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  چکیده

 هاي بیولوژیک و نانو  بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتی آزماشی به صورت فاکتوریل در  قالب طرحبه منظور بررسی تاثیر کود
  هاتیماردر این آزمایش . اجرا شددر شهرستان مشگین شهر  1392در سال تیمار  8با سه تکرار و  کامل تصادفی  هايبلوك پایه

کود هیومیک، باکتري ریزوبیوم ونانوکالت روي، باکتري  نانوکالت روي وکود هیومیک ، باکتري ریزوبیوم، ، امل نانو کالت رويش
و در . بودند) بدون مصرف کود باکتري و با تلقیح عدم(ریزوبیوم و هیومیک، باکتري ریزوبیوم و نانوکالت روي و هیومیک، شاهد 

ها به جز تعداد دانه در غالف در بقیه موارد نتایج نشان داد که کود. اجزاي عملکرد اندازه گیري شد برداشت صفاتی مانند عملکرد و
 تعداد غالف در بوته وبیشترین و مقایسه میانگین صورت گرفته نشان داد که  .داشتند درصد 5در سطح احتمال  اثر معنی داري

تعداد غالف در بوته  در این آزمایش .از تیمار شاهد بدست آمد هان آناز باکتري ریزوبیوم و کمتری سطح در واحد عملکرد دانه
  .مهمترین جز عملکردي بود

  
  باکتري ریزوبین سوپرپالس، هیومیک، نانوکالت روي، لوبیا چیتی :کلید واژه

  
  همقدم

ژیک است که عالوه بر کاهش هایی با منشا آلی و بیولوهاي مدیریتی براي حفظ کیفیت خاك استفاده از کودیکی از بهترین شیوه 
هایی مانند افزایش تولید پروتیین گیاهی حاصلخیزي خاك و مقدار ازت باقیمانده در خاك را هاي زیرزمینی مزیتآلودگی آب

هاي شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددي از جمله انواع در چند دهه گذشته به دلیل مصرف کود). 1(بدنبال خواهد داشت 
در این راستا سیاست کشاورزي . و خاك و مشکالتی در خصوص سالمتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد هاي آبآلودگی

پایدار و توسعه پایدار کشاورزي متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیش تر از موجودات زنده خاك در جهت تأمین نیازهاي 
  ).2(هاي شیمیایی در بین کشاورزان رواج دهند آلی را به جاي کودهاي غذایی گیاه کمک بگیرند و فرهنگ استفاده از کود

  
  و روش مواد

هاي بیولوژیک و نانو بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتی، به صورت فاکتوریل این آزمایش مزرعه اي، به منظور بررسی تاثیر کود
ها شامل کاربرد نانو فاکتور. شگین شهر انجام گرفتدر شهرستان م 1392هاي کامل تصادفی در سال در  قالب طرح پایه بلوك

آماده سازي زمین شامل . بود) استفاده و عدم استفاده ( کالت روي، کود هیومیک و باکتري ریزوبیوم هر کدام در در دو سطح 
-فاصله. ت می شدمتر بوده و شامل پنج ردیف کاش 5/2ها ها سه متر و عرض آنطول کرت. شخم پاییزه و  شخم سطحی بهاره بود
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بوته در متر مربع در نظر گرفته  30سانتی متر و در مجموع   8ها در روي ردیف سانتی متر و فاصله بین بوته 50ي بین ردیفی 
باکتري ریزوبین سوپرپالس موقع کاشت از شرکت فناوري زیستی مهر آسیا تهیه به صورت بذر مال مورد استفاده قرار  مایه. شد

که ابتدا بذر را بر روي ورقه نایلونی پهن کرده و  سپس به کمک صمغ عربی حل شده در آب مایه باکتري بر  بدین صورت. گرفت
کود اسید هیومیک . هوا کشته نشود سانتی متري کشت گردید تا باکتري ها در مجاورت 6روي بذر منتقل شد و بالفاصله در عمق 

 20گرم کود داخل  200با توجه به دستورالعمل موجود با حل کردن (برگی ي چهار و در مرحله تهیه از شرکت آرمان سبز آدینه
در یک ) لیتر آب 20گرم از این کود در داخل  50با حل کردن (و نانوکالت روي از شرکت حکیمه گستر قزوین تهیه ) لیتر آب

و از وسط دو خط میانی به مساحت برداشت به صورت دستی  پس از رسیدگی، .مرحله و نزدیک به گلدهی مورد استفاده قرار گرفت
همچنین از . ها صورت گرفت و دانه هاي هر کرت به صورت جداگانه در در مجاورت هوا خشک شدیک متر مربع و با حذف حاشیه

-و داده. بوته به طور تصادفی انتخاب کرده و تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه محاسبه گردید 10هر کرت 
  .ي دانکن انجام شدها با آزمون چند دامنهتجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین  SAS هاي بدست آمده با نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

× هیومیک × باکتري (تیمار  ،هاي  مورد استفادهنشان داد که در بین کود) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس : تعداد غالف در هر بوته
مقایسه میانگین صورت گرفته به روش . درصد داشت 5ر معنی داري بر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال اث )نانوکالت روي

غالف  667/18دانکن نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته مربوط به باکتري ریزوبین سوپر پالس به طور میانگین به تعداد  
اسید هیومیک نیز از لحاظ تعداد غالف در بوته اختالف زیادي با . باشدمی 333/10در بوته و کمترین آن مربوط به شاهد به تعداد

هاي مختلف باکتري از طاهر خانی و همکاران در یافتند که تلقیح لوبیا با سویه). 1شکل(باکتري نداشته و در یک سطح قرار دارند 
غالف در بوته مربوط به باکتري ریزوبین سوپرپالس  و  نظر تعداد نیام در بوته اختالف معنی داري با هم داشته و بیشترین تعداد

باشد ي گلدهی میاز آنجا که روي یک عنصر مهم در مرحله .)3( باشدمی) بدون تلقیح با باکتري(کمترین آن مربوط به تیمار شاهد 
-و فراهم بودن روي و سایر عناصر معدنی میي ریزوسفر قابلیت جذب روي را به مراتب افزایش داده ها در منطقهنانوکالت روي با تثبیت کالت

تواند با آزاد ها و تعداد نیام در بوته شود عالوه بر این اسید هیومیک موقع تجزیه در خاك میتواند باعث افزایش تعداد گل، افزایش باوري گل
هن، روي، منگنز، کلسیم و منیزیم خاك شده و حاللیت بیش تر عناصر غذایی گیاه مانند فسفر، آ  pHبه خاك موجب کاهش   CO2کردن 

  .شوددر خاك 

  
  لوبیا چیتی بر تعداد غالف در بوته و نانو بیولوژیکهاي مقایسه میانگین تاثیر کود -1

 لوبیا چیتیبر روي تعداد دانه در غالف  هاي مورد استفادهنشان داد که کود) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس : تعداد دانه در غالف
  .نداشت اثر معنی داري %  5در سطح احتمال 
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  وزن هزار دانه
ي لوبیا، در هاي مورد استفاده بر وزن هزاردانهي کودبقیه نانوکالت روينشان داد که به جز کود ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

یش ترین وزن هزاردانه از تیمار  و مقایسه میانگین صورت گرفته نشان داد که ب. داري داشتنددرصد اثر معنی 5سطح احتمال 
هرچه شرایط . گرم بدست آمد 70/458گرم و کم ترین آن مربوط به شاهد به مقدار  40/562به میزان  ) باکتري× اسیدهومیک (

در جذب  توانده میهاي به کار رفته عالوه بر تغذیکود. هایی بزرگتر خواهد شداي گیاه مناسب باشد این عامل باعث تولید دانهتغذیه
هاي ضعیف در به دلیل وجود اسیدتواند وبیوم با تامین نیتروژن و هیومیک میباکتري ریز. سایر عناصر غذایی نیز به گیاه کمک کند

فراهمی مقادیر مناسب عناصر  .شودمیو افزایش وزن هزار دانه افزایش جذب توسط گیاه  بافري،pH ایجاد  موجب ساختار خود
ها شده، در نتیجه گسترش اندام هوایی و ژن و روي براي گیاهان از جمله لوبیا سبب بهبود وضعیت رویشی آنغذایی به ویژه نیترو

تواند در افزایش وزن رسند خواهد شد که میهاي زایشی میها سبب تولید مواد فتوسنتزي بیشتر که به مصرف اندامي برگتوسعه
  ).2004گهوش و همکاران، ( هزار دانه لوبیا دخیل باشد 

  
  بر وزن هزار دانه لوبیا هاي بیولوژیک و نانو کود مقایسه میانگین تاثیر کود -2شکل

  عملکرد دانه در واحد سطح
درصد اثر  5هاي استفاده شده، بر عملکرد دانه در واحد سطح در سطح احتمال نشان داد که کود) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

کیلو گرم در  1404گین نشان داد که بیش ترین عملکرد مربوط به باکتري ریزوبیوم به میزان مقایسه میان و. داري داشتمعنی
× هاي هومیک، باکتري باشد البته تیمارکیلو گرم در هکتار می 1023هکتار و کم ترین عملکرد دانه مربوط به شاهد به میزان 

دهد که فراهم نتایج نشان می ). 3شکل( سطح قرار داشتند نانوکالت روي با  اختالف کم تر در یک× هومیک × هومیک، باکتري 
باشد توانسته است ي لوبیا میي ویژههاي تثبیت کنندهبودن نیتروژن در شرایط تلقیح با ریزوبین سوپر پالس که حاوي باکتري

ادند که تغییر عملکرد در لوبیا به ردن و هریدج با تحقیقات خود نشان د. ها تامین نماییدشرایط مطلوب تري را نسبت به سایر تیمار
هاي مختلف باکتري احتمال قوي مربوط به اختالف در میزان توان تثبیت نیتروژن و فراهم شدن نیتروژن براي گیاه توسط سویه

م بدون تلقیح هاي مختلف باکتري دریافتند که ارقام تلقیح شده با باکتري نسبت به ارقابا تلقیح ارقام مختلف لوبیا با سویه. باشدمی
هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه موجود در مایه تلقیح بیولوژیک اثر مثبت و معنی داري بر عملکرد و جذب باکتري.  برتري داشت

هاي هوایی ي خشک اندامعناصر غذایی در لوبیا داشتند  که به موجب آن باعث افزایش جذب پتاسیم و فسفر در هر کیلوگرم ماده
  . )4(لوبیا شده است  ي خشک بذرو ماده
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  بر عملکرد دانه در واحد سطح و نانو  هاي بیولوژیککود مقایسه میانگین تاثیر کود -3شکل

  
  

 بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتیو نانو  بیولوژیک تجزیه واریانس تأثیر کود - 1جدول 
 میانگین مربعات

درجه  منبع تغییرات
 آزادي

تعداد غالف 
هدر بوت  

تعداد دانه 
 در  غالف

کیلوگرم در (عملکرد وزن هزار دانه
)هکتار  

 
 تکرار

 باکتري
 اسیدهومیک
 نانوکالت روي

هومیک×نانوکالت روي  
نانوکالت روي×باکتري  

هومیک×باکتري  
باکتري× نانوکالت روي×هومیک  

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

791/16  * 
*24  

*666/42  
22/14  * 

6* 
24* 

16/48 * 
5/121 * 

541/1  * 

166/0 ns 
/0  001ns 
500/1 ns 
166/0 ns 
166/0  ns 
166/0 ns 
666/0 ns 

946/1690 * 
735/5274 * 
666/7632 * 

415/257 ns 

881/2700 * 
166/1768 * 
681/3252 * 
826/2662 * 

541/4360  * 

041/29150 * 

041/72710 * 
041/57135 * 
041/28635 * 

041/5017 * 
041/14065 * 

041/119427 * 
744/4 14 خطاي آزمایشی  916/2  163/334  5417/589  

(%)ضریب تغییرات    44/14       4/5  7/6  
ns  دار در سطح احتمال پنج درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی* و.  

  
  نتیجه گیري کلی
هاي به کار برده شده  بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتی تاثیر معنی داري داشته و باعث افزایش عملکرد  به طور کلی کود

که این بدست آمد باکتري ریزوبیوم بیشترین عملکرد در واحد سطح از  هاي به کار رفتهدر بین کود .واحد سطح شدنددانه در 
 .شودافزایش عملکرد بیشتر به افزایش تعداد غالف در بوته مربوط می
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