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  چکیده
لوبیا چیتی، آزمایشی در سال هاي عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپنانو کود بیولوژیک بر کود نیتروژن و  براي بررسی اثر مقادیر مختلف    

کشاورزي علوم دانشکده پژوهشی مزرعه تکرار در با سه هاي کامل تصادفی بلوكدر قالب طرح هاي خرد شده به صورت کرت 91- 92زراعی 
نانو کود مقدار و یک  )از منبع اورهنیتروژن خالص  کیلو گرم در هکتار150 و 100، 50صفر،(نیتروژن مقدار  چهار. دانشگاه گیالن اجرا شد

آزمایش  در این .در نظر گرفته شدندهاي فرعی در کرت )COS-16صدري، تالش، ( لوبیا چیتیژنوتیپ هاي اصلی و سه بیولوژیک در کرت
 نتایج تجزیه واریانس .گیري شداندازه عملکرد دانه و پروتئین دانه ،بوته در دانه غالف، تعداد در دانه تعداد، بوته در غالف تعدادصفاتی نظیر 

- اوت معنیبین تیمارهاي کود شیمیایی و نانو کود بیولوژیک تفنشان داد که غالف در بوته تعداد هاي هاي مستقل دادهو مقایسه میانگین
هاي مقایسه .بودرقم صدري مربوط به و کمترین آن  COS-16غالف در بوته متعلق به رقم تالش و الین بیشترین تعداد . ردداري وجود ندا

. وجود نداشته استنانو کود بیولوژیک هاي تعداد دانه در غالف نشان داد که از نظر این ویژگی، تفاوتی بین کودهاي شیمیایی و مستقل داده
تیمار د که شان دانتایج ن .داشتتالش داري با رقم بود که تفاوت معنی COS-16و الین تعداد دانه در غالف متعلق به رقم صدري بیشترین 

 150نشان داد که عملکرد دانه در تیمار  هامقایسه میانگینبا این حال، . دار خود قرار داده است، عملکرد دانه را تحت تاثیر معنیکود
دار نداشتند که نشان می دهد می توان نانوکود بیولوژیک را تفاوت معنینانو کود بیولوژیک با عملکرد در تیمار رم در هکتار نیتروژن کیلوگ

  . در این آزمایش تفاوتی عملکردي بین ژنوتیپ ها دیده نشد. دار کردبدون تاثیر منفی بر عملکرد دانه جایگزین کود شیمیایی نیتروژن
 

  دانه عملکرد-نانو کود بیولوژیک-نیتروژن - لوبیا چیتی :واژه کلیدي
  

  مقدمه
 خانواده زراعی گیاهان مهمترین از یکی درصد پروتئین در دانه، بیشترین سطح زیر کشت و باالترین ارزش اقتصادي، 20-25لوبیا با      

نیتروژن عنصر اصلی . گیاهان زراعی می شودترین عناصر غذایی است که کمبود آن سبب کاهش تولید نیتروژن یکی از مهم. است حبوبات
هاي ایران خاك .)8( ها استو پروتئین) NAD(، نیکوتین آمید دي نوکلئوتید ATPهاي هاي نوکلئیک ، مولکولدر ساختار و ترکیب اسید

اران هم به دلیل حاللیت زیاد در خاك هاي مناطق پرب. آلی و نیتروژن کمی دارند مواد خشک، نیمه و خشک منطقه در به دلیل قرار داشتن
نیتروژن در گیاه،  بنابراین، براي جلوگیري ازکمبود. نیتروژن در آب و هدرروي زیاد آن، نشانه هاي کمبود نیتروژن در گیاه مشاهده می شود

 . پذیر استتروژن دار امکانکه این کار با افزودن کودهاي شیمیایی و آلی نی )4( دارضروري استآلی نیتروژن استفاده از کودهاي شیمیایی و
این کودها . تامین می کنندهوا از نیتروژن موجود در ) درصد نیاز گیاه 80تا سقف (نانو کودهاي بیولوژیک نیتروژن مورد نیاز گیاه را 

تا  10بین ي هاي خاکز، خشکی، شوري و آفات و بیماريافزایش تحمل به سرماحاصلخیزي خاك، گیاهان زراعی را از راه بهبود عملکرد 
   .افزایش داده و سبب بهبود کیفی محصوالت زراعی هم شده انددرصد  40

نانوکودها قادر به رهاسازي عناصر غذایی خود به صورت آهسته و متناسب با نیاز گیاه هستند و به دلیل اینکه زمان و سرعت رهاسازي 
جذب بیشترین مقدار مواد غذایی بوده و در نتیجه عملکرد محصول نیز  شود، لذا گیاه قادر به عناصر با نیازهاي غذایی گیاه منطبق می

 . )5( ي تأثیر کود را افزایش می دهند ي آزادسازي آرام و تدریجی عناصرغذایی، دوره یابد و به عبارت دیگر نانوکودها به واسطه افزایش می
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منفی  اثرات رسیدن حداقل به خاك، سمیت کاهش ر غذایی،عناص مصرفی کارایی افزایش به منجر نانوکودهاي بیولوژیک هم از استفاده

ترکیبی از  نانوکود بیولوژیکی استفاده شده در آزمایش، ).5(شده است  کاربرد کود دفعات تعداد کاهش و کود حد از  بیش مصرف از ناشی
یت بیولوژیکی ازت به روش همزیست مهمترین بخش میکروارگانیسم هاي ریزوبیوم است که با تثب باشد که مینوع میکروارگانیسم  سه

هاي  هاي ریزوبیوم، باکتري عالوه بر باکتري. ثر و تثبیت بیولوژیکی ازت افزایش می دهدؤهاي م قابلیت گیاه لوبیا را در تشکیل گره
 .فعال هستند تجزیه باقیمانده سموم فسفره و تبدیل آنها به فسفر قابل جذب هستند جهت OPH سودوموناس و باسیلوس که حاوي آنزیم
عالوه  .کنندگی فسفر از ترکیبات آلی و معدنی را دارند قرار داده شده است هاي مفید که قابلیت حل همچنین در ترکیب این کود از باکتري

ه کمک ها و همچنین انتقال این مواد ب بر میکروارگانیسم هاي فوق با کمک فناوري نانو، نانو ذرات آهن و روي جهت تقویت فعالیت باکتري
  )1( ها به داخل گیاه و در نهایت تقویت گیاه نیز استفاده شده است باکتري

طی آزمایشی روي لوبیا قرمز به این نتیجه رسیدند که با افزایش  )3(محمدزاده و همکاران طی آزمایشی روي باقال و ) 2( گالبی و همکاران
) 6( و همکاران طور معنی داري افزایش یافته است عبدزادهدر بوته بهمصرف کود نیتروژن، عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد غالف 

در گیاه لوبیا گزارش کردند که کود نیتروژن اثر مثبت و معنی داري بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته 
لزوم تامین نیتروژن ، و با توجه به کشت لوبیا در تناوب با برنجن و با توجه به اثرات مثبت تناوب در کشاورزي استان گیال .داشته است

و نانوکود بیولوژیک بر عملکرد و اجزاي شیمیایی ، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو نوع کود گیاهان از منابع زیستی و شیمیایی، 
  .عملکرد سه ژنوتیپ لوبیا چیتی طراحی و اجرا شد

  
  هامواد و روش

هاي کامل هاي خرد شده در قالب طرح بلوكبه صورت کرتو در مزرعه پژوهشی دانشگاه گیالن  1392در تیر ماه سال این آزمایش 
کرت و یک نانو کود بیولوژیک در ) کیلوگرم در هکتار 150و100-50(مقدار نیتروژن خالص از منبع اوره  سه .تصادفی در سه تکرار اجرا شد

عدم استفاده از کود به عنوان . در کرت هاي فرعی در نظر گرفته شدند )COS 16صدري، تالش و ( لوبیا چیتیژنوتیپ و سه هاي اصلی 
کرت آزمایشی شامل  هر. همچنین، نانو کود بیولوژیک از شرکت بیوزر، واقع در استان مرکزي، خمین خریداري شد .شاهد در نظر گرفته شد

زمان با کشت، به نیتروژن در سه مرحله، هم. سانتی متر بود 17سانتی متر و فاصله روي ردیف  50چهار خط کاشت با فاصله بین ردیف 
از سطحی برابر با یک بوته هاي رسیده برداشت  .ها داده شددهی بصورت نواري به کرتصورت سرك در مرحله شش برگی و در مرحله ساقه

تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف پس از برداشت  .و در اواخر شهریور انجام شد با رعایت اثرات حاشیه اي صورت دستیه تر مربع بم
مقایسه . تجزیه شدند 2/9نسخه  SASنرم افزار ي به دست آمده با رویه هاي هاداده. گیري شداندازه پروتئین دانه آنهابوته، عملکرد دانه و و 

  .انجام شدExcel 2010 رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار با همین برنامه و ها میانگین
  

  نتایج و بحث
.  دار بودمعنیبسیار غالف در بوته تعداد بر صفت  وع کودو ن ژنوتیپ ات سادهنشان داد که اثر) 1جدول (داده ها نتایج تجزیه واریانس 

رد که نشان می داري وجود نداکه بین تیمارهاي کود شیمیایی و نانو کود بیولوژیک تفاوت معنی نشان داد هاي مستقل مقایسه میانگین
. دار نبوددر مورد این ویژگی برهمکنش نوع کود و ژنوتیپ معنی. دهد می توان به جاي کودهاي شیمیایی از نانوکود بیولوژیک استفاده کرد

و کمترین  COS 16غالف در بوته متعلق به رقم تالش و الین نشان داد که بیشترین تعداد ژنوتیپ ها مقایسه میانگین تعداد غالف در بوته 
در مطالعه بر روي لوبیا، افزایش عملکرد دانه ناشی از افزایش مصرف نیتروژن را ) Chuan Lee et al)7. بودرقم صدري مربوط به آن 

   .بواسطه افزایش تعداد غالف در بوته معرفی کردند
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  اجزاي عملکرد سه رقم لوبیا چیتی تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن عملکرد و تجزیه واریانس مربوط به -1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
  مربعات نمیانگی

غالف در تعداد 
  بوته

تعداد دانه در   تعداد دانه در غالف
  بوته

  پروتئین دانه  دانه عملکرد

  48/3  26/0  01/0  007/0  004/0  2  بلوك
  86/22*  87/0*  02/0**   030/0*  003/0**   4  ودنوع ک

  97/5  12/0  01/0  009/0  003/0  8  1خطاي 
  28/9*  03/0  01/0*   067/0*   012/0**   2  ژنوتیپ

  0004/0  8   وع کودن*ژنوتیپ
  

003/0  
  

005/0  
  

04/0  
  

11/4  
  41/3  07/0  003/0  01/0  0005/0  20  2خطاي 
Cv _____  20/3  51/7  12/4  95/7  14/10  

 
در . ولی برهمکنش آنها معنی دار نبود) 1جدول (قرار گرفت  نوع کودژنوتیپ و دار معنیتحت تاثیر هم تعداد دانه در غالف  ،آزمایشاین  در

تعداد بیشترین . وجود نداشته استنانو کود بیولوژیک مورد این ویژگی، مقایسه هاي مستقل نشان داد که تفاوتی بین کودهاي شیمیایی و 
  .داشتندتالش بود که تفاوت معنی داري با رقم  COS-16و الین الف متعلق به رقم صدري دانه در غ

در مورد این ویژگی مقایسه  .)1دول ج(اند  داشته بوته در دانه بر تعداد داريمعنی و ژنوتیپ تأثیر نوع کودکه  داد نشان بررسی این نتایج
در تیمار نانو کود  تعداد دانه در بوتهبیشترین . دار داشته استا نانو تفاوت معنیکود نیتروژن ب میانگین هاي مستقل نشان داد که تاثیر

ترتیب بیشترین به رقم صدريو COS-16 الین همچنین،  . کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد 100تیمار و کمترین آن در بیولوژیک 
  .تعداد دانه در بوته را داشتندو کمترین  

. دار خود قرار داده است نوع کود، عملکرد دانه را تحت تاثیر معنینشان داد که ) 1جدول (داده هاي عملکرد دانه  نتایج تجزیه واریانس
مقایسه با این حال، . داري وجود داردها نشان داد که بین تیمارهاي کود شیمیایی و نانو کود بیولوژیک تفاوت معنیمقایسه میانگین

دار تفاوت معنینانو کود بیولوژیک با عملکرد در تیمار کیلوگرم در هکتار نیتروژن  150دانه در تیمار  نشان داد که عملکرد هامیانگین
توان نانوکود بیولوژیک را بدون تاثیر منفی بر عملکرد دانه جایگزین استفاده از کود شیمیایی دهد که میاین یافته نشان می .اندنداشته

  .اوتی عملکردي بین ژنوتیپ ها دیده نشددر این آزمایش تف. نیتروژن دار کرد
بین تیمارهاي کود شیمیایی و و  )1جدول (دار بود و ژنوتیپ بر میزان پروتئین دانه معنینوع کود با توجه به جدول تجزیه واریانس تاثیر 

و  150ترتیب در تیمار به وتئین دانهپربیشترین و کمترین ها نشان داد که مقایسه میانگین. داري دیده نشدنانو کود بیولوژیک تفاوت معنی
  .داري نداشتندهاي مختلف از نظر میزان پروتئین دانه با هم تفاوت معنیژنوتیپ. بودندنیتروژن کیلوگرم در هکتار  0
  

  :گیري کلی نتیجه
خالص سبب برتري بیشتر وژن کیلوگرم در هکتار نیتر 150تیمار اگر چه در مجموع با مقایسه تیمارهاي مورد استفاده مشاهده شد که 

داري بین آن و کاربرد نانو کود بیولوژیک دیده نشد که نشان می در مقایسه با سایر تیمارهاي نیتروژن شده است ولی تفاوت معنیصفات 
 .دهد این کود می تواند جایگزین مناسبی براي کود شیمیایی باشد
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