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چكيده
به منظور بررسی اثر شیوه های کاربرد کودهای فسفات و سولفاتروی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد لوبیای تلقیح شده با
 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی،ریزوبیوم (رقم اختر) در سطوح مختلف کود نیتروژن استارتر
، کود نیتروژن به عنوان فاکتور اول در سه سطح صفر. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد1395 در سه تکرار در سال
 شیوه مصرف سولفاتروی به عنوان فاکتور دوم به دو روش خاکپخش و محلولپاشی و شیوه مصرف، کیلوگرم در هکتار60  و30
 نتایج نشان داد بیشترین شاخص.سوپر فسفات تریپل به عنوان فاکتور سوم به دو روش خاکپخش و نواری در نظر گرفته شدند
+ ) در تیمار کاربرد توأم فسفات به صورت نواریCGR( ) و سرعت رشد محصولTDW(  وزن خشک کل،)LAI( سطح برگ
 گرم24  گرم بر متر مربع و1100 ،5  کیلوگرم نیتروژن استارتر در هکتار به ترتیب به مقدار30 محلول پاشی سولفاتروی در حضور
 درصد نسبت به تیمار92  و69 ،43  را به ترتیبCGR  وTDW ،LAI  تیمار مذکور حداکثرهای.بر متر مربع در روز حاصل شد
 در مورد دو شاخص رشد سرعت جذب خالص. عدم مصرف نیتروژن افزایش داد+ خاکپخش کودهای فسفات و سولفات روی
 بنابراین کاربرد توأمان. روز پس از کاشت تنها اثرات اصلی عوامل معنی دار شدند75 ) درRGR( ) و سرعت رشد نسبیNAR(
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن استارتر بهترین تیمار30 سوپر فسفات تریپل به صورت نواری و مصرف برگی سولفاتروی به همراه
.جهت افزایش شاخصهای رشد لوبیای تلقیح شده با ریزوبیوم میباشد

. ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد:واژههای کليدی
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A BST R A CT
In order to investigate the effect of application method of phosphate and zinc sulfate fertilizers on some
physiological indices of a rhizobium inoculated bean cultivar (Phaseolus vulgaris, cv. Akhtar), a factorial
experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in 2016 at Bu-Ali
Sina University research farm. The factors were as follows: Nitrogen starter fertilizer with three levels (0,
30, 60 kgha-1) as the first factor, two methods of zinc sulfate application (broadcasting in soil and foliar
application) as second factor, and two phosphate fertilizer application methods (broadcasting and banding
placement in soil) as third factor. The maximums of leaf area index (5), total dry weight (1100 gm-2) and
crop growth rate (24 gm-2day-1) were observed in the simultaneous application of banding placement
phosphate and foliar zinc sulfate in terms of consumption of 30 kg nitrogen per hectare. Compared with the
control (no- nitrogen, phosphate and zinc sulfate broadcasted in soil) the maximums of LAI, TDW and
CGR were 43, 69 and 92 % higher respectively. In net assimilation rate (NAR) and relative growth rate
(CGR), only the main effects of the studied factors were significant. Therefore, phosphate banding
placement + foliar zinc sulfate beside 30 kg N ha -1 is the best recommended treatment in rhizobiuminoculated bean to maximize its physiological growth indices.
Key words: Crop growth rate, dry weight, leaf area index.
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مقدمه

و روی بﺴیار برجﺴته شده است ( & Malakouti

لوبیا ( (Phaseolus vulgaris L.یكی از مهمترین
گیاهان زراعی است که با داشتن  20-25درصد
پروتئین 60 ،درصد کربوهیدرات ،ویتامینها و
ترکیبات آمینواسیدی در رژیم غذایی مردم دنیا حائز
اهمیت میباشد (Broughton et al., 2003; Fageria
) .& Santos, 2008بر اساس شواهد ،نیتروژن
مهمترین عنﺼر محدود کننده عمﻠكرد گیاهان زراعی
است .نیتروژن نﻘش مهمی در بﺴیاری از فرآیندهای
بیوشیمیاییگیاه ،ساختمان آنزیمها ،کﻠروفیلها،
اسیدهای نوکﻠئیﮏ ،پروتئینهای ذخیرهای و دیواره
سﻠولی دارد ،در نتیﺠه ،کمبود این عنﺼر بﻘای گیاه،
عمﻠكرد و پروتئین دانه را متﺄﺛر میسازد
( .(Gan et al., 2011گیاهان خانوادهی بﻘوالت از
جمﻠه لوبیا این توانایی را دارند که بخشی از نیتروژن
مورد نیاز خود را از طریق برقراری رابطه همزیﺴتی با
باکتریهای ریزوبیوم تﺄمین نمایند .گزارشات حاکی از
آن است تا زمانی که ریشه این گیاهان به اندازه کافی
با این باکتری آلوده نشده باشد ،مﺼرف مﻘدار مناسبی
از کود نیتروژن بهعنوان استارتر جهت تحریﮏ رشد
اولیه گیاه الزم میباشد (.)Majnoon Hoseini, 1997
به بیان دیگر این گیاهان قادر نیﺴتند تمام نیتروژن
مورد نیاز خود را از طریق سیﺴتم همزیﺴتی تﺄمین
نمایند .بنابراین مﺼرف نیتروژن مكمل از طریق مﺼرف
کودهای شیمیایی جهت دستیابی به حداکثر پتانﺴیل
کمی و کیفی در این گیاهان ،امری ضروری است.
 (2011( Gan et al.اﻇهار داشتند که بهبود کارآیی
مﺼرف نیتروژن ،راهکار کﻠیدی برای توسﻌه نﻈامهای
کشاورزی پایدار است که بیشترین تولید ،با کمترین
انرژی ورودی و اتﻼف نیتروژن را ممكن می سازد .با
افزایش مﺼرف نیتروژن سطﺢ برگ بیشتری به وجود
آمده ،که خود با جذب تشﻌشﻊ بیشتر نور خورشید،
موجﺐ افزایش میزان فرآیند فتوسنتز در گیاه لوبیا

 .)Nafisi, 1995; Tariq et al., 2011فﺴفر یكی از
عناصر پرمﺼرف و مهم در گیاه به شمار میرود که
نﻘش کﻠیدی در واکنشهای نﻘل و انتﻘال انرژی،
سوختوساز گیاه ،نورساخت (فتوسنتز) ،تﻘﺴیم یاخته
ای ،شرکت در ساختار فﺴفولیپیدهای غشاء یاختهای،
تبدیل قند به نشاسته ،انتﻘال ویژگیهای ژنتیكی و
توسﻌۀ قﺴمتهای زایشی در گیاه را ایفا میکند
( .)Verma & Abid, 2009; Tariq et al., 2011اگر
میزان فﺴفر قابل استفادة خاک پایین باشد ،کاربرد
فﺴفر به صورت نواری نﺴبت به روش پخش در سطﺢ
ارجحیت دارد .برتر بودن روش مﺼرف نواری را می-
توان به کاهش تثبیت کود فﺴفر به دلیل تماس کمتر
با ذرات خاک ،تﺄﺛیر همافزایی نیتروژن برجذب بیشتر
فﺴفر به دلیل تﺄﺛیر آن بر رشد بیشتر ریشه و در
نتیﺠه باال رفتن توان گیاه در جذب فﺴفر مرتبط
دانﺴت ( .)Hagin & Tuker, 1982با توجه به تثبیت
سریﻊ فﺴفر به ویژه در خاکهای سنگین و آهكی
مﺼرف نواری فﺴفات قابل توصیه است
((2015) Fakhimi Paidar .)Mirza Shahi, 2011
گزارش نمود مﺼرف نواری فﺴفات ضمن کمﮏ در
کاهش مﺼرف کود فﺴفات و حفظ محیط زیﺴت،
افزایشی بیشتر و یا برابر تیمار پخش فﺴفات ،در اکثر
شاخصهای زراعی ذرت ) (Zea mays L.ایﺠاد نمود.
کمبود فﺴفر در لوبیا ،بهطور مﻌمول در همهی خاک-
های قﻠیایی و اسیدی دیده می شود
).(Malakouti & Nafisi, 1995
از بین عناصر کم مﺼرف ،کمبود روی بیشترین
مشكل را برای محﺼول ایﺠاد میکند
) .(Cakmak et al., 1999روی ،از جمﻠه عناصر
ضروری برای رشد گیاه است که در تشكیل اسید
ایندول استیﮏ دخالت دارد و رشد گیاه را تنﻈیم می
کند ،افزون بر این روی باعث فﻌال شدن بﺴیاری از
آنزیمهایی میشود که برای ساخت سبزینه (کﻠروفیل)
ضروری است
کربوهیدراتها
و تشكیل
( .(Alloway, 2008نتایﺞ آزمایش & Animashaun
 (2007( Odeleyنشان داد که محﻠولپاشی عناصر

شده و در نهایت ماده خشﮏ بیشتری تولید خواهد
شد ).(Mousavi et al., 2005; Gan et al., 2011
امروزه شیوه مﺼرف عناصر غذایی به خﺼوص
عناصری که تحرک کمی در خاک دارند از جمﻠه فﺴفر
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ریزمﻐذی در سویا ( )Glycine max L.باعث افزایش
عمﻠكرد ،کیفیت ،مﻘاومت به آفات و بیماریها و

جﻐرافیایی  48درجه و  31دقیﻘه شرقی با ارتفاع
 1690متر از سطﺢ دریا) به صورت فاکتوریل در قالﺐ

تنشخشكی گردید ،به طوریکه محﻠولپاشی در شروع
گلدهی بهطور مﻌنیداری باعث افزایش عمﻠكرد شد.
ایشان گزارش دادند نﻘش اساسی عناصر ریزمﻐذی به
خﺼوص روی و منگنز در تشكیل جدار سﻠولی و
مﻘاومت گیاهان به آفات ،امراض و تنشهای محیطی
در خور اهمیت استAbedi Babaarabi et al. .
( ،)2011در آزمایش خود روی گﻠرنﮓ ( Carthamus
 )tinctorius L.توانﺴتند با محﻠولپاشی عناصر روی و
پتاسیم عمﻠكرد را در بیشتر تیمارهای تنش رطوبتی
به طور مﻌنیداری افزایش دهند .از آنﺠا که روی
عنﺼری است که درون گیاه قادر به انتﻘال دوباره
نیﺴت ،گزارش شده است محﻠولپاشی آن مناسﺐ تر
است ( .)Malakouti & Tabatabaei, 1999همچنین
در تحﻘیﻘی گزارش گردید که پرایم کردن مزرعهای
بذر ذرت به همراه کاربرد نواری یا محﻠولپاشی کود
سولفاتروی توانﺴت موجﺐ افزایش شاخصهای
گردد
ذرت
رشد
فیزیولوژیكی
) .(Aboutalebian & Moghisaei, 2014دستیابی
به دانش صحیﺢ میزان و شیوه مﺼرف کودهای مﺆﺛر
در رشد و نمو گیاهان زراعی از جمﻠه لوبیا ،فرصتهای
جدیدی را برای افزایش کارآیی مﺼرف کودها و اطﻼع
از پیامدهای ناشی از مﺼرف بیرویه آنها بهوجود
میآورد .بنابراین در پژوهش حاضر سﻌی شده است تا
تﺄ ﺛیر شیوه مﺼرف کودهای فﺴفات و سولفاتروی بر
شاخصهای مهم فیزیولوژیﮏ رشد لوبیا در مﻘادیر
مختﻠف کود استارتر نیتروژن ،مورد بررسی قرار گیرد.

طرح پایه بﻠوک های کامل تﺼادفی با سه تكرار انﺠام
شد .فاکتور اول ،کود نیتروژن استارتر در سه سطﺢ
(صفر 30 ،و  60کیﻠوگرم در هكتار از منبﻊ اوره)،
فاکتور دوم ،شیوه مﺼرف سولفاتروی (به دو روش
خاکپخش و محﻠولپاشی) و فاکتور سوم ،شیوه
مﺼرف فﺴفات (به دو روش خاکپخش و مﺼرف
نواری از منبﻊ سوپر فﺴفات تریپل) قرار داده شد .کود
سولفاتروی از شرکت کیمیاگران برتر زنﺠان تهیه
شده بود .عمﻠیات آماده سازی زمین شامل شخم
عمیق و دو دیﺴﮏ عمود برهم بود .طبق نتایﺞ آزمون
خاک (جدول )1از کود سولفاتروی در حالت کاربرد
خاکپخش به میزان  50کیﻠوگرم هكتار در هنگام
آماده سازی زمین استفاده شد .تیمار محﻠولپاشی
سولفاتروی نیز در دو مرحﻠۀ شش برگی و گلدهی با
نﺴبت  5در هزار و به میزان  250لیتر محﻠول در
هكتار انﺠام شد .همچنین به منﻈور تﺄمین فﺴفر ،از
کود سوپر فﺴفات تریپل مطابق آزمون خاک (جدول
 )1به میزان  200کیﻠوگرم در هكتار در زمان کاشت
به صورت نواری در زیر بذر با فاصﻠه سه سانتیمتر
استفاده شد .رقم لوبیای مورد استفاده اختر بود که از
شرکت نگین بدر خمین تهیه گردید .در تمامی
واحدهای آزمایشی بذرها به مایه تﻠﻘیﺢ ریزوبیوم
فازئولی آغشته گردید .مایﻊ تﻠﻘیﺢ مورد نﻈر از موسﺴه
تحﻘیﻘات خاک و آب تهیه شد ،که هر گرم آن دارای
 107عدد باکتری زنده و فﻌال بود .بذرها به صورت
دستی روی پشتههایی به فاصﻠهی  50سانتیمتر در
تاریخ اول خردا د ماه کشت شدند .هر واحد آزمایشی
شامل شش ردیف کاشت به طول پنﺞ متر ،بود که با
تراکم  40بوته در متر مربﻊ کشت گردید .بین بﻠوکها
نیز یﮏ متر فاصﻠه در نﻈر گرفته شد .آبیاری بارانی هر
شش روز یﮏ بار صورت گرفت.

مواد و روش ها
این آزمایش در سال  1395در مزرعه تحﻘیﻘاتی
دانشكده کشاورزی دانشگاه بوعﻠی سینای همدان
(عرض جﻐرافیایی  35درجه و  1دقیﻘه شمالی و طول

جدول  -1خﺼوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  0-30سانتیمتری خاک)
)Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental soil (soil depth 0-30 cm
)Organic matter (%
0.78

)Total N (%
0.13

)K (ppm
160

)P (ppm

)Zn (ppm

pH

)EC (dS m-1

Soil Texture

6.1

0.26

7.91

0.37

S.L
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به منﻈور اندازهگیری روند تﻐییرات شاخصهای
رشد مورد بررسی  40روز پس از کاشت به فاصﻠه

حداقل تفاوت مﻌنیدار ( )LSDدر سطﺢ پنﺞ درصد
صورت گرفت .رسم شكلها نیز به کمﮏ نرم افزار

زمانی هر  10روز یﮏ بار ،تﻌداد  5بوته از هر کرت
انتخاب شد و وزن خشﮏ و سطﺢ برگ آنها اندازه
گیری شد .برای اندازهگیری وزن خشﮏ کل ،اندامهای
گیاه برای مدت  48ساعت درون آون با دمای 70
درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس وزن خشﮏ کل
بر حﺴﺐ گرم بر متر مربﻊ ﺛبت گردید .اندازهگیری
سطﺢ برگ بوتهها نیز با استفاده از کاغذ شطرنﺠی
انﺠام شد .شاخص سطﺢ برگ نیز از نﺴبت سطﺢ برگ
پنﺞ بوته به مﺴاحت زمین اشﻐال شده آنها (سایه-
انداز) محاسبه گردید .جهت محاسبهی شاخصهای
رشد از روابط رگرسیونی زیر استفاده گردید

 Excelانﺠام شد.

).(Hozayn et al., 2007
رابطه ( )1ماده خشﮏ کل

)TDW= EXP ( a+bT+cT2

(TDW)1
رابطه ( )2شاخص سطﺢ برگ

2

) LAI= EXP ( a'+b'T+c'T

)LAI (2
رابطه ( )3سرعت رشد محﺼول

CGR= NAR×LAI

)(CGR
رابطه ( ) 4سرعت رشد نﺴبی

RGR= b+2cT

)(RGR
رابطه

()5

سرعت

خالص )(NAR

جذب

NAR= (b+2cT) × EXP [(a]a')+(b-b') T+ (c-c2) T2

در این رابطه ها  b' ،a' ،c ،b ،aو ' cضریﺐهای
مﻌادلههای رگرسیونی مربوطه و  Tزمان بر حﺴﺐ روز
پس از کاشت میباشد .حداکثرهای شاخصهای سطﺢ
برگ ،ماده خشﮏ کل و سرعت رشد محﺼول و
همچنین سرعت رشد نﺴبی و سرعت جذب خالص در
 75روز پس از کاشت (مﻘارن با زمانی که سرعت رشد
به حداکثر خود رسید) در تیمارهای مختﻠف آنالیز
واریانس و مﻘایﺴه میانگین گردید .تﺠزیه و تحﻠیل
دادهها بﻌد از آزمون نرمال بودن باقیمانده دادهها ،بر
اساس مدل آماری طرح ،با نرم افزار SAS Ver. 9.1
انﺠام شد .مﻘایﺴه میانگینها با استفاده از آزمون
1. Total dry weight
2 .Leaf area index
3 .Crop growth rate
4 .Relative growth rate
5 .Net assimilation rate

نتايج و بحث
شاخص سطح برگ )(LAI

شاخص سطﺢ برگ ،بیانکننده نﺴبت سطﺢ برگ به
سطﺢ زمین اشﻐال شده توسط محﺼول است و نشان
گر ﻇرفیت فتوسنتزی گیاه بوده و به تﻌداد و اندازه
برگ ها در هر مرحﻠه از رشد ،بﺴتگی دارد .شاخص
سطﺢ برگ با گذشت زمان بهدلیل تولید برگهای
جدید و افزایش سطﺢ برگ افزایش مییابد ،اما بﻌد از
رسیدن به یﮏ حد مﻌین که برای هر گونه و در
شرایط محیطی مختﻠف متفاوت است ،شروع به کاهش
میکند .عﻠت این کاهش ریزش برگهای پیرتر گیاه
است که عمدتا بهدلیل نرسیدن نور به بخشهای پایین
جامﻌه گیاهی رخ می دهد ،در چنین شرایطی قبل از
آن که برگ به حالت انگﻠی درآید گیاه با ارسال
هورمون باعث ریزش آن میشود )(Rahnama, 2008
بررسی روند تﻐییرات شاخص سطﺢ برگ گیاه
نشان داد که تﻐییرات شاخص سطﺢ برگ از یﮏ روند
سیگموئیدی پیروی میکند ،بهطوری که شاخص
سطﺢ برگ از زمان سبز شدن گیاه به طور صﻌودی
افزایش یافته و کمی قبل از گلدهی به بیشترین
میزان خود میرسد .سپس به عﻠت انتﻘال مواد
فتوسنتزی برگها به اندامهای زایشی و در نهایت
پژمرده شدن و ریزش برگهای پایینتر رو به کاهش
میگذارد ( .(Daneshian, 2000تحت تمامی
تیمارهای مورد بررسی ،شاخص سطﺢ برگ گیاه لوبیا
در بازه زمانی  75تا  90روز پس از کاشت در بیش-
ترین مﻘدار خود بود (شكل  .)1در تمامی سطوح
کودی نیتروژن استارتر ،مﺼرف پخش فﺴفات و پخش
سولفات روی ،با شیﺐ مﻼیمی شاخص سطﺢ برگ را
افزایش داد و نﺴبت به کاربرد نواری فﺴفات و محﻠول-
پاشی روی ،در پایینترین مﻘدار خود بود .در تیمار 30
کیﻠوگرم کود نیتروژن استارتر در هكتار ،رون د افزایش
شاخص سطﺢ برگ ،در شرایط کاربرد توام نواری
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کاربرد توأم کود بیولوژیﮏ در نخود ( Cicer

فﺴفات و محﻠولپاشی سولفات روی ،نﺴبت به سایر
تیمارها شیﺐ افزایشی بیشتری از خود نشان داد

 ،)arietinum L.کاربرد  30کیﻠوگرم نیتروژن استارتر

(شكل  .)1مﻘایﺴه روند تﻐییرات شاخص سطﺢ برگ
در شرایط کاربرد  30و  60کیﻠوگرم نیتروژن استارتر
حاکی از عدم تفاوت قابل توجهی بین این دو مﻘدار
نیتروژن است (شكل  )2016( Malmir .)1نشان داد
کاربرد توأم مایكوریزا و برادی رایزوبیوم در تیمار
کودی  30کیﻠوگرم نیتروژن تﺄﺛیر بیشتری بر روند
شاخص سطﺢ برگ گیاه سویا نﺴبت به تیمار 60
کیﻠوگرم نیتروژن در هكتار داشتShirin Abadi .
) (2016گزارش نمود در شرایط تﻠﻘیﺢ باکتریایی و نیز

بیش ترین شاخص سطﺢ برگ را نشان داد که نشان
دهنده توانایی کودهای بیولوژیﮏ در کاهش وابﺴتگی
به نیتروژن شیمیایی بوده است(2015) Fakhimi .
 Paidarگزارش نمود محﻠولپاشی سولفات روی بیش-
ترین تاﺛیر را بر روند شاخص سطﺢ برگ داشته و باعث
افزایش شیﺐ در مرحﻠه رشد سریﻊ در گیاه ذرت
گردیده است .همچنین نتایﺞ بدست آمده در این
تحﻘیق با نتایﺞ ) Soleimani et al. (2011در ذرت
عﻠوفه ای مطابﻘت دارد.

شكل  -1تﺄﺛیر شیوه کاربرد کودهای فﺴفات و سولفات روی بر شاخص سطﺢ برگ لوبیا در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه (کیﻠوگرم
در هكتار)
مﺼرف نواری فﺴفات =SP

محﻠولپاشی سولفاتروی =FZn

پخش سولفاتروی =BZn

پخش فﺴفات =BP

Figure 1- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on the leaf area index of
)bean at different levels of nitrogen starter fertilizer (kg ha-1
SP= Strip Phosphate

iar FZn= Zinc Fo

نتایﺞ جدول تﺠزیه واریانس نشان داد که تمامی
اﺛرات اصﻠی و متﻘابل فاکتورهای مورد بررسی در سطﺢ
احتمال  1درصد بر حداکثر شاخص سطﺢ برگ مﻌنی
دارشده است (جدول  .)2در بین تیمارها بیشترین

BZn= Zinc Broadcasting

BP= Phosphate Broadcasting

شاخص سطﺢ برگ به میزان  5/2به تیمار مﺼرف
نواری فﺴفات و محﻠولپاشی روی در شرایط مﺼرف
 30کیﻠوگرم نیتروژن استارتر و کمترین آن  3/6در
تیمار مﺼرف پخش کودهای فﺴفات و سولفات روی در
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شرایط عدم مﺼرف نیتروژن استارتر مشاهده شد
(شكل  )2015( Fakhimi Paidar .)2با تحﻘیق روی

گیاه به فﺴفر باعث توسﻌه سریﻊ تر ریشه و سطﺢ برگ
و به تبﻊ آن افزایش جذب آب ،عناصر غذایی و نور

ذرت گزارش نمود که در هر دو شیوه مﺼرف فﺴفات
(نواری و پخش در خاک) که با سولفات روی محﻠول-
پاشی شده بود ،بیشترین شاخص سطﺢ برگ به دست
آمد و کمترین شاخص سطﺢ برگ مربوط به عدم
مﺼرف سولفات روی بوده است .ایشان دلیل برتری
محﻠولپاشی سولفات روی بر مﺼرف خاکی آنرا تثبیت
روی در شرایط مﺼرف خاکی عنوان نموده و وجود
اﺛرات آنتاگونیﺴتی بین فﺴفات و روی در خاک را از
دیگر عﻠل ناکارآمدی مﺼرف خاکی سولفاتروی
برشمرده است .افزایش شاخص سطﺢ برگ در اﺛر
استفاده از روی ممكن است به دلیل افزایش اسید
آمینه تریپتوفان و هورمون ایندول استییﮏ اسید باشد
که عامل موﺛر در توسﻌه برگهاست ( Safi Nadergoli
.)& Yarania, 2011
همچنین مﺼرف نواری فﺴفات با بهبود دسترسی

قابل دسترس می شود ).(Memon & Puno, 2005
 (2015) Javanmard et al.اﺛر مثبت کود فﺴفر
را بر شاخص سطﺢ برگ ذرت گزارش نمودند.
 (2011( Baniabbass et al.گزارش نمودند عنﺼر
روی در افزایش غﻠﻈت کﻠروفیل و افزایش جذب
نیتروژن و فﺴفر نﻘش دارد .در پژوهش دیگری در
بررسی سطوح  80 ،40 ،0و  120کیﻠوگرم نیتروژن در
هكتار ،گزارش شده است که بیشترین تﻌداد و سطﺢ
برگ لوبیا از تﻠﻘیﺢ با رایزوبیوم و  40کیﻠوگرم نیتروژن
بدست آمد )Walley et al. .(Jha & Singh ; 2013
) (2005اﻇهار داشتند که نیتروژن در مﻘادیر کم
(15 -30کیﻠوگرم در هكتار) به عنوان استارتر تاﺛیر
مثبتی بر تثبیت بیولـوژیكی نیتروژن دارد ،ولی مﻘادیر
باالتر ( 45 - 30کیﻠوگرم در هكتار) ،اﺛر بازدارندگی بر
تثبیت بیولوژیكی نیتروژن دارد.

شكل  -2تﺄﺛیر شیوههای کاربرد کودهای فﺴفات و سولفات روی بر حداکثر شاخص سطﺢ برگ لوبیا در سطوح مختﻠف کود
نیتروژنه
حرف های ناهمﺴان مﻌرف مﻌنی دار بودن تیمارها در سطﺢ احتمال  0/05است.
The dissimilar letters indicate the meaningfulness of the treatments at a probability level of 0.05.
پخش فﺴفات =BP
پخش سولفاتروی =BZn
محﻠولپاشی سولفاتروی =FZn
مﺼرف نواری فﺴفات =SP

Figure2- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on maximum of leaf
area index of bean at different levels of nitrogen starter fertilizer
SP= Strip Phosphate

FZn= Zinc Foliar

BZn= Zinc Broadcasting

Phosphate
Broadcasting

=BP
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جدول  -2تﺠزیه واریانس (میانگین مربﻌات) اﺛر تیمارهای بكار رفته بر شاخصهای فیزیولوژیكی رشد لوبیا
Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effects of treatments on physiological indices
of bean.
Maximum of
TDW

RGR
(75
)DAP

NAR
)(75 DAP

Maximum
of CGR

Maximum
of LAI

df

Source of variation

778ns

0.000007ns

0.115ns

0.28ns

*0.0008

2

Block

**1488

*0.000031

**0.596

**86.97

**0.3459

2

)Nitrogen (N

**307747

**0.000128

**1.416

**197.21

**6.3672

1

)Phosphorus (P

**108625

0.0000027ns

**0.711

**57.86

**1.6641

1

)Zinc sulfate (Zn

**12133

0.0000068ns

0.207ns

**5.21

**0.0330

2

P ×N

**9173

0.000012ns

0.127ns

**1.17

**0.0074

2

Zn×N

11ns

0.000025ns

0.001ns

0.75ns

**0.2669

1

P × Zn

**2582

0.000005ns

0.191ns

**4.11

**0.0008

2

P × Zn×N

300

0.000008

0.087

0.30

0.0001

22

Error

1.93

8.89

7.64

3.04

4.28

-

)CV (%

* و ** :به ترتیﺐ مﻌنیدار در سطﺢ احتمال پنﺞ و یﮏ درصد؛  :nsغیرمﻌنیدار
**

, and : Significant at 5 and 1% probability levels, respectively; ns: non significant

سرعت رشد محصول ()CGR
سرعت رشد محﺼول نمایانگر میزان تﺠمﻊ ماده
خشﮏ گیاهان در یﮏ فاصﻠه زمانی مشخص در واحد
سطﺢ زمین است و مﻘدار آن زمانی که شاخص سطﺢ
برگ در حد مطﻠوب است بیشترین بوده و سپس با
سایه اندازی و پیری برگها کاهش مییابد
) .(Koocheki & Sarmadnia, 2009شاخص سرعت
رشد محﺼول از طرفی وابﺴته به شاخص سطﺢ برگ
است و میزان کارایی تاج پوشش و جذب تابش
خورشید را نشان میدهد و از طرفی در روند افزایش
تﺠمﻊ ماده خشﮏ تاﺛیرگذار است .(Gardner et al.,
) 1985با توجه به روند تﻐییرات سرعت رشد محﺼول
مشاهده میشود (شكل  )3که در مراحل اولیه رشد به
دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی و درصد کم جذب
تشﻌشﻊ میزان  CGRدر پوشش گیاهی پایین است،
با گذشت زمان و توسﻌه برگها ،تولید مواد فتوسنتزی
در پوشش گیاهی افزایش یافته و در نتیﺠه  CGRنیز
افزایش می یابد ).(Dadrasi et al., 2012
سرعت رشد محﺼول ،در بازه زمانی  40تا  50روز
پس از کاشت ،روند افزایشی در پیش گرفت و  75روز
پس از کاشت به حداکثر میزان خود رسید (شكل .)3
در تمامی سطوح نیتروژن استارتر  ،مﺼرف توام

*

فﺴفات نواری و محﻠولپاشی سولفاتروی با تشدید
اﺛرات مثبت یكدیگر ،سرعت رشد محﺼول را افزایش
داد .در سطﺢ کودی  30کیﻠوگرم در هكتار نیتروژن،
فﺴفات نواری بیشترین تاﺛیر را در افزایش سرعت
رشد محﺼول داشت در حالی که کمترین سرعت رشد
محﺼول هنگامی مﻼحﻈه شد که کود استارتر مﺼرف
نشده بود چون گیاه با کمبود نیتروژن مواجه شده و
رایزوبیوم نیز تحت این شرایط نمیتواند به خوبی با
گیاه همزیﺴتی برقرار نماید )،(Malmir, 2016
بنابراین تاﺛیر شیوه مﺼرف فﺴفات و روی کاهش یافته
بود که این نكته اهمیت مﺼرف نیتروژن استارتر را
اﺛبات میکند )2016( Malmir .گزارش نمود در
سطوح کودی  30و  60کیﻠوگرم نیتروژن ،برادی
ریزوبیوم تاﺛیر مثبت بیشتری در افزایش سرعت رشد
محﺼول سویا داشت اما هنگامی که کود استارتر
مﺼرف نشده بود ،تاﺛیر برادیریزوبیوم در گیاه سویا
کاهش یافت.
بررسیها نشان داد که در بازه زمانی  75تا 95
روز پس از کاشت سرعت رشد محﺼول روند کاهشی
در پیش گرفت و تﻘریبا  100روز پس از کاشت مﻘدار
آن به صفر رسید (شكل  .)3بهنﻈر میرسد در این
زمان با رسیدگی بیشتر گیاه و نزدیﮏ شدن به دوره
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بﻠوغ به دلیل توقف رشد رویشی ،پیر شدن و ریزش
برگها توان فتوسنتزی کم شده و منﺠر به کاهش

نیامهـا ،سرعت رشد محﺼول صفر و حتی منفی شد،
زیرا در این زمان گیاه به جای تولید بیشتر مواد به

سرعت رشد محﺼول میگردد و حتی در آخر دوره نیز
سبﺐ منفی شدن این شاخص میشود ( (Mousavi et
 .al., 2012در گیاه نخود گزارش شده است که
شـاخص سطﺢ برگ و سرعت رشد محﺼول با گذشت
زمان تا مرحﻠه تشكیل نیام افزایش یافته و پس از آن
کاهش پیدا کرد ،به طوری که در زمان رسیدگی

انتﻘال مواد ساخته شده میپردازد ( (Lebaschy et al.,

 (2015) Fakhimi Paidar .2004گزارش نمود در
تمام سطوح تنش رطوبت و در هر دو شیوه مﺼرف
فﺴفات (خاکی و نواری) ،محﻠولپاشی سولفات روی
نﺴبت به مﺼرف خاکی آن سبﺐ افزایش سرعت رشد
گردید.

شكل  -3تﺄﺛیر شیوه کاربرد کودهای فﺴفات و سولفاتروی بر سرعت رشد محﺼول لوبیا در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه (کیﻠوگرم
درهكتار)
=SPمﺼرف نواری فﺴفات

=FZnمحﻠولپاشی سولفاتروی

=BZnپخش سولفاتروی

=BPپخش فﺴفات

Figure 3- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on the crop growth rate
)of bean at different levels of nitrogen starter fertilizer (kg ha -1
SP= Strip Phosphate

FZn= Zinc Foliar

نتایﺞ جدول تﺠزیه واریانس بیشینه سرعت رشد
محﺼول نشان داد که تمام اﺛرات به جز اﺛر دوگانه
فﺴفات × سولفاتروی در سطﺢ  1درصد مﻌنی دار
شدند (جدول .)2مﻘایﺴه میانگین نشان داد که در بین
این تیمارها بیشترین و کمترین  CGRبه میزان
 23/91و 12/47گرم بر متر مربﻊ در روز به ترتیﺐ به
تیمار مﺼرف نواری فﺴفات و محﻠولپاشی روی در
تیمار  30کیﻠوگرم نیتروژن استارتر و مﺼرف پخش

BZn= Zinc Broadcasting

BP= Phosphate Broadcasting

کودهای فﺴفات و سولفات روی در سطﺢ تیمار عدم
مﺼرف نیتروژن استارتر بود (شكل  .)4بهنﻈر میرسد
عﻠت این امر ،جذب بهتر روی از طریق برگها نﺴبت
به خاک (از طریق ریشه) است زیرا بخشی از روی در
خاک تثبیت و غیرقابل جذب می شود به ویژه در
حالت فﺴفر پخش ،چرا که روی میتواند توسط
فﺴفات از فرم قابل جذب خارج شود & (Malakouti
) ،Tabatabaei, 1999لذا محﻠولپاشی اﺛر بهتری
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داشته است )2016( Malmir .گزارش نمود حداکثر
سرعت رشد محﺼول در سویا از مﺼرف  30کیﻠوگرم

تیمار  30کیﻠوگرم نیتروژن استارتر حداکثر  CGRرا
 92درصد نﺴبت به تیمار خاکپخش کودهای فﺴفات

نیتروژن و در حالت تﻠﻘیﺢ با برادی رایزوبیوم حاصل
شد.تیمار مﺼرف نواری فﺴفات و محﻠولپاشی روی در

و سولفات روی در تیمار عدم مﺼرف نیتروژن استارتر
افزایش داد.

شكل  -4تﺄﺛیر شیوههای کاربرد کودهای فﺴفات و سولفات روی بر حداکثر سرعت رشد محﺼول لوبیا در سطوح مختﻠف کود
نیتروژنه (حرف های ناهمﺴان مﻌرف مﻌنی دار بودن تیمارها در سطﺢ احتمال  0/05است).
The dissimilar letters indicate the meaningfulness of the treatments at a probability level of 0.05.
=SPمﺼرف نواری فﺴفات

=FZnمحﻠولپاشی سولفاتروی

=BZnپخش سولفاتروی

=BPپخش فﺴفات

Figure 4- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on maximum of crop
growth rate at different levels of nitrogen starter fertilizer
SP= Strip Phosphate

FZn= Zinc Foliar

سرعت جذب خالص ()NAR
سرعت جذب خالص عبارت است از مﻘدار مواد ساخته
شده خالص در واحد سطﺢ برگ و در واحد زمان
) .(Rahnama, 2008زمانی که گیاهان کوچﮏ باشند
و اغﻠﺐ برگها در مﻌرض نور مﺴتﻘیم خورشید قرار
بگیرند NAR ،در باالترین سطﺢ خود قرار خواهد
گرفت .همزمان با رشد گیاه و افزایش  LAIبرگهای
بـیشتری در سایه قرار میگیرند و این امر باعث
کاهش  NARدر طول فﺼل رویش
میگردد ).(Koochaki & Sarmadnia, 2009
در تحﻘیق حاضر نیز بررسی روند تﻐییرات سرعت
جذب خالص در تیمارهای مختﻠف نشان داد که در
اوایل فﺼل رشد ،این شاخص در بیشترین مﻘدار خود
بود و در بازه زمانی  90تا  100روز پس از کاشت،
مﻘدار آن به صفر میل کرده و پس از آن منفی شد

BZn= Zinc Broadcasting

BP= Phosphate Broadcasting

(شكل Aboutalebian & Moghisaei (2014) .)5

نیز نتایﺞ مشابهی گزارش کردند .بیشترین سرعت
جذب خالص زمانی به وجود میآید که تمامی برگها
در مﻌرض دریافت نور خورشید باشند .در ابتدای فﺼل
رشد ،در تیمار کودی  30کیﻠوگرم نیتروژن در هكتار،
مﺼرف توام فﺴفات نواری و محﻠولپاشی روی ،سرعت
جذب خالص بیشتری داشت اما به عﻠت افزایش
سرعت رشد و تولید سریﻊ برگها و افزایش شاخص
سطﺢ برگ و به تبﻊ آن افزایش سایه اندازی برگها
روی هم ،روند نزولی سرعت جذب خالص در این
تیمار ،شیﺐ تندتری داشت (شكل  .)5نتایﺞ جدول
تﺠزیه واریانس سرعت جذب خالص در  75روز پس از
کاشت (زمانی که سرعت رشد گیاه به حداکثر رسید)
نشان داد ،که تنها اﺛرات اصﻠی عوامل مورد بررسی در
سطﺢ احتمال  1درصد مﻌنی دار شد (جدول .)2بیش-
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ترین مﻘدار آن مربوط به تیمارهای  30و  60کیﻠوگرم
نیتروژن در هكتار به ترتیﺐ با میانگین  4/03و 3/96

مﺼرف فﺴفات ،باالترین میانگین جذب خالص در روز
هشتادم پس از کاشت ،از تیمار نواری فﺴفات به دست

گرم در متر مربﻊ در روز بود و در مورد فﺴفات نواری
با میانگین  4/07گرم در متر مربﻊ و محﻠولپاشی
سولفات روی با میانگین  4/01گرم در متر مربﻊ در
بدست آمد (جدول  (2015) Fakhimi Paidar .)3در
تحﻘیﻘی بر روی ذرت گزارش نمود در تیمار شیوه

آمد .مﺼرف نواری فﺴفات سبﺐ دسترسی سریﻊ تر و
کامل تر ریشه به فﺴفر میشود زیرا حرکت فﺴفر در
خاک به صورت انتشار است و در حالت پخش در خاک
احتمال جذب به موقﻊ این عنﺼر توسط ریشه کاهش
مییابد (.(Eghbal et al., 1990

شكل  -5تﺄﺛیر شیوه کاربرد کودهای فﺴفات و سولفاتروی بر سرعت فتوسنتز خالص در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه (کیﻠوگرم در
هكتار)
=SPمﺼرف نواری فﺴفات

=FZnمحﻠولپاشی سولفات روی

=BZnپخش سولفات روی

=BPپخش فﺴفات

Figure 5- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on the net assimilation rate
)of bean at different levels of nitrogen starter fertilizer (kg ha-1
BP= Phosphate
BZn= Zinc Broadcasting
FZn= Zinc Foliar
SP= Strip Phosphate
Broadcasting

سرعت رشد نسبی ()RGR
ا فزایش نﺴبی وزن گیاه در واحد زمان سرعت رشد
نﺴبی نامیده میشود .به بیان دیگر ،سرعت رشد نﺴبی
یﮏ گیاه مﻌیاری از کارآیی رشد آن گیاه میباشد و
بیان گر سرعتی از تولید بیوماس جدید به ازای بیوماس
فﻌﻠی موجود ،در واحد زمان است .(Rahnama,
) 2008نتایﺞ این تحﻘیق نشان داد که مﻘدار این
شاخص در طول فﺼل رشد سیر نزولی داشت (شكل
 .)6میزان سرعت رشد نﺴبی با باال رفتن سن گیاه رو

به کاهش میگذارد .عﻠت کاهش در سرعت رشد نﺴبی
را میتوان به افزایش سن برگ های پایینتر ،در سایه
قرار گرفتن آنها و همچنین افزایش بافت های
ساختمانی که در فتوسنتز نﻘشی ندارند ،نﺴبت داد
).(Rahnama, 2008
 (1975) Voldeng & Blackmanگزارش کردند
سرعت رشد نﺴبی با سن گیاه رابطه خطی مﻌكوس
دارد .به طور تﻘریبی  100روز پس از کاشت ،در زمانی
که سرعت رشد محﺼول به صفر رسیده بود ،سرعت
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رشد نﺴبی نیز به سمت صفر میل نمود (شكل  )6و
سپس مﻘدار آن منفی شد .این کاهش تا اندازهای

تندی روند کاهشی نشان داد .همزمان با انتﻘال مواد از
اندام ها به دانهها و به عﻠت ریزش برگها در اﺛر سایه

مربوط به در سایه قرار گرفتن و افزایش سن برگهای
تحتانی پوشش گیاهی میباشد ( ;Silim et al., 1993
 .)Singh, 1997تﺠزیه واریانس سرعت رشد نﺴبی در
 75روز پس از کاشت نشان داد ،اﺛرات اصﻠی شیوههای
کاربرد فﺴفات در سطﺢ احتمال  1درصد و سطوح
مختﻠف کود نیتروژن در سطﺢ احتمال  5درصد
مﻌنیدار شد (جدول .)2بیشترین مﻘدار آن مربوط به
تیمارهای  30کیﻠوگرم نیتروژن در هكتار با میانگین
 0/033گرم بر گرم در روز که البته با تیمار 60
کیﻠوگرم در هكتار نیتروژن تفاوت مﻌنیداری نداشت و
فﺴفات نواری با میانگین  0/034گرم بر گرم در روز
بهدست آمد (جدول )2016( Malmir .)3گزارش کرد
بیشترین سرعت رشد نﺴبی از مﺼرف  30کیﻠوگرم در
هكتار نیتروژن در گیاه سویا به دست آمده است.
(2005) Walley et alدر بررسی مﻘادیر مختﻠف
نیتروژن بر نخود ( )Cicer arietinum L.بیان کردند
که نیتروژن در مﻘادیر کم به عنوان استارتر ،تاﺛیر
مثبتی بر تثبیت بیولوژیكی نیتروژن دارد ،ولی در
مﻘادیر باالی این عنﺼر سبﺐ بازدارندگی در تثبیت
بیولوژیكی نیتروژن و کاهش وزن خشﮏ گره گردید.
 (2007) Ahmadkhan et al.نیز تﻠﻘیﺢ نخود با
ریزوبیوم را عامل کاهش مﺼرف کود نیتروژنی گزارش
کردهاند.

اندازی ،پیری و عدم توانایی کافی جهت فتوسنتز و
ماده سازی ،تﺠمﻊ ماده خشﮏ در گیاه ﺛابت شده و
حتی کاهش مییابد ( .(Sarmadnia & Kochaki,
 2007بهطور کﻠی جهت دستیابی به عمﻠكرد دانه
بیشتر در گیاهان زراعی ،دو راهکار اصﻠی وجود دارد که
عبارتند از :افزایش تﺠمﻊ ماده خشﮏ و افزایش در
شاخص برداشت ( .)Spagnoletti et al., 1999تولید
ماده خشﮏ عﻼوه بر زنده بودن گیاه ،بیانگر رشد و نمو
آن نیز میباشد .نتایﺞ نشان داد که در تمامی سطوح،
مﺼرف نواری فﺴفات ،محﻠولپاشی روی و مﺼرف توام
آنها ،باعث افزایش روند تﺠمﻌی ماده خشﮏ بوتهها
شده است ،اما تاﺛیر این کودها در سطﺢ کودی 30
کیﻠوگرم ،نﺴبت به مﺼرف صفر و تا حدی 60
کیﻠوگرم ،بیشتر بود (شكل  .)7در تیمار پخش فﺴفات
و پخش سولفاتروی ،روند تﺠمﻊ ماده خشﮏ بﺴیار
مﻼیم و آهﺴته بود که نشان میدهد گیاه شرایط
تﻐذیهای مناسبی نداشته و رشد و فتوسنتز آن تحت
تاﺛیر قرار گرفته است ،بنابراین ماده خشﮏ تولیدی آن
با سرعت بﺴیار کمتری تشكیل شده است .در تمامی
سطوح ،فﺴفات نواری نﺴبت به پخش آن ،برتری
محﺴوسی در تﺠمﻊ ماده خشﮏ در گیاه داشت .که
عﻠت آن دسترسی آسان تر ریشهها در مﺼرف نواری
کود فﺴفاته بوده است چرا که تثبیت فﺴفر را نﺴبت
به حالت پخش آن کاهش می دهد (Tisdale et al.,
) 1985و محﻠولپاشی روی سبﺐ رسیدن بهتر روی به
گیاه نﺴبت به مﺼرف خاکی شده است (Malakouti
) & Tabatabaei, 1999که نهایتا در تیماری که
ترکیبی از مﺼرف نواری فﺴفات و محﻠول پاشی
سولفات روی بوده است انﺠام بهتر فتوسنتز گیاه و
تولید ماده خشﮏ بیشتر رخ داده استFakhimi .
 (2015) Paidarگزارش نمود محﻠولپاشی روی و
مﺼرف نواری فﺴفات در گیاه ذرت ،بیشترین ماده
خشﮏ را به خود اختﺼاص دادند.

ماده خشک کل ()TDW
پژوهشها نشان دادهاند که روند افزایش وزن خشﮏ
در طول دوره رشد گیاهان زراعی بهصورت منحنی
سیگموئیدی است ( .)Rahman et al., 2000بر اساس
نتایﺞ به دست آمده ،تﺠمﻊ ماده خشﮏ در گیاه60 ،
روز پس از کاشت روند سریﻊ خود را آغاز نمود و در
بازه زمانی  100تا  110روز پس از کاشت ،به بیش-
ترین مﻘدار رسید (شكل  ،)7اما  110روز پس از
کاشت به عﻠت کاهش سطﺢ برگ (شكل  ،)1تﺠمﻊ
ماده خشﮏ در گیاه روند کاهشی را آغاز نمود و در
بازه زمانی  120تا  130روز پس از کاشت ،با شیﺐ
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 سولفات روی و م ﻘادیر کود نیتروژنه بر سرعت رشد نﺴبی و سرعت جذب خالص لوبیا در، اﺛرات شیوههای مﺼرف کود فﺴفات-3جدول
 روز پس از کاشت75
Table 3- The effects of application method of phosphate, zinc sulfate and amount of nitrogen
fertilizer on the relative growth rate and net assimilation rate of bean on the 75 th day after
planting
Relative growth rate (g g-1 day-1)

Net assimilation rate (g m-2 day-1)

0.030b
0.033a
0.032ab
0.0024

3.61b
4.03a
3.96a
0.250

0.034a
0.030b
0.002

4.07a
3.67b
0.204

0.032a
0.031a
0.002

4.01a
3.73b
0.204

Nitrogen (kg ha-1)
0
30
60
LSD (0.05)
Phosphorus
Strip
Broadcast
LSD (0.05)
Zinc sulfate
Foliar
Broadcast
LSD (0.05)

. در سطﺢ احتمال پنﺞ درصد اختﻼف مﻌنیداری ندارند،میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P ≤ 0.05).

 تﺄﺛیر شیوه کاربرد کودهای فﺴفات و سولفات روی بر سرعت رشد نﺴبی در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه (کیﻠوگرم در-6 شكل
)هكتار
پخش فﺴفاتBP=

پخش سولفات رویBZn=

محﻠولپاشی سولفات رویFZn=

مﺼرف نواری فﺴفاتSP=

Figure 6- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on relative growth rate of
bean at different levels of nitrogen starter fertilizer (kg ha-1)
BP= Phosphate
BZn= Zinc Broadcasting
FZn= Zinc Foliar
SP= Strip Phosphate
Broadcasting

181

عﻠوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،50شمارة  ،3پائیز 1398

شكل  -7تﺄﺛیر شیوه کاربرد کودهای فﺴفات و سولفات روی بر ماده خشﮏ لوبیا در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه (کیﻠوگرم در
هكتار)
مﺼرف نواری فﺴفات =SP

محﻠولپاشی سولفات روی =FZn

پخش سولفات روی =BZn

پخش فﺴفات =BP

Figure 7- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on the total dry matter
)of bean at different levels of nitrogen starter fertilizer (kg ha -1
SP= Strip Phosphate

FZn= Zinc Foliar

جدول تﺠزیه واریانس حداکثر ماده خشﮏ کل
نشان داد که همه اﺛرات اصﻠی و چندگانه به جز اﺛر
دوگانه فﺴفات در سولفاتروی بر این صفت در سطﺢ
 1درصد مﻌنیدار شده است (جدول .)2مﻘایﺴه
میانگینها نشان داد که در بین این تیمارها بیشترین
و کمترین ماده خشﮏ به میزان  1136/72و 661/96
گرم در متر مربﻊ به ترتیﺐ به تیمار مﺼرف نواری
فﺴفات و محﻠولپاشی روی در تیمار  30کیﻠوگرم
نیتروژن استارتر و مﺼرف پخش کودهای فﺴفات و
سولفات روی در شرایط عدم مﺼرف نیتروژن متﻌﻠق
بود (شكل  .)8عامﻠی مانند نیتروژن شاخص سطﺢ
برگ را در گیاه افزایش داده و موجﺐ باال رفتن میزان
ماده خشﮏ در گیاه می شود ( Hay & Walkar,

BZn= Zinc Broadcasting

BP= Phosphate Broadcasting

 (2013) Ghanbari et al. .)1989گزارش کردند که
استفاده از روی در لوبیا با افزایش کربوهیدراتهای
محﻠول ،بر میزان ماده خشﮏ گیاه افزوده است ،که این
افزایش نتیﺠه نﻘش کﻠیدی روی در تحریﮏ فﻌالیت
های فتوسنتزی و افزایش میزان آسیمیﻼتهای

تولیدی است (2016) Malmir .گزارش نمود بیش
ترین ماده خشﮏ گیاه سویا از کاربرد  30کیﻠوگرم
نیتروژن و تﻠﻘیﺢ برادی رایزوبیوم و کمترین آن از عدم
مﺼرف کود و برادی رایزوبیوم بهدست آمد .ایشان بیان
داشت که مﺼرف بیشتر کود استارتر تاﺛیر منفی بر
رابطه همزیﺴتی گیاه با برادی ریزوبیوم داشته و باعث
تﻘﻠیل ماده خشﮏ تولیدی گردید.
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 تﺄﺛیر شیوههای کاربرد کودهای فﺴفات و سولفاتروی بر حداکثر ماده خشﮏ لوبیا در سطوح مختﻠف کود نیتروژنه-8شكل
. است0/05 حرف های ناهمﺴان مﻌرف مﻌنی دار بودن تیمارها در سطﺢ احتمال
The dissimilar letters indicate the meaningfulness of the treatments at a probability level of 0.05.
BP= پخش فﺴفات

BZn= پخش سولفات روی

FZn= محﻠولپاشی سولفات روی

SP= مﺼرف نواری فﺴفات

Figure 8- The effect of application method of phosphate and zinc sulfate on maximum of total dry
matter at different levels of nitrogen starter fertilizer
BP= Phosphate Broadcasting

BZn= Zinc Broadcasting

 در این پژوهش.کاهش مﺼرف کود نیتروژنی میشود
مشخص گردید که کاربرد نواری کود فﺴفاته و محﻠول
پاشی همزمان سولفات روی در مﻘایﺴه با مﺼرف
خاکی آنها می تواند در بهبود شاخصهای
فیزیولوژیكی رشد لوبیا مﺆﺛر باشد که در نهایت منﺠر
.به بهبود رشد این گیاه میگردد

FZn= Zinc Foliar

SP= Strip Phosphate

نتيجه گيری کلی
 کیﻠوگرم در هكتار نیتروژن استارتر تا30 استفاده از
زمانی که ریشه گیاه به اندازه کافی به باکتریهای
 میتواند باعث افزایش،همزیﺴت آلوده نشده است
شاخص سطﺢ برگ و وزن خشﮏ کل و سایر شاخص
های فیزیولوژیكی رشد گردد و در عین حال سبﺐ
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