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 چکیده

فناوري نانو رویکرد جدیدي است که در بخش کشاورزي کاربردهاي فراواني دارد. این آزمایش با هدف مقایسه بين کاربرد 

در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  60-66کود آهن به دو فرم نانو و غيرنانو بر عملکرد باقال در سال زراعي 

تکرار بود. فاکتور اول  6کامل تصادفي با هاي ش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایتحقيقات خوزستان انجام شد. 

هاي مختلف کود آهن نانو و غيرنانو بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود آهن پاشي کود آهن و فاکتور دوم غلظتهاي محلولزمان

عملکرد دانه و عملکرد بيولوژیکي را بهبود داد. همچنين کاربرد نانو به هر دو فرم نانو و غيرنانو در مقایسه با عدم کاربرد )شاهد(، 

گرم در ليتر  3به  2کود کالت آهن اثر مثبت بيشتري در مقایسه با فرم غيرنانو دارا بود. با افزایش غلظت نانو کود کالت آهن از 

گرم در مترمربع( و  6/606ین عملکرد بيولوژیکي )گرم در مترمربع(، بيشتر 7/437عملکرد دانه بهبود یافت. بيشترین عملکرد دانه )

ليتر بدست آمد. از سویي دیگر بيشترین عملکرد گرم در  3( در کاربرد کود آهن نانو با غلظت 6/66%بيشترین درصد پروتئين دانه )

پروتئين دانه مربوط به  دهي بدست آمد در حاليکه بيشترین درصدپاشي در مرحله غنچهدانه و عملکرد بيولوژیکي در تيمار محلول

در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از نانو کود کالت آهن با بهبود مدیریت  پاشي در مرحله گلدهي بود.محلول

 ، نقش موثري در افزایش عملکرد کمي و کيفي باقال خواهد داشت.ریزمغذيتغذیه عناصر 

 ، عملکرد دانهمحلولپاشي، غلظتزمان باقال، کود آهن نانو،  :واژه هاي کليدي

 

 مقدمه
-هاي رایج کاربرد کودهاي شيميایي بر محيط زیست و کيفيت محصوالت زراعي ایجاد ميبه دليل اثرات مضري که روش 

ها مورد توجه قرار گرفته است. با بکارگيري نانو کودها بعنوان جایگزین کودهاي کنند مدتهاست که تغيير الگوي استفاده از آن

هاي جدیدي را به منظور شوند. در حقيقت فناوري نانو فرصتبتدریج و بصورت کنترل شده آزاد مي ،رسوم، عناصر غذایي کودم

هاي حفاظت از محيط زیست گشوده است. در حال حاضر فناوري افزایش راندمان مصرف عناصر غذایي و به حداقل رساندن هزینه

تر این ایشگاهي به مرحله عملياتي و کاربردي است و این امر منجر به حضور محسوسآزم نانو بتدریج در حال گذار از مرحله

هاي کشاورزي پایدار، بهبود و حفظ (. از مهمترین جنبه6660شهرکي، فناوري در بخش کشاورزي خواهد شد )نادري و دانش

مصرف جهت افزایش توليد مصرف و کمسازي و مصرف بهينه کودهاي پرمتعادل باشد که از طریقحاصلخيزي و کيفيت خاک مي

گردد. در این دیدگاه استفاده از گياهان تثبيت کننده در واحد سطح و بهبود کيفي محصول و حفظ محيط زیست حاصل مي

انسان تاثيرگذار خواهد بود. در بين عناصر  نيتروژن همچون باقال، هم در بهبود حاصلخيزي خاک و هم در بهبود کيفيت تغذیه
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شماري بر خصوصيات رشد و نمو و عملکرد گياهان زراعي بویژه ذي مورد نياز گياهان، کمبود آهن اثرات نامطلوب بيریزمغ

خواهد داشت. در این ميان نانو کود کالت آهن با خاصيت رهایش تدریجي جهت استفاده بهينه گياه از مواد و حبوبات  بقوالت

(. بر این اساس تاثير مثبت 6688باشد )نظران و همکاران، مي 66تا  6وسيع از  pHداراي کمپلکسي پایدار در بازه مغذي است که 

(، برنج )بقایي و همکاران، 6660کاربرد نانو کود کالت آهن بر عملکرد گياهان مختلفي همچون لوبيا )مجيدي و همکاران، 

زارش شده است. بنابراین هدف از اجراي این ( گ6660بگلو و همکاران، و سویا )شيخ( 6660(، گندم )کشاورز و همکاران، 6660

پژوهش بررسي ميزان تاثيرگذاري کاربرد نانوکودکالت آهن در مقایسه با فرم غيرنانوي آن بر عملکرد و اجزاي عملکرد باقال در 

 شرایط آب و هوایي گرمسيري است.

 

 هامواد و روش

اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان بصورت طرح  در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد 6660-66این آزمایش در سال 

 داراي سه سطحپاشي زمان محلول ول،ا فاکتوردر این آزمایش تکرار اجرا شد.  6هاي کامل تصادفي و در فاکتوریل در قالب بلوک

تيمار  ،دومفاکتور بود. {ي. مرحله گلده =3T و ، دهيمرحله غنچه =2T، رشد رویشي(برگي ) 60-62مرحله  =1T } که عبارتند از

گرم  4با غلظت  کود آهن غيرنانو = 2F 0،، شاهد )بدون کود( =1F} همراه با شاهد که عبارتند از سطح پنج شامل غلظت کود آهن

نانو  = 55F،ليتر، گرم در  4نانو کود کالت آهن با غلظت  =44F4، در  ليترگرم  2کود کالت آهن با غلظت  نانو  = 3F، در ليتر، 

گيري و نتایج عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیکي و درصد پروتيئن دانه اندازه پارامترهاي. گرم در ليتر 3کود کالت آهن با غلظت 

 ارزیابي آماري شدند. SASافزار این آزمایش به کمک نرم

 

 نتایج و بحث

درصد و  صفات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیکنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که فقط اثر تيمار غلظت کود آهن بر  

دار بود. نتایج مقایسات ميانگين نشان داد که کاربرد کود آهن در مقایسه با عدم کاربرد آهن باعث معني %5پروتيئن دانه در سطح 

داري نانو بطور معنيشود. همچنين کاربرد نانو کود کالت آهن در غلظت باال در مقایسه با کود آهن غير بهبود عملکرد دانه مي

(. این اثر بهبود نانو کود کالت آهن در مورد عملکرد بيولوژیک نيز دیده شد. 6/406در مقایسه با  7/437عملکرد دانه را بهبود داد )

ست بد ليترگرم در  3 گرم در مترمربع( عملکرد بيولوژیک باقال در کاربرد نانو کود کالت آهن با غلظت 6/606بطوریکه بيشترین )

اي بود که تيماري که بيشترین عملکرد دانه را توليد کرد بيشترین درصد پروتئين دانه )کاربرد رصد پروتئين دانه نيز به گونهد آمد.

 ( .2)جدول ( را نيز دارا بود ليترگرم در  3نانوکود کالت آهن

گرمسيري الزامي است. همچنين مشخص گردید در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از کود آهن در بقوالت 

که کاربرد فرم نانو کود کالت آهن در مقایسه با فرم معمولي آن اثر مثبت بيشتري بر عملکرد کمي و کيفي باقال داشت و به عالوه 

هاي باالتري از آهن کند که بتوان غلظتمي نکته قابل توجه در این آزمایش این است که کاربرد نانو کود آهن این امکان را فراهم

 را براي توليد عملکرد بيشتر بقوالت مورد استفاده قرار داد.
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 نتيجه تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در باقال  -6جدول

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادي

 مربعات ميانگين 

 دانه عملکرد
 

 بيولوژیکي عملکرد
 

 پروتئين دانه

 ns 66665 ns 66862 ns 006/0 2 تکرار

 ns 66536 ns 66523 ns 03/0 2 پاشيزمان محلول

 6/6 * 85475 * 35250 * 4 غلظت کود آهن

 ns 6350 ns 25235 ns 02/0 8 غلظت کود آهن ×پاشيزمان محلول

 62/0 67573 67565 28 خطا

 006/0 72/26 27/62  ضریب تغييرات%

ns : دار درصد معني 6و  5* و **: به ترتيب در سطح احتمال دار غيرمعني  

 

 

 مقایسه ميانگين اثر سطوح زمان محلول پاشي و غلظت کود در باقال -2جدول

 تيمارهاي آزمایش
 دانه عملکرد

 )گرم درمترمربع( 

 بيولوژیکي عملکرد

 )گرم درمترمربع(

 پروتئين دانه

 )درصد(

    زمان محلول پاشي

1T (62-60 )برگي b 318  a 8/182 c 8/18 

2T )غنچه دهي( a 8/128 a 3/835  b 8/18  

3T )گلدهي( a 3/125  a 831  a 18  

    غلظت کود

1F )شاهد( c 1/352 c 3/133 b 18  

2F )کود آهن غير نانو( b 1/111  bc 8/188 c 8/18 

3F  در هزار( 2)کود آهن نانو b 5/115  b 5/815 c 8/18 

4F  در هزار( 4)کود آهن نانو b 1/111 b 1/821 d 3/18  

5F  در هزار( 3)کود آهن نانو a 1/181 a 3/813 a 3/18 

 ندارند. LSDدرصد بر مبناي آزمون  5داري در سطح هاي داراي حروف مشترک در هر ستون و براي هر عامل اختالف آماري معنيميانگين
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