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 سویا کیفی و کمی عملکرد بر میکوریزا و کمپوست ورمی کودهای کاربرد تأثیر

 آبی کم تنش شرایط در
 

 5فر سیاح منوچهر ،4تالوت مرادی محمدرضا ،3زاده کوچک احمد ،2سیادت عطااله سید ،*1نیا جهانگیری الهام

 
 رامین طبیعي منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه ارشد، کارشناس آموخته دانش .1

 ایران - اهواز ،خوزستان
 ایران - اهواز ،خوزستان رامین طبیعي منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه ،استاد .2
 ایران - اهواز خوزستان، رامین طبیعي منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه استادیار، .3
 ایران  - اهواز خوزستان، رامین طبیعي منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی، دانشکده تات،نبا اصالح و زراعت گروه استادیار، .4
 ایران - آباد خرم ،لرستان طبیعي منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز زراعت، بخش استادیار، .5
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 چكيده

 آبزی،  کز   تزنش  شزرای   در L17 رقز   سزویا  کیفزی  و کمی عملکرد بر میکوریاا و مپوستک ورمی کودها  کاربرد تأثیر بررسی منظور به

 کشزاورز   تحقیقزات  مرکزا  در تکزرار،   هزار  در تصزادفی  کامز   ها  بلوک قالب در شه  هرد بار ی  ها  کرت صورت به  آزمایشی

 از تبخیزر  متزر  میلزی  180 و 120 ،60 از )پزس  سطح سه در آبیار  شام  آزمایش تیمارها  شه. اجرا 1392 سال در آباد، هرم شهرستان

 کزود  بزا  تلقزیح  کمپوسزت،  ورمی و میکوریاا کودها  مصرف )عهم سطح شش در میکوریاا و کمپوست ورمی (،A کالس تبخیر تشت 

 میکزوریاا(  همزرا   بزه  کمپوسزت  ورمزی  کود هکتار در تن 10 و 5 مصرف کمپوست، ورمی کود هکتار در تن 10 و 5 مصرف میکوریاا،

 بوتزه،  در غزالف  تعزهاد  دار معنی کاهش سبب آبی ک  تنش که داد نشان آزمایش نتایج بودنه. فرعی و اصلی ها  کرت عنوان به ترتیب به

 ۷/3216 میزاان  بزا  دانزه  عملکرد بیشترین که طور   به شه، زیستی و دانه عملکرد هااردانه، وزن بوته، در دانه تعهاد غالف، در دانه تعهاد

 صزفات  افاایش سبب میکوریاا و کمپوستورمی کودها  از تلفیقی استفاد  آمه. دست به تبخیر مترمیلی 60 تیمار در هکتار در کیلوگرم

 ترتیب به میکوریاا همرا  به کمپوست ورمی هکتار در تن 10 و 5  تیمارها  در دانه عملکرد گردیه. غالف در دانه تعهاد از غیر به میکور

 دانزه  پزروتئین  میزاان  و کاهش دانه روغن میاان آبیار  فاصله افاایش با داشت. افاایش درصه 29 و 23 ترتیب به شاهه تیمار به نسبت

 آبزی،  کز   تزنش  شزرای   در مطلزوب  عملکزرد  حصزول  و ها نهاد  هاینه و آبیار  آب در جویی صرفه جهت درنهایت، کرد. پیها افاایش

 کرد. استفاد  میکوریاا همرا  به هکتار در 5 میاان به کمپوست ورمی کود تلفیق از توان می

 زیستی عملکرد دانه، عملکرد دانه، روغن تبخیر، تشت  دانه، پروتئین ها: واژه كلید

 

 Email: ejahangiri92@yahoo.com سئول م نویسنه  *
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 مقدمه .1

 تولیه منب  ترین مه  عنوان به .Glycine max L)) سویا

 این زراعت و شود می محسوب گیاهی پروتئین و روغن

 کشور موردنیاز روغن زا بخشی تأمین نظر از ایران در گیا 

 دانه پروتئین میاان [.3] است برهوردار هاصی اهمیت از

 محیطی شرای  همچنین و مختلف ارقام به بسته سویا

 بیشتر در البته که است متغیر درصه 50 تا 30 بین تولیه،

 و باشه می درصه 35 تا 30 دانه پروتئین سویا معمول ارقام

 [.13] است درصه 45 تا 40 سویا کنجاله پروتئین میاان

 از [.8] باشه می روغن درصه 20 حاو  سویا دانه همچنین

 ایران در سویا رشه محهودکننه  عوام  از یکی که آنجا

 ها مهیریت ترین مه  از یکی لیا [.3] است رطوبت کمبود

 گیاهی جامعه رشه مطلوب شرای  به دستیابی برا  مارعه

 در گیا  تا اشهبمی کافی آب تأمین مناسب، عملکرد و

 آب کمبود نگردد. رطوبتی تنش د ار رشه حساس مراح 

 را زایشی ها  انهام نمو و رشه بعه به گلههی مرحله از

 شود می دانه عملکرد کاهش باعث و داد  قرار تأثیر تحت

 بنه  غالف اوای  و گلههی مرحله در هشکی تنش [.11]

 کاهش درنتیجه و ها غالف سق  سرعت افاایش باعث

  [.8 و 4] شود می سویا دانه نهایی عملکرد

 ها  نهاد  مصرف مهیریت و ها هاک هیا  حاص 

 تنش شرای  در دارد. هاک رطوبت به بستگی شیمیایی

 ایجاد اهتالل گیا  در غیایی مواد انتقال در هشکی

 میکوریاا نظیر هاکا  مفیه ها  قارچ از برهی اما شود، می

 مواد و آب جیب ایشافا و ریشه در کلونی تشکی  با

 بهبود را تنش تحت زراعی گیاهان در تولیه غیایی،

 را میابان گیا  با آب ارتباط میکوریاا قارچ [.14] بخشه می

 نسبت افاایش هاک، هیهرولیکی ههایت افاایش وسیله به

 تعادل در تغییر وسیله به ا  روزنه مقاومت کاهش و تعرق

 سبب تغییرات این بخشه. می بهبود گیاهی ها  هورمون

 تنش شرای  تحت میکوریاایی گیاهان فسفر تغییه بهبود

 کمپوست نوعی کمپوست، ورمی [.20] شود می هشکی

 داشتن علت به که است هاکی ها  کرم کم  به شه  تولیه

 دار  نگه و جیب قهرت زیاد، تخلخ  نظیر هصوصیاتی

 نیا و ها آن تهریجی آزادساز  و معهنی عناصر باال 

 کشاورز  در آن از استفاد  آب دار  نگه اال ب ظرفیت

 باغی و زراعی محصوالت کیفیت و رشه بهبود برا  پایهار

  [.16 و 15] باشه می متهاول

 دانه تعهاد بوته، در غالف تعهاد گیا ، ارتفاع افاایش

 کاربرد اثر در را سویا دانه عملکرد و صهدانه وزن غالف،

 شه مشاهه  شاهه ارتیم به نسبت  کمپوست ورمی آلی کود

 کودها  اثر بررسی با دیگر، آزمایشی در همچنین [.1۷]

 کود با مقایسه در کمپوست ورمی و میکوریاا آلی و زیستی

 گیا  عملکرد اجاا  و عملکرد بر فسفر و نیتروژن شیمیایی

 وزن دانه، عملکرد میاان بیشترین که شه گاارش ذرت

 5 تلفیقی تیمار در گیا  ریشه طول و هش  وزن هااردانه،

 عهم و میکوریاا همرا  به کمپوست ورمی هکتار در تن

 تنش که آنجا از [.10] آمه دست به شیمیایی کود مصرف

 گیاهی تولیهات در محهودکننه  عام  عنوان به آبی ک 

 ها  شیو  به تنش مخرب آثار با مقابله بنابراین است، مطرح

 اهمیت ئاحا زیستی و آلی کودها  کاربرد نظیر مختلف

 در میکوریاا و کمپوست ورمی کودها  از استفاد  است.

 در آبی، ک  تنش شهت کاهش ضمن تواننه می ه  کنار

 مؤثر ها آن تولیه پایهار  و زراعی گیاهان عملکرد بهبود

 کاربرد تأثیر بررسی حاضر، پهوهش انجام از ههف باشنه.

 هصوصیات برهی بر میکوریاا و کمپوست ورمی کودها 

  باشه. می آبی ک  تنش شرای  در سویا کیفی و یکم

 

 ها روش و مواد .2

 و کمپوست ورمی کودها  کاربرد تأثیر بررسی منظور به

 تنش شرای  در سویا کیفی و کمی عملکرد بر میکوریاا

 کشاورز  تحقیقات مرکا مارعه در آزمایشی آبی، ک 
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 درجه 48 جغرافیایی طول مشخصات با آباد هرم شهرستان

 30 و درجه 33 جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه 18 و

 در دریا، سطح از ارتفاع متر 11۷1 ارتفاع و شمالی دقیقه

 هرد ها  کرت صورت به آزمایش .شه اجرا 1392 تابستان

 تکرار  هار با تصادفی کام  ها  بلوک طرح قالب در شه 

 این در شه. انجام تیرما  یک  در کاشت عملیات شه. اجرا

 شرکت از که L17 رق  شه  اصالح بیور از آزمایش،

 جهاد وزرات نظارت تحت لرستان استان روغنی ها  دانه

 تیمارها  گردیه. استفاد  بود، شه  تهیه کشاورز 

 و 120 ،60 از )پس سطح سه در آبیار  شام : آزمایشی

 ترتیب به که A کالس تبخیر تشت  از تبخیر متر میلی 180

 درنظر شهیه و مالی  آبی ک  نشت نرمال، آبیار  عنوان به

 و کمپوست ورمی کودها  و اصلی کرت در شهنه( گرفته

 و میکوریاا کودها  مصرف )عهم سطح شش در میکوریاا

 تن 10 و 5 مصرف میکوریاا، کود با تلقیح کمپوست، ورمی

 در تن 10 و 5 مصرف کمپوست، ورمی کود هکتار در

  کرت در ا(میکوریا همرا  به کمپوست ورمی کود هکتار

 نحو  شه. انجام پشته و جو  صورت به آبیار  بود. فرعی

 آبیار  اولین که بود شک  این به آبیار  تیمارها  اعمال

 ها  کرت در آبیار  زمان گرفت، صورت کاشت از بعه

 از استفاد  با و اتمسفر رطوبتی کسر روش از تنش و شاهه

 60 به تبخیر که زمانی شه. تعیینA   کالس تبخیر تشت 

 آبیار  گرفت. انجام شاهه تیمار آبیار  رسیه، متر میلی

 به گلههی ابتها  مرحله تا آزمایش مورد ها  کرت کلیه

 از پس شه. انجام شاهه تیمار مطابق و یکنواهت صورت

 اساس این بر و گرفت صورت تنش تیمارها  اعمال آن

 و 120 ترتیب به آبی ک  شهیه و مالی  تنش آبیار  زمان

  بود. A کالس تبخیر تشت  از تبخیر متر میلی 180

 شزش  طزول  به کشت ه   هار شام  فرعی کرت هر

 فواص  و متر سانتی 50 ردیف فواص  متر، دو عرض و متر

 میزاان  شه. گرفته نظر در متر سانتی پنج ردیف رو  ها بوته

 شزه.  تعیزین  هکتزار  در کیلزوگرم  80 براساس تیمار هر بیر

 معادل هاک، آزمون نتایج براساس ،آزمایش اجرا  از پیش

 )کززه اور  منبزز  از نیتززروژن کززود هکتززار در کیلزوگرم  125

 در استارتر کود صورت به آن هکتار در کیلوگرم 50 معادل

 مرحلزه  در سزرک  کزود  عنوان به آن مابقی و کاشت هنگام

 کزود  هکتزار  در کیلزوگرم  85 و شزه(  داد  زمین به گلههی

 هکتار در کیلوگرم 40 و ریپ ت سوپرفسفات منب  از فسفات

 زمزین  به کاشت با همرا  پتاسی  سولفات منب  از پتاس کود

 کود متفاوت ها  میاان کاشت از پیش (.1 )جهول شه داد 

 و آزمایشزی  هزا   کرت مساحت به توجه با کمپوست ورمی

 مخلزوط  هاک با کام  طور به و محاسبه مربوطه، تیمارها 

 شزه   ارائزه  2 جهول در آن شیمیایی هصوصیات که شهنه

 ایزن  در شه  استفاد  (Glomus hoi). گونه میکوریاا .است

 ارگانیز   نام با بیولوژی  کود تولیهکننه  شرکت از تحقیق

 و آب تحقیقزات  مؤسسزه  تأییزه  مزورد  که شه تهیه همهان

 کزود  ایزن  اسزت.  کشور کشاورز  تحقیقات سازمان هاک

 میکوریاا ارچق از هیف 930 و گرم هر در اسپور 15 دارا 

 در کاشززت از پززیش باشززه.مززی مکعززب متززرسززانتی هززر در

 میکزوریاا  زیسزتی  کود تلقیح تیمار به مربوط که هاییکرت

 کزود  و ایجزاد  متزر  سزانتی  ۷ تزا  6 عمزق  به شیارهایی بود،

 داهز   در یکنواهزت  صزورت  به و الزم میاان به میکوریاا

 شزه.  انجام شیارها این در کشت عملیات و شه ریخته آنها

 مارعه بالفاصله هاک، در کافی رطوبت تأمین برا  سپس،

 شه. آبیار 

 بوتزه،  در غزالف  تعزهاد  شام  شه  گیر  انهاز  صفات

 هااردانزه،  وزن غزالف،  در دانزه  تعزهاد  بوته، در دانه تعهاد

 دانزه  روغن میاان و روغن عملکرد زیستی، و دانه عملکرد

 دانه عملکرد .شه انجام مهرما  30 در برداشت عملیات بود.

 سزه  برداشزت  بزا  کامز ،  رسیهگی زمان در هااردانه وزن و

 هزا  حاشزیه  حزیف  بزا  و کرت هر میانی ه  دو از مترمرب 

   گردیه. تعیین
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 آزمایش مورد خاک خصوصیات .1 جدول

 هاک عمق
(cm) 

 ههایت

 الکتریکی

ds/m)) 

 واکنش

 اشباع گ 

 ک  نیتروژن

()% 

 فسفر
mg.kg-

1)) 

 پتاسی 

mg.kg-1)) 

 هنآ

mg.kg-1)) 

 آلی کربن

)%( 
 هاک بافت

 رسی - لومی 19/1 11 295 4/8 16/0 5/۷ 5/2 30-0

 

 استفاده مورد كمپوست ورمی شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .2 جدول

 ههایت

 الکتریکی

ds/m)) 

 اسیهیته
 نیتروژن

)%( 

 فسفر

)%( 

 پتاسی 

)%( 

 آهن
mg.kg-

1)) 

 منگنا

mg.kg-1)) 

 رو 
mg.kg-

1)) 

 رطوبت

)%( 

 نسبت
C/N 

1/1 ۷ 96/4 61/0 19/3 50-36 25-15 40-2۷ 25 66/۷ 

 

 نمونزه  پزنج  کرت هر از هااردانه وزن گیر  انهاز  برا 

 از پس شه، وزن و انتخاب تصادفی صورت به عهد  200

 آمززه. دسززت بززه هااردانززه وزن گیززر  میززانگین و محاسززبه

 تزرازو   طریزق  از وزن محاسزبه  و دست با ها دانه شمارش

 شزه.  انجزام  آزمایشزگا   در گزرم  001/0 دقزت  با جیتالیدی

 هزا   انزهام  وزن و دانزه  عملکرد مجموع از زیستی عملکرد

 در غزالف  تعهاد شام  عملکرد اجاا  آمه. دست به هوایی

 بززا بوتززه در دانززه تعززهاد غززالف، در دانززه تعززهاد بوتززه،

 تصزادفی  طزور  بزه  کزه  کزرت  هر از بوته 10 گیر  میانگین

 از اسزتفاد   با روغن میاان شه. ارزیابی دنه،بو شه  انتخاب

 گیزر  انهار  پوری  پیشنهاد  روش به و سوکسوله دستگا 

 در دانزه  عملکرد ضرب حاص  از روغن عملکرد .[25] شه

 آمه. دست به روغن درصه

 مقایسزه  و واریانس تجایه شام  آمار  محاسبات کلیه

 (0/9 )نسزخه  SAS آمار  افاار نرم از استفاد  با ها، میانگین

 آزمزون  از اسزتفاد   بزا  هزا  میزانگین  مقایسزه  گرفت. صورت

 هطا  احتمال سطح در (LSD) دار  معنی اهتالف حهاق 

 شه. انجام درصه پنج

 بوتزه،  در غزالف  تعزهاد  شام  شه  گیر  انهاز  صفات

 هااردانزه،  وزن غزالف،  در دانزه  تعزهاد  بوته، در دانه تعهاد

 دانزه  روغن میاان و وغنر عملکرد زیستی، و دانه عملکرد

 دانه عملکرد شه. انجام مهرما  30 در برداشت عملیات بود.

 سزه  برداشزت  بزا  کامز ،  رسیهگی زمان در هااردانه وزن و

 تعیین ها حاشیه حیف با و کرت هر میانی ه  دو از مترمرب 

 نمونه پنج کرت هر از هااردانه وزن گیر  انهاز  برا  گردیه.

 از پزس  شزه،  وزن و انتخاب دفیتصا صورت به عهد  200

 شزمارش  آمه. دست به هااردانه وزن گیر  میانگین و محاسبه

 بزا  دیجیتزالی  ترازو  طریق از وزن محاسبه و دست با ها دانه

 از زیستی عملکرد شه. انجام آزمایشگا  در گرم 001/0 دقت

 آمزه.  دسزت  بزه  هوایی ها  انهام وزن و دانه عملکرد مجموع

 در دانزه  تعزهاد  بوتزه،  در غالف تعهاد  شام عملکرد اجاا 

 هزر  از بوتزه  10 گیزر   میزانگین  با بوته در دانه تعهاد غالف،

 شزه.  ارزیزابی  بودنزه،  شه  انتخاب تصادفی طور به که کرت

 روش بزه  و سوکسزوله  دسزتگا   از اسزتفاد   بزا  روغزن  میاان

 از روغزن  عملکزرد  .[25] شزه  گیزر  انهار  پوری  پیشنهاد 

 آمه. دست به روغن درصه در دانه دعملکر ضرب حاص 
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 مقایسه و واریانس تجایه شام  آمار  محاسبات کلیه

 (0/9 )نسخه SAS آمار  افاار نرم از استفاد  با ها، میانگین

 آزمون از استفاد  با ها میانگین مقایسه گرفت. صورت

 هطا  احتمال سطح در (LSD) دار  معنی اهتالف حهاق 

  شه. انجام درصه پنج

 

 بحث و نتایج .3

 بوته در غالف تعداد .1. 3

 و آبی ک  تنش اثر که داد نشان واریانس تجایه جهول نتایج

 احتمال سطح در بوته در غالف تعهاد بر کود  سطوح

 افاایش با (.3 )جهول بود دار معنی درصه ی  هطا 

 یافت کاهش بوته در غالف تعهاد آبی ک  تنش شهت

 در صفت این مقهار بیشترین که طور  به (،4 )جهول

 با بوته در غالف تعهاد آمه. دست به نرمال آبیار  شرای 

 و (r = ۷5/0**) دار معنی و مثبت همبستگی دانه عملکرد

 (.5 )جهول داشت دانه عملکرد تعیین در ساایی به نقش

 شهت افاایش با بوته در غالف تعهاد کاهشی رونه علت

 و کمتر الفغ و گ  تشکی  به توان می را آبی ک  تنش

 ها  فاصله در غالف و گ  ریاش میاان افاایش همچنین

 کودها  تلفیقی کاربرد [.12] دانست مرتب  آبیار  زیاد

 این تعهاد افاایش سبب نیا کمپوست ورمی و میکوریاا

 شه، ها آن مصرف عهم یا و هالص کاربرد به نسبت صفت

 تن 10 تیمار در بوته در غالف تعهاد بیشترین که طور  به

 که گردیه مشاهه  میکوریاا + کمپوست ورمی هکتار در

 داشت افاایش درصه 23 حهود شاهه تیمار به نسبت

 ها  هیف تولیه وسیله به میکوریاا واق ، در (.4 )جهول

 گیا  به ریشه بیشتر گستردگی امکان درنتیجه و هارجی

 شعاع تا غیایی عناصر به که دهه می را امکان این میابان

 از [.9] یابه دسترسی ریشه، از دورتر یا متر  سانتی 20

 کودها  سایر به نسبت کمپوست ورمی دیگر، طرف

 Mg، Ca،K عناصر بیشتر فراهمی استفاد  مورد بیولوژی 

،P  و  Nاین در طورکلی به [.24] است شه  باعث را 

 آلی مواد وجود و غیایی عناصر به بهتر دسترسی آزمایش،

 در بهتر شرای  فراهمی باعث ودهاک تلفیقی کاربرد اثر در

 در غالف تعهاد درنتیجه و شه افشانی گرد  و گلههی زمان

 یافت. افاایش بوته

 

 بوته در دانه تعداد .2. 3

 دست به نرمال آبیار  تیمار در بوته در دانه تعهاد بیشترین

 افاایش درصه 40 حهود شهیه تنش تیمار به نسبت که آمه

 در دانه تعهاد آبی ک  تنش ایشافا (.4 )جهول است یافته

 تعهاد کاهش امر این دلی  که است داد  کاهش را بوته

 تعهاد کاهش است. غالف در دانه تعهاد و بوته در غالف

 شه  مشاهه  نیا هشکی تنش افاایش اثر در بوته در دانه

 تعهاد و بوته در دانه تعهاد بین همبستگی [.8 و 4] است

 (r = 8۷/0**) دار معنی و ثبتم قو ، بسیار بوته در غالف

 بخش بوته در غالف تعهاد که است این بیانگر که بود

 کنه می توجیه را بوته در دانه تعهاد تغییرات از ا  عمه 

 از گیر  بهر  با گیا  کام ، آبیار  شرای  در (.5 )جهول

 تولیه و رویشی ها  انهام توسعه و محیطی شرای  کلیه

 تولیه را غالف تعهاد ترینبیش فتوسنتا ، مواد مناسب

 سطح این از نیا دانه تعهاد بیشترین درنتیجه و کنه می

 غالف تعهاد کاهش باعث تنش گونه هر و شود می حاص 

 در دانه تعهاد کود  سطوح افاایش با .[4] شود می دانه و

 تیمار برا  مقهار بیشترین که نحو  به یافت، افاایش بوته

 آمه دست به میکوریاا + کمپوست ورمی هکتار در تن 10

 داشت افاایش درصه 30 شاهه تیمار به نسبت که

 همبستگی بیشترین عملکرد اجاا  بین در (.4)جهول

(**9/0 = r) داشت بوته در دانه تعهاد دانه، عملکرد با را 

 عملکرد جا  ترین مه  بوته در دانه تعهاد لیا .(5 )جهول

 گردد. می معرفی تحقیق این در دانه
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 غالف در دانه تعداد .3 .3

 تیمزار  در بعزه  به گلههی مرحله از مناسب و کافی آب تأمین

 ایزن  در غزالف  در دانه تعهاد باالترین شه باعث نرمال آبیار 

 غالف در دانه تعهاد آبیک  تنش افاایش با آیه. دست به تیمار

 دست به شهیه تنش تیمار در آن میاان کمترین و یافت کاهش

 پزوکی  افزاایش  بزه  تزوان  مزی  را امر این دلی  (.4 هول)ج آمه

 مزرتب   دانزه  به فتوسنتا  مواد تخصیص کاهش اثر بر غالف

 غزالف  در دانزه  تعهاد لحاظ از کود  تیمارها  [.19] دانست

 (.4 )جهول نهادنه نشان دار  معنی آمار  اهتالف ه  با

 

 هزاردانه وزن .4. 3

 لحاظ از آبیار  طوحس ها  میانگین مقایسه از حاص  نتایج

 آبزی  کز   تنش شهت افاایش که دهه می نشان هااردانه وزن

 کمتزرین  کزه  طزور   بزه  شود، می هااردانه وزن کاهش سبب

 شه مشاهه  شهیه آبی ک  تنش تیمار در صفت این میانگین

 هااردانزه  وزن بر هشکی تنش دار معنی کاهش (.4 )جهول

 مختلزف  سطوح میانگین مقایسه نتایج [.1] شه گاارش نیا

 کزود   تیمار که دهه می نشان هااردانه وزن لحاظ از کود 

 وزن بیشزترین  میکوریاا + کمپوست ورمی هکتار در تن 10

 واقز   در (.4 )جزهول  داد اهتصزا   هزود  بزه  را هااردانه

 بزین  کزه  ا  تشهیهکننه  اثراث کرد تفسیر گونه این توان می

 ایجاد ها آن قیتلفی کاربرد اثر در میکوریاا و کمپوست ورمی

 کشت محی  ی  ایجاد با انه توانسته کودها این است، شه 

 و فتوسزنتا  بهبزود  سزبب  غزیایی  عناصر فراهمی و مناسب

 درنهایزت  و شزه   دانه در غیایی مواد بیشتر ذهیر  و انتقال

 بزا  نیزا  عملکزرد  جزا   ایزن  دهنه. افاایش را هااردانه وزن

 (r = ۷1/0**) دار  معنزی  و مثبزت  همبستگی دانه عملکرد

 (.5 )جهول داشت

 

 زیستی عملكرد .5 . 3

 زیسزتی  عملکزرد  میزاان  از آبزی  کز   تنش شهت افاایش با

 تزنش  تیمزار  در آن مقزهار  کمتزرین  کزه  نحو  به شه، کاسته

 بزا  نتیجزه  ایزن  (.4 )جزهول  شزه  مشزاهه   شزهیه  آبزی  ک 

 [.2] دارد مطابقزت  زمینزه  ایزن  در محققزین  دیگر ها  یافته

 هکتززار در تززن 10 تیمززار در زیسززتی دعملکززر بیشززترین

 آمزار   لحاظ از که آمه دست به میکوریاا + کمپوست ورمی

 اهتالف میکوریاا + کمپوست ورمی هکتار در تن 5 تیمار با

 کمپوست ورمی کود مصرف (.4 )جهول نهاشت دار  معنی

 [.18] گزردد  مزی  زیستی عملکرد افاایش باعث میکوریاا و

 دانزه  عملکزرد  و زیسزتی  کزرد عمل بین همبستگی بیشترین

(**95/0 r =)  نشزانگر  مطلب این (.5 )جهول شه مشاهه 

 افزاایش  دانزه  عملکزرد  بیوماس، ک  افاایش با که است آن

 فعالیزت  حاصز   دانزه  عملکرد اینکه به توجه با است. یافته

 عملکزرد  دارا  گیاهانی و است گیاهی ها  انهام فتوسنتا 

 از هزود  رشه شرای  به توجه با که بود هواهنه باالیی دانه

 فتوسزنتا   مزواد  و بزرد   را اسزتفاد   بهتزرین  تولیزه  عوام 

 همبسزتگی  لزیا  دهنزه،  تجم  هود ها  انهام در را بیشتر 

 نیست. انتظار از دور صفت دو این باال  و شهیه

 

 دانه عملكرد .6 . 3

 و آبزی  کز   تزنش  دار  معنی از حاکی واریانس تجایه نتایج

 یز   هطا  احتمال سطح در دانه لکردعم بر کود  سطوح

 ایزن  میزانگین  کمترین که طور  به (،3 )جهول است درصه

 در (.4 )جزهول  بزود  شزهیه  آبزی  کز   تنش تیمار در صفت

 نبزود   تنش تحم  به قادر گیا  شهیهتر آبی ک  تنش شرای 

 عملکزرد  کزاهش  است، کرد  پیها کاهش آن دانه عملکرد و

 است. بود  بوته در دانه عهادت کاهش از متأثر شرای  این در

 در دانزه  تعزهاد  کزاهش  باعزث  سزویا  گیا  در هشکی تنش

 دانزه،  عملکزرد  هااردانه، وزن بوته، در غالف تعهاد غالف،

 بیشزترین  [.۷] گردد می برداشت شاهص و ک  هش  وزن

 + کمپوسزت  ورمزی  هکتار در تن 10 تیمار در دانه عملکرد

 در تزن  5 تیمزار  بزا  ر آما نظر از که آمه دست به میکوریاا
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 دار  معنززی اهززتالف میکززوریاا + کمپوسززت ورمززی هکتززار

 عناصزر  تهریجی آزادساز  به توجه با (.4 جهول) نهاشت

 جزیب  رسزه  مزی  نظزر  بزه  هزاک  به کمپوست ورمی توس 

 کنزه   بزه  اول سزال  در گیا  توس  میکرو و ماکرو عناصر

 شزرای   توانسزته  میکزوریاا  واق  در و است گرفته صورت

 هزاک  در مفیزه  میکروبی ها  فعالیت بهبود برا  را اسبیمن

 هزارجی  هیفزی  هزا   شزبکه  گسزترش  طریق از و کنه مهیا

 انه. شه  هاک کلوئیهها  جیب که هاک در موجود عناصر

 اهتیزار  در را کمپوسزت  ورمی از شه  رها عناصر همچنین،

 ایزن  تلفیقزی  کاریرد سودمنه اثرات از این که دهه قرار گیا 

 محزی   ایجاد ی  طریق از که است میابان گیا  را ب کودها

 رشه بهبود موجب غیایی، عناصر فراهمی و مناسب کشت

 پهوهشزگران  سایر نتایج با موضوع این شود. می گیا  نمو و

 [.10] دارد مطابقت نیا

 

 پروتئين و روغن عملكرد .7 .3

 کزاهش  روغن عملکرد میاان آبی، ک  تنش شهت افاایش با

 تزنش  تیمزار  در صفت این میاان کمترین که ر طو به یافت،

 بزه  آبزی  کز   تنش افاایش با (.4 )جهول آمه دست به شهیه

 هزا   تزنش  در روغزن  درصزه  و دانه عملکرد کاهش علت

 و 4۷ حزهود  ترتیب به شاهه تیمار به نسبت شهیه و مالی 

 وجزود  شزه.  مشزاهه   روغن عملکرد در کاهش درصه 20

 روغن عملکرد و دانه عملکرد بین دار معنی و باال همبستگی

(**83/0 = r) عملکزرد  هرقزهر  کزه  است مطلب این مؤیه 

 یابزه  مزی  افزاایش  نیا روغن عملکرد کنه، پیها افاایش دانه

 کزاهش  باعزث  تنش شهت افاایش درمجموع، (.5 )جهول

 علزت  بزه  روغزن  عملکرد زیاد کاهش شه. روغن عملکرد

 و روغزن   تجمز  بزرا   ها دانه ظرفیت کاهش در تنش تأثیر

 دانزه  عملکزرد  کاهش همچنین ها، دانه روغن درصه کاهش

 زمینزه  ایزن  در محققزان  سزایر  ها  یافته با نتیجه این است.

 تیمزار  در روغزن  عملکرد میاان بیشترین [.6] دارد مطابقت

 آمزه  دسزت  به میکوریاا + کمپوست ورمی هکتار در تن 10

 کزه  رسزه  می نظر به آمه  دست به نتایج باتوجه (.4 )جهول

 دار  معنزی  اثزر  روغزن  درصزه  بزر  کزود   سطوح افاایش

 همزین  کزه  است داد  افاایش را دانه عملکرد ولی نهاشت،

 عملکزرد  اسزت.  گردیه  روغن عملکرد افاایش موجب امر

 عملکزرد  افزاایش  با و است دانه عملکرد تأثیر تحت روغن

 صزفت  مزورد  در [.23] یابه می افاایش نیا صفت این دانه،

 گرو  ی  در آبیار  سطوح تمامی اگر ه پروتئین عملکرد

 تنش و نرمال آبیار  تیمارها  بین ولی گرفتنه، قرار آمار 

 پززروتئین عملکززرد درصززه  23 اهززتالف آبززی کزز  شززهیه

  (.4 )جهول  شه مشاهه 

 

 دانه پروتئين و روغن درصد .8 . 3

 کزه  طزور   بزه  داد، کاهش را دانه روغن درصه آبی ک  تنش

 )جهول آمه دست به نرمال آبیار  در روغن صهدر بیشترین

 دارد مطابقزت  زمینزه  ایزن  در تحقیقات دیگر نتایج با که (4

 در دانزه  ظرفیت کاهش با سویا در آبی ک  تنش احتماالً [.2]

 تزأثیر  باعزث  روغزن،  بزه  آنهزا  تبهی  و ها آسیمیالت جیب

 شزهت  افزاایش  بزا  اسزت.  شه  دانه روغن درصه بر منفی

 (،4 )جزهول  یافزت  افزاایش  پزروتئین  رصزه د آبی ک  تنش

 شهیه تنش تیمار در دانه پروتئین میاان بیشترین که طور  به

 شزهن  کو   علت به آبی ک  تنش شرای  در آمه. دست به

 نسزبت  را دانزه  فضا  از بیشتر  حج  پروتئین دانه، انهاز 

 درصزه  بین همچنین، [.5] کردنه اشغال غیرتنش شرای  به

 وجززود دار  معنززی و منفززی همبسززتگی پززروتئین و روغززن

 بین نیا دار  معنی و منفی همبستگی (.r = -5/0**) داشت

 (r = -40/0**) هااردانززه وزن و دانززه پززروتئین درصززه

 پزروتئین  درصزه  با بیر انهاز  لیا، (.5 )جهول شه مشاهه 

 اهتصزا   هرقزهر  و داشت منفی همبستگی آن در موجود

 دانزه  در کمتر  پروتئین شه،با بیشتر دانه به فتوسنتا  مواد

 تزأثیر  تحزت  دانزه  پزروتئین  و روغن درصه .یابهمی تجم 
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 نیا دیگر  مشابه پهوهش در نگرفت. قرار کود  تیمارها 

 درصزه  بزر  کمپوسزت  ورمزی  مختلف سطوح دار  غیرمعنی

 کزود  افاایش با [.22] است شه  گاارش سویا دانه پروتئین

 افاایش آزاد ها  مینهاسیهآ گوگرد کمبود شرای  در نیتروژن

 ایزن  در [.21] شزود  نمزی  تکمی  ها پروتئین ساهتار و یافته

 و میکزرو  عناصزر  فراهمزی  کمپوست ورمی اگر ه آزمایش،

 اسزت،  شزه   باعث گیا  برا  را نیتروژن هصو  به ماکرو

 بزه  نیتروژن جیب برا  گوگرد حضور رسه می نظر به ولی

 کزود  رفمصز  عزهم  دلیز   بزه  و است ضرور  کافی مقهار

 تزأثیر  تحزت  دانزه  پروتئین میاان آزمایش، این در گوگرد 

 است. نشه  دار معنی کود  تیمارها 

 

 گيری نتيجه .4

 گیزر   نتیجه توان می حاضر تحقیق در آمه  دست به نتایج از

 اجزاا   و عملکزرد  بر دار  معنی تأثیر آبی ک  تنش که کرد

 را دانزه  عملکزرد  آبزی  ک  تنش دارد.L17  رق  سویا عملکرد

 بزه  نیزا  را بوتزه  در دانه و غالف تعهاد و درصه 40 حهود

 کزاهش  ایزن  که درحالی داد، کاهش درصه 40 و 30 ترتیب

 بنزابراین  بزود،  درصزه  16 حزهود  هااردانه وزن با رابطه در

 عنزوان  بزه  بوتزه  در غزالف  و دانزه  تعهاد که گفت توان می

 ابطزه ر در اصزالحی  ها  برنامه در عملکرد اجاا  ترین مه 

 ایزن  در شزود.  گرفتزه  مزهنظر  بایزه  هزا  تزنش  به مقاومت با

 آبزی  ک  تنش و کود  تیمارها  متقاب  اثر اگر ه آزمایش،

 ولزی  نشزه،  دار معنزی  دانزه  عملکزرد  و عملکزرد  اجاا  بر

 کمپوسزت  ورمزی  هکتزار  در تزن  10 و 5 تلفیقزی  تیمارها 

 بزه  نسبت درصه 23 و 29 حهود ترتیب به را دانه عملکرد

 که است این دهنه  نشان امر این دادنه. افاایش شاهه تیمار

 صزورت  بزه  میکزوریاا  و کمپوسزت  ورمزی  کودها  کاربرد

 غزیایی  عناصزر  از زیزاد   بخزش  تزأمین  بزر  عالو  تلفیقی

 ز  هزاک  هزا   میکروارگانیس  بهتر استقرار و گیا  موردنیاز

 آبزی  ک  تنش منفی اثرات تعهی  در بعه ، ها  تناوب برا 

  توانسزته  منفزی  اثزرات  این کاهش با و است بود  دهی  نیا

 قابز   حزه  در عملکزرد  حفزظ  و محصول تولیه ببس انه

 شود. قبولی

 

 قدردانی و تشكر .5

 طبیعزی  منزاب   و کشزاورز   تحقیقزات  مرکا از وسیله بهین

 شود. می قهردانی لرستان استان

 

 منابع

 ک، گلغهانی قاسمی ع، نسب محمه  دباغ ب، بهتر  .1

 تزنش  اثزر  (138۷) م تزور ی  و س اسزی سلم زهتاب

 سزویا.  رقز   دو عملکزرد  اجزاا   و عملکرد بر آبی ک 

  .125-135 (:3)18 کشاورز . دانش

 بصیرانی و ا قنبر  ج، دانشیان م، کلو  م، پورموسو  .2

 و رشزه  ها  شاهص بر دامی کودها  تأثیر (1384) ن

 شزرای   در سزویا  فیایولزوژیکی  و زراعزی  ها  ویهگی

 زراعزت،  ارشزه  کارشناسزی  نامزه  پایزان  رطوبتی. تنش

 زاب . دانشگا  کشاورز ، دانشکه 

 و ع جوانشزیر   ، آلیزار   ح، کزاظمی  غ، نهاد هواجویی .3

 و آبیار  مختلف ها  رژی  اثر (1383) ج م س آروین

 اجزاا   و عملکزرد  رشزه،  ها  ویهگی بر کاشت تراک 

 کشاورز . دانش دوم. کشت در سویا رق  سه عملکرد

14(2:) ۷0-5۷. 

 آبی ک  تنش اکوفیایولوژی  مطالعه (13۷8) ج دانشیان .4

 تحقیقات. و علوم واحه اسالمی آزاد دانشگا  سویا. بر

  . 250 دکتر . رساله تهران.

 جنزوبی  و ا هروان مجیه  ق، نورمحمه  ج، دانشیان .5

 پتاسی  مختلف مقادیر و هشکی تنش تأثیر (1381) پ

 شزاورز . ک علزوم  سزویا.  کیفی و کمی هصوصیات بر

(8)1: 108-95. 
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 ارزیززابی (1388) پ جنززوبی و ح هززاد  ج، دانشززیان .6

 شرای  در سویا ها  ژنوتیپ کیفی و کمی هصوصیات

 .393-409 (:4)11 ایران. زراعی علوم آبی. ک 

 از برهزی  بزر  آبزی  ک  تأثیر بررسی (1384) س شافعی .۷

 ارقزام  زراعزی  و بیوشیمایی فیایولوژیکی، هصوصیات

 طبیعزی.  منزاب   و کشزاورز   شزکه  دان سزویا.  مختلف

 کارشناسزی  نامه پایان کرج. واحه اسالمی آزاد دانشگا 

 ارشه.

 بزر  هشزکی  تزنش  اثزر  بررسی (1382) ش شاهمراد  .8

 پیشزرفته  هزا   الیزن  و ارقام کیفی و کمی صفات رو 

 نامزه  پایزان  تهزران.  دانشگا  کشاورز . دانشکه  سویا.

  ارشه. کارشناسی

 مههو  و س فرزانه ر، پشتی تاالر میرزایی ح، صباحی .9

 زیسززتی کززود جززام  کتززاب (1384) م ع دامغززانی

 بهشتی. شهیه دانشگا  انتشارات )ترجمه(.

 سززاز  بهینززه (1388) ل آریانززا و ا علیززااد  ا، علیززااد  .10

 بزا  ذرت پایزهار  زراعزت  در فسزفر  و نیتروژن مصرف

 نزوین  ها  یافته کمپوست. ورمی و میکوریاا از استفاد 

 .303-316 (:3)3 کشاورز .

 ا برنوسزی  ع، تپه قورت زاد  حسن ا، بنه آیینه ا، نهاد قلی .11

 بزا  هشزکی  تزنش  اثزر  بررسی (1388) ح و رضایی و

 و عملکرد اجاا  عملکرد، بر تراک  و نیتروژن سطوح

 آفتزززابگردان. ایروفلزززور رقززز  برداشزززت شزززاهص

 .16(3) :1-2۷ گیاهی. تولیه ها  پهوهش

 اثزر  (13۷9) م یکریمز  و ف س موسزو   م، محلوجی .12

 اجزاا   و عملکزرد  بزر  کاشزت  تاری  و رطوبتی تنش

 و کشزاورز   فنزون  و علزوم   یتزی.  لوبیا دانه عملکرد

 .5۷-6۷ (:1)4 طبیعی. مناب 

 و معرفزی  (1391)  ع س سیادت و ر م تالوت مراد  .13

 تزرویج  و آمزوزش  انتشارات روغنی. دانه گیاهان تولیه

  تهران. کشاورز .

14. Al-Karaki G, Mc Michael B and Zak G (2004) 

Field response of wheat to arbuscular 

mycorrhizal fungi and drought stress. 

Mycorrhiza. 14: 263-269. 

15. Arancon NQ, Edwards CA, Bierman P, Welch C 

and Metzger JD (2004) Influences of 

Vermicomposts on field strawberries: 1. Effects 

on growth and yields. Bioresource Technology. 

93: 145-153. 

16. Atiyeh RM, Arancon NQ, Edwards CA and 
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Technology. 81: 103-108. 

17. Azarpoor E, Moradi M and Bozorg HR (2012)  
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Journal of Agricultural Research. 7(10): 1534-

1541. 

18. Cavender ND, Atiyeh RM and Knee M (2003) 
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