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چکيده
به منظور بررسي اثر تلقيح سویههاي مقاوم به شوري باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه
اكوتيپ یونجه آزمایشي به صورت اسپليت پالت در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربایجان شرقي در سال
 135۱تا  1353اجرا شد .فاكتور اصلي شامل سه سویه باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي بود كه بر اساس تست مقاومت به
شوري در شرایط آزمایشگاهي و همچنين ارزیابي گلخانهاي انتخاب گردیدند .فاكتور فرعي سه اكوتيپ یونجه شامل قره
یونجه ،همداني و ملکكندي بودند .سویههاي منتخب باكتري با بذر سه اكوتيپ یونجه تلقيح و در شرایط مزرعه در خاكي
با  ECبرابر  7/3دسيزیمنس بر متر كشت شدند و اثر آنها بر صفات تعداد ساقه در مترمربع ،ارتفاع گياه و عملکرد علوفه
تر و خشک بررسي گردید .نتایج نشان داد اثر متقابل اكوتيپ یونجه و سویه باكتري بر صفات تعداد ساقه در مترمربع،
عملکرد علوفه تر و خشک معنيدار است .بيشترین تعداد ساقه در مترمربع ( 377عدد) مربوط به اكوتيپ ملک كندي و در
شرایط بدون تلقيح با باكتري بود .تركيب تيماري اكوتيپ همداني تلقيح شده با سویه شماره  7و اكوتيپ ملکكندي تلقيح
شده با سویههاي شماره  1۱و  9به ترتيب با  9/۱9 ،9/92و  9/۱2تن در هکتار ،بيشترین علوفه خشک را توليد نمودند.
نتایج این تحقيق نشان ميدهد تلقيح اكوتيپ یونجه با سویه ریزوبيومي كه همزیستي خوبي با آن داشته باشد ،رشد بهتر
و افزایش توليد علوفه در شرایط شور را موجب گردیده و حفظ حاصلخيزي خاك و رسيدن به پایداري در كشاورزي را
به دنبال خواهد داشت.
واژه های کليدی :خاك شور ،عملکرد ،قرهیونجه ،ملکكندي ،همداني ،همزیستي ریزوبيومي
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Abstract
This experiment was conducted in a split plot design in order to evaluate the effect of three ecotypes of
alfalfa inoculated with Sinorhizobium meliloti strains resistant to salinity on yield and yield components in
the East Azarbaigan agricultural research and natural resources center during the years 2011-2014. Three
strains of Sinorhizobium meliloti were the main factor that selected based on the in-vitro salt tolerance testing
and greenhouse evaluation. Three ecotypes of alfalfa including Garayonje, Hamedani and Malekkandy were
subploted. Selected strains of rhizobium inoculated with three ecotypes of alfalfa'seed and cultivated in a soil
with EC= 7.3 dS.m-1 and their effects were investigated on the number of stem per square meter, plant height
and fresh and dry matter yield. The results showed that, interaction between rhizobia strains and alfalfa
ecotypes was meaningful on the number of stem per square meter, fresh and dry forage yield. The highest
number of stems per square meter (377) achieved with non inoculated Malekkandy ecotype. The highest dry
matter achieved by Hamadani ecotype that inoculated with the strain No. 7 and Malekkandy ecotype
inoculated with strains No. 10 and 5, that these strains produced forage 5.52, 5.05 and 5.02 tons per hectare,
respectively. The results show that rhizobium strains that have well symbiosis with alfalfa ecotype may have
better plant growth and increase feed production, maintaining soil fertility and achieve sustainability in
agriculture in areas with salinity strsses.
Keywords: Garayonje, Hamedani, Malekkandy, Rhizobium Symbiosis, Soil Salinity, Yield
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به ازاي هر گرم نيتروژن تثبيت شده در ریزوبيوم ،گياه

یونجه یک نيامدار چند ساله است كه با زمستانهاي

ميتواند معادل  1الي  2۱گرم كربن از طریق فتوسنتز

سرد و تابستانهاي گرم و خشک سازگار است و به

تثبيت كند و انرژي مازاد حاصل از این تثبيت ميتواند

صورت مرتعي و یا علوفهاي كشت ميشود (پنگ و

براي رشد و توسعه یونجه مفيد باشد (لوتنبرگ و

همکاران  .)2۱۱2سطح زیركشت یونجه در دنيا حدود

كاميلووا  .)2۱۱5عالوه بر اثرات اقتصادي ،تثبيت

 3۱ميليون هکتار است (مونز  )2۱۱2و در ميان

نيتروژن به طریق همزیستي ميتواند اثرات سوء زیست

كشورهاي توليد كننده یونجه ،ایران در رده هشتم

محيطي كاربرد كودهاي شيميایي نيتروژنه را كاهش

جهاني قرار دارد و متوسط سطح زیركشت آن در دهه

دهد (پریوست و برومفيلد  .)2۱۱3جمعيت ریزوبيومها

گذشته بيش از  6۱۱هزار هکتار بوده ،كه توليدي معادل

در خاك ،وابسته به حضور محصوالت لگوم در مزرعه

 4/3ميليون تن یونجه خشک را داشته است (یوگائو و

ميباشد (شراز و همکاران  .)2۱1۱گزارش شده در

كش  2۱۱5و بينام  .)2۱13این محصول با ارزشترین

غياب لگومها ،جمعيت ریزوبيومها در خاك كاهش

گياه از خانواده لگومها بوده و مصرف آن براي تغذیه

ميیابد .هر لگوم به گونه و سویه خاصي از ریزوبيومها

دام از سایر علوفههاي سبز كاشته شده متداولتر است.

جهت تشکيل گرههاي كارا و موثر نياز دارد .خيلي از

گياهان خانوادة لگومينوز به دليل نقش مهمي كه در

لگومها ممکن است بوسيله سویههاي مختلفي از

تبدیل نيتروژن اتمسفر به فرم تثبيت شده آن (آمونيوم

ریزوبيوم گرهدار شوند ،اما رشد گياه فقط وقتي افزایش

و نيتروژن آلي) دارند ،از نظر اكولوژیک و كشاورزي

ميیابد كه گرهها بوسيله سویههاي موثري از

بسيار مهم هستند (بروكول و همکاران  1559و

ریزوبيومها ایجاد شوند (عبدالغني و همکاران .)2۱13

لوتنبرگ و كاميلووا  .)2۱۱5تثبيت بيولوژیک نيتروژن

شوري خاك یک مشکل جدي بوده و بطور پيوسته و

فرایندي است كه در طي آن نيتروژن اتمسفري در

بخصوص در مناطق خشک و نيمه خشک در قسمتهاي

حضور آنزیم نيتروژناز به آمونيوم تبدیل ميشود

مختلف دنيا در حال افزایش است (اولين و همکاران

(لوتنبرگ و كاميلووا  .)2۱۱5این آنزیم یک كاتاليزور

 .)2۱۱5سرزمين پهناور ایران

منابع آبي و خاكي

زیستي است كه در یک سري از ميکروارگانيسمها نظير

فراواني را در خود جاي داده است كه بخش وسيعي از

ریزوبيوم و ازتوباكترها یافت ميشود .تثبيت نيتروژن

خاكها و حجم چشمگيري از منابع آب كشور به

به دو صورت آزاد و همزیستي توسط ميکروارگانيسم-

درجات مختلف مبتال به شوري هستند (پذیرا و همایي

هاي آزاد خاكزي و توسط ميکروارگانيسمهایي كه

 .)2۱۱3در ایران مساحت خا كهایي كه به نوعي تحت

همزیستي سيمبيوتيک با گياهان عالي دارند انجام مي-

تأثير شوري قرار دارند ،بالغ بر  32ميليون هکتار است

شود (وانگ .)2۱12

كه نزدیک به  3۱%از سطح كل كشور و  % 99از اراضي

گياه یونجه نيتروژن اتمسفري را از طریق یک

قابل كشت را شامل ميشود (بينام  .)2۱13گياه یونجه

ریزوبيوم اختصاصي به نام مليلوتي تثبيت ميكند ،این

تحمل كمتري نسبت به تنش شوري در مقایسه با

باكتري در گرههاي تشکيل شده بر روي ریشه به نام

ریزوبيوم همزیست خود دارد (زهران  .)1555آستانة

نودول زندگي كرده و انرژي خود را از طریق گياه

تحمل به شوري یونجه  2دسي زیمنس بر متر (معادل

ميزبان دریافت كرده و در مقابل گياه نيز نيتروژن توليد

 2۱ميليموالر كلرید سدیم) گزارش شده است (شانون

شده در گرهها را به مصرف سوخت و براي توليد شاخ

 ،)1524ولي باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي شوري 3۱

و برگ مورد استفاده قرار ميدهد (وانگ  .)2۱12كال″

تا  7۱دسي زیمنس بر متر (معادل  3۱۱تا  7۱۱ميلي
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موالر كلرید سدیم) را تحمل مي كند (امبالوماتيس و

عملکرد دانه) ،شاخص سطح برگ وگرهزایي شد

همکاران .)1554

(كریشناردي و اهالوات  .)2۱۱2عبدالحسني و همکاران

توانایي سویههاي ریزوبيوم براي ایجاد گره و

( )2۱1۱نشان دادند كه مقاومت به شوري و خشکي در

تثبيت نيتروژن در شرایط شور و خشک بسيار متفاوت

بين ایزولههاي باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي متفاوت

گزارش شده است (زهران  .)1552فضائلي و بشارتي

بود .آنها همبستگي معنيدارمثبتي بين مقاومت به

( )2۱12گزارش نمودند در شرایط گلخانه و با افزایش

شوري و تحمل سویههاي ریزوبيومي به شرایط قليایي

شوري خاك تا  12دسيزیمنس بر متر ،گياهان یونجه

مشاهده نمودند .مير انصاري و اسميت ( )2۱۱5مشاهده

تلقيح شده با باكتري از رشد بهتر و درصد نيتروژن و

كردند افزایش شوري خاك از  3/6تا  6/1ميلي موس بر

پروتئين كل بيشتري نسبت به گياهان شاهد بدون تلقيح

سانتيمتر اثر منفي در مراحل اوليه برقراري همزیستي

برخوردار بودند و پيشنهاد نمودند براي كسب نتيجه

در گياه داشته است .بيشتر این بازدارندگيها با مواردي

بهتر از تلقيح ميبایست سویه مناسب انتخاب شود.

همچون مورفولوژي و فيزیولوژي تاركشنده شامل

تجرا و همکاران ( )2۱۱6اظهار داشتند افزایش شوري تا

رشد طولي ،قطر ،ساختمان و پيچش آن در ارتباط مي-

 1۱۱ميلي موالر كلرید سدیم ،محتواي لگ هموگلوبين

باشند ،همچنين تنش شوري انتقال مواد فتوسنتزي به

در گره نخود را كاهش مي دهد و سبز شدن گره را

ریشهها را محدود كرده و بنابراین گرهزایي و رشد گياه

تسریع مي كند كه به عنوان شاخصي از پيري گره

و صفات مربوط به رشد كاهش ميیابد (ميرانصاري و

محسوب مي گردد .زهران ( )1555اظهار داشت كه گره-

اسميت .)2۱۱7

ها بيشترین تأثير را از شوري مي پذیرند ،به طوري كه

سویههاي مختلف باكتري در شرایط مختلف

در اثر شوري ،تعداد و فعاليت آنها كاهش ميیابد .تغيير

محيطي و اقليمي توانایي متفاوتي در برقراري همزیستي

شکل در ساختار گره و كوچک شدن آن در اثر تنش

و تثبيت نيتروژن دارند (شمس الدین  2۱۱9و جبرا و

شوري ميتواند از دالیل كاهش سرعت تثبيت نيتروژن

همکاران  ،)2۱۱۱در نتيجه ميزان تاثير شوري بر

در لگومهاي تحت تنش شوري باشد .به طور كلي رشد

همزیستي ميتواند تحت تاثير سویه باكتري و رقم

گياه ،جذب عناصر غذایي ،سوخت و ساز و توليد

یونجه قرار بگيرد .سادهترین راه براي افزایش تثبيت

پروتئين به ميزان زیادي تحت تأثير شوري قرار مي-

نيتروژن در شرایطي كه خاك داراي جمعيت ریزوبيوم

گيرد (كردوویال و همکاران  .)2۱۱3در یک آزمایش 2

بومي است ،انتخاب گونههایي از بقوالت است كه بطور

ساله در مصر روي باقال ،كاربرد توام باكتري حل كننده

موثري با جمعيت بومي گرهدار شوند (هوویسون و

فسفات باسيلوس مگاتریوم و فسفات معدني به طور

مکاین  .)2۱۱1بنابراین با توجه به اینکه رقابت براي

معنيداري باعث افزایش ارتفاع گياه ،تعداد شاخه هاي

ایجاد گره یکي از مهمترین عوامل تعيين كننده در تركيب

جانبي ،تعداد غالف در بوته ،وزن صد دانه ،درصد

سویهاي جوامع ریزوبيومي است (پرو اورو و وروبه او

پروتئين ،عملکرد بذر و عملکرد فيزیولوژیک گردیدند

 ،)1552انتخاب سویههاي موثر كه در شرایط منطقه

(الغياضوي و همکاران  .)2۱۱5در یک مطالعه مزرعهاي

مورد نظر از رقابت باالیي برخوردار باشند ،بهترین راه

در هندوستان پاسخ ارقام عدس به كودهاي زیستي

براي معرفي مایه تلقيحهاي موفق در حضور جمعيت-

ارزیابي و چنين نتيجهگيري شد كه كاربرد كودهاي

هاي بومي ریزوبيوم است .بنابراین ضروري است با

زیستي باعث افزایش قابل مالحظه در عملکرد و اجزاي

توجه به شرایط خاص هر منطقه و همچنين ارقام گياهي

عملکرد (تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف،

مورد كشت در آن ،سویه و سویههاي مناسب معرفي
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گردند .این آزمایش با هدف بررسي تاثير تلقيح

مورد نظر براي تلقيح با اكوتيپهاي یونجه انجام گردید.

سویههاي مقاوم به شوري باكتري سينوریزوبيوم

سه اكوتيپ یونجه شامل قره یونجه ،همداني و

مليلوتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه اكوتيپ یونجه

ملکكندي در این آزمایش استفاده شد .این اكوتيپها

مورد كاشت در منطقه و تعيين مناسب ترین سویه یا

مختص مناطق سرد بوده و از بخش تحقيقات نهال و

سویههاي باكتري در شرایط شوري خاك در دشت

بذر مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي

تبریز اجرا گردید.

آذربایجانشرقي تهيه گردید .طرح بصورت فاكتوریل با
دو فاكتور سویه باكتري ( 1۱سطح) و اكوتيپ یونجه
(سه سطح) و با طرح پایه بلوكهاي كامل تصادفي و در

مواد و روشها
براي انجام این آزمایش از سویههاي باكتري

سه تکرار انجام شد .بذور یونجه در گلدانهاي دو

سينوریزوبيوم مليلوتي كه در آزمایشات قبلي برتري

كيلوگرمي (یک كيلوگرم از خاك محل آزمایش  +یک

خود را در گره بندي در ریشه یونجه نشان داده بودند

كيلوگرم ماسه شسته شده) كشت گردیدند .از سویههاي

و در بانک ریزجانداران مفيد خاكزي موسسه تحقيقات

باكتري مایه تلقيح تهيه و به هر گلدان در هنگام كاشت

خاك و آب نگهداري ميشوند ،استفاده به عمل آمد

پنج ميليليتر از مایه تلقيح سویههاي باكتري (با جمعيت

(خاوازي و همکاران  .)2۱۱9ابتدا تست مقاومت به

 )1۱2 CFU/mlاضافه گردید .در طول آزمایش گلخانهاي،

شوري آنها در محيط آزمایشگاهي انجام و ميزان رشد

گلدانها با آب شور با  ECحدود پنج دسيزیمنس بر متر

آنها بررسي گردید .براي تعيين مقاومت به شوري

آبياري گردیده و پس از حدود دو ماه و در هنگام

سویهها ،از محيط  1YMAحاوي مقادیر مختلف كلرید

گلدهي گياهان برداشت شده و درجه گرهبندي باكتريها

سدیم استفاده به عمل آمد .محيط  YMAحاوي مقادیر

در ریشه (جدول  )1تعيين گردید .با توجه به اینکه در

مختلف كلرور سدیم ( 3۱۱ ،2۱۱ ،1۱۱ ،۱و  4۱۱ميلي

هر گلدان  1۱بوته یونجه وجود داشت ،درجه گرهبندي

موالر كلرید سدیم) تهيه و محلول پس از استریل كردن

براي تکتک بوتهها تعيين و سپس ميانگين درجه گره-

توسط اتوكالو ،در پليتها توزیع شد .باكتريهاي مورد

بندي براي هر واحد آزمایشي (گلدان) تعيين گردید .بر

نظر بر روي محيط كشتهاي حاوي مقادیر مختلف

اساس نتایج بدست آمده از بررسيهاي آزمایشگاهي و

كلرید سدیم در  3تکرار به صورت لکه گذاري كشت

گلخانهاي ،سه سویه باكتري شمارههاي  7 ،9و 1۱

شده و در دماي مناسب ( 22-3۱درجه سانتيگراد)

جهت كشت مزرعهاي انتخاب و از آنها مایه تلقيح تهيه

انکوباسيون شدند .پس از گذشت  9روز قطر كلنيهاي

گردید.

رشد كرده در پليتها اندازهگيري و با قطر كلنيهاي

آزمایش مزرعهاي به صورت اسپليت پالت (سویه

شاهد (محيط بدون كلرید سدیم) مقایسه شدند و به

باكتري فاكتور اصلي و اكوتيپ یونجه فاكتور فرعي) با

صورت با رشد خوب (رشد باكتریها برابر با تيمار

سه تکرار و با طرح پایه بلوكهاي كامل تصادفي در

شاهد) ،رشد متوسط (رشد باكتریها حدود نصف رشد

ایستگاه خسروشاه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع

شاهد) و رشد كم (رشد باكتریها كمتر از نصف رشد

طبيعي استان آذربایجانشرقي اجرا شد .ارتفاع منطقه از

شاهد) گروهبندي شدند (آپونو و همکاران .)2۱۱7

سطح دریا  1345متر ،طول جغرافيایي آن  46°و 49′

پس از انجام آزمایش مقاومت به شوري در شرایط

طول شرقي و عرض جغرافيایي  32°و  19′عرض

آزمایشگاه ،آزمون گلخانهاي جهت انتخاب سویههاي

شمالي است .حداكثر و حداقل مطلق دما به ترتيب 32/9

1

و  -7/7درجهي سلسيوس و متوسط بارندگي منطقه

Yeast Manitol Agar
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 3۱۱ميلي متر ميباشد .فاكتور اصلي سه سویه باكتري

سه ليتر مایه تلقيح براي هر هکتار) تلقيح شد و به روش

سينوریزوبيوم مليلوتي بودند كه بر اساس تست

خطي در داخل كرتها كشت گردیدند .در سال دوم

مقاومت به شوري در شرایط آزمایشگاه و ارزیابي

اجراي طرح ،بر اساس  1۱ليتر در هکتار از هر كدام از

گلخانهاي از بين  1۱سویه (سویههاي شماره  7 ،9و

سویههاي باكتري (با جمعيت  1۱2باكتري در هر ميلي-

 )1۱انتخاب شدند .فاكتور فرعي نيز سه اكوتيپ یونجه

ليتر از مایه تلقيح) به هنگام بهار و در آب آبياري به هر

شامل قره یونجه ،همداني و ملکكندي بود.

كدام از تيمارهاي مربوطه داده شد .سال اول كشت به

براي كشت بذور در مزرعه ابتدا از خاك محل

عنوان سال استقرار یونجه در نظر گرفته شد و در سال

آزمایش نمونه مركب تهيه و خصوصيات فيزیکي و

دوم و سوم (سالهاي  1352و  )1353صفات مورد نظر

شيميایي آن تعيين گردید (جدول  .)2سپس زمين مورد

در سه چين (نيمه دوم خرداد ،نيمه دوم شهریور و نيمه

نظر در پایيز شخم و دیسک زده شد و كرتبندي الزم

اول آذر) اندازهگيري شدند .صفات مورد نظر شامل

با توجه به قالب طرح انجام گردید .با توجه به آزمون

ارتفاع بوته بر حسب سانتيمتر ،تعداد ساقه در مترمربع

خاك ،توصيه كودي الزم (ملکوتي و غيبي )1557

و عملکرد علوفه تر و خشک بر حسب تن در هکتار

صورت گرفته و براي تمام كرتها كود فسفاته و پتاسه

محاسبه گردید .انجام آزمون  Fمنابع تغيير در تجزیه

مورد نياز داده شد .در هنگام كشت 2۱كيلوگرم در

واریانس ،با لحاظ اميد ریاضي آنها صورت پذیرفت .قبل

هکتار اوره به عنوان استارتر مصرف گردید .كاشت در

از انجام این تجزیهها ،فرضهاي یکنواختي واریانسها،

تاریخ  2۱فروردین  1351انجام وميزان بذر بر اساس

نرمال بودن خطاها و اثر افزایشي بلوك با تيمار ،مورد

 29كيلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد .به هنگام

بررسي و تائيد قرار گرفت .براي تجزیه و تحليلهاي

كاشت ،بذور با باكتریهاي مورد نظر بصورت بذر مال

آماري از نرم افزارهاي  SPSSو  Excelاستفاده شد و

یعني آغشته كردن بذر یونجه با مایه تلقيح باكتري (با

مقایسات ميانگين با آزمون  LSDانجام شد.

جمعيت  1۱2 CFU/mlباكتري در هر ميليليتر و به ميزان
جدول  -1درجهبندی گرههای ریزوبيومی در ریشه لگومها (وینسنت )1771
توزیع و تعداد گرههاي موثر

درجه گره بندي

جاهاي دیگر ریشه

تاج ریشه

۱

۱

۱

4 -1

۱

۱/9

5 -9

۱

1

› 1۱

۱

1 – ۱/9

۱

كم

2

كم

كم

2/9 -2

۱

زیاد

3

زیاد

زیاد

4

زیاد

زیاد

9
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جدول - 2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاك محل آزمایش
هدایت
الکتریکي
(دسيزیمنس
بر متر)
خاك محل آزمایش

7/34

اسيدیته
گل
اشباع
7/5

درصد
مواد
خنثي
شونده
3/2

مقدار قابل جذب (ميليگرم در كيلوگرم)

كربن
آلي
(درصد)
۱/39

كالس بافت
فسفر

3/54

پتاسيم

239

مس

۱/5

منگنز

3/9

آهن

1/7

روي

۱/6

خاك
لومي رسي
شني

نتایج و بحث

نيز در سویههاي شماره  7 ،3 ،1و  1۱به ترتيب برابر

انتخاب سویه های مناسب باکتری از آزمایش

 79/1 ،76/4 ،23/3و  73/5عدد و بيشتر از بقيه سویهها

گلخانهای

بود (جدول.)4

ميزان رشد باكتريها در محيط كشت با شوريهاي

نتایج بهدست آمده با نتایج سایر محققان به شرح

مختلف نشان دهنده اوليه توانایي باكتري براي تحمل

ذیل نيز مطابقت نشان داد .عليخاني و صالح راستين

شرایط مذكور ميباشد .بدین خاطر در مرحله اول این

( )2۱۱2نشان دادند كه تفاوت زیادي بين سویههاي

آزمایش تست مقاومت به شوري بر روي سویه مختلف

مختلف باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي در مقاومت به

باكتري كه قبال تهيه شده بودند انجام پذیرفت (خاوازي

شوري وجود دارد و ميتوان آنها را از حساس تا

و همکاران  .)2۱۱9نتایج این تست آزمایشگاهي نشان

مقاوم كالس بندي نمود .آنها همچنين نشان دادند كه

داد ،با افزایش شوري محيط كشت ميزان رشد باكتریها

تلقيح یونجه با سویه باكتري مقاوم به شوري ميتواند

كاهش ميیابد (جدول  .)3از آنجائيکه نتایج این تست به

منجر به موثر بودن همزیستي ریزوبيومي و افزایش

تنهایي جهت انتخاب سویههاي مناسب باكتري همزیست

عملکرد گياه در شرایط گلخانه گردد .قاسم و همکاران

یونجه براي بررسيهاي مزرعهاي كفایت نمينماید ،لذا

( )2۱12نشان دادند كه گياهان یونجه تلقيح شده با

آزمایش گلخانهاي نيز جهت ارزیابي ميزان برقراري

سينوریزوبيوم مليلوتي تحت شرایط شوري خاك در

همزیستي سویههاي باكتري با اكوتيپهاي مورد نظر

گلخانه ،تعداد گره در ریشه و وزن خشک اندام هوایي و

انجام پذیرفت .با توجه به اینکه هدف از آزمایش گلخانه-

ریشه بيشتري نسبت به گياه تلقيح نشده داشتند .اگرچه

اي انتخاب سویههاي مناسب جهت كاشت در مزرعه و

شوري باعث كاهش معنيدار در فعاليت آنزیم نيتروژناز

توصيه به منطقه آزمایش بود ،لذا در كشت گلخانهاي از

دردو رقم یونجه یزدي و همداني شده بود ولي در

خاك محل اجراي طرح نيز استفاده به عمل آمد .نتایج

شرایط شوري فعاليت آنزیم نيتروژناز در رقم یزدي

حاصل از آزمایش گلخانهاي (جدول تجزیه واریانس

بيشتر از همداني بود ،به عبارت دیگر همزیستي

آورده نشده است) نشان داد اختالف معنيداري بين

ریزوبيومي در رقم همداني بيشتر تحت تاثير شوري

سویههاي باكتري در درجه گرهبندي باكتري و تعداد

قرار گرفته بود (قاسم و همکاران .)2۱12

گره در ریشه در سطح پنج درصد وجود دارد و

ممکن است پایين بودن درجه كالس گرهبندي در

همچنين تعداد گره نيز داراي اختالف معنيداري در

آزمایش گلخانهاي بخشي مربوط به شور بودن خاك و

سطح یک درصد در بين اكوتيپها ميباشد .نتایج نشان

آب در آزمایش باشد و از طرفي دوره رشد كوتاه (دو

داد ميانگين درجه گرهبندي باكتري در ریشه در سویه-

ماهه) و شرایط نوري گلخانه و ميزان فتوسنتز گياه نيز

هاي شماره  1۱ ،7 ،9و  3به ترتيب برابر 2/2 ،2/3 ،2/7

در این امر تاثير گذار است .ميرانصاري و اسميت

و  2/1و بيشتر از بقيه سویهها بود .همچنين تعداد گره

( )2۱۱5اظهار كردند كه شوري ميتواند اثر منفي در
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جدول - 3ميزان رشد باکتری سينوریزوبيوم مليلوتی در محيط کشت حاوی غلظتهای مختلف کلرور سدیم
سطح شوري (ميلي موالر كلرید سدیم)
شماره باكتري

۱

1۱۱

2۱۱

3۱۱

4۱۱

1

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

2

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

3

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

4

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

9

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

6

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

7

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

2

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

رشد متوسط

5

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

1۱

رشد خوب

رشد خوب

رشد خوب

رشد متوسط

رشد متوسط

مراحل اوليه برقراري همزیستي در گياه داشته باشد و

كاهش موسيالژ (ترشحات ریشه) در اطراف ریشه و

همچنين تنش شوري انتقال مواد فتوسنتزي به ریشهها

سرانجام به علت كاهش در ميزان فتوسنتز گياهان مي-

را محدود كرده ،بنابراین گرهزایي و رشد گياه كاهش

باشد (زهران  1555و ميرانصاري و اسميت .)2۱۱7

ميیابد .آنتراپر و دوبریس ( )2۱۱3نشان دادند كه تنش

قاسم و همکاران ( )2۱1۱نشان دادند كارآیي همزیستي

شوري باعث توقف رشد گياه ،كاهش فتوسنتز و كاهش

همبستگي زیادي با وزن خشک شاخساره ،تعداد و وزن

گرهزایي مي شود .همچنين نتایج ارزیابيهاي گلخانهاي

خشک گره در یونجه داشت و این امر نشان دهندة

نشان داد تعداد گره باكتري در ریشهها نيز اختالف

اهميت صفات تعداد گره و وزن خشک شاخساره در

معنيداري در بين اكوتيپها دارد و اكوتيپ قرهیونجه

ارزیابي تلقيح موفق و تثبيت نيتروژن در گياه یونجه

بيشترین تعداد گره را نسبت به دو اكوتيپ دیگر ملک-

است .آنها اظهار كردند ارزیابي گلخانهاي براي سنجش

كندي و همداني داشت .از نظر كالس گرهبندي باكتري

بهبود عملکرد یونجه به وسيلة تلقيح با سویههاي مقاوم

در ریشه در بين اكوتيپها اختالف معنيدار مشاهده

تحت شرایط شوري كارساز است ولي تکرار چنين

نشد ولي درجه آن در اكوتيپ قرهیونجه باالتر از دو

آزمایشهایي تحت شرایط مزرعهاي نيز الزم است.

اكوتيپ دیگر بود .پریوست و آنتون ( )2۱۱6اظهار

بنابراین بر اساس نتایج بهدست آمده سه سویه شماره

كردند كه درجه كالس گرهبندي باكتري در ریشه معيار

 7 ،1۱و  9كه باالترین كالس گرهبندي باكتري در ریشه

مهمتري براي انتخاب سویه ،نسبت به تعداد آن ميباشد

را داشته و همچنين از لحاظ تعداد گره در گلدان و وزن

اگرچه تعداد گره نيز فاكتور مهمي ميباشد .محققان

خشک ریشه نيز مقادیر باالتري را نسبت به بقيه سویه-

گزارش نمودهاند گياهان ميزبان نسبت به باكتریهاي

ها داشتند ،انتخاب و براي آزمایش مزرعهاي مورد

همزیست حساسيت بيشتري نسبت به شوري دارند و

استفاده قرار گرفتند.

عدم موفقيت در همزیستي عمدتا به دليل اثرات بد
شوري روي گياهان همچون كاهش در درصد سبز
شدن ،كاهش تعداد ریشههاي مویين و آلودگي آنها،

65

بررسی عملکرد و خصوصایت رشدی اکوتیپهای یونجه در شرایط شوری خاک با ........
جدول - 4ميانگين صفات اندازهگيری شده در آزمایش گلخانهای تعيين سویه مناسب باکتری سينوریزوبيوم مليلوتی
جهت کشت مزرعهای
كالس گرهبندي
باكتري در ریشه

تيمار

سویههاي باكتري

سينوریزوبيوم مليلوتي

گلدان (گرم)

1

1/5

23/3

2/1

2
3
4

1/3
2/1
1/7

61/5
76/4
92/6

1/7
1/2
1/6

9
6
7

2/7
1/2
2/3

97/7
62/1
79/1

1/6
1/9
1/2

2
5
1۱

2/۱
1/9
2/2

66/6
91/6
73/5

1/2
1/9
1/5

(1/۱7 )p<۱/۱9

(22/46 )p<۱/۱9

-

قره یونجه

2/۱

29/5

1/5

همداني
ملک كندي

1/5
1/7
-

92/6
99/7
(16/37 )p<۱/۱1

1/6
1/7
-

LSD
اكوتيپ یونجه

تعداد گره در گلدان

وزن خشک ریشه در

LSD

تعداد ساقه در مترمربع و ارتفاع گياه

سویه شماره  373( 1۱عدد بوته) ،اكوتيپ همداني با

نتایج تجزیه مركب (جدول )9نشان داد كه اثر سال

سویه شماره  379( 7عدد بوته) ،اكوتيپ ملکكندي بدون

بر تعداد ساقه در مترمربع و ارتفاع گياه یونجه در سطح

تلقيح با باكتري (در حقيقت سویههاي بومي خود خاك)

احتمال یک درصد معنيداري است .تعداد ساقه در

و سویههاي شماره  1۱و  ( 9به ترتيب  399 ،377و

مترمربع در سال دوم ( 366عدد) بيشتر از سال سوم

 392عدد بوته) تعداد ساقه بيشتري از سایر تركيبات

( 3۱1عدد) بود .همچنين ميانگين ارتفاع بوته در سال

تيماري داشتند .از آنجائيكه تعداد ساقه در مترمربع یک

دوم  64/5سانتيمتر بطور معنيداري بيشتر از ارتفاع

صفت كمي مرتبط با عملکرد گياه ميباشد ،لذا بهنظر

بوته درسال سوم  97/34سانتيمتر بود.

ميرسد سویههاي مختلف باكتري تحت تاثير

این نتيجه نشان دهنده این است كه رشد یونجه

خصوصيات اكوتيپ و همچنين خصوصيات خاك محل

چندساله در سالهاي ابتدایي بيشتر بوده و جهت بهره-

(شور بودن خاك) تاثيرات متفاوتي در افزایش تعداد

برداي مطلوب از چينهاي آن در سالهاي بعد بایستي

ساقه در مترمربع یونجه دارند .در همين رابطه ویسمن

نسبت به تغذیه گياه توجه خاصي مبذول داشت .اثر

و مياموتو ( )1527نيز اظهار داشتند

كه درجه

باكتري بر تعداد ساقه غير معنيدار بود ولي اثر متقابل

حساسيت بين ارقام یونجه نسبت به شوري یکسان

باكتري در اكوتيپ یونجه تاثير معنيداري در سطح یک

نيست و این بخصوص در مراحل جوانهزني و سبز

درصد بر تعداد ساقه در مترمربع داشت كه ميتواند

شدن آنها تاثير گذار است .لذا درجه مقاومت به شوري

حاكي از تاثيرات متفاوت سویههاي باكتري با

گياه ميزبان فاكتور تعيين كنندهاي در قابليت آنها براي

اكوتيپهاي یونجه باشد .اكوتيپ قرهیونجه تلقيح شده با

زندگي همزیستي با ریزوبيومها تحت شرایط شوري
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ميباشد .همچنين اسميث و هامل ( )2۱۱9اعتقاد دارند

خشک به ترتيدب در سدطح احتمدال پدنج و یدک درصدد

كه عملکرد یونجه بستگي به سه فاكتور تعداد گياه در

معنيدار شد .اثر متقابل اكوتيپ در سال معنديدار نشدد

واحد سطح ،تعداد ساقه در گياه و عملکرد ساقههاي

كدده م ديتوانددد نشددان دهنددده پای دداري توليدد علوفدده در

جداگانه دارد .ولنس و همکاران ( )1527و پيتر و

اكوتيپها باشدد .اثدر متقابدل اكوتيدپ و سدویه بداكتري

همکاران ( )1522نيز گزارش نمودند كه عملکرد علوفه

سينوریزوبيوم مليلوتي بر عملکرد علوفه تر و خشک در

یونجه تابع سه عامل تعداد بوته در واحد سطح ،تعداد

سطح یک درصد معنديدار بدود .بدا توجده بده معنديدار

ساقه در بوته و عملکرد تک ساقه ميباشد .بنابراین

شدن اثرمتقابل اكوتيدپ و بداكتري ،لدذا اثدرات جداگانده

ميتوان نتيجه گرفت سویه هاي باكتري سينوریزوبيوم

بررسي نشده و مقایسات ميانگين اثدرات متقابدل ارائده

مليلوتي با تاثير بر صفات رشدي گياه از جمله تعداد

شد.

ساقه در واحد سطح ميتوانند بر توليد علوفه یونجه

ميانگين عملکرد علوفه تر اكوتيپ ملکكندي در تيمدار

بخصوص در و.ضعيت شوري خاك محل تاثير گذار

شدداهد بدددون تلقدديح ( 14/25تددن در هکتددار) بيشددتر از

باشند.

عملکددرد علوفدده تددر اكوتي دپ قددرهیونجدده ( 12/22تددن در
هکتار) و همدداني ( 1۱/24تدن در هکتدار) بدود (شدکل-1
الف) و این نشان ميدهد كه دو اكوتيپ ملکكندي و قدره

عملکرد علوفه تر و خشک
براساس نتایج تجزیه مركب (جددول )9مالحظده شدد

یونجه كه بومي منطقه آذربایجان مديباشدند ،عملکدرد و

كه اثر سال بر عملکرد علوفه تر و خشدک توليددي تداثير

سازگاري بيشتري با باكتریهاي بومي منطقه نسدبت بده

معنيداري در سدطح یدک درصدد دارد و ميدانگين سدال

اكوتي دپ همددداني دارن دد .مني دريفددر و مفيدددیان ()2۱۱2

دوم بطور معنيداري بيشتر از سال سدوم بدود (جددول

گزارش نمودند اكوتيپهاي گلهباني و ملک كندي به

 .)6اثر اكوتيدپ یونجده بدر عملکدرد علوفده تدر و علوفده
جدول - 6ميانگين صفات اندازهگيری شده در مجموع دو سال و سه چين
تيمار
شاهد بدون

ميانگين ارتفاع

تعداد ساقه در

عملکرد علوفه تر

عملکرد علوفه خشک

گياه (سانتيمتر)

مترمربع

(تن در هکتار)

(تن در هکتار)

92/۱1

326/33

12/67

4/3۱

331/52

12/29

4/29

14/16

4/74
4/63

باكتري

تلقيح

سينوریزوبيوم

سویه 1۱

61/97

مليلوتي

سویه 7

64/۱6

333/72

سویه 9

6۱/23

343/39

13/41

قره یونجه

6۱/11

326/77

12/49

4/23

همداني

6۱/92

323/21

12/66

4/33

ملک كندي

62/67

391/91

14/26

4/22

دوم

64/5۱

366/42

16/26

9/97

سوم

97/34

3۱1/12

5/52

3/35

اكوتيپ یونجه

سال

با توجه به معني دار شدن اثرات متقابل باكتري و اكوتيپ یونجه در برخي فاكتورهاي اندازهگيري شده لذا اثرات اصلي
آنها بررسي نگردیده و اثرات متقابل بررسي شدند.
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ترتيدب بددا  22/4و  27/3تددن در هکتددار در سددال داراي

یونجه را در مقایسه با تيمار شاهد (بدون تلقيح با

بيشترین عملکرد علوفه تر و اكوتيپ كورزه (همداني) بدا

باكتري) و تيمار تلقيح با باكتري حساس به شوري ،به

 19/6تن در هکتار ،كمترین عملکرد علوفه تدر را در بدين

طور معنيداري افزایش داد .ابوالحسني و همکاران

اكوتيپ ها داشتند ،همچنين بيشترین و كمتدرین عملکدرد

( )2۱۱5مشاهده نمودند كه همبستگي باالیي بين سویه-

علوفه خشدک بده ترتيدب بدا  7/2و  4/2تدن در سدال در

هاي مقاوم به شوري و مقاوم به خشکي باكتري

هکتار متعلق به اكوتيپ هاي ملک كنددي و كدورزه بدود.

سينوریزوبيوم مليلوتي وجود داشته و سویههاي مقاوم

عموآقدایي و نيدکانددیش ( )2۱19نيدز نشدان دادندد كده

سازگاري مناسبي با شرایط قليایي دارند .تنظيم اسمزي

یونجه رقم همداني نسبت به یزدي به شوري حساس تر

با تجمع متابوليتهاي سازگار یکي از مکانيسمهاي

مدديباشددد .از طرفددي بحرانددي و ایددزدي فددر ( )1552در
بررسي هشت رقم یونجه حدداكثر عملکدرد علوفده را بده
ترتيب در ارقدام بمدي ،همدداني و زمدرد شديراز بدسدت
آورده و پایددداري بهتددري را در عملکددرد بمددي گددزارش
نمودند .معمارزاده ( )1522طي یک بررسي چهدار سداله
در تبریز روي ده رقم ایراني و خارجي یونجده ،بده ایدن
نتيجه رسيد كه اكوتيپ عموزین الددین رقدم قدره یونجده
داراي بيشترین عملکرد علوفه ي تر و خشدک نسدبت بده
بقيهي ارقام بود .این نتایج نشانگر این موضوع است كه
متوسط عملکرد علوفه تر و خشدک اكوتيدپ هداي مدورد
بررسي در كل مناطق و سال هاي مورد آزمایش تفاوت
معني دار با هم دارند .از این جهت باید براي هدر منطقده
اكوتيدپ مناسدب آن منطقده مشدخص شدود (مفيددیان و
همکاران .)2۱12
بررسي اثرات متقابل (جدول  )6نشان داد كه سویه-
هاي باكتري و اكوتيپهاي یونجه داراي تاثيرات
متفاوتي با همدیگر در توليد علوفه ميباشند .عملکرد
علوفهتر در اكوتيپ همداني و تلقيح شده با سویه  7با
مقدار  16/32تن در هکتار بيشترین مقدار را در مقایسه
با سایر اكوتيپها و سویهها داشت .فضائلي و بشارتي
( )2۱12در یک آزمایش گلخانهاي نشان دادند تلقيح
باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي مقاوم به شوري موجب
افزایش معنيدار وزن خشک ریشه ،اندام هوایي ،تعداد
گرههاي فعال و غلظت نيتروژن در گياه شد .همچنين در

شرایط شور ،سویه باكتري سينوریزوبيوم مليلوتي
مقاوم به شوري ،اكثر شاخصهاي رشد و عملکرد

كارآمد سازگاري نسبت به تنش خشکي است كه موجب
حفظ آماس سلول در شرایط كمآبي ميشود .ایشان
نشان دادند كه تلقيح گياه یونجه با باكتري
سينوریزوبيوم مقاوم به خشکي نسبت به جدایههاي
حساس بطور معنيداري غلظت پرولين برگ و ميزان
قندهاي احياء كننده ریشه افزایش پيدا كرد و این امر در
شرایط خشکي احتماال به تنظيم اسمزي كمک ميكند
(ابوالحسني و همکاران .)2۱۱5
نتایج این آزمایش نشان داد اكوتيپ همداني به
سویه شماره  7باكتري واكنش پذیري بيشتري نشان
داده (شکل -1پ) و در اثر تلقيح عملکرد علوفهتر آن از
سایر تيمارها بيشتر شده است .در حاليکه در اكوتيپ
ملکكندي و قرهیونجه اختالف معنيداري بين شاهد و
سویههاي باكتري مشاهده نگردید .لذا ميتوان نتيجه
گرفت كه انتخاب سویه مناسب باكتري از ضروریات
بوده و منجر به افزایش عملکرد علوفه ميگردد و در
مناطقي كه شرایط خاصي بخصوص از بابت شوري
خاك وجود دارد ،انتخاب سویههاي مناسب باكتري
همزیست یونجه و اكوتيپهاي مناسب آن براي بهبود
عملکرد یونجه الزم ميباشد .همچنين اكوتيپي كه بومي
منطقه نبوده و عملکرد پایينتري نسبت به اكوتيپهاي
رایج دارد (شکل -1الف) در صورتي كه با سویه مناسب
باكتري همزیست تلقيح شود ،ميتواند توليد علوفه را
افزایش دهد (شکل  -1ب،پ،ت) .به نظر ميرسد یکي از
دالیلي كه اكوتيپهاي بومي واكنشي به تلقيح نشان
ندادهاند سازگاري بيشتر آنها با باكتریهاي بومي منطقه
باشد .در مناطقي كه داراي جمعيت بومي ریزوبيوم در
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خاك هستند دالیل موفق نبودن تالشها براي افزایش

هاي بومي از گرههاي پير و در حال متالشي شدن باشد

تثبيت نيتروژن از طریق تلقيح به خوبي شناخته شده

(باتوملي و دوقري  ،1525تایز و همکاران  1559و

است (بروكول و همکاران 1559و كالدین و همکاران

اوكازاكي و همکاران .)2۱۱4

 .)2۱۱5در سال اول كشت محصول ،به دليل تراكم

درخصوص علوفه خشک توليدي نيز نتایج مشدابه

نسبتا ″كم جمعيت بومي و تعداد بيشتر سویههاي تلقيح

مشاهده گردید .اكوتيپ همداني در تلقيح با سویه شماره

شده بر روي بذرها و در نقطه خروج ریشه چه ،بخش

 7با مقدار  9/92تن در هکتار بيشترین عملکدرد را توليدد

عمدهاي از گرهها توسط سویههاي تلقيح شده اشغال

نمود .بر اساس نتایج بدست آمده و گزارشدات محققدين

ميشود ولي در سالهاي بعدي یک روند كاهش در

مختلددف (عموآقددایي و نيددک اندددیش  ،2۱19فضددائلي و

درصد اشغال گرهها توسط سویه تلقيح شده مالحظه

بشارتي  2۱12و عليخاني و صالح راسدتين ،)2۱۱2مدي-

ميگردد (جانسنون رنسبورگ و استري جدوم .)1529

توان نتيجه گرفت استفاده از مایه تلقيحهاي ریزوبيدومي

این امر ميتواند به دليل دوام بهتر سویههاي بومي

مقاوم به شوري براي كاشت یونجه در منداطق شدور و

سازگار یافته در محيط خاك ،تکثير سویههاي بومي در

خشک به جهت بهبود حاصلخيزي خداك و دسدتيابي بده

ریزوسفر گياه ميزبان ،توان رقابت بيشتر سویههاي

عملکرد مطلوب از ضروریات توسعه پایددار كشداورزي

بومي براي گرهزایي و آزاد شدن تعداد زیادي از سویه-

ميباشد.

جدول - 7مقایسه ميانگين ترکيبات تيماری برای صفات اندازهگيری شده
تيمار باكتري

تعداد ساقه در

عملکرد علوفه تر (تن

عملکرد علوفه خشک

مترمربع

در هکتار)

(تن در هکتار)

شاهد بدون تلقيح

257/۱2

12/22

4/34

سویه 1۱

373/54

12/۱2

4/۱7

سویه 7

3۱9/54

12/22

4/11

سویه 9

33۱/11

12/۱2

4/41

شاهد بدون تلقيح

3۱3/59

1۱/24

3/71

سویه 1۱

266/72

1۱/22

3/64

سویه 7

379/۱9

16/32

9/92

سویه 9

347/۱9

13/29

4/44

شاهد بدون تلقيح

377/54

14/25

4/27

سویه 1۱

399/۱9

14/91

9/۱2

سویه 7

32۱/16

13/34

4/95

سویه 9

392/25

14/5۱

9/۱9

(22/54 )p<۱/۱1

(3/63 )p<۱/۱1

(1/19 )p<۱/۱1

سيوریزوبيوم
مليلوتي

نوع اكوتيپ یونجه

قره یونجه

همداني

ملک كندي

LSD
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شکل -1مقایسه عملکرد علوفه تر توليدی در سویههای تلقيح شده با باکتری سينوریزوبيوم مليلوتی برای سه اکوتيپ یونجه
در مجموع دو سال
(الف :بدون تلقيح با باكتري ،ب :تلقيح با سویه شماره  ، 1۱تلقيح با سویه شماره  7و تلقيح با سویه شماره )9
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نتيجه گيری

معرفي اكوتيپهاي جدید یونجه براي كاشت ميبایسدت

بر اساس نتایج حاصل از اجدراي آزمدایش مالحظده

نسبت به انتخاب سدویه مناسدب بداكتري بدراي آن نيدز

گردید كده تنهدا بدر اسداس تسدتهداي آزمایشدگاهي و

 اكوتيپهاي، در شرایط عدم تلقيح با باكتري.اقدام شود

گلخانهاي نميتوان سویههاي مناسب را بدراي منطقده و

بومي ملکكندي و قرهیونجه عملکرد بيشتري نسدبت بده

نوع رقم توصيه نمود و آزمایشات مزرعهاي نيدز جهدت

اكوتيپ همداني داشتند ولدي تلقديح بدا بداكتري عملکدرد

 اثدر سدال در ميدزان.تکميل نتایج تحقيقات الزم ميباشد

علوفدده تددر و خشددک اكوتي دپ همددداني را ب ديشتددر از دو

علوفه توليدي اكوتيپ هاي یونجه معنيدار شد و در سال

 بر اساس نتایج حاصدل از ایدن.اكوتيپ دیگر افزایش داد

دوم ميزان عملکرد و توليد علوفه بيشتر از سدال سدوم

 براي حفظ حاصلخيزي خاك و حصدول عملکدرد،تحقيق

 بنابراین الزم اسدت از سدال دوم نسدبت بده تغذیده،بود

بيشتر در كشت یونجه در اراضي شور دشت تبریز نياز

 اكوتيدپهداي.مزرعه علوفه توجه ویدژه صدورت پدذیرد

به تلقديح بدا بداكتري از ضدروریات نيدل بده كشداورزي

یونجدده در تلقدديح بددا بدداكتري سددينوریزوبيوم مليلددوتي

،پایدار بوده و در صورت كشت اكوتيپهاي غير بدومي

واكنش متفداوتي نشدان دادندد و اكوتيدپ همدداني (غيدر

.این نياز به تلقيح بيشتر است

بومي منطقه) واكنش بيشتري نسبت به تلقيح بدا بداكتري
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