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  چکیده
آزمایشی ، لوبیا دانه کمپوست ضایعات چاي و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ،بیولوژیک نانوکود بررسی تاثیرمنظور  به

 50تیمارها شامل . اجرا شد 1392- 93عی صورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در در شهرستان الهیجان استان گیالن در سال زرا به
تن کمپوست  5/1، بیولوژیکتن در هکتار کمپوست ضایعات چاي، نانوکود  5/2و  5/1، خالص از منبع اوره کیلوگرم نیتروژن 100و 

+  بیولوژیک کیلوگرم در هکتار نیتروژن، نانوکود 50+ تن کمپوست ضایعات چاي  5/2کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  50+ ضایعات چاي 
 نانو کود+ تن کمپوست ضایعات چاي  5/2و  بیولوژیک نانوکود+ تن کمپوست ضایعات چاي  5/1کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  50

اختالف معنی بدست آمده حاکی از نتایج  .در این آزمایش، عدم مصرف کود به عنوان شاهد آزمایش در نظر گرفته شد .ندبودبیولوژیک 
در این آزمایش، عملکرد دانه تحت تاثیر معنی دار تیمار ها قرار گرفت اما . ویژگی هاي مورد بررسی بودبیشتر اهد در دار تیمارها با ش

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی و تیمار نانو کود بیولوژیک به تنهایی دیده نشد که نشان می دهد  100تفاوت معنی داري بین تیمار 
  . بدون تاثیر منفی بر عملکرد دانه، جایگزین استفاده از کود شیمیایی کردمی توان نانو کود بیولوژیک را 

  
  .، کمپوست ضایعات چاي، لوبیابیولوژیک نانوکود :کلمات کلیدي

  
 مقدمه

 محیط حفظ و بیولوژیک منابع و خاك، آب مناسب مدیریت و ها نهاده انرژي، مصرف کاهش برکشاورزي پایدار  هاي سیستم تاکید
  به  ،شیمیایی هاي نهاده مصرف به ازحد هاي اخیر به دلیل اتکاي بیش در دههاست که  مطلوب به عملکرد دستیابی ورمنظ به زیست

  .)5و2( استگرفته تحت تأثیر قرار طور منفی 
ن به مصرف و اتکاي بیش از حد به کودهاي شیمیایی، مشکالت مختلفی را می تواند به دنبال داشته باشد که از جمله آنها می توا

 ،نیبنابرا. و هدرروي گازي و در نتیجه کاهش کارآیی مصرف آنها اشاره کرد ییآبشوتثبیت عنصر به شکل غیر قابل دسترس براي گیاه، 
در  اهیگ ازیمورد ن ییکند که مواد غذا رییتغ ايگونهبه دیباآنها هاي مصرف  روشنوع کود و ، ییمصرف عناصر غذا آییکار شیجهت افزا

بیان داشتند که کودهاي آلی  )1389( مقدم سعیدنژاد و رضوانی ).9( ردیگقرار اهیگ اریو بدون تلفات در اخت یطوالن مدت کیطول 
مقدار زیست همچون کمپوست با افزایش میزان عناصرغذایی در دسترس گیاه و آزادسازي تدریجی آنها باعث افزایش رشد گیاه شده و 

 خاك، سمیت کاهش عناصر غذایی، مصرفی کارایی افزایش به منجر ي بیولوژیک همنانوکودها از استفاده ).3( توده تولیدي می شوند
  ).6( شده است کاربرد کود دفعات تعداد کاهش و کود حد از  بیش مصرف از منفی ناشی اثرات رسیدن حداقل به

 بررسی هدف با مطالعه این شور، در کشت لوبیا در زمین هاي شمال ک مصرف کودنوع و شیوه سازي  بهینه به ضرورت توجه با
   .انجام شد لوبیاو اجزاي عملکرد دانه بر عملکرد شیمیایی کود   و بیولوژیک نانوکود  ،کمپوست ضایعات چاي اثرات
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  ها مواد و روش

 5ه و درج 5شهرستان الهیجان استان گیالن، با موقعیت جغرافیایی زمینی واقع در در  1392-93این آزمایش در سال زراعی 
در  متر باالتر از سطح دریاهاي آزاد و 15النهار گرینویچ و با ارتفاع دقیقه طول شرقی از نصف 15درجه و  37دقیقه عرض شمالی و 

تن در  5/2و  5/1کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره،  100و  50ها شامل  تیمار. قالب  طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد
تن کمپوست  5/2کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  50+ تن کمپوست ضایعات چاي  5/1ت ضایعات چاي، نانوکود بیولوژیک، هکتار کمپوس

+ تن کمپوست ضایعات چاي  5/1کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  50+ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، نانوکود بیولوژیک  50+ ضایعات چاي 
در این آزمایش، عدم مصرف کود به عنوان شاهد . نانو کود بیولوژیک بودند+ ات چاي تن کمپوست ضایع 5/2نانوکود بیولوژیک و 

نخستین آبیاري بالفاصله . مردادماه کشت صورت گرفت 24که در تاریخ  انجام شدتالش آزمایش روي رقم  .آزمایش در نظر گرفته شد
گیري، عملکرد صفات زراعی مورد اندازه. ماي هوا انجام گرفتروز یکبار براساس د 7- 5پس از کشت انجام شد و فاصله نوبت آبیاري  هر 

نرم هاي  رویهها با استفاده از تجزیه داده. گیري شدآن شامل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه اندازه يدانه و اجزا
  .انجام شد 2/9نسخه  SASافزار 
  
 و بحث  نتایج

تاثیر بسیار تعداد غالف در بوته بر تیمارهاي کودي مورد استفاده که ها نشان داد جزیه واریانس دادهنتایج ت: تعداد غالف در بوته
کیلوگرم  100 تیمار نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته در) 2جدول (ها مقایسه میانگین). 1جدول ( اندمعنی داري داشته 

کیلوگرم نیتروژن خالص در  50+نانوکود بیولوژیک به تنهایی، نانو کود بیولوژیک هاي تیمارخالص به دست آمده است که با نیتروژن  
تفاوت معنی داري نداشته تن کمپوست  5/2 +بیولوژیک  نانوکود تن در هکتار کمپوست ضایعات چاي و 5/1 + هکتار، نانوکود بیولوژیک

بر پایه مقایسه . ین مصرف کود شیمایی نیتروژن دار شوداست و نشان می دهد که استفاده از نانو کود بیولوژیک می تواند جایگز
کیلوگرم در هکتار  100میانگین ها، استفاده از کمپوست به تنهایی نتوانسته از نظر تولید تعداد غالف با مصرف تنهاي نانوکود یا 

   ). 2جدول (نیتروژن خالص برابري کند 
  

 لوبیا وست ضایعات چاي و نیتروژن خالص بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانهتاثیر نانوکود بیولوژیک، کمپواریانس  تجزیه: 1جدول 

    مربعات نمیانگی    
  منابع تغییر درجه آزادي

دانه در  تعداد  وزن صد دانه  دانه عملکرد
 غالف

 غالف در بوته تعداد

  تیمار 10 26/15** 11/0**  46/22** 88/115114**

  خطا 22 67/0 02/0  40/1 48/1349

64/7 27/5  46/8 96/10  ---- cv 
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 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بر طبق ازمون توکی: 2جدول 

 وزن صد دانه  تعداد دانه در غالف  تعداد غالف در بوته  تیمار
  )گرم(

عملکرد دانه 
  )در ؟؟؟؟ کیلوگرم(

  f¶46/3  a19/2  e82/16  g67/166  شاهد
  ef91/4  ab95/1  de75/19  fg33/255  تن کمپوست 5/1
  def42/5  ab90/1  abcd42/22  ef00/319  تن کمپوست 5/2

  bcd61/7  b59/1  abc37/23  de33/383  کیلوگرم  نیتروژن 50
  a26/10  ab03/2  a43/25  a00/742  کیلوگرم  نیتروژن 100

  cde48/6  a24/2  cde26/20  de67/392  کیلوگرم  نیتروژن 50+تن کمپوست 5/1
  bcde28/7  ab08/2  bcd16/21  cd00/448  وژنکیلوگرم  نیتر 50+تن کمپوست 5/2

  abc56/8  ab08/2  abcd63/22  bc67/546  نانوکود
  abc28/8  a29/2  a34/25  a33/658  کیلوگرم  نیتروژن 50+نانوکود
  ab62/9  ab03/2  ab47/24  ab00/653  تن کمپوست 5/1+نانوکود
  a42/10  ab96/1  a14/25  a33/717  تن کمپوست 5/2+نانوکود
درصد بر طبق آزمون  5یک حرف مشترك براي هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار بین سطوح تیماري در سطح احتمال  وجود حداقل

  .توکی است
  

تحت تاثیر بسیار معنی دار تیمار  نیزنشان داد که تعداد دانه در غالف ) 1جدول (تجزیه واریانس داده ها نتایج : تعداد دانه در غالف
در مورد این ویژگی نیز استفاده از نانو کود بیولوژیک اختالف معنی داري با بقیه تیمار ها نشان نداد که  .گرفته است هاي آزمایش قرار

 ).2جدول (  ویژگی مثبت تلقی می شود
  

). 1جدول (ي وزن صد دانه نشان داد که تیمارها اثر معنی داري بر این ویژگی داشته اند هانتایج تجزیه واریانس داده :وزن صد دانه
کمترین وزن صد دانه در تیمار شاهد دیده شد که تفاوت معنی داري با تیمار نانو کود به تنهایی و نانو کود با هر یک از کودهاي 

  ). 2جدول (شیمایی و یا کمپوست ضایعات چاي داشتو 
 

تحت تاثیر معنی دار تیمارهاي ) 01/0P( ها نشان داد که عملکرد دانه نیز در سطح یک درصدتجزیه واریانس داده: دانه عملکرد
تن کمپوست در  5/1+ شامل نانوکود (که بین سطوح تیماري نانوکود کرد ها مشخص مقایسه میانگین). 1جدول ( قرار گرفته است
تار تفاوت کیلوگرم  نیتروژن در هک 100با تیمار ) کیلوگرم  نیتروژن 50+ نانوکود تن کمپوست در هکتار و   5/2+ هکتار، نانوکود 

که نشان می دهد این ترکیبات تیماري را می توان جایگزین کود  طبق آزمون توکی وجود ندارد درصد بر 5داري در سطح احتمال  معنی
و تاثیر مثبت نانو ذرات بر افزایش عملکرد علوفه تر و خشک ) 8(تاثیر مثبت کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی ریحان . شیمیایی کرد

  .هم گزارش شده است )4(گیاه ذرت 
نیز نشان دادند که در تناوب شش ساله گندم، ذرت و چغندر تیمار کمپوست حاصل از ضایعات ) 1996( بالدونی و همکاران

  .)7(کشاورزي بهترین عملکرد را داشته است
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  :گیري کلی نتیجه

لیکن مدیریت کودي خاك با کودهاي اگرچه کودهاي شیمیایی نقش فزاینده و مشخصی در عملکرد گیاهان زراعی دارند، 
یافته هاي این آزمایش نشان داد که در مورد برخی از ویژگی ها از . شود بیولوژیک و آلی، یک امر مهم در کشاورزي پایدار محسوب می

  .جمله تولید عملکرد می توان نانو کودهاي بیولوژیک را جایگزین استفاده از کودهاي شیمیایی کرد
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