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   در خراسان شمالیعملکرد ارقام سویا ثیر کود نیتروژن بر رشد وأت
  

    4علیرضا دادخواه  و3، مهدی عزیزی2بند ، امیر آینه1حمید حاتمی*
  گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات اهواز، 2، اهواز دانشجوی دکتری زراعت واحد علوم وتحقیقات1

   کشاورزی شیروانهگروه زراعت دانشکد4کشاورزی خراسان رضوی، ت مرکز تحقیقا3
  3/3/1388: ش ؛ تاریخ پذیر1/11/1388: تاریخ دریافت

  

  1چکیده
 1385سـال   (سویا آزمایشی در دو محیط      م  ارقرشد ا منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و          به

ـ )  مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی در1386سال  کشاورزی شیروان و هدانشکددر   صـورت   هب
 فاکتورهای آزمایش شامل    .های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد         فاکتوریل در قالب طرح بلوک    

صـفر،  (سطح   کود نیتروژن در چهار       و )3هابیت، سپیده و ویلیامز از گروه رسیدگی        (رقم در سه سطح     
 ها نـشان داد کـه    نتایج تجزیه مرکب داده. بود) از منبع اوره کیلوگرم نیتروژن در هکتار150و  100،  50

کـه رقـم ویلیـامز       طـوری   بـه  ،قرار گرفت کود نیتروژن     و ثیر رقم أت داری تحت  طور معنی  هعملکرد دانه ب  
 . آن با رقم هابیت خیلـی زیـاد نبـود     ، البته اختالف  بیشترین عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد         

 در مقایـسه بـا     داری موجب افزایش عملکـرد دانـه       طور معنی  هنتایج نشان داد که مصرف کود نیتروژن ب       
ـ             .  شد )عدم مصرف کود نیتروژن    (تیمار شاهد  طـور   هدر بین اجزای عملکـرد، تعـداد غـالف در گـره ب

که با افزایش میزان نیتروژن بر تعداد غـالف در           یطور  کود نیتروژن قرار گرفت، به     ثیر  أت داری تحت  معنی
خشک، سرعت رشـد      همچنین مشاهده شد که کاربرد نیتروژن معدنی میزان تجمع ماده          .گره افزوده شد  

در بـین ارقـام آزمـایش،    . محصول و شاخص سطح برگ سویا را در مقایسه با تیمار شاهد افـزایش داد  
خشک سـرعت رشـد محـصول و شـاخص            دارای تجمع ماده   ویلیامز و سپیده در مقایسه با رقم هابیت       

  .سطح برگ بیشتری بودند
  

  های رشد شاخص، کود نیتروژن، عملکرد دانه، سویا :های کلیدی واژه
                                                 

   hamhatami@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 زراعی در دنیاست که در تهیه روغن نباتی و تـأمین پـروتئین بـرای         هسویا یکی از محصوالت عمد    

 شـواهد زیـادی حکایـت از پاسـخ مناسـب سـویا بـه          .)1994 ،لطیفـی  (ای دارد  انسان و دام نقش ویژه    
در ) 1999(وارکـو   .)1995 ،نرشـ مار ؛1986 ،گتینـگ  (حاصلخیزی خاک و مـصرف بهینـه کـود دارنـد        

 درصد نیتروژن مورد نیاز سـویا از طریـق تثبیـت            75 تا   25بررسی منابع مختلف به این نتیجه رسید که         
تواند نیتروژن کـافی بـرای عملکـرد       نمی N2هد که تثبیت    د  برخی تحقیقات نشان می     اما .شود تأمین می 

) 1980(همچنین سیورد و همکاران      .)1998 ،؛ وسلی و همکاران   1966 ،وبر(مناسب سویا فراهم سازد     
ه و نتیجـه گرفتنـد کـه         خـشک گـزارش کـرد      فصل زراعی کاهش غلظت نیتروژن در دانه سویا را طی         

جهت به حداکثر رساندن پتانـسیل عملکـرد سـویا        ) ییاز طریق مصرف کودهای شیمیا    (نیتروژن مکمل   
 کـشت   رمشاهده کردند که کاربرد کـود نیتـروژن د        ) 2005(تایلور و همکاران     .رسد نظر می  ضروری به 

بـا کـاربرد مقـادیر      ) 2005 ( و همکاران  رای در آزمایش    .شود میملکرد  بهبود ع موجب  دیرهنگام سویا   
و  7/7 ترتیـب  لکرد دانه در شرایط زراعت آبـی و غیرآبـی بـه            نیترات آمونیوم مشاهده شد که عم      باالی

  .افزایش یافت  درصد5/15
های رشد، در تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد و اجزاء آن از  شناخت و بررسی شاخص
استفاده از کود نیتروژن با قابلیت رهاسازی ). 1985، گاردنر و همکاران( اهمیت زیادی برخوردار است

 بیشتر در مراحل زایشی، LAIهای هوایی سویا را تحریک نموده و موجب ایجاد  شد اندامآهسته، ر
). 2006کوشال و همکاران، (  عملکرد دانه را افزایش دادی مرحلۀ پرشدن دانه شده و نهایتاًویژه در ط هب

د آهن، گزارش کردند، کاربرد کود آغازگر و سرک نیتروژن همراه با کو )2008( کالیسکان و همکاران
استقرار . ای، مفید باشد های مدیترانه تواند در بهبود رشد اولیه و عملکرد سویای تلقیح شده در خاک می

 فتوسنتزی و عملکرد سویا، بسیار مهم ه در بهبود بازدR4 و R1سطح برگ بیشتر بین مراحل رشدی 
 افزایش  موجبیومنیترات آموناعالم کرد، ) 1994( عزیزی). 2001کومودینی و همکاران، ( است
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار شده و 100ویژه سطح  ه، بکودیی در کلیه سطوح یخشک بخش هوا ماده

ر سایر تیمارها برتری یافته بندی، ب  زمانی گلدهی تا دانهه گیاه، در فاصلRGR و CGRدر نهایت 
  .است

منظور   شد آزمایشی بهکشت سویا در استان خراسان شمالی تصمیم گرفتهکم با توجه به سابقۀ 
مناسب سویا جهت رقم  نیتروژن انجام گیرد تا د مختلف سویا به کاربرد کوهای رقم پاسخبررسی 

  .مصرف کود نیتروژن در منطقه مشخص گرددمطلوب کاشت در مزارع استان و همچنین میزان 
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  ها مواد و روش
رزی و منابع طبیعی شیروان با  کشاوه تحقیقاتی دانشکده در مزرع1385سال (  در دو محیطآزمایش

 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 1386رسی سیلتی و سال سنگین  بافت خاک نیمه
صورت فاکتوریل در قالب  ه ب)لوم -رسی -کیلومتری بجنورد با بافت خاک سلیتی چهارواقع درشمالی 

آزمایش شامل رقم در سه  فاکتورهای .دهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآم طرح پایه بلوک
 و 100، 50، 0( کود نیتروژن در چهار سطح  و)шهابیت، ویلیامز و سپیده از گروه رسیدگی (سطح 

آزمایش خاک، نیاز گیاه و با توجه به  مقادیر کود .بود ) از منبع اوره کیلوگرم نیتروژن در هکتار150
متر از یکدیگر و به   سانتی50دیف کاشت به فاصلۀ  هر کرت شامل شش ر.انتخاب شدندبررسی منابع 

کیلوگرم در هکتار  200مصرف  عملیات تهیه زمین شامل شخم عمیق پائیزه به همراه . متر بود دهطول
 پانزدهم  ،هر دو سال کشت سویا در .کود سوپرفسفات، دیسک بهاره، تسطیح و ایجاد فاروها بود

 بذور . صورت گرفتدر روی ردیفمتر   سانتی5 با فاصله ها صورت دستی در وسط پشته هاردیبهشت ب
کود اوره   نیمی از.تلقیح شدند Bradyrhizobium japonicumسویا قبل از کاشت با باکتری 

آبیاری در  .اضافه شد )R2( صورت سرک در مرحلۀ پایان گلدهی سویا ه بمابقیزمان با کاشت و  هم
 1های اجرای آزمایش در جدول  خصات خاک محلمش .صورت نشتی انجام گرفت هطی فصل رشد ب
  .آورده شده است
شدن   سبزهز مرحلبار ا  یکروز14، هر  طی هر دو سال آزمایش روند رشد و نمو سویاهبرای مطالع
  از دو متر انتهایینیم متر طولی( ها کلیه کرتاز خطوط دوم و پنجم ، ) هشت بارکالً( تا رسیدگی گیاه
 مراحل نمو گیاهان برداشت شده با  وگرفت انجام برداری نمونه ،ادفیصورت تص  به)ردیف کاشت

ه آزمایشگاه  بها سریعاً پس از آن نمونه. تعیین گردید) 1980 ،ه شده توسط فهر و کاوینسئروش ارا
گاه  آن. گیری شدند ، سطح برگ گیاهان توسط دستگاه سطح برگ سنج اندازهمنتقل شده و در آنجا

 48مدت  گراد به  درجه سانتی70دار در دمای   کاغذی قرار گرفته و در آون تهویهها درون پاکت نمونه
صدم گرم، توزین  های خشک شده با ترازوی حساس تا دقت یک ساعت خشک شده و سپس نمونه

  .شدند
 شاخص سطح  و)CGR(  سرعت رشد محصول،)DM( خشک  ماده:شاملهای رشد  شاخص

میانگین دو اساس بر( دمحاسبه شدن) GDD(  روز رشد-هاساس درج که همگی بربوده) LAI( برگ
کریمی و سیدیک، ( محاسبه شد Hi [Tb–(2/(Tmax+Tmin))] ∑= ی از فرمول تجمعGDD. )سال
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 حداکثر دمای روزانه Tmax روز رشد، -شاخص حرارتی روزانه برحسب درجه Hiکه در آن،  .)1991
، Tb گراد و  درجه سانتی10ای روزانه با حد پائینی حداقل دمTmin  گراد،  سانتیه درج30با حد باالیی 

عزیزی، ( گراد تعیین گردیده است  درجه سانتی10باشد، که برای سویا   گیاه میهدرجه حرارت پای
1999 .(CGRه از رابط ] CGR=[d(DM)/dH]*[1/G دست آمد هب )1984 ،راسل و همکاران( .

درجه (  روز رشد- تغییرات درجهdH ،)گرم( یی تغییرات وزن خشک اندام هواd(DM) ،که در آن
ای  برای تعیین تغییرات لحظه. باشد می) مترمربع(  واحد سطح مزرعهGو ) گراد در روز سانتی

گیاه را نسبت ) LA( و سطح برگ) DM( ای که وزن خشک های رشد، شناخت بهترین رابطه شاخص
 هبرای تعیین بهترین رابط. ار استای برخورد توضیح دهد از اهمیت ویژه) GDD( به شاخص حرارتی

ه شده، بهترین معادله یبین معادالت ارا  استفاده شد و درCurve Expertکامپیوتری  هوجود از برنامم
،  (R2)اساس بهترین ضریب تشخیصسطح برگ در طول فصل رشد، بر خشک و هبرای توضیح ماد

  . ترسیم شدندExcelافزار  های رشد با کمک نرم انتخاب گردید و سپس منحنی
مربع  مساحتی معادل شش متر)شش متر وسط( در پایان فصل رشد از دو خط میانی هر کرت

طور تصادفی  ه همچنین از هر کرت پنج بوته ب.گیری عملکرد اقتصادی برداشت شد جهت اندازه
، وزن انتخاب شده و صفاتی نظیر تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غالف در گره، تعداد دانه در غالف

 پس از انجام آزمون بارتلتهای آزمایش   داده.گیری شدند های فرعی اندازه  دانه و عملکرد شاخهصد
 شده و  مرکب تجزیه واریانسSASافزار  توسط نرم) های جداگانه متجانس بودن خطای آزمایش(

  .ای دانکن صورت گرفت ها توسط آزمون چند دامنه مقایسه میانگین
  

 . اجرای آزمایشهای  محل مشخصات خاک-1جدول 

محل 
  آزمایش

عمق 
  )متر سانتی(

هدایت الکتریکی 
(mmhos/cm)  

pH  
گل (

  )اشباع

نیتروژن 
کل 

  )درصد(

قابل  فسفر
جذب 

  )ام پی پی(

قابل  پتاسیم
جذب 

  )ام پی پی(

  رس
 )درصد(

  لوم
  )درصد(

  ماسه
  )درصد(

  16  42  42  240  10/18  071/0  97/7  6/4  0-30  شیروان
  17  43  40  225  95/17  065/0  15/7  4/4  0-30  بجنورد
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  نتایج و بحث
های آزمایش نشان داد که تأثیر محیط بـر عملکـرد            تجزیه مرکب داده  : عملکرد واجزای عملکرد  ) الف

بر این  )  درصد 1مال  در سطح احت  (داری   باشد اما سایر عوامل آزمایشی اثر معنی       دار نمی  دانه سویا معنی  
 25ترتیـب    های سـپیده و هابیـت بـه        ارقام، رقم ویلیامز نسبت به رقم      در بین    .)2 جدول(صفت داشتند   

داری  طور بـسیار معنـی     ه مصرف کود نیتروژن ب    .)3جدول  (عملکرد نشان داد      برتری  درصد 7 و   درصد
 کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار در         150کـه کـاربرد      طوری ، به )2جدول  (عث افزایش عملکرد دانه شد      با

جـدول  ( درصدی عملکرد دانه شـد       28منجر به افزایش    ) عدم مصرف کود اوره   (مقایسه با تیمار شاهد     
خـشک را در    که کـاربرد کـود نیتـروژن تجمـع مـاده        گزارش کردند ) 1998( رلینگ و همکاران   استا .)3

 و عملکرد دانه همۀ      درصد 25های رشد محدود و رشد نامحدود تا         مرحلۀ شروع گلدهی سویا در الین     
ـ  افزایش رشـد اولیـه سـویا را       نیز ای گلخانه مطالعات .داد افزایش    درصد 8ها را حداقل     ژنوتیپ ر اثـر  ب

ای نتایج متفاوتی    که مطالعات مزرعه   درحالی ،)1983 ،اگلشام و همکاران  (کاربرد نیتروژن نشان داده بود      
شـی از    بسیاری از مطالعات افزایش عملکـرد نا       .از اثر کاربرد نیتروژن بر عملکرد سویا نشان داده بودند         

 ایتـاوی و    -؛ ال 1987 ،افزا و همکاران  ( دان خشک عنوان کرده   کاربرد نیتروژن را در ارتباط با تجمع ماده       
، در )1993 ،؛ وود و همکــاران1986 ،؛ توچتــون و ریکــرل1975 ،؛ هــام و همکــاران1980 ،همکــاران

ـ انـه در گیـاه       افـزایش تعـداد د     هافزایش عملکرد را نتیجـ    ) 1978( و همکاران    که بریویدان  حالی ر اثـر   ب
) 1978( سورن سـن و پینـاس   .افزایش تعداد گره در ساقه و کاهش ریزش گل و غالف گزارش کردند    

  .افزایش اندازۀ بذر را علت افزایش عملکرد سویا اعالم کردند
توان مشاهده کرد که تأثیر رقـم بـر تعـداد گـره در سـاقه                 در رابطه با اجزای عملکرد دانه سویا، می       

هـای فرعـی بـسیار       داد غالف در گره، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه و عملکـرد شـاخه               اصلی، تع 
تعداد گره در ساقۀ اصلی ارقام سپیده و ویلیامز بیـشتر از رقـم هابیـت                ). 2جدول  (دار شده است     معنی

. نبـود محدود بودن رقم هابیت دور از انتظار بود که با توجه به رشد نامحدود بودن این دو رقم و رشد             
 باعث شد کـه از  رقم سپیده بیشترین تعداد دانه در غالف را داشت و در مجموع برآیند اجزای عملکرد      

  ).3جدول (ترتیب ویلیامز، هابیت و سپیده بیشترین عملکرد را نشان دهند  ، بهلحاظ عملکرد دانه
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  . عملکرد سویای اجزا و نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد- 2 جدول

 Fمقادیر 

  منابع
 غییرت

درجات 
 آزادی

عملکرد 
 دانه

تعداد گره 
 در ساقه

تعداد غالف 
 در گره

تعداد دانه 
 در غالف

  وزن
 صددانه

عملکرد 
های  شاخه

 فرعی

  E( 1 ns96/1  *92/8  ns95/0  *5/13 *2/20 **4/69(محیط 
 - - - - - - a 4 خطای

 V( 2 **3/273  **1/403 **6/413 **3/98  **49/55  **39/22(رقم 

E×V 2 ns11/0  *25/3 ns08/0 ns1/1 ns36/2  ns5/1  
 N( 3 **1/170  ns31/0 **9/120 ns5/1 ns8/1  ns7/0(کود نیتروژن 

E×N  3 ns11/0  ns22/1  ns11/0 ns15/0 ns2/2  ns8/1 

V×N 6 **19/5  ns47/0  **94/3 ns6/0  ns3/0  ns6/0  
E×V×N 6 ns11/0  ns88/0  ns09/0 ns8/0  ns6/0  ns7/0 

 - - - - - - b 44 یخطا

 2/25 9/12 3/14 21/6 92/10 79/7 )درصد( ضریب تغییرات
  . عدم معنی دار بودنns ؛  درصد1 و  درصد5بودن در سطح احتمال  دار ترتیب معنی  به** و*
  

دار شـد و بـر سـایر        در بین اجزای عملکرد تأثیر کود نیتروژن بر تعداد غالف در گره بـسیار معنـی               
شود با افـزایش مـصرف        دیده می  3طور که در جدول      همان. )2ل  جدو(داری دیده نشد     اجزاء اثر معنی  

) 1978(بریویـدان و همکـاران      . کود نیتروژن بر تعداد غالف در هر گره ساقه اصلی افزوده شده اسـت             
، تعـداد غـالف در گـره و تعـداد           ح نیتروژن در طی دورۀ گلـدهی سـویا        گزارش کردند که افزایش سط    

. افـزایش داد  ) عدم مصرف نیتروژن  ( درصد نسبت به شاهد      40و  درصد   22ترتیب    را به  غالف در بوته  
البته افزایش تعداد غالف در بوته فقط ناشی از افزایش تعداد غالف در هر گره نبود، بلکه بخشی از آن                    

گـل و  ایشان همچنین اظهار داشتند که وجود نیتروژن، ریزش . مربوط به افزایش تعداد گره در گیاه بود     
 33(  باال رفتن عملکرد دانه در گلخانـه  ایش تعداد دانه در گیاه و نهایتاً      غالف را کاهش داده و باعث افز      

دهد که در بین اجزای عملکـرد سـویا در            نشان می  6 جدول. شد)  درصد 28-32(  و در مزرعه   )درصد
البتـه وزن   . رد دانه دارد  داری را با عملک    این آزمایش تعداد غالف در گره همبستگی مثبت و بسیار معنی          

ان بـر کلیـدی     بـسیاری از محققـ    . داری را با عملکرد دانه نشان داد       دانه نیز همبستگی مثبت و معنی     صد
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بریویدان و ( گذارند دانه در افزایش عملکرد محصول در آزمایشات کودی صحه میبودن نقش وزن صد
  ).1994؛ عزیزی، 1978؛ ایگلی و همکاران، 1977 ،همکاران

  
  ).تجزیه مرکب(مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در سطوح مختلف کود نیتروژن   -3ل جدو

 منابع تغییر

عملکرد دانه 
کیلوگرم در (

 )هکتار

  تعداد گره
در ساقه (

 )اصلی

تعداد 
در ( غالف

 )هر گره

 تعداد دانه
در هر (

 )غالف

وزن 
  دانهصد

 )گرم(

عملکرد 
های فرعی  شاخه

 )وتهگرم در ب(

 محیط آزمایش

  a2659  a95/16  a23/3  b54/2  b65/9  a89/11  )1385( شیروان
  a2549  b85/14  a12/3  a79/2  a75/10  b31/5 )1386( بجنورد

 ارقام سویا

  b2716  b14/11  a72/3  c49/2  a74/10  a54/10 هابیت
  c2195  a34/18  b87/2  a85/2  b87/8  c68/6 سپیده
  a2931  a15/18  b93/2  b65/2  a98/10  b58/8 ویلیامز

 )کیلوگرم در هکتار(ختلف نیتروژن سطوح م

  d2133  a81/15  d81/2  a67/2  a93/9  a19/8 )شاهد( صفر
50 c2538  a77/15  c08/3  a65/2  a06/10  a43/8  

100 b2775  a85/15  b33/3  a64/2  a33/10  a65/8  
150  a2970  a07/16  a48/3  a7/2  a46/10  a13/9  
  .باشند دار نمی باشند از لحاظ آزمون دانکن دارای اختالف معنی حروف مشابه میهایی که دارای  میانگین

  
عملکرد دانه و تعداد غالف در گره تأثیر  داری بر طور معنی هاثر متقابل رقم و کود نیتروژن ب

که در هر رقم با افزایش مصرف کود نیتروژن، عملکرد دانه و تعداد غالف در گره  طوری گذاشت، به
. بنابراین تمامی ارقام به مصرف کود نیتروژن پاسخ مثبت نشان دادند). 5 و 4های  جدول( یافتافزایش 

عنوان  هوجود نیتروژن بشود،   سویا شروع نمیV3 و V2که تثبیت فعال نیتروژن تا مرحله  از آن جایی
ده و مرحله زایشی وارد شآغازگر باعث تقویت رشد رویشی آن شده و گیاه با آمادگی بیشتر به 

شمیت و ). 1998؛ استرلینگ و همکاران، 1979دیبرت و همکاران، (یابد  عملکرد دانه افزایش می
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های کافی در خاک، مصرف نیتروژن در دوره  عنوان داشتند که با وجود ریزوبیوم) 2001(همکاران 
  .شود  میبندی سویا، باعث افزایش عملکرد ویژه اواخر گلدهی و زمان تشکیل غالف و دانه زایشی به

  
  . مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و کود نیتروژن بر عملکرد دانه سویا-4جدول 

  مقدار مصرف نیتروژن برحسب کیلوگرم در هکتار
  رقم

0 50 100 150 

  f2073  d2661  bc2961  a3167 هابیت
  g1821  f2059  e2274  d2504 سپیده
  d2505  c2892  ab3088  a3238 ویلیامز

  
  .ه میانگین اثر متقابل رقم و کود نیتروژن بر تعداد غالف در گره سویا مقایس-5جدول 

  مقدار مصرف نیتروژن برحسب کیلوگرم در هکتار
  رقم

0 50 100 150 

  c37/3  b68/3  a88/3  a97/3 هابیت
  fg61/2  ef76/2  d04/3  d1/3 سپیده
  g48/2  e79/2  d07/3  c37/3 ویلیامز

  
  های رشد شاخص) ب
خشک گیاه در طول فصل رشد از معادالت ریاضی  هت بررسی روند تغییرات مادجه: خشک  ماده-1

جای تقویم زمانی پس از  روز رشد تجمعی به -ها از درجه در این فرمول. متعددی استفاده گردید
ای که توانست وزن خشک گیاه را در  از میان معادالت موجود، بهترین رابطه. گیری شد کاشت بهره

 بود که در DM=EXP (a+bH+cH2) ر طول فصل رشد توضیح دهد، رابطهتیمارهای مختلف د
 تجمعی پس GDD میزان H لگاریتم در پایه طبیعی و EXPهای هوایی،   وزن خشک اندامDMآن، 

؛ 1989کامرانی، ( ن استفاده شده بوداای پیش از این نیز توسط محقق چنین رابطه. باشد از کاشت می
های هوایی را در سطوح مختلف کود نیتروژن  غییرات وزن خشک اندام، روند ت1شکل). 1999عزیزی، 
کاهش رشد و وزن خشک را در هر سه رقم نشان ) عدم مصرف کود اوره(تیمار شاهد . دهد نشان می

 فتوسنتزی هعدم دسترسی به منابع تکمیلی نیتروژن در مراحل حساس رشد منجر به تولید ماد. دهد می
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ها در این سطح از نیتروژن شده است که  خاطر شدت ریزش برگ وژیک اندک بهکمتر و نهایتاً وزن بیول
بسیاری از گزارشات افزایش عملکرد دانۀ سویا را بر اثر مصرف . مطابقت دارد) 1994(  عزیزیهبا نتیج

؛ 1987افزا و همکاران، ( اند خشک در این شرایط، عنوان کرده نیتروژن، در ارتباط باتجمع بیشتر مادۀ
و همکاران، ؛ وود 1986؛ توچتون و ریکرل، 1975؛ هام و همکاران، 1980ایتاوی و همکاران، -ال

  ).1999؛ برزگری، 1993
  

  .دانه ارقام سویا در سطوح کود نیتروژن   عملکردی اجزا با عملکرد ضرایب همبستگی-6 لجدو

6  5  4  3  2  1  

 عملکرد دانه
  عملکرد

 رعیهای ف شاخه

  وزن
 صددانه

  تعداد دانه
 در غالف

  تعداد غالف
 در گره

  تعداد گره در
 ساقه اصلی

  

     1  1  
    1 6/0- 2  
   1 46/0- 65/0 3  
  1 18/0- 17/0 14/0- 4  
 1 2/0 26/0- 42/0 26/0- 5  
1 23/0 *38/0 26/0 **46/0 09/0 6  

  
نشان ) 2شکل (  ارقام مورد آزمایشخشک در طول فصل رشد در  روند تغییرات تجمع مادۀهمقایس

ا از این زمان به بعد اختالف ، اماند  هر سه رقم از الگوی یکسانی پیروی کردهR5دهد که تا مرحلۀ  می
که رقم هابیت  طوری به. شود خشک بین رقم هابیت و دو رقم دیگر دیده می همحسوسی در تجمع ماد

دهد که این امر ناشی از عادت رشد محدود  شان میوزن خشک کمتری در مقایسه با ویلیامز و سپیده ن
 هعلت ادام هکه ویلیامز و سپیده دارای عادت رشدی نامحدود بوده و ب صورتی در. باشد بودن هابیت می

  .جمع کنندهای هوایی  خشک بیشتری را در اندام رشد رویشی پس از شروع گلدهی، توانستند مادۀ
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   . ماده خشک در طول فصل رشد در سطوح نیتروژن مقایسه روند تغییرات تجمع-1کل ش
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  .خشک در طول فصل رشد در ارقام مختلف سویا  مقایسه روند تغییرات تجمع ماده-2شکل 
  
خشک تجمعی  هاساس مادسرعت رشد محصول در این مطالعه بر: )CGR( سرعت رشد محصول -2
تغییرات  روند.  تعریف شده است روز رشد-ه درج10و در ) مترمربع(در واحد سطح مزرعه ) گرم(

 نشان داده 3  در مقادیر مختلف کود نیتروژن در شکلGDDفصلی سرعت رشد ارقام سویا نسبت به 
العمل مثبتی به مصرف کود نیتروژن نشان   ارقام سویا عکسشود  مشاهده میکه طور همان .شده است

مصرف   در مقایسه با عدمعبارتی مصرف نیتروژن موجب افزایش سرعت رشد محصول به. دادند
 کیلوگرم 100وی گزارش کرد که میزان . مطابقت دارد) 1994( شده است که با نتایج عزیزی) شاهد(

 شد و این برتری در بخش در مقایسه با عدم مصرف نیتروژن CGR برتری موجبنیتروژن در هکتار  
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بیان داشتند که ) 1985( انایگلی و همکار.  حفظ شده استR6 تا R1اعظم مراحل رشد زایشی یعنی 
خاطر  ، بهCGR، لذا با افزایش داردبندی ادامه   مراحل گلدهی تا غالفطیتولید مخازن جدید زایشی 

  .یابد تخصیص بهتر منابع فتوسنتزی به آنها ، عملکرد افزایش می
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  .سویا در سطوح نیتروژن  در طول فصل رشدمحصول مقایسه روند تغییرات سرعت رشد -3شکل 
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  . در طول فصل رشد در ارقام سویامحصول  مقایسه روند تغییرات سرعت رشد-4شکل 
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رقم هابیت کمترین سرعت رشد محصول و ارقام ویلیامز و سپیده با اختالف بسیار ناچیزی با هم 
مرحلۀ گزارش کرد که بین سه رقم فوق در ) 2008(اسدی ). 4 شکل(  را نشان دادندCGRبیشترین 
گردد که   مشخص می4 با دقت در شکل.  اختالفی وجود نداشتCGR به لحاظ R5 تا R1رشدی 

ل دلی رسد به نظر می  ایجاد شده است که بهR5اختالف رقم هابیت با ارقام دیگر آزمایش بعد از مرحلۀ 
  .رشد محدود بودن این رقم باشد

برگ گیاه را در ای که توانست تغییرات سطح  بهترین رابطه): LAI( شاخص سطح برگ -3
بود، که در آن  LA=EXP(a′+b′H+c′H2)توضیح دهد، معادلۀ تیمارهای مختلف طی فصل رشد 

LAهای هوایی  سطح برگ اندام ،EXP لگاریتم در پایۀ طبیعی و H میزان GDD تجمعی پس از 
 ؛1989 ،یکامران( ن دیگر نیز استفاده شده بوداای پیش از این توسط محقق چنین رابطه. باشد کاشت می
دهد که سطوح باالی نیتروژن مصرفی در مقایسه با شاهد   نشان می5 شکل ).1999 عزیزی،

دهد و این برتری عمدتاً از مراحل   برتری نشان می،مصرف کود به لحاظ شاخص سطح برگ عدم
) 1992 و 1991( تاکاهاشی و همکاران. یابد زایشی گیاه شروع شده و تا انتهای فصل رشد ادامه می

تکنیک جدیدی را برای کوددهی به سویا معرفی کردند که در آن کود نیتروژن با خاصیت رهاسازی 
که  روش جایگذاری عمیق مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه بدون این دار به آهسته و اوره پوشش

نه تأمین شده نیاز گیاه طی مرحلۀ پرشدن دا ، نیتروژن موردبیت بیولوژیکی نیتروژن کاهش یابدمیزان تث
تری در طی مرحلۀ زایشی های هوایی تحریک گشته و شاخص سطح برگ باال و در اثر آن رشد اندام

بیوماس و شاخص سطح ، همچنین در تحقیق دیگری معلوم شد که کاربرد نیتروژن آغازگر. ایجاد شد
  ).2008کالیسکان و همکاران، ( ، افزایش دادR1برگ سویا را در مرحلۀ 

مطابق شکل بیشترین شاخص . دهد د تغییرات سطح برگ را در ارقام سویا نشان می، رون6شکل 
های بعدی قرار  خود اختصاص داده و ارقام سپیده و هابیت در رتبه سطح برگ را رقم ویلیامز به

طور محسوسی   ناچیز است و از آن به بعد بهR2 تا مرحلۀ LAIالبته اختالف بین ارقام در . اند گرفته
نیز گزارش کرد رقم ویلیامز حداکثر شاخص سطح برگ را در ) 2008( اسدی. یافته است افزایش
  .خود اختصاص داد  در بین سه رقم مورد آزمایش بهR5  تاR1مرحلۀ 
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  .  مقایسه روند تغییرات شاخص سطح برگ در طول فصل رشد سویا در سطوح نیتروژن مصرفی-5شکل
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  .خص سطح برگ در طول فصل رشد در ارقام سویا مقایسه روند تغییرات شا-6شکل 

  
  گیری نتیجه

 رشدی از نظر نیتروژن در هبا بررسی منابع و گزارشات مختلف مشخص شد که سویا طی دو مرحل     
زنـد و گیـاه تـدریجاً در مزرعـه مـستقر             مرحلۀ اول هنگامی که بذر جوانه می      : گیرد  محدودیت قرار می  

زیست تثبیت نیتروژن بـه کـار افتـاده و           کشد تا سیستم هم     طول می  این مرحله حدوداً دو هفته    . شود  می
 دوم زمانی اسـت کـه       همرحل). 1998 چوپرا و سینگ،     -خانا( شروع به تأمین نیتروژن گیاه میزبان نماید      

هـای جدیـد،     به جهت پیـدایش مخـزن     . کنند  ها شروع به رشد و نمو می       گلدهی تمام شده و نیام و دانه      
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شـدن    ایـن عمـل پیـر   ه، نتیجـ روند ها می  میزان کمتری به طرف گره     ک این نقاط به   مواد فتوسنتزی نزدی  
هـا و   ، گیاه به ناچار به نیتـروژن موجـود در بافـت   ها با از بین رفتن گره. ها و ریزش آنهاست    سریع گره 

 ن نیتروژن بنابرای). 1975 ،سینکلر و دویت  (آورد   های خود و همچنین نیتروژن معدنی خاک رو می         اندام
. باشد ، ساخت و تجمع مواد در نیام و دانه می          رشد و نمو   هحدودکنند، عامل م  معدنی طی این دو مرحله    

میـزان قابـل     خشک و عملکـرد اقتـصادی را بـه         هلذا دادن کود نیتروژن معدنی در این مراحل، تولید ماد         
لـوژیکی نیتـروژن اثـر      بندی و تثبیت بیو    منتهی مقادیر زیاد کود نیتروژن بر گره      . دهد توجهی افزایش می  

تواند در بهبـود     منفی دارد، پس کوددهی در مقادیر مناسب قبل از کاشت و طی مراحل اولیه زایشی می               
 بـاالیی دارنـد، مفیـد    pHای که  های مناطق مدیترانه ویژه در خاک هرشد و عملکرد سویای تلقیح شده ب 

شود در صورت کشت سـویا       ، توصیه می  دست آمده  هبا توجه به نتایج ب    ). 2003گان و همکاران،    ( باشد
ـ  نصف آن هم  ( گرم در هکتار   کیلو 150مقدار    در منطقه از کود اوره به      صـورت   هزمان با کاشت و مابقی ب

موقع،  در بین ارقام مورد آزمایش درصورت کشت به       . استفاده گردد ) سرک در مرحله پایان گلدهی گیاه     
ا در صورت به تعویق افتادن کاشـت        ، ام گردد  توصیه می که بیشترین عملکرد دانه را داشت        رقم ویلیامز 

همچنـین پیـشنهاد    . گردد  کشت رقم هابیت توصیه می     هیا احتمال وقوع سرمای زودرس پائیزه در منطق       
هایی مانند جایگذاری عمیق کود نیتروژن بـا خاصـیت رهاسـازی آهـسته               گردد که در آینده، تکنیک     می
مـورد  ) نیتـروژن بدون تأثیر منفی بر فرآیند تثبیـت بیولـوژیکی          (ویا  منظور تأمین نیتروژن مورد نیاز س      به

  .آزمایش قرار گیرد
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Abstract1 
In order to study the effects of nitrogen fertilizer on yield and growth of 

soybean (Glycine max L.) an experiment as factorial in RCB design with three 
replications was conducted during 2006 and 2007 years at North Khorasan. Factors 
were cultivar (Hobbit, L.W.K., and Williams), and nitrogen fertilizer (0, 50, 100, 
and 150 Kg N/ha from urea source). Results indicated that cultivar and N fertilizer 
significantly effected on seed yield. Williams showed the highest seed yield among 
cultivars. With increasing N fertilizer application, seed yield increased 
significantly. Among yield components, number of pod per node, significantly 
affected by N fertilizer. Nitrogen application caused that number of pod increased. 
Growth analysis indicated that, nitrogen fertilizer caused the increment of dry 
matter accumulation, crop growth rate, and leaf area index. Also, williams and 
L.W.K. showed higher growth indices rather than hobbit. 
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