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  (Pisum sativum.L) فرنگینخود نانو بر رشد و عملکرد تاثیر کودهای بیولوژیک و
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  چکیده

آزمایش فاکتوریل در قالب طررح  تاثیر کودهای بیولوژیک و نانو بر رشد و عملکرد نخود فرنگی یکمنظور بررسی به 

ی ه اجرررا درآمردف فاکتورهرابر 1331گرمی در سال  شهرت تولید بذر در شرک بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه

 2و  1مولیبدین در سه سرطح صرفر، کود نانو در هزار و  4و  2آزمایش شامل دو نوع کود نانو شامل بور در سه سطح صفر، 

و گیاهرا  شراهد  بودند( P24-P25-P32)های مختلف باکتری سودوموناس با عناوینپاشی سه نوع سویهدر هزار و محلول

، هفته بعرد از کاشرت اعمرال شردند و صرفات ارتفراع بوتره 6نیز با آب مقطر محلول پاشی شدندف تمامی تیمارها در فاصله 

گیری شردندف ، دانه در غالف اندازه، وز  خشک ریشه، وز  خشک بخش هوایی، عملکرد بوتهوز  هزار دانه ،انشعابات جانبی

دار برود و اثرر معنیدرصد  1های محرک رشد در صفات مورد مطالعه در سطح اثر کودهای نانو و باکترینتایج نشا  داد که 

داری با یکردیگر نشرا  دادنردف مطرابق برا درصد اختالف معنی 1وز  هزار دانه در سطح تیمارها تنها در صفات وز  متقابل 

در هرزار و  2گرم( در تیمرار کرود نرانو برور  14/34به میزا ) مقایسه میانگین ها، باالترین عملکرد بوته در گیاه نخودفرنگی

تیمرارکود نرانو در بررسی تکی تیمارها، دانه نیز گرم( تعلق گرفتف در مورد صفت هزار 43/22کمترین عملکرد نیز به شاهد)

رم( را بدست آوردند گ 44/264و  14/334در هزار و تیمار شاهد به ترتیب  بیشترین و کمترین وز  هزار دانه ) 1مولیبدین 

 دار شردندفمعنریکودهای نانو در سطح احتمال یک درصد روی وز  هرزار دانره × همچنین اثر متقابل باکتری سودوموناس 

گررم(  11/312در هرزار بیشرترین وز  ) 1سرودوموناس همرراه کرود نرانو مولیبردین  P25بطوری که ترکیب تیمار سویه 

میدهد که برای داشتن عملکرد باال با وز  هزاردانه بیشتر ترکیرب تیمارهرای کرود  نتیجه کلی آزمایش نشا  رابدست آوردف

 باشدفسودوموناس بهترین گزینه می P25در هزار و سویه  1هزار، کود نانو مولیبدین  2نانو بور 

 

 های زیستی،، کود های رشدی گیاهشاخص ، ای محرک رشده: باکتریواژگان کلیدی
 

 

 

  مقدمه. 1

، گیردمی قرار استفاده مورد مهم پروتئینی سبزی یک به عنوا  Pisum sativum Lعلمی  نام با گیفرننخود

این ماده غذایی  .باشدمی فیبر غذاییو  منیزیمو همچنین  ,B9, B1, C, kهای نخودفرنگی منبع بسیار خوبی از ویتامین

افراد  سالمت قلب و عروقموجود در نخودفرنگی برای ارتقای  B6 ویتامینو  فولیک اسید .باشدمی K سرشار از ویتامین

-ها کمک می سرطا ، به پیشگیری از بروز C هایی مانند ویتامینآنتی اکسیدا فرنگی از غنی بود  نخود .بسیار نافع است

  کندف
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باعث های شیمیایی هنهاداز  رویهاده بیاستفچو  هدف کشاورزی پایدار کاهش یا حذف کود شیمیایی است 

به اندازه کم شوند و در طبیعت به آسانی تجزیه نمی مواددر چرخه زیست موجودات و طبیعت شده است، این ها نابهنجاری

از جمله تخریب  کودهااین معایب ف [1]شوندمیو سپس در بد  انسا  ذخیره در خاک و آب و محصوالت کشاورزی یا زیاد 

که امروزه استفاده از  هو هزینه باالی تولید آنها باعث شدساختما  خاک زراعی، تولید اکوسیستم ناپایدار، تجمع خاک 

ی، قارچ، جلبک یا دیگر موجودات خاکزی مورد توجه جدی قرار گیردکه مکانیسم عمل کودهای بیولوژیک با منشاء باکتر

کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت درف [4]دهدآنها قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه در خاک را افزایش می

تواند اثرات  از این نوع کود می استفاده ف[1]ستاصلخیزی پایدار خاک برخوردار اویژه ای در افزایش باروری و حفظ ح

های زیست را داده و آلودگیدر خاک مدت  توا  تولید بلندافزایش مطلوبی بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک، 

های مفید خاک است که به صورت نگهدارنده میکروارگانیسم در حقیقت کود بیولوژیک، ماده .دهندمحیطی را کاهش می

قابل دسترس به که طی فرآیند بیولوژیکی عناصر غذایی اصلی را از فرم غیر محیط کشت تولید شده است متراکم در یک

گردند که یک نمونه از آنها زنی بهتر بذر میای و جوانهکنند و منجر به توسعه سیستم ریشهفرم قابل دسترس تبدیل می

پتانسیل قابل توجهی  هاست کهاس یکی از این باکتریسودومونباکتری  ف [6]هست (PGPR)های محرک رشد گیاه باکتری

های محیطی های آ  به تنشای و مقاوم بود  برخی گونهدر بهبود کارایی جذب فسفر به علت وسعت انتشار، تنوع گونه

-تولید شدهکودهایی که با فناوری نانو در این بین ف [4]سب از جایگاه خوبی برخوردار باشدتوانسته به عنوا  کود زیستی منا

شود و به همین دلیل جایگزین کمی و کیفی و سالمت محصوالت مییش در کشاورزی باعث کاهش هزینه ها و افزا اند

قادرند تا عناصر کالته شده را به تدریج و در کودهای کالته نانو  فمقرو  به صرفه استشیمیایی  کرد  آنها به جای کودهای

کودهای کالته  د تا بدین وسیله در زما  رشد ، گیاه با کمبود این مواد مواجه نشودمدت طوالنی در اختیار گیاه قرار دهن

ی ایاز اسیدی تا قلی PH به گونه ای که نوسانات دامنه ، دنشوموجب پایداری مواد در خاک و از بین نرفتن سریع آنها می

به شکل نانو باعث کاهش اثرات منفی تنش شوری بر  بویژهه تواند بر آنها تاثیر منفی داشته باشندف کاربرد کود کالتباال نمی

تحقیقات نشا  داده که کاربرد عناصر به فرم نانو حتی در ف [2]زایش معنی دار آنها نسبت شاهد شدشاخص های رشد و اف

 ف[3]گذاردهای رشد میهای باال اثر مثبتی بر عملکرد شاخصغلظت

 

 

 هامواد و روش. 2

نخودفرنگی رقم اثیر کودهای نانو و بیولوژیک بر رشد و عملکرد گیاه نخودفرنگی این تحقیق با هدف بررسی ت 

Rondo  کاملاجرا شدف آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح  1331در شرکت تولید بذر در شهرستا  گرمی در سال 

و  %11با قوه نامیه  «گل آذین » تهیه شده از شرکت تکرار  انجام شدف بذور مورد استفاده در این تحقیق، بذور  3تصادفی با 

بودند در  Pseudomonasهای مختلف باکتری که در این تحقیق سویههای محرک رشد گیاهی بودف باکتری %31خلوص 

ف ندتهیه شد «خضراء»کودهای نانو بور و مولیبدین از شرکت  وآزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی محقق اردبیلی تهیه 

 2و  1در هزار و کود نانو مولیبد  در سه سطح صفر،  4و  2صفر، در سه سطح کودهای نانو بور شامل فاکتورهای آزمایش 

بودندف طی عملیات ( (P24-P25-P32با عناوین  ی محرک رشد شامل سودوموناسباکترهای مختلف و سویهدر هزار 

آوری های هرز از سطح مزرعه جمعو علفو تمام بقایای گیاهی زنی ابتدا مزرعه توسط گاوآهن سه خیش شخماجرایی، 

 62بندی شدند  هر کرت شامل چهار ردیف به فاصله شروع به کرتمزرعه تسطیح و  سپس با استفاده از لولر سطح شدند

بذور مورد استفاده توسط قارچ کش تیرام  قرار گرفتندسانتی متر  32سانتی متر از هم و ده بوته روی هر ردیف به فاصله 

برگی تنک  2-4کاری استفاده شد و در مرحله زنی از روش کپهبه منظور کاهش ریسک در تعداد بذور جوانه و ضد عفونی

  دانه، وزوز  هزار، جانبی، عملکرد بوته عابات شان، تعداد بوتهاز رشد کامل گیاه صفاتی همچو  ارتفاع  پسصورت گرفت 

گیری و سپس با قرار داد  آنها در یشه و اندام هوایی گیاها  اندازهف وز  تر رندگیری شداندازهریشه و خشک اندام هوایی 

گیری و ثبت شدف ک آنها با ترازوی دیجیتال اندازهدرجه سیلسیوس وز  خش 42ساعت در دمای  41داخل آو  به مدت 
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اده از نرم های حاصل با استفداده شدف محاسبه همراه غالف برگ و ین وز  خشک کل، مجموع وز  خشک ساقهیبرای تع

ای دانکن در ها به روش آزمو  چند دامنهبندی میانگینمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و گروه SASآماری  افزار

 انجام گرفتف درصد 1و  درصد 1سطح احتمال 

 

 

 نتایج و بحث. 3

 ارتفاع بوته

هرر دو  کودهای نرانوباکتری محرک رشد و صفت ارتفاع بوته اثر در ها، براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

 (ف1 )جردولدار بود ، با این حال اثرمتقابل این دو فاکتور از نظر آماری غیرمعنینددار بود در سطح احتمال یک درصد معنی

 P25باکتری سودوموناس نوع متر( از تیمار  سانتی 14/31مقایسه میانگین صورت گرفته نشا  داد که باالترین ارتفاع بوته )

نیز کمترین  تیمار شاهدمعنی دار نداشتف اختالف  در هزار1کود نانو مولیبدین به دست آمد، اگرچه از لحاظ آماری با تیمار 

 سانتی متر( را موجب شدف  16/32میزا  این صفت )
 های رشد و عملکرد نخود فرنگیر شاخصهای محرک رشد گیاهی بتجزیه واریانس تاثیر باکتری -1جدول

 
 داری استدرصد و عدم تفاوت معنی 1درصد،  1دار بود  در سطح احتمال به ترتیب معنی ns*، ** و 

 

 تعداد انشعابات جانبی

ها و نانو داری در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر هر دو عامل باکتریصفت تعداد انشعابات جانبی به طور معنی

(ف براسراس مقایسره میرانگین صرورت 1دار نشد))جدولها از لحاظ آماری روی این صفت معنیت، اما اثرمتقابل آ قرار گرف

بود که از لحاظ آماری با تیمار کود نانو  P25عدد( متعلق به تیمار باکتری نوع  24/1گرفته بیشترین تعداد انشعابات جانبی)

عدد( از تیمار شاهد به دسرت آمردف در ایرن  14/6و کمترین میزا  آ )مولیبدین در هر دو سطح اختالف معنی دار نداشت 

( 32/6و 42/4و 24/1دارای انشرعابات جرانبی) P25>P32>P24های باکتری به ترتیرب دار بین سویهصفت اختالف معنی

   (ف2مشاهده شد)جدول
 

 
 

 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 ارتفاع  
 بوته

 انشعابات
 جانبی

 وزن

 هزار دانه

 عملکرد 

 خشکبذر 

دانه در 
 غالف

 وزن خشک

 ریشه

 وزن خشک

 اندام هوایی

 ns 47/3 ns 00/7 *10/22  01/22* 70/0707** 99/3** 30/9 ** 2 تکرار

 ns  09/3 ns 22/7 **10/91 99/070** 07/0027** 77/4** 47/370** 0 باکتری محرک رشد

 01/020** 00/2** 73/9** 29/172** 07/00022** 49/3** 49/03** 7 کودهای نانو

کود نانو× باکتری   37 ns 37/3 ns 39/3 **99/021 ns 21/1 ns  27/3 ns 01/7 ns  12/02 

 12/0 07/7 39/3 11/1 10/017 33/3 03/3 73 اشتباه آزمایشی

02/0  ضریب تغییرات  79/7  01/0 10/0 93/7  70/0 20/0 
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 های رشد و عملکرد نخود فرنگینانو بر شاخصهای محرک رشد گیاهی و کودهایمقایسه میانگین تاثیر باکتری  -2جدول

 

 درصد را نشان می دهد.5سطح احتمال  حروف مشترک در هر ستون عدم تفاوت معنی دار در

 

 عملکرد بوته

داری در سطح احتمال پنج درصد تحت تاثیر ها، صفت عملکرد بوته به طور معنیبراساس نتایج تجزیه واریانس داده

دار براکتری آنهرا روی ایرن صرفت غیرمعنریتیمارهای باکتری سودوموناس و کودهرای نرانو قررار گرفرت، امرا اثرر متقابرل 

گرم( در تیمرار کرود  14/34)کرد بوته در گیاه نخودفرنگی به میزا  ها، باالترین عملا مقایسه میانگین(ف مطابق ب1)جدولبود

، بردو   P25در هزار و سرویه سرودوموناس  1در هزار به دست آمد، در حالی که با تیمارهای کود نانو مولیبدین  2نانو بور 

گرم(  43/22)رین عملکرددار در یک گروه آماری قرار داشتندف همچنین در بین ترکیبات مختلف تیماری، کمتاختالف معنی

و  P24و  P32هرای سرودوموناس برین تعلق گرفتف  نتایج بدست آمده حاکی از آ  اسرت کره در برین سرویه نیز به شاهد

داری مشرراهده مولیبرردین نیررز اخررتالف معنرری نررانو 2و  1در هررزار نررانو بررور و سررطوح  4و  2همچنررین در بررین سررطوح 

 (ف2)جدولنشد

 
 

 تعداد دانه در غالف

د دانه در غالف به طور معنی داری در سطح احتمال یک درصد تنها تحت تاثیر عامل کودهای نانو  قرار گرفت، تعدا

(ف براسراس 1باکتری و تیمار باکتری محرک رشد از لحاظ آماری روی این صفت معنی دار نشدند )جدول× اما اثرمتقابل نانو 

عدد( متعلق به تیمار کرود نرانو  41/1یشترین تعداد دانه در غالف )مقایسه میانگین صورت گرفته در بین کودهای نانو هم ب

داری نردارد و های باکتری سودوموناس اختالف معنریدر هزار بود که از لحاظ آماری با تمام تیمارهای سویه 2بور در سطح 

هرای براکتری برین سرویهدار عدد( از تیمار شاهد به دست آمد ف در این صفت نیز اختالف معنری 41/6کمترین میزا  آ  )

(ف در این صفت هر دو سطح نانو بور نسبت به سطوح مختلف کود نانو مولیبدین تعداد دانه در غرالف 2وچود نداشت )جدول

 بیشتری داشتندف

 

 وزن خشک 

 خشکصفت وز   دواثر تیمارهای کودهای نانو از لحاظ آماری روی هر  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشا  داد که

 و ریشرهصفت وز  خشرک  دواثر متقابل کودهای نانو  و باکتری سودوموناس روی هر دار بودند اما درصد معنی 1طح در س

دار نشدند، و در مورد تمیارهای باکتری سودوموناس نتایج بدین گونه بود که آنهرا در صرفت وز  خشرک معنیهوایی بخش

 دانههزار ریشه وزن خشک هوایی وزن خشک دانه درغالف عملکرد  جانبیانشعابات  بوتهارتفاع  تیمار                     صفت

 d 33/02 d 74/3 c 03/27 a 23/3 c 37/07 b 79/0 c 37/372 شاهد

 P24 c 97/02 c 93/3 b 23/24 a 24/4 b 24/04 ab 73/7 a 32/297باکتری سودوموناس 

 P25 a 33/09 a 37/9 a 33/03 a 72/4 a 39/73 a 43/7 a 74/293باکتری سودوموناس 

 P32 b 92/00 b 72/4 b 73/24 a 73/4 bc 43/03 ab 73/7 a 77/293باکتری سودوموناس 

 d 77/02 d 39/3 c 79/23 d 04/3 c 03/29 d 97/0 d 39/342 درصد 3کود نانو بور  

 c 44/07 b 23/4 a 37/07 a 77/9 a 34/77 ab 29/7 c 74/234 در هزار 2کود نانو بور  

 c 99/00 bc 33/4 b 77/29 b 30/9 b 30/09 c 74/7 cd 42/279 در هزار  7کود نانو بور  

 d 74/02 c 94/3 c 92/20 d 77/3 c 20/02 d 97/0 c 32/372 درصد 3کود نانو مولیبدین  

 a 94/03 a 33/4 a 74/02 c 33/4 a 33/77 a 30/7 a 77/007 در هزار 3نانو مولیبدین   کود

 b 47/07 a 33/4 b 09/29 c 72/4 b 43/73 b 97/7 b 37/022 در هزار 2کود نانو مولیبدین  
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(ف مقایسره میرانگین 1)جدولدار بودنددرصد معنی 1طح درصد و در صفت وز  خشک غالف در س 1بخش هوایی در سطح 

 64/44در هرزار) 2صورت گرفته نشا  داد که در صفت وز  خشک بخش هوایی باالترین وز  مربوط به تیمارکود نرانو برور 

بور گرم( بود در خصوص تیمار وز  خشک ریشه باالترین وز  را تیمار کود نانو 36/21گرم( و کمترین وز  مربوط به شاهد)

( بدست آوردند البته در این صفت بین تیمارهای کود نانو بور برا 14/3گرم( و کمترین وز  را تیمار شاهد) 23/1در هزار) 2

 (ف  2دوموناس اختالف معنی داری وجود نداشت )جدولسو P25مولیبدین وسویه 
 

 

 وزن هزار دانه

کودهای نرانو در × ا اثر متقابل باکتری سودوموناس هزار دانه براساس نتایج تجزیه واریانس داده ه وز  بذردر صفت 

در  1سودوموناس همراه کرود نرانو مولیبردین  P25ترکیب تیمار سویه سطح احتمال یک درصد معنی دار شد، بطوری که 

 P25سرویه  داری با  ترکیب تیمارهرایگرم( رابدست آورد البته از لحاظ آماری اختالف معنی 11/312هزار بیشترین وز  )

در هرزار  1سودوموناس همرراه کرود نرانو مولیبردین  P32در هزار و ترکیب سویه  2ودوموناس همراه کود نانو مولیبدین س

نداشت اثر چشمگیر کود نانو مولیبدین در تمامی اترات متتقابل آنها قابل مالحظه است به نحوی که حتری ایرن عنصرر بره 

قرار داشت کودهای نانو بور در ترکیب با سودوموناس کمترین مقدار را از شکل نانو به تنهایی در گروه بعدی از لحاظ آماری 

(ف بصورت اعمال تکی تیمارها نیرز تیمرار کرود 1گرم( عمل کردند )نمودار 11/226داشتند ولی باز بهتر از شاهد) متقابلاثر 

ر سره سرویه سرودوموناس اخرتالف گرم( بیشترین وز  هزاردانه را داشت که البته با هر 14/334در هزار ) 1نانو مولیبدین 

 (ف 2)جدولگرم( را داشت 14/231بهترین وز  هزاردانه) P25های سودوموناس همداری نداشت دربین سویهمعنی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

مقایسه میانگین اثرات متقابل محلول پاشی با باکتری و کودهای نانو در صفت وزن هزاردانه نخود فرنگی -1نمودار  

 

 

 گیرینتیجه. 4

شود که سویه های باکتری سودوموناس و از بررسی کلیه صفات پس از اعمال تیمار این نتیجه حاصل می پس

کودهای نانو بور و مولیبدین باعث افزایش همه صفات مورد اندازه گیری شدند و استعمال ترکیب باکتری سودوموناس 
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P25  و محلول پاشی کود نانو بور به  وز  هزاردانه شددر هزار روی نخودفرنگی موجب افزایش  1و کود نانو مولیبدین

 شودفمیعملکرد باال در نخودفرنگی هفته بعد از کاشت باعث  6در هزار در  2میزا  
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Abstract 
 

In order to Study the effect of biological and Nano fertilizers on growth and yield of Pisum sativum.L, 

a factorial experiment was carried out in a randomized complete block design with three replication at the 

Seed Production Company in Germi city in 1395. The experimental factors consisted of two types of Nano-

fertilizers including boron at three levels: 0, 2, 4 ppm and Nano molybdenum at three levels of 0, 1 and 2 per 

thousand, and spraying with three different strains of Pseudomonas rhizobacteria with the titles 

(P24,P25,P32), and the control plants were sprayed with distilled water. All treatments were applied 6 weeks 

after planting.  Traits such as plant height, lateral branches, thousand-seed weight, plant yield, shoot and root 

dry weight, seed per pod were measured. Results showed that the effects of Nano-fertilizers and plant growth 

promoting rhizobacteria on the studied traits were significant, and the interaction of treatments showed only 

significant differences for thousand-seed weight at 1% level. According to the comparison of means, the 

highest value for plant yield in (34.14gr) obtained in 2 ppm concentration of Nano-boron fertilizer treatment 

and the lowest (20.49gr) in control plants. In the case of thousand-seed trait, also in single review of 

treatments, the Nano molybdenum fertilizer treatment in 1 per thousand and control treatments obtained the 

highest and the least thousand-seed weight (344.34 and 277.47 g), respectively. Also, the interaction of 

pseudomonas bacteria with Nano fertilizers a probability level of 1% thousand- seed weight were 

meaningful. So that the combination of P25 Pseudomonas strain with nano-molybdenum fertilizer 1 per 

thousand of the highest weight (352.18 grams). The overall result of the experiment shows that for a high 

yield with a thousand-seed weight, the combination of nano-boron fertilizer 2 per thousand treatments, nano-

molybdenum fertilizer 1 per thousand and Pseudomonas strain P25 is the best option. 

Key words: Biological Fertilizers, Growth Bacteria, Plant Growth Indices, 


