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تاثیر زمان تلقیح بر روی اجزاء عملکردی گیاه سويا در برخی از خاکهای آهکی خوزستان
Effect of Inoculation Time on Yield Components of Soybean in Some Khuzestan
Calcareous Soils
عطااله خادمالرسول ،*1هادی عامریخواه ،1عبداالمیر معزی 2و علی کرايی
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چکیده
استفاده از بيوتكنولوژي و كودهاي بيولوژيك ،روشي بسيار مناسب و ارزان براي توليد محصول است .سويا از جمله گياهاني
است كه در كشت آن قابليت استفاده از كودهاي بيولوژيك و زادمايهها وجود دارد .براي تعيين اثر زمان تلقيح برادي ريزوبيوم ژاپونيكم
بر اجزاء عملكردي گياه سويا ،پژوهشي در محدوده اراضي شهرستان بهبهان با  4تيمار شاهد ،تلقيح يك هفته ،دو هفته و چهار هفته
پس از كاشت در  3تكرار و در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي انجام شد .در اين پژوهش روابط رگرسيوني بيوماس ،عملكرد روغن و
پروتئين ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد غدههاي فعال و غير فعال و برخي ديگر از مولفههاي عملكرد گياه مورد بررسي قرار گرفت .روابط
بين اجزاء عملكردي ،آناليز واريانس و مقايسات ميانگين با استفاده از نرمافزار  SPSSمطالعه گرديد .نتايج بهدست آمده نشان دهنده
اثرات معنيدار تيمارها بر روي همه اجزاي عملكردي بهجز تعداد غالف در بوته ميباشد .تمامي صفات مورد بحث بهجز ميزان نيتروژن
برگ سويا قبل از گلدهي در سطح  1درصد تاثيرات معنيدار يافتهاند .آناليز همبستگي نشان دهنده روابط معنيدار و مثبت شاخص
برداشت با تمامي اجزاء عملكردي به جز نيتروژن برگ قبل از گلدهي ميباشد .نتايج همچنين حاكي از بيشترين همبستگي مثبت و
معنيدار بين عملكردهاي روغن و پروتئين با تعداد گرههاي ريشهاي فعال ميباشد .بهطور كلي نتايج مويد اين مسئله است كه با
گذشت زمان از كاشت ،تلقيح اثرات بيشتري بر روي تعداد گرههاي ريشهاي فعال داشته و حضور اين گرههاي فعال عملكرد را افزايش
دادهاند و اين تغيير زمان تلقيح بهعنوان مديريت كاهش اثرات محدوديتهاي محيطي بر روي كارايي تلقيح در گياه سويا موثر است.
واژههای کلیدی :سويا ،كشاورزي پايدار ،اجزاء عملكردي ،شاخص برداشت ،برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم

 2 ،1و .3به ترتيب مربي ،استاديار و دانش آموخته كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز
* :نويسنده مسوول Email: AtaalahSoil@gmail.com
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سويا را مورد بررسي قرار دادند و نتايج پژوهش نشان داد،
تلقيح داراي اثرات فزاينده معنيداري بر روي افزايش اجزاء
عملكردي گياه سويا ميباشد (بكري بيران و همكاران.)1983 ،
سيافارديني و باربرري )1987( 3پژوهشي جهت
بررسي اثرات تلقيح گياه سويا بر ميزان غده دهي ،تثبيت
نيتروژن اتمسفري و عملكرد گياه انجام دادند ،نتايج نشانداد
كه تلقيح سويا توسط باكتري برادي ريزوبيوم ژاپونيكم داراي
تاثيرات معنيداري بر عملكرد و غده دهي گياه سويا ميباشد
(سيافارديني و باربرري.)1987 ،
جونس و همكاران )1977( 4طي يك پژوهش اثرات
فسفر و پتاسيم را بر روي غده دهي و عملكرد گياه سويا مورد
بررسي قرار دادند ،نتايج نشان داد كه استفاده از  Pو K
خصوصاً بهصورت همزمان سبب افزايش غده دهي در گياه
سويا ميگردد كه اين افزايش با افزايش عملكرد گياه سويا
همراه است (جونس و همكاران.)1233 ،
زادا و همكاران ( )2001در يك پژوهش مديريت
استفاده از عناصر ريزمغذي را در ارتباط با كيفيت دانه،
عملكرد و وضعيت تلقيح گياه سويا مورد مطالعه قرار دادند و
نتايج نشان داد كه استفاده از اين عناصر غذايي در افزايش
عملكرد گياه سويا تاثير معنيداري دارد (زادا و همكاران،
.)2001
ايگلشام و همكاران ( )1982تاثيرات نيتروژن معدني
را بر روي رشد و عملكرد گياه سويا مورد بررسي قرار دادند،
نتايج نشان داد كه چگونگي كوددهي بر روي وضعيت غده
دهي گياه سويا موثر ميباشد .تاثيرات تلقيح توسط برادي
ريزوبيوم ژاپونيكم و كوددهي بر روي غده دهي ،رشد و
عملكرد گياه سويا داراي اثرات مثبت معنيدار ميباشد ،از
سوي ديگر بررسي اثرات همزيستي باكتري برادي ريزوبيوم
ژاپونيكم با گياه سويا و نقش آن در تامين برخي عناصر
غذايي ميتواند بر روي پاسخ دهي گياه سويا به تنشهاي
غذايي از جمله تنش آهن در گياه سويا موثر باشد (ايگلشام و
همكاران ،)1982 ،اين موارد در پژوهشهاي آچاكازاري و
خان )2002( 3و نيز تري ( )1991به اثبات رسيده است.
تلقيح خاک و يا بذر ،تقريباً در تمامي مواردي كه
لگوم جديدي در يك منطقه كشت ميشود ضروري است .در
مناطقي كه بهدليل عوامل محدود كننده محيطي يا خاكي

مقدمه
رشد روز افزون جمعيت و نياز به مواد غذايي از يك-
سو و مساله كشاورزي پايدار از سوي ديگر اهميت استفاده از
كودهاي بيولوژيك را مشخص مينمايد .واردات بيش از 22
درصد روغن مورد نياز كشور ،لزوم توجه بيشتر به كشت
سويا را كه از مهمترين دانه هاي روغني است ،ضروري مي-
سازد (آلياري و همكاران .)1332 ،در استان خوزستان،
زمينههاي توسعه كشت سويا وجود دارد ،اما براي اقتصاديتر
كردن اين كشت و حركت در جهت رسيدن به كشاورزي
پايدار و حفاظت از محيط زيست (جلوگيري از آلودگي آب و
خاک با كودهاي شيميايي) ميتوان با استفاده از زادمايههاي
برادي ريزوبيوم ژاپونيكم ،نياز گياه به نيتروژن را برطرف
ساخت.
بيش از يك قرن است كه تثبيت بيولوژيك نيتروژن،
توسط بشر مورد استفاده قرار ميگيرد و ارزانترين و
ايمنترين راه تأمين نيتروژن گياه است ،بهويژه در مورد
گياهان لگوم كه با باكتريهاي ريزوبيومي همزيستي بر قرار
ميكنند و توانايي بااليي در تثبيت نيتروژن اتمسفري دارند،
از اين روش ميتوان استفاده كرد .كشت سويا بهعنوان يكي
ازگياهان روغني ،با توجه به سرانه مصرف  13كيلوگرم روغن
براي هر نفر امروزه يك ضرورت انكار ناپذير است (آلياري و
همكاران .)1332 ،سويا ،ازجمله گياهان لگومي است كه در
طي دوره رشد و نمو خود حدوداً به  333كيلوگرم نيتروژن
نياز دارد كه ميتوان اين ميزان نيتروژن را از طريق افزودن
كودهاي شيميايي نيتروژني به خاک تأمين نمود ،اما تداوم
اين امر با اصول كشاورزي پايدار مطابقت نمينمايد و براي
حفظ محيط زيست و نيل به كشاورزي پايدار ،الزم است
مصرف كودهاي نيتروژني در اراضي زير كشت اين گياه به
حداقل برسد ،كه توانايي گياه در برقراري همزيستي با
باكتري برادي ريزوبيوم ژاپونيكم ،اين امر را محقق ميسازد.
نوزات اوزلو و انور اسندل )1998( 1در ارتباط با پاسخدهي
گياه سويا به تلقيح توسط باكتري برادي ريزوبيوم ژاپونيكم و
اثراتي كه زمان تلقيح بر روي اجزاء عملكردي گياه سويا دارد
انجام دادند ،نتايج پژوهش نشان داد كه انجام عمل تلقيح
داراي تاثيرات معنيداري بر روي افزايش وزن صد دانه ،رشد
گياه ،عملكرد دانه و تعداد غدههاي فعال گياه سويا ميباشد
(نوزات اوزلو و انور اسندل .)1998 ،بكري بيران 2و همكاران
( )1983تاثير تلقيح بر عملكرد و رشد گونههاي مختلف گياه

3. Ciafardini and Barbieri
4. Jones, et al.
5. Zada et,al.
6. Eaglesham et,al.
7. Achakazai and khan
8. Terry

1. Nevzat Uslu and Enver Esendal
2. Biran et,al.
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بذر سوياي مورد استفاده در اين پژوهش ،رقم 34
است ،اين رقم مناسب براي كشت در آب و هواي خوزستان
ميباشد .رقم  ، 34نسبتاً ديررس است و پتانسيل عملكرد
بااليي دارد ،راندمان تثبيت بيولوژيك نيتروژن در اين رقم باال
است .زادمايه مورد استفاده ،برادي ريزوبيوم ژاپونيكم بهصورت
جامد پودري از نوع تجاري تهيه شده از موسسه تحقيقات آب
و خاک كشور بوده و از طريق افزودن پوششي نگهدارنده كه
سبب مقاومت به حرارت ميشود ،زادمايه از حرارت مصون
شده كه اين مسئله در استان خوزستان عامل بسيار مهمي به
شمار ميآيد ،زيرا درجه حرارت باال از مهمترين عوامل
محدود كننده عمليات تلقيح است.
جهت تلقيح ،شيارهايي به عمق حدود  cmبر روي
رديفهاي كشت ايجاد شده و پس از آن زادمايه پودري ،پاي
ريشه گياه قرار داده شد به نحوي كه ميزان متوسط مصرف
زادمايه  333تا  33گرم در هكتار بوده است .بالفاصله نيز
شيارها با خاک پوشانده شد و آبياري مزرعه صورت گرفت.
انجام اين كار نيز در هنگام غروب كه دماي هوا كاهش
مييافت و نيز براي جلوگيري از اثر مستقيم خورشيد ،صورت
پذيرفت .مقادير ديگر اجزاي عملكردي بر اساس برداشت كل
محتواي كرت ،اندازه گيري شد.
بهمنظور حصول اطمينان ،شمارش غدهها و بررسي
فعال يا غير فعال بودن غدهها ،در مرحله شروع گلدهي گياه
صورت گرفت ،بدين منظور پس از آبياري مزرعه ،از هر كرت
بهطور تصادفي  23بوته همراه با ريشه گياه از خاک بيرون
آورده شد و در يك تشت آب قرار داده شد تا گلهاي
چسبيده به ريشه از آن جدا شوند و شمارش غدهها صورت
گيرد .پس از جدا كردن غدهها از ريشه گياه ،فعال يا غير
فعال بودن آنها ،با استفاده از تيغ و برش مقطع غدهها ،مورد
بررسي قرار گرفت و غدههايي كه مقطع داخلي آنها ،صورتي
رنگ يا قرمز رنگ بود ،جزو غدههاي فعال و غدههايي كه
مقطع داخلي آنها سبز رنگ بود ،جزو غدههاي غير فعال قرار
داده شدند .مقادير پارامترهاي زيتوده ،1تعداد غالف در بوته،
وزن صد دانه ،تعداد دانه در غالف ،عملكرد محصول ،شاخص
برداشت 2و عملكردهاي روغن و پروتئين از جمله فاكتورهاي
مورد بررسي از صفات عملكرد گياه سويا جهت بررسي
تاثيرگذاري تيمارها بوده است مقادير نيتروژن گياه قبل و بعد
از گلدهي به روش كجلدال تعيين و مقادير جذب آب بر
اساس عملكرد بيولوژيك تعيين گرديد .تعيين اثرات تيمارها

مانند درجه حرارت ،خشكي pH ،اسيدي يا قليايي بودن
خاک ،برقراري همزيستي و تثبيت نيتروژن در معرض
آسيبهاي ناشي از تنشهاست ،عمل تلقيح بايد با احتياط
بيشتري انجام شود .انتخاب شرايط محيطي بهينه جهت
تنظيم زمان تلقيح ،روشي مديريتي براي فائق آمدن بر اين
محدوديتها است .ميزان دوام و پايداري برادي ريزوبيومها در
خاک در تعيين لزوم يا عدم لزوم تلقيح ،اهميت زيادي دارد.
در اين زمينه مطالعات چنداني صورت نپذيرفته است لذا
هدف اصلي اين پژوهش بررسي زمان تلقيح در عبور از تنش-
هاي محيطي خوزستان در فصل كشت رايج منطقه ميباشد.
بهدليل شرايط خاص دمايي در خوزستان ،بهنظر ميرسد در
صورتي كه باكتريهاي برادي ريزوبيوم ،پس از سبز شدن
گياه و توسعه سيستم ريشهاي گياه سويا ،در محيط خاک
وارد شوند ،آسيب كمتري از دماي باالي هوا و يا رطوبت كم
خواهند ديد.
مواد و روشها
بدين منظور بررسي اثر زمان تلقيح ريزوبيومي بر روي
اجزاء عملكردي گياه سويا پژوهشي در سال  13 3در
شهرستان بهبهان در موقعيت جغرافيايي  33درجه و 3
دقيقه شمالي و  3درجه و  14دقيقه شرقي ،همچنين داراي
متوسط بارندگي  22ميليمتر ،متوسط درجه حرارت 2 /2
درجه سانتيگراد ،ميانگين حداقل حرارت  13و ميانگين
حداكثر درجه حرارت  31/درجه سانتيگراد مي باشد ،در
قالب طرح بلوک كامل تصادفي با  3تكرار و  4تيمار شامل،
 =T1شاهد =T2 ،تلقيح همزمان با كشت =T3 ،تلقيح دو هفته
پس از كشت سويا و  =T4تلقيح چهار هفته پس از كشت سويا
در قطعات  333مترمربعي به اجرا در آمد.
عمليات تهيه زمين به روش رايج كشت گياه سويا در
منطقه صورت گرفته و بواسطه اينكه كشت سويا بايد به-
صورت رديفي انجام شود و آبياري آن به-صورت نشتي (جوي
و پشتهاي) صورت ميگيرد ،قبل از كشت سويا در كرتها،
براي مشخص كردن ميزان نشت آب روي پشتهها و تنظيم
كردن وضيت آبياري كرتها ،آبياري طرح صورت گرفت .بين
هر دو كرت يك پشته نكاشت ،براي جلوگيري از نفوذ آب
آبياري و تداخل تيمارها ايجاد شد .همچنين برخي از
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک مورد مطالعه اندازه
گيري و در جدول  1آورده شده است .يونهاي محلول خاک
مورد مطالعه ،در عصاره اشباع اندازه گيري شد .ضمناً نيتروژن
خاک مورد مطالعه بسيار كم بوده است.

1. Biomass
)2. Harvest Index (HI
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بهطور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه نيتروژن به
ميزان مورد نياز در خاک وجود ندارد تا تلقيح را متوقف سازد
و اينكه سويه بومي يا موثري وجود ندارد تا در امر تثبيت
نيتروژن فعاالنه شركت نمايد اين عدم وجود نيتروژن معدني
كافي و يا سويههايي كه در امر تثبيت ،گياه را ياري نمايد بر
اين مسأله تأكيد مي نمايد كه ميبايست بههر صورت تامين
نيتروژن از طريق منابع معدني و يا تلقيح با برادي ريزوبيوم
صورت پذيرد .ضرايب هم بستگي اجزاء عملكردي گياه سويا
در اين پژوهش در جدول شماره  4آورده شده است.
تعداد غالف در بوته از تيمارهاي آزمايشي با توجه به
آناليز واريانس صورت گرفته مندرج در جدول  ،2تاثير معني-
داري نداشته است ليكن مقايسه ميانگينها همچنين نشان
دهنده تاثير مثبت تلقيح بر روي تعداد دانه در غالف سويا
ميباشد .نتايج آزمون دانكن منعكس شده در جدول  3نشان
دهنده اين مسئله است كه تلقيح گياه در بازه زماني اين
مطالعه هر چه دير هنگامتر صورت پذيرد تعداد غالف افزايش
مييابد .اين صفت در تيمار تلقيح پس از دو هفته تفاوتي را با
تيمار تلقيح چهار هفته بعد از كشت نشان نمي دهد.
نتايج پيگيري تفاوت ميانگينها با آزمون دانكن
حاكي از تاثيرگذاري معنيدار تلقيح و زمان آن بر روي درصد
روغن دانه گياه سويا ميباشد .عملكرد روغن نيز تحت تاثير
تيمارها تفاوت معنيداري نشان ميهد .تيمار شاهد با عملكرد
روغن  114كيلوگرم در هكتار كمترين ميزان را نشان مي-
دهد .نتايج مندرج در جدول  2نشان ميدهد كه تيمارهاي
تلقيح هم زمان ،دو هفته پس از كشت و چهار هفته پس از
كشت با مقادير  2 3 ،232و  23كيلوگرم در هكتار هر
كدام در دستهاي مجزا از لحاظ تفاوت آماري قرار گرفتهاند.
عملكرد روغن بيشترين ميزان همبستگي را پس از عملكرد
دانه با تعداد غدههاي فعال نشان ميدهد كه حاكي از تاثير
گذاري تعداد غدد فعال در راندمان تامين روغن در گياه مي-
باشد.
عملكرد دانه همانند ساير اجزاي عملكردي تحت تاثير
معنيدار اثر تيمارها قرار گرفته است .تيمار تلقيح چهار هفته
پس از كشت با ميزان  1/تن در هكتار بيشترين ميزان
عملكرد را حاصل كرده است كه داراي  1/33تن در هكتار
تفاوت از لحاظ توليد با تيمار شاهد ميباشد كه گويا اثرات
مثبت تلقيح و دير هنگامتر صورت گرفتن آن است كه در
مقايسه با تيمارهاي تلقيح همزمان و دو هفته پس از كشت
در جدول  3قابل تاييد ميباشد.

با استفاده از آناليز طرح كامل تصادفي و همبستگي پيرسون
توسط نرم افزار  SPSSبه انجام رسيد.
نتايج و بحث
تجزيه واريانس دادههاا نماايش داده شاده در جادول
شماره  2نشان دهنده اين است كه تلقيح گياه سويا با بارادي
ريزوبيوم ژاپونيكم و زمان ايان تلقايح كلياه صافات و اجازاي
عملكردي بهجز تعداد غالف در بوته را تحت تااثير معناي دار
قرار ميدهد .مقايسات ميانگين اثارات تيمارهاا باراي صافات
مورد بررسي از روش دانكن در جدول  3آمده است.
مقايسه ميانگينها نشان داد كه تلقيح سبب ايجاد
غدد فعال و غيرفعال بر روي گياه شده است .بررسي بهعمل
آمده بر روي صفت تعداد غده فعال و غيرفعال تشكيل شده
روي ريشه گياه سويا نشان ميدهد كه در تيمارهايي كه در
آنها سويه باكتري بهكار نرفته است ،هيچ غدهاي ايجاد نشده
است كه اين موضوع بر نبود سويههاي بومي و يا موثر درون
خاک منطقه ،تاكيد دارد .همچنين نتايج اين بررسي نشان
ميدهد كه عمل تلقيح در مراحل پس از كاشت تاثير قابل
قبولي بر روي افزايش تعداد غدد فعال دخيل در امر تثبيت
نيتروژن دارد .در اين ميان تأخير در زمان تلقيح تا هفته
چهارم تفاوت معنيداري را در تعداد غده فعال نسبت به زمان
دو هفته نشان ميدهد بهعالوه سبب كاهش معنيدار تعداد
غدد غيرفعال تشكيل شده روي گياه شده است كه نشان مي-
دهد تلقيح تاخيري در گياه سويا سبب سوق يافتن كارايي
تلقيح به سوي تشكيل غدد غيرفعال ميگردد.
يوشيتاكا و ياماماتو )1986( 1در يك پژوهش ،وضعيت
گياه سويا را در ارتباط با غده دهي و تثبيت نيتروژن مورد
بررسي قرار دادند و پژوهشهاي آنها نشان داد كه با افزايش
غده دهي (غدههاي فعال) ميزان تثبيت نيتروژن و لذا عملكرد
سويا افزايش مييابد .اين پژوهش نيز با تائيد نتايج اين
پژوهشگران نشان ميدهد كه نيتروژن گياه در مرحله هشت
برگي و كاه پس از برداشت در اثر تيمارهاي آزمايشي افزايش
يافته و نشان دهنده تاثيرگذاري موثرتر و بيشتر افزايش
نيتروژن در كاه گياه ميباشد .تفاوتي ميان تيمار شاهد ،تلقيح
همزمان و تلقيح پس از دو هفته از لحاظ نيتروژن گياه در
مرحله هشت برگي وجود ندارد و تنها تيمار چهار هفته پس
از كشت در سطح باالتري قرار گرفته است .با افزايش زمان
تلقيح از شروع كشت و كار مقدار تجمع نيتروژن در كاه گياه
بيشتر ميشود.
1. Yoshitaka and Yamamoto
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نيتروژن تجمع يافته ميتواند از داليل اصلي كاهش شاخص
برداشت در گياه سويا باشد.

عملكرد پروتئين در تاريخهاي مختلف تلقيح تفاوت
معنيداري را نشان داد .با تاخير در تلقيح ،عملكرد پروتئين
افزايش يافت .اين امر به دليل افزايش درصد نيتروژن و
عملكرد دانه ميباشد .روابط و همبستگيهاي آورده شده در
جدول  4تاييد كننده اين مسئله ميباشد.
درصد پروتئين دانه بهصورت معنيداري از افزايش
زمان تلقيح تاثير ميپذيرد و افزايش مي يابد 2 .درصد
افزايش در صورت تلقيح تاخيري سويه باكتري در محتواي
پروتئين دانه حاصل ميگردد و دادههاي جدول  3تاييد
كننده اين مسئله ميباشد.
بيوماس گياه سويا در اين مطالعه تحت تاثير عامل
تلقيح و تاخير در آن قرار گرفت و با افزايش زمان تلقيح از
كاشت بذر سبب افزايش بيوماس گرديد .تيمار بدون تلقيح
سويه كمترين ميزان يعني  1/تن در هكتار و تيمارهاي
تلقيح همزمان و دو هفته پس از كشت بهترتيب با مقادير
 2/33و  2/1تن در هكتار تفاوت معنيداري را با هم نشان
نميدهند .تيمار چهار هفته پس از كاشت با ميزان  2/3تن
در هكتار از همه بيشتر بوده و با ديگر تيمارها داراي اختالف
معنيدار است.
وزن صد دانه از نظر تلقيح و زمانهاي مختلف آن،
تفاوت معنيداري را نشان داد .اثر تيمارهاي بهكار رفته سه
سطح مختلف داراي تفاوت از نظر وزن صد دانه ايجاد نمود
كه در اين ميان تفاوت معنيداري تنها بين تيمار دو هفته و
چهار هفته پس از كشت مشاهده نشد.
شاخص برداشت از تلقيح و زمان آن تاثير پذيرفت.
بيشترين شاخص برداشت مربوط به تيمارهاي تلقيح همزمان
و دو هفته پس از كشت ميباشد و تيمار چهار هفته پس از
كشت با اختالفي معنيدار ،كمتر از اين دو قرار گرفته است.
تمايل بيشتر تجمع نيتروژن در اندام رويشي در تيمار چهار
هفته پس از كشت و تحريك رشد رويشي بهوسيله اين

نتیجه گیری
نتايج بررسي اثرات تيمارها و مقايسه آن با تيمار
شاهد نشان دهنده اين مسئله است كه آن ميزان نيتروژن در
خاک وجود ندارد تا تلقيح را متوقف سازد .بررسي و مقايسه
تعداد غدد فعال و غير فعال در تيمار شاهد با تيمارهاي تلقيح
شده نشان داد كه سويه بومي يا موثري در خاک منطقه
وجود ندارد تا در امر تثبيت نيتروژن فعاالنه شركت نمايد اين
مسئله و عدم وجود نيتروژن معدني كافي كه گياه را در
مراحل رشد ياري نمايد ،اين مسئله بيانگر اين موضوع است
كه به هر صورت بايستي تامين نيتروژن از طريق منابع
معدني و يا تلقيح با برادي ريزوبيوم صورت پذيرد .نتايج به-
دست آمده نشان دهنده اثرات معنيدار تيمارها بر روي همه
اجزاي عملكردي بهجز تعداد غالف در بوته ميباشد .تمامي
صفات مورد بحث بهجز ميزان نيتروژن برگ سويا قبل از
گلدهي در سطح  1درصد تاثيرات معنيدار يافته اند .آناليز
همبستگي نشان دهنده روابط معنيدار و مثبت شاخص
برداشت با تمامي اجزاء عملكردي بهجز نيتروژن برگ قبل از
گلدهي ميباشد .نتايج همچنين بيشترين همبستگي مثبت و
معنيدار عملكردهاي روغن و پروتئين با تعداد غدد فعال مي-
باشد .بهطور كلي نتايج مويد اين مسئله است كه با گذشت
زمان از كاشت ،تلقيح اثرات بيشتري بر روي تعداد غدد فعال
داشته و حضور اين غدد فعال عملكرد را افزايش دادهاند و اين
تغيير زمان تلقيح بهعنوان مديريت كاهش اثرات محدوديت-
هاي محيطي بر روي كارايي تلقيح در گياه سويا موثر است.
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Effect of Inoculation Time on Yield Components of Soybean in Some Khuzestan
Calcareous Soils
Khademlrasoul1*, A., Amerikhah, H., Mouzzie, A. and Coraiee, A.
Absteract
Utilizing biotechnology and biological fertilizer is a proper and cheap method for crop production. Soybean is
one of the crops that have a facility in usage of biological fertilizers and inoculation. Field study was conducted for
determining the effect of Brady-Rhizobium Japonicum inoculation time on components of soybean yield this
investigation in Behbehan confines. The experimental design was a complete randomized block with three replications
and four inoculation time; Control, one week, two weeks and four weeks. Correlation between yield components,
analysis of variance and means were performed with SPSS software. Results showed that treatments have a significant
effect on all the yield components and nitrogen contents except number of soybean pod and all of them except leaf
nitrogen content before flowering have 1% significant level. Correlations analysis showed a positive significance
relation between harvest index and all of yield components except leaf nitrogen content before flowering. Results also
showing maximum positive significant correlation between number of active nodules and oil and protein yield. Results
corroborate that with time lapse from planting inoculation caused increasing in number of active nodules and presence
of this nodules incrementing the yield of soybean. Changing inoculation time can be considered as a management factor
for decreasing environmental limitations on inoculation efficiency.
Keywords: soybean, sustainable agriculture, yield components, Harvest index, Brady Rhizobium Japonicum
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