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 چکيده

 خصوصيات بر نانوکالت هاي آهن و پتاسيم وکود (2و فسفربارور 1بيولوژیك )ازتوبارور کودهاي کود دامی، اثر بررسی منظور به

در گلخانه تحقيقاتی دانشكده  تكرار 3 با تصادفی کامالطرح بر پایه فاکتوریل بصورت   آزمایشی علوفه اي، سورگوم گياه رشدي

جام شد. تيمارهاي آزمایش شامل: کود دامی در دو سطح )مصرف و عدم مصرف(، کود بيولوژیك در کشاورزي دانشگاه زابل ان

( و نانوکالت ها در چهار سطح )شاهد، نانوکالت آهن، 2+فسفر بارور1، ازتوبارور2، فسفر بارور1چهار سطح )شاهد، ازتوبارور

ارتفاع بوته، فاصله  :زمایش نشان داد، تمامی صفات مورد بررسینانوکالت پتاسيم، نانوکالت آهن+ نانوکالت پتاسيم( بود. نتایج آ

باالترین مقدار آنها در تيمار تلفيقی که  يقرار گرفتند، به طور یشیآزما يمار هاير تيتحت تاثميان گره ها و تعداد برگ ها در 

آمد. وزن تر و وزن خشك ریشه از مصرف کود دامی به همراه نانوکالت ترکيبی )نانوکالت آهن+نانوکالت پتاسيم( به دست 

بيشتر تحت تاثير نانوکالت ها قرار گرفت و باالترین ميزان آن در تيمار نانوکالت ترکيبی به دست آمد. وزن تر و وزن خشك 

کل، وزن تر اندام هوایی و وزن خشك اندام هوایی در تيمارهاي مختلف اختالف معنی داري نشان داد در صورتی که باالترین 

( به دست آمد. به 2+فسفر بارور1نها در تيمار تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه کودهاي بيولوژیك ترکيبی )ازتوبارورمقدار آ

خطرات زیست محيطی را در  کاهشکودهاي بيولوژیك و نانوکالت  و دامی کود تلفيقی مدیریت ميتوان بيان نمود،  طورکلی،

 .نزدیكتر می کندبه کشاورزي پایدار استفاده از این تيمار ها ما را پی دارند، 

 کود دامي، سورگوم علوفه اي، نانوکالت ها، کودهاي زيستي کلمات کليدي:
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 مقدمه

آن  لنباد بهو  ییاغذ ادمو دکمبو انجبرو  باال دعملكر لحصو رمنظو به شيميایی يهادکو یهرو یب فمصر

و  سالم يعزرا يهامنظا به نمتخصصا يعالقمند موجب كخاآب و  منابع یبتخرو  دیتول يها نهیهز شیافزا

امروزه علم نانو عرصه هاي دانش را بطور قابل  .(Tilak et al., 1002)ست ا هشد كیژکولوا نظراز  اریدپا

توجهی تحت تأثير قرار داده و علم کشاورزي نيز از این قاعده مستثنی نيست. فناوري نانو منجر به تغييرات 

شود و پساب ها و آلودگی ها کاهش خواهد یافت طبيعی، انرژي و آب میشگرفی در استفاده از منابع 

(. پيشرفت در زمينه هاي توليد محصوالت جدید و طراحی روش هاي نوین براي 1311)رضایی و همكاران، 

توليد و نگهداري غذاي سالم و حفاظت از محيط زیست، از دیگر تغييرات ایجاد شده به وسيله ي فناوري نانو 

باشد. به همين منوال، پيشرفت هاي اخير در زمينه هاي علم مواد و علم شيمی، امكان ورزي میدر کشا

توليد ذرات نانویی را فراهم کرده است که می تواند در حوزه هاي مختلف کشاورزي کاربرد گسترده اي 

نه کشاورزي استفاده ترین کاربردهاي فناوري نانو در زميیكی از مهم .(Johnson et al., 2992)داشته باشند 

تواند توليد از نانو کودها در تغذیه گياهان می باشد. بنابراین تغذیه مناسب گياهان با این عناصر می

محصوالت کشاورزي را بطور جدي تحت تأثير قرار دهد. همچنين با توجه به مزایاي کودهاي نانو نسبت به 

ز کودهاي نانو کالت آهن و پتاسيم در کميت و رسد که استفاده اکودهاي شيميایی معمولی، به نظر می

هاي افزایش کميت و کيفيت یكی دیگر از روش کيفيت محصوالت توليدي نقش ارزنده تري را ایفا نمایند.

هاي اخير بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است استفاده از محصوالت توليدي که در سال

به گروه  (PGPR)شد. باکتري هاي محرك رشد گياه باهاي محرك رشد گياهان میميكروارگانيسم

نامتجانس از باکتري هاي ریزوسفر اطالق می شود که با استفاده از یك یا چند فرآیند خاص موجب بهبود 

. مزایاي تلقيح گياه با باکتري هاي محرك (Kloepper et.al., 1010)شاخص هاي رشد و نمو گياه می گردند 

متعددي مانند جوانه زنی، رشد ریشه، ميزان توليد در واحد سطح، کنترل  رشد شامل افزایش شاخص هاي

عوامل بيماري زا، افزایش سطح برگ، افزایش محتوي کلروفيل، مقاومت به خشكی، افزایش وزن ریشه و 

و همچنين دسترسی عناصر غذایی براي  (Lucy et al., 2992) خاك افزایش فعاليت ميكروبی ،اندام هوایی

از  یكی تغال یهجهت تغذدر  یكژلوبيو يها آوردهفراز  دهستفاا .(Dobbelaere et al., 2993)اشند گياه می ب

 ادمو به یستیز يهاد. کورود يم رشما به اریدپا ورزيکشا افهداز ا يبخش به يبیاستدر د یدمف يها حلراه 

 دهبو رچقایا و  يباکتر شامل ها نيسمگاوارميكراز  يکاف ادتعد ويحا که دشو يم قطالا هايکنند صلخيزحا

شارما  (.1331 ،ستاروند )رویم ربهکا نهایاگ نياز ردمو ییاغذ عنصر چند یا یك هکنند مينتا انعنو بهو 

(Sharma, 2992اظهار م )در زیستی کودهاي از پایدار استفاده کشاورزي در اصلی ارکان از دارد که یكیی 

 شيميایی است. کودهاي هاي نهاده مصرف در مالحظه قابل کاهش یا هدف حذف با زراعی اکوسيستم هاي

 توليد غذایی در چرخه که این جمله آن از دارند، توجهی قابل هاي مزیت مواد شيميایی با مقایسه در زیستی

 اصالح خصوصيات باعث دارند، خودبخودي تكثير قابليت که طوري نمایند؛ به نمی ميكروبی و سمی مواد

 قابل محيطی زیست دیدگاه از به صرفه و مقرون نظر اقتصادي از و شوند می خاك شيميایی و فيزیكی

با وجود این تحقيقات بررسی تأثير تلقيح باکتري هاي محرك  .(1332 همكاران، و کوچكی)پذیرش هستند 
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ها و استفاده از رشد همراه با آب آبياري با ریشه بعد از سبز شدن گياهان، همچنين تأثير متقابل این باکتري

 هاي نانو، بر عملكرد گياهان زراعی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. کود

 مواد و روش

نانوکالت هاي آهن و  وکود (2و فسفربارور 1بيولوژیك )ازتوبارور کودهاي کود دامی، اثر بررسی منظور به

 3 با تصادفی کامالقالب فاکتوریل بر پایه  در آزمایشی علوفه اي، سورگوم گياه رشدي خصوصيات بر پتاسيم

در گلخانه تحقيقاتی دانشكده کشاورزي دانشگاه زابل انجام شد. تيمارهاي آزمایش شامل: کود دامی در  تكرار

، 2، فسفر بارور1دو سطح )مصرف و عدم مصرف(، کود بيولوژیك در چهار سطح )شاهد، ازتوبارور

نانوکالت آهن، نانوکالت پتاسيم، نانوکالت ( و نانوکالت ها در چهار سطح )شاهد، 2+فسفر بارور1ازتوبارور

متر( از خاك )دو  یسانت 39* ارتفاع29بعد از پرکردن گلدان ها) قطر دهانه آهن+ نانوکالت پتاسيم( بود.

تا  عدد بذر قرار داده شد. 2سانتيمتر در هر گلدان  2-3شيارهایی به عمق  قسمت ماسه و یك قسمت رس(

 لي)بدلبار  2سپس دور آبياري به روزي اه روزي یك مرتبه گلدان ها آبياري شد، يگجوانه زنی و استقرار 

ه شرکت يل صورت گرفت: طبق توصیز به شرح ذيمار ها نيروش اعمال تکرد.  (هوایی شرایط آب وتغيير 

نانو  يب از کودهايگرم به ترت  99231/9و  992331/9لوگرم خاك مقدار يهر ک يست فناور سبز برایز

به صورت مخلوط با خاك و قبل از کاشت اعمال  یوانينانو و ح يم مصرف شد. کودهايآهن و پتاسکالت 

 ياريهمراه با آب آب یه و دستورالعمل شرکت سازنده بعد از جوانه زنيز طبق توصين یستیز يشدند و کودها

رگ،  فاصله ميانگره صفات ارتفاع گياه، تعداد ب هشت هفته،پس از گذشت  در پایان آزمایش دند.یاضافه گرد

وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن تر بيوماس، وزن خشك اندام هوایی، وزن خشك ریشه و وزن ها 

  SAS0.1,ها با استفاده از نرم افزارپس از اطمينان از نرمال بودن دادهگيري شد. اندازهخشك کل 

MSTAT_C  اي دانكن در استفاده از آزمون چند دامنه ها بامورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و ميانگين

 رسم شدند.Excel درصد مقایسه گردیدند. نمودارها نيز با کمك برنامه  1سطح 

 ج و بحثينتا

ك درصد و یدر سطح احتمال  ير کود گاويتأث ،( نشان داد1انس داده ها )جدولیه واریج حاصل از تجزینتا

دار بود.  یبر ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد معن نانوکالت ها×  يکود گاو اثر متقابل دوگانه

ز اثر متقابل دوگانه کود يو نانوکالت ها و ن يدهد، کود گاو یانس نشان میه واریج جدول تجزین نتايهمچن

ان ين فاصله ميو همچن يسورگوم علوفه ا يبوته ها يتعداد برگ ها يرو يدار ینانوکالت ها اثر معن× يگاو

ر کود يانس داده ها نشان داد که تاثیه واریج تجزین نتای. عالوه بر ا(1سورگوم دارد. )جدول ساقه يگره ها

در سطح احتمال پنج  یستیز يکودها× يك درصد و اثر متقابل دوگانه کود گاویدر سطح احتمال  يگاو

 یشه( معنی+رییوماس)اندام هوايا بین وزن تر و خشك کل يو همچن ییبر وزن تر و خشك اندام هوا درصد

دار بودن اثر نانوکالت ها را در سطح احتمال پنج درصد بر وزن تر و  یمعن 1ج جدولین نتايدار است. همچن

 دهد. یشه سورگوم را نشان میخشك ر
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ن وزن یدهد، باالتر یسورگوم نشان م يشه هایوزن تر و خشك ر اثرات ساده نيانگيسه میج مقاینتا

و  یبينانوکالت ها به صورت ترک يشه ها مربوط به کاربرد کودهایگرم( ر32/12گرم( و وزن خشك)30تر)

ن یشاهد است. بنابرا يمارهايمربوط به تشه ها ین وزن تر و وزن خشك ریکه کمتر يتوام  است به طور

آنها موجب توسعه و  يم نسبت به کاربرد انفراديرسد، کاربرد توام نانوکالت آهن و نانوکالت پتاس یبنظر م

اه يشه گی، استقرار بهتر رییر عناصر غذایتواند در جذب کارآمد آب، سا ین میشود که ا یاه ميشه گیرشد ر

نه نانو کودها يقات در زمينانو و روند رو به رشد تحق يتوجه به نوظهور بودن فناوربا   و... سودمند واقع شود.

. (1)شكل  باشد یاهان موجود ميرشد گ یفيو ک یش کمیاثر نانوکودها در افزا يدرباره  یکم يگزارش ها

 بررسیمورد  آتيال رقم گندم رشد گياه و آهن بر غلظت معمولی و نانو آهن اکسيد مصرف اثر آزمایشی در

 معمولی، سبب آهن اکسيد با مقایسه در نانو آهن خاکی اکسيد کاربرد که داد نشان نتایج. گرفت قرار

 و گياه کلش کاه و خشك وزن دانه، هزار وزن سنبله، طول ارتفاع گياه، گياه، آهن غلظت دار معنی افزایش

 نانو اثرات بررسی در (1301همكاران ) و زاده قاسم (.1310و همكاران،  نيا مظاهري)گردید  گياه عملكرد

 مرحله در پتاسيم کود از نانو استفاده که کردند گزارش زمينی، سيب تيوبر توليد مينی بر پتاسيم کالت کود

 و گرم 1 از بزرگتر تيوبرهاي تيوبرها، مينی مينی تعداد افزایش موجب بندي، + غده رویشی نيز و رویشی

 .داشت داري معنی تفاوت بندي غده در مرحلة کوددهی و شاهد تيمار با و شد زمينی گياه سيب عملكرد
 
   

 

 
 

 و صفات مربوط به وزن ها یكین مربعات( صفات مورفولوژيانگيانس )میه واری. تجز1 -2جدول 
راتيييمنبع تغ درجه  

يآزاد  

وزن تر اندام  ارتفاع

ییهوا  

شهیوزن تر ر وزن تر  

وماسيب  

فاصله  تعدا برگ

 ان گرهيم

وزن خشك 

 ییاندام هوا

وزن خشك 

 شهیر

وزن خشك 

 کل

يکود گاو a 1 **33/113 22131 1911 02091 **92/1 *32/1 132 221 2909 

b 3 21/123نانو کودها    **319211 *3912 **231913 **12/3 **21/2 **3132 *221 **0111 

یستیز يکودها c 3 09/29 23903 91/111  22222 39/9  29/9  192 10/2  100 

 a*b 3 *30/102 23019 2230 31329 *01/1 *33/1 110 32/19 391اثر متقابل 

a*c 3 20/13 *130220 2202 *230032 23/9اثر متقابل   13/9  *3301 121 *1301 

b*c 0 13/11اثر متقابل   23102 3313 02232 33/9  32/9  1231 193 2931 

a*b*c 0 32/22اثر متقابل     22132 292 20211 12/9  31/9  122 10/10  211 

12/3  خطا  31/1021  29/1223  20/3123  12/9  31/9  13/091  132/119  12/1122  

12/10 - ضریب تغييرات )%(  13/11  13/29  11/11  20/29  22 11/10  22/29  12/10  

 درصد. 5و  1سطح احتمالدار در و * به ترتيب معني**
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دهد،  یان گره ساقه و تعداد برگ ها نشان ميارتفاع بوته، فاصله م ين  برايانگيسه میمقا( نتایج 2شكل )

مصرف جه ي( در نت01/2متر( و تعدا برگ ) یسانت2/2ان گره )يمتر(، فاصله م یسانت1/22ن ارتفاع )یباالتر

ن کودها توانسته است ارتفاع، ین مصرف توام ایبه همراه نانوکالت ها به دست آمده است. بنابرا يکود گاو

بهتر جذب نور  ییتواند در کارا ین میان گره ساقه و تعداد برگ را در سورگوم بهبود بخشد که ايفاصله م

 حفظ در پتاسيم و... سودمند واقع شود. نقش ییط مزرعه ایهرز در شرا ياه، رقابت با علف هايتوسط گ

 به واکنش در هاي سورگوم ارتفاع بوته افزایش دالیل از گياه، توسط آب جذب کمك به و سلول آب پتانسيل

 مواد خام تجمع به تنها نه گياه رشد .باشد می يپتاسيم به همراه مصرف کود گاو يکودهاي نانو حاو مصرف

 شدن جهت طویل گياه در آب فشاري پتانسيل حفظ به دارد، بلكه بستگی رعناص جذب و فتوسنتز طریق از

ان يش ارتفاع، فاصله میان ذکر است که افزای(. شا1301پور،  اصغري و است )حيدري وابسته نيز ها سلول

مارها ين تیشتر در ايتروژن آزاد شده بيل نياحتماال به دل یقيکود تلف يمارهايگره ها و تعداد برگ ها در ت

( 2993احمد و همكاران، ) يج حاصل از پژوهش هایج حاضر با نتایمارها بوده است. نتاير تینسبت به سا

ر کودها نسبت به کاربرد جداگانه هر یبا سا يکود گاو یقيدارد. آنها گزارش کردند که کاربرد تلف یهمخوان

شود. به نظر  یم يط مزرعه ایشراان گره در ذرت و گندم در يش ارتفاع و فاصله میکدام از کودها باعث افزا

بهتر ساقه، برگ شده  يل رشديبه پتانس یموجب دسترس يدو منبع کود ییق هم افزایق از طريرسد تلف یم

اه از مصرف ياز گين نيتواند با تام ینه میدر زمان و هز ییعالوه بر صرفه جو ین نوع کوددهین، ایاست. بنابرا

 يتواند در استقرار کشاورز یکرده و م يريدارند، جلوگ یطيست محیکه مخاطرات ز ییايميش يکودها

 باعث ميانگرهها طول افزایش طریق از غذایی عناصر فراهمی بودن باال کلی طور ز موثر واقع شود. بهيدار نیپا

 به که بود باالتري ارتفاع داراي تلفيقی تيمار نيز، بررسی مورد تيمارهاي بين در و ميشود گياه ارتفاع افزایش

 Hameeda است. تيمارها سایر به نسبت غذایی عناصر به گياه هاي ریشه دسترسی قابليت بودن بيشتر دليل

 مورد مرواریدي ارزن در کمپوست را با رشد محرك باکتریهاي تلفيقی کاربرد ( نيز2992همكاران، ) و

 داشته شاهد به نسبت داريمعنی  افزایش تيمارها این در ارتفاع گياه که کردند گزارش و داده قرار بررسی

 را گندم در رشد محرك کاربرد باکتریهاي از ناشی گياه ارتفاع افزایش ( نيز1330همكاران، ) و است. اردکانی
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 شهري غنی شده کمپوست کاربرد که داد ( نشان2992همكاران، ) و مطالعات داورینژاد نتایج کردند. گزارش

 درگندم شد.  ارتفاع معنی دار افزایش موجب سرك کود بار دو همراه به

 
 

هر  يسه با کاربرد انفرادیدر مقا یستیز يبا کودها (ی)کود دامیآل يق کودهايج ذکر شده، تلفیبر اساس نتا

که  ییان ذکر است از آن جایبرخوردار بودند. شا يکود باالتر ییاز کارا يدار یکدام از کودها به طور معن

از  یبيترک يرياه است با بكارگياز گي، هماهنگ با نیقيك تلفیولوژيب يدر کودها ییعناصر غذا يآزاد ساز

ن وزن تر و ياه را بر طرف نمود. وزن تر و خشك کل و همچنيگ ییاز غذايتوان ن یك میولوژيب يکودها

سه با ی( در مقا2+فسفربارور1)ازتوبارور یستیز ياز کودها یبيو ترک يبا کاربرد کود گاو ییخشك اندام هوا

ن صفات در ی(. باال بودن ا3شكل داشت ) يدار یمعن يبرتر یستیز يو کودها يکود گاو ییکاربرد به تنها

ات يل بهبود خصوصيتواند به دل یاد میبه احتمال ز یستیز يو کودها ياز کود گاو یبيترک يمارهايت

 يمطلوب را برا یطيواند محت یباشد که م يجه کاربرد کود گاويك خاك در نتیولوژيو ب ییايمي، شیكیزيف

را  ییاه آب و امالح غذايشود گ یجتا موجب ميفراهم کند و نت یستیز يموجود در کودها يها يباکتر

زان يخود برساند. اگر چه ممكن است که م یاتيح يندهایاز خاك جذب کرده و به مصرف فرا یبراحت

رقابل استفاده ياه غيگ يا برایوجود دارد که  یتروژن و فسفر کل در خاك باال باشد، اما اغلب به صورتين

 (2992همكاران، ) و گاش (.Zare et al., 2990باشد ) یزوسفر قابل استفاده میط ريا تنها در محیهست و 

 خاك، در تراکم و یفشردگ ن،يسنگ هاي خاك در مخصوصاً ،یدام و یآل کودهاي کاربرد با که دادند نشان

 آن موجب فرج و خلل شیافزا و خاك یفشردگ کاهش د.یآ یم نيپائ خاك، فرج و خلل شیافزا ةجينت

 یم شیز افزاين خاك دسترس قابل آب محتواي یطرف از شود. یم آن مناسب یهتهو و خاك ساختار بهبود

 در و افتهی شیافزا ییغذا عناصر جذب و شهیر گسترش و رشد تا شود یم باعث مذکور عوامل مجموع ابد. ی

 یم رنديگ قرار استفاده مورد یقيتلف صورت به که یصورت در یآل کودهاي ابد.ی بهبود اهيگ یعموم رشد کل

 یم فراهم را امكان نیا یستیز و یدام کودهاي بيترک باشند. برداشته در را مكمل و یجبران ريتأث توانند
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 و تعدا برگ هاي ساقه( سانتي متر)، ارتفاع بوته (سانتي متر)نانوکالت ها بر فاصله ميان گره ها × کود گاويمقايسه ميانگين اثر متقابل دوگانه  - 2شکل 
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 دوره در و نموده نيتأم آنها براي را جذب قابل ییغذا مواد یستیز کود اهان،يرشدگ ییابتدا دورة در که آورد

می  نظر به دهد. قرار اهيگ ارياخت در را الزم مصرف کم و پرمصرف ییغذا مواد یکود دام رشد، بعدي هاي

 و مصرف پر و مصرف کم غذایی بودن عناصر دارا نيز و آب نگهداري و جذب باالي قدرت با يرسد، کود گاو

 در است. توليدي شده بيوماس افزایش باعث گياه، براي عناصر این و آب ميزان فراهمی افزایش نتيجه در

 و فيزیكی شرایط بهبود با گياه نياز مورد عناصر غذایی تامين ضمن آلی کودهاي کردن اضافه مجموع

 و هوایی رشد اندام افزایش باعث ریشه رشد براي مناسب محيط یك ایجاد و در خاك حياتی فرایندهاي

حل کننده  يها يباکتر آزوسپریليوم ازتوباکتر، دیگر باکتریهاي طرف از است. شده توليدي وماسيب ميزان

 فتوسنتز باعث افزایش گياه براي عناصر فراهمی افزایش و گياه رشد ترکيبات تنظيم کننده توليد با فسفات

 عامل نيز یكدیگر روي بر باکتریها متقابل شوند. اثرات هم افزایی می گياه در خشك ماده توليد ميزان و

 ( نيز2991همكاران، ) و Kumar تحقيق است. نتایج گياه در خشك ماده توليد ميزان براي افزایش دیگري

 باعث گياه نياز عناصر مورد تامين براي آلی کودهاي منابع از استفاده سورگوم گياه در دهد که می نشان

 عوامل اثر مطالعه ( در1000،)نادلدز یر و بادارادین همچنين. شود می توليدي علوفه عملكرد ميزان افزایش

 خصوص در .نمود توليد عملكرد را بيشترین آلی کود تيمار که کردند مشاهده گندم عملكرد محيطی روي

 يمصرف کود گاو بين داشت که اظهار توان می ديل ها و کارتنوئيزان کلروفيم بر عامل دو متقابل اثر تفسير

 بهبود موجب که داشته وجود کننده تشدید و افزایی هم رابطه یك 2فسفربارور و 1ازتوبارور با توأم و استفاده

 طریق از سپس و شده خاك از معدنی عناصر جذب افزایش جهت در آنها فعاليت افزایش و ميكروبی بيوماس

 .گردد بوته در و کل ییو وزن تر و خشك اندام هوا یكیات مرفولوژيخصوص بهبود موجب گياه، بهينه رشد

 خاك در آنها افزایی هم و مثبت اثرهاي و ها ميكروارگانيزم روابط بهبود مؤید محققان از بسياري هاي یافته

برتري  که رسد می نظر به. (sing et al, 2990)باشد  می زیستی و آلی کودهاي کاربرد مناسب اثر در

 و خاك شرایط حاصل بهبود تواند می شاهد به نسبت رشد محرك باکتریهاي و دامی کود حاوي تيمارهاي

 می یكیات مرفولوژير خصوصیتر و سا و خشك وزن افزایش به نهایت در که غذایی عناصر به دستيابی

 زیستی يکودها و است یگياهان زراع کشت موفقيت در مهم عامل یك کود مدیریت باشد. بنابراین انجامد،

 هاي شاخص بر مطلوبی ياثرها توانست گياه براي مناسب و طبيعت با سازگار 2و فسفر بارور 1ازتوبارور

 می تيمارها سایر و شاهد به نسبت تيمار این در متقابل خوب اثر بيانگر که باشد، داشته گياه كیمورفولوژ

 یستیز يبه همراه کودها یآل يکودها از ییشيميا يکودها از استفاده يبه جا است بهتر یکل به طورباشد. 

 یآلودگ و يشور شیافزا به منجر بخشد،يم بهبود را عملكرد نكهیا رغميعل ییشيميا يکودها .شود استفاده

 یزراع سيستم يداریپا از مزرعه، خارج ییشيميا مواد از استفاده سبب به همچنين .گردديم آب و خاك

به  ،یمتوال يسالها در تكرار صورت در به خصوص ميكروارگانيسمها با همراه یآل کود از استفاده. كاهديم

 يجلوگير دليل به همچنين خاك، ساختمان بهبود آن دنبال به و خاك یآل ماده شیافزا بر مثبت تاثير دليل

 از استفاده مورد در موجود مشكل تنها. شود یم سيستم يداریپا شیافزا به منجر خاك، و آب یآلودگ از

 شیافزا و موثر يميكروارگانيسمها از استفاده با که باشد،يم مواد نیا هیتجز ينیپا سرعت ،یآل يکودها

 .کرد حل را مواد نیا مشكل خاك، کننده هیتجز یميكروب جمعيت
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 يکل يريجه گينت

از آنجا که منابع حيوانی در حال حاضر به ، مصرف پروتئين به عنوان یك نياز ضروري براي انسان مطرح بوده

گياهان علوفه اي در مناطق مستعد که عنوان بزرگ ترین منبع تامين پروتئين مطرح هستند، نياز به کشت 

استفاده از کود هاي زیستی، آلی و عناصر که با  ممكن است قطب دامپروري نيز باشند، کامال مشهود است.

فناوري نانو تهيه شده اند الزم و ملزوم یك دیگر می باشند. همانطور که در این تحقيق مشاهده شد، بهترین 

ده، تيمار تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه نانوکالت ترکيبی )نانوکالت تيمار در بين تيمار هاي اعمال ش

آهن+نانوکالت پتاسيم( بر روي صفات  کمی )ارتفاع بوته، فاصله ميان گره ها و تعداد برگ ها( بود. اما در 

تيمار  صفات وزن تر و وزن خشك کل، وزن تر اندام هوایی و وزن خشك اندام هوایی باالترین مقدار آنها در

به ( به دست آمد. 2+فسفر بارور1تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه کودهاي بيولوژیك ترکيبی )ازتوبارور

کودهاي بيولوژیك و نانوکالت کاهش خطرات  و دامی کود تلفيقی مدیریت ميتوان بيان نمود،  طورکلی،

 .کشاورزي پایدار نزدیكتر می کندزیست محيطی را در پی دارند، استفاده از این تيمار ها ما را به 
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