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 ارقام عملکرد و یکیولوژیزیرفوفوم اتیخصوص یبرخ بر تروژنین سطوح و ومیزوبیر حیتلق برهمکنش

 کرمانشاه ییهوا و آب طیشرا در (.Glycine max L) ایسو

 

 2یو غالمرضا محمد 2ی، مختار قباد2یبادمحمداقبال ق*، 1یریام خاص میمر

  یدانشگاه راز ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،نباتات اصالحو  زراعتگروه  ار،یدانش2زراعت،  ،ارشد یکارشناس آموختهدانش1

 1/1/1931 ؛ تاریخ پذیرش:5/12/1931تاریخ دریافت: 

 1دهیچک

 ستیهمز یها یباکتر قیطر از هوا تروژنین تیتثب ییتوانا ) .Glycine max (L.) Merr)( ایسو اهیگ: هدف و سابقه

 دیتول یبرا را اهیگ ازین اگرچه شده تیتثب تروژنین مقدار. دارد را( Rhizobium japonicum) کومیژاپون ومیزوبیر

 را اهیگ ازینمورد تروژنین کل درصد 08 حدود تا است ممکن مناسب طیشرا در اما کند ینم نیتأم عملکرد حداکثر

 و یطیمح ستیز یها یآلودگ کاهش د،یتول نهیهز کاهش باعث تروژنین یستیز تیتثب سمیمکان از استفاده. کند تیتثب

 و رقم العمل عکس خاک، نوع ح،یتلق طیشرا و نحوه به ایسو در تروژنین تیتثب مقدار. شد خواهد خاک ساختمان حفظ

 و ومیزوبیر حیتلق اثر یابیارز هدف با مطالعه نیا ایسو تیاهم به توجه با .دارد یبستگ منطقه ییهوا و آب طیشرا

 .شد انجام ایسو ارقام عملکرد و یکیولوژیزیمرفوف اتیخصوص یبرخ بر تروژنین کود مختلف سطوح

 تکرار سه با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب در شده خرد بار دو یها کرت صورتبه شیآزما نیا :ها روش و مواد

 یاصل فاکتور. دیگرد اجرا 1900 سال در کرمانشاه ،یراز دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد یپژوهش مزرعه در

 ایسو رقم یفرع فاکتور اوره، منبع از( هکتار در تروژنین لوگرمیک 288 و 158 ،188 ،58 صفر،) تروژنین کود زانیم

 حداکثر صفات .بودند( حیتلق وعدم حیتلق) کومیژاپون ومیزوبیر یباکتر حیتلق یفرع یفرع فاکتور و( تیهاب و امزیلیو)

 و یاروزنه تیهدا ،انداز هیسا یدما فتوسنتز، ییآکار شاخص ،یکوانتوم عملکرد بوته، ارتفاع برگ، سطح شاخص

 در غالف تعداد برداشت، شاخص ،دانه عملکرد توده، ستیز عملکرد و یگلده لیاوا مرحله در ینگیسبز شاخص

 یبررس یدگیو درصد روغن دانه در مرحله رس بوته در یفرع شاخه تعداد دانه، هزار وزن غالف، در دانه تعداد بوته،

 .شدند

با  یا روزنه تیشاخص سطح برگ برعکس هدا ،یگلده لیاواکه در مرحله  داد نشان انسیوار هیتجز جینتا :ها افتهی

. آمد دست هب تروژنین لوگرمیک 188 و 58فتوسنتز در مصرف  ییآکار نیشتریب یشد ول ادیز تروژن،یمصرف ن شیافزا

آمد.  دست هب امزیلیو رقم در و تروژنین هکتار در لوگرمیک 188 مصرف و حیتلق طیشرا در یکوانتوم عملکرد نیشتریب

داشت.  شیدر هکتار افزا لوگرمیک 188از  تروژنیمصرف ن شیبا افزا امزیلیبرعکس رقم و تیارتفاع بوته در رقم هاب

 دانه، عملکرد توده،ستیز عملکردصفات  بر بذر حیتلق ماریتو  ایسو ارقام تروژن،ین کود اثر ،یدگیدر مرحله رس

                                                           
 eghbalghobadi@yahoo.comمکاتبه:  مسئول*
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و  تروژنیدر دو رقم به مصرف ن تودهستیالعمل عملکرد ز . عکسبود دار یمعن دانه هزار وزنو  برداشت شاخص

 288و  158در  تیو در رقم هاب 58 مصرف با امزیلیرقم و در توده ستیز عملکردمقدار  نیشتریمتفاوت بود. ب حیتلق

 در لوگرمیک 518 زانیم به امزیلیرقم و دردانه را  عملکرد ومیزوبیر حیتلق. آمد دست هب تروژن،یندر هکتار  لوگرمیک

در  لوگرمیک 58 مصرفبا  هکتار در لوگرمیک 5088به مقدار  دانه عملکرد نیشتریداد. ب شیافزا نسبت به شاهد هکتار

 . آمد دست هب امزیلیدر رقم و حیو تلق تروژنین کودهکتار 

 به تروژنیکود ن مصرف با( تیو هاب امزیلی)و ایدو رقم سو هر کرمانشاه شهرستان ییآب و هوا طیشرا در :یریگ جهینت

عملکرد  یدارا امزیلیو رقم .داشتند عملکرد نیشتریب یباکتر حیدر هکتار همراه با تلق لوگرمیک 188تا  58 مقدار

 .بود تیبه هاب نسبت یشتریب
 

 عملکرد یاجزا و عملکرد فتوسنتز، ییآکار ،یا روزنه تیهدا ،یکوانتوم عملکرد :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 از( .Glycine max(L.) Merr)) ایسو اهیگ 

 از یغن محصول نیا دانه .باشد یم نوزهیلگوم خانواده

 (درصد 58 تا 98) نیپروتئ و( درصد 25 تا 10) روغن

 کمک به یاتمسفر تروژنین تیتثب وانت لیدل هب و بوده

 یزراع ستمیس در شهیر در ستیهمز یها یباکتر

 گرید با تناوب در و خاک اتیخصوص بهبود باعث

 از. است برخوردار یاژهیو تیاهم از ،محصوالت

 و داده کاهش را یصنعت تروژنین مصرف ،گرید طرف

 کاهش را یطیمح ستیز یها یآلودگ یادیز زانیم به

 (.20) دهد یم

 نیتأم یبرا ستیهمز یها یباکتر با حیتلق اگرچه 

 یها امدیپ از یعار و بوده ارزان یروش تروژنین

 است ییایمیش یها کود مصرف یطیمح ستیز مخرب

 کود مصرف زانیم با ومیزوبیر یباکتر حیتلق اما ،(23)

 مناسب تیریمد و بوده متقابل اثرات یدارا تروژنین

 و دانه دیتول شیافزا باعث ،تروژنین نیتأم منبع دو نیا

 نیتأم واقع در (.21 و 22) شد خواهد روغن زانیم

 اهیگ رشد بر یبیآس ییایمیش کود قیطر از تروژنین

 از یور بهره و تروژنین تیتثب راندمان یول رساند ینم

(. 15) دهد یم کاهش را خاک به شده اضافه یباکتر

 رقم به تروژنین مصرف و یباکتر حیتلق ریتأث زانیم

 خاک، ییایمیش و یکیزیف ،یطیمح طیشرا ،ایسو

 زانیم ،ایسو رشد دوره طول در ییهوا و آب طیشرا

 در و داشته یبستگ آن مراحل و تروژنین مصرف

 ،یباکتر و یمصرف تروژنین کود زانیم  موارد یا پاره

 رقابلیغ اغلب و متناقض ،ینیبشیپ رقابلیغ اثرات

 و یکیولوژیزیف اتیخصوص بر یحیتوض

 . (20 و 18) است داشته ایسو ارقام یکیرفولوژوم

 یبرا که ندداد نشان ،(2882) همکاران و پید 

 مصرف در را ریتأث نیشتریب ومیزوبیر حیتلق با ،ایسو

 بر .(1) است داشته تروژنین هکتار در لوگرمیک 25

 با ،(2818) همکاران و یحاتم جه،ینت نیا خالف

 لوگرمیک 158 تا تروژنین کود مختلف سطوح یبررس

 کاربرد با که داشتند انیب ایسو ارقام در هکتار در

 سرعت خشک، ماده تجمع میزان ،یصنعت نیتروژن

 مقایسه در سویا برگ سطح شاخص و محصول رشد

 است داشته افزایش تروژنین مصرف بدون تیمار با

 استفاده با که دارد یم انیب یگرید قیتحق جینتا. (12)

 نسبت عملکرد ومیزوبیر حیتلق و تروژنین کود ماریت از

 بین در و است داشته شیافزا درصد 15 تا شاهد به

 رقم با مقایسه در سپیده و ویلیامز شده، مطالعه ارقام

 رشد سرعت ،خشک ماده تجمع دارای هابیت
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 است هبود بیشتری برگ سطح شاخص و محصول

(11.) 

 لیتشک جهت که دارد وجود یشواهد اگرچه 

 تروژنین کود است بهتر ایسو شهیر یها گره کامل

 اما، (1) نگردد مصرف رشد هیاول مراحل در سرک

 یرو تروژنین مصرف اثرات یبررس در گرید محققان

 و کل خشک وزن که دندیرس جهینت نیا به ایسو

 یکوانتوم عملکرد مانند) فتوسنتز با مرتبط صفات

 در( روزنه تعداد و برگ سطح شاخص ،II ستمیفتوس

 مراحل ریسا در شده مصرف تروژنین ریثأت تحت ایسو

 (.95) اندگرفته قرار زین

 ریثأت یبررس در( 2880) و همکاران یتویجسالوا 

بر ارقام  ومیزوبیر یبا باکتر حیو تلق نژتروین کود

 یمحتوا ،حیکه تلق ندگزارش کرد ایمختلف سو

و عملکرد  یشیرو یماده خشک دانه و اجزا ،نژتروین

 و واستاوایشر (.20) است هداد شیدانه را افزا

 یبا باکتر حیاثر تلق یبررس در زین( 2888) همکاران

 ریتأثبا  حیگزارش کردند که تلق ایسو یبررو ومیزوبیر

 دار یمعن شیباعث افزا فعال یهابر تعداد و وزن گره

 .(20) شد تروژنین تیتثب زانیم

 رانیا یها خاک در یعیطب طور به که نیابه  توجهبا  

 یستیوجود ندارد و با کومیژاپون ومیزوبیر یباکتر

 یهمراه با بذر به خاک اضافه شود و از طرف

 مصرف به مختلف مناطق در ایسو ارقام العمل عکس

آن  یابیارز لذا .است متفاوت یباکتر حیتلق و تروژنین

 نیدارند. بنابرا یادیز تیاهم یزراعصفات توجه به  با

 یاجزا عملکرد، یابیمنظور ارز به ش،یآزما نیا

 یکیولوژیزیف و یکیرفولوژوم ،یزراع صفات ،عملکرد

 یبذر با باکتر حیتلق طیدر شرا ایارقام سو

در  تروژنیکود ن سطوحو مصرف  کومیژاپونومیزوبیر

 معتدل)منطقه  کرمانشاه شهرستان ییآب و هوا طیشرا

 .شدانجام  (سرد تا
 

 ها روش و مواد

 سیپرد یقاتیتحق مزرعه در شیآزما نیا 

 در کرمانشاه ،یراز دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز

 و آب مشخصات .دیگرد اجرا 1901-00 یزراع سال

 1901-00 یزراع سال در شیآزما یاجرا محل ییهوا

 .است شده داده نشان 1 جدول در

 

 .کرمانشاه ییهوا و آب طیشرا در 1881-88 یدر سال زراع ییهوا و آب مشخصات -1 جدول
Table 1. Weather conditions during 2008-2009 under climatic conditions of Kermanshah, Iran. 

 وریشهر مرداد ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد اسفند بهمن ید آذر آبان مهر ماه

Month Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

 (متریلی)م یبارندگ
Rainfall (mm) 

14 54 58 68 58 76 69 40 0 0 0 0 

 متوسط یدما

 (گرادیسانت)درجه 
Average 

Temperature (°c) 

1.3 9.3 3.7 21.2 2.7 6.9 11.6 16.6 21.2 25.9 25 20.4 

 حداکثر یدما

 (گرادیسانت)درجه 
Maximum 

Temperature (°c) 

24.6 16.6 9.3 6.6 8.6 13.2 18.5 24.6 31.1 35.9 35.1 30.8 

 حداقل یدما

 (گرادیسانت)درجه 
Minimum 

Temperature (°c) 

5.7 2.0 -1.9 -4.0 -1.3 0.7 4.8 8.6 11.3 15.9 14.9 10.0 
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 خاک از ایسو کشت و شیآزما یقبل از اجرا 

متر یسانت 98-18 و 8-98 یها عمق از مزرعه

 قرار یبررس مورد شگاهیآزما در و یبردار نمونه

 در خاک ییایمیش و یکیزیف آزمون جینتاگرفت. 

 .است آمده 2 جدول

 
 .متریسانت 83-03 و 3-83 یهاعمق در خاک ییایمیش و یکیزیف مشخصات -2 جدول

Table 2. Chemical and physical characteristics of soil in (depth 0-30 and 30-60 cm). 

 بافت
Texture 

 رس
Clay 

لتیس  
Silt  

شن   
Sand 

یکربن آل   
OC 

یماده آل   
OM 

کل تروژنین  
N 

 قابل میپتاس 

 دسترس
Available 

K 

قابل  فسفر

 دسترس
Available 

P 

دا
ه

ی
 ت

کتر
ال

 یکی

لی
)می

 
س 

مو
 بر

تی
سان

 
تر

م
)

 

E
C

 (
m

m
h
o

s 
cm

-1
) 

تهیدیاس  
pH 

مق
ع

 
تی

سان
(

 
ر(

مت
 

D
ep

th
 (

cm
)  

 (درصد)
(%) 

 (میلیون در قسمت) 
 (ppm) 

یلتیس رس  
Silt Clay 

52.0 46.0 2.0 0.011 0.018 0.011 
 

410 8.6 1.09 7.9 0-30 

یلتیس رس  
Silt Clay 

55.0 45.0 0.0 0.011 0.018 0.011 
 

390 7.8 1.09 7.8 30-60 

 

 در شده خرد بار دو یها کرت صورتبه شیزماآ 
 در تکرار سه با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب

 ،یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد یپژوهش مزرعه
 اجرا 1900 سال در کرمانشاه شهرستان ،یراز دانشگاه

 عدم) صفر) تروژنین کود زانیم یاصل فاکتور. دیگرد

 در تروژنین لوگرمیک 288 و 158 ،188 ،58 ،(مصرف
 یفرع فاکتور ،اوره منبع از سرک صورتبه (هکتار

 یفرع یفرع فاکتور و (تیهاب و امزیلیو) ایسو رقم

 بدون و حیتلق) کومیومژاپونیزوبیر یباکتر حیتلق
 دو هر تیهاب و امزیلیو یایسو ارقام .بودند (حیتلق

 محدود رشد و نامحدود رشد بیترت هب و رس انیم

 میمال تا سرد مین یهازمستان با ینواح یبرا و بوده

 . هستند مناسب

 به کاشت خط شش یدارا یشیآزما واحد هر 
 فاصله و متریسانت 58 فیرد فواصل به و متر سه طول

 نیب فاصله .بودند متریسانت 18 فیرد یرو بوته

 منظور به یفرع یها کرت نیهمچن و یاصل یها کرت
 کی بیترت هب رقم و تروژنین کود تداخل از یریجلوگ

 یا فاصله یفرع یفرع یها کرت نیب یول متر مین و متر

 یباکتر. بود 15/0/1900 در کاشت خیتار .نشد جادیا

 قاتیتحق مرکز از کومیژاپون ومیزوبیر استفاده مورد

 دستورالعمل مطابق و هیته کرمانشاه یروغن یها دانه
 از قبل ساعت کی هزار در 2 نسبت به یبندبسته یرو

 قرار استفاده مورد هیسا در و بذرمال صورت به کاشت
 زانیم به( اوره استارتر) آغازگر تروژنین کود .گرفت

 ازین اساس بر مارهایت همه یبرا هکتار در لوگرمیک 25

 در سرک صورت به اوره کود مصرف. رفت کار به اهیگ
 انجام مرحله چند در و یشیرو رشد دوره طول

 کش علف از استفاده با هرز یها علف با مبارزه. گرفت

 در و کاشت از قبل هکتار در تریل 1/1 زانیم به ترفالن
 .دیگرد انجام یدست صورت به زین رشد دوره طول

. بود ینشت روش به و یهفتگ صورتبه یاریآب دور

 صفات یبررس (الف) مرحله دو در صفات یبررس

 سطح شاخص جمله از یکیولوژیزیف و یکیمرفولوژ

، شاخص II ستمیفتوس یعملکرد کوانتوم، 1برگ
و  یکانوپ یدما ،یا روزنه تی، هدا2فتوسنتز ییکارا

 صفات( ب) و یگلده لیاواارتفاع بوته در مرحله 

، عملکرد دانه، شاخص برداشت، توده ستیز عملکرد
تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار 

                                                           
1- Leaf Area Meter 

2- Performance Index 
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 مرحله در و درصد روغن یتعداد شاخه فرع ،دانه
 .گرفت صورت یدگیرس

 سطح برگ با دستگاه یگلده لیاوادر مرحله  

و  یریگ( اندازهCI 202/L)مدل  سنج برگسطح 
شاخص سطح برگ از نسبت سطح برگ به  حداکثر

عملکرد سنجش  ی. برادش محاسبه نیسطح زم

ذکر شده توسط  مطابق با روش II ستمیفتوس یکوانتوم

افشانی با در مرحله گرده( 2888) فسیو شر والیپرس

 و (29)انجام  ماریاز هر ت بوتهپنج  یانتخاب تصادف

 (. 25) دیگیری گرد اندازه (1) معادلهمطابق 
 (1) معادله

 Fv / Fmستمیفتوس ی= عملکرد کوانتوم II 

و  لیعملکرد فلورسانس کلروف نهیشیب Fmکه در آن 
Fv دهد. تغییرات عملکرد فلورسانس را نشان می 

 شاخص. دیدماسنج ثبت گردبا  انداز هیسا یدما
 Hansatechپرتابل دستگاه)با  فتوسنتز ییآکار

Handy- Photosynthesis Efficiency Analyzer 
با استفاده از  یا روزنه تیو هدا( Norfolkمدل 

 ,ADC BIOSENTETIC )مدل IRGAدستگاه 

LCA4) شد.  یریگساخت هادسون انگلستان اندازه 
 نیس بلندترأاز سطح خاک تا ر مترارتفاع بوته با  

 ،کیولوژیزیف یدگیرس انیدر پا شد. یریگاندازه ساقه

مترمربع از سطح  کیاز برداشت  توده  ستیز عملکرد

عملکرد دانه در واحد سطح . دیگرد نییتعخاک 
ها از  دانه ی)مترمربع( با برداشت محصول و جداساز

 دانه شدن خشک از بعد آن نیغالف و سپس توز

. شاخص (15) شد یریگ اندازه( درصد 10)رطوبت 
عملکرد دانه به عملکرد  نیاز نسبت ب زیبرداشت ن

پنج  ،یدگیدر زمان رس. دیگردمحاسبه  توده ستیز

 نیانگیماز هر کرت انتخاب و  یتصادف صورت هببوته 
شمارش  در بوته یوتعداد شاخه فرع ها تعداد غالف

 ییصدتاهزاردانه از محاسبه چهار وزن  وزن .دیگرد

 نیانگیم تیو در نها آمد دست هبدانه خشک شده 

 یبرا. دیگرد لیدست آمده به وزن هزار دانه تبد به

 ییایمیش هیتجز روش از دانه روغن یریگ اندازه
(AOAC, 1990 )(2) دیگرد استفاده. 

 SAS افزارنرمها با استفاده از  داده انسیوار هیتجز 

با استفاده از آزمون  ها نیانگیم و انجام 2/3 نسخه
LSD  زین ها شکل. ندشد سهیمقادرصد  پنجدر سطح 

رسم  12 نسخه  SigmaPlotافزار با استفاده از نرم

 .دندیگرد

 

 بحث و جینتا
 در یکیولوژیزیف و یکیرفولوژوم صفات -الف

 یبرا انسیوار هیتجز جینتا :یگلده لیاوا مرحله

 یده گل لیاوا مرحله در کیولوژیزیرفوفوم صفات

 سطح شاخص حداکثر بر تروژنین کود اثر که داد نشان

 ،انداز هیسا یدما فتوسنتز، ییآکار شاخص برگ،

 اثر. بود دار یمعن ینگیسبز شاخص و یا روزنه تیهدا

 و برگ سطح شاخص حداکثر صفات بر زین رقم

 حیتلق برهمکنش نیهمچن. دیگرد داریمعن بوته ارتفاع
 و تروژنین مصرف مقدار و یکوانتوم عملکرد بر رقم و

 ینگیسبز شاخص و بوته ارتفاع صفات بر رقم

 (.9 جدول) ندشد دار یمعن

 :یا روزنه تیهدا و برگ سطح شاخص حداکثر
 کود مصرف شیافزا با برگ سطح شاخص حداکثر

 سطح شاخص نیشتریب(. a1  شکل) شد ادیز تروژنین

 مصرف در( شاهد به نسبت شیافزا درصد 2/0) برگ
. آمد دست هب تروژنین کود هکتار در لوگرمیک 288

 در لیکلروف یهامولکول و بوده اهیگ سبز اندام برگ

 لزوم لیدل به دارند، یدیکل نقش اندام نیا فتوسنتز
( 90) برگ توسعه و لیکلروف لیتشک یبرا تروژنین

 سطح شاخص شیافزا سبب عنصر نیا وجود احتماالً

 همکاران و یحاتم ارتباط نیا در .است شده برگ

 یمعدن تروژنین کاربرد که نمودند گزارش( 2818)

 سهیمقا در ایسو برگ سطح شاخص شیافزا موجب

 است حاضر قیتحق جهینت با مطابق که شده شاهد با

 تروژنین ندهیافزا اثر به زین یگرید قاتیتحق. (12)
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 اشاره ایسو برگ سطح شاخص بر یآل و یمعدن
 (.11) اند نموده

 مصرف با یا روزنه تیهدا ش،یآزما نیا در 

 شیافزا معموالً(. d1 شکل) داد نشان کاهش تروژنین
 ها روزنه اندازه و تعداد شیافزا باعث تروژنین کود

 یا روزنه تیهدا است ممکن آن جهینت در که گردد یم

 یگرید عوامل به یا روزنه تیهدا اما ابد،ی شیافزا زین

 زین برگ اطراف یهوا انیجر و تعرق زانیم مثل

 لیدل به است ممکن ای و( 9) دارد یادیز یبستگ

 باعث تروژنین مصرف اثر در ها برگ رشد شیافزا

 شده برگ یمرز هیال مقاومت شیافزا مثل یراتییتغ
 باعث تینها در و (داشته اثر برگ تعرق زانیم بر که)

 گر،ید طرف از .است شده یا روزنه تیهدا کاهش

 35 حدود 9-5/0 برگ سطح شاخص در معموالً ایسو
 برگ سطح شاخص در. کند یم جذب را نور درصد

 یدارا یگلده لیاوا مرحله در) مقدار نیا از باالتر

 رقابت علت هب ،(است برگ سطح شاخص حداکثر

 سطح واحد هر ییآکار ،NAR کاهش و نور یبرا

 کاهش باعث احتماالً عامل نیا و ابدی یم کاهش برگ

 (.18) شد خواهد یا روزنه تیهدا

 
 .(مربعات نیانگیم) تروژنین کود و بذر حیتلق ریثتأ تحت یگلده لیاوا مرحله در ایسو ارقام کیولوژیزیمرفوف صفات انسیوار هیتجز -8 جدول

Table 3. Analysis of variance of morphophysiological traits of soybean cultivars in early-flowering stage the under 

effect of seed inoculation and nitrogen fertilizer (mean of squares). 

راتییمنابع تغ  

S.O.V 

 درجه

یآزاد  

df 

 شاخص حداکثر

 سطح برگ

Maximum 

of LAI 

عملکرد 

یکوانتوم  

Fv/Fm 

 شاخص

فتوسنتز ییکارا  

Photosynthetic 

efficiency 

یدما  

انداز هیسا  

Canopy 

temperature 

 ارتفاع

 بوته
Plant 

height 

تیهدا  

یا روزنه  

Stomata 

conductance 

شاخص 

ینگیسبز  

Chloroph

yll index 

 تکرار
Replication 

2 1.597ns 0.401* 1.23ns 173.5* 0.016ns 0.009ns 344.0ns 

تروژنیکود ن  

Nitrogen fertilizer 
(N) 

4 3.025* 0.013ns 6.03* 253.6* 0.006ns 1.006* 1025.9** 

یاصل یخطا  
(Ea) 

8 1.993 0.110 1.77 126.7 0.005 0.200 128.5 

حیتلق  

Inoculation (I) 
1 2.579ns 0.002ns 0.11ns 94.9ns 0.003ns 0.003ns 985.6* 

حیتلق × تروژنیکود ن  

N × I 
4 1.870ns 0.003ns 0.84ns 100.8ns 0.002ns 0.001ns 126.1* 

یفرع یخطا  

(Eb) 
10 1.721 0.005 1.62 110.8 0.002 0.001 179.2 

 رقم

Cultivar (C) 
1 4.106* 0.018ns 0.16ns 152.5ns 0.001* 0.365ns 297.1ns 

رقم × تروژنیکود ن  

N × C 
4 2.419ns 0.004ns 1.06ns 153.4ns 2.002** 0.047ns 652.2* 

رقم × حیتلق  

I × C 
1 2.377ns 0.002ns 0.16ns 65.2ns 1.002* 0.001ns 175.4ns 

× تروژنیکود ن  

رقم × حیتلق  

N × I × C 

4 2.241ns 0.006* 1.17ns 69.6ns 0.002ns 0.005ns 124.6ns 

یفرع یفرع یخطا  

(Ec) 
20 1.361 0.002 1.01 176.8 0.300 0.107 467.9 

(درصد) راتییتغ بیضر  
CV (%) 

- 17.1 21.6 24.3 2.65 6.11 12.9 13.5 

ns،  *درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دار یمعن و داریمعن ریغ بیترت به**  و. 
ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively. 
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 یدما :فتوسنتز ییکارا شاخص و انداز هیسا یدما

 کود هکتار در لوگرمیک 58 مصرف با انداز هیسا

 و 58 مصرف فتوسنتزدر ییآکار شاخص و تروژنین

 نیشتریب در تروژنین کود هکتار در لوگرمیک 188

 و یشیرو رشد(. c1 و b1 یها شکل) بودند مقدار

 زانیم به یادیز ارتباط فتوسنتز و لیکلروف لیتشک

 سطح شاخص لیدل نیهم به دارد دسترس در تروژنین

 توجه قابل شیافزا تروژنین کود شتریب مصرف با برگ

 شدن ادیز و برگ سطح شیافزا با که است داشته

 چون و است افتهی کاهش انداز هیسا یدما ،پوشش

 زین فتوسنتز ییآکار ،دارد یعیسر رشد ایسو اهیگ

 همکاران و ژو جینتا با که است داده نشان کاهش

 واکنش شیآزما نیا در .(95) دارد مطابقت (2818)

 ییکارا شاخص و انداز هیسا یدما به ایسو ارقام

 (. 9 جدول) نبود دار یمعن فتوسنتز

 به و دهدیم نشان را اهیگ کارکرد اندازهیسا یدما 

 سطح مقاومت و حرارت انتقال به یمرز هیال مقاومت

 ،شیآزما نیا در. دارد یبستگ آب بخار انتقال به برگ

 اختالف که هکتار در تروژنین لوگرمیک 288 ماریت در

 افتیدر لیدل هب احتماالً دارد مارهایت ریسا با یداریمعن

 یشیرو رشد دوره در که) اهیگ ازین از شیب تروژنین

 به هاروزنه و شده جادیا یونی تنش ،(شده مصرف

 و شده باز مارهایت ریسا به نسبت یکمتر مقدار

 تا اندازهیسا یدما زانیم و کاهش یمرز هیال مقاومت

 . است داشته کاهش گرادیسانت درجه 5/0 حداکثر

 

  
 (d) یاروزنه تی( و هداc) انداز هیسا ی(، دماbفتوسنتز ) یی(، کاراa) برگ سطح شاخص حداکثر صفات نیانگیم سهیمقا -1 شکل

 .ایسو اهیگ در تروژنین مصرف مقدار ریتأث تحت
Figure 1. Mean comparison of maximum of LAI (a), photosynthesis efficiency (b), canopy temperature (c) and 

stomatal conductance (d) affected as nitrogen levels on soybean. 

 

 با امزیلیو رقم در :II ستمیفتوس یکوانتوم عملکرد

 حیتلق و تروژنین کود هکتار در لوگرمیک 188 مصرف

 یکوانتوم عملکرد زانیم حداکثر یدارا یباکتر

 رقم در که هرچند. بود 10/1 مقدار به II ستمیفتوس

 و ومیزوبیر یباکتر با بذر حیتلق طیشرا در تیهاب

 رقم و تروژنین کود هکتار در لوگرمیک 188 کاربرد
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 188 کاربرد و یباکتر با بذر حیتلق بدون امزیلیو

 52/1 و 52/1 بیترت هب هکتار در تروژنین کود لوگرمیک

 II ستمیفتوس یکوانتوم عملکرد زانیم نیکمتر یدارا

 یکوانتوم عملکرد ش،یآزما نیا در(. 2 شکل) بودند

 و گرفت قرار یکود ماریت ریثأت تحت II ستمیفتوس

 نیا در شیافزا باعث یمعدن و یستیز تروژنین

 و انگیج قاتیتحق جینتا با که شدند شاخص

 (2880) همکاران و تیلوس دروا و( 2885) همکاران

 ساختار جزء تروژنین .(0 و 10) داشت مطابقت

 ندیفرآ ،مناسب مصرف صورت در که بوده لیکلروف

 اهیگ در لیکلروف دیتول آن، تبع به و یستیز تیتثب

 و ها میآنز زانیم ،کل در و( 90) گردد یم نیتأم

 و یفتوسنتز چرخه در کننده شرکت یها نیپروتئ

 ،یکاف تروژنین مقدار در سکویرب میآنز نیهمچن

 .(92) ابدی یم شیافزا

 

 
  .تروژنین و رقم ،بذر حیتلق ریثتأ تحت یکوانتوم عملکرد صفت نیانگیم سهیمقا -2 شکل

Figure 2. Mean comparison of quantum yield under effect of seed inoculation, variety and nitrogen. 
 

 در یگلده لیاوا در بوته ارتفاع صفت :بوته ارتفاع

 کود لوگرمیک 158 و 188 یمارهایت در امزیلیو رقم

 11 و 10 بیترت هب مقدار نیشتریب یدارا تروژنین

 زانیم شیافزا با تیهاب رقم در یول بودند متر یسانت

 شیافزا درصد 1/29 شاهد به نسبت ارتفاع تروژنین

 لهأمس با رسد یم نظر به آن علت(. a9 شکل) داشت

 شیافزا با که باشد مرتبط ایسو در تروژنین تیتثب

 نیتضم محصول هیاول رشد تروژن،ین کود مقدار

 ریمقاد همچنان رشد ادامه در چنانچه یول دهیگرد

 اختالل و شدن ندکُ باعث باشد ادیز خاک در تروژنین

 به و شده ایسو تروژنین یستیز تیتثب تیفعال در

 مشکل با یکاف تروژنین جذب و نیمأت لیدل نیهم

 در (.13) کند یم دایپ کاهش بوته ارتفاع و شده روبرو

 وزن و بوته ارتفاع شیافزا ز،ین یگرید شاتیآزما

 در تروژنین مصرف مقدار شیافزا با را کل خشک

 (.13) است دهیرس اثبات به ایسو

 با است محدود رشد یرقم که تیهاب رقم در 

 باعث یشیرو رشد مرحله در تروژنین مصرف شیافزا

 و یشیزا رشد شروع در ریتأخ ،یشیرو رشد توسعه

 که امزیلیو رقم در اما،. است شده عملکرد تینها در

 محدوده در فقط ارتفاع شیافزا است نامحدود رشد

 در و است گرفته صورت تروژنین مصرف از ینیمع

 مرحله در تروژنین هکتار در لوگرمیک 288 مصرف

 یگلده لیاوا مرحله در را بوته ارتفاع یشیرو رشد

 .است نداده شیافزا
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 که داد نشان نیانگیم ساتیمقا :ینگیسبز شاخص

 هکتار در لوگرمیک 188 زانیمبه تروژنین کود مصرف

 شاخص مقدار نیشتریب یدارا تیهاب و امزیلیو رقم در

 شیافزا با و بودند 8/08 و 9/93 بیترت هب ینگیسبز

 کاهش ارقام ینگیسبز شاخص تروژنین کود مقدار

 شاخص حداکثر و حداقل نیب کل در. داشتند

 شکل) داشت نوسان درصد 1/10 زانیم به ینگیسبز

b9 .)لیکلروف زانیم دهندهنشان ینگیسبز شاخص 

 زانیم بر ییایباکتر حیتلق اثر. است برگ در ینسب

 است شده گزارش زین ایسو برگ فتوسنتز و لیکلروف

(0) . 

 دینما تجاوز یمشخص زانیم از اگر تروژنین زانیم 

 ایسو در تروژنین کیولوژیب تیتثب روند بر معکوس اثر

 پاسخ آن به ایسو ارقام است ممکن لذا و گذاشته

 است ممکن ینگیسبز شاخص و( 13) ندهند یمناسب

 نیا در که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا. ابدی کاهش

 ممکن ،یمصرف تروژنین زانیم در رییتغ لیدل هب شیآزما

 نامنظم نوسانات ینگیسبز شاخص زانیم در است

 توان ای و شهیر یرو یهاگرهک تعداد. گردد مشاهده

 عوامل از شهیر طیمح یدما نیهمچن و ییزاگرهک

 شده گزارش ایسو شهیر تروژنین تیتثب بر گذارریتأث

 .(99) است

 

 
 . تروژنین ریتحت تأث ایسو ارقام (b) ینگی( و شاخص سبزaارتفاع بوته ) نیانگیم سهیمقا -8شکل 

Figure 3. Mean comparison of plant height (a) and chlorophyll index (b) of soybeanvarieties under effect of nitrogen 

 

 هیتجز جینتا :عملکرد یاجزا و عملکرد -ب

 یباکتر حینشان داد که اثرات متقابل رقم، تلق انسیوار

 ،تودهستیزبر صفات عملکرد  تروژنیو مصرف ن

 بوته، در غالف تعداد برداشت، شاخص دانه، عملکرد

. بود داریمعن یفرع شاخه تعداد و دانه هزار وزن

 تروژنین مقدار ریتأث تحت فقط غالف در دانه تعداد

درصد روغن دانه تحت  یلو شد داریمعن یمصرف

 (.0)جدول  دیگردن داریمعن مارهایت ریتأث

 عملکرد نیانگیم سهیمقا :تودهستیزعملکرد 

 58با مصرف  امزیلینشان داد که رقم و توده ستیز

 حیبدون تلق طیشرا در تروژنیدر هکتارکود ن لوگرمیک

با  تیرقم هاب نیهمچنو در هکتار(  لوگرمیک 12118)

در هکتار همراه با  لوگرمیک 288 و 158مصرف 

 12108و  12118 یدارا بیترت هب ومیزوبیرحیتلق

. بودند توده ستیزعملکرد  نیشتریبدر هکتار  لوگرمیک

 58با کاربرد  امزیلیرقم و ،که است یحالدر  نیا

 11028) حیتلق طیدر هکتار در شرا تروژنین لوگرمیک

 خود به را زانیم نیکمتردر هکتار(  لوگرمیک

و  حیتلق ش،یآزما نی(. در اa0)شکل  دادند اختصاص

 توده ستیزباعث بهبود عملکرد  تروژنیمصرف کود ن
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 دهیچیمتفاوت و پ مارهایت نیواکنش ارقام به ا ،اما .شد

رقم  ح،یتلق ایو  تروژنین ییمصرف به تنها دربود. 

داشت  یبرتر توده ستیبه لحاظ عملکرد ز امزیلیو

رفته  کار هب هم بادو  هر یو باکتر تروژنیهرگاه ن یول

 .ندادند نشان یتفاوت امزیلیو و تیاست هر دو رقم هاب

 توده ستیزکه عملکرد  دیدر هر صورت مشخص گرد

نسبت  تروژنین مصرفاز  یادیزو  مثبت یریرپذیثأت

 یها اندام ازین لیدل به احتماالًکه  است  هداشت حیبه تلق

 ماریاست و ت هیتوج قابل تروژنین ادیز زانیبه م ییهوا

 داشت، ایسو یتروژنین ازیبر رفع ن یلیاثر تکم حیتلق

( و 2885) همکاران و لوریت شیآزما جیکه با نتا

 و 5) ردمطابقت دا (2880و همکاران ) سکانتیکال

91). 

 
 

 .(مربعات نیانگی)م تروژنیو ن بذر حیتلق ریثتحت تأ ایارقام سو یزراعصفات  و عملکرد انسیوار هیتجز -4 جدول
Table 4. Analysis of variance of yield and agronomic traits of soybean varieties under the effect of seed inoculation 

and nitrogen (mean of squares). 

راتییتغ منابع  
S.O.V 

 درجه

یآزاد  
df 

 عملکرد

توده ستیز  

Biological 
yield 

 عملکرد

 دانه

Seed 
yield 

 شاخص

 برداشت
Harvest 
index 

 تعداد

 غالف

 در بوته

Pod 

numbers 
per plant 

 تعداد دانه

غالف در  

Seed 

numbers 

per pod 

 وزن

 هزار

 دانه

1000- 

seed 
weight 

 تعداد شاخه

یفرع  

بوته در  

Number of 

sub-branches 
per plant 

 روغن

 دانه
Seed 
oil 

 تکرار
Replication 

2 845369** 62914** 0.00516** 61.6** 0.52ns 92.4** 0.043** 0.37 ns 

تروژنین کود  

Nitrogen fertilizer 

(N) 

4 985421** 236850** 0.02717** 357.4** 10.5** 4210.8** 8.795** 1.02 ns 

اول یخطا  

(Ea) 
8 125654 52949 0.00037 4.12 0.31 9.35 0.003 1.13 

حیتلق  

Inoculation (I) 
1 452362** 196048** 0.02400** 326.7** 7.35ns 1731.5** 6.375** 0.08 ns 

حیتلق × تروژنین کود  

N × I 
4 856324** 405066** 0.00063** 13.1** 0.27ns 230.4** 0.060ns 0.24 ns 

دوم یخطا  

(Eb) 
10 91236 31129 0.00009 0.42 0.58 3.78 0.001 1.18 

 رقم

Cultivar (C) 
1 711258** 138519** 0.01066** 141.1** 7.35ns 1377.0** 3.192** 0.37 ns 

رقم × تروژنین کود  

N × C 
4 619845** 220534** 0.00039** 4.35** 0.26ns 102.8** 0.121** 1.22 ns 

رقم × حیتلق  

I × C 
1 824156** 166431** 0.00001ns 1.66* 0.81ns 33.9* 0.175** 0.06 ns 

× تروژنین کود  

رقم×  حیتلق   

N × I × C 

4 726036** 101364** 0.00012* 1.87* 0.15ns 76.9** 0.023** 0.84 ns 

سوم یخطا  

(Ec) 
20 86524 3370.9 0.00003 0.32 0.233 6.50 0.002 1.15 

 راتییتغ بیضر

(درصد)  
CV (%) 

- 10.5 11.3 2.48 11.2 9.89 10.3 12.5 4.3 

ns ** درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دار یدار و معنیمعن ریغ بیترت به، * و. 
ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively. 
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 نیشتریب ،گانه سه برهمکنشبر اساس  :عملکرد دانه

کود هکتار  در لوگرمیک 58 ماریت درعملکرد دانه 

 5355) امزیلیو در رقم و ومیزوبیر حیتلق تروژن،ین

 نیکمتر که یحال. در دی( حاصل گردهکتار در لوگرمیک

 بذر حیتلق طیشرا در تیهاب رقم به متعلق دانه عملکرد

 0985 با هکتار در تروژنین لوگرمیک 158 کاربرد و

 (.b0)شکل  آمد دست هبدر هکتار  لوگرمیک

 نیشتریب حصول یبرا که داد نشان جینتا نیا 

 به تروژنیو مصرف کود ن حیتلق ،ایسو در عملکرد

در رقم  مثالً. است یضرور ا،یسو رقم ازین مقدار

 العمل عکس حیاز تلق شتریب تروژنیبه مصرف ن تیهاب

 ،حد از شیب تروژنیمصرف کود نبه  اینشان داد و 

 58 باو  شتاندعملکرد دانه بر  یادیز یمنف ریثأت

 نیا. مقدار بود نیشتریب یاراددر هکتار  لوگرمیک

در  لوگرمیک 188مصرف کمتر از  ،که است یحالدر

در  ایسو مطلوبعملکرد  یبرا تروژنینهکتار 

 مصرف(. 0شده است ) گزارش زین گرید قاتیتحق

 ها یتنبل شدن باکتر قیطر از یاضاف تروژنین کود

 لهیوس هب تروژنین تیباعث اختالل در روند تثب

از دوره رشد  یشده و در مقطع ستیهمز یها یباکتر

 نی، از مقدار اباالست تروژنینبه  ازینکه  اینمو سو و

 عملکرد یرو یمنف ریثأکه ت شود یم کم تروژنین منبع

از اثر  یحاک گریگزارش د جینتا (.13) گذارد یم

 ایدانه سو بر عملکرد تروژنین کود و رقم دار یمعن

 (.12) دارد مطابقت قیتحق نیا جینتا با که باشد یم

رقم  در ،از نظر شاخص برداشت :شاخص برداشت

و  تروژنیکود نهکتار  در لوگرمیک 58 مصرف امزیلیو

 05) مقدار نیشتریب یرااد کومیژاپون ومیزوبیر حیتلق

و  حیتلق طیدر شرا تیرقم هاب که یحالدر .بود (درصد

و  98 بیترت هب تروژنین لوگرمیک 288و  158کاربرد 

 (.c0)شکل  ندبود زانیم نیکمتر رددرصد  98

که  یعوامل هیکه کل شودیم استنباط نیچن جینتا از 

خصوص عملکرد دانه  بهو  تودهستیزعملکرد  یرو

به  باًیتقر زین برداشت شاخص یرو بودند رگذاریثأت

شاخص حاصل  نیا رایاند. زهمان نحو اثر گذاشته

مثبت و  ینسبت دو عملکرد ذکر شده بوده و همبستگ

و عملکرد  دانهبا عملکرد  بیترت بهآن  یمنف

 مختلف گزارش شده است قاتیدر تحق توده ستیز

 نشیگز نظر از ای(. شاخص برداشت در سو22)

 یبرا باالتر عملکرد یاجزا و عملکرد با یها پیژنوت

 ی(. محققان10به عملکرد باال مهم است ) یابی دست

و  تروژنین ندهیحاضر به اثر افزا جیمطابق با نتا زین

(. 28اند ) اشاره نموده ایبر شاخص برداشت سو حیتلق

از  ایشاخص برداشت سو نیشتریب زین یقیدر تحق

دست  بهدر هکتار  تروژنیکود ن لوگرمیک 18مقدار 

 (.21) است حاضر جینتا دیکه موآمده است 
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رقم  ح،یتلق ریتحت تأث (d) دانه هزار وزن و( c) برداشت شاخص(، b) دانه عملکرد(، a) توده ستیزصفات  نیانگیم سهیمقا -4 شکل

 .تروژنینو  ایسو
Figure 4. Mean comparison of biomass (a), seed yield (b), harvest index (c) and 1000-seed weight (d) of soybean 

under the effect of inoculation, varieties and nitrogen. 

 

وزن  بر ماریسه ت هر برهمکنش اثر :وزن هزار دانه

 طیدر شرا امزیلیو رقم و شد دار یهزار دانه معن

 حیو تلق تروژنیدر هکتار کود ن لوگرمیک 58 مصرف

 یبرترگرم(  201)از نظر وزن هزار دانه  بذر

 طیدر شرا تیرقم هاب نی. همچنداشت یدار یمعن

 هکتار در تروژنین کود لوگرمیک 288 کاربرد و حیتلق

را به خود  گرم( 110) دانه هزار وزن نیکمتر

 (.d0اختصاص داد )شکل 

 ایکه وزن هزار دانه سو دادنشان  یشیآزما جینتا 

 است گرفته قرار تروژنین مقدار و رقم ریثأتحت ت

دانه  وزن هزار .است منطبق حاضر جینتا با که ،(21)

 و است دانه در یفتوسنتز مواد تجمع حاصل ایسو
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 موجود تروژنین زانیم با میمستق ارتباط یفتوسنتز مواد

که  ییمارهاید. تندار اهیگ یفتوسنتز یها اندام در

 ایسو اهیو مداوم در کل دوره رشد گ یکاف تروژنین

دانه  بروزن هزار مثبت اثر نیشتریب یدارافراهم آورند 

 188 از کمتر ریمقاد شیآزما نیا در .(13) بود خواهند

 بر ریثأت نیشتریبی مصرف تروژنین هکتار در لوگرمیک

 یها تعداد غالف طیشرا نیدر ا .نداشتدوزن هزار دانه 

( و سهم هر دانه از مواد a1شد )شکل  لیتشک یکمتر

 رینسبت به سا یتر درشت یها و دانه شتریب یفتوسنتز

 . دیگرد دیتول مارهایت

نشان داد  نیانگیم سهیمقا جینتا :غالفتعداد دانه در 

در هکتار  لوگرمیک 188 آن متعاقب و 58که مصرف 

 غالف در دانه تعداد نیشتریب یدارا تروژنیکود ن

در تعداد  شیافزا (.5)شکل  ندبود 3/5و  5/1 بیترت هب

 مطلوب طیدر شرا تروژنین مصرف بادانه در غالف 

 نیمثل کمبود آب ا ییها و تنش ردیگ یصورت م

و مقدار آن  دهد یمقرار  ریثأشدت تحت ت بهصفت را 

تعداد دانه در غالف با (. 1و  12 ) دهد یرا کاهش م

و  استارتباط در  هم ایرشد و اندازه غالف سو

، تعداد باشند داشته یتر درشت یها که غالف یارقام

 . کرد خواهند دیتول یشتریدانه ب

 

 
 .تروژنین ریتأث تحت ایسو ارقام غالفدر  دانهتعداد  نیانگیم سهیمقا -5 شکل

Figure 5. Mean comparison of the seed numbers per pod of soybean varieties under effect of nitrogen. 

 

 حیتلق طیدر شرا امزیلیو رقم :تعداد غالف در بوته

 12 با تروژنینهکتار  در لوگرمیک 58بذر و کاربرد 

در  تیو رقم هاب مقدار نیشتریبدر  ،بوته در غالف

 لوگرمیک 288و  158بذر و کاربرد  حیتلق طیشرا

غالف در بوته در  90و  91 یدارادر هکتار  تروژنین

امر نشانگر واکنش  نیکه ا بودند مقدار نیکمتر

است )شکل  یمورد بررس یمارهایت نیمتفاوت در ب

a1.) تعداد غالف در بوته همزمان  رسدیم نظر هب

 ومیزوبیر حیو تلق تروژنیکود ن پ،یژنوت ریثأتحت ت

و همکاران  یارتباط حاتم نیقرار گرفته است. در ا

 عملکرد یاجزا نیب گزارش نمودند که در زین( 2818)

 تحت یداریطور معن در بوته به غالف تعداد ا،یسو

 نیهمچن. (12) است هگرفت قرار تروژنین کود ریثأت

گزارش نمود که تلقیح سویا با  زی( ن2818) یفتح

با  است هتوانست برادی ریزوبیوم ژاپونیکومهای  باکتری

افزایش در رشد و نمو گیاه و اختصاص مواد 

فتوسنتزی بیشتر به دانه، سبب باال رفتن اجزای 

. در واقع (3) عملکرد مثل تعداد غالف در بوته شود

 ازمندیتعداد غالف در بوته ن شیافزا یبرا ایسو اهیگ

با مصرف کود  کهاست  یشتریب یمواد فتوسنتز
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 حیتلق اثر ،اما. شود یم محقق یباکتر حیو تلق تروژنین

خصوص  به یاثرات منف تروژنیکود ن یباال ریدر مقاد

 خواهد ایو اجزا عملکرد دانه سو یشیزا مرحلهدر 

 تروژنین ریذخا ،در اواسط دوره رشد احتماالً .داشت

ها و پر شدن دانه  و رشد غالف لیتشک یها برا گرهک

 یباال ریدارد و در صورت مصرف مقاد یشتریکاربرد ب

آن کاسته  ییو کارآ تروژنین یستیز تیاز تثب تروژنین

 یجا هب تروژن،ین ادیز مصرف نیهمچن (.28) شود یم

 یلیخ در و کیتحر زینرا  یشیرشد رو ،یشیرشد زا

 زین دیجد یهاغالف و ها گل حذف باعث موارد از

 .   (18) گرددیم

 188 و 58مصرف  :در بوته یرعف هتعداد شاخ

در رقم  حیبا تلق تروژنینکود هکتار  در لوگرمیک

 188شاخه و مصرف  1/0و  1/0با  بیترت هب امزیلیو

 5/0 با تیدر رقم هاب حیبا تلق تروژنینکود  لوگرمیک

بوته حاصل  در یتعداد شاخه فرع نیشتریبشاخه، 

در  تیدر رقم هاب زانیم نیکمتر ،که یحالدر  .شد

 یفرع شاخه 02/1 تروژنیو عدم کاربرد ن حیتلق طیشرا

 تروژنین شتریبمصرف  اثرات (.b1 شکل) آمد دست هب

برومندان و همکاران  شاتیبر تعداد شاخه در آزما

 اهیتعداد شاخه در گ. است دهیبه اثبات رس زی( ن2883)

به مقدار رطوبت در  تروژنین زانیم بر  عالوه ایسو

رطوبت  نیمأ( و با ت11وابسته است ) زین اهیدسترس گ

 شیآزما در مورد نیا .ابدی یم شیافزاهم  تروژنیاثر ن

 است شدهاشاره  زی( ن2883و همکاران ) یطاهرخان

به مصرف  ایواکنش دو رقم سو ش،یآزما نیا در .(98)

در  نیبود و همچن ومیزوبیر حیاز تلق شتریب تروژنین

 ماریرشد محدود است، در ت یکه رقم تیرقم هاب

تعداد شاخه  نیکمتر یدارا تروژنیبدون مصرف ن

ارقام در پاسخ به  نیبود که نشان از تفاوت ب یفرع

 .دارد تروژنیمصرف ن

 

 
 .ایرقم سو و تروژنین ،حیتلق ریتأث تحت( b) بوته در یفرع شاخه تعداد و( aدر بوته ) غالفتعداد  نیانگیم سهیمقا -0 شکل

Figure 6. Mean comparison of the average seed numbers per plant (a) and branch numbers per plant (b) affected by 

inoculation, nitrogen and soybean varieties. 
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 کلي یریگ جهینت

 سطوح اثر که داد نشان قیتحق نیا یکل جینتا 

 اثرات همه و ایسو ارقام و تروژنین کود ح،یتلق مختلف

و عملکرد دانه  تودهستیز عملکرد بر ها آن متقابل

آن بود  انگریب ن،یانگیم سهیمقا جی. نتادیگرد دار یمعن

و بدون  تروژنیدر هکتار کود ن لوگرمیک 58که مصرف 

را داشت  توده ستیعملکرد ز نیشتریب ومیزوبیر حیتلق

 یدار یدر هکتار تفاوت معن لوگرمیک 188 ماریکه با ت

بود.  دار یتفاوت معن مارهایت رینداشت اما با سا

در  لوگرمیک 5088عملکرد دانه ) نیشتریب ن،یهمچن

و با مصرف  یباکتر حیو با تلق امزیلیهکتار( در رقم و

 حیآمد. تلق دست به تروژنیدر هکتار کود ن لوگرمیک 58

عملکرد  شیباعث افزا ییرقم، به تنها نیدر ا ومیزوبیر

در هکتار نسبت به شاهد  لوگرمیک 518 زانیدانه به م

 ییآب و هوا طیدر شرا ش،یآزما نیشد. بر اساس ا

 188تا  58به مقدار  تروژنیکرمانشاه مصرف کود ن

 ومیزوبیر یباکتر حیدر هکتار همراه با تلق لوگرمیک
 حصول یبرا ماریت نیبهتر عنوان به ،کومیژاپون

 هیتوص قابل امزیلیو رقم ایسو در عملکرد نیشتریب
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 منابع

1. Aditya, J.P., Bhartiya P., and Bhartiya, 

A. 2011. Genetic variability, heritability 

and character association for yield and 

component characters in soybean 

(Glycine max Merrill). J. Central Europ. 

Agric., 12(1): 27-34. 

2. Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC), 1990. Official 

methods of analysis. 15
th
 edition by 

Kenneth Helrich, Volatile Oil, 1001p. 

3. Borowski, E., and Michałek, S. 2008. 

The effect of nitrogen form and air 

temperature during foliar fertilization on 

gas exchange, the yield and nutritive 

value of spinach (Spinacia oleracea L.). 

Folia Hortic., 20(2): 17-27. 

4. Broomandan, P., Khoramivafa, M., 

Haghi, Y., and Ebrahimi. A. 2009. The 

effects of nitrogen starter fertilizer and 

plant density on yield, yield components 

and oil and protein content of soybean 

(Glycine max L. Merr.). Pakistan J. Biol. 

Sci., 12: 378-382. 
5. Caliskan, S., Ozakaya, I., Caliskan, 

M.E., and Arslan, M. 2008. The effects 

of nitrogen and iron fertilization on 

growth, yield and fertilizer use 

efficiency of soybean in a 

Mediterranean-type soil. Field Crops 

Res., 108: 126-132. 

6. De Costa, W.A.J.M., and 

Shanmugathasan, K.N. 2002. 

Physiology of yield determination of 

soybean (Glycine max L. Merr.) under 

different irrigation regimes in the sub-

humid zone of Sri Lanka. Field Crops 

Research., 75: 23-35. 

7. Diep, C.N., Dang, V.H., Ngau, N.V., 

Son, M.T., and Duong, T.P. 2002. 

Effects of rhizobial inoculation and 

inorganic nitrogen fertiliser on vegetable 

soybean (Glycine max (L.) Merr.) 

cultivated on alluvial soil of Cantho 

province (Mekong Delta) using 
15

N 

isotope dilution technique. Inoculants 

and Nitrogen Fixation of Legumes in 

Vietnam, ACIAR Proceedings 109: 81-

85. 

8. Druva-Lusite, L., Karlsons, A., Osvalde, 

A., Necajeva, J., and Ievinsh, G. 2008. 

Photosynthetic performance and 

mycorrhizal symbiosis of a coastal 

marsh plant, Glaux maritima, in 

conditions of fluctuating soil salinity. 

Acta Uni. Latviensis ser. Biol., 745: 

155-164. 

9. Fathi, A. 2010. Study on soybean yield 

and agronomic traits of symbiotic 

bacteria. The first national conference 

on sustainable agriculture and healthy 

crop production. 10-11 November, 

2010. 1-3p. (In Persian) 

10. Fathi, G. 2000. Growth and mineral 

Nutrition of Field Crops. Mashhad Jehad 



 1977(، 9) یازدهمنشریه تولید گیاهان زراعي، جلد 

 

78 

Daneshgahi Publication., P: 375. (In 

Persian) 

11. Govindan, K., and Thirumurugan, V. 

2005. Synergistic association of 

rhizobium with phosphate-solubilizing 

bacteria under different sources of 

nutrient supply on productivity and soil 

fertility in soybean. Indian J. Agron., 

50(3): 214-217. 

12. Hatami, H., Adineh Band, A., Azizi, M. 

and Soltani, A. 2010. The effect of 

nitrogen fertilizer on growth and yield of 

soybean varieties in North Khorasan. 

National Conference on Advances in 

Plant Production Originating from Oil. 

1-5 p. (In Persian) 

13. Heatherly, L.G., and Spurlock, S.R. 

1999. Yield and economics of traditional 

and early soybean production system 

seeding in the Mid Southern United 

States. Field Crops Res., 63: 35-45. 

14. Jiang, C.D., Li, P.M., Gao, Zou, H.Y., 

Q. Jiang, G.M., and Li, L.H. 2005. 

Enhanced photoprotection at the early 

stages of leaf expansion in field-grown 

soybean plants. Plant Sci., 168: 911-919. 

15. Khajeh poor, M.R. 2005. Industrial 

Crops. Isfahan Jehad Daneshgahi 

Publication. P: 564. (In Persian) 

16. Kubota, A., Hoshiba, K., and Bordon, J. 

2008. Effect of fertilizer-n application 

and seed coating with rhizobial 

inoculants on soybean yield in eastern 

Paraguay. Revista Brasileira de Ciência 

do Solo., 32: 1627-1633.  

17. Maw, M., Nakasathien, S., and Sarobol, 

E. 2011. Responses of specific leaf 

weight, biomass and seed yield of 

soybean to nitrogen starter rate and plant 

density. Kasetsart J. Natural Sci., 45: 1-

11. 

18. Narjesi, V., Zeinal Khaneghah, H., and 

Zali, A. 2007. Evaluation of genetic 

relationship of some important 

agronomic traits with seed yield in 

soybean (Glycine max (L.) Merr.) by 

multivariate analysis methods. J. Crop 

Prod. Proc., 41: 11. 227-236. (In 

Persian) 

19. Osborne, S., and Riede, W.E. 2006. 

Soybean growth response to low rates of 

nitrogen applied at planting in the 

Northern Great Plains. J. Plant 

Nutrition., 29: 985-1002. 

20. Oz, M. 2008. Nitrogen rate and plant 

population effects on yield and yield 

components in soybean. African J. 

Biotechnol., 7(24): 4464-4470. 

21. Palmar, K.M., and Young, P.W. 2000. 

Higher diversity of Rhizobium 

leguminosarum biovar Viciae 

populations in arable soils than in grass 

soils. App. Environ. Microbiol., 66: 

2445-2450. 

22. Pedersen, P., and Lauer, J.G. 2004. 

Response of soybean yield components 

to management system and planting 

date. Agron. J., 96: 1372-1381. 

23. Percival, G.C., and Sheriffs, C.N. 2002. 

Identification of drought tolerant woody 

perennials using chlorophyll 

flourescence. J. Arboric., 28(5): 215-

223. 

24. Salvagiotti, F., Cassman, K.G., Specht, 

J.E., Walters, D.T., Weiss, A., and 

Dobermann, A. 2008. Nitrogen uptake, 

fixation and response to fertilizer N in 

soybeans: A review. Field Crops Res., 

108: 1-13. 

25. Sayed, O.H. 2003. Chlorophyll 

fluorescence as a tool in cereal crop 

research. Photosynthetica., 41(3): 321-

330. 

26. Seguin, P., Sheaffer, C.C., Ehlke, N.J., 

Russelle, M.P., and Graham, P.H. 2001. 

Nitrogen fertilization and rhizobial 

inoculation effects on Kura clover 

growth. Agron. J., 93: 1262-1268. 

27. Shafii, F., Ebadi, A., golloje, K.S., and 

Eshghi-Gharib, A. 2011. Soybean 

response to nitrogen fertilizer under 

water deficit conditions. African J. 

Biotechnol., 10(16): 3112-3120. 

28. Shrivastava, U.K., Rajput, R.L., and 

Dwivedi, M.L. 2000. Response of 

soybean-mustard cropping system to 

sulfur and bio-fertilizers on farmer’s 

field. Legume Res., 23: 277-278. 

29. Son, T.T.N., Diep, C.N., Giang, T.T.M. 

and Thu, T.T.A. 2007. Effect of co-

inoculants (bradyrhizobia and phosphate 

solubilizing bacteria) liquid on soybean 

under rice based cropping system in the 

mekong delta. Omonrice., 15: 135-143. 



  و همکاران یریام خاص میمر

   

79 

30. Taherkhani, M., Normohammadi, G., 

Mirhadi, M.J., Haydari Sharifabad, H. 

and Shirani Rad, A.H. 2009. Evaluation 

of different strains of Rhizobium 

leguminosarum bv. phaseoli inoculation 

on ecophysiological nitrogen fixation 

ability of common bean, Phaseolus 

vulgaris L., cultivars. Agroecology J., 

5(1): 3-36. (In Persian) 

31. Taylor, R.S., Weaver, D.B., Wood, 

C.W., and Santen. E.V. 2005. Nitrogen 

application increases yield and early dry 

matter accumulation in late-planted 

soybean. Crop Sci., 45: 854-858. 

32. Van den Berg, A.K., and Perkins, T.D. 

2004. Evaluation of a portable 

chlorophyll meter to estimate 

chlorophyll and nitrogen contents in 

sugar maple (Acer saccharum Marsh.) 

leaves. Forest Ecol. Manag., 200: 113-

117. 

33. Vollmann, J., Sato, T., Walter, H., 

Schweiger, P., and Wagentristl, H. 2011. 

Soybean di-nitrogen fixation affecting 

photosynthesis and seed quality 

characters. Soil, Plant Food Interact., 1: 

496-502. 

34. Yin, X.Y., Schapendonk, A.D.H., 

Kropff, M., Van Oijen, M.J., and 

Bindraban, P. 2000. A generic equation 

for nitrogen-limited leaf area index and 

its application in crop growth models for 

predicting leaf senescence. Ann. Bot., 

85: 579-585. 

35. Zhou, X.J., Liang, Y., Chen, H., Shen, 

S.H., and Jing, Y.X. 2010. Effects of 

rhizobia inoculation and nitrogen 

fertilization on photosynthetic 

physiology of soybean. 

Photosynthetica., 44: 4.530-535. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1977(، 9) یازدهمنشریه تولید گیاهان زراعي، جلد 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


