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 اجزای عملکرد لوبیا چیتی سولفات آهن بر عملکرد و پاشی نانو ذرات وتاثیر محلول
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  چکیده

آزمایشی به صورت  چیتی پاشی نانو ذرات و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوییابه منظور بررسی تاثیر محلول 

آمد. عوامل مورد بررسی شامل سولفات آهن در سه  صادفی با چهار تکرار به اجرا درهای کامل تکوقالب طرح بل فاکتوریل در

سه سطح، شاهد  هزار سولفات آهن، نانو ذرات آهن درر هزار و سه د مصرف یک در )بدون مصرف سولفات آهن(، شاهد سطح،

هزار بودند. نتایج نشان داد  با غلظت سه درهزار و نانو ذرات آهن  غلظت یک درا ذرات آهن ب )بدون مصرف نانو ذرات آهن(، نانو

دانه افزایش یافت. اثر نانو ذرات  غالف و وزن صد دانه در بوته، تعداد غالف در ذرات آهن تعداد افزایش سولفات و نانو که با

ر هکتار از مصرف کیلوگرم د 5181 میانگین دار بود. بیشترین عملکرد دانه بادرصد معنی 1سطح احتمال  عملکرد دانه در بر آهن

 هزار به دست آمد.  ذرات آهن یک در سولفات آهن سه در هزار و نانو

 سولفات آهن، عملکرد واجزای عملکرد، لوبیاچیتی، نانو ذرات آهن. : کلمات کلیدی

 

 مقدمه

)پارسـا و  رودمار مـیاز غالت دومین منبع غـذایی انسـان بـه شـ بعد حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین

مین مواد پروتئینـی مـورد نیـاز انسـان دارد. در بـین أدرصد پروتئین نقش مهمی را در ت 18-52دانه حبوبات با داشتن (. 1583باقری، 

در بـین گیاهـان  (.1532حبوبات از نظر ارزش اقتصادی و سطح زیر کشت مقام اول متعلق بـه لوبیـا اسـت )کـوچکی و بنایـان اول، 

( 1530) یـزدان پـور و همکـاران. (1584دهد )همتـی، وراکی، لوبیا بیشتر از بقیه به مصرف عناصر میکرو واکنش نشان میزراعی خ

استفاده از کـود نـانو . دار عملکرد دانه و وزن صد دانه گردیدپاشی با کود نانو ذره آهن باعث افزایش معنیبیان نمودند که، محلول

ف در بوته و افزایش معنی دار تعداد کل دانه نسبت به کود سولفات آهن شد که افـزایش ایـن دو ذره آهن باعث افزایش تعداد غال

که استفاده از تیمـار آهـن،  نیز طی آزمایشی مشاهده کرد (2010بایبوردی ) صفت نقش مهمی در افزایش شاخص برداشت داشت.

،کـه هـدف ازایـن آزمـایش بررسـی تـاثیر آهـن دگردی پاشـی موجـب افـزایش وزن هـزار دانـه و عملکـرد دانـهبه صورت محلـول

 برعملکردواجزای عملکرد لوبیا بود.

 

  هامواد وروش

درجـه و  55دقیقه و عرض جغرافیـایی  33درجه و  43در شهرستان خمین که با طول جغرافیایی  1531این پژوهش طی سال زراعی 

هـای کامـل تصـادفی بـا ورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوکمتری از سطح دریا واقع شده است، به ص 1350دقیقه و در ارتفاع  53

 1 و 5 )شـاهد، ذرات آهن در سه سطح و کود نانو هزار( در 1و 5 و با دو عامل کود سولفات آهن در سه سطح )شاهد، چهار تکرار

ایـن مقـادیر براسـاس کـه  استفاده ازاین تیمارها به صورت محلول پاشی درزمـان سـومین سـه برگچـه بـودآمد. هزار( به اجرا در در

مطالعات انجام شده روی لوبیا درسطح شهرستان وبابررسی منابع تعیین شدند.این کودهازیرنظر شرکت فن آورنانو پژوهش مرکـزی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-1532اسفند  3تحقیقات به زراعی و به نژادی لوبیا                                                                 

 

414 

 

 

 

تهیه شدندواز آنجایی که نحوه تاثیر کودها باهم تفاوت دارند مثال نیترات آمونیوم واوره بـا اینکـه از یـک منبـع %33بادرصدخلوص

نحوه تاثیرشان فرق دارددرنتیجه هدف ازاستفاده دونوع تیمار آهن ،مقایسه نحوه تاثیرشان برعملکرد واجزای عملکرد  کودی هستند

گیـری گیری شد بـه منظـور انـدازهدانه وعملکرد دانه اندازه وزن صد غالف، تعداد دانه، درطول فصل زراعی تعداد لوبیا چیتی بود.

و این وزن به کیلـوگرم تبـدیل و سـپس در هکتـار کرت وزن شد  هر مربع متر 2های از غالفهای برداشت شده عملکرد دانه، دانه

 استفاده شدومقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن درسطح Mstatcها از برنامه محاسبه شد و در پایان جهت تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد.%3احتمال 

 

 بحث و نتایج

  بوته غالف در ت داد

دار بود. با اضافه ، معنی%3و  % 1تعداد غالف در بوته به ترتیب در سطح احتمال  ذرات آهن بر نانو و سولفات مختلف سطوح اثر

داری افزایش یافت. بیشترین تعداد غالف در ذرات آهن، تعداد غالف در بوته به طور معنی نانو کردن مقادیر مختلف سولفات و

که نسبت به تیمار شاهد  آمد در هزار نانو ذرات آهن بدست 5هزار سولفات آهن توأم با  در 5، از تیمار 33/13بوته با میانگین 

.باتوجه به اینکه کود آهن باعث افزایش رشد رویشی قبل از مرحله زایش می شود وازطرفی درمنابع داد درصد افزایش نشان  63/54

ید قرار گرفت لذا مصرف کود آهن باعث افزایش تعداد مختلف تاثیر رشد رویشی گیاه درمیزان گلدهی وتشکیل غالف مورد تاک

 (.1غالف شد )شکل

     

 
 . و سولفات آهن بر تعداد غالف در بوته آهن نانو ذرات  : میانگین اثرات متقابل1شکل

1FeS , 2FeS , 3FeS می باشد. در هزار سولفات آهن 5در هزار و  1(، مصرف سولفات آهنبه ترتیب تیمارهای شاهد)بدون مصرف کود 
1Fen , 2Fen , 3Fen در هزار نانو ذرات آهن می باشد. 5در هزار و  1(، مصرف نانوذرات آهنبه ترتیب تیمارهای شاهد)بدون مصرف کود 

 

 وزن صد دانه

 ان داداین حال نتایج نش با. دار نبوداثر سطوح مختلف سولفات آهن، نانو ذرات آهن و اثرات متقابل تیمارها بر وزن صد دانه معنی

در هزار موجب افزایش وزن صد دانه گردید به نحوی که بیشترین وزن صد دانه از این تیمار  5که مصرف کود نانو آهن با غلظت 

 .گرم بر متر مربع حاصل شد  64/32با میانگین 

  ت داددانه درغالف
نتایج مقایسه تیمارها معنی داربود.  %1ال اثر سطوح مختلف سولفات آهن و نانو ذرات آهن بر تعداد دانه در غالف در سطح احتم

ذرات  نشان داد که، با اضافه کردن مقادیر مختلف سولفات آهن تعداد دانه در غالف کاهش یافت. اما با افزایش مقادیر مختلف نانو
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در هزار نانو  5ت و ، از تیمار شاهد سولفا58/4. بیشترین تعداد دانه در غالف بامیانگین آهن تعداد دانه در غالف افزایش یافت

در  1درصد افزایش نشان داد؛ همچنین نتایج نشان داد که در سطح شاهد و  28/3که نسبت به تیمار شاهد  ذرات آهن به دست آمد

  .(2)شکل هزار سولفات آهن با افزایش غلظت نانو آهن تعداد دانه در غالف افزایش یافت

  
 ولفات آهن بر تعداد دانه در غالف: میانگین اثرات متقابل نانو ذرات و س2شکل

 

 عملکرد دانه 

و اثر  %1دار نبود اما اثر سطوح مختلف نانو ذرات آهن در سطح احتمال اثر سطوح مختلف سولفات آهن بر عملکرد دانه معنی

جب افزایش عملکرد در هزار مو 1دار بود. مصرف کود نانو آهن با غلظت بر عملکرد دانه معنی %3متقابل تیمارها در سطح احتمال 

گردید و اثر  کیلوگرم در هکتار حاصل 3/5043به نحوی که بیشترین عملکرد دانه از این تیمار با میانگین  .دانه در لوبیا گردید

 1در هزار سولفات آهن توأم با  5کیلوگرم در هکتار از تیمار  23/5181متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه بامیانگین 

 .(5درصد افزایش نشان داد )شکل 53/11در هزار نانو ذرات آهن به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 

 
 : میانگین اثرات متقابل نانو ذرات و سولفات آهن بر عملکرد دانه5شکل

  

 منابع

 ص. 322.حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1538پارسا، م. باقر، ع. 

 صفحه. 256. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 1532م.کوچکی، ع.، بنایان اول، 

. بررسی کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن، روی و منگنز برعملکرد و پروتئین لوبیا. چکیده مقاالت اولـین همـایش 1584همتی، ا.

 .530-583ملی حبوبات. صفحه 
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. اثر محلول باشی کود نانو ذره آهن و سولفات آهن بر 1530ی ،م.یزدانپور،ر؛جعفرزاده ی کنار سری،م ؛استگی اورگانی، خ وچایچ

لوبیاچیتی . چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی حبوبات ایران .صفحه  ks21193و  cos16عملکرد و اجزای عملکرد الین های

531. 
Bybordy, A. Mamedov, G. 2010. Evaluation of application methods for efficiency of zinc and iron for 

canola (brassiaca napus). Not sci Biol. 2(1): 94-103  
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