فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36خرداد و تیر 1399

اثر مولیبدن بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گیاه باقال ( )Vicia faba L.رقم سرازیری
نسیم طهماسبی ،1سیدعبداهلل افتخاری* 1و مختار حیدری

 1گروه علوم باغبانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،خوزستان 2 ،گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان ،مالثانی ،خوزستان
(تاریخ دریافت ،1398/03/08 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/08/11 :

چکیده
آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر مولیبدات آمونیوم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گیاه باقال در شرایط آب و هوایی اهواز (خوزستان،
جنوب غربی ایران) انجام شد .آزمایش در شرایط مزرعه و با اعمال تیمارهای زیر انجام شد :شاهد(بدون کاربرد مولیبدن) ،کاربرد خاکی
 1/5و  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار ،محلولپاشی  10و  20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم ،ترکیب کاربرد خاکی  1/5کیلوگرم
مولیبدات آمونیوم در هکتار به همراه محلولپاشی برگی  20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم و ترکیب کاربرد خاکی  3کیلوگرم مولیبدات
آمونیوم در هکتار به همراه محلولپاشی برگی 10میلی گرم در لیتر مولیبدات آمونیوم .نتایج نشان دادند غلظت مولیبدن بذر در تمام تیمارهای
مولیبدن افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت و بیشترین مولیبدن بذر در تیمار کاربرد خاکی  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در
هکتار به همراه محلولپاشی برگی 10میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم بود .تیمارهای مولیبدات آمونیم موجب افزایش معنیدار کل
کاروتنوئیدها ،کلروفیل کل ،تعداد بذر و ارتفاع گیاه ،و هم چنین وزن تر و خشک غالف و بذر نسبت به تیمار شاهد شد .کاربرد مولیبدن به
طور معنیداری میزان نیترات بذر و پوسته غالف باقال را کاهش داد .کمترین مقدار نیتریت بذر در تیمار محلولپاشی برگی  20میلیگرم در
لیتر مولیبدات آمونیوم بود .کمترین نیتریت بذر در تیمار محلول پاشی برگی  20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیم بود .کاربرد  3کیلوگرم در
هکتار مولیبدات آمونیم به طور معنی داری کربوهیدرات های محلول برگ (پنتوزها ،هگزوزها و گلوکز)و پروتئین بذر را افزایش داد .هم
چنین بیشترین میزان فنل کل بذر در گیاهان تیمارشده با مقادیر  1/5و  3کیلوگرم در هکتار مولیبدات آمونیم بود .نتایج نشان داد هر دو
روش کاربرد خاکی و محلولپاشی برگی مولیبدن موجب تغییر وزن تر و خشک و هم چنین ترکیبات بیوشیمیایی بذر و غالف باقال شد.
واژه های کلیدی :یقوالت ،عناصر کم مصرف ،عملکرد ،کاربرد خاکی ،محلولپاشی برگی ،مولیبدات آمونیوم

مقدمه

)1.1.1.204از مهمترین آنزیمهای حاوی مولیبدن هستند

عنصر مولیبدن یکی از عناصر کم مصرف مورد نیازگیاهان و

) .(Zimmer and Mendel, 1999آنزیم نیتروژناز

(EC,

نیتروژن

) 1.18.6.1که در تثبیت همزیستی نیتروژن توسط باکتریهای

میباشد.مولیبدن در بیش از  60آنزیم در پروکاریوتها وجود

ریبزوبیوم دخالت دارد ،نیز یکی از آنزیمهای مهم حاوی

(NR, EC

مولیبدن میباشد ( .)Nicholas, 1975در ساختمان آنزیمهای

میکروارگانیسمهای

همزیست

تثبیت

کننده

دارد ولی در گیاهان ،آنزیمهای نیترات ردوکتاز(
 ،1.6.6.1سولفیت ردوکتاز ،زآنتین دهیدروژناز

(XDH, EC,

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيeftekhari@ scu.ac.ir :

حاوی مولیبدن مانند آنزیم نیتروژناز ،دو قسمت پروتئین-آهن
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دارای وزن مولکولی حدود  57تا  72کیلودالتون و بخش

بذر باقال در مولیبدات آمونیوم قبل از کاشت یکی از روشهای

کیلودالتون

تامین مولیبدن مورد نیاز گیاه باقال میباشد و گزارش گردیده

میباشد( )Garrity et al., 2005به دلیل اهمیت آنزیم نیتروژناز

است تیمار بذر باقال با مولیبدن ،موجب افزایش معنیدار وزن

در تثبیت نیتروژن توسط باکتریهای ریزوبیوم موجود در

خشک گیاه ،کلروفیل برگ و افزایش سرعت فتوسنتز شد( (Xia

گرههای ریشه ،گیاهان لگوم نسبت به گیاهان تک لپه و سایر

 .et al., 1984هم چنین گزارش شده است خیساندن بذر باقال

گیاهان دولپه بدون توانایی همزیستی با باکتریها ،به مولیبدن

در

هیدروژن

نیاز بیشتری دارند(.)Mengel and Kirkby, 2001

فسفات) (KH2PO4موجب افزایش رشد گرههای ریشه،

پروتئین-آهن-

مولیبدن

حدود

220

کمبود مولیبدن در گونههای گیاهان علفی ،درختان و یا
گیاهان باغی و زراعی در کشاورزی گزارش شده

مولیبدات

آمونیوم

و

پتاسیم

دی

نیتروژن کل ،قندهای محلول ،کلروفیل برگ ،میزان فتوسنتز
برگ و عملکرد باقال گردید (.(Xia and Xiong, 1991

است ) .(Zimmer and Mendel, 1999کمبود مولیبدن موجب

محلولپاشی برگی یکی دیگر از روشهای کاربرد مولیبدن

کاهش اختالل در فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و کاهش

در گیاهان میباشد .پیشنهاد گردیده است کمبود مولیبدن در

سرعت مراحل اولیه اسیمیالسیون نیتروژن و متوقف شدن

محصوالت زراعی را میتوان با محلولپاشی برگی حاوی 0/1

تثبیت نیتروژن مولکولی توسط ریزوبیومها (مجنون حسینی،

تا  0/3درصد مولیبدن بر طرف نمود (

،)1394کاهش رشد و نمو و تغییر شکل ،تأخیر در گلدهی،

 .Randhawa, 1983گزارش گردیده است محلولپاشی گیاه

اختالل در باز شدن گل و نمو بافتهای زایشی

باقال با غلظت  20میلیگرم بر لیتر مولیبدات آمونیوم و با

میشود).(Martin et al., 1995

غلظت  200میلیگرم در لیتر بور ،اثر معنیداری بر رشد

حبوبات گروهی از گیاهان لگومی هستند که به دلیل دارا

رویشی گیاه و شاخصهای شیمیایی بذر باقال

(Katyal and

داشت .(Sallam

بودن  18-23درصد پروتئین 53-65 ،درصد کربوهیدرات و

) and sadek, 2012محلولپاشی گیاه باقال با غلظت  6پی پی

میزان قابل توجه کلسیم و آهن در تامین نیاز تغذیهای انسان

ام اثر معنیداری بر افزایش وزن غالف در گیاه ،وزن صد دانه

اهمیت دارند .هم چنین کاشت به عنوان علوفه و یا کود سبز از

وزن خشک گیاه و هم چنین وزن غالف و بذر داشت

((El-

کاربردهای دیگر حبوبات میباشد (خسروی .)1394 ،مقدار

.Guibali et al., 2016

تثبیت نیتروژن توسط سیستم ریزوبیوم -لگوم در گونههای

کاربرد مولیبدن میتواند در افزایش گیاه باقال به پاتوژن هم

مختلف گیاهان لگوم بین  200تا  300کیلوگرم در هکتار در

موثر باشد .گزارش شده افزودن  4پی پی ام مولیبدن به خاک

سال است.گیاه باقال) (Vicia fabaیکی از حبوبات چند منظوره

در شرایط مزرعه موجب کاهش بروز بیماری لکه شکالتی در

است که توانایی تثبیت  130-160کیلوگرم نیتروژن در هکتار

برگهای باقال شد) .(Abeer et al., 2014هم چنین اثر کاربرد

در سال دارد و بیشترین مقدار تثبیت نیتروژن در میان حبوبات

مولیبدن

گال

را انجام می دهد ( .)Hoffmann et al., 2007با توجه به

ریشه) (Meloidogyne jovanicaدر گیاه باقال گزارش شده

اهمیت نقش عنصر مولیبدن در فعالیت آنزیم نیتروژناز

است و مشخص گردیده در این مورد کاربرد مولیببدن در خاک

( )Nicholas, 1975در زمینه اثر کاربرد مولیبدن بر رشد گیاه

اثر بیشتری نسبت به محلولپاشی برگی مولیبدن داشت

باقال مطالعات مختلفی انجام گردیده است .پیشنهاد گردیده

).)Korayem and Ameen, 1989

بر

کاهش

خسارت

نماتد

مولد

است آغشته کردن بذر با مولیبدن یکی از روشهای موثر

با توجه به عدم وجود اطالعات کافی درمورد مقایسه اثر

کاربرد مولیبدن برای گیاهان لگوم مانند سویا ،یونجه ،شبدر و

مولیبدن به صورت کاربرد خاکی و محلولپاشی برگی در گیاه
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محلولپاشی برگی مولیبدات آمونیوم بر برخی شاخصهای

زمین اصلی انجام شد .کاشت بذرها روی پشته در محل

بیوشیمیایی در گیاه باقال رقم سرازیری در شرایط آب و هوایی

داغاب انجام شد .بالفاصله بعد از کشت ،اولین آبیاری به

اهواز ( استان خوزستان) انجام شد.

صورت غرقابی انجام شد و تا پایان آزمایش آبیاری به صورت

مواد و روشها

غرقابی به طور متوسط هفتهای یکبار انجام شد .در طول دوره

این آزمایش در سال  1395-1396در گروه علوم باغبانی

رشد حذف علفهای هرز صورت گرفت .در طول آزمایش،

دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد .آزمایش در قالب طرح

برای مبارزه با آفات برگخوار یک بار محلولپاشی با سم

بلوکهای کامل تصادفی ،با تیمارهای مولیبدن در هفت سطح

دیازینون ( نسبت  1به هزار) پس از تشکیل غالف انجام شد.

شامل شاهد( بدون کاربرد مولیبدن) ،محلولپاشی برگی  10و

حدود  40روز پس از کاشت در مرحله  4برگی ،در هفته دوم

 20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم ،کاربرد خاکی مولیبدات

دی ماه مصرف کود مولیبدات آمونیوم(،H24Mo7N6O24.4H2O

آمونیوم  1/5یا  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار و کاربرد

شرکت ،AppliChemکشور آلمان) در تیمارهای محلولپاشی

خاکی  1/5کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار به همراه

برگی ،کاربرد خاکی و محلولپاشی برگی+کاربرد خاکی انجام

 20میلیگرم در لیتر ،کاربرد خاکی3

شد .در تیمارهای محلولپاشی ،مرحله دوم محلولپاشی برگ

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار به همراه محلولپاشی

پس از شروع گلدهی انجام شد .در هفته دوم فروردین 96

برگ  10میلیگرم در لیتر در سه تکرار (هر تکرار یک کرت به

( 130روز پس از کاشت) ،و پس از رسبدن نبام ها به مرحله

ابعاد یک و نیم متر مربع) بود .برای آمادهسازی زمین ،قبل از

بلوغ تجاری ،برداشت نیام ها انجام شد.

محلولپاشی برگ

شخم و کاشت گیاه ،نمونه مرکب از عمق  0-30سانتیمتری

پس از برداشت و اندازه گیری وزن ،نیام ها به  2قسمت

خاک تهیه شد و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن

بذر و پوسته غالف جداسازی شده و نمونهها درون پاکت

اندازهگیری شد .پس از شخم زمین در مزرعه تحقیقاتی گروه

کاغذی در دمای  72درجه به مدت  48ساعت در آون خشک

علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز ،تسطیح کامل وآماده

شدند .نمونههای خشک با آسیاب برقی پودر شده و نمونههای

سازی زمین ،مصرف کود پایه  N-P-Kبه مقدار 50-100-100

پودر شده تا زمان اندازهگیری شاخصها در پاکتهای کاغذی

کیلوگرم در هکتار انجام شد .سپس دیسک زنی ،تسطیح کامل

درون ظرف ضد رطوبت نگهداری گردیدند .تهیه خاکستر با

و ایجاد پشتهها انجام شد .هر کرت دارای چهار خط کشت به

استفاده از سوزاندن یک گرم ماده خشک در کوره الکتریکی در

فاصله  30سانتیمتر بود و فاصلهی بوتهها بر روی هر ردیف 20

دمای  550درجه سلیسیوس به مدت  5ساعت انجام شد.

سانتیمتر در نظر گرفته شد .به منظور جلوگیری از نفوذ مولیبدن

عصارهگیری از خاکستر با  6میلیلیتر مخلوط اسیدکلریدریک و

در تیمارهای حاوی مولیبدن به خصوص تیمارهای کاربرد

اسید نیتریک به نسبت ( )3:1و  15دقیقه قرار دادن روی هات

خاکی مولیبدن ،بین کرتها فاصله  1/5در نظر گرفته شد.

پلیت با دمای  150درجه سلیسیوس ،نرمال ،صاف کردن

بذرهای باقال رقم سرازیری به عنوان یکی از ارقام غالب باقال

عصاره با کاغذ صافی واتمن شماره یک و رساندن حجم

در استان خوزستان ،از مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

عصاره با آب مقطر به حجم  25میلیلیتر انجام شد .اندازهگیری

دزفول ( 120کیلومتری شمال اهواز ،استان خوزستان) تهیه

مولیبدن با دستگاه پالسمای جفت شده القایی

گردید .قبل از کاشت ،بذرها به مدت  2دقیقه با هیپوکلریت

 OPTIMA PERKIN ELMER 4000 SERIESو در طول

سدیم  %2ضد عفونی سطحی شده و پس از سه بار آبکشی به

موج  202/032در شرکت اطمینان آزما گستران جنوب واقع

مدت  24ساعت در آب خیسانده شده و سپس کاشت بذرها

در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.

ICE-OES
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اندازهگیری پروتیین بذر( ،)Bradford, 1976فنل بذر (

Benzie

گیاه عدس ) (Togay et al., 2008وذرت

(Kovacs et ., 2015

پنتوزها ،هگزوزها و گلوکز بذر (،)Durmu et al., 2002

به میزان مولیبدنی دارد که به گیاه عرضه میشود .به نظر

نیتریت بذر و پوسته غالف ( ،)2006 ،Abu-Dayehنیترات بذر

میرسد که مولیبدن در جا به جایی راه دور ،متحرک است و

و پوسته غالف ( )Cataldo et al., 1975انجام شد.

اینکه مولیبدن چگونه جابه جا میشود به طور دقیق مشخص

تجزیه و تحلیل آماری دادهها با نرم افزار ،SASمقایسه
میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال خطای
 0/05انجام شد.

نیست (.)Marschner, 2012
مقدار نیترات و نیتریت :مقایسه میانگین اثر مولیبدات
آمونیوم بر نیترات بذر در باقال نشان داد (جدول  )2بیشترین
نیترات بذر در تیمار شاهد ( 0/73میلیگرم در گرم وزن

نتایج و بحث

خشک) وجود داشت که با میزان نیترات بذر در تیمار

بررسی نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر

محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم (0/73

غلظت مولیبدن بذر و میزان نیترات و نیتریت (جدول  )1نشان

میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی

داد اثر مولیبدات آمونیوم بر غلظت مولیبدن بذر ،نیترات و

به طور معنیداری بیشتر از نیترات بذر در سایر تیمارها بود.

نیتریت بذر و غالف در سطح احتمال خطای یک درصد

کمترین نیترات بذر مربوط به تیمار کاربرد خاکی  3کیلوگرم

معنیدار بود.

مولیبدات آمونیوم در هکتار بود( 0/28میلیگرم در گرم وزن

مقدار مولیبدن :بررسی نتایج مقایسه میانگینهای اثر

خشک) که با میزان نیترات بذر تیمار ترکیبی خاک کاربرد 1/5

مولیبدات آمونیوم بر غلظت مولیبدن بذر باقال (جدول  )2نشان

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم درهکتار به همراه محلولپاشی 20

داد کاربرد خاکی مولیبدات آمونیوم به همراه محلولپاشی اثر

میلیگرم در لیتر و خاک کاربرد  1/5کیلوگرم مولیبدات آمونیوم

بیشتری در افزایش مولیبدن بذر نسبت به تیمارهای

در هکتار (به ترتیب  0/28و  0/30میلیگرم در گرم وزن

محلولپاشی برگی با مولیبدات آمونیوم داشت .بیشترین مقدار

خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر

مولیبدن بذر در تیمار ترکیبی کاربرد خاکی  3کیلوگرم

از نیترات بذر سایر تیمارها بود.

مولیبدات آمونیوم در هکتار به همراه محلولپاشی 10میلیگرم

مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم بر نیتریت بذر

در لیتر مولیبدات آمونیوم وجود داشت ( 4/753میلیگرم در

(جدول  )2نشان داد بیشترین نیتریت بذر در تیمار کاربرد

گرم وزن خشک) که با مولیبدن در تیمار کاربرد خاکی 3

خاکی  1/5کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار (111/7

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار ( 3/78میلیگرم در گرم

میکروگرم در گرم وزن خشک) وجود داشت که با میزان

وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری

نیتریت بذر در تیمار کاربرد خاکی  3کیلوگرم مولیبدات

بیشتر از غلظت مولیبدن بذر سایر تیمارها بود .کمترین میزان

آمونیوم در هکتار و یا تیمار محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر

مولیبدن مربوط به تیمار شاهد بود ( 1میلیگرم در گرم وزن

مولیبدات آمونیوم (به ترتیب  99/03و  97/55میکروگرم در

خشک) که با میزان مولیبدن در تیمارهای محلولپاشی برگی

گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت اما بطور

 20و 10میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم (به ترتیب  1/56و

معنیداری بیشتر از نیتریت بذر در سایر تیمارها بود .کمترین

 1/69میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت

نیتریت بذر مربوط به تیمار محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر

ولی به طور معنیداری کمتر از غلظت مولیبدن بذر در سایر

مولیبدات آمونیوم بود ( 60/43میکروگرم در گرم وزن خشک)

تیمارها بود .اثر محلولپاشی برگی بر افزایش مولیبدن در بذر

که با میزان نیتریت بذر در تیمار ترکیبی خاک کاربرد 1/5
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جدول -1تجزیه واریانس اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر مولیبدن بذر ،نیترات و نیتریت بذر و غالف گیاه باقال
منابع تغيرات

درجه آزادی

بلوک

2

ns

0/09

ns

0/007

ns

19/87

ns

0/010

ns

34/74

تيمارموليبدات آمونيم

6

**5/73

**0/123

**1433/2

**0/323

**7332/5

خطا

12

0/37

0/004

96/16

0/005

826/8

ضريب تغييرات ()%

-

22

12/45

12/25

7/1

4/21

اختالف معنیدار در سطح* 0/01اختالف معنیدار در سطح n.s 0/01عدم اختالف معنیدار

جدول  -2تجزیه واریانس اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی بذرگیاه باقال رقم سرازیری
پنتوزها

منابع تغیرات

درجه آزادی

بلوک

2

0/407

تیمار مولیبدات آمونیم

6

**

ns

17/52

هگزوزها

گلوکز
1/106ns
**

74/26

*

9/71
**

299/3

پروتئین کل

فنل کل

0/277ns

27127/8 ns

**

44/27

**563946/3

خطا

12

0/213

1/34

2/02

0/459

27099/4

ضریب تغییرات ()%

-

6/32

7/58

3/90

4/62

20/73

**اختالف معنیداردر سطح* 0/01اختالف معنیدار در سطح n.s 0/01عدم اختالف معنیدار

کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر

مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم بر نیتریت پوسته

مولیبدات آمونیوم ،تیمار ترکیبی خاک کاربرد  3کیلوگرم

غالف در گیاه باقال (جدول  )2نشان داد بیشترین نیتریت

مولیبدات آمونیوم در هکتار به همراه محلولپاشی  10میلیگرم

غالف در تیمار محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر مولیبدات

در لیتر مولیبدات آمونیوم و شاهد (به ترتیب  61/92 ،61/17و

آمونیوم ( 259/4میکروگرم در گرم وزن خشک) وجود داشت

 68/60میکروگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری

که به طور معنیداری بیشتر از میزان نیتریت غالف سایر

نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از نیتریت بذر سایر

تیمارها بود .کمترین نیتریت غالف در تیمار کاربرد خاکی 3

تیمارها بود.

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار بود( 128/7میکروگرم در

مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم نیترات پوسته غالف

گرم وزن خشک) که با میزان نیتریت غالف در کاربرد خاکی

باقال (جدول  )2نشان داد بیشترین نیترات پوسته غالف در

 1/5کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار ( 133/2میکروگرم در

تیمار شاهد ( 1/64میلیگرم در گرم وزن خشک) وجود داشت

گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور

که به طور معنیداری بیشتر از میزان نیترات غالف در سایر

معنیداری کمتر از نیتریت پوسته غالف سایر تیمارها بود.

تیمارها بود .کمترین نیترات غالف در تیمار کاربرد خاکی 3

در مورد اثر کاربرد مولیبدن بر نیترات یا نیتریت بذر یا

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار ( 0/71میلیگرم در گرم

غالف و یا سایر گیاهان لگوم اطالعاتی یافت نشد ولی اثر

وزن خشک) بود که با میزان نیترات غالف در تیمار ترکیبی

مثبت کاربرد مولیبدن بر کاهش نیترات میوه خیار گزارش شده

کاربرد خاکی  1/5کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار به

است (بیگی و همکاران.)1390 ،

همراه محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم

پیشنهاد شده به دلیل فعاالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به

( 0/79میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت

عنوان یک آنزیم کلیدی بر متابولیسم نیترات در گیاهان و اثر

ولی به طور معنیداری کمتر از نیترات پوسته غالف در سایر

عناصر کم مصرف مانند مولیبدن بر فعالیت این آنزیم ،کاهش

تیمارها بود.

میزان مولیبدن یکی از دالیل کاهش ورود نیترات به مسیرهای
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36سال 1399

متابولیکی اسیمیالسیون نیتروژن و در نتیجه تجمع نیترات در

فنل کل بذر :مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم بر فنل

میباشد (Anbuselvi et al., 2011; Randall,

کل بذر باقال (جدول  )4نشان داد فنل کل بذر در تیمارهای در

بافتهای گیاهی
.)1969

تیمار کاربرد خاکی  1/5و  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در

آمونیوم بر کربوهیدرات های محلول ،پروتئین و فنل بذر باقال

تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از فنل

رقم سرازیری (جدول  )3نشان داد اثر مولیبدات آمونیوم بر

کل در سایر تیمارها بود .کمترین فنل بذر در تیمار

غلظت مولیبدن بذر ،نیترات و نیتریت بذر و غالف ،پنتوزها،

محلولپاشی 10میلیلیتر در لیتر مولیبدات آمونیوم (316

گلوکز ،هگزوزها ،پروتئین کل و فنل کل در سطح احتمال

میکروگرم بر گرم وزن تر) بود که با میزان فنل بذر درتیمارهای

خطای یک درصد معنیدار بود.

شاهد و محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم (به

پروتئین کل بذر :مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم بر

ترتیب  423و  516میکروگرم در گرم وزن تر) تفاوت

پروتئین کل بذر باقال (جدول )4نشان داد کاربرد خاکی

معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از فنول کل بذر

مولیبدن اثر بیشتری نسبت به سایر تیمارها بر افزایش بذر

در سایر تیمارها بود.

داشت .بیشترین پروتئین کل بذر در تیمار کاربرد خاکی3

به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و مشارکت در متابولیسم

کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار ( 18/74میلیگرم در گرم

دفاعی گیاهان در برابر پاتوژنها()Sawdogo et al., 2006

وزن تر) وجود داشت که به طور معنیداری بیشتر از پروتئین

اندازه گیری ترکیبات محتوی فنل در گیاهن اهمیت دارد.

کل بذر سایر تیمارها بود .کمترین پروتئین کل بذر در تیمار

افزایش فنل بذر گیاه بادام زمینی پس از کاربرد

شاهد ( 8/28میلیگرم در گرم وزن تر) بود که به طور

)et al., 2012و یا کاربرد بور و مولیبدن ()Noor et al., 1997

معنیداری کمتر از پروتئین کل بذر در سایر تیمارها بود .در

و یا افزایش فنل گیاه سورگوم دانهای (

آزمایشهای قبلی اثر افزودن مولیبدن به خاک در افزایش

L.پس از کاربرد مولیبدن) (Kaluza et al., 1980گزارش شده

پروتئین بذر نخود( (Deo and Kothari, 2002و لوبیا چیتی

است .با این حال مکانیسم دقیق اثر مولیبدن بر افزایش فنل در

) (Vieira et al., 1998نیز گزارش شده است .مولیبدن یکی از

گیاهان مشخص نیست و پیشنهاد گردیده است مطالعات

اجزا تشکیل دهندهی بخش مولیبدوفالوپروتئین در نیترات

بیشتری در زمینه اثر مولیبدن بر متابولیسم ترکیبات فنلی انجام

ردوکتاز است و با دخالت در ساختار آنزیم نیترات ردوکتاز و

شود).(Bambara and Ndakidemi, 2010

مولیبدن (Gad

(Sorghum biocolor

تثبیت نیتروژن ،در فعالیتهای متابولیکی نیتروژن در گیاه

کربوهیدراتهای محلول :مقایسه میانگین اثر مولیبدات

شرکت میکند .با توجه به اینکه وجود مولیبدن سبب افزایش

آمونیوم بر پنتوزهای بذر باقال (جدول  )4نشان داد بیشترین

فعالیت نیترات ردوکتاز در گیاهان میشود و فعالیت این آنزیم

پنتوزهای بذر در تیمارکاربرد خاکی  3کیلوگرم مولیبدات

موجب افزایش تامین نیتروژن گیاه میشود ،افزایش پروتئین

آمونیوم در هکتار ( 10/59میلیگرم درگرم وزن خشک) وجود

میباشد( Ozturk

داشت که به طور معنیداری بیشتر از پنتوزهای بذر سایر

 .)and Aydin, 2004نتایج آزمایش حاضر نشان داد در

تیمارها بود .کمترین پنتوزهای بذر در تیمار شاهد (4/41

تیمارهای شاهد و محلولپاشی برگی  10میلیگرم در لیتر میزان

میلیگرم در گرم وزن خشک) بودکه با میزان پنتوزهای بذر در

نیترات بذر به طور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود .ضمن

تیمار محلولپاشی  10میلیگرم بر لیتر مولیبدات آمونیوم (4/75

اینکه تیمار محلولپاشی برگی  10میلیگرم در لیتر یکی از

میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی

تیمارهای دارای کمترین مقدار مولیبدن بذر بود.

به طور معنیداری کمتر از پنتوزهای بذر در سایر تیمارها بود.

بذر ناشی از افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن
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جدول  -3اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر میزان نیترات و نیتریت بذر و پوسته غالف باقال رقم سرازیری
مولیبدن بذر
تیمار مولیبدات

(قسمت در
میلیون)

( میکروگرم /گرم وزن خشک)
b

234/2

a

1/64

(میلی گرم/گرم وزن خشک)
a

68/60

a

0/74

محلولپاشی برگی ( 10میلیگرم در لیتر)

1/69 c

259/4 a

1/28 b

97/55 a

0/73 a

محلولپاشی برگی ( 20میلیگرم در لیتر)

1/56 c

195/5 d

0/85 cd

60/43 c

0/56 b

کاربرد خاکی ( 1/5کیلوگرم در هکتار

3/07 b

133/2 e

0/96 c

117/70 a

0/30 c

کاربرد خاکی ( 3کیلوگرم در هکتار)

3/78 ab

128/7 e

0/71 e

99/03 a

0/28 c

کاربرد خاکی  1/5کیلو در هکتار به همراه

3/58 b

209/7 cd

0/79 de

61/17 b

0/28 c

کاربرد خاکی  3کیلو در هکتار به همراه محلول

4/75 a

219/3 c

0/91 cd

61/92 b

0/47 b

محلولپاشی برگی ( 20میلیگرم در لیتر)
پاشی برگی ( 10میلیگرم در لیتر)

در هر ستون ،میانگین های دارای حرف یا حروف مشابه در سطح احتمال  0/01آزمون دانکن تفاوت معنیداری

ندارند.

جدول  -4اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر کربوهیدرات های محلول ،پروتئین و فنل کل بذر گیاه باقال
تیمار مولیبدات

گلوکز

هگزوزها

پنتوزها

پروتئین کل بذر

فنل کل بذر
(میکروگرم/گرم

(میلیگرم/گرم وزن خشک)

وزن خشک)
شاهد

9/54 e

25/10 f

4/41 e

8/28 e

423 d

محلولپاشی برگی ( 10میلیگرم در لیتر)

10/18 de

27/68e

4/75 e

11/14 d

316/3 d

محلولپاشی برگی ( 20میلیگرم در لیتر)

11/73 d

30/15 e

5/75 d

13/36 c

516/5 cd

کاربرد خاکی ( 1/5کیلوگرم در هکتار

19/03 b

43/19 b

9/28 b

17/30 b

1447 a

کاربرد خاکی ( 3کیلوگرم در هکتار)

22/13 a

53/64 a

10/59 a

18/74 a

1298 a

کاربرد خاکی  1/5کیلو در هکتار به همراه محلولپاشی

19/27 b

39/91 c

9/04 b

17/31 b

826 b

برگی ( 20میلی گرم در لیتر)
کاربرد خاکی  3کیلو در هکتار به همراه محلولپاشی

14/99 c

35/73 d

7/20 c

16/45 b

732 bc

برگی ( 10میلی گرم در لیتر)
در هر ستون ،میانگین های دارای حرف یا حروف مشابه در سطح احتمال  0/01آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

مقایسه میانگین اثر مولیبدات آمونیوم بر گلوکز بذر باقال

هکتار(22/13میلیگرم در گرم وزن خشک) وجود داشت که

رقم سرازیری (جدول  )4نشان داد بیشترین گلوکز بذر در

به طور معنیداری بیشتر از گلوکز بذر در سایر تیمارها بود.

تیمار کاربرد خاکی  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در

کمترین گلوکز در تیمار شاهد ( 9/54میلیگرم در گرم وزن
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نیتریت غالف

نیترات غالف

نیتریت بذر

نیترات بذر
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خشک) بود که با گلوکز بذر در تیمار محلولپاشی 10

میلیگرم در محلولپاشی برگی میزان مولیبدن موجود در بذر و

میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم ( 10/18میلیگرم در گرم

پوسته غالف باقال (بین  1تا  4/75میلیگرم درکیلوگرم وزن

وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری

خشک بذر) برای مصرف کننده مضر نخواهد بود و با توجه به

کمتر از سایر تیمارها بود.

نقش مولیبدن بر سالمتی انسان ،کاربرد این تیمارها موجب غنی

باقال (جدول  )4نشان داد بیشترین هگزوزهای بذر در تیمار

رنگدانه های فتوسنتزی ،رشد بذرو غالف :بررسی نتایج

کاربردخاکی  3کیلوگرم مولیبدات آمونیوم در هکتار (53/64

تجزیه واریانس (جدول  )5نشان داد اثر تیمار مولیبدات آمونیم

میلیگرم در گرم وزن خشک) وجود داشت که به طور

بر کل کاروتنوئیدهای برگ ،وزن خشک غالف ،تعداد بذر،

معنیداری بیشتر از هگزوزهای بذر در سایر تیمارها بود.

وزن تر بذر و وزن خشک بذر در سطح احتمال  0/01معنیدار

کمترین هگزوزهای بذر مربوط به تیمار شاهد (25/10

بود .اثر مولیبدات آمونیم بر ارتفاع گیاه و کل کلروفیل برگ در

میلیگرم در گرم وزن خشک) بود که به طور معنیداری کمتر

سطح احتمال  0/05معنیداری بود.

از میزان هگزوزهای بذر در سایر تیمارها بود.

کل کاروتنوئیدهای برگ های گیاه باقال در تیمارهای

اثر مولیبدن بر افزایش کربوهیدراتهای محلول در گیاه

کاربرد  1/5یا  3کیلوگرم در هکتار مولیبدات آمونیم (به ترتیب

(Chen et al.,

 3/16و  2/95میلیگرم در گرم وزن تر) به طور معنیداری

 )2004گزارش شده است .احتماال مولیبدن سبب افزایش

بیشتر از کل کاروتنوئیدهای برگ در سایر تیمارها بود ( شکل

سبزینگی برگ شده در نتیجه فتوسنتز گیاه افزایش یافته و

 .)a-1کل کاروتنوئیدهای برگ در تیمار شاهد (به ترتیب 0/83

کربوهیدرات بیشتری تولید میشود .اثر مثبت مولیبدن در

میلیگرم در گرم وزن تر) به طور معنیداری کمتر از کل

افزایش کلروفیل و کربوهیدراتهای محلول در گندم گزارش

کاروتنوئیدها در سایر تیمارها بود.

نخود بنگالی( ) Datta et al., 2011و گیاه کلزا

شده است

بیشترین کلروفیل کل برگ گیاه باقال در تیمار  3کیلوگرم

).(Hu et al., 1998

غلظت بحرانی مولیبدن مورد نیاز برای رشد برخی گیاهان

در هکتار مولیبدات آمونیم بود ( 15/6میلیگرم در گرم وزن

تعیین گردیده است .به عنوان مثال نمونه میانگین 0/23

تر) که به طور معنیداری بیشتر از کلروفیل کل برگ در سایر

میلیگرم مولیبدن درکیلوگرم ماده خشک یونجه پیشنهاد شده

تیمارها بود .کلروفیل کل برگ در تیمار شاهد (بدون کاربرد

است ولی در مورد نیاز گیاه باقال به مولیبدن و یا استاندارد

مولیبدات آمونیم) با کلروفیل کل در تیمار  1/5کیلوگرم

مقدار مولیبدن در بذر باقال اطالعاتی یافت نشد تا نتایج

مولیبدات آمونیم (به ترتیب  6/27و  7/42میلیگرم در گرم

آزمایش حاضر با آن مقایسه شود .با توجه به اینکه پیشنهاد

وزن تر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر

گردیده مقدار بهینه مولیبدن مورد نیاز برای رشد در بیشتر

از کلروفیل کل برگ در سایر تیمارها بود ( شکل  .)b-1با

محصوالت کشاورزی بین  2-4میلیگرم در کیلوگرم ماده

توجه به اینکه در شرایط کمبود مولیبدن ،کاهش رنگ سبز برگ

خشک میباشد عالئم کمبود زمانی بروز میکند که مقدار

و بروز عالئم نکروز در گیاهان بوالف و گندم و ذرت

مولیبدن به کمتر از  0/1میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک

(

کاهش یابد یا سمیت مولیبدن زمانی بروز مییابد که غلظت آن

 )Anderson, 1956گزارش شده است ،اهمیت مولیبدن در

بیشتر از  20میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک باشد Kostova et

تولید رنگندانه های فتوسنتزی مشخص میشود.

;Chatterjee and Nautiya, 2001; Agarwala et al., 1978

) .)al., 2008به نظر میرسد در آزمایش حاضر پس از کاربرد

کمترین ارتفاع گیاه در تیمار شاهد ( 38/93سانتی متر) بود

مولیبدن در غلظتهای  1/5-3کیلوگرم در هکتار و یا 10-20

که با ارتفاع گیاه در تیمار  10میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیم
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های دارای حرف یا حروف مشابه در سطح احتمال  0/05آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
جدول -5تجزیه واریانس اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر ارتفاع ،رنگدانه های فتوسنتزی برگ ،وزن غالف و بذر باقال
درجه

ارتفاع

کلروفیل

کل

منابع تغییرات

آزادی

گیاه

کل

کارتنوییدها

بلوک

2

0/08ns

0/132ns

0/025 ns

مولیبدات آمونیم

6

*

*

**

86/7

29/607

2/061

وزن تر
غالف
3/38ns
**

44/86

وزن

تعداد بذر

وزن تر

خشک

بذر

غالف
0/21 ns
**

0/008ns

20/34

**

1/72

1/43ns
**

24/50

وزن
خشک
بذر
0/69 ns
**

10/88

خطا

12

23/5

1/047

0/031

3/09

1/52

0/054

3/09

1/25

ضریب تغییرات()%

-

9/98

9/71

8/50

7/21

9/98

5/38

14/20

22/4

**اختالف معنیدار در سطح* 0/01اختالف معنیدار در سطح n.s 0/01عدم اختالف معنیدار
( 44/39سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور

نیز گزارش شده است ( .)Patra and Bhattacharya, 2009اثر

معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود ( شکل -1

تیمار مولیبدن بر بهبود رشد رویشی به تثبیت بهتر نیتروژن و

 .)cارتفاع گیاه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت ولی

افزایش دسترسی گیاهان لگوم به ترکیبات ناشی از

به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در تیمار شاهد بود.

اسیمیالسیون نسبت داده شده است (

Singh and Chaudhari,

کاهش طول میانگره در گیاه ذرت در شرایط کمبود

 .)1993بیشترین تعداد بذر در تیمار  3کیلوگرم در هکتار

مولیبدن ( )Agarwala et al., 1978و اثر مثبت محلولپاشی

مولیبدات آمونیم بود ( 5/26عدد) که با تعداد بذر در گیاهان

مولیبدات آمونیم بر افزایش ارتفاع گیاه ماش ()Vigna radiata

تیمار شده با  3کیلوگرم در هکتار مولیبدات آمونیم به همراه 10
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( 5/06عدد) ولی به طور معنیداری بیشتر از تعداد بذر در سایر

تیمارها تفاوت معنیداری نداشت ( شکل  .)b-2وزن خشک

تیمارها بود ( شکل  .)d-1در حالیکه گزارش شده است کاربرد

غالف در تیمارشاهد با این شاخص در تیمار  10میلیگرم در

 1/5کیلوگرم در هکتار مولیبدات سدیم موجب افزایش

لیتر محلولپاشی برگی مولیبدات آمونیم تفاوت معنیداری

Malla et al.,

نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از وزن خشک غالف در

عملکرد نخود کفتری ) (Cajanus cajanشد (

 .)2007افزایش تعداد بذر پس از کاربرد مولیبدن در گیاه بادام
زمینی ( )Bhagiya et al., 2005و نخود

سایر تیمارها بود.

(Farooq et al.,

وزن بذر :بیشترین وزن تر بذر در تیمار کاربرد خاکی 3

)2012گزارش شده است .بهم چنین با توجه به اینکه گزارش

کیلوگرم در هکتار به همراه محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر

شده است افزایش مولیبدن در بذر نخود فرنگی و لوبیا بیشتر از

بود ( 15/17گرم) که به طور معنیداری بیشتر از وزن تر بذر

مقدار الزم برای رشد گیاه تا رسیدن به مرحله بلوغ میباشد

در تیمار شاهد ( 7/83گرم) و یا تیمارهای محلولپاشی  10و

( ،)Meagher et al., 1952به نظر میرسد در شرایط افزایش

 20میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیم (به ترتیب  9/32و 10/78

مولیبدن در محیط رشد ،افزایش تعداد بذر یکی از مکانیسم

گرم) بود ولی با وزن تر بذر در سایر تیمارها تفاوت معنیداری

های گیاهان لگوم در پاسخ به افزایش غلظت مولیبدن داخلی و

نداشت ( شکل  .)c-2وزن تر بذر در تیمار شاهد با این

برای ایجاد مخزن ذخیره مولیبدن میباشد.

شاخص در تیمار محلول پاشی  10میلیگرم در لیتر مولیبدات

تیمارهای مولیبدات آمونیم -1 :شاهد -2 ،محلول پاشی 10
میلیگرم در لیتر -3 ،محلولپاشی  20میلیگرم در لیتر-4 ،

آمونیم تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر
از وزن تر بذر در سایر تیمارها بود.

کاربرد خاکی  1/5کیلوگرم در هکتار -5 ،کاربرد خاکی 3

وزن خشک بذر در تیمار  3کیلوگرم در هکتار مولیبدات

کیلوگرم در هکتار -6 ،کاربرد خاکی  1/5کیلوگرم در هکتار به

آمونیم به همراه  10میلیگرم در لیتر محلولپاشی برگی

همراه محلول پاشی  20میلیگرم در لیتر  -7 ،کاربرد خاکی 3

مولیبدات آمونیم با وزن خشک بذر در تیمار  3کیلوگرم در

کیلوگرم در هکتار به همراه محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر

هکتار مولیبدات آمونیم تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب

وزن غالف :وزن تر غالف در تیمار  3کیلوگرم در هکتار

 8/23و  6/33گرم) ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن

مولیبدات آمونیم با وزن تر غالف در تیمار  1/5کیلوگرم در

خشک بذر در سایر تیمارها بود ( شکل  .)d-2کمترین وزن

 20میلیگرم در لیتر

خشک بذر در تیمارهای شاهد و تیمار محلولپاشی 20

محلولپاشی برگی مولیبدات آمونیم تفاوت معنیداری نداشت

میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیم بود ( به ترتیب  2/53و 3/53

(به ترتیب  29/65و  28/35گرم) ولی به طور معنیداری بیشتر

گرم) .با توجه به اینکه گزارش شده در گیاهان یوالف و گندم،

ار وزن تر غالف در تیمار شاهد (  18/67گرم) و سایر تیمارها

کمبود مولیبدن موجب نمو ضعیف بذر و چروکیدگی شد

بود .وزن تر غالف در تیمار شاهد به طور معنیداری کمتر از

( )Chatterjee and Nautiya, 2001; Anderson, 1956مورد اثر

وزن تر غالف در سایر تیمارها بود (شکل .)a-2

مثبت مولیبدن در رشد بذر مشخص میشود.

هکتار مولیبدات آمونیم به همراه

.وزن خشک غالف در تیمار  3کیلوگرم در هکتار مولیبدات

نتایج آزمایش حاضر نشان داد کاربرد تیمار مولیبدن بر

آمونیم ( 15/85گرم) به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک

بهبود شاخص های کیفی بذر باقال رقم سرازیری در شرایط

غالف در تیمار شاهد ( 9/1گرم) ،کاربرد  1/5کیلوگرم

آب و هوایی اهواز اثر معنیداری داشت و همچنین سبب

مولیبدات آمونیم در هکتار ( 14/78گرم) و یا تیمارهای  10یا

کاهش میزان نیترات بذر و پوسته غالف باقال شد .در میان

 20میلی گرم در لیتر محلولپاشی برگی مولیبدات آمونیم بود

تیمارها ،تیمار کاربرد خاکی  3کیلوگرم در هکتار اثر معنیداری
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*در هر. ) باقالD(  وزن خشک بذر،)C(  وزن تر بذر،)B(  وزن حشک غالف،)A(  اثر تیمار مولیبدات آمونیوم بر وزن تر غالف-2 شکل
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Abstract
The present experiment was conducted to investigate the effect of ammonium molybdate on some biochemical indices
of broad bean plant in Ahvaz climatic conditions (Khuzestan, southwest of Iran). Experiments were carried out on the
field with the following treatments: control (without the use of molybdenum), soil application of ammonium molybdate
(1.5 and 3 kg/ha), leaf spraying of of ammonium molybdate (10 and 20 mg/ L), soil application of ammonium
molybdate (1.5 Kg /ha) leaf spraying of ammonium molybdate (20 mg/ L) soil application of ammonium molybdate (3
Kg /ha) and leaf spraying of ammonium molybdate (10 mg/ L). The results showed that seed molybdenum
concentration increased significantly in all molybdenum treatments compared to the control, and after soil application
of ammonium molybdate (3 Kg /ha) and leaf spraying of of ammonium molybdate (10 mg/ L), the highest amount of
seed molybdenum was observed. Ammonium molybdate treatments significantly increased total carotenoids, total
chlorophyll, seed number and plant height, as well as fresh and dry weight of pod and seed compared to the control
treatment.The use of molybdenum significantly reduced the amount of nitrate in seeds and shell of broad bean pod. The
lowest nitrite in seed was observed in leaf spraying of ammonium molybdate (20 mg/ L). Application of 3 kg/ha of
ammonium molybdate significantly increased the soluble carbohydrates (petoses, hexoses and glucose) and the protein
content of seed. Also, the highest amount of phenolic in seed was observed in plants treated with 1.5 and 3 kg/ha of
ammonium molybdate. The results showed that both methods of soil application and molybdenum spray application
altered the fresh and dry weight and also biochemical composition of seeds and pods.
Key words: Ammonium molybdate, Leaf spraying, Legum, Micronutrients, Soil application, Yield
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