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  چکیده 

هاي کامل تصادفی در  طرح بلوك  صورتبهزمینی، آزمایشی  ارزیابی اثرات کودهاي زیستی بر برخی صفات کمی و کیفی بادام  منظوربه

جلبک  بیوسولفور، نیتروکسین،    ،آزمایشی شامل: (شاهد   در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهاي  93سه تکرار در سال زراعی  

دریایی2بارور، فسفات  ییایدر بارور،  نیتروکسین  +  جلبک دریایی،  2بارورفسفات    +  ییایجلبک دربیوسولفور،    + ، جلبک    +   2فسفات 

بیوسولفور    +  2بارورنیتروکسین، فسفات    +بیوسولفور    +  2نیتروکسین، فسفات بارور  +نیتروکسین، بیوسولفور    +  2باروربیوسولفور، فسفات  

). نتایج نشان داد 2فسفات بارور  + نیتروکسین    +بیوسولفور    +   جلبک دریایینیتروکسین و    +بیوسولفور    +   جلبک دریایی ،  جلبک دریایی  +

انه، عملکرد اقتصادي، شاخص برداشت و درصد روغن داشت. با کاربرد  را بر وزن نیام، وزن صد د  ریتأث که تیمار نیتروکسین بیشترین  

 ر یتأثدریایی نیز    جلبکدرصد صفات مذکور نسبت به شاهد افزایش نشان دادند.  تیمار    47و    28،  22،  24،  28نیتروکسین به ترتیب  

بارور  يداریمعن بیولوژیک داشت. تیمار ترکیبی فسفات  دانه و عملکرد  باعث  نی  +  2بر وزن صد  درصدي    24و    27  شیافزاتروکسین 

به تیمار    نسبتدرصدي فسفر دانه    39نیز باعث افزایش    2بارورپروتئین دانه و درصد خاکستر نسبت به تیمار شاهد گردید. تیمار فسفات  

جذب شده توسط بذر    ییغذا عناصر  بر    يداریمعن  ریتأثکود    يمارهایتبیان نمود که بکار گیري ترکیبی    توانیم  یطورکلبه شاهد گردید.  

  و درصد پروتئین دانه نسبت به استفاده منفرد آنها داشت. 

  درصد روغن، نیتروکسین   ،بیوسولفور، پروتئین دانه، جلبک دریاییکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه 

حصول    منظور به زراعی    ي زی ر برنامه یکی از نیازهاي مهم در  

در مورد گیاهان روغنی    خصوصاً عملکرد باال و با کیفیت مطلوب  

  مختلف تغذیه گیاه است. ي هاستم یس ارزیابی 

ضمن    تواندی م روش صحیح حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  

حفظ محیط زیست و تنوع زیستی، باعث افزایش کیفیت آب،  

نهاده  کارایی  افزایش  و  فرسایش  با  کاهش  همچنین  شود.  ها 

مصرف عناصر غذایی    ي ه ی روی ب و    ي رضروریغ اجتناب از کاربرد  

تواند راهی هزینه تولید را به حداقل کاهش داد که این امر می 

باشد    ي سوبه  پایدار   ,Azizi and Omid  2001( کشاورزي 

beygi  .(  

هاي زراعی متداول  ولی آنچه ضرورت ایجاد تغییر در نظام 

می  توجیه  حرکت  را  و  کشاورزي  سیستم   ي سوبهکند  هاي 

از جمله سیستم را  جایگزین  ارگانیک  و  پایدار  هاي کشاورزي 

می  آلودگی تسریع  بروز  دلیل   ی ط یمح ست ی ز هاي  نماید،  به 

آن  سوء  اثرات  و  شیمیایی  مواد  از  مواد  استفاده  کیفیت  بر  ها 

تخلیه  و  غیر  غذایی  منابع  و   دشونده یتجد ي  منابع  آلودگی  و 

سالمت انسان بر اثر تماس مستقیم    خاك و به مخاطره افتادن 

و   سم  به  آلوده  محصوالت  مصرف  یا  و  شیمیایی  سموم  با 

تنوع  باقیمانده  کاهش  محصوالت،  در  نیترات  و  نیتریت  ي 

هاي زیستی، فرسایش ژنتیکی، ایجاد مقاومت در امراض، بیماري 

عناصر   و  آلی  مواد  افت  علت  به  خاك  باروري  کاهش  گیاهی، 

  .(Ratti et al., 2001)باشد غذایی آن می 

(  ی ن ی زم بادام  علمی  نام    گیاهی   )Arachis hypogeaبا 

(   تیره   از   ساله ک ی  روغنی Fabaceaeبقوالت  گیاهان  از  یکی   (

 Upadhyaya et(   شود ی مکشور جهان کشت   96است که در  

al., 2003 ن یتر ي اقتصاد  و   ن ی تر مهم   از  یکی   سویا،   از   بعد   ) که 

  و  است   ي ریگرمس مه ین   و   گرمسیري   مناطق   در   روغنی   ي هادانه 

) 28- 25(   ) درصد، پروتئین 55- 43(   روغن   میزان   خاطر به   بیشتر 

(   و   درصد  .  شود یم   کشت   گرم)   1/ 8- 2/2کربوهیدرات 

ریبوفالوین B   ،Aویتامین   جمله   از   بسیاري،   ي هان ی تام ی و    و  ، 

منگنز   منیزیم،   فوالت،   همچنین   ترکیبات   و   فسفر، 

  دانه   در  D ویتامین   و   Eویتامین   ها، مثل پلی فنل    ی دان یاکس ی آنت 

  ).Karra et al., 2013(  دارد  وجود   زمینی بادام 
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از  استفاده  پایدار  کشاورزي  در  اصلی  ارکان  از  یکی 

اکوسیستم  در  زیستی  یا کودهاي  هدف حذف  با  زراعی  هاي 

نهاده   مالحظه قابل کاهش   مصرف  است. در  شیمیایی  هاي 

نگهدارنده  مواد  زیستی شامل  متراکم کودهاي  با جمعیت  اي 

ي فرآورده   صورت به یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزي و یا  

تأمین عناصر   منظور به باشند که  بولیک این موجودات می متا 

می   از ی موردن غذایی   کار  به  زراعی  اکوسیستم  در  روند گیاه 

Saleh Rastin, 2001)  .(   

ها موید این حقیقت است که حضور کودهاي زیستی یافته 

افزایی از طریق اثرهاي هم   ژه ی و به هاي کشاورزي پایدار  در نظام 

تواند با ایجاد اي که میان آنها به وجود آید، می تشدیدکننده و 

عناصر  به  گیاه  مطلوب  دسترسی  پیامد  و  مناسب  بستر  یک 

گیاه را فراهم   توده ست ی ز غذایی، موجب بهبود رشد و افزایش  

   . (Sharma et al., 2002)آورد 

تحقیق   یک   کننده ت ی تثب  هاي باکتري  از  استفاده در 

 سبب  مرزنجوش  دارویی  گیاه  در  فسفات  کننده حل  و  نیتروژن 

 ,.Gharib et al(   ید گرد   اسانس  عملکرد   و  درصد  افزایش 

که    . ) 2008 تحقیقی   ي کودها   ر ی تأث بررسی    منظور به در 

بر  فسفره  و  دارویی   بیولوژیک  گیاه  عملکرد  اجزاء  و  عملکرد 

تعداد چتر مرکب در   ن ی شتر ی ب   انجام شد مشخص شد،   رازیانه 

ب  پنجه،  تعداد  بوته   وماس ی بوته،  خشک   وماس ی ب   ، خشک تک 

 2بارور   ات با کود فسف   ح ی کل در هکتار و عملکرد اسانس در تلق 

 ح ی با تلق   سه ی دانه در مقا   صد حاصل شد، اما عملکرد دانه و وزن  

کودهاي   ر ی تأث ).  در بررسی Ramazani, 2009(   افت ی کاهش 

انجام گردید   (Basu et al., 2008)آلی و معدنی که توسط  

مشخص شد که کودهاي زیستی باعث افزایش عملکرد کمی 

  . گردد ی م  زمینی بادام و کیفیت دانه  

گلخانه  آزمایشی  در  گیاه همچنین  روي  مصر  در  اي 

نشان دادند که کودهاي    ) Majorana hortensisمرزنجوش ( 

شامل   باکتري   آزوسپریلیوم   ، آزتوباکتر بیولوژیک  هاي و 

هاي رشدي و میزان اسانس آن فسفات روي شاخص   کننده حل 

هاي گرم مثبت، گرم منفی، و نیز روي اثرات اسانس بر باکتري 

اثرات  قارچ  مخمرها  و   ,.Fatma et al)دارد    ی توجه قابل ها 

در یک پژوهش صحرایی که تحت شرایط حاصلخیزي  (2006

کانادا صورت گرفت، مشاهده  متوسط خاك در منطقه کبک 

باکتري  از  سوش  چندین  کاربرد  که   کننده حل هاي  گردید 

جنس   از  معنی   Pseudomonasفسفات  افزایش  دار ضمن 

کاهو،  گیاه  محصول  عملکرد  و  ذرت  گیاه  بیولوژیک  عملکرد 

فسفر   غلظت  بهبود  ( موجب  گیاه شد   Bishat etدر هر دو 

al., 2012  ( .  

 ر ی تأث با    در ارتباط   ی چندان   ق ی تحق   تاکنون که  ن ی توجه به ا   با 

بادام  گیاه  بر  زیستی  لذا زمینی  کودهاي  نگرفته است  صورت 

 ی ف ی و ک   ی بر عملکرد کم   ی ست ی ز   ي کودها   ر ی پژوهش تأث   ن ی در ا 

  . د ن ر ی گ ی قرار م   ی و مقایسه مورد بررس  زمینی گیاه بادام 

  ها مواد و روش 

و   بررسی   منظور به  بر صفات کمی  زیستی  اثرات کودهاي 

در قالب طرح    1393آزمایشی در سال زراعی    زمینی بادام کیفی  

در    ي هابلوك  تصادفی  چاه    تحقیقاتی مزرعه  کامل  پژوهشکده 

در   واقع  موقعیت    زابل   شهرستان   کیلومتري   25نیمه  در 

دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی    41درجه و    61جغرافیایی  

ارتفاع    54درجه و    30 از سطح   481دقیقه شمالی و در  متر 

اجرا    کامل تصادفی در سه تکرار   ي هابلوك طرح    صورت به دریا  

. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی خاك نشان داد که خاك  شد 

دسی    46/1عصاره اشباع  محل آزمایش داراي هدایت الکتریکی  

باشد. خاك آزمایش داراي بافت  می    =8pH/ 4زیمنس بر متر و  

نی بود. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از  ش   - م  لو

 ) جدول  در  آزمایش  تیمارهاي    ارائه )  1اجراي  است.  شده 

نیتروکسین،  بیوسولفور،  زیستی  کودهاي  شامل،  آزمایشی 

  صورتبه هر کدام    که   بود   خواهد   2جلبک دریایی و فسفات بارور 

جلبک نیتروکسین،  بیوسولفور،  (شاهد،  ترکیبی  و   انفرادي 

بارور  فسفات  دریایی 2دریایی،  جلبک  جلبک   ،  بیوسولفور،   + 

+ نیتروکسین، فسفات    ، جلبک دریایی 2فسفات بارور  +   دریایی 

 +   بیوسولفور   نیتروکسین،   +   2فسفات بارور  بیوسولفور،   + 2بارور 

فسفات   نیتروکسین،  +  بیوسولفور  +  2فسفات بارور  نیتروکسین، 

  بیوسولفور  +   جلبک دریایی   جلبک دریایی،   +   بیوسولفور   +   2بارور 

دریایی   نیتروکسین،   +   +   نیتروکسین  +   بیوسولفور   +  جلبک 

ي جداگانه انجام  هاپالت در    زمینی بادام ) بر روي 2فسفات بارور

پس   و  زمین  آماده شدن  از  پشته،  شد. پس  و  ایجاد جوي  از 

ابعاد هر  بندي و ایجاد جوي کرت  هاي آبیاري صورت پذیرفت. 

با تیمارهاي مذکور طبق    زمینی بادام متر بود. بذرهاي    5× 2  کرت 

دستورالعمل اجرایی و  به کمک محلول آب و شکر مخلوط (به  

کیلوگرم بذر) گردیدند. کشت    60میزان یک بسته باکتري براي  

ردیفی انجام شد. هر کرت آزمایشی داراي    رت صو به با دست و  

و فواصل روي ردیف   متر ی سانت  40پنج ردیف کشت با فاصله  

متر و  سانتی   5متر بود. بذور در عمق    5و طول    متر ی سانت   10

 ، دانه  وزن ،  نیام   به تعداد چهار عدد در هر کپه کشت شدند. وزن 

  ،بیولوژیک  عملکرد   ، اقتصادي   عملکرد   ، برگ  و   شاخه   وزن 

روغن    درصد   ، دانه   صد   بوته، وزن   در   نیام   تعداد   ، برداشت   شاخص 

توسط دستگاه کجلدال، سدیم    ن یپروتئ   به روش سوکسله، درصد 

و پتاسیم به روش خاکستر گیري خشک و با استفاده از دستگاه  

فلیم فتومتر، منیزیم، کلسیم با استفاده از دستگاه جذب اتمی  

نانومتر    420ري و در طول موج  و فسفر به روش اسپکتوفتومت 

گردید. براي تعیین درصد پروتئین دانه ابتدا درصد    ي ریگ اندازه 

دستگاه کجلدال که شامل مرحله هضم،    ي لهی وس به نیتروژن دانه  
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تیتراسیون   و  تعیین   ي ر ی گ اندازه   باشند ی م تقطیر  از  پس  شد. 

 Bell et)  درصد نیتروژن با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد 

al., 1987). 

x × 5/17  =  درصد پروتئین  

x    :درصد نیتروژن  

گیري درصد روغن از روش استخراج با حالل  براي اندازه 

 American oil(   و با استفاده از دستگاه سوکسله انجام شد 

chemist society, 1995  .( گیري فسفر از روش  اندازه  براي

گردید  ر اسپکت  استفاده    (Rayan et al., 2001)وفتومتر 

از  داده  استفاده  با    ل ی وتحل ه ی تجز   SAS  افزار نرم هاي حاصل 

  5ها با آزمون دانکن در سطح  آماري شد و مقایسه میانگین 

  درصد انجام گرفت.  

 نتایج و بحث 

  وزن نیام

در سطح یک درصد    ها ام ی ننتایج نشان داد که اثر تیمار بر وزن  

به    ر ی تأث بیشترین    که ي طور به )،  2جدول  (   بود   دار ی معن  مربوط 

درصدي نسبت    28(افزایش    جلبک دریاییتیمارهاي نیتروکسین و  

مربوط به تیمار بیوسولفور بود (جدول    تأثیر و کمترین    به شاهد) 

آنجا   ). 3 کود    ییاز  باکتر   ن ی تروکس ین   زیستی که  دو    يشامل 

  آن  حی با تلق  باشد ی آزوسپریلوم) م   و  (ازتوباکتر   تروژن ین   کننده ت ی تثب

تثب امکان  بذر  گ   تروژن ین   شتر ی ب   ت ی به  استفاده  از    اهچه ی هوا، 

آب و عناصر    نهی کمک به جذب به  شه، ی گسترش سطح ر  تروژن، ی ن 

  ي ها هورمون   د ی و تول   اه ی گ  از ی موردن   ي ها ي مغذ   ز ی و ر   پرمصرف   یی غذا 

  يدها ی ها و اس ن ی تام ی و   ی برخ   ن ی ها، همچنن ی اکس   ر ی محرك رشد نظ 

-یم   ت ی را تقو   اهی گ   یو کم   ی فی ، رشد ک ها ک ی وتی ب ی آنتو انواع    نه ی آم 

  ییهوا   ي ها و فتوسنتز قسمت  افتهی توسعه   شهی ر   جهی کند که در نت

در برابر عوامل    اهان ی گ  شه ی با حفاظت ر   ن ی و همچن   ابد ی ی م   ش ی افزا 

  ت ی محصول شده و در نها   ت یف ی موجب بهبود ک   ي ز خاك   ي زا ي مار ی ب 

  .(Ratti et al., 2001)گردد  یم   ان ی نما   کرد عمل   ش ی افزا   صورت به 

    برگ و شاخه وزن

،  دهد ی م ) نشان  2همان گونه که نتایج تجزیه واریانس (جدول   

  دار ی معن اثر تیمار بر صفت وزن شاخه و برگ در سطح یک درصد  

  +   2بارور مربوط به تیمارهاي فسفات    تأثیر که بیشترین    ي طور به شد.  

  30و بیوسولفور بود که موجب افزایش    جلبک دریایی   + بیوسولفور  

نسبت به تیمار شاهد شد. در تحقیقی تحت    وبرگ شاخ درصد وزن  

بر عملکرد و اجزاي    یی ا ی م ی ش عنوان بررسی اثر کودهاي زیستی و  

  شوید   گیاه   زیستی در   کودهاي  عملکرد اسانس شوید بیان گردید که  

  این   در   دانه   عملکرد   اجزاي   و   بیولوژیک   عملکرد   ارتفاع،   افزایش   باعث 

  . ) Makizadeh Tafti et al., 2011شد (   گیاه 

   دانه صد وزن

نشان داد که اثر تیمارها    دانه   صد   نتایج تجزیه واریانس وزن 

)، همان گونه  2(جدول   بوده است   دار ی معن در سطح یک درصد  

 تأثیر ) قابل مشاهده است، به ترتیب بیشترین  3که در جدول ( 

  نیتروکسین  + بیوسولفور    +   جلبک دریایی مربوط به تیمارهاي  

+  جلبک دریایی است که تیمار    ذکر قابل بود.    2فسفات بارور   + 

بارور  فسفات  نیتروکسین+   + افزایش    2بیوسولفور   67باعث 

در گزارشی بیان  نسبت به شاهد گردید.    دانه   صد   درصدي وزن 

 و  نیتروکسین (نیتراژین،  کودهاي بیولوژیک  با  تلقیح  که  گردید

شد   دانه  عملکرد  دار معنی افزایش  سبب  گیاه کنجد  در  بیوفسفر)

 )2009    ,Ramazani همچنین در تحقیقی تحت عنوان اثر .( 

 عملکرد  بر گوگرد  و  فسفر نیتروژن، کنندهن ی تأم  يهايباکتر 

زیره و  دانه بیان    (.Cuminum cyminum L)سبز   اسانس 

بیشترین  که  در  عملکرد  میزان  گردید   ترکیبی  تیمار  دانه 

 میزان  کمترین و  بیوسولفور  +2بارور  فسفات  ازتو بارور+  گانه سه 

 ,.Rezaie Chianeh et alآمد (  دست  به شاهد تیمار  آن در

دارویی بادرشبو بیانگر  نتایج تحقیق دیگري  روي گیاه  ).   2014

  + نیتروکسین  تیمار  در  اسانس  میزان  باالترین  که  بود  آن 

ت آمد و در کلیه صفات کاربرد  به دس  2بیوسولفور + فسفات بارور 

برتري   کنترل  تیمار  با  مقایسه  در  زیستی  کودهاي  برخی 

  ).Rahimzadeh et al., 2011ي داشت ( دارمعنی 

  بوته  در  تعداد نیام 

بوته در    در   نیام   داد، اثر تیمار بر صفت تعداد نتایج نشان  

بیشترین    که ي طوربه )،  2شد (جدول   دار معنی سطح یک درصد  

بارور   ر ی تأث  به تیمار فسفات  افزایش    جلبک دریایی +    2مربوط 

در تحقیقی تحت    ). 3درصدي نسبت به شاهد بود (جدول    40

بررسی    تولید  بر   بوته   تراکم   و   زیستی   کودهاي   ر ی تأث   عنوان 

سیستان بیان شد که،    منطقه   در   ماش   گیاه   ک یارگان   محصول 

(ازتوبارو   تلقیح  زیستی  فسفات    کودهاي   + دریایی  جلبلک   +

  دانه   تعداد   بوته،   در   نیام   تعداد (   عملکرد   اجزاي   بر   با تأثیر   ) 2بارور 

افزایش   باعث   تلقیح   با عدم   مقایسه   در )  دانه   صد   وزن   نیام،   در 

بیولوژیک   و   دانه   عملکرد   دار ی معن   Mehraban)  شد   عملکرد 

and Ghasemi, 2015).  

    اقتصادي عملکرد 

نتایج نشان داد که اثر تیمار بر صفت عملکرد اقتصادي در  

 کهي طوربه)، 2ي داشت (جدول دارمعنی تأثیرسطح یک درصد 

تیمار    تأثیربیشترین   به  مربوط  مذکور  تیمارهاي  بین  در 

 کاربرد   ریتأث). در پژوهشی تحت عنوان  3نیتروکسین بود (جدول  

  گیاه  اسانس  درصد  و  عملکرد  بر  زیستی  و  شیمیایی  کودهاي

) بیان گردید که کاربرد  Anethum graveolens(  شوید  دارویی
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اقتصادي را در  عملکرد و دانه عملکرد حداکثر نیتروکسین تیمار

  ). Hoseinali poor and Azizi,  2014بر داشت (

    بیولوژیک عملکرد  

اظهار نمود که اثر تیمار    توانی م  2با توجه به نتایج جدول  

گردید،   دارمعنیبر صفت عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد 

تیمار    کهي نحوبه به  مربوط  بیولوژیک  عملکرد  جلبک  بیشترین 

دریاییتیمار    کهي نحوبهبود.    دریایی افزایش    جلبک    26باعث 

شد.    بیولوژیک  عملکرد  داشتن  درصدي  با  جلبکی  کودهاي 

،  هان یبرلیجها،  رشد مانند سیتوکنین  کنندهک یتحر  يهاهورمون 

باعث    هاي زمغذیرو دیگر    هاکیوتیبیآنت،  دهای نواسیآم،  هان یتامیو

ین باعث افزایش  او    گرددیم افزایش حجم ریشه و اندام هوایی  

همچنین    .(Royorath et al., 2008)  شودی معملکرد در گیاه  

  يریکارگبهدر تحقیق انجام شده بر روي ذرت مشخص گردید که  

جلبک دریایی باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و اجزاي عملکرد  

  ). Besharati et al., 2000شد (

    برداشت  شاخص

بر صفت شاخص اثر تیمار  در    برداشت  نتایج نشان داد که 

بیشترین  2ي داشت (جدول  دارمعنی  تأثیرسطح یک درصد    .(

را در بین تیمارهاي مذکور مربوط به تیمار نیتروکسین بود    تأثیر

افزایش    ذکرقابل ).  3(جدول   است که تیمار نیتروکسین  باعث 

افزایش    51 این  تیمار شد.  به  نسبت  برداشت  درصدي شاخص 

  در  موجـود  غـذایی  عناصر  جذب   قابلیت  افزایش  از  ناشی  تواندیم

دلیل به    فعالیـت   هنتیجـ  در(  خاك  اسیدیته  کاهش  خاك 

   .باشد  شاهد  تیمار  با   مقایسه  در)  گوگرد  دکننده یاکس  يهاي باکتر

 به گوگرد اکسایش و  آلی  اسیدهاي  بیوسولفورها از طریق ترشح

غذایی سایر  و گوگرد جذب روي،   و آهن و فسفر مانند  عناصر 

افزایش  یمیو سد شور  يهاخاك  اصالح   کمک گیاه  عملکرد  و 

  ). ,.Besharati et al   2000(  کندیم

  خاکستر دانه  درصد

خاکستر در سطح    نتایج نشان داد که اثر تیمار بر صفت درصد

درصد   (جدول  دارمعنی  تأثیریک  داشت   که ي طور به )،  4ي 

را در بین تیمارهاي مذکور مربوط به تیمار فسفات    تأثیربیشترین  

(جدول  2بارور– بود  تیمار  5+نیتروکسین  که  است  ذکر  قابل   .(

افزایش  2بارورفسفات   باعث  درصدي خاکستر    25+نیتروکسین 

دانه نسبت به تیمار شاهد شد. پژوهشی هم روي گیاه چاي و  

اي انجام گرفت، نشان داد که کاربرد یک گونه  تحت شرایط مزرعه 

باکتري حل کننده فسفات به در    Bacillus polymyxaنام    از 

حضور سنگ فسفات معدنی موجب افزایش چشمگیر ارتفاع گیاه،  

نیتروژن و   بهبود جذب  و  ریشه  کلونیزاسیون  درصد  و  بیوماس 

  . (Hazarika et al., 2000)فسفر گردید  

  روغن دانه درصد 

درصد  بر صفت  تیمار  اثر  که  داد  نشان  در   نتایج  روغن 

)، 4ي داشت (جدول  دار معنی   تأثیر سطح احتمال یک درصد  

را در بین تیمارهاي مذکور مربوط    تأثیر بیشترین    که ي طور به 

است که تیمار   ذکر قابل ).  5بود (جدول   نیتروکسین به تیمار  

درصدي روغن نسبت به تیمار   47نیتروکسین باعث افزایش  

محرك  ي ها ي باکتر استفاده از  دهد ی م شاهد شد. نتایج نشان 

مثبت بر درصد روغن دارند. نیتروژن به دلیل این   تأثیر رشد  

باعث  تاً ی نها که نقش مهمی در افزایش رشد رویشی گیاه دارد 

گیاه   عملکرد  ا شود ی م افزایش  باالي ،  توان  دیگر  سوي  ز 

خاصی   ي ر ی کارگ به در    زمینی بادام  اهمیت  از  بیشتر  نیتروژن 

به وجود سیستم کارآمد فتوسنتزي   احتماالً برخوردار است که  

که در   ي ها ي باکتر ، بنابراین استفاده از گردد ی برم   زمینی بادام 

نقش اساسی    تواند ی م نیتروژن دخیل هستند    وساز ساخت امر  

در درصد روغن ایفا نماید زیرا افزایش نیتروژن افزایش درصد  

روغن را به همراه داشته است اما اگر این نیتروژن از یک حد  

  2010(   معینی بگذرد باعث کاهش درصد روغن خواهد شد 

et al.,  Mohammadverzi  .(   بیان بررسی    گردید   در یک 

بیولوژیک    کاربرد   که   درصد   همراه   به   (نیتروکسین) کودهاي 

بر   کودهاي   از   پایینی    طور   به   کنجد   گیاه   روي   شیمیایی 

بوته،   بوته،   ارتفاع   ي دار ی معن  کپسول   وزن   بوته،   در   تعداد 

 توانست   همچنین   و   داد   افزایش   را   روغن   و عملکرد   دانه   عملکرد 

روغن   این   البته   که   دهد   افزایش   را   دانه   صد   وزن   و   درصد 

 . (Kumar et al., 2009)  بود   غیرمعنیدار  افزایش 

  فیزیکی شیمیایی خاك محل آزمایشخصوصیات   -1جدول 

Table 1- Physicochemical properties of test site soil   

  هدایت الکتریکی 

Electrical conductivity 

 
pH  

  نیتروژن 

N 

 کربن 

C 

 فسفر

P 

  پتاسیم

K 

  سدیم 

Na 

  الي 

Silt 

  رس

Clay 

  شن 

Sand 

  بافت خاك

Soil Texture 
(dS/cm)  

 
(%) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (%) (%) 

 

 (Sandy loam)لوم شنی   41 32 27 38.7  115 9.2 0.47 0.05 8.4 1.46
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 درصد پروتئین دانه 

پروتئین در سطح    نتایج نشان داد که اثر تیمار بر صفت درصد

 کهي طوربه )،  4ي داشته است (جدول  دارمعنی  تأثیریک درصد  

جلبک  را در بین تیمارهاي مذکور مربوط به تیمار    تأثیربیشترین  

بارور+  دریایی به    تأثیرو کمترین     فسفر   جلبک دریایی مربوط 

تیمار    ذکرقابل).  5است (جدول   فسفر +جلبک دریاییاست که 

درصدي درصد پروتئین نسبت به تیمار    27باعث افزایش    بارور

پتانسیل شد.    نیتروژن   انتقال  و  جذب  در  ارقام  ژنتیکی  شاهد 

  منتقل  دانه  به  بیشتري  نیتروژن  بتوانند  که  ارقامی  و  است  متفاوت

  شده  معلوم.  داشت  خواهند  بیشتري  دانه  پروتئین  میزان  کنند،

  شودی م  دانه  پروتئین  افزایش  سبب  نیتروژنه  کود  دادن  که  است

)Mohammadverzi et al., 2010 (. 

  زمینی بادام هاي کیفی  تجربه واریانس ویژگی   - 4جدول  

Tabel 4- Analysis of variance of qualitative characteristics of peanut 

  

  منابع تغییر
S.O.V  

  

 
درجه 

  آزادي 
df  

  میانگین مربعات 

Mean Squares  
 روغن 
Oil 

 خاکستر 
Ash 

ن یپروتئ  
Protein 

 پتاسیم
K 

 منیزیم
M 

 کلسیم 
Ca 

 فسفر
P 

  بلوك 
Replication 

2 4.95 ns 0.048 ns 0.005 ns 282.12 ns 0.722 ns 0.003 ns 0.001 ns 

  تیمار 
Treatment 

14 102.11** 1.55** 0.059** 2626.5** 35.86** 0.601** 0.721** 

 خطا 
Error 

28 6.06 0.192 0.003 181.6 1.09 0.068 0.144 

 ضریب تغییرات
%C.V 

 5.86 21 13.25 8.92 7.32 12.74 15.59 

ns   ،*   باشند   ی م   درصد   ک ی   و   پنج   احتمال   ح و سط   در   دار ی  معن   اختالف   و   دار ی  معن   اختالف   عدم   انگر ی ب   ب ی به ترت   **  و .   

ns, *, ** are non-significantly different and significantly different at 5 and 1 percent, respectively.  

 میانگین اثر تیمارهاي کودي بر صفات کیفی دانه بادام زمینی مقایسه    - 5جدول  

Table 5- Comparison of means for effect of manure treatments on qualitative traits of peanut 

 تیمار

Treatment 

  

 روغن 

Oil 
 )% (  

 خاکستر 

Ash 
)% (  

 پروتئین 

Protein 
)% (  

 پتاسیم

K 
(Mg/l)  

 منیزیم

Mg 
(Mg/l)  

 کلسیم 

Ca 
(Mg/l)  

 فسفر

P 
(Mg/l)  

T1  33.1g  0.91e  40.7cd  166.1bc  2.62d  0.67e  1.22e  
T2  37.34fg  1.74cd  43.3bcd  142.2c  13.53bc  2.05bcd  2cd  
T3  52.29a  2.16bcd  21.3f  141.9c  16.65a  2.11bcd  2.66abc  
T4  39.97ef  2.84b  17.7f  142.7c  15.31ab  2.39abc  2.38abcd  
T5  42.32de  1.34de  51.7ab  171.9b  13.55bc  2.11bcd  3.11a  
T6  49.9ab  2.04bcd  19.3f  145.9bc  15.32ab  2.55ab  2.55abcd  
T7  47.61bc  2.13bcd  56.0a  210.7a  16.96a  2.66a  2.22bcd  
T8  44.49cd  0.88e  50.0abc  65.12d  16.33a  2.11bcd  2.78ab  
T9  36.78fg  2.46bc  42.3bcd  165.7bc  15.24ab  2.28abcd  2.66abc  
T10  37.02fg  3.59a  54.0a  154.2bc  12.83c  2.11bcd  2.72abc  
T11  49.57ab  2.06bcd  51.3ab  150.2bc  16.89a  2.11bcd  2.77abc  
T12  37.43fg  1.75cd  20.0f  159.2bc  15.15ab  2.05bcd  1.89d  
T13  39.33ef  2.47bc  26.0ef  151.2bc  15.18ab  1.83d  2.11bcd  
T14  45.58bcd  1.76cd  47.0abc  142c  15.12ab  1.78d  3.05a  
T15  38.11ef  2.47b  35. 0dc  156bc  13.54bc  1.89cd  2.44abcd  

. ندارند   ي دار معنی اختالف    بر اساس آزمون دانکن   درصد   5حروف مشترك هستند در سطح    ي که در هر ستون دارا   یی ها   ن ی انگ ی م   

Means of each column with common letters are not significantly different at 5% by Duncan test.  

 

  پتاسیم دانه 

نتایج نشان داد که اثر تیمار بر پتاسیم دانه در سطح احتمال  

درصد   (جدول  دارمعنی   تأثیر یک  داشت    کهي طوربه )،  4ي 

جلبک  در بین تیمارهاي مذکور مربوط به تیمار   تأثیر بیشترین  

است که تیمار    ذکر قابل ).  5بود (جدول    2بارور +فسفات  دریایی 

دریایی  درصدي    21افزایش  باعث    2بارور فسفات    +   جلبک 

مقایسه  بـا  تیمار شاهد شد.  به  نسبت  دانه    کود  تاثیر   پتاسیم 

  دانه   پتاسیم  بـر غلظت    2فسـفات بارور   و   بیولوژیـک نیتروکسین 

غلظت   کـه   شـد   معلـوم   بـه   مربوط   پتاسیم   بیشـترین 

  در  و   میباشد   فسفر   پتانسـیل انحالل   بـاالترین   بـا   تیمارهـایی 

 بر   فسفات   کنندههاي   حل   مثبت  تاثیر   از   حاصـل   نتایج   این   واقع 

).  Raeipoor and Asgharzadeh, 2007(   است   پتاسیم   جذب 

جملــه    از   اســید   تولیــد   یافتــه،   انجــام   تحقیقــات   اکثــر   در 

ارگانیسمهـا   میکرو   توسط   فسفات  انحالل   عمده   مکانیسمهاي 

  آزمــایش  در   . (Olivera et al., 2002)  است   شده   ذکر 

 افـزایش   باعث   محلول   فسفات   افزایش   که  شد   دیگــري مشخص 

جذب   گردید   عدس   گیاه   در   آهن   و   روي   و   کلسیم   میـزان 

(Zeidan , 2007).  
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 منیزیم دانه 

بر منیزیم دانه در سطح   تیمار  اثر  نتایج نشان داد که 

درصد   یک  (جدول  دار معنی   تأثیر احتمال  داشت  )،  4ي 

مذکور    تأثیر بیشترین    که ي طور به  تیمارهاي  بین  در  را 

تیمار   بود (جدول    2+فسفات بارور جلبک دریایی مربوط به 

تیمار    ذکر قابل ).  5   2بارور +فسفات  جلبک دریایی است که 

شاهد    15افزایش  باعث   تیمار  به  نسبت  منیزیم  درصدي 

متقابل کودهاي بیولوژیک و    اثر   نیز   شد. در آزمایشی دیگر 

را  غذایی   مقدار   افزایش   در   آلی  آب   محلول   عناصر    را   در 

  براي   کربن   منبع   وجود   و   آلی   مواد   افزایش   با   مرتبط 

  فعالیت   افزایش   نتیجه   در   و   شده   تلقیح   ي ها سم ی کروارگان ی م 

 ,.Mohammadi Aria et al(  دانستند   ها آن   تکثیر   و 

2010 .(  

  دانه   کلسیم 

بر کلسیم دانه در سطح   تیمار  اثر  که  داد  نشان  نتایج 

درصد   یک  (جدول    دار معنی احتمال    که ي طور به )،  4بود 

تیمار    تأثیر بیشترین   به  مربوط  مذکور  تیمارهاي  بین  در 

دریایی  فسفات  جلبک  (جدول    2بارور +    ذکر قابل ).  5بود 

باعث افزایش    2بارور فسفات    +   جلبک دریایی است که تیمار  

شد   74 شاهد  تیمار  به  نسبت  کلسیم  بنابرا درصدي    ن ی ؛ 

  اســتفاده   تیمــار   در   محلــول   فســفر   میــزان   افــزایش 

  بـراي   را   راه   فسـفر   کـود   مناسب   میزان   و   کــود بیولوژیک   از 

  فسفر  افزایش   واقع   در . سازد ی م   فراهم  کلسیم  جـذب بیشتر 

  افزایش   باعث   Alمانند    سنگینی   عناصر   کاهش   با   محلول 

 Waluyo et(   گردد ی م   کلسـیم   جملـه   از   عناصـري   جذب 

al., 2004 .(  

  فسفر دانه   

بر   تیمار  اثر  که  داد  نشان  سطح    فسفر نتایج  در  دانه 

درصد   یک  (جدول    دار معنی احتمال    که ي طور به )،  4بود 

تیمار    تأثیر بیشترین   به  مربوط  مذکور  تیمارهاي  بین  در 

(جدول    2بارور فسفات   تیمار    ذکر قابل ).  5بود  که  است 

دانه نسبت    فسفر درصدي    39باعث افزایش    2بارور فسفات  

  در   فسفر   افزایش میزان   از   نشان   به تیمار شاهد شد. نتایج 

بیولوژیک    از   استفاده   ي مارها ی ت   در   گیاه   ي ها دانه  کود 

بارور    فسفر   میزان   با   تیمارهاي   در   همچنین   و   2فسفات 

دارد   محلول  در   ي ها دانه   فسفر   افزایش   واقع   در .  باال    گیاه 

  سم ی کروارگان ی م   مهم   بسیار   نقش   دلیل   مذکور به   ي مارها ی ت 

  بیولوژیک   کود  ساختار   در  موجود   ي فسفات کننده   حل   ي ها 

جذب   فراهمی   براي    باشد ی م   عنصر   این   بیشتر   و 

 )Seilsepour et al., 2002 (    بیان محققین  همچنین 

تلقیح  که    فسفات   کننده حل   هاي   میکرواورگانیسم   نمودند 

  باقال   عملکرد   افزایش   باعث   آن،   بدون   یا   و   سنگ فسفات   با 

  تلقیح   شاهد   به   نسبت   گیاه   توسط   فسفر   جذب   و   شود ی م 

  ). Singh and Kapoor, 1998(   ابد ی ی م   نشده افزایش 

  نتیجه گیري 

براي   گردید،  مشخص  شده  انجام  تحقیق  به  توجه  با 

نیتروکسین   کود  کاربرد  مطلوب  اقتصادي  عملکرد  حصول 

در شرایط گرم و خشک منطقه بسیار مناسب باشد.    تواند ی م 

توانست باالترین    2بارور تلفیق کود جلبک دریایی و فسفات  

به   توجه  با  اختصاص دهد.  به خود  را  دانه  پروتئین  درصد 

شرایط    ها جلبک نقش    ن ی تر مهم اینکه     ي ا ه ی تغذ ایجاد 

مناسب براي جذب عناصر در محیط جذبی (ریشه، برگ و  

اس  است.  از  ساقه)  تحریک    ي ها جلبک تفاده  سبب  دریایی 

خاك،   اصالح  غذایی،  عناصر  شدن  کالته  طبیعی،  رشد 

ضروري گیاه    ي ها هورمون و تأمین    مصرف کم افزایش عناصر  

کودهاي زیستی به    دوگانه کاربرد    رسد ی م به نظر    . شود ی م 

ترشحات   از  استفاده  و  ریزوسفر  منطقه  در  استقرار  دلیل 

شرایط را   ها م ی آنز و یا ترشح  pHبا تغییر  تواند ی م  ي ا شه ی ر 

شکل   به  نامحلول  فسفر  تعدیل  فراهم    استفاده قابل براي 

  سازد. 
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Abstract 

To evaluate the effects of bio fertilizers on quantitative and qualitative traits of pea nut on a 
randomized complete block design was conducted at the Research Farm of Zabol University  in year 
of 2014. The treatments were bio-fertilizers include: biosulfur, nitroxin, seaweed and phosphate 2 
will be alone each of which individually and in combination (control (no fertilizer); bio sulfur + 
nitroxin; bio sulfue + seaweed; biosulfur + phosphate2; nitroxin + seaweed; nitroxin + phosphate 2; 
seaweed + phosphate 2; bio sulfur + nitroxin + seaweed; bio sulfur + nitroxin + phosphate2; bio sulfur 
+ nitroxin + seaweed + phosphate 2) was performed on the peanuts in separate plots. The results 
showed that the greatest impact on between treatments in weight the pod, economic yield, harvest 
index and oil percentage was related to treatment nitroxin. Nitroxin treatments increased 28, 24, 22, 
28 and 47 percent of these traits compared to the control. The combination treatment of phosphate + 
nitroxin resulted in increased respectively 25 and 24 percent compared to control the traits of Ash and 
protein percent. As well as the treatment phosphate also increased 39 percent phosphorus absorbed 
by the plant. In general, it can be said that the use of combination treatments significant different on 
the traits include nutrient absorption and protein percentage relative to the individual using them. 
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