مغن اطیس ب رای ه ر گی اه جداگان ه ارزی ابی ش ود.
) Payamnoor et al. (2020در بررس ی اث ر می دان
مغناطیس و اس موپرایمین ب ذرهای بن ه ،تیم ار 13
دقیقه مغناطیس با شدت  10میلی تسال را تیمار برت ر
انتخ اب ک رده و پ یشتیم ار مش تر مغن اطیس و
اسموپرایمین ب ا  93میل یم و ر هیومی ک اس ید را
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برای بهبود صفات جوانهزن ی و رویش ی ب ذرهای بن ه
پیشنهاد کردن د .می دان مغناطیس ی موج ب اف زایش
تقسیم رشدی در کشت های درونشیشه ای (اکسپلنت
جوانه) گیاه پالونیا ،افزایش رشد ،افزایش س یتوکنین و
اکس ین ،تحری ک س نتز پ روتئین و ارتق ای بل و
کلروپالست شد .ای ن محقق ان می دان مغناطیس ی را
بهوسیلۀ ده آهنربای نصبشده روی یک تسمه که ب ا
سرعت  1متر ب ر ثانی ه م یچرخیدن د ایج اد کردن د.
جریان مغناطیس  9/2ت ا  4/3میل ی تس ال ب ه می زان
 12/1و  9/9ثانی ه اعم ال ش د (.)Çelik et al., 2008
بررسی اثرهای میدان مغناطیسی بر جوانهزنی بذرها و
رشد نهالهای کاا ب ادامی ( )Pinus Pinea L.نش ان
داد بذرهایی که بهم دت  70و  43دقیق ه در مع رض
می دان مغناطیس ی  2/49میل یتس ال ق رار گرفتن د،
افزایش انر ی جوانه زن ی ( 47درص د) و درص د س بز
شدن ( 33درصد) داشتند ،درحالی که کمترین ان ر ی
جوانه زنی ( 3درصد) و درصد سبز ش دن ( 79درص د)
مربوط به بذرهای ب دون اعم ال تیم ار (ش اهد) ب ود.
میدان مغناطیسی طول ساقه ،قطر یقۀ ریش ه و ط ول
ریش ۀ نه اله ای ک اا ب ادامی را نی ز اف زایش داد
( .)Kırdar et al., 2016بذرهای کاا ت دا نی ز تح ت
تیمارهای مختل مغن اطیس ق رار گرفتن د و بررس ی
شدند؛ نتایج نشان داد که بهترین عملکرد مرب وط ب ه
ب ذرهای تیمارش ده ب ا  130میل یتس ال مغن اطیس
بهمدت  30دقیقه بوده است (.)Yao & Shen, 2015
در بررس ی اث ر ت ومم می دان مغن اطیس و
نانومواد مش خص ش د ک ه مغن اطیس ی کدقیق ه ای
ب ذرها در ش دت  70میل یتس ال و س پس پ رایم
دوس اعتۀ ب ذرها ب ا نانوس لولز  1درص د بهت رین
نت ایج را در پ ی داش ت .اث ر متقاب ل مغن اطیس و
ن انوپرایم در برخ ی ص فات معن یدار نب ود (ط ول
س اقه ،قط ر یق ه ،وزن ت ر و خش ک ریش ه و س اقه)،
ول ی تیم ار یادش ده موج ب اف زایش درص د س بز
ش دن ( 1/31براب ر) س رعت س بز ش دن ( 1/2براب ر)
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تعداد ب ر ( 1/9براب ر) س طح ب ر ( 1/14براب ر) و
ط ول ریش ه ( 1/4براب ر) ش د .اف زونب ر تیم ار ت ومم
مغن اطیس ( 1دقیق ه 70 ،میل یتس ال  +ن انوس لولز
 1درص د) ،تیم ار مغن اطیس  90دقیق های ب ذرها
در ش دت  70میل یتس ال و س پس پ رایم دوس اعتۀ
ب ذرها ب ا نانوس لولز  1درص د نی ز نت ایج مش ابهی
داده اس ت .دو تیم ار  10و  90دقیق های ب ذرها در
 70میلیتس ال (ب دون ن انوپرایم) نی ز بع د از ای ن دو
تیمار توصیه میشوند.
نتیجهگیری
در س اله ای اخی ر فن اوریه ای مرب وط ب ه
تکثی ر گیاه ان پیش رفت خ وبی داش ته اس ت.
اس تفاده از ن انومواد و همچن ین می دان مغناطیس ی
ب هعن وان اف زایشدهن دهه ای ق درت جوان هزن ی و
اف زایش عملک رد گی اه از ای ندس ت اس ت .در ای ن
بررس ی ،از ب ین چه ل تیم ار اعم الش ده ،دو تیم ار
ال ) مغن اطیس ی کدقیق های ب ذرها در ش دت 70
میل یتس ال و س پس پ رایم دوس اعتۀ ب ذرها ب ا
نانوس لولز  1درص د؛ ب) مغن اطیس  90دقیق های
ب ذرها در ش دت  70میل یتس ال و س پس پ رایم
دوس اعتۀ ب ذرها ب ا نانوس لولز  1درص د بهت رین
نت ایج را در بهب ود عملک رد جوان هزن ی و رش د
گیاهچهها پس از یک فص ل روی ش نش ان دادن د .ب ا
توج ه ب ه مش کالت ب ذرهای ت وس و درص د ان د
سبز شدن ای ن گون ه اس تفاده از ای ن پ یشتیماره ا
م یتوان د ت ا ح دی جوان هزن ی و در نتیج ه ،برخ ی
ص فات رویش ی خ اص م رتب ب ا ب ر را اف زایش
ده د .در آزم ایشه ای بع دی م یت وان از ن انومواد
دیگ ر و همچن ین فن اوریه ای جدی دتر مانن د
پالسمای سرد با ه دف اف زایش درص د س بز ش دن
استفاده کرد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the possibility of increasing the germination traits (germination
and rate percentage) and vegetation characteristics of 3-month-old seedlings of Betula pendula (plumule
and radicle length, collar diameter, fresh and dry weight of root, leaf area) by applying nano-priming and
magnetic field. Seeds were collected from the Siah- Marzkouh area, 18 km from Gorgan-Golestan, Iran
and after disinfection they were primed (soaked) in a 1% solution of nano-chitin, nano-chitosan and
nano-cellulose, and then sown. Magnetic treatment was applied to the seeds at three levels of 20, 30 and
40 mT at 1, 10 and 20 minutes and were sown immediately. A number of seeds were primed with all 3
nanomaterials after being exposed to the magnetic field (with the previous dose and time) and then
planted. The results showed that among all the applied treatments, 1 min magnetism in 30 mT and then 2
hour seed priming with 1% solution of nanocellulose, were the best, In a way that increased the
germination percentage (1.58 times), germination rate (1.9 times), number of leaves (1.2 times), leaf area
(1.84 times) and root length (1.4 times) compared to the control (no treatment). The 20-minute magnetic
treatment of seeds at 30 mT intensity and then the two-hour seed priming with 1% nanocellulose gave
similar results. Two seed treatments (10 and 20 minute) in 30 mT (without nanopriming) are also
recommended after these two treatments.
Keywords: Birch, Nano cellulose, Nano chitin, Nano chitosan, Magnetic treatment.
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