فنآوری تولیدات گیاهی /جلد هیجدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 79
DOI: 10.22084/ppt.2017.2568.487

اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر ترکیبات کودی مختلف بهعنوان آغازگر بر صفات رویشی دو رقم لوبیای قرمز ،آزمایشی دو عاملی در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه ولیعصر رفسنجان انجام شد .عامل اول ترکیبهای کودی در چهار
سطح شامل نیتروژن  +فسفر (شاهد آغازگر) ،نیتروژن  +فسفر  +روی ،نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن و نیتروژن  +فسفر  +روی +
مولیبدن  +کود دامی و عامل دوم دو رقم لوبیا (اختر و درخشان) بود .نتایج نشان داد که افزودن روی ،مولیبدن و یا کود دامی به سطح
شاهد آغازگر سبب کاهش معنیدار وزنخشک کل ،وزنخشک ساقه ،وزنخشک و حجم ریشه و سطح برگ در زمان پدیدار شدن گل
شد اما این اثر بازدارنده در مرحله پیدایش نیام تا حد زیادی از بین رفت .در این مورد تفاوت معنیداری بین دو رقم وجود نداشت .از
سوی دیگر نتایج اندازهگیری غلظت عناصر اندامهای هوایی نشان داد که غلظت فسفر ،روی و منگنز تحت تأثیر ترکیب کودی نیتروژن+
فسفر +روی +مولیبدن +کود دامی و غلظت کلسیم و سدیم در ترکیب نیتروژن  +فسفر  +روی بیش از دیگر تیمارها بود .نتایج نشان داد
که افزودن روی ،مولیبدن و کود دامی به سطح شاهد آغازگر اگرچه سبب افزایش تجمع برخی عناصر در گیاهچههای لوبیا می شوند؛
اما احتماالً به سبب افزایش محتوای سدیم و کلسیم در اثر این دو عنصر رشد رویشی این گیاه کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :روی ،مولیبدن ،فسفر ،نیتروژن

 2 ،1و  .3بهترتیب دانشآموخته کارشناسیارشد ،استادیار و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
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* .نویسنده مسئول

751

اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات...

باقری ،)1301 ،روی و مولیبدن نیز نقش بسیار مهمی در
فرایندهای رشد و نموی دارند .نقش روی بهعنوان یکی از
عناصر کممصرف در آغازش گره ،افزایش مقدار لگهموگلوبین و
جذب نیتروژن بهخوبی مشخص شده است (پارسا و باقری،
 .)1301همچنین مولیبدن در ساختار آنزیم نیتروژناز که اولین
و مهمترین گام در تثبیت نیتروژن ،یعنی تبدیل  N2به  NH3را
کاتالیز میکند ،شرکت دارد (سیلوی و پاتریک )2010 ،5و
کمبود آن ممکن است سبب کاهش چشمگیر رشد و عملکرد
گیاه شود .کمبود جذب آهن و مولیبدن و روی در خاکهای
قلیایی معموالً به چشم میخورد .کاربرد کود دامی نیز از
روشهای فراگیر برای بهبود ساختمان خاک و فراهمی بخشی
از عنصرهای غذایی پرمصرف و کممصرف است .ویژگی مهم این
کودها رهاسازی آهسته مواد غذایی است که اگرچه آلودگی
کمتری در محیط زیست ایجاد میکند (رو 6و همکاران،)2010 ،
اما اثرات آنها به سرعت قابل مشاهده نیست و ممکن است
تحلیل نقش آنها در جذب عناصر غذایی و رشد گیاه چندان
آسان نباشد .برای نمونه گزارش شده است که کل نیتروژن
موجود در کود دامی  58درصد بهصورت نیتروژن آلی و 58
درصد بهصورت آمونیوم بوده که در سال اول مصرف  48درصد
نیتروژن آلی (پس از تبدیل به نیتروژن معدنی) و  08درصد
آمونیوم آن قابل جذب میباشد و اگر هر سال کود دامی در
مزرعه مصرف شود ،ساالنه  15درصد کل نیتروژن قابل استفاده
است (پیمنتل .)1993 ،1از اینرو ممکن است اثرات کاربرد کود
دامی بر رشد و عملکرد گیاه در سال اول روشن نباشد.
با توجه به مطالب فوق ،بررسی واکنش رشد و تجمع ماده
خشک در لوبیا به ترکیبهای مختلف کودی آغازگر ،نتایج
سودمندی در جهت برنامهریزیهای مدیریت زراعی در پی
خواهد داشت.

مقدمه
حبوبات بهعنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از
پروتئین ،پس از غالت دومین منبع مهم غذایی انسان بهشمار
میروند (مجنون حسینی .)1301 ،این گیاهان بخش مهمی از
رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان را تشکیل میدهند ،چرا که
میزان قابل توجه پروتئین با کیفیت موجود در دانه این
محصوالت همراه غالت میتواند یک ترکیب زیستی ارزشمند
غذایی را فراهم کند (پارسا و باقری .)1301 ،یکی از برترین
ویژگیهای زیستی حبوبات ،توانایی تثبیت نیتروژن آنها
بهروش همزیستی با ریزوبیومها است که میتواند سبب افزایش
میزان نیتروژن خاک شود (عثمان 1و همکاران .)2010 ،لوبیا
( )Phaseolus vulgaris L.از مهمترین بقوالت خوراکی در
جهان است که از لحاظ سطح زیرکشت جایگاه سوم را به خود
اختصاص میدهد (پارسا و باقری )1301 ،و تولید و عملکرد آن
مانند دیگر حبوبات وابسته به فراهمی مواد غذایی در خاک
است .اگرچه انتظار میرود بخش بزرگی از نیاز حبوبات به
نیتروژن از طریق تثبیت زیستی فراهم شود ،اما گرهبندی و
تثبیت نیتروژن وابسته به وجود میزان کافی از بسیاری از
عناصر پرمصرف و کممصرف دیگر در خاک نیز میباشد (مانز،2
.)1997
روشن شده است که اگر مقدار نیتروژن قابل استفاده خاک
اندک باشد ،مصرف کود نیتروژن به مقدار کم و برای تحریک
رشد اولیه (آغازگر )3مطلوب خواهد بود (پارسا و باقری.)1301 ،
در خاک های دارای کمبود نیتروژن استفاده از مقدار کمی
نیتروژن بهعنوان آغازگر ممکن است تشکیل گره را تحریک
کند تا آنجاکه عملکرد دانه در بقوالت را افزایش دهد.
همچنین افزودن آغازگرهای حاوی عناصر فسفر و ریزمغذیها
روش مناسبی برای فراهمی عناصری مانند فسفر ،روی و منگنز
بهویژه در خاکهای با اسیدیته باال یا خاکهای قلیایی است
(آموس 4و همکاران .)2001 ،در این خاکها به سبب باال بودن
اسیدیته خاک ،تثبیت عناصری مانند فسفر ،آهن و روی سبب
کاهش فراهمی آن برای ریشهها میشود و از اینرو بهتر است با
افزودن ترکیبهای آغازگر مناسب این محدودیت را حداقل تا
قسمتی برطرف کرد .در تغذیه معدنی حبوبات ،افزون بر فسفر
که به سبب نقش آن در تمام فعالیتهای متابولیکی وابسته به
انرژی از مهمترین عناصر محسوب میشود و ممکن است
کمبود آن یکی از دالیل اصلی کاهش عملکرد باشد (پارسا و

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانهی پژوهشی
دانشکدهی کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان اجرا گردید.
براساس نتایج آزمون خاک (جدول  )1محتوای نیتروژن و فسفر
و هم چنین روی خاک بسیارپایین بوده و بنابراین نیاز به افزودن
آنها بهصورت کود میباشد .عامل اول ترکیب کودی در چهار
سطح و به قرار زیر بود .1 :ترکیب نیتروژن  +فسفر ( (N + Pدر
برگیرنده  58کیلوگرم نیتروژن در هکتار  58 +کیلوگرم فسفر
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2. Munns
3. Starter
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5. Silvie and Patrick
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روش ایریگوئن 2و همکاران ( .)1992میزان جذب عناصر سدیم
و کلسیم نمونههای ماده خشک اندامهای هوایی دو هفته پس
از سبز شدن با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر ،3عناصر منیزیم،
آهن ،و روی با استفاده از دستگاه جذب اتمی و محتوای فسفر
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با
آزمون چنددامنهای دانکن ( )P≤0.05انجام شد.

در هکتار یا  68میلیگرم بر کیلوگرم وزن خاک  Nو
خالص (مجنون حسینی .2 ،)1301 ،ترکیب نیتروژن  +فسفر +
روی ) (N + P + Znشامل  58کیلوگرم نیتروژن در هکتار 58 +
کیلوگرم فسفر در هکتار  5 +میلیگرم روی در کیلوگرم خاک
(سینگ .3 ،)1992 ،1ترکیب نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن
) (N + P + Zn + Moاز قرار  58کیلوگرم نیتروژن در هکتار +
 58کیلوگرم فسفر در هکتار  5 +میلیگرم روی در کیلوگرم
خاک  4 +گرم مولیبدن در هر کیلوگرم بذر (مجنون حسینی،
( )1301برابر با 8/5کیلوگرم در هکتار) و  .4ترکیب نیتروژن +
فسفر  +روی  +مولیبدن  +کود دامی ( N + P + Zn + Mo +
 58( )CMکیلوگرم نیتروژن در هکتار  58 +کیلوگرم فسفر در
هکتار  5 +میلیگرم روی در کیلوگرم خاک  4 +گرم مولیبدن
در هر کیلوگرم بذر  48 +تن کود دامی در هکتار برابر با 58
گرم بر کیلوگرم وزن خاک گلدان) .عامل دوم شامل دو رقم
لوبیا به نامهای درخشان و اختر بود که از ایستگاه ملی
تحقیقات لوبیا در خمین تهیه شدند .بافت خاک مورد آزمایش
لوم شنی بود .برخی دیگر از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک و کود دامی مورد استفاده در جدول  1آمده است.
برای هر گلدان (به ارتفاع  38و قطر دهانه  25سانتیمتر و
حجم  4لیتر) حدود  5کیلوگرم خاک وزن شده ،در کیسههای
پالستیکی ریخته شد .مقدار کودهای مصرفی موردنیاز باتوجه
به میزان موردنظر و عمق گلدان ( 25سانتیمتر) برای هر تیمار
محاسبه شد ( 42/9گرم اوره و 162/3گرم منوکلسیم فسفات
در دو لیتر آب 18/12 ،گرم سولفات روی در یک لیتر آب) و
پس از حل شدن در آب به میزان  28میلیلیتر برای تأمین
عناصر پرمصرف و  18میلیلیتر برای تأمین عناصر کممصرف به
هر کیسه خاک اضافه گردید و بهطور کامل بهم زده شد .کاربرد
مولیبدن به روش پوششدار کردن بذر بود بدین صورت که ابتدا
بذرها مرطوب شده و آنگاه آمونیوم مولیبدات به میزان  4گرم
در کیلوگرم به آنها اضافه شد و پس از نیم ساعت کشت شدند.
در این آزمایش از مایه تلقیح ریزوبیوم استفاده نشد در طول
دوره رشد ،آبیاری در حدظرفیت زراعی گلدان انجام شد .اینکار
براساس محاسبه درصد رطوبت وزنی گلدانها در حد ظرفیت
مزرعهای و افزودن میزان آب از دست رفته به آنها بود.
برای اندازهگیری برخی صفات مربوط به رشد رویشی،
نمونهبرداری در دو مرحله ظهور اولین گل و ظهور اولین نیام
انجام شد .سطح برگ با استفاده از دستگاه سنجش سطح برگ
P2O5

نتایج و بحث
وزنخشک ساقه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که در هیچ یک از مراحل
گلدهی و ظهور نیام ،وزنخشک ساقه تحت تأثیر تیمارهای
کودی قرار نگرفت اما در زمان گلدهی بین دو رقم تفاوت
معنیداری از این لحاظ وجود داشت (جدول  .)2در زمان ظهور
گل ( 69روز پس از کاشت) با افزودن روی ،مولیبدن و یا کود
دامی ،وزنخشک ساقه نسبت به سطح شاهد  N + Pکاهش
معنیداری داشت اما در زمان ظهور غالف (  184روز پس از
کاشت) تیمار  N + P + Zn + Moتفاوت معنیداری با شاهد N
 + Pنداشت (جدول  .)3به نظر میرسد افزودن مولیبدن ،روی و
کود دامی اثر بازدارنده بر انباشتگی ماده خشک در ساقه دارد.
با مقایسه وزنخشک ساقه در دو زمان ظهور غالف و ظهور گل
برای هر ترکیب تیماری (برای نمونه  2/12در برابر  1/46یا
 1/65در برابر  1/10و  ،...جدول  )3و محاسبه میزان افزایش در
فاصله زمانی بین این دو مرحله ،میتوان دریافت که وزن
خشک ساقه برای چهار ترکیب کودی ( N + Pتا N + P + Zn
 ) + Mo + CMبهترتیب  62/8 ،39/0 ،45/2و  48/0درصد
افزایش یافته است .اگرچه در این آزمایش پیشبینی میشد
افزودن روی ،مولیبدن ،و کود دامی به کود پایه استارتر سبب
بهبود ویژگیهای رویشی گیاه لوبیا شود اما به نظر میرسد
وزنخشک ساقه بیشتر تحت تأثیر اثرهای بازدارنده این کودها
قرار گرفته است .گزارش شده است که برخی عناصر فلزی با
کاهش سریع قابلیت هدایت آبی یاختهها سمیت خود را آشکار
مینمایند و تأثیر بر کاهش قابلیت انتقال آبی اغلب سریعتر و
بیشتر از تأثیر سمیت عناصر بر غشای پالسمایی در گیاهان
آشکار میگردد (خاورینژاد و همکاران.)1309 ،

( ،)Delta T, WD3, UKمحتوی کربوهیدراتهای محلول به
2. Irrigoyen
3. Flame photometer

1. Sing
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معنیداری حجم ریشه را نسبت به شاهد کاهش دادند .با این
حال ،در زمان ظهور نیام ( 184روز پس از کاشت) فقط تیمار
( N + P + Zنیتروژن  +فسفر  +روی) حجم ریشه را بهطور
معنیداری کاهش داد .همانند نتایج وزن خشک ساقه و ریشه،
با مقایسه اعداد حجم ریشه در زمان ظهور گل و غالف در هر
ترکیب کودی میتوان دریافت که در تیمار N + P + Zn + Mo
 + CMحجم ریشه  10/3درصد افزایش یافته است و در سه
تیمار دیگر یا افزایشی نبوده و یا میزان آن بسیارکم بوده است.
بررسی دادههای جدول  4نشان میدهد با افزایش روی،
مولیبدن ،و یا کود دامی به سطح کود پایه استارتر درصد سدیم
اندام هوایی دو هفته پس از سبز شدن ،بهطور معنیداری
افزایش یافته است .حساسیت شدید لوبیا به شوری ناشی از
سدیم ممکن است سبب بازدارندگی رشد ریشه و اندام هوایی
شده باشد .با این حال به نظر میرسد با افزایش رشد گیاه در
فاصله ظهور گل و غالف اثر بازدارندگی این کودها بهویژه در
مورد ترکیب  N + P + Zn + Mo + CMکاهش یافته است که
شاید به سبب رقیق شدن غلظت سدیم در شاخساره و یا القاء
حدی از مقاومت نسبی به آن بوده باشد .البته ممکن است
بخشی از اثرات بازدارنده ترکیبهای کودی به سبب اثر
بازدارندگی یونهایی مانند روی و مولیبدن هم باشد .گزارش
شده است در شرایط تنش یا وجود عناصر فلزی مانند روی در
خاک ،ریشه پاسخ شدیدتری نسبت به سایر بخشهای گیاه
نشان میدهد .همچنین علت آسیب بیشتر به رشد ریشه،
حساسیت زیاد مریستم نوک ریشه به عناصر فلزی مانند روی و
اثر تحریککننده بر آنزیم ایندول استیک اسید اکسیداز است
(فیسکسیو .)1997 ،2در گندم همبستگی مثبت و معنیداری
بین حجم و وزن ریشه گزارش شده است (گیوها 3و همکاران،
.)2009

وزنخشک ریشه
نتایج نشان داد که این صفت تنها در زمان ظهور گل تحت
تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت اما تفاوتی بین ارقام وجود
نداشت (جدول  .)2در زمان ظهور گل تیمار ( N + Pنیتروژن +
فسفر) بهطورمعنیداری وزن ریشه بیشتری نسبت به دیگر
تیمارها داشت ،اما در زمان ظهور نیام تنها تفاوت بین تیمار
نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن +کود دامی ( N + P + Zn
 )+Mo + CMو تیمار شاهد ( )N + Pمعنیدار بود (جدول .)3
چنین بهنظر میرسد اثر بازدارنده کاربرد روی و مولیبدن به
همراه نیتروژن و فسفر بر وزن ریشه در زمان ظهور نیام تقریباً
از بین رفته است ،اما ترکیب عناصر غذایی در تیمار N + P +
 Zn + Mo + CMهمچنان سبب کاهش معنیدار وزن خشک
ریشه شده است .با مقایسه اعداد مربوط به ماده خشک ریشه
در دو زمان ظهور گل و ظهور غالف در هر ترکیب کودی (برای
نمونه  1/06در برابر  )1/91میزان افزایش در وزنخشک ریشه
در فاصله زمانی بین این دو مرحله برای چهار ترکیب تیماری
( N + Pتا  )N + P + Zn + Mo + CMبهترتیب ،31/5 ،2/1
 14/9و  61/6درصد بوده است .افزایش قابلتوجه در انباشتگی
ماده خشک ریشه در ترکیب کود نیتروژن  +فسفر  +روی +
مولیبدن و کود دامی و افزایش ناچیز در تیمار نیتروژن  +فسفر
( 2/1درصد) نشان میدهد که احتماالً تحت تأثیر این ترکیب
کودی رشد ریشه بسیار بیشتر از سطح شاهد (استارتر) افزایش
یافته است هرچند باز هم از سطح شاهد کمتر است .در همین
زمینه گزارش شده است زمانی که کود آلی ،کمپوست یا
ورمیکمپوست به خاک اضافه شود با گذشت زمان و آزاد شدن
تدریجی عناصر ،غلظت نمک در خاک به تدریج باال میرود و
افزایش غلظت عنصری مانند سدیم ممکن است سبب
جلوگیری از رشد گیاه شود (چانگ 1و همکاران.)2007 ،
حجم ریشه
نتایج تجزیه واریانس در دو مرحله نشان داد که حجم ریشه در
هر دو مرحله برداشت تحت تأثیر عامل کود قرار گرفت ،اما
تفاوتی بین رقمهای مورد آزمایش مشاهده نشد (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگین (جدول  )3نشان داد در زمان ظهور گل
( 69روز پس از کاشت) ،بین تیمار ( N + Pنیتروژن  +فسفر) و
تیمار ( N + P + Z + Mنیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن) از
لحاظ حجم ریشه تفاوت معنیداری وجود نداشت اما تیمار N +
( P + Zنیتروژن  +فسفر  +روی) و تیمار N + P + Z + M +
( CMنیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن  +کود دامی) بهطور

2. Fiskesjo
3. Guohua

1. Chang
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جدول  :1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و کود گاوی مورداستفاده در آزمایش
Table 1: Some physical and biochemical properties of soil and cattle manure used in experiment
روی قابل
پتاسیم قابل
فسفر قابل
قابلیت هدایت
اسیدیته
دسترس
دسترس
دسترس
کربن آلی
الکتریکی
نیتروژن کل
کل
در
گرم
(میلی
در
گرم
(میلی
در
گرم
(میلی
(درصد)
(دسیزیمنس
(درصد)
اشباع
Organic C
کیلوگرم)
کیلوگرم)
کیلوگرم)
بر متر)
)Total N (%
(EC (dS/m

خاک

1.47

pH

7.83

)(%

Available P
)(mg/kg

Available K
)(mg/kg

Available Zn
)(mg/kg

4.2

140

0.33

0.9

0.1

درصد
رطوبت
Moisture
)content (%

-

Soil

کود گاوی
Cattle manure

11.5

8.7

53

0.016

0.85

192.68

0.4

7.8

پس از سبز شدن به تیمار نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن +
کود دامی تعلق داشته است .ممکن است با افزایش سن گیاه و
افزایش توده شاخ و برگ ،رقیق شدن محتوای سدیم در
اندامهای هوایی سبب کاهش اثر بازدارندگی آن شده باشد.

سطح برگ
نتایج تجزیه واریانس دادههای سطح برگ نشان داد که این
صفت هم در زمان ظهور گل و هم در زمان ظهور نیام تحت
تأثیر کود آغازگر قرار گرفت اما بین رقمهای آزمایش از این
لحاظ تفاوتی وجود نداشت (جدول  .)2در زمان ظهور گل،
کاربرد هر سه ترکیب کود آغازگر سبب کاهش معنیدار سطح
برگ نسبت به شاهد ( )N + Pشد (جدول  .)3با بررسی
دادههای جدول  4روشن میشود که هر سه ترکیب کود سبب
افزایش معنیدار محتوای سدیم اندام هوایی شدهاند که ممکن
است برآمده از برهمکنش مثبت جذب روی و مولیبدن با جذب
سدیم یا وجود میزان باالیی از سدیم در کود دامی بوده باشد.
لوبیا یکی از حساسترین گیاهان زراعی به سدیم خاک است
(ماس و هافمن )1977 ،1و ممکن است کاهش تقسیم و رشد
سلولهای برگ برآمده از سمیت این عنصر بوده باشد با این
حال در زمان ظهور نیام ،اثر کاهنده کود دامی بر سطح برگ از
بین رفت (جدول  .)3چنین به نظر میرسد که اثر کاهنده کود
دامی بر سطح برگ لوبیا با گذر زمان از بین رفته است .گزارش
شده است که توسعه سطح برگ به مصرف فسفر خیلی حساس
است چون کمبود فسفر سطح برگ را از طریق کاهش تعداد
برگ از طریق اثر روی تعداد گره ،شاخه و سرعت نسبی ظهور
برگ و هم بهوسیله کاهش توسعه سطح برگ تحت تأثیر قرار
میدهد (لینچ 2و همکاران .)1989 ،باتوجه به دادههای جدول 3
بیشترین میزان محتوای فسفر اندامهای هوایی در دو هفته

غلظت فسفر اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس غلظت فسفر اندام هوایی لوبیا دو هفته
پس از سبز شدن نشان داد که این صفت تحت تأثیر ترکیبات
کودی قرار گرفت (جدول  )2بهگونهایکه باالترین غلظت آن در
ترکیب نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن  +کود دامی مشاهده
شد (جدول  .)4به نظر میرسد آزاد شدن فسفر موجود در کود
دامی و کود فسفره سبب افزایش فسفر در خاک و جذب بیشتر
آن در گیاه شده باشد .برخی محققان نیز در این رابطه نتایج
مشابهی گزارش کردهاند (تساولی 3و همکاران .)2008 ،نتیجه
پژوهشی دیگر نشان داد که ترکیب کود دامی و شیمیایی  Nو
 Pسبب افزایش قابلتوجه فسفر قابل استفاده خاک و افزایش
محتوای نیتروژن و فسفر برنج نسبت به کاربرد جداگانه هر یک
از دو نوع کود شد (تادسی 4و همکاران .)2013 ،از سوی دیگر
در ذرت ،انتقال و رسوب فسفر و روی از الگوی کامالً مشابهی
پیروی میکند اما در خاکهای قلیایی ممکن است برهمکنشی
منفی از جذب فسفر و مولیبدن مشاهده شود (بینام.)1999 ،5

3. Tassavoli
4. Tadesse
5. Anonymus
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 سطح برگ (سانتیمترمربع در گلدان) در زمان ظهور گل و ظهور،) حجم ریشه(سانتیمترمکعب در گلدان،) نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و کود آغازگر بر وزنخشک ساقه و ریشه (گرم در گلدان:2 جدول
. روی و منگنز (میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک) اندامهای هوایی لوبیا دو هفته پس از سبز شدن، آهن،) سدیم (درصد در مادهخشک، کلسیم،غالف و همچنین محتوای فسفر
Table 2: Summarized ANOVA of the effect of starter fertilizer compounds and cultivar on stem and root dry matter (g/pot), root volume (cm3/pot) leaf area (cm2/pot) at flower
emergence and pod emergence and P, Ca and Na content (% in dry shoot weight), Fe, Zn and Mn (mg/kg per shoot dry weight) of bean cultivars, two weeks after emergence
سطح برگ
حجم ریشه
وزن خشک ریشه
وزن خشک ساقه
Leaf area

سدیم

منگنز

روی

آهن

کلسیم

فسفر

Na

Mn

Zn

Fe

Ca

P

441.3ns

88.8ns

8.3×104ns

1.20ns

0.003ns

ns

ns

ns

4ns

ns

ns

Root dry weight

Pod em.

ظهور
نیام

Flower
em.

Pod
em.

Flower em.

384.5ns

447.8ns

17.6*
ns

ظهور نیام

0.008ns

Root volume

ظهور
گل

ظهور گل

ظهور
نیام

ظهور گل

Pod
em.

Flower em.

2.37ns

0.08ns

ns

ns

Stem dry weight

ظهور
نیام

ظهور گل

Pod
em.

Flower em.

0.006ns

0.34ns

0.19*

ns

ns

**

درجه آزادی

منبع تغییر

df

Source of Variation

2

بلوک
Block

0.007

350.8

32.2

1.8×10

0.64

0.004

ns

35.2

ns

34.7

15.0

7.04

0.07

0.006

0.13

0.81

1

رقم
Cultivar (C)

0.07

**

ns

0.008

4720.8

**

ns

472.1

272.1

*

ns

34.5

5**

6.2×10

5ns

1.2×10

4.70

**

ns

0.51

0.01

**

ns

0.002

1120.4

**

ns

433.8

713.2

*

ns

589.4

38.1

**

ns

2.1

42.48

**

ns

10.48

ns

0.48

ns

0.21

1.12

**

ns

0.32

ns

0.30

ns

0.03

ns

0.10

ns

0.05

3

کود آغازگر

3

Starter fertilizer (S)
رقم × تیمار
C×V

0.01

397.7

24.6

5.3 ×10

4

0.43

0.001

184.8

195.2

3.6

6.13

0.16

0.11

0.71

0.03

14

خطا
Error

18.11

10.53

16.46

17.32

18.9

10.59

11.1

13.3

11.8

11.76

25.51

25.19

14.39

13.7

ضریب تغییرات
CV

 ظهور نیام:Pod em. ، ظهور گل:Flower em. ، غیرمعنیدار:ns  و8/85  و8/81  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:* ** و
** and *: Significant at 0.01 and 0.05 probability respectively. ns: Non-significant. Flower em.: Flower emergence and Pod em.: Pod emergence
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جدول  :3مقایسه میانگین اثر ترکیبهای کودی آغازگر بر وزن خشک ساقه و ریشه (گرم بر گلدان) ،حجم ریشه (سانتیمترمکعب در
گلدان) و سطح برگ (سانتیمترمربع بر گلدان) لوبیا در زمان ظهور اولین گل و ظهور اولین غالف لوبیا .در هر مرحله ،میانگینهای
دارای حرف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری با هم تفاوت معنیداری ندارند
Table 3: Mean comparison of the effect of different starter fertilizers on stem and root dry matter (g/pot), root volume
(cm3/pot) and leaf area (cm2/pot) at flower emergence and pod emergence of two bean cultivars
سطح برگ
حجم ریشه
وزن خشک ریشه
وزن خشک ساقه
0
(سانتیمترمکعب در گلدان) (سانتیمترمربع بر گلدان)
(گرم برگلدان)
(گرم برگلدان)
N+ P
N+ P+ Zn
N+ P+ Zn+ Mo
N+ P+ Zn+ Mo+ CM
N+ P
N+ P+ Zn
N+ P+ Zn+ Mo
N+ P+ Zn+ Mo+ CM

ظهور گل
Flower emergence

ظهور غالف
Pod emergence

)Stem DM (g/pot
1.46 a
1.18 b
1.21 b
1.2 b
2.12 a
1.65 b
1.96 ab
1.69 b

)Root volume (cm3/pot
19.2 a
13.5 b
17.1 a
13.8 b
18.5 a
12.6 b
17.3 a
16.33 a

)Root DM (g/pot
1.86 a
1.28 b
1.41 b
0.73 c
1.91 a
1.76 a
1.62 ab
1.18 b

)Leaf area (cm2/pot
120.63 a
99.69 b
96.14 b
102.63 b
129.55 a
109.39 b
112.44 b
137.91 a

 :Nنیتروژن :P ،فسفر :Zn ،روی :Mo ،مولیبدن :CM ،کود گاوی
در هر زمان (مرحله) میانگین های دارای حرف مشابه ،از لحاظ آماری تفاوتی با یکدیگر ندارند ).(Duncan, P ≤ 0.05
)In each time (stage), means with similar words are not significantly different (Duncan, P ≤ 0.05

جدول  :4مقایسه میانگین اثر ترکیبهای کودی آغازگر بر محتوای فسفر ،کلسیم و سدیم (درصد در ماده خشک) ،آهن ،روی و منگنز
(میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک) اندام های هوایی لوبیادو هفته پس از سبز شدن
)Table 4: Mean comparison of the effect of different starter fertilizers on P, Ca and Na content (% in dry shoot weight
and Fe, Zn and Mn (mg/kg per shoot dry weight) two weeks after emergence
سدیم
منگنز
روی
آهن
کلسیم
فسفر
ترکیب کود آغازگر
(درصد)
(میلیگرم در کیلوگرم)
(میلیگرم در کیلوگرم)
(میلیگرم در کیلوگرم)
(درصد)
( Starter fertilizer combinationدرصد)
).Na (%
)Mn (mg/kg
)Zn (mg/kg
)Fe (mg/kg
)Ca (%
)P (%
N+ P

0.27 c

2.91 b

1084.1 b

24.65 b

164.02 c

0.42 b

N+ P+ Zn

0.27 c

5.06 a

1435.1 a

28.06 b

192.8 b

0.62 a

N+ P+ Zn+ Mo

0.31 b

2.92 b

1300.8 ab

29.66 b

180.26 bc

0.61 a

N+ P+ Zn+ Mo+ CM

0.39 a

3.02 b

1533.1 a

38.9 a

236.36 a

0.69 a

 :Nنیتروژن :P ،فسفر :Zn ،روی :Mo ،مولیبدن :CM ،کود گاوی
در هر ستون میانگینهای دارای حرف مشابه ،از لحاظ آماری تفاوتی با یکدیگر ندارند )(Duncan, P ≤ 0.05
)Means in each column with similar words are not significantly different (Duncan, P ≤ 0.05

فسفر در خاک اثر بازدارندگی بر جذب عناصر کاتیونی مانند
منگنز ،روی و مس دارد و مقادیر زیاد پتاسیم سبب کاهش
جذب منیزیم و کلسیم میشود (مالوی. )2011 ،1
گزارش شده است که افزایش غلظت کلسیم گیاه در شرایط
تنش برخی عناصر فلزی (مانند کادمیوم و روی) ممکن است
سازوکاری برای کاهش اثر سمی آنها باشد و در سوی دیگر
کاهش غلظت کلسیم درشرایط سمیت عناصر فلزی ممکن
است نشانه آسیب سیستم دفاعی داخلی باشد (قاسمی و
شهابی ،1309 ،کوپر 2و همکاران.)1996 ،

غلظت کلسیم اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس غلظت کلسیم اندام هوایی نشان داد که
این صفت تحت تأثیر ترکیبات کودی قرار گرفت به گونه ای
که با افزودن روی به سطح شاهد کود آغازگر ،غلظت کلسیم
اندام هوایی نزدیک به دو برابر افزایش یافت (جدول  2و .)4
دیگر ترکیبهای کودی اثر افزایندهای بر محتوای کلسیم اندام
هوایی نداشتند .به نظر میرسد که تنها در این تیمار
برهمکنش مثبتی از جذب کلسیم و روی خاک توسط کود
وجود داشته است و در دیگر سطوح تیماری مولیبدن و یا
دیگر عناصر کم مصرف اثر تحریک کنندگی احتمالی روی بر
جذب کلسیم را کاهش دادهاند .گزارش شده است مقدار زیاد

1. Malvi
2. Kupper
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همانند روی ،بیشترین غلظت آن در ترکیب نیتروژن  +فسفر +
روی  +مولیبدن  +کود دامی (با بیش از  48درصد افزایش
نسبت به شاهد) و کمترین آن برای تیمار نیتروژن  +فسفر
(شاهد) مشاهده شد هر چند که بین تیمار نیتروژن  +فسفر و
تیمار نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن تفاوت معنیداری
وجود نداشت (جدول  .)4احتماالً دلیل افزایش محتوی منگنز
در تیمار نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن  +کود دامی ،آزاد
شدن منگنز موجود در کود دامی و همچنین به دلیل اثر
همافزایی بین روی و منگنز بوده است چون بیشترین جذب هر
دو عنصر روی و منگنز در تیمار نیتروژن  +فسفر  +روی +
مولیبدن  +کود دامی بوده است .رانجان )2003( 4بر این باور
است که جذب و انتقال برخی عناصر غذایی در گیاه مانند آهن،
منگنز ،پتاسیم ،فسفر و کلسیم بستگی به میزان روی در خاک
و میزان جذب آن دارد .رونقی و همکاران ( )1301نیز گزارش
کردند که مصرف  8/4میکرومول روی در محلول غذایی نسبت
به سطح استاندارد  12میکرومول سبب افزایش غلظت منگنز
میشود ولی بر غلظت مس و آهن تاثیری ندارد.

غلظت آهن اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین غلظت آهن اندام هوایی
نشان داد که با افزودن روی ،مولیبدن و کود دامی به سطح کود
پایه استارتر ( )N + Pمحتوای آهن اندام هوایی افزایش یافت
که این افزایش در ترکیبهای  N + P + Znو N + P + Zn +
 Mo + CMمعنیدار بود .گزارش شده است که در صورت
کاربرد مقدارهای زیاد روی در خاک ،جذب آهن و روی در
محیط ریشه ممکن است حال رقابتی داشته باشد بهگونهای که
با افزایش محتوای روی ،جذب آهن کاهش مییابد .در مقابل
در شرایط کمبود آهن ،با افزایش جذب آهن جذب روی هم
افزایش مییابد (بایوردی و ممدوف  .)2009 ،1میرحاجیان
( )1398بیان میکند تغییرات اندک در میزان عناصر غذایی
خاک میتواند برهمکنشهای مثبت و منفی در جذب عناصر
غذایی ایجاد کند .او معتقد است جذب روی و آهن حالت
همافزایی دارد.
غلظت روی اندام هوایی
نتایج نشان داد که انباشت روی در اندام هوایی لوبیا در اثر
کاربرد ترکیب نیتروژن  +فسفر  +روی  +مولیبدن  +کود دامی
بطور معنی داری و حدود  68درصد (نسبت به آغازگر) N + P
افزایش یافت .دیگر ترکیبهای کودی اثر معنیداری بر افزایش
محتوای روی نداشتند اما روند افزایشی محتوای روی اندام
هوایی گیاه بر اثر افزودن روی ،مولیبدن و کود دامی مشاهده
شد (جدول  2و  .)4با این حال افزودن ممکن است دلیل
افزایش محتوی روی ،آزاد شدن روی موجود در کود دامی و
جذب آن توسط گیاه بوده است .نتیجه پژوهشی نشان داده
است که افزودن کود دامی به خاک سبب افزایش غلظت عناصر
کم مصرفی مانند روی ،مس ،منگنز در خاک شده ولی به حد
سمیت نمیرسند (پیمنتل .)1993 ،همچنین کاربرد روی به دو
روش تغذیه برگی و خاکی سبب افزایش جذب نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم ،شاخص برداشت و اجزای عملکرد و بویژه عملکرد دانه
گردیده است (سعیدی .)2008 ،2کریمیان )1995( 3گزارش کرد
که مصرف  28میلیگرم روی همراه با  58میلی گرم فسفر در
خاک غلظت روی در گیاه را در مقایسه با مصرف روی به
تنهایی کاهش داده ولی جذب کل روی افزایش یافت.

غلظت سدیم اندام هوایی
اندازهگیری محتوای سدیم اندام هوایی لوبیا در این آزمایش
نتیجه جالبی بهدنبال داشت بدین گونه که در مقایسه با سطح
شاهد (نیتروژن  +فسفر) ،تمام ترکیبهای کودی بهطور
معنیداری محتوای سدیم اندام هوایی را افزایش دادند (جدول
 1و  .)3چنین به نظر میرسد که اثرات همافزایی احتمالی روی
و مولیبدن سبب افزایش جذب سدیم از خاک شده است و از
آنجا که لوبیا از حساسترین گیاهان زراعی به شوری نمکهای
سدیمی در خاک است ( ماس و هافمن ،)1977 ،ممکن است
اثرات بازدارنده ترکیبهای کودی بکار رفته در این آزمایش بر
بیشتر شاخصهای رشد رویشی لوبیا بدین خاطر باشد .نجفی و
همکاران ( )1391گزارش کردند که مصرف کود دامی سبب
افزایش غلظت سدیم قابل جذب خاک و محتوای سدیم اندام
هوایی میشود.
نتیجهگیری
در این آزمایش افزودن روی ،مولیبدن و کود دامی به سطح پایه
کود آغازگر بطورکلی سبب افزایش جذب آهن ،روی ،فسفر و
سدیم اندام هوایی گیاهچه های  14روزه لوبیا و کاهش
معنیدار سطح برگ ،وزن خشک ریشه و وزن خشک ساقه
نسبت به شاهد در مرحله ظهور گل شد .حتماالً اثرات مثبت

غلظت منگنز اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس غلظت منگنز اندام هوایی نشان داد که
این صفت تحت تاثیر ترکیبات کودی قرار گرفت (جدول  )2و
1. Bayvordi and Mamedof
2. Saeedi
3. Karimian

4. Ratjan
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میتوان پیش بینی کرد که با مرور زمان احتماالً به سبب رشد
 به تدریج اثرات مثبت،گیاه و کاهش غلظت عناصر بازدارنده
 در.ترکیب های کودی بر رشد و عملکرد گیاه بیشتر خواهد شد
مجموع نتایج آزمایش نشان داد که سطح پایه کود آغازگر
 فسفر) در مجموع نسبت به سطوح دیگر برتر بود و+ (نیتروژن
افزودن مولیبدن و روی و بهویژه کود دامی به آن اثر مثبت
.چندانی در بهیود رشد و عملکرد گیاه نداشت

ترکیب های کودی بر افزایش محتوای عناصر غذایی به سبب
افزایش جذب سدیم و حساسیت شدید لوبیا به این عنصر تا حد
 ویژگی های رویشی گیاه،زیادی از بین رفته است و در مجموع
تا زمان ظهور گل و غالف بصورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته
 شدت اثرات بازدارنده در فاصله ظهور گل تا، با این حال.است
ظهور غالف کاهش یافت و در مورد صفت سطح برگ بوته حتی
 مولیبدن و کود دامی نسبت،اث ر افزایشی ناشی از کاربرد روی
 بنابراین.به سطح کود پایه در مرحله ظهور غالف مشاهده شد
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Effect of Different Starter Fertilizers on some Morphological and Physiological
Characteristics of Tow Red Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars
Jafarabadi1, F., Madah Hosseini 2*, Sh., Rahimi3, A. and Tajabadipoor4, A.
Abstract
In order to study the effects of different fertilizer compounds on vegetative growth of red bean (Phaseoulous vulgaris
L.), a two factorial experiment in complete randomized block design with two factors and three replications was
conducted in research glasshouse of Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The first factor was fertilizer compounds
consisted in four levels as: nitrogen + phosphorus (starter control), nitrogen + phosphorus + zinc, nitrogen +
phosphorus+ zinc+ molybdenum and nitrogen+ phosphorus+ zinc+ molybdenum+ cattle manure. The second factor
included two cultivars Akhtar and Derakhshan. Results showed that adding Zinc, Molybdenum or cattle manure to
starter control significantly decreased total shoot dry mass, stem dry mass, roots weight and volume and leaf area at
flowering emergence, however this effect disappeared considerably at pod emergence. There was no significant
difference between genotypes. On the other hand, shoot assay for some elements concentration showed that P, Zn and
Mn content was the highest in N+ P+ Zn+ Mo+ cattle manure compound and Ca and Na content was the highest in N +
P + Zn compound. Results suggested that although adding Zn, Mo and cattle manure to starter control may lead to
increased concentration of some macro and micro nutrients in red bean seedlings but decreases vegetative growth
probably due to increased concentration of Na and Ca .
Keywords: Zinc, Molybdenum, Phosphorus, Nitrogen
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