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 چکيده
 از کشفاورزی  محصفوتت  تولیف   و مختلف   هایخاک اصالح منظوربه کود، عنوانبه ماهی صنعت ضايعات از استفاده

 گیفاه  رشف   و خفاک  خصوصفیات  برخفی  بفر  ماهی ضايعات اثر ةمطالع منظوربه نیز پژوهش اين در است. بوده رايج ديرباز
 قالف   در و فاکتوريف   صفورت به یاانهگلخ آزمايشی زيستی، و شیمیايی کودهای با هاآن کارآيی مقايسه و بلبلیچشملوبیا
 ، 0F) مصفر   عف    شفام   سفط   سفه  در مفاهی   )ضايعات ماهی پودر فاکتور ش . اجرا تکرار سه در تصادفی کامالً طرح
500(1F  2) هکتار در کیلوگر 1000 وF  شام  شیمیايی کود و NPK 0) مصفر   عف    شفام   سفط   سفه  درK0P0N ,  
 و  0B) مصفر   عف    شفام   سفط   ود در سفودومونا   و  2K2P2N) معمولی مصر  و  1K1P1N) معمولی مصر  نص 

  ،درصف  78/16) غفال   وزن اففزايش  باعف   تنهفايی، بفه  مفاهی  کود کاربرد که داد نشان نتايج .گردي  اعمال  1B) مصر 
 اما ش ،  درص 27/93) دانه پتاسیم و  درص 6/29) دانه فسفر  ،درص 25/59) دانه پروتئین  ،درص 16/17) برگ کلروفی 
 کمتفرين  و بیشفترين  گرديف .  حاصف    2K2P2N) شفیمیايی  کود و  2F) ماهی کود  أتو کاربرد یمارت در افزايش بیشترين

 کفاربرد  و  2F) مفاهی  ضفايعات   ،2K2P2N) شفیمیايی  کفود  متقابف   اثفرات  تیمارهای در ترتی به نیز دانه پروتئین میزان
 شفیمیايی  کفود  مصفر   کفه حفالی  در ، آمف  دسفت بفه  درص 87/11 با شاه  تیمار در و درص 12/43 با  1B) سودومونا 

 مفاهی  ضفايعات  زيفاد  مصفر   داد نشفان  نتايج همچنین ن اشت. دانه پروتئین مق ار افزايش در داریمعنی تأثیر تنهايیبه
 بفر  زيمفن  دسی75/0 به 45/0 از خاک شوری افزايش و 9/6 به 6/7 از خاک pH کاهش باع  هکتار  در کیلوگر 1000)

 و داشفته  بلبلفی چشفم  لوبیفا  عملکرد افزايش در توجهیقاب  نقش کم مقادير در ماهی ضايعات کاربرد لیک طوربه ش . متر
 گیرد. قرار توجه مورد شیمیايی کودهای برای مناسبی مکم  عنوانبه توان می

 
  لوبیا ،آلی هایکود،شیمیايی کود ،زيستی کود :کليدی هایواژه

 

   1 مقدمه
 در پفروتئین  کمبود ،ایهتغذي دحا مشکالت از يکی امروزه

 باشفف مففی رشفف نیافته کشففورهای در انسففان هففامیلیففون تغذيففه
(Majnon Hosseini, 1993.  از يکفی  عنفوان بفه  حبوبات دانه 

 دومفین  و غفالت  از بعف   پروتئین از غنی گیاهی منابع ترينمهم
 ,.Bagheri et al) رودمفی  شفمار بفه  انسفان  غفذايی  مهم منبع

  پففروتئین از سرشففار و غففذايی مهففم منففابع از حبوبففات  .2006
 حیفوانی  هفای پروتئین با مقايسه در که هستن   درص 23-18)

 دارن  بسیار اهمیت درآم کم اقشار ويژهبه مرد ، غذايی رژيم در
(Mohammadzadeh, 2012.  زيسفتی  تثبیفت  با گیاهان اين 

 گیاهفان  صفورت بفه  خفاک،  حاصفلخیزی  بهبفود  ضفمن  نیتروژن
 از جلوگیری در زراعی گیاهان از بسیاری با تناوب در يا پوششی

                                                           
 shahsavani2001@yahoo.com  ،09123731626تلفن همراه:  نویسنده مسئول: *

 کشاورزی هاینظا  پاي اری در . همچنینمؤثرن  خاک فرسايش
 بفر  مبتنفی  کشفت  هفای نظفا   به بخشیتنوع در و دارن  اهمیت
 آن، رب ف عفالوه  .شفون  مفی  درنظرگرفتفه  ممتاز محصوتتی غالت،

 زراعفی  هفای  نظا در کشت مناس  و توقعکم گیاهانی ،حبوبات
 و اکولفوژيکی  نظفر  از نتیجفه  در و رونف  مفی  شفمار بفه  نهفاده کم

 حفازز  اراضفی  آلفودگی  اففزايش  از جلوگیری در محیطی،زيست
  . Parsa & Bagheri, 2008) باش می تاهمی

sp. unguiculata Vigna  علمفی  نا  با بلبلیچشم لوبیا

sinensis بودندارا رب عالوه که ستا ارزشمن ی حبوبات از يکی 
 نیفز  غفذايی  نظفر  از ،زراعفی  گیاهفان  از گفروه  اين محاسن همه
 فیبرهفای  معف نی،  مواد مختل ، هایويتامین دارابودن واسطهبه

 سفاير  بفه  نسفبت  کمتفر  زاینففخ  عوامف   و محلولغیر و محلول
  .Zia-Ul-Haq et al., 2013) باشفف مففی متمففايز حبوبففات
 هفای اقلیم با سازگاری منهدا لحاظ از بلبلیچشم لوبیا همچنین

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i1.47428


 

46 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدايران هاي حبوباتپژوهش .../تأثير ضایعات ؛و همکارانشاهسونی 

 نففواحی اکثففر در و گرفتففه قففرار مطلففوبی جايگففاه در مختلفف 
 کشفت قابف   مناسف   مف يريت  يک با هاخاک انواع و هوايیوآب
-Zia-Ul) دارد طفوتنی  سفابقه  ايران در آن کاروکشت .باش می

Haq et al., 2013.  و ورامفین  و گرمسفار  ماننف   منفاطقی  در 
 حاصفلخیزی  در ایارزنف ه  نقفش  گیفاه  ايفن  مشابه اقلیمی نقاط
 چنفین  در .دارد کننف ه حاصفلخیز  گیاهفان  ساير به نسبت خاک

 آلفی  مفاده  کفه  وگرمسیر  گر  )نیمه اقلیم نوع دلی هب مناطقی
 نظیر گیاهانی است کنن همح ود عام  نیز آب و است کم خاک
 تنفاوب  در توانن می بلبلیچشم لوبیا و  Vigna radiate) ماش

 صفورت بفه  گنف   -مفاش  لوبیا/ - Triticum aestivum) ن  گ
 .شفون   خفاک  حاصلخیزی افزايش موج  و ش ه کشت کودسبز
 کفه  هستن  مؤثر لوبیا مطلوب عملکرد بر زيادی محیطی عوام 
 منابع از استفاده .باش می گیاه مطلوب تغذيه عوام  اين از يکی

 نیفز  و عملکفرد  بر ایمالحظهقاب  اثرات توان می کودی مختل 
  .Toor et al., 2006) باش  داشته محصوتت کیفیت
 محیطففی شففراي  معفف نی، کودهففای و آلففی کففود تلفیفف  
 آلفی  مفاده  يفا  آلی کود زيرا ،کن می فراهم گیاه برای را مطلوبی

 عناصفر  معف نی،  کودهای و بخش می بهبود را خاک خصوصیات
 & Lema)) کننفف مففی فففراهم را گیففاه نیففاز مففورد غففذايی

Degebassa, 2013. کفاهش  و ساختمان بهبود باع  آلی ماده 
 خفاک  دمفای  روی کننف گی تنظفیم  اثر ،شودمی خاک فرسايش

 خفود  در را بیشفتری  رطوبفت  که کن می کمک خاک به و دارد
 در دزيفا  مقفادير  در اغلف   )که آلی کود حال،اين با کن . ذخیره

 محصفول   تولیف  سفط   به نی  برای تنهايی به نیست  دستر 
 معفف نی کودهففای مصففر  و نیسففت کففافی کشففاورز، مفف نظر
 کودهفای  منفابع  از اسفتفاده  شفراي   اين در است. ناپذيراجتناب

 گیاهفان  عملکفرد  بفر  توان می نوعی به ک ا  هر شیمیايی و آلی
 ,.Marschner, 1995; Ahmadeyan et al) بگفذارد  تفأثیر 

 از یبزرگفف بخففش هففاآن در کففه کشففورهايی در حتففی . 2011
 ،شفود مفی  اسفتفاده  آلفی  ماده تهیه و کود عنوانبه آلی ضايعات
 است. يافته افزايش پیوسته طور به مع نی کودهای مصر 

 ديربفاز  از کفه  اسفت  ارگانیک هایکود جمله از ماهی کود
 درياهفا  يفا  و هفا رودخانفه  نزديکی در که افرادی و هاگروه توس 
 هفا وسرخپوسفت  نباسفتا  مصفريان  ماننف   ،انف  کفرده می زن گی
 کود .اين  Illera-Vives et al., 2013) است ش همی استفاده
 جهفت  و بفوده  فسففر  و نیتفروژن  ويژهبه غذايی عناصر از سرشار

 آکفار  و مفیف   بسفیار  مزارع و باغات در عنصر دو اين کمبود رفع
 اکثفر  . Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008) باشف  مفی 

 مبنای بر غذايی عناصر به لوبیا نیاز مورد در ش هانجا  مطالعات
 اطالعفات  کمبفود  دلی به و است بوده شیمیايی هایکود مصر 

 اثرگفذاری  نیفز  و آلفی  هفای کفود  بفه  گیفاه  اين واکنش مورد در

 شفیمیايی  و فیزيکفی  خصوصفیات  بفر  خفاک  م يريت هاینظا 
 بفه  ش هاضافه غیرآلی و آلی هایکود اثرات که است تز  خاک،
 مطالعفه  محصفول  عملکفرد  و خفاک  کیفیفت  و المتس بر خاک
  شود.

 مطالعفه  ايفن  انجفا   از هف    مفذکور،  مطالف   به توجه با
 برخفی  بفر  آلفی  کفود  يفک  عنوانبه ماهی ضايعات تأثیر بررسی

 کیففی  و کمفی  عملکرد و خاک شیمیايی و فیزيکی خصوصیات
 زيسفتی  و شفیمیايی  هایکود با آن یمقايسه و بلبلیچشم لوبیا
 بود.

 

 هاروش و مواد
 ةگلخانفف در 2913-39 زراعففی سففال در آزمففايش ايففن
 شف .  اجفرا  بسفطا   در واقع شاهرود دانشگاه کشاورزی دانشک ه

 فاکتوريف   آزمفايش  قالف   در ایگلخانفه  صفورت به پژوهش اين
 گرديفف . طراحففی فففاکتور سففه بففا تصففادفی کففامالً طففرح پايففهبر

 سفط   سفه  در مفاهی  پودر از: بودن  عبارت آزمايش فاکتورهای
 و  1F) هکتفار  در کیلفوگر  0F،  500) هکتفار  در گر کیلو صفر

 )کفه  NPK شام  شیمیايی کود ؛ 2F) هکتار در کیلوگر 1000
 و ريپفف ت فسفففاتسففوپر اوره، هففایکففود صففورتبففه ترتیفف بففه

 نصفف   ،0K0P0N) مصففر  عفف   سففط  سففه در و سففولوپتا  
 فسفر هکتار، در کیلوگر 35 پتاسیم  1K1P1N) معمولی مصر 

 مصفر   و هکتفار  در کیلوگر 25 نیتروژن هکتار، در کیلوگر 40
 فسفففر هکتففار، در کیلففوگر 70پتاسففیم  2K2P2N) معمففولی

 خفاک  در ارهکتف  در کیلوگر 50 نیتروژن هکتار، در کیلوگر 80
 صفورت بفه  فلورسفن   سفودومونا   اکتریبف  و ؛ ش  برده کارهب

.  1B) تلقفی   و  0B) تلقفی   عف    سفط ،  دو در که کودزيستی
 مق اربه و ش ه سطحی ض عفونی بذرها ،خاک تلقی  عم  برای
 اسفتفاده  مفورد  ،خفاک  گر کیلو هر برای زادمايه از گر میلی16
 شفیمیايی  و فیزيکی هایژگیوي طرح اجرای از قب  گرفت. قرار

 خصوصفیات   .1جف ول ) ش  تعیین آزمايشگاه در هاخاک نمونه
 عمفال اِ .اسفت  آمف ه  2 درج ول ماهی کود شیمیايی و فیزيکی
 متفر سفانتی 5/19 عم  با کیلوگرمی شش یهاناگل  در تیمارها
 بلبلفی چشفم  لوبیفا  بفذر 10 گلف ان  هفر  در که گل ان 54 )جمعا
 هاناگل  لوبیا، رش  دوره درطول گرفت. صورت بود، ش ه کاشته

 شف ن   نگه اری گرادسانتی درجه19 دمای متوس  با درگلخانه،
 مفاه چهار از پف   شف .  انجفا   گیفاه  آبفی  نیفاز  براسا  آبیاری و

 مف ت به گیاه هوايی ان ا  ش . انجا  گیاه و خاک از بردارینمونه
 و کخشف  گرادسانتی درجه70دمای در آون داخ  در ساعت48

 ارتففاع  شفام   درگیفاه  بررسفی  مورد صفات ش ن . توزين سپ 
 خشفک  ک  وزن ،غال  در دانه تع اد ،بوته در غال  تع اد ،بوته
 بفا بفود کفه    بفرگ  کلروفیف   و غفال   خشفک  وزن ،هوايی ان ا 
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 ,SPAD 502 (Hiscox & Israelstam دسفتگاه  از اسفتفاده 

  الکجلف  روش بفه  نیتفروژن  غلظفت  شف .  گیفری انف ازه   1978
(Jones, 2001،  اسفپکتروفتومتری  روش به فسفر (Olsen et 

al., 1954  هفای نمونفه  در فتفومتر  فلفیم  دستگاه )با پتاسیم و 
 . Jones, 2001) ش  گیریان ازه گیاهی

 
 استفاده مورد خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1جدول

Table 1. Physico-chemical properties of used soil 

شده گيری اندازه پارامترهای   (Quantity) مقدار  (Unit) واحد  (Analysed paremeters)  

اشباع گ  اسی يته  7.8  (Unit) واح    

Acidity of saturation paste (pH) 

خاک اشباع عصاره الکتريکی ه ايت  m (dS 0.59-1( متر بر زيمن  دسی  

 (Electrical conductivity of soil extraction) 

ک  نیتروژن  0.056  (%) درص    

 (Total nitrogen) 

جذب قاب  فسفر  12 (ppm) کیلوگر  بر گر میلی  

 (Available phosphorus) 

جذب قاب  پتاسیم  153 (ppm) کیلوگر  بر گر میلی  

 (Available potassium) 

خاک بافت کال   (Loamy) لومی -   

(Soil texture) 

آلی مواد  1.3  (%) درص   

 (Organic matter) 

 
 استفاده مورد ماهی ضایعات پودر هایویژگی -2 جدول

Table 2. Properties of fish waste used 
N P K OC  Mn Fe Zn Cu  pH 

1:5(sol) 
EC عصاره (solution) 1:5 

   mg kg)-1(گرم بر کيلوگرم ميلی   (%)درصد   dS m)-1( دسی زیمنس بر متر

6.51 2.15 2.31 22.1  319 6562 3371 21  6.43 5.2 
 

 تبف ي   ضفري   از پروتئین به نیتروژن درص  تب ي  برای 
 روش بففه جففذبقابفف  پتاسففیم .شفف  اسففتفاده 25/6 پففروتئین

(Aliehyaei & Behbehani, 1994)، بفه  دستر قاب  فسفر 
    کجلف ال  دسفتگاه  اب ک  نیتروژن ،(Olsen et al., 1954)روش

(Chapman & Pratt, 1961)  روش بفه  خفاک  آلفی  کفربن و 
(Walkley & Black 1934) هفف ايت شفف ن . گیففریانفف ازه 

 خاک به آب 1:2 سوسپانسیون در pH مق ار و  EC) الکتريکی
. (Chapman & Pratt, 1961) گرففت  قفرار  سفنجش  مفورد 

 افففزارنففر  از اسففتفاده بففا آزمففايش هففایداده تحلیفف  و تجزيففه
MSTAT-C  افففزارنففر  از هففاشففک  سففمر بففرای شفف . انجففا    
Excel2007 ح اق  آزمون با هامیانگین يسهمقا و ش  استفاده 

 انجفا   درصف   پنج احتمال سط  در و (LSD) دارمعنی اختال 
 گرفت.
 

 بحث و نتایج
  بوته ارتفاع
 مشفاه ه   3 )جف ول  واريفان   تجزيفه  جف ول  به توجه با

 شفیمیايی  ودکف  تنها بررسی مورد تیمارهای بین در که شودمی

 بوتفه  ارتففاع  بفر  درصف   يفک  احتمال سط  در داریمعنی تأثیر
 مفاهی،  ضفايعات  کفود  کفاربرد  اثفر  در بوته ارتفاع اگرچه .داشت
 بفه  نسفبت  نیفز  هفا آن متقاب  کنشبرهم و سودومونا  باکتری
 دارمعنفی  آمفاری  لحاظ از هاافزايش اين اما ،يافت افزايش شاه 
  . El-Tarabily et al., 2003) نبود

 
 غالف وزن

 کفود  اصفلی  اثفر  کفه  شفود می مشاه ه 3ج ول به توجه با
 کفنش بفرهم  همچنفین  و مفاهی  ضفايعات  اصلی اثر و شیمیايی،
 و درصف   يفک  احتمفال  سفط   در سودومونا  و ماهی ضايعات
 سفودومونا   و مفاهی  ضفايعات  بفا  شفیمیايی  کود متقاب  اثرات

 ايفن  شف .  دارعنیم لوبیا غال  وزن بر درص  5 احتمال درسط 
 ،باشف  مفی  صففت  ايفن  بفر  کودها اين مثبت اثر بیانگر خوبی به
 مصفر   میفزان به کود مصر  با غال  وزن بیشترين کهطوریبه

 و آب بودندستر  در کلیطوربه  .2 )شک  ش  حاص  معمول
 طفول  و هاگره تع اد افزايش طري  از گیاه ضروری غذايیعناصر
 قفرار  تفأثیر  تحفت  را گیفاه  زايشفی  و رويشفی  رشف   هفا گرهمیان
 کیلوگر 1000 کاربرد . El-Tarabily et al., 2003) دهن می
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 غفال   وزن صف ی در78/16 افزايش نیز ماهی ضايعات هکتار در
 از کمتفری  میفزان  کفاربرد  اما ،داشت دنبالبه را شاه  به نسبت

 آن کفاربرد  عف    بفه  نسفبت  هکتفار   در کیلوگر 500) کود اين
  .1 )شک  ردنک ايجاد غال  وزن در داریمعنی اختال 

 

 
 غالف وزن بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -1 شکل

Fig. 1. Effect of different rates of fish waste on the pod 

weight  

 

 
 غالف وزن بر شيميایی هایکود مختلف سطوح تأثير -2 شکل

Fig. 2. Effect of different rates of chemical fertilizers on 

the pod weight  

 

 اثفر  خفاک،  بفه  کودآلی عنوانبه ماهی ضايعات کردناضافه
 ايفن  و دارد آن وشفیمیايی  یفیزيکف  هفای ويژگفی  روی مطلوبی
 دنبفال بفه  گیفاه  استفادهقاب  آب افزايش مورد در ويژهبه موضوع

 دارد اهمیفففت بسفففیار خفففاک ففففر وخلففف  درصففف  اففففزايش
(Ahmadabadi & Ghajar sepanloo, 2012.  ضفايعات  از 

 Raphanus) تربچفه  گیفاه  رش  منظوربه ش هامولسیون ماهی

sativus  بسفیاری  توانسفت  کود اين چهاگر .ش ه است استفاده 
 آن ثیرأت بیشترين اما ده ، افزايش را گیاه رش ی خصوصیات از
 و هفا بفاکتری  بفا  مفاهی  ضفايعات  کفه  شف   مشفاه ه  تیماری در

 El-Tarabily et) بودنف   همراه رش  محرک هاییستاکتینوم

al., 2003 . 

 
  هوایی اندام کل وزن

 انف ا   کف   وزن بفر  هاداده واريان  تحلی  از حاص  نتايج
 .باشف  مفی  شفیمیايی  کفود  دارمعنی بسیار تأثیر از حاکی هوايی
 برصفت فاکتورها اين بین موجود هایکنشبرهم و تیمارها ساير

 شفیمیايی  کود کاربرد . 3 )ج ول ن اشت دارییمعن اثر مذکور
 کفه طفوری بفه  شف ،  هوايی ان ا  ک  وزن دارمعنی افزايش باع 

 شفیمیايی  کفود  مصفر   از هفوايی  ان ا  ک  وزن میزان باتترين
 را هوايی ان ا  ک  وزن که آم  دستبه معمولی مصر  میزانبه

 تیمفار  اين البته داد، افزايش درص 64/37 شاه  تیمار به نسبت
 سفط   دريک معمولی مصر  نص  میزانبه کود مصر  تیمار با

   . 3 )شک  گرفت قرار آماری

 

 
 کل وزن بر شيميایی هایکود مختلف سطوح تأثير -3 شکل

 گياه هوایی
Fig. 3. Effect of different rate of chemical fertilizers on 

total plant aerial weight 

 

 برگ کلروفيل
 و مثبفت  تفأثیر  مفاهی  ضفايعات  و شیمیايی کود اصلی اثر
 . 3 )جف ول  گذاشفتن   لوبیفا  برگ کلروفی  میزان بر یدارمعنی

 میفزان  شفیمیايی  کفود  مصفر   اففزايش  با که شودمی مشاه ه
 میزانبه کود اين مصر  با کهطوریبه ،ياب می افزايش کلروفی 
 هبف  نسفبت  درصف  16/17 بفرگ  کلروفی  مق ار معمولی مصر 
 مصفر   میفزان بفه  کفاربرد  سطوح بین البته يافت. افزايش شاه 

 آمفاری  لحاظ از صفت اين برای معمولی مصر  نص  و معمولی
 . 4 )شک  ن اشت وجود داریمعنی اختال 

 را مفذکور  صففت  دارمعنفی  اففزايش  ماهی ضايعات کاربرد
 ايفن  میانگین مقايسه نتیجه طب  داشت. پی در شاه  به نسبت
 اففزايش  مفاهی  ضفايعات  درهکتفار  کیلوگر 500  مصر صفت،

 در گفر  کیلفو 1000 مصفر   به نسبت را مشابهی برگ کلروفی 
  . 5 داشت)شک  همراهبه تیمار اين از هکتار
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 برگ کلروفيل بر شيميایی هایکود مختلف سطوح تأثير -4 شکل
Fig. 4. Effect of different rate of chemical fertilizers on plant leaf cholorophll 

 

 
 

 

  شيميایی هایکود و ماهی ضایعات سودوموناس، تأثير تحت لوبيا زراعی صفات مربعات ميانگين -3جدول

Table 3. Mean square for the agronomy trait influenced by pseudomonas, fish waste and chemical fertilizer 
 

  فسفردانه

Seed 

phosphorus 

(%) 

  دانه پتاسيم

Seed 

potassium 

(%) 

 پروتئين

  دانه

Seed 

protein 

(%) 

 کلروفيل

Cholorophyll  

 اندام کل وزن

  هوایی

Total weight 

of aerial 

part(g) 

 وزن

 غالف

Pod 

weight 
(g) 

 بوته ارتفاع

Plant 

height 
(cm) 

 درجه

 آزادی

df 

  تغيير منابع

(Source of variation)  

ns0.022 ns0150. 232.83** ns21.89 ns0.831 ns .047 ns19.129 1  سودومونا(Pseudomonas)  

0.024* 1.251** 685.15** 349.637** ns4.035 0.660** ns35.713 2 ماهی ضايعات (Fish waste)  

ns0.022 0.692* 130.98** ns77.287 ns3.036 0.770** ns27.182 2 
 ماهی سودومونا *ضايعات

Pseudomonas)*(Fish waste 

0.048** 1.401** ns21.540 289.883** 43.527** 0.189** 100.525** 2 شیمیايی کود 

(Chemical fertilizer) 

ns0.002 0.623* 190.57** ns36.199 ns0.094 ns0.015 ns30.480 2 
 شیمیايی کود سودومونا *

Pseudomonas)*(Chemical 

fertilizer 

0.026** 1.020** 76.304** ns41.393 ns1.767 ns0.021 ns26.328 4 
 شیمیايی کود ماهی* ضايعات

fish waste)*(Chemical 

fertilizer 

ns0.005 0.605* 69.819** ns34.048 ns4.003 0.044* ns8.798 4 

 کود ماهی* ضايعات*سودومونا 

 شیمیايی

(Chemical fertilizer* fish 

waste*pseudomonas) 

 اشتباه 36 19.795 0.0134 4.418 41.912 8.330 0.169 0.0058

(Error) 

 )%  تغییرات ضري   24.39 18.20 21.33 12.82 10.83 20.58 26.41

Coefficent of variation 
 

ns، * درص  يک و پنج سطوح در داریمعنی و یدارمعنی ع   بیانگر ترتی به ** و 

ns, * and ** represent non significant, significant at p<0.05 and p<0.01, respectively 
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 دهنف ه نشفان  هایشاخص ترينمهم از يکی برگ کلروفی 
 Mansorifar et) باشف  مفی  گیاهان بر وارد محیطی فشارهای

al., 2010.  را گیففاه خشففک وزن درصفف  پففنج تففا دو حفف ود 
 در مسفتقیماً  نیتفروژن  کفه آنجفا  از و دهف  مفی  تشکی  نیتروژن
 و مثبفت  ارتبفاط  پ  کن ،می شرکت لروفی ک مولکول ساختار
 دارد وجود کلروفی  مق ار و برگ نیتروژن مق ار بین یدارمعنی

(Rahdari, 2011.  کفه  اسفت  داده نشفان  تحقیقفات  همچنین 
 واحف   در مصفرفی  نیتفروژن  مق ار و برگ کلروفی  محتوی بین

 دارد وجفففود یدارمعنفففی و مثبفففت خطفففی رابطفففه سفففط ،
(Schlemmer, 2005.    

 

 
 برگ کلروفيل بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -5شکل

Fig. 5. Effect of different rates of fish waste on the leaf 

chlorophyll  

 

 
 دانه پروتئين درصد بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -6شکل

Fig. 6. Effect of different rates of fish waste on the seed 

protein percentage 

 

 دانه پروتئين درصد
 کفه  داد نشفان   3 )جف ول  هاداده آماری هایتجزيه نتايج

 صف  در بفر  تیمارهفا  کلیفه  اثفر  شفیمیايی،  کود تیمار یاستثنابه
 بفین  در .ش  دارمعنی درص  يک احتمال سط  در دانه پروتئین

 از پفروتئین  صف  در بیشفترين  مفاهی،  ضفايعات  حاوی هایتیمار
 بففا مففاهی، ضففايعات هکتففار بففر کیلففوگر 1000 کففاربرد تیمففار

 تیمفار  بفا  که آم  دستبه شاه ، به نسبت افزايش ص در25/59
 داریمعنی تفاوت مصرفی، ماهی ضايعات هکتار بر کیلوگر 500
   . 6 )شک  داشت

 و شفیمیايی  کفود  کفنش بفرهم  شف ن  دارمعنی به توجه با
 اه همشفف 7 شففک  در دانففه، پففروتئین درصفف  بففر سففودومونا 

 مصفر   انف ازه بفه  شفیمیايی  کفود  مصفر   بفا  تنهفا  که شودمی
 را داریمعنفی  تففاوت  سودومونا  تلقی  ع   يا تلقی  ،معمولی

 تلقفی   شفراي   در کفه طفوری بفه  است، ايجادکرده صفت اين بر
 در درصف ی  70/27 اففزايش  باعف   شیمیايی کود سودومونا ،

 بفا  سفودومونا ،  با تلقی  ع   صورت در ولی ،ش  دانه پروتئین
 پفروتئین  میفزان  ،معمولی مصر  میزانبه شیمیايی کود مصر 

 کفاهش  شفاه   بفه  نسفبت   درص  18/18) توجهیقاب  مق اربه
   .فتيا

 

 
 درصد بر سودوموناس باکتری و شيميایی کود متقابل اثر -7شکل

 دانه پروتئين

Fig. 7. Interaction effect between chemical fertilizer 

pseudomonas bacteria on the seed protein percentage 
 

 کففود کففاربرد اثففر در لوبیففا دانففه نیتففروژن کففاهش دلیفف 
 گیفاه  اختیفار  در فسففر  زيفاد  رسفی دستبفه  توانمی را شیمیايی

 از خفاک  در زيفاد  فسففر  آنتاگونیستی، اثرات دلی به .داد نسبت
 & Barker) کاهف  مفی  گیاه توس  نیتروژن ح  از بیش جذب

Pilbeam, 2007). ضفايعات  متقابف   اثفر  هایمیانگین مقايسه 
 ،8 شففک  در دانففه نیتففروژن بففر سففودومونا  بففاکتری و مففاهی

 کفود  تلقفی   و مفاهی  کفود  افزايش با که ده می نشان خوبیبه
 افففزايش لوبیففا دانففه در پففروتئین میففزان سففودومونا ، زيسففتی

 بفه  مربفوط  دانفه  پفروتئین  میفزان  بیشترين کهطوریبه ،ياب می
 بفا  تلقی  همراهبه ماهی ضايعات هکتار در کیلوگر 1000 کاربرد
 در دانه پروتئین میزان کمترين و بوده سودومونا  زيستی کود
 حاصف   تلقفی    وعف    مفاهی  ضايعات کاربرد )ع   شاه  تیمار
 .است ش ه
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 ضفايعات  شفیمیايی،  کفود  گانفه سفه  متقابف   اثر بررسی در
 کفه  شف   مشفاه ه  دانفه  پروتئین ص در بر سودومونا  و ماهی

 کفود  مصفر   از درصف   12/43) دانفه  پروتئین درص  بیشترين
 کیلفوگر   1000 همفراه بفه  معمفولی  مصفر   میزانبه شیمیايی
 شفاه   تیمار و ش  حاص  سودومونا  با تلقی  و ماهی ضايعات

 بفا  کفه  داد نشان را درص  87/11) دانه پروتئین درص  کمترين
 و مفاهی  ضفايعات  کیلوگر 500 سودومونا  با  تلقی ع   تیمار
 آمفاری  لحفاظ  از معمفولی  مصر  میزانبه شیمیايی کود کاربرد
 . 9 شک 0) ن ارد داریمعنی تفاوت

 

 
 دانه پروتئين درصد بر سودوموناس باکتری و ماهی ضایعات متقابل اثر -8شکل

Fig. 8. Interaction effect between fish waste and pseudomonas bacteria on the seed protein percentage 

 

 
 دانه پروتئين درصد بر سودوموناس و ماهی ضایعات شيميایی، کود متقابل اثر هایميانگين مقایسه -9 شکل

Fig. 9. Mean comparison of interaction effect between chemical fertilizer, fish waste and pseudomonas bacteria on the 

seed protein percentage 

 

 دانه فسفر
 مفاهی  ضايعات اثر که شودمی مشاه ه 3ج ول به توجه با
 احتمفال  درسط  شیمیايی کود اثر ،درص  پنج احتمال درسط 

 سفط   در شف ه  ذکر عام  دو کنشبرهم همچنین و درص  يک
 و اسفت  گرديف ه دارمعنی دانه فسفر غلظت بر درص يک احتمال

 مشفاه ه  ن اشفتن .  صففت  ايفن  بفر  یدارمعنی اثر ارهاتیم ساير
 باع  معمولی مصر  میزانبه شیمیايی کود افزايش که شودمی

 تیمار به نسبت درص 6/29 میزانبه دانه فسفر دارمعنی افزايش
 کفود  کفاربرد  ،معمفولی  مصفر   نصف   سط  در ولی .ش  شاه 

 نکفرد  ايجفاد  دانفه  فسفر درص  در یدارمعنی اختال  شیمیايی
 . 10)شک 

 دانه فسفر درص  بر ماهی ضايعات اثر هایمیانگین مقايسه
 مصفر   بفه  مربفوط  فسففر  میفزان  بیشترين که ساخت مشخص
 اففزايش  درص 83/25 با ماهی ضايعات هکتار در کیلوگر 1000
 کفه  بفود  شفاه   تیمفار  بفه  مربوط آن کمترين و شاه  به نسبت
 ضفايعات  هکتار در ر کیلوگ500 مصر  و مصر  ع   بین البته
 کفاربرد  .نشف   مشفاه ه  داریمعنی تفاوت آماری لحاظ از ماهی

 ضفايعات  2ج ول )مطاب  فسفر حاوی شیمیايی و آلی دهایوک
 بجفذ  اففزايش  سفب   قطعاً دارن   فسفر ص در2 از بیش ماهی
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 امفا  ،گفردد مفی  دانه فسفر افزايش نتیجه در و گیاه توس  فسفر
 اعمفال  نتیجفه  در دانفه  فسففر  درص  ردامعنی افزايش از بخشی
 را شفاه   تیمار با مقايسه در ماهی ضايعات و شیمیايی هایکود
 پرمصففر  عناصففر متعففادل فراهمففی بففا ارتبففاط در تففوانمففی
 منجر کهیطوربه دانست؛ کودها اين اعمال درنتیجه مصر وکم
 رب ف عفالوه  .شف   خاک از لوبیا ريشه توس  فسفر بیشتر جذب به

 تجزيفه  نتیجفه  در سفیتريک اسی  مانن  آلی اسی های ی تول اين
 در و آهکفی  هفای خفاک  pH کفاهش  در توان می ماهی ضايعات
 باشفففن  مفففؤثر خفففاک در فسففففر فراهمفففی اففففزايش نتیجفففه

(Mohammadiaria et al., 2010.  مقايسففه همچنففین 
 نشفان  ماهی ضايعات و شیمیايی کود متقاب  اثرات هایمیانگین

 معمفولی  مصفر   میفزان به شیمیايی کود از دهاستفا که ده می
 تأثیر بیشترين ماهی، ضايعات هکتار در کیلوگر 1000 همراهبه
 آلفی  کفود  کفاربرد  بفا   .11 )شفک   شفت دا صفت اين روی بر را
 و شف ه  اصفالح  خفاک  فیزيکفی  خفوا   شفیمیايی  کود همراهبه

 گیاه توس  هاآن جذب و زياد دستر قاب  NPK عناصر میزان
  .Akbarineya et al., 2003) ياب می شافزاي

 

 
 دانه فسفر درصد بر شيميایی کود مختلف سطوح تأثير -10شکل

Fig. 10. Effect of different rates of chemical fertilizers on the seed phosphorus percentage 
 

 
 دانه فسفر درصد بر شيميایی کود و ماهی ضایعات متقابل اثر -11شکل

Fig. 11. Interaction effect between fish waste and chemical fertilizer on the seed phosphorus percentage 
 

 دانه پتاسيم

 آزمفايش  تیمارهفای  کلیفه  تأثیر تحت دانه پتاسیم میزان 
 کفود  سفاده  اثر  3 )ج ول گرفت قرار سودومونا  باکتری جزهب

 متقابف ،  اثفرات  نبفی  در همچنفین  و مفاهی  ضفايعات  شیمیايی،
 يفک  احتمال درسط  ماهی ضايعات و شیمیايی کود کنشهمبر

 سفودومونا ،  بفاکتری  و شفیمیايی  کفود  کفنش هفم بفر  و درص 
 کفود  گانفه سفه  اثفرات  و سفودومونا   بفاکتری  و ماهی ضايعات

 سففط  در سففودومونا  بففاکتری و مففاهی ضففايعات و شففیمیايی
 گرديف   دارنفی مع دانفه  پتاسفیم  غلظت برای درص  پنج احتمال

 افففزايش کففه داد نشففان هففاداده میففانگین مقايسففه . 3 )جفف ول
 طفور بفه  شفاه   تیمفار  به نسبت را پتاسیم میزان ماهی ضايعات
 درصف   کمتفرين  کفه طفوری بفه  ،اسفت  داده کفاهش  یدارمعنی

 .باش می ماهی ضايعات کیلوگر 1000 کاربرد به مربوط پتاسیم
  2)ج ول ماهی پودر زياد س يم و بات الکتريکی ه ايت احتماتً
 شف ه  گیفاه  ريشه توس  جذب در پتاسیم با س يم رقابت سب 

 به مربوط نتايج است. يافته کاهش گیاه پتاسیم جذب نتیجه در
 مطلف   ايفن  گويفای  مفاهی  ضايعات و شیمیايی کود کنشبرهم
 معمففولی مصفر   میففزانبفه  شففیمیايی کفود  مصففر  کفه  اسفت 
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 دانفه  پتاسفیم  میفزان  اففزايش  در را تفأثیر  بیشفترين  تنهفايی به
 . 12 )شک  دارد شاه   به نسبت درص ی27/93 )افزايش

 و شففیمیايی کففود متقابفف  اثففر هففایمیففانگین مقايسففه بففا
 میزانبه شیمیايی کود مصر  که شودمی مشخص سودومونا 

 میفزان بفه  پتاسیم غلظت افزايش باع  تنهايیبه معمولی مصر 
 اثر میانگین مقايسة در است.  هش شاه  به نسبت درص 96/60

 دانفه  پتاسفیم  درصف   بفر  سفودومونا   و مفاهی  ضايعات متقاب 
 سفودومونا   و مفاهی  ضفايعات  همزمان کاربرد که ش  مشخص

 گردي . دانه پتاسیم درص  کاهش باع 
 
 

 
 دانه پتاسيم درصد بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -12شکل

Fig. 12. Effect of different rates of fish waste on the seed potasium percentage 
 
 حاصف   زمفانی  دانفه  پتاسیم درص  باتترين ديگر عبارتبه
 از مقف ار  ايفن  البته .گردي  مصر  تنهايیبه سودومونا  ش که
 قرارگرفتنف ،  ab آمفاری  کال  در که هايیتیمار با آماری لحاظ

 در نیفز  بفذر  یمپتاس درص  رينکمت .ن اشت یدارمعنی اختال 

 بف ون  و مفاهی  ضايعات هکتار در کیلوگر 1000 مصر  شراي 
 bc و c کال  در که ديگری هایتیمار با که آم  دستبه تلقی 

 ن اشففت یدارمعنففی اخففتال  آمففاری لحففاظ از قرارگرفتنفف ،
   . 13)شک 

 

 
 دانه پتاسيم درصد بر ناسسودومو و ماهی ضایعات شيميایی، کود متقابل اثر هایميانگين مقایسه -13شکل

Fig. 13. Mean comparison of interaction effect between fish waste and pseudomonas bacteria on the seed potosium 

percentage 
 
 

 گانفه سفه  اثرمتقابف   میفانگین  مقايسفه  نتايج همچنین
 کود مصر  از پتاسیم میزان بیشترين که داد نشان  8)شک 

 سفودومونا   همفراه بفه  معمفولی  مصفر   میزانبه شیمیايی
 شفیمیايی  کفود  کفه زمفانی  بفا  آماری لحاظ از که ش  حاص 

 تففاوت  شف ،  مصفر   معمفولی  مصفر   میفزان به و تنهايیبه
 ن اشت. یدارمعنی

 

 خاک خصوصيات
 (EC) الکتریکی هدایت

 کفود  مصفر   ،هفا داده واريفان   جزيفه ت نتفايج  اسفا   بر 
 سط  در ماهی ضايعات و درص  پنج احتمال سط  در شیمیايی
 الکتريکفی  هف ايت  در داریمعنفی  تغییفرات  درص  يک احتمال
 سط  در شوری میزان بیشترين . 4 )ج ول نمودن  ايجاد خاک
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 نسفبت  که ش  مشاه ه ماهی ضايعات هکتار در کیلوگر 1000
 کلفی طوربه . 14 )شک  کرد پی ا افزايش درص 56/65 شاه  به

 ضفايعات  مانن  ،هستن  باتيی شوری دارای که لیآ مواد افزودن
 EC افزايش باع  خاک، به هاکمپوست ورمی از بعضی يا ماهی
 ماهی  )ضايعات آلی مواد تجزيه و انحالل اثر در گردد.می خاک

 EC میفزان  نتیجه در که ش ه خاک محلول وارد امالح ت ريجبه
 اربردکف   .Mahmmodabadi et al., 2013) يابف  مفی  افزايش
 مت اول ساحلی مناط  اغل  در آلی کود عنوانبه ماهی ضايعات

 و نیتفروژن  ويفژه بفه  گیاه غذايی عناصر حاوی ترکی  اين است.
 گیاهفففان رشففف  بهبفففود باعففف  کفففه باشففف مفففی فسففففر

 حفال هفر به (Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008).شومی
 يتهف ا  اففزايش  جملفه  از مشکالتی خاک در کودها اين کاربرد

-et al, (2013) Illeraداشفت.  خواهف   همفراه بفه  را الکتريکفی 

Vives هف ايت  اففزايش  را مفاهی  ضايعات اصلی مح وديت نیز 
 نمودن . عنوان خاک الکتريکی

 

 
 خاک شوری ميزان بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -14 شکل

Fig 14. Effect of different rates of fish waste on soil salinity 
 

 

 
 (pH) خاک واکنش

 تفأثیر  هفا آن کفنش برهم و سودومونا  و ماهی ضايعات 
 بفا  نتفايج  ايفن  . 4 )ج ول داشتن  خاک واکنش بر یدارمعنی
 کفاهش  دارد. مطابقت Abdizadeh et al, (2011)هایيافته
pH تولیف   دلیف  بفه  توان می سودومونا  کاربرد درتیمارهای 
 سفاير  توسف   کفه  شفود  توجیفه  آلفی  اسفی های  مختل  انواع

 خفاک،  در آلفی  مفواد  تجزيه است. ش ه تأيی  نیز پژوهشگران
 و کربنیففکاسففی  ماننفف  ضففعیفی اسففی های تولیفف  بففه منجففر

 غیففره و مالیکوپروپیونیففک سففیتريک، نظیففر آلففی اسففی های
 متقابف   اثر میانگین مقايسه به مربوط نتايج اسا  بر .شودمی

 هکتفار  در کیلفوگر  1000اعمال سودومونا ، و ماهی ضايعات
 بفه  نسفبت  را pH میفزان  سودومونا  همراهبه ماهی ضايعات
 از کمتری میزان مصر  ضمناً داد. کاهش درص 54/21 شاه 
 عف    يفا  تلقفی   شفراي   در هکتار  در کیلوگر 500) کود اين

 نکففرد ايجففاد صفففت ايففن در یدارمعنففی تغییففرات تلقففی 
  .15)شک 

 

 
 بر سودوموناس باکتری و ماهی اتضایع متقابل اثر -15 شکل

pH خاک 
Fig. 15. Interaction effect between fish waste and 

pseudomonas bacteria on the soil Ph 
 

 

 خاک آلی مواد درصد

 از تنهفا  صففت  ايفن  شف ه،  بررسفی  تیمارهفای  بین در 
 بر  .4 )ج ول پذيرفت یدارمعنی تأثیر ماهی ضايعات کاربرد
 میفزان  اففزايش  بفا  صففت،  اين میانگین يسهمقا نتیجه طب 

 ،ياففت  اففزايش  نیفز  خفاک  آلفی  کربن میزان ماهی، ضايعات
 تیمفار  بفه  مربفوط  آلفی  کفربن  میفزان  بیشفترين  کهطوریبه

 مربوط آن کمترين و ماهی ضايعات هکتار در گر کیلو1000
 .بود شاه  تیمار به
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 خاک جذب قابل فسفر

 فسفر حاوی میايیشی هایکود افزودن که است واض 
. گففرددمففی خففاک فسفففر دسترسففیقابلیففت افففزايش سففب 

Abdizadeh et al, (2011)  بفا  کفه  کردنف   گفزارش  نیفز 
 جفذب قابف   فسفر دسترسی شیمیايی، کودهای ش نضافها

 در مفاهی  پفودر  اففزودن  ياففت.  اففزايش  داریمعنی طوربه
 دارمعنفی  افزايش سب  درهکتار  کیلوگر 500) کم مقادير
 آن بیشففتر مقففادير امففا ،شفف  خففاک دسففتر قابفف  فسفففر

 خفاک  دستر قاب  فسفر بر تأثیری خاک  کیلوگر 1000)
 اففزايش  علفت بفه  بفات  مقفادير  در کفه  است ممکن ن اشت.
 فسففر  کننف ه آزاد هفای میکروارگانیز  فعالیت خاک شوری
 . 16 )شک  کن  پی ا کاهش

 فسففر  آلی، مواد که کردن  گزارش نیز نامحقق برخی
 طورغیرمستقیمبه و ده می افزايش را گیاهان دستر قاب 

 شففک بففه کففه 9 تففا 6 هففایpH در فسفففات رسففوب از
 Baure) کنف  می جلوگیری است، گیاه برای جذبقاب غیر

& Black, 1992.  از بسفیاری  ،گردي  اشاره کهطورهمان 
 حضفور  در فسففر  جفذب قابلیت افزايش بر دتلت تحقیقات

 . Ebrahimi et al., 2008) دارد آلی مواد

 

 
 فسفر بر ماهی ضایعات مختلف سطوح تأثير -16شکل

 خاک دسترسقابل
Fig. 17. Effect of different rates of fish waste on soil 

available phosphorus 

 
 جذب قابل پتاسيم

 دارمعنفی  تفأثیر  تنها  4 )ج ول واريان  تجزيه ج ول در
 سفط   در خاک جذب قاب  پتاسیم بر میايیشی هایکود کاربرد
 کفود  اثفر  هایمیانگین مقايسه با ش . مشاه ه درص  يک آماری

 بفاتترين  کفه  گرديف   مالحظفه  جفذب قاب  پتاسیم بر شیمیايی
 میفزان بفه  شفیمیايی  کفود  مصفر   از جفذب قاب  پتاسیم میزان
 يافتهانجا  تحقیقات در نتیجه اين .آم  دستبه معمولی مصر 
 کاربردنبه است. گرفته قرار تأيی  مورد نیز محققان ساير توس 
 نهايتفاً  و خفاک  در دسفتر  قابف   پتاسفیم  میفزان به پتاسه کود

  (Zeng et al., 1999). بخشی  بهبود را برگ پتاسیم درص 
 

  شيميایی کود و ماهی ضایعات سودوموناس، اثرات تحت خاک شيميایی خصوصيات مربعات ميانگين -4 جدول

Table 4. Mean square of soil chemical properties under fish waste, pseudomonas and chemical fertilizer effects 

  دستر قاب  پتاسیم
Available K (ppm) 

  دستر قاب  فسفر

Available P (ppm) 
 آلی مواد

Organic matter (%) 
pH EC 

(dS/m) 
 آزادی درجه

df 

 تغییر منابع
 (Sources of variation) 

  

879.106ns 109.654ns 0.022ns 5.510* 0.000ns 1  سودومونا(Pseudomonas)  

863.022ns 180.038* 3.623** 3.368* 0.401** 2 ماهی ضايعات (Fish waste)  

241.343ns 164.992ns 0.055ns 4.527* 0.000ns 2 
 ماهی سودومونا *ضايعات

Pseudomonas)*(Fish waste 

6616.508** 5739.595** 0.050ns 0.067ns 0.047* 2 شیمیايی کود(Chemical fertilizer) 

259.390ns 12.759ns 0.008ns 0.059ns 0.002ns 2 
 شیمیايی کود سودومونا *

Pseudomonas)*(Chemical fertilizer 

1058.920ns 37.522ns 0.023ns 0.116ns 0.017ns 4 
 شیمیايی کود ماهی* ضايعات

Fish waste)*(Chemical fertilizer 

852.933ns 31.735ns 0.012ns 0.032ns 0.011ns 4 

 شیمیايی کود ماهی* سودومونا *ضايعات

Fish waste* (Chemical fertilizer 

 pseudomonas)*  

 (Error) اشتباه 36 0.011 0.928 0.050 51.388 805.767

19.14 18.48 18.63 13.00 18.37  
 )%  تغییرات ضري 

CV(%) 

ns  ، * درص  يک و پنج سطوح در داریمعنی و یدارمعنی ع   بیانگر ترتی به ** و 

ns, * and ** represent non significante, significante at p<0.05 and p<0.01, respectively 
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 گيرینتيجه

 ضايعات کاربرد ش  مشاه ه آزمايش اين نتايج به توجه با
 اکثفر  بفر  یدارمعنفی  و مثبت تأثیر ودومونا س تلقی  و ماهی
 کفود  تلفیف   تیمارهفا،  بفین  از و داشفت  ارزيفابی  مفورد  صفات

 تفأثیر  بیشترين سودومونا  با همراه ماهی ضايعات و شیمیايی
 داشفت  اظهار توانمی لذا داشت. گیاه و خاک خصوصیات بر را
 کام  تأمین به قادر تنهايیبه، سودومونا  و ماهی ضايعات که

 اگفر  ولفی ، نیسفتن   لوبیفا  توقفع  پر گیاه نیازمورد غذايی عناصر
 خفاک  آزمفون  نتايج طب  نیاز،مورد شیمیايی هایکود با همراه

 و یکم ف  عملکفرد  وافزايش بهبود در توانن می گردن ، استعمال

هفای  کفود  مصفر   بفا کفه  طوریبه؛ شون  واقع مؤثر گیاه کیفی
 سودومونا  و ماهی عاتضاي کیلوگر 1000همراه به شیمیايی
 ايفن  در مهم نکته .گردي  حاص  دانه پروتئین میزان بیشترين
 مفاهی،  ضفايعات  در پتاسفیم  زيفاد  مقاديرباوجود  اينکه تحقی 
 خفاطر هب توان می که يافت کاهش گیاه در پتاسیم جذب مق ار
 باشف .  مفاهی  پفودر  باتی الکتريکی ه ايت و زياد س يم وجود

 کشفاورزی  هفای زمفین  در ماهی ضايعات ادزي مصر  حالهربه
 را هفا خفاک  الکتريکفی  هف ايت  زيفرا  ،باشف   احتیاط با بايستی
 .ده می افزايش
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Introduction 

One of the acute nutritional problems is protein deficiencies of millions humankind under developing 

countries. Legumes are one of the important sources of protein after cereals. The range of protein content of 

legumes is between 18 to 23 percent that makes it a good source of protein for low income people 

(Mohammadzadeh, 2012). Legumes with biological fixation can improve soil fertility which can be in crop 

rotation that is useful in soil conservation (Parsa and Bagheri, 2008). In sustainable agriculture as legumes 

expect low nutrient they can be cultivated in low input agriculture. Bean (Vigna unguiculata sp. Sinensis) is 

one of the valuable crops from point of nutrient view especially in vitamins and proteins (Zia-Ul-Haq et al., 

2013). This crop has wide range of compatibility under different climate and it is cultivated in wide range of 

soil with good management. In Iran this crop is cultivate for a long time. In regions like Garmsar and 

Varamine and some alike climate it is one of the main crops. Combination of chemical fertilizer and manure 

can creat suitable environment for plant growth, as manure has suitable effect on soil properties and chemical 

fertilizers can cause better nutrient availability. Fish waste is one of the organic fertilizers that has been used 

for a long time, dating back to Egyptian in Egypt and Red Indian in America. This manure is full of nutrient 

like nitrogen, phosphorus which can be beneficial to farms. The aim of this research was to study the effect 

of fish waste manure and chemical fertilizers on qualitative and quaititative properties of bean and soil 

physical and chemical properties. 

 

Materials & Methods 

 This experiment was conducted in 2012-2013 in greenhouse of agriculture college of Shahrood 

University. This research was carried out in the form of factorial based on randomize completly design with 

three replications. Experimental factors were fish waste in three levels: controls (F0), 500 kg ha-1 (F1) and 

1000 kg ha-1 (F3). Chemical fertilizers in three levels: control (N0P0K0), half of the local recommendation 

(N1P1K1, nitrogen 25 kg ha-1, phosphorus 40 kg ha-1, and potassium 35 kg ha-1) and local recommendation 

(N2P2K2), nitrogen 50 kg ha-1, phosphorus 80 kg ha-1, and potassium 70 kg ha-1. Psodomonas bacteria with 

two levels: control (B0) and applied (B1). Physical and chemical properties of soil were analysed before 

conducting the research. Pots were filled with 6 kg soil and treatments were mixed with the soil and ten 

seeds were sown in each pot. Plant components like plant height, pod in plants, seed number in pods, total 

dry weight of shoot, pod dry weight and leaf chlorophyll with SPAD 502 were analyesd. Nitrogen was 

evaluated with kejehldal, phosphorus with Olsan P (1954), Organic C with walkley and Black methods 

(1934), pH with pH meter, and ECe with EC meter. All data were analyzed for analysis of variance with 

MSTATC and Excel 2007 and mean comparisons were done using LSD at 5 percent level of significant. 
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Results & Discussion 

 Chemical fertilizers had significant effect on plant height at 1% level of significance. However, the 

effect of fish waste, psodomonas bacteria and their interactions compare to control had increasing effect on 

plant hight but was not significant. The main effect and interaction of fish waste and psodomonas bacteria 

were significant at 1% level on pod weight. However, the highest pod weight was observed in the application 

of chemical fertilizer at N2P2K2. Nevertheless, the application of chemical fertilizers can provide essential 

elements to plat for better growth. Application of chemical fertilizers had significant effect on plant total 

shoot weight, other treatments and their interactions did not have significant effect on plant total shoot 

weight. Chemical fertilizers application at N2P2K2 and fish waste application had significant effects on leaf 

chlorophyll. Except chemical fertilizers other treatments had significant effects on seed protein percentage at 

1% level of significance. The interaction effects of chemical fertilizer and psodomonas bacteria on seed 

protein percent had increasing effect compared with control. Application of fish waste had significant effect 

on seed phosphorus at 5% level of significance, but application of chemical fertilizers and its interaction with 

fish waste had significant effect at 1% level on seed phosphorus, also their effects and their interactions on 

seed potassium were significant at 1% level, however psodomonas bacteria had no significant effect on seed 

potassium. Application of chemical fertilizers had significant effect at 5% level on soil EC and fish waste 

had significant effect at 1% level on soil electrical conductivity. Application of fish waste and psodomonas 

bacteria had significant decreasing effect on soil pH compare to control. Amoung all treatments, only fish 

waste had significant effect on soil organic matter. Chemical fertilizer application and its interaction with 

fish waste and psodomonas bacteria had significant effect on soil nitrogen percent, but this increase was 

more in chemical fertilizer application. Between all treatments only application of chemical fertilizers had 

significant effect on soil available potassium. 

 

Conclusion 

 According to results, application of fish waste and psodomonas bacteria had significant effect on all 

evaluated properties of plant and soil. 
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