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  :چکیده
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار     

کشت شدند سپس سطوح مختلف  Bradyrhizobium japonicumبذور رقم ویلیامز پس از تلقیح با باکتري . انجام گرفت
به تصادف براي هر کرت اختصاص ) شاهد(و بدون مصرف کودهاي  %100، %66، %33(کودهاي شیمیایی نیتروژنی و فسفري 

تجمع ماده خشک،  درصد بیشترین مقادیر شاخص سطح برگ، 33هاي رشد نشان داد که سطوح کودي   بررسی شاخص .یافت
بنابراین . درصد قرار داشتند 100، شاهد و 66ن سطوح را داشت و بعد از آ سرعت رشد گیاه زراعی و سرعت رشد نسبی

توانسته مقادیر قابل توجهی از نیاز خود به  B. japonicumشود که سویا با ایجاد رابطه همزیستی با باکتري  مالحظه می
ماده خشک  تر کود نیتروژنی و فسفري تامین کرده و موجب گسترش بهتر برگ و فتوسنتز و تجمع نیتروژن را در سطوح پایین

  . همچنین مصرف کودهاي شیمیایی نیز کاهش چشمگیري یافت .گردد
    

  هاي رشد، کود هاي شیمیایی ، سویا، شاخصB. japonicumباکتري : کلید وازه
  

 :مقدمه

سان و همکاران (کنند نیتروژن و بعد از آن فسفر مهمترین عناصري هستند که رشد گیاه را در صورت کمبود محدود می   
که به ) 9( تیسدل و همکاران(کیلوگرم در هکتار نیتروژن را دارد  180تا  65سویا به عنوان یک لگوم ظرفیت تثبیت . )8(

 80اگر نژادهاي سازگار ریزوبیوم استفاده شود بیش از . بستگی دارد) 4( گان و همکاران(شرایط خاکی، عرضه نیتروژن و فسفر 
گیري  آنالیز رشد که از طریق اندازه).  5( هونگاري و همکاران(شود لوژیکی تامین میدرصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق بیو

آید، روشی جهت مطالعه چگونگی انباشت و  فواصل زمانی معین به دست میماده خشک و سطح برگ در طی فصل رشد و در 
چراکه با داشتن . ه با فتوسنتز استاهمیت سطح برگ در رابط. باشد هاي مختلف گیاه می انتقال مواد فتوسنتزي به اندام

به سطح زمین ) فقط یک طرف(سطح برگ  بیان کننده شاخص سطح برگ. یابد برگهاي کافی جذب نور و فتوسنتز بهبود می
 تر گرم با سپس ،یابد میافزایش  کم سرعت با ابتدا در شاخص سطح برگ شدن، سبز از عدب .اشغال شده توسط محصول است

 ماده تولید افزایش سرعت و نور دریافت ،شاخص سطح برگایش افز با. گردد آغازمی برگ سریع گسترش دوره هوا، شدن
 آخر در .یابد افزایش می سایه اندازي نماید یکدیگر روي و شود متراکم کافی قدر به برگ و شاخ که تا زمانی نیز خشک
پاساري و  ).1(پاساري و مظاهري ( گردد می برگسطح  شاخص منجر به کاهش پایینی هايبرگ بویژه هابرگ ریزش فصل

یابد و  می کاهش زمان گذشت با و بوده حداکثر فصل اوایل سرعت رشد نسبی درهمچنین گزارش کردند که ) 1(مظاهري 
 نیتروژن کاربرد .نسبت دادند ترپایین هاي برگ ریزش و شدید رقابت به رشد را اواخر فصل نسبی در رشد سرعت کاهش
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الشراوي و و ) 7(نسیم و همکاران ). 2(داد  افزایش شاهد تیمار با مقایسه در را سویا برگ سطح مقدار شاخص معدنی
  و سرعت رشد ماده   نیز افزایش شاخص سطح برگ )3(همکاران 

بیشترین سرعت رشد کلزا را در تیمار ) 10(یساري و پاتواردهان . اندرا در اثر کاربرد کود نیتروژنی گزارش کردهخشک کل 
 . ترکیب کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی گزارش کردند

هدف از این پژوهش، بررسی نقش مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه سویا با استفاده از کودهاي شیمیایی و زیستی بر روي 
  .هاي رشد آن بود شاخص

  
  ها مواد و روش

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار     
سپس سطوح مختلف  .کشت شدند Bradyrhizobium japonicumبذور رقم ویلیامز پس از تلقیح با باکتري . انجام گرفت

کیلوگرم  3/33، %)33(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  5/49+ کیلوگرم در هکتار اوره  5/16کودهاي شیمیایی شامل 
کیلوگرم در هکتار سوپر  150+ کیلوگرم در هکتار اوره  50، %)66(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  99+ در هکتار اوره 
هر پالت  .به تصادف براي هر کرت اختصاص یافت) شاهد(اي نیتروژنی و فسفري و بدون مصرف کوده%) 100(فسفات تریپل 

بوته در  40ها بعد از تنک کردن در حدود تراکم بوته. متر بود 5متري و به طول سانتی 50هاي ردیف با فاصله ردیف 5شامل 
بعد ) Sun Scan )SS1, Delta-T Devices Ltdبراي تعیین شاخص سطح برگ از دستگاه آنالیز کانوپی  .متر مربع حفظ شد

. نوبت در طول ماههاي مرداد و شهریور استفاده شد 5روز در  11ها به حدکافی با فاصله زمانی تقریبا از رسیدن ارتفاع بوته
 fدر این معادله . استفاده شد f(x)=a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2)ز فرمول براي برازش رگرسیونی شاخص سطح برگ ا

زمانی است که گیاه حداکثر  x0و  x0شیب خط در نقطه  bحداکثر شاخص سطح برگ،  aگ برآورده شده، شاخص سطح بر
-TDM= a/(1+exp(-(x سیگموئیدي  معادله زمان در سویا خشک ماده تغییرات ارزیابی جهت. شاخص سطح برگ را دارد

x0)/b))گرفتن مشتق با .نشان داده شده است 2ضرایب مربوطه در جدول  .داشت آمده دست به هاي داده را با برازش بهترین 
حداکثر تجمع ماده  aدر این معادالت . برآورد گردید CGR = TDM/b*(1-(TDM/a))سویا  رشد سرعت معادله از آن،

سرعت رشد نسبی سویا با . زمانی است که گیاه بیشترین افزایش وزن خشک را دارد x0شیب افزایش ماده خشک،  bخشک، 
  .مشخص شد RGR=CGR/TDMاستفاده از فرمول 

  
 نتایج و بحث

  :شاخص سطح برگ
روز پس از کشت به بعد بین ترکیبات تیماري روند  75شاخص سطح برگ در مراحل اولیه رشد، به کندي افزایش یافت و از 

 ،روز بعد از کشت 47/106تا  16/104ت و بسته به ترکیبات تیماري بعد از رسیدن به حداکثر در محدوده زمانی متمایزي یاف
درصد  33سطح . درصد کوددهی تعلق گرفت 100درصد و  33بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ به تیمار . کاهش یافت

  . بوده اي از همان ابتدا نشان دادنسبت به بقیه برتري قابل مالحظه
  روند تجمع ماده خشک

روز پس از کشت به کندي افزایش یافت و سپس وارد مرحله خطی شد و در  55- 60 در در مراحل اولیه رشد، ماده خشک
بعد، وارد . روز پس از کشت بسته به نوع تیمار، حداکثر سرعت افزایش ماده خشک حاصل شد 32/74تا  86/71محدوده زمانی 

به . گزارش شده است )1(پاساري و مظاهري روند مشابهی نیز بوسیله. رفته رفته حالث افقی پیدا کردمرحله نمایی منفی شد و 
  . درصد کوددهی بیشترین ماده خشک کل را در گیاهان حاصله تولید کردند 100، شاهد و 66، 33ترتیب سطوح 

  سرعت رشد گیاه زراعی
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شت کند بود ولی بعد آن بطور خطی افزایش اروز بعد از ک 45تا  40سرعت رشد گیاه زراعی تا محدوده زمانی  هادر تمام تیمار
سرعت رشد گیاه زراعی را به ترتیب بیشترین  . به حداکثر رسید و بعد از آن روند کاهشی یافت 75یافت تا اینکه تقریبا در روز 

بیشترین سرعت رشد کلزا را در تیمار ترکیب ) 10(یساري و پاتواردهان  .درصد کوددهی داشتند 100، شاهد و 66، 33سطوح 
بر سرعت رشد گیاه  را B. japonicum نیز اثر باکتري) 6(اسالم و همکاران . کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی گزارش کردند

  .دار گزارش کردندزراعی مثبت و معنی
 سرعت رشد نسبی 

روز بعد از کاشت روند نزولی یافت و این  40سرعت رشد نسبی در اوایل دوره رشد تقریبا بدون تغییر باقی ماند ولی از حدود 
 با و بوده حداکثر فصل اوایل سرعت رشد نسبی درنیز گزارش کردند که ) 1(پاساري و مظاهري . روند تا آخر فصل ادامه یافت

نسبت  ترپایین هاي برگ ریزش و شدید رقابت به رشد را اواخر فصل نسبی در رشد سرعت یافت و کاهش کاهش زمان گذشت
دلیل این کاهش را عالوه بر کاهش شاخص سطح برگ، افزایش درصد بافتهاي چوبی و مرده نسبت به بافتهاي فعال و . دادند
 .نسبی را داشتنددرصد بیشترین و کمترین سرعت رشد  100و  33به ترتیب سطوح . گزارش کردندنیز زنده 

  
  گیري کلی نتیجه

شاخص هاي رشد مثل شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد گیاه زراعی و سرعت رشد نسبی همگی متاثر از 
با بهبود تغذیه گیاهی گسترش سطح برگ و رشد نیز  که طوري به. گیرند خیزي قرار می عناصر غذایی خاك و سطوح حاصل

هاي رشد را  درصد کودهاي شیمیایی نیتروژنی و فسفري بیشترین مقادیر شاخص 33ژوهش سطح در این پ. گردد مناسب می
توان با استفاده از  بنابراین، می. با سطوح کودهاي شیمیایی است B. japonicumداشت که نشان از اثر متقابل بین باکتري 

مناسب گیاه زراعی را در سطوح  و عملکرد نیتروژن، رشدتوان کودهاي زیستی در تامین نیاز گیاهان به عناصر غذایی مخصوصا 
 .تر کودهاي شیمیایی حاصل کرد پایین
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 در سطوح مختلف کودهاي شیمیایی نیتروژنی و فسفري    B. Japonicumباهاي رشد سویاي تلقیح یافته  شاخص -1شکل 
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     شاخص سطح برگ و ماده خشک کل و ضرایب آنها -2جدول 
 a b X0 R2 DF فرمول ترکیبات تیماري شاخص

LAI 

BJ0 LAI =a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2) 87/4  05/20  14/105  97/0  2 
BJ33 LAI =a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2) 46/5  52/20  89/105  99/0  2 

BJ66 LAI =a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2) 23/5  48/20  74/105  99/0  2 

BJ100 LAI =a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2) 33/4  89/20  17/105  96/0  2 

TDM 

BJ0 TDM = a/(1+exp(-(x-x0)/b))                 
BJ33 TDM = a/(1+exp(-(x-x0)/b))                 
BJ66 TDM = a/(1+exp(-(x-x0)/b))                    
BJ100 TDM = a/(1+exp(-(x-x0)/b))                

 
 

 

 


