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   هزوش تحمیمبت وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی ّوذاىػضَ ّیآت ػلوی 

 :چکیذُ

سُ سٍی ثش هیضاى پشٍتئیي داًِ ٍ هحتَی سٍی ثشگ گیبُ لَثیب چیتی آصهبیشی دس ًیوِ پبشی کَد ًبًَ ر ثِ هٌظَس ثشسسی اثش هحلَل

ّبی دٍثبس خشد شذُ دس  دس هضسػِ هشکض تحقیقبت کشبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی شْشستبى ّوذاى، ثِ صَست کشت 1390اٍل سبل 

گیبُ  cos16   ٍ ks2119ّبی آصهبیش شبهل الیيتیوبسّبی هَسد . تکشاس اًجبم پزیشفت 3ّبی کبهل تصبدفی ثب  قبلت طشح پبیِ ثلَك

. لَثیب چیتی ثِ ػٌَاى فبکتَس اصلی ٍ ًَع کَد ثِ اشکبل ًبًَ رسُ سٍی ٍ سَلفبت سٍی هؼوَلی ثِ ػٌَاى فبکتَس فشػی ثِ کبس سفتٌذ

پبشی کَدّب دس  هحلَل. دس ّضاس هَسد استفبدُ قشاس گشفت 5/1ٍ  1غلظت کَد ثِ ػٌَاى فبکتَس فشػی فشػی دس سِ سطح صفش، 

داسای پشٍتئیي  هقبیسِ هیبًگیي صفبت ًشبى داد کِ الیي . ّب اًجبم پزیشفت هشاحل ّشت ثشگی ٍ هشحلِ ثستِ شذى غالف

. ثبشٌذ داسی ًوی ثبشذ دسحبلیکِ دٍ الیي اص لحبظ هیضاى سٍی ثشگ داسای اختالف هؼٌی هی ثیشتشی ًسجت ثِ الیي 

. داسی ًذاشتٌذ ّب ًشبى داد کِ دٍ کَد ًبًَ سٍی ٍ سَلفبت سٍی ثش صفبت هیضاى سٍی ثشگ ٍ پشٍتئیي داًِ  اثش هؼٌی هیبًگیيهقبیسِ 

داس داشتِ  دس ّضاس دس لیتش دس صفت پشٍتییي داًِ ًسجت ثِ شبّذ اختالف هؼٌی 5/1ٍ 1ّب ًشبى داد کِ دٍ سطح  هقبیسِ هیبًگیي دادُ

اثشات هتقبثل سقن دس هیضاى کَد . داس شذ دس لیتش دس صفت سٍی ثشگ ًسجت ثِ سبیش سطَح تیوبس هؼٌیدس ّضاس  5/1ٍ ًیض غلظت 

اثش سقن دسًَع کَد دس صفت سٍی ثشگ . داس شذ دسصذ هؼٌی 1ٍاثش هتقبثل سِ گبًِ دس دٍ صفت سٍی ثشگ ٍ پشٍتییي داًِ دسسطح 

 .دسصذ هؼٌی داس گشدیذ 1دس سطح 

 یي داًِئهحلَل پبضی، ًبًَ ٍ سَلفبت رٍی، رٍی ثزي، پزٍت تی،لَثیب چی: ٍاطُ ّبی کلیذی

 :هقذهِ

درصذ پزٍتئیي ٍ تَاًابيی تبجیات است ًماص هْوای در      32تب  18وِ ثب داضتي ثَدُ  َسخبًَادُ لگَهیٌگیبّبى هْن لَثیب يىی اس 
تَاًذ ػٌصز يبد ضاذُ را در   ايي وِ هیثِ ثب تَجِ هحلَل پبضی رٍی،  .ّبی سراػی ايفب هی ًوبيذ تغذيِ اًسبى ٍ پبيذاری سیستن

در ثایي هْوتازيي گیبّابى سراػای      .(2003آلاٍَی،  )اسزع ٍلت در اختیبر گیبُ لزار دّذ اس اّویات سيابدی ثزخاَردار اسات     



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

ضاص گیابُ   ( 1972) لَواب  ٍ وٌاشن  . خَراوی، لَثیب ثِ طَر لبثل تَجْی ثِ هصزف ػٌبصز هیىزٍ ٍاواٌص ًطابى های دّاذ    
ِ خَراوی را همبيسِ و  .ًطابى دادًاذ   Zn  ، Mn  ٍFeزدًذ ٍ هتَجِ ضذًذ وِ تٌْب لَثیب، سَرگَم ٍسَيب ػىس الؼول ثباليی ثا
هَاد هغذی در سطح ثزي ٍسبلِ ٍجذة آًْب اس ايي ( پبضی  طزيك هحلَلاس )ضبهل ثىبر ثزدى  (يب تغذيِ ثزگی)وَددّی ثزگی 

تابییز   .گازدد  هحساَة های   لی ػٌبصز ون هصزف ٍ پز هصازف تغذيِ ثزگی ثِ ػٌَاى يه تبهیي وٌٌذُ تىوی .ثبضذ ّب هی لسوت
ّب ٍ آفبت ٍ ثْجَد همبٍهت ثِ خطىی ٍ ًیش افاشايص ویفیات هحصاَل     وَددّی ثزگی در افشايص هحصَل، همبٍهت ثِ ثیوبری

 ًبًَ تىٌَلَصی ػلن ٍ في سبخت هَاد در همیب  اتوی ٍ هَلىَلی است ٍ ثب چٌایي دياذگبُ دلیاك ٍ رياش     .هطبّذُ ضذُ است
در چٌاذ سابل اخیاز فزتایبت     . پازداسد  ّبی هختلف ػلن ٍ صٌؼت های  ای ثِ ثزرسی هسبئل ٍ هطىالت هَجَد در سهیٌِ ثیٌبًِ

گشارش ًواَد  ( 1378) هلىَتی (.1381ثی ًبم، ) وبرثزد هَاد ًبًَ در ػلَم وطبٍرسی ٍ هحیط سيست ثِ ػول تجذيل ضذُ است
درصذ افشايص ػولىزد ٍ ًیاش افاشايص پازٍتئیي     143هشارع حجَثبت تب ػٌبصز ون هصزف در  "ثب هصزف ثْیٌِ وَدّب خصَصب

 . حبصل ضذ

 :هَاد ٍ رٍش ّب

ایي آصهبیش ثِ  .در هزوش تحمیمبت وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی ضْزستبى ّوذاى اجزا ضذ 1390ايي آسهبيص در ثْبر سبل 

تیوبسّبی . تکشاس اًجبم پزیشفت 3ّبی کبهل تصبدفی ثب  ّبی دٍثبس خشد شذُ دس قبلت طشح پبیِ ثلَك کشتصَست 

گیبُ لَثیب چیتی ثِ ػٌَاى فبکتَس اصلی ٍ ًَع کَد ثِ اشکبل ًبًَ رسُ cos16   ٍ ks2119ّبی هَسد آصهبیش شبهل الیي

دس ّضاس ثِ ػٌَاى  5/1ٍ  1ٍ غلظت کَد دس سِ سطح  صفش، هؼوَلی ثِ ػٌَاى فبکتَس فشػی  سٍیٍ سَلفبت  سٍی

. اًجبم پزیشفت ّب ثستِ شذى غالف هشاحل ّشت ثشگی ٍدسّب  پبشی کَد هحلَل .ش گشفتِ شذًذفبکتَس فشػی فشػی دس ًظ

م  ثزسّب پیش اص کشت . ّبی هضثَس اص هشکض تحقیقبت لَثیبی شْشستبى خویي تْیِ گشدیذ ثزس الیي ٍثَی ثب  ثبکتشی سیض

جبم شذ َلی هخلَط ٍ سپس ػولیبت کبشت ًا . هتش اص یکذیگش کشت شذ سبًتی 50ِث فبصِل هتشی  5ّش تیوبس دس چْبس خط  .فبصئ

تجضیِ گشدیذ ٍ  SAS افضاس ًشم تَسط آهذُ ثذست ًتبیج. هتش دس ًظش گشفتِ شذ سبًتی 10فبصلِ ثزٍس ثش سٍی خطَط کبشت 

  .اًجبم پزیشفت داًکي آصهَىّب ثب  هقبیسِ هیبًگیي دادُ

 

 :ًتبیج ٍ ثحث

ثز هَرد صفت درصذ  1ّبی آسهبيص ًطبى داد وِ هیشاى وَد در سطح  دادًُتبيج حبصل اس تجشيِ ٍاريبًس : غلضت رٍی ثزي

هیشاى وَد  ×ًَع وَد  ×هیشاى وَد ٍ ًیش رلن  ×رلن  ،ًَع وَد ×ّوچٌیي ایزات هتمبثل رلن  .دار ضذ هؼٌیهحتَی رٍی ثزي 

جذٍل همبيسِ هیبًگیي  .(1جذٍل)داری ثز صفت فَق ًذاضتٌذ  سبيز هٌبثغ تغییزات ایز هؼٌی گزديذ؛دار  درصذ هؼٌی 1در سطح 

در ّشار در لیتز ٍ صفز يب  1ح َت ثِ سطسجدر ّشار در لیتز ً 5/1غلظت وِ  دداّب در خصَظ صفت رٍی ثزي ًطبى  دادُ

. ثبضذ دار هی ثِ ضبّذ دارای اختالف هؼٌیسجت ًًیش در ّشار در لیتز  1ٍ ّوچٌیي سطح وَدی داضتِ دار  هؼٌیاختالف ( ضبّذ)

ثیطتزيي هیشاى رٍی  در ّشار در لیتز در اليي  1رٍی  هیشاى وَد هیشاى ًبًَ ×ًَع وَد  ×رلن گبًِ  سِمبثل در ایز هت

 اهب در هَرد اليي . داضت( صفز در ّشار در لیتز)داری ثب ضبّذ  وِ اختالف هؼٌیثِ خَد اختصبظ داد وِ ثزي را 
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اختالف  ٍلی دارای ًذاضتدر ّشار در لیتز ًبًَ رٍی اختالف هؼٌی داری  5/1ثب در ّشار در لیتز سَلفبت رٍی  5/1همذار 

هؼٌی دارضذُ ّز چٌذ  وَد سَلفبت رٍی در اليي  ،دًَع وَ ×در ایز هتمبثل دٍ گبًِ رلن  .ًذداری ثب ضبّذ ثَد هؼٌی

  ٍلی ًسجت ثِ وبرثزد وَد سَلفبت رٍی در اليي  ًجَددارای اختالف هؼٌی دار وِ ثب وَد ًبًَ رٍی در اليي 

ثِ خَد ثیطتزيي هیشاى رٍی در ثزي را  در ّشار در لیتز در اليي  5/1هیشاى وَد همذار  ×در ایز رلن . هؼٌی دار ضذ

همذار درّشار در لیتز ثیطتزيي  يهى هیشا  اهب در هَرد اليي. ثَدبّذ داری ثب ض یاختصبظ داد وِ دارای اختالف هؼٌ

هیشاى  ٍ  در ّز دٍ اليي . دار هطبّذُ ضذ رٍی ثزي را داضت وِ در ايي هَرد ًیش ثب ضبّذ اختالف هؼٌی

 . را دارا ثَدرٍی در ثزي گیبُ ضبّذ ووتزيي همذار 

ایزات هتمبثل ٍ ّوچٌیي رلن ٍ هیشاى وَد ایزات آسهبيص ًطبى داد وِ  یّب حبصل اس تجشيِ ٍاريبًس دادًُتبيج : ًِپزٍتئیي دا

  .(1جذٍل )گزديذ دار  هؼٌیثز صفت پزٍتئیي داًِ درصذ  1هیشاى وَد در سطح  ×ًَع وَد  ×هیشاى وَد ٍ ًیش رلن  ×رلن 

ٍ ًیش  PPM67/24ثب همذار   ئیي داًِ ًطبى هی دّذ وِ دٍ الييصفت پزٍتّب در خصَظ  جذٍل همبيسِ هیبًگیي دادُ

لیتز  در ّشار در 5/1ٍ 1استفبدُ اس همبديز . دًذداری ثَ ثب يىذيگز دارای اختالف هؼٌی PPM16/22ثب همذار   اليي 

در  يههیشاى وَد ًطبى داد وِ هیشاى ×  هتمبثل رلنایز . گزديذدار همذار پزٍتئیي داًِ ًسجت ثِ ضبّذ  وَد سجت افشايص هؼٌی

در اليي  .داری ثب ضبّذ داضت ايجبد ًوَد وِ اختالف هؼٌیپزٍتئیي داًِ را ثیطتزيي همذار  ّشار در لیتز در اليي 

جت ثِ ضبّذ دارای اختالف ٍلی ًسًذاضتِ داری  در ّشار در لیتز ثب يىذيگز دارای اختالف هؼٌی 5/1ٍ  1دٍ سطح  

  .ثَدًذدار  هؼٌی

تجشيِ ٍاريبًس هیبًگیي هزثؼبت صفبت هَرد هطبلؼِ دٍ اليي لَثیب چیتی -1جذٍل   

ًطبى داد  گبًِ در اليي  3ایزهتمبثل 

ّویي رٍال ٍجَد   در هَرد اليي

دارد ثب ايي تفبٍت وِ هیشاى ول پزٍتئیي داًِ 

 ووتز اس اليي  در اليي 

ثیبى ًوَدًذ وِ  (1378)غیجی ٍهلىَتی  .است

استفبدُ اس سطَح هختلف وَد ًبًَرٍی ٍ 

سَلفبت رٍی ّز چٌذ دارای اختالف 

اهب اختالفی ثز  دار ًسجت ثِ ضبّذ ثَدًذ هؼٌی

 .رٍی هیشاى پزٍتئیي داًِ ايجبد ًٌوَدًذ

 

تهٌجغ تغییشا  سٍی ثشگ پشٍتیي داًِ دسجِ آصادی 

/25 2 ثلَك ns 60/2 ns 

67/56** 1 سقن  12/14 ns 

/a 2 18خطبی  73/1  

/099 1 ًَع کَد ns 18/ ns 

ًَع کَد×سقن  1 006/ ns 45** 

b19/1 4 خطبی  06/1  

11/18 2 هیضاى کَد ** 11/361 ** 

ى کَدهیضا×سقن  2 28/3 ** 08/38 ** 

هیضاى کَد× ًَع کَد   2 42/ ns 38/2 ns 

هیضاى ×ًَع کَد×سقن

 کَد 

2 81/2 ** 32/41 ** 

/377 16 خطبی کل  46/1  
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Ns ،**،(*درصذ هؼٌی دار  5در سطح ،درصذ هؼٌی دار 1در سطح ،ثِ تزتیت غیز هؼٌی دار) 

 :ًتیجِ گیشی کلی 

 .ثبضذ ّب ّوزاُ ًوی ّب يب داًِ ثطَرولی ایز استفبدُ اس ًبًَ رٍی ثب تزاون ثیطتز ايي هبدُ در ثزي

 :هٌبثغثشسسی 
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Effects of nano particles Zinc and zinc sulfate foliar application on 

grain protein and leaf zinc content of two lines wax bean) 

Abstract: 

In order to evaluate the effect of foliar application of nano zinc fertilizer on seed protein and leaf 

zinc content, an experiment was stablished in Hamedan Agriculture and Natural Resources Research 

Center during the first half of 2010 cropping season.  Experiment was conducted in a split split plot 

based on completly randomized design with three replications. The main factor was two lines of 

bean named cos16 and ks2119, the sub factor was two type of zinc fertilizer-nano zinc and solfate. 

Differnt level of fertilizers- zero, 1 and 1.5 per thosand- were considered as sub sub factor. Foliar 

application of fertilizer was done at eight leaf stage and pod forming.  

Mean comparison of attributes showed that cos16 has more protein content in comparison to 

ks21193 line while zinc content of leaf didnot have significant difference between these rwo lines. 

Mean comparisons also showed that nano zinc and solfate didnot have significant effect on both leaf 

zinc content and seed protein content. 1 and 1.5 per thosand levels of foliar zic application showed 

significant effect on seed protein content in comparison to control. 1.5 concentration of zinc foliar 

application has a significant difference in comparison to other levels of this treatment.  

genotype×fertilizer level interaction and triple interaction were significant (p≥0.01) on leaf ainc 

content and seed protein content.  The effect of genotype×fertilizer type was significant also 
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(p≥0.01). ). Totally, use of nano particles of zinc is not in alongside of high concentration of this 

material in leaves or seeds. 

 

Key words: Bean, Foliar application of fertilizer, nano zinc, zinc solfate, leaf zinc content, seed 

protein content 

 


