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::: ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری ... :::

ارزيابی عکس العمل سويا نسبت به مقادير و سويه های مختلف باكتری Bradyrhizobium japonicum در منطقه 
شمال خوزستان

Evaluation of Soybean to quantity and different species of Bradyrhizobium japonicum in north re-

gion of Khozestan

عليرضا شكوه فر1، رضا شهولي2، غالمرضا قدرتی3 

چکيده
در كشور ما معموال در زراعت سويا از كودهاي نيتروژنه استفاده مي شود كه ادامه اين روند، مخالف  با اصول كشاورزی پايدار مي باشد. 
از يك طرف هزينههاي باالی استفاده از كودهاي نيتروژنه و از طرف ديگر اثرات نامطلوب اين كودها بر محيط زيست، اهميت استفاده 
از كودهاي بيولوژيك را مشخص مينمايد.  در صورت وجود جمعيت مناسبي از باكتري برادي ريزوبيوم جاپونيكوم، گياه سويا مي تواند 

عمده نياز خود را به كود نيتروژن بر طرف نمايد.
در همين راستا و جهت تعيين مناسب ترين سويه همزيست با گياه سويا آزمايشی در تابستان سال 1385 در مركز تحقيقات صفي آباد به 
صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفی در چهار تكرار  انجام گرديد. در اين آزمايش از دو عامل شامل سويه باكتري 

و ميزان مصرف مايه تلقيح استفاده گرديد.
 سويه هاي باكتري عبارت بودند از RS117 -3  RS146 -2  Histick -1 و 4- باكتري ساخت موسسه تحقيقات خاك و آب. ميزان 
مصرف باكتري در دو سطح 1- 125 گرم مايه تلقيح در 50 كيلو گرم بذر)عرف منطقه(. 2- 250 گرم مايه تلقيح در 50 كيلوگرم بذر. 
باكتري ها قبل از كاشت با بذور سويا تلقيح گرديدند. تيمار هاي كنترل شامل 1-  تيمار كود نيتروژنه كه در طول فصل رشد به ميزان 
200 كيلو گرم در هكتار توزيع گرديد. 2- تيمار صفر كه هيچ گونه توزيع كود و تلقيح باكتري صورت نگرفت. نتايج به دست آمده نشان 
داد تيمار ها از لحاظ گره بندي با همديگر اختالف معني داري نشان ندادند ولي وزن گره ها در تيمارهاي( a4b1 ,a4b2 سويه باكتري   
)RS117 با 184 و 193 ميلي گرم در بوته از بقيه بيشتر بودند. همچنين درصد نيتروژن برگ سويا، درصد نيتروژن دانه سويا، درصد 
پروتئين و نيز فاكتورهای مرتبط با عملكرد از جمله ارتفاع، شاخص سطح برگ و تعداد غالف در بوته در سويه RS117 به ترتيب با 
3/47درصد، 7/64 درصد، 37/85 درصد، 94/5 سانتي متر، 4/93 و 71/2 غالف، با ساير سويه هاي استفاده شده اختالف معني داري 
را در سطح يك درصد از خود نشان داد.درصد روغن در تيمار a0b0 يا تيمار صفر)داراي كمترين درصد نيتروژن برگ و دانه(  باالترين 
ميزان )37/ 20( درصد را نشان داد.اين به دليل رابطه آنتاگونيستي است كه بين درصد روغن و پروتئين دانه سويا وجود دارد. اين نتايج 
نشان مي دهند كه سويه باكتري RS117 توانسته است همزيستی مناسبي را با گياه ميزبان از خود نشان دهد.بواسطه اين رابطه مناسب، 
تيمار a4b2 با داشتن 3450 كيلو گرم دانه در هكتار باالترين عملكرد را نيز به خود اختصاص داد. مضافًا ميزان متفاوت مصرف مايه 
تلقيح، اختالف معني داري را بين تيمارها نشان نداد. نتيجه اينكه به نظر مي رسد سويه باكتري RS117 بتواند جهت تلقيح با بذور سويا 

در منطقه شمال خوزستان استفاده گردد و مي توان از آن عملكردهای مطلوب را انتظار داشت.

واژه هاي كليدي: سويا –برادی ريزوبيوم جاپونيكوم – تلقيح- خوزستان

1- عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
2- كارشناس ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

3- محقق مركز تحقيقات كشاورزی صفی آباد
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::: مجله زراعت و اصالح نباتات ایران جلد 4، شماره 2، ١٣٨7 :::

مقدمه
غذاسازي  كارخانه  براي  نياز  مورد  اصلي  عناصر  از  يكي  نيتروژن 
باشد  مي  موجود  زمين  جو  در  معتنابه  مقدار  به  و  بوده  گياهان 
بين  در  نيتروژن تشكيل مي دهد.  را  اتمسفر  به طوري كه %78 
نيتروژن مولكولي  امتياز تبديل  از  گياهان زراعي، خانواده بقوالت 
هوا به تركيبات نيتروژنه قابل استفاده توسط گياه به كمك باكتري 
نيتروژن  مولكولي  تثبيت  باشند.  مي  برخوردار  ريزوبيوم  همزيست 
هوا توسط ريزوبيومهاي گره ها در ريشه گياهان خانواده ” لگومينوز 
” فوائد متعددي از قبيل صرفه جوئي در مصرف نيتروژن،كمك به 
كشاورزي پايدار، جلوگيري از آلودگي منابع آب و غذا به نيتراتها، 
باقيماندن مقداري نيتروژن در خاك براي استفاده در زراعت بعدي 
و … را دارا مي باشند كه آنها را از ساير گياهان غيرلگوم متمايز 
مي سازد. افزايش تثبيت بيولوژيك نيتروژن موجب افزايش عملكرد 
هاي  نهاده  در  جوئي  صرفه  و  پايدار  كشاورزي  در  مؤثر  گامي  و 
نيتروژن  ميزان  عباسعليان 1386(.  و  باشد)بيرانوند  مي  كشاورزي 
و  باكتري  سويه  گياه،  رقم  و  گونه  نظير  عواملي  به  شده  تثبيت 
شرايط محيطي بستگي دارد و گياهان خانواده لگومنيوز نظير يونجه 
و شبدر، در شرايط مساعد تا 90% و سويا تا 75% نيتروژن مورد 
نياز خود را مي توانند از تثبيت بيولوژيكي تامين نمايند)كوچكي و 

خلقاني 1374(.
 فرنيا )1377( در آزمايشي تاثير نژادهاي باكتري ريزوبيوم ژاپونيكوم 
را بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در منطقه لرستان مورد 
بررسي قرار داد. نتايج نشان داد اثر تيمارهاي باكتري تعداد غالف 
در هر بوته، تعداد دانه در هر غالف و وزن هزار دانه نسبت به تيمار 
شاهد )بدون تلفيح( معني دار بوده كه حاكي از فراهم شدن نيتروژن 
است.  ريشه  روي  بر  شده  تشكيل  گره  توسط  گياه  احتياج  مورد 
تازاوا و موتوكي )2007( گزارش نمودند تيمارهايي كه از تعداد گره 
بيشتري برخوردار بودند نسبت به تيمارهايي كه هيچ گونه گره اي 
بر روي ريشه آنها مشاهده نگرديد، عملكرد باالتري نشان دادند. در 
آزمايشي كه توسط ژانگ هائو در سال 2002 در كانادا انجام شد، 
گزارش گرديد كه تلقيح بذور سويا بوسيله باكتري برادي ريزوبيوم 
افزايش سطح برگ گرديد.  و  توسعه برگ سويا  باعث  جاپونيكوم 
افتاد.  اتفاق   4R افزايش شاخص سطح برگ در مرحله  بيشترين 
همچنين متعاقب آن تعداد غالف در بوته و نيز تعداد دانه در غالف 
افزايش يافت. اينها اجزاء عملكرد گياه سويا مي باشند كه به واسطه 

افزايش آنها عملكرد نيز افزايش يافت. 

مواد و روش ها
فاكتوريل  آزمايش  صورت  به   1385 زراعي  سال  در  تحقيق  اين 
در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 4 تكرار با 10 تيمار 
اجرا گرديد. هركرت آزمايشي شامل 4 خط كشت، طول هر خط 8  
متر، فاصله دو رديف از هم 60 سانتي متر و فاصله بين دو بوته 3 
سانتي متر در نظر گرفته شد. از بين چهار خط كشت دو خط كناري 
به عنوان حاشيه در نظر گرفته شدند و از آنها در طول فصل رشد 
نمونه برداري به عمل نيامد. در مرحله برداشت نهايي جهت تعيين 
ميزان عملكرد، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و... از دو 
خط مياني نمونه هايي برداشت گرديد. سطح برداشت نهايي يك 

متر مربع از هر تيمار انتخاب گرديد. 
در اين آزمايش ميزان باكتري كه با بذور سويا تلقيح مي شود به 
عنوان عامل اصلي در نظر گرفته شد. ميزان مصرف عرف منطقه 
)125 گرم باكتري در 50 كيلوگرم بذر( و ديگري مصرف باكتري 
به ميزان دو برابر مصرف عرف منطقه )250 گرم باكتري در 50 
كيلوگرم بذر(. نوع باكتري به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. 
نوع ساخت  باكتري ساخت خارج و سه  نوع  از يك  اين طرح  در 
 RS-2 انگلستان(  كشور  )ساخت   Histick-1 نامهاي  به  داخل 
RS -3 117 146 4- باكتري ساخت مؤسسه خاك و آب ايران 

)باكتري خاك و آب( استفاده شد. رقم سوياي كشت شده جهت 
آزمايش رقم 503 در نظر گرفته شد. )اين رقم يك الين خالص 
زودرس مي باشد كه در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد توليد 
معرفي  مرحله  به  منطقه  در  زراعت سويا  پذيرش  بعلت عدم  ولي 

نرسيده است(.
گرفته شد.  نظر  در  كنترل  تيمار  عنوان  به  تيمار  دو  اين طرح  در 
يكي تيمار بدون مصرف كود نيتروژن و تلقيح باكتري و ديگري 
تيمار Fertilizer يا مصرف كود نيتروژنه به ميزان 200 كيلوگرم 

در هكتار.
 RS = 1a در اين آزمايش نوع باكتري با حرف »a « نمايش داده شد.

.117 RS = 4a Histick = 3a و  2a = خاك و آب،  ،146
همچنين عامل ميزان مصرف باكتري با حرف »b« نمايش داده شد. 
= مصرف باكتري به ميزان عرف منطقه )125 گرم باكتري در 50  1b
= مصرف باكتري به ميزان دو برابر عرف منطقه  2b كيلوگرم بذر(، 
)250 گرم باكتري در 50 كيلوگرم بذر(. تيمار كنترل »بدون مصرف 
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كنترل  تيمار  و   »a0b0« حروف  با  باكتري«  تلقيح  بدون  و  كود 
»مصرف كود نيتروژنه به ميزان 200 كيلوگرم در هكتار با حروف 

»FERT« نمايش داده شدند.
قبل از كاشت، بذور سويا به اندازه كافي براي كشت هر تيمار جدا 
شده و بوسيله آب قند مرطوب گرديد، سپس باكتري ها به بذور 
اضافه شدند. آب قند مصرف شده باعث چسبندگي بهتر باكتري ها 
به بذور، مورد استفاده قرار گرديد. باكتري هاي به كار برده شده در 
اين آزمايش از موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر و نهال كرج 
تهيه گرديد. با توجه به اينكه باكتريها نسبت دماي باال و طوالني 
حساس مي باشند و ممكن است به جمعيت زنده آنها آسيب برسد، 
جهت حمل از شهرستان كرج تا دزفول از وسيله نقليه ي مجهز 
به سيستم خنك كننده استفاده گرديد. در موقع حمل مايه تلقيح 
به مزرعه در ظروف حاوي يخ قرار داده شدند تا گرماي هوا تاثير 

كمتري بر روي آنها داشته باشد.
رشد  مختلف  مراحل  در  نيتروژن  بيولوژيكي  تثبيت  ارزيابي  جهت 
هايي  نمونه  روز   7 فاصله  به  كاشت  از  پس  روز   30 سويا،  گياه 
مترمربع  يك  هاي  بوته  برداري  نمونه  هر  در  كه  شدند  برداشت 
با ريشه كامل از زمين برداشت شده و سپس به آرامي توسط آب 
شسته شدند و تعداد و وزن گره شمارش و اندازه گيري گرديد. اين 
روش نمونه برداري مطابق با روش نمونه برداري فرنيا انجام گرديد 

)فرنيا 1377(.
جهت تعيين درصد پروتئين و روغن در دانه، بعد از پايان برداشت 
نمونه هايي به طور تصادفي از تيمارها انتخاب شده و به آزمايشگاه 
مركز تحقيقات شركت كشت و صنعت كارون شوشتر ارسال گرديد 

و با استفاده از روش ميكروكلدال و سوكسوله تعيين گرديد. 
در هنگام برداشت از هر تيمار به اندازه يك مترمربع از دو خط وسط 
دانه ها  جداكردن  و  كردن  از خشك  پس  و  گرديد  برداشت  كرت 
به صورت  گياهان  از  بوته  پنج  توزين گرديد. همچنين  از غالف، 
تصادفي انتخاب و متوسط تعداد غالف در هر بوته، تعداد دانه در 

هر غالف و تعداد دانه در واحد سطح اندازه گيري گرديد. 
اندازه  مرحله  اولين  شد.  گيري  اندازه  نوبت  دو  در  ها  بوته  ارتفاع 
1R و دومين مرحله اندازه گيري در پايان   _ 2R گيري در مرحله 
رشد )برداشت نهايي( به عمل آمد. براي تعيين ارتفاع بوته در هر 

تيمار، از پنج بوته به طور تصادفي استفاده شد.
 ،C-MSTAT كامپيوتري  افزار  نرم  از  طرح  آماري  تجزيه  براي 

رسم نمودارها از Excel و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون دانكن 
استفاده گرديد.

نتايج و بحث
1. تعداد گره هاي ريشه گياه )تک بوته(

تعداد  در  را  داري  معني  اختالف  باكتري  مختلف  نژادهاي  كاربرد 
گره هاي ريشه نشان نداد. همچنين ميزان مصرف باكتري و اثر 
متقابل سويه باكتري و ميزان مايه تلقيح نيز اختالف معني داراي 
را بين سويه هاي مختلف از نظر ايجاد گره برروي ريشه نشان نداد 
در   a4 تيمارهاي  ايجاد شده  گره  تعداد  لحاظ  از  )جدول(. هرچند 
سطح باالتري قرار دارند، اما اصوال تعداد گره به تنهايي نمي تواند 
نشان دهنده فعاليت بيشتر و همچنين رابطه همزيستي بهتر سويه 
بر  زيادي  تعداد گره  است  زيرا ممكن  باشد.  گياه سويا  با  باكتري 
روي ريشه گياه سويا تشكيل شود اما گره ها نتوانند ميزان مناسبي 

از نيتروژن خاك در اختيار گياه قرار دهند )نمودارهاي1و2(.
همزيستي مناسب سويه باكتري با گياه باعث مي شود در اثر ايجاد 
گره فعال بيشتر بر روي ريشه، ميزان نيتروژني كه در اختيار گياه 
عملكرد  افزايش  به  منجر  نهايت  در  و  بيشتر شده  گيرد  مي  قرار 
مي گردد )ژئو ژيائومين و مابود 2006 و كوچكي، ع و همكاران 
1367(. همچنين از نتايج مربوط به ميزان مصرف باكتري چنين 
تأثير معني  باكتري  بيشتر  ميزان  از  استفاده  استنباط مي شود كه 
داري بر روي توليد گره روي ريشه نداشته است. اين نتايج مطابق 
نمودند  بيان  كه  باشند  مي   )1382( همكاران  و  بيرانوند  نتايج  با 
رابطه مناسب سويه باكتري با گياه ميزبان مي تواند تاثير مثبتي بر 
روي تعداد گره ريشه داشته باشد. در آزمايش موجود سويه ها از 
لحاظ تعداد گره هاي تشكيل شده بر روي ريشه اختالف معني داري 
نشان ندادند كه اين مي تواند به علت انواع متفاوت باكتري هاي 
به كار برده شده، نوع بافت خاك و شرايط آب و هوايي مختلف 

دزفول و لرستان باشد.
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::: مجله زراعت و اصالح نباتات ایران جلد 4، شماره 2، ١٣٨7 :::

جدول شماره )1(. خالصه تجزيه واريانس مربوط به فاكتورهاي كمي و كيفي كه درآن MS مربعات نشان داده شده است.

منابع تغييرات
    SOV

تعداد گره در بوته
 root of Number 

plant per

وزن گره هاي تك بوته
 weight nodules

plant per

عملكرد دانه
yield Grain

عملكرد پروتئين
yield Protein

عملكرد روغن
yield Oil

Replication 20.1239.9017026.542538.085583.111تكرار

 Bacteria سويه باكتري
Strains

40.904 ns**897.197**276196.056**205179.720**9199.599

 levels of  ميزان مايه تلقيح
bacteria consumption

7.707 ns79.935 ns2904.000 ns6140.157 ns11.385 ns

سويه باكتري×ميزان مايه تلقيح
×Bacteria Strains 

 levels of bacteria  
consumption

3.977 ns*21.147427.444 ns**3564.99218.212 ns

Eror 35.9735.4553155.304259.929137.628خطا

%C.V23.491.351.801.61.82

* و ** به ترتيب معني دار درسطح 5% وns ،%1  غيرمعني دار.

نمودار شماره 1. تعداد گره هاي ريشه در تك بوته
Table.1 Number of root nodules per plant
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::: ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری ... :::

نمودار2. اثر متقابل سويه هاي باكتري و ميزان مصرف باكتري بر تعداد گره هاي ريشه سويا
Table .2 Interaction of bacteria strains and the levels of bacteria consumption with Number of the root 

nodules of per plant.
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2. وزن گره هاي ريشه گياه )تک بوته(
است،  داده شده  نشان  واريانس  و  همانگونه كه در جدول تجزيه 
وزن  لحاظ  به  را  داري  معني  اختالف  باكتري  مختلف  سويه هاي 
بندي  طبقه  در  و  دهند  مي  نشان   %1 سطح  در  ريشه  گره هاي 
ميزان   .)3 گيرند)نمودار  مي  قرار  متفاوتي  هاي  گره  در  دانكن 
اثرات  دهد.  نمي  نشان  را  داري  معني  اختالف  باكتري  مصرف 
تحت  درصد   5 در سطح  مصرف،  ميزان  و  باكتري  سويه  متقابل 

تأثير سويه باكتري قرار مي گيرند )نمودار4(.
 نتايج حاصل از آزمايشات تيس و همكاران )1991( و گارنر)1988( 
بر روي سويا روشن كرد كه فعاليت تثبيت نيتروژن بوسيله ژنوتيپ 
گياه و قابليت ريزوبيوم در تشكيل گره و وزن گره هاي ايجاد شده 

تحت تأثير قرار مي گيرد.
و همكاران  تيس  آزمايشات  از  نتايج حاصل  با  آمده  بدست  نتايج 
نيز  آزمايش  اين  در  زيرا  دارد.  مطابقت   )1988( گاونرا  و   )1991(
تيمارهايي كه از وزن گره باالتري برخوردار بودند، نيتروژن بيشتري 
را نيز در اختيار گياه قرار دادند. به عنوان مثال تيمار RS117 كه 
از لحاظ وزن گره هاي ايجاد شده بر روي ريشه در باالترين سطح 
قرار داشت، باالترين عملكرد را نيز به خود اختصاص داد. مسلما 

اين نتيجه تثبيت بيولوژيكي نيتروژن به ميزان مناسب مي باشد.
حداكثر وزن گره بر روي ريشه تقريبا بعد از 60 روز پس از كاشت 
در مرحله غالف دهي و كمي پس از آن بوجود آمده است. نكته 
ديگري كه در تحقيقات موجود و منابع ديگر مشاهده گرديد اينكه 
بود. دليل  به سطح خاك  نزديك  بيشترين وزن گره ها در منطقه 
آن احتماال تهويه مناسب اين اليه از خاك و نيز فراواني مواد آلي 
آزمايشي كه  باشد. در  از خاك مي  تر  پايين  به اليه هاي  نسبت 
توسط فرنيا در لرستان انجام شد نيز چنين نتيجه گيري گرديد كه 
بيشترين وزن گره ها در منطقه 0-30 سانتيمتري خاك تشكيل 
تيمار  شود،  مي  داده  نشان   3 نمودار  در  كه  همانگونه  گردد.  مي 

a4b1 و a4b2 داراي بيشترين وزن گره ريشه مي باشند.
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::: مجله زراعت و اصالح نباتات ایران جلد 4، شماره 2، ١٣٨7 :::

نمودار 3. وزن گره هاي ريشه تك بوته سويا
Table .3 Root nodules weight of soybean per plant
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نمودار4. اثر متقابل بين سويه هاي باكتري و ميزان مصرف باكتري بر وزن گره هاي ريشه تك بوته سويا
Table .4 Interaction of bacteria strains and the levels of bacteria consumption with Nodules weight of soy-

bean per plant
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::: ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری ... :::

3. عملکرد دانه
عملكرد دانه تحت اجزاء عملكرد قرار مي گيرد كه از تعداد گياه در 
واحد سطح، تعداد غالف در هر بوته، تعداد دانه در هر غالف و وزن 

دانه تشكيل مي شود )يوسفي، ف 1374(.
معني  اختالف  تلقيح  مايه  ميزان  متفاوت  كاربرد  تيمارهاي  بين 
داري مشاهده نگرديد ولي در طبقه بندي با آزمون دانكن نيز در 

گروههاي متفاوتي قرار مي گيرند )جدول تجزيه و واريانس(.
كاربرد باكتري موجب افزايش چشم گيري در ميزان عملكرد دانه 
گرديده و اين بخاطر افزايش نيتروژن در گياه مي باشد كه منجربه 
افزايش قسمتهاي رويشي مي شود و داشتن عملكرد مطلوب نتيجه 

رشد رويشي مناسب است )فرنيا 1377(.

دانه  عملكرد  باكتري  نژادهاي  ساير  به  نسبت   RS117 سويه 
بيشتري را در اثر فراهم كردن نيتروژن بيشتر براي گياه داده است. 
كاربرد سويه RS117 باالترين تعداد غالف در هر بوته و تعداد دانه 
در غالف را در تك بوته داده است )نمودار5(. بنابراين همانگونه 
كه انتظار مي رفت عملكرد دانه در اثر كاربرد اين باكتري حداكثر 
مي باشد. در آزمايشي كه توسط ايوانز )1978( انجام گرفت افزايش 
عملكرد در نتيجه تلقيح بذر با باكتري گزارش شده است. بيرانوند 
و همكاران )1382( گزارش دادند افزايش در عملكرد دانه متاثر از 
افزايش تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد غالف در بوته و تعداد كل 

بوته در واحد سطح بود.

نمودار5. عملكرد دانه در هكتار
Table .5 Grain yield per hectare
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نمودار6. اثر متقابل بين سويه هاي باكتري و ميزان مصرف باكتري بر عملكرد دانه سويا
Table .6 Interaction of bacteria strains and the levels of bacteria consumption with soybean Grain yield
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::: مجله زراعت و اصالح نباتات ایران جلد 4، شماره 2، ١٣٨7 :::

4. عملکرد پروتئين دانه سويا
اختالف  يكديگر  با  پروتئين  لحاظ عملكرد  از  باكتري  سويه هاي 
در  دانكن  آزمون  با  بندي  طبقه  در  و  دادند  نشان  داري  معني 
گروههاي متفاوتي قرار گرفتند )جدول تجزيه و واريانس(. از نمودار 
7 چنين استنباط مي شود تيمارهايي كه از نظر درصد پروتئين دانه 
مي  نيز  بااليي  پروتئين  عملكرد  داراي  بودند،  مقدار  بيشترين  در 
تيمارهاي مذكور  در  دانه  بودن عملكرد  باال  امر  اين  باشند. علت 
متاثر  كه   RS117 سويه  باالي  عملكرد  حقيقت  در  باشد.  مي 

عملكرد  روي  بر  باشد  مي  سويا  گياه  با  آن  مناسب  همزيستي  از 
پروتئين نيز تاثير مستقيم و مثبتي داشته است. اثر متقابل بين سويه 
باكتري و ميزان مايه تلقيح نيز در سطح 1% معني دار گرديده است 
اينكه  به دليل  باكتري است.  تاثير سويه  امر بيشتر تحت  اين  كه 
تيمارها از لحاظ ميزان مايه تلقيح در طبقه بندي با آزمون دانكن 
در يك گروه قرار مي گيرند )نمودار8(. اين نتايج توسط بيرانوند و 

همكاران )1382( و خدايي و همكاران )1382( تاييد شده است.

نمودار7. عملكرد پروتئين دانه سويا
Table .7 Protein yield of the soybean grain
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نمودار8.. اثر متقابل بين سويه هاي باكتري و ميزان مصرف باكتري بر عملكرد پروتئين دانه سويا
Table.8 Interaction of bacteria strains and the levels of bacteria consumption with Protein yield of the soybean grain
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::: ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری ... :::

5.عملکرد روغن دانه سويا
معني  اختالف  همديگر  با  روغن  عملكرد  ميزان  لحاظ  از  تيمارها 
داري نشان دادند و در طبقه بندي با آزمون دانكن در گروههاي 
متفاوتي قرار مي گيرند )جدول تجزيه و واريانس(. بيشترين ميزان 
عملكرد روغن مربوط به تيمارهاي a4b1 و a4b2 مي باشد. اين 
داشتند  قرار  سطح  ترين  پايين  در  روغن  درصد  لحاظ  از  تيمارها 
در  جهت  در  مناسبي  فعاليت   RS117 سويه  اينكه  دليل  به  ولي 

اختيار قرار دادن نيتروژن خاك به گياه سويا داشته است، از عملكرد 
باالتري نيز برخوردار بوده كه اين عملكرد دانه باال باعث افزايش 
يافتن عملكرد روغن نيز گرديده است )نمودارهاي 9 و 10(. تيمار

a0b0 كه از لحاظ درصد روغن در باالترين مقدار قرار داشت داراي 

كمترين عملكرد روغن مي باشد. اين به خاطر پايين بودن عملكرد 
با  معكوسي  رابطه  دانه  پايين  عملكرد  حقيقت  در  باشد.  مي  دانه 

عملكرد روغن دانه داشته است. 

نمودار9. عملكرد روغن دانه سويا
Table .9 Oil yield of the soybean grain

  

fert a0b0 a1b1 a1b2 a2b1 a2b2 a3b1 a3b2 a4b1 a4b2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

  عملكر� ��غن

��  كيلوگر�(

)هكتا�

Oil yield 
(kg/ha)  

Bacteria Strains        ها� باكتر� سويه

نمودار10. اثر متقابل بين سويه هاي باكتري و ميزان مصرف باكتري بر عملكرد پروتئين دانه سويا
Table.10 Interaction of bacteria strains and the levels of bacteria consumption with Oil yield of the soybean grain
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::: مجله زراعت و اصالح نباتات ایران جلد 4، شماره 2، ١٣٨7 :::

نتيجه گيري
مشاهدات  و  ها  داده  واريانس  تجزيه  از  كه  نتايجي  به  توجه  با 
نتيجه گيري  به عنوان  توان  آمد، مي  انجام شده بدست  آزمايش 

به نكات ذيل اشاره نمود.
در ميان سويه هايي از باكتري كه در اين آزمايش به كار برده شد، 
سويه RS117 همزيستي بهتري با گياه ميزبان داشته است. زيرا 
ميزان نيتروژني را كه در اختيار گياه قرار داد از بقيه سويه ها بيشتر 
بود. اين عامل باعث شد تا اجزاء عملكرد گياه سويا تحت تأثير قرار 
گيرد و باعث افزايش عملكرد گردد. سويه RS117 با عملكرد دانه 
3450 باالترين عملكرد دانه را به خود اختصاص داد. همچنين   

ha
kg

كيلوگرم   1305/8 و  درهكتار  روغن  كيلوگرم   702/9 عملكرد  با 
پروتئين در هكتار در باالترين سطح قرار داشت. بنابراين به نظر مي 
رسد اين نژاد از باكتري ريزوبيوم جاپونيكوم جهت تلقيح بذور سويا 
مناسب تر باشد. ميزان مايه تلقيح استفاده شده براي بذور سويا بهتر 
است همان ميزان  125 گرم باكتري در 50 كيلوگرم بذر انتخاب 
شود. زيرا كاربرد اين ميزان از مايه تلقيح با كاربرد دو برابر آن با 
همديگر اختالف معني داري را نشان نداد. در اينصورت از لحاظ 

اقتصادي نيز مي توان باعث كاهش هزينه ها گرديد.
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::: ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری ... :::
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Evaluation of Soybean to quantity and different species of Bradyrhizobium japonicum in north re-
gion of Khozestan

Alireza Shokohfar1,Reza Shoholi2, Gholamreza Ghodrati3

Abstract

In our country, we use No3 fertilizer which the continuation of this procedure is against the sustainable 

agricultural fundamentals, on one hand, high expense of NO3 and on the other hand the, the inappropriate 

effects of these fertilizes on the environment represent the importance of the use of biologic fertilizes. In 

case of plenty Bradyrhizobium Japonicum, soybean plant can meet most of its needs to NO3. So, in order 

to determine the most proper strain for the soybean through a test in the summer 1385 (2006) in Safi Abad 

Research Center in completely random blocks in a factorial for four replication. In this experiment, we used 

two factors. Bacteria and the level of copulation consumption.         

Bacteria were as follows:                                                                                             

1-Histick 2- RS146 3-RS117 4- The bacteria made by water and soil research center institute. The levels of 

bacteria consumption in two levels were: 1-125g copulation material in 50 kg of seed (the regular level in the 

region).2- 250g copulation material in 50 kg of seed. The bacteria were copulated with the soybean a little 

before the plantation of the seeds. The control treatments were consisting of: 1. No3 treatment during the 

growth season was 200 kg per hectare. 2. zero treatment which no copulation. The result represented that the 

treatment had no meaningful discrepancy in the nodules. But the nodules weight in a4b2, a4b1 represented a 

significant discrepancy of 184 and 193 mg in each plant more than the others (RS 117 bacteria strain). Also 

the percentage of the soybean leaf No3, soybean seed No3, protein  percentage and the related factors with 

the yield such as height, leaf area index and the number of the pods per plant in RS117 strain were 3.47%. 

7.46%, 37.85%, 94.5cm, 4.93 and 71.2 pods, showed a significant discrepancy in one percent area. The oil 

percent in the treatment a0b0 or zero treatment (with the least leave and seed No3) showed the highest level 

(20.37).this is because of the Antagonist relationship between the oil percent and soybean protein. The results 

show that the RS117 strain bacteria have shown a proper adjacency with the host plant. Because of this proper 

relationship, the a4b2 treatment with 3450kg seed per hectar, 1305.8kg protein per hectare and 703.3kg 

oil per hectare got the highest yields. Besides, the level of copulation consumption showed no significant 

discrepancy between the treatments. So, it seems that the RS117 bacteria strain can be used in the north of 

Khuzestan to copulate the soybean and can expect a proper yield.    

Key words: Soybean, Bradyrhizobium japonicum,inucolation,khozestan
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