
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

413 

 

 

 

 تاثیر منابع مختلف کود آهن بر خصوصیات کیفی لوبیا چیتی
  2 ، مهدی چنگیزی2 ، نورعلی ساجدی1 شیما ایرانشاهی

 ناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، ایراندانشجوی کارش -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک، گروه زراعت و اصالح نباتات، اراک، ایران-2

*davoudsafari79@yahoo.com 

 چکیده 

درقالب طرح کیفی دانه لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بررسی اثر منابع مختلف کود آهن بر خصوصیات  به منظور

)بدون مصرف  های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سولفات آهن در سه سطح، شاهدبلوک

و کود نانو ذرات آهن  هزار هزار و مصرف سولفات آهن با غلظت سه در غلظت یک در مصرف سولفات آهن با(، سولفات آهن

هزار و مصرف نانو ذرات  ذرات آهن(، مصرف نانو ذرات آهن باغلظت یک در سه سطح شامل، شاهد )بدون مصرف نانو در

هزار بودند. نتایج نشان داد که با اضافه کردن مقادیر مختلف سولفات آهن، پروتئین دانه به طور غیر  آهن با غلظت سه در

در  5در هزار توام باسولفات  5غلظت  آهن بانانو ذرات  از تیمار 5/22 بیشترین پروتئین دانه با میانگین .داری افزایش یافتمعنی

 04/3و  13/12در هزار، غلظت آهن و روی به ترتیب نسبت به شاهد  5هزار حاصل شد. با مصرف نانو ذرات آهن با غلظت 

 درصد افزایش یافت.

: کود آهن، خصوصیات کیفی، لوبیا چیتیکلمات کلیدی  

 

 مقدمه

رونـد )پارسـا و یاهی غنی از پروتئین، بعد از غالت دومین منبع غذایی انسان به شـمار مـیحبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گ

(. در بین حبوبات از نظر ارزش اقتصادی و سطح زیر کشـت مقـام اول متعلـق بـه لوبیـا اسـت )کـوچکی و بنایـان اول، 1583باقری، 

پاشـی موجـب رت خـاکی و چـه بـه صـورت محلول( نشان داد که مصرف آهن چه بـه صـو1584های همتی )(. نتایج بررسی1532

در هزار  4و  5و  2های مختلف ) اند در بین تیمار(، نیز گزارش کرده1588افزایش درصد پروتئین دانه لوبیا شد. ملکی و همکاران )

در هزار  4و  5ط به تیمار داری از لحاظ درصد پروتئین دانه لوبیا بود و باالترین درصد پروتئین دانه مربواز منبع کالت( تفاوت معنی

( مشاهده کرد که مصرف عنصر آهن به طور قابل توجهی موجب افزایش میزان پـروتئین گردیـد. بنـابراین 1332آهن بود. رحمان )

 هدف از انجام این تحقیق تاثیر منابع مختلف کود آهن بر خصوصیات کیفی لوبیا چیتی بود.

 ها مواد و روش

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

هـای کامـل تصـادفی بـا متری از سطح دریا واقع شده است، به صورت فاکتوریل در قالب طـرح بلوک 1350دقیقه و در ارتفاع  53

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

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

رنانو پژوهش مرکـزی مطالعات انجام شده روی لوبیا درسطح شهرستان وبابررسی منابع تعیین شدند.این کودهازیرنظر شرکت فن آو
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تهیه شدندواز آنجایی که نحوه تاثیر کودها باهم تفاوت دارند مثال نیترات آمونیوم واوره بـا اینکـه از یـک منبـع   %33بادرصدخلوص

گیری ای جهت اندازههای زراعی الزم به عمل آمد و از هر کرت آزمایشی  نمونهو در طول فصل رشد و نمو مراقبتلوبیا چیتی بود

های ها توسط روش کجلدال تجزیه وتحلیل شدند و همچنین دادهپروتئین، روی و آهن دانه به آزمایشگاه ارسال شد و نمونه درصد

 ها توسط آزمون دانکن انجام شد.مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه میانگین  Mstatcافزارحاصل  توسط نرم

 نتایج وبحث 

 پروتئین دانه 

درمقایسه با شاهد، نشان داد که با اضافه کردن مقادیر مختلف سولفات آهن،  آهن در مراحل مختلفمصرف ذرات نانو و سولفات 

داری افزایش یافت و همچنین با افزایش مقادیر مختلف نانو ذرات آهن، پروتیئن دانه افزایش یافت. پروتئین دانه به طور غیر معنی

در هزار  5در هزار همراه با کاربرد سولفات آهن  5نانو ذرات آهن با غلظت درصد از تیمار  5/22بیشترین پروتئین دانه بامیانگین

 (. 1حاصل شد )جدول

 وزن ساقه 

دار شد. با اضافه کردن معنی %1اثر سطوح سولفات آهن و نانو ذرات آهن و نیز اثر متقابل تیمارها بر وزن ساقه در سطح احتمال 

 03/13داری افزایش یافت همچنین بیشترین وزن ساقه معادل ن ساقه به طور معنیمقادیر مختلف سولفات آهن و نانوذرات آهن، وز

درصد  08/60در هزار نانو ذرات آهن به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد  5سولفات آهن توأم با  گرم در متر مربع از تیمار شاهد

با افزایش غلظت نانو ذرات آهن وزن ساقه افزایش  در هزار و شاهد سولفات 1افزایش یافت همچنین نتایج نشان داد که در سطح 

 (.1یافت )جدول
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 مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده -1جدول 

 تیمار ها

 وزن ساقه

 گرم بر متر 

 مربع 

 وزن برگ

 گرم بر متر 

 مربع 

پروتئین 

 دانه

  درصد 

 غلظت آهن

 میلی گرم در 

 کیلوگرم 

 غلظت روی

 میلی گرم در 

 کیلوگرم 

1Fen1 FeS 91/11 e 12/17 b 29/21 a 74/38 b 41/42 ab 

2Fen1S Fe 81/12 d 19/15 b 65/21 a 51/39 b 67/41 ab 

3Fen1S Fe 15/19 a 45/17 ab 88/21 a 94/46 ab 46/45 a 

1Fen1 FeS 91/11 e 12/17 b 29/21 a 74/38 b 41/42 ab 

2Fen1S Fe 81/12 d 19/15 b 65/21 a 51/39 b 67/41 ab 

3Fen1S Fe 15/19 a 45/17 ab 88/21 a 94/46 ab 46/45 a 

1Fen1 FeS 91/11 e 12/17 b 29/21 a 74/38 b 41/42 ab 

2Fen1S Fe 81/12 d 19/15 b 65/21 a 51/39 b 67/41 ab 

3Fen1S Fe 15/19 a 45/17 ab 88/21 a 94/46 ab 46/45 a 

1Fen1 FeS 91/11 e 12/17 b 29/21 a 74/38 b 41/42 ab 

 حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف م نی دار هستند

 درصدآهن 

درصد معنی دار شد و نتایج حاصل از مصرف ذرات نانو و میکرو آهن  %3اثر سطوح مختلف سولفات آهن بر درصد آهن در سطح 

در لوبیا به طور غیر  در مراحل مختلف در مقایسه با شاهد، نشان داد که با اضافه کردن مقادیر مختلف سولفات، غلظت آهن

درهزارسولفات آهن به دست  5درهزارنانو توام با 5از  13/43داری افزایش یافت و همچنین بیشترین غلظت آهن با میانگین معنی

 . (1)جدول درصد افزایش نشان داد 83/26آمد که نسبت به تیمار شاهد 

 درصد روی 

ه کردن مقادیر مختلف سولفات آهن، غلظت روی در لوبیا به طور غیر معنی داری نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با اضاف

در هزار نانو ذرات آهن به دست آمـد  5درصد از تیمار شاهد سولفات توأم با  46/43افزایش یافت. بیشترین غلظت روی با میانگین 

 (1درصد افزایش نشان داد.)جدول 21/3که نسبت به تیمار شاهد 

 وزن برگ 
ضافه کردن مقادیر مختلف سولفات آهن وزن برگ به طور معنی داری افزایش یافت.اما با اضافه کردن مقادیر مختلف نانو ذرات با ا

گرم بر مترمربع از تیمار شاهد بدون مصرف کود نانو آهن حاصل  35/18آهن، وزن برگ کاهش یافت بیشترین وزن برگ معادل 

 شد.

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

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

 

420 

 

 

 

 منابع

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

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

 Arachis)  . تاثیر کاربرد آهن و گوگرد بر خصوصیات کیفی بادام زمینی1588ملکی، س.، صفرزاده، م. ن و پیردشتی، ه. ا.،  

hypogaea L ولین همایش ملی دانه های روغنی(، ا 

. بررسی کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن، روی و منگنز برعملکرد و پروتئین لوبیا. مقاالت اولین همایش ملی 1584همتی، ا.  

 .530-583حبوبات. صفحه 

Rahman, M. M. (1992). Effects of micronutrients on growth and yield of soybean plants. Fourteen and 

fifteen Bangladesh science conference. Pp. 122. 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

