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  دهيچک

 سه عملکرد اجزاي و عملکرد بر يلوتيمل وميزوبینوريس يباكتر يشور به مقاوم يهاهیسو حيتلق اثر يبررس منظور به    

در سال  يقشر جانیآذربا يعيو منابع طب يكشاورز قاتيمركز تحق در پالت تياسپل صورت به يشیآزما ونجهی پياكوت

بود كه بر اساس تست مقاومت به  يلوتيمل وميزوبینوريس يباكتر هیسو سه شامل ياجرا شد. فاكتور اصل 1353تا  135۱

 قره شامل ونجهی پياكوت سه يفرع فاكتور. نددیگردانتخاب  ياگلخانه يابیارز نيو همچن يشگاهیآزما طیدر شرا يشور

 يخاك در مزرعه طیشرا در و حيتلق ونجهی پياكوت سه بذر با يباكتر منتخب يهاهیسو. ندبود يكندملک و يهمدان ونجه،ی

و عملکرد علوفه  اهيساقه در مترمربع، ارتفاع گ تعداد صفاتآنها بر  اثر و شدند كشتبر متر  منسیزيدس 3/7 برابر ECبا 

 مترمربع، در ساقه تعداد صفات بر يرباكت هیسو و ونجهی پياكوت متقابل اثر داد نشان جینتا. دیگرد يبررستر و خشک 

 درو  يملک كند پيعدد( مربوط به اكوت 377تعداد ساقه در مترمربع ) نیشتريب. است داريتر و خشک معن علوفه عملکرد

 حيتلق يكندملک پياكوت و 7 شماره هیسو با شده حيتلق يهمدان پياكوت يماريت بيترك .بود يباكتر با حيتلق بدون طیشرا

 نمودند. ديعلوفه خشک را تول نیشتريب ،هکتار در تن ۱2/9 و ۱9/9، 92/9 با بيترت به 9 و 1۱ شماره يهاهیسو با شده

بهتر  رشد ،باشد داشته آنبا  يخوب يستیهمز كه يوميزوبیر هیسو با ونجهی پياكوت حيتلق دهديمنشان  قيتحق نیا جینتا

را  يدر كشاورز يداریپا به دنيرس و خاك يزيحاصلخ حفظ و دهیگردشور را موجب  طیدر شرا علوفه ديتول شیافزا و

  .داشت خواهدبه دنبال 

 

  يوميزوبیر يستیهمز ،يهمدان ،يكندملک ونجه،یقره عملکرد،خاك شور،  :یديکل یها واژه
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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. 
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 مقدمه

هاي دار چند ساله است كه با زمستانیونجه یک نيام     

هاي گرم و خشک سازگار است و به سرد و تابستان

 و پنگ) شودكشت مي ياو یا علوفه يصورت مرتع

در دنيا حدود   یونجه. سطح زیركشت (2۱۱2 همکاران

 انيم درو ( 2۱۱2)مونز  استميليون هکتار  3۱

 هشتم رده در ایران نجه،وی كننده ديتول يكشورها

 دهه در آن زیركشت سطح متوسط و دارد قرار جهاني

 معادل توليدي كه بوده، هکتار هزار 6۱۱ از بيش گذشته

و  وگائوی) است داشته را خشک یونجه تن ميليون 3/4

ترین ارزش این محصول با (.2۱13 ناميب و 2۱۱5كش 

 هیتغذ يراببوده و مصرف آن  هالگوم گياه از خانواده

. است ترهاي سبز كاشته شده متداولاز سایر علوفهدام 

گياهان خانوادة لگومينوز به دليل نقش مهمي كه در 

تبدیل نيتروژن اتمسفر به فرم تثبيت شده آن )آمونيوم 

از نظر اكولوژیک و كشاورزي  ،و نيتروژن آلي( دارند

و  1559 همکاران و ول)بروك بسيار مهم هستند

 تروژنين کیولوژيب تيثبت. (2۱۱5 لووايكام و گلوتنبر

در  ياتمسفر تروژنينآن  ياست كه در ط يندیفرا

 شوديم لیتبد وميبه آمون تروژنازين میحضور آنز

 زوريكاتال کی میآنز نیا .(2۱۱5 لووايكام و لوتنبرگ)

 ريها نظسميارگانکروياز م يسر کیاست كه در  يستیز

 روژنتين تيشود. تثبيم فتای ازتوباكترهاو  وميبزویر

-سميگانارکرويتوسط م يستیهمزو  آزادبه دو صورت 

كه  یيهاسميارگانکرويو توسط م يآزاد خاكز يها

-يدارند انجام م يعال اهانيبا گ کيوتيمبيس يستیهمز

  .(2۱12 گوان) شود

 کی قیطررا از  ياتمسفر تروژنين ونجهی اهيگ        

 نیكند، ايم تيتثب يلوتيلمبه نام  ياختصاص وميزوبیر

به نام  شهیر يشده بر رو ليتشک يهادر گره يباكتر

 اهيگ قیطر زخود را ا يانرژ كرده و يدول زندگون

 ديتول تروژنين زين اهيدر مقابل گ كرده و افتیدر زبانيم

شاخ  ديتول يبرا ها را به مصرف سوخت وشده در گره

 ″كال (.2۱12  وانگ) دهديو برگ مورد استفاده قرار م

 اهيگ ،وميزوبیرشده در  تيتثب تروژنينهر گرم  يبه ازا

فتوسنتز  قیگرم كربن از طر 2۱ يال 1معادل  توانديم

تواند يم تيتثب نیاز ا صلمازاد حا يانرژ وكند  تيتثب

 و لوتنبرگ) باشد ديمف ونجهیرشد و توسعه  يبرا

عالوه بر اثرات اقتصادي، تثبيت  .(2۱۱5 لووايكام

تواند اثرات سوء زیست به طریق همزیستي مينيتروژن 

 كاهشكاربرد كودهاي شيميایي نيتروژنه را محيطي 

 هاوميزوبیر تيجمع (.2۱۱3 پریوست و برومفيلد) دهد

وابسته به حضور محصوالت لگوم در مزرعه  ،خاك در

 در دهش(. گزارش 2۱1۱)شراز و همکاران  باشديم

  كاهش خاك در هاوميزوبیر تيمعج ها،لگوم ابيغ

 هاوميزوبیر از يخاص هیسو و گونه به لگوم هر. ابدیيم

 از يليخ. دارد ازين موثر و كارا يهاگره ليتشک جهت

از  يمختلف يهاهیسو لهيبوس است ممکن هالگوم

 شیافزا يوقت فقط اهيگ رشد اما شوند، دارگره وميزوبیر

 از يموثر ياههیسو لهيبوس هاگره كه ابدیيم

 (.2۱13 همکاران و يعبدالغن) شوند جادیا هاوميزوبیر

 و وستهيبوده و بطور پ يمشکل جد کیخاك  يشور

 يهاقسمت در خشک مهين و خشک مناطق در بخصوص

 همکاران و ني)اول است شیافزا حال در ايدن مختلف

(. سرزمين پهناور ایران  منابع آبي و خاكي 2۱۱5

اي داده است كه بخش وسيعي از فراواني را در خود ج

ها و حجم چشمگيري از منابع آب كشور به خاك

 یيو هما رایدرجات مختلف مبتال به شوري هستند )پذ

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

ميليون هکتار است  32تأثير شوري قرار دارند، بالغ بر 

اضي از ار % 99از سطح كل كشور و  3۱كه نزدیک به %

(. گياه یونجه 2۱13 ناميبقابل كشت را شامل ميشود )

 اب سهیمقا دربه تنش شوري  نسبتتحمل كمتري 

(. آستانة 1555 زهرانهمزیست خود دارد ) ریزوبيوم

دسي زیمنس بر متر )معادل  2تحمل به شوري یونجه 

 شانونشده است ) گزارشكلرید سدیم(  موالريليم 2۱

 3۱ يشور زوبيوم مليلوتيسينوریولي باكتري  ،(1524

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

 (. 1554 همکاران

و  گرهبراي ایجاد  ریزوبيوم هايتوانایي سویه          

تثبيت نيتروژن در شرایط شور و خشک بسيار متفاوت 

فضائلي و بشارتي  (. 1552گزارش شده است )زهران 

 شیو با افزا گلخانه  شرایط در نمودند گزارش( 2۱12)

 ونجهیگياهان  ،متر بر منسیزيدس 12خاك تا  يشور

 و نيتروژن درصد و بهتر رشد از باكتري با شده تلقيح

 حيتلق بدونشتري نسبت به گياهان شاهد بي كل پروتئين

 جهينتكسب  ينمودند برا شنهاديو پ برخوردار بودند

. شود انتخابسویه مناسب  ستیبايمتلقيح بهتر از 

تا  شوري شیافزا( اظهار داشتند 2۱۱6تجرا و همکاران )

، محتواي لگ هموگلوبين میسد دیموالر كلر يليم 1۱۱

را كاهش مي دهد و سبز شدن گره را  نخوددر گره 

تسریع مي كند كه به عنوان شاخصي از پيري گره 

-( اظهار داشت كه گره1555) محسوب مي گردد. زهران

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

یابد. تغيير در اثر شوري، تعداد و فعاليت آنها كاهش مي

شکل در ساختار گره و كوچک شدن آن در اثر تنش 

تواند از دالیل كاهش سرعت تثبيت نيتروژن شوري مي

كلي رشد  هاي تحت تنش شوري باشد. به طوردر لگوم

گياه، جذب عناصر غذایي، سوخت و ساز و توليد 

-پروتئين به ميزان زیادي تحت تأثير شوري قرار مي

 2 شیآزما کی(. در 2۱۱3 همکاران و الیكردووگيرد )

كننده  حل يكاربرد توام باكتر ،باقال يمصر روساله در 

به طور  يو فسفات معدن ومیمگاتر لوسيباسفسفات 

 يهاتعداد شاخه  اه،يارتفاع گ شیافزاباعث  يداريمعن

در بوته، وزن صد دانه، درصد  الفتعداد غ ،يجانب

 دندیگرد کیولوژیزيعملکرد بذر و عملکرد ف ن،يپروتئ

 يامطالعه مزرعه کی(. در 2۱۱5و همکاران  ياضوي)الغ

 يستیز يكودها بهعدس  ارقامدر هندوستان پاسخ 

 يهاكودربرد شد كه  كا گيريجهينت نيو چن يابیارز

 يقابل مالحظه در عملکرد و اجزا شیباعث افزا يستیز

عملکرد )تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، 

 دش زایيشاخص سطح برگ وگره ،عملکرد دانه(

 همکاران و يعبدالحسن(. 2۱۱2 اهالواتو  يشناردی)كر

 در يخشک و يشور به مقاومت كه دادند نشان( 2۱1۱)

متفاوت  يلوتيمل وميزوبینوريس يباكتر ياهزولهیا نيب

 به مقاومت نيب يدارمثبتيمعن يبود. آنها همبستگ

 یيايقل طیبه شرا يوميزوبیر يهاهیسو تحمل و يشور

( مشاهده 2۱۱5) تيو اسم يانصار ريممشاهده نمودند. 

موس بر  يليم 1/6تا  6/3خاك از  يشور شیكردند افزا

 يستیهمز يبرقرار هيولدر مراحل ا ياثر منف  متريسانت

 يموارد با هايبازدارندگ نیا شتريب. استداشته  اهيدر گ

 شامل تاركشنده يولوژیزيف و يمورفولوژ همچون

-يآن در ارتباط م چشيقطر، ساختمان و پ ،يطول رشد

 به يفتوسنتز مواد انتقال يشور تنش نيهمچن باشند،

 اهيگ رشد و یيزاگره نیبنابرا و كرده محدود را هاشهیر

 و يرانصاري)م ابدیيم كاهش رشد به مربوط صفات و

 (.2۱۱7 تياسم

 مختلف شرایط در باكتري مختلف هايسویه       

 همزیستي يربرقرا در متفاوتي توانایي يميو اقل محيطي

جبرا و  و 2۱۱9 نیالد شمس) دارند نيتروژن تثبيت و

 بر يشور ريتاث زانيم جهينت در ،(2۱۱۱همکاران 

و رقم  يباكتر هیسو ريتحت تاث توانديم يتسیهمز

 تيتثب شیافزا يراه برا نیترساده. رديقرار بگ ونجهی

 وميزوبیر تيجمع يكه خاك دارا يطیدر شرا تروژنين

 بطور كه است بقوالت از یيهااست، انتخاب گونه يبوم

 و سونی)هوو دونش دارگره يبوم تيجمع با يموثر

 يبرا رقابت نکهیا به وجهتبا  نی(. بنابرا2۱۱1 نیامک

 بيترك در كننده نييتع عوامل نیترمهم از يکی گره جادیا

 او وروبه و اورو)پرو  است يوميزوبیر جوامع ياهیسو

 منطقه طیشرا در كه موثر يهاهیسو انتخاب(، 1552

 راه نیبهتر باشند، برخوردار یيباال رقابت از نظر مورد

-تيجمع حضور رد موفق يهاحيتلق هیما يمعرف يبرا

 با است يضرور نیبنابرااست.  وميزوبیر يبوم يها

 ياهيگ ارقام نيهمچن و منطقه هر خاص طیشرا به توجه

 يمعرف مناسب يهاهیسو و هیسو ،در آن مورد كشت
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تلقيح  ريتاث يهدف بررسبا  شیآزما نیاگردند. 

سينوریزوبيوم باكتري  يبه شور مقاوم يهاهیسو

 ونجهی پياكوت سه عملکرد ياجزابر عملکرد و  مليلوتي

سویه یا  نیمناسب تر نييتع وكاشت در منطقه  مورد

در دشت خاك  يشور طیشرا درهاي باكتري سویه

 .دیدگر جراا تبریز

    

 هاروش و مواد

باكتري  يهاسویهاز  شیآزما نیانجام ا يبرا     

در آزمایشات قبلي برتري  كهسينوریزوبيوم مليلوتي 

بودند  ره بندي در ریشه یونجه نشان دادهخود را در گ

 قاتيموسسه تحق يخاكز ديمف زجاندارانیر بانکو در 

 آمد عمل به استفاده ،شونديم ينگهدارخاك و آب 

به  ومتمقا تست ابتدا .(2۱۱9 همکاران و يخاواز)

رشد  زانيو م نجاما يشگاهیآزما طيمح در آنها يشور

مت به شوري براي تعيين مقاو. دیگرد يآنها بررس

حاوي مقادیر مختلف كلرید  AYM1محيط  از ،هاسویه

حاوي مقادیر  YMAمحيط  استفاده به عمل آمد. سدیم

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

تریل كردن پس از اس محلولموالر كلرید سدیم( تهيه و 

هاي مورد ها توزیع شد. باكتريتوسط اتوكالو، در پليت

 مختلف مقادیر حاوي هايروي محيط كشتنظر بر 

 كشت گذاري لکه صورت به تکرار 3 در سدیم كلرید

( گراديسانت درجه 22-3۱) مناسب يدماو در  هشد

 يهاروز قطر كلني 9کوباسيون شدند. پس از گذشت ان

 هايقطر كلنيبا  و گيرياندازه هاتيكرده در پل رشد

و به  ند( مقایسه شدمیسد دیكلر بدون طيمح) شاهد

)رشد باكتریها برابر با تيمار  صورت با رشد خوب

شاهد(، رشد متوسط )رشد باكتریها حدود نصف رشد 

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

 .(2۱۱7 همکاران و آپونو) شدند بنديشاهد( گروه

 طیدر شرا شوري به مقاومت آزمایش انجاماز  پس      

 يهاهیسو انتخاب جهت ياانهآزمون گلخ شگاه،یآزما
                                                           

1 Yeast Manitol Agar 

. دیانجام گرد ونجهی يهاپياكوت با حيتلق يبرا ظرنمورد 

 و يهمدان ونجه،ی قره شامل ونجهی پياكوت سه

 هاپياكوت نیا. شد استفاده شیآزما نیا در يكندملک

 و نهال قاتيتحق بخش از و بوده سرد مناطق مختص

 يعيطب منابع و يكشاورز قاتيتحق مركز بذر

با  لیبصورت فاكتور طرح .دیگرد هيته يشرقجانیباآذر

 ونجهی پيسطح( و اكوت 1۱) يباكتر هیدو فاكتور سو

و در  يكامل تصادف يبلوكها هی)سه سطح( و با طرح پا

دو  يگلدانها در ونجهی بذورسه تکرار انجام شد. 

 کی+  شیاز خاك محل آزما لوگرميك کی) يلوگرميك

 يهاهیسو از. دندیگردماسه شسته شده( كشت  لوگرميك

 كاشت هنگام در گلدان هر به و هيمایه تلقيح ته يباكتر

 تيجمع با) يباكتر يهاهیسو حيتلق هیما از تريليليم پنج

CFU/ml 21۱ )ياگلخانه شیآزما طول در. دیگرد اضافه، 

بر متر  منسیزيحدود پنج دس ECگلدانها با آب شور با 

ماه و در هنگام و پس از حدود دو  دهیگرد ياريآب

 هاباكتري بنديدرجه گرهبرداشت شده و  اهانيگ يگلده

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

 يبندگره درجه داشت، وجود ونجهی بوته 1۱ گلدان هر

-گره درجه نيانگيم سپس و نييتع هابوته تکتک يبرا

 بر. دیگرد نيي)گلدان( تع يشیآزما احدوهر  يبرا يبند

 و يشگاهیآزما يهايبررس ازبدست آمده  جیاساس نتا

 1۱و  7، 9 يهاشماره يباكتر هیسو سه ،ياگلخانه

 هيته حيتلق هیما آنها از و نتخابا يامزرعه كشت جهت

 .دیگرد

 هی)سو پالت تياسپل صورت هب يامزرعه شیآزما     

 با (يفرع فاكتور ونجهی پيو اكوت يفاكتور اصل يباكتر

 رد يتصادف كامل يهابلوك هیپا طرح با و کرارت سه

و منابع  يكشاورز قاتيتحق مركزخسروشاه  تگاهسیا

اجرا شد. ارتفاع منطقه از  يشرقجانیاستان آذربا يعيطب

 49′و  46°آن  یيايمتر، طول جغراف 1345 ایسطح در

عرض   19′ و 32° یيايجغرافو عرض  يطول شرق

 9/32 بيدما به ترت است. حداكثر و حداقل مطلق يشمال

 منطقه يو متوسط بارندگ وسيي سلسدرجه -7/7و 
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 يباكتر هیسه سو ي. فاكتور اصلباشديممتر  يليم 3۱۱

بودند كه بر اساس تست  يلوتيمل وميزوبینوريس

 يابیو ارز شگاهیآزما طیدر شرا يمقاومت به شور

 و 7، 9 شماره ياههی)سو هیسو 1۱ نياز ب ياگلخانه

 ونجهی پياكوت سه زين يفرع فاكتور. شدند انتخاب (1۱

 .بود يكندملک و يهمدان ونجه،ی قره شامل

از خاك محل كشت بذور در مزرعه ابتدا  يبرا     

و خصوصيات فيزیکي و  هيآزمایش نمونه مركب ته

زمين مورد  سپس. (2)جدول  دیگرد نييتع آنشيميایي 

زم ال يبندكرت و شخم و دیسک زده شد زیيپا در نظر

. با توجه به آزمون دیگردبا توجه به قالب طرح انجام 

( 1557 يبيغكودي الزم )ملکوتي و خاك، توصيه 

 پتاسهو  فسفاتهصورت گرفته و براي تمام كرتها كود 

در  لوگرميك 2۱در هنگام كشت داده شد. ازين مورد

 در كاشت. دیگرد مصرفهکتار اوره به عنوان استارتر 

بذر بر اساس  زانيانجام وم 1351 نیفرورد 2۱ خیتار

 هنگام به نظر گرفته شد.  در در هکتار لوگرميك 29

مورد نظر بصورت بذر مال  يهایبذور با باكتر ،كاشت

)با  يباكتر حيتلق هیبا ما ونجهیآغشته كردن بذر  يعنی

 زانيو به م تريليليدر هر م يباكتر CFU/ml 21۱ تيجمع

 روش بهشد و  حي( تلقهر هکتار يبرا حيتلق هیما تريسه ل

 دوم سال در .دندیگرد كشت هاكرت داخل در يخط

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

-يليدر هر م يباكتر 21۱ تيجمع)با  يباكتر يهاهیسو

 هر به آبياري آب در و بهار هنگام به( حيتلق هیما از تريل

 بهكشت  اول سال. شد داده مربوطه يتيمارها از كدام

نظر گرفته شد و در سال  در ونجهیعنوان سال استقرار 

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

 مهيو ن وریشهر دوم مهيدوم خرداد، ن مهي)ن نيچ سه در

 شاملنظر  مورد. صفات شدند گيرياندازه (ذرآ اول

 در مترمربع ساقه تعداد ،متريبر حسب سانت بوته ارتفاع

 هکتار در تنحسب  برو خشک  تررد علوفه عملک و

 هیتجز در رييتغ منابع Fآزمون  انجام .دیگرد محاسبه

 قبل. پذیرفت صورت آنها ياضیر ديام لحاظ با انس،یوار

 ها،واریانس یکنواختي هايفرض ها،تجزیه این انجام از

 مورد ،تيمار با بلوك افزایشي اثر و خطاها بودن نرمال

 يهاليو تحل هیتجز ير گرفت. برابررسي و تائيد قرا

 و استفاده شد Excelو  SPSS ياز نرم افزارها يآمار

  شد. انجام LSDبا آزمون  نيانگيم ساتیمقا

 

 (1771 نسنتی)و هالگوم ریشه در ریزوبيومی هایگره بندیدرجه -1 جدول

موثر يهاگره تعداد و عیتوز  
يدرجه گره بند  

شهیر گرید يجاها شهیر تاج   

۱ ۱ ۱ 

1- 4  ۱ 9/۱  

9- 5  ۱ 1 

› 1۱ ۱ 9/۱ – 1  

 2 كم ۱

9/2 -2 كم كم  

ادیز ۱  3 

 4 ادیز ادیز

 9 ادیز ادیز
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 شیآزما محل خاك ییايميش و یکیزيف اتيخصوص  - 2جدول

 

 تیهدا

 يکیالکتر

 منسیزي)دس

 (متر بر

 تهیدياس

 گل

 اشباع

 درصد

 مواد

 يخنث

 شونده

 كربن

 يآل

 )درصد(

 (لوگرميك در گرميلي)م ذبج قابل مقدار
 بافت كالس

 يرو آهن منگنز مس ميپتاس فسفر خاك

 6/۱ 7/1 9/3 5/۱ 239 54/3 39/۱ 2/3 5/7 34/7 شیآزما محل خاك
 يرس يلوم

 يشن

 

 و بحث جینتا

 شیاز آزما یباکترمناسب  یها هیسو انتخاب

 یاگلخانه

 يهايشور با كشت طيمح در هايباكتر رشد زانيم     

 تحمل يبرا يباكتر یيتوانا هياول دهنده نشان مختلف

 نیخاطر در مرحله اول ا نی. بدباشديم مذكور طیشرا

مختلف  هیسو يبر رو يتست مقاومت به شور شیآزما

 ي)خاواز رفتیشده بودند انجام پذ هيكه قبال ته يباكتر

 نشان يشگاهیآزما تست نیا نتایج(. 2۱۱9و همکاران 

 هایرشد باكتر زانيكشت م طيمح يشور شیبا افزا ،داد

 بهتست  نیا جینتا کهيآنجائ از(. 3)جدول  ابدیيكاهش م

 ستیهمز يباكترمناسب  يهاهیسو انتخاب جهت یيتنها

 لذا ،دینماينم تیكفا يامزرعه يهايبررس يبرا ونجهی

 يبرقرار زانيم يابیارز جهت زين ياگلخانه شیآزما

مورد نظر  يهاپياكوت با يباكتر يهاهیسو يستیهمز

-گلخانه شیآزما از هدف نکهیا به توجه با. رفتیپذ انجام

در مزرعه و  كاشتمناسب جهت  يهاهیسو انتخاب يا

از  يالذا در كشت گلخانه ،بود شیآزما منطقهبه  هيتوص

 جینتااستفاده به عمل آمد.  زيطرح ن يمحل اجرا خاك

 انسیوار هیتجز)جدول  ياگلخانه شیآزما از حاصل

 نيب يدارياختالف معن داد( نشان است نشده آورده

تعداد  و يباكتر يبندگره درجهدر  يباكتر يهاهیسو

 ودارد  وجودسطح پنج درصد  در شهیر درگره 

در  يداريمعن اختالف يدارا زين گره تعداد نيهمچن

نشان  جینتا .باشديم هاپياكوت نيب دردرصد  کیسطح 

-هیسودر  شهیدر ر يباكتر يبندگره درجه نيانگيم داد

 2/2، 3/2، 7/2 برابر بيترت به 3و  1۱، 7، 9 شماره يها

 گره تعداد نيهمچن .دبو هاهیسو هيبق از شتريب و 1/2و 

 برابر بيترت به 1۱و  7، 3، 1شماره  يهاهیسو در زين

 هاهیسو هيبق از شتريب وعدد  5/73و  1/79، 4/76، 3/23

 . (4)جدول دبو

 شرح به محققان ریسا جیانت با آمده دستبه جینتا     

 نيو صالح راست يخانيعل .داد نشانمطابقت  زين لیذ

 يهاهیسو نيب يادی( نشان دادند كه تفاوت ز2۱۱2)

در مقاومت به  يلوتيمل وميزوبینوريس يمختلف باكتر

 تا حساس از را آنها توانيوجود دارد و م يشور

 كه دادند نشان نيهمچن اآنه. نمود يبند كالس مقاوم

 توانديم يشور به مقاوم يباكتر هیسو با ونجهی حيتلق

 شیو افزا يوميوبزیر يستیهمز بودن موثر به منجر

و همکاران  قاسمگلخانه گردد.  طیدر شرا اهيعملکرد گ

شده با  حيتلق ونجهی اهاني( نشان دادند كه گ2۱12)

 خاك در يشور طیتحت شرا يلوتيمل وميزوبینوريس

و  یيو وزن خشک اندام هوا شهیگلخانه، تعداد گره در ر

 اگرچه. ندنشده داشت حيتلق اهينسبت به گ يشتريب شهیر

 تروژنازين میآنز تيفعال در داريمعن كاهش باعث يشور

در  يشده بود ول يو همدان يزدی ونجهیدردو رقم 

 يزدیدر رقم  تروژنازين میآنز تيفعال يشور طیشرا

 يستیهمز گریبود، به عبارت د ياز همدان شتريب

 يشور ريتحت تاث شتريب يدر رقم همدان يوميزوبیر

  (.2۱12)قاسم و همکاران  بود گرفتهقرار 

 در يبندگره كالس درجه بودن نیيپا است ممکن       

مربوط به شور بودن خاك و  يبخش ياگلخانه شیآزما

دوره رشد كوتاه )دو  يباشد و از طرف شیآب در آزما

 زين اهيفتوسنتز گ زانيگلخانه و م ينور طیهه( و شراما

 تياسم و يرانصاريم. استگذار  ريامر تاث نیدر ا

 در  يمنف اثر  توانديم يشور كه  كردند  اظهار( 2۱۱5)
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 و باشد داشته اهيگ در يستیهمز يبرقرار هياول مراحل

 هاشهیر به يفتوسنتز مواد انتقال يشور تنش نيهمچن

 كاهش اهيگ رشد و یيزاگره نیبنابرا كرده، محدود را

كه تنش  ند( نشان داد2۱۱3. آنتراپر و دوبریس )ابدیيم

شوري باعث توقف رشد گياه، كاهش فتوسنتز و كاهش 

 ياگلخانه يهايابیارز جینتا نيهمچنزایي مي شود. گره

 اختالف زين هاشهیر در يگره باكتر تعداد داد نشان

 ونجهیقره پيو اكوت رددا هاپياكوت نيب در يداريمعن

-ملک گرید پياكوت دو به نسبت راتعداد گره  نیشتريب

 يباكتر يبندگره كالسنظر  ازداشت.  يو همدان يكند

 مشاهده داريمعن اختالف هاپياكوت نيب رد شهیر در

باالتر از دو  ونجهیقره پياكوت در آن درجه يول نشد

اظهار  (2۱۱6) آنتون و وستیپر .بود گرید پياكوت

 اريمع شهیر در يباكتر يبندكردند كه درجه كالس گره

 باشديم آن تعداد به نسبت ه،یسو انتخاب يبرا يمهمتر

 محققان. باشديم يمهم ورفاكت زين گره تعداد اگرچه

 يهایباكتر به نسبت زبانيم اهانيگ اندنموده گزارش

 و دارند يشور به نسبت يشتريب تيحساس ستیهمز

 بد اثرات ليدل به عمدتا يستیهمز در تيموفق عدم

 سبز درصد در كاهش همچون اهانيگ يرو يشور

 آنها، يآلودگ و نیيمو يهاشهیر تعداد كاهش شدن،

 و شهیر اطراف در( شهیر)ترشحات  الژيموس كاهش

-يم اهانيگ فتوسنتز زانيم در كاهش علت به سرانجام

  (.2۱۱7 تيو اسم يرانصاريم و 1555 زهران) باشد

( نشان دادند كارآیي همزیستي 2۱1۱قاسم و همکاران )

همبستگي زیادي با وزن خشک شاخساره، تعداد و وزن 

ندة خشک گره در یونجه داشت و این امر نشان ده

اهميت صفات تعداد گره و وزن خشک شاخساره در 

ارزیابي تلقيح موفق و تثبيت نيتروژن در گياه یونجه 

اي سنجش بر اياست. آنها اظهار كردند ارزیابي گلخانه

 مقاوم هايبهبود عملکرد یونجه به وسيلة تلقيح با سویه

 چنين تکرار ولي است كارساز شوري شرایط تحت

نيز الزم است.  ايمزرعه ایطشر تحت يیاهآزمایش

 شماره هیسو سه آمده دستبه جینتا اساس بر نیبنابرا

 شهیر در يباكتر يبندگره كالس نیباالتر كه 9 و 7، 1۱

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

-هیسو هيبق به نسبت را يباالتر ریمقاد زين شهیر خشک

 مورد يامزرعه شیآزما يبرا وداشتند، انتخاب  ها

 .گرفتند قرار استفاده
 
 

 

 میسد کلرور مختلف یهاغلظت یکشت حاو طيدر مح یلوتيمل وميزوبینوريس یرشد باکتر زانيم -  3جدول

 الر كلرید سدیم()ميلي مو يشور سطح 

 4۱۱ 3۱۱ 2۱۱ 1۱۱ ۱ يباكتر شماره

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 1

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 2

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 3

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 4

 رشد متوسط  رشد متوسط شد خوبر رشد خوب رشد خوب 9

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 6

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 7

 رشد متوسط رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب 2

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 5

 رشد متوسط رشد متوسط رشد خوب رشد خوب رشد خوب 1۱
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  یلوتيمل وميزوبینوريس یمناسب باکتر هیسو نييتع یاگلخانه شیآزما در شده یريگاندازه  صفات نيانگيم -  4جدول
 یاجهت کشت مزرعه

 ماريت            
 يبندگره كالس
 شهیر در يباكتر

 گلدان در گره تعداد
 در شهیر خشک وزن

 ()گرم گلدان

 يباكتر يهاهیسو
 يلوتيمل وميزوبینوريس

1   5/1   3/23 1/2 
2   3/1   5/61 7/1 
3   1/2   4/76 2/1 
4   7/1   6/92 6/1 
9   7/2   7/97 6/1 
6   2/1   1/62 9/1 
7   3/2   1/79 2/1 
2   ۱/2   6/66 2/1 
5   9/1   6/91 9/1 
1۱   2/2   5/73 5/1 

LSD (۱9/۱p< )۱7/1 (۱9/۱p<) 46/22 - 

 ونجهی پياكوت
 5/1 5/29   ۱/2 ونجهی قره

 6/1 6/92   5/1 يهمدان
 7/1 7/99   7/1 يكند ملک

LSD - (۱1/۱p<) 37/16 - 

    

    

 

  اهيگ ارتفاعساقه در مترمربع و  عدادت

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

 سطح  در ونجهی اهيگ ارتفاعمترمربع و  ساقه در تعدادبر 

 در ساقه تعداد. است يداريمعندرصد  کیاحتمال 

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

 سالبوته در  رتفاعا نيانگيم نيهمچن. بود( عدد 3۱1)

 ارتفاعاز  شتريب يداريمعن بطور متريسانت 5/64 دوم

  .ودب متريسانت 34/97 سوم سالدر بوته

 ونجهی رشد كه است نیا دهنده نشان جهينت نیا         

-بهره جهت و بوده شتريب یيابتدا يهاسال در چندساله

 يستیبعد با يهاسال در آن يهانيچ از مطلوب يبردا

 اثرمبذول داشت.  يتوجه خاص اهيگ هینسبت به تغذ

متقابل  اثر يبود ول داريمعن ريبر تعداد ساقه غ يباكتر

 کی سطح در يداريمعن ريتاث ونجهی پيدر اكوت يباكتر

 توانديم كه شتدا مترمربع در ساقه تعداد بر درصد

با  يباكتر يهاهیمتفاوت سو اتريتاث از يحاك

شده با  حيتلق ونجهیقره پياكوتباشد.  ونجهی يهاپياكوت

 با يهمدان پياكوت ،(بوته عدد 373) 1۱شماره  هیسو

بدون  يكندملک پياكوت ،(وتهب عدد 379) 7شماره  هیسو

( خاك خود يبوم يهاهیسو قتيحق)در  يباكتر با حيتلق

 و 399، 377 بيترت به)  9و  1۱شماره  يهاهیسو و

 باتيترك ریسا از يشتريساقه ب تعداد( بوته عدد 392

 کیتعداد ساقه در مترمربع  كهيآنجائ از. داشتند يماريت

 نظربهلذا  ،اشدبيم اهيگ عملکرد با مرتبط يكمصفت 

 ريتاث تحت يمختلف باكتر يهاهیسو رسديم

 محل خاك اتيخصوص نيهمچن و پياكوت اتيخصوص

 تعداد شیافزا در يمتفاوت راتيتاث( خاك بودن)شور 

 سمنیرابطه و نيهم در .دارند ونجهی مترمربع در ساقه

كه درجه   داشتند اظهار زين( 1527) اموتويمو 

 کسانی يشور به نسبت ونجهی ارقام نيب تيحساس

 سبز و يزنجوانه مراحل در بخصوص نیا و ستين

 يشور به مقاومت درجه لذا. است گذار ريتاث آنها شدن

 يبرا آنها تيقابل در ياكننده نييتع فاكتور زبانيم اهيگ

 يشور طیشرا تحت ومهايزوبیر با يستیهمز يزندگ
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( اعتقاد دارند 2۱۱9و هامل ) ثياسم نيهمچن. باشديم

در  اهيبه سه فاكتور تعداد گ يبستگ ونجهیكه عملکرد 

 يهاو عملکرد ساقه اهيواحد سطح، تعداد ساقه در گ

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

( نيز گزارش نمودند كه عملکرد علوفه 1522همکاران )

طح،  تعداد تابع سه عامل تعداد بوته در واحد س یونجه

باشد. بنابراین تک ساقه مي ساقه در بوته و عملکرد 

توان نتيجه گرفت سویه هاي باكتري سينوریزوبيوم مي

مليلوتي با تاثير بر صفات رشدي گياه از جمله تعداد 

توانند بر توليد علوفه یونجه ساقه در واحد سطح مي

بخصوص در و.ضعيت شوري خاك محل تاثير گذار 

 باشند.

 

 و خشک تر علوفه لکردعم 

  شدد ( مالحظده  9جددول براساس نتایج تجزیه مركب )     

 ريتداث  يديد تولخشدک   وكه اثر سال بر عملکرد علوفه تر 

سدال   نيانگيد م و رددا درصدد  کید  سدطح  در يداريمعن

)جددول   بدود  سدوم  سال از شتريب يداريدوم بطور معن

عملکدرد علوفده تدر و علوفده      بدر  ونجده ی پيد اكوت اثر. (6

درصدد   کید  و پدنج  لاحتمدا سدطح   در بيد شک  به ترتخ

 شدد ن داريمعند  سال در پياكوت متقابل اثر. دش داريمعن

علوفدده در  ديددتول يداریددنشددان دهنددده پا  توانددديكدده مدد

 يبداكتر  هیسدو  و پيد اكوت متقابدل  اثدر . باشدد  هاپياكوت

 در خشک و تر علوفه عملکرد بر يلوتيمل وميزوبینوريس

 داريمعند  بده  توجده  بدا . بدود  ردايمعند  درصد کی سطح

 جداگانده  اثدرات  لدذا  ،يو بداكتر  پيد اكوتشدن اثرمتقابل 

ارائده   متقابدل  اثدرات   نيانگيم ساتیمقا و نشده يبررس

 .  شد

 مدار يدر ت يكندملک پياكوتتر  علوفهعملکرد  نيانگيم    

از  شددتريبتددن در هکتددار(  25/14) حيشدداهد بدددون تلقدد 

تددن در  22/12) ونجددهیقددره پيددعلوفدده تددر اكوت عملکددرد

 -1)شدکل  بدود تدن در هکتدار(    24/1۱) يهمددان  وهکتار( 

 قدره  و يكندملک پيكه دو اكوت دهديم نشان نیا والف( 

 و عملکدرد  ،باشدند يمد  جانیآذربا منطقه يبوم كه ونجهی

نسدبت بده    منطقه يبوم يهایباكتر با يشتريب يسازگار

( 2۱۱2) انیديددو مف فددريريددمن. درندددا يهمدددان پيدداكوت

 به   كندي  ملک  و  يبانگله   هايپياكوت نمودند   گزارش 

 

 نيچ سه ومجموع دو سال  درشده  یريگصفات  اندازه نيانگيم  -  6جدول

  ماريت

 ارتفاع نيانگيم

 (متري)سانت اهيگ

 در ساقه تعداد

 مترمربع

 تر علوفه عملکرد

 (هکتار در)تن 

 خشک علوفه عملکرد

 (هکتار در)تن 

 يباكتر

 وميزوبینوريس

 يلوتيمل

بدون  شاهد

  حيتلق
۱1/92 33/326 67/12 3۱/4 

 29/4 29/12 52/331 97/61 1۱ هیسو

 74/4 16/14 72/333 ۱6/64 7 هیسو

 63/4 41/13 39/343 23/6۱ 9 هیسو

 ونجهی پياكوت

 23/4 49/12 77/326 11/6۱ ونجهی قره

 33/4 66/12 21/323 92/6۱ يهمدان

 22/4 26/14 91/391 67/62 يكند ملک

 سال
 97/9    26/16 42/366 5۱/64 دوم

 35/3    52/5 12/3۱1 34/97 سوم

 گيري شده لذا اثرات اصليدار شدن اثرات متقابل باكتري و اكوتيپ یونجه در برخي فاكتورهاي اندازهبا توجه به معني 

 .آنها بررسي نگردیده و اثرات متقابل بررسي شدند 
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تددن در هکتددار در سددال داراي  3/27و  4/22بددا   بيددترت

( بدا  يكورزه )همدان پياكوت و تر عملکرد علوفه نیشتريب

 نيبد  در را تدر  عملکرد علوفه نیتن در هکتار، كمتر 6/19

عملکدرد   نیو كمتدر  نیشتريب نيهمچن ند،ها داشت پياكوت

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

هاي ملک كنددي و كدورزه بدود.     پيوتهکتار متعلق به اك

نشدان دادندد كده     زيد ( ن2۱19) شیاندد کيد ن و یيآقدا عمو

 تر حساس يشور به يزدی به نسبت يهمدان رقم ونجهی

( در 1552بحرانددي و ایددزدي فددر )  يطرفدد از. باشددديمدد

بررسي هشت رقم یونجه حدداكثر عملکدرد علوفده را بده     

دسدت  ترتيب در ارقدام بمدي، همدداني و زمدرد شديراز ب     

آورده و پایددداري بهتددري را در عملکددرد بمددي گددزارش  

چهدار سداله    يبررس کی ي( ط1522نمودند. معمارزاده )

 نید بده ا  ونجده، ی يو خارج يرانیروي ده رقم ا زیدر تبر

 ونجده یرقدم قدره    نیالدد  نیعموز پيكه اكوت ديرس جهينت

عملکرد علوفه ي تر و خشدک نسدبت بده     نیشتريداراي ب

موضوع است كه  نینشانگر ا جیانت نیا ارقام بود. يهيبق

مدورد   يهدا  پيد متوسط عملکرد علوفه تر و خشدک اكوت 

تفاوت  شیمورد آزما يدر كل مناطق و سال ها يبررس

 نطقده هدر م  يبرا دیجهت با نیدار با هم دارند. از ا يمعن

و  انیديددمناسدب آن منطقده مشدخص شدود )مف     پيد اكوت

 (.2۱12همکاران 

-هیسو كه داد نشان( 6)جدول  لمتقاب اثرات يبررس     

 راتيتاث يدارا ونجهی يهاپياكوت و يباكتر يها

 عملکرد. باشنديم علوفه ديتول در گریهمد با يمتفاوت

 با 7 هیسو با شده حيتلق و يهمدان پيدر اكوت ترعلوفه

 سهیمقا در را مقدار نیشتريب هکتار در تن 32/16 مقدار

 يبشارت و يفضائل. داشت هاهیسو و هاپياكوت ریسا با

نشان دادند تلقيح  ياگلخانه شیآزما کی در( 2۱12)

 موجبمقاوم به شوري  سينوریزوبيوم مليلوتيباكتري 

دار وزن خشک ریشه، اندام هوایي، تعداد افزایش معني

گياه شد. همچنين در  درهاي فعال و غلظت نيتروژن گره

 سينوریزوبيوم مليلوتيشرایط شور، سویه باكتري 

هاي رشد و عملکرد قاوم به شوري، اكثر شاخصم

یونجه را در مقایسه با تيمار شاهد )بدون تلقيح با 

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

و همکاران  يابوالحسن داري افزایش داد.طور معني

-هیسو نيب یيباال ي( مشاهده نمودند كه همبستگ2۱۱5)

 يباكتر يم به خشکو مقاو يمقاوم به شور يها

 مقاوم يهاهیوجود داشته و سو يلوتيمل وميزوبینوريس

 ياسمز ميتنظ .دارند یيايقل طیشرا با يمناسب يسازگار

 يهاسميمکان از يکی سازگار يهاتيبا تجمع متابول

است كه موجب  ينسبت به تنش خشک يكارآمد سازگار

 شانی. اشوديم يآبكم طیحفظ آماس سلول در شرا

 يبا باكتر ونجهی اهيگ حيدادند كه تلق نشان

 يهاهینسبت به جدا يمقاوم به خشک وميزوبینوريس

 زانيم و برگ نيپرول غلظت يداريمعن بطور حساس

 در امر نیا و كرد دايپ شیافزا شهیر كننده اءياح يقندها

 كنديم كمک ياسمز ميتنظ به احتماال يخشک طیشرا

 (.2۱۱5و همکاران  ي)ابوالحسن

به  يهمدان پينشان داد  اكوت شیآزما نیا جینتا        

نشان  يشتريب يریواكنش پذ يباكتر 7شماره  هیسو

 از آن ترعلوفه عملکرد حيتلق اثر در وپ(  -1)شکلداده 

 پياكوت در کهيحال در. است شده شتريب مارهايت ریسا

 و شاهد نيب يداريمعن اختالف ونجهیقره و يكندملک

 جهينت توانيم لذا. دینگرد مشاهده يباكتر يهاهیسو

 اتیضرور از يباكتر مناسب هیسو انتخاب كه گرفت

 در و گردديم علوفه عملکرد شیافزا به منجر و بوده

 يشور بابت از بخصوص يخاص طیشرا كه يمناطق

 يباكتر مناسب يهاهیانتخاب سو ،دارد وجود خاك

 بهبود يبرا آن مناسب يهاپياكوت و ونجهی ستیهمز

 يبوم كه يپياكوت نيهمچن. باشديم الزم ونجهی عملکرد

 يهاپياكوت به نسبت يترنیيپا عملکرد و نبوده منطقه

مناسب  هیبا سو كه يالف( در صورت-1)شکل دارد  جیرا

 راعلوفه  ديتول توانديم شود، حيتلق ستیهمز يباكتر

از  يکی رسديبه نظر م  ب،پ،ت(. -1د )شکل ده شیافزا

 نشان حيتلق به يواكنش يبوم يهاپياكوتكه  يلیدال

منطقه  يبوم يهایآنها با باكتر شتريب يسازگار اندنداده

در  وميزوبیر يبوم تيجمع يكه دارا يباشد. در مناطق
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 شیافزا يموفق نبودن تالشها برا لیخاك هستند دال

شناخته شده  يبه خوب حيتلق قیاز طر تروژنين تيتثب

و همکاران  نیكالد و 1559همکاران و ولاست )بروك

تراكم  لي(. در سال اول كشت محصول، به دل2۱۱5

 حيتلق يهاهیسو شتريو تعداد ب يبوم تيكم جمع ″نسبتا

 بخش چه، شهیر خروج نقطه در و بذرها يرو بر شده

 اشغال شده حيتلق يهاهیسو توسط هاگره از ياعمده

 در كاهش روند کی يبعد يسالها در يول شوديم

 مالحظه شده حيتلق هیسو توسط هاگره غالاش درصد

(. 1529 جدوم ياستر و بورگرنس ون)جانسن گردديم

 يبوم يهاهیسو بهتر دوام ليدل به توانديم امر نیا

 در يبوم يهاهیسو ريتکث خاك، طيمح در افتهی سازگار

 يهاهیسو شتريب رقابت توان زبان،يم اهيگ زوسفریر

-هیسو از يادیز تعداد شدن آزاد و یيزاگره يبرا يبوم

 باشد شدن يمتالش حال در و ريپ يهاگره از يبوم يها

 و 1559 همکاران و زیتا ،1525 يو دوقر ي)باتومل

 (. 2۱۱4و همکاران  ياوكازاك

 مشدابه  جینتا زين يديتول خشک علوفه درخصوص         

 شماره هیسو با حيتلق در يهمدان پياكوت. دیگرد مشاهده

 ديد تول را عملکدرد  نیشتريب هکتار در تن 92/9 مقدار با 7

 نيمحققد  گزارشدات  و آمده بدست جینتا اساس بر. نمود

 و يفضددائل ،2۱19 شیانددد کيددو ن یي)عموآقددا مختلددف

-يمد  ،(2۱۱2نيراسدت  صالح و يخانيعل و 2۱12 يبشارت

 يوميد زوبیر يهاحيتلق هیما از استفاده گرفت جهينت توان

 و شدور  منداطق  در هونجی كاشت يبرا يشور به مقاوم

 بده  يابيدسدت  و خداك  يزيحاصلخ بهبود جهت به خشک

 يكشداورز  دارید پا توسعه اتیضرور از مطلوب عملکرد

 .باشديم

 

 شده یريگاندازه صفات یبرا یماريت باتيترک نيانگيم  هسیمقا -  7جدول

 ونجهی پياكوت نوع

 يباكتر ماريت

 وميزوبیوريس

 يلوتيمل

 در ساقه تعداد

 مترمربع

)تن  تر علوفه لکردعم

 (هکتار در

 خشک علوفه عملکرد

 (هکتار در)تن 

 ونجهی قره

 34/4   22/12 ۱2/257    حيبدون تلق شاهد

 ۱7/4   ۱2/12   54/373   1۱ هیسو

 11/4   22/12   54/3۱9   7 هیسو

 41/4   ۱2/12   11/33۱   9 هیسو

 يهمدان

 71/3   24/1۱   59/3۱3    حيبدون تلق شاهد

 64/3   22/1۱   72/266   1۱ هیسو

 92/9   32/16   ۱9/379   7 هیسو

 44/4   29/13   ۱9/347   9 هیسو

 يكند ملک

 27/4   25/14   54/377    حيبدون تلق شاهد

 ۱2/9   91/14   ۱9/399   1۱ هیسو

 95/4   34/13   16/32۱   7 هیسو

 ۱9/9   5۱/14   25/392   9 هیسو

LSD (۱1/۱p<)   54/22 (۱1/۱p<)    63/3 (۱1/۱p<)   19/1 
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 ونجهی پيسه اکوت یبرا یلوتيمل وميزوبینوريس یشده با باکتر حيتلق یهاهیسو در یديتول تر علوفه عملکرد سهیمقا -1شکل

 در مجموع دو سال

 (9شماره  هیبا سو حيو تلق 7شماره  هیسوبا  حي، تلق 1۱شماره  هیبا سو حيب: تلق ،يبا باكتر حيالف: بدون تلق) 
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  یريگ جهينت

مالحظده   شیآزمدا  يحاصل از اجدرا  جیاساس نتا بر     

 و يشدگاه یآزما يهدا تسدت  اسداس  بدر  تنهدا  كده   دیگرد

 ومنطقده   يمناسب را بدرا  يهاهیسو توانينم  ياگلخانه

 جهدت  زيد ن يامزرعه شاتیآزما و نمود هيتوصنوع رقم 

 زانيد سدال در م  اثدر . باشديم الزم قاتيقتح جینتا ليتکم

 سال در و شد داريمعن ونجهی يهاپياكوت يديعلوفه تول

از سدال سدوم    شتريعلوفه ب ديعملکرد و تول زانيم دوم 

 هید الزم اسدت از سدال دوم نسدبت بده تغذ     نیبنابرا بود،

 يهدا پيد اكوت .ردیپدذ  صدورت  ژهید و توجهعلوفه  مزرعه

 يلددوتيمل وميزوبینوريسدد يبددا بدداكتر حيدر تلقدد ونجددهی

 ريد )غ يهمددان  پيد اكوتو  دادندد نشدان   يمتفداوت  واكنش

 يبدا بداكتر   حينسبت به تلق يشتريمنطقه( واكنش ب يبوم

 صدورت  در گرفدت  جده ينت تدوان يمد  نطوریا و دادنشان 

 سدت یبايكاشت م يبرا ونجهی دیجد يهاپياكوت  يمعرف

 زيد نآن  يبدرا  يمناسدب بداكتر   هیبه انتخاب سدو  نسبت

 يهاپياكوت ،يبا باكتر حيتلق  عدم طیشرا در .شود داماق

 هبد  سدبت ن يشتريعملکرد ب ونجهیقره و يكندملک يبوم

 عملکدرد  يبدا بداكتر    حيتلقد  يلد و ندداشت يهمدان پياكوت

 دواز  تددرشيبدد را يهمدددان پيدداكوتعلوفدده تددر و خشددک 

 نید ا از حاصدل  جینتا اساس بر. داد شیافزا گرید پياكوت

خاك و حصدول عملکدرد    يزيفظ حاصلخح يبرا ،قيتحق

 ازين زیشور دشت تبر يدر اراض ونجهی كشتدر  شتريب

 يكشداورز بده   ليد ن اتیضدرور  از يبدا بداكتر   حيبه تلقد 

 ،يبدوم  ريغ يهاپياكوت و در صورت كشت  بوده داریپا

 . است شتريب حيتلق به ازين نیا
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