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 چكيده 

، نیریزوبیوم بومی( در شبدر ایرا-جدایه بومی )رقم اكولوژیك –هاي ژنتیکی برتر گیاه به منظور معرفی پتانسیل

هاي بومی از استان لرستان شروع و آوري تودهبا جمع31 33به اجراء درآمدند. سال  3133 -51این تحقیقات از سال 

جدایه ریزوبیوم بومی از سطح  39تعداد 31 35الین امیدبخش انتخاب شدند. سال  39طی آزمایشات انجام شده تعداد 

اي بر پایه طرح كامالً آزمایش فاكتوریل گلخانه 3135سال  مزارع شبدر كاري استان جمع آوري و شناسایی شدند.

جدایه( در ایستگاه تحقیقات كشاورزي بروجرد اجرا شد. صفات شاخص 39×الین 39تیمار ) 141تصادفی با سه تکرار و 

 درصدو  همزیستی، وزن خشك ریشه و اندام هاي هوایی، نسبت ریشه به ساقه، ارتفاع ساقه، تعداد گرهك روي ریشه

ها با استفاده از تجزیه كالستر به روش وارد انجام شد. ها و جدایهبافت گیاهی ارزیابی شدند. گروه بندي الین نیتروژن

دار جدایه در مورد كلیه صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یك درصد معنی ×بر اساس نتایج حاصله اثر متقابل الین 

.با استفاده از نتایج تجزیه كالستر الین شماره ام شده رامورد تأیید قرار دادهاي انجتجزیه تابع تشخیص گروه بنديبود.

 .هاي همزیستی وصفات مورد نظر انتخاب شدندبه عنوان گروه و تركیب برتر از نظر شاخص 2RTBبا جدایه  31
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Abstract 

            In order to introducing efficient ecological genotype and native rhizobium strains in persian clover 

(Trifolium resupinatum L.) this study was conducted during 2003-2011. Since 2003, native persian clover 

populations were collected in Lorestan province, Iran, and after different studies15 promising lines were 

selected.Then, 15 native Rhizobium legominosarum bv. trifollii strains were collected and identified from the 

same area. In 2010, a greenhouse factorial experiment based on randomized complete design in three 

replications was conducted with 240 treatments (15 line × 16 strain) in research station of Borujerd. In this 

study symbiosis index, root and above-ground dry matters, root:shoot proportion, stem height, nodule 

number and nitrogen content of plant tissue were assessed. Grouping lines and strains was performed by 

cluster analysis under Ward method. Results showed that interaction of line × strain were significant 

(p<0.01) on all of studied traits. Canonical discriminate analysis was useful in describing the variation 

among genotypes and strains. Cluster analysis was successful in differentiating the varieties into similar sub-

groups based on the measured traits. Regarding to cluster analysis the RTB2 and line No.13 were determined 

as a better selection with view to studied traits.  
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 مقدمه

رویه از كودهاي شیمیایی در استفاده بی 

ویژه نیتروژن عالوه بر تحمیل هزینه بر كشاورزي به

تولید، سالمت و امنیت غذایی انسان، دام، محیط زیست 

ویژه آب و خاك را نیز تهدید و بوم نظام كشاورزي به

با وجود اینکه برفراز هر هکتار زمین حدود است.  نموده

ولی  ،د دارد( وجو2Nتن نیتروژن مولکولی ) 03111

ترین عامل محدود نیتروژن مهم ،همچنان بعد از آب

. مصرف به شمار می رود كننده تولید محصول در دنیا

هاي معمول كودهاي شیمیایی نیتروژنی یکی از راه
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باشد كه از یك سو برطرف كننده این محدودیت می

ترین نهاده كشاورزي مؤثر در افزایش تولید بوده و مهم

ر از پتانسیل آلوده سازي باالیی برخوردار از سویی دیگ

 . (1110)اسدي رحمانی و همکاران  است

دلیل توان ها بهویژه لگوماي بهگیاهان علوفه

ها، تثبیت نیتروژن هوا و همزیستی با میکروارگانیسم

اي چون فسفر و پتاسیم حل كردن عناصر تثبیت شده

بوم اي در پایداري كشاورزي و سالمت جایگاه ویژه

نظام هاي زراعی دارند. شبدر ایرانی یکی از گیاهان 

اي بومی افغانستان، ایران، تركیه و عراق است كه علوفه

به دلیل دارا بودن تعادل نسبی علوفه از نظر صفات 

اي یکساله گیاهی كمی وكیفی در بین سایر بقوالت علوفه

، گوتو و 3530 )اریك وترسز ممتاز محسوب می شود

(. سطح كشت آن در 3554 ویلسون، 3500مینسون 

هکتار بوده كه بیشترین آن مربوط  41111ایران حدود 

 زمانیانشاهوردي و باشد )به استان لرستان می

 151مقدار تثبیت نیتروژن در شبدرها تا  (.1115

كیلوگرم و تولید سیدروفور و ریزوبیوتوكسین )مانع 

زارش كیلوگرم در هکتار گ 301هاي قارچی( تا بیماري

مقدار تثبیت نیتروژن مولکولی با توجه به  شده است.

هاي همزیست نوع سویه همزیست، جمعیت باكتري

طوركلی شرایط ه بومی، میزان كود مصرفی، رقم و ب

)اسدي رحمانی و باشدخاكی و اقلیمی بسیار متفاوت می

توانند به از نظر سازگاري و میزان تثبیت نیتروژن می

دهاي شیمیایی از نظر اقتصادي لحاظ كاهش مصرف كو

به صرفه و از نظر سالمت محیط زیست مؤثرتر باشند 

(. همچنین اثر مثبت كودهاي 1110 پور وهمکاران)قلی

بركیفیت گیاهان  صورت منفردو تلفیقیزیستی به 

 مطالعهنتایج  (.3553)پانوار اي گزارش شده استعلوفه

در  باقالروي اثر چند نوع مایه تلقیح ریزوبیوم 

خوزستان نشان داد كه عملکرد تیمارهاي تلقیحی بین 

درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد  95تا  19

 دلیل افزایش رشد گیاه به (.1113 )خسروي و همکاران

نقش هورمون هاي گیاهی تحریك كننده رشد از قبیل 

ها در افزایش تقسیم ها و سیتوكنینها، جیبرلیناكسین

وسیله باكتري  هب هال سلولسلولی و افزایش طو

تحریك رشد  ،(1114 )زهیرو همکاران افزاینده رشد گیاه

كولئوپتیل ذرت در اثر تولید ایندول استیك )هگاو 

افزایش طول ساقه اولیه برنج در اثر  ،(3553همکاران 

بیسواز و )وسیله باكتري ریزوبیوم هتلقیح بذر ب

شك گیاه افزایش تعداد غالف و وزن خ ،(1111همکاران

درصد و میزان نیتروژن كل دانه  ونیز  و عملکرد دانه

 اكرك و همکاران)ریشهدر گره بندي  در سویا وبهبود

هاي همزیستی نسبت داده شده به این فعالیت (1111

 . است

عدم وجود ریزوبیوم اختصاصی  در صورت 

 گیاه به دلیل كشت گونه یا واریته جدید )غیر بومی(

داد ریزوبیوم اختصاصی به دلیل كمبود تع وهمچنین 

فراوانی نسبی ریزوبیوم  و در آخر  تنش هاي محیطی

استفاده از مایه  در منطقههاي كم تأثیر و یا بی تأثیر

( 1113كریمر) . ضرورت پیدا می كند تلقیح ریزوبیوم

هاي توسط باكتري HCNپیشنهاد كردكه توانایی تولید 

می مناسب سانیمحرك رشد گیاه یك قابلیت بالقوه و مک

هاي هرز می باشد كه باید براي كنترل بیولوژیك علف

به عنوان یك جنبه جدید در روش هاي تقویت و تحریك 

رشد گیاه و افزایش عملکرد محصول مورد توجه بیشتر 

( برخی از سویه 1111قرار گیرد. آنتون و همکاران )

هاي مولد هاي ریزوبیومی را نیز به عنوان باكتري

( پیشنهاد 3553باگناسکو ). عرفی نموده اندسیانید م

می توانند به صورت  HCNسویه هاي مولد كه نمود 

خاكزي  يزايمطمئن در كنترل زیستی عوامل بیمار

زیرا بر دیگر جوامع میکروبی  .مورد استفاده قرار گیرند

.همچنین خاك و یا بر رشد گیاهان تأثیر سوء ندارند

تولید اتیلن در ریشهكه افزایش شدید گزارش شده است 

هاي گیاه یونجه بالفاصله پس از تلقیح با باكتري 

 (Sinorhizobium meliloti)سینوریزوبیوم ملیلوتی

 باید نشانه اي از پاسخ دفاعی گیاه لگوم در مقابله با 
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و  هاي ریشه گیاه باشد )لیجروتهاجم باكتري به سلول

ایی هدف از انجام این پژوهش، شناس (.3539 همکاران

سویه هاي بومی موثر ریزوبیوم شبدر ایرانی در استان 

لرستان به عنوان قطب تولید این محصول و یافتن 

الین برتراز نظر شاخص هاي  –تركیبی موثر از سویه 

ویژه مقدار تثبیت نیتروژن، عملکرد علوفه همزیستی به

نهاده ودر نهایت حركت به سمت كشاورزي پایدار كم

 باشد.می
 

 روش ها مواد و

 الف:جمع آوري جدايه هاي بومي

براي تهیه جدایه هاي بومی به  3133از سال 

روش پیمایشی از كل مناطق زیر كشت شبدر ایرانی 

 11درجه و91دقیقه الی  93درجه و49استان لرستان )

درجه  14دقیقه الی  13درجه و 11دقیقه طول شرقی و 

 39111دقیقه عرض شمالی( به مساحت تقریبی  11و

طور تصادفی هکتار یك نمونه به 011هکتار به ازاي هر 

در هر نمونه (.3از مزارع هر منطقه انتخاب شد )شکل 

سانتیمتري  91تعدادي شبدر با ریشه از عمق صفر تا 

برداشت و پس از شستشو با آب و خشك كردن در 

دماي معمولی اتاق، به بخش بیولوژي موسسه تحقیقات 

از جداسازي )بیك و  آب و خاك ارسال شدند. پس

گروه بندي جدایه ها بر اساس آزمون  (3551همکاران 

جدایه شناسایی  39تعداد  گره زایی در گیاه میزبان

  (.3شدند )جدول 

 
 مناطق عمده كشت شبدر ايراني )هاشور خورده( در استان لرستان -1شكل

 

 جمع آوري شده بومي لرستانليست جدايه هاي باكتري ريزوبيوم جدا شده از نمونه هاي  -1جدول 

 نام ایزوله نام نمونه ردیف نام ایزوله نام نمونه ردیف نام ایزوله نام نمونه ردیف

 RTC سیالخور II 2RTE 33ایستگاه تحقیقات  RTB 9 بروجرد 3

 I 1RTDدورود  I 1RTA 31الشتر  I 1RTB  0 بروجرد 1

 II 2RTDدورود  II 2RTA 31الشتر  II 2RTB 3 بروجرد 1

 3RTK آبادخرم III 3RTA 34الشتر  III 3RTB 5 بروجرد 4

 1RTN نورآباد IV 3RTA 39الشتر  I 1RTE 31ایستگاه تحقیقات  9

 

 

 ايب:آزمايش گلخانه

صورت فاكتوریل بر پایه طرح این آزمایش به

كامالً تصادفی با سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 

اورزي بروجرد در گلخانه ایستگاه تحقیقات كش 3135

گرم از  091هاي به حجم اجرا شد.در این آزمایش گلدان

عدد بذر  31ماسه بادي شسته پر شده و در هر گلدان

كار هاي بهشبدر آغشته شده به باكتري )جمعیت باكتري

ي مورد هاتعداد الین كاشته شد. (cFu/ml3 31 × 9رفته 

حاصل  بودند.این الینها عدد 39 استفاده در این آزمایش 

از سال  آزمایشات جمع آوري توده هاي بومی نتایج 

انتخاب  بودند كه طی یکسري آزمایشات منجر به 3133
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 )شاهوردي و گردید 3151در سال هاي برترالین

 (.1131و  1115، 1110 همکاران

جدایه باكتري ریزوبیوم   39شامل  هاجدایه

شناسایی شده در بخش پیمایشی به همراه شاهد بود. 

ها با استفاده از محلول بدون نیتروژن غذیه گلدانت

میلی لیتر در هر گلدان انجام 11(هر هفته 3501دلورث )

پس از رشد كافی  (.3131یادگاري و همکاران شد )

ها و تشکیل گرهك روي ریشه صفات زیر مورد بوته

 ارزیابی قرار گرفتند.

ههاي شهبدرپس از   تعداد گرهك روي ریشه بوتهه 

ز گلدان و شستشهو در آب تشهت بهه دقهت     خارج كردن ا

هها مهورد شهمارش قهرار     بررسی شهده و تعهداد گرههك   

از سهطح گلهدان     در زمهان برداشهت   گرفتند.طول سهاقه 

 اندازه گیري شد.

بعهد از خشهك     وزن خشك اندام هوایی و ریشهه 

  سههاعت  14مههدت بههه C ْ01 كههردن در آون در دمههاي  

 محاسبه شدند. 

نسههبی یهها   سههودمنديیهها  شههاخص همزیسههتی 

ریزوبیوم  بها اسهتفاده    –وابستگی نسبی همزیستی الین 

 (.1115از فرمول زیر محاسبه شد )داعی و همکاران 
Rhizobium benefit on shoot dry weight= (Wc-

Wi)/ Wc*100 

iW وزن خشك اندام هوایی در حالت :

: وزن خشك اندام هوایی در حالت بدون cWهمزیستی،

 همزیستی )شاهد(

مقایسههه جدایههه ههها از نظههر مقههدار تثبیههت  بههراي 

نیتروژن، درصد نیتروژن بافت گیاهی براي توده بهومی  

به روش كجلدال انجام شد.جهت كالستر بندي دقیهق تهر   

ها از صفات عملکرد علوفه تر و خشك، نسبت بهر   الین

به ساقه، درصد پروتیین و سرعت رشهد مجهدد حاصهل    

( 1131 از نتهههایج آزمایشهههات مزرعهههه اي )شهههاهوردي

 استفاده گردید.

ها از در این مطالعه براي بررسی نرمال بودن داده    

اسمیرنوف استفاده شد. تجزیه -روش كلموگراف

انجام شد.  واریانس و مقایسه میانگین به روش توكی

اي ها وجدایه ها بر اساس تجزیه خوشهگروه بندي الین

 پس از استاندارد كردن داده ها انجام Wardبه روش 

شدند.براي بررسی صحت گروه بندي از روش تابع 

تشخیص استفاده شد. محاسبات بااستفاده از نرم افزار 

انجام شد. رسم نمودارها با نرم  SAS ver.9آماري 

 انجام شد. SPSS ver.13افزار

 

 نتايج وبحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد كه 

 گره كل دتعداروي صفات  اثر متقابل الین در جدایه

 ریشه، به هوایی بخش نسبت گیاه، ارتفاع ریشه، روي

 شاخص و هوایی اندام خشك وزن ریشه، خشك وزن

 (.1دار بود )جدول معنیهمزیستی 

به دلیل حجم باالي مقایسات میانگین، نتایج 

جدایه در جدول ×تركیب برتر الین  11مقایسه میانگین 

دهد كه  آمده است. مقایسه میانگین ها نشان می 1

 50/3 با شاخص همزیستی L6-S6و  S15-L5تركیب 

درصد باالترین مقدار كارایی را نشان دادند كه در 

در مطالعه . درصد برتري داشت 0/19مقایسه با شاهد 

انجام شده روي كارایی همزیستی توسط 

 Rhizobium leguminosarum sp.bvهايباكتري

viciae ابور در جدا شده از دو منطقه گرگان و نیش

شرایط آزمایشگاهی، نتایج حاكی از تفاوت بین 

طوري كه به. هاي ریزوبیوم مورد بررسی بودجدایه

هاي درصد در بین جدایه 9-911 كارایی همزیستی بین

در این آزمایشات با . گرگان و نیشابور مشاهده شد

توجه به  نتایج توان حل فسفات معدنی و آلی باالترین 

از گرگان  R59Gو  R65Gهاي ایهكارایی همزیستی جد

هاي برتر انتخاب از نیشابور به عنوان جدایه R30Nو 

سویه بومی ریزوبیوم شبدر  139شدند. در غربالگري 

 301سوش استاندارد بین سه تا  سفید در مقایسه با یك

ها روي درصد برتري كارآیی نشان دادند. این جدایه

 یت نیتروژن، وزن زنی، تعداد گره، مقدار تثبدرصد جوانه
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نتايج تجزيه واريانس تعداد كل گره روي ريشه، ارتفاع گياه، نسبت بخش هوايي به ريشه، وزن خشك ريشه، وزن -2جدول 

 خشك اندام هوايي و شاخص همزيستي

 

 

 منابع تغییر

 

 

 درجه آزادي

 میانگین مربعات

تعداد كل گره 

 روي ریشه

نسبت بخش  ارتفاع ساقه

 هوایی به ریشه

وزن خشك 

 ریشه

وزن خشك 

 اندام هوایی

شاخص 

 همزیستی

 99/1** **904/43 31/311** 99/4** 51/101** 19/341** 34 الین

 13/3** 34/19** 55/9** 11/1** 51/43** 11/151** 39 جدایه

 31/1** 91/11** 11/9** 13/1** 51/14** 93/311** 131 الین×جدایه

 11/1 11/3 114/1 1114/1 01/3 49/1 431 خطا

 34/31 31/39 11/9 55/1 31/9 91/5  ضریب تغییرات )%(
 درصد می باشد. 3دار در سطح احتمال معنی **

 
 

گیاهچه، رشد گیاه و محتواي نیتروژن در گیاه مؤثر 

 (.1131بودند )اكبري و همکاران

بیشترین مقدار تولید ماده خشك در هر گلدان 

گرم بود  10/19با  S13- L1مربوط به تركیب تیماري 

درصد برتري  0/15گرم (  99/3كه در مقایسه با شاهد )

اي كه توسط هوفلیچ نشان دادند. در یك آزمایش مزرعه

( انجام شد، مشخص گردید كه تلقیح 3554و همکاران )

سویه  Rhizobium leguminosarum bv. viciaeبا 

R39  .باعث افزایش وزن خشك اندام هوایی باقال گردید

( چند مایه تلقیح حاوي 3131و همکاران ) خسروي

باكتري هاي بومی ریزوبیوم را بر رشد و عملکرد باقال 

در مناطق مختلف عمده تحت كشت این محصول 

بررسی و نتیجه گیري كردند كه در مناطق مختلف بین 

 11طور میانگین هدرصد و در كل كشور ب 95تا  31

 حاصل شد.درصد افزایش عملکرد باقال در اثر تلقیح 

كرده اند  ( گزارش3559گونزالس لوپز و همکاران )

Azotobacter chroococcum تواند جیبرلین، می

تلقیح در گزارش دیگري اكسین و سیتوكنین تولید كند. 

و  Bradyrhizobium japonicumتوام باكتري 

Azotobacter chroococcum  باعث افزایش وزن

 (.1111گردید )وسی  سویابخش هوایی 

تعداد گره از صفاتی است كه همبستگی زیادي با 

میزان تثبیت نیتروژن در گیاهان مختلف دارد. از نظر 

به ترتیب مربوط به جدایه -الینتعداد گره برترین 

  10و 43با  S15- L11و   S10- L13تركیب تیماري 

درصد   10/10(  59/31گره بود كه در مقایسه با شاهد)

هاي اكرك و همکاران بررسیبرتري نشان دادند.

( مشخص ساخت كه تلقیح بذر سویا با باكتري 1111)

Bradyrhizobium japonicum  قبل از كاشت سبب

دانه  دافزایش تعداد غالف و وزن خشك گیاه و عملکر

در این گزارش افزایش درصد و میزان گردید. همچنین 

بندي ریشه ناشی از نیتروژن كل دانه به افزایش گره

 ت داده شده است.  تلقیح نسب
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 مقايسه ميانگين تركيبات تيماري مربوط به الين هاي شبدر ايراني وجدايه هاي ريزوبيوم بومي   -3جدول 
 تركيب برتر بر حسب صفات مختلف( 55)

 جدایه-الین ردیف
شاخص 
 همزیستی

-الین
 جدایه

وزن خشك 
هر گلدان 
 )گرم(

-الین
 جدایه

وزن 
ریشه 
 )گرم(

-الین
 جدایه

ریشه نسبت 
به بخش 
 هوایی

-الین
 جدایه

ارتفاع 
 )سانتیمتر(

-الین
 جدایه

 تعداد گره

3 9-39 a50/3 3-31 a99-19 9-5 a13/33 34-3 a11/1 3-31 a11/11 31-31 a11/43 

1 9-9 a59/3 9-5 b51/13 3-31 a31/31 34-5 b19/1 9-0 ab90/11 33/39 b11/10 

1 1-31 ab59/3 9-4 c-b95/35 3-31 b93/5 33-3 c91/1 39-39 c-a11/13 9-1 bc11/19 

4 0-1 ab59/3 9-3 d-b90/33 9-31 b11/5 33-34 d19/1 0-9 d-b11/13 3-31 bc11/19 

9 31-39 
ab51/3 9-0 e-b45/33 9-3 c39/5 34-0 d19/1 3-33 e-b11/10 31-9 cd11/14 

9 9-34 
ab51/3 9-31 f-b30/33 9-1 c43/3 31-4 e11/1 31-9 f-b90/19 5-31 d11/14 

0 9-0 
ab51/3 3-0 g-c10/30 31-9 c11/3 34-3 f11/1 3-1 f-b11/19 31-1 de11/14 

3 9-3 
ab51/3 3-31 h-C14/30 3-33 c15/3 33-9 f11/1 31-0 g-b11/19 3-3 de91/11 

5 5-0 
ab51/3 31-3 h-c50/39 9-31 cd10/3 31-9 g93/3 31-4 g-b11/19 9-3 f-d11/11 

31 34-0 ab51/3 9-9 j-c39/39 9-1 cd94/0 34-31 h91/3 31-33 i-c11/19 31-1 g-d90/11 

33 9-3 
c-a51/3 31-9 j-c41/39 1-1 e15/0 34-1 i99/3 3-31 i-c90/19 9-1 h-d90/11 

31 31-1 
d-a53/3 9-3 j-c11/39 9-3 ef31/0 34-4 j43/3 1-9 j-c91/19 31-0 i-d11/11 

31 1-9 
d-a53/3 9-1 j-c34/39 9-33 ef31/0 31-3 k19/3 3-5 k-c11/19 9-39 i-d11/11 

34 1-31 
d-a53/3 3-34 j-c19/39 3-0 ef14/0 34-9 l13/3 31-9 k-c11/19 31-31 j-e90/13 

39 3-1 
d-a53/3 9-31 k-c91/39 9-9 ef11/0 34-9 m35/3 3-39 k-c90/14 31-3 k-f90/10 

39 3-31 
d-a53/3 1-1 i-c10/39 34-3 fg91/9 34-31 n34/3 31-9 k-c90/14 31-3 k-f90/10 

30 33-39 d-a51/3 9-1 m-c39/39 9-0 fg90/9 31-3 o13/3 31-1 k-c11/14 9-34 l-g11/10 

33 34-39 d-a51/3 9-34 m-c39/39 3-5 fg41/9 3-9 o13/3 9-39 k-c11/14 3-31 m-g30/10 
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 3ادامه جدول 

 

 

-هاي گره زا مانند لیپوكیتوها عاملریزوبیوم          

آزاد می كنند كه به عنوان تحریك كننده  الیگوساكارید

جوانه زنی طیف وسیعی از گونه هاي گیاهی شناخته 

شده اند. اما هنوز مکانیسم عمل آن شناخته نشده است. 

( گزارش نمودند كه تلقیح سویا 3539كانشیرو و كولك )

جهش یافته كه  Brady rhizobium japonicumبا

ایندول استیك اسید تولید می كند، باعث افزایش گره

 Brady rhizobiumبندي در ریشه گردید. كمبود 

alkani  جهش یافته در تولید بیشتر ایندول استیك اسید

موثر بوده و در نتیجه تعداد گره در ریشه ها افزایش 

هبود تلقیح با سویه هاي برادي ریزوبیوم باعث ب یافت.

گره زایی، رشد رویشی و جذب نیتروژن در سویا می 

 (.1119 مهناو شود )مقوانسی

سانتی متر( در تركیب  11/11باالترین ارتفاع )

 نسبت به شاهد مشاهده شد كه S13-L1تیماري

 (،1111درصد برتري نشان داد. به عقیده داكورا )13/11

 لیپوكیتوالیگوساكاریدها كه توسط و3لومیکروم

وم آزاد می شوند باعث تحریك رشد گیاهان می یزوبیر

نانو مول در  91شود. هنگامی كه لومیکروم در غلظت 

ژنوتیپ هاي سورگوم، سویا، باقال و لوبیا چشم بلبلی 

استفاده شد، افزایش زیادي در ارتفاع و رشد گیاه 

ها با تولید تركیبات مختلفی مانند ریزوبیوم مشاهده شد.

ها و با ها و ویتامینا، ریبوفالوینهها، سیتوكنیناكسین

رشد  بهبودنفوذ در ریشه گیاهان لگوم و غیرلگوم باعث 

( افزایش طول 1111بیسواز و همکاران ) می شوند.

گیاهچه حاصل از بذرهاي تلقیح شده با باكتري 

ریزوبیوم را مشاهده كردند. با توجه به نقش هورمون 

ها، ینهاي گیاهی تحریك كننده رشد از قبیل اكس

ها در افزایش تقسیم سلولی و ها و سیتوكنینجیبرلین

                                                           
3-Lomicrom 

-الین
 جدایه

شاخص 
 همزیستی

وزن 
خشك هر 
گلدان 
 )گرم(

-ینال
 جدایه

وزن 
ریشه 
 )گرم(

-الین
 جدایه

نسبت 
ریشه به 
بخش 
 هوایی

-الین
 جدایه

ارتفاع 
 )سانتیمتر(

-الین
 جدایه

تعداد 
 گره

-الین
 ردیف جدایه

f-a35/3 
33-1 

n-c39/9 
31-0 

i-g13/9 
9-34 

o19/3 
0-31 

k-c11/14 
31-3 -g

m11/
10 

39-4 
35 

f-a35/3 
31-0 

o-d50/34 
31-3 

i-h50/9 
34-0 

P50/1 
33-31 

k-c11/14 
31-0 -h

n90/19 
33-9 

11 

g-a30/3 
5-3 

p-d41/34 
3-5 

j-h33/9 
3-3 

P59/1 
33-39 

k-c11/14 
31-3 -h

o11/19 
3-3 

13 

h-a39/3 
9-39 

p-d15/34 
9-9 

j-h30/9 
3-4 

pq51/1 
31-1 

k-c11/14 
31-39 -h

o90/19 
9-5 

11 

i-a34/3 
33-33 

q-d19/34 
31-1 

k-j09/9 
9-39 

gr51/1 
33-31 

k-c11/14 
9-1 -h

o90/19 
3-1 

11 

i-a34/3 
1-3 

r-e11/34 
31-4 

k-i09/9 
3-39 

rs35/1 
33-31 

k-c31/11 
1-5 -h

p11/19 
39-0 

14 

i-a34/3 
3-33 

s-f03/31 
3-33 

m-i03/9 
1-0 

s33/1 
31-1 

k-c09/11 
1-31 -h

p11/19 
4-1 

19 

i-a34/3 
3-31 

t-g45/31 
31-9 

m-i03/9 
34-1 

st39/1 
33-1 

k-c90/11 
3-0 -h

p11/19 
5-3 

19 

i-a31/3 
1-9 

u-g41/31 
31-0 

n-j95/9 
9-31 

t34/1 
34-39 

k-c90/11 
31-1 -h

p11/19 
31-3 

10 

i-a31/3 
1-0 

v-g11/31 
9-33 

n-j91/9 
0-31 

t31/1 
3-31 

k-c90/11 
3-39 -h

p11/19 
39-31 

13 

i-a31/3 
1-5 

w-g51/31 
3-9 

o-j14/9 
3-9 

u03/1 
33-4 

k-c91/11 
39-33 -h

p11/19 
39-33 

15 

i-a31/3 

3-39 

x-g31/31 

31-9 

p-k11/9 

0-0 

uw00/1 

33-5 

k-c91/11 

1-31 -h

p11/19 
9-4 

11 
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وسیله هها، ترشح این هورمون ها بافزایش طول سلول

ترین سازوكارهاي افزاینده رشد باكتري یکی از مهم

(. یکی از 1114 باشد)زهیرو همکارانگیاهچه می

آشکارترین اثرات هورمون هاي گیاهی تحریك كننده 

رشد كولئوپتیل ذرت در اثر  رشد به صورت تحریك

)هگاو  گزارش شده استتولید ایندول استیك اسید 

طول ریشه و ساقه گیاه سویا تلقیح  .(3553همکاران 

 Brady rhizobiumهاي مختلف شده با سویه

japonicum  تحت تأثیر قرار گرفت. همچنین با آغشته

سازي سویا توسط باكتري مشابه افزایش معنی داري 

هد در محتواي نیتروژن بخش هوایی بیش از شا

( ثابت كرد كه توانایی حل 3559مشاهده شد. كابوت )

م سترین مکانیهاي ریزوبیومی مهمهفسفات در باكتری

هایی با حاصلخیزي متوسط تحریك رشد گیاه در خاك

از نظر وزن خشك ریشه ونسبت تا زیاد می باشد. 

بوط ریشه به بخش هوایی باالترین وزن خشك ریشه مر

و بیشترین نسبت ریشه به بخش S9-L6به تركیب 

 بود. S1-L14هوایی مربوط به 

 
 

 گروه بندي ها

گروه بندي جدایه ها و الین ها  با استفاده ازداده 

انجام شد كه در  WARDهاي استاندارد شده به روش 

نهایت به ترتیب به  سه وچهار  گروه بر اساس 

(. 1و1هاي شکلهاي حاصل تقسیم شدند)دندروگرام

براي گروه بندي الین ها  بر خالف جدایه ها )كه صرفاً 

بر  اندازه گیري شده گلخانه اي بودند(بر اساس صفات 

اندازه گیري شده در مزرعه)شاهوردي و اساس صفات 

تجزیه تابع  (.0و9( نیز بودند)جدول هاي1131همکاران 

تشخیص نیز گروه بندي هاي انجام شده رامورد تایید 

 (.9و 4دادند)جدول هاي قرار 

 

15141612610954112738131

8.74

5.83

2.91

0.00

Observations

D
is
t
a
n
c
e

Dendrogram
Ward Linkage; Euclidean Distance

cluster1
cluster2

cluster3

 
 

دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي بر اساس  -2شكل

صفات اندازه گيري شده در شرايط گلخانه در جدايه هاي 

 بومي

 
 

 

 
دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي بر اساس  -3شكل

صفات اندازه گيري شده در شرايط گلخانه وبرخي صفات 

 شبدر ايرانياي در الين هاي اميد بخش مزرعه
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 اي در جدايه هاتابع تشخيص كانونيك براي تعيين محل برش دندوگرام حاصل از تجزيه خوشه-4جدول 

درصد واریانس  ضریب المبدا  كاي اسکویر درجه آزادي آزمون تابع
 تجمعی

درصد واریانس 
 نسبی تجمعی

مقادیر 
 ویژه

سطح معنی 
 داري

 1111 15/0 9/99 9/99 30/1 95/41 34 3تابع 

 114/1 35/9 4/49 311 349/1 13/35 9 1تابع 

 
 
 

 اي در الين هاتابع تشخيص كانونيك براي تعيين محل برش دندوگرام حاصل از تجزيه خوشه -5جدول 
درصد واریانس  ضریب المبدا  كاي اسکور درجه آزادي آزمون تابع

 تجمعی
درصد واریانس 
 نسبی تجمعی

مقادیر 
 ویژه

سطح معنی 
 داري

 115/1 90/31 9/31 9/31 1111/1 50/91 41  3تابع 

 319/1 43/3 9/3 3/51 114/1 31/11 10  1تابع

 353/1 31/4 3/4 50 141/1 9/11 39 1تابع 

 19/1 13/1 1 311 14/1 14/5 0 4تابع 

 ورده شده اند.آ 9و9ها وجدایه ها براي هر یك از خوشه ها در جداول میانگین ودرصد انحراف از میانگین كل الین

 
 
 

 ميانگين گروه ها و درصد انحراف از ميانگين كل درجدايه هاي ريزوبيوم بومي شبدر ايراني -6جدول 

  جدایه خوشه
شاخص 
 همزیستی

وزن خشك 
 اندام هوایی

وزن 
خشك 
 ریشه 

 ارتفاع
نسبت 
ریشه به 
 ساقه

تعداد كل 
گره روي 
 ریشه

درصد 
نیتروژن 
(N%) 

 110/1 99/33 99/1 10/35 11/1 3/0 15/3 میانگین  3،1،0،3،31 3

  
درصد انحراف 
 از میانگین كل

91/31 99/3 11/3 19/1 9/5 93/31 91/1- 

 149/1 43/34 91/1 00/33 13/1 10/0 19/3 میانگین  1،4،9،9،5،31،33،31،39 1

  
درصد انحراف 
 از میانگین كل

11/1- 44/3- 09/1 4/1- 49/1 00/33- 99/39 

 110/1 13/30 4/1 13/35 3/1 45/0 39/3 ین میانگ 34،39 1

  
درصد انحراف 
 از میانگین كل

3/3- 13/4 35/9- 15/1 3/11- 99/4 91/1- 

 113/1 14/39 93/1 39/33 50/1 30/0 30/3 میانگین كل   
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 هاي شبدر ايرانيها و درصد انحراف از ميانگين كل در الينميانگين گروه -7جدول

  الین خوشه

عملکرد 

لوفه ع

تر )تن 

در 

 هکتار(

نسبت 

ریشه 

به 

بخش 

 هوایی

درصد 

پروتئین 

 علوفه 

)در 

 مزرعه(

نسبت 

بر  به 

 ساقه 

)در 

 مزرعه(

وزن 

ریشه 

 )گلدان(

سرعت 

رشد 

مجدد)در 

 مزرعه(

عملکرد 

علوفه 

خشك در 

مزرعه)تن 

 در هکتار(

ارتفاع 

 )سانتیمتر(

تعداد 

كل 

گره 

روي 

 ریشه

وزن 

خشك 

اندام 

هوایی 

 )گلدان(

ص شاخ

 همزیستی

ن  3،9 3
گی
یان
م

ف 
را
نح
د ا
ص
در

كل
ن 
گی
یان
 م
از

 

 

59/93 
41/1 1/11 03/1 13/9 93/19 99/33 03/31  19/11 1/34 14/3 

 3،9 93/1- 93/39- 19/3- 41/3 39/315 39/1- 91/1 39/19 55/99 4/55 13/9 

1 
39 ،5 ،3 ،0 ،

ن  1، 1، 4، 9
گی
یان
م

ف
را
نح
د ا
ص
در

 

 
كل
ن 
گی
یان
 م
از

 

 

 

50/93 10/1 4/11 95/1 4/1 99/10 93/33 14/39 0/33 03/9 39/3 

  
9/1- 

49/10- 30/1- 41/3- 19/13- 95/1 139/1 3/31- 13/41 41/9- 93/1- 

1 34 ،33  ،31 

ن 
گی
یان
م

ف
را
نح
د ا
ص
در

 

 
كل
ن 
گی
یان
 م
از

 

05/90 19/3 4/13 95/1 4/1 90/10 15/33 13/39 44/39 90/1 11/3 

  

 

 

1/1- 33/319 53/1 44/3- 19/13- 49/1 31/3- 35/33 31/39 39/494- 11/4 

4 31 

ن 
گی
یان
م

ف 
را
نح
د ا
ص
در

 

كل
ن 
گی
یان
 م
از

 

03/03 13/1 1/13 0/1 51/1 19/41 53/33 39/19 34/11 14/31 33/3 

  

 
 
 

91/31 13/15- 13/1 1 54/1- 13/5 30/4 45/11 95/01 33/41 01/3 

  
میانگین 

 كل

 

15/95 93/1 93/11 0/1 14/1 90/10 91/33 34/33 11/39 30/0 393/3 

 

، 0براي جدایه ها خوشه اول شامل جدایه هاي 

بوده كه از نظر میانگین كل صفات مورد  31و  3، 3، 1

جز درصد نیتروژن بافت گیاهی ارزش ارزیابی به

بیشتري از میانگین كل نشان دادند.این گروه از نظر 

اي كارایی همزیستی وكاهش وابستگی گیاه به كوده

شیمیایی می تواند در برنامه هاي اصالحی مورد 

در صفات درصد گروه دوم  استفاده قرار گیرد.

نیتروژن بافت گیاهی، وزن خشك ریشه ونسبت ریشه 

به بخش هوایی وگروه سوم نیز در صفات تعداد كل 

گره روي ریشه،ارتفاع ووزن خشك اندام هوایی از 

 میانکین كل ارزش بیشتري داشتند.

ها خوشه چهارم شامل تك الین شماره ینبراي ال

جز وزن از نظر میانگین كل صفات مورد ارزیابی به  31

خشك ریشه ونسبت ریشه به بخش هوایی ارزش 

جایی بیشتري از میانگین كل نشان دادند.این الین از آن

اي نظیر عملکرد علوفه تر هاي مزرعهكه از نظر شاخص

ویژه از نظر بهوخشك در هکتار، سرعت رشد مجددو 

هاي شاخص و )درصد پروتیین( كیفیت علوفه تولیدي

اي از جمله تعداد گره روي ریشه و شاخص گلخانه
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همزیستی با ارزش باالتر از میانگین كل می توان آنرا به 

عنوان خوشه برتر و به عنوان یك الین با پتانسیل 

تولیدوكیفیت علوفه  باال ونیز قابلیت همزیستی برتر در 

ویژه كشاورزي كم نهاده استاي اهداف اكولوژیك بهر

پایدار در برنامه هاي اصالحی مورد استفاده 

قرارداد.گروه هاي اول، سوم ودوم در رتبه هاي بعدي 

 قرار دارند.

 

 نتيجه گيري كلي 

با جدایه  31با توجه به  نتایج تحقیق الین شماره 

به عنوان گروه و تركیب برتر از نظر  2RTBبومی 

هاي همزیستی و صفات مورد نظر انتخاب اخصش

یك در ژشدند. این الین به عنوان یك الین اكولو

قادر خواهد بود ضمن   2RTBهمزیستی با جدایه بومی 

ن بیشتري در مقایسه ژتولید پایدار علوفه از تثبیت نیترو

ها و توده هاي بومی برخوردار باشد. به با سایر الین

-ناطق شبدر كاري كشور میكارگیري این تركیب  در م

هاي تواند ساالنه به كاهش قابل توجه مصرف كود

نه منجر گردد و این گامی مهم در حركت به ژنیترو

سوي اهداف كشاورزي پایدار كم نهاده، سالمت محیط 

 زیست و تولید محصول سالم تلقی می گردد.
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