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 يهاشتكخ يدر تار پل فسفاتيو تر 2بارور فيزيولوژيك سويا در شرايط كود بيولوژيك هايشاخصبررسي 
  متفاوت

  
  5لوه اله خدابند نبي، 4، ناصر قراگوزلو4ان ثابتيد اژدريمج، 3، حميدرضا شجاعي2*يرجب محسن ،1فهيمان يهاد يعل
  كاربردي جهادكشاورزي، همدان، ايران - دانشگاه علمي، زراعتگروه ، يروغن يد دانه هايتول يارشناسك يدانشجو -1
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  ، همدان، ايرانجهاد كشاورزيكاربردي  -، دانشگاه علميمكانيزاسيونگروه دانشجوي كارشناسي مكانيزاسيون،  - 5
 

  چكيده
 شيآزماكاربردي جهادكشاورزي همدان انجام گرفت.  -علمي دانشگاهتحقيقاتي  زرعهدر م سوياهاي فيزيولوژيكي اثر كود بر شاخص

تور اول و كاشت در سه سطح به عنوان فاك خيتار .شد رار اجراكبا سه ت يامل تصادفك يهاكل در قالب طرح بلويتوركفا صورت به
ي رشد پائين است و به تدريج اين روند افزايش يافته و در روز در ابتدا CGRمقدار  ل دادند.كيود در سه سطح فاكتور دوم را تشك

كود سوپرفسفات  را داشت.  NARتاريخ كاشت سوم در ابتداي رشد باالترين ميزاندهي به حداكثر خود رسيد. يعني غالف؛ ام72
در ط به تاريخ كاشت اول بود و مربو LADباالترين ميزان اثر را روي اين شاخص در هر سه تاريخ كاشت نشان داد. بيشترين ميزان 

نشان داد در مراحل ابتدايي رشد مقدار آن  LAIفسفات بود. نمودار سوپرثير تيماري مربوط به تيمار كودي همه تاريخ ها بيشترين تأ
يدا كرده و در يعني در مرحله شش برگي كامل اين رقم سويا نمودار روند صعودي پ؛ ام بسيار پايين بوده و از آن روز به بعد38تا روز 

شد گرفته نتيجه  بود. تاريخ كاشت سوم در ابتداي رشد در كمترين ميزان SLAشاخص حداكثر رسيد. به ام؛ مقدار آن 78تا  ام65روز 
 هاي فيزيولوژيكي سويا داشته است.بيشترين تأثير را روي شاخص كه تيمار كودي فسفات تريپل

  
  2باروركود  ،سويا ،الص، سرعت رشد گياهسرعت جذب خ ،دوام سطح برگ :ه هاي كليديژوا
  

  مقدمه: 
 مورد استفاده هك باشديم يروغن يهادانه نيمهمتر از يكيباشد آسانان مي زراعي گياهي دولپه،  يكساله و از خانواده پروانه يسويا

است  رفتهي) به شمار م ايسو و جبرن ، ارز جو، مقدس (گندم، دانه پنج از يكيزمره  در ميقد در و دارد صنعت و يشاورزك در ياديز
 يروغن يهاهدان نيب در و گردديم شتك ييايجغراف يهاضاز عر يعيوس دامنه در ع،يوس يسازگار و يكيژنت تنوع ليا بدليسو ).4(

 منظوره در خاك عمل كود بيولوژيكي تركيب قدرتمندي است كه به صورت چند .)2است ( داده بخود اختصاص را ديتول اول مقام
ن مواد يه به تأمكدهند بليل نمكياه را تشياز گيخود مواد مورد ن ،ييايميش يودهاكودها برخالف كن يه مشخص است اكچنان .كندمي

 به خود آزمايشات در )2000(همكاران و پارك .)4شوند (ايت باعث تقويت گياه نيز ميكنند و در نهمي كمك كاه از خاياز گيمورد ن

 .)3( نشد واقع تاثير تحت داري معني طور به بوته در دانه عملكرد اما يافت كاهش كاشت در تاخير با ساقه وزن هك رسيدند نتيجه اين
رقم ا يسو هاي فيزيولوژيكشاخصبر  پليو سوپرفسفات تر 2بارور لوژيكوبيود كتاريخ كاشت و  اثر اين تحقيق به منظور تعيين

L17 گرفت.صورت استان همدان  ييط آب و هوايدر شرا  
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  ها: مواد و روش
ش يهمدان به صورت آزما استان يشاورزك جهاد آموزش زكمر يقاتيمزرعه تحق در (بهاره) 1392 يزراع سال در شيآزما نيا
ر) يت 8خرداد و  27 خرداد، 18اشت در سه سطح (ك يهاخيتار .شد رار اجراكبا سه ت يامل تصادفك يهاكل در قالب طرح بلويتوركفا

لوگرم كي 100= پليود سوپرفسفات ترك،تاركر هگرم د100= 2ود بارور كود، كبدون =ود در سه سطح (شاهدكتور اول و كابه عنوان ف
 يهان پشتهيب فواصل .شده يل تهياستان اردب يروغن يهات دانهكاز شر  L17ا رقميبذور سو ل دادند.كيتار) فاكتور دوم را تشكدر ه

 عنوان به ه دو پشتهك ديگرد جاديا پشته 6 رتك هر در .شد گرفته نظر در متريسانت 20 هاپشته يرو فاصله كاشت و متريسانت 50 اشتك

 فونيس كمكبه  يروش نشت به رشد فصل طول در مزرعه ياريآب گرفته شد. نظر در ياصل يهاپشته عنوان به يانيم پشته دو و هيحاش

شد.  يم يريبوته اندازه گ 2ن يا يشد. سپس وزن تر برگ و بوته براياب مانتخ يبوته تصادف 2بار تعداد يكهر دو هفته  گرفت. انجام
 گرفتند قرار آون درجه 70 حرارت در ساعت 48 مدت بهها ها و بوتهد. در ادامه برگيمحاسبه گرد يلندريز به روش سيسطح برگ ن

با  SLAو  CGR ،NAR،LAD  ،LAI كيولوژيزيف يهات شاخصيدر نها .ندديگرد توزين، شدند كخش هانمونه هكنياز ا پس.
نرم  با استفاده از هاداده هيتجز اشت تا برداشت رسم شد.كزمان  يرات آنها در طييمربوطه محاسبه و نمودار تغ ياستفاده از فرمول ها

فاده از آزمون دانكن است ها نيز بااستفاده شد. مقايسه ميانگين Excelشد و جهت رسم نمودارها از نرم افزار  انجام SASافزار آماري 
  .صورت گرفت

 :بحث و جاينت

تحليل رشد در جوامع گياهي است كه نمايانگر ميزان تجمع ماده خشك در گياهان در يك  سرعت رشد گياه با معناترين تجزيه و
. مقدار در روز بيان مي شود واحد سطحمربع در  اساس گرم در متر واحد زماني مشخص در واحد سطح زمين است كه معموال بر

CGR  حداكثر خود گياه به  غالف دهييعني  ؛ام72در ابتداي مراحل رشد پائين است و به تدريج اين روند افزايش يافته و در روز
در نهايت اين روند كاهش يافت و  غالف دهيمرحله گرم در بوته براي تاريخ كشت دوم و كود تريپل فسفات). بعد از  140( ديرس

كه بيشترين ميزان اين  ج مشخص شديبراساس نتا به صفر رسيده بود.ها و زمان برداشت اي شدن غالفدر مرحله رسيدگي قهوه
. اثر خص نشان داده استاثير را روي اين شأخرداد) مي باشد و كود تريپل فسفات نيز بيشترين ت 27شاخص در تاريخ كشت دوم (

  ).1، جدول 1 لك(ش دار بود يرد معنكبوته و عمل كاشت بر وزن خشكخ يتار

  
 = D3، 2ود بارور ك = D2 بدون كود،  = -D1 ريت T3 =8و  خرداد T2 =27خرداد، T1 =18ا (يسو CGR فيزيولوژيك ود نانو بر شاخصكاثر  -1ل كش

  )پليود سوپرفسفات ترك
 ايرد سوكعملو  كماده خشبر  2بارور يكولوژيود بكاشت و كخ ياثر تار -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تن مربعايانگيم    
  رد (گرم در مترمربع)كعمل  بوته (گرم) كوزن خش   درجه آزادي  منابع تغييرات

  50/46755*  20/69*  2  كبلو
  68/84415**  07/74*  2  اشتكخ يتار
  ns 48/7   ns43/5742  2  ودك

  ns 08/10   ns64/12583  4  ودك × اشتكخ يتار
  73/8235  3836/51  16  خطا
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 باشد كهدهد. اين شاخص در ابتداي رشد باال بوده و دليل آن جوان بودن گياه ميرا نشان مي ميزان فتوسنتز خالص NARشاخص 
ر) در ابتداي رشد باالترين يت 8شود. در اين آزمايش مشخص شد تاريخ كاشت سوم (مي مسنن گياه فتوسنتز باال بوده و به مرور زما

  ).2ل كش(ص در هر سه تاريخ كاشت نشان داد ميزان را داشت. همچنين كود سوپرفسفات تريپل باالترين ميزان اثر را روي اين شاخ

 
 = D3، 2ود بارور ك =  D2  بدون كود، = -D1 ريت T3 =8و  خرداد T2 =27خرداد، T1 =18ا (يسو NARفيزيولوژيك  ود نانو بر شاخصكاثر  -2ل كش

 پل)يود سوپرفسفات ترك

برگي شش به بعد يعني در مرحله ام بسيار پايين بوده و از آن روز  38آن تا روز  نشان داد در مراحل ابتدايي رشد مقدار LADنمودار 
هاي در تاريخ كاشت رشدا ي غالف دهي سوييعني اوايل مرحله ؛ام65كامل اين رقم سويا نمودار روند صعودي پيدا كرده و در روز 

ام كه بدليل باال بودن دماي 52حداكثر رسيد كه اين روند در تاريخ كاشت سوم زودتر اتفاق افتاد، يعني در روز مقدار آن  اول و دوم،
مربوط به  LADهوا در تاريخ كشت اول بوده و توانسته در زمان كوتاهي ماده خشك بيشتري توليد كند. بيشترين ميزان شاخص 

ي بعد از گرده افشاني و ر نشان داد طول عمر برگ در مرحلهامل به صفر مي رسد، اين امدر رسيدگي كنمودار  .تاريخ كاشت اول بود
برگ تر از ساير مراحل است و فتوسنتز در اين مرحله  غالف دهي سويا بيش از ساير مراحل رشدي آن بود و گياه در اين مرحله پر

تواند از برگ چون هر چه عمر برگ بيشتر باشد گياه براي ساير مراحل رشدي خود مدت زمان بيشتري مي ،بيشتر از ساير مراحل بود
 .)3ل كش( استفاده كند

 
 = D3، 2ود بارور ك = D2 بدون كود،  = -D1 ريت T3 =8و  خرداد T2 =27خرداد، T1 =18ا (يسو LADفيزيولوژيك  ود نانو بر شاخصكاثر  -3ل كش

  پل)يپرفسفات ترود سوك
ها بر روي آن سايه اندازي مي كنند. در ) نسبت سطح برگ به سطح زميني است كه برگLAI( يكي سطح برگژشاخص فيزيولو

يابد و گياهان رشد نامحدود مانند سويا بعد از مرحله گلدهي نيز بدليل انجام رشد رويشي شاخص سطح برگ بازهم افزايش مي
سويا داراي شاخص سطح برگ بحراني است، يعني شاخص سطح برگي هاي دوره گلدهي حادث گردد. ممكن است حداكثر آن در انت

نمودار  افزايش نمي يابد. CGRحد بحراني  زا LAIشود و با باال رفتن نورخورشيد توسط جامعه گياهي دريافت مي %95كه در آن 
LAI  يعني در مرحله شش برگي كامل ؛ پايين بوده و از آن روز به بعد ام بسيار 38نشان داد در مراحل ابتدايي رشد مقدار آن تا روز

؛ يعني اوايل مرحله ي غالف دهي سويا رشد، مقدار آن حداكثر ام78تا  ام65اين رقم سويا نمودار روند صعودي پيدا كرده و در روز 
ال بودن دماي هوا در تاريخ كشت اول بوده و ام كه بدليل با65يعني در روز  ؛زودتر اتفاق افتاد هر سه تاريخرسيد كه اين روند در 

(مقدار بيشتر بود  سوممربوط به تاريخ كاشت  LAIتوانسته در زمان كوتاهي ماده خشك بيشتري توليد كند. بيشترين ميزان شاخص 
و سپس تيمار كود ه هاي ديگر مشاباين روند در مورد تاريخ كشتام اتفاق افتاد كه 78كه در تيمار كودي تريپل فسفات و روز ) 3از 

 .)4ل ك(شبيترين ميزان را نشان داد  2بارور 
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 = D3، 2ود بارور ك = D2  بدون كود،  = -D1 ريت T3 =8و  خرداد T2 =27خرداد، T1 =18ا (يسو LAIفيزيولوژيك  ود نانو بر شاخصكاثر  -4ل كش

  پل)يود سوپرفسفات ترك
و  بوددر كمترين ميزان  تاريخ كاشت سوم SLAدر ابتداي دوره رشد  .برگ استنشان دهنده ضخامت  SLA يكيژشاخص فيزيولو

د و با ادامه رشد سويا در روز يرس(در تيمار كودي تريپل فسفات)  به بيشترين مقدار  (گلدهي و غالف دهي) 72تا  65بين روزهاي 
 ،هاي فصل رشد تقريبا به صفر رسيددر انتكرد و روند كاهشي پيدا  SLAكامل مقدار  اواسط غالف دهييعني در مرحله  ؛ام رشد72

تر ها در اين مراحل نازكيعني برگ ؛غالف دهي افزايش پيدا كرد %50در مراحل ابتدايي رشد و  SLAكه اين امر نشان داد مقدار 
ند مشابهي را نشان هاي اول و دوم روتاريخ كاشت تر بودند.ها ضخيمبرگ SLAاست و در بقيه مراحل رشدي با كمتر شدن مقدار 

  .)5ل ك(ش تير) روند متفاوتي را نشان داد 8( سوم تولي تاريخ كش ،دادند

  
 = D3، 2ود بارور ك = D2بدون كود،  = -D1 ريت T3 =8و  خرداد T2 =27خرداد، T1 =18ا (يسو SLAفيزيولوژيك  ود نانو بر شاخصكاثر  -5ل كش

  پل)يود سوپرفسفات ترك
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Evaluation of physiological parameters of soybean for Barvar2 and triple phosphate fertilizes in different 

sowing dates 
Ali Hadian Fahim*, Mohsen Rajabi, Hamid Reza Shojaee, Majid Azhdarian Sabet, Naser Gharaguzloo,  

Nabiollah Khodabandeloo 
Abstract 
The Effect of fertilizer on physiological parameters was carried out in Hamden Applied-Scientific University of 
Jihad-Agriculture. The test was performed in factorial experiments based on a randomized complete block design 
with 3 replications. The first factor was sowing date in 3 levels and the second factor was fertilizer with 3 levels. 
In early step of growth, CGR was low and gradually increased and in 72th day (podding) reached to max. It was 
determined that NAR was high in early step of growth. Triple phosphate fertilizer had the highest effect on this 
index in all tree planting dates. Maximum LAD related to the first planting date and in all treatments the most 
effect was related to triple phosphate fertilizer. LAI diagram showed that it was very low in early step of growth 
to 38th day and after that; in 6-leaves step of this variety raised and in 65th to 78th day reached to max. SLA for the 
third planting date in early step of growth was the minimum. It was concluded that Triple phosphate fertilizer had 
the highest effect on physiological indexes of soybean. 
Keywords: Barvar2 fertilizer, Crop growth rate, Leaf area duration, Net assimilation rate, soybean  
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