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  چكيده
هاي كامل با طرح پايه بلوك صورت فاكتوريلپاشي متانول و آهن بر رشد و عملكرد لوبيا از آزمايشي بهمنظور بررسي اثر محلولبه

ورد بررسي مقادير هاي مدر شهرستان رودسر واقع در استان گيالن به اجرا درآمد. فاكتور 92تكرار در سال زراعي  3تصادفي در 
در هزار)  6و  4، 2، 0سطح ( 4درصد حجمي) و مقادير مختلف مصرف آهن در  30و  20، 10، 0سطح ( 4مختلف مصرف متانول در 

هاي لوبيا صورت گرفت. خصوصيات هاي هوايي بوتهروز بر روي قسمت 10بار طي فصل رشد و با فواصل  2 هاپاشيبودند. محلول
عملكرد دانه خشك، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت. نتايج تجزيه  ، وزن صددانه،بوته ودند از: ارتفاعمورد بررسي عبارت ب

، وزن صددانه، عملكرد دانه خشك، عملكرد بيولوژيك، بوته پاشي متانول بر ارتفاعواريانس صفات مورد مطالعه نشان داد محلول
داري داشت. همچنين اثر متقابل ، وزن صددانه اثر معنيبوته يز بر ارتفاعپاشي آهن نشاخص برداشت اثر معني داري داشت و محلول

دار بود. مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه نشان داد مصرف پاشي متانول و آهن نيز در عملكرد دانه خشك، معنيمقادير محلول
دست آمده حداكثر عملكرد دانه خشك يج بهدرصد حجمي اثر مثبت بر صفات مورد بررسي داشت. براساس نتا 20متانول به مقدار 

 دست آمد. هزار آهن بهدر 6درصد حجمي متانول با  20پاشي كيلوگرم در هكتار) با محلول 3/928گياه لوبيا (

 
  آهن، عملكرد، لوبيا، متانولكلمات كليدي: 

  
 مقدمه

اي در بين حبوبات، لوبيا از جايگاه ويژه د.نروشمار ميهبحبوبات به عنوان منابع گياهي غني از پروتئين دومين منبع مهم غذايي انسان 
كه كشت لوبيا در استان گيالن به صورت ديم است و طي فصل رشد خصوصاً در از آنجايي هاي زراعي برخوردار است.در اكوسيستم

نتيجه اين امر سبب كم شدن وزن  درجه سانتيگراد مواجه هستيم در 20ها و رشد دانه، با افزايش دما به بيش از دوره پرشدن غالف
گردد و اين گردد. بنابراين طي فصل رشد به دليل كاهش آب در خاك و افزايش دما، گياه دچار تنش خشكي ميها ميها و غالفدانه

نفس كربنه در شرايطي كه تپاشي متانول در لوبيا به عنوان يك گياه سهمحلول. گرددامر موجب كاهش عملكرد در واحد سطح مي
يكي از  .)5(تواند بخشي از تلفات كربن تثبيت شده توسط فتوسنتز را جبران نمايدنوري در آنها به مقدار زياد در حال انجام است مي

هاي كشاورزي براي افزايش توليد محصول در واحد سطح مصرف صحيح كودهاي شيميايي و آلي است كه استفاده از مهمترين نهاده
تنها در كشورهاي پيشرفته بلكه در كشورهاي جهان سوم نيز موفقيت آميز بوده كرد محصوالت كشاورزي نهآنها براي افزايش عمل

خزر  يايدر يرود تا مناطق ساحله رودخانه سفيديحاش يهاكشت لوبيا در استان گيالن خاكر يز يهاكه خاكيياز آنجا است.
 م ويلسكربنات كيها از نظر بكن خايا انجام شده، يهايجه طبق بررسير نتهستند، د كيآه يبستر مادر يها داراكن خايباشند و ايم

مغذي در آهن همانند بعضي از عناصر غذائي ريز است. 6ز معموالً باالتر از يآنها ن pHبوده و  يار غنيبس كم محلول در خايلسكز ين
ب كيتروژناز، در تريم نيعنصر در ساختار آنزن ي. همچنين اشودقابل دسترس ميمتحرك و غيرها، نامحلول، غيراين خاك

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 2

 ).3(شوديدهد، مشاهده ميت ازت انجام ميترون را در تثبكه عمل انتقال الكن يسكول فردوكن در ساختار مولين و همچنيهموگلوبلگ
اين تحقيق  ، هدف ازشوديمحسوب م لوبيارشد  يبرا ياز عناصر ضرور يكيآهن بنابراين چون لوبيا محصول فصل گرم است و 

  باشد.پاشي متانول و آهن بر عملكرد لوبيا ميبررسي اثر محلول
 

  هامواد و روش
كيلومتري شهرستان رودسر در استان گيالن به اجرا در آمد. اين  2در روستاي گيشاكجان واقع در 1392اين آزمايش در سال زراعي 
نصف ثانيه شرقي از  27دقيقه و 19درجه و  50و طول جغرافيايي  ثانيه شمالي 30دقيقه و  7درجه و 37منطقه در عرض جغرافيايي 

 آن pHباشد. بافت خاك مزرعه رسي لومي و متر پايين تر از سطح درياي آزاد مي 22النهار گرينويچ قرار گرفته است و ارتفاع آن 
سه تكرار استفاده شد. فاكتور اول  هاي كامل تصادفي دربراي اين مطالعه، از آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوك بود. 77/6

 4، 2درصد حجمي) و فاكتور دوم مقدار مصرف آهن در چهار سطح (صفر،  30و 20و  10پاشي متانول در چهار سطح (صفر، محلول
 20اريخ اي و تيپ غالب منطقه بود استفاده شد. در تهزار ) بود. در اين آزمايش از رقم لوبياي محلي گيالن كه از نوع بوتهدر 6و 

بوته  10سانتيمتر و تراكم  50×20كاشت به صورت مسطح و در شرايط ديم انجام شد. بذرها با آرايش كاشت مستطيل  1392فروردين
پاشي آهن و متانول سانتيمتر در نظر گرفته شد. كاشت بذرها با دست انجام گرفت. محلول 4عمق كاشت نيز  مربع كاشته شدند.در متر

روز از يكديگر صورت گرفت. از كود سكوسترين به عنوان كود آهن استفاده شد. اسپري كردن  10و به فاصله  بار طي فصل رشد 2
هاي روز 19تا  18ها در ساعت هاي مورد استفاده از روي گياه ادامه يافت. اسپري كردن بوتهها تا زمان جاري شدن قطرات محلولبوته

اي به طور تصادفي فضاي گيري صفات مورد مطالعه، پس از حذف اثرات حاشيهو اندازه برداريجهت نمونه تعيين شده انجام گرفت.
ها با استفاده از بوته برداشت شد. كليه محاسبات آماري شامل تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين 10مربع از هر كرت ، تعداد يك متر

 افزار انجام گرفت.دار شدن نيز با كمك اين نرمدر صورت معني دهي اثرات متقابل صفاتبرشانجام شد.  2/9نسخه  SASنرم افزار 
   درصد انجام شد. 5و در سطح احتمال  LSDها با روش انجام شد. مقايسه ميانگين 2010نسخه  Excelترسيم نمودارها با نرم افزار 

 
 نتايج و بحث

  
  ارتفاع بوته -

داري در ارتفاع گياهان اثير معنيو آهن در سطح احتمال يك درصد تمصرف متانول  نتايج تجزيه واريانس مشاهدات نشان داد كه
درصد حجمي متانول را 30). باالتر بودن ارتفاع بوته در تيمار 1دار نشد(جدول پاشي متانول در آهن معنيداشت.اثر متقابل محلول

هاي تنها ساقه اصلي لوبيا بلكه انشعابات ساقهشود نه هاي اكسين و جيبرلين نسبت داد كه باعث ميافزايش سنتز هورمونتوان به مي
ويژه اثر اين ماده بر هاي لوبيا و بهپاشي متانول روي بوتهرسد افزايش توليد اكسين پس از محلولفرعي نيز افزايش يابد. به نظر مي

اينكه كمبود آهن باعث كاهش اندازه  با توجه به .هاي متيلوتروف نقش اساسي در افزايش ارتفاع بوته لوبيا داشته باشدفعاليت باكتري
 ).1شكل درهزار آهن قابل توجيه است( 6مار بنابراين افزايش ارتفاع بوته در تي )4 (ماند،گردد و گياه كوتاه ميكلروپالست مي
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  پاشي آهن بر ارتفاع بوته در زمان برداشتاثر ساده محلول -1شكل

  
  وزن صد دانه -

داري بر وزن صددانه لوبيا داشت. اما اثر مقدار مصرف متانول در سطح احتمال پنج درصد تاثير معني كه نتايج تجزيه واريانس نشان داد
 8/63درصد حجمي  20دانه از مقدار مصرف ). بيشترين وزن صد1(جدول دار نگرديدآهن و همچنين اثر متقابل اين دو فاكتور معني

 رسدبه نظر مي .)2(شكل داري نشان نداددرصد حجمي تفاوت معني30و 10ي هانظر آماري نسبت به غلظتكه از  دست آمدگرم به
و نيز افزايش تخصيص مواد پرورده  2COافزايش وزن صد دانه ناشي از افزايش مقدار مصرف متانول از طريق اثر بر افزايش تثبيت 

  ).5باشد(هاي در حال رشد لوبيا فتوسنتزي به سمت غالف
 

  
 پاشي متانول بر وزن صددانه در زمان برداشتاثر ساده محلول -2شكل

  
  عملكرد دانه خشك -

اثر متانول بر عملكرد دانه خشك لوبيا يا عملكرد اقتصادي در سطح احتمال يك ها نشان داد كه نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده
درصد حجمي عملكرد دانه باالتر رفته است اما  20مي به درصد حج 10دار گرديد. با افزايش مقدار مصرف متانول از درصد معني

داري بر عملكرد دانه خشك لوبيا نداشت. همچنين اثر متقابل مقادير مختلف متانول و آهن بر عملكرد مقادير مختلف آهن اثر معني
هي در عملكرد دانه خشك لوبيا مصرف مقادير مختلف متانول اثر قابل توج. دار بوددانه خشك لوبيا در سطح احتمال يك درصد معني

گرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه را كيلو 73/928هزار آهن با در 6درصد حجمي متانول و  20طوري كه تيمار گذاشت به
دوره  درصد نسبت به تيمارشاهد گرديد. 73. به عبارت ديگر اثر متقابل دو فاكتور باعث افزايش عملكرد دانه تا )3(شكل داشت
كربن اكسيدكه با گرم شدن هوا حالليت ديدر زماني اتفاق افتاد كه دماي هوا نسبتاً زياد بود و از آنجايي ها و رشد دانهغالف پرشدن

كربن مواجه اكسيدظهر با كمبود ديازهاي لوبيا از اواسط روز تا ساعاتي از بعديابد، بنابراين احتماالً بوتهنسبت به اكسيژن كاهش مي
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كربنه است در چنين شرايطي با كمبود كربن براي تثبيت از طريق چرخه كالوين مواجه با توجه به اينكه لوبيا يك گياه سه شوند.مي
تواند باعث كربن هوا تأمين شود اين امر مياكسيدي ديگري به غير از ديشود اگر در اين شرايط كربن مورد نياز لوبيا از طريق مادهمي

كربن و در نتيجه باعث افزايش عملكرد غالف گردد. بنابراين احتماالً افزايش مقدار مصرف متانول باعث شده يداكسافزايش تثبيت دي
هاي گياه لوبيا افزايش يابد كه اين امر در نهايت به صورت افزايش عملكرد غالف كربن در داخل برگاكسيدتبديل اين ماده به دي

  ).1(نمايان گرديد
  

 
  خشك لوبيا پاشي متانول و آهن بر عملكرد دانهمقادير مختلف محلول اثر متقابل -3كل ش

  
  عملكرد بيولوژيك -

لوبيا داشت. اما اثر  عملكرد بيولوژيكداري بر مصرف متانول در سطح احتمال يك درصد تاثير معني نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه
درصد  20از مقدار مصرف عملكرد بيولوژيك ). بيشترين 1(جدول نگرديددار مقدار آهن و همچنين اثر متقابل اين دو فاكتور معني

داري نشان درصد حجمي تفاوت معني30و  10هاي دست آمد كه از نظر آماري نسبت به غلظتكيلوگرم در هكتار به 3/1518حجمي 
  .)2(عملكرد بيولوژيك به دليل كاهش تنفس نوري در اين گياه باشدرسد افزايش نداد. به نظر مي

  
  شاخص برداشت -
شاخص برداشت لوبيا داشت. داري بر مصرف متانول در سطح احتمال يك درصد تاثير معني نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه 

علت افزايش شاخص برداشت  ).4(شكل باشددرصد مي 94/52درصد حجمي متانول  20بيشترين شاخص برداشت مربوط به تيمار 
باشد. با توجه به متانول ناشي از افزايش وزن غالف و سرعت رشد غالف و سرعت رشد محصول گياه مي درصد حجمي 20در تيمار 

رو افزايش اين دو صفت آيد از ايندست مياينكه صفت شاخص برداشت از نسبت عملكرد اقتصادي به عملكرد بيولوژيك لوبيا به
  )5 (سبب افزايش شاخص برداشت خواهد شد.
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  پاشي متانول بر شاخص برداشت لوبيامحلول اثر ساده -4شكل

  
 لوبيا و اجزاي عملكرد عملكردتجزيه واريانس اثر مقدار مصرف متانول و آهن بر  -1جدول
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Abstract 
Effect of methanol and iron foliar on growth and yield of bean in roudsar 

 
F. Roudsari1*, M.N. Safarzadeh2, P. Sharifi2 

1- Senior Expert, Department of Agronomy college of Agriculture Guilan Science and Research Branch, 
Islamic Azad University, Guilan, Iran. 

2- Assistant Prof., Faculty of Agricultural, Islamic Azad University Branch, Rasht, Iran 
f.roudsari@yahoo.com* 

 
 

In order to study the effect of methanol and iron foliar on growth and yield of bean a factorial experiment 
with the base design of random is complete block design with three replications was conducted in roudsar 
city, 2013. Amounts of methanol with 4 levels(0, 10, 20 and 30 v/v) factorialzed with amounts of Iron with 4 
levels(0, 2, 4 and 6 g/lit). Methanol and Iron has bean done foliar 2 times with 10 days gap during the 
growing season. And following charactristics were Meausred: plant height, 100 seed weight, dry pod yield, 
Biological yield, harvest index. The analysis of variance showed methanol foliar was significant difference 
between plant height, 100 seed weight, dry seed yield Biological yield, harvest index.And iron foliar was 
significant difference between plant height, 100 seed weight. The analysis of variance indicated that foliar of 
methanol had significant effects on dry seed yield, 100 seed weight, plant height, Biological yield and 
harvest index. also Iron foliar had significant effects on 100 seed weight and plant height. The interaction of 
methanol and Iron amounts on dry seed yield were significant. The comparison of means indicated that by 
increasing the amounts of methanol to 20( V/V) of more evaluated characteristic were affected. The highest 
dry seed yield( 928.3 kg/ha) was obtained while it has been sprayed by 20 (V/V) of methanol within 6 (g/lit) 
of Iron. 
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