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  استادیار گروه زراعت، دانشگاه شهید 2، کرمان باهنر زراعت، دانشگاه شهیدارشد یکارشناسدانشجوي1

  ،دانشیار گروه اصالح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان3 ،باهنر کرمان
  2/7/93 ؛ تاریخ پذیرش:  8/11/92تاریخ دریافت: 

  یده کچ
اند نیتروژن کافی براي عملکرد وتنمی نیتروژن اتمسفري دهد که تثبیتمیبرخی تحقیقات نشان   

روي  Bradyrhizobium Japonicumمنظور اثر نیتروژن و باکتري بدین .فراهم سازدرا  سویامناسب 
هاي هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتبهعی و کیفی ارقام سویا برخی خصوصیات زرا

شامل العه قرار گرفت. عامل اصلی مورد مط 1391سال بهار در کامل تصادفی با سه تکرار در کرمان، 
کیلوگرم اوره در هکتار، تلقیح بذر با باکتري سویا، تلقیح  200 )،شاهد(تیمار  صفرچهار تیمار کودي 

ویلیامز و  ،7Mارقام سویا (شامل کیلوگرم اوره در هکتار و عامل فرعی  50بذر با باکتري سویا همراه 
 وته، طول میانگره، تعداد نیام دریمارهاي کودي روي ارتفاع بت اثربودند. نتایج نشان داد که  )17Lالین
و درصد  ، عملکرد روغندانه، عملکرد دانه، درصد روغن وزن هزار تعداد و وزن گره در ریشه، بوته،

و تعداد  درصد روغن ءجزهب راصفات همه  در هکتار اورهکیلوگرم  200 کاربردو  بوددار پروتئین معنی
ارتفاع  17L الین. در داد افزایشرا درصد روغن بذر با باکتري تلقیح افزایش داد.  و وزن گره در ریشه

همچنین رقم  یافت،طول میانگره افزایش  ،رقم ویلیامزدر و  نشان دادتعداد نیام در بوته افزایش  و بوته
7M 17 الیندانه باالیی را تولید کرد.  وزن هزارL ن درصد روغن تحت تأثیر تلقیح بذر با باکتري بیشتری

ر کرمان و شرایط بر اساس نتایج این آزمایش براي تولید روغن و پروتئین سویا ددانه را نشان داد. 
تواند می 17L الینکیلوگرم اوره در هکتار و  200براي حصول حداکثر عملکرد، کاربرد اقلیمی مشابه 
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   مقدمه
هاي خوراکی که در حال حاضر بخش اعظم آن از خارج به نیاز روز افزون کشور به روغن با توجه

و  اسالمپاسبانسزایی برخوردار است (ههاي روغنی از اهمیت بگردد، توسعه کشت دانهمین میأت
خاصی نسبت به افزایش  هاي اخیر توجههاي روغنی مهم که در سال). یکی از دانه2001، همکاران

). دانه سویا با داشتن 2004پور، باشد (خواجهطوف گردیده، سویا میسطح زیر کشت آن در دنیا مع
واردات  ،ی براي انسان و دام باشدیتواند منبع غذاتئین میدرصد پرو 25-45درصد روغن و  24-16

نی از جمله سویا را درصد روغن مصرفی کشور، ضرورت تحقیقات روي گیاهان روغ 90بیش از 
  .)2000، (آلیاري و شکاريسازد میضروري 

بسیار مهمی است که نقش آن در تولید سویا به دلیل باال بودن درصد  نیتروژن یکی از عناصر
یتروژن بوده و باشد. سویا از گیاهان تثبیت کننده نتر میرنگنسبت به گیاهان دیگر پر ،پروتئین این گیاه

زیستی با طریق هم هکتار نیتروژن را از کیلوگرم در 300تا  140تواند به میزان در شرایط مناسب می
) به این 1999). وارکو (1981(کاسمن و همکاران،  تثبیت نماید Bradyrhizobium Japonicumباکتري 

 فراهمی شود.مین میأدرصد نیتروژن مورد نیاز سویا از طریق تثبیت ت 75تا  25نتیجه رسید که 
دانشمندان  گذارد.ثیر میأبر اجزاي عملکرد ت زیستیچه از طریق کود و چه از طریق تثبیت  ،نیتروژن

بذر با باکتري تثبیت کننده نیتروژن هاي فاقد ریزوبیوم، تلقیح مختلف نیز اشاره کردند که در خاك
) 1972). سینگ و ساکسنا (2000رحمانی و همکاران،  اثرات مثبتی بر عملکرد خواهد داشت (اسدي

. نددب بهبود صفات مهم زراعی سویا شو باکتري ریزوبیوم هر دو سب نیتروژنبه این نتیجه رسیدند که 
تواند نیتروژن کافی براي عملکرد ینم نیتروژن اتمسفريدهد که تثبیت برخی تحقیقات نشان می
الم ) اع2006). اسبورن و ریدل (1966؛ وبر، 1997(وسلی و همکاران،  مناسب سویا فراهم سازد

به افزایش  اولیه سویا را افزایش داده و منجر گر، رشدصورت آغازکردند افزودن کود نیتروژن به
در دوره زایشی  هاي کافی در خاك، مصرف نیتروژنبا وجود ریزوبیومگردد. عملکرد و کیفیت آن می

(اسکاردر  شودلکرد میباعث افزایش عم ،و دانه بذور سویا نیامدهی و زمان تشکیل به ویژه اواخر گل
 80بیشترین عملکرد دانه سویا با مصرف  )2008کالیسکان و همکاران ( در تحقیق .)1989سکن، یو بر

) به این نتیجه رسیدند که کود نیتروژن 1992ویرسما و اورف ( .دست آمدبهکیلوگرم نیتروژن در هکتار 
در دانه را افزایش  نیتروژنن دانه و تجمع ، وزباکتري کیلوگرم در هکتار نسبت به تلقیح 168به میزان 

، دانه وزن هزار Bradyrhizobium Japonicumهاي مختلف لقیح سویا با گونهداده و همچنین بر اثر ت
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داري افزایش یافت. افزایش کود نیتروژن یا نیتروژن حاصل معنی طورعملکرد دانه و درصد نیتروژن به
نها و در نهایت افزایش آ بهبودگذارد و باعث ثیر میأعملکرد تگیاه، بر اجزاي ریشه از تثبیت توسط 

تواند میزان مصرف مقدار زیاد نیتروژن می). 1992، همکارانزنگی و ؛ 1992ایمسند، شود (عملکرد می
؛ جکوبسن و همکاران، 2005پروتئین بذر را افزایش و درصد روغن آن را کاهش دهد (بارکر و سویر، 

2003(.  
روز در حال ه روز ب ،تر از همه کنجاله سویانیاز کشور به واردات روغن و مهم هجایی کاز آن

 کم سابقهبه  توجه بامناطق جنوبی کشور سهم کمتري در تولید سویا دارند، همچنین  افزایش است و
 کاربرد به سویا العمل سه رقمعکس بررسی از اجراي این تحقیقهدف  ،کرمان استان درا سوی کشت

عملکرد و اجزاي عملکرد و  تثبیت کننده نیتروژن و تأثیر آنها برباکتري بذر با و تلقیح  وژننیتر کود
  .بودهوایی منطقه  در شرایط آب وسویا کیفیت (روغن و پروتئین) دانه 

  
  هامواد و روش

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه شـهید بـاهنر، در     در مزرعه 1391این آزمایش سال زراعی 
هـاي  گـرم و زمسـتان   هـاي خشک با تابستانداراي اقلیم نیمهآزمایش . منطقه اجرا شدکرمان شهرستان 
 3/124درصد و متوسـط بارنـدگی سـاالنه آن     5/31نسبی هواي آن  باشد و متوسط رطوبتمعتدل می

و عامل در قالب طرح شده (اسپلیت پالت) با د هاي خردکرتصورت بهآزمایش این  باشد.متر میمیلی
سطح کـود   چهارهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این آزمایش عامل اصلی یه بلوكپا

کیلوگرم اوره در هکتـار   200 کود نیتروژن به مقدار -2Fو کود (شاهد).  باکتري بدون تلقیح -1Fشامل 
قیح بذر بـا  تل -3F ؛طور یکسان مورد استفاده قرار گرفتدهی بهکاشت و اواسط گل ،دو مرحله طیکه 

م اوره در هکتـار  کیلـوگر  50نیتروژن به مقدار کودکاربرد  -Bradyrhizobium Japonicum .4Fباکتري 
 ،7Mهـاي:  نـام سـویا بـه   ارقـام همراه تلقیح بذر با باکتري سویا و عامل فرعی شامل در زمان کشت، به

تهیـه نهـال و بـذر کـرج تهیـه       ،سسه اصالحؤاز بانک ژن بذر مسویا بذور  .بودند 17Lالین  و 1ویلیامز
 50متـر و فواصـل خطـوط کاشـت      سـه خط کاشت بـه طـول    چهارکرت آزمایشی شامل  . هرشدند
ي در اواخـر اردیبهشـت در   کـار هیـرم دسـتی و  صورت شد. عملیات کاشت به نظر گرفته متر درسانتی

                                                             
1- Williams 
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متر صورت گرفت تیسان چهارتا  سهوي ردیف با عمق بذر متر در رسانتی هفتها با فاصله وسط پشته
جهت  کشت سویا نبوده وسال قبل زیر هشتنجام آزمایش حداقل و بالفاصله آبیاري انجام شد. محل ا

هـر گونـه عملیـاتی بـراي     هفته قبـل از   سهزیست با سویا، در خاك اطمینان از عدم وجود باکتري هم
تحـت  در گلخانـه،  ود که گیري از خاك بدین صورت بکاشت از خاك مزرعه نمونه برداري شد. نمونه

و در  ندهاي حاوي خاك مزرعه در چند تکرار کشت شدبذور داخل گلدان ،شرایط مطلوب رشد سویا
 بندي روي ریشه مشاهده نگردیدگونه گرهرا از خاك خارج نموده و هیچ هامرحله چهار برگی گیاهچه

با  Bradyrhizobium Japonicumباکتري با  ،تیمارهایی که نیاز به تلقیح داشتند بذور .)1999و، ئ(سبا را
گرا کرج تهیه شده بود، در سایه تلقیح و پـس  صورت مایع از شرکت طبیعتهکه بنام تجاري بایوسوي 

نیاز همـراه بـا   خشک شدن کشت گردیدند و تیمارهایی که نیاز به نیتروژن داشتند، با توجه به سطح  از
هـا برداشـت نهـایی    س از رسـیدگی کامـل نیـام   پ شد. دهی از کود اوره استفادهکشت و در مرحله گل

متـر حاشـیه از ابتـدا و    ور حذف نـیم طبا حذف دو ردیف کناري و همین وانجام شد صورت دستی هب
مربع، صفات عملکرد دانـه و عملکـرد   ز دو ردیف میانی به مساحت یک مترانتهاي هر ردیف کاشت ا

 ، تعـداد نیـام در بوتـه،   در ساقه اصـلی  ول میانگرهط ساقه اصلی، ارتفاعمحاسبه شدند و صفات  روغن
بـا  درصـد روغـن   همچنین  .گیري شدنداندازه دانه وزن هزار و تعداد گره و وزن خشک گره در ریشه

(کـافمن،   ندگیري شـد اندازه 2کجلدال با روش و دستگاه و درصد پروتئین 1سوکسله استفاده از دستگاه
ها و مقایسه میانگین MSTAT-Cو  SASاي افزار رایانهتفاده از نرمبا اسها دادهجزیه واریانس ت .)1958

  درصد انجام پذیرفت. 5در سطح احتمال  LSDنیز با استفاده از آزمون 
  

  بحث نتایج و
درصد تحت  1داري در سطح احتمال طور معنیارتفاع بوته از نظر آماري به بوته ارتفاع بوته: ارتفاع

 دار نبود (جدولاین صفت معنیبر  قرار گرفت، ولی اثر متقابل کود و رقمثیر تیمارهاي کود و رقم أت
 1Fمتر و تیمار کودي سانتی 71/80ر هکتار) با میانگین د اورهکیلوگرم  200( 2F). تیمار کودي 1

فاع بوته را به خود اختصاص ترین ارتکممتر به ترتیب باالترین و سانتی 75/55(شاهد) با میانگین 
ن باعث افزایش گیرد و نیتروژثیر نیتروژن قرار میأطور مستقیم تحت ته). ارتفاع گیاه ب2 ولند (جدداد

و کافی نبودن   2Fدر تیمار  بیشتردلیل استفاده از نیتروژن شود، احتماالً بهمی رشد رویشی در گیاه
                                                             
1- Soxhlet 
2- Kjeldahl 
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فاع گیاه، ایجاد ها را در افزایش و کاهش ارتاین تفاوتدر تیمارهاي دیگر نیتروژن حاصل از تثبیت، 
اك سبب زیادتر شدن در خ نیتروژنکه افزایش  ند) نشان داد2008نموده است. راعی و همکاران (

 17L الینکه طوريارتفاع بوته، متفاوتی بودند به دارايتر شدن سویا شد. ارقام سویا نیز ارتفاع و دیرس
متر کمترین ارتفاع بوته را سانتی 92/47با میانگین  7Mمتر باالترین و رقم سانتی 08/78با میانگین 

ثیر رقم قرار أ). ارتفاع بوته، بیشتر از هر عامل دیگر، تحت ت2 خود اختصاص داده بودند (جدولهب
داراي دوره رشد محدود،  7Mرقم  .)1974؛ دوس و دورلو، 2000، و همکاران الکسکگیرد (دسمی
باعث این امر آن متوقف و  دهی، رشد رویشیگلپس از رسد به نظر میتهایی و زودرس بود لذا انگل

نتهایی اارتفاع ارقام گل اعالم نمودند که) 1985( کاهش ارتفاع آن شده است. کادهم و همکاران
انتهایی رشتن طول دوره رشد بیشتر و گل غیدلیل دابه 17L الین باشد.هایی میانتتر از ارقام گل غیرکوتاه

  .استشده درآن باعث افزایش ارتفاع ین امر مهاشته و بودن، فرصت رشد رویشی بیشتر د
ثیر کود و رقم قرار گرفـت  أتحت تدر ساقه اصلی طول میانگره  :در ساقه اصلی طول میانگرهمیانگین 

). ایـن صـفت در   1نشـد (جـدول    داراین صـفت از نظـر آمـاري معنـی     بررقم  وولی اثر متقابل کود 
 در اورهکیلـوگرم   2F )200کـه در تیمـار کـودي    طـوري ود بهکودي داراي نوسانات زیادي بهاي تیمار

متـر  سـانتی  91/2(شاهد) بـا میـانگین    1Fمتر باالترین و در تیمار کودي سانتی 62/3 هکتار) با میانگین
نیاز  تواندمیبهتر از کودهاي دیگر  2F يکودتیمار ). احتماالً 2داراي کمترین طول میانگره بود (جدول 

هکتـار   در اوره کیلـوگرم  200با  نتوانست زیستیتثبیت ا مرتفع سازد و تلقیح باکتري یا گیاه ر نیتروژن
نیز باعث افـزایش طـول    گردد و افزایش ارتفاعش نیتروژن باعث افزایش ارتفاع میرقابت نماید. افزای

ر به سویا بیشت نیتروژن، دادن نداعالم نمود )2008راعی و همکاران (شود که در همین رابطه میانگره می
  گردد.میانگره و طول میانگره می ، تعدادبوته باعث افزایش ارتفاع

 61/2بـا میـانگین    7Mکه رقم طوريبه ؛)2هاي متفاوتی بودند (جدول ارقام نیز داراي طول میانگره
در سـاقه  طـول میـانگره   میـانگین  متر بیشترین سانتی 51/3متر کمترین و رقم ویلیامز با میانگین سانتی

(لـوتز و   گیـرد ثیر عوامل محیطی و ژنوتیپ قرار میأت طول میانگره در سویا تحت .را دارا بودندصلی ا
گیاه شـد و بـا توجـه بـه رابطـه      ارتفاع  باعث کاهش طول دوره رشد کمتر 7Mرقم در  ).1975، زنوج

هـا  ه میـانگره کاهش فاصل رسد کاهش ارتفاع این رقم منجر بهمستقیم ارتفاع با طول میانگره به نظر می
تـر از  و مهم 7Mرقم نسبت به تر رقم ویلیامز، ارتفاع باالتر آن ، همچنین طول دوره رشد طوالنیگردید

را در ایـن   توان علت افزایش طول میـانگره میدر افزایش این صفت همه، خواص ژنتیکی این رقم را 
  داد کرد.قلم رقم
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باشد. افزایش تعداد گیاه سویا میعملکرد  اصلی اجزايکی از بوته، ی تعداد نیام در در بوته: نیامتعداد 
گردد. در این پژوهش تعداد نیام در بوتـه،  منجر به افزایش دانه و عملکرد در این گیاه می ،نیام در بوته

درصد تحـت تـأثیر    1درصد تحت تأثیر کود و در سطح احتمال  5احتمال  داري در سطحطور معنیبه
 2Fکـودي   تیمار). در 1دار نبود (جدول صفت معنی این براثر متقابل کود و رقم  رقم قرار گرفت؛ ولی

 1Fکـودي   تیمـار عدد باالترین تعداد نیام در بوتـه و در   66/71) با مقدار در هکتاراوره  کیلوگرم 200(
نسـبت   2Fکود  برتريکه نشان دهنده  ؛در بوته را دارا بودندترین تعداد نیام کم 90/42با تعداد (شاهد) 

زیسـتی بـاکتري بـا گیـاه     هـم  وباشد. شـرایط تلقـیح   صفت می اینکودي در تولید  تیمارهاي سایربه 
و نیتروژن به صـورت آمـاده و بـه مقـدار     مورد نیاز گیاه را تثبیت و تولید کند مقدار نیتروژن  نتوانست

این صـفت را افـزایش دهـد    بیشتر از شرایط تلقیح باکتري  تواندمی ،وجود دارد 2Fبیشتر که در تیمار 
با جلوگیري از ریزش گل و نیام باعث افزایش این صفت گردیده  2F). شرایط محیطی تیمار 2(جدول 

در بوته و کاهش تعداد دانه  نیامسبب افزایش تعداد  نیتروژناست. در این رابطه نیز گزارش گردیده که 
   ).1988 ،یزدي صمديو  خدابندهاست ( گردیده نیامدر 

این رقم به  به احتمال زیاد). 2(جدول  بود اداررا  نیام بیشترینعدد نیام  75/65با تعداد  71L الین
تر، ارتفاع و تعدادگره در ساقه بیشتر و سایر خواص ژنتیکی و حجیم تر، بوتهدلیل رشد رویشی زیاد

 منشأ گره ساقهنیام از نیام را داشته باشد. چون تعداد سازگاري بهتر با شرایط منطقه توانسته باالترین 
 58/44با تعداد  7M رقمشود و در مقابل بیشتر باعث تعداد نیام بیشتر می گیرد؛ بنابراین تعداد گرهمی

عدد، کمترین نیام را دارد، شاید دلیل آن زودرسی، رشد محدودتر، ارتفاع کمتر و در نتیجه تعداد نیام 
گزارش  )2006و همکاران ( نژادخواجویین راستا کمتر این رقم نسبت به سایر ارقام باشد. در همی

، تعداد نیام در بوته تحت تأثیر نوع رقم قرار گرفته است و ارقام با رشد نامحدود از تعداد نیام ندنمود
   .در بوته بیشتري برخوردار شدند

شک نتایج تجزیه واریانس مربوط به تعداد گره و وزن خ :در بوته تعداد گره و وزن خشک گره ریشه
ولـی   بـود  کـودي در بین تیمارهـاي   درصد 1در سطح احتمال دار دهنده وجود تفاوت معنینشان ،گره

). از نظر 1(جدول  بر تعداد گره و وزن خشک گره نداشتداري ارقام و اثر متقابل کود با رقم اثر معنی
دنـد تفـاوت   ی کـه بـا بـاکتري سـویا تلقـیح شـده بو      یتعداد گره و وزن خشک گره در ریشه، تیمارها

ـ  داشـتند؛  هکتـار)  کیلوگرم اوره در 2F )200و  (شاهد)تلقیح باکتري عدم داري با معنی علـت عـدم   هب
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و تثبیـت نیتـروژن صـورت    تشـکیل گـره روي ریشـه    تیمارهاي بدون تلقیح، وجود باکتري سویا، در 
زنگـی و  ( داشـت زایـی سـویا   گـره  داري بربنابراین کاربرد باکتري سویا اثر معنی .)2(جدول  نگرفت

). بین دو تیماري که با باکتري تلقیح شده بودند تفاوت وجود داشت و از نظر تعداد و 1992، همکاران
بـاکتري   (تلقـیح  4Fنسبت بـه   )باکتري (تلقیح 3Fوزن گره تثبیت کننده نیتروژن در ریشه، برتري تیمار 

وددهی سویا اثرات نامطلوبی بر روند کدهد نشان میکه  دیده شد هکتار) در اورهکیلوگرم  50با همراه 
   ).1992، همکارانزنگی و (بندي در ریشه دارد تثبیت نیتروژن از جمله گره

 2Fتیمارهاي کودي  .)1دار نشد (جدول این صفت معنی برولی اثر متقابل کود در رقم  :دانه وزن هزار
گـرم،   44/97 (شـاهد) بـا مقـدار    1Fگرم، باالترین و  31/141هکتار) به مقدار  در اورهکیلوگرم  200(

بسیار  سویا در مرحله پرشدن دانه، نیاز .)2خود اختصاص دادند (جدول دانه را به ترین وزن هزارپایین
 کمبـود که در این مرحلـه   کند و با توجه به پروتئینی بودن دانه سویا و اینشدیدي به نیتروژن پیدا می

بهتـر از سـایر    هکتـار توانسـت   در اورهکیلـوگرم   200 ربردکـا آیـد،  در گیاه سویا بوجود می ،نیتروژن
طرف سازد و باعـث  ها بردر مرحله بحرانی پرشدن دانهرا نیتروژن  کمبودتیمارهاي کودي عمل کند و 

وژن یکی از عناصري است که نیتر که کردندبیان  نادر همین رابطه محقق .گردددانه  افزایش وزن هزار
ها را وژن یا نیتروژن تثبیتی، وزن دانهکود نیترو ات دانه سویا وجود دارد هاي مختلف در ترکیببه شکل
ها تواند در وزن دانهعنصر می همچنین با توجه به پروتئینی بودن دانه سویا افزایش این دهد،میافزایش 

ه اند کگزارش کردهنیز  )1998(). استارلینگ و همکاران 2000رحمانی و همکاران،  ثر باشد (اسديؤم
مـع مـاده خشـک را در مرحلـه شـروع      دانـه شـده و تج   د نیتروژن، باعث افزایش وزن هزارکاربرد کو

هـا  درصد و عملکرد دانه همه ژنوتیـب  25هاي رشد محدود و رشد نامحدود تا دهی سویا، در الینگل
مار عـدم  با تی )4F و 3F( باکتري کودي شرایط تلقیح هايهر چند تیمار. درصد افزایش داد 8را حداقل 

نسبت به عدم تلقیح و بدون اسـتفاده   داري نداشت اما تیمارهاي تلقیحتفاوت معنی )1F( باکتري تلقیح
در شرایط تلقیح  در این راستا گزارش شده است که .دانه بیشتري برخوردار بودند از کود، از وزن هزار

دانه نسبت بـه   میانگین وزن هزاردر داري تلقیح با باکتري سبب افزایش معنی ،و عدم تلقیح بذور سویا
  ). 2005(کاظمی و همکاران،  ه استباکتري شد شرایط عدم تلقیح با

بـا مقـدار    7Mکـه رقـم   طـوري دانه متفاوتی بودنـد، بـه   پژوهش، ارقام نیز داراي وزن هزاردر این 
بـه خـود    دانـه را  تـرین وزن هـزار  گـرم، پـایین   83/102با مقـدار   17L الینگرم، باالترین و  59/115

 به احتمال زیاد .)2داري بین این دو رقم مشاهده گردید (جدول ختصاص دادند و اختالف بسیار معنیا
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یدن مواد فتوسنتزي بیشتر به رس سبب ،و کاهش تعداد دانه کم رشد رویشی ،عملکرد کمتر 7Mرقم  در
و  به سایر ارقـام گردیـد   ها نسبتشده و باعث درشتی و سنگینی دانه ها در جهت بهتر پرشدن آنهادانه

ویشی و افزایش تعداد مصرف بیشتر انرژي در دوران ر ،دلیل رشد رویشی زیادبه 17L الینبرعکس در 
 .داشـت دانـه را در پـی   ک شده و کاهش وزن هـزار سب هاي کوچک و، باعث تولید دانهو عملکرد دانه

دانـه در عملکـرد سـویا     وزن هزار ) نشان دادند که1994ن (هنسون و بورتو ؛)1996بورد و همکاران (
تواند بر دانه می هزار ثیر زیادي ندارد اما کاهش تعداد دانه و دوره رسیدگی دانه از طریق افزایش وزنأت

  گذار باشد. ثیرأعملکرد ت
تعداد بوته در واحد سطح، تعداد نیام در بوته، تعـداد   اجزاي عملکرد دانه در سویا شامل :عملکرد دانه

). با توجه به 1975؛ ادجی و همکاران، 1991کوا و همکاران، ا( باشدیام و وزن متوسط دانه میانه در ند
ـ  لیوشد دار صد معنیدر 1دست آمده عملکرد دانه در تیمارهاي کودي در سطح احتمال هنتایج ب ام ارق

دار نشـد (جـدول   این صفت معنی بررقم  وهمچنین اثر متقابل کود  به این صفت واکنش نشان ندادند.
(شـاهد)   1Fگرم باالترین و تیمار  04/574هکتار) به مقدار  در اورهکیلوگرم  200( 2F). تیمار کودي 1

). بـا توجـه بـه اجـزاي     2مربع کمترین عملکرد دانـه را داشـتند (جـدول    متر گرم در 98/216 با مقدار
ترتیـب  بـه  بسـته بـه عملکـرد   در اکثر صـفات وا  1F و 2F کودي دهنده عملکرد در سویا، تیمارتشکیل

تواند دلیل اصلی افزایش و کاهش عملکرد در این که این مسئله می ندترین مقدار را داشتکمو  بیشترین
هاي گیاه به طـرف  قسمتسایر نیتروژن از  زیاد دلیل انتقالبه ،شدن دانه سویادر زمان پر .تیمارها باشد

آید و گیاه با کمبود ش نیتروژنی در این گیاه بوجود می، تنسازي و تبدیل به پروتئینذخیره براي ،هادانه
) در زمـان پـر   2000، خدابنـده و  دادنیاهاي محققین (اساس یافتههمچنین بر و شودمواجه می نیتروژن

 به احتمال زیـاد دنبال آن به .یابدجذب مواد غذایی از ریشه، کاهش می ATPدلیل مصرف شدن دانه به
دلیـل داشـتن   بـه  2Fدر این موقع تیمار  بنابراین .یابددلیل مصرف انرژي کاهش مینیز به زیستیتثبیت 

تفـع  بهتر از سـایر تیمارهـاي کـودي، ایـن محـدودیت را مر     آن در این زمان نیتروژن بیشتر و مصرف 
 کـودي  تیمارهمچنین در ). 2009گردد (حاتمی و همکاران، میسازد و باعث افزایش عملکرد دانه می

2F  باعث  ،ترین زمانصورت سرك در مناسببه اختیار قرار گرفتن نیتروژن آماده و به مقدار کافیدر با
ود لـذا  شـ نقش دارنـد مـی   هامواد فتوسنتزي به دانه و انتقال که در سنتز یهاي فیزیولوژیکبهبود فرآیند

  .)1989سکن، ی(اسکاردر و برگردد منجر به افزایش عملکرد می
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درصد  5دانه در سطح احتمال  داد که اثر تیمار کودي بر میزان درصد روغن نتایج نشان :درصد روغن
اثر ، همچنین داري مشاهده نگردیدارقام از نظر این صفت تفاوت معنیکه در بین دار بود درحالی معنی

 2F). تیمـار کـودي   1دار شد (جـدول  درصد معنی 5ن صفت در سطح احتمال ای بررقم  ومتقابل کود 
کمترین مقدار روغن را تولیـد کـرد کـه تفـاوت      درصد 62/15هکتار) با مقدار  در اورهرم کیلوگ 200(

بـاکتري   (تلقـیح  4Fدرصد و تیمار کودي  34/17) با مقدار باکتري (تلقیح 3Fداري با تیمار کودي معنی
رم کیلـوگ  200کـاربرد  ). 2(جدول  شتدرصد دا 79/16هکتار) با مقدار  در اورهکیلوگرم  50با همراه 

هـا  ، درصد روغن دانهزیستیتثبیت ، ولی تلقیح باکتري و کاهش درصد روغن شد سبب اوره در هکتار
با نتـایج  این نتایج  .ین شدو افزایش نیتروژن باعث کاهش درصد روغن و افزایش پروتئ را افزایش داد

روغـن   ریزوبیوم، سـبب افـزایش درصـد    ، افزایشگزارش دادندکه ) 1988(صمدي  خدابنده و یزدي
دادن ریزوبیوم به بذور  ،) که گزارش دادند2008(راعی و همکاران ولی با نتایج  گردید مطابقت داشت

که دلیل این امر به همبستگی منفـی   بودشود متفاوت اهش درصد روغن میموجب ک ،در موقع کاشت
(کوبر  شودط میواکنش نوع رقم استفاده شده در تولید روغن مربوبه همچنین  بین پروتئین و روغن و

  .)2000دنگ، و ول
(شـاهد)   1Fو  هکتار) در اورهکیلوگرم  50با باکتري همراه  (تلقیح 4Fدر تیمارهاي کودي  7Mرقم 

بـاالترین   3Fدر تیمـار کـودي    17L الیـن و  4Fو  )باکتري (تلقیح 3Fو رقم ویلیامز در تیمارهاي کودي 
 200کـاربرد  میزان درصد روغن همه ارقـام بـا    قدر این تحقی .)1(شکل درصد روغن را تولید نمودند 

) در تحقیق خود به این 2000شریکیان و بابائیان (در همین رابطه  کاهش یافت. کیلوگرم اوره در هکتار
کـاربرد  بـا   ،و بـرگ  هشاخارقام پراستفاده از ا ب ،نتیجه رسیدند که با افزایش تعداد گیاه در واحد سطح

ش و درصـد پـروتئین دانـه    درصد روغن دانـه کـاه   ،یشی زیادي گرددکافی که باعث رشد رو نیتروژن
 بـدون اسـتفاده از کـود توانسـت    بـاکتري  یعنی شرایط تلقیح  3Fتیمار کودي  همچنین. یابدافزایش می

انـد، تلقـیح   که اعالم نمـوده  يدیگر ناگردد که با نتایج محقق 17L الینباعث افزایش درصد روغن در 
گـردد و از ایـن   ریشه گیـاه مـی  هاي تثبیت کننده اسب باعث افزایش تعداد گرهتري منبذور سویا با باک

مطابقت  ،گرددوتئین) و کمیت (عملکرد) محصول میطریق موجب افزایش کیفیت (درصد روغن و پر
   ).1992 ،همکاران؛ زنگی و 1992 د،ن(ایمس دارد
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  که در یک حرف مشترك  هایینگیندرصد روغن در دانه سویا. میارقم بر  واثر متقابل کود  -1شکل 

  باشند.دار میاي دانکن فاقد اختالف آماري معنیاساس آزمون چند دامنههستند، بر
  

روغـن در سـطح    عملکـرد دار شـدن  ث معنـی دهد که تیمار کودي باعنتایج نشان می :عملکرد روغن
). تیمـار کـودي   1(جدول  دار نبودندنیولی ارقام از نظر آماري در این صفت مع شده درصد 5احتمال 

2F )200  در واحـد  مقدار روغـن را   بیشترین گرم در مترمربع 29/89هکتار) با مقدار  در اورهکیلوگرم
حـاکی از آن  ). نتـایج  2(جـدول  دارد کودي  هايتیماردیگر داري با کرده که تفاوت معنی سطح تولید

و افـزایش عملکـرد روغـن    روغـن  باعث کاهش درصـد   هکتار در اورهکیلوگرم  200کاربرد  است که
بـا افـزایش عملکـرد بـذر،     بنـابراین   .و این افزایش عملکرد ارتباط مستقیم با عملکرد دانه دارد گردید

  .)2003؛ جکوبسن و همکاران، 2005(بارکر و سویر،  یابدمحصول روغن در هکتار افزایش می
در سـطح  پـروتئین دانـه   درصـد   میزان بر تیمار کودياثر دست آمده هاساس نتایج ببر :درصد پروتئین

مشـاهده   يدارآماري معنـی اختالف نظر  از اینارقام در بین  که در حالی بوددار درصد معنی 1احتمال 
تیمـار   ).1دار نشـد (جـدول   این صفت از نظر آماري معنـی  بررقم نیز  ونشد، همچنین اثر متقابل کود 

 3Fدرصد نسبت به تیمارهاي کـودي   28/38 پروتئین رهکتار) با مقدا در اورهکیلوگرم  2F )200کودي 
هکتار) بـا   در اورهکیلوگرم  50با همراه (تلقیح  4Fدرصد وتیمار کودي  4/31) با مقدار باکتري (تلقیح
نیتـروژن یکـی از عناصـر اساسـی     ). 2داري داشتند (جدول تفاوت معنی درصد 53/31 پروتئین مقدار

بـه میـزان   گیـاه سـویا   همـین دلیـل    به ،شودپروتئین در سویا میافزایش  و سببساخت پروتئین بوده 
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). به احتمال زیاد دلیل افزایش میزان پروتئین در تیمار 2012(اکبري و همکاران، زیادي به آن نیاز دارد 
باشد که باعـث افـزایش پـروتئین    کافی در این تیمار می قرار گرفتن نیتروژن به مقدار زیاد و 2Fکودي 

کود اوره سبب افـزایش دسترسـی گیـاه بـه نیتـروژن و باعـث افـزایش         مصرف لذا .است دانه گردیده
در زمـان   ،زیستیتثبیت نیتروژن حاصل از  به احتمال زیاد). 2008(راعی و همکاران،  شودمیپروتئین 

 و مقدار بسیار ناچیزي بوده )4Fو  3Fکه با باکتري تلقیح شده بودند (در تیمارهاي کودي  هاشدن دانهپر
نیتـروژن   کمبود محققان دیگري نشان دادند که داد.کاهش را  هادانهپروتئین کاهش نیتروژن، مقدار  این

  ).1978، ر(استریت دهدهش میدانه را کاو پروتئین ها مقدار نیتروژن در دوره پرشدن دانه
  

  گیرينتیجه
نیتروژن  زیستیتثبیت  .دانه به نیتروژن زیادي نیاز داردسویا در مراحل تشکیل نیام و پرشدن 

بنابراین افزودن نیتروژن  .تواند فراهم سازدتوسط گیاه به اندازه کافی نیتروژن این مرحله از گیاه را نمی
واند عملکرد گیاه را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. در این پژوهش باالترین تدر این مرحله می

اوره در مراحل کاشت کیلوگرم در هکتار کود  200رد عملکرد دانه و عملکرد روغن و پروتئین با کارب
واند به تشود که نیتروژن حاصل از تلقیح باکتري نمیحاصل گردید لذا نتیجه گرفته میدهی و نیام

دست آمده در هاساس نتایج بگردد. همچنین بردانه ث افزایش عملکرد اندازه کود اوره استفاده شده باع
تواند درصد روغن می شروع کنندکتري حتی بدون استفاده از کود نیتروژن این پژوهش، تلقیح بذر با با

کیلو گرم اوره در هکتار  200ولی بدلیل کاهش عملکرد دانه نسبت به مصرف  باالیی را تولید کند
. با توجه به عدم تشکیل گره در ریشه تیمارهایی که با باکتري تلقیح یابدعملکرد روغن کاهش می

زیست با اساس سابقه کم کشت سویا در مناطق جنوبی، همچنین کمبود باکتري همنشده بودند و بر
رسد. در این نظر می با باکتري در هنگام کشت ضروري بههاي زراعی کشور، تلقیح بذر خاكسویا در 
 از نظردر مقایسه با ارقام دیگر از لحاظ عملکرد دانه و میزان پروتئین و همچنین  17L الینپژوهش 

لذا این رقم جهت کشت، به کشاورزان  برتر بودري و سازگاري به شرایط آب و هوایی منطقه کودپذی
  گردد.منطقه توصیه می
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Abstract 
Some research indicates that N2 fixation in soybean cannot provide adequate 

nitrogen for proper yield. Therefore, the effect of nitrogen and Bradyrhizobium 
Japonicum bacteria on some agronomic characteristics and quality of soybean 
cultivars was examined based on split plot in a randomized complete blocks design 
with three replications in 2012 at Kerman Township. Treatments including control 
(without fertilizer and inoculation), 200 kg/ha urea, inoculation of soybean seeds 
with Bradyrhizobium Japonicum bacteria, inoculation of soybean seeds with 
Bradyrhizobium Japonicum bacteria along with 50 kg/ha urea were considered as 
the main factor. Soybean cultivars (M7, Williams and L17 line) were arranged as the 
sub factor. The results showed that significant effect of fertilizer treatments on 
plant height, internode length, number of pods per plant, number and weight of 
nodes in root, 1000 seed weight, seed yield, oil percentage, oil yield and protein 
percentage. All the mentioned traits except oil percentage and number and weight 
of nodes in root increased by 200 kg/ha urea application. Inoculation of soybean 
seeds with Bradyrhizobium Japonicum bacteria increased oil percentage. L17 
showed the highest plant height and number of pods per plant. Also, Williams, that 
enlargement in internode length than other cultivars. M7 cultivar produced the 
highest 1000 seed weight. L17 had the highest oil percentage as affected by seed 
inoculation with Bradyrhizobium Japonicum bacteria. According to the results of 
this experiment in order to obtain highest oil and protein content in soybean under 
Kerman and similar climatic conditions application of 200 kg/ha urea and 
cultivation of L17 is recommended. 
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