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 -1استادیار پژوهش ،بخش تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان چهارمحال و بختياری،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شهرکرد ،ایران
 -2استاد مؤسسه تحقيقات خاک و آب ،بخش تحقيقات بيولوژی خاک مؤسسه تحقيقات خاک و آب کشور
 -3استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربيت مدرس تهران
 -4دانشيار مؤسسه تحقيقات خاک و آب ،بخش تحقيقات بيولوژی خاک ،مؤسسه تحقيقات خاک و آب
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چکيده
بهمنظور بررسي تأثير کاربرد کودهای زيستي محتوی فسفر و روی بر کاهش ويژگيهای کيفیي ایاموبو تغذيیهای
لوبياچيتي ) ،(Phaseolus vulgaris L.آزمايش مزرعهای بهصورت فاکتوريل در قالی ریرآ آمیاری ببیو هیای کامیل
تصادفي با سه تكرار اجرا شد .فاکتورهای اين آزمايش شامل دو رقم لوبياچيتي (تالش و صدری) ،چهار سیو فسیفر (:P0
شاهد :P1،مصرف سوپرفسفات تريپل بر اساس آزمون خا  :P2 ،مصرف کود زيستي فسفاتي و سوپرفسفات تريپل بهميزان
50درصد توصيه بر اساس آزمون خا و  :P3کیود زيسیتي فسیفاتي) و سیه سیو روی ( :Zn0شیاهد :Zn1 ،مصیرف 50
کيبوگرم در هكتار سولفات روی و :Zn2کود زيستي روی) بود.کود زيستي فسفاتي شامل تبقي با قیار هیای ميكیوريزی و
باکتری  Azotobacterو تيمار زيستي روی تبقي با بیاکتریهیای Pseudomonasبیود .اتیاي تجزيیه واريیاا تفیاوت
معنيداری در ويژگيهای کيفي ااموبو تغذيهای بين دو رقم اشان اداد .کمترين مقیدار ايین ويژگیيهیا (بیهجیز اسیيد
فيتيک) در رقم صدری مشاهده شد .تيمار فسفر و روی ،تفاوت معنیيدار در ويژگیيهیای میورد بررسیي ايجیاد اموداید.
کمترين ميزان اين ويژگيها در تيمار فسفری از تيمار  P2و در تيمار روی از تيمارهای  Zn1و  Zn2بهدست آمد .اثر متقابل
تيمارهای فسفر و روی بر صفات مورد بررسي بهجز بازدارادههای تريپسين معنيدار شد .کمتیرين ميیزان اسیيد فيتيیک،
اسيد فنبيک ،تاان از تيمار  P2Zn1و بازدارادههای تريپسين ازتيمار  P2Zn2حاصل شید.کودهیای زيسیتي فسیفاتي میورد
استفاده در اين تحقيق با افزايش رشد و جذ عناصر غذايي و غنيسازی زيستي بذر با روی و آهن باعی بهویود کيفيیت
تغذيهای دو رقم لوبياچيتي شداد.

واژههای کليدی :اسيد فيتيک ،تاان ،روی ،لوبيا ،ميكوريزا

متقاببشان با محيط خا و ريشه موج جذ عناصیر غیذايي،
افزايش عمبكرد ،تعديل اثرات ااموبو ااواع تینشهیای زایده و
غيرزاده و بهوود ويژگيهای خا ميگیردد (.)Vessey, 2003
ازجمبه اين کودها مي توان به کودهای زيستي حاوی قار هیای
ميكیوريزی( )Marschner & Dell, 1994; Rejali, 2005و
باکتریهای حلکننده اشكال اامحبول فسفر و روی اشاره امیود
( .)Sarathambalm et al., 2010قیار هیای ميكیوريزی و
بییاکتریهییای افییزايشدهنییده رشیید گيییاه مثییل بییاکتری
 Azotobacterو Pseudomonasتییوان افییزايش رشیید گيییاه و
جذ عناصر غذايي ،بهويژه زمااي که با هم مصرف ميشیواد را
داراد ( .)Smith & Read, 2008باکتریهای حلکننده روی2

مقدمه1

لوبيیییا ) (Phaseolus vulgaris L.بیییا داشیییتن
20-25درصد پروتئين 60درصد کربوهيدرات ،ويتامينها ،فيویر،
آاتییياکسییيدان و ترکيوییات آمينییواسییيدی حییاوی آهیین و روی
اهميت ويیژهای در رژيیم غیذايي دارد ( Fageria & Santos,
 .)2008عوارض و پيامدهای زيستمحيوي ااشي از مصرف بیي
رويه و اامتعادل کودهای شيميايي و افزايش هزينههای توليید و
تخري منابع آ و خیا  ،منجیر بیه ترغيی توليید و مصیرف
کودهای زيستي و بهکارگيری اظامهیای زراعیي سیالم و پايیدار
شده است ( .)Vessey, 2003کودهیای زيسیتي فیرآوردههیای
حاوی موجیودات زایده کیارآمیدی هسیتند کیه برآينید اثیرات
*نویسنده مسئول :تبفن همراهm.mohamadi@areeo.ac.ir ،09133822665 :

Zinc solubilizing bacteria
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يكي از راهكارهای مفيد در آزادکردن روی از ترکيوات اامحبیول
روی در خا های آهكي و قبيايي میيباشیند ( ;Abbas-Zade
.)Sarathambalm et al., 2010 et al., 2012
لوبيییا بییا داشییتن ارزش غییذايي بییا دارای يییکسییری
ويژگيهای ااموبو تغذيه ای 1ميباشد که باع کیاهش ارزش
غذايي آن ميشواد .مهمترين اين فاکتورها ،اسيد فيتيیک (ميیو
اينوزيتول هگزافسفات) ،اسيد فنبيک ،تاان ،لكتين ،فالواوئيیدها
و بازدارادههای تريپسیين 2میيباشیند (Xu & Chang, 2008
; .)Campion et al., 2013اسيد فيتيک شكل اصیبي خخيیره
فسفات در دااه غالت و حووبات است ( Coelho & Benedito
 .)2008; Kaya et al., 2009با وجود با بودن ميیزان عناصیر
معداي آهن ،روی ،کبسيم و منيزيم در لوبيا ،اما قاببيت جذ و
استفادة اين عناصر بهدليل ايجاد امک فيتات بیهشیدت کیاهش
مییييابیید ( Malakouti, 2011 ;Cakmak et al., 2010
 .);Coelho & Benedito, 2008اتییاي تحقيقییات اشییان
ميدهد که رابوه مستقيمي بين ميزان جذ فسیفر از خیا و
غبظت اسيد فيتيک و رابوه غيرمستقيمي بين فراهمي روی در
خا و افزايش مقدار آن در دااه با غبظت اسيد فيتيیک وجیود
;Balakrishnan
&
Subramanian,
دارد(2012
 .)Motashare-zade & Savaghebi, 2012کییوددهي روی
باع افزايش غبظیت روی داایه و کیاهش اسیوت میولي اسیيد
فيتيک به روی در ژاوتيپهای مختبف اخود شده است ( Kaya
 .)et al ., 2009همزيسییتي ميكییوريزی از رريییق افییزايش
کبوايزاسيون ريشه ،ترش ترکيوات سيدروفوری ،افزايش توليید
اسيدهای کالتکننده آهن و روی اظير اسيد موجنئيک 3باعی
اسيدیکردن ريزوسفر و آزادسازی روی اامحبیول و روی شیديد
پيواديافته در کنار ااتقال از رريیق هيیف قیارچي میيگیردد و
به واسوه افزايش ميزان روی دااه ،غبظت اسيد فيتيیک کیاهش
پيدا ميکند (.)Subramanian et al. 2009
فالواوئيدها و اسيدهای فنبيک از عمده ترکيویات فنبيكیي
موجود در گيیاه میيباشیند .اسیيد فنبيیک باعی ايجیاد رعیم
ااموبو  ،کاهش جیذ میواد غیذايي و کیاهش هضیم فيویر و
پیروتئين میيشیود ( & Khattab & Arntfield, 2009; Xu
 .)Chang, 2008ايیین اسییيد قاببيییت ترکي ی شییدن بییا ديگییر
ترکيوات از قويل کربوهيدراتها و پروتئينها را دارد ( Saharan
 .)et al., 2002موالعات اشان ميدهنید مقیدار فنیل کیل در
لوبياهای پوست تيره از لوبياهیای پوسیت روشین بيشیتر اسیت

Antiutritional factors
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3

( .)Takahashi et al., 2005تحقيقات اشان ميدهد با مصرف
کییودهییای زيسییتي حییاوی سییوشهییای Bradyrhizobium
 ،japonicumبییاکتریهییای حییلکننییده فسییفات Bacillus
Azospirillum spp. ،megaterium var. phosphaticum
و Psudomonas spp.در سیییويا غبظیییت روی و فعاليیییت
آاتياکسيدااتها افزايش و ميزان ترکيویات فنبیي کیاهش پيیدا
میيکنید ( .)Hanan et al., 2008بررسیيهیا در بیاقال اشیان
ميدهد که بيشترين رشد و کمترين ميزان فنل کیل در اتيجیه
کاربرد کودهای زيستي حاوی ميكروارگاايسمهای Rhizobium
 leguminosarum var.fabaو  Aphanocapsu dlbidaو
 Laurencia obtuseبهدست آمده است (& Farfour, 2013
 .)Hamoudaتاانها موادی با وزن مولكولي با ميباشند که بیا
داشتن تعداد قابلمالحظهای گروه هيدروکسیيل فنبيیک پيواید
قوی با پروتئين ،پبيساکاريدها و ساير ماکرومولكولهیا تشیكيل
مییيدهنیید ( .)Aura et al., 2010غبظییت تییاان هموسییتگي
معنيداری با راگدااههای موجود در پوسته بیذر دارد ( Caldas
 .)& Blair, 2009بازدارادههای تريپسين از شناختهترين میواد
بازداراده پروتئازها میيباشیند و حضیور آنهیا در رژيیم غیذايي
منجر به تشیكيل کمیپبك غيرقابیلبرگشیت آایزيم تريپسیين
بازداراییده تريپسییين مییيگییردد .ايیین کمییپبك باعی کییاهش
تريپسين در روده و کاهش قاببيیت هضیم پیروتئين موجیود در
رژيم غذايي ميشود .اين بازدارایدههیا ،رهیاسیازی اسیيدآمينیه
ضروری مثیل متيیواين را کیاهش میيدهنید ( Gupta et al.,
 .)2000بازداراییدههییای تريپسییين موجییود در لگییومهییا مییااع
هيدروليز پروتئين به آمينواسيد شده و بهخصیو هنگیاميکیه
لگییومهییا پختییه مییيشییواد دارای اثییرات مخربیي هسییتند .ايیین
بازدارادهها بهميزان معنیيداری باعی کیاهش قاببيیت هضیم و
استفاده از اسيدهای آمينه میيشیواد ( ;Umeta et al., 2005
 .)Khattab & Arntfield, 2009مقیدار ايین بازدارایدههیا در
لوبيای سفيد و سیياه بیهترتيی بیهميیزان  4/13و  4/37واحید
تريپسين در هر ميبيگرم بذر گزارش شده است ( &Machado
 .)Sangronis, 2007کاهش و حذف صفات ااموبو تغذيیهای
برای بهوود کيفيت تغذيهای لوبيیا و سیهولت اسیتفاده از آن در
رژيییم غییذايي ضییرورت دارد .روشهییای مختبفییي از قويییل
حرارتدهي ،خيساادن در آ  ،جوشاادن و جوااهدارکردن بیرای
ازبينبردن ترکيوات ضدتغذيهای استفاده میيشیود کیه همگیي
درمراحل بعد از برداشت محصیول میيباشید ( Baojin et al.,
 .)2009اما بر روی روشهای زراعي و زيستي کاهشدهنده اين
صفات قول از برداشت محصول تحقيقات چندااي صورت اگرفته
است .موالعات اشان مي دهد همه اين ترکيوات بیه ریور کامیل
توسط روشهای فوق از بين اميرواد (.)Baojin et al., 2009
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بررسيها اشان ميدهد 85درصد از اسيد فنبيیک بعید از پختیه
شدن باقي میيمااید (.)Luthria & Pastor-Corrales, 2006
با توجه به موال خکرشده و اهميیت موضیوع ،ايین تحقيیق در
راستای افزايش عمبكرد کمي و کيفیي لوبيیا بیا هیدف بررسیي
اثرات کاربرد کودهای زيستي فسفاتي و روی در مقياس مزرعیه
ای بر کاهش ويژگيهای کيفي ایاموبو تغذيیهای در دو رقیم
لوبياچيتي رراحي و اجرا شد.

از کود شيميايي سوپرفسفات تريپل بر اساس آزمون خیا :P2 ،
استفاده از کود زيستي فسفاتي و مصرف 50درصید کیود سیوپر
فسفات تريپل بیر اسیاس آزمیون خیا و  :P3اسیتفاده از کیود
زيستي فسفاتي؛ فاکتور سوم کاربرد روی در سیه سیو شیامل
 :Zn0شییاهد :Zn1 ،اسییتفاده از کییود شییيميايي سییولفات روی
موابق آزمون خا و  :Zn2استفاده از کود زيستي حیاوی روی
بود .تيمار کود زيستي فسفاتي مورد استفاده شامل مايه تبقیي
Azotobacter
حاوی بیاکتری حیلکننیده فسیفات از جین
 chroococcum strain 5و سه گواه قار ميكوريزا Glomus
 Glomus intraradices ،etunicatumو Glomus
 mosseaeبود .کود زيستي روی حاوی باکتریهیايي از جین
 Pseudomonas aeruginosa strain MPFMو
 fluorescens strain 187 Pseudomonasبود .در هر ببو
آزمايشي 24کرت آزمايشي ايجاد شد .تيمارها بهصورت تصادفي
در کرتهیا و ببیو هیا اختصیا داده شیداد .قویل از اجیرای
آزمايش امواه مرک خا از عمق صفر30-سااتيمتری تهيه و
خصوصییيات فيزيك یوشییيميايي آن در آزمايشییگاه تعيییين شیید
(جدول.)1

مواد و روشها
اين آزمیايش بیه صیورت فاکتوريیل در قالی ریرآ پايیه
ببو های کامل تصیادفي در سیه تكیرار در اراضیي لوبيیاکیاری
بخش کيار استان چهارمحال و بختيیاری واقیع در کيبیومتر 45
جنو شیرقي شیهرکرد بیا 2096متیر ارتفیاع از سیو دريیا و
مختصات جغرافيايي 32درجه و20دقيقیه عیرض شیمالي و 51
درجه و 17دقيقه رول شرقي ااجام شید .ردهبنیدی خیا ايین
منوقیه  Fine, mixed, mesic, Typic Calcixereptsبیود
( .)Mohammadi, 1986فاکتورهای اين آزمايش عوارت بوداد
از :فاکتور اول ارقام لوبياچيتي شامل  :C1تیالش و  :C2صیدری؛
فاکتور دوم کاربرد فسفر در چهار سو  :P0شاهد :P1 ،اسیتفاده

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 1. Soil chemical and physical characteristics of the research site
EC

pH

هدایت

فسفر

هيدروليکی
)(dS m-1
0.88

P

7.81

6

K

پتاسيم
311

Fe

آهن

Zn

Mn

روی

منگنز

)(mg Kg-1
0.58 4.11

8.96

N

Cu

نيتروژن

مس

0.073

0.93

خا مزرعه دارای بافیت لیوم سیيبتي و فاقید محیدوديت
شوری بود و با توجه به با تربودن غبظت پتاسيم و منگنز قابیل
استفاده اسوت بیه حید بحراایي ،ايیازی بیه مصیرف کیودهیای
پتاسییيمي و منگنییزی اوییود .ايیین خییا از اظییر فسییفر و روی
قابل جذ در زير حد بحرااي قیرار داشیت (جیدول  .)1پی از
آمادهسازی قوعه زمين ،کشت محصول بهصورت خویي کشیت
بهصورت خوي با فاصبه بين دو رديف  50و فاصبه دو بوته روی
رديف 10سااتيمتر در تاريخ 13خردادماه  1392ااجیام گرفیت.
هر کرت آزمايشي (به ابعاد  3×4=12مترمربع) شامل شش خط
به رول چهار متر و دو خط بهصورت اكاشت دراظر گرفته شید.
کشت بر روی خووط بهصورت دسیتي و بیه روش هيیرمکیاری
ااجام شد .کودهای فسفر (سوپرفسفات تريپیل) بیهميیزان 100
کيبوگرم در هكتار در تيمار  P1و 50کيبوگرم در هكتار در تيمار
 ،P2روی (سولفات روی) بهميزان 50کيبوگرم در هكتار در تيمار

OC

TNV

کربن

مواد خنثی

آلی

شونده

0.92

)(%
24.5

Clay

رس
26

Silt

سيلت
54

Sand

شن
20

Depth

عمق
Cm
0-30

 Zn1و اوره 50کيبوگرم در هكتار قول از کاشت مصیرف شیداد.
احوه مصرف کودهای کاربردی بهصورت مصرف خاکي و مخبوط
امودن با خا سوحي بود .بذور مورد استفاده در اين آزمیايش
از مرکز تحقيقات مبي لوبيا (ايستگاه تحقيقات کشاورزی خمين
استان مرکزی) و مايههای تبقي و کیودهیای زيسیتي از بخیش
تحقيقات بيولوژی خا مؤسسه تحقيقیات خیا و آ کشیور
تهيه شد .کود زيستي فسفاتي شامل قار هیای ميكیوريزی (بیا
جمعيت  60اسپور در هر گرم) و باکتریهای حلکننده فسفات
از جن  Azotobacterحاوی 1/8 × 108سبول باکتری در هیر
گرم بود .به ازای هر بیذر مقیدار دو گیرم از ايین کیود در چالیه
کاشت زير بذر قرار گرفت .در میورد کیود زيسیتي روی ،بیذرها
قول از کشت با ماية تبقي حاوی باکتریهای حلکننده اشیكال
کممحبول روی از جین  Pseudomonasبیا تیراکم جمعيیت
2/3 ×108باکتری در هر گرم با اسوت پن درصد تبقیي شیداد
46
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استيک با اسوت حجمي  0/5 -29/5 -70بر روی آن ريختیه و
بهمدت سه ساعت امواهها شيک شد .در ادامه اموایه بیهمیدت
12ساعت در تاريكي اگه داشته و قول از سااتريفيوژ مرحبه دوم
امواییه بییهمییدت 10دقيقییه در يخچییال در دمییای چهییار درجییه
سااتيگراد گذاشته شد و در ادامه امواهها برای بار دوم بهمیدت
15دقيقه سااتريفيوژ شده و عصیاره صیاف شیده استحصیالي در
يخچال اگهداری شد .اادازهگيری اسيد فنبيک به روش فیولين-
سيوکالتو 1بر اساس قوويت گروههیای هيدروکسیيل فنبیي کیه
قدرت احياءکنندگي زيادی داراد ،ااجام شد ( Makkar et al.,
 .)1993در ايیین روش از اسییيد گاليییک 2بییهعنییوان اسییتاادارد
استفاده شد .برای اين کیار محبیول فیولينسیيوکالتو و کربنیات
سديم هفت درصد به عصاره استخراجي اضافه شیده و در ادامیه
جذ اوری با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر در ریول میوج
765اااومتر قرائت گرديد .غبظت اسيد فنبيک بر اسیاس معیادل
ميبيگرم اسيد گاليک در هر گرم امواه 3بيان ميشیود .تیاان از
روش) Makkar et al., (1993بیا اسیتفاده از پبیيوينيیلپبیي
پيروليدون )PVPP( 4اادازهگيری شد .ايین میاده شیيميايي بیا
تاان واکنش داده و آن را رسو ميدهد .جذ اوری با استفاده
از دسییتگاه اسییپكتروفتومتر در رییولمییوج 765اییااومتر قرائییت
گرديیید .در ايیین روش ابتییدا ميییزان ترکيوییات تییااني غيییرفنییل
اادازهگيری شد و از ميزان ترکيوات فنبي کم شد تا ميزان تیاان
بهدست آيد .واحد بيیان کننیده تیاان ايیز ماانید اسیيد فنبيیک
برحس معادل ميبيگرم اسيد گاليک در هر گرم امواه است.

(بذر مال) .به منظور چسوندگي بهتر سبولهای باکتری بیر روی
بذرها از محبول صمغ عربي استفاده شد .بعد از اایدکي خشیک
شدن سووآ بذور در هوا بالفاصبه اقدام به کشت شد .در ریول
فصل رشد مراقوتهای زراعي زم شامل آبياری ،موارزه با عبیف
هایهرز ،آفات و بيماریها بهرور يكنواخت برای همیه تيمارهیا
اعمال شد .در پايان فصل رشد برداشیت محصیول بیا حیذف دو
خط کناری و ايممتر از ابتدا و ااتهیا در سیو شیش مترمربیع
ااجام و پ از اادازهگيری عمبكرد ،داایههیا آسیيا شیداد و از
الک 60مشي عوور داده شداد و برای اایدازهگيیری خصوصیيات
کيفي ااموبو آماده گرديداد.
آمادهسازی نمونه

برای آماده سازی امواه ،ابتدا بیذور توسیط آسیيا پیودر
گرديداد و از الک با اادازه 60مش عوور داده شداد و در يخچال
جهت اادازهگيری خصوصيات کيفي ااموبو تغذيهای اگهداری
گرديداد.
اسيد فيتيک
ميزان اسيد فيتيک دااه بیه روش Haug & Lantzsch
) (1983اادازهگيری شد .اسیاس ايین روش بیر مونیای رسیو

فيتات آهن و اادازهگيری آهن باقيماایده در محبیول میيباشید.
بدينمنظور ايمگرم بذر آسيا شده لوبيا با 250ميبيليتر اسيد
کبريدريک ( )pH=3بهمدت سه ساعت عصیارهگيیری شید و بیا
استفاده از آ مقور به حجم 50ميبي ليتر رسیااده شید .سیپ
يک ميبيليتر از اين عصاره به لولههای سااتريفيوژ منتقل شیده
و يک ميبي ليتر از محبیول آهین فريیک بیه آن اضیافه گرديید.
لولههای مورد آزمايش روی پايهای مناس روی حمام آ گیرم
ثابت شده و بهمیدت 30دقيقیه در حمیام آ جیوش اگهیداری
شداد .پ از اتمام اين دوره و سردشدن لولههیا و رسیيدن بیه
دمای اتاق ،محتوای لولهها مخبوط و در دور  3000بهمیدت 30
دقيقه سااتريفيوژ شیداد .در ادامیه يیک ميبیيليتیر از محبیول
صاف شده رويي به لوله ديگری منتقیل شیده و بیا افیزودن 1/5
ميبيليتیر محبیول بیيپيريیدين بیه اموایههیا جیذ ایوری در
رولموج 519اااومتر با استفاده از دسیتگاه ريیف سین (میدل
 )Shimadzu UV 3100قرائت شد.

بازدارندههای تریپسين
ايیین بازداراییدههییا بییه روش )Kakade et al, (1974

اادازهگيری شداد .در اين روش فعاليت بازدارادههای تريپسیين
به رور غيرمستقيم از رريیق متوقیفکیردن فعاليیت تريپسیين
ااییدازهگيییری شیید .در ايیین روش يییک مییاده سیینتزی بییهاییام
 BAPNA5مورد استفاده قرار گرفیت کیه بیهوسیيبه تريپسیين
هيدروليز شده و توليد میاده زردرای ايتروآايبيید 6میيامايید.
ميزان توقف در عصاره از رريق قرائت دسیتگاه اسیپكتروفتومتر
در رولموج 410اااومتر بهعنوان فعاليت بازدارادههای تريپسين

اسيد فنليک و تانن

- Ciocalteu

برای اادازهگيری اين دو ويژگي کيفي ابتیدا آمیادهسیازی
امواه به روش) Xu & Chang (2008ااجام شد .در ايین روش
ابتدا 200ميبيگرم از امواه پودرشده در تيیو سیااتريفيوژ يیا
لوله آزمايش ريخته و 10ميبيليتر محبول استن-آ مقور اسيد

1 Folin

Gallic Acid
GAE g-1 sample
)(PVPP

47

2

3 mg

4 polyvinylpolypyrrolidone

)Benzoyl-Dl-arginine-para-nitroanilide hydrochloric (BAPNA

5

P-nitroanilide
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) Balakrishnan & Subramanian (2012موابقییت دارد.
) Ryan et al, (2008گزارش اموداد در ژاوتيپهیای مختبیف
گندم با مصرف کود فسفری به رور متوسط 36درصد کاهش در
غبظیت روی17 ،درصید افیزايش در غبظیت فسیفر و 19درصیید
افرايش در ميزان اسيد فيتيک دااه مشاهده ميشودErdal et .
) al, (2002با تحقيق بر روی 20رقم گندم در ترکيیه گیزارش
اموداییید کیییه در شیییرايط کمویییود روی ،غبظیییت روی داایییه
11-7ميبيگرم در کيبوگرم بود که با مصیرف تيمیار کیود روی،
بهميزان 14-23ميبيگیرم در کيبیوگرم افیزايش پيیدا کیرد .در
ضمن با کاربرد روی ،غبظت فسفر از 0/39درصد به 0/35درصد
و غبظت اسيد فيتيک از  10/7به 10/1ميبيگرم درگرم کیاهش
پيیدا کیرد .بررسیيهیای Balakrishnan & Subramanian
) (2012در خرت اشان داد که همزيستي ميكوريزی باع توليد
دااههايي با 10-15درصد غبظت بيشتر آهین و روی اسیوت بیه
تيمار شاهد شد و غبظت اسیيد فيتيیک را بیهميیزان 10درصید
کاهش داد .باکتریهای حلکننده روی تواایايي ااحیالل روی را
از منابع اامحبول و کممحبول روی توسط مكاايسمهای مختبفي
از قويل افزايش ميزان پروتون و کیاهش  ،pHتوليید اسیيدهای
آلي مااند اسيد گبوکوايک و مخصوصاً اسيد دوکتوگبوکوايیک و
ترش مواد کالتکننده و سیيدروفور ،توليید اسیيدهای معیداي
مااند اسيد سیولفوريک ،ايتريیک و کربنيیک و توليید هورمیون
اکسين بهصورت محبول دارا ميباشند ( Marschner & Dell,
.)Abbaszade ;Shahab & Ahmed, 2008 ;1994
از د يل کاهش ميزان اسيد فيتيک در تيمارهای زيسیتي
افیزايش آزادسیازی ،جییذ و ااتقیال روی در داخیل گيییاه و در
تيمارهای مصرف روی فراهمیي و تیأمين ايیاز روی گيیاه و اثیر
ضديتي 2روی با فسفر ميباشد .با افیزايش غبظیت روی ،جیذ
فسفر کاهش يافته و باعی کیاهش غبظیت اسیيد فيتيیک ايیز
ميگردد .از راههای اساسي در برررفکردن سوءتغذيه ااشیي از
کموییود آهیین و روی ،افییزايش مقییدار ايیین عناصییر در غییالت و
حووبات و يا افزايش جذ آهن و روی از رريق کیاهش مقیدار
اسيد فيتيک ،ترکيوات فنبي ،تاان و لكتين ميباشید ( Welch,
.)2002

شناخته ميشود .بيان اتاي بر حس ميبيگرم تريپسين خالص
متوقف شده 1در هر گرم بذر است.
دادهها توسط ارمافزار ( SAS)9.2مورد تجزيیه و تحبيیل
آماری قرار گرفته و مقايسه ميااگينها به روش آزمون چنددامنه
ای دااكن ااجام شد.
نتایج و بحث
اسيد فيتيک

در ايیین آزمییايش ،اخییتالف معنییيداری در ميییزان اسییيد
فيتيک دو رقم مورد استفاده مشیاهده اشید (جیدول .)2مقیدار
اسيد فيتيک در رقم تالش و صدری بهترتي  4/56و 5/46گرم
در کيبوگرم بیود (جیدول  .)3تيمیار فسیفری بیر ميیزان اسیيد
فيتيک تیأثير معنیيدار ( )P ≤0/05داشیت .مقايسیه ميیااگين
تيمارها اشان داد بيشترين ميزان اسيد فيتيک در اتيجه کاربرد
تيمار P1بهميزان 5/75گرم در کيبوگرم بهدست آمد کیه اسیوت
به تيمار شاهد 17درصد افزايش را اشان داد .بررسیيهیا اشیان
ميدهد با مصرف کود فسفاتي ميزان اسيد فيتيک افزايش پيیدا
مییيکنیید ( .)Malakouti, 2011در ايیین آزمییايش بییا مصییرف
کودهای شيميايي فسفاتي ،فسفر داایه و ميیزان اسیيد فيتيیک
افزايش پيدا ميکند .اين اتيجه با اتاي بررسيهیای Kaya et
) al, (2009و )Motashare-Zade & Savaghebi (2012
موابقت دارد .تيمار روی باع تفاوت معنيدار بر ميیزان اسیيد
فيتيک دااه شد (( )P ≤0/01جدول .)2کمتیرين ميیزان اسیيد
فيتيک از تيمار  Zn2بهميزان 4/92گرم در کيبیوگرم بیهدسیت
آمد که با  Zn1در يیک گیروه مشیتر آمیاری قیرار گرفتنید و
اسوت به تيمیار شیاهد (13 )Zn0درصید کیاهش را اشیان داد
(جدول .)3از بين اثرات متقابل ،اثرات متقابیل فسیفر بیا روی و
رقم با روی بر ميزان اسيد فيتيک معنیيدار شیداد (جیدول .)1
کمترين ميزان اسيد فيتيک از  P2Zn1بیهميیزان 3/90گیرم در
کيبوگرم بهدست آمد که در مقايسه با تيمار  P1Zn0با 6/66گرم
در کيبییوگرم اسییيد فيتيییک42 ،درصیید کییاهش را اشییان داد
(جییدول .)4در خصییو اثییر متقابییل رقییم بییا روی بيشییترين و
کمترين ميیزان اسیيد فيتيیک از تيمارهیای  C2Zn0و C1Zn1
بهترتي بهميزان  5/92و 4/10گرم در کيبوگرم بهدست آمد .در
اين تحقيق کاهش مقدار اسيد فيتيیک داایه بیهدليیل افیزايش
ميزان روی دااه با مصرف کود شیيميايي سیولفات روی (تيمیار
 )Zn1و آزادسازی و افزايش جذ روی با مصرف تيمار زيسیتي
روی (تيمییار  )Zn2مییيباشیید .ايیین اتيجییه بییا اتییاي تحقيقییات
 Motashare-Zadeو
&
Savaghebi
)(2012
TI g-1 sample

اسيد فنليک

روق اتاي جدول تجزيه وارياا تفیاوت معنیيداری در
ميااگين غبظت اسيد فنبيیک در ارقیام میورد موالعیه مشیاهده
اگرديد (جدول  .)2مقدار اين اسيد در رقم تالش 5/67و در رقم
صدری5/47ميبيگرم اسيد گاليک در گرم دااه 3بود (جدول .)2
Antagonistic
mgGAE g-1seed

1 mg
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معنيدار ( )P ≤0/01در مقداراسيد فنبيک شید ،بیهریوریکیه
کمترين مقدار در اتيجه تيمار  P2بهميزان 4/28ميبيگرم اسیيد
گاليک در گرم دااه بهدست آمد که در مقايسه با تيمیار شیاهد،
35درصد کاهش را اشان داد (جدول .)3

ميزان اسيد فنبيک در رقم صدری 4/5درصد کمتر از رقم تالش
بود .بررسيها اشان ميدهد که مقدار ترکيوات فنبي با توجه بیه
اوع ژاوتيپ لوبيا متغير است و مقدار اين ترکيوات در لوبياهیای
سياه و پوست تيره از لوبيیاهیای بیا رای روشین بيشیتر اسیت
( .)Heimler et al., 2005تيمار فسفری باعی ايجیاد تفیاوت

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثير استفاده از کودهای زیستی فسفاتی و روی بر ویژگیهای کيفی نامطلوب تغذیهای در دو رقم لوبيا
Table 2. Analysis of variance of the effects of phosphate and Zn bio-fertilizer on the antinutritional factors of two
cultivars of bean
درجه آزادی)(Df

منابع تغييرات

) (Mean of squaresميانگين مربعات
اسيد فيتيک

اسيد فنليک

تانن

بازدارندههای تریپسين

رقم)(Cultivar

1

Phytic Acid
14.4 ns

Phenolic Acid
0.75ns

Tannin
0.1ns

Trypsin Inhibitors
0.3 ns

تكرار (رقم))(Replication) (Cultivar

4

4.1

20

8

22.8

فسفر)(A) (Phosphorus

3

*6

**20

**16

**10.7

روی)(B) (Zinc

2

**0.14

**7.6

**7

**9.3

فسفر × روی )(A×B

6

*3.7

*2.8

*1.7

0.7ns

رقم × فسفر)(Cultivar×A

3

2.1ns

0.4ns

0.3 ns

0.2ns

)(Source of variance

ns

ns

رقم × روی )(Cultivar×B

2

**18.7

*3

2

0.1

رقم × فسفر × روی )(Cultivar×A×B

6

3ns

1.6 ns

*2

0.8ns

خوا)(Error

4

1.6

0.8

0.7

0.4

4.8

12.7

11

9.5

کل)(Total

71

ضري تغييرات (درصد) ))CV%
 nsو* و ** بهترتي غير معنيدار و معنيدار در سو پن و يک درصد.

ns, * and **: Non significant and significant P ≤0.05 and P ≤ 0.01 respectively.

جدول  -3مقایسه ميانگين تأثير تيمارهای فسفری و روی بر ویژگیهای کيفی نامطلوب تغذیهای در دانه دو رقم لوبياچيتی
Table 3. Mean comparison of phosphate and Zn bio-fertilizers simple effects on the antinutritional factors of two
cultivars of bean
اسيد فيتيک

اسيد فنليک

تانن

بازدارندههای تریپسين

رقم

Phytic Acid

Phenolic Acid

Tannin

Trypsin Inhibitors

)(Cultivar

) -C1 )Talashتالش
)-C2 )Sadriصدری

گرم در کيلوگرم

ميلیگرم اسيد گاليک در گرم دانه

ميلیگرم تریپسين در گرم دانه

)(g kg-1

)(mg GA g-1 Seed

)(mg Tryp g-1 Seed

4.56a

5.67a

4.34a

6.60a

5.46a

5.47a

4.42a

6.47a

4.91ab
P0
5.75a
P1
4.35b
P2
5.04b
P3
5.68a
Zn0
5.07b
Zn1
4.92b
Zn2
در هر ستون ميااگينهايي که در هر قسمت حداقل در يک حرف مشتر

5.28a
6.57a
5.0ba
6.29a
3.28c
4.28c
3.91b
5.15b
4.94a
6.18a
4.32b
5.47b
3.87b
5.0b
هستند بر اساس آزمون دااكن در سو احتمال پن درصد فاقد اختالف معنيدار ميباشند.

7.24a
6.91ab
5.46b
6.52b
7.24a
6.30b
6.10b

:C1رقم تالش:C2 ،رقم صدری :P0 ،شاهد :P1 ،مصرف  100کيبوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل :P2 ،مصرف  50کيبوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل به همراه کود زيستي
فسفاتي :P3 ،مصرف کود زيستي فسفاتي :Zn0 ،شاهد :Zn1 ،مصرف  50کيبوگرم در هكتار سولفات روی و  :Zn2کود زيستي روی
Means in each column and part by a different letter are significantly different (P ≤ 0.05) by Duncan's Multiple range test.
C1: Talash cultivar, C2: Sadri cultivar, P0: Blank, P1: Use of 100 kg ha-1 TSP, P2: Use of 50 kg ha-1 TSP + Phosphate bio-fertilizer P3: Use of phosphate
bio-fertilizer, Zn0: Control, Zn1: 50 kg ha-1 ZnSO47H2O, and Zn3: Use of Zn bio-fertilizer
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بذرهای لوبيا توليدی بیا اسیتفاده از کیودهیای زيسیتي غبظیت
ترکيوییات فنبییي و فالواوئيییدهای کییل در مقايسییه بییا بییذرهای
توليدی با مصرف کود شيميايي کمتر است .همچنين با مصیرف
کودهای زيستي غبظت آاتياکسيدااتها افزايش پيدا میيکنید.
بررسيهای) Chong et al, (2007اشان داد در شرايط کموود
آهن و روی ،غبظت ترکيوات فنبي در شودر افزايش پيیدا کیرد.
اسییيد فنبيییک بییهدليییل داشییتن گییروههییای هيدروکسییيل و
کربوکسيبي با کاتيونهای دوظرفيتي عمدتاً آهن و روی تشكيل
کالت داده و منجر به کاهش قاببيت دسترسي به اين عناصر مي
گرداد و با کیاهش غبظیت روی و آهین در داایه ،غبظیت اسیيد
فنبيیییک افیییزايش پيیییدا میییيکنییید ( Hanan et al.,
 .)2008;Cárdenas et al., 2010قار های ميكوريزی اقیش
مهمي در تأمين عناصر با تحر پايين در خا از قويل فسیفر،
روی و م داراد (.)Smith & Read, 2008 ; Rejali, 2005

تيمار روی بر ايین ويژگیي در سیو يیک درصید تفیاوت
معنيدار ( )P ≤0/01اشان داد .کمتیرين مقیدار اسیيد فنبيیک
بهميزان پن ميبيگرم اسيد گاليک در گیرم داایه از تيمیارZn2
حاصل شد که اسوت به تيمار شاهد )(Zn0بیا  6/18ميبیيگیرم
اسیيد گاليیک 24درصید کیاهش را اشیان داد (جیدول  .)3اثییر
متقابل تيمارهای فسیفر بیا روی بیر ايین صیفت معنیيدار شید
(( )P ≤0/05جییدول  .)2حییداقل مقییدار ايیین صییفت از تيمییار
 P2Zn1بهميزان 3/13ميبيگرم اسيد گاليیک در هیر گیرم داایه
بهدست آمد که اسيت به تيمیار شیاهد127 ،درصید کیاهش را
اشان داد (جدول  .)4اين کاهش در اسيد فنبيیک از تيمیارZn2
ميتوااد ااشي از آزادسازی روی بهدليل استفاده از باکتریهیای
آزادکننیییده روی باشییید (;Marschner & Dell, 1994
.)Abbaszade et al., 2012 ;Shahab & Ahmed, 2008
اين اتيجه با اتیاي ) Aura et al, (2010و Cárdenas et al,
) (2010در لوبيا موابقت دارد .اين محققان اشان داداد کیه در

جدول  -4تأثير تيمارهای آزمایشی بر ویژگیهای کيفی نامطلوب تغذیهای و گروهبندی ميانگينها
Table 4. Effect of experiment treatments on the antinutritional factors and mean groups
اسيد فيتيک

اسيد فنليک

تانن

بازدارندههای تریپسين

تيمار

Phytic Acid

Phenolic Acid

Tannin

Trypsin Inhibitors

)(Treatment

گرم در کيلوگرم

ميلیگرم اسيد گاليک گرم دانه

ميلیگرم تریپسين در گرم دانه

)(g kg-1

)(mgGA g-1 Seed

)(mg Tryp g-1 Seed

8.00a
6.91a
6.81a
7.31a
6.68a
6.74a
6.66a
5.03a
4.70a
7.00a
6.59a
6.00a

5.70a
7.10a
4.56cd
P0Zn0
5.44ab
6.70b
4.74cd
P0Zn1
4.70b
5.91b
5.42c
P0Zn2
5.09ab
6.23b
6.66a
P1Zn0
5.22ab
6.73ab
6.21b
P1Zn1
4.80b
5.91b
4.38cd
P1Zn2
4.34bc
5.45bc
4.33cd
P2Zn0
2.45d
3.13d
3.90d
P2Zn1
3.05cd
4.28cd
4.21cd
P2Zn2
4.63ab
5.95b
5.07bc
P3Zn0
4.18bc
5.34bc
5.00bc
P3Zn1
2.93cd
4.15cd
5.06bc
P3Zn2
حروف مشابه در هر ستون اشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سو پن درصد آزمون چند دامنهای دااكن است.
:C1رقم تالش:C2 ،رقم صدری :P0 ،شاهد :P1 ،مصرف  100کيبوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل :P2 ،مصرف  50کيبوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل به همراه کود زيستي
فسفاتي :P3 ،مصرف کود زيستي فسفاتي :Zn0 ،شاهد :Zn1 ،مصرف  50کيبوگرم در هكتار سولفات روی و  :Zn2کود زيستي روی
Means in each column by a different letter are significantly different (P ≤ 0.05) by Duncan's Multiple range test.
C1: Talash cultivar, C2: Sadri cultivar, P0: Blank, P1: Use of 100 kg ha-1 TSP, P2: Use of 50 kg ha-1 TSP + Phosphate bio-fertilizer P3: Use of phosphate
bio-fertilizer, Zn0: Control, Zn1: 50 kg ha-1 ZnSO47H2O, and Zn3: Use of Zn bio-fertilizer

تحقيقات متعددی گزارش شده است ( Subramanian et al.,
Mohammadi et ; Sarathambalm ;et al., 2010 ;2009
 .)al., 2015اين افزايش ميتوااد ااشي از ااتقیال توسیط هيیف

موالعات ) Marschner & Dell (1994اشیان میيدهید
حدود 25درصد از روی گيیاه ميزبیان از همزيسیتي گياهیان بیا
قار های ميكوريزی تأمين ميشود .افزايش جیذ آهین و روی
در دااه در اثر استفاده از کیودهیای زيسیتي فسیفاتي در اتیاي

قارچي ،اسيدیشدن ريزوسفر ،توليد سيدروفورهای آهن و روی
و بهوود شرايط کالت امودن و افزايش فراهمیي ايین دو عنصیر
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آهن داشته و باع کاهش فراهمي آن میيگیردد و بیا افیزايش
غبظت آهن ،ميزان آاتیياکسیيدااتهیا افیزايش و غبظیت تیاان
کاسته ميشود .غنيسازی زيستي 1باع افزايش غبظت عناصیر
غذايي در لوبيا شده و افزايش عناصر غذايي ماانید آهین و روی
منجر به کاهش فاکتورهای ضدتغذيهای از قويل تاانها ،فيتازها
واکسا تها شده و از اين رريق فراهمي عناصیرغذايي را بیرای
مصرف کننده افزايش میيدهنید ( .)Welch, 2002تيمارهیای
زيستي استفادهشده در اين تحقيق عیالوه بیر جیذ آ  ،میواد
غذايي ،بهوود رشد و عمبكرد کمیي و کيفیي گيیاه توااسیتند از
رريق افزايش جذ و فرآهمي عناصر آهن و روی بهریور غيیر
مستقيم غبظت تاان را کاهش داده و از اين رريیق بیر افیزايش
کيفيت لوبيا و کاهش ويژگيهای کيفي ااموبو تغذيهای تأثير
گذاشتند.

باشد .باکتریهای سودوموااس ميتوااند با ترشی سیيدروفورها،
هورمونهای گياهي ،ترکيوات با وزن مولكیولي پیايين و برخیي
آازيمها به افزايش جذ آهن و روی در داایه کمیک میيکننید
(;Shahab & Ahmed, 2008 ;Abbaszade et al., 2012
 .)Sarathambalm et al., 2010کییاهش اسییوي در غبظییت
اسيد فنبيک در اتيجه کیاربرد تيمارهیای زيسیتي حیاوی روی،
ميتوااد بهدليل اقش آنها در افزايش رشد گياه و بهوود شرايط
غني سازی زيستي عناصر غذايي کاهش دهنیده ترکيویات فنبیي
مااند آهن و روی باشد .در اين تحقيق با افزايش غبظت آهین و
روی در دااه غبظت اسيد فنبيک کاهش يافت.
تانن

بییين دو رقییم اسییتفادهشییده در ايیین تحقيییق اخییتالف
معنيداری در غبظت تاان مشاهده اشد (جدول  .)2ميزان تیاان
در رقم تالش و صدری  4/3و 4/4ميبيگرم اسيد گاليک در گرم
دااه بود (جدول .)3اثرات تيمار فسفر ،روی و اثر متقابل رقم در
فسفر و رقم در روی در سو يیک درصید ( )P ≤0/01و اثیرات
متقابل فسفر در روی و رقیم در فسیفر در روی در سیو پین
درصد ( )P ≤0/05بر اين صفت معنيدار شداد (جدول .)2تيمار
فسفر باع ايجاد تفاوت معنيدار در مقدار تاان شد ،بهروریکه
حداقل مقدار تاان از تيمار  P2بهميزان 3/3بهدست آمید کیه در
مقايسییه بییا تيمییار شییاهد37/7 ،درصیید کییاهش را اشییان داد
(جدول .)3کمترين مقدار تاان بهميیزان 3/87ميبیيگیرم اسیيد
گاليک در گرم دااه از تيمار  Zn2بهدسیت آمید کیه اسیوت بیه
تيمار شاهد 22درصد کاهش داشت (جیدول .)3حیداقل مقیدار
تاان در اتيجه کاربرد تيمیار  P2Zn1بیهميیزان 2/45ميبیيگیرم
اسيد گاليک در گرم دااه حاصل شد که اسوت به تيمیار شیاهد
57درصد کاهش را اشان داد (جیدول  .)4مقیدار تیاان در بیين
ااواع مختبف لوبيا متفاوت اسیت .در لوبيیا ايین میواد عمیدتاً در
پوسته بذر قرار داراد و تعيينکننده رای کبیي و ريیف غالی
راگي دااه ميباشند ( .)Caldas & Blair, 2009غبظیت تیاان
هموستگي معنيداری با راگدااههای موجود در پوسته بذر دارد.
لوبياهای با پوست تيره در مقايسه با لوبياهای با پوسیت روشین
مقدار تیاان بيشیتری داراید ( .)Aura et al., 2010لوبيیاهیای
قرمز دارای ميااگين تاان 8/5ميبيگرم در هر گرم بذر ميباشند
( .)Aura et al., 2010تاان موجیود در لوبيیا بیهصیورت تیاان
متراکم ميباشید  .تیاان متیراکم ميیل بیا يي بیرای ترکيی بیا
پروتئين از رريق پيواد هيدروژاي دارد و باع رسو آازيمهای
ميكروبي و هضمي ميشیود (Aura ;Saharan et al., 2002
 .)et al., 2010بررسیيهیای) Ariza-Nieto et al, (2007در
لوبيا اشان داد که غبظت تاان متراکم تأثير زيادی بر دسترسیي

بازدارندههای تریپسين

اتاي جدول تجزيه وارياا اشان داد که ميااگين غبظت
بازدارایییدههیییای تريپسیییين در دو رقیییم تفیییاوت معنیییيداری
اداشت(جدول  .)2مقدار اين بازداراده در رقیم تیالش  6/6و در
رقم صدری 6/4ميبیيگیرم واحید تريپسیين در گیرم داایه بیود
(جدول  .)3تيمار فسفری باع ايجاد تفیاوت معنیيدار در روی
در سو يک درصد ( )P ≤0/01در مقدار ايین صیفت شید ،بیه
روری که کمترين ميزان از تيمار P2بیهميیزان 5/46ميبیيگیرم
تريپسين در گرم دااه بهدست آمد که در مقايسه باتيمار شیاهد
25درصد کاهش را اشان داد و با تيمار  P3در يک گروه آمیاری
مشتر قرار گرفت (جدول  .)3از د يل کاهش اين ويژگیي در
تيمارهای زيستي  P2و  P3افزايش رشد و بهویود جیذ عناصیر
غذايي از قويیل آهین و روی بیا مكاايسیمهیای منحصیربهخیود
ميباشد (اتاي ارائه اشدهااد) .اثر تيمار روی بر ايین ويژگیي در
سو يیک درصید ( )P ≤0/01معنیيدار شید .کمتیرين مقیدار
بازداراده تريپسين در اتيجه کیاربرد تيمیار  Zn2بیهميیزان 6/1
ميبيگرم تريپسين در گرم دااه حاصل شد که اسوت بیه تيمیار
شاهد 16درصد کاهش را اشان داد .با وجود کمتربیودن ميیزان
بازداراده تريپسين در تيمار  ،Zn1ايین تيمیار بیا تيمیار  Zn2در
يک گروه مشتر آماری قرار گرفتند و تفاوت معنیيداری را بیا
يكديگر شان اداداد (جدول  .)3اين کاهش در ميیزان بازدارایده
تريپسين در اتيجه تأثير تيمار Zn1ااشي از افزايش جیذ روی
دااه با تأمين روی مورد اياز گياه از رريق افزودن کود سیولفات
روی به خا و در تيمار  Zn2ااشي از آزادسازی روی بیهدليیل
استفاده از باکتریهای آزادکننده روی بود .اثیر متقابیل مصیرف
Bio-enrichment
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مستقيم باع کاهش ويژگيهیای کيفیي ایاموبو تغذيیهای و
افزايش کيفيت و ارزش غذايي در دو رقم لوبيا مورد موالعه شد.

تيمارهای فسفر و روی بیر ايین خصوصیيت معنیي دار اگرديید.
مقايسه ميااگينها اشان داد کمترين مقیدار بازدارایده از تيمیار
 P2Zn2بهميزان 4/7ميبيگرم تريپسين در گرم دااه حاصل شید
که اسوت به شاهد 41درصد کاهش را اشیان داد .مصیرف کیود
شيميايي فسفاتي باع افزايش ميزان فسفر دااه و بهدليیل اثیر
رقابتي فسفر با عناصیر آهین و روی باعی کیاهش مقیدار ايین
عناصر و افزايش مقیدار بازدارایده تريپسیين میيگیردد .امیا در
تيمارهییايي کییه مقییدار روی و آهیین افییزايش مییييابیید ،ميییزان
بازداراده تريپسين کاهش پيدا ميکند .بیرای خنثیيکیردن اثیر
بازداراده های تريپسين و ديگر خصوصیيات کيفیي ایاموبو از
روشهای متعدد حرارتدهیي همچیون برشیتهکیردن ،پخیتن،
جوشاادن در آ  ،تشعشع با اشعه گاما و مادون قرمز و جوااهدار
کیردن اسیتفاده میيشیود (.)Khattab & Arntfield, 2009
وضیعيت تغذيیه مناسی گيیاه از اظیر عناصییر غیذايي بیهويییژه
عناصری که خاصيت آاتياکسيدااتي میيباشیند ماانید آهین و
روی باع کاهش ويژگيهای کيفي ااموبو تغذيهای در لوبيیا
خواهد شد ( ;Ariza-Nieto et al., 2007; Cárdenas et al.,
 .)2010 ;Khattab &Arntfield, 2009ميكروارگاايسیمهیای
استفادهشیده در تيمارهیای کیودهیای زيسیتي فسیفاتي و روی
ميتوااند از رريق همزيستي ميكوريزی و افزايش کبوايزاسیيون
ريشه ( ،)Rejali, 2005ترش ترکيویات سیيدروفوری و توليید
اسيدهای آلي و کیالتکننیده ()Subramanian et al., 2009
باع افزايش فرآهمي و جذ عناصر غیذايي فسیفر ،ايتیروژن،
آهن و روی برای گيیاه شیواد .همچنیين ترشی هورمیونهیای
گياهي و آازيمهای افیزايشدهنیده رشید گيیاه بیا کیاربرد ايین
تيمارها افزايش پيدا خواهد امود .غني سازی زيستي بذر با روی
و آهن که دارای خاصيت آاتياکسيدااتي ميباشند ،بهرور غيیر

نتيجهگيری
اتاي اين تحقيق اشان داد که کاربرد کیودهیای زيسیتي
فسفاتي و روی به رور جداگااه و يیا بیهصیورت ترکيویي سیو
کاهش ويژگيهای کيفي ااموبو در دو رقم لوبيیاچيتي میورد
موالعه شداد .ميكروارگاايسمهیای اسیتفادهشیده در تيمارهیای
زيستي میيتواانید از رريیق همزيسیتي ميكیوريزی و افیزايش
کبوايزاسییيون ريشییه ،ترشیی ترکيوییات سییيدروفوری و توليیید
اسيدهای کالتکننده باع افیزايش فرآهمیي و جیذ عناصیر
غذايي فسفر ،ايتروژن ،آهن و روی برای گياه شیواد .همچنیين
ترش هورمونهای گياهي و آازيمهای افزايشدهنده رشد گيیاه
با کاربرد اين تيمارها افزايش پيدا کرد .غنيسازی زيستي بذر با
روی و آهن که دارای خاصيت آاتياکسيدااتي ميباشند ،بهرور
غيرمستقيم باع کاهش مقدار اسيد فيتيک و ديگر ويژگيهای
کيفي ااموبو تغذيهای در لوبيا شید .در شیرايط ايین تحقيیق
بهترين تيمار استفاده از مايه تبقي  Azotobacterو قار هیای
ميكوريزی به همراه مصرف 50کيبوگرم در هكتار سیوپرفسیفات
تريپل و 50کيبوگرم در هكتار سولفات روی (تيمار  )P2Zn1بود.
سپاسگزاری
بدينوسيبه از همكاری صميمااه بخش تحقيقات بيولوژی
خا مؤسسیه تحقيقیات خیا و آ بیرای دراختيارگذاشیتن
قار های ميكوريزی و مايه تبقي های مورد اياز و آقای مهندس
فرزان برای کمک در ااجام تجزيههای آزمايشگاهي سپاسگزاری
ميامايد.
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Introduction
Bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the richest seeds in legumes. It has special importance in the diet
because it contains 20-25 percent protein, 60 percent carbohydrates, vitamins, dietary fiber, antioxidants,
trace minerals and amino acids containing Zinc (Zn) and Iron (Fe). Mycorrhizal fungi and plant growth
promoting rhizobacteria (PGPR) such as Azotobacter spp., and Pseudomonas spp. are able to increase uptake
of nutrient elements particularly when they are applied with others. P solubilizing fungus and bacteria
facilitate uptake of slowly diffusing nutrient ions such as phosphorus (P), Zn, Fe and increase their
availability usually by increasing volume of soil exploited by plants, spreading external mycelium, secreting
organic acids, production of dehydrogenase and phosphates enzymes and reducing rhizosphere acidity.
Despite the high nutritional value of bean, it contains some antinutritional factors that caused to decrease this
nutritional value with reducing the digestion and absorption of protein, minerals and trace elements. The
main is phytic acid (PA), phenolic acid, tannin and trypsin inhibitors. PA has the ability to form bonds with
divalent cations such as Fe, Zn, calcium (Ca) and magnesium (Mg). The high chelating capacity of PA
reduces strongly availability of these elements and causes disturbances in the human gastrointestinal system.
PA, phenolic compounds, tannin, and trypsin inhibitors can form bond with protein, fiber, carbohydrates,
polysaccharides and other macromolecules and hence reduce enzyme activities, absorption and digestion of
proteins and minerals. The main objective of this farm study was to evaluate the effect of P and Zn biofertilizers on decrease of antinutritional factors and improve seed quality in two cultivars of bean in
Chaharmahal-va- Bakhtiari province.
Material & Methods
This field experiment was carried out as a factorial based on a randomized complete block design
(RCBD) with three replications. The treatments of this research consisted of two cultivars of Chiti bean
(Talash and Sadri), four levels of P (P0: Control, P1: Chemical fertilizer on the basis of soil test, P2: 50
percent of recommended P + bio-fertilizer (P), and P3: bio-fertilizer (P)), three levels of Zn (Zn0: Control,
Zn1: 50 kg ha-1 Zinc sulphate, and Zn3: bio-fertilizer (Zn)). Bio-fertilizer (P) treatment consisted of using
inoculum of P solubilizing bacteria from Azotobacter chroococcum strain 5 and three species of mycorrhizal
fungi from Glomus species (Glomus etunicatum, Glomus intraradices and Glomus mosseae). Bio-fertilizer
(Zn) treatment consisted of using inoculum of Pseudomonas aeruginosa strain MPFM and Pseudomonas
*Corresponding
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fluorescent strain 187. Grain inoculation (5%) was done in shadow and after drying, inoculated grains were
immediately cultivated. Two g of mycorrhizal fungus was applied under the grain hole just prior to sowing.
Chemical fertilizers were applied from TSP at a rate of 100 and 50 kg ha -1 in P1 and P2 respectively, 50 kg
ha-1 ZnSO4.7H2O in Zn1. After harvesting, seeds were prepared to measure antinutritional factors after
grounding and passing from 60 mesh sieve. Phytic acid was measured by Haug and Lantzsch (1983),
phenolic acid and Tannin by Makkar et al. (1993) and trypsin inhibitors by Kakade et al. (1974). Statistical
analysis was done with SAS statistical software. Duncan’s multiple range test was used to compare means.
Results & Discussion
The results revealed that there were not significant difference between two cultivars on studying
factors. The least of these characteristics except of phytic acid (PA) were obtained from Sadri cultivar. The
effect of P treatment was significant on studying parameters, in a way P2 treatment in comparison with
control treatment caused to decrease PA (11.5%), phenolic acid (35%), Tannin (38%) and trypsin inhibitors
(25%). The effect of Zn treatment was also significant on studying parameters. The minimum of studying
factors were obtained from Zn1 and Zn2 treatments. The effect of interaction between P and Zn was
significant on these anti-nutritional factors except the trypsin inhibitors. The least rate of PA, phenolic acid,
tannin were obtained 3.90 g kg-1, 3.13 and 2.45 mg GAE g-1 sample respectively from P2Zn1 and the rate of
trypsin inhibitor 4.70 mg TI g-1 sample from P2Zn2. In this study, the dual inoculation with phosphate and Zn
bio-fertilizers caused to increase nutrient uptake and improve in seed enrichment especially nutrients with
antioxidant capacity such as Zn and Fe. It can be done with increasing mycorrhizal symbiosis, root
colonization phytosiderophores secretion, organic acids and chelated compounds production. Our results
were similar to findings of other researches. Reducing in antinutritional factors related to production of
enriched seeds with using phosphate and Zn bio-fertilizers.
Conclusion
The results of this research revealed that individual and dual using of phosphate and Zn bio-fertilizers
caused to decrease antinutritional factors in two studied cultivars of bean. Microorganisms used in biological
treatments caused to increase the availability and uptake of nutrient elements such as N, P, Fe and Zn. It can
be done with increasing mycorrhizal symbiosis, root colonization and enhance secretion of siderophore
compounds, organic acids and chelate compounds. Also, plant hormones and enzymes promoting growth
increased with using of these bio treatments. Application of bio-fertilizers in this study caused to decrease
antinutritional factors in both cultivars with increase of growth and nutrient uptake and seed bioenrichment
with iron (Fe) and Zn Seed bio-enrichment with Fe, Zn and other nutrients caused to indirectly decrease in
PA and other antinutritional factors. In this research, the best treatment was using of mycorrhizal fungi with
Azotobacter inoculant and 50 kg ha-1 TSP and 50 kg ha-1 ZnSO4.7H2O, (P2Zn1 treatment).
Key words: Bean (Phaseolus vulgaris L.), Mycorrhizal fungi, Phytic acid, Tannin, Zinc
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