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   ،)PGPR( به منابع مختلف کودهاي زیستی DPXواکنش عملکرد و کیفیت دانه سویا رقم 
  ابرجاذب کمپوست و سطوح مختلف کودهاي شیمیایی در حضور هیدروژل ورمی

  
  3مرگویی و آسیه سیاه 2زهرا عربی*، 1علی احمدي

  استادیار گروه علوم خاك، 2، ، ایران گرگان،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگانواحد ارشد گروه زراعت،  آموخته کارشناسی دانش1
    گرگانیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورز، گروه زراعتیاراستاد3 ، ایران، گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی،گرگانواحد 

  20/8/93:  ؛ تاریخ پذیرش14/10/92 :تاریخ دریافت
  

  1چکیده
آب محـدودیت  . ایران کشوري است خشک و تولید محصول نیز باید مطابق با آب و هـواي آن باشـد      : سابقه و هدف  

به این منظور جهت حفظ رطوبت خـاك از مـوادي ماننـد پـسماندهاي گیـاهی، مـالچ                . اصلی در تولید محصول است    
جاذب هاي سـوپر  هیدروژل. ن استفاده کردتوا  جاذب می هاي سوپر   صنوعی مانند هیدروژل  د م گیاهی، زوائد و برخی موا    

 بررسی اثر ترکیبات مختلفـی از مقـادیر   منظور به . هستنديها قادر به جذب و حفظ رطوبت زیاد با توجه به ساختار آن    
نولوژیک، مورفولوژیـک  متفاوت کودهاي شیمیایی، آلی و بیولوژیک در حضور مواد جاذب رطوبت بر برخی صفات ف            

صـورت آزمـایش فاکتوریـل در قالـب طـرح       و عملکرد سویا تحت شرایط آب و هوایی منطقه گرگـان، پژوهـشی بـه     
   .هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد بلوك

شرقی شهرستان کردکوي   کیلومتري شمال4 و در اراضی روستاي النگ در 1391در سال پژوهش این : ها مواد و روش
شرقی با شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب با بافـت    دقیقه   8 درجه و    54 شمالی و  دقیقه   36 درجه و    50موقعیت  به  

 ،ds/m 4/1=EC، 3/7pH=، 1/1=%O.M  برخی خصوصیات شیمیایی آن شامل.خاك لومی رسی سیلتی اجرا گردید
g/cm3 5/1B.D=، 3/27%F.C=، 11/0= %N، ppm 5/6P2O5= و ppm 200K+= در این آزمایش مصرف . دباش می

 ترکیـب متفـاوت از مقـادیر مختلـف کـود      10 کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجاذب آکوازورب و     50یا عدم مصرف    
شـاهد بـدون اعمـال    تیمارهـا شـامل   . ، تیمارهاي آزمایشی را تشکیل دادنـد    2کمپوست و فسفر بارور       شیمیایی، ورمی 

  ، )B2( درصـد کـود شـیمیایی و تلقـیح کـود زیـستی              50،  )B1 (یایی درصد کود شـیم    100 ،)Control (گونه کود  هیچ
، تلقـیح  )B4(کمپوست   تن ورمی12 درصد کود شیمیایی و     50،  )B3(کمپوست     تن ورمی  6 درصد کود شیمیایی و      50

 کمپوسـت   تـن ورمـی  B6(  ،6 (کمپوسـت    تن ورمی  12، تلقیح کود زیستی و      )B5(کمپوست     تن ورمی  6کود زیستی و    
)B7(  ،12  کمپوست    تن ورمی)B8( تلقیح کود زیستی     و )B9(تعداد روز تا گلـدهی،   مورد ارزیابی شاملصفات . بودند 

 ، عملکـرد ی،تعداد شاخه فرعـ  تعداد گره در بوته، ارتفاع اولین گره از زمین، ارتفاع بوته،  روز تا رسیدگی فیزیولوژیک،   
    .بودند روغن و پروتئین دانه درصد

                                                
  arabi_z2003@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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بـه   شیمیایی يهادکو فمصر يصددر 50 کاهش با نداتو می یستی زيهادکو دبررکاکـه    داد کـه     نتـایج نـشان   : ها  یافته
تـرین   کـم  بر هکتار و تیمـار شـاهد     کیلوگرم 4100 به مقدار عملکرد  میزان  ترین   بیش،  )B2(هیدروژل ابرجاذب   همراه  

ترین مقدار را به خود  بیش B6و  B5طور در بسیاري از صفات اجزاي عملکرد، تیمارهاي  همین. باشد را داشته عملکرد
 . ها بوده است کمپوست بر آن ورمیدهنده تأثیر مثبت تلفیق کودهاي زیستی و  اند که نشان  اختصاص داده

در . کاربرد کودهاي بیولوژیک بر روي عملکرد سویا تأثیر مثبت داشته و سبب افزایش عملکرد شده است        : گیري نتیجه
اي شیمیایی از طریق جایگزین نمـودن بـا برخـی کودهـاي آلـی و بیولوژیـک در       این پژوهش با کاهش مصرف کوده    

   .داري مشاهده گردید طور معنی حضور پلیمرهاي آبدوست، افزایش عملکرد سویا به
  

   کمپوست ورمی، کود زیستی، سویا رب،وکوازآ :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
حفظ باروري گیاه و اسـتفاده کـافی و مناسـب از            

ی یکــی از عوامــل کلیــدي در افــزایش عناصــر غــذای
ــابع ). 5(ســت عملکــرد ا کودهــاي معــدنی و آلــی من

کننده عناصر ضروري بـراي رشـد و توسـعه در            مینأت
ــت ــان اس ــف،  . گیاه ــذایی مختل ــاي غ ــان نیازه از می

 عناصـر  تـرین  مهـم عنـوان    بـه ، فسفر و پتاسیم  نیتروژن
شناخته شده  گیاه  غذایی ضروري براي رشد و توسعه       

ــت  ــک   ).17 ،20 ،22 ،11 ،21(اس ــاي بیولوژی کوده
، ازتوبـاکتر (کننـده ازت هـوا       هاي تثبیـت   شامل باکتري 

ــپیریلیوم ــومآزوسـ ــایکوریزا،   ،) و ریزوبیـ ــارچ مـ قـ
ــاکتري ــسم   ب ــیلیوس، میکروارگانی ــاي تیوباس ــاي  ه ه

مثل لی آکودهاي . )18 ،12( باشد کننده فسفات می   حل
دنـد  گر لـی تولیـد مـی     آکمپوست از تجزیه مواد      ورمی

تواند  ها عالوه بر عناصر پر مصرف می   کمپوست ).12(
بخشی از نیاز گیاهان بـه آهـن، روي، منگنـز، مـس و           

عنـوان کـود کامـل       مولیبدن را نیز برطرف نموده و بـه       
  ). 3(مورد استفاده قرار گیرد 

 پروتئـاز،   ماننـد هـایی    کمپوست حاوي آنزیم    ورمی
هــا،  ویتـامین ،  کیتینـاز ،لیپـاز، آمـیالز، سـلوالز، لیگنــاز   

بوده که در تجزیـه     هاي رشد    ها و هورمون   بیوتیک آنتی
. )23( ژیــک مــواد آلــی خــاك نقــش مــؤثر داردبیولو

کمپوسـت از طریـق       دهد که ورمی    نشان می  ها پژوهش

ویـژه   افزایش جذب عناصـر غـذایی توسـط گیـاه بـه           
تواند منجر بـه افـزایش رشـد و عملکـرد            نیتروژن می 

همچنین گزارش شده است    ). 14(گیاهان زراعی شود    
کننـده نیتـروژن و      هـاي تثبیـت    که اسـتفاده از بـاکتري     

توانـد   کمپوست مـی   ورمی کننده فسفر نیز همراه با     حل
ســبب افــزایش مقــدار نیتــروژن و فــسفر موجــود در 

 و از ایـن طریـق موجـب       ) 13(کمپوست شـود     ورمی
هادي و همکـاران     .گرددافزایش رشد گیاه و عملکرد      

کردند کـه کـاربرد تـوأم کـود کامـل           گزارش  ) 2009(
شیمیایی و کود دامی منجر به افزایش طـول و حجـم            
ریشه سویا نسبت به تیمار کود کامل شیمیایی و تیمار          

تر،  شاهد شده که این امر را به مقاومت مکانیکی پایین        
تـر خـاك      تهویه بهتر و وزن مخصوص ظاهري پـایین       

کـه  انـد    سطحی در اثر مصرف کود دامـی نـسبت داده         
تر ریشه سویا را در خـاك   امکان گسترش و رشد بیش  

  .)9 (ه استفراهم نمود
ر تــ بــا توجـه بــه اهمیـت آب در بــیش  از طرفـی،  

ـ          بخش خـصوص در   هها حفظ و افـزایش کـارایی آن ب
یکـی از   .  اهمیت فراوانی است   دارايبخش کشاورزي   

موادي که امروزه براي افـزایش کـارایی مـصرف آب            
ــه    ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــاي  م ــتفاده از پلیمره  اس

هـا، پلیمرهـایی     این هیـدروژل  . جاذب آب است   سوپر
هـستند کـه ضـمن برخـورداري از           شدت آبدوست    به
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مشابه آب انبارهاي    سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب،     
مینیاتوري عمل کرده و در موقع نیاز ریشه، آب و مواد     

ر اختیـار ریـشه گیـاه قـرار        غذایی محلول در آب را د     
گـردد   باعث افزایش عملکرد محـصول مـی   و  دهند  می

که استان گلـستان از نظـر سـطح       جایی از آن  ).8 ،16(
زیرکشت سـویا مقـام اول را در کـشور دارد، در ایـن              

افـزایش عملکـرد سـویا بـا کـاهش       هـدف،  پـژوهش 
مصرف کودهاي شیمیایی از طریق جایگزین نمودن با        
برخی کودهاي آلی و بیولوژیک در حضور پلیمرهـاي         

 . باشد ست میآبدو
  

  ها مواد و روش
ــژوهش ــال پــ ــومتري 4 در 1391 در ســ  کیلــ

  در اسـتان گلـستان بـا     شرقی شهرستان کردکوي   شمال
   درجـه و 54 شـمالی و  دقیقه   36 درجه و    50 موقعیت

با شرایط آب و هوایی گرم و مرطـوب  شرقی   دقیقه   8
جهـت  . گردیـد با بافت خاك لومی رسی سیلتی اجرا        

 و شیمیایی خـاك از عمـق    تعیین خصوصیات فیزیکی  
ــانتی30-0 ــد     س ــه گردی ــب تهی ــه مرک ــري نمون . مت

هـاي خـاك      فیزیکـی و شـیمیایی نمونـه       هاي  آزمایش
ــا  )ECe (شــامل هــدایت الکتریکــی عــصاره خــاك ب

بـا  ) pH (سـنج، اسـیدیته گـل اشـباع        دستگاه هـدایت  
متر، مواد آلـی خـاك بـه روش     pHاستفاده از دستگاه   

رس، سـیلت و    (ی ذرات   ، فراوانی نـسب   1بلک کی و لوا
ــن ــین ) ش ــدرومتري و هم ــه روش هی ــدار  ب ــور مق ط

 کل با اسـتفاده از دسـتگاه کجلـدال و فـسفر              نیتروژن
جــذب بــا اســتفاده از روش اولــسون و پتاســیم  قابــل
تـومتر تعیـین    وف جذب با استفاده از دسـتگاه فلـیم        قابل
   ).1جدول ( شد

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب      بهاین پژوهش   
 .شـد سه تکرار انجام  با  هاي کامل تصادفی   لوكطرح ب 
 2آکوازوربهیدروژل ابرجاذب   اول، استفاده از     فاکتور

                                                
1- Walkey and Black 
2- Aquazorb 

استفاده و عـدم    (در دو سطح    )  کیلوگرم در هکتار   50(
شاهد بدون اعمـال    شامل  کود  ،  فاکتور دوم و  ) استفاده

  درصد کـود شـیمیایی   Control(، 100 (گونه کود  هیچ
)B1(  ،50   و تلقـیح کـود زیـستی      درصد کود شیمیایی 
)B2(  ،50     کمپوست   تن ورمی6 درصد کود شیمیایی و
)B3( ،50 کمپوست  تن ورمی12 درصد کود شیمیایی و 
)B4( کمپوست   تن ورمی6، تلقیح کود زیستی و)B5( ،

  ، )B6 (کمپوسـت    تـن ورمـی    12تلقیح کود زیـستی و      
کمپوسـت     تـن ورمـی    B7(  ،12 (کمپوست   تن ورمی  6
)B8(   د زیستی   تلقیح کو و)B9( جهـت اعمـال    .  بودند

اساس توصیه کودي بر درصد کود شیمیایی، 100تیمار 
منظور استفاده بهینـه نیتـروژن نیمـی از           و به  آزمایشگاه

عنـوان   میزان توصیه شده کود اوره در زمان کاشت بـه         
صورت  مانده به  و باقی )  در هکتار   کیلوگرم 25(آغازگر  

حله گلدهی بـه  رفتن و مر سرك در مرحله شروع ساقه    
 .هاي آزمایـشی مـورد نظـر اختـصاص داده شـد       کرت

کودهاي فسفر و پتاسیم نیـز از منـابع سـوپر فـسفات             
 100و   135میزان   ترتیب به  تریپل و سولفات پتاسیم به    

   .گردیداضافه کیلوگرم در هکتار 
ریزبیـوم   کردن بذور به باکتري بـرادي     بعد از آغشته  

ـ       بـراي تلقـیح     (2 ارورژاپونیکوم، ازتوباکتر و فـسفر ب
 درصد شکر 3باکتري به بذور، ابتدا باکتري در محلول   
 با آن آغشته    2 حل نموده و سپس بذور و فسفر بارور       

صورت خطی و بـا دسـت، بـر روي           کاشت به ) شدند
متـري انجـام گردیـد قبـل از       سانتی5خطوط در عمق  

هیـدروژل ابرجـاذب    کاشت بذور در داخـل خطـوط        
م در هکتار با دست پاشـیده شـد و    کیلوگر 50میزان   به

  . بالفاصله آبیاري بارانی صورت گرفت
) مربع متر 12( متر   3×4 کرت با ابعاد     60مزرعه به   

فاصـله   ،متر  سانتی100فاصله بین تکرارها    . تقسیم شد 
  هـا    وتـه  ب فاصـله بـین   متـر و      سـانتی  50هـا    بین ردیف 

در طـول فـصل رشـد،     .متر در نظر گرفته شد      سانتی 8
 روز  15صورت بارانی با فواصل زمـانی هـر          ري به آبیا
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 بـراي   .بار بسته به شرایط آب و هوایی انجام شـد          یک
اي از هر طرف کرت یـک خـط و از    حذف اثر حاشیه  

. متر حذف شد  سانتی50ابتدا و انتهاي هر خط کاشت    
 از تعداد روزهاي(دهـی     طول دوره کاشت، روز تا گل     

هر  هاي بوته ايهـ   گل 50%هنگامی که  تا کاشت زمان
 تعداد(و روز تا رسـیدن      ) شدند تبدیل غالف به کرت

هاي  غالف 50 %که هنگامی تا کاشت زمان روزهاي از
در در هر کـرت     ) ییدگرا اي  قهوه به کرت هر هاي بوته

صفات مورد ارزیابی شامل تعـداد       .)6 (نظر گرفته شد  
ارتفـاع  روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیـک،         

 عداد گره در بوته، ارتفاع اولـین گـره از زمـین،           ت بوته،
 روغن و پـروتئین     درصد ، عملکرد ی،تعداد شاخه فرع  

 از طریق برداشت کل بوته دو خط      عملکرد. بودنددانه  
 ،رطوبـت  درصـد    12احتـساب   بـا   وسط هر کـرت و      

 روغـن و پـروتئین      درصدن  ی تعی براي.  گردید محاسبه
 گـرم   100ن  میـزا   پس از برداشت از هر کرت بـه        ،دانه

گیري درصـد     از روش کجلدال براي اندازه     ودانه وزن   
گیري درصـد    پروتئین و از روش سوکسله براي اندازه      

 و  هـا  داده تجزیـه و تحلیـل       ).15( شـد روغن استفاده   
 آمـاري  افزار نرمبا استفاده از    ترتیب   ترسیم نمودارها به  

SAS )1997 ( ــه کــامپیوتري  و  )Excel )2010برنام
در  LSDهـا از روش      براي مقایسه میانگین  . انجام شد 

  .  درصد استفاده شد5سطح 

  
   .محل آزمایش) متر  سانتی0-30عمق (هاي فیزیکی و شیمیایی خاك  برخی ویژگی -1 جدول

  

Table 1. Selected physical and chemical characteristics of the studied soils.  
  گیري خاك عمق نمونه

Soil depth (cm)  
30-0  

  هدایت الکتریکی
EC (ds/m)  

1.4  

  هاش گل اشباع.پ
pH readings of Saturated Soil Paste  

7.3  

  مواد آلی
Organic matter (%)  

1.1  

  نیتروژن کل
(total nitrogen) (%)  

0.11  

  جذب فسفر قابل
(ppm) Available phosphorus  

6.5  

  جذب پتاسیم قابل
Available potassium (ppm)  

200  

  بافت خاك
(soil texture)  

  لوم رس سیلتی
Silty clay loam  

  درصد رس
(% Clay)  

34  

  درصد سیلت
(% Silt) 

54 

  درصد ماسه
(% Sand)  

12 

  وزن مخصوص ظاهري
Bulk density (g/cm3) 

1.5 
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  نتایج و بحث
  صفات فنولوژیک

 هـا    داده تجزیـه واریـانس   نتایج   :عداد روز تا گلدهی   ت
   هیـدروژل ابرجـاذب   کـاربرد    اده اثـر سـ    نشان داد کـه   

و ترکیبــات مختلــف کودهــاي شــیمیایی، آلــی و     
  در سـطح احتمـال     بیولوژیک بر تعداد روز تا گلـدهی      

هـا   مقایسه میـانگین  ). 2جدول   (دار بود   معنی  درصد 1
   روز تـا گلـدهی   صـفت نـشان داد کـه   نیز  ) 3جدول  (

 هیـدروژل ابرجـاذب   کیلوگرم در هکتـار    50با کاربرد   
ـ   آکوازور ه ب در مقایسه با عدم کاربرد آن افـزایش یافت
ــت ــتفاده     .اس ــا اس ــه ب ــاك ک ــت خ ــزایش رطوب    اف

 ممکـن   وجود آمده ه  هاي رطوبتی در خاك ب      از جاذب 
 .باشـد باعث افزایش مدت روز تا گلدهی شـده         است  

 کمپوسـت،  زیـستی و ورمـی    کاربرد کودهاي   از طرفی   
   بـه طـوري     هباعث افزایش تعداد روز تا گلـدهی شـد        

 B5 )17/55تـرین تعـداد روز تـا گلـدهی در            بیشکه  
ــم)  روز33/55( B6و ) روز ــرین  و کـ ــوط آن تـ   مربـ

ــار   ــه تیم ــاهد ب ــود)  روز45(ش ــتب ــدول ( ه اس   ج
 در پـژوهش خـود      )2012(پور و همکاران     حسین ).4

نشان دادند که صفت روز تا گلدهی، یـک جـزء مهـم      
  در عملکـرد دانـه اســت و اثـر مــستقیم و زیـادي بــر     

توانــد معیــار   ایــن صــفت مــیبنــابراین. )10 (اردآن د
. لکرد دانه در نظر گرفته شـود      معبرآورد  خوبی جهت   

  در ایـــن پـــژوهش کـــاربرد کودهـــاي زیـــستی     
کمپوست، باعث افزایش روز تا گلـدهی شـده    و ورمی 

  . است

نتـایج تجزیـه    : تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیـک     
مختلـف  هـاي   بین تیمار   را داري واریانس تفاوت معنی  

ــاربرد  ــاذب  ک ــدروژل ابرج ــاوت  هی ــات متف و ترکیب
کودهاي شیمیایی، آلی و بیولوژیک بـر تعـداد روز تـا           

 درصــد 1در ســطح احتمــال رســیدگی فیزیولوژیــک 
دهـد کـه کـاربرد       نتایج نشان می  . )2 جدول(نشان داد   

در مقایـسه   هیدروژل ابرجاذب    کیلوگرم در هکتار     50
روز تـا   تعـداد   یش   افـزا  باعـث  آن،با عدم اسـتفاده از      

ــید ــت   رس ــده اس ــک ش ــدول (گی فیزیولوژی  .)3ج
ــه ــالوه، ب ــیشع ــرین  ب ــدادت ــید  تع ــا رس گی  روز ت

ــه فیزیولوژیــک ــاي ب  B6و )  روزB5 )17/147 تیماره
ــا رســید تعــدادتــرین و کــم)  روز67/147( گی  روز ت

دسـت   بـه )  روز 67/135(شاهد  در تیمار    فیزیولوژیک
    ).4جدول  (آمد

  در پــژوهش خــود ) 2003(بانگــار و همکــاران 
  .  ژنوتیــپ ســویا را مــورد ارزیــابی قــرار دادنــد16

ها نشان داد کـه عملکـرد دانـه بـا روز تـا               نتایج آن 
دار   رسیدگی فیزیولوژیک هبـستگی مثبـت و معنـی        

نیز با بررسـی   ) 2003(چتري و همکاران    . )4 (دارد
دست   ژنوتیپ سویا در سه سال، نتایج مشابهی به18

 هر عاملی کـه باعـث افـزایش        نابراینب. )6 (آوردند
تواند در عملکرد دانه نیـز تـأثیر     این صفت شود می   

مثبت داشته باشد که با نتایج این پژوهش همخوانی  
  .دارد
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 صفات مورفولوژیک

ــه  ــاع بوت ــیدگی    :ارتف ــه رس ــه در مرحل ــاع بوت ارتف
هیدروژل ابرجـاذب   ثیر کاربرد   أت فیزیولوژیک نیز تحت  

ــات  ــت  و ترکیبـ ــرار گرفـ ــودي قـ ــف کـ   در (مختلـ
هیـدروژل  اثـر متقابـل       امـا  ) درصـد  1سطح احتمـال    

داري بــر ایــن صــفت  و کــود، تــأثیر معنــیابرجــاذب 
  . )2جدول  (نداشت

 در حـضور   خـاك     قابل دسـترس   افزایش رطوبت 
  هــاي رطــوبتی و پاســخ مورفولــوژیکی ســویا  جــاذب

ــاك   ــب خ ــت مناس ــه رطوب ــه   ب ــت ک ــواملی اس   ، ع
ــث   ــت باع ــن اس ــزممک ــه  اف ــاع بوت ــدایش ارتف   ه ش

  نیــز نــشان ) 2002(راجــو و همکــاران نتــایج  .باشــد
   باعث افـزایش رشـد گیـاه        جاذبسوپرکه افزودن    داد

بهبـود  دلیـل    تر به  ، که بیش  هو عملکرد محصول گردید   
  تـر   شرایط فیزیکی خـاك و توانـایی نگهـداري بـیش          

نتـایج نـشان داد کـه       همچنـین    .)16( بوده اسـت  آب  
ــتفاده از مقــ  ــاوت اس ــات متف ــايادیر و ترکیب   کوده

شیمیایی، آلی و بیولوژیک سبب افزایش ارتفـاع بوتـه          
 B6تـرین ارتفـاع بوتـه در تیمـار           بیشکه   طوري شد به 

ــود کــه اخــتالف معنــی) متــر ســانتی 115( ــا  ب داري ب
ارتفاع بوتـه   ترین   کم.  نداشت B3 و   B5  ،B4تیمارهاي  

 مــشاهده شــد) متــر  ســانتی81(نیــز در تیمــار شــاهد 
   ).4جدول (

ها نـشان داد     دادهآماري  تجزیه  : تعداد گره در بوته   
کودهـاي  ترکیبات و مقادیر مختلـف      استفاده از   که  

ــک   ــی و بیولوژی ــیمیایی، آل ــال  ش ــطح احتم   در س
 بب افـزایش تعـداد گـره در بوتـه شـد      سـ  درصد   1
ترین تعـداد گـره    بدین صورت که بیش ). 2 جدول(

ترین تعداد  و کم)  عددB5 )32/17 در تیماردر بوته 
دسـت   هب)  عدد 57/13( شاهد   در تیمار گره در بوته    

و اثر متقابل هیدروژل ابرجاذب  اما   ).4جدول   (آمد
داري بر ایـن     معنیو کود، تأثیر    هیدروژل ابرجاذب   

  . صفت نداشت
 نشان داد که نتایج: ین از سطح زمگره اولین ارتفاع

آکـوازورب در سـطح     هیـدروژل ابرجـاذب     کاربرد  
داري بر ارتفاع اولین گره  اثر معنی،  درصد1مال احت

ارتفـاع  ). 3 جدول(نسبت به عدم کاربرد آن داشت       
اولین گره از سطح زمین تا حـدود زیـادي هماننـد            

ایـن  . داردثیر رطوبت خاك قرار أت ارتفاع بوته تحت  
مطابقـت   )2010( جهان و همکـاران      نتایجنتایج با   

هیدروژل فزودن  که ا ها گزارش کردند     آن. )8 (دارد
به خاك باعث بهبود شرایط فیزیکی خاك ابرجاذب 

  مـستقیم در عملکـرد گیـاه     طـور غیر   گـردد و بـه     می
 .گـردد  مـی  باعث افـزایش رشـد گیـاه         بوده و مؤثر  

   شـد کـه کـاربرد ترکیبـات مختلفـی           دیدههمچنین  
ــه ــی از کودهــا ب ــال  طــور معن   داري در ســطح احتم

 از سـطح  گـره سبب افزایش ارتفاع اولین  ،   درصد 1
 B6 و B5هـاي  در تیمارمتر    سانتی 15خاك به طول    

گـزارش  ) 2006(لیـو و همکـاران      ). 4جدول  (شد  
کمپوست از طریق افـزایش جـذب         ه ورمی کردند ک 

توانـد   ویژه نیتروژن می   عناصر غذایی توسط گیاه به    
 منجر به افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی شود

)14( .  
جهــان و همکــاران :  در بوتــهتعــداد شــاخه فرعــی

عنوان دومین   ، تعداد شاخه فرعی در بوته را به       )2010(
معیار گزینش مؤثر بر عملکرد پس از روز تـا گلـدهی    

 هر عاملی که باعث افزایش      بنابراین. )8 (مطرح کردند 
. این صفت شود بر میزان عملکرد تأثیر خواهد داشـت  

 باعـث   هیدروژل ابرجاذب پژوهش، استفاده از    در این   
 درصـد شـد   1 صـفت در سـطح احتمـال    افزایش این 
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  ترین تعـداد شـاخه فرعـی بـه تعـداد            که بیش  طوري به
هیـدروژل ابرجـاذب     همراه با پلیمر     B2 در تیمار    3/6

  . )4جدول  (دست آمد
ها نشان    تجزیه داده : محتوي روغن و پروتئین دانه    

آب و ترکیبات هیدروژل ابرجاذب داد که تیمارهاي 
  داري در سـطح احتمـال    طور معنی  دي به مختلف کو 

گـذار بـود    پـروتئین دانـه تأثیر  مقـدار  درصـد بـر   1
تـرین درصـد پـروتئین       که بیش  طوري به) 2جدول  (

). 4جـدول   (در تیمار شاهد دیده شـد       ) 6/37(دانه  
نــشان دادنـد کــه  ) 2012(پــور و همکـاران   حـسین 

 درصــد دار عملکــرد بــا همبــستگی منفــی و معنــی
مستقیم منفی از طریـق تعـداد    اثر غیرپروتئین نتیجه 

باشد که در این پژوهش نیز تأیید  روز تا گلدهی می  
  محتوي روغن دانه نیز در سطح احتمـال        . )10 (شد

تأثیر کاربرد ترکیبات مختلف کـودي     درصد تحت  1
  ترین درصـد روغـن      و بیش ) 2جدول  (قرار گرفت   

دسـت آمـد      بـه  B5 درصد در تیمـار      3/22به مقدار   
ــاذب کـــاربرد ). 4 جـــدول(   آب هیـــدروژل ابرجـ

ــف    و  ــات مختل ــاربرد ترکیب ــا ک ــل آن ب ــر متقاب   اث
داري بـر روي ایـن صـفت نداشـت      اثر معنیکودي  

  ). 2جدول (
نتایج تجزیه واریـانس نـشان داد کـه     : عملکرد دانه 
ــرد دا ــال   عملک ــطح احتم ــز در س ــه نی ــد 1ن  درص

ــت ــاي  تح ــأثیر تیماره ــاذب ت ــدروژل ابرج آب، هی
هـا قـرار گرفـت     دي و اثـر متقابـل آن      تیمارهاي کو 

ترین عملکرد در تیمار     که بیش  طوري به). 2جدول  (
B2 )50        درصد کود شیمیایی و تلقیح کود زیـستی  (

ــضور  ــاذب در ح ــدروژل ابرج ــههی ــزان  ب  4100می
 تـأثیر ن یا). 1شکل (کیلوگرم در هکتار حاصل شد    

 نیتـروژن  این موضوع است که تثبیـت        بیانگرمثبت  

 مورد نیـاز  عناصر ماکرویستی و تأمین توسط کود ز  
بـا   NPK  شـیمیایی هـاي از طریق درصـدي از کود     

هیـدروژل  افزایش کارایی مـصرف آب در حـضور         
تر مواد غـذایی توسـط        باعث جذب بیش   ابرجاذب،

سبب افزایش رشـد و عملکـرد   امر گیاه شده و این  
   .ه استگردید

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج سیواپاالن و 
ها گزارش   آن. )19 (مطابقت دارد  )2001(کاران  هم

ــه   ــد ک ــتفاده از کردن ــوبتی   اس ــاذب رط ــر ج پلیم
ــث 1آلکــوزورب ــزایش  باع ــارآیی اف ــرد و ک عملک
 .شده اسـت سویا در یک خاك شنی بر مصرف آب  

ــژاد  داوري ــاران نـ ــد )2002(و همکـ    نـــشان دادنـ
 بهبـود وضـعیت     بـا افزایش مواد آلی بـه خـاك        که  

ــه  ــلخیزي و تهوی ــاك حاص ــت و خ ــزایش فعالی اف
   شــدبیولــوژیکی ســبب افــزایش عملکــرد خواهــد 

ــزایش) 1999(الحــاربی و همکــاران  .)7( ــأثیر اف  ت
بهبـود   در   هاي پلیمـري بـه کمپوسـت        جاذب سوپر

 راعملکـرد گیـاه   و افـزایش   شرایط فیزیکی خـاك     
 جهـان و همکـاران      همچنـین، . )2 (گزارش کردنـد  

د از   درصـ  50ترکیـب    گزارش کردنـد کـه    ) 2010(
توصـیه شـده بـا کــود    ) NPK (کودهـاي شـیمیایی  

توانـد عـالوه بـر کـاهش          آزوسـپریلیوم مـی    زیستی
مصرف کود شیمیایی، تولید محصول را نیز افزایش        

  . )8 (دهد

                                                
1- Alkozorb 
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  . بر عملکرد دانههیدروژل ابرجاذبتأثیر ترکیبات مختلف کودي در حضور و عدم حضور  -1شکل 
 

Figure 1. Effect of different combinations of fertilizers in the presence or absence of Superabsorbent hydrogel 
on grain yield.  

 
کـود   B2(  ،50%(کود شـیمیایی و تلقـیح کـود زیـستی           % 50،  )B1 (کود شیمیایی  100% ،)control (گونه کود  شاهد بدون اعمال هیچ   

کمپوسـت    تـن ورمـی  6، تلقیح کود زیستی و )B4(کمپوست   تن ورمی12ایی و کود شیمی % 50،  )B3(کمپوست     تن ورمی  6شیمیایی و   
)B5(      کمپوست   تن ورمی  12، تلقیح کود زیستی و) B6(  ،6  کمپوست   تن ورمی) B7( ،12کمپوست   تن ورمی)B8(   تلقیح کـود زیـستی ،
)B9(. ا استه دار در بین میانگین دهنده عدم وجود اختالف معنی در هر ستون حروف مشابه نشان.   
  

  گیري نهایی نتیجه
دهد که استفاده یا عدم     نتایج این پژوهش نشان می    

ــدروژل ابرجــاذباســتفاده از  ــف هی  و ســطوح مختل
 رقـم   عملکـرد روي بـر  کودهاي تلفیقی استفاده شـده   

DPX   هیدروژل . استداري داشته    سویا اختالف معنی
 برابـري آب در درون خـود و    400 با جذب    ابرجاذب

هـاي وارده بـه      در زمان نیاز گیاه از تنش     رهاسازي آن   
آن جلوگیري نموده و حتی شـرایطی را بـراي جـذب      

طوري  همان. کند دیگر مواد غذایی براي گیاه فراهم می   
هیـدروژل   شد، اسـتفاده از  شاهده مپژوهشکه در این   
صــفات مورفولــوژیکی و تمــامی بــر روي ابرجــاذب 

 پـروتئین   وه در بوتـه  فنولوژیکی به استثناي تعداد گـر     
همچنـین نتـایج   . داري داشـت   تأثیر مثبت و معنی    ،دانه

بر عملکـرد و   هیدروژل ابرجاذب   دهد که اثر     نشان می 
اجزاي عملکرد شامل تعداد دانه، تعـداد غـالف، وزن           

دانـه  انه، وزن غـالف بـا دانـه، وزن هزار   غالف بدون د 
  . استبودهدار  معنیمثبت و 

م بذرهاي سـویا   که تلقیح توأ آن است  بیانگرنتایج  
گیاه نسبت به تیمارهـاي      منجر به افزایش وزن خشک    

دسـت آمـده در      ههاي ب  طوري که داده   همان. شاهد شد 
 استفاده تلفیقی از کودهاي آلی و داداین آزمایش نشان 

تواند به مراتب بهتر از کاربرد هـر یـک از     شیمیایی می 
 اسـتفاده تلفیقـی از ایـن منـابع          .باشـد ها به تنهایی     آن
 ضمن کاهش اثرات مخرب ناشی از مـصرف         ستتوان

ــد محــصوالت   ــداري در تولی ــاي شــیمیایی، پای کوده
  .کندزراعی را نیز تضمین 
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به همراه   B2 دست آمده نشان داد که تیمار      هنتایج ب 
 بر هکتـار    کیلوگرم 4100 هیدروژل ابرجاذب به مقدار   

بـه مقـدار   همین تیمار بدون کاربرد هیدروژل    و سپس   
عملکرد سویا میزان ترین  بیشگرم بر هکتار  کیلو3950

 ترتیـب بـا مقـادیر       بـه  B6و   B5 تیمارهاي .ندا داشتهرا  
در سطوح هیدروژل ابرجاذب به همراه  3813و  3850
داري با هـم   معنیتر قرار گرفتند که البته اختالف         پایین

هـاي   جنبـه نداشتند ولی با توجـه بـه در نظـر گـرفتن         
تري  کمپوست کم  رف ورمی  که مص  B5اقتصادي، تیمار   

  نیـز تیمـار شـاهد   .باشـد   دارد، بهتـر مـی     B6نسبت به   
  . از خود نشان داد را عملکردترین  کم

اثر متقابل کود و هیـدروژل ابرجـاذب بـر درصـد           
 ترین درصـد روغـن   بیشدار نبود ولی  معنیروغن دانه  

کمپوست   تن ورمی6+ تلقیح کود زیستی تیمار  به   دانه
تیمـار  تـرین درصـد روغـن بـه          کمو  )  درصد 33/22(

طـور بـا     همـین . مربـوط اسـت   )  درصد 55/17(شاهد  
داري اثر متقابـل کـود و هیـدروژل        توجه به عدم معنی   

ترین درصد پـروتئین بـه      کمابرجاذب بر پروتئین دانه،     
کمپوسـت     تـن ورمـی    6+ تیمار تلقـیح کـود زیـستی        

ترین درصد پروتئین بـه تیمـار      و بیش )  درصد 83/35(
   .مربوط است)  درصد63/37( شاهد
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Abstract1 
Background and Objectives: Iran is an arid region and crop production systems must adapt to 
this climate. Water is the main problem limiting yield improvement. In order to save soil 
moisture, some materials such as crop residue, mulch plants, waste and other synthetic materials 
like super absorbent hydrogel can be used. Super absorbent hydrogel are highly hydrophilic due 
to low cross-links in their structure and retain much water. In order to investigate the effects of 
different combinations and amounts of chemical, biological and organic manure in presence of 
water absorbent materials on some phenological, morphological and yield of soybean, a field 
study was carried out in a factorial experiment based on randomized complete block design with 
three replications.   
Materials and Methods: This investigation was carried out in 1391, in the village Alang, 
located 4 km in the east north of the town Kordkuy (Latitude 36˚ 50′ N, Longitude 54˚ 08′ E). 
The climate of the region is warm and humid and the soil texture is silty clay loam. Some 
chemical characteristics of the soil were EC=1.4 ds/m, pH=7.3, %O.M=1.1, B.D=1.5 g/cm3, 
%F.C=27.3, %N=0.11, P2O5=6.5 ppm and K+=200 ppm. In this experiment two levels of super 
absorbent polymer namely Aquazorb such as control and 50 kg/ha and 10 different combination 
and amount of chemical, vermicompost and prolific phosphorus 2 were applied. Treatments 
without applying any fertilizer (Control), 100 percent chemical fertilizers (B1), 50 percent of 
chemical fertilizers and bio- fertilizers inoculation (B2), 50 percent and 6 tons of vermicompost 
(B3), 50 percent of fertilizer and 12 tons of vermicompost (B4), inoculated with bio-fertilizer and 
6 tons of vermicompost (B5), inoculated with bio-fertilizer and 12 tons of vermicompost (B6),  
6 tons of vermicompost (B7), 12 tons of vermicompost (B8) and inoculated with bio-fertilizer 
(B9), respectively. Flowering duration, day to maturity, plant height, number of nodes per plant, 
the height of the first node, number of secondary branch, % seed oil, % seed protein and plant 
yield were measured.  
Results: The results indicate that inoculation with bio-fertilizers and 50% chemical fertilizers 
(NPK) recommended in the presence of superabsorbent polymers (B2), had the highest yield 
(4100 kg/ha) and the control treatment had the lowest performance. Similarly, in many traits of 
yield components, B5 and B6 treatments had the largest amount of data that demonstrate the 
positive impact of the integration of bio-fertilizers and vermicompost on them.  
Conclusion: The use of bio-fertilizers on soybean yield had a positive impact and increase 
performance. In this study, reduction the consumption of chemical fertilizers via replacing with 
some of organic and biological fertilizers in presence of hydrophilic polymers, was observed to 
increase soybean yield significantly.  
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