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  چکیده

از طرف دیگر . ضرورت کبالت براي گیاهان هنوز اثبات نشده، اگر چه این عنصر براي رشد برخی گیاهان مفید است
تاکنون اثر کبالت خاك بر  .شود میها و ضایعات روي خاك تخلیه  کبالت عنصر سنگینی است که همراه برخی پساب

هاي رشد لوبیا چیتی  به منظور بررسی اثر کبالت خاك بر تراکم کبالت و شاخص. رشد لوبیا چیتی بررسی نشده است
لوگرم یک گرم کلریدکبالت بر لییم ٢٢٠و ١۵٠، ٧٠، ٢٠، ٠(مار یپنج ت با                          ٌ        شی گلدانی در قالب طرح کامال  تصادفی یآزما

هاي لوبیا  در پایان مرحله بلوغ فیزیولوژیکی، اندام .اجرا شد 1389دانشگاه شهرکرد در سال  گلخانهدر ) خاك خشک
ها نیز  تر و خشک آن گیري سطح برگ، طول ساقه و طول ریشه، وزن جدا و پس از اندازه) برگ، ساقه و ریشه(چیتی 

ي خطی قوي بین غلظت کبالت  رابطه .ري شدگی خشک شده اندازه شه و برگیکبالت در ساقه، ر سپس میزانتعیین شد، 
بیشتر کبالت جذب شده در . )>01/0p(خاك و تراکم کبالت در برگ، ساقه، ریشه و در بوته لوبیا چیتی دیده شد 

هاي  وزن(هاي رشد  تمام شاخص ،گرم کبالت بر کیلوگرم خاك میلی٢٠ یعنی٢،در تیمار .ریشه لوبیا چیتی انباشته شد
هاي  ، در غلظت)>01/0p(خشک برگ، ساقه، ریشه و بوته لوبیا چیتی، سطح برگ، طول ساقه و ریشه افزایش یافتند 

ضریب . هاي رشد تحت تأثیر منفی کبالت قرار گرفته و به صورت خطی کاهش یافتند زیادتر کبالت خاك تمام شاخص
. و سپس کاهش یافت )>01/0p(گرم بر کیلوگرم کبالت خاك داراي بیشترین مقدار بود  میلی ٢٠آلومتري در غلظت 
بر عکس بازدارندگی نسبی رشد . یابد هاي کم کبالت رشد ساقه بیشتر از رشد ریشه افزایش می بنابراین، در غلظت

در مجموع . کاهش و با افزایش کبالت خاك افزایش یافت ،گرم کبالت بر کیلوگرممیلی ٢٠ معادل   ٢ ؛در تیمار ریشه
گرم بر کیلوگرم وزن خشک  میلی ٣۵٠گرم بر کیلوگرم خاك خشک یا  میلی ٧٠آستانه تحمل لوبیا چیتی به کبالت 

  .شود اندام هوایی لوبیا تخمین زده می
  

  هاي رشد، ضریب آلومتري  شاخص آستانه تحمل کبالت،تراکم کبالت، :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 22با   (Phaselous vulgaris) 2یچیتلوبیا  ي دانه        

و درصد چربی  2و  درصد نشاسته 62درصد پروتئین، 
  تواند جاي خالی پروتئین  می زیاد به خاطر داشتن پروتئین

   
  
 ريـاقـب( م درآمد پر کندـهاي ک وادهـانـخوانی را در ـحی
 ساله است که گیاهی یک چیتی لوبیا ).1380همکاران،و 
  روي  وده وــبت ــاي راسـه هـشیوع رـاز ن ي آن هـشیر

                                                        
. 8قطعه  9خرم آباد خیابان کوي ارتش پشت بیمارستان شفا خیابان نبرد کوچه نبرد یک غربی بلوك -لرستان: نویسنده مسئول، آدرس .1

 6816983693کدپستی
 1391آبان : و پذیرش 1390 مهر :دریافت 

2. pinto bean 
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رایزوبیوم  هاي هاي حاوي باکتري غده فرعی آن هاي شهیر
 کوچکی و بنایان، ؛1372مجنون حسینی، ( اند قرار گرفته

فاضالب حاوي مقادیر پسماندهاي آلی و لجن ) 1386
زیادي عناصر پر مصرف و کم مصرف است و پس از 

تواند رشد و عملکرد گیاه را افزایش  افزایش به خاك می
ها ممکن است حاوي  در عین حال این افزودنی. دهد

با (هاي زیادي از عناصر سنگین از جمله کبالت  غلظت
از طرف دیگر با . باشند )g/cm3 756 .8جرم یویژه 

هاي صنعتی براي آبیاري مزارع امکان  پسابمصرف 
ال آن به گیاه وجود افزودن کبالت به محیط خاك و انتق

هاي انسانی مانند  فعالیتهمچنین ). 1376حسینی، (دارد 
هاي  کاري، فرآوري کانسنگ سنگ، معدن احتراق زغال

 حاوي کبالت و تولید و استفاده از موادشیمیایی داراي
ورود مقداري از این عنصر شیمیایی به  موجبکبالت 
ها حاکی از آن  بررسی). 1956لنگستون، ( شود میگیاهان 

هاي باال موجب تداخل  است که عناصر سنگین در غلظت
  مثالٌ در گیاه. شوند  در رشد گیاهان می

(Cucumus sativus L.) هاي زیاد کادمیوم موجب  غلظت
 ).1956، ویلکینز(کاهش رشد شده است 

الت از عناصر ضروري براي گیاهان به شمار کب
 رود ولی ممکن است براي رشد گیاهان مفید باشد نمی

 10تا  1/0هاي نرمال کبالت در گیاهان بین  غلظت
باکاس و همکاران، (میکروگرم بر وزن خشک است 

هاي  از طرف دیگر، کبالت احتماالٌ در گره). 2005
تروژن الزم است هاي خانواده حبوبات براي تثبیت نی ریشه

). 1961؛ دلویچ و همکاران، 1960احمد و همکاران، (
موجب  mg/kg 20هاي کم حدود  در غلظت خاك کبالت

سازي  رنگدانه تشدید فرآیندهاي نمو در گیاهان از جمله
طویل شدن هیپوکوتیل و  ،)1389شرفی و همکاران، (

). 1989ابراهیم و همکاران،(شود  گسترش سطح برگ می
 سازي و رنگدانه بازدارنده زیاد در خاك کبالت وجود

 از و) 1389شرفی و همکاران، (بوده ها  د در برگیتول
به جلوگیري و در نهایت منجرشه یی به ریانتقال مواد غذا

  ).1979سمریون و رازر، ( شود کاهش عملکرد می
هاي مختلف  میزان انباشت کبالت خاك در اندام

یابد  بالت خاك افزایش میهاي ک گیاهی با افزایش غلظت
هاي مختلف متفاوت گزارش  ولی میزان انباشت در اندام

) 2006(چاترجی و همکاران ). 2007 ،کاندیل(شده است 
بیشترین میزان کبالت در لوبیا سبز را به ترتیب در ریشه، 

در . هاي جوان و سپس ساقه مشاهده کردند برگ
نباشت در هاي مختلف کبالت خاك بیشترین میزان ا غلظت
هاي ساقه،  به ترتیب در اندام (.Cicer arietinum L)نخود 

رحمان خان و محمود خان، (ریشه و برگ بوده است 

با این حال، تاکنون میزان انباشت کبالت در برخی ). 2010
ي خطی بین  ها حاکی از وجود یک رابطه از پژوهش

غلظت فلز سنگین در خاك با تراکم آن در اندام گیاهی 
ي خطی بین کبالت خاك و تراکم  وجود یک رابطه. است

چاترجی و (هاي حبوبات مثل لوبیا سبز  کبالت در اندام
نیز مشاهده ) 2007 کاندیل،(، و در باقال )2006 همکاران،

ي  رابطه ) 2010 خان، خان و محمود رحمان. (شده است
خطی بین غلظت کبالت خاك با تراکم آن در برگ، ساقه و 

  :اند د را به صورت زیر گزارش کردهریشه نخو
)1(  R2=٩٧/ ٠۵ S= ٠/١۶۵ X 
)2(  R2= ٠/٩٧٨ R= ٠/١۶٧ X 
)3(  R2= ٠/٩٧۵ L= ٠/١٠٢ X 

کبالت خاك بر حسب : Xکه در این معادالت 
به ترتیب  Lو  S ،Rگرم بر کیلوگرم خاك خشک و  میلی

تراکم کبالت در ساقه، ریشه و برگ نخود بر حسب 
طبق این معادالت . گرم بر کیلوگرم وزن خشک است میلی

با افزایش کبالت خاك تراکم کبالت در اندام افزایش 
  . یابد می

اند که کبالت خاك  هاي زیادي نشان داده پژوهش
هاي زیاد اثر منفی  هاي کم اثر مثبت و در غلظت در غلظت

مثالٌ کاربرد . گذارد هاي رشد گیاهان لگوم می بر شاخص
در محلول غذایی به ) موالر میلی 05/0(کم کبالت   غلظت
 (.Phaselous vulgaris L)سبز در لوبیا روز  35مدت 

اقه را افزایش توده، طول ریشه و س وزن دانه، وزن زیست
موالر کبالت در محلول  میلی 1/0ولی غلظت بیشتر از 

هاي رشد  غذایی در همین مدت موجب  کاهش شاخص
). 2006 چاترجی و همکاران،(نسبت به شاهد شده است 

میکروگرم بر  05/0(هاي کم کبالت خاك  همچنین، غلظت
داري در وزن  افزایش معنی موجب) گرم کبالت خاك

توده در لوبیا  و زیست) ریشه، ساقه، برگ(  خشک اندام
Phaselous vulgarisL.)(  شده است ولی وزن خشک

گرم بر گرم کبالت  میکرو 25/0(ها در غلظت بیشتر  اندام
هالووا و (نسبت به شاهد کاهش یافته است ) خاك

و  رسد مرز غلظت مفید به نظر می). 2009همکاران، 
غلظت زیاد و مضر براي گیاهان مختلف متفاوت است و 
حتی ممکن است که این مرز از یک شاخص به شاخص 

  . دیگر متفاوت باشد
تأثیر متفاوت یک تنش را بر دو اندام ساقه و 

کاستالن و (توان با ضریب آلومتري بیان کرد  ریشه می
اگرچه نسبت ضریب آلومتري تحت ). 2002همکاران، 

تأثیر کنترل ژنتیکی است ولی به طور شدیدي تحت تأثیر 
باشد، تغذیه گیاه نیز تأثیر بارزي روي نسبت  محیط نیز می
هر چه ضریب آلومتري بزرگتر باشد نشان . آلومتري دارد
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به منظور . باشد دهنده رشد بیشتر ساقه نسبت به ریشه می
غلظت عناصر سنگین بر رشد گیاه هم بررسی برآورد تأثیر 

  .توان از شاخص بازدارندگی نسبی رشد استفاده کرد می
ن از یع اثر عناصر سنگیي وس  رغم مطالعه علی

هاي رشد گیاهان زراعی و  جمله کبالت بر شاخص
ا، ماش به یا سبز، باقال، سویل لوبیخانواده حبوبات از قب

رشد در لوبیا هاي  رسد اثر کبالت خاك بر شاخص نظر می
تعیین . 1:قین تحقیچیتی مطالعه نشده است، لذا هدف از ا

ي غلظت کبالت خاك و تراکم کبالت در ریشه و  رابطه
مطالعه اثر کبالت . 2لوبیاچیتی؛ ) برگ و ساقه(اندام هوایی 
هاي خشک برگ، ساقه، ریشه و بوته، سطح  خاك بر وزن

تعیین . 3هاي ساقه و ریشه در لوبیا چیتی؛  برگ، طول
غلظت مناسب یا مفید کبالت خاك و آستانه خسارت براي 

و مطالعه تغییرات ضریب آلومتري و  4هاي رشد؛  شاخص
  .بازدارندگی نسبی کبالت در لوبیا چیتی است

  ها مواد و روش
 با استفاده از این آزمایش به صورت گلدانی

که  )هاي بومی خمین توده(هاي درشت لوبیا چیتی  دانه
در سال  تی بودندیا چیشاخص لوب داراي رنگ مشابه و

                                         ٌ در گلخانه دانشگاه شهرکرد در قالب طرح کامال  1389
و  150، 70، 20، 0(تصادفی با چهار تکرار و پنج تیمار 

اجرا ) گرم کلریدکبالت بر کیلوگرم خاك خشک میلی 220
 ارتفاع و قطر دهانه( 7 شمارهگلدان  20در مجموع . شد

درصد کود  50بستر کشت با ) متر سانتی 20و 25 ببه ترتی
پر  درصد ماسه 15درصد خاك زراعی و  35گاوي، 

به  ،آزمایشخصوصیات خاك گلدان، در ابتداي . شدند
نیتروژن کل به روش کجلدال : صورت زیر تعیین شد

، فسفر قابل جذب با استفاده از )1982برمنر و مولوینی، (
و ) 1982اولسن و سامرز، (اسپکتروفتومتر به روش اولسن 

سیمارد، (فتومتر  پتاسیم قابل جذب با استفاده از فلیم
تعیین میزان کبالت خاك  براي. انجام گرفت) 1993

لیندزي و (انجام گرفت  DTPAها با  گیري نمونه عصاره
 و میزان کبالت خاك با دستگاه جذب اتمی) 1978نورول، 

و هدایت الکتریکی خاك در عصاره اشباع  pH. قرائت شد
و بافت خاك به روش ) 1993جانزن، (با الکترود 
  .تعیین شد) 1963بویوکوس، (هیدرومتري 

در هر گلدان چهار بذر که از قبل در ظرف 
متري قرار  سانتی 10زده بودند در عمق  شگاهی جوانهیآزما

ان هاي داخل هر گلد بوته ،مرحله سه برگی در. ه شدندددا
با توجه به . تنک شدند و دو بوته در هر گلدان باقی ماند

 مقدار )کیلوگرم 460/2(وزن خاك خشک هر گلدان 
 تیمار الزم براي هر سطح (CoCl2.6H20) تدکبالیکلر

مقدار کبالت . شد و در مرحله سه برگی اعمال هبمحاس

هاي مربوطه اضافه  از در آب مقطر حل و به گلدانیمورد ن
اري، مبارزه با آفات و یل آبیداشت از قب اتیعمل. شد

  . ها به صورت مطلوب انجام شد ماريیب
، از هر کییولوژیزیان مرحله بلوغ فیدر پا

هاي رشد و  گیري پارامتر گلدان یک بوته براي اندازه
یک بوته براي براي تعیین تراکم کبالت بافت گیاهی 

ها از محل طوقه گیاه قطع و  ساقه. به کار برده شد
هاي هر بوته به آرامی جدا و سطح برگ و طول  برگ

براي تجزیه بافت گیاهی . گیري شد ساقه اصلی اندازه
ریشه، ساقه و  .از ساقه اصلی و فرعی استفاده شد

سریعاً هاي جداگانه  برگ مربوط به هر تکرار در پاکت
ي  وسیله  بهها  تر آن وزن انتقال یافته و به آزمایشگاه

گیري  اندازه( ٢١٠-LIBROR AEU کیتیآنال یترازو
در هاي کاغذي  ها به صورت جدا در پاکت اندام. شد
وس به مدت یدرجه سلس 70دماي  دار در تهویه آون یک
وزن خشک  ترازوو با همان  ساعت خشک شدند 48

یک بوته به آرامی با جدا  شهیطول ر. ن شدییتع ها اندام
کردن ریشه اصلی و ریشه فرعی و سپس به وسیله 

با استفاده از یک بوته ساقه  طول. کش تعیین شد خط
گیري  متر اندازه پالنیسطح برگ با استفاده از  وکش  خط
  ).1375امامی، (شد 

 شه و برگیزان کبالت در ساقه، رین مییبراي تع
استفاده  )1991( ارانلی و همکیاز روش گابر خشک شده،

هاي بدست آمده و همچنین  میزان کبالت در عصاره. شد
کبالت موجود در عصاره خاك به وسیله دستگاه جذب 

  . قرائت شدند GBC 932 Plusاتمی مدل 
وکس -ها با آزمون شاپیرو نرمال بودن توزیع داده

توزیع بررسی و در صورت عدم پیروي از توزیع نرمال، 
کاکس به توزیع نرمال -باکس استفاده از تبدیلها با  داده

 هاي غلظت اثرات سپس .تبدیل یا به آن نزدیک شدند
 هاي رشد گیاه لوبیا چیتی خاك بر شاخص مختلف کبالت

ها با  نیانگیسه میمقاو انس بررسی یه وارزیبا استفاده از تج
 .انجام شد 01/0و  05/0در سطح دانکن آزمون  از استفاده

هاي روابط  دار شیب ي تفاوت معنی براي مقایسه
 GraphPad) استفاده شد ) 4( ي رگرسیونی از رابطه

Software, Inc. 2012): 

)4(            z
hbSEz

nbsE
hbnb

t
)()( 


  

  
 SEهاي خطوط رگرسیون و  شیب baو  bb: که در آن

 tمقدار محاسبه شده داراي توزیع . ست ها خطاي معیار آن
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با مقدار bb و  baاست که با توجه به مجموع درجه آزادي 
  .شود مرجع مقایسه می

ي زیر محاسبه شد  ضریب آلومتري از رابطه
  ):1377کوچکی و سرمدنیا، (
)5(  

  وزن خشک ریشه  1ضریب آلومتري =]  وزن خشک ساقه  [×١٠٠

  
به منظور بررسی برآورد تأثیر غلظت عناصر سنگین بر 

استفاده شد  شاخص بازدارندگی نسبی رشدرشد گیاه از 
  ):1377کوچکی و سرمدنیا، (

 وزن خشک ساقه
)6( 

100× ]  
  -طول ریشه در تیمار موردنظر 
  رشدنسبیبازدارندگی=]  طول ریشه در تیمار شاهد
  طول ریشه در تیمار شاهد

  
کاکس، -باکس تبدیلمحاسبات آماري شامل 

ANOVAها، ترسیم نمودارها و  ، مقایسه میانگین
محصول شرکت  STATISTICA 8رگرسیون با استفاده از 

(Statsoft Inc, 2008) انجام شد.  
  نتایج

 (ECe)، هدایت الکتریکی (pH)واکنش خاك 
داده  1و غلظت برخی عناصر در خاك گلدان در جدول 

خاك بستر کاشت داراي بافت لوم بود و . شده است
هاي تراکم کبالت در ریشه،  داده. حاوي کبالت نبود

هاي خشک ساقه و ریشه داراي  ساقه، برگ و وزن
کاکس روي - توزیع نرمال نبودند از این رو تبدیل باکس

 .ها اعمال شد آن
اك بر تراکم کبالت در ریشه، ساقه اثر کبالت خ

ي میانگین در  نتایج مقایسه. )>01/0p( دار بود و برگ معنی
  .داده شده است 2جدول 

هاي مختلف کبالت خاك موجب ایجاد  غلظت
داري در تراکم کبالت در برگ، ساقه و ریشه  تفاوت معنی

طور که مشاهده  همان. )<0.05P(لوبیا چیتی شده است 
در هر تیمار، تراکم کبالت در ساقه و ) 2جدول (شود  می

در برگ شبیه بوده ولی در هر تیمار تراکم کبالت در ریشه 
تا  4/1بین (از تراکم کبالت در ساقه و یا برگ بیشتر است 

با افزایش کبالت خاك نسبت کبالت در اندام ). برابر 8/1
به کبالت ) مجموع تراکم کبالت در برگ و ساقه(هوایی 

  .یابد برابر افزایش می 6/1برابر به  1/1ریشه از 

                                                        
1. Root-Shoot Allometric coefficient 

ساقه و (هاي هوایی  بین تراکم کبالت در اندام
با غلظت کبالت خاك یک ) ریشه(و اندام زیرزمینی ) برگ
آزمون عرض از ). 1شکل (ي خطی قوي وجود دارد  رابطه

مبدأ خطوط رگرسیون نشان داد که این خطوط همگی از 
ي خطی  ضمناٌ در شکل رابطه ).=01/0α(گذرند  مبدأ می

ساده کبالت در اندام هوایی و بوته لوبیا چیتی با کبالت 
این دو به ترتیب از . خاك نیز نشان داده شده است

مجموع تراکم کبالت در برگ و ساقه و تراکم بوته از 
. اند تراکم کبالت در برگ، ساقه و ریشه محاسبه شده

کنند و  یر میتغی 99/0تا 97/0ضرایب تعیین خطوط از 
  .ي قدرت زیاد این روابط خطی هستند نشان دهنده

ضریب رگرسیون تراکم کبالت ساقه با کبالت 
شبیه ضریب رگرسیون تراکم کبالت برگ با ) 4/2(خاك 

ولی این دو ضریب . )>05/0P(است ) 5/2(کبالت خاك 
تراکم - تر از شیب رگرسیون تراکم کبالت ریشه کوچک

ضمناٌ شیب تراکم کبالت . )>01/0p(کبالت خاك هستند 
در اندام هوایی از شیب تراکم کبالت در ریشه بزرگتر 

این بدان معنی است که با افزایش کبالت  .)>05/0P(است 
خاك مجموع کبالت متراکم در اندام هوایی از کبالت 

  ).1شکل (گیرد  متراکم شده در ریشه فاصله بیشتري می
در شکل ) کبالت کل گیاه(با توجه به شیب خط 

گرم کبالت اضافه شده به خاك کمتر از  ، به ازاي هر میلی1
از این . یابد یک درصد کبالت در گیاه لوبیا چیتی تجمع می

درصد در ساقه مقدار کمتر از نیمی در ریشه، یک چهارم 
این مطلب . شود و یک چهارم درصد در برگ انباشته می

ي تراکم بیشتر کبالت در ریشه در مقایسه با  هنشان دهند
  .برگ و یا ساقه است

هاي خشک برگ، ساقه،  کبالت خاك بر وزن
هاي  میانگین وزن. )>05/0P(ریشه و بوته اثر گذاشت 

برگ، ساقه، ریشه و بوته لوبیاچیتی در برابر کبالت خاك 
 ٢با توجه به شکل . مقایسه شده است 2در شکل 

گرم بر  میلی 20(هاي نسبتاٌ کم کبالت خاك  غلظت
هاي خشک برگ، ساقه، ریشه  اثر مثبتی بر وزن) کیلوگرم

افزایش بیشتر کبالت خاك  .)>01/0p( و بوته گذاشت
مثالٌ وقتی کبالت . ها داشت تأثیر منفی بر این شاخص

گرم بر کیلوگرم باشد وزن خشک  میلی 220خاك حدود 
  .)>01/0p(ز شاهد خواهد بود اجزاء و بوته کمتر ا

به منظور تخمین حد تحمل کبالت خاك توسط 
هاي وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و بوته خط  شاخص

برازش شده  5تا  3ها در تیمارهاي  رگرسیونی بر پاسخ
داده  2ي هر خط در نمودار مربوطه در شکل  معادله. است

تمام خطوط رگرسیون داراي شیب منفی . شده است
هستند که به معنی کاهش وزن اجزاء و بوته لوبیا چیتی با 
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ها به  شیب. افزایش کبالت خاك فراتر از یک آستانه است
ترتیب براي وزن هاي خشک برگ، ساقه، ریشه و بوته 

. باشد می -010/0 و -001/0، - 003/0، -006/0لوبیاچیتی
بودن شیب خط رگرسیون مربوط به وزن خشک  دار معنی
بدان معنی است که با افزایش کبالت خاك  )>05/0P(بوته 

و جذب بیشتر آن به وسیله لوبیا چیتی وزن خشک گیاه 
  . یابد کاهش می

محل تقاطع خط رگرسیون با خط افقی میانگین 
خط . شاهد نقطه شروع کاهش شاخص قلمداد شده است

غلظتی از کبالت خاك را  xعمود از این نقطه بر محور 
توان آن را آستانه آسیب کبالت خاك  دهد که می نشان می

در کمتر از این آستانه، گیاه کبالت را کامالٌ تحمل . نامید
ابتداي این بازه کبالت براي گیاه مفید کند و حتی در  می

در مقادیر بیشتر از این آستانه، اثر مضر کبالت خاك . است
که شاخص   شود تا این ها شروع می بر وزن خشک اندام

با توجه به . یابد داري نسبت به شاهد کاهش  به طور معنی
رسد آستانه آسیب کبالت خاك براي  به نظر می 2شکل 

خشک برگ، ساقه، ریشه و بوته هاي  هاي وزن شاخص
گرم کبالت بر  میلی 60و  80، 80، 50لوبیا چیتی حدود 
  . باشد کیلوگرم خاك می

میانگین سطح برگ، طول ساقه و طول ریشه 
مقایسه  ٣لوبیا چیتی در سطوح تیمار در نمودارهاي شکل 

هاي مختلف کبالت خاك بر سطح برگ،  غلظت. شده است
با توجه به . )>05/0P(ر بود هاي ریشه و ساقه مؤث طول

هاي کم کبالت  شود که در غلظت مشاهده می ٣شکل 
  ابتدا سطح برگ، طول) گرم بر کیلوگرم میلی 20(خاك 

سپس با افزایش . ریشه و طول ساقه افزایش یافته است
مثالٌ از . اند ها کاهش یافته کبالت خاك این شاخص  غلظت

گرم کبالت خاك بر کیلوگرم به بعد  میلی 150غلظت 
هاي ساقه و ریشه نسبت به  ي در طول دار تفاوت معنی

جایی که این روند   از آن. )>01/0p(شود شاهد مشاهده می
هاي ریشه، ساقه و سطح برگ مشابه است به  براي طول

رسد که غلظت کم کبالت خاك اثر مثبت و غلظت  نظر می
  .هاي مذکور دارد صزیاد آن اثر منفی بر شاخ

هاي  به منظور تخمین آستانه تحمل شاخص
سطح برگ، طول ساقه و طول ریشه خط رگرسیونی بر 

) سطوح تیمار(ها در مقابل غلظت کبالت خاك  پاسخ
ي هر خط در نمودار مربوطه در  معادله. برازش شده است

شیب تمام خطوط منفی و از قرار . داده شده است 3شکل 
و ) طول ساقه اصلی( -٠/٠٣١، )گسطح بر( -٠/١١٣
است، و این بدان مفهوم است که ) طول ریشه( -٠/٠۶۶

با افزایش کبالت خاك، فراتر از یک آستانه، سطح برگ و 
رسد  به نظر می. یابند هاي ساقه و ریشه کاهش می طول

گرم کبالت بر کیلوگرم خاك  میلی 80و  60هاي  غلظت
خشک حد تحمل کبالت خاك به ترتیب براي سطح برگ 

باشد و خسارت به این دو شاخص به   و طول ریشه 
  .افتد ها اتفاق می ترتیب بعد از این غلظت

 دار بود اثر کبالت خاك بر ضریب آلومتري معنی
)05/0P<(.  گرم بر کیلوگرم کبالت  میلی 20در غلظت

این بدان مفهوم است . خاك ضریب آلومتري افزایش یافت
که در حدود این غلظت کبالت خاك وزن خشک ساقه 

شکل (یابد  نسبت به وزن خشک ریشه بیشتر افزایش می
هاي زیادتر کبالت خاك ضریب آلومتري  در غلظت). 4

دهد، یعنی وزن خشک ساقه  روندي کاهشی نشان می
مقایسه بین . بیند یشتر از وزن خشک ریشه آسیب میب

با شیب کاهش ) - ٠٠٣/٠(کاهش وزن خشک ساقه    شیب
با افزایش کبالت نیز این نکته ) - ٠٠١/٠(وزن خشک ریشه 

  ). 2شکل(کند  را آشکار می
 80و  60هاي  رسد غلظت به نظر می

گرم کبالت بر کیلوگرم خاك خشک حد تحمل  میلی
ترتیب براي سطح برگ و طول ریشه کبالت خاك به 

باشد و خسارت به این دو شاخص به ترتیب بعد از   
  .افتد ها اتفاق می این غلظت

دار بود  اثر کبالت خاك بر ضریب آلومتري معنی
)05/0P<(.  گرم بر کیلوگرم کبالت  میلی 20در غلظت

خاك ضریب آلومتري افزایش یافت این بدان مفهوم است 
که در حدود این غلظت کبالت خاك وزن خشک ساقه 

شکل (یابد  نسبت به وزن خشک ریشه بیشتر افزایش می
هاي زیادتر کبالت خاك ضریب آلومتري  در غلظت). 4

دهد، یعنی وزن خشک ساقه  روندي کاهشی نشان می
مقایسه بین . بیند شتر از وزن خشک ریشه آسیب میبی

با شیب کاهش ) - ٠٠٣/٠(کاهش وزن خشک ساقه    شیب
با افزایش کبالت نیز این نکته ) -001/0(وزن خشک ریشه 

  ). 2شکل(کند  را آشکار می
کبالت خاك ابتدا بازدارندگی نسبی رشد را 

همان طور که در . )>01/0p(کاهش و سپس افزایش داد 
شود با افزایش غلظت کبالت خاك تا  مشاهده می 4شکل 

گرم کبالت بر کیلوگرم بازدارندگی کبالت  میلی 20حدود، 
  .کمتر از تیمار شاهد است

با افزایش غلظت کبالت خاك بازدارندگی 
گرم کبالت بر  میلی 100یابد ولی تا حدود  افزایش می

کیلوگرم خاك بازدارندگی از حالت شاهد کمتر نیست، از 
) گرم کبالت بر کیلوگرم خاك میلی 100(ین نقطه به بعد ا

  .یابد بازدارندگی به صورت خطی افزایش می
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  بحث
هاي  بین کبالت خاك و تراکم کبالت در اندام

ي خطی قوي وجود  مختلف لوبیاچیتی و بوته آن رابطه
خطی بین کبالت خاك و کبالت جذب   ي دارد، رابطه

حبوبات مانند ) برگ، ساقه و ریشه(هاي  شده به اندام
، لوبیا سبز )2010خان،  خان و محمود رحمان(نخود 

) 2007کاندیل، (اقال و ب) 2006چاترجی و همکاران، (
  . نیز گزارش شده است

روابط خطی بین غلظت کبالت خاك با تراکم 
کبالت در برگ، ساقه و ریشه در این مطالعه از نظر شکل 

خان و  مشابه روابط خطی رحمان (R2)و ضریب تعیین 
هاي روابط  با این حال شیب. هستند) 2010(خان  محمود

طالعه حاضر بسیار براي لوبیا چیتی در م به دست آمده
ي  هاي روابط متناظر در مطالعه تر از شیب بزرگ

ي  در مطالعه. است) 2010(خان  خان و محمود رحمان
  ):1شکل(حاضر روابط زیر به دست آمد 
کبالت خاك بر حسب : Xکه در این معادالت 

به  Pو R ،S ،L ، Aگرم بر کیلوگرم خاك خشک و  میلی
ترتیب تراکم کبالت در ریشه، ساقه، برگ، اندام هوایی و 

گرم بر کیلوگرم وزن  بوته لوبیا چیتی بر حسب میلی
رسد گیاهان مختلف قدرت  به نظر می. خشک است

در واقع جذب . متفاوتی در جذب کبالت خاك دارند
تا  14هاي برگ، ساقه و ریشه لوبیاچیتی  کبالت در اندام

هاي نخود در  از جذب این عنصر به اندامبیشتر باالتر  24
این . است) 2010(خان  خان و محمود مطالعه رحمان

مطلب حاکی از این است که کارآیی جذب کبالت توسط 
لوبیا چیتی احتماالٌ باالتر از کارایی جذب این عنصر 

  .توسط نخود است
انباشت کبالت جذب شده در برگ، ساقه و 

و بیشترین تراکم کبالت در ریشه لوبیا چیتی یکسان نیست 
هاي به عمل  طی بررسی. دهد ریشه لوبیا چیتی رخ می

آمده دیگر هم گیاهان خانواده حبوبات بیشترین کبالت را 
گد  ؛2006چاترجی و همکاران، (کنند  در ریشه ذخیره می

رسد تراکم بیشتر کبالت در  به نظر می ).2009و کاندیل، 
مفید کبالت در فعالیت  ریشه لوبیا چیتی نشان دهنده نقش

 ؛1960احمد و همکاران،(ریزوبیوم باشد  هاي باکتري
هاي باالي  با این حال، غلظت ).1961دلویچ و همکاران، 

این عنصر موجب  ایجاد سمیت و حتی تداخل در فعالیت 
و  یخالش(شود  فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه می

کومار و ایجا ؛ 2005پارمار وچاندا،  ؛ 2003همکاران، 
  .)2009همکاران، 

افزایش غلظت کبالت خاك و تراکم آن در 
 هاي رشد گیاهان زراعی را هاي هوایی، شاخص اندام

؛ هالووا و 2006چاترجی و همکاران، (دهد  کاهش می
جلیل و ؛ 2009جایاکومار و همکاران، ؛ 2009همکاران، 

رحمان خان و  ؛2007کاندیل، ؛ 2009همکاران، 
افزایش بیش از حد غلظت کبالت ). 2010محمودخان، 

  خاك و جذب بیشتر آن سبب شده است تا تمامی
هاي خشک برگ،  وزن(هاي رشد لوبیا چیتی  شاخص

و ) هاي ساقه و ریشه ساقه، ریشه و بوته، سطح برگ، طول
تراکم زیاد  .ضریب آلومتري به طور خطی کاهش یابند

ه صورت کبالت در سطوح باال شاید بازدارنده رشد ریشه ب
مستقیم به وسیله ممانعت از تقسیم سلولی یا ممانعت 

ها و یا ترکیبی از هر دو عمل کند  ازطویل شدن سلول
  ).1965گریگوري و برادشاو، (

با وجود این که ریشه لوبیاچیتی توانایی ذخیره 
میزان باالتري از کبالت را نسبت به برگ یا ساقه دارد ولی 

هاي باالي کبالت  ها به غلظت انداماین اندام نظیر دیگر 
هاي طول و وزن ریشه با افزایش  حساس بوده و شاخص

مثالٌ مقایسه بین . دهند کبالت روندي کاهش نشان می
با شیب کاهش طول ) 066/0(کاهش طول ریشه   شیب
رغم حد تحمل  در برابر کبالت خاك، علی) ٠١٤/٠(ساقه 

گرم کیالت بر  لیمی 80(نسبتاٌ باالي ریشه به کبالت خاك 
دهد که طول  باشد، نشان می که قابل توجه می) کیلوگرم

هاي زیاد کبالت خاك از طول ساقه  ریشه در غلظت
شود کبالت براي  گفته می). 3شکل(تر است  حساس

ها یک عنصر ضروري است زیرا موجب تأثیر مثبت  لگوم
وم در تثبیت نیتروژن جو یزوبیبر فعالیت باکتري را

برگ در گیاهان زراعی از جمله لوبیا چیتی . شود می
هاي  احتماالٌ کبالت در غلظت. ترین اندام تولید است مهم

کاهش سطح برگ که باال از طریق کاهش در وزن برگ و 
هاي برگ است موجب  به دلیل کاهش در تعداد سلول

هاي  غلظت). 2002پللوآرد و همکاران، (شود  خسارت می
ند موجب کاهش سطح برگ و توا بیش از حد کبالت می

  به دنبال آن کاهش دریافت نور و کاهش تراکم رنگدانه
، و در نهایت افت )1389شرفی و همکاران، (شود 

کاهش سطح برگ در . عملکرد را در پی داشته باشد
گیاهان مختلف در اثر عناصر سنگین توسط پژوهشگران 

 1965؛گریگوري و برادشاو، (دیگر هم بیان شده است 
   ٌ                      مثال  کاهش سطح برگ در گیاه ). 2001منس، کل

(Raphanus sativa L.) هاي مختلف        ٌ        تحت تا ثیر غلظت
، کاهش سطح برگ )2007جایاکومار و همکاران، (کبالت 
هاي مختلف  در اثر غلظت ).Triticum aestivum L(گندم 
و کاهش سطح برگ گندم ) 1988ستیا و همکاران، (نیکل 

کرومیوم توسط شارما و شارما هاي باالي  در غلظت
  . گزارش شده است) 1993(
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ضریب آلومتري یکی از معیارهاي شدت فتوسنتز در 
گرم  میلی 20در غلظت ). 1385علیزاده، (گیاهان است 

کبالت بر کیلوگرم خاك هم وزن ریشه و هم وزن ساقه 
درعین حال، در همین غلظت . داري یافت افزایش معنی

داري یافت که  یز افزایش معنیکبالت ضریب آلومتري ن
حاکی از اثر مثبت این غلظت کبالت بر ساقه لوبیا چیتی 

نسبت طول ساقه به طول . در مقایسه با ریشه آن است
نیز اثر مثبت کبالت ) 4/2حدود (ریشه در همین غلظت 

. دهد کم خاك را بر ساقه در مقایسه با ریشه نشان می
لوبیا چیتی در این  رسد که فتوسنتز بنابراین به نظر می

  . رسد ي غلظتی به حداکثر می محدوده
بازدارندگی نسبی رشد شاخصی است که 
واکنش ریشه را در پاسخ به تیمار اعمال شده مشخص 

هاي پایین کبالت خاك بازدارندگی نسبی  غلظت. کند می
این بدان مفهوم است ). 4 شکل(رشد را کاهش داده است 

اي لوبیا چیتی گسترش  که در این غلظت سیستم ریشه
. باشد یافته و قادر به جذب بیشتر آب و عناصر غذایی می

هاي بیش از حد کبالت تأثیر معکوس و منفی  در غلظت
بر گسترش ریشه و در نتیجه جذب آب و عناصر غذایی 

در این . شود به کاهش تولید میداشته و در نهایت منجر
تایج مطالعه، نتایج شاخص بازدارندگی رشد مکمل ن

  .شاخص آلومتري در لوبیا چیتی است
  گیري نتیجه

هاي لوبیا  بین غلظت کبالت خاك و تراکم آن در اندام -1
ي خطی مستقیم و قوي  رابطه) برگ، ساقه و ریشه(چیتی 

 .وجود دارد
ي خطی کبالت خاك و تراکم کبالت در ریشه  رابطه -2

 به. تر از نظیر آن در برگ و ساقه است لوبیاچیتی قوي
عبارت دیگر،و بیشترین انباشت کبالت در ریشه لوبیاچیتی 

 .گیرد صورت می
گرم  میلی 20یعنی حدود (کبالت خاك در مقادیر کم  -3

هاي رشد لوبیا چیتی  اثر مثبتی بر شاخص) بر کیلوگرم
گرم کبالت  میلی 100این غلظت کبالت خاك معادل  .دارد

هاي  ظتدر غل .بر کیلوگرم وزن خشک اندام هوایی است
هاي رشد و تولید لوبیاچیتی به زیادتر کبالت خاك شاخص

 .گیرندصورت منفی تحت تأثیر قرار می
هاي رشد لوبیاچیتی کبالت  شاخص ،تا یک حد آستانه -4

. کنند بدون آن که اثر منفی کبالت آشکار شود را تحمل می
هاي رشد لوبیا چیتی به کبالت  ي تحمل شاخص آستانه

ي تحمل  آستانه. است 3خاك متفاوت و مطابق جدول 
گرم کبالت بر کیلوگرم  میلی 70توان  کلی لوبیا چیتی را می

، این 1جه به شکل با تو. خاك خشک در نظر گرفت

گرم کبالت بر وزن  میلی 350و  600آستانه تحمل معادل 
 .خشک به ترتیب در کل بوته و اندام هوایی است

فراتر از آستانه تحمل، با افزایش کبالت خاك  -5
 .یابند هاي رشد به صورت خطی کاهش می شاخص

هاي رشد لوبیا چیتی در  کاهش در تمام شاخص -6
شود که رشد و  لت خاك سبب میهاي باالي کبا غلظت

                                   ٌ                   تولید تحت تأثیر قرار گرفته و نهایتا  عملکرد لوبیا چیتی 
 .کاهش یابد
آینده سطوح  پژوهشهايشود که در  یشنهاد میپ

گنجانده شود تا ها  در آزمایشاز کلریدکبالت  بیشتري
تري از حد مفید و حد قابل تحمل کبالت  دقیقاطالعات 

.هاي رشد در لوبیا چیتی حاصل شود خاك بر شاخص
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  DTPAکبالت استخراج شده با *
  
 
 
  

  لوبیا چیتی در تیمارهاي آزمایشیتراکم کبالت در برگ، ساقه و ریشه میانگین  - 2جدول 
 ریشه ساقه برگ   خاك کلریدکبالت تیمار

mg/kg  mg/kg  
، شاهد١  0 0      e 0      e 0     e 

٢٠ ٢ ۴۴    d ۴٢   d ٧٧   d 

١٩٢ ٧٠ ٣  c ١۴۵  c ٢۶۵  c 

۴ ١۵٠ ۴١٠  b ٣٩٠ b ۵٨٠  b 

۵ ٢٢٠ ۵٣٠    a ۵٠٠ a ٨١۵  a 
 .است 1دار بر اساس آزمون دانکن در سطح  تفاوت معنی ي حروف متفاوت نشان دهنده در هر ستون
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  ، )○(ساقه  ، تراکم کبالت در)+(، تراکم کبالت در برگ )●(خطی غلظت کبالت خاك با تراکم کبالت در ریشه  روابط - 1 شکل

  کبالت اندام هوایی و کبالت بوته
  

 غلظت برخی عناصر در خاك گلدان واکنش، هدایت الکتریکی و - 1جدول 

  N کل   جذب قابل P  قابل جذب K  *کبالت
 

ECe  pH  مشخصه  
mg/kg % dS/m 

 مقدار  72/6  ٠٥٤/٠  ٠٨/٠  ٥/٤ ٣/٢ ٠/٠٠
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براي هر شاخص، حروف انگلیسی . دهد خطاي معیار را نشان می ±هاي خطا  میله). پایین سمت چپ(، وزن خشک بوته )سمت راست

  .)>01/0p( ها بر اساس آزمون دانکن است دار میانگین ي تفاوت معنی متفاوت نشان دهنده
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خطاي  ±هاي خطا  میله). پایین سمت چپ(طول ریشه ) سمت چپ(، طول ساقه )سمت راست(اثر کبالت خاك بر سطح برگ  -  3جدول 

هاي هر شاخص در سطوح تیمار بر  دار میانگین ي تفاوت معنی در هر نمودار، حروف انگلیسی متفاوت نشان دهنده. دهد معیار را نشان می
  )>05/0P(اساس آزمون دانکن است 
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خطاي معیار را  ±هاي خطا  میله). سمت چپ(و بازدارندگی نسبی رشد ) سمت راست(بر ضریب آلومتري اثر کبالت خاك  - 4جدول 
  )>01/0p(ها بر اساس آزمون دانکن است  دار میانگین ي تفاوت معنی حروف متفاوت انگلیسی نشان دهنده. دهند نشان می

 
  

 [٧] ٠/٩٧= X R2 ٣/٨ = R ریشه

 [٨] ٠/٩٧= ۴ X R2/٢ = S ساقه

 [٩] ٠/٩٨= ۵ X R2/٢ = L برگ

 [١٠] ٠/٩٨= X R2 ٩/A = ۴ اندام هوایی

 [١١] ٠/٩٩= ۶ X R2/٨ = P کل بوته

  
  (mg/kg)هاي رشد لوبیا چیتی به کبالت خاك  ي تحمل برخی شاخص آستانه - 3جدول 

وزن خشک   شاخص
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  طول ریشه  سطح برگ

 ٨٠ ۶٠ ۶٠ ٨٠ ٨٠ ۵٠ ي تحمل آستانه
٧٠گرم کبالت بر کیلوگرم خاك میلی   میانگین تقریبی  

  
   



 95/  1392/  1شماره /  27جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

 :فهرست منابع
  . ٩٨٢نشریه فنی شماره . مؤسسه تحقیقات آب و خاك کشور. هاي تجزیه گیاه روش. ١٣٧۵. امامی، ع .1
  .صفحه ۵۵۶. جهاد دانشگاهی مشهد. زراعت و اصالح لوبیا. ١٣٨٠. و دین قزلی، ف. ا.محمودي، ع. باقري، ع .2
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ها آلودگی ریزي جهت کاهش هاي منابع آب و برنامه آلودگی. ١٣٧۶. حسینی، ر .3

  .دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. ریزي و مدیریت محیط زیست برنامه
و کلروفیل کل  bو کلروفیل  aهاي مختلف کبالت بر کلروفیل  تأثیر غلظت. 1389. و بیگی هرچگانی، ح. رنجبر، ا. شرفی، م .4

  .در دست داوري. زژوهش آب و خاك تبری مجله پ. در لوبیا چیتی
  .صفحه ٢٣۶. انتشارات جاوید. زراعت حبوبات. ١٣۶٨. و بنایان، م. کوچکی، ع .5
  .صفحه 467. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(فیزیولوژي گیاهان زراعی . 1377. و سرمدنیا، غ. کوچکی، ع .6
 .صفحه 240. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. حبوبات در ایران. 1372. مجنون حسینی، ن .7

8. Ahmed, S., and H.J. Evans. 1960. Cobalt, a micronutrient element for the growth of 
soybean plants under symbiotic conditions. Soil Science. 90:205-210. 

9. Bakkaus, E.B., B. Gouget, J.P. Gallien, H. Khodja, F. Carrot, J.L. Morel, and R. Collins. 
2005. Concentration and distribution of cobalt in higher plants : The use of micro-PIXE 
spectroscopy . Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B. 
231:350-356. 

10. Bouyoucos, C.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of 
soils. Agronomy Journal. 54:464-465. 

11. Bremner, J.M., and C.S. Mulvaney. 1982. Nitrogen-total. In: Page A.L., Miller R.H. 
Keene D.R. (eds), Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological 
properties. 2nd ed. American Society of Agronomy, Madison. 595-624. 

12. Castelan, M., P. Vivin, and J.P. Gaudillere. 2002. Allometric relationships to estimate 
seasonal above ground vegetative and reproductive biomass of Vitis vinifera L. Annals of 
Botany. 89:401-408. 

13. Chatterjee, C., R. Gopal, and B.K. Dub. 2006. Physiological and biochemical responses 
of French bean to excess cobalt. Journal of Nutrition. 29:127-136. 

14. Clemens, S. 2001. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. 
Planta. 212:475-486. 

15. Delwiche, C.C., C.M. Johnson, and H.M. Reisenauer. 1961. Influence of cobalt on 
nitrogen fixation by medicago. Plant Physiology. 36:73-78. 

16. EL-Sheekh, M.M., A.H. EL-Nagger M.E.H. Osman and E. EL-Mazaly. 2003. Effect of 
cobalt on growth, pigments and the photosynthetic electron transport in Monoraphidium 
minutum and Nitzchia perminuta. Journal of Plant Phsiology 15:159 -166. 

17. Gabrielli, R., C. Mattioni, and O. Vergnano. 1991. Accumulation mechanism and heavy 
metal tolerance of a nickel hyperaccumulator. Journal of Plant Nutrition. 14:1067-1080. 

18. Gad, N., and H. Kandil. 2009. The influence of cobalt on Sugar beet Beta vulgaris L. 
production. International Journal of Academic Research. 1(2):52-58. 

19. GraphPad Software, Inc.  2012.  Comparing fits to two sets of data (same equation). 
http://graphpad.com/curvefit/1_model__2_datasets.htm.  Accessed on 10 July 2012. 

20. Gregory, R.P.G., and A.D. Bradshaw. 1965. Heavy metal tolerance in population of 
Agrosis tenuis Sibth. and other grasses. New Phytologist. 61:131-143. 

21. Hallova, H., S. Sozudogrus, and S. Taban. 2009. Effect of cobalt on some physiological 
parameters of common bean Phaseolus vulgaris L. Asian Journal of Chemistry. 
21(4):3307-3309. 



 هاي رشد لوبیا چیتی اثر کبالت خاك بر برخی شاخص/  96

22. Ibrahim, A., S.O. El-Abd, and A.S. El-Beltage. 1989. A possible role of cobalt in salt 
tolerance of plant. Egyption Journal of Soil Science. 14:359-370. 

23. Jaleel, A.C., K. Jayakumar, and Z. Chang-xing, M.M. Azooz. 2009. Antioxidant 
protentials protect Vigna radiate L. wilczek plants from soil cobalt stress and improve 
growth and pigment composition. Plant Omics Journal. 2(3):120-126. 

24. Janzen, H.H. 1993. Soluble salts. In: Carter MR (ed), Soil sampling and methods of 
analysis. Lewis, Boca Ratoon, FL. 161-166. 

25. Jayakumar, K., A.C. Jaleel, and P. Vijayarengan. 2007. Changes in growth, biochemical 
constituents, and antioxidant potentials in radish Raphanus sativa L. under cobalt stress. 
Turkish Journal of Botany. 31:127-136. 

26. Jayakumar, K., A.C. Jaleel, M. Azooz, P. Vijayarengan, M. Gomathinayam, and R. 
Panneerselvam. 2009. Effect of different concentrations of cobalt on morphological 
parameters and yield components of soybean. Global Journal of Molecular Sciences. 
4(1):10-14. 

27. Kandil, H. 2007. Effect of cobalt fertilizer on growth, yield and nutrients of Faba bean 
Vicia faba L. plants. Applied Sciences. 3(9):876-872. 

28. Langston, R. 1956. Studies on marginal movements of cobalt-60 in cabbage. Proceedings 
of American Society of Horticulture Science. 68:366-369. 

29. Lindsay, W.L., and W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, 
manganese, and copper. Soil Science Socity of America Journal. 42:421-428. 

30. Olsen, S.R., and L.E. Sommers. 1982. Phosphorus. In: Page A.L., Miller R.H. Keeney 
D.R. (eds), Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties. 2nd 
ed. American Society of Agronomy, Madison. 403-430. 

31. Parmar G. and V. Chanda. 2005. Effects of mercury and chromium on peroxidase and 
IAA oxidase enzymes in the seedlings of Phaseolus vulgaris L. Turkish Journal of 
Biology. 29:15-21. 

32. Rahman Khan, M., and M. Mahmud Khan. 2010. Effect of varying concentrations of 
nickel and cobalt on the plant growth and yield of chick pea. Australian Journal of Basic 
and Applied Sciences. 4(6): 1036-1046. 

33. Samaryoon, A.B., and W.E. Rauser. 1979. Carbohydrate level and photoassimilation 
export from leaves of Phaseolus vulgaris L. exposed to excess cobalt, nickel and zinc. 
Plant Physiology. 63:1165-1169. 

34. Setia, R.C., J. Kaila and C.P. Malik. 1988. Effect of NiCl2 toxicity on stem growth and 
early development in Triticum aestivum L. Phytomorphology. 38:21-27. 

35. Sharma D.C. and C.P Sharma. 1993. Chromium uptake and its effects on growth and 
biological yield of wheat. Cereal Research Communications. 21:317-322. 

36. Simard, R.R. 1993. Ammonium acetate-extractable elements. In: Carter M.R. (ed), Soil 
sampling and methods of analysis, Boca Raton, FL, USA, Lewis Publishers. Pp. 390-420. 

37. Statsoft Inc. 2006. STATISTICA (statistical data analysis system). Version 8.0. 
www.Statsoft.com. 

38. Wilkins D.A. 1978. The measurement of tolerance to edaphic factors by means of root 
growth. New Phytologist. 80:23-33. 

 


