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  چکیده
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي آزمایشی زایی گیاه سویا تحت تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی،  ر بررسی توان گرهمنظو به     

تلقیح تنها ( زیستی هايترکیبات کود. دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت
و بدون مصرف کودهاي  %100، %66، %33( و شیمیایی )2بارور  به همراه B. japonicum تلقیح توام و Bradyrhizobium japonicumبا

درصد کود شیمیایی نیتروژنی اوره و فسفري سوپر  100مقدار  .به تصادف براي هر کرت اختصاص یافت )شیمیایی نیتروژنی و فسفري
 33سویا در سطح اي  ریشهي ها ها، وزن تر و وزن خشک گره گرهبندي  درجه .کیلوگرم در هکتار بود 150و  50فسفات تریپل به ترتیب 

هاي شیمیایی منجر به کاهش  بیشترین مقدار را داشت بطوریکه کاربرد مقادیر بیشتر کود  يو فسفر یدرصد کودهاي شیمیایی نیتروژن
ها  از نظر وزن تر و خشک گره درصد و شاهد اختالف بارزي 100سطوح . درصد قرار داشت 66درصد، سطح  33بعد از سطح . آن شد

 .نشان نداداي  تفاوت قابل مالحظه دو نوع کود زیستیبا توام قابل ذکر است که تلقیح . نداشتند
  

 اي  هاي ریشه کود هاي شیمیایی، گره، سویا، B. japonicumباکتري : هژکلید وا
  

 مقدمه
اثر  .)8(ن و همکاران وکنند سدر صورت کمبود محدود مینیتروژن و بعد از آن فسفر مهمترین عناصري هستند که رشد گیاه را      

) 2007(سون و همکاران  .گزارش شده است) 2006سلیمان و حسین، (گره زایی و تثبیت نیتروژن در سویا سوئ کودهاي نیتروژنی بر 
 Pseudomonas و Bradyrhizobium japonicumاند که بیشترین تعداد و وزن تر گره در تیمار تلقیح بذور سویا با نیز گزارش کرده

spp.  بیشترین تعداد و ) 2008(مرکوواچی و همکاران . کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شده است 20قبل از کشت به اضافه کاربرد
کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آوردند و کوددهی بیشتر را عامل کاهش وزن گره  30وزن گره را در تیمار تلقیح بذور و کاربرد 

درصد کودهاي شیمیایی نیتروژنی،  100اظهار داشتند که کاربرد تلفیقی ) 2010(میشرا و همکاران  برخالف اینها،. تفسیر کردند
محرك رشد ریزوسفري تعداد و وزن گره  وحل کننده فسفات  ،Rhizobium هاي باکتري بذور باتوام فسفري و پتاسیم به همراه تلقیح 

نیز افزایش تعداد ) 2007(احمد و العباقی . داري افزایش داده استطور معنیرا به ها در بوته و همچنین عملکرد و اجزاي عملکرد نخود
  .و وزن تر گره باقال در خاك اصالح شده با مقادیر توصیه شده نیتروژن و فسفر  با کاربرد باکتري را گزارش کرده اند

 .بودزایی سویا در سطوح مختلف کودهاي شیمیایی به همراه کودهاي زیستی  گرهتوان هدف از این پژوهش، بررسی 
  

  :ها مواد و روش
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام      

 .Bو 2 بارورتلقیح توام با  و )Bradyrhizobium japonicum  )BJ هاي با باکتريتنها بذور رقم ویلیامز پس از تلقیح . گرفت
japonicum  BJ + PSB (بود از شرکت که حاوي دو نوع باکتري حل کننده فسفات ویژه زراعت  2کود زیستی بارور  .کشت شدند

کیلوگرم در هکتار  5/49 وکیلوگرم در هکتار اوره  5/16کودهاي شیمیایی شامل سطوح مختلف  سپس. زیست فناور سبز تهیه شد
کیلوگرم در هکتار  50، %)66(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  99 وکیلوگرم در هکتار اوره  3/33، %)33(سوپر فسفات تریپل 
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 سوپر فسفات تریپل و فسفري اوره و بدون مصرف کودهاي نیتروژنی%) 100(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  150 واوره 
ردیف با  5هر پالت شامل  .شده بودورد آدرصد بر اساس آزمون خاك بر 100مقدار  .به تصادف براي هر کرت اختصاص یافت )شاهد(

براي  .بوته در متر مربع حفظ شد 40ها بعد از تنک کردن در حدود تراکم بوته. متر بود 5متري و به طول سانتی 50هاي فاصله ردیف
س از هاي ریشه در مرحله اوایل پرشدن دانه سه بوته از هر کرت انتخاب و پو وزن تر و خشک گرهگیري تعداد براي اندازهتعیین 

ها شمارش شده و ابتدا گره. آنها تعیین گردد تا تعداد، و وزن تر و خشک کردیمآزمایشگاه منتقل ها، آنها را به   ریشهشستن و  درآوردن
 .شدتعیین ن آنها بعد وز

 
 نتایج و بحث

 .نشان داده شده است 1نتایج تجزیه واریانس در جدول 
  هاي ریشه بندي، وزن تر و وزن خشک گرهتجزیه واریانس صفات درجه -1جدول 

 میانگین مربعات
  درجه آزادي  بندي گرهدرجه وزن تر گره  وزن خشک گره منابع تغییرات

 سال 1 18/0  27/0  010/0
 خطاي آزمایشی 4 22/0 08/0 027/0

 تیمار 7 64/4** 81/0** 041/0*

 تیمار ×سال  7 14/0 **18/0 009/0
 خطاي آزمایشی 28 21/0 03/0 004/0
  ضریب تغییرات    33/12  83/7  15/14

  داري در سطح احتمال یک و پنج درصدبه ترتیب معنی* و **                        
  ها بندي گره تعداد  یا درجه

درصد کاربرد کودهاي  33بندي گره در سطح باالترین درجه B. japonicumدر گیاهان حاصل از بذور تلقیح یافته با باکتري      
درصد  100و  66کاربرد بیشتر کودها در مقادیر . داري داشتشیمیایی مشاهده شد که نسبت به شاهد و دو سطح دیگر برتري معنی

درصد رتبه سوم  100و  66طوریکه شاهد رتبه دوم و سطوح دي گره در مقایسه با شاهد شد بهبنمقدار توصیه شده باعث کاهش درجه
 66و  33بندي را سطوح وقتی بذور توام با هر دو نوع باکتري تلقیح یافتند، بیشترین درجه. را از این حیث به خود اختصاص دادند

در شاهد کودهاي . د کودهاي شیمیایی در رده سوم قرار گرفتنددرص 100درصد داشتند و به دنبال آن شاهد در رتبه دوم و سطح 
 درصد گیاهان حاصل از تلقیح همزمان دو نوع باکتري 66و در سطح  B. japonicumباکتري  با شیمیایی گیاهان حاصل از تلقیح بذور

  ).1شکل (بندي گره نشان دادند اثر بارزتري روي درجه
  ها  وزن تر گره

درصد کودهاي  33، بیشترین وزن تر گره در سطح B. japonicumدر سال اول و در گیاهان حاصل از بذور تلقیح یافته با باکتري     
درصد کودهاي  100و  66تفاوت بین شاهد و سطوح . درصد نداشت 100و  66داري با سطوح شیمیایی تولید شد، اما تفاوت معنی

درصد بیشترین وزن تر گره را تولید کرد که در  33ذور با هر دو نوع باکتري نیز تلقیح شدند، سطح وقتی ب. دار نبودشیمیایی نیز معنی
داري از شاهد داشت، اما درصد کودها برتري معنی 66وزن تر گره در سطح . داري داشتمقایسه با شاهد و دو سطح دیگر تفاوت معنی

 2بارور  و  B. japonicum  کودهاي زیستی بذور باتوام هان حاصل از تلقیح گیا. داري نداشتدرصد اختالف آماري معنی 100با سطح 
داري وزن تر گره بیشتري طور معنیبه B. japonicumدرصد کاربرد کودها نسبت به گیاهان حاصل از تلقیح بذور با  33در سطح 

درصد کاربرد کودها  33تلقیح شدند، بیشترین وزن گره به سطح  B. japonicumدر سال دوم نیز وقتی بذور با باکتري . داشتند
ولی وقتی ترکیب دو نوع باکتري به عنوان مایه تلقیح . داري از سطوح دیگر و شاهد نداشتاختصاص یافت، ولی تفاوت آماري معنی

طور مشترك در درصد به 100و  66ح درصد کود با بیشترین وزن تر گره رتبه اول را داشت و به دنبال آن سطو 33استفاده شد، سطح 
ها فقط در سطح شاهد برتري نسبت به تلقیح توام باکتري B. japonicumتلقیح بذور با . رده دوم و شاهد در رده سوم قرار گرفتند
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  ). 2شکل (داري از نظر تولید وزن تر گره داشت معنی
  ها وزن خشک گره

درصد کاربرد کود شیمیایی تولید  33بیشترین وزن خشک گره در سطح  B. japonicum باکتري در گیاهان حاصل از تلقیح بذور با
، 66تفاوت آماري بین سطوح . درصد نداشت ولی نسبت به شاهد کامال برتر بود 100و  66داري از سطوح شد، که برتري آماري معنی

داري طور معنیدرصد کودهاي شیمیایی به 33وباره سطح ها تلقیح یافت، دوقتی بذور با ترکیبی از باکتري. و شاهد نیز مشابه بود 100
درصد مشترك در رده دوم قرار گرفتند و  100و  66نسبت به بقیه بیشترین وزن خشک گره را تولید کرد و به دنبال آن سطوح 

   ).3شکل (کمترین مقدار به سطح شاهد تعلق گرفت 
 

  گیري کلی نتیجه
کاربرد بیشتر  و بیشترین مقدار را داشتکودهاي شیمیایی نیتروژنی و فسفري  درصد 33اي سویا در سطح  هاي ریشه تعداد گره

 66حال تفاوت بین سطوح شاهد،  ها پیدا شد، با این روند مشابهی براي وزن تر و خشک گره. هاي شیمیایی منجر به کاهش آن شد کود
توام با هر  با تلقیحاي  تفاوت قابل مالحظه B. Japonicumري باکت با تنها قابل ذکر است که تلقیح .درصد خیلی ملموس نبود 100و 

  .نداشت دو نوع باکتري
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