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  هچکید

آزمایشی به صورت فاکتوریل در سویا رقم ویلیامز، وري بر شاخص بهرههاي رشد ارگانیک و زمان برداشت محرك تأثیربه منظور بررسی 
 محلول ،اول فاکتور. شداجرا   )رشت(در مؤسسه تحقیقات برنج کشور  91- 92تکرار در سال  3تیمار و  24هاي کامل تصادفی با قالب بلوك

، )در هزار 2به نسبت (آمینول فورته  )3(، )در هزار 5/0به نسبت (کادوستیم  )2(، )در هزار 2به نسبت (نانوکالت آهن  )1(مل پاشی مواد شا
تن در هکتار با 10به میزان (کمپوست زباله شهري  )5(، )در آب اضافه شد 1/0تن در هکتار با نسبت 10گاوي، به میزان (کود حیوانی  )4(

در هزار از منبع  5به نسبت (تروژن خالص یی نیایمیکود ش )7(و ) لیتر در متر مربع 20(آب مغناطیسی  )6(، )فه شددر آب اضا 1/0نسبت 
- 2 داشتند رطوبت ،درصد20-25در ساقه اصلی هاي غالف دانههنگامی که  -1شاملبه همراه یک تیمار شاهد و سه زمان برداشت ) اوره
نشان داد که  نتایج .شدند نظورم، درصد 10-12 باهاي غالف در ساقه اصلی دانه-3درصد رطوبت  14-15 با ساقه اصلی در هاي غالفدانه

 )درصد 15/78و  2/80، 05/81(وري باالترین شاخص بهره ،در زمان برداشت دوم آب مغناطیسیکمپوست و پاشی نانو کالت آهن، محلول
در ) کیلوگرم در هکتار 1503(و عملکرد پروتئین ) کیلوگرم در هکتار 1014 و 4062 به ترتیب(بیشترین عملکرد دانه و روغن  .را داشتند

نانوکالت آهن و  پاشی رسد که محلول براساس نتایج این آزمایش به نظر می .بدست آمدپاشی نانو کالت آهن در زمان برداشت دوم محلول
  .شود می محیطیهاي زیستاثرات مخرب آلودگی جلوگیري ازو افزایش محصول باعث دوم در زمان برداشت ک یمواد محرك ارگان

 
  اسوی ،وريشاخص بهرهاسیدهاي آمینه،  :هاي کلیديواژه

 
  مقدمه

- ترین محصول از نظر تولید روغن و پروتئین در سراسر جهان محسوب می سویا یا لوبیاي روغنی گیاهی است از تیره فاباسه که یکی از مهم
همچنین پروتئین سویا در تغذیه انسان و دام کاربرد زیادي دارد و . ها دارداز نظر مواد معدنی و ویتامیندانه سویا ارزش غذایی باالیی . شود

اي با هدف یافتن راهکارهاي مناسب براي هاي گستردههاي اخیر تالشطی سال ).12(آمینه ضروري به ویژه لیزین است  سرشار از اسیدهاي
ها، استفاده از ترکیباتی است که حاوي از جمله این تکنیک. ها آغاز شده استذف آالیندبهبود کیفیت خاك، محصوالت کشاورزي و ح

نقش اسیدهاي آمینه به عنوان پیش  ).10( باشنداسیدهاي آمینه آزاد، الیگوپپتیدهاي فعال زیستی، مواد آلی و عناصر معدنی اصلی می
که تمام عملکرد گیاه اعم از ساختاري، آنزیمی، متابولیکی و انتقال را بر  ها و پپتیدها استهاي حیات، شرکت در ساختمان پروتئینسازه

ط یها در کنار حفظ محت آنیفیک دات ویزان تولیش میی متضمن افزایع غذایورود فناوري نانو به صنعت کشاورزي و صنا. )7( عهده دارند
اهان یش عملکرد گیها و افزاماريیش مقاومت به بیجب افزامصرف نانومواد موگزارش شده است که  .باشدن مییزم ست و منابع کرهیز
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شیمیایی با تیمارهاي فیزیکی، میزان  يهاجایگزینی کودها و مکملو همچنین تحریک گیاه با استفاده از میدان مغناطیسی  .)8( دیگرد
اثر مصرف کودهاي دامی و کمپوست  .)5( سموم را در مواد خام گیاهی کاهش داده و باعث افزایش سالمت غذا و محیط زیست شده است

ها کنندگی آنکیا اثرات تحریها و کروبی آنیچه به صورت عصاره و چه به شکل جامد بر کنترل امراض ممکن است ناشی از اثرات ضد م
ی به حداکثر عملکرد کی دیگر از فاکتورهاي مؤثر جهت دستیابی ).11( زا باشدماريیاه در برابر عوامل نامساعد و بیجاد مقاومت گیروي ا

ها و مدیریت مناسبی جهت استفاده از نهادهتوان در واقع با آگاهی از زمان برداشت مناسب می .باشدنه میین زمان برداشت بهییسویا تع
ورزي در هاي کشابا درك نهاده). 3(ي الزم را در خصوص اجتناب گیاه در برخورد با شرایط نامساعد محیطی اتخاذ نمود اهریزيبرنامه

اي در گیاهان روغنی ضروري به نظر هاي آلی و ترکیبات اسید آمینههاي جدید تولید، شناخت محركتوسعه پایدار و لزوم ورود به عرصه
  . رسدمی
 

 هامواد وروش
ي رقم ویلیامز، وري سویاو زمان برداشت بر شاخص بهره و آب مغناطیسی هاي رشد ارگانیکمحركنانو کالت آهن، به منظور بررسی اثر 

در مؤسسه تحقیقات برنج کشور  91- 92تکرار در سال  3تیمار و  24هاي کامل تصادفی با آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوك
 5/0به نسبت (کادوستیم  )2(، )در هزار 2به نسبت (نانوکالت آهن  )1(پاشی مواد شامل محلول ،دراین تحقیق دو فاکتور. شداجرا   )رشت(

 )5(، )در آب اضافه شد 1/0تن در هکتار با نسبت  10گاوي، به میزان (کود حیوانی )4(، )در هزار 2به نسبت (آمینول فورته  )3(، )در هزار
کود  )7(و ) لیتر در متر مربع 20(آب مغناطیسی  )6(، )در آب اضافه شد 1/0تن در هکتار با نسبت  10به میزان (کمپوست زباله شهري 

برداشت اول هنگامی که در  - 1 به همراه یک تیمار شاهد و سه زمان برداشت) در هزار از منبع اوره 5به نسبت (تروژن خالص شیمیایی نی
 و) درصد غالف 95زرد شدن بیش از ( ها رسیدگی کامل غالفبرداشت دوم  -2درصد رطوبت داشتند  20- 25هاي غالف ساقه اصلی دانه

هاي غالف در ساقه دانهو  ها پس از رسیدگی کامل غالفبرداشت سوم  -3 درصد رطوبت داشتند 14-15هاي غالف در ساقه اصلی دانه
مواد ذکر شده در هنگام غروب با استفاده از سمپاش موتوري پشتی با فشار پاشی  محلول. شدند نظوردرصد رطوبت داشتند، م 10-12اصلی 

آب مغناطیسی با  ).6(صورت گرفت ) R4(بنديو قبل از دانه )R2(مام گلدهی، ات)R1(بار به ترتیب در مراحل قبل از شروع گلدهی  2/0
در اواخر اردیبهشت، به صورت شخم حداقل  سازي زمینعملیات آماده. شدعبور آب معمولی از میدان مغناطیسی دستگاه مغناطیسی انجام 

و دورتا دور زمین گرفته ز آن عملیات دیسک زدن صورت پس ا .متر انجام گرفت سانتی 10-15با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 
متر  4مساحت برداشت جهت ارزیابی عملکرد از هر کرت . متر احداث شدسانتی 25-30متر و به عرض سانتی 30-40هایی به عمق  زهکش

استخراج روغن از روش . شد ک محاسبهیولوژیاز نسبت عملکرد دانه بعالوه وزن غالف به عملکرد بوري بهرهشاخص . مربع انتخاب شد
از تجزیه و تحلیل آماري جهت . دال استفاده شدلها از روش کجگیري میزان پروتئین نمونهو براي اندازه هگزانسوکسله با کمک حالل 

انجام  HSDتوکی  ها نیز با استفاده از آزمونمقایسه میانگینها، دار بودن تفاوتدر صورت معنی. استفاده گردید 9.1نسخه SAS افزار  نرم
  .گرفت

 
 نتایج و بحث

وري عملکرد روغن، عملکرد دانه، بهره شاخصداري از نظر هاي برداشت تفاوت معنیپاشی و زمانبین تیمارهاي محلول نتایج نشان داد که
آب کمپوست و  پاشی نانو کالت آهن،محلولمقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که . وجود داشت روغنمیزان عملکرد پروتئین و 

-وري نشانشاخص بهره. )1جدول ( را داشتند) درصد 15/78و  2/80، 05/81(وري باالترین شاخص بهرهدر زمان برداشت دوم،  مغناطیسی
سهم بیشتري از  وري بیشتري برخوردار باشند،ارقامی که از شاخص بهره. هاي زایشی است دهنده میزان اختصاص مواد فتوسنتزي به اندام

   4062و  1014به ترتیب (بیشترین عملکرد دانه و روغن ). 1388دانشیان و همکاران، (دهند  ها قرار می مواد پرورده را در اختیار غالف
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ول جد( بدست آمدپاشی نانو کالت آهن در زمان برداشت دوم محلولدر ) کیلوگرم در هکتار 1503(و عملکرد پروتئین ) کیلوگرم در هکتار
توسعه مواد غذایی، داراي اثر بارزي بر رشد نهال بذرهاي جوان،  دادنعالوه بر تسریع در دسترس قرار  نانوکالت آهنپاشی محلول. )1

این نانو . نانو کود کالت آهن داراي کمپلکس منحصر به فردي است. )2و  1( شدعملکرد دانه و روغن سطوح فتوسنتزي و در نهایت افزایش 
مکمل روي و منگنز در این کود نقش خاص خود را ایفا می . باشدمی pH<3 > 11درصد آهن محلول در آب در بازه  9اي کمپلکس دار

 bو  aهاي نشان داد که مصرف نانو کالت آهن موجب افزایش میزان مجموع کلروفیل) 2(نتایج تحقیقات پیوندي و همکاران . )1(کنند 
توانند به عنوان جایگزین مناسب براي حاصلخیزي خاك بکار روند میکه در کمپوست وجود دارد،  توازن غذاییبه علت  همچنین .شده است

 ).9( دنداشته باشوري محصول و حفاظت گیاه در نظام هاي پایدار و خصوصا کشاورزي زیستی نیز نقش مؤثري و در افزایش شاخص بهره
). 5(جهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد گیاه مورد توجه قرار گرفته است  تحریک گیاه با استفاده از میدان مغناطیسی به عنوان راهی

زمان برداشت دوم به علت عدم برخورد با شرایط نامساعد محیطی و عدم کاهش محصول ناشی از ریزش دانه موجب تولید مواد پرورده 
  . روغن و عملکرد پروتئین را تولید نمودبیشترین عملکرد دانه و ها به غالف گردید و بیشتر و تبدیل تعداد بیشتري از گل

  گیرينتیجه
پاشی نانوکالت آهن و مواد محرك ارگانیک در زمان برداشت دوم باعث کمک به  رسد که محلول براساس نتایج این آزمایش به نظر می

و کشاورزي پایدار  هاي تولیدههزینهاي محیطی، وري و عملکرد دانه و روغن سویا و گامی در راستاي کاهش آلودگیافزایش شاخص بهره
 .شود می
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  پاشی و زمان برداشت صفات گیاهی سویامقایسه میانگین اثر متقابل مواد محلول - 1جدول 
  

  .داري ندارندهایی که داراي حروف مشابه هستند، براساس آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
 

  
 

زمان   پاشیتیمار محلول
  برداشت

  وريشاخص بهره
  )درصد(

  عملکرد روغن
  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد پروتئین
  )کیلوگرم در هکتار(

 میزان روغن
  )درصد(

  1  1/28 e 8/227 l 1045k 3/217 mn 80/21  bcde 
3/33 2 شاهد e 5/240 l 1001k 8/218 mn 03/24 ab 
 3 5/33 e 5/235 l 1016k 3/207 n 20/23  abc 
  1  5/52 c 8/481 efghi 2230defgh 8/615 ghijk 70/21  bcde 

15/78 2 آب مغناطیسی ab 7/686 bcd 2791bcde 3/949 bcde 60/24  a 
 3 50c 543defgh 2335defg 6/683 fghij 33/23 abc 
  1  2/60 bc 5/612 bcde 2899bcd 3/905  cdef 13/21  cdefg 

4/65 2 کادوستیم b 4/704 bc 3280b 1159b 50/21  cdef 
 3 8/52 c 8/593 cdef 2895bcd 7/848 cdefg 50/20  defg 
  1  4/51 c 1/417 hijk 2050fghi 6/454  jklmn 37/20 efg 

2/61 2 آمینول فورته bc 8/444 ghi 2205defgh 2/565 hijkl 20/20  efg 
 3 2/50 c 2/351 ijkl 1793ghij 405 klmn 60/19 efg 
  1  1/50 c 1/428 ghij 2144efghi 3/460  jklm 03/20  efg 

bc 611 bcde 2820bcde 749 efghi 63/21 61 2 کود دامی  bcdef 
 3 49c 5/458 fghi 2281defgh 3/532  ijkl 20 efg 
 1  65b 8/570 cdefg 2702bcdef 9/783  defgh 13/21  cdefg 

2/80 2 کمپوست زباله شهري a 5/609 bcde 2768bcdef 1/841 cdefg 03/22  bcde 
 3 5/47 c 5/487 efghi 2468cdefg 1/698 fghij 80/19  efg 
 1  7/67 b 7/756 b 3091b 1078bc 23 abcd 

05/81 2 نانوکالت آهن a 1014a 4062a 1503 a 97/24 a 
 3 57b 3/754 b 3160bc 1031 bcd 60/23  abc 
 1  5/39 d 5/231 l 1217jk 261 mn 97/18  g 

46d 4/278 2 کود نیتروژن kl 1454ijk 5/342  lmn 13/19  fg 
 3 41d 5/295 jkl 1567hijk 4/335  lmn 87/18  g 

 

 


