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تأثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گرهبندی ،عملکرد و برخي از
خصوصیات رشدی سویا
رئوف سیدشریفی*
دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ وصول مقاله1392/12/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/06/08 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشدی و رای وبیومی بر عملکرد و برخی ویژگایهاای زراعای
سویا ،آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در م رعۀ دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد اردبیال در ساال
 1392اجرا شد .تیمارها شامل محلولپاشی با نانواکسید روی در چهار سطح (صفر 0/6 ،0/3 ،و  0/9گرم بر لیتار ،و پانج ساطح تلقایح
(عدم تلقیح بذر با باکتری به عنوان شاهد ،تلقیح بذر با برادی رای وبیوم جااپونیکوم ،تلقایح تاوأم باا بارادی رای وبیاوم و آزوساپریلیوم
لیپوفروم استرین  ،OFتلقیح توأم بذر با برادی رای وبیوم و سودوموناس پوتیدا ،تلقیح بذر با رای وبیوم  +ساودوموناس  +آزوساپریلیوم،
بودند .بیشترین ارتفاع بوته ،وزن صددانه ،تعداد گره در بوته و عملکرد دانه ،مقادیر بیوماس کل ( 530گرم در متر مربع ،،سارعت رشاد
محصول ( 9/48گرم بر متر مربع در روز ،،سرعت رشد نسبی ( 0/1گرم بر گرم در روز ،در محلول پاشای  0/9گارم در لیتار نانواکساید
روی در تلقیح توأم بذر با باکتری های محرک رشد و ری وبیومی و کمترینِ آنها در حالت عدم تلقیح بذر و عدم مصرف نانواکسید روی
به دست آمد .به منظور اف ایش عملکرد و برخی ویژگیهای زراعی سویا 0/9 ،گرم در لیتر نانواکسید روی در تلقیح تاوأم باذر ساویا باا
باکتریهای محرک رشد و رای وبیومی باید بهکار برده شود.
كلیدواژهها :باکتریهای اف ایندۀ رشدی ،تلقیح بذر ،رای وبیوم ،سویا ،نانواکسید روی.

* نویسنده مسئول

Email: raouf_ssharifi@yahoo.com

رئوف سیدشریفی

 .1مقدمه

روی (صفر 5 ،و  10میلیگرم روی در کیلوگرم خاک ،از

سویا یکی از مهمترین دانههای روغنی است که بهدلیل

منبع سولفات روی بر رشد و ترکیب شیمیاییسویا نشان

برخورداری از اسیدهای چرب اشباعنشده ،قابلیت هضم

داد که مصرف روی عملکرد مادۀ خشک گیاهی ،غلظت و

زیاد روغن ،مرغوبیت کنجاله ،تثبیت بیولوییک نیتروین از

جذب کل روی را نسبت به شاهد بهطور چشمگیری

طری ایجاد هم یستی با باکتریهای رای وبیوم و اف ایش

اف ایش داد [ .]1کاربرد روی بهروشهای مختل

حاصلخی ی خاک [ ،]7تنوع ینتیکی و سازگاری وسیع

بهخصوص روش محلولپاشی ،عملکرد را نسبت به شاهد

نسبت به سایر دانههای روغنی از اهمیت زیادی برخوردار

اف ایش میدهد [ ،]34بهطوری که در یک بررسی،

است [.]4

محلولپاشی برگی سویا در طول دورۀ پر شدن دانه ،به

روی از عناصر ری مغذی است که در سنت تریپتوفان،

اف ایش عملکرد و درصد پروتئین دانه منجر شد [.]45

پروتئین و ایندول استیک اسید ،متابولیسم کربوهیدراتها و

تثبیت بیولوییک نیتروین توسط لگومها ،صفتی مهم

بخشی از ساختمان آن یمها مشارکت دارد [ .]32کمبود

تلقی میشود [ ]31و اعتقاد بر این است که  25تا 75

خشک و نیمهخشک ،خاکهای آهکی،

تثبیت تأمین

روی در مناط

درصد نیتروین مورد نیاز سویا از طری

شنی ،فرسایشیافته [ ،]52خاکهای سدیمی و غرقابی

میشود []49؛ ولی برای اف ایش کارایی تثبیت بیولوییک،

بدون تهویه [ ]47شیوع بیشتری دارد .کشت مداوم ،مصرف

تلقیح بذر با استفاده از میکروارگانی مهای مفید خاکزی از

همهساله و بیش از نیاز کودهای فسفره ،آبشویی و سایر

جمله باکتریهای محرک رشد گیاه تزم است [ .]52این

شرایط حاکم بر خاکهای آهکی از جمله وجود مقادیر

باکتریها بهطور طبیعی در خاک وجود دارند ،ولی تعداد و

زیاد کربنات کلسیم ،اسیدیتۀ قلیایی [ ]3و مصرف نکردن

تراکم آنها در خاک اندک است؛ بنابراین تلقیح بذر گیاهان

کودهای حاوی عناصر ری مغذی و کودهای آلی موجب

با این باکتریها میتواند جمعیت آنها را به حد مطلوب

کاهش ذخیرۀ این عنصر در خاک و در نتیجه کاهش

برساند و به بروز اثر مفید آنها در خاک منجر شود [.]24
برخی معتقدند اف ایش رشد و عملکرد تحت تأثیر تلقیح با

عملکرد شده است [.]23

باکتری رای وبیوم میتواند به اف ایش بازده استفاده از

یکی از راههای تأمین روی مورد نیاز گیاهان

نیتروین بهدلیل تأمین آن در طی دورۀ رشد گیاه بینجامد

محلولپاشی است .از ویژگیهای این روش میتوان به

[ .]41در یک بررسی ،اف ایش  8/6درصدی عملکرد سویا

برطرف کردن سریع کمبود ،جلوگیری از تثبیت عنصر در

بهواسطۀ تلقیح بذر با باکتری رای وبیوم گ ارش شد [.]43

خاک ،آسان بودن اجرا ،کاهش سمیت ناشی از تجمع این

تلقیح با باکتری رای وبیوم ،سبب اف ایش ارتفاع بوته ،تعداد

عناصر در خاک و کاهش مصرف کودهای شیمیایی اشاره
کرد [ .]5در بررسی تأثیر مقادیر مختل

نیام در بوته ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد بیولوییکی و

روی (صفر5 ،2 ،

اقتصادی نسبت به تیمارهای تلقیحنشده شد [ .]48تأثیر

و  10کیلوگرم روی در هکتار بهصورت سولفات روی،

تلقیح با باکتری رای وبیوم بر ارقام مختل

گ ارش شد که مصرف روی ،عملکرد مادۀ خشک و

سویا نشان داد

که تلقیح ،محتوای نیتروین ،مادۀ خشک دانه و عملکرد

غلظت روی در بذر سویا را اف ایش داد و بیشترین مقادیر

سویا را در مقایسه با کاربرد  75کیلوگرم نیتروین در هکتار

این صفات از مصرف  10کیلوگرم روی در هکتار حاصل

اف ایش داد [ .]43بررسیها بر روی نخود [ ]35 ، 42و

شد [ .]10نتایج بررسی دیگری در خصوص تأثیر سه سطح
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سویا [ ]25نشان داد تیمارهای تلقیحشده با باکتری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل واقع در روستای حسان

رای وبیوم از بیشترین تعداد و وزن خشک گرهها ،وزن

بارو با مختصات جغرافیایی  48درجه و  20دقیقاۀ طاول

خشک اندام هوایی ،درصد نیتروین در بافت و نیتروین

شرقی و  38درجه و  15دقیقاۀ عارض شامالی باا ارتفااع

تثبیتی نسبت به تیمار شاهد (عدم تلقیح ،برخوردار بودند

 1350متر از سطح دریا به صورت فاکتوریل در قالب طارح

[ .]35تلقیح با باکتری رای وبیوم بههمراه باکتریهای

پایۀ بلوکهاای کامال تصاادفی باا ساه تکارار اجارا شاد.

حلکنندۀ فسفر ،اثر معناداری بر ارتفاع بوته ،گرهبندی،

فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح نانواکساید روی

بیوماس و عملکرد در مقایسه با عدم تلقیح بذر با رای وبیوم

(صفر 0/6 ،0/3 ،و  0/9گرم بر لیتار ،و پانج ساطح تلقایح

داشتند [ ،]41بهطوری که در یک بررسی بیشترین تعداد

(عدم تلقیح بذر با باکتری به عنوان شاهد ،تلقیح باا بااکتری

نیام در بوته ،دانه در نیام ،وزن ه اردانه و عملکرد دانه در

برادی رای وبیوم جاپانیکوم ،تلقیح بذر با بارادی رای وبیاوم

تیمارهای تلقیحشده مشاهده شد [ .]17امروزه مقدار

جاپانیکوم و آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین  ،OFتلقیح باذر

برداشت و خروج عناصر غذایی کممصرف بهدلیل برداشت

با برادی رای وبیوم جاپانیکوم و سودوموناس پوتیادا ساویه

بیشتر محصول از خاک که با کاشت ارقام اصالحشده،

 ،41تلقیح بذر با رای وبیوم  +سودوموناس  +آزوسپریلیوم،

مصرف کودهای شیمیایی و مدیریت بهتر حاصل شده،

بود .نانواکسید روی تولید کشور چین باود کاه از شارکت

بسیار زیاد است و با توسعۀ کشاورزی هر روز مقدار

نوتریناااو تهیاااه شاااد و مشخصاااات آن در جااادول  1و

بیشتری از عناصر کممصرف از خاک خارج میشود [،]15

خصوصاایات فی یکوشاایمیایی خاااک م رعااۀ آزمایشاای در

این امر ضرورت تجدیدنظر در استفاده از کودهای

جدول  2آورده شده است.

ری مغذی نظیر روی و بهکارگیری شیوۀ درست در مصرف
آن را بیش از پیش نمایان میکند.

جدول  .1مشخصات نانواكسید روی مورد استفاده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر محلاول پاشای باا
نانواکسااید روی و تلقاایح بااذر بااا باااکتریهااای  PGPRو

وزن

100 g

رای وبیومی بر گرهبندی ،عملکرد و برخای از ویژگایهاای

خلوص

99 %

زراعی سویا در شرایط اقلیمی اردبیل اجرا شد.

میانگین اندازۀ ذرات

< 30 nm

سطح ویژۀ ذرات

> 30 m2/g

رن

پودری سفید

 .2مواد و روشها
این پاژوهش در ساال زراعای  1392در م رعاۀ پژوهشای

جدول  .2تجزیۀ فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
هدایت

عم
نمونهبرداری

الکتریکی

اسیدیته

3

)(cm

( ،EC10

0-45

1/59

8/24

کربن

نیتروین

فسفر قابل

پتاسیم قابل

آلی

کل

جذب

جذب

بافت خاک (،%

(،%

(،%

(،mg/kg

(،mg/kg

رس

سیلت

شن

1/08

0/12

38/3

326/5

5

52

43

دوره   17شماره   1بهار 1394
111

رئوف سیدشریفی

شکل  .1دمای حداقل ،حداكثر و مقدار بارندگی در طول دورة رشدی سویا در فصل زراعی 1392

عملیات تهیۀ زمین شامل شخم ،دیسک و تسطیح باود.

دورۀ رشد در تمامی واحدهای آزمایشی به طور یکنواخات

در مرحلۀ بعدی تهیۀ جوی پشتههاا توساط فااروئر انجاام

مصرف شد .محلول پاشی نانواکساید روی در دو مرحلاه از

 4متاری باا

دورۀ رشد رویشای (مرحلاۀ چهارتاا شاش برگای یاا  V4و

فاصلۀ بین ردیفی  60سانتیمتر بود .کاشت باذر در عما 3

مرحلۀ قبل از دانهبندی یا  ،R2انجام گرفت .آبیاری در طول

تا  4سانتیمتری و به صورت هیرم کاری و باا دسات انجاام

دورۀ رشد براساس شرایط محیطی و نیاز گیاه زراعی اجارا

گرفت .برای تلقیح بذر  7گرم مایۀ تلقیح کاه هار گارم آن

شد .کنترل عل هاای هارز در طاول دورۀ رشاد باه روش

حاوی  107باکتری زنده و فعال بود ،به کار رفت .همچناین

دستی انجام گرفت .به منظور بررسی اثر تیمارها بر گرهزایی

از محلول صمغ عربی برای چسبندگی بهتر مایۀ تلقایح باه

و وزن خشک گره ها ،در خطو اصلی هار کارت ساه تاا

بذرها استفاده شد .کل عملیاات در محایط ساایه و دور از

چهار گلدان قرار داده شاد .تاراکم کاشات در هار گلادان

نور آفتاب صورت گرفت .باکتریها از مؤسساۀ تحقیقاات

همانند تراکم دیگر خطو کاشات درنظار گرفتاه شاد .در

آب و خاک تهیه شد .تراکم کاشت معادل تراکم توصیه شده

مرحلۀ گلدهی ،ریشهها بهطور کامال جادا شاده و پاس از

برای سویا در منطقه ( 35بوته در متر مرباع ،درنظار گرفتاه

شستوشوی آنها ،تعداد و وزن خشک گرهها تعیین شد.

گرفت .هر واحد آزمایشی شاامل پانج ردیا

شد .در این آزمایش رقم ‘تالر’ سویا به کار گرفته شد .این

برای بررسی شاخصهای فی یولوییک رشاد ساویا ،از

رقم در مناط گرم کشور به دلیل شارایط مناساب جاوی و

 30روز پس از کاشت در فواصل زمانی هر ده روز یک بار

برخورداری از طول دورۀ رشد مناسب در تیر ماه به صورت

از خطو اصلی هر کرت ،با رعایت اثر حاشیهای هر بار از

کشت دوم تابستانه کشت می شود ،ولی در مناط سردسایر

سطحی معادل  0/09متر مربع ( 15سانتیمتر طول در فاصلۀ

نظیر دشت اردبیل به صورت کشت اصلی و در فصال بهاار

ردیفی 60سانتیمتر ،برداشت انجام گرفت .برای تعیین وزن
خشک نمونهها ،بوتههای برداشت شده در آون با دمای ± 5

به محض مساعد شدن شرایط اقلیمی کشت می شود 25 .تاا

 70درجۀ سانتیگراد به مدت  72ساعت یا بیشتر (تاا زماان

 30کیلوگرم کود نیترویناۀ اساتارتر از منباع اوره در اوایال
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تثبیت وزن خشک نهایی ،قرار گرفت و سپس توزین شاد.

 .1. 3روند تغييرات مادۀ خشک کل

از این دادهها بارای محاسابۀ بیومااس کال ،سارعت رشاد

نتایج تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با PGPRبار روناد

محصااول و ساارعت رشااد نساابی اسااتفاده شااد .در انجااام

تغییرات مادۀ خشک کل سویا در شکل  2نشان داد در همۀ

محاسبات مربو براساس تج یۀ رگرسیونی مشاخص شاد

تیمارها روند انباشت مادۀ خشک در اوایل فصل رشد ،آرام

که تغییرات وزن خشک گیاه از معادلاۀ درجاۀ ساه تبعیات

و تدریجی است؛ ولی باا گذسات زماان بار اثار گساترش

میکند و به منظور کاهش هرچه بیشتر وابستگیواریانسهاا

کانوپی گیاهی و اف ایش تعداد شااخههاای جاانبی ،میا ان

به میانگینها ،با تبدیل آن باه لگااریتم نپارین ،رواباط زیار

فتوسنت جامعۀ گیاهی اف ایش مییابد و شیب منحنی تجمع
مادۀ خشک شدت بیشتری میگیارد و باه نقطاۀ اوج خاود

بهکار گرفته شد [:]8 ، 29
 dt 3

(،1
(،2

)  dt 3

(،3

2

2

میرسد؛ سپس بهدلیل اف ایش سن گیااه و پیاری بارگهاا

TDM  ea  bt ct

مقدار مادۀ خشک کاهش مییابد .در مورد نحاوۀ تغییارات

CGR  (b  2ct  3dt 2 )  e(a bt ct

مادۀ خشک اندامهای هوایی بهصورت منحنی سایگموئیدی

RGR  b  2ct  3dt 2

برحسااب زمااان [ ،]9 ، 37وجااود رابط اۀ نمااایی را دیگاار

در این رابطهها t ،زمان بین مراحل نموناهبارداری؛ و ،a

محققان نی تأیید کارده اناد [ .]29وزن خشاک انادامهاای

 c ،bو  dضرایب معادله اند .ضرایب تبیین باات و معناادار و

هوایی به صورت یک تابع نماایی نسابت باه زماان بعاد از

توزیع مناسب نقا واقعی در اطراف منحنی و منطقی بودن

کاشت در حال اف ایش بود .در مراحل اولیاۀ رشاد ،تجماع

روند تغییرات این شاخصها از نظار فی یولوییاک گویاای

مادۀ خشک در تماامی ترکیابهاای تیمااری کام اسات و

انتخاب صحیح این معادتت برای هماۀ ترکیباات تیمااری

اختالف چندانی بین آنها مشاهده نمیشاود (شاکل  .،2در

بود .برای تعیین اج ای عملکرد و برخی صفات مارتبط باا

این مرحله ،رشد گیاه نااچی و انادامهاای رویشای بسایار

آن نظیر ارتفاع بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و

کوچک است .با گذشت زمان و ب رگتر شدن گیااه ،رشاد

غیره از دوازده بوته به طور تصادفی و از خطو اصلی هار

اندام های هوایی و سطح فتوسنت کننده افا ایش ماییاباد و

کرت برداشت شد و میاانگین دادههاای حاصال باه عناوان

سرعت تجمع مادۀ خشک نی بیشتر میشود ،بهطوریکه در

ارزش آن صفت در تج یه و تحلیل دادهها بهکار گرفته شاد.

سطوح باتی به کارگیری نانواکسید روی ،به علت دسترسای

عملکرد دانه از خطو اصلی هر کرت و از بین بوتاههاای

بیشتر به این عنصر در مقایساه باا ساطوح پاایینتار ،ماادۀ

رقابتکننده از سطحی معادل  0/5مترمربع برآورد شد .برای

خشک بیشتری در واحد ساطح تولیاد و ایان اخاتالف باا

تج یۀ دادههاا و رسام نمودارهاا از نارماف ارهاای  SASو

گذشت زمان مشهودتر میشود (شکل  .،2در بررسی تاأثیر
مقادیر مختل

اکسل استفاده شد.

سولفات روی بر عملکرد سویا گ ارش شاد

که مصرف  40کیلوگرم سولفات روی ،عملکرد سویا را 10
 .3نتایج و بحث

درصااد نساابت بااه شاااهد افا ایش داد [ .]34کاااربرد روی

نتایج تأثیر نانواکساید روی و تلقایح باذر باا بااکتری هاای

به روش محلول پاشی ،مادۀ خشک کل را نسابت باه شااهد

رای وبیومی و محرک رشدی بر برخی شاخصهای رشادی

اف ا ایش داد [ .]34بااا اف ا ایش نانواکسااید روی در تمااامی

سویا در شکلهای  2تا  4ارائه شده است.

حاتت تلقیح و عدم تلقیح ،مقدار تجماع ماادۀ خشاک در
واحد سطح روند اف ایشی نشان داد (شکل .،2
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بیشترین مقدار مادۀ خشک ( 530گرم در مترمربع ،از

 .2. 3روند تغييرات سرعت رشد محصول
نتایج نشان داد که در همۀ ترکیبهای تیماری تا  30روز بعد

باکتری رای وبیوم بههمراه سودوموناس و آزوسپریلیوم

از کاشت ،سرعت رشد محصول روند مشابه و یکسانی داشت

(شکل  ،2-Dو کمترین آن ( 292گرم در مترمربع ،از

و سپس اف ایش یافت و به حداکثر خود در  60تا  70روز بعد

کاربرد  0/9گرم در لیتر نانواکسید روی و در تلقیح بذر با

از کاشت رسید و پس از آن با شیب تندی تا مرحلۀ رسیدگی

ترکیب تیماری عدم تلقیح و عدم مصرف نانواکسید

کاهش یافت (شکل  .،3بهنظر میرسد در مراحل اولیۀ رشد

بهدست آمد (شکل .،2 -Aدر همۀ ترکیبات تیماری ،در

بهدلیل کم بودن مریستمهای رویشی ،کامل نبودن پوشش

تلقیح بذر با باکتریها مادۀ خشک کل اف ایش یافت و 110

گیاهی و درصد کم جذب نور توسط گیاه ،مقادیر سرعت

روز بعد از کاشت به حداکثر رسید؛ از  110روز بعد از

رشد محصول اندک است و پس از آن با کامل شدن پوشش

کاشت تا مرحلۀ رسیدگی بهدلیل ورود به مرحلۀ رسیدگی

گیاهی و استفادۀ مناسبتر از نور خورشید و همچنین اف ایش

کاهش یافت .در این مرحله بهنظر میرسد بهدلیل

سطح برگ ،اف ایش مییابد و در مراحل بعدی بهدلیل رقابت

سایهاندازی برگهای باتتر روی برگهای پایینی ،اف ایش

بیشتر بوتهها ،کاهش نفوذ نور به داخل سایهانداز گیاهی و

شدت تنفس و کاهش فتوسنت بهدلیل پیری و ری ش برگها،

همچنین پیر شدن اندامهای فتوسنت کننده و انتقال مواد غذایی

مادۀ خشک کل بهتدریج روند کاهشی داشت (شکل .،2

به دانهها ،کاهش مییابد [ .]8حتی گاهی ممکن است سطح

عدهای زیاد بودن مقدار تجمع مادۀ خشک در نخود

برگ به حدی رسیده باشد که برگهای پایینی گیاه نور کافی

تلقیحشده با رای وبیوم را به سرعت زیاد رشد در شرایط

برای تبادل سریع دیاکسید کربن پیدا نکنند و موجب منفیتر

تلقیح نسبت دادند [ .]16تأثیر مثبت تلقیح بر تجمع مادۀ

شدن سرعت رشد محصول شوند [ .]6در مقادیر ثابت

خشک به جوانهزنی زودتر بذر ،استقرار بهتر گیاهچه و

مصرف نانواکسید روی ،تلقیح بذر با باکتریهای رای وبیومی و

اف ایش رشد گیاهان تحت شرایط تلقیح نسبت داده شده

محرک رشدی در مقایسه با عدم تلقیح ،محصول رشد

است [ .]28بهعالوه ،مقدار جذب عناصر نی در این شرایط

سریعتری داشت .بیشترین سرعت رشد محصول ( 9/48گرم

اف ایش مییابد که سبب قرار گرفتن گیاه در وضعیت

بر متر مربع در روز ،در ترکیب تیماری محلولپاشی  0/9گرم
در لیتر نانواکسید روی و در تلقیح توأم بذر با باکتریهای

تغذیهای مناسبتر و در نتیجه رشد و عملکرد بیشتر میشود.

محرک رشد و رای وبیومی (شکل  ،3 -Dو کمترین آن (5/43

نتایج بررسی برخی محققان نشان داده است که تلقیح بذر با

گرم بر مترمربع در روز ،در حالت عدم تلقیح بذر و عدم

باکتریهای محرک رشد ممکن است به تغییرات معناداری
در پارامترهای مختل

مصرف نانواکسید روی بهدست آمد (شکل  .،3-Aمصرف

رشدی از جمله بیوماس کل در واحد

روی ،عملکرد مادۀ خشک گیاهی و سرعت رشد محصول

سطح منجر شود [ .]20، 23 ، 30باکتریهای محرک رشد
قابلیت تولید را از طری

سویا را نسبت به تیمار شاهد بهطور چشمگیری اف ایش داد

سنت فیتوهورمونها ،اف ایش

[ .]1با توجه به اینکه سرعت رشد محصول مشتقی از مادۀ

فراهمی مواد غذایی در یک محل ،آسان کردن جذب مواد

خشک کل است ،بدیهی است که چون کاربرد نانواکسید روی

غذایی [ ،]36کاهش سمیت فل ات سنگین در گیاهان،

بههمراه تلقیح توأم بذر با باکتریهای محرک رشد و

جلوگیری از عوامل بیماریزا و القای مقاومت سیستماتیک

رای وبیومی مادۀ خشک کل را اف ایش داد ،اف ایش سرعت

در مقابل عوامل بیماریزا اف ایش میدهند [.]22

رشد محصول در چنین ترکیب تیماری نی دور از انتظار
نخواهد بود (شکلهای  2و .،3
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 .3. 3روند تغييرات سرعت رشد نسبی

غیرمؤثر در فتوسنت کاهش مییاباد؛ ضامن آنکاه در اواخار

نتایج به دست آمده ،روند تغییار سارعت رشاد نسابی را در

فصل رشد به علت اف ایش برگهای پیار و در برخای ماوارد

تلقیح بذر با باکتریهاای محارک رشادی و رای وبیاومی و

به دلیل ری ش برگها ،مقدار آن منفی میشاود [ .]13کااربرد

محلول پاشی با نانواکسید روی نشاان مایدهاد (شاکل .،4

باکتریهای محارک رشاد در مقاادیر زیااد کاودی موجاب

بیشترین سرعت رشد نسبی ( 0/1گرم بر گارم در روز ،در

اف ایش سرعت رشد نسبی به ازای هر گرم در روز نسبت باه

محلول پاشی  0/9گرم در لیتر نانواکساید روی و در تلقایح

عدم مصرف و عدم تلقیح بذور با باکتریهای محارک رشاد

تااوأم بااذر بااا باااکتریهااای محاارک رشااد و رای وبیااومی

میشود (شکل  .،4نتایج آزمایشی در خصوص تأثیر تلقیح و

(شکل،4D؛ و کمترین مقدار این شااخص ( 0/08گارم بار

مقادیر نیتروین بر سرعت رشاد نسابی ساویا نشاان داد کاه

گرم در روز ،در حالت عادم تلقایح باذر و عادم مصارف

تغییرات سرعت رشد نسبی نسبت به زماان حالات کاهشای

نانواکسید روی به دسات آماد (شاکل  .،4-Aبیشاتر باودن

دارد ،ولاای شاایب آن وابسااته بااه عواماال محیطاای اساات؛

سرعت رشد نسبی در سطوح کودی باات و تلقایح باذر باا

بهطوریکه بیشترین سرعت رشد نسبی در حالت تلقیح باذر

باکتریهای محرک رشدی و رای وبیومی میتواناد باه دلیال

سویا با رای وبیوم و در مقادیر زیاد کاود و کمتارین سارعت

تجمع زیاد مادۀ خشک در این تیمارها باشد (شاکل  .،4در

نسبی در حالت عدم تلقیح و عدم مصرف کود به دست آماد.

همۀ تیمارها با اف ایش سن گیاه ،سرعت رشد نسبی کاهش

برخی محققان کاهش سرعت رشد نسبی به صورت خطی باا

یافت .در ابتدای فصل رشد ،سرعت رشاد نسابی باه علات

گذشت زمان را به اف ایش نسبت بافاتهاای سااختمانی باه

نفوذ نور به داخل جامعۀ گیاهی ،تنفس و سایهاندازی کمتر

بافتهای فعال مریستمی ،اف ایش سن برگ ها ،کاهش نسبت

برگها بیشتر است؛ ولی با اف ایش سن گیاه ،سرعت رشاد

سطح برگ و می ان جذب خالص نسبت دادند [.]8

نسبی به علت اف ایش سایهاندازی بخشهای باتیی کاانوپی
بر برگهاای پاایینی و افا ایش قسامتهاای سااختمانی و
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شکل  .4روند تغییرات سرعت رشد محصول سویا در سطوح مختلف تلقیح بذر با باكتریهای رایزوبیومی و محرک رشدی در حالت
مصرف عدم مصرف ( ،)Aمصرف  0/3گرم در لیتر ( 0/6 ،)Bگرم در لیتر (  )Cو  0/9گرم در لیتر (  )Dنانواكسید روی

 .4. 3توووأثير نانواکسووويد روی و تلقوووي بو وذر بوووا

براساس این جدول ،اثر محلول پاشای باا نانواکساید روی،

بواکتریهوای  PGPRو ریزوبيووومی بور عملكوورد و

تلقیح بذر با بااکتری هاای  PGPRو رای وبیاومی بار هماۀ

برخی از ویژگیهای زراعی سویا

صفات ماورد بررسای در ساطح احتماال  1درصاد و اثار

نتایج تج یۀ واریانس تأثیر نانواکسید روی و تلقیح باذر باا

ترکیب تیماری این دو عامل بر ارتفااع بوتاه ،تعاداد گاره،

باکتری های  PGPRو رای وبیومی بار عملکارد و برخای از

عملکرد دانه و وزن صددانه در سطح احتمال  5و  1درصد

ویژگی های زراعی ساویا در جادول  3آورده شاده اسات.

معنادار شد.
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جدول  .3تجزیۀ واریانس تأثیر نانواكسید روی و تلقیح بذر با باكتریهای  PGPRو رایزوبیومی بر عملکرد و برخی از ویژگیهای زراعی
سویا
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجۀ

صددانه

نیام

در بوته

تکرار

2

**366/84** 5019/95

**79/26

**246/64

**7/24

**5605/65

**434694/9

نانواکسید روی

3

**1232/1

**100/36

**13/68

**25/67

**1/23

**78/21

**533993/3

4

**137/77

**23/23

**20/49

**17/17

**1/67

**98/52

**238861/5

تلقیح بذر با باکتریهای
 PGPRو رای وبیومی

آزادی

ارتفاع

وزن

وزن

دانه در

تعداد نیام

بوته

خشک

تعداد گره

گره

عملکرد دانه

نانواکسید روی × تلقیح بذر با
باکتریهای  PGPRو

12

*8/94

0/267ns

*1/52

**0/337

0/0046ns

0/827ns

*1029/3

رای وبیومی
خطای آزمایشی

38

4/01

0/421

0/85

0/129

0/009

7/59

450/83

* و ** :بهترتیب معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد.

 .5. 3ارتفاع بوته

داد که دو بار محلولپاشی سولفات روی به مقدار 4

مقایسۀ میانگین اثر ترکیب تیماری محلولپاشی با نانواکسید

کیلوگرم در هکتار ،ضمن اف ایش عملکرد دانۀ سویا ،به

روی در تلقیح بذر با باکتریهای رای وبیومی و محرک

اف ایش ارتفاع بوته و غلظت روی در دانه منجر شد [.]40

رشدی نشان داد که حداکثر ارتفاع بوته ( 79/65سانتیمتر،

تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشدی نی سبب اف ایش

در محلولپاشی  0/9گرم در لیتر نانواکسید روی در حالت

ارتفاع بوته شد .نتایج مشابهی نی مبنی بر اف ایش ارتفاع

تلقیح توأم بذر با رای وبیوم و سودوموناس و حداقل آن

بوته بهواسطۀ تلقیح بذر نخود با سودوموناس فلورسنس

( 52/11سانتیمتر ،در عدم تلقیح و عدم مصرف نانواکسید

گ ارش شده است [ .]26بهنظر میرسد باکتریهای محرک

روی بهدست آمد .البته بین ترکیب تیماری محلولپاشی

رشدی با اف ایش قابلیت دسترسی به آب و عناصر غذایی

 0/9گرم در لیتر نانواکسید روی در تلقیح بذر با رای وبیوم،

ضروری گیاه از طری اف ایش طول میانگرهها ،ارتفاع گیاه

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم ،تلقیح بذر با

را تحت تأثیر قرار میدهند .البته برخی محققان معتقدند

رای وبیوم  +سودوموناس  +آزوسپریلیوم با ترکیب تیماری

باکتریهای محرک رشد میتوانند ارتفاع بوته و قابلیت

محلولپاشی  0/6گرم در لیتر نانواکسید روی در حالت

تولید را از طری سنت فیتوهورمونها ،اف ایش فراهمی مواد

تلقیح توأم بذر با رای وبیوم و سودوموناس اختالف آماری

غذایی در یک محل ،آسان کردن جذب مواد غذایی [،]36

معناداری مشاهده نشد (جدول  .،4ری مغذی روی بهدلیل

کاهش سمیت فل ات سنگین در گیاهان ،جلوگیری از

اهمیتی که در گیاه دارد ،تأثیر مهمی در اف ایش عملکرد و

عوامل بیماریزا و القای مقاومت سیستماتیک با عوامل

ارتفاع بوته سویا دارد [ .]38، 46نتایج یک بررسی نشان

بیماریزا اف ایش دهند [.]22
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جدول  .4مقایسۀ میانگین تأثیر نانواكسید روی و تلقیح بذر با باكتریهای رایزوبیومی و محرک رشدی بر ارتفاع بوته ،تعداد گره ،وزن
صددانه و عملکرد دانۀ سویا
سطوح نانواکسید روی
(،g/lit

عدم مصرف کود

باکتریهای محرک رشد

ارتفاع بوته
)(cm

تعداد گره

عدم تلقیح بذر با باکتری

52/11i

7/42k

تلقیح با رای وبیوم

hi

kj

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم

8/32

13/21

57/03gh

9/9i

13/91 j

1290k

61/06ef

10/53hi

15/12i

1350j

63/22e

11/73gh

15/75gh

1410i

59fg

9/03ij

14/23 j

1185l

تلقیح با رای وبیوم

63/42e

10/03i

14/94i

1300k

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم

d

i

تلقاایح تااوأم بااذر بااا رای وبیاااوم و

 +آزوسپریلیوم

54/93

عدم تلقیح بذر با باکتری

تلقاایح تااوأم بااذر بااا رای وبیاااوم و
سودوموناس
تلقیح بذر با رای وبیاوم  +ساودوموناس
 +آزوسپریلیوم
عدم تلقیح بذر با باکتری

 +آزوسپریلیوم
عدم تلقیح بذر با باکتری
تلقیح با رای وبیوم

69/81d
70/6d

14/34cde

17/05cd

1560fg

70/8d

12/84efg

14/23j

1320jk

defg

hi

h

15/25

1452

74/35

75/61bc

13/29def

16/01fg

1574ef

77/68abc

14/61bcd

17/39bc

1610d

77/19abc

14/64bcd

18/12a

1725c

74/73c

14/04cde

16/26efg

1525g

76/602abc

14/82bc

16/74de

1607de

abc

bc

c

ab

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم
تلقاایح تااوأم بااذر بااا رای وبیاااوم و
سودوموناس
تلقیح بذر با رای وبیاوم  +ساودوموناس
 +آزوسپریلیوم

78/66

13/24

17/38

1720

79/65a

16/05ab

17/78ab

1800b

77/68abc

16/55a

18/3a

1875a

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معناداری با هم ندارند.
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1390/6

12/24fg

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم

تلقیح بذر با رای وبیاوم  +ساودوموناس

15/75

i

16/47def

تلقیح با رای وبیوم
تلقاایح تااوأم بااذر بااا رای وبیاااوم و

67/55

10/03

gh

l

1478h

c

سودوموناس

 0/9گرم در لیتر

12/7k

1110m
1210

تلقیح بذر با رای وبیاوم  +ساودوموناس

 0/6گرم در لیتر

(،g

)(kg/ha

k

سودوموناس

 0/3گرم در لیتر

وزن صددانه

عملکرد دانه

15/35

رئوف سیدشریفی

 .6. 3تعداد و وزن گره در بوته

مختل

تعداد و وزن خشک گرهها در هر بوته بهطور معناداری

که سویههای باکتری ،اثر مثبت و معناداری بر تعداد و وزن

تحت تأثیر تیمارهای بررسیشده قرار گرفت (جدول  .،3با

خشک گرهها نشان دادند .برخی معتقدند تأثیر مواد

اف ایش مصرف نانواکسید روی وزن خشک گره اف ایش

تنظیمکنندۀ رشد تولیدشده بهوسیلۀ PGPRبر رشد ریشۀ

یافت .روند مشابهی نی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای

لگومها از طری پارامترهایی بروز میکند که مهمترین آنها

محرک رشد بهدست آمد (جدول  .،5بیشترین تعداد گره

اف ایش وزن و تعداد گرهاند [ .]50تحقیقات در زمینۀ نخود

در هر بوته ( 16/55عدد ،در محلولپاشی با مقادیر زیاد

نشان داد که رشد ریشه و بخش هوایی و نی می ان

نانواکسید روی در تلقیح بذر با باکتریهای رای وبیومی و

گرهبندی نخود در حضور باکتری رای وبیوم مناسب اف ایش

محرک رشدی و کمترین آن ( 7/94عدد ،در حالت عدم

مییابد [.]16، 27

باکتری رای وبیوم لگومینوزاروم گ ارش شده است

مصرف کود و عدم تلقیح بذر برآورد شد (جدول  .،5در
بررسی می ان گرهبندی ارقام عدس توسط سویههای
جدول  .5مقایسۀ میانگین اثر نانواكسید روی و تلقیح بذر با باكتریهای  PGPRو رایزوبیومی
بر عملکرد و برخی از ویژگیهای زراعی سویا
فاکتورهای مورد بررسی

وزن خشک گره
)(mg

تعداد نیام

دانه در نیام

سطوح نانواکسید روی (،g/lit
عدم مصرف کود

6/07d

17/96c

2/407d

0/3

7/93c

19/23bc

2/59c

0/6

9/03b

20/91b

2/76b

0/9

9/05a

23/23a

3/08a

LSD 5%

0/48

2/03

0/0702

تلقیح بذر با باکتریهای  PGPRو ری وبیومی
عدم تلقیح بذر با باکتری

6/47e

16/304d

2/29e

تلقیح با رای وبیوم

7/62d

19/27c

2/52d

تلقیح توأم با رای وبیوم و آزوسپریلیوم

8/33c

20/52bc

2/65c

تلقیح توأم بذر با رای وبیوم و سودوموناس

9/09b

21/94ab

2/8b

تلقیح بذر با رای وبیوم  +سودوموناس  +آزوسپریلیوم

9/85a

23/92a

3/28a

LSD 5%

0/536

2/27

0/0784
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 .7. 3وزن صددانه

بذر با رای وبیوم و باکتری های محرک رشدی و کمترین آن

وزن صددانه تحت تأثیر محلول پاشی و باکتری های محرک

( ،2/29در حالت عدم تلقیح بذر به دست آمد (جادول .،4

رشد قارار گرفات (جادول  .،3بیشاترین وزن صاددانه در

این نتایج با نتایج برخی از محققاان مبنای بار تأثیرپاذیری

محلول پاشی  0/9گرم در لیتر نانواکسید روی و تلقیح باذر

تعداد دانه در نیام از می ان کود مصرفی [ ]19و تلقایح باذر

با رای وبیوم  +سودوموناس  +آزوسپریلیوم ( 18/3گارم ،و

با باکتری [ ]17همخوانی داشت.

کمترین آن ( 12/7گرم ،در حالت عدم محلول پاشی و عدم
تلقیح بذر به دسات آماد .البتاه باین ترکیابهاای تیمااری

 .9. 3تعداد نيام در بوته

محلول پاشی با مقادیر زیاد نانواکسید روی در تلقیح بذر باا

تیمارهای بررسی شده اثر معناداری بر تعداد کل نیام در هار

رای وبیااوم  +سااودوموناس  +آزوسااپریلیوم و همچنااین در

بوته داشتند (جدول  .،3بیشترین تعاداد نیاام در هار بوتاه

تلقیح باذر باا رای وبیاوم و ساودوموناس اخاتالف آمااری

( 23/23نیااام در بوتااه ،در باااتترین سااطح از مصاارف

معناداری در سطح احتمال  5درصد مشاهده نشاد (جادول

نانواکسااید روی ،و کمتاارین آن ( 17/96نیااام در بوتااه ،در

 .،4محلول پاشی آهان و روی نیا باه افا ایش عملکارد و

حالت عدم محلول پاشی به دست آمد (جادول  .،5محققاان

اج ای عملکرد منجر میشود [ .]14در یک بررسی مصرف

دیگر نی افا ایش تعاداد نیاام در بوتاه و عملکارد داناه را

 40کیلوگرم در هکتار سولفات روی ،عملکرد دانۀ ساویا را

به واسطۀ محلول پاشی با آهن و روی گ ارش کردهاند [.]14

تا  19درصد ،و وزن ه اردانه ،تعداد دانه در بوته و درصاد

تلقیح سبب اف ایش معناداری در تعداد نیام در هر بوته شد،

پروتئین دانه را بهترتیب  5/7 ،8/2و  10درصاد نسابت باه

بهطوری که بیشترین تعداد نیاام در بوتاه ( 23/92عادد ،از

شاااهد افاا ایش داد [ .]2افاا ایش وزن صااددانۀ سااورگوم

تلقاایح بااذر بااا باااکتریهااای رای وبی اوم ،آزوسااپریلیوم و

تلقیح یافته با ساویه هاای آزوساپریلوم [ ]33و افا ایش9/6

سودوموناس ،و کمترین آن ( 16/34عدد ،در حالات عادم

درصدی وزن ه اردانۀ ذرت بهواسطۀ تلقیح باذرهای ذرت

تلقیح بذر با باکتری برآورد شد (جدول  .،5اف ایش تعاداد

با ازتوباکتر و سودوموناس توساط محققاان مشااهده شاده

نیام در شرایط تلقیح با باکتری رای وبیوم میتواناد باه دلیال

است [.]53

تأمین مواد غاذایی بیشاتر و در نتیجاه رشاد بهتار گیاهاان
تلقیح شده در مقایسه باا گیاهاان تلقایح نشاده باشاد [.]52

 .8. 3تعداد دانه در نيام

اف ایش تعداد نیام در بوتۀ ماشک [ ]18و نخودفرنگی []17

نتایج نشان داد که تعداد دانه در نیام تحت تأثیر فاکتورهای

بهواسطۀ تلقیح بذر با باکتریها در مقایسه با عدم تلقیح طی

بررسی شده قرار گرفت (جدول  .،3اگرچه به نظر مایرساد

بررسی دیگر محققان نی گ ارش شده است.

این صفت بیشتر تابع عوامل ینتیکی اسات و کمتار تحات
تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرد ،نتایج مقایسۀ میاانگینهاا

 .10. 3عملكرد دانه

نشان داد که حداکثر تعداد داناه در نیاام ( ،3/08در مقاادیر

مقایسۀ میانگینها نشان داد که عملکرد دانه از 1110

زیاد نانواکسید روی و کمترین آن ( ،2/407در حالت عادم

کیلوگرم در هکتار در حالت عدم تلقیح و عدم مصرف کود

مصرف روی به دست آمد .همچنین مقایسۀ میانگینها نشان

تا  1875کیلوگرم در هکتار در باتترین سطح از

داد که بیشترین تعداد دانه در نیاام ( ،3/28در تلقایح تاوأم

محلولپاشی با نانواکسید روی در تلقیح توأم بذر با
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باکتریهای محرک رشدی و رای وبیومی در نوسان بود

با نانواکسید روی روشی بسیار مناسب و ارزان برای

(جدول  .،4در یک بررسی اف ایش عملکرد گندم بر اثر

اف ایش عملکرد سویا است .ازاینرو بهمنظور اف ایش

مصرف روی ،آهن و منگن بهترتیب 780 ،860و 540

عملکرد دانه ،شاخصهای رشدی ،تعداد و وزن گره در

کیلوگرم در هکتار گ ارش شد [ .]47در آزمایشی با

بوته میتوان پیشنهاد کرد که  0/9گرم در لیتر نانواکسید

مصرف  23کیلوگرم کود حاوی روی ،اف ایش معناداری در

روی در تلقیح توأم بذر سویا با باکتریهای محرک رشد و

عملکرد دانۀ گندم مشاهده شد [ .]23برخی معتقدند که

رای وبیومی بهکار برده شود.

باکتریهای اف ایندۀ رشد بهوسیلۀ ایجاد چرخۀ مواد غذایی
و در دسترس ساختن آنها ،حفظ سالمت ریشه در طول

منابع

دورۀ رشد در رقابت با پاتوینهای ریشه و اف ایش جذب

 .1ادهمی ا و رونقی ع ( ،1378تأثیر فسفر و روی بر

عناصر غذایی ،موجب اف ایش رشد گیاه میشوند [.]39

رشد و ترکیب شیمیایی ذرت ،لوبیا ،سویا و باقال.

برخی محققان تولید فیتوهورمونها از جمله اکسین توسط

ششمین کنگرۀ علوم خاک ایران .شهرکرد ،ایران.

باکتری آزوسپیریلوم را ،یکی از دتیل اف ایش عملکرد

 .2اسدی کنگرشاهی ع و ملکوتی م ج ( ،1382تعیین حد

گیاهان تلقیحشده با باکتری آزوسپیریلوم عنوان کردند

بحرانی روی بهروش تصویری کیت نلسون و میچرلیخ

[ .]11نتایج یک بررسی نشان داد که تلقیح با رای وبیوم

بری برای سویا تحت شرایط م رعهای ،هشتمین

موجب اف ایش  8/6درصدی عملکرد سویا در مقایسه با

کنگرۀ علوم خاک ایران .رشت ،ایران.

کاربرد معمول کود شد .عدهای از محققان اظهار داشتند که

 .3بایبوردی ا ( ،1382تأثیر روی در خاکهای آهکی بر

می ان تثبیت نیتروین بهدلیل اثر مثبت حضور باکتری

عملکرد و تولید گیاهان زراعی .انتشارات پریور179 .

رای وبیوم یاپونیکوم بر تعداد و وزن گرههای فعال

ص.

تثبیتکنندۀ نیتروین در تیمارهای تلقیحشدۀ سویا ،از
اف ایش معناداری برخوردار بود [ .]25 ، 31 ،42این

 .4حبیبزاده طبری ف ( ،1381اثرات مقادیر روی و

محققان اف ایش رشد و عملکرد را به اف ایش تأمین عناصر

پتاسیم بر عملکرد و اج ای عملکرد و کیفیت بذر

غذایی در طی دورۀ رشد بهواسطۀ تلقیح بذر با رای وبیوم

سویا در منطقۀ مازنداران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد

نسبت دادند.

زراعت .دانشکدۀ کشاورزی ساری ،مازندران.
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