
  1399( 103( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

4 

 

 
 میترا رمضانی 

 ramezani@takato.ir  

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز آموزش کارشناس
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New applied publications on soybean oil seed crop  

 

 برخوردار زيادی اهمیت از دنیا سطح در دام و انسان مكمل غذايی و گیاهی روغن مهم منابع از يكی )L Glycine max. (سويا

اين مقاله به بررسی  در .(FAO, 2018) روغنی مقام اول را دارد گیاهان بین کشت زير سطح و دانه تولید میزان نظر از است و

 شود.کمی و کیفی اين محصول پرداخته می مطالعات اخیر در رابطه با افزايش عملكرد و بهبود صفاتبرخی از  مختصر نتايج

 خشکی تنش به واکنش در سویا کیفی و کمی صفات بر رایزوبیوم باکتری و میکوریز قارچ اثر

سويا  بوته در دانه تعداد و غالف دانه، تعداد عملكرد کاهش باعث است که غیرزيستی هایتنش ترينمهم از يكی خشكی تنش

 کم شرايط در ويژه به گیاه خشک ماده افزايش در میكوريز های قارچ مثبت اثرات (Shahkoh Mahali et al, 2016).گرددمی

 با شده تلقیح گیاهان در محصول عملكرد زايشاف. علت (Naher et al, 2013)است رسیده اثبات خشک به نواحی در و آبی

 Habibzadeh et) گزارش شده است عناصر معدنی و آب بیشتر جذب در نتیجه وآبی کم در شرايط هاآن آبی تعادل ،میكوريز

al, 2015) .با بهبود تماس و میزبان گیاهان اسمزی تنظیم ريشه، هدايت هیدرولیكی افزايش اثر بیان برای متعددی هایمكانیسم 

 .(Ortas et al, 2011)است شده گزارش باشد، می ريز منافذ از آب به استخراج قادر که قارچ هیف طريق از خاك ذرات

 آزمايشی سويا، بر رايزوبیوم باکتری و میكوريز قارچ با تلقیح و خشكی تنش تأثیر بررسی با هدف(، 2017صمصامی و همكاران)

 عامل عنوان به خشكی تنش تكرار انجام دادند. سه با کامل تصادفی هایبلوك طرح قالب در فاکتوريل پالت اسپلیت صورت به

 و  میكوريزا بدون (سطح سه در میكوريزا قارچ و شديدخشكی( تنش و خشكی ماليم تنش مطلوب، آبیاری(سطح سه در اصلی

 ) Rhizobiumبا تلقیح و تلقیح عدم(سطح دو در رايزوبیوم باکتری و (Glomus intraradices, s mosseaelomuG گونه با تلقیح

  japonicum سبب ،شاهد تیمار با مقايسه در باکتری با تلقیح و آبیاری حالت سه شد. هر گرفته نظر در عامل فرعی نوانبه ع 

 و  lomus mosseaeGقارچ از استفاده آزمايش، نتايج شد. براساس دانه روغن عملكرد و پروتئین عملكرد دانه، افزايش عملكرد

 باشد. داشته مثبت اثر سويا کیفی و کمی صفات بر تواندرايزوبیوم می باکتری با تلقیح

 تنش شرایط تحت فسفر با نیتروژن از بخشی جایگذاری ازطریق سویا عملکرد فیزیولوژیکی یهاشاخص بهبود

 رطوبتی

 صحیح شیوه (.است مؤثر نیز خاك در غذايی عناصر فراهمی بر محصول، عملكرد و رشد بر منفی اثرات بر خشكی عالوه تنش

. از  (Wu et al, 2008)نمايد کمک رطوبت تنش تحت گیاهان غذايی جذب عناصر بهبود به تواندغذايی می عناصر از استفاده

 اثر در خاك تخريب ساختمان و زيرزمینی هایآب آلودگی جهان، شیمیايی در کودهای قیمت روز افزون افزايش رفیط

است.  کرده ايجاب را شیمیايی هاینهاده از اين دسته مصرف نحوه در بازنگری ضرورت رويه کودهای شیمیايی،بی مصرف
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 است شده مطرح شیمیايی هایمصرف نهاده کاهش در مؤثر راهكاری به عنوان صحیح کوددهی، هایروش از استفاده امروزه

(Malakouti,2014) . نیتروژن و   کودهای پايه های مرسوم مصرفروشايران هایاغلب خاك بودن قلیايی و آهكی به توجه با

مصرف آنها به صورت  ،کودها هدرروی های کاهشروش از يكی دهد.  می کاهش را به شدت کودها مصرف کارآيی ،فسفر

 افزايش آن کارآيی و يافته کاهش درون خاك آن تثبیت خاك، با کودها ذرات تماس کاهش سطح با باشد. جايگذاری می

 بر فاکتوريل پالت اسپلیت صورت(، آزمايشی را به 2019) صادقی و ابوطالبیان ،در اين رابطه. (Arai & Sparks, 2007)يابدمی

آبیاری )شاهد، تنش متوسط و تنش  سطح سه شامل اول فاکتور دادندکه  انجام سه تكرار با تصادفی کامل هایبلوك طرح پايه

 دو )در فسفر و پخشی( مصرف و فسفر با نیتروژن از بخشی جايگذاری سطح دو )در  نیتروژن عامل اصلی و  هایشديد( درکرت

 همزمان جايگذاری که داد نشان نتايج گرفتند. قرار فاکتوريل صورت های فرعی بهدر کرت ،مصرف( عدم و جايگذاری سطح

 رشد سرعت خشک، ماده تجمع برگ، سطح شاخص بر افزايش داریمعنی اثر سطوح آبیاری تمامی در فسفر و نیتروژن

 منفی اثر فسفر، با نیتروژن جايگذاری اين آزمايش، طبق نتايج  بر .داشت خالص جذب سرعت و نسبی سرعت رشد محصول،

پخشی  مصرف به نسبت را دانه عملكرد فسفر با نیتروژن جايگذاری داد. کاهش سويا رشد هایبر شاخص را رطوبتی تنش

 کاهش از مانع تنش شديد خشكی فسفر در با نیتروژن جايگذاری پژوهش اين در .درصد افزايش داد 4/11نیتروژن با فسفر

 شاهد گرديد. به نسبت روغن عملكرد دارمعنی

  ایسو بندیغالف در اختالل عارضه وقوع بر مؤثر عوامل

 ريزش رشد علفی، جمله از مختلفی عالئم بوده که با سويا در زاخسارت عوامل مهمترين از يكی سويا بندیغالف در اختالل

های فرضیه  .همراه است آن نظاير و در غالف دانه تشكیل عدم غیرطبیعی، هایو غالف هاتجمع گل و تشكیل ها،غالف و هاگل

امیری و  است. شده پیشنهاد عارضه اين با رابطه در ژنتیكی وفیزيولوژيكی ، بیولوژيكی، اقلیمی، متفاوت آگرونومیكی

به  آزمايشی گرگان، منطقه در کتول رقم در سويا بندیغالف در اختالل عارضه تظاهر علل منظور بررسی به، (2018همكاران)

 صفات کلیه و انتخاب طور تصادفی به کتول رقم از مزرعه 40 که طی آن دادند ای انجاممزرعه پیمايشی هایصورت بررسی

 داد نشان نتايج شدند. برداری يادداشت زراعی متوالی سال دو در اقلیمی و مديريتی عوامل عملكرد، اجزای و عملكرد با مرتبط

تعداد  کاهش با که ایگونه به نشد مشاهده مديريتی عوامل ساير با عارضه اين بین داریمعنی رابطه تعداد آبیاری، از غیر به

 طور به هاگل درصد ريزش گیاهان، در مشكل اينبروز  با يافت. همچنین، افزايش داریمعنی طور به عارضه اين بروز آبیاری

 عملكرد برداشت، شاخص دانه، وزن هزار غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد که حالی در يافت افزايش توجهی قابل

 هایتنش که داد نشان مزرعه مديريت و های هواشناسیداده يافت. بررسی کاهش داریمعنی طور به دانه عملكرد و بیولوژيک

 در اختالل عارضه بروز در مهمی نقش ،مزرعه آبیاری نامطلوب نیز مديريت و رطوبتی و حرارتی هایتنش مانند غیرزيستی

 درصد است ممكن نیز گیاه خوب تغذيه که داد نشان غذايی عناصر به مربوط هایداده تحلیل همچنین، سويا داشتند. بندیغالف

 .دهد کاهش را بندیغالف در عارضه اختالل خسارت

 ایسو بذر بنیه و یزنجوانه سالمت، بر مختلف هایکشقارچ وسیله به مادری گیاه یپاش محلول اثر

 ،مادری بوته روی سويا بذور نمو مراحل در توانندمی سرکوسپورا و آلترناريا فوزاريوم،  فوموپسیس، نظیر قارچی بیمارگرهای

 تريناز مهم فوموپسیسی بذر پوسیدگی.  (Gorzin et al, 2017)شوند بذر کیفیت به کاهش منجر و کرده آلوده را هاآن

 هایگونه ساير يا و Phomopsis longicolla توسط که است سويا تولید کننده کشورهای از بذری در بسیاری هایبیماری

 رطوبت و دما ، خاك خصوصیات. (Li, et al, 2011) دهدکاهش می به شدت بذر بنیه و جوانه زنی شده و ايجاد فوموپسیس

 پاشی محلول اثر بررسی جهت. (Li, et al, 2010) باشدمی قارچی بیمارگرهای شیوع بر مؤثر عوامل محیطی ترينمهم نسبی
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 در شده خرد هایکرت به صورت آزمايشی، (2019) گرزين و همكاران، کتول( رقم(  سويا بذر کیفیت بر مختلف هایکشقارچ

 تابستانه و)ارديبهشت(  بهاره کاشت تاريخ دو اصلی شامل عامل انجام دادند. تكرار سه در تصادفی کامل هایطرح بلوك قالب

 بدون و کاربندازيم متیل، تیوفانات مانكوزب، پروپیكونازول، بنومیل، هایکشقارچ با پاشی محلول فرعی عامل و)تیر( 

 در فوزاريوم آلترناريا و قارچ دو تحقیق ايندر بندی بود.  دانه دهی و پايان غالف رشدی شروع مرحله دو در) شاهد(  کشقارچ

 تربیش سالمت بذر بنابراين،. بود درصد( 7کمتر از ( پايین بسیار تیمارها کلیه در فوزاريوم شیوع میزان. شد محموله بذری مشاهده

بود. همه  تابستانه کشت از تردرصد بیش 48/21بهاره  کشت در سالم بذرهای درصد .داشت قرار آلترناريا تأثیر تحت

به  شاهد با مقايسه در را بذر قدرت و زنی جوانه قابلیت، )  متیل تیوفانات و پروپیكونازول ويژه به(  استفاده مورد هایکشقارچ

 دماهای بذر با نمو مراحل برخورد دلیل به ،بیشتر قارچی هایآلودگی وجود با تابستانه دادند. کشت افزايش داری طور معنی

 در تریمهم عامل دما واقع، د. در بودن بهاره کشت از حاصل بذرهای با مقايسه در بیشتری بذر بنیه و زنی جوانه پايین، دارای

 از است بذر، بهتر کیفیت حداکثر حصول برای بنابراين،  .بود زابیماری عوامل با مقايسه در بذر بنیه زنی و جوانه قابلیت تعیین

دهی و  غالف رشدی شروع مرحله دو در متیل تیوفانات و پروپیكونازول جمله از مناسب هایشکقارچ به همراه تابستانه کشت

 شود.  بندی استفاده دانه پايان
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