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 چکیده

بررسی  به منظورهای بیولوژیک به طور روزافزون در حال گسترش است.  امروزه استفاده از منابع مواد آلی و کود

های زیستی فسفات و باکتری ریزوبیوم بر رشد و عملکرد سویا در کشت دوم،  اثر کود آلی ورمی کمپوست و کود

آباد انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در  در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم 1362آزمایشی در سال 

اول سطوح مختلف کود  د. فاکتورهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردی قالب طرح پایه بلوک

کمپوست در هکتار و فاکتور دوم تلقیح با کودهای بیولوژیکی  تن ورمی 15و  16، 5شامل صفر،  کمپوست ورمی

عدم  ها و باکتری با تلقیح توام ،تلقیح با باکتری همزیست تثبیت کننده نیتروژن، 2که شامل تلقیح با بارور 

 سوپر اوره، ترتیب به هکتار در کیلوگرم 16 و 06 ،126 آن در که شاهد عنوان به کرت یکتلقیح بود. همچنین 

 قبلی تیمارهای با تصاوفی کامل های بلوک طرح صورت به و شده برده بکار پتاسیم سولفات و تریپل فسفات

گیری  صفات اندازه کمپوست و تلقیح باکتری بر اکثر د ورمی. نتایج نشان داد که کاربرگرفت قرار مقایسه مورد

تاثیر مثبتی بر  2کمپوست و تلقیح توأم ریزوبیوم و بارور  افزایش مصرف ورمی داری داشت.  شده تاثیر معنی



 همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 3131اسفند ماه 

 
 

2 

 

داشت به طوری که تعداد غالف در ساقه اصلی و فرعی و تعداد غالف در متر مربع افزایش عملکرد دانه، 

کمپوست در هکتار به دست  تن ورمی 15کیلوگرم در هکتار از تیمار  6/3321با میانگین بیشترین عملکرد دانه 

 به دست آمد.  V4B4در تیمار  تعداد غالف پوک کمتریننتایج نشان داد  .آمد

 کمپوست ورمی ،های زیستی کود ،سویاواژگان کلیدی: تلقیح باکتری، 

 مقدمه

غذایی مهمی از قبیل پروتئین، روغن، سویا یکی از محصوالت مهم جهانی است که به واسطه وجود مواد 

ها به عنوان یک گیاه صنعتی و محصول استراتژیک نه تنها پاسخگوی مصارف غذایی  هیدراتهای کربن و ویتامین

متنوع در زنجیره گسترده غذایی است، بلکه مصارف صنعتی فراوانی نیز دارد. این گیاه از محصوالت ارزشمند 

گرفتن وابستگی شدید کشور به روغن خوراکی اهمیت توجه به توسعه سویا گردد و با در نظر  محسوب می

 های باکتری مورد استفاده و رقم سویای کشت شده دارد متغیر بوده و بستگی به عوامل خاکی و محیطی، سویه

 از استفاده اخیر، های سال در. دارد گیاهان آمیز موفقیت کشت در بسزایی نقش کود مدیریت .(1309)شهیدی، 

 شمار به شیمیایی، کودهای برای مناسب جایگزینی خاک، حاصلخیزی افزایش منظور به بیولوژیک کودهای

 دست توجه مورد پایدار کشاورزی اهداف به نیل برای گیاه تغذیه راهبردهای ترین مهم از یکی عنوان به و رفته

 از حاصل آلی مواد به اً منحصر بیولوژیک کودهای اصطالح(. 2665وو، ) اند گرفته قرار تولید امر اندرکاران

 میکروارگانیزم مختلف انواع حقیقت در بلکه گردد، نمی اطالق غیره و سبز کود گیاهی، بقایای دامی، کودهای

 عناصر حالت تغییر توانایی که شود می شامل را آنها فعالیت از حاصل مواد و همزیست و همیار آزادزی، های

 و داشته را بیولوژیکی فرآیندهای طی گیاه برای استفاده قابل صورت به دسترس غیرقابل فرم از اصلی غذایی

 نمو و رشد نهایت در و ای ریشه سیستم توسعه بذور، بهتر زنی جوانه برای مطلوب شرایط شدن فراهم سبب

اشاره کرد که  2توان به باکتری ریزوبیوم و بارور از جمله این کودها می (2661راجیندران، ) شوند می گیاه بهتر

 مطلوب و ترین طبیعی عنوان بیولوژیک به کودهای عنوان تحت خاکزی مفید ریزموجوداتاین  کارگیری به

 بروسارد. باشد می مطرح کشاورزی، اراضی در خاک حیاتی سیستم داشتن فعال نگه و زنده برای حل راه ترین

 آنها جذب قابلیت و غذایی عناصر افزایش باعث خاک به مواد آلی افزودن که داشت اظهار( 1660بروسارد، )

 کمپوست ورمی. شود می فسفر کارآیی جذب و نیتروژن تعادل افزایش به منجر ترتیب بدین و شده توسط گیاه

 تخلخل نتیجه در و غذایی، عناصر و آب نگهداری و جذب قدرت باالی دارای از مهمترین این کودها است که

 فعالیت و جمعیت افزایش بر پایدار، عالوه کشاورزی در آن از استفاده و باشد می مناسب زهکشی و تهویه زیاد،

 نظیر میکروارگانیزم ریزوسفر در موجود های باکتری و میکوریزا های قارچ خاک نظیر مفید های میکروارگانیزم

 محلول پتاسیم و فسفر نیتروژن، مانند گیاه نیاز غذایی مورد عناصر فراهمی جهت در ،(فسفات کننده حل های

هدف از این پژوهش نشان دادن تاثیر  شود. می زراعی گیاهان عملکرد و رشد بهبود سبب و نموده عمل

 .باشد خصوصیات کمی سویا میعملکرد و برخی های زیستی بر  کمپوست و کود ورمی
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 ها مواد و روش

 ارتفاع با آباد خرم شهرستان کشاورزی تحقیقات مرکز تحقیقاتی مزرعه در 1362 تابستان در پژوهش این

 رشد نوع از الین این که گردید استفاده L17 الین از مطالعه این در. شد اجرا دریا، سطح از متر 1101

 126 حدود در رشدی ی دوره دارای و است آمده دست به Elf و Union رقم دو تالقی اثر در و بوده نامحدود

 3 با تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در  فاکتوریل صورت به آزمایش(. 2661دانشیان،)است روز 125 تا

 هکتار در تن 15 و 16 ،5 صفر، شامل  کمپوست ورمی کود مختلف سطوح اول فاکتور. شد اجرا تکرار

 های باکتری حاوی 2 بارور با تلقیح شامل سطح چهار در های زیستی کود با تلقیح دوم فاکتور و کمپوست ورمی

 تلقیح ، B. japonicum (BJ) نیتروژن کننده تثبیت همزیست باکتری با تلقیح ،( PSB) فسفات کننده حل

 که شاهد عنوان به کرت یک و آزمایشی بود کرت 19 شامل تکرار هر .بودند تلقیح عدم و BJ + PSB با توام

 و شده برده بکار پتاسیم سولفات و تریپل فسفات سوپر ،اوره ترتیب به هکتار در کیلوگرم 16 و 06 ،126 آن در

 اساس بر زیستی کودهای .گرفت قرار مقایسه مورد قبلی تیمارهای با تصاوفی کامل های بلوک طرح صورت به

 بر) دانه عملکرد.شد انجام کشت فرصت اولین در و شدند تلقیح نظر مورد بذرهای به موجود های العمل دستور

 ها غالف درصد 06 از بیش که کامل رسیدگی از پس (رطوبت درصد 11 اساس بر و هکتار در کیلوگرم حسب

 از پس. شد گیری اندازه ها حاشیه حذف با و کرت هر میانی خط دو از مربع متر سه برداشت با شوند، می خشک

درساقه تعداد غالف و  انتخاب تصادفی طور به بوته 16 تعداد نهایی برداشت های بوته بین از کامل رسیدگی

 محاسبات تمامی های پوک، آنها اندازه گیری شد. تعداد غالف و های فرعی اصلی، تعداد غالف در شاخه

 ها میانگین مقایسه. گرفت صورت SAS افزار نرم از استفاده با ها میانگین مقایسه و واریانس تجزیه شامل آماری

 . شد انجام درصد 5 احتمال سطح در( LSD) داری معنی اختالف حداقل آزمون از استفاده با

 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه

ها نشان داد که عملکرد دانه در سطح احتمال خطای یک درصد تحت  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

کمپوست و تلقیح باکتری قرار گرفت ولی اثر متقابل دو عامل ذکر شده بر روی  های ورمی دار تیمار تاثیر معنی

کمپوست بر عملکرد دانه نشان داد بیشترین  (. مقایسه میانگین تاثیر ورمی2دار نبود )جدول معنیاین صفت 

گرم در هکتار و کمترین مقدار  کیلو 6/3321کمپوست با میانگین  تن در هکتار ورمی 15عملکرد دانه در تیمار 
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(. 1به دست آمد )شکلگرم در هکتار  کیلو 9/2111کمپوست با میانگین  آن در تیمار عدم مصرف ورمی

هایی نظیر پروتئاز، آمیالز، سلوالز و کتیناز است که در تجزیه مواد آلی خاک و در  کمپوست دارای آنزیم ورمی

نتیجه در دسترس قرار دادن مواد مغذی مورد لزوم گیاهان نقش موثری دارد و با فراهم آوردن محیط رشد 

کمپوست موجب  ( بیان داشتند که کاربرد ورمی2669ات )شود. جت و اهالو مناسب موجب افزایش عملکرد می

ها نشان داد بیشترین عملکرد دانه  . مقایسه میانگین تیمارملکرد دانه در گیاه نخود شده استدار ع افزایش معنی

گرم در هکتار بود  کیلو 1/3263( با میانگین 2)تلقیح توأم باکتری ریزوبیوم و بارور B4مربوط به تیمار 

های ریزوبیوم و حل کننده فسفات با بذر، امکان استفاده گیاهچه از نیتروژن و  تلقیح همزمان باکتری(. 2)شکل

 2کند. ریزوبیوم و بارور  شود و گیاه در شرایط بهتری از نظر عناصر غذایی رشد می دیگر عناصر غذایی فراهم می

ک به جذب بهینه آب و عناصر با توان تثبیت زیستی نیتروژن، حل کردن فسفات، گسترش سطح ریشه، کم

کند که نتیجه آن به  ها، رشد کمی و کیفی گیاه را تقویت می های رشد و برخی ویتامین غذایی و تولید هورمون

نیز به نتایج مشابهی  (2663(. واسول و همکاران )1366گردد )سجادی نیک،  صورت افزایش عملکرد نمایان می

 با دانه عملکرد باالترین که داد نشان های مختلف کودی تیمار میانگین همقایس نتایج بر روی سویا دست یافتند.

 آماری اختالف که حالی در داشت اختصاص شیمیایی شاهد تیمار به  هکتار در گرم کیلو 0/3620 میانگین

 و ریزوبیوم باکتری توأم تلقیح + کمپوست ورمی تن 15 )مصرف V4B4 تیمار با تیمار این بین داری معنی

کمپوست و تلقیح باکتری و  . این مسئله نشان دهنده اهمیت مصرف توأم ورمی(1جدول) نداشت وجود (2بارور

( در 2616نتایج مشابهی در آزمایش گهان و همکاران ). باشد های شیمیایی می شدن با کود پتانسیل جایگزین

 های شیمیایی با زیستی به دست آمد. مورد مقایسه کود

 

 برخی صفات کمیخالصه تجزیه واریانس مربوط به صفات عملکرد و  -2جدول 

 منابع تغییرات

(S.O.V) 

درجه 

 آزادی

   میانگین مربعات 

تعداد غالف 

 ساقه اصلی

تعداد غالف 

 شاخه فرعی

تعداد غالف در  عملکرد دانه

 متر مربع

تعداد غالف 

 پوک

 2 9/292 28/2 22/494224 5/22494 225/2 (rتکرار)

  3 **4/53 **44/52 **5/1284919 **5/139322 **932/2 (Vکمپوست ) ورمی

 3 **23/49 **92/12 **2/912655 **2/82124 **221/2 (Bباکتری )

V*B 9 ns21/2 ns23/2 ns52462 ns23/481 ns228/2  

  24/1 28/2 1/31264 5/1826 222/2 - (Eاشتباه آزمایشی)

 26/16 26/19 22/6 99/2 9/3 - ضریب تغییرات)%(

ns،  *درصدپنج  و یک احتمال سطح در دار معنی دار، معنی غیر ترتیب به**  و. 
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 کودی مختلفهای  مربوط به تیمار برخی صفات کمی صفات عملکرد و میانگین مقایسات نتایج -4جدول 

 دانه عملکرد  ها تیمار

 (هکتار در کیلوگرم)

 غالف تعداد

 مربع متر در

 در غالف تعداد

 اصلی ساقه

 در غالف تعداد

 فرعی شاخه

 غالف تعداد

 پوک

V1b1  G4/2265 m5/822 K4/21 j63/6 A36/1 

V1b2  G4/2212 ml18/34 Kj4/22 j96/6 Ab23/1  
V1b3  Gf8/2392 kl895 hij23/24 ij86/8 Ab23/1  
V1b4  De2882 ijh5/222 efg4/26 hi9/2 Bc1/1  
V2b1  Efg5/2482 kj222 ij5/23 ghi3/9 Bcd1  
V2b2  Def2/2655 kji33/253 ghi4/24 fgh8/9 Cde93/2  
V2b3  Fg6/2422 ghi33/292 efg23/26 efgh9/9 Bcd1  
V2b4  Cd9/2915 fgh18/964 def5/28 cdef23/11 Efgh8/2  
V3b1  Ef2/2626 hij18/269 Ghi2/24 efgh96/9 Cdef26/2  
V3b2  De6/2839 Fgh 2/925 cfg2/26 defg86/12 Defg86/2  

V3b3  Cd2/2959 Def 992 Cde9/28 bcd63/11 Efg83/2  
V3b4  B3/3281 abc18/1269 bc8/29 Ab13 Gh56/2  
V4b1  Cd6/2948 fgh18/934 fgh9/25 Cde4/11 Efg83/2  
V4b2  Cb4/3115 cde3/1223 def8/28 Bc36/12 Efg66/2  
V4b3  B5/3321 bcd1255 Bcd26/29 Ab13/13 Gh6/2  
V4b4  A2/3255 Ab6/1121 Ab86/32 A1/14 H46/2  

control  A2/3928 A33/1125 A53/32 A96/13 Defg86/2  

LSD  9/324 14/69 9/1 5/1 25/2 

 .نیستند دار معنی درصد 95 احتمال سطح در LSD آزمون با مشابه حرف دارای های میانگین اختالف

 

 برخی صفات کمی خالصه تجزیه واریانس مربوط به صفات عملکرد و -3جدول 

 منابع تغییرات

(S.O.V) 

درجه 

 آزادی

 

   میانگین مربعات 

تعداد غالف 

 ساقه اصلی

تعداد غالف 

 فرعیشاخه 

 در غالف تعداد

 مربع متر

 عملکرد

 دانه

 تعداد

 پوک غالف

 

 2 1/319 94/2 224/246923 3/462885 23/2 (rتکرار)

  16 **55/26 **85/15 **3/48451 **4/882539 **19/2 (tتیمار)

اشتباه 

 (Eآزمایشی)

32 42/1 32/14 62/1822 2/33611 22/2 

 8/18 53/6 42/4 8/2 48/4 - ضریب تغییرات)%( 
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 کمپوست بر عملکرد دانه سطوح مختلف ورمی تاثیر -1شکل 

 

 

 تاثیر تلقیح باکتریایی عملکرد دانه -2شکل 

 تعداد غالف در متر مربع

های  دار تیمار نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفت تعداد غالف در متر مربع تحت تاثیر معنی

تن ورمی  15(. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار 2کمپوست و تلقیح باکتری قرار گرفت )جدول ورمی

عداد غالف در متر متر مربع بیشترین تاثیر را بر ت غالف در 51/1620( با میانگین V4کمپوست در هکتار )

های میکروبی خاک و  کمپوست از طریق بهبود و فعالیت (. مصرف مقادیر مناسب ورمی3مربع داشت )شکل

y = 301.86x + 2057 
R² = 0.972 
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های رشد گیاه توسط این موجودات و نیز فراهمی جذب بیشتر عناصر غذایی، سبب افزایش  تولید تنظیم کننده

گیاهی گردیده که این مسئله در نهایت به افزایش گلدهی و تعداد غالف  میزان فتوسنتز و ماده خشک

با میانگین  B4تیمار مبین همین مطلب است.( در مورد توت فرنگی 2661انکون )انجامد. نتیجه مطالعه آر می

 (. این1مربع تاثیر بیشتری در مقابل تیمار عدم تلقیح بر روی این صفت داشت )شکل  غالف در متر 30/1666

 تجزیه نتایج . طبقگردند مربع می تعداد غالف در متردو باکتری با اثر سینرژیستی که با هم دارند باعث افزایش 

 یک خطای احتمال سطح در تیمار دار معنی تاثیر تحت بوته در غالف ( تعداد3جدول ) در مندرج واریانس

 تلفیقی کود  تیمار با شیمیایی شاهد تیمار بین که داد نشان ها میانگین تیمار مقایسات نتایج. گرفت قرار درصد

 داری معنی آمار اختالف( 2بارور و ریزوبیوم باکتری توأم تلقیح + کمپوست ورمی تن 15 مصرف) زیستی و آلی

 ( مطابقت دارد.1361های وریاوسیانی و همکاران ) این نتیجه با یافته (.1جدول ) ندارد وجود

 

 کمپوست بر تعداد غالف در متر مربع سطوح مختلف ورمیتاثیر  -3شکل 

 

 تلقیح باکتری بر تعداد غالف در متر مربعتاثیر  -4شکل

y = 82.958x + 706.25 
R² = 0.9881 
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 تعداد غالف در ساقه اصلی

کمپوست و باکتری در سطح احتمال خطای یک  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده ورمی

ها نشان داد بیشترین و  (. مقایسه میانگین تیمار2دار بود )جدول درصد بر تعداد غالف در ساقه اصلی معنی

کمپوست در هکتار( با  تن ورمی 15)  v4کمترین تعداد غالف در ساقه اصلی به ترتیب مربوط به  تیمار 

. با افزایش (5غالف در ساقه اصلی بود )شکل 50/23)عدم تلقیح( با میانگین  v1غالف و تیمار  36/20میانگین 

های بیشتری  گلیشی و میزان فتوسنتز جاری تعداد دلیل طوالنی شدن دوره رشد زا کمپوست به سطوح ورمی

درزی و همکاران، شود و در نهایت منجر به افزایش تعداد غالف و تعداد دانه درگیاه خواهد شد ) تلقیح می

در سطح پنج  Lsdمقایسه میانگین تاثیر تلقیح باکتری بر تعداد غالف در ساقه اصلی توسط آزمون  (.1300

دار وجود داشت. تلقیح  درصد نشان داد که بین عدم تلقیح باکتری )شاهد( و تلقیح باکتری اختالف معنی

دارای بیشترین تعداد غالف در ساقه  91/20های ریزوبیوم و حل کننده فسفات با میانگین  همزمان باکتری

دارای کمترین تعداد غالف در  63/23یانگین اصلی بود و در گروه برتر قرار گرفت و عدم تلقیح باکتری با م

طبق نتایج مقایسه میانگین  ( مطابقت داشت.1362(. این یافته با نتایج پزشکپور )9ساقه اصلی بود )شکل 

داری بین تیمار شاهد شیمیایی با تیمار مطلوب تلفیقی زیستی  ( اختالف آماری معنی1های کودی )جدول تیمار

 ( مشاهده نشد.2های ریزوبیوم و بارور مپوست + تلقیح توأم باکتریک تن ورمی 15و آلی )مصرف 

 

 سطوح مختلف ورمی کمپوست بر تعداد غالف در ساقه اصلیتاثیر  -5شکل

 

y = 1.6275x + 22.067 
R² = 0.99 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15

ی
صل

ه ا
ساق

در 
ف 

غال
د 

دا
تع

 

 (تن در هکتار)کمپوست  ورمی



 همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 3131اسفند ماه 

 
 

6 

 

 

 تلقیح باکتری بر تعداد غالف در ساقه اصلیتاثیر  -6شکل

 تعداد غالف در شاخه فرعی

کمپوست و تلقیح باکتری در سطح  اصلی ورمیها نشان داد که اثر  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

( بیشترین و 0(. مطابق شکل )2دار بود )جدول احتمال خطای یک درصد بر تعداد غالف در شاخه فرعی معنی

کمپوست با میانگین  تن در هکتار ورمی 15های  کمترین  تعداد غالف در شاخه فرعی به ترتیب مربوط به تیمار

توان اظهار داشت با توجه  غالف در شاخه فرعی بود. می 59/0با میانگین  ستکمپو و عدم مصرف ورمی 05/12

در ماکرو  بر فراهمی عناصر غذایی  کمپوست و نیز تاثیر خوبی که این کود به باال بودن عناصر غذایی در ورمی

بالطبع   های فرعی شده ،موجب افزایش تعداد ساقهه دارد، همچنین فراهمی رطوبت خاکخاک و جذب در گیا

(. مقایسه میانگین 1362به علت بهبود تغذیه گیاهی تعداد غالف در شاخه فرعی نیز افزایش یافت )پزشکپور، 

 غالف در شاخه فرعی 05/11با میانگین  B4ها نشان داد بیشترین تعداد دانه در غالف مربوط به تیمار  ر تیما

غالف( در گیاهان  1/11ها نشان داد که بیشترین تعداد غالف در شاخه فرعی ) ایسه میانگین. مق(0بود )شکل 

 (.1غالف( نداشت )جدول  6/13داری با تیمار شیمیایی ) که اختالف معنی حاصل شد V4B4تحت تیمار 
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 سطوح مختلف ورمی کمپوست بر تعداد غالف در شاخه فرعیتاثیر  -8شکل

 

 

 باکتری بر تعداد غالف در شاخه فرعیتلقیح تاثیر  -2شکل

 تعداد غالف پوک

کمپوست و  دار تیمار ورمی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفت تعداد غالف پوک تحت تأثیر معنی

 V1ها نشان داد بیشترین تعداد غالف پوک از تیمار  (. مقایسه میانگین تیمار2تلقیح باکتری قرار گرفت )جدول

تن در هکتار  V4 (15عدد در بوته و کمترین مقدار از تیمار  25/1کمپوست( با میانگین  ) عدم کاربرد ورمی

(. مشخص شد که با افزایش سطوح 6عدد در بوته  بدست آمد )شکل  91/6کمپوست( با میانگین  ورمی

رمی کمپوست رطوبت کمپوست تعداد غالف پوک کاهش یافت. در شرایط استفاده از مقادیر مناسب و ورمی

یابد که منجر به  قابل دسترس افزایش یافته و در نتیجه طول دوره زایشی و میزان فتوسنتز جاری افزایش می

y = 1.6908x + 6.1833 
R² = 0.9784 
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شود و گل ها کمتر ریزش  شود در نتیجه تعداد گل بیشتری تلقیح می تشکیل گلهای بیشتر در گل آذین می

 (.1663ساگزنا، ر در گیاه خواهد شد )کنند که در نهایت منجر به افزایش تعداد غالف بارو می

 

 سطوح مختلف ورمی کمپوست بر تعداد غالف پوکتاثیر  -9شکل

 

عدد در بوته تاثیر بیشتری در مقابل  60/1با میانگین  B1ها نشان داد تیمار  نتایج مقایسه میانگین تیمار

( بیان کرد که 2669. روساس )(16بر روی این صفت داشت )شکل  عدد در بوته 0/6تیمار تلفیقی با میانگین 

برهمکنش مثبت بین باکتری سودوموناس با باکتری تثبیت کننده نیتروژن باعث فراهمی بیشتر نیتروژن برای 

گردد، بنابراین از این طریق یکی از عوامل موثر در باروری غالف و تولید دانه یعنی عرضه مواد غذایی  گیاه می

های کودی  بالطبع تعداد غالف پوک کاهش می یابد. مقایسه میانگین تیمارگردد و  کافی برای گیاه تامین می

زیستی وجود داشت به نحوی -های مطلوب آلی داری بین شاهد و تیمار مختلف مبین آن بود که اختالف معنی

 2کمپوست + تلقیح توأم باکتری ریزوبیوم و بارور  تن ورمی 15که کمترین تعداد غالف پوک در تیمار ترکیبی 

(V4B4 با میانگین )(. در 1غالف پوک مشاهده شد که برتری چشمگیری نسبت به شاهد داشت )جدول 19/6

های کودهای زیستی مطلوب در مقایسه با تیمار کود  توان استنباط کرد که توان و کارایی تیمار واقع می

ک مهیا کرده و از طریق شیمیایی به مراتب شرایط مناسب تری را برای بهبود فعالیت میکروبی مفید در خا

مصرف توسط ریشه سویا موجب افزایش رشد و کاهش تعداد غالف  جذب مطلوب عناصر معدنی پرمصرف و کم

شوند. این موضوع در بسیاری از تحقیقات مرتبط با کشاورزی پایدار که مبتنی بر استفاده از  پوک در بوته می

باشد، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است  شیمیایی میهای  منابع آلی و زیستی همراه با مصرف متعادل کود

 (.2661و کاپور،  2662)شارما، 

y = -0.2025x + 1.3792 
R² = 0.9479 
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 تلقیح باکتری بر تعداد غالف پوکتاثیر -12شکل

 نتیجه گیری 

 آن از بخشی کردن جایگزین و شیمیایی ز کودهای ا استفاده کاهش هدف با که آزمایش این در کلی طور به

 دادند افزایش شاهد به را نسبت صفات مرفولوژیک کودی ترکیبات کلیه شد، انجامزیستی و آلی  منابع توسط

 آسان عناصر و زیاد بودن فراهم آن اصلی دلیل که بود شیمیایی کاربرد کودهای به مربوط افزایش بیشترین ولی

ریزوبیوم و فسفات های  باکتری ولی. باشد می برای گیاه شیمیایی های فرم در پتاسیم و فسفر نیتروژن، ضروری

 مورد های ویژگی نظر از کمپوست توانسته است و فسفر به همراه ورمی نیتروژن زیستی منبع عنوان به زیستی

در  گیاه رشد نسبی افزایش وجود با کودی ترکیبات سایر. نماید شیمیایی برابری کود با عملکرد و بررسی

 رسد. می نظر به. داشتند قرار شیمیایی کود به نسبت ی تر پایین سطح شاهددر با مقایسه

 

 منابع

 فسفات کننده حل و میکوریزایی همزیستی کمپوست، ورمی کاربرد تاثیر بررسی.1362. پ پزشکپور، .1

 .کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه. دکتری نامه پایان. دیم شرایط در پاییزه نخود کیفی و کمی عملکرد بر زیستی

 فسفات کود و کمپوست ورمی میکوریزا، کاربرد اثر بررسی. 1300.ف رجالی، و. ا قالوند، ،.ت.م درزی، .2

( 1) ایران، زراعی علوم مجله. رازیانه دارویی گیاه در ریشه، همزیستی و بیولوژیک عملکرد گلدهی، بر زیستی

16:166-00. 
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