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چکيده
در سالهای اخیر استفاده از نهادههای بومسازگار و بهینهسازی اين منابع ،بهعنوان راهکاری اکولوژيک مدننرر ردرار
گرفته و افزايش تولین و بهبود سالمت محصوالت مختلف را در پی داشته است .بهمنرور تعیین مقادير بهینة سدوپرااب
رطوبت ،اسین هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا ( )Phoseolus vulgaris L.آزمايشدی بدا اسدتفاده از روش سد
پاسخ ،در رالب باکسبنکن طراحی و در سال زراعی  1392-93در مزرعة تحقیقاتی دانشکنة کشاورزی دانشگاه فردوسدی
مشهن اارا شن .تیمارهای آزمايش شامل ترکیبی از سوپرااب رطوبت (در دو س  80و 160کیلوگرم در هکتار) ،اسین
هیومیک (در دو س  4و 8کیلوگرم در هکتار) و کود گاوی (در دو س صفر و 30تن در هکتار) بود که با درنررگرفتن
سه تکرار برای نق ة مرکزی ،در مجموع  15ترکیب تیماری بدرای م العده لحدار گرديدن .نتدايا آزمدايش نشدان داد کده
بیشترين مقنار عملکرد دانه در س وح میانی اسین هیومیک (6کیلوگرم در هکتار) بهدست آمن ،بهطوریکده مصدر ايدن
مقنار اسین هیومیک عملکرد دانه را بهترتیب  15و 11درصن نسبت به س وح  4و 8کیلوگرم در هکتار افزايش داد .افزايش
متعادل مقادير مصرفی کود دامی منجر به افزايش عملکرد مادة خشک شن ،بهاينترتیب که با افزايش مقنار کود دامدی از
صفر به 15تن در هکتار عملکرد مادة خشک 36درصن افزايش يافت ،ولی افزايش بیشتر کدود دامدی (از  15بده 30تدن در
هکتار) کاهش چهار درصنی عملکرد مادة خشک را سبب شن .با افزايش مقادير مصرفی سوپرااب  ،میزان تلفات نیتروژن
کاهش يافت ،بهطوریکه کاربرد 120کیلوگرم در هکتار سوپرااب به اای 80کیلوگرم در هکتار از ايدن کدود منجدر بده
کاهش 17درصنی میزان تلفات نیتروژن شن .کدارآيی مصدر نیتدروژن در سد 6کیلدوگرم در هکتدار اسدین هیومیدک
بهترتیب  16و 13درصن نسبت به س وح چهار و هشت کیلوگرم در هکتار بیشتر بود .در سناريوی ارتصادی بدهترتیدب بدا
مصر  143/83و 6/14کیلوگرم در هکتار سوپرااب و اسین هیومیک و 22/12تن در هکتار کود دامی ،عملکدرد داندهای
معادل 1613کیلوگرم در هکتار بهدست آمن .در سناريوی زيسدت محی دی میدزان تلفدات نیتدروژن نسدبت بده سدناريوی
ارتصادی بهشنت (95درصن) کاهش يافدت .از آنجدايیکده در سدناريوی ارتصدادی-زيسدتمحی دی از ابعداد مختلدف بده
بهینهسازی منابع تواه میشود ،بهنرر میرسن استفاده از مقادير بهینة منابع در اين سناريو (بدهترتیدب  131/71و 6/02
کیلوگرم در هکتار سوپرااب و اسین هیومیک و 300کیلوگرم در هکتار کود دامی) مناسبترين س وح نهادههای مصرفی
در اين پژوهش باشن.

واژههای کليدی :باکسبنکن ،تلفات نیتروژن ،راهکار اکولوژيک ،سالمت محصول ،نهاده بومسازگار

سوپرااب رطوبت يکی از راهکارهای دسدتیابی بده ايدن مهد
بوده و نهتنها افزايش رابلتواه کارآيی مصدر آ را بدههمدراه
دارد ،بلکدده در بهبددود خصوصددیات کمددی و کیفددی محصددوالت
مختلف نقش ايفا میکنن ( Nykanen et al., 2011; Zhong
 .)et al., 2013پلیمرهای سوپرااب چننين برابدر وزن خدود
آ را ادذ و نگهدناری مدیکننددن .مقدنار ادذ آ در ايددن
پلیمرها بسته به فرمولبننی ،ناخالصیهدای آ و مقدنار نمدک
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پوستکاغذی ( )Cucurbita pepo L.نسبت به سیست تولیدن
ارگانیک و استفاده از کود گاوی بود ،بهطوریکه بدا کداربرد 20
تددن در هکتددار کددود گدداوی و عددنم اسددتفاده از رددی  ،بیشددترين
عملکرد میوه و دانه حاصل شن.
برای تعیین حن بهینة مجموعهای از نهادههای بومسدازگار
نریر سوپرااب رطوبت ،اسین هیومیک و کود دامدی اسدتفاده
از منلها و روابط تجربی-رياضی امری ااتنا ناپذير مدیباشدن.
يکی از معمولترين روشهای مورد استفاده بدرای بهیندهسدازی
اين عوامل و تخمدین مدنل رگرسدیونی تدابع دراده دو ،طدرح
مرکب مرکزی 1اسدت ( .)Wu & Hamada, 2000ايدن طدرح
روشی اايگزين و مناسب برای طدرح فاکتوريدل مدیباشدن کده
اولین بار در سال  1951توسط باکس و ويلسون ارائده گرديدن و
توسط باکس و هانتر اصالح شن .اين روش دارای تعنادی نقدا
طراحی و يک نق ة مرکزی تکرارشدوننه اسدت .از مزايدای ايدن
روش میتوان به کاهش تعدناد آزمدايشهدا ،سدادهسدازی يدک
مسئله پیچینه به يک مسئله سادهتر و درت باالتر آن نسبت بده
روشهای ديگر اشاره کدرد ( .)Aslan, 2007در يدک پدژوهش
) Jahan et al, (2015dبدا اسدتفاده از طدرح مرکدب مرکدزی،
مقادير بهینة سوپرااب رطوبت و اسین هیومیک را در شدرايط
ک د آبیدداری در زراعددت برت تعیددین و گددزارش کردنددن کدده در
سددناريوی ارتصددادی بددا مصددر بددهترتیددب  126/06و 7/19
کیلددوگرم در هکتددار سددوپرااب رطوبددت و اسددین هیومیددک و
347/47مترمکعدب در هکتدار آبیداری عملکدرد داندهای معددادل
26710کیلوگرم در هکتدار بدهدسدت آمدن .در پژوهشدی ديگدر،
) Jahan et al, (2015bپس از بررسی مقادير بهیندة کودهدای
نیتروژن ،فسفر و دامی در زراعت گننم ( Triticum aestivum
 )L.گدزارش کردندن کده در سدناريوی ارتصدادی ،مصدر 145
کیلوگرم در هکتدار نیتدروژن خدال 200 ،کیلدوگرم در هکتدار
فسفر و  18تدن در هکتدار کدود دامدی ،منجدر بده تولیدن 6500
کیلدوگرم در هکتدار عملکدرد داندده شدن و در سدناريوی زيسددت
محی ی با مصر 21کیلوگرم در هکتار نیتروژن خدال  ،بدنون
کاربرد فسفر و مصر 16تن در هکتار کود دامی ،عملکرد دانده
ای معادل با 3160کیلوگرم در هکتار حاصل شن.
نرر به اهمیت لوبیا بهعنوان مه ترين گیاه زراعی در بدین
حبوبات و نیز عنموادود اطالعداتی مسدتنن و ادامع در زمیندة
بهینه سازی همزمان سوپرااب  ،اسین هیومیک و کود دامی بدا
استفاده از نرمافزارهای آماری ،اين پژوهش باهن بهیندهسدازی
ايدددن عوامدددل و مقايسد دة سدددناريوهای مختلدددف ارتصدددادی،

مواود تا 400برابر وزن سدوپرااب متییدر اسدت ( Monnig,
 Jahan et al, (2011) .)2005با بررسی اثر کداربرد هیدنروژل

سوپرااب رطوبت در خاک و محلولپاشی اسدین هیومیدک در
زراعت لوبیا ( )Phaseolous vulgaris L.گزارش کردندن کده
اثددر متقابددل سددوپرااب و اسددین هیومیددک بددر عملکددرد داندده
معنی دار بود و بیشترين عملکرد دانه در تیمدار 80کیلدوگرم در
هکتار سوپرااب بهعالوة اسین هیومیک بهدست آمن.
اسین هیومیک سبب افدزايش طدول و وزن ريشده ،تعدناد
ريشههای اانبی و همچندین افدزايش اريدان شدیرة گیداهی از
آوننها می شدود .همچندین اسدین هیومیدک از طريد افدزايش
تقسی سلولی در ريشه ،افزايش فتوسنتز و بهبدود ادذ مدواد
غذايی توسط گیاه ،باعث افزايش کمیدت و کیفیدت محصدوالت
میشود .اسینهیومیک اثر خدود را از طريد آمدادهسدازی مدواد
معننی ،گسترش امعیدت میکروارگانیسد هدای مفیدن ،انتقدال
عناصرغذايی و مواد تنری کنننة رشدن اعمدال مدینمايدن .مدواد
هیومیکی رادر به کاهش اثرات تنش ناشی ازعوامدل محی دی و
طبیعی بر روی گیاه میباشدنن ( .)Shahryari et al., 2008در
يک پژوهش ،اثر س وح مختلدف اسدین هیومیدک (صدفر،500 ،
 2000 ،1000و 4000میلیگرم در لیتر) بر عملکدرد و اادزای
عملکرد گیاه دارويدی همیشدهبهدار ( Calendula officinalis
 )L.بررسی و گزارش شن که بیشترين وزن خشک اننام هوايی،
ارتفاع و تعناد گل و برگ در بوتده در اثدر کداربرد تیمدار 2000
میلدددیگدددرم در لیتدددر اسدددین هیومیدددک بدددهدسدددت آمدددن
(.)Mohammadipour et al., 2012
مصر کدود دامدی در کشداورزی سدنتی اايگداه خاصدی
داشته و در حال حاضر میتواندن نقدش مهمدی را در کشداورزی
پاينار ايفا کنن .کودهای دامدی حداوی اک در عناصدر مدورد نیداز
گیاهددان هسددتنن و عددالوهب در داشددتن عناصددر پُرمصددر دارای
ريزمیذیها بوده و استفاده از آنها در درازمنت تعدادل غدذايی
خاک را در پی خواهن داشت .نتايا بررسیها نشدان داده اسدت
که کودهدای آلدی سدبب بهبدود خدواي فیزيکدی ،شدیمیايی و
بیولوژيکی خاک شدنه و عملکدرد محصدول را افدزايش دادهاندن
( .)Paksoy & Aydin, 2004; Vessey, 2003باتواه بهايدن
که ايران در من قه خشک و نیمهخشک ررارگرفته و مقنار مواد
آلی خاکهای آن اننک است ،تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاهان
از طري نهادههای اکولوژيدک ضدروری اسدت .در اثدر اسدتمرار
مصر کودهای آلی  pHخاک کاهش میيابن و درنتیجه ،عالوه
بر بهبود ويژگیهای فیزيکدی و شدیمیايی خداکهدای زراعدی،
حاللیت عناصر غذايی بهويژه فسفر ،آهدن ،روی ،منگندز و بدر و
مس افزايش میيابدن ( .)Botella et al., 1994نتدايا تحقید
دوسالهی ) Jahan et al, (2007حاکی از واکنش م بدت کدنو
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و توسط لوله انجام شن .بهمنرور ااتندا از مخلدو شدنن آ
کرتها با يکنيگر ،برای هر کرت لولدة آبیداری اناگانده درنردر
گرفته شن .اعمال س وح مختلدف اسدین هیومیدک در دو نوبدت
بهصورت محلولپاشی روی برگهدا در مراحدل شدش تدا هفدت
برگی و ربل از گلنهی در کرتهای مربوطه انجام گرفدت .پدس
از سبزشددنن (در مرحل دة چهددار برگددی) ،بددرای حصددول تددراک
م لو (20بوته در مترمربع) ،نسبت به تنک گیاهان سبزشدنه
ارنام شن .کنترل علفهایهرز 30 ،و 45روز پدس از کاشدت بده
روش دستی انجام گرفت .در زمان آمادهسازی زمین و در طدول
دورة رشددن ،از هددیع نددوع علددفکددش ،آفددتکددش و رددار کددش
شیمیايی استفاده نشن.
در اواخر فصل رشن ،با آغاز مرحلدة رسدینگی ،زرد شدنن
بوتهها و خشکشنن غال ها ،تعناد سه بوته از هر کرت بهطدور
تصادفی انتخا و تعناد دانده در بوتده و درصدن پدروتئین دانده
آنها اننازهگیری شننن .بدرای تعیدین عملکدرد دانده و عملکدرد
مادة خشک ،پس از حذ اثر حاشیهای ،س سه متدرمربدع از
هر کرت انتخا و عملیات برداشدت انجدام شدن .پدس از اتمدام
عملیات برداشت ،نمونة خاک از عم صفر تدا 30سدانتیمتدری
هر کرت آزمايشی برداشته و میزان نیتروژن آنهدا تعیدین شدن.
میزان پروتئین دانه و نیتروژن خاک بهروش AOAC Official
) Method 968.06 (4.2.04بر اساس تعیین نیتروژن بهطري
کجلدددنال و بدددا اسدددتفاده از دسدددتگاه Semi-Automated
 Distillation Unitانجددام شددن ( Horwitz & Latimer,
.)2005
تلفات نیتروژن از طري معادلة 1محاسبه شن ( Jarvis et
:)al., 2011
()1
)Nloss= Ninitial+Nfertilizer-(Nplant+Nsoil
-2
کددده در آن Nloss ،تلفدددات نیتدددروژن ( )kg.m؛ Ninitial
نیتددروژن مواددود در خدداک در ابتددنای فصددل رشددن ()kg.m-2؛
 Nfertilizerنیتددروژن مصددرفی از طريدد کددود دامددی ()kg.m-2؛
 Nplantمیزان نیتروژن گیاه در انتهدای فصدل رشدن ( )mg.g-1و
 Nsoilنیتروژن مواود در خاک پس از برداشدت ( )kg.m-2بدود.
تمددام متییرهددا بددر اسدداس واحددن کیلددوگرم نیتددروژن در هکتددار
محاسبه شننن .در اين پژوهش ،فر گرفته شن کده 50درصدن
نیتددروژن مواددود در کددود دامددی (آلددی و معددننی) درسددال اول
کاربرد آن برای گیاه زراعی رابدلدسدترس اسدت ( Pimentel,
.)1993

زيستمحی ی و ارتصادی-زيستمحی ی در زراعت لوبیا انجدام
گرفت.
مواد و روشها
ايددن پددژوهش در سددال زراعددی  1392-93در مزرعددة
تحقیقاتی دانشکنة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهن بدا عدر
ایرافیايی 36دراه و 16دریقه شمالی و طدول ایرافیدايی 59
دراه و 38دریقه شدرری و ارتفداع 985متدر از سد دريدا در
زمینی به مساحت 150مترمربع و در رالب طدرح بداکسبدنکنن1
ااددرا شددن .تیمارهددای آزمددايش شددامل ترکیبددی از سددوپرااب
رطوبددت (در دو سدد  80و 160کیلددوگرم در هکتددار) ،اسددین
هیومیک (در دو س  4و 8کیلوگرم در هکتدار) و کدود گداوی
(در دو سد صددفر و 30تددن در هکتددار) بددود .مبنددای انتخددا
س وح سوپرااب رطوبت ،اسین هیومیک و کود دامدی ،نتدايا
پژوهشهای ربلی نگارننگان مقاله بود ( ;Jahan et al., 2013
Jahan et al., 2015a; Jahan et al., 2015b; Jahan et
 .)al., 2015c; Jahan et al., 2015dتیمارهدای آزمايشدی بدا
استفاده از نرمافزار  Minitab Ver. 17مشخ شدننن کده بدا

درنررگرفتن سده تکدرار بدرای نق دة مرکدزی ،در مجمدوع 15
ترکیب تیماری برای م العه لحار گردين .الزم به بکر است که
بهواس ة ماهیت طرح آماری کلیة تیمارها در يک بلوک اعمدال
شننن .مقادير بیشینه ،مرکزی و کمینة فاکتورهدا بده ترتیدب بدا
 0 ،+1و  -1در انول  1نشان داده شنه است.
ربل از انجام آزمايش ،از عمد صدفر تدا 30سدانتیمتدری
خاک ،نمونهگیری انجام و بهمنرور تعیین خصوصدیات فیزيکدی
و شددیمیايی بدده آزمايشددگاه ارسددال شددن (اددنول  .)2بددرای
آمادهسازی زمین عملیات ديسکزندی و تسد ی زمدین توسدط
تراکتور انجام شن .پس از آمدادهسدازی زمدین ،مقدادير مختلدف
سوپرااب و کود دامی بدرای هدر يدک از کدرتهدای مربوطده
محاسبه و بهطور يکنواخت در س کرتهای مورد نرر پخدش
و تددا عم د 30سددانتیمتددری کددامال بددا خدداک مخلددو شددننن.
خصوصیات نهادههدای مدورد اسدتفاده در آزمدايش در ادنول2
آورده شنه است .ابعاد کرتهای آزمايشی 3×2متر و فاصلة بدین
کرتها 100سانتیمتر در نرر گرفته شن و در هدر کدرت چهدار
رديف کشت با فاصلة 50سانتیمتر ايجاد گردين .بدذور لوبیدا بدا
رر درخشان از مزرعه تحقیقاتی دانشکنه تهیه و در نیمدة دوم
ارديبهشتمداه  1393بدا تدراک 20بوتده در مترمربدع روی هدر
پشته کشت شدننن .اولدین آبیداری بالفاصدله پدس از کاشدت و
آبیاریهای بعنی ،به فاصله هر هفت روز يکبار به روش نشدتی
1 Box-Benken
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جدول  -1مقادير و ضرايب تيمارها با توجه به طرح باکس-بنکن
Table 1. Values and coefficients of treatments based on the Box-Benken design
*

مقادير تيمارها

ضرايب

Amounts of treatments

Coefficients

شماره تيمارها

کود دامی

اسيد

سوپرجاذب رطوبت

کود دامی

اسيد

سوپرجاذب رطوبت

Cattle
manure
()T ha-1

هيوميک
Humic acid
()Kg ha-1

Water super
absorbent
()Kg ha-1

Cattle
manure
()Kg ha-1

هيوميک
Humic acid
()Kg ha-1

Water super
absorbent
()Kg ha-1

15

6

120

0

0

0

1

0

6

80

-1

0

-1

2

15

6

120

0

0

0

3

0

8

120

-1

+1

0

4

15

4

160

0

-1

+1

5

30

6

160

+1

0

+1

6

15

8

80

0

+1

-1

7

0

6

160

-1

0

+1

8

15

4

80

0

-1

-1

9

15

8

160

0

+1

+1

10

0

4

120

-1

-1

0

11

15

6

120

0

0

0

12

30

6

80

+1

0

-1

13

30

8

120

+1

+1

0

14

30

4

120

+1

-1

0

15

Number of
treatments

*  -1 ،+1و  0بهترتیب س وح باال ،پايین و میانگین هر فاکتور میباشن.
* +1, -1 and 0 are high, low and average levels of each factor, respectively.

های آماری اذر میانگین مربعات خ ا( 2معادلة  )3و رگرسیون
خ ی يکبةک ارزيابی شننن.

( 1) ANUE

اهت محاسدبه کدارآيی مصدر نیتدروژن
( ) kg Seed.kg Nitrogen -1از معادلدده  2اسددتفاده شددن
(:) Rathke et al., 2006
Ys
()2
ANUE 
N initial  N fertilizer
که در اين معادله Ys ،عملکرد دانه ( )kg.ha-1میباشن.
مقادير بهینة سوپرااب رطوبت ،اسدین هیومیدک و کدود
دامی با تواده بده سده سدناريوی ارتصدادی ،زيسدتمحی دی و
ارتصادی-زيستمحی دی تعیدین گرديدن ،بدنينترتیدب کده در
سدددناريوی ارتصدددادی ،عملکدددرد داند دة لوبیدددا ،در سدددناريوی
زيستمحی ی ،تلفات نیتروژن و در سناريوی ارتصادی-زيسدت
محی ی ،عملکرد دانه ،تلفات نیتروژن و کارآيی مصر نیتروژن
بهعنوان مبنای بهینهسازی درنرر گرفته شننن .در ادامه ،س وح
بهینة فاکتورها برای حصول هر يک از سناريوهای تعريف شدنه
بر اساس الگوريت محاسباتی بهینهسازی تعیین گردين.
در نهايت نتدايا بدرازششدنه بدا دادههدای مشداهنهشدنه
مقايسه شننن و اعتبار منلهای رگرسیون با اسدتفاده از آزمدون
Nitrogen Use Efficiency

(P  O i )2
100

()3
i 1 i
NRMSE (%) 

O
n
که در اين معادله ̅ Oمیانگین مشاهنات Pi ،مقادير برازش
n

شنه Oi ،مقادير مشاهنهشنه و  nتعناد مشاهنات میباشن.
 RMSEبهصورت درصن اختال نسبی مقادير پیشبیندی
شنه در برابر مقادير وارعی بیان مدیشدود و بدر اسداس تعريدف،
رنرت پیشبینی منل در صورتی کده مقدنار  RMSEکمتدر از
10درصن باشن ،عالی ،اگر بین  10تا 20درصن باشن ،خو  ،اگدر
بین  20تا 30درصن باشدن ،متوسدط و اگدر بداالتر از 30درصدن
باشن ،ضدعیف بدرآورد مدیشدود ( Myers & Montgomery,
 .)1995همچنین ،برای ارزيابی منل میتوان از نمدودار مقدادير
مشاهنهشنه در برابر مقادير برازششنه اسدتفاده کدرد .بدر ايدن
اساس معادله خط راست مقادير مشاهنهشنه و بدرازششدنه بدا

1 Agronomical

Root mean square error
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تجزيه واريانس و تحلیدل رگرسدیونی دادههدای حاصدل از
آزمايش و رس شکلها با اسدتفاده از ندرمافزارهدای Minitab
 Slide Write Ver. 2 ،Ver. 17و MS EXCEL Ver. 11
انجام گرفت.

تواه به منلهای نهايی که در هر يک از صفات انتخدا شدننن
رس شن (معادلة .)4
()4
Pi = a + b Oi

جدول  -2خصوصيات خاک ،سوپرجاذب ،اسيد هيوميک و کود دامی مورد استفاده
Table 2. Characteristics of used soil, superabsorbent, humic acid and cattle manure
خصوصيات فيزيکی و شيميايی
خاک
Physicochemical
characteristics of soil

بافت خاک
Soil texture

نیتروژن کل (درصن)
)Total nitrogen (%

فسفر رابلدسترس
()ppm

لوم
سیلتی
Silty
loam
0.061

11.4

Available phosphorus
)(ppm

پتاسی رابلدسترس
()ppm

خصوصيات سوپرجاذب مورد استفاده

خصوصيات اسيد هيوميک مورد استفاده

Characteristics of used polymer
super absorbent

ظاهر

پودر سفین رنگ

Appearance

White
powder

مقنار رطوبت (درصن)

Less than 5

بو و سمیت

0

Moisture content

Odor and toxicity

Characteristics of used humic acid

Soil organic carbon
)(%
pH

نام تجاری

پوهوموس 85درصن

نیتروژن (درصن)

Trade name

Puhumus 85%

)Nitrogen (%

اسین هیومیک
(درصن)

85

Humic acid
)(%

اکسین پتاسی
(درصن)

12

Potassium oxid
)(%

468

)3

آهن (درصن)

0.8

)Fe (%

Mass density (g.cm3
)
1.1

pH

نیتروژن آلی
(درصن)

9.81

Electrical
)conductivity (dS.m-1

کربن آلی خاک (درصن)

مورد استفاده
Characteristics of used
cattle manure

فسفر (درصن)
)Phosphorous (%

پتاسی (درصن)
)Potassium (%

1.21

0.31

1.08

چگالی تودهای (g.cm-

Available potassium
)(ppm
هنايت الکتريکی (dS.m-

)1

خصوصيات کود دامی

1

0.8

Organic
)nitrogen (%
pH

0.54

9-10

8.23

بیشتر از ساير سد وح بدود .بیشدترين مقدنار عملکدرد دانده در
س وح میانی اسین هیومیک (6کیلوگرم در هکتار) بهدست آمن،
به طوریکه مصر اين مقنار اسدین هیومیدک عملکدرد دانده را
به ترتیب  15و 11درصن نسدبت بده سد وح  4و 8کیلدوگرم در
هکتار افزايش داد (شکل  .)1بدا افدزايش مقدادير مصدرفی کدود
دامی از صفر به 15تن در هکتار ،عملکدرد دانده افدزايش يافدت،
ولی افزايش بیشتر کود دامی منجر به کاهش عملکرد دانه شدن
(شکل .)1
به منرور تخمین عملکرد دانه با استفاده از منل رگرسیون
دراه دو کامل از اطالعات انول  4استفاده شن .ضرايب تبیین
( )R2نشاندهننة درصن تیییرات هر يک از متییرهدای وابسدته
تحت تأثیر متییرهای مستقل است ،بهطوریکه ضدرايب تبیدین
باال ،برازش خو منل برآوردشنه را نشان میدهنن.

نتايج و بحث
عملکرد دانه
کامدل1

در
نتايا تجزيه واريانس منل رگرسیونی دراه دو
انول  3نشان داده شنه است که بر اين اسداس عملکدرد دانده
تحددت تددأثیر سددوپرااب و کددود دامددی از اددز خ ددی مددنل
رگرسیونی و سوپرااب  ،اسین هیومیدک و کدود دامدی از ادز
دراه دو منل رگرسیونی ررار گرفت .نتايا آزمون عدنمبدرازش
حاکی از عنمواود اختال معنیدار تجزيه رگرسیونی بدود کده
اين امر مؤين رابلیت باالی برازش منل است.
همانطور که در شدکل 1مشداهنه مدی شدود ،بدا افدزايش
مقادير مصرفی سوپرااب  ،رونن تیییرات عملکرد دانه افزايشدی
بود که البته شیب ايدن افدزايش در سد وح پدايین سدوپرااب
Full quadratic regression

1
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تن در هکتار کود دامی15  سطح پاسخ عملکرد دانه لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک در سطح ثابت-1 شکل
Fig. 1. Response surface of bean seed yield affected by different levels of water superabsorbent and humic acid in
constant level of 15 t.ha-1 cattle manure

 تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) مدل رگرسيونی درجه دو کامل-3 جدول
Table 3. variance Analysis (mean squares) of full quadratic regression

منابع تغيير
Source of variance

عملکرد
دانه

Df

Seed yield

Dry matter
yield

**

**

Seed
protein

کارآيی مصرف
نيتروژن

N losses

NUE

**

**

**

**

9

36657**

27777639**

1115**

10.86*

5485**

32.42**

3

38089**

45721887**

1306**

10.81*

16259**

86.45**

1

57877**

58761743**

1519**

7.31*

275ns

1.82*

1

6780ns

2005584ns

177ns

3.51ns

31ns

0.23ns

1

49609**

76398335**

2221**

21.61**

48471**

257**

3

67899**

35662617**

1892**

19.37**

121ns

10.78**

1

29644*

31699309**

1134*

5.80ns

45ns

0.46ns

1

150731**

26696831**

1987**

9.94*

108ns

7.50**

1

48212**

63901939**

3353**

48.35**

256ns

22.02**

3

3983ns

1948412ns

147ns

2.39ns

75ns

0.03ns

1

662ns

4038090ns

58ns

6.50*

0.2ns

0.02ns

1

9636ns

621551ns

213ns

0.04ns

75ns

0.08ns

1

1650ns

1185594ns

169ns

0.64ns

149ns

0.002ns

3

2146ns

1274730**

63ns

1.43ns

74ns

0.43ns

Constant
Regression model

خ ی
Linear

سوپرااب
Superabsorbent

اسین هیومیک
Humic acid

کود دامی
Cattle manure

2 دراه
Square

سوپرااب ×سوپرااب
Superabsorbent×Superabsorbent

اسین هیومیک×اسین هیومیک
Humic acid×Humic acid

کود دامی×کود دامی
Cattle manure×Cattle manure

اثر متقابل
Interaction effect

سوپرااب ×اسین هیومیک
Superabsorbent×Humic acid

سوپرااب ×کود دامی
Superabsorbent×Cattle manure

اسین هیومیک×کود دامی
Humic acid×Cattle manure

عنم برازش
Lack of fit

پروتئين
دانه

تلفات
نيتروژن

مقنار ثابت
منل رگرسیون

عملکرد مادة
خشک

درجه
آزادی

تعداد دانه در بوته
Seed number per
plant

.احتمال يک و پنا درصن و عنم واود اختال معنیدار
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 level and non-significant, respectively.
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جدول  -4ضرايب رگرسيون و تبيين معادله
Table 4. Regression coefficients and defining equation
*Y= a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X12+a5X22+a6X32+a7X1X2+a8X1X3+a9X2X3
متغيرهای پاسخ Response variables
کارآيی مصرف

تعداد دانه در بوته

نيتروژن

تلفات نيتروژن

پروتئين دانه

N losses

Seed protein

Seed number per
plant

-0.47
0.06
4.46
-0.73
-0.0002
-0.35
0.01
-0.0009
0.0002
0.0007
99.51

58.80
-0.76
-13.80
4.44
0.002
1.35
0.03
-0.002
0.007
-0.20
99.28

-0.08
0.11
3.14
0.53
-0.0007
-0.41
-0.01
0.01
-0.0001
0.01
94.73

-291.90
2.50
63
2.37
-0.01
-5.80
-0.13
0.04
0.01
0.21
96.59

NUE

عملکرد مادة
خشک
Dry matter
yield
-33455
422.10
6538
573
-1.83
-672
-18.49
12.56
0.65
18.10
98.49

عملکرد دانه

ضرايب

Seed yield

Coefficients

-1500
15.30
629.80
6.61
-0.05
-50.51
-0.50
-0.16
0.08
0.67
97.17

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
R2

 X2 ،X1و  X3بهترتیب متییرهای مستقل سوپرااب رطوبت ،اسین هیومیک و کود دامی هستنن.
X1, X2 and X3 are independent variables of water superabsorbent, humic acid and cattle manure, respectively.

عر از مبنو معادلدة خدط  1بده  1تفداوت معندیداری وادود
نناشت (شکل .)2

مقنار پايین 1/87( RMSEدرصن) و مقنار بداالی ضدريب
تبیین ( )R2= 0/96نشاندهننة برازش عالی منل اسدت ،ضدمن
اينکه بین عدر از مبدنو و شدیب خدط رگرسدیون و شدیب و

شکل  -2خط رگرسيون مقادير برازشدادهشده و مشاهدهشده برای عملکرد دانه لوبيا و مقدار  RMSEبا توجه به مدل رگرسيون درجه دو کامل
Fig. 2. Regression line equation of the fitted and observed values for seed yield in bean and the RMSE values based on
model of full quadratic regression

سوپرااب مدورد م العده ،کداربرد اسدین هیومیدک منجدر بده
افدزايش عملکدرد دانده شدن ( .)Jahan et al., 2013برخدی از
محققان اثر مقدادير مختلدف سدوپرااب و مدنار آبیداری را بدر
عملکرد و اازای عملکرد سويا مورد بررسی ررار داده و گدزارش
کردنن که با افزايش مقادير مصرفی سوپرااب  ،عملکرد دانه به
میزان رابلتواهی نسبت به شاهن افزايش يافت ( Yazdani et
 .)al., 2012بهنرر میرسن که اسین هیومیک مدورد م العده از
طري بهبود خصوصیات فیزيکی ،شیمیايی و بیولدوژيکی خداک

بهنرر میرسن که سد وح مختلدف سدوپرااب از طريد
بهبدود خصوصدیات فیزيکدی خداک ( Abedi-Koupai et al.,
 )2008منجر به افزايش عملکرد دانه شننن .در يک بررسی اثدر
س وح مختلف سوپرااب و اسین هیومیک بر عملکرد و اازای
عملکرد لوبیا ررمز م العه و گزارش شن که بیشترين و کمترين
عملکددرد داندده بددهترتیددب در تیمارهددای 80کیلددوگرم در هکتددار
سوپرااب بهعالوة اسین هیومیدک و عدنمکداربرد سدوپرااب
بنون اسین هیومیک بهدست آمن ،ضمن اينکه در تمامی س وح
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( )Natesan et al., 2007شددرايط مسدداعنی را بددرای رشددن
م لو تر گیاه فراه کرد ،لذا افزايش عملکدرد دانده در شدرايط
کاربرد اين کودها من قی بهنرر میرسن .در يدک پدژوهش ،اثدر
اسینهای آلی هیومیک و فولويک بر عملکرد گل و دانه گاوزبدان
ايرانددی ( )Echium amoenum Fisch & Mey.بررسددی و
گزارش شن که اسین هیومیک و اسین فولويک به ترتیدب منجدر
به افزايش  32و 22درصنی عملکرد دانه نسبت به شاهن شدننن
( .)Amiri, 2015در پژوهشی ديگر ،اثر سد وح مختلدف اسدین
هیومیک بر خصوصدیات کمدی و کیفدی گیداه سدويا م العده و
گزارش شن که بیشترين عملکرد دانه در س  1000پیپدیام
اسین هیومیک بهدست آمن ،ضمن اينکه کاربرد  2000پیپیام
از اين اسین آلی نیز بهبود ارتفاع بوته ،وزن هدزار دانده و تعدناد
غال در بوته را نسبت به شاهن در پی داشت ( El-Baz et al.,
 .)2012کودهای دامی حاوی اک در عناصدر مدورد نیداز گیاهدان
هستنن و عالوهبر داشتن عناصدر پُرمصدر دارای ريزمیدذیهدا
بوده و استفاده از آنها در درازمنت ،حفظ تعادل غدذايی خداک
را در پددی خواهددن داشددت Chatterjee (2002) .و Sharma
) (2002ضمن تأکین بر کاربرد کودهدای آلدی در کشدت و کدار
گیاهان مختلف ،علت افزايش تولین محصول را به بهبود خدواي
فیزيکی ،شیمیايی و بیولوژيکی خاک مرتبط دانسدتننAmiri .
) (2015گزارش کرد که کاربرد کود گاوی بهترتیدب منجدر بده
افزايش  21و 20درصنی عملکدرد گدل و داندة گاوزبدان ايراندی
نسبت به شاهن شن.

عملکرد مادة خشک

اثددرات خ ددی و درادده دو سددوپرااب و کددود دامددی بددر
عملکددرد مددادة خشددک معنددیدار بددود (( )p <0/01اددنول .)3
بیشترين عملکرد مادة خشدک در بداالترين سد سدوپرااب
مصرفی حاصل شن ،به طوریکه عملکدرد مدادة خشدک در ايدن
س بهترتیب  29و يدک درصدن بیشدتر از سد وح  80و 120
کیلددوگرم در هکتددار بددود (شددکل  .)3افددزايش متعددادل مقددادير
مصرفی کود دامی منجر به افزايش عملکرد مدادة خشدک شدن،
بهاينترتیب که با افزايش مقنار کود دامی از صفر به 15تدن در
هکتار عملکرد مادة خشک 36درصن افزايش يافت ،ولی افدزايش
بیشتر کود دامدی (از  15بده 30تدن در هکتدار) کداهش چهدار
درصنی عملکرد مادة خشک را سبب شدن (شدکل  .)3عملکدرد
مادة خشک تحتتدأثیر اثدرات دراده دو اسدین هیومیدک ردرار
گرفت (انول  ،)3بهطوریکه با افزايش مقدادير مصدرفی اسدین
هیومیک از  4بده 6کیلدوگرم در هکتدار عملکدرد مدادة خشدک
بهشنت (15درصن) افزايش يافدت و سد س بدا افدزايش بیشدتر
اسین هیومیک مصرفی (از س  6بده 8کیلدوگرم در هکتدار) 9
درصن از مقنار عملکرد مادة خشک کاسته شن (شکل  .)3بهنرر
میرسن که افزايش بیش از حن اسین هیومیک ،احتماال منجر به
برهد خدوردن تعدادل غدذايی خداک شدنه و ايدن امدر فعالیدت
باکتریهای ت بیتکنننة نیتدروژن را مختدل کدرده اسدت و در
نتیجه در س وح باالی اسین هیومیک عملکرد مادة خشک گیاه
کاهش يافت.

شکل  -3سطح پاسخ عملکرد مادة خشک لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک
در سطح ثابت 15تن در هکتار کود دامی
Fig. 1. Response surface of bean dry matter yield affected by different levels of water superabsorbent and humic acid
in constant level of 15 t.ha-1 cattle manure
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( )R2= 0/96در متییر پاسخ عملکرد مادة خشک ،بدرازش مدنل
در اين صفت ،عالی ارزيابی شن.

همانطور که در انول  5مشاهنه میشدود ،بدا تواده بده
مقنار پايین 2/99( RMSEدرصن) و مقنار باالی ضريب تبیین

جدول  -5جذر ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ضريب تبيين توابع برازششده برای متغيرهای پاسخ در ذرت
Table 5. Root mean square error and defining coefficients of fitted equations for response variables in maize
متغيرهای پاسخ Response variables

تلفات نيتروژن

پروتئين دانه

N losses

Seed protein

11.88
0.99

2.97
0.94

تعداد دانه در بوته
Seed number per
plant
7.67
0.96

بهنرر میرسن که اسین هیومیک احتماال از طريد بهبدود
فعالیتهای آنزيمی در محیط ريشه (Samavat & Malakuti,
 ،)2006کارآيی گیاه را در اذ آ افدزايش داده و در نتیجده
عملکرد مادهخشک افزايش يافته اسدتMohammadipour ( .
 )et al., 2012اثر س وح مختلف اسین هیومیک (صدفر،500 ،
 2000 ،1000و 4000میلیگرم در لیتر) را بر خصوصیات کمی
و کیفی گیاه دارويی همیشهبهار م العده و گدزارش کردندن کده
بیشترين عملکرد ماده خشک در تیمار 2000میلیگرم در لیتدر
اسین هیومیک حاصل شن Jahan et al, (2015a( .اثر سد وح
سوپرااب و اسین هیومیک را در منارهای آبیداری مختلدف در
بافت خاک لومی سیلتی بر عملکدرد کمدی و کیفدی چیننررندن
( )Beta vulgaris L.م العه و گدزارش کردندن کده بیشدترين
عملکرد ماده خشک در نتیجة کاربرد سوپرااب و محلولپاشی
اسین هیومیک و دور آبیداری هفدتروز بدهدسدت آمدن .در يدک
بررسی گزارش شن که کداربرد پدنا تدا 10کیلدوگرم در هکتدار
سوپرااب تأثیر معنیداری بر خصوصیات کمدی و کیفدی برت
نناشت ،در حالی کده مصدر مقدادير بیشدتر سدوپرااب (15
کیلوگرم در هکتار و باالتر) عملکرد و اازای عملکرد برت را بده
میددزان رابددلتددواهی افددزايش داد ( .)Mao et al., 2011در
پژوهشی اثر هینروژلهای سوپرااب بدر خصوصدیات کمدی و
کیفی برت در شرايط تنش خشکی بررسی و گدزارش شدن کده
کاربرد 300کیلدوگرم در هکتدار سدوپرااب از طريد افدزايش
ظرفیت نگهدناری آ  ،کداهش شستشدوی مدواد غدذايی ،رشدن
سريع و م لدو ريشده و هدوادهی بهتدر خداک باعدث افدزايش
عملکرد مدادهخشدک گیداه شدن (.)Kuhestani et al., 2009
استفاده از کودهای آلی بهبود ساختمان خداک و کداهش ادرم
مخصوي ظاهری آن را بدههمدراه دارد ،ضدمن ايدنکده سدبب
افزايش نفوبپذيری خاک ،افدزايش میدزان هومدوس و ظرفیدت
بافری خاک و افزايش برخی آنزي ها و درنتیجده سدبب تشدنين
امعیت و فعالیدت میکروبدی خداک مدیگدردد ( Chatterjee,

عملکرد مادة خشک

RMSE, R2

2.99
0.98

)RMSE (%
R2

Dry matter yield

 ،)2002در نتیجدده احتمدداال مجموعددهای از عوامددل مددذکور در
شرايط استفاده از ايدن کودهدا منجدر بده بهبدود عملکدرد مدادة
خشک گیاه شننن Schiffer et al, (1993( .گزارش کردنن که
مصدر کودهدای آلدی در گیداه دارويدی بومدادران ( Achillea
 )millefolium L.منجر به افزايش عملکرد مادة خشدک گیداه
شدن .در پژوهشدی ديگدر ،عملکددرد گیداه دارويدی نعنداع فلفلددی
( )Mentha piperita L.در کشت ارگانیک 80درصن بیشتر از
کشت رايا برآورد شن ( .)Kalra, 2003عملکرد کمی و کیفدی
گیاه دارويی ريحان در شرايط استفاده از کودهای آلدی بدهويدژه
کم وست بهمیزان رابلتواهی در مقايسه با شاهن افزايش يافت
(.)El Gendy et al., 2001
تعداد دانه در بوته

اثرات خ ی سوپرااب و کدود دامدی و اثدرات دراده دو
آنها ،تأثیر معنیداری بر تعناد دانه در بوته داشت (ادنول .)3
همانطورکه در شکل  4مشاهنه مدیشدود ،بدا افدزايش مقدادير
مصرفی سوپرااب  ،تیییرات تعناد دانه در بوتده دارای روندنی
افزايشی بود که البته شدنت ايدن تیییدرات بدا افدزايش مقدادير
سوپرااب از  80به 120کیلدوگرم در هکتدار بسدیار بیشدتر از
میزان تیییرات در س وح باالی سوپرااب بود ،بهطوریکده بدا
افزايش سوپرااب مصرفی از  120به 160کیلوگرم در هکتدار،
تعناد دانه در بوته تنهدا 0/08درصدن افدزايش يافدت .بیشدترين
تأثیرگذاری کود دامی در بهبود تعناد دانه در بوته در س 15
تن در هکتار اين کود بروز پینا کرد ،بهطوریکه مصر 15تدن
در هکتار کود دامی بهترتیب منجر به افزايش  56و 14درصدنی
تعناد دانه در بوته نسبت به س وح صفر و 30تن در هکتار شدن
(شکل  .)4اثرات دراه دو اسین هیومیک بر تعناد دانه در بوتده
معنیدار بود و بیشترين (49دانه در بوته) و کمترين (74دانه در
بوته) تعناد دانه در بوته بهترتیب در سد وح  6و 4کیلدوگرم در
هکتار اسین هیومیک بهدست آمن (شدکل  .)4افدزايش بدیش از
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مقنار پايین  7/67( RMSEدرصن) و مقنار باالی ضدريب
تبییددین ( )R2= 0/96در متییددر پاسددخ تعددناد داندده در بوتدده
نشاندهننة برازش عالی منل در اين صفت بود (انول .)5

حن اسدین هیومیدک مصدرفی (از  6بده 8کیلدوگرم در هکتدار)،
کاهش 20درصنی تعناد دانه در بوته را درپی داشت (شکل .)4

100

80

8

Seed num ber per plant

60

40

6
)Hum i c a ci d (kg/ha
80
120

4
160

)Wa ter s upera bs o rbent (kg/ha

شکل  -4سطح پاسخ تعداد دانه در بوته لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک
در سطح ثابت 15تن در هکتار کود دامی
Fig. 4. Response surface of seed number per plant in bean affected by different levels of water superabsorbent and
humic acid in constant level of 15 t.ha-1 cattle manure

فولويک (صفر 50 ،و 100میلیگرم در لیتر) بر عملکرد و اازای
عملکددرد گیدداه دارويددی اسددفرزه ()Plantago psyllium L.
گزارش شن که کاربرد اسین فولويک ضدمن بهبدود خصوصدیات
کمی و کیفی گیاه ،خسارات ناشی از تنش شوری را کداهش داد
( .)Gholami et al., 2013همسو با نتايا اين پژوهش ،برخدی
محققان ( )Ghorbani et al., 2009گزارش کردنن که کداربرد
3500گرم در هکتار اسین هیومیک ،مواب افزايش رابدلتواده
تعناد دانه در رديف و طدول بدالل برت شدن .در يدک پدژوهش
گزارش شن که استفاده از نهادههای اکولوژيدک مختلدف (اسدین
هیومیک ،نیتروکسین ،میکوريزا و استفادة ترکیبی ايدن کودهدا)
منجر به بهبود خصوصیات کمی و کیفی و بهويدژه وزن و تعدناد
دانه در بوتة گننم شن ( .)Massoud et al., 2013در پژوهشی
ديگر گزارش شن که کاربرد  200تا 300گدرم در هکتدار اسدین
هیومیک ،عملکرد دانه و عملکرد مدادة خشدک تولیدنی برت را
بهترتیب  25و 23درصن نسبت به شاهن افزايش داد ،ضمن ايدن
که در شرايط استفاده از اين اسین آلی ،وزن هزار دانده و تعدناد
دانه در بوته نیز در مقايسه با شداهن افدزايش يافدت ( Sarir et
 .)al., 2005کودهدای آلدی در مقايسده بدا کودهدای شدیمیايی
دارای مقادير زيادی مواد آلدی هسدتنن و مدیتوانندن بدهعندوان
منابعی غنی از عناصر غذايی بهويژه نیتروژن ،فسفر و پتاسی به

بهنرر میرسن که سد وح مختلدف سدوپرااب از طريد
بهبود اذ عناصدر غدذايی و سدهولت ادذ عناصدر مداکرو و
میکدرو ( )Eneji et al., 2013توسدط گیداه منجدر بده بهبدود
خصوصیات کمی گیاه شننن .در يک پژوهش گدزارش شدن کده
کاربرد 60کیلوگرم در هکتار سوپرااب  ،مواب افزايش تعدناد
خوشه و بذر در بوتة يوال ( )Avena sativaشدن ( Islam et
 Jahan et al, (2011) .)al., 2011در يک پژوهش با بررسدی
اثر س وح سدوپرااب و اسدین هیومیدک در مدنارهای آبیداری
مختلف بر عملکرد و اازای عملکرد لوبیا ررمز گزارش کردنن که
کددارايی تمددامی سد وح سددوپرااب مددورد م العدده در شددرايط
استفاده از اسدین هیومیدک بهبدود يافدت ،بدنينترتیدب کده در
شرايط کاربرد اسین هیومیدک کدارايی سد وح صدفر 40 ،و 80
کیلوگرم در هکتار سدوپرااب بدهترتیدب  18 ،19و 11درصدن
نسبت به کاربرد اناگانة آنها افزايش يافدت .در پژوهشدی اثدر
س وح مختلدف اسدین هیومیدک (صدفر 2000 ،1000 ،500 ،و
4000میلیگرم در لیتدر) بدر عملکدرد و اادزای عملکدرد گیداه
دارويی همیشهبهار بررسی و گزارش شن که بیشترين تعناد گل
و دانه در بوته در اثر کاربرد تیمار 2000میلیگرم در لیتر اسدین
هیومیک بهدسدت آمدن (.)Mohammadipour et al., 2012
در پژوهشی ديگر ،پدس از بررسدی اثدر سد وح مختلدف اسدین
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يافت که البته اثرات م بت سوپرااب در بهبود میزان پروتئین
دانه در س وح پايین اين کدود بدارزتر بدود ،بدهايدنترتیدب کده
افزايش مقنار مصدرفی سدوپرااب از  80بده 120کیلدوگرم در
هکتار منجر به افزايش 9درصنی میزان پدروتئین دانده شدن ،در
حالیکه افدزايش بیشدتر سدوپرااب مصدرفی از  120بده 160
کیلوگرم در هکتار افزايش ازئی (0/38درصن) میدزان پدروتئین
دانه را بههمراه داشت (شکل  .)5افزايش متعادل اسین هیومیک
مصرفی (از  4به 6کیلوگرم در هکتدار) ،بهبدود میدزان پدروتئین
دانه را سبب شن (9درصن) ،در حالیکه استفاده بدیش از اندنازه
از هیومیک کاهش ازئی (سه درصن) میزان پروتئین دانه را در
پی داشت (شکل  .)5بیشترين تأثیرگذاری کود دامی در بهبدود
میدزان پدروتئین دانده در سد میدانی آن (15تدن در هکتدار)
حاصل شن ،بهطدوریکده میدزان پدروتئین دانده در ايدن سد
بهترتیب  23و هشت درصن نسبت به س وح صدفر و 30تدن در
هکتار کود دامی بیشتر بود (شکل .)5
همانطورکه در انول  5مشاهنه میشود ،مقنار RMSE
و ضريب تبیین ( )R2برای متییر پاسخ پروتئین دانه بدهترتیدب
2/97درصن و  0/94بهدست آمن ،در نتیجه برازش منل در ايدن
صفت در کالس عالی ررار گرفت.

شمار آينن ( )Azeez et al., 2010و بهمرور ايدن عناصدر را در
اختیار گیاه ررار دهنن ( ،)Lee, 2010ضمن اينکه ايدن کودهدا
به طور مدؤثری منجدر بده بهبدود سداختمان فیزيکدی و بخیدرة
رطوبت خداک مدیشدونن (Albiach et .)Mao et al., 2008
) al., (2001گددزارش کردنددن کدده کدداربرد 24تددن در هکتددار
ورمیکم وست طی چهار سدال ،پارامترهدای موادود در خداک
شامل مادة آلی ،اسینهیومیدک ،امعیدت میکروارگانیسد هدا و
پايناری ساختمان خاک را به طدور معندیداری افدزايش داد .در
يک پژوهش ،اثر کودهای مختلف بر عملکرد و اادزای عملکدرد
گیدداه دارويددی آويشددن ( )Thymus vulgarisو مرزنجددوش
( )Origanum majoranaبررسی و گزارش شن که کداربرد 9
تن در هکتار کود کم وست خصوصیات کمی گیاهان مدذکور را
بهمیزان رابلتواهی بهبود بخشین (.)Csizinszky, 2002
پروتئين دانه

اثرات دراه خ ی سوپرااب و کود دامی و اثرات دراده
دو اسین هیومیک و کود دامی بر میزان پروتئین دانده معندیدار
بود (انول  .)3اثرات متقابل سوپرااب و اسین هیومیدک نیدز
تأثیر معنیداری بر میزان پروتئین دانده داشدت (ادنول  .)3بدا
افزايش مقادير مصرفی سوپرااب  ،میزان پروتئین دانه افدزايش
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شکل  -5سطح پاسخ پروتئين دانه لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک
در سطح ثابت 15تن در هکتار کود دامی
Fig. 5. Response surface of bean seed protein affected by different levels of water superabsorbent and humic acid in
constant level of 15 t.ha-1 cattle manure

خدداک) باشددن (Amiri .)Samavat & Malakuti, 2006
) (2015پس از بررسی اثر اسینهای آلی بر خصوصیات کمدی و

تأثیر اسین هیومیک بر رشن گیاه ممکن اسدت بدهصدورت
مسدتقی (افدزايش کدل وزن خشدک گیداه) و يدا بده صدورت
غیرمستقی (افزايش راننمان مصر کدود و کداهش فشدردگی

کیفی گاوزبان ايرانی گزارش کرد که اسینهای آلدی هیومیدک و
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فولويک روغن دانه را بهترتیدب  11و هشدت درصدن و پدروتئین
دانه را بهترتیب  21و 24درصن نسبت به شاهن افدزايش دادندن.
در پژوهش ديگری ،اثر محلولپاشی اسین هیومیک بدر عملکدرد
گل ،عملکرد زيستتوده و نیز غلردت عناصدر فسدفر ،پتاسدی و
کلسددی ان دنامهددای گددل و بددرگ گاوزبددان اروپددايی ( Borage
 )officinalis L.م بت گزارش شن ( Heidari & Minayee,
 .)2014بهنرر میرسن که س وح مختلف سوپرااب از طريد
کاهش نیاز آبی گیاه ( )Xie et al., 2011و کاهش تبخیدر آ
از س خداک ( ،)Nykanen et al., 2011منجدر بده کداهش
شنت تنش خشدکی شدننن و در نتیجده میدزان پدروتئین دانده
افزايش يافت .در آزمايشی اثر مقادير مختلف سوپرااب و منار
آبیاری بر عملکرد و اادزای عملکدرد سدويا مدورد م العده ردرار
گرفت و گزارش شن که با افزايش مقادير مصدرفی سدوپرااب ،
عملکرد دانه ،وزن صن دانه ،تعناد غال در بوته و عملکرد روغن
بهمیزان رابلتواهی نسبت به شاهن افزايش يافدت ( Yazdani
 .)et al., 2012بر اسداس گدزارش )Khandan et al, (2003
کودهای آلی با افزايش اذ عناصر توسط گیاه میزان نیتروژن
دانه و بهتبع آن میزان پدروتئین داندة اسدفرزه را در مقايسده بدا
شاهن بهبود بخشیننن .در يک پژوهش ،کاربرد پنا و 10تدن در
هکتار ورمیکم وسدت نیتدروژن دانده آنیسدون ( Pimpinella
 )anisum L.و بهتبع آن پدروتئین دانده را بدهترتیدب  11و 15
درصدن نسدبت بده شداهن افدزايش داد ( Khalesroo et al.,
.)2011

تلفات نيتروژن

تلفات نیتروژن تحتتأثیر اثدرات خ دی کدود دامدی ردرار
گرفت (انول  .)3همانطورکه در شکل  6مشاهنه می شود ،بدا
افزايش مقدادير مصدرفی سدوپرااب  ،میدزان تلفدات نیتدروژن
کاهش يافت .کاربرد 120کیلوگرم در هکتار سوپرااب بهادای
80کیلوگرم در هکتار از اين کود منجر بده کداهش 17درصدنی
میزان تلفات نیتروژن شن و در س وح باالتر سوپرااب (کاربرد
160کیلوگرم در هکتار سدوپرااب بدهادای 120کیلدوگرم در
هکتار از اين کود) هشت درصن از هنررفت نیتروژن کاسته شدن
(شکل  .)6با افزايش میزان استفاده از کود دامی ،مقدنار تلفدات
نیتروژن افزايش يافت و در هر يدک از سد وح  15و 30تدن در
هکتار کود دامی ،میزان تلفات نیتروژن بهترتیب  91و 95درصن
نسبت به شراي ی که از اين کود استفاده نشن ،افزايش يافت .به
نرر می رسن که احتماال میزان نیتروژن آزادشنه توسط سد وح
باالی کود دامی بیش از نیاز گیاه بوده و در نتیجه گیداه آنهدا را
اددذ نکددرده و میددزان تلفددات نیتددروژن افددزايش يافتدده اسددت.
کمترين میزان تلفات نیتروژن در س میدانی اسدین هیومیدک
(6کیلوگرم در هکتار) حاصل شن ،بدهطدوریکده میدزان تلفدات
نیتروژن در اين س  14و شش درصدن بدهترتیدب نسدبت بده
س وح  4و 8کیلوگرم در هکتار کمتر بود (شکل .)6
مقنار پايین 11/88( RMSEدرصن) و مقنار باالی ضريب
تبیددین ( )R2= 0/99در متییددر پاسددخ تلفددات نیتددروژن ،بیددانگر
برازش خو منل در اين صفت بود (شکل .)6
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شکل  -6سطح پاسخ تلفات نيتروژن در لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک
در سطح ثابت 6کيلوگرم در هکتار اسيد هيوميک
Fig. 6. Response surface of N losses in bean affected by different levels of water superabsorbent and humic acid in
constant level of 6 kg.ha-1 humic acid
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را بر میزان تلفات نیتروژن در زراعدت گندنم بررسدی و گدزارش
کردنن که تلفات نیتروژن در مقادير باالی مصر منابع افدزايش
يافت Harper et al, (1987) .گدزارش کردندن کده  52تدا 73
درصن از کود نیتروژن مصدرفی در کشدت برت ادذ نشدنه و
تلف میگردد.

در پژوهشی گزارش شن که کاربرد سدوپرااب در خداک،
با بهبود ساختار خاک منجر به کاهش تلفات نیتروژن (به شدکل
اوره) در خاک شدن ( )Zhong et al., 2012و از آبشدويی ايدن
عنصر به اعماق زمین الوگیری کرد Jahan et al, (2013) .اثر
س وح سوپرااب را در منارهای آبیاری مختلف بدر عملکدرد و
اازای عملکرد گیاه برت م العه و گزارش کردندن کده در اک در
صفات تیمار 80کیلوگرم در هکتار سوپرااب برترين تیمار بود.
بهنردر مدی رسدن کده اسدینهیومیک احتمداال از طريد بهبدود
فرآينددنهای فیزيولددوژيکی دخیددل در اددذ آ توسددط ريشدده
( ،)Verlinden et al., 2009از نفدوب آ بده اعمداق بیشدتر و
آ شويی عناصر غدذايی کاسدته اسدت و در نتیجده در شدرايط
استفاده از س وح میانی اسین هیومیک میدزان تلفدات نیتدروژن
کاهش يافت .در يک پژوهش ،اثر اسین هیومیک بر خصوصدیات
رشنی فلفل م العه و گزارش شدن کده سد وح  1000 ،500و
2000میلیگدرم بدر کیلدوگرم اسدین هیومیدک ،افدزايش طدول
هی وکوتیل ،ر ر و طول ساره ،وزن خشک ،میزان عناصر غذايی
و عملکرد گیاه را بههمدراه داشدت (.)Turkmen et al., 2005
در پژوهشی ديگر ) Jahan et al, (2015bگزارش کردندن کده
با افزايش س وح کود نیتروژن (اوره) و کود دامی میدزان تلفدات
نیتروژن در زراعدت گندنم افدزايش يافدتKoocheki et al, .
) (2015س پاسخ تأثیر کود نیتروژن و مقادير مختلف آبیاری

کارآيی مصرف نيتروژن

اثرات خ ی سوپرااب و کدود دامدی و اثدرات دراده دو
اسین هیومیک و کود دامی بر کارآيی مصر نیتروژن معندیدار
بود (انول  .)3با افزايش مقادير مصرفی سوپرااب به کدارآيی
مصر نیتروژن افزوده شن و افزايش متعادل اسین هیومیک (تدا
س 6کیلوگرم در هکتار) نیز در بهبود کارآيی مصر نیتروژن
مؤثر بود (شکل  .)7کاربرد 160کیلوگرم در هکتدار سدوپرااب
به ترتیب منجر بده افدزايش  9و يدکدرصدنی کدارآيی مصدر
نیتروژن نسبت به س وح  80و 120کیلوگرم در هکتار اين کود
شن (شکل  .)7کارآيی مصر نیتروژن در سد 6کیلدوگرم در
هکتار اسین هیومیک بهترتیب  16و 13درصن نسبت به سد وح
 4و 8کیلوگرم در هکتار بیشتر بود (شکل  .)7کداربرد  15و 30
تن در هکتار کدود دامدی ،بدهترتیدب کداهش  49و 68درصدنی
کارآيی مصر نیتروژن را نسبت به شرايط عنمکاربرد اين کدود
در پی داشت (شکل .)7
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شکل  -7سطح پاسخ کارآيی مصرف نيتروژن در لوبيا نسبت به سطوح مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد هيوميک
در سطح ثابت 6کيلوگرم در هکتار اسيد هيوميک
Fig. 7. Response surface of Nitrogen use efficiency (NUE) in bean affected by different levels of water superabsorbent
and humic acid in constant level of 6 kg.ha-1 humic acid

( )R2= 0/99در متییر پاسخ کدارآيی مصدر نیتدروژن ،بیدانگر
برازش عالی منل در اين صفت بود.

همانطورکه در شکل 8مشاهنه مدیشدود ،مقدادير پدايین
3/11( RMSEدرصدددن) و مقدددنار بددداالی ضدددريب تبیدددین
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شکل  -8خط رگرسيون مقادير برازش داده شده و مشاهده شده برای کارآيی مصرف نيتروژن در لوبيا و مقدار  RMSEبا توجه به
مدل رگرسيون درجه دو کامل
Fig. 8. Regression line equation of the fitted and observed values for NUE in bean and the RMSE values based on
model of full quadratic regression

در سناريوی ارتصادی بهترتیب با مصر  143/83و 6/14
کیلوگرم در هکتار سوپرااب و اسین هیومیک و 22/12تدن در
هکتار کدود دامدی ،عملکدرد داندهای معدادل 1613کیلدوگرم در
هکتار بهدست آمن ،ضمن اينکه با مصر مقادير بهیندة مندابع
در اين سناريو عملکرد مادة خشک ،تعناد دانه در بوته ،پروتئین
دانه ،میزان تلفات نیتروژن و کارآيی مصر نیتروژن بدهترتیدب
معادل 23455کیلوگرم در هکتدار 107 ،دانده در بوتده23/88 ،
درصددن 69/40 ،کیلددوگرم در هکتددار و 7/61کیلددوگرم داندده در
کیلوگرم نیتروژن برآورد شن (انول .)6
مقادير بهینة منابع در سناريوی زيستمحی ی بده ترتیدب
 160و 5/26کیلوگرم در هکتار سوپرااب و اسدین هیومیدک و
صفر تن در هکتار کود دامی تخمین زده شن ،در نتیجه بدهنردر
می رسن برای کاهش خ رات زيسدتمحی دی بايدن اسدتفاده از
نهادههايی نریر سوپرااب و کود دامدی را بده حدنارل رسدانن
(انول  .)6در اين سدناريو میدزان تلفدات نیتدروژن نسدبت بده
سناريوی ارتصادی بهشنت (95درصن) کاهش يافت ،کده البتده
اين امر کاهش 20درصنی عملکرد دانه را نسبت بده سدناريوی
ارتصادی در پی داشت (انول  .)6در سناريوی زيستمحی دی،
گیاه از کارآيی مصر نیتدروژن بیشدتری نسدبت بده سدناريوی
ارتصادی برخوردار بود (انول .)6
در سددناريوی ارتصددادی-زيسددتمحی ددی ،هددر دو انبددة
سوددهی ارتصادی و کداهش مخداطرات زيسدتمحی دی مدورد
تواه ررار گرفت و در نتیجده ايدن سدناريو از اولويدت بیشدتری
نسبت به دو سناريوی ديگر برخوردار بود .مقنار بهینة منابع در
ايددن سددناريو بددهترتیددب  131/71و 6/02کیلددوگرم در هکتددار

در م العات مختلف نشان داده شنه اسدت کده تعدنيل در
مصر کودهای نیتروژنه میتوانن منجر به بهبود کارآيی مصر
اين عنصر توسط گیاه شدود ( Calderini et al., 1995; Gan
 Jahan et al, (2015b) .)et al., 2008گدزارش کردندن کده
کارآيی مصر نیتروژن در گننم با افزايش س وح مصدر کدود
نیتروژن کاهش يافت Marino et al, (2004) .گزارش کردندن
که کارآيی مصدر نیتدروژن در گندنم بدا افدزايش سد کدود
نیتروژن از  50به 250کیلوگرم در هکتار60 ،درصن کداهش و از
 44/2به 17/6کیلوگرم مادة خشک به کیلوگرم نیتروژن رسدین.
در يک پژوهش اثر س وح مختلف کدود نیتدروژن و آبیداری بدر
کارآيی مصر نیتروژن در زراعت گننم بررسدی و گدزارش شدن
که با افزايش کوددهی ،کارآيی مصدر نیتدروژن کداهش نشدان
داد ،بهطوریکه کمترين میزان کارآيی مصر نیتروژن در تیمار
ک دودی 400کیلددوگرم در هکتددار و 2500مترمکعددب در هکتددار
آبیاری بهدست آمن (.)Koocheki et al., 2015
بهينهسازی منابع

در اين پژوهش بهینه سازی منابع از سه منردر ارتصدادی،
زيستمحی ی و ارتصادی-زيسدتمحی دی مدورد بررسدی ردرار
گرفددت .در سددناريوی ارتصددادی ،عملکددرد داندده ،در سددناريوی
زيستمحی ی میزان تلفات نیتروژن و در سدناريوی ارتصدادی-
زيستمحی ی عملکرد دانه ،میدزان تلفدات نیتدروژن و کدارآيی
مصر نیتروژن بهعنوان عوامل اصلی تعیینکنننة مقادير بهینة
منابع درنررگرفته شننن.
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منجر به حصول 15569کیلوگرم در هکتار عملکرد مادة خشک،
56دانه در بوته18/83 ،درصن پروتئین دانه-39/08 ،کیلوگرم در
هکتددار تلفددات نیتددروژن و 17/53کیلددوگرم داندده در کیلددوگرم
نیتروژن کارآيی مصر نیتروژن شن (انول .)6

سوپرااب و اسین هیومیک و 0/30تدن در هکتدار کدود دامدی
برآورد شن که در اين شرايط منل ،دستیابی به عملکرد داندهای
معادل 1383کیلوگرم در هکتار را پیشبیندی کدرد (ادنول .)6
مصر مقادير بهینة منابع در سناريوی ارتصادی-زيستمحی ی

جدول  -6مقادير بهينهسازی شدة سوپرجاذب رطوبت ،اسيد هيوميک و کود دامی بهمنظور دستيابی به متغيرهای وابسته مورد انتظار
در سناريوهای مختلف
Table 6. Optimized values of water superabsorbent, humic acid and cattle manure in order to achieve expected
dependent variables in different scenarios
سناريوهای مختلف
Different scenarios

اقتصادی-
زيستمحيطی

زيستمحيطی

اقتصادی

Environmental

Economic

Eco-Environmental
131.71

160

143.83

6.02

5.26

6.14

0.30

0

22.12

1383

1294

1613

15569

13575

23455

56

39

107

18.83

17.46

23.88

-39.08

-45.10

69.40

17.53

17.42

7.61

سوپرااب )kg ha-1( Superabsorbent
اسین هیومیک )kg ha-1( Humic acid
کود دامی )t ha-1( Cattle manure

متییرهای مستقل ()X
)Independent variables (X

-1

عملکرد دانه )kg ha ( Seed yield
عملکرد مادة خشک )kg ha-1( Dry matter yield
تعناد دانه در بوته Seed number per plant
پروتئین دانه )%( Seed protein
تلفات نیتروژن )kg ha-1( N losses
کارآيی مصر نیتروژن )kg seed kg-1 N( NUE

در يک پدژوهش ) Jahan et al., (2015dبدا اسدتفاده از
طرح مرکب مرکزی ،مقادير بهینة سوپرااب رطوبدت و اسدین
هیومیددک را در شددرايط ک د آبیدداری در زراعددت برت تعیددین و
گزارش کردنن که در سناريوی ارتصدادی بدا مصدر بدهترتیدب
 126/06و 7/19کیلوگرم در هکتار سوپرااب رطوبت و اسدین
هیومیک و 347/47مترمکعب در هکتار آبیاری عملکرد داندهای
معادل 26710کیلوگرم در هکتدار بدهدسدت آمدن .در پژوهشدی
ديگر Jahan et al., (2015b) ،پدس از بررسدی مقدادير بهیندة
کودهای نیتروژن ،فسفر و دامی در زراعت گننم گزارش کردندن
کدده در سددناريوی ارتصددادی ،مصددر 145کیلددوگرم در هکتددار
نیتروژن خال 200 ،کیلوگرم در هکتار فسفر و 18تن در هکتار
کود دامی منجر به تولین 6500کیلوگرم در هکتار عملکرد دانده
شن و در سناريوی زيسدتمحی دی بدا مصدر 21کیلدوگرم در
هکتار نیتروژن خال  ،بنون کاربرد فسدفر و مصدر 16تدن در
هکتار کود دامی ،عملکرد دانهای معدادل بدا 3160کیلدوگرم در
هکتار حاصل شن Mansoori et al, (2014) .گدزارش کردندن
که در سناريوی ارتصدادی-زيسدتمحی دی مقدنار بهیندة کدود
نیتروژن ،آبیاری و تراک بوتدة موسدیر ()Allium hritifolium
بددهترتیددب معددادل 169کیلددوگرم کددود اوره در هکتددار2025 ،
مترمکعب در هکتار آبیاری و 17/7بوته در مترمربع برآورد شدن.

متییرهای وابسته ()Y
)Dependent variables (Y

) Koocheki et al, (2015گدزارش کردندن کده در سدناريوی
ارتصادی ،دستیابی به 4045کیلدوگرم در هکتدار عملکدرد دانده
گنددنم در شددرايط کدداربرد 274کیلددوگرم در هکتددار کددود اوره و
3964مترمکعب در هکتار آ محق شن.
نتيجهگيری
بهطور کلی نتايا اين پژوهش نشان داد کده اثدرات خ دی
سوپرااب رطوبت و کود دامی بر تمامی صفات مدورد م العده
معنیدار بود ،در حالیکه اثر خ ی اسین هیومیک بر هیعيک از
صفات اثر چننانی نناشت .کلیة صفات مورد م العه تحتتدأثیر
اثرات دراه دو اسین هیومیک و کود دامی (بهاز صفت میدزان
تلفات نیتروژن) ررار گرفتندن ،ضدمن ايدنکده اثدرات دراده دو
سوپرااب تأثیر معنیداری بر میزان پروتئین دانده داشدت .بدا
مقايسة شکلهای  1و  3مشداهنه شدن کده بدا افدزايش مقدادير
مصرفی سوپرااب و اسین هیومیدک ،روندن تیییدرات عملکدرد
دانه و عملکرد مادة خشک مشابه بود ،بهاينترتیب که بیشترين
عملکددرد داندده و عملکددرد مددادة خشددک در بدداالترين سدد
سوپرااب مصرفی (160کیلدوگرم در هکتدار) بده دسدت آمدن،
درحالیکه افزايش اسین هیومیک مصرفی از  4به  6و از  6به 8
کیلوگرم در هکتار بهترتیب منجر به افزايش و کداهش عملکدرد
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برخی نهادههای برونمزرعدهای نریدر کدود دامدی را بدهحدنارل
درصنی سدوپرااب مصدرفی در10  در حالیکه افزايش،رسانن
سناريو زيستمحی ی نسدبت بده سدناريو ارتصدادی منجدر بده
- از آنجايیکه در سناريوی ارتصدادی.کاهش تلفات نیتروژن شن
زيستمحی ی از ابعداد مختلدف بده بهیندهسدازی مندابع تواده
 بهنرر میرسن استفاده از مقادير بهیندة مندابع در ايدن،میشود
کیلدددوگرم در هکتدددار6/02  و131/71 سدددناريو (بدددهترتیدددب
)تن در هکتدار کدود دامدی0/30 سوپرااب و اسین هیومیک و
.مناسبترين س وح نهادههای مصرفی در اين پژوهش باشن

 بیشترين تأثیرگذاری کود دامی.دانه و عملکرد مادة خشک شن
15( بر عملکرد دانه و عملکرد مادة خشک در سد میدانی آن
 (سد پاسدخ1  مشابهت شکلهای.تن در هکتار) مشاهنه شن
 (س پاسخ تعناد دانه در بوته) بر اين نکتده4 عملکرد دانه) و
داللت داشت که احتماال میتوان با اسدتفاده از نهدادههدايی کده
 عملکدرد دانده را ارتقدا،تعناد دانه در بوته را افزايش میدهندن
 افزايش بیش از حن اسدین هیومیدک و کدود دامدی (در.بخشین
باالترين س هر يک از اين نهادهها) منجر بده کداهش میدزان
،7  و6  بددا توادده بدده مقايس دة شددکلهددای.پددروتئین داندده شددن
 افددزايش کددارآيی،تیمارهددای مددؤثر در کدداهش تلفددات نیتددروژن
 بهعنوان م ال کمترين میدزان،مصر نیتروژن را در پی داشتنن
تلفات نیتروژن و به دنبال آن بیشترين کارآيی مصر نیتدروژن
)کیلوگرم در هکتدار160( در باالترين س سوپرااب مصرفی
 و ضريب تبیین متییرهدای پاسدخRMSE  مقادير.بهدست آمن
 بده،حاکی از برازش عالی منل در تمامی صدفات مدورد م العده
 مقايسة سناريوهای مختلدف.است نای میزان تلفات نیتروژن بود
نشان داد که برای کاهش مخاطرات زيستمحی ی باين مصدر

سپاسگزاری
هزينة انجام اين تحقی توسط معاوندت محتدرم پژوهشدی
دانشددگاه فردوسددی مشددهن در رالددب طددرح پژوهدده بددهشددماره
تدددأمین شدددنه اسدددت کددده1393/03/03  مصدددو30748/2
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Introduction
Maintenance of soil fertility as a permanent bed for continuous production of agricultural products is one
of the most important issues affecting the sustainability of food production. In order to achieve healthy food
production, application of ecological inputs such as cattle manure and organic acids are inevitable. Cattle
manure is an excellent fertilizer containing nitrogen, phosphorus, potassium and other nutrients. It also adds
organic matter to the soil which may improve soil structure, aeration, soil moisture-holding capacity, and
water infiltration. Humic substances are a mixture of different organic compounds that extract from various
sources such as soil, humus, peat, oxidized lignite and coal. They are different in molecular size and
chemical structure. A little amounts of humic acid increase soil fertility by improving the physical, chemical
and biological characteristics of soil. Water super absorbents are water absorbing polymers (they may
contain over 99% water). They have been defined as polymeric materials which exhibit the ability of
swelling in water and retaining a significant fraction (> 20%) of water within their structure, without
dissolving in water content. The applications of hydrogels are grown extensively. These materials have
100% natural structures and do not have any harm for the environment. Development of using super
absorbent hydrogels to reduce crises such as soil erosion, frequent droughts or providing food security
requires knowledge of their behaviors and performances in the soil. To determine the optimal irrigation
water and fertilizer, the use of mathematical models is inevitable. One of the most common methods used to
optimize these factors is the central composite design. A central composite design is an experimental design,
useful in response surface methodology, for building a second order (quadratic) model for the response
variable without needing to use a complete three-level factorial experiment. Considering the importance of
bean as the main crop in Fabaceae family and also the lack of comprehensive information in the field of
simultaneous optimization of water super absorbent, humic acid and cattle manure, in this study, different
economic and environmental scenarios for bean (Phaseolous vulgaris L.) production via optimization of
water super absorbent, humic acid and cattle manure application was evaluated.
Materials & Methods
In order to estimate optimized application rates of water superabsorbent, humic acid and cattle manure in
cultivation of bean, an experiment as Box Benken design using Response Surface Methodology, was
conducted at Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad, during 2013-14 growing season. The
experimental treatments were designed considering of the high and the low levels of water superabsorbent
(80 and 160 kg.ha-1), humic acid (4 and 8 kg.ha-1) and cattle manure (0 and 30 t.ha-1) using MINITAB Ver.
17 statistical software, as the central point in every treatment replicated 3 times, so 15 treatment
combinations were provided totally.
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Results & Discussion
The result showed that the highest seed yield obtained in the middle level of humic acid (6 kg.ha-1), so
that application of 6 kg.ha-1 humic acid increased seed yield 15 and 11% compared to the levels of 4 and 8
kg.ha-1, respectively. The moderate increasing of cattle manure amounts led to an increase in dry matter
yield, so that by increasing the amounts of cattle manure from 0 to 15 t.ha-1, dry matter yield increased by
36%, but more increasing the amounts of cattle manure from 15 to 30 t.ha -1 led to a decrease in dry matter
yield by 4%. By increasing the amounts of superabsorbent, nitrogen losses decreased, so that the application
of 120 kg.ha-1 superabsorbent decreased nitrogen losses 17% compared to the level of 80 kg.ha -1. Nitrogen
use efficiency in the 6 kg.ha-1 level of humic acid was 16 and 13% more than the levels of 4 and 8 kg.ha -1,
respectively. It seems that application of humic acid increased seed yield by improving soil physical
properties. Amiri (2015) reported that humic acid and folic acid increased seed yield of Echium amoenum by
32 and 22% compared to control, respectively. The highest and the lowest seed yield of bean (Phaseolus
vulgaris L.) obtained in treatments of 80 kg.ha-1 water super absorbent + humic acid and Non-applicaion of
water super absorbent and humic acid, respectively. El-Baz et al., (2012) evaluated effect of humic acid on
yield and yield components of soybean (Glycine max L.) and reported that the highest seed yield obtained in
level of 1000 ppm humic acid.
Conclusions
In economic scenario, using 143.83 kg.ha-1 superabsorbent, 6.14 kg.ha-1 humic acid and 22.12 t.ha-1 cattle
manure, resulted in 1613 kg.ha-1 seed yield. The nitrogen losses in environmental scenario decreased by 95%
compared to economic scenario. Eco-environmental scenario attended to different aspects of resource
optimization, therefore it seems using the optimized amounts of resources in this scenario (131.71 and 6.02
kg.ha-1 superabsorbent and humic acid and 0.30 t.ha-1 cattle manure, respectively) are the best levels of
ecological inputs in this research.
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