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تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم ،قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی
سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علفهای هرز
The Effect of Bradyrhizobium japonicum, Mycorrhiza and Chemical Fertilizer on Quantitative
and Qualitative Characteristics of Soybean (Glycine max L. cultivar Katoul) in Condition of
Presence and Absence of Weeds

بهرام پارسا*  ،حمید عباس دخت  ،احمد غالمی و ابوالفضل فرجی
چکیده
بهمنظور ارزیابی رقابت علفهای هرز با سویا ( )Glycine max L.رقم کتول بههمراه مقایسه آثار کاربرد کودهای
بیولوژیک و شیمیایی بهصورت جدا و همزمان آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه
تکرار در مزرعهای در شهرستان علیآباد کتول طی سال زراعی  1998-99انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل مدیریت
علفهای هرز در دو سطح کنترل کامل و عدم کنترل (تا انتهای فصل رشد) ،کود بیولوژیک در چهار سطح شاهد (عدم
مصرف) ،تلقیح با باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم ( ،)Bradyrhizobium japonicumتلقیح با قارچ مایکوریزا
( )Glomus mosseaeو استفاده همزمان از رایزوبیوم و مایکوریزا ،کود شیمیایی (نیتروژن خالص از منبع کود اوره) در
سه سطح شاهد (عدم مصرف) ،مصرف  59کیلوگرم در هکتار و مصرف  95کیلوگرم در هکتار بود .نتایج نشان داد که از
رنگیزههای فتوسنتزی صرفاً کلروفیل  aتحت تأثیر تیمار علفهای هرز قرار گرفته و کلروفیل  bو کاروتنوئید متأثر
نشدند ،اما تیمارهای کود بیولوژیک و کود شیمیایی در سطح احتمال  1درصد هر سه رنگیزه فتوسنتزی را تحت تأثیر
قرار دادند .همچنین اثر متقابل علفهای هرز و کود بیولوژیک ،محتوای فسفر گیاه را تحت تأثیر قرار داد و بیشترین
مقدار فسفر ( 5/84درصد) از تیمار کنترل علفهای هرز به همراه استفاده همزمان از باکتری و قارچ و کمترین مقدار
( 5/19درصد) هم از تیمار عدم وجین علفهای هرز و عدم مصرف کود بیولوژیک بهدست آمد .محتوای پتاسیم برگ
نیز تحت تأثیر اثر متقابل سهگانه علفهای هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیای قرار گرفت .نتایج تجزیه واریانس نشان
داد که تیمارهای علفهای هرز و کود بیولوژیک محتوای روغن و پروتئین دانه و تیمار کود شیمیایی تنها محتوای
پروتئین دانه را تحت تأثیرقرار داده است.
کلمات کلیدی :پروتئین ،رنگیزههای فتوسنتزی ،مواد غذایی ،کود بیولوژیک
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مقدمه

میشود که پیامد کلی این کار ،کاهش عملكرد است .در

با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان نیاز به مواد

بیشتر موارد برای جبران کسری نیتروژن در زمانهای بحرانی

غذایی همانند دانههای روغنی بیشتر احساس میشود.

رشد از کودهای شیمیایی استفاده میشود.کودهای شیمیایی

گیاهان دانه روغنی جزو مهمترین محصوالت کشاورزی

سبب بهبود رشد گیاهان زراعی میشوند اما ممكن است که

هستند چراکه با فرآوردههای مختلف خود نه تنها قسمتی

مشكل علفهای هرز را دوچندان کنند .علفهای هرز

از نیازهای غذایی جوامع بشری را تأمین میکنند ،بلكه

رقیبی جدی برای گیاه بوده و گفته میشود که میتوانند بین

مصارف صنعتی و دارویی نیز دارند .سویا با  2-03درصد

 23تا  03درصد عملكرد سویا کاهش دهند ( Fundora et

پروتئین و  1- 3درصد روغن یكی از مهمترین گیاهان

 .)al., 1991یكی از عوامل تعیینکننده کیفیت بذر در گیاه

دانه روغنی محسوب میشود ( Daneshian et al.,

سویا محتوای پروتئین و روغن دانه است .در شرایط حضور

 .)2009در طی فصل رشد ،سویا نیاز به مواد غذایی زیادی

کافی عناصر غذایی در خاک ،با پیشرفت فصل رشد رقابت

دارد بخصوص نیتروژن چراکه دانه سویا غنی از پروتئین

برای جذب نیتروژن گستردهترین شكل رقابت بین گیاهان

است و نیتروژن یكی از اجزای اصلی سازنده پروتئینها

زراعی و علفهای هرز محسوب میشود .از آنجایی که

میباشد ( .)Bellaloui et al., 2015بهعالوه نیتروژن در

نیتروژن جزء اصلی سازنده پروتئینها و رنگیزههای

سنتز کلروفیلها و اسیدهای آمینه نقش مهمی داشته و

فتوسنتزی میباشد ،درنتیجه رقابت با علفهای هرز،

میتوان از آن بهعنوان پرمصرفترین عنصر غذایی در

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی و پروتئین دانه سویا به شدت

سویا نام برد .نیاز سویا به نیتروژن توسط تثبیت بیولوژیكی

کاهش مییابد .در مواردی که سویا همزمان با علف هرز

نیتروژن و جذب آن توسط ریشهها از خاک برآورده

رشد میکند بهدلیل وجود رقابت ،عملكرد و کیفیت دانه

میشود ( .)Salvagiottie et al., 2008سالواجیوتی و

سویا کاهش مییابد و تولیدکنندگان از طریق مدیریت

همكاران ( )Salvagiottie et al., 2008بیان داشتند که

علفهای هرز بایستی به بهبود کیفیت بذر سویا توجه کنند

تقریباً  53تا  23درصد نیتروژن مورد نیاز سویا توسط فرآیند

( .)Gibson et al., 2008معموالً علفهای هرز به اندازه

تثبیت بیولوژیكی نیتروژن فراهم میشود .نیتروژن تثبیت

گیاهان زراعی و در برخی شرایط بسیار بیشتر از آنها مواد

شده توسط فرآیندهای بیولوژیک و نیتروژن معدنی موجود

غذایی را جذب میکنند .البته این مهم نیست که علفهای

در خاک برای رسیدن به عملكردهای مطلوب سویا کافی

هرز به اندازه گیاهان زراعی مواد غذایی را جذب میکنند؛

است ( .)Freeborn et al., 2001اما تثبیت بیولوژیكی

نكته قابلتأمل این است که علفهای هرز و گیاهان زراعی

نیتروژن به شدت متأثر از شرایط محیطی بوده که از آن

در یک بازه زمانی مشترک به این مواد نیاز دارند.

جمله میتوان به رطوبت ،اسیدیته ،دمای خاک و فشردگی

متأسفانه امروزه کشاورزان برای رسیدن به حد مطلوبی

خاک اشاره کرد .بهعالوه ،مقدار نیتروژن معدنی خاک

از محصول اقدام به مصرف کودهای شیمیایی بیش از مقدار

بستگی به مواد آلی موجود در خاک دارد که با این حساب

توصیه شده میکنند ( ،)Zheng et al., 2007که نتیجه

ممكن است در ابتدای فصل رشد نیتروژن به مقدار کافی در

این دست فعالیتها طی سالهای اخیر بحران آلودگی

دسترس نباشد .نیتروژن تثبیت شده در زمان پر شدن غالف

محیط زیست را به وجود آورده که زنجیرهوار به منابع

ممكن است به مقدار کافی نباشد و نتواند نیاز باالی سویا به

غذایی انسانها راهیافته و سالمت جامعه بشری را مورد

نیتروژن که در این زمان بسیار زیاد میباشد فراهم کند.

تهدید قرار داده است .بهعالوه کودهای شیمیایی منجر به

درنتیجه عدم دسترسی سویا به منابع نیتروژن بیولوژیكی و

افزایش هزینههای تولید بهویژه در سیستمهای فشرده

آلی ،پروسه انتقال مجدد نیتروژن از قسمتهای رویشی

کشاورزی امروزی میشود (.)Guarda et al., 2004

آغاز میشود ،که سبب کاهش ظرفیت فتوسنتزی برگها،

نتیجتاً امروزه توجه به کودهای بیولوژیک به دالیلی همچون

تسریع پیری برگها و همچنین کاهش دوره پر شدن دانه

افزایش جمعیت و توجه به کشاورزی پایدار افزایش یافته
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است .بیشتر لگومها دو نوع روابط همزیستی را دارا

کاربرد کود بیولوژیک در چهار سطح عدم مصرف

میباشند ،یكی مایكوریزا و دیگری باکتریهای تثبیتکننده

(شاهد) ،تلقیح بذرها با باکتری

Bradyrhizobium

نیتروژن ،به این وسیله یک همزیستی سه جانبه اتفاق میافتد

 ،japonicumتلقیح بذرها با قارچ مایكوریزا گونه

که سبب تأمین نیتروژن و فسفر گیاه میشود ( Silveria

 Glomus mosseaeو تلقیح همزمان با مایكوریزا و

 .)and Cardoso, 2004مطالعات مرتبط با نحوه مدیریت

رایزوبیوم و  -کاربرد کود نیتروژن (خالص) از منبع کود

عناصر غذایی میتواند به بهبود راهکارهای نوین در مصرف

اوره در سه سطح صفر (شاهد) 5 ،و  53کیلوگرم در هكتار

کودهای شیمیایی منجر شود که در جای خود توان رقابتی

طی دو مرحله / ،هنگام کاشت و  /در مرحله سه برگی

گیاه زراعی را افزایش میدهد (.)Di-Tomaso, 1995

بود .در این آزمایش از بذر سویا طبقه مادری تولید شده

جوامع میكروبی خاک فعالیتهای مهمی همچون تولید

توسط شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان در

گیاهان زراعی ،ذخیره کربن ،تثبیت و چرخه مواد غذایی را

گرگان استفاده شد .بذرهای مورد استفاده ضدعفونی نشده

در اکوسیستمهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهند .پس

بوده و کشت بهصورت دستی و با کمک کارگران ماهر

برای داشتن مدیریت مناسب در کشاورزی پایدار داشتن

انجام شد .بهعالوه هیچگونه عملیات خاکورزی در قطعه

اطالعات کافی در مورد سیستمهای مختلف کشاورزی و

زمین مورد آزمایش صورت نگرفت .در ابتدا پیش از

کنش و واکنش آنها در قسمتهای باال و پایین خاک

کاشت برای داشتن درصد سبز شدن مناسب بذرها ،آبیاری

امری ضروری است.

اولیه قبل از کشت انجام شد ،آنگاه پس از اینکه رطوبت

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیرگذاری مدیریت

خاک کاهش یافته و به ظرفیت زراعی رسید با استفاده از

علفهای هرز و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی در

تیشههای دستسازی که مخصوص این کار درست شده

شرایط بدون خاکورزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه

بودند فاروهایی کوچک ایجاد شد .بذرهای سویا با مقدار

سویا بود.

بیشتری از میزان توصیهشده کشت شد تا تراکم مناسب در
زمان سبز شدن ایجاد شود .البته بعد از سبز شدن در مرحله

مواد و روشها

سه برگی سویا همراه با وجین علفهای هرز ،عملیات

بهمنظور مطالعه تأثیر مدیریت علفهای هرز و کاربرد

تنککردن و رساندن تراکم به حد مطلوب بهصورت دستی

کودهای بیولوژیک و شیمیایی در شرایط بدون خاکورزی

انجام شد .هر کرت (ماده آزمایشی) شامل  2خط کاشت و

بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (رقم کتول) آزمایشی

به طول تقریبی  2متر بود .فاصله خطوط از یكدیگر 53

بهصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی در تكرار ،طی سالهای 10-15

سانتیمتر و فاصله روی خطوط  3سانتیمتر در نظر گرفته

در قطعه

شد .کنترل علفهای هرز بهصورت منظم و دستی و در طی

زمینی در شهرستان علیآباد کتول انجام شد .خصوصیات

چند مرحله انجام شد .مایه تلقیح باکتری از شرکت دانش

فیزیكی و شیمیایی خاک مورد آزمایش در جدول آمده

بنیان تمیشه در گرگان تهیه گردید.

است .تیمارهای آزمایش شامل - :مبارزه با علفهای هرز
در دو سطح کنترل کامل علفهای هرز و عدم کنترل- ،

جدول  -خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  3 - 3سانتیمتر)
)Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil (soil depth 0-30 cm
بافت خاک

پتاسیم

فسفر

نیتروژن کل

شوری

کربن آلی

اسیدیته

Soil Texture

)K (ppm

)P (ppm

)Total N (%

)EC (ds/m

)OC (%

PH

SI.C.L

280

12.6

0.14

1.31

1.5

7.7
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مایه تلقیح باکتری بدین صورت مورد استفاده قرار

تنظیف صاف گردیده و عصاره حاصل به مدت  3دقیقه در

گرفت که قبل از کشت ،متناسب با سطح کشت مقدار

داخل سانتریفیوژ با دور  rpm 0333در دقیقه گذاشته شد.

مشخصی از بذرها با محلول  3درصد آب و شكر آغشته

پس از آن برای تعیین میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید

گردیده و در مرحله بعد مقدار تعیین شده از مایه تلقیح

جذب آن توسط دستگاه اسپكتروفتومتر به ترتیب در طول

باکتری در سایه به بذر اضافه و مخلوط گردید ،بعد از

موجهای  25 ،22و  073نانومتر اندازهگیری انجام شد.

خشک شدن نسبی ،سریعاً بذرها کشت شدند .مایه تلقیح

برای محاسبه مقادیر کلروفیل  b ،aو همچنین کاروتنوئید

قارچ از شرکت زیست فناور توران در شاهرود تهیه گردید.

کل از فرمول زیر استفاده گردید ( & Lichtenthale

این مایه تلقیح شامل خاک ،بقایای ریشهای و اندامهای

.)Wellburn, 1985

قارچی بود (هر گرم مایه تلقیح مایكوریزا شامل حدود 53

/75 A22 – / 53205

عدد اسپور فعال بود) .استفاده از مایه تلقیح بدین صورت

=Chla

Chlb= 0/2 A205 – /123 A25

انجام گرفت که قبل از کشت در کرتهای مربوط به تیمار

Car= 333A073– / 73Chla – 0 /0 Chlb/ 7

قارچی مقداری مایه تلقیح درون ردیفهای کشت ریخته
شد و سپس روی این مایه تلقیح مقداری خاک و بذرها

دادههای به دست آمده از صفات مورد اندازهگیری با

روی آن قرار داده شد و در انتها بذرها با خاک پوشانده

استفاده از نرمافزار  1/ SASتجزیه شد و مقایسه میانگینها

شدند (.)Rajabzadeh-Motlagh et al., 2012

با آزمون  LSDدر سطح  5درصد مشخص گردید.

برای اندازهگیری درصد فسفر و پتاسیم برگ در مرحله

نمودارها و شكلها توسط برنامه کامپیوتری 337 Excel

گلدهی ،از تیمارهای آزمایشی نمونه برگ تهیه شد و در

ترسیم شد.

مرحله رسیدگی برای بررسی اجزای عملكرد تعداد  3بوته
نتایج و بحث

از هر کرت بهصورت تصادفی برداشت شد و ارتفاع بوته،

کلروفیل  aو b

تعداد گره ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد دانه در بوته و وزن

مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،تیمارهای علف

 33دانه تعیین شد .سپس برای تعیین درصد روغن و

هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیایی تأثیر معنیداری بر

پروتئین دانهها به آزمایشگاه منتقل شدند .عملكرد دانه بر
اساس وزن دانه با رطوبت

محتوای کلروفیل  aدر مرحله گلدهی داشتند .اثر دوگانه

درصد در واحد سطح

علف هرز و کود بیولوژیک در سطح احتمال  5درصد

محاسبه گردید .برای اندازهگیری درصد فسفر و پتاسیم

کلروفیل  aرا تحت تأثیر قرارداد ،اما اثرات دوگانه

برگ و درصد روغن و پروتئین دانه به ترتیب از دستگاههای

علفهای هرز و کود شیمیایی ،کود بیولوژیک و کود

اسپكتروفتومتر  ،فلیم فتومتر  ،سوکسله و کجلدال 0استفاده

شیمیایی بر این صفت تأثیر معنیداری نداشتند .همچنین

شد .برای سنجش میزان رنگیزههای فتوسنتزی در مرحله

بررسی اثر سهگانه تیمارهای آزمایشی حاکی از عدم داشتن

گلدهی از روش در و همكاران ()Dere et al., 1998

تأثیر معنیدار بر محتوای کلروفیل  aبود .این روند

استفاده شد .برای این منظور  3/گرم از بافت تر برگهای

معنیداری عیناً در مورد کلروفیل  bنیز مشاهده شد ،تنها با

کامالً توسعه یافته با ترازوی آزمایشگاهی با دقت 3/33

این تفاوت که اثر اصلی تیمار علفهای هرز بر این صفت

گرم توزین و با  5میلیلیتر استون  33درصد به تدریج

از لحاظ آماری بیمعنی بوده است.

ساییده شده تا رنگیزه ها وارد محلول استونی شدند ،سپس با

1- Spectrophotometer
5- Flame photometer
3- Soxhlet
4- Kjeldahl
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جدول  -نتایج مقایسه میانگین اثر علفهای هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیایی بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی (میلیگرم در گرم بافت تازه)
Table 2- Mean comparison effect of weed, biological fertilizer and chemical fertilizer on photosynthetic
)pigments (mg/gr fresh tissue
تیمارهای آزمایشی
کلروفیل a
کلروفیل b
کاروتنوئید
Carotenoid

Chlorophyll b

Chlorophyll a

8.0a

9.3a

17.0a

8.0a

9.0a

14.5b

7.4b

7.9c

12.2c

7.6b

8.8b

16.1b

7.9b

9.4b

16.9ab

9.0a

10.4a

17.8a

7.2b

8.2c

14.1b

7.8b

9.2b

16.3a

Treatmants
وجین
Weed free
عدم وجین

علف هرز
Weed

Weedy check
شاهد
Non use
رایزوبیوم
)Rhizobium (A
مایكوریزا

کود بیولوژیک
Biological
Fertilizer

)Mycorrhiza (B
مایكوریزا  +رایزوبیوم
)(A) + (B
شاهد
Non use
25

کود شیمیایی
Chemical
Fertilizer
)(kg/ha

50
16.9a
10.0a
8.9a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری باهم ندارند.
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD test (P<0.05).

نتایج جدول مقایسه میانگینها (جدول ) نشان داد که

کمترین شاخص کلروفیل مربوط به تیمار شاهد یعنی عدم

با افزایش مصرف کود نیتروژنه محتوای کلروفیل  aو b

مصرف کود شیمیای بود .علفهای هرز با سویا بر سر

افزایش یافت ،هر چند که در مورد کلروفیل  aبین مصرف

عوامل کلیدی مانند نور ،نیتروژن و رطوبت که سه فاکتور

 5و  53کیلوگرم در هكتار کود نیتروژنه از لحاظ آماری

اصلی و مؤثر بر عملكرد گیاهان زراعی هستند ،رقابت

تفاوتی دیده نشد .بررسی نتایج اثرات متقابل دوگانه

میکنند .اینطور به نظر میرسد که علفهای هرز با رقابت

علفهای هرز و کود بیولوژیک (جدول ) نشان داد که

برای عناصر غذایی همانند نیتروژن سبب کاهش دسترسی

بیشترین و کمترین محتوای کلروفیل  aو  bبه ترتیب از

سویا به مقدار کافی نیتروژن شده و از آنجایی که نیتروژن

تیمارهای وجین علفهای هرز و مصرف همزمان رایزوبیوم

نقش اساسی در ساختمان کلروفیلها دارد ،رقابت با

و مایكوریزا و تیمار عدم وجین علف هرز و عدم مصرف

علفهای هرز سبب کاهش محتوای کلروفیل برگها شده

کود بیولوژیک به دست آمد.

است .محتوای کلروفیل بهصورت معنیداری تحت تأثیر

نیتروژن بهعنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری

فاکتورهای محیطی قرار میگیرد و تنشهای محیطی سبب

از ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی ازجمله کلروفیل

کاهش غلظت کلروفیل و هدایت روزنهای ارقام سویا

است .بهترین راه تأمین نیتروژن خاک افزودن مواد آلی به

میشود که پیامد آن کاهش میزان فتوسنتز است ( Ohashi

آن است ،اما در سالهای اخیر استفاده از کودهایی شیمیایی

 .)et al., 2000هاگاردنیلسن ( Hauggaard-Nielsen,

بهدلیل سهولت مصرف ،قیمت مناسب و اثربخشی سریع،

 )2001گزارش کرد که افزایش تراکم علف هرز میزان

افزایش یافته است .نتایج تحقیقات بوترا و ساندر ( Boutraa

دسترسی نخود به نیتروژن خاک را کاهش میدهد و گیاه را

 )& Sander, 2001نشان داد که در گیاه لوبیا باالترین

بیشتر به نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیكی متكی میسازد.

شاخص کلروفیل مربوط به تیمار با سطح کود نیتروژن باال و

گزارشهای زیادی حاکی از تأثیر مثبت تلقیح سویا با
33

تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم ،قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر ...
رایزوبیوم و مایكوریزا وجود دارد که بیان دارند تلقیح سبب

کاروتنوئید برگ را داشتند .همچنین الزم به ذکر است که با

جذب بهتر آب ،عناصر غذایی مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،

توجه به اینكه مقدار کاروتنوئید در تیمارهای تلقیح جداگانه

آهن ،روی و منگنز میشود .از آنجایی که عناصری همانند

با مایكوریزا و رایزوبیوم ،بیشتر از شاهد بود اما از لحاظ

نیتروژن و منگنز نقش اساسی در ساختار کلروفیلها دارند با

آماری تفاوت معنیداری با یكدیگر نداشتند .بررسی تیمار

افزایش جذب آنها محتوای کلروفیل نیز افزایش مییابد.

کود شیمیایی نشان داد که همانند کلروفیل  aو  bبا افزایش

بهبود در وضعیت تغذیه گیاه سبب افزایش رشد رویشی و

مقدار مصرف کود شیمایی محتوای کاروتنوئید برگ نیز

تولید بیوماس بیشتر شده که به نوبه خود بر روی کارکرد

روند رو به افزایشی را داشته و بیشترین مقدار کاروتنوئید

دستگاه فتوسنتزی و همچنین رنگیزههای فتوسنتزی تأثیر

از تیمار مصرف  53کیلوگرم نیتروژن در هكتار و کمترین

مثبتی دارد .تنگ و همكاران ( )Tang et al, 2009در

مقدار نیز از تیمار شاهد که تفاوت معنیداری با تیمار

بررسی خود بر روی گیاه ذرت مشاهده کردند که تلقیح با

مصرف  5کیلوگرم در هكتار نیتروژن نداشت حاصل شد.

قارچ مایكوریزا گونه  ،G. mosseaeسنتز کلروفیل در گیاه

میتوان این چنین برداشت نمود که با تلقیح همزمان

را بهبود بخشید و فتوسنتز گیاه را افزایش داد .آنها علت

مایكوریزا و رایزوبیوم و مصرف کود نیتروژنه وضعیت

این امر را به افزایش جذب نیتروژن توسط مایكوریزا نسبت

تغذیهای گیاه بهبود یافته و به طبع آن محتوای کاروتنوئید

دادند .مطالعات زیادی توانایی رایزوبیومها را در بهبود تغذیه

نیز افزایش یافت .گزارشهای محققین بر روی گیاهان

نیتروژنی ،فتوسنتز و محتوای کلروفیل ها نشان داده است

مختلف حاکی از افزایش محتوای کاروتنوئید در گیاهان

( .)Nyoki & Ndakidemi, 2014تلقیح همزمان با قارچ

تلقیح شده با مایكوریزا است (.)Kapoor et al., 2004

مایكوریزا و باکتری رایزوبیوم محتوای کلروفیل در لوبیا

باال بودن سطح کاروتنوئید در نمونههای مایكوریزایی را

چشم بلبلی (،)Rajasekaran & Nagarajan, 2005

میتوان به باال بودن جذب فسفر بهعنوان یک حامل انرژی

 )Subba-Raoو باقال

در طی فرآیند فتوسنتز نسبت داد ( Bastami and

( )Bhattacharjee & Sharma, 2012را افزایش داد،

 .)Majidian, 2016تحقیقات ماریوس و همكاران

که با یافتههای این پژوهش همسو میباشد .دلیل این افزایش

( )Marius et al., 2005نشان داد که تلقیح باکتریایی در

عالوه بر جذب بهتر و بیشتر مواد غذایی میتواند بهخاطر

گیاه آفتابگردان ،موجب افزایش غلظت کلروفیل و کاروتن

افزایش هدایت روزنهای  ،فتوسنتز ،تعرق ،رشد گیاه

گردید.

نخود

(1985

al.,

et

( )Rajasekaran et al, 2006و یا بهدلیل وجود تعداد

فسفر

بیشتر و بزرگتر دستجات غالف آوندی کلروپالست در

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که اثرات اصلی

برگ گیاهان تلقیح شده باشد ( Arumugam et al.,

علفهای هرز ،کود بیولوژیک و شیمیایی در سطح احتمال

.)2010

درصد و اثر متقابل دوگانه علفهای هرز و کود

کاروتنوئید

بیولوژیک در سطح احتمال  5درصد بر محتوای فسفر برگ

نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنیدار تیمارهای

تأثیرگذار بوده و سایر اثرات دوگانه و سهگانه تأثیر

کود بیولوژیک و کود شیمیایی بر محتوای کاروتنوئید

معنیداری نداشتند .بررسی اثر دوگانه (جدول ) نشان

برگها بود ،اما اثر اصلی علفهای هرز و سایر اثرات

میدهد که بیشترین مقدار فسفر ( 3/00درصد) از تیمار

دوگانه و سهگانه تأثیر معنیداری بر این صفت نداشتند .بر

وجین علفهای هرز و استفاده همزمان مایكوریزا و

اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگینها (جدول ) تیمار

رایزوبیوم که اختالف معنیداری با تیمار وجین علفهای

تلفیق رایزوبیوم با مایكوریزا و تیمار شاهد به ترتیب با  1و

هرز و تلقیح با مایكوریزا نداشته و کمترین مقدار (3/ 1

 7/0میلیگرم در گرم بافت تازه بیشترین وکمترین مقدار

درصد) نیز از تیمار عدم وجین علفهای هرز و عدم
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مصرف کود بیولوژیک که تفاوت معنیداری با تیمار وجین

با دریافت منابع کربنی انرژیزا از گیاه ،بسیاری از عناصر

علفهای هرز و عدم مصرف کود بیولوژیک نداشت

غذایی همانند فسفر ،مولیبدن ،مس و غیره را در اختیار گیاه

حاصل شده است .همچنین مصرف کود شیمیایی اوره سبب

قرار میدهند .حضور گسترده میسیلیومهای قارچ در خاک

افزایش محتوای فسفر برگها شد به این ترتیب که

سبب میشود که گیاه زراعی به مناطق بیشتری از خاک

بیشترین و کمترین مقدار فسفر به ترتیب با  3/ 2و 3/ 2

دسترسی داشته باشد و منطقه تخلیه فسفر که عنصری

درصد از تیمارهای مصرف  53کیلوگرم کود نیتروژنه و

کمتحرک میباشد ،بیشتر شود .روابط همزیستی مایكوریزا

عدم مصرف کود شیمیایی بهدست آمد (جدول  .)0الزم به

نقش اساسی در تجزیه مواد آلی خاک ،معدنی شدن

ذکر است که تفاوت معنیداری از لحاظ محتوای فسفر بین

عناصر غذایی گیاهان و چرخه عناصر غذایی ایفا میکند

مصرف  53و  5کیلوگرم در هكتار کود نیتروژنه دیده

( .)Panwar & Tarafdar, 2006مایكوریزا در افزایش

نشد.

توانایی گیاه میزبان برای جذب عناصر غذایی غیر
متحرک ،خصوصاً فسفر و چندین ریزمغذی دیگر تأثیر

علفهای هرز میتوانند از طریق کاهش دسترسی گیاه
زراعی به منابع مشترک ،رشد و عمكلرد گیاه زراعی را

مفیدی دارد ( .)Cardoso & Kuyper, 2006تلقیح گیاه

تحت تأثیر قرار دهند .از مهمترین عوامل ایجاد رقابت بین

با قارچ مایكوریزا بههمراه رایزوبیوم سبب افزایش عملكرد

گیاهان زراعی و علفهای هرز میتوان به جذب عناصر

دانه ،گسترش ریشه و مقدار فسفر دانه و ساقه میشود

غذایی علیالخصوص نیتروژن و فسفر اشاره نمود که در

( .)Erman et al., 2011انتخاب ترکیب مناسبی از

بیشتر موارد نیز علفهای هرز منابع غذایی موجود و

مایكوریزا ،گیاه میزبان و رایزوبیوم که با یكدیگر هماهنگ

مشترک را آسانتر از گیاهان زراعی جذب میکنند ( Zand

باشند بهطور چشمگیری بر رشد ،عملكرد و تغذیه بقوالت

 .)et al., 2004در این آزمایش نیز وجود فسفر کمتر در

میافزاید ( .)Meghvansi et al., 2008تحقیقات یولداس

تیمارهای آلوده به علفهای هرز میتواند گواهی بر برتری

و همكاران ( )Yoldas et al., 2008نشان داد که با

جامعه علف هرز نسبت به سویا در جذب فسفر باشد .برخی

افزایش مصرف نیتروژن ،غلظت فسفر در کلم بروکلی

از گونههای علف هرز حتی با داشتن زیستتوده کمتر

افزایش یافت .با افزایش جذب و محتوای نیتروژن گیاه

نسبت به گیاه زراعی از توان باالتری در جذب نیتروژن و

محتوای کلروفیل نیز افزایش مییابد و به تبع آن شاهد

فسفر از خاک برخوردار هستند ( Andreasen et al.,

افزایش فتوسنتز و تولید بیشتر مواد فتوسنتزی و در نتیجه

 .)2006در آزمایشی گزارش شد که افزایش دوره تداخل

افزایش بیوماس خواهیم بود .در نتیجه با افزایش رشد

علفهای هرز تا زمان رسیدگی پیاز سبب افزایش روند

رویشی ،نیاز گیاه به سایر عناصر غذایی افزایش مییابد و

برداشت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم توسط علفهای هرز شد

میزان جذب عناصر غذایی بیشتر میشود ( & Ritchie

( .)Hussein, 2003در تحقیقی بر روی گندم بلک شاو و

 .)Hanway, 1984با توجه به شكل

( )Aمیتوان

همكاران ( )Blackshaw et al., 2004بیان داشتند که در

مشاهده کرد که رابطه مثبت و معنیداری (  )R2 =3/07بین

شرایط وجود میزان مناسب فسفر در خاک علفهای هرز

محتوای کلروفیل و درصد فسفر وجود دارد و با افزایش

در مقایسه با گندم از توان بیشتری در جذب فسفر برخوردار

میزان کلروفیل همانطور که پیشتر اشاره شد درصد فسفر

هستند.

نیز افزایش یافت.

در بسیاری از تحقیقات بیان شده که تلقیح با مایكوریزا
سبب بهبود جذب فسفر در گیاهان زراعی میشود .قارچها
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جدول  -0نتایج مقایسه میانگین اثر علفهای هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیایی بر درصد فسفر و پتاسیم برگ و درصد پروتئین و روغن دانه.
Table 4- Mean comparison effect of weed, biological fertilizer and chemical fertilizer on leaf phosphorus (%),
potassium (%) and seed oil (%) and protein (%).
تیمارهای آزمایشی
فسفر
پتاسیم
روغن
پروتئین
Protein

Oil

Potassium

Phosphorus

35.10a

20.62a

1.84a

0.37a

31.36b

17.91b

1.65b

0.28b

28.09b

17.56b

1.32b

0.19c

29.98b

19.61a

1.83a

0.32b

35.93a

19.82a

1.91a

0.39a

38.92a

20.09a

1.91a

0.39a

27.35b

19.17a

1.47c

0.26b

Treatmants
وجین
Weed free
عدم وجین

علف هرز
Weed

Weedy check
شاهد
Non use
رایزوبیوم
)Rhizobium (A
مایكوریزا

کود بیولوژیک
Biological
Fertilizer

)Mycorrhiza (B
مایكوریزا  +رایزوبیوم
)(A) + (B
شاهد
Non use

کود شیمیایی
Chemical
Fertilizer
)(kg/ha

25
0.35a
1.86b
19.18a
35.52a
50
0.36a
1.90a
19.46a
36.81a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری باهم ندارند.
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD test (P<0.05).

پتاسیم

را ناشی از افزایش شدت رقابت علفهای هرز در جذب

مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات اصلی

عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانستند .وشیشت و

تیمارهای علف هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیایی به

همكاران ( )Vashisht at al., 2008عنوان داشتند که

همراه اثرات دوگانه علف هرز وکود شیمیایی ،کود

کنترل علفهای هرز در گیاه بادام زمینی منجر به افزایش

بیولوژیک وکود شیمیایی بههمراه اثر سهگانه علفهای

مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در گیاه شد .در آزمایشی

درصد

توسط سیدی و همكاران ( )Seyedi et al., 2013گزارش

محتوای پتاسیم برگ را تحت تأثیر قرار دادند .نتایج مقایسه

شد که با افزایش طول دوره رقابت علفهای هرز محتوای

میانگینها (جدول  )0نشان میدهد که تفاوت معنیداری

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بافتهای گیاه سیاه دانه کاهش و

بین مصرف جداگانه و همزمان مایكوریزا و رایزوبیوم از

جذب این عناصر توسط علفهای هرز افزایش یافت.

لحاظ جذب پتاسیم وجود ندارد .بررسی اثر سهگانه (جدول

تحقیقات دانشی و همكاران ( )Daneshi et al., 2005بر

 )5نشان میدهد که تیمار وجین علفهای هرز ،تلقیح با

روی گیاه نخود نشان داد که جذب عناصر فسفر و پتاسیم

مایكوریزا و مصرف  53کیلوگرم در هكتار نیتروژن،

در تیمارهای تلقیح رایزوبیوم بیشتر از سایر تیمارها بود.

باالترین درصد پتاسیم ( ) / 0و تیمار عدم وجین علفهای

تلقیح بذر گوجه فرنگی با قارچ مایكوریزا ()G. mosseae

هرز ،عدم مصرف کود بیولوژیک و مصرف  5کیلوگرم

سبب افزایش ماده خشک ریشه ،اندام هوایی و همچنین

در هكتار نیتروژن کمترین درصد ( ) / 2پتاسیم برگ را

غلظت فسفر ،پتاسیم ،آهن ،روی و مس شد ( Al-Karaki,

داشت .در تحقیقی توسط مهریا و همكاران ( Mehriya et

 .)2006شیرانی راد و همكاران ( Shirani-Rad et al.,

 )al., 2007گزارش شد که درنتیجه رقابت با علفهای

 )1996گزارش کردند که تلقیح همزمان باکتری برادی

هرز عملكرد زیره سبز کاهش یافت ،آنها دلیل این کاهش

رایزوبیوم و قارچ مایكوریزا سبب افزایش جذب عناصر

هرز ،کود بیولوژیک و کود شیمیایی در سطح
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غذایی فسفر و پتاسیم در سویا شد .استفاده از کودهای

( .)Abdelhamid & El-Metwally, 2008همچنین

حاوی نیتروژن سبب توسعه بیشتر برگها و افزایش فتوسنتز

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )0نشان داد که محتوای

میگردد که پیامد آن نیاز بیشتر به مواد غذایی مانند فسفر،

روغن و پروتئین دانه سویا با کاربرد مایكوریزا و باکتری

پتاسیم و کلسیم بوده که بهعنوان دلیلی بر افزایش جذب

رایزوبیوم افزایش یافت .هر چند که از لحاظ آماری تفاوت

آنها توسط گیاه به آن اشاره شده است ( & Barraclough

معنیداری بین تیمار شاهد و تلقیح با رایزوبیوم در مورد

 .)Leigh, 1993بهعالوه تغییر و تحول نیتروژن در خاک و

درصد پروتئین دانه دیده نمیشود ،اما همانطور که گفته

جذب آن بهصورت نیترات باعث افزایش بار منفی در

شد تلقیح با باکتری سبب افزایش محتوای پروتئین دانه

سلولهای ریشه میشود و گیاه برای ایجاد تعادل بار اقدام

نسبت به شاهدگردید .با توجه به توانایی سویا در برقراری

به جذب کاتیون میکند ،در نتیجه جذب کاتیونهایی مثل

همزیستی با باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن ،وابستگی این

کلسیم و پتاسیم افزایش مییابد (.)Yoldas et al., 2008

گیاه به منابع خاکی نیتروژن کمتر شده ،بهطوری که گزارش

نتایج تحقیقات یولداس و همكاران ( Yoldas et al.,

شده میزان پروتئین دانه گیاهان همزیست با باکتری 3

 )2008و سیلوا و اوچیدا ( )Silva & Uchida, 2000نیز

درصد بیشتر از گیاهان شاهد میباشد ( Krishnan et al.,

نشان میدهد که با افزایش مصرف نیتروژن غلظت پتاسیم

 .)2000یزدی صمدی و زالی ( Yazdisamadi & Zali,

سر کلم بروکلی افزایش مییابد.

 )1975در آزمایشی با بررسی تأثیر باکتری رایزوبیوم
ژاپونیكوم بر گیاه سویا ،مشاهده کردند که کاربرد رایزوبیوم

پروتئین و روغن

موجب افزایش معنیدار عملكرد و درصد روغن دانه شد.

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که تیمارهای علف
هرز وکود بیولوژیک در سطح احتمال

افزایش روغن دانه سویا در اثر کاربرد کودهای حاوی

درصد بر روی

فسفر بهوسیله محققان مختلفی همچون ( & Haq

درصد روغن و پروتئین دانه تأثیرگذار بوده و تیمار کود
شیمیایی در سطح آماری

 )Mallarino, 2005گزارش شده است .یكی از

درصد تنها بر محتوای روغن

خصوصیات اصلی گیاهان تلقیح شده با مایكوریزا افزایش

دانه تأثیر معنیدار داشته و سایر تیمارها اثر معنیداری بر این

جذب فسفر از خاک است .در تحقیقی استفاده از مایكوریزا

صفات نداشتهاند .همچنین نتایج مقایسه میانگینها (جدول

گونه  G. mosseaeسبب افزایش درصد روغن و پروتئین

 )0نشان میدهد که با وجین علفهای هرز درصد روغن و

گیاه کنجد شد ( .)Gholinezhad, 2017نتایج جدول

پروتئین دانه نسبت به تیمار عدم وجین علفهای هرز به
ترتیب  5و

مقایسه میانگینها (جدول  )0نشان میدهد که با افزایش

درصد افزایش یافت.

مصرف کود نیتروژنه محتوای پروتئین دانه افزایش مییابد،

با کنترل علفهای هرز و ایجاد فضای کافی و مناسب

هر چند که محتوای روغن دانه نیز روند مشابهی همانند

برای رشد گیاه زراعی و حذف رقابت بر سر عناصر غذایی

پروتئین را نشان میدهد و با افزایش مصرف کود نیتروژن

کلیدی همانند نیتروژن که در ساختار پروتئینها نقش

مقدار آن بیشتر میشود اما مقدار این افزایش جزئی بوده و

اساسی دارد ،انتظار میرود که گیاه امكانات و فرصت

از لحاظ آماری تفاوت معنیداری بین سطوح مصرف صفر،

بیشتری برای سنتز روغن و پروتئین داشته باشد .راندهوا و

 5و  53کیلوگرم نیتروژن در هكتار مشاهده نشد .در این

همكاران ( )Randhawa et al., 2009گزارش کردند که

مورد نتایج ضد و نقیض متفاوتی موجود است .نیتروژن در

عملكرد پروتئین دانه در پاسخ به تراکم باالی علف هرز

فرآیندهای زیادی در سلولهای گیاهی دخیل است و یكی

خرفه دچار کاهش میشود که دلیل آن را کاهش رشد گیاه

از ارکان اصلی ساختمان  ،RNA ،DNAپروتئینها ،و

و محتوای پایین پروتئین دانه بیان داشتهاند .طی یک

رنگیزههای فتوسنتزی همانند کلروفیل میباشد .وبر

گزارش ،کنترل شیمیایی و دو بار وجین دستی علفهای

( )Webre, 1996گزارش کرد که در شرایط استعمال کود

هرز سبب افزایش میزان پروتئین و روغن در سویا شد
14
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نیتروژن به مقدار  20کیلوگرم در هكتار ،درصد پروتئین

محصوالت کشاورزی است که میتوان با درک صحیح این

افزایش و درصد روغن کاهش نشان میدهد .در مقابل نتایج

رابطه کنترل بهتر و مؤثرتری بر علفهای هرز داشت .نتایج

حاصل از پژوهشی دیگر نشان داد که کاربرد مقادیر باالتر

این تحقیق نشان میدهد علفهای هرز تأثیر زیادی بر

کود نیتروژنه ( 23کیلوگرم در هكتار) باعث کاهش درصد

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی و عناصر غذایی دارند که

پروتئین و افزایش درصد روغن شد (.)Ray et al., 2006

پیامد آن کاهش عملكرد کمی و کیفی سویا خواهد بود.

همانطور که ذکر شد با افزایش جذب نیتروژن رشد و

بهعالوه مشاهدات حاکی از تأثیر مایكوریزا و رایزوبیوم هر

عملكرد تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش مییابد و با افزایش

یک به تنهایی در مراحل مختلف رشد بر صفات

عملكرد محتوای روغن و پروتئین دانه نیز به طبع آن افزایش

اندازهگیری شده بود .همچنین نتایج نشان داد که نه تنها

مییابد که همسو با نتایج این تحقیق میباشد (دادههای

مصرف توأم این میكروارگانیسمها اثر آنتاگونیستی بر

عملكرد در این مقاله ذکر نشده است) .استعمال کودهای

یكدیگر نداشته بلكه کاربرد همزمان آنها نسبت به کاربرد

نیتروژنه تأثیر مثبتی بر رنگیزههای فتوسنتزی داشته که پیامد

جداگانه در حد چشمگیری مؤثرتر واقع شد .میتوان با

آن دستگاه فتوسنتزی کارآمدتر و عملكرد بیشتر میباشد.

استفاده مستمر از کودهای بیولوژیک و اعمال مدیریت

( )Bو ( )Cمیتوانند گواهی بر این موضوع

مناسب ملزومات فعالیت حداکثری میكروارگانیسمهای مفید

باشند که نشاندهنده رابطه مثبت کلروفیل برگ و درصد

را فرآهم کرد و عالوه بر کاهش میزان مصرف کودهای

پروتئین و روغن دانه میباشد.

شیمیایی میتوان از تبعات منفی ناشی از زیادی مصرف

نتیجهگیری کلی

آنها نیز جلوگیری کرد .در انتها به نظر می رسد که اعمال

شكل های

مدیریت تلفیقی در دورههای زراعی چند ساله بعضاً نتایج

میتوان از مدیریت عناصر غذایی بهعنوان شاه کلیدی

بهتری را در پی خواهد داشت.

برای مهار علفهای هرز نام برد .رقابت علفهای هرز برای
نیتروژن یكی از تأثیرگذارترین فاکتورها در تولید

شكل  -رابطه بین میزان کلروفیل  aو درصد فسفر برگ ( ،)Aدرصد پروتئین دانه ( )Bو درصد روغن دانه ()C
Figure 1: Relationship between chlorophyll a content and leaf phosphorus percentage (A), seed protein
percentage (B) and seed oil percentage (C).
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.) اثر متقابل علفهای هرز و کود بیولوژیک بر رنگیزههای فتوسنتزی (میلیگرم در گرم بافت تازه) و محتوای فسفر برگ (درصد- جدول
Table 3- Interaction effect of weed and biological fertilizer on photosynthetic pigments (mg/gr fresh tissue) and leaf phosphorus content (%) .
کود بیولوژیک
Biological fertilizer

علف هرز
Weed

وجین

شاهد

رایزوبیوم

مایكوریزا

 مایكوریزا+ رایزوبیوم

Control

Rhizobium

Mycorrhiza

Rhizobium + Mycorrhiza

a کلروفیل

b کلروفیل

فسفر

a کلروفیل

b کلروفیل

فسفر

a کلروفیل

b کلروفیل

فسفر

a کلروفیل

b کلروفیل

فسفر

Chla

chlb

P

Chla

Chlb

P

Chla

Chlb

P

Chla

Chlb

P

12.6e

8.1de

0.20c

17.1bc

8.9bcd

0.31b

18.4ab

9.0bcd

0.47a

19.8a

11.1a

0.48a

11.8e

7.8e

0.19c

15.1d

8.7cde

0.32b

15.4d

9.9b

0.31b

15.8cd

9.6bc

0.30b

Weed free

عدم وجین
Weedy
check

.میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری باهم ندارند
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD test (P<0.05).
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...  قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر،تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم
.) کود بیولوژیک و کود شیمیایی (کیلوگرم در هكتار) بر محتوای پتاسیم برگ (درصد، اثر متقابل علفهای هرز-5 جدول
Table 5- Interaction effect of weed, biological fertilizer and chemical fertilizer (kg/ha) on leaf potassium content (%) .
کود بیولوژیک
Biological fertilizer
علف هرز

کود شیمیایی

شاهد

رایزوبیوم

مایكوریزا

 مایكوریزا+ رایزوبیوم

Weed

Chemical fertilizer

Control

Rhizobium

Mycorrhiza

Rhizobium + Mycorrhiza

0

1.22h

1.32fgh

1.35efgh

1.31gh

25

1.48defg

2.29a

2.28a

2.32a

50

1.56cde

2.27a

2.34a

2.3a

0

1.21h

1.72bcd

1.8bc

1.87b

25

1.16h

1.55def

1.92b

1.86b

50

1.28gh

1.86b

1.81b

1.83b

وجین
Weed free

عدم وجین
Weedy check

.میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری باهم ندارند
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD test (P<0.05).
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The Effect of Bradyrhizobium japonicum, Vesicular Arbascular
Mycorrhizae and Chemical Fertilizer on Quantitative and Qualitative
Characteristics of Soybean (Glycine max L. cultivar Katoul) in Condition of
Presence and Absence of Weeds
B. Parsa1*, H. Abbasdokht2, A. Gholami2 and A. Faraji3
Abstract
In order to evaluate the competition of weeds with Soybean (Glycine max L.) cultivar
Katoul along with the comparison of the effects of application of biological and chemical
fertilizers separately and simultaneously, a factorial experiment based on randomized
complete block design with three replications in a field in Ali Abad Katoul was carried out
during the 2015-2016. Treatments were included weed management at two levels (weedy
check and weed free), the use of bio-fertilizer at four levels (non-usage as control group, seed
inoculation by Bradyrhizobium japonicum bacteria, seed inoculation by Mycorrhizae fungi
(Glomus mosseae) and Co-inoculation of Mycorrhizae and Rhizobium), and the use of
nitrogen fertilizer (pure nitrogen from urea fertilizer) at three levels (non-usage as control
group, 25 and 50 kg/ha). The results showed that among photosynthetic pigments just
chlorophyll a were affected by weed treatment and chlorophyll b and carotenoids were not
affected, but all of them affected by biological and chemical treatments. Additionally
interaction of weeds and biological fertilizers influenced plant phosphorus content and the
highest content of phosphorus (0.48%) was related to weed control treatment and coinoculation of bacteria and fungi and the least amount (0.19%) was related to weed infested
and control group of biological fertilizer. Leaf potassium content was affected by triple
interaction of weeds, biological fertilizer and chemical fertilizer. The results of the analysis of
variance showed that oil and protein content was affected by weed and biological fertilizer
treatments and chemical fertilizer treatment only affects protein content of the seed.
Keywords: Protein, Photosynthetic pigments, Nutrition, Biological fertilizer
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