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  چکیده

ایـن  در شـرایط تـنش خـشکی         سـویا  خواص کمی و کیفـی    اذب و کود دامی بر      سوپرج بررسی تأثیر مصرف پلیمرهاي      به منظور 

در سـال    در شهرستان مرودشـت    تکرار   سه با ی کامل تصادف  يها قالب طرح بلوك   درخرد شده   بار   یک يهابه صورت کرت   آزمایش

فـاکتور فرعـی     و   Aمتر تبخیر آب از تشتک تبخیر کـالس          میلی 150 و   100،  50آبیاري پس از    عامل اصلی شامل    . گردیدانجام   1388

   پلیمـر  کیلـوگرم در هکتـار  200، مـصرف   کـود دامـی   تـن در هکتـار  40، مـصرف    مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی     شامل عدم   

 پلیمـر   درصـد 35صرف  کود دامی و م     درصد 35 پلیمر    درصد 65 کود دامی، مصرف      درصد 50 پلیمر    درصد 50، مصرف   جاذبسوپر

، وزن هـزار دانـه، عملکـرد دانـه و     بوتـه  تعـداد دانـه در   و از تعداد غالف ،با افزایش شدت تنش خشکی     . کود دامی بودند    درصد 65

، وزن بوتـه  تعداد دانه در  ودر مقابل با کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر تعداد غالف. بیولوژیک و شاخص برداشت کاسته شد 

متر میلی 50 پس از به تیمار آبیاري    )  کیلوگرم در هکتار   3/2148( حداکثر عملکرد دانه     .بیولوژیک افزوده شد  نه، عملکرد دانه و     هزار دا 

 نـسبت بـه   ین، روغـن و پـروتئ   بیولوژیـک ،جاذب باعث افزایش عملکرد دانهکاربرد توأم کود دامی و پلیمر سوپر  . تعلق داشت  تبخیر  

 اسـتفاده   35 به   65توان از تلفیق کود دامی و پلیمر سوپر جاذب به نسبت            ب حداکثر عملکرد دانه می     جهت کس  ،درمجموع. شاهد شد 
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  مقدمه

م آب و خاك اسـتفاده از      و در عل  دی جد يها از روش  یکی

 از  يری جلوگ ،رهیجاذب رطوبت به عنوان مخزن ذخ     سوپرمواد  

ــزا  ــدمان آب آبشیاتــالف و اف ــ ران ــتياری  .)10  و1(  اس

وتی توانند مقادیر متفا  جاذب می ي سوپر هاپلیمریا   هاهیدروژل

سـازي  آب در خود ذخیره نمایند و قابلیت نگهداري و ذخیره         

ــد  ــزایش دهن ــاك اف ــلی از ا .آب را در خ ــدف اص ــزودن ه ف

ـ    به خاك  پلیمرهاي سوپرجاذب  ردن ظرفیـت نگهـداري     ، باال ب

  . )11 و 10 (آب در خاك است

 درصد پروتئین   40 درصد روغن و     20دانه سویا حاوي    

ید روغن و پروتئین گیاهی     ترین منبع تول  است و به عنوان مهم    

زراعت این گیاه در ایران از نظر تـأمین    . )9(شود  محسوب می 

بخشی از روغن مورد نیاز کشور از اهمیت خاصی برخـوردار           

 کننـده محـدود مهـم عواملاز کمبود رطوبت یکی).7(است 

گزارشات دیگر محققین نشان داد  .رودمیشمار بهسویارشد 

ــه ــق ای ک ــشکی از طری ــنش خ ــک،   ت ــرات آناتومی ــاد تغیی ج

هاي مختلف  مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بر جنبه     

  . )21 (گذاردرشد سویا تأثیر می

هـاي  برنامـه در  پلیمر فراجاذب   استفاده از   نتایج تحقیقات   

ماده مـورد  که نشان داد  خشکآبیاري در مناطق خشک و نیمه   

 سـبک را    هـاي تواند میزان نگهداري رطوبت در خاك     نظر می 

هـاي سـنگین   افزایش داده و همچنین مشکل نفوذپذیري خاك 

طورکلی با بهبود شرایط فیزیکی خاك مانع را مرتفع نماید و به

جاذب کاربرد پلیمرهاي سوپر. )11 (هاي رطوبتی گردداز تنش 

موجـب افـزایش    توانـد   مـی آبی  در شرایط تنش خشکی و کم     

این اثر عمدتاً بـه     . عملکرد و برخی اجزاي عملکرد سویا شود      

دلیل جذب مقادیر قابل مالحظه آب در ساختمان سوپرجاذب         

شده در اختیار ریشه گیـاه       دادن آب جذب  و متعاقب آن قرار     

 کیلـوگرم   225 کاربرد   ،در این بین  . باشددر هنگام خشکی می   

جــاذب در هکتــار بهتــرین اثــر را روي رشــد و پلیمــر ســوپر

آبیـاري معمـول و یـا       (اري  عملکرد سویا در تمامی شرایط آبی     

  ).13(از خود نشان داده است ) اعمال تنش خشکی

با باال بردن ظرفیت نگهـداري آب       جاذب  پلیمرهاي سوپر 

 نیـز افـزایش     بنـدي و سـاختمان خـاك و       در خاك، بهبود دانه   

هـا و کـاهش وزن مخـصوص ظـاهري       قابلیت ثبات خاکدانـه   

وصاً خـص خاك شرایط بهتري را براي رشد و نمو گیاه زراعی           

 .)20 و   16،  10،  2 (کننـد در شرایط تنش خشکی فـراهم مـی       

اي گیـاه مـورد     کودهاي دامی نه تنها به علت احتیاجات تغذیه       

 بلکه به منظور بهبود ساختمان فیزیکـی        ،گیرنداستفاده قرار می  

خاك از نظر حفظ رطوبـت در هنگـام خشکـسالی و کمبـود              

چنـدین  آب را    مـواد آلـی قادرنـد     . شوندبارندگی استفاده می  

اگر هـر    ).6(برابر ذرات معدنی خاك در خود نگهداري کنند         

 تن کود دامی به خاك اضافه شـود، پـس از گذشـت              10ساله  

چند سال خاك داراي رنگ تیره و ساختمانی مناسب خواهـد           

اي در تنفس ریشه و رشد و       العادهساختمان خاك اثر فوق   . شد

ـ     ).14(نمو گیـاه دارد      هـاي  ارگیري روشکـ ه در مجمـوع بـا ب

  پیشرفته از طریق حفـظ و ذخیـره رطوبـت در خـاك، بهبـود              

تـوان  پذیري آب در خاك و افزایش بازده مصرف آب می         نفوذ

 .اشـت بردوري از منابع محـدود آب   گامی مؤثر در جهت بهره    

مصرف کناردردامیکودهايجملهآلی ازاز کودهاي استفاده

 توانند ضمنمی کهتندهایی هسگزینهپلیمرهاي سوپرجاذب از

و بهبود عملکرد گیاهان زراعیدرشدت تنش خشکی، هشکا

منظور ارزیابی  تحقیق به این .باشند آنها مؤثردر تولیدپایداري

عملکـرد  کود دامی برجاذب و پلیمر سوپرخشکی، تنشتأثیر

  . انجام گرفتسویاکمی و کیفی 

  

  مواد و روشها

 درخـرد شـده   بـار   یک يهابه صورت کرتتحقیقاین

در شهرستان    تکرار سه با ی کامل تصادف  يهاقالب طرح بلوك  

. انجـام گردیـد    1388در سال   واقع در استان فارس     مرودشت  

هاي آبیاري در سه سطح به عنوان فـاکتور         تیمارها شامل رژیم  

متـر تبخیـر     میلـی  150 و   100،  50اصلی شامل آبیاري پس از      

هـاي مختلـف     نسبت  و مصرف  Aآب از تشتک تبخیر کالس      

پلیمر سوپرجاذب و کود دامی در شش سطح به عنوان فاکتور           

فرعی شامل عدم مـصرف پلیمـر سـوپرجاذب و کـود دامـی،              

 کیلـوگرم در   200 ، مصرف  کود دامی  تن در هکتار   40 مصرف

ــار ــاذب هکت ــوپر ج ــر س ــصرف  پلیم ــد50، م ــر درص    پلیم

 پلیمـر    درصد 65 کود دامی، مصرف      درصد 50جاذب و   سوپر

 پلیمر   درصد 35 کود دامی و مصرف       درصد 35جاذب و   وپرس

هـر کـرت آزمایـشی      .  کود دامی بود    درصد 65جاذب و   سوپر

هـا   متر که فاصله ردیفپنج ردیف کاشت به طول   شششامل  

. متر بودند سانتیپنجها روي ردیف متر و فاصله بوته سانتی60
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  و بـین   دوهاي اصـلی،    براي جلوگیري از نشت آب بین کرت      

تیمارهاي پلیمر  .  متر فاصله وجود داشت    یکهاي فرعی   کرت

ــوپر ــات  س ــروع عملی ــل از ش ــز قب ــی نی ــود دام ــاذب و ک   ج

در این آزمایش از    . دهاي مربوطه اضافه شدن   کاري به کرت  بذر

جـاذب از    کود گاوي کامالً پوسیده و پلیمر سوپر       ،رقم ویلیامز 

-نوع سوپر آب آ   
1

تحـت  ( محصول شرکت رهاب رزیـن       200

. اسـتفاده شـد   ) یسانس پژوهشگاه پلیمر و پتروشـیمی ایـران       ل

ظهور سومینتاتیمارهاتمامیوسیفونی اجراروشبه آبیاري

ایـن ازبعـد .شدندیکسان آبیاريطوراي بهسه برگچهبرگ

  .شدندآبیاري اعمال مرحله تیمارهاي

تعداد ، بوتهتعداد غالف در فات مورد مطالعه شامل ص

، وزن هزار دانه، عملکرد بوتهتعداد دانه در ، دانه در غالف

، درصد پروتئین و  شاخص برداشت،دانه، عملکرد بیولوژیک

جهت .  بودروغن دانه و عملکرد پروتئین و روغن سویا

اي گیري صفات مورد مطالعه پس از حذف اثرات حاشیهاندازه

عملکرد . از هر کرت انتخاب شد بوته 10به طور تصادفی 

  6/3د بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح دانه، عملکر

  تجزیه واریانس. مربع از وسط هر کرت تعیین گردیدمتر

ها به روش  و مقایسه میانگینSASافزار آماري ها با نرمداده

  . انجام شدپنج درصددانکن در سطح احتمال 

  

  نتایج و بحث

  تعداد غالف در بوته 

هش یافت با افزایش تنش خشکی تعداد غالف در بوته کا      

در بین تیمارهاي آبیاري بیشترین تعداد غالف در        ). 1جدول  (

مربوط بـه تیمـار آبیـاري کامـل و کمتـرین آن             ) 73/22(بوته  

متعلق به تیمار تنش شدید خشکی بود که با یکدیگر ) 38/17(

اي از محققین تعداد غالف در      عده. داري داشتند اختالف معنی 

یا نسبت به تنش خشکی ترین جزء عملکرد سوبوته را حساس

هـاي  تنش خشکی باعث توسـعه کمتـر انـدام        . اندمعرفی کرده 

رویشی و فتوسنتزکننده شده و با ادامه رشـد، مـدت گلـدهی             

 و  8(یابـد   ها افزایش می  ها و سقط غالف   کاهش و ریزش گل   

  بنـدي داراي  غـالف  وقوع تنش خشکی در اوایـل دوران      ). 21

  

  

                                               
1 - Superab A200

 ف و دانـه در گیـاه اسـت    داد غـال ثیر بر کاهش تعـ    أبیشترین ت 

توان به اثر تنش خشکی بـر تقـسیم    از دالیل این امر می .)21(

  ).9(هاي تخمک اشاره کرد سلول

کاربرد توأم پلیمر سوپرجاذب و کود دامی باعث افـزایش          

تعداد غالف در بوته نسبت به کاربرد خالص و یا عدم مصرف 

ـ       طوريآنها شد، به   ) 25/22(ه  که بیشترین تعداد غـالف در بوت

 درصد کود دامـی     65 درصد پلیمر سوپرجاذب و      35در تیمار   

، مصرف کامـل    )53/17(مشاهده گردید که با تیمارهاي شاهد       

جــاذب ســوپر و مــصرف کامــل پلیمــر) 04/19(کــود دامــی 

کــه بــا ســایر داري داشــت، درحـالی اخـتالف معنــی ) 42/19(

شات طبق گزار). 1جدول (داري نداشت تیمارها اختالف معنی

  .)4(شودمی کود دامی باعث افزایش تعداد غالف در بوته

  تعداد دانه در بوته 

با افزایش شدت تنش خشکی تعداد دانه در بوته به شدت 

مقایــسه تعــداد دانــه در بوتــه در ). 1جــدول (کــاهش یافــت 

 که بیشترین تعداد    حاکی از آن است   تیمارهاي مختلف آبیاري    

ر آبیاري کامل و کمتـرین تعـداد   در تیما) 51/61(دانه در بوته  

آید کـه   میدست  ه  در تیمار تنش شدید خشکی ب     ) 62/49(آن  

  .شودمی درصدي آنها 33/19 باعث اختالف این امر

گیري از کلیه شـرایط     در شرایط آبیاري کامل، گیاه با بهره      

هاي رویشی و تولید مناسب مواد      محیطی و توسعه کافی اندام    

 و درنتیجـه    نمایدمی غالف را تولید     فتوسنتزي، بیشترین تعداد  

 امـا بـا   ،شـود مـی بیشترین تعداد دانه نیز در این سطح حاصل       

وقوع تنش خشکی و کاهش تولید و ذخیره مـواد فتوسـنتزي             

  .یابدمیتعداد غالف و درنتیجه تعداد دانه در گیاه کاهش 

کاربرد توأم پلیمر سوپرجاذب و کود دامی موجب افزایش 

وته در مقایسه بـا مـصرف خـالص و یـا عـدم             تعداد دانه در ب   

بیشترین تعـداد دانـه در      ). 1جدول  (شد  ) شاهد(مصرف آنها   

 65 درصـد پلیمـر سـوپرجاذب و         35در تیمار   ) 33/61(بوته  

عدم (در تیمار شاهد    ) 87/46(درصد کود دامی و کمترین آن       

مـشاهده شـد کـه      ) مصرف پلیمر سـوپرجاذب و کـود دامـی        

تـوان  مـی . سبت به یکدیگر داشـتند     درصدي ن  58/23اختالف  

زیادتر بودن تعداد دانه در بوته، در اثر افـزایش مقـدار پلیمـر              

  سوپرجاذب و کود دامی را، به افزایش تعداد غـالف در بوتـه            
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 رسد، پلیمـر سـوپرجاذب و کـود دامـی         به نظر می  . نسبت داد 

زیکی و شیمیایی خاك و افـزایش       توانستند با بهبود خواص فی    

صر غذایی قابل دسترس، ظرفیت منبع را براي تولیـد  میزان عنا 

   .ها شوندها افزایش داده و باعث کاهش سقط غالفاسمیالت

  

  سویاخواص کمی و کیفی ايبر آبیاري و مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی اثرات  مقایسه میانگین- 1جدول 
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  آبیاري

   ،جاذبپلیمر سوپر

   دامیکود

  تعداد غالف

در بوته
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  عملکرد بیولوژیک
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  .باشد درصد می5اي دانکن در سطح دار بر اساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی -  

  

  دانه  وزن هزار

دانـه کـاهش یافـت     با افزایش تـنش خـشکی وزن هـزار       

وزن هزار دانه در تیمارهاي آبیـاري کامـل، تـنش       ). 1جدول  (

 و  29/153،  68/166مالیم و تنش شدید خـشکی بـه ترتیـب           

 31/17 و   03/8 گرم بود که به ترتیب باعث اخـتالف          83/137

اي تنش مالیـم و تـنش       درصدي تیمار آبیاري کامل با تیماره     

این یافته تأییـدي بـر یافتـه پژوهـشگرانی          . شدید خشکی شد  

اند تنش خشکی باعث کـاهش وزن هـزار         است که نشان داده   

  ).13 و 4، 3(شود دانه می

وپرجاذب و کود دامی باعـث افـزایش        استفاده از پلیمر س   

در . )1جدول ( گردیدوزن هزار دانه در مقایسه با تیمار شاهد         

بین تیمارهاي مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بیشترین         

مربوط به مصرف کامـل پلیمـر       )  گرم 69/168(وزن هزار دانه    

 پلیمر سوپرجاذب و    ي درصد 65سوپرجاذب بود و با مصرف      

داري اخـتالف معنـی   )  گـرم  32/164(مـی    کود دا  ي درصد 35

داري نـشان  که با سایر تیمارها اختالف معنـی      نداشت، درحالی 

 71/133(کمترین وزن هزار دانـه نیـز در تیمـار شـاهد         . دادند

افزایش وزن هزار دانـه در سـویا تحـت    . مشاهده گردید ) گرم

 شده استثیر مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی گزارش أت

زن هزار دانه در سویا تابع توانایی گیاه در تـأمین           و. )13 و   4(

ها و همچنین شرایط محیطی از قبیـل        مواد پرورده براي مخزن   

ها شدن دانه  فراهم بودن رطوبت و عناصر غذایی در هنگام پر        

خـشکی، عناصـر غـذایی،      (در صورت فقدان تـنش      . باشدمی

، هرچه تعداد مخـازن کمتـر باشـد   ) غیرهدماهاي خیلی زیاد و   

  یابـد و   موجـود، افـزایش مـی      سهم هر مخزن از مواد پـرورده      

تر شده و وزن هـزار دانـه نیـز افـزایش        ها درشت درنتیجه دانه 

  ).21(یابد می

  عملکرد دانه

با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد دانه به طور بسیار          

عملکرد دانه در تیمارهاي ). 3جدول (داري کاهش یافت  معنی

یم و تـنش شـدید خـشکی بـه ترتیـب      آبیاري کامل، تنش مال 

 کیلوگرم در هکتـار بـود کـه بـه     1/1782 و  7/1969،  3/2148

 درصدي تیمـار آبیـاري      05/17 و   31/8ترتیب باعث اختالف    
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شکیتحت تنش خ جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویاهاي مختلف پلیمر سوپراثر نسبت: و همکارانی یروستا

 کامل با تیمارهاي تـنش مالیـم و تـنش شـدید خـشکی شـد           

  ).1 جدول(

کاهش عملکرد در اثر تـنش خـشکی، بـه علـت            احتماالً  

طبق  . وزن هزار دانه بوده است     کاهش تعداد غالف در بوته و     

داري  تـنش خـشکی بـه طـور معنـی          ، دیگر تحقیقات  گزارش

 ،بـه طـورکلی   . )12 (دهـد مـی عملکرد دانه سـویا را کـاهش        

در . هاي غالف رابطه مستقیمی با عملکرد دانـه دارنـد         ویژگی

ثیر تراکم گیـاهی در واحـد       أواقع میزان محصول سویا تحت ت     

  صـلی روي هـر بوتـه، تعـداد        ا هـاي سـاقه   سطح، تعداد گـره   

شدن دانه و اندازه     بندي، پر بندي، دانه ها، گلدهی، غالف  شاخه

در اثر تنش خشکی، عالوه بر کـاهش دوره         ). 8(باشد  دانه می 

یابـد  ها نیز افزایش می   ها، میزان سقط غالف   شدن دانه  ثر پر ؤم

کاهش سرعت سوخت و ساز کربن، کاهش میزان ). 19 و  17(

ي و کـاهش جـذب آب در اثـر کـاهش رشـد              اهدایت روزنه 

 از عوامل دخیل در کـاهش عملکـرد در شـرایط تـنش              ،ریشه

کاهش نقل و انتقـال مـاده خـشک در     . )19 (باشندمیخشکی  

طول دوره تنش خشکی ناشی از کاهش توانایی مبدأ در تولید           

ماده خشک و کاهش قدرت مخزن در تجمع محصول در اثـر            

در واقع محدودیت منبـع و      . دباشافزایش محدودیت رشد، می   

بنـدي در شـرایط     محدودیت مخزن باعث کـاهش غـالف      نیز  

  ).21(شود خشکی می

کاربرد توأم پلیمر سوپرجاذب و کود دامی باعث افـزایش          

در بـین تیمارهـاي مـصرف       ). 1جـدول   (عملکرد دانه گردید    

 7/2120(پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بیشترین عملکرد دانه         

جـاذب و   سـوپر   درصد پلیمر  35به تیمار   ) تارکیلوگرم در هک  

 درصـد   50 درصد کود دامی تعلق داشت که با تیمارهـاي           65

 کیلـوگرم   1/2092( درصد کود دامـی      50جاذب و   پلیمر سوپر 

 درصـد کـود     35جاذب و    درصد پلیمر سوپر   65و  ) در هکتار 

ــی  ــار 8/2043(دام ــوگرم در هکت ــی )  کیل ــتالف معن داري اخ

. داري داشت معنی با سایر تیمارها اختالف   که   درحالی ،نداشت

ــه از تیمــار شــاهد   ــرین عملکــرد دان  3/1770(درضــمن کمت

 5/16دسـت آمـد کـه داراي اخـتالف          ه  ب) کیلوگرم در هکتار  

 درصـد   65جـاذب و     درصد پلیمر سـوپر    35درصدي با تیمار    

  بـودن  فـراهم . بـود )  کیلـوگرم در هکتـار     7/2120(کود دامی   

از  ،میزان رطوبت قابل دسترس خاك     عناصر غذایی و افزایش   

باعث افزایش  ،  دانهو وزن     غالف در بوته    افزایش تعداد  طریق

ایر محققین نشان داده     نتایج تحقیقات س   .شودمیعملکرد دانه   

 باعـث افـزایش   و پلیمر سـوپرجاذب،  کود دامی  مصرفاست  

  .)13  و4 (دار عملکرد دانه شده استمعنی

  عملکرد بیولوژیک 

 شدت تنش خشکی از میزان عملکرد بیولوژیک  با افزایش 

 2/4612(که بیشترین عملکـرد بیولوژیـک   طوري به،کاسته شد 

ــار ــرین آن ) کیلــوگرم در هکت ــل و کمت ــاري کام از تیمــار آبی

ـ      )  کیلوگرم در هکتار   7/4059( ه از تیمار تنش شدید خشکی ب

 درصـدي بودنـد     12دست آمد که با یکدیگر داراي اخـتالف         

نـشان داد تـنش     نتایج دیگـر تحقیقـات      چنین  هم). 1جدول  (

  ).4 و 3(دهد خشکی عملکرد بیولوژیک سویا را کاهش می

کاربرد توأم پلیمر سوپرجاذب و کود دامی سبب افـزایش          

عملکرد بیولوژیک نسبت به کاربرد خالص و یا عدم مـصرف           

 در بین تیمارهاي مصرف پلیمر سـوپرجاذب        .شد) شاهد(آنها  

 کیلوگرم در   1/4613(و کود دامی بیشترین عملکرد بیولوژیک       

 درصد کود 65جاذب و  درصد پلیمر سوپر35به تیمار ) هکتار

جاذب  درصد پلیمر سوپر65دامی تعلق داشت که با تیمارهاي 

 50و  )  کیلـوگرم در هکتـار     3/4541( درصد کود دامـی      35و  

 6/4512( درصـد کـود دامـی     50جـاذب و    یمر سوپر درصد پل 

که بـا    درحالی ،داري نداشت اختالف معنی ) کیلوگرم در هکتار  

عملکـرد  کمترین  . داري بود سایر تیمارها داراي اختالف معنی    

نیـز در تیمـار شـاهد       )  کیلوگرم در هکتار   8/4064(بیولوژیک  

 35 درصـدي بـا تیمـار       89/11مشاهده شد که داراي اختالف      

 1/4613( درصـد کـود دامـی     65جـاذب و    صد پلیمر سوپر  در

تحقیقات مختلـف نـشان     ). 1جدول  (بود  ) کیلوگرم در هکتار  

جاذب و کـود دامـی باعـث        سوپر داده است که مصرف پلیمر    

  ).13و  4(گردد افزایش عملکرد بیولوژیک می

  شاخص برداشت

با افزایش شدت تنش خشکی، شاخص برداشـت کـاهش    

اخص برداشت در تیمارهاي آبیاري کامل، ش). 2جدول (یافت 

 و 79/44، 55/46تنش مالیم و تنش شدید خشکی به ترتیـب    

 67/5 و   78/3 درصد بود که به ترتیب باعث اخـتالف          91/43

درصدي تیمار آبیاري کامل با تیمارهاي تنش مالیـم و تـنش             

شاخص برداشت نـشانگر کـسري از مـاده     .شدید خشکی شد 

یابد و در مدیریت ها اختصاص مینهخشک گیاه است که به دا

شـود تـا    اي تالش مـی   نژادي گیاهان زراعی دانه   و همچنین به  
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1391، بهار 1، شماره 14، دوره زراعی کشاورزيمجله به

مرحلـه  . شاخص برداشت به حداکثر ممکن افزایش داده شود       

ثر بـر   ؤنش و شدت تنش از عوامل م      نمو گیاه در زمان وقوع ت     

که وقوع تنش در مرحلـه      طوريه ب ،باشندشاخص برداشت می  

  بندي باعـث کـاهش شـاخص برداشـت        نهتشکیل غالف و دا   

 ولی وقوع آن در مراحل ابتدایی نمو زایشی اخـتالف           ،شودمی

برخی از محققین ). 3(دهد داري بر این ویژگی نشان نمیمعنی

ـ        که زمان  اعالم کردند  ثیري در شـاخص    أهـاي وقـوع تـنش ت

اند که  این گروه از محققین بر این عقیده      . )21 (برداشت ندارد 

ـ           فرآیندهاي   ثیر أرویشی و زایشی گیاه به یـک انـدازه تحـت ت

 شـاخص برداشـت در      ،گیرند و به همـین دلیـل      تنش قرار می  

هاي مختلف رطوبتی از ثبات زیادي برخوردار اسـت         وضعیت

و حساسیت بیومس کل گیـاه و عملکـرد دانـه در مقایـسه بـا        

  ).21(شاخص برداشت به تنش خشکی بیشتر است 

 انـد کـه شـاخص برداشـت       هتعدادي از محققین نشان داد    

کند، سویا در ارقام مختلف و شرایط محیطی متفاوت تغییر می         

افـشانی و تـشکیل دانـه شـرایط         که اگر در زمان گرده    طوريبه

بنـدي بـه خـوبی صـورت        محیطی نامناسب باشد، لقاح و دانه     

یابد که به دنبال آن     نگرفته و عملکرد دانه به شدت کاهش می       

برخـی  نتایج  ). 12( خواهد یافت    شاخص برداشت نیز کاهش   

ن داد که شاخص برداشت یـک رقـم معـین، در            تحقیقات نشا 

مدیریت نوین گیاهان زراعی صفت ثابتی اسـت کـه حتـی در          

  و 8(گـردد   هاي مختلف دچار تغییـر انـدکی مـی        شرایط تنش 

نشان داد که شاخص برداشت عمالً تحقیقات دیگر نتایج ). 13

تـنش خـشکی باعـث کـاهش        طورکـه   ثابت است، زیرا همان   

یابد، مگـر  شود وزن خشک کل نیز کاهش می      عملکرد دانه می  

اینکه تنش شدید خشکی باعث کاهش عملکرد دانه به میـزان           

  .)4 (زیاد شود که درنتیجه شاخص برداشت کاهش پیدا کند

  

 ی و کیفی سویاخواص کمبر  آبیاري و مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی اثرات  مقایسه میانگین- 2جدول 
*

  

  

  آبیاري

  ،جاذبپلیمر سوپر

   دامیکود

شاخص برداشت 

)درصد(

  پروتئین دانه 

)درصد(

  عملکرد پروتئین 

)کیلوگرم در هکتار(

  روغن دانه 

)درصد(

  عملکرد روغن

)کیلوگرم در هکتار (

50    
a

 55/46  
c

 05/34  
a
 36/733  

a
 00/23  

a
 07/494  

100    
b
 79/44  

b
 38/36  

b
 57/719  

b
 98/21  

b
 15/433  

150    
b
 91/43  

a
 14/38  

c
 14/680  

c
 24/21  

c
 56/378  

  0-0  
b
 53/43  

e
 92/30  

d
 27/545  

a
 99/21  

c
 37/390  

  0-100  
ab

 67/44  
a

 98/40  
b
 19/751  

a
 03/22  

c
 64/404  

  100 -0  
ab

 03/45  
d

 81/33  
c

 43/652  
a

 17/22  
b

 92/430  

  50-50  
a

 33/46  
bc
 20/37  

ab
 51/775  

a
 09/22  

a
 22/463  

  65-35  
ab

 98/44  
c

 65/35  
b
 10/727  

a
 12/22  

ab
 31/453  

  35-65  
ab

 97/45  
b

 59/38  
a
 63/814  

a
 05/22  

a
 08/469  

*

  .باشد درصد می5اي دانکن در سطح دار بر اساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی -  

  

  درصد پروتئین دانه

ها نشان داد که بـا افـزایش شـدت تـنش            مقایسه میانگین 

جـدول  (خشکی درصد پروتئین دانه به شدت افزایش یافـت          

درصد پروتئین دانه در تیمارهاي آبیاري کامل، تنش مالیم        ). 2

 14/38 و 38/36، 05/34و تـنش شـدید خـشکی بـه ترتیــب     

 درصدي تنش شدید خشکی     12درصد بود که باعث اختالف      
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شکیتحت تنش خ جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویاهاي مختلف پلیمر سوپراثر نسبت: و همکارانی یروستا

بـا  طبق نتایج تحقیقات انجام شـده،       .با تیمار آبیاري کامل شد    

افزایش میزان تنش رطوبتی، درصد پروتئین دانه سویا افزایش         

یابد، همچنین افزایش درصد پروتئین دانه در جهت کمـک          می

به تنظیم و تعادل اسمزي سلول در شرایط تنش رطوبتی روي           

استفاده از پلیمر سوپرجاذب و کود دامـی باعـث           .)4 (دهدمی

د پروتئین دانه در مقایسه با تیمار شـاهد گردیـد           افزایش درص 

در بین تیمارهاي مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود ). 2جدول (

در تیمـار   )  درصـد  41(دامی بیـشترین درصـد پـروتئین دانـه          

 31(مصرف کامل کود دامی و کمترین درصـد پـروتئین دانـه             

 کـه باعـث اخـتالف       در تیمار شاهد مـشاهده گردیـد      ) رصدد

تعـدادي  .  این دو تیمار نسبت به یکدیگر شد        درصدي 54/32

اند که درصد پروتئین دانه تحـت تـأثیر       از محققین عنوان کرده   

 و  4(یابـد   مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی افزایش مـی        

13.(  

  عملکرد پروتئین

با افزایش شدت تنش خشکی عملکـرد پـروتئین کـاهش           

ري کامل،  عملکرد پروتئین در تیمارهاي آبیا    . )2جدول  (یافت  

 57/719،  36/733تنش مالیم و تنش شدید خشکی به ترتیب         

 هـشت  کیلوگرم در هکتار بود که باعـث اخـتالف           14/680و  

  . درصدي تنش شدید خشکی با تیمار آبیاري کامل شد

با افزایش میزان تنش خـشکی، عملکـرد پـروتئین سـویا            

کاربرد پلیمـر سـوپرجاذب و کـود دامـی          . )8 (یابدکاهش می 

  افزایش عملکرد پروتئین نسبت بـه تیمـار شـاهد شـد،           باعث  

 کیلـوگرم در    63/814(که بیشترین عملکـرد پـروتئین       طوريبه

 درصـد   65 درصد پلیمـر سـوپرجاذب و        35در تیمار   ) هکتار

 545/ 27(کود دامی و کمترین عملکرد پروتئین در تیمار شاهد 

 49مـشاهده گردیـد کـه باعـث اخـتالف           ) کیلوگرم در هکتار  

  . این دو تیمار نسبت به یکدیگر شددرصدي

  درصد روغن دانه

با افزایش شدت تنش خشکی درصد روغن دانه به شدت        

شـده  گـزارش  نیز نتایج مشابهی در این مورد که  کاهش یافت   

درصـد روغـن دانـه در تیمارهـاي     . )8 و   4( )2جدول  ( است

، 23آبیاري کامل، تنش مالیم و تنش شدید خشکی به ترتیب           

 درصـدي تیمـار     29/8صد بود که باعث اختالف       در 21 و   22

احتماالً تنش خـشکی    . آبیاري کامل با تنش شدید خشکی شد      

ها و تبدیل در سویا با کاهش ظرفیت دانه در جذب اسیمیالت        

آنها به روغن، باعث تأثیر منفی بر درصـد روغـن دانـه شـده               

  . است

استفاده از پلیمر سوپرجاذب و کود دامی نتوانـست تـأثیر           

داري بر درصد روغن دانـه در مقایـسه بـا تیمـار شـاهد               یمعن

 و  4(باشـد   مـشابه مـی    تحقیقاتدیگر  نتایج   که با    داشته باشد 

13.(  

  عملکرد روغن

ضرب عملکرد دانه در صفت عملکرد روغن که حاصل

 در مورد گیاهان روغنی از اجزاي مهم ،درصد روغن دانه است

نش خشکی، به  با افزایش شدت ت وباشدکیفیت عملکرد می

که بیشترین عملکرد روغن طوريبه ،شدت کاهش یافت

از تیمار آبیاري کامل و کمترین )  کیلوگرم در هکتار07/494(

از تیمار تنش شدید خشکی )  کیلوگرم در هکتار56/378(آن 

 ي درصد51/30دست آمد که با یکدیگر داراي اختالف ه ب

ملکرد  در مجموع، تنش باعث کاهش ع.)2جدول ( بودند

کاهش زیاد عملکرد روغن به علت تأثیر تنش در . روغن شد

ها براي تجمع روغن و کاهش درصد کاهش ظرفیت دانه

پژوهشگران . ها، همچنین کاهش عملکرد دانه استروغن دانه

اند تنش خشکی عملکرد روغن سویا را دیگر نیز نشان داده

  ). 8(دهد کاهش می

ود دامی سبب افزایش کاربرد توأم پلیمر سوپرجاذب و ک

عملکرد روغن نسبت به کاربرد خالص و یا عدم مصرف آنها 

در بین تیمارهاي مصرف پلیمر سوپرجاذب و . شد) شاهد(

 کیلوگرم در 08/469(کود دامی بیشترین عملکرد روغن 

 درصد کود 65جاذب و  درصد پلیمر سوپر35به تیمار ) هکتار

جاذب پلیمر سوپر صد در50دامی تعلق داشت که با تیمارهاي 

 65و )  کیلوگرم در هکتار22/463( درصد کود دامی 50و 

 31/453( درصد کود دامی 35جاذب و درصد پلیمر سوپر

که با  درحالی،داري نداشتاختالف معنی) کیلوگرم در هکتار

کمترین عملکرد . داري بودسایر تیمارها داراي اختالف معنی

نیز در تیمار شاهد )  کیلوگرم در هکتار37/390(روغن 

 35 درصدي با تیمار 16/20مشاهده شد که داراي اختالف 

 08/469( درصد کود دامی 65جاذب و درصد پلیمر سوپر

  ).2جدول (بود ) کیلوگرم در هکتار
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Effect of different super absorbent polymer and animal manure ratios on the 

quantitative and qualitative characteristics of soybean under drought stress  
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Abstract

To investigate effects of different super absorbent polymer and animal manure ratios on the 

quantitative and qualitative characteristics of soybean under drought stress, a split plots experiment 

was conducted based on randomized complete block design with three replications in Marvdasht, 

Iran in 2009. Main factor included of irrigation with 50, 100 and 150 mm evaporation from pan 

class A and sub factor included of  control, 40 t.ha-1 animal manure, 200 kg.ha-1 super absorbent 

polymer, 50 percent super absorbent polymer + 50 percent animal manure, 65 percent super 

absorbent polymer + 35 percent animal manure and 35 percent super absorbent polymer + 65

percent animal manure. The results showed that, number of pod and grain per plant, 1000 grain 

weight, grain yield, biological yield, protein yield and oil yield were decreased by drought stress 

occurrence and were increased with super absorbent polymer and animal manure application. The 

highest yield (2148.3 kg.ha-1) was obtained in control treatment. Results showed that the

combinations of super absorbent polymer and animal manure significantly increased grain, 

biological, oil and protein yield compared with control. Finally, combination of 35 percent super 

absorbent polymer and 65 percent animal manure was the best treatment in this experiment.
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1 - M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj - Iran

2 - Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj – Iran (Corresponding Author *)

3 - Former M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol - Iran

4 - Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj - Iran


