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Abstract
In order to optimize use of fertilizer on nitrate content and
Quality characteristics in green beans (Phaseolous Vulgaris)
genotype Sunray, experimental form of split plot design based
on randomized complete block in the 2010 Crop Agricultural
Research Station Varamin three was carried out. In this
experiment, main plots, including urea nitrogen level 1- 250 Kg
ha-1. 2- 300 Kg ha-1 3- 350 Kg ha-1. Three fertilizer treatments
include potassium and zinc: 1-120 Kg ha-1 potassium. 2 - Foliar
of 6 per thousand Zn. 3-120 Kg ha-1potassium and foliar of 6 per
thousand Zn (based on soil test) has sub plot. Results of
interactions showed that the highest levels of nitrate in pods
consumed 350 Kg ha-1 of nitrogen (sulfur-coated urea)
application of 120 kg (K) was185.4 mg kg-1, The least amount of
nitrate in the pod was 250 Kg ha-1 (N) combined potassium and
foliar Zn with 76.4 mg/kg. Highest level of fresh pod yield was
achieved treatment used 250 Kg ha-1N and combined K and
foliar Zn on 4306.2 Kg ha-1. The lowest this characteristic was
achieved the treatments used 350 Kg ha-1of nitrogen (sulfur
coated urea) and potassium applications with 2298.6 Kg ha-1.
The highest Number of cutting in pod, Number of pod in plant,
Number of pod in m2 were achieved treatment used 250 Kg ha1
and combined K and foliar Zn 17.1number, 210.6 number and
1680 number, respectively. The most of Pod length, Number of
seed in pod that were achieved application used 250 (N) Kg ha-1
and K 18 Cm and 5.6 number respectively. The highest levels of
100 seed weight was achieved treatment used 300 Kg ha-1 and
combined K and foliar Zn. The lowest characteristic was
achieved the treatments used 3250 Kg ha-1 of nitrogen and Zn
foliar with 36.1 gr. The highest pod yield (4306.2 Kg ha-1) was
provided by application of 250 kg Urea.ha-1 with K and Zn
fertilizers, however the lowest pod yields (2298 Kg ha-1) was
observed at 350 Kg ha-1 Urea with K.
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چکیده
،بهمنظور بررسی اثر مصرف بهینه کود بر میزان تجمع نیترات در غالف
)Phaseolus Vulgaris( عملکرد تر غالف و خصوصیات کمّی لوبیا سبز
 آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده (اسپیلت پالت) با،Sunray ژنوتیپ
 در1932 کمک طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی در سال زراعی
 در.مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین در سه تکرار اجرا شد
این آزمایش کرتهای اصلی شامل سطوح نیتروژن از منبع اوره با
 کیلوگرم در922 ) کیلوگرم در هکتار (دو752) (یک:پوشش گوگردی
 کرتهای فرعی شامل سه تیمار. کیلوگرم در هکتار952 )هکتار (سه
 کیلوگرم در هکتار پتاسیم (دو) محلول172) (یک:کودی پتاسیم و روی
 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و172)پاشی روی با غلظت شش در هزار (سه
محلول پاشی با غلظت شش در هزار سولفات روی (بر اساس آزمون
 نتایج اثرات متقابل مقایسه میانگین نشان داد که باالترین میزان.)خاك
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از952 نیترات در غالف از تیمار مصرف
185/4  کیلوگرم پتاسیم با172 منبع اوره با پوشش گوگردی و کاربرد
میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد و کمترین مقدار نیترات در غالف را
 کیلوگرم در هکتار و کاربرد توأم پتاسیم و برگپاشی روی با752 تیمار
 بیشترین تعداد چین. میلیگرم بر کیلوگرم بهخود اختصاص داد27/4
 کیلوگرم752  تعداد غالف در بوته و غالف در مترمربع از تیمار،در بوته
، بار12/1 در هکتار نیتروژن و کاربرد توأم پتاسیم و روی بهترتیب با
 باالترین تعداد دانه در غالف و. عدد حاصل شد1782  عدد و712/7
18  کیلوگرم نیتروژن و روی بهترتیب با752 طول غالف از تیمار
 بیشترین و کمترین میزان وزن صد. عدد حاصل شد5/7 سانتیمتر و
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و مصرف922 دانه بهترتیب تیمار کاربرد
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن752  گرم و تیمار47/7 توأم پتاسیم و روی با
 بیشترین سطح. گرم بهخود اختصاص داد97/1 و مصرف روی با
 کیلوگرم در هکتار و کاربرد توأم752 عملکرد تر غالف از تیمار مصرف
 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید و4927/7پتاسیم و برگپاشی روی با
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع952 کمترین مقدار به تیمار مصرف
 کیلوگرم در هکتار7738/7 اوره با پوشش گوگردی و کاربرد پتاسیم با
 بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مصرف توأمان پتاسیم.تخصیص یافت
و روی از اثرات منفی نیترات دانه تا حدود بسیار زیادی میکاهد و با
آزمایشهای بیشتر میتوان به کشاورزان توصیه نمود که با مصرف
همزمان کود اوره و پتاسیم و روی عالوهبر افزایش عملکرد میتوان از
.میزان نیترات دانه کاست
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بررسی میزان اثربخشی مقادیر مختلف کود نیتروژن ،پتاسیم و روی بر میزان...

 -1مقدمه
مقدار عناصر غذایی در گیاه میبایست در حد متوسط
و یا حتی در نیمه باالتر محدوده کفایت باشد .گیاهان
همانطور که قادرند از راه ریشه نیتروژن مورد نیاز خود را
جذب کنند از راه برگ نیز میتوانند نیتروژن را بهصورت
آمونیم ،نیترات و اوره جذب کنند[ .]1کشت توأم چند
محصول که باعث سایه انداختن عمودی گیاهان میشود به
تجمع نیترات در گیاه کمک میکند .برای کاهش نیترات در
سبزیجات از کودهای کندرها و آمونیومی توصیه میشود از
بین منابع مختلف کود نیتروژن دار از نظر کم ترین تجمع
نیترات ،استفاده از سولفات آمونیم بههمراه عناصر کممصرف
پیشنهاد میشود[]7
برداشت محصول ترجیحاً در عصر انجام پذیرد (تجمع
نیترات در محصوالت سبزی و صیفی در صبح هنگام به
بیشترین مقدار خود میرسد) چرا که تجمع نیترات در یک
دوره تاریکی با شدت نور پایین انجام میگیرد[ .]9در اکثر
مطالعات انجام شده روی اجزای عملکرد لوبیا همبستگی باال
و معنیداری بین تعداد غالف و تعداد دانه در بوته با ارتفاع
بوته گزارش شده است[ .]4تأخیر در ورود به مرحله زایشی
موجب کاهش تعداد غالف در بوته[ ]5میگردد .میزان
محصول لوبیا بستگی به تعداد اندازه دانههای هر گیاه دارد.
تعداد دانه در هر گیاه نیز به تعداد غالف در بوته و تعداد دانه
در هر غالف بستگی دارد[. ]7
محققان گزارش نمودند که اصوال تعداد دانه در غالف
تحت کنترل ساختار ژنتیکی است و عوامل به زراعی و
محیطی بر روی آن اثر اندکی دارند[ .]2اندازه دانه تحت
تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی است و بهوسیله سرعت پر
شدن دانه ،مدت آن و یا هر دو تعیین میشود[ .]8مصرف
بیش از حد نیتروژن موجب کاهش بیشتری در تعداد دانه
در بوته[ ]3میشود.
پژوهشگران مشاهده نمودند که هر عاملی که موجب
کم شدن فواصل بین مراحل گلدهی کامل تا رسیدگی
گردد ،از میزان تعداد دانه در غالف میکاهد[ .]12تحقیقات
نشان داد سرعت رشد دانه در پایین کانوپی کمتر است که
این حالت ممکن است بهعلت تشعشع در قسمتهای پایین
کانوپی و کمبود مواد فتوسنتزی باشد[ .]11با نتایج
تحقیقات برخی محققان مطابقت دارد ،آنان گزارش کردند
که با کاهش تعداد غالف در گیاه عملکرد دانه کاهش ،ولی
وزن صد دانه افزایش مییابد[.]17

دانشمندان بیان داشتند که عملکرد لوبیا چیتی شدیدا
تحت تاثیر تغذیه نیتروژن قرار میگیرد[ .]19یک آزمون
دقیق و سریع در اوائل رشد به تولید کنندگان اجازه میدهد
که قبل از کاهش عملکرد ناشی از کمبود نیتروژن وارد عمل
شوند .زیرا کلروفیل برگ و عملکرد غالف همبستگی باالیی
را نشان میدهند .همچنین نتایج تحقیقی مشخص نمود که
عملکرد ماده خشک میتواند با افزایش کود نیتروژن و روی
افزایش یابد[ .]14هدف از انجام این پژوهش عالوهبر مصرف
به اندازه عناصر ،چگونگی میزان مصرف و روشهای
جلوگیری از تجمیع نیترات ،با هدف افزایش سالمت عمومی
میباشد.
 -2مواد و روشها
بهمنظور اثر بخشی بهینه کود نیتروژن دار بههمراه
روی و پتاسیم بر میزان نیترات در غالف ،عملکرد تر غالف
و خصوصیات کمّی در لوبیا سبز()Phaseolus Vulgaris
ژنوتیپ  ،Sunrayآزمایشی بهصورت کرتهای خردشده با
کمک طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی در سال زراعی
 1932در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین در
سه تکرار اجرا شد .در این آزمایش کرتهای اصلی شامل
الف) سطوح نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی:
 752)1کیلوگرم در هکتار)(N1؛  922 )7کیلوگرم در
هکتار)(N2؛  952 )9کیلوگرم در هکتار) (N3؛ کرتهای
فرعی شامل  9تیمار کودی پتاسیم و روی میباشد172-1 :
کیلوگرم در هکتار پتاسیم ) -7 (Kمحلول پاشی روی با
غلظت  7در هزار) 172-9 (Znکیلوگرم در هکتار پتاسیم و
محلول پاشی با غلظت  7در هزار سولفات روی (بر اساس
آزمون خاك)).(K+Zn
روی از منبع کودی برکسیل روی شامل  %12روی و
پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم و نیتروژن از منبع اوره با
پوشش گوگردی حاوی  42درصد نیتروژن و  12درصد
گوگرد ،تامین گردید .محل اجرای آزمایش در مختصات
جغرافیاییَ 51 ْ, 93طول شرقی و َ 95 ،13عرض شمالی در
ارتفاع  838متری از سطح دریا واقع شده است.
هر تکرار شامل نه تیمار و هر تیمار شامل شش خط
کاشت به طول پنج متر و عرض سه متر و فاصله بوتهها در
هر ردیف بیست سانتیمتر و بین ردیف پنجاه سانتیمتردر
نظر گرفته شده است .در هر کپه دو بذر قرار گرفت .خطوط
شش و یک و نیم متر از هر طرف بهعنوان حاشیه خطوط دو
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شده و تعداد چینش آن ثبت گردید و پس از میانگینگیری
تعداد چین در بوته در هر تیمار مشخص گردید.
 -5-7تعداد دانه در غالف 72 :غالف بهطور تصادفی
در هر کرت انتخاب گردید و توسط نخ سفید عالمتگذاری
شد و سپس  72غالف بهروش دستی دانههایشان جدا میشود
و تعداد کل دانه  72غالف بهدست آمد که با تقسیم به تعداد
غالف ،تعداد دانه در هر غالف برای هر کرت محاسبه شد.
 -7-7طول غالف 72 :غالف بهطور تصادفی در هر
کرت انتخاب گردید و طول آنها اندازه با خطکش مدرج
اندازهگیری شد .پس از میانگینگیری طول غالف برای هر
تیمار مشخص گردید.
 -2-7وزن صد دانه :توسط دستگاه دانه شمار در
آزمایشگاه اندازهگیری شد .روش کار بدین صورت بود که
پنج نمونه مربوط به هر تیمار مورد آزمایش جدا شده سپس
توسط دستگاه بذر شمار 122 ،دانه شمارش و با ترازو توزین
گردید و میانگینگیری شد.
 -8-7عملکرد تر غالف :در هر کرت از مساحت
برداشت (پنج مترمربع) در چند نوبت برداشت صورت گرفت و
با ترازو دقیق با دقت یک گرم اندازهگیری شد و در نهایت به
هکتار تعمیم داده شد.
 -3-7میزان نیترات در غالف بر اساس وزن خشک
غالف با استفاده از روش کالریمتری بعد از احیا با کمک
دستگاه اسپکتروفتومتر مطابق روشهای استاندارد موسسه
خاك و آب اندازهگیری گردید.
در پایان پس از برداشت ،دادههای آزمایشی ،توسط
برنامه های آماری با رایانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
تجزیه واریانس با نرم افزار  MSTAT-cانجام گرفت ،مقایسه
میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد.

برای سطح نمونهبرداری خط سه بهعنوان حاشیه عملکرد و
خطوط پنج و چهار به مساحت پنج مترمربع جهت مساحت
برداشت در نظر گرفته شد .تمام کود پتاسه و فسفره و یک
سوم کود نیتروژنه در زمان کاشت و باقیمانده کود نیتروژنه
بهصورت دو بار سرك در زمان محلول پاشی مصرف گردید.
با توجه به آزمون خاك محلول پاشی عناصر کممصرف در
مرحله رشد رویشی و ابتدای مرحله گلدهی انجام شد .زمان
توزیع کود سرك از نظر مراحل فنولوژیک گیاه بعد از
مشاهده پنجمین برگ روی ساقه است .محلول پاشی
تیمارها بهوسیله سمپاش پشتی و بهصورت یکنواخت در روز
های غیر بادی انجام شد .برای مبارزه و کاهش حجم
علفهای هرز از علف کش پیش از کاشت ترفالن به نسبت
یک و نیم لیتر در هکتار استفاده شد که در تاریخ 74
اردیبهشت ماه بهوسیله سمپاش پشت تراکتوری به خاك
زده شد و سپس از دیسک سبک برای افزایش تماس سم با
خاك استفاده گردید.
کاشت بذرها در همانروز صورت گرفت .آبیاری اولیه
پس از کاشت بذر و آبیاری های بعدی هر نه روز یک بار
صورت پذیرفت .در برخی کرتهای فرعی نسبت به واکاری
اقدام شد .علف هرز پهن برگ غالب منطقه تاج خروس
وحشی در سه نوبت وجین دستی گردید و مبارزه علفهای
هرز بین تکرار ها توسط روتیواتور انجام شد.
صفات مورد نظر که در حین آزمایش و برخی در آخر
دوره رسیدگی اندازهگیری شدند عبارتند از:
 -1-7تعداد بوته در مترمربع :در هر تیمار با استفاده
از کوادرات به ابعاد  122×122سانتیمتر سه بار بهطور
تصادفی پرتاب کرده و تعداد بوته در مترمربع شمرده شده و
میانگینگیری گشته و تعداد بوته در مترمربع برای هر تیمار
مشخص گردید.
 -7-7تعداد غالف در بوته :برای اندازهگیری تعداد
غالف در بوته از هر کرت پنج بوته را انتخاب کرده و تعداد
غالفهای بارور را شمرده و در نهایت بر پنج تقسیم شدند
که تعداد متوسط غالف در هر بوته بهدست آمد.
 -9-7تعداد غالف در مترمربع  :در هر تیمار با
استفاده ازکوادرات به ابعاد  122×122سانتیمتر سه بار
بهطور تصادفی پرتاب کرده و تعداد بوته در مترمربع شمرده
شده و تعداد غالفهای بارور شمرده شده و میانگینگیری
شده و تعداد متوسط غالف در هر مترمربع مشخص گردید.
 -4-7تعداد چین در بوته :در هر تیمار پنج بوته
بهطور تصادفی انتخاب شده و غالفهای آماده برداشت چیده

 -3نتایج و بحث
 -1-9تعداد بوته در مترمربع :مطابق جدول تجزیه
واریانس اثرات ساده میزان کاربرد نیتروژن و مصرف عناصر
پتاسیم و برگپاشی روی بر لوبیا سبز و تاثیرات متقابل
عوامل مورد بررسی بر تعداد بوته در مترمربع معنیدار نشد
(جدول  .)1به نظر می رسد شرایط جوانه زنی برای همه
تیمارها یکسان بوده ،هرچند مصرف نیتروژن موجب تولید
گیاهچه قوی تر گردیده ،اما بر میزان جوانه زنی و تعداد بوته
در مترمربع تاثیر معنیداری نداشت.
 -7-9تعداد چین در بوته :نتایج جدول تجزیه
واریانس نشان داد تاثیرات متقابل تیمار مصرف نیتروژن و
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بار چین در بوته حاصل شد که نسبت به تیمار( )N3×Kبا
 8/7بار چین در بوته برتری قابل توجه 43/2 ،درصدی را
داشت(جدول  .)7به نظر می رسد در تیمار  N3×Kبا
طوالنی بودن دوره رشد رویشی بهعلت مصرف زیاد نیتروژن،
بوتهها دیرتر وارد فاز زایشی شده و تعداد روز تا گلدهی
افزایش یافته و در نهایت تعداد چین در بوته در این تیمار
کاهش نشان داد.

تیمار مصرف پتاسیم و برگپاشی بر تعداد چین در بوته
اثرگذار بود و اختالفات به وجود آمده از نظر آماری درسطح
یک درصد معنیدار بودند (جدول .)1هرچند اثرات ساده
تیمار مصرف پتاسیم و برگپاشی روی باعث تغییراتی در
تعداد چین در بوته شد اما این تغییرات از نظر آماری
معنیدار نبود (جدول  .)1نتایج اثرات متقابل نشان داد که
باالترین تعداد چین در بوته از تیمار ) N1×(K+Znبا 12/1

جدول -1تجزیه واریانس عملکرد تر غالف ،میزان نیترات در غالف و خصوصیات کمّی در تیمارهای مصرف نیتروژن و سطوح پتاسیم و روی
میانگین مربعات ()MS
S.O.V

تعداد بوته در تعداد چین تعداد غالف در تعداد غالف طول غالف تعداد دانه در وزن صد دانه
عملکرد تر غالف
df
غالف
در مترمربع
بوته
در بوته
مترمربع

7
بلوك
عامل اول نیتروژن 7
4
خطایa
عامل دوم پتاسیم و روی 7
نیتروژن×روی و پتاسیم 4
17
خطایb
)%( Cv

42/23 ns
127/71 ns
32/45
193/4 ns
131/41 ns
125/27

2/7 ns
× 1/243
2/258
2/328 ns
××11/425
2/314

2/21171 ns
× 2/29377
2/22787
×2/4228
××1/4529
2/21245

× 9/7318
× 5/4781
1/2874
× 77/2781
×× 195/27
17/7714

14/771 ns
× 38/215
71/787
× 172/274
×× 993/79
49/123

2/2278 ns
2/2231 ns
2/2275
2/2957ns
×× 2/4578
2/2192

11/45

12/71

71/71

17/52

3/34

3/75

ns: Non significant

× 9433/874
757/822 ns
××
79457/845
× 9428/923
1285/777
842/77
× 11483/727
× 5721/822
×× 87273/147 ×× 17428/999
1453/21
1227/722
19/72

15/57

نیترات در
غالف
2/22222 ns
× 2/22781
2/22242
× 2/22971
×× 2/22339
2/22238
3/89

××,×,means significant in 0.05 and 0.01 level of probability respectively.

برگپاشی روی و تاثیرات متقابل عوامل مورد بررسی
درسطح پنج و یک درصد بر صفت غالف در مترمربع
معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین تعداد غالف در مترمربع
از تیمار ) (N1×K+Znبا متوسط  1782عدد بهدست آمد و
کمترین مقدار با میانگین 1282/1عدد مربوط به تیمار
 N3×Kشد .که در رتبه  dجای گرفت که کاهشی معادل
 95/9درصد داشت (جدول  .)7در این بررسی با توجه به
اثرات متقابل عوامل آزمایش (کاربرد نیتروژن ،پتاسیم و
روی) باعث شد که گیاه بهترین شرایط رشد رویشی را
داشته باشد .با برگپاشی روی ،دانههای گرده قوی تولید
گشته که منجربه گلدهی بهتر گردید .همچنین تعداد روز
تا رسیدگی نیز کاهش نشان داد و باالترین تعداد غالف در
مترمربع از این تیمار حاصل شود.
پژوهشگران نشان دادند که مصرف زیاد کود نیتروژن
دار باعث طوالنی شدن دوره رشد رویشی و تأخیر در فاز
زایشی شده ،به خاطر برخورد با درجه حرارت باال و تابش
شدید خورشیدی در هنگام گلدهی تشکیل غالف کاهش
مییابد[1و ]17که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت
دارد.

 -3-3تعداد غالف در بوته :اثرات متقابل تیمارهای
مصرف نیتروژن و تیمار کاربرد پتاسیم و برگپاشی روی
باعث تغییرات 77/9درصدی تعداد غالف در بوته شد و
بیشترین تعداد غالف در بوته از تیمار ) N1×(K+Znبا
میانگین 712/7عدد و کمترین تعداد از تیمار  N3×Kبا
متوسط  155/9عدد در بوته بهدست آمد(جدول  .)7تعداد
غالف در بقوالت جزء متغیرترین صفات در بین اجزای
عملکرد میباشد .پتانسیل توانایی بقوالت در تشکیل
جوانههای گل ،گلها و غالفها بسیار باالست .در این بررسی
اثر متقابل عوامل مورد استفاده بر صفت مورد نظر نشان
میدهد هرچند کاربرد توأم پتاسیم و روی توانستند اثر
منفی مصرف زیاد نیتروژن بر زمان روز تا گلدهی را کاهش
دهند اما تیمار  N3×Kچندان تحت تاثیر قرار نگرفت
وکمترین مقدار تعداد غالف در بوته را بهخود اختصاص داد،
در تیمار ) N1×(K+Znاثرات مثبت این سه عنصر بر رشد
رویشی و تولید دانه گرده در مرحله زایشی باعث گردید که
بوتهها از سرعت و توسعه رشد بیشتری برخوردار گشته و
دارای تعداد غالف در بوته بیشتری گردند.
 -4-3تعداد غالف در مترمربع  :دادههای جدول

 -5-3طول غالف :بر اساس نتایج بهدست آمده از

تجزیه واریانس نشان میدهد که اختالفات به وجود آمده
اثرات ساده مصرف نیتروژن و تیمار کاربرد پتاسیم و

جدول تجزیه واریانس اختالفات به وجود آمده از نظر آماری
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گلدهی به فصل گرما از تعداد دانهها کاسته شد هرچند
پتاسیم تا حدودی توانست اثر تنش گرما را کنترل کند اما
این تاثیرگذاری معنیدار نبود .تحقیقات نشان داد سرعت
رشد دانه در پایین کانوپی کمتر است که این حالت ممکن
است بهعلت کاهش تشعشع در قسمتهای پایین کانوپی و
کمبود مواد فتوسنتزی باشد[ .]11مصرف بیش از حد
نیتروژن بهعلت افزایش دوره رویشی و کاهش دوره رسیدگی
موجب کاهش بیشتری در تعداد دانه در غالف[ ]3میشود
که با نتایج بهدست آمده در این پژوهش مطابقت دارد.

بر اثرات ساده مصرف نیتروژن و تیمار کاربرد پتاسیم و
برگپاشی روی و اثرات متقابل عوامل مورد بررسی در این
تحقیق بهترتیب درسطح پنج و یک درصد بر طول غالف
معنیدار شد (جدول .)1بیشترین تعداد غالف در مترمربع از
تیمار ) (N1× Znبا متوسط  18سانتیمتر بهدست آمد و
کمترین مقدار با میانگین  17سانتیمتر از  N3×Kحاصل
گردید که رتبه  Cرا بهدست آورد ،کاهش  7سانتیمتری بین
اولین و آخرین رتبه جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل
مشهود بود (جدول  .)7با توجه به شواهد میتوان دریافت که
وجود روی با تولید گردههای قویتر و تاثیر بر نقاط
مریستمی باعث افزایش طول غالف گردیده که در این
پژوهش مشاهده شد.

 -7-3وزن صد دانه  :جدول مقایسه میانگین اثرات
متقابل دادهها نشان داد (جدول  )7بیشترین وزن صد دانه
ازتیمار ) N2×(K+Znبا  47/7گرم بهدست آمد که درکالس
 aجدول مقایسه میانگین جای گرفت و کمترین مقدار وزن
صد دانه از تیمار ) (N1×Znبا متوسط  97/1گرم حاصل
شدکه با تیمار ( )N3×Znبهطور مشترك در گروه C
قرارگرفتند .بهنظر می رسد در تحقیق فوق نیز هر دو عامل
مصرف نیتروژن و کاربرد پتاسیم و برگپاشی روی) (Znبر
وزن صد دانه موثر هستند؛ تفاوت وزن صد دانه دربین
تیمارها نشان داد که تیماری که دارای بیشترین میزان
مصرف نیتروژن بوده ،بهعلت کوتاه شدن روز تا رسیدگی،
میزان آسیمیالتهای تولید شده در آن کاهش یافته و دانهها
فرصت کافی برای پر شدن و افزایش وزن نداشتد که با نظر
محققان مطابقت دارد[ ،]12طوالنی شدن روز تا گلدهی
باعث افزایش طول دوره رشد رویشی و کاهش وزن صد دانه
میگردد .از طرفی با برخورد زمان پر شدن دانه به گرمای
شدید ،دانهها سقط شده یا کم تر توانستند وزن یابند .در
تیمار مصرف کم تر نیتروژن و مصرف روی بهعلت تولید
باالی غالف و تعداد دانه در غالف ،آسیمیالتهای تولیدی،
در بین دانهها توزیع شدند ،این امر باعث کاهش وزن صد
دانه در این تیمار گردید؛ که مورد تایید پژوهشگران است؛
آنان گزارش کردند که با کاهش تعداد غالف در گیاه عملکرد
دانه کاهش ،ولی وزن صد دانه افزایش مییابد[.]17
بههمین خاطر تیمار ) )N1×Znو) )N3×Znکاهشی معادل
71/3درصد نسبت به تیمار ) N2×(K+Znنشان داد .در تیمار
فوق الذکر تعداد غالف کم تری تولید شده ،آسیمیالتهای
ساخته شده صرف افزایش وزن دانه و غالف گردیدند و از
نظر شرایط محیطی نیز در زمان ورود به فاز زایشی (گلدهی
تا دانه بندی ) به گرما برخورد نکرده و شرایط برای افزایش
وزن دانه کامال مهیا بود.

 -6-3تعداد دانه در غالف :اثرات متقابل تیمارهای
مصرف نیتروژن و کاربرد پتاسیم و برگپاشی روی بر تعداد
دانه در غالف معنیدار شد .بیشترین تعداد دانه در غالف از
تیمار  N1×Znبا متوسط  5/2عدد و کمترین میزان از تیمار
 N3×Kبا میانگین  9/5عدد حاصل شد که در جدول مقایسه
میانگین درگروه  cجای گرفت که نسبت به رتبه اول جدول
مقایسه میانگین98/7 ،درصد کاهش نشان داد (جدول .)7
در این پژوهش مصرف بیش از حد نیتروژن در تیمار
) (N3×Kباعث رشد زیاد اندام هوایی شده ،آرایش فضایی
گیاه و سایهاندازی برگها بر روی یکدیگر ،سرعت ساخت
آسیمیالتها را مختل کرده و مواد ساخته شده حاصل از
فتوسنتز برای حفظ اندامهای هوایی بهکار رفتند و مقدار
کمّی از آنها در دانهها ذخیره شدند و بههمین دلیل تعداد
دانههای پوچ در تیمار ) (N3بهفراوانی مشهود است .در تیمار
( )N1×Znبا مصرف به اندازه نیتروژن ،گیاه دوره رشد رویشی
خود را در زمان مناسب طی کرده و با برگپاشی روی در
مرحله رویشی (رشد سریع) ،گیاه با در اختیار داشتن ذخیره
مناسب روی توانسته دانههای گرده قویتری تولید و با لقاح
مناسب دارای تعداد دانه در غالف بیشتری گردد و با
طوالنی شدن تعداد روز تا رسیدگی دانهها زمان الزم برای
جذب مواد ساخته شده فتوسنتزی را داشته و بدین ترتیب
بیشترین تعداد دانه در غالف از این تیمار حاصل شد.
پژوهشگران اعالن داشتند ،هر عاملی که موجب کم شدن
فواصل بین مراحل گلدهی کامل تا رسیدگی گردد از میزان
تعداد دانه در غالف میکاهد[ .]12الزم به ذکراست بهدلیل
آرایش فضایی مناسب و سایهاندازی کمتر برگها بر روی
یکدیگر ،غالف هم با فتوسنتز خود در بسط دانهها نقش
مهمی را ایفا میکند .در تیمار ( )N3×Kبا برخورد زمان
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عملکرد تر غالف در تیمار ) ،N1×(K+Znبهعلت بهرهمندی از
وضعیت محیطی مناسب ،عدم برخورد با هوای گرم در دوره
زایشی نسبت به سایر تیمارها برتری داشته و با تولید بیشتر
مواد قندی حاصله از فتوسنتز و انتقال آنها به غالف و
دانهها باعث افزایش عملکرد غالف شد .هرچند در تیمار
) N2×(K+Znشرایط محیطی برای گلدهی وغالف دهی و
دانه بندی مساعد بود اما قندهای تولید شده بیش از این که
صرف دانه بندی و افزایش عملکرد شوند ،باعث توسعه سطح
برگ گردیدند و سایهاندازی برگها بر روی یکدیگر موجب
کاهش کارآئی مصرف نور و مواد پرورده گردید ،بههمین
دلیل در گروه دوم قرار گرفت.

 -8-3عملکرد تر غالف :جدول تجزیه واریانس
دادهها نشان میدهد اثرات متقابل دو گانه عامل ها ،برصفت
عملکرد تر غالف اختالف معنیداری را نشان دادند (جدول
 .)1عملکرد تر غالف در تیمار ) N1×(K+Znبا میانگین
 4927/7کیلوگرم درهکتار به متوسط  7738/7کیلوگرم در
هکتار در( )N3×Kرسید که کاهش 47/7درصدی داشته
است .البته با تیمار(  )N3×Znاختالف معنیداری نداشته و
هر دو در رتبه آخر جدول مقایسه میانگین جای گرفتند
(جدول  .)7در دو تیماری که کمترین مقدار عملکرد تر
غالف را بهدست آوردند با بروز اختالل در غالفبندی بوتهها
بهعلت رشد رویشی زیاد ،وضعیت تولید گل و غالف و
ریزش آنها ،تعداد گلهای تشکیل شده در تیمارهایی که
مصرف نیتروژن باالتری داشتند و از یکی از عناصر روی یا
پتاسیم بهره مند نبودند ،کاهش معنیداری داشته بههمین
دلیل روند گلدهی و غالف دهی در این تیمارهاکاهش یافت.
دانشمندان تاکید کردند که کاهش دوره رسیدگی دانه از
طریق کم کردن وزن میتواند بر عملکرد تاثیر بگذارد[.]18

 -9-3میزان نیترات در غالف :اثرات متقابل عوامل
دوگانه سطوح مختلف نیتروژن و تیمارکاربرد پتاسیم و
برگپاشی روی بر میزان نیترات در غالف لوبیا سبز
تاثیرگذار بود و اختالف به وجود آمده در سطح یک درصد
معنیدار شد (جدول.)1

جدول -2مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای مصرف نیتروژن و سطوح پتاسیم و روی بر خصوصیات کمّی ،عملکرد تر غالف و نیترات
در غالف در لوبیا سبز
تعداد
تیمار

752کیلونیتروژن×پتاسیم
N1×K
752کیلونیتروژن×روی
N1× Zn
752کیلونیتروژن×روی×پتاسیم
)N1×(K+Zn
922کیلونیتروژن× پتاسیم
N2×K
922کیلونیتروژن× روی
N2× Zn
922کیلونیتروژن×روی×پتاسیم
)N2×(K+Zn
952کیلونیتروژن× پتاسیم
N3×K
952کیلونیتروژن× روی
N3× Zn
952کیلونیتروژن×روی×پتاسیم
)N3×(K+Zn

تعداد

تعداد

تعداد

بوته در

چین در

غالف در

غالف در

مترمربع

بوته

بوته

مترمربع

()N.o

()N.o

()N.o

()N.o

2

14/8 ab

182/2 b

1774/3 c

15 b

8a

15/7 ab

134/2 ab

1552/7 ab

18 a

5/2 a

8

12/1 a

712/7 a

1782 a

17 ab

5/9 ab

41/7 bc

8a

19/3 b

172/9 c

1787/4 c

14 bc

9/8 bc

49/1 ab

7237/9 d

2

19/8 b

173/7 bc

1182/7 cd

15 b

5/7 ab

41/9 bc

9471/8 c

171/9 c

8a

14/3 ab

187/9 b

1458/4 b

14 bc

4/8 ab

a

47/7

9234/7 b

122/8 cd

2

8/7 c

155/9 c

1282/1 d

17 c

9/5 c

49/2 ab

7738/7 e

185/4 a

8a

12/2 c

153/7 c

1727/8 c

17 ab

5/1 ab

98/3 c

7498/9 e

152/3 b

2a

11/9 bc

121/7 bc

1138/4 cd

19 bc

4/7 b

47/1 bc

7872/11d

195/7 bc

a

a

a

a

طول

تعداد دانه

وزن صد

عملکرد تر

نیترات در

غالف
)(Cm

در غالف

دانه

()N.o

()gr

غالف
)(Kg ha-1

غالف
)(mg kg-1

4 bc

47/7 b

9217/2bc

124/9c

97/1 c

4272/7 ab

33/2 cd

4927/7 a

27/4 d
193/2 bc

میانگین های مندرج در هر ستون که دارای حروف مشابه هستند از نظر آماری در سطح  5درصد آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند .
Means withat 5% level of DMRT same letter in each column are not significantly difference

بهطوری که میزان نیترات از  1854/4میلیگرم
نیترات در کیلوگرم محصول در تیمار ) )N3×Kبه 27/4
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محمد نصری

گرما (حدود مرداد ماه) برخورد نموده ،فعالیت آنزیم ها
مختل شده و در نتیجه بر مقدار نیترات افزوده میگردد،
بههمین دلیل میزان نیترات در تیمار فوق الذکر افزایش
چشمگیری یافته است .از آنجا که تجزیه نیترات در گیاه به
پیروی از شدت نور صورت میگیرد[ ]79در تیمار فوق
بهدلیل سایهاندازی برگها بر روی سایر برگها و غالفها،
کمبود نور و افزایش ضریب استهالك نوری ،نیترات به مواد
آلی تبدیل نشده ،این مسأله بهخصوص در قسمتهای پایین
کانوپی کامالً صدق میکند که نتایج بهدست آمده از
پژوهشهای[1و ]74تطبیق میکند.

محصول در تیمار
میلیگرم نیترات در کیلوگرم
) N1×(K+Znرسید که تفاوت قابل توجهی میباشد.
مقدار کود ،نوع کود ،سرعت آزاد شدن و روش
استعمال آن بر تجمع نیترات تاثیر میگذارد .در حقیقت
مشخصترین عاملی که موجب تجمع نیترات در تعدادی از
سبزیها و سایر گیاهان میشود کودهای نیتروژنی
میباشند[ .]13در این پژوهش میزان نیترات در تیمار
) )N3×Kبهعلت مصرف باالی نیتروژن افزایش یافت .با
کاربرد پتاسیم و روی در تیمار ) (N3×K+Znمیزان نیترات
کاهش معنیداری نشان داد و از  185/4میلیگرم نیترات در
کیلوگرم محصول به 195/7میلیگرم نیترات در کیلوگرم
محصول رسید که کاهش تأمل برانگیزی است .تاثیر منابع و
مقادیر کود نیتروژن دار و عناصر کممصرف را در کاهش
تجمع نیترات در گیاه را دانشمندان مختلفی گزارش
کردند[.]9
کمترین میزان نیترات را تیمار ) (N1×K+Znبا 27/4
میلیگرم نیترات در کیلوگرم محصول بهدست آورد .در این
تیمار عالوهبر اثرات روی و پتاسیم با مصرف کمتر نیتروژن از
منبع اوره با پوشش گوگردی میزان نیترات در غالف به طرز
چشمگیری کاهش یافت .استفاده از پتاسیم بهدلیل نقش
مثبت آن در افزایش بازیافت نیتروژن ،معموال منجربه تحرك
و جذب بیشتر نیتروژن شده[ ،]72باعث کاسته شدن
نیترات میشود که با تحقیقات نشان داد که کاربرد سولفات
آمونیوم و اوره با پوشش گوگردی بهعنوان منبع نیتروژن
کمترین تجمع نیترات در گیاهان ایجاد میشود[ .]71این
تیمار بهدلیل دسترسی به نیتروژن کافی توانست سطح سبز
مناسب را بهدست آورد .وجود نور کافی و سیستمهای
آنزیمی موجود در درون لوبیا سبز ،نیترات را به ترکیبات
دیگری همچون آمینونیتروژن تبدیل میکنند و اسیدهای
ارگانیک بهدست آمده از سوخت و ساز کربوهیدراتها ،در
ترکیب با آمینونیتروژن باعث به وجود آمدن اسیدهای آمینه
در درون لوبیا سبز میگردند .کاهش نیترات به نیتریت و در
نهایت هیدروکسیلآمین تحت آنزیمهای نیترات و
نیتریتردوکتاز صورت میگیرد که این فرآیندها بهطور
موثری تحت تاثیر عناصر کممصرف نظیر روی ،آهن ،گوگرد
و مس فعال میشوند ،تاثیر این عناصر بر کاهش تجمع
نیترات در سبزیها توسط پژوهشگران در مصر گزارش شده
است[ .]77در تیمار( ( N3×Kبا مصرف زیاد عنصر نیتروژن،
دوره رشد رویشی طوالنیتر شده و گیاه دیر تر وارد فاز
زایشی خود گشته ،زمان گلدهی و غالفبندی آن به فصل

 -4نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده و نیم نگاهی به
وضعیت خاكهای ایران ،کمبود عناصر کممصرف در آنها
مشهود است از آنجایی که کشاورزان بهصورت بی رویه از
کودهای پرمصرف استفاده میکنند میزان این عناصر از حد
بحرانی در خاك های ایران فراتر رفته و این مساله سبب
عدم جذب عناصر کممصرف توسط گیاه گردیده است؛ و
میزان مواد مضری چون نیترات را در قسمتهای هوایی گیاه
افزایش داده است ،در این تحقیق با برگپاشی روی سعی در
تامین میزان روی گیاه شده و با توجه به نقش پتاسیم و
عناصر کممصرف علی الخصوص روی در گیاه باعث گردید
که از میزان نیترات دانه تا حدود زیادی کاسته شود و به حد
معمول برسد البته جهت رسیدن به نتایج جامع،
آزمایشهای گستردهتری مورد نیاز میباشد.
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