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  ایران بر عملکرد  خاکهاي هاي ریزوبیومی بومی سویه بررسی تأثیر
  و خصوصیات کیفی لوبیا 

  
  1پور و اکرم اوتادي هادي اسدي رحمانی، میترا افشاري، کاظم خاوازي، فریدون نورقلی

  
 چکیده

آزمایشـی بـا   ، COS-16رقـم   هاي همزیست لوبیا بر رشد و عملکرد لوبیا چیتـی  به منظور بررسی کارآیی ریزوبیوم
و  200به ترتیب معـادل  ( نیتروژنگرم در کیلوگرم  میلی 70و  35ی نیتروژناستفاده از ده سویه ریزوبیوم، دو تیمار 

هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعـه   و یک تیمار شاهد در قالب طرح بلوك) در هکتار اورهکیلوگرم  400
تلقـیح و تـا    YMBهاي مورد استفاده ابتدا به محیط کشـت   سویه .ایستگاه تحقیقات خاك و آب کرج انجام گردید

گرمی پرلیت  25هاي  لیتر بر روي شیکر دورانی تکثیر شده و به بسته باکتري در هر میلی 5×108رسیدن به جمعیت 
سازي زمین یک نمونه خاك مرکب از آن تهیه و مشخصات فیزیکی،  پس از شخم و آماده. بندي شدند تزریق و بسته

 20کشت ابتدا بـذرها بـا محلـول     در عملیات. یمیایی و تعداد باکتري ریزوبیوم بومی در این خاك تعیین گردیدش
تیمارهاي . کشت شدندبه صورت دستی هاي موردنظر تلقیح و  درصد شکر مرطوب شده و سپس با مایه تلقیح سویه

گلدهی و دیگري % 50دو مرحله یکی به هنگام  برداري از گیاهان در نمونه. ی نیز در دو تقسیط اعمال شدندنیتروژن
در مرحله اول فاکتورهاي تعداد و وزن گره، وزن خشک قسمت هوایی و کل جـذب  . در پایان فصل رشد انجام شد

. گیـري شـدند   در قسمت هوایی و در مرحله دوم وزن هزاردانه، عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه انـدازه  نیتروژن
گیـري شـد، هرچنـد برخـی از ایـن       هاي مـورد انـدازه  ویژگیلقیح گیاهان سبب افزایش تمامی نتایج نشان داد که ت

در عملکرد دانه نسبت به % 87برترین تیمار ریزوبیومی سبب افزایش حدود . دار نشدند ها از نظر آماري معنی تفاوت
تواند سبب افزایش  بیومی مؤثر میهاي ریزو با توجه به نتایج بدست آمده، تلقیح گیاهان لوبیا با سویه. شاهد گردید

 .گردد کیفی از جمله درصد پروتئین دانه صفاتعملکرد و بهبود 

  .ریزوبیوم، تثبیت نیتروژن، لوبیا، تلقیح بذر :واژه هاي کلیدي
  

                                                        
  به ترتیب اعضاي هیأت علمی و کارشناس مؤسسه تحقیقات خاك و آب  - ١

  - 7/6/84: و تصویب 14/9/83: وصول  

  مقدمه 
 Phaseolusبا نام علمی  (Common bean)لوبیا 

vulgaris اي و علفی از خانواده  گیاهی است یکساله، دولپه
که امروزه در سطح وسیعی از مناطق گرم و معتدل  التبقو
مبـدأ پیـدایش ایـن گیـاه     . شـود  جمله ایران کشـت مـی  از 

آمریکاي مرکـزي و جنـوبی و بـه احتمـال زیـاد مکزیـک       
سطح زیرکشت این گیـاه در دنیـا   ). 1379سمیعی،(باشد  می

در ایـران سـطح زیرکشـت    . میلیون هکتار اسـت  24حدود 
ار هکتار است کـه متوسـط عملکـردي    هز 120لوبیا بالغ بر 

غفـاري خلیـق،   ( داردهکتـار را   درکیلـوگرم   1470حدود 
ترین منابع غـذایی در آمریکـا، آسـیا و     لوبیا از مهم). 1379

درصد  60درصد پروتئین و  25آفریقاست که داراي حدود 
  ).2000و همکاران،  Navarro(باشد  کربوهیدرات می

ه مـورد نیـاز   ترین عنصري اسـت کـ   مهم نیتروژن
ی اثر مشهودي بـر رشـد و   نیتروژنو تغذیه بهینه  لوبیا بوده

خانواده و این از اختصاصات مهم گیاهان . داردعملکرد آن 
 نیتـروژن کننده  از جمله لوبیا، داشتن رابطه همزیستی تثبیت

  باشد با باکتري خاکزي از جنس ریزوبیوم می
 )Giller ،2001 .(  در شرایطی که عوامل محیطـی

دار  هاي مـؤثر گـره   بهینه هستند، گیاهان لوبیا که با ریزوبیوم
تثبیت نمایند  نیتروژنتوانند مقادیر قابل توجهی  اند می شده

)Bliss ،1993 .(   نیتـروژن به اعتقاد برخی محققـین تثبیـت 
 ; Bliss ،1991و  St.Clair(یک صفت کمـّی وراثتی است 
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Graham ،1981 (  ارقـام آن از  و لوبیا از گیاهانی است کـه
نظـر ژنتیکــی داراي تفــاوت زیـادي در تثبیــت بیولوژیــک   

  هستند نیتروژن
)St. Clair ،1986 ; Graham  وRosas، 1977; 

Barron 1999 ،و همکــاران; Chaverra  وGraham،1992; 
Bliss  وMiller ،1986  وAttewel  وBliss ،1985 .( بطــور

کننـده   تثبیـت  کلی باورهاي اولیه مبنی بر اینکه گیـاه لوبیـا  
هـاي غیردقیـق و یـا     خوبی نیست بر اساس روش نیتروژن

ماننـد   نیتـروژن گیـري تثبیـت بیولوژیـک     غیرمستقیم اندازه
). Bliss ،1993(بـوده اسـت    (ARA) 1روش احیاي استیلن

مطالعات انجام شده در آمریکا، کانادا و  این قبیل بر اساس
 ییکـارآ کشورهاي آمریکاي جنوبی، لوبیا گیاهی است کـه  

، Pattersonو  La Rue(نـدارد   نیتروژنزیادي از نظر تثبیت 
1981; Herridge  وDanso ،1995 وHardarson  و

بندي ضعیف و یـا عـدم پاسـخ بـه      و گره) 1993همکاران، 
ـدهایی را  نیـز   تلقیح   تسـ ر ایـن رابطـه بوجـود آورده ا   دتردی

)Graham ،1981  وButtery  ،ــاران ــی ). 1987و همک برخ
عقیده دارند که این امـر بـه دلیـل وجـود عوامـل       محققین

در  نیتـروژن زایی مانند وجود بیش از حد  محدودکننده گره
  ).Giller ،2001(ها است  خاك

تـر ماننـد    تـر و کمــّی   هاي دقیق استفاده از روش
هاي  هاي ایزوتوپی مشخص ساخته که برخی از سویه روش

کنند  تثبیت می ژننیتروریزوبیوم یا ارقام لوبیا مقادیر زیادي 
)Bliss،1993 .(   تثبیـت   نیتـروژن در شرایط مطلـوب مقـدار

رسـد   کیلوگرم در هکتار می 100شده توسط لوبیا به حدود 
ـ درصـد نیـاز    70که حـدود   ی ایـن گیـاه را تـأمین    نیتروژن

گزارشـات  ). 1993و همکاران،  Pena-Cabriales(نماید  می
هـاي ریزوبیـوم    ویهزیادي در رابطه با تأثیر تلقیح لوبیا با س

ــویه . وجــود دارد ــأثیر س ــه ت ــراي مطالع ــوم  ب ــاي ریزوبی ه
سـه   هايآزمایشـ  CIAT2همزیست لوبیا، مرکـز تحقیقـات   

سویه ریزوبیوم برتر همزیست  19را با ) 1979-81(اي  ساله
لوبیا در هفت کشـور آمریکـاي التـین، انگلسـتان و کانـادا      

و  Aurora( لوبیـا  واریتـه دو از در ایـن تحقیـق   . داد انجام
Kentwood (همـه   ها عملکـرد در این آزمایشـ . استفاده شد

 40و حتی اکثـراً بیشـتر از    بودها بهتر از تیمار شاهد  سویه
بیشـترین مقـدار تثبیـت بـا     . تثبیت کردند نیتروژنکیلوگرم 

. کیلوگرم در هکتار بدست آمـد  121معادل  Aurora واریته
زیست لوبیـا از  هاي ریزوبیوم هم سویه CIATبر اساس نظر 

با یکدیگر تفاوت دارند و لـذا تـأثیرات    نیتروژننظر تثبیت 
ــیمتفــاوتی را در عملکــرد  ــر جــاي م ــد ب ــن . گذارن در ای

                                                        
1 Acetylene Reduction Assay 
2 Centro Internacional de Agriculture Tropical, Cali, 
Colombia 

بدست آمده از راه تثبیـت توسـط    نیتروژنآزمایشات مقدار 
ــا  ــرآورد شــده اســت  50حــدود 3 (Ndfa%)لوبی   درصــد ب

)Rennie  وKemp ،1983 .(Herridge  وRedden )1999 (
بندي اعتقاد دارند کـه بـه دلیـل کـافی نبـودن       در یک جمع

در لوبیـا، در کنـار تلقـیح کـوددهی      نیتـروژن مقدار تثبیـت  
ــ ــینیتروژن ــز م ــع گــردد   ی نی ــد واق ــد مفی و  Redden(توان

Herridge ،1999 .(  در کامرون در طی آزمایشات سه سـاله
انجام شـده در مـورد تلقـیح ریزوبیـومی لوبیـا، بـا وجـود        

هـاي   مناسب گیاهـان تلقـیح شـده در تمـام سـال     بندي  گره
محصـول افـزایش    ،آزمایش، فقط در یکسال در اثر تلقـیح 

در کلمبیا و شرق آفریقا نشـان داده  ). Giller ،2001(یافت 
هـا   بندي ضعیف لوبیا، اغلب خـاك  شده است با وجود گره

باکتري در هـر   103داراي جمعیت ریزوبیوم بومی بیشتر از 
بندي ضعیف بـه شـرایط محیطـی یـا      ا گرهگرم بودند و لذ

بـراي مثـال کـاربرد    . خاکی نامساعد نسبت داده شده است
بنـدي و تثبیـت    ها سـبب افـزایش گـره    فسفر در این خاك

ــروژن ــت  نیت ــاران،  Ssali ،1988; Giller(شــده اس و همک
در تانزانیا نیـز کـاربرد   ). Giller ،1998و  Amijeeو  1988

  در لوبیـا شـده اسـت     نیتـروژن پتاسیم سبب افزایش تثبیت 
)Smithson  ،1993و همکاران.(  

نتیجه مناسب از تلقـیح لوبیـا    بدست آوردنبراي 
هاي کارآمد ریزوبیوم یـا ارقـام مناسـب لوبیـا      باید از سویه
هـاي   اي بـراي انتخـاب سـویه    تحقیقات عمده. استفاده کرد

مناسب و کارآمد ریزوبیوم در گلخانه و مزرعه انجام شـده  
ــان و ). Tavares ،1986و  Singleton( اســت اصــالح گیاه

مـؤثر   نیتـروژن انتخاب ارقام مناسب هم در افزایش تثبیـت  
تحقیقات در کنیـا مشـخص   ). Graham ،1981(بوده است 

هاي این  هاي جدا شده از خاك کرده است که اکثر ریزوبیوم
مؤثرتر هستند و پـس از   CIAT 899کشور از سویۀ تجاري 

  باشـند   اسـتفاده بصـورت مایـه تلقـیح مـی      جداسازي قابل
)Anyango  ،1995و همکاران.(  

سال از اجراي برنامه اصـالح   15پس از گذشت 
بررسـی  مورد ژنوتیپ  1500نژاد لوبیا در استرالیا که حدود 

، مشخص شـده اسـت کـه دو ژنوتیـپ از نظـر      قرار گرفته
مؤثرتر از سایرین هسـتند کـه بطـور عمـده      نیتروژنتثبیت 
و  Redden(باشـند   مـی ارقـام بـا دوره رشـد کوتـاه      شامل

Herridge ،1999 .(   نتایج تلقیح گیاهان لوبیا به دلیـل تـأثیر
هاي بومی و کاربرد بـیش از   شرایط محیطی، وجود باکتري

، Pattersonو  La Rue(ضـد و نقـیض اسـت     نیتروژنحد 
1981; Graham ،1981 .(  هـاي  با اینحـال اسـتفاده از روش 

هاي برتـر ریزوبیـوم هنـوز هـم      سویه )selection(انتخاب 
و  Karanja(بطــــــور وســــــیع کــــــاربرد دارنــــــد 

                                                        
3 N-derived from atmosphere 
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Wood،1988Hungria;   ،1993و همکــاران Hernandez-
Armanta;  1989همکــــاران، و; Barron  ،و همکــــاران

2000.(  
Vargas  پاسخ به تلقیح را در ) 2000(و همکاران

لعه کردند و دو خاك با سابقه و بدون سابقه کشت لوبیا مطا
به این نتیجه رسیدند که در خاك داراي سابقه کشت لوبیـا  

بـاکتري در گـرم    6×102با جمعیت بومی ریزوبیوم معـادل  
خاك، تلقیح تأثیري در مقدار محصول نداشـته اسـت ولـی    

حــداکثر محصــول، اســتفاده از کــود  بدســت آوردنبــراي 
 در خاك دوم که جمعیت باکتري. ی مؤثر بوده استنیتروژن

سلول در هر گرم خاك بـوده اسـت، بـه دلیـل      10کمتر از 
هاي موجود در مایه تلقیح، عمـل   ها توسط سویه اشغال گره

 نیتروژنتلقیح سبب افزایش عملکرد شده است ولی کاربرد 
در هـر  ). 2000و همکـاران،   Vargas(تأثیري نداشته است 

حال با وجود مطالب فـوق، همـواره نیـاز بـه دسـتیابی بـه       
 نیتـروژن هاي برتر بـراي افـزایش تثبیـت بیولوژیـک      سویه

اند  شده منتشروجود دارد و مقاالتی که اخیراً در این رابطه 
و  2000و همکـاران،   Hungria(باشـند   مؤید این نظریه می

Ferreira  وMarques ،2000.(  
  ها مواد و روش

ده سویۀ ریزوبیـوم همزیسـت لوبیـا کـه در ایـن      
 هايگرفتند پس از انجـام آزمایشـ   تحقیق مورد استفاده قرار

سویه جدا شده از  83و از بین  79اي در طول سال  گلخانه
  ).1جدول (هاي ایران انتخاب شدند  خاك

هاي مورد استفاده ابتدا توسط  هر یک از سویه
حلقه پالتین و از کشت خالص باکتري به درون ارلن 

تلقیح شده و بر روي شیکر YMB 1 مایع حاوي محیط
به مدت سه روز  Cْ28و دماي دور در دقیقه  180با  دورانی

ها پس از  ارلن باکتریهاي داخل جمعیت. رشد داده شدند
کلونی باکتري بر روي شمارش  این مدت توسط روش

برآورد گردید و سپس  YMAحاوي محیط کشت پلیت 
گرم از  25لیتر از کشت هر سویه به داخل  میلی 75مقدار 

شرکت رز گرانیت، ( Roندي ب پرلیت استریل با درجه
براي . بندي شد تزریق و بسته) شهرك صنعتی لیا، قزوین

هاي مایه تلقیح، این  حصول حداکثر جمعیت در داخل بسته
قرار  Cْ28ها به مدت یک هفته در انکوباتور با دماي  بسته

به نحوي که پس از این مدت جمعیت ریزوبیوم  داده شدند
سلول در هر گرم  4×108ز ها کمتر ا در هیچ یک از بسته

سازي مزرعه آزمایشی، ابتدا خاك موردنظر  براي آماده. نبود
و سپس یک نمونه مرکب از آن  زده شد شخم و دیسک

هاي فیزیکی و شیمیایی و همچنین  تهیه و براي انجام تجزیه

                                                        
1 Yeast Extract Mannitol Broth 

شمارش تعداد ریزوبیوم همزیست لوبیا به آزمایشگاه منتقل 
  .گردید

خاك، قبل از کشت مقدار بر اساس نتایج تجزیه 
کیلوگرم سوپرفسـفات   100کیلوگرم سولفات پتاسیم و  50

  هـاي آزمایشـی بـه ابعـاد     کرت. تریپل در هکتار اضافه شد
ــله    5/2×4 ــه فاص ــت ب ــط کش ــار خ ــر و داراي چه  50مت

تهیه ( COS-16بذور لوبیا چیتی رقم . بودندمتر از هم  سانتی
ات اصـالح  شده از بخش تحقیقات حبوبات مؤسسه تحقیق

در تیمارهاي . براي کشت استفاده شدند) و تهیه بذر و نهال
تـر از  لی میلـی  15تلقیحی هر کیلوگرم از بـذر مصـرفی بـا    

گـرم از   7درصد شکر مرطـوب شـده و سـپس     20محلول 
و بخوبی بهـم زده   گردیدمایه تلقیح هر سویه به آن اضافه 

. اقدام به کشت گردیـد در سایه شد و پس از خشک شدن 
کیلوگرم اوره در  50براي تیمارهاي تلقیحی و شاهد مقدار 
 200ی مقـدار  نیتروژنهکتار به هنگام کشت و در تیمارهاي 

بـه هنگـام   نیمـی  بصـورت  در هکتار کیلوگرم اوره  400و 
  .به هنگام گلدهی مصرف گردید نیمی دیگرکشت و 

ها با استفاده از سـیفون و مبـارزه بـا     آبیاري کرت
روز پس از  45. ورت دستی انجام گردیدهاي هرز بص علف

گیـاه   10گلدهی از هـر کـرت آزمایشـی     %50کشت و در 
بصــورت تصــادفی از دو خــط کشــت وســط برداشــت و  

و  نیتـروژن فاکتورهاي وزن خشک قسمت هـوایی، درصـد   
گیري و محاسـبه   در بخش هوایی اندازه نیتروژنکل جذب 

هــان همچنــین تعــداد و وزن گــره نیــز در ایــن گیا. شــدند
  .گیري شدند اندازه

روز پـس از کشـت    120برداشت نهایی گیاهـان  
. گیري شد انجام شد و عملکرد دانه در دو خط وسط اندازه

گیـري و   دانه اندازه نیتروژنهمچنین وزن هزاردانه و درصد 
درصـد  = درصـد پـروتئین   ( درصد پروتئین دانـه محاسـبه  

هـا بـا    آمـاري داده  تجزیه و تحلیـل . شد )25/6* نیتروژن 
مقایسـه میـانگین هـا بـا     و  MSTATCافـزار   استفاده از نرم

رسم نمودارها با و % 5آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 
  .انجام شد Excel 97افزار  استفاده از نرم

  نتایج 
ذکر  2نتایج تجزیه خاك محل آزمایش در جدول 

  .شده است
  گلدهی % 50مرحله  - 1

شده در ایـن مرحلـه   هاي انجام  گیري نتایج اندازه
دار تعـداد و   نشان داد که تلقیح گیاهان سبب افزایش معنـی 

 سـت نسبت به تیمار شاهد تلقیح نشده گردیده اها  وزن گره
بـه ترتیـب بـا ایجـاد      L-100و  L-51دو سویۀ . )3جدول(

هـا تشـخیص داده    بیشترین تعداد و وزن گره برترین سویه
ـ و گیاهان مربوط به تیمارهاي شـاهد  . شدند ی نیـز  نیتروژن
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بودند که این امر بـه دلیـل وجـود    فعال داراي تعدادي گره 
هاي بـومی در خـاك مـورد آزمـایش      تعداد کمی از باکتري

داري  تیمارهاي باکتریایی مورد استفاده تأثیر معنـی . باشد می
هاي هـوایی گیاهـان از خـود     در افزایش وزن خشک اندام

بـا افـزایش    L-100در این قسمت نیـز سـویۀ   . نشان دادند
درصد در وزن خشک اندام هوایی گیاهان نسبت  45حدود 

به تیمـار شـاهد بـاالتر از تمـامی تیمارهـا و حتـی تیمـار        
mg/kg70 تفـاوت   ولی از نظر آمـاري  قرار گرفت نیتروژن

همچنین تیمارهاي تلقیحی . داري با این تیمار نداشت معنی
وایی هاي هـ  جذب شده توسط اندام نیتروژنافزایش  بسب

بیشـترین   L-100در این قسـمت نیـز سـویۀ    . گیاهان شدند
 .جذب شده را سبب گردید نیتروژنمقدار 

  مرحله برداشت گیاهان  - 2
نتایج این مرحله از برداشت گیاهان نشان داد کـه  

هاي ریزوبیوم مورد اسـتفاده سـبب افـزایش عملکـرد      سویه
بـه   L-100و  L-177هـاي   سـویه . )4جـدول ( انـد  دانه شده

درصد در عملکرد دانه نسبت به  82و  87رتیب با افزایش ت
با . )1شکل( داري از خود نشان دادند تیمار شاهد تأثیر معنی

هـا سـبب افـزایش وزن هزاردانـه      وجود اینکه این بـاکتري 
ـ نسبت به تیمارهـاي شـاهد و    ی شـدند ولـی ایـن    نیتروژن

 تیمارهاي تلقیحـی . دار نبودند از نظر آماري معنی ها تفاوت
پروتئین دانه  درصدهمچنین در بیشتر حاالت سبب افزایش 

افزایش در % 7/7با حدود  L-195شدند به نحوي که سویۀ 
  .پروتئین دانه برترین تیمار از این نظر بود

  بحث 
هاي مورد استفاده در این آزمایش از نظر  سویه

با یکدیگر تفاوت و سایر صفات زراعی افزایش عملکرد 
با نتایج آزمایشات انجام شده در کشورهاي این امر . داشتند

 ها در این آزمایش. دارد هماهنگی CIATمختلف توسط 
 بیولوژیک بدست آمده لوبیا از راه تثبیت نیتروژنمقدار 
(Ndfa)  محاسبه شده است % 50حدود)Rennie  وKemp ،

هاي مورد استفاده،  با توجه به تفاوت کارآیی سویه). 1983
ناسب از تلقیح لوبیا باید از انواع براي حصول نتیجه م

، Tavaresو  Singleton(کارآمد براي تلقیح استفاده کرد 
سبب  L-100هاي استفاده شده مانند  برخی از سویه). 1986

گیري  افزایش عملکرد و برخی صفات دیگر مورد اندازه
توانند براي تولید مایه تلقیح مورد  می بنابراینشدند و 

و  Anyangoاین نتیجه در مطالعات . داستفاده قرار گیرن
براي ارزیابی . نیز بدست آمده است) 1995(همکاران 

ها در این تحقیق از صفاتی مانند وزن خشک  کارآیی سویه
توسط  نیتروژنو کل جذب  نیتروژناندام هوایی، درصد 

اندام هوایی و عملکرد دانه استفاده شد که نشان داد 
ابل اعتماد از این صفات توان با اطمینان کافی و ق می

نیز از ) St. Clair )1986محققین دیگري مانند . استفاده کرد
در  نیتروژنکننده  این صفات در ارزیابی همزیستی تثبیت

هاي  تعداد و وزن گره. اند هگرفتلوبیا در آمریکا بهره 
اي از صفاتی هستند که بسیاري از محققین آنها را  ریشه

ها  ی براي ارزیابی کارآیی ریزوبیومداراي قابلیت اعتماد کاف
اند که  عنوان کرده) Danso )1995و  Herridge. دانند نمی

هاي بیشتر و با وزن  ها با وجود تولید گره برخی سویه
ین امر را به اکنند که  زیادتر، عملکرد دانه کمتري تولید می

اند و عنوان  نسبت داده1 (R.E)ها  کم گرهنسبی کارآیی 
ها معیار مناسبی براي ارزیابی  تعداد و وزن گره اند که کرده

. است توان گره زایی آنهانیست و فقط براي تأیید سویه ها 
 L-100هاي برتر انتخاب شده مانند  تحقیق سویهاین در 

باالترین وزن گره را تولید نمودند که این روند براي 
 نیتروژنصفات دیگر مانند وزن خشک اندام هوایی، کل 

و عملکرد دانه براي این سویه تکرار شده جذب شده 
خاك مورد استفاده در این آزمایش داراي جمعیت . است

بر . بود 5/7×102هاي همزیست لوبیا معادل  بومی ریزوبیوم
وجود جمعیت ) 2000(و همکاران  Vargasاساس نظر 

در خاك سبب عدم پاسخ به تلقیح  6×102بومی معادل 
قیق حاضر با وجود جمعیت هاي برتر در تح سویه. شود می

بومی خاك سبب افزایش عملکرد شدند که نشانۀ مؤثر 
و  Singletonاین امر از نظر محققینی مانند . بودن آنهاست

Tavares )1986 ( حائز اهمیت است زیرا این محققین
هاي برتر براي تهیه مایه  عقیده دارند براي انتخاب سویه

حضور جمعیت بومی  و در اي مزرعه هايتلقیح باید آزمایش
در هر حال با وجود . ریزوبیوم در خاك انجام شود

جدید مولکولی، نتایج این تحقیق نشان داد که  روشهاي
 (Selection)هاي انتخاب  توان با روش هنوز هم می

هایی از ریزوبیوم را یافت که سبب افزایش عملکرد  سویه
عنوان  و سویه هاي برتر این تحقیق میتوانند به لوبیا شوند

در  انتشار یافتهمتعدد  ه هايمقال. مایه تلقیح استفاده شوند
 Woodو  (Karanjaاین زمینه نیز مؤید این نظریه هستند

1988; Hungria  1993و همکاران; Armenta – 
Hernandez  ،و  1989و همکارانBarron  ،و همکاران

نتایج این تحقیق نیز نشان داد که تلقیح ریزوبیومی ) 2000
بیا سبب افزایش عملکرد و بهبود سایر صفات زراعی آن لو

  .گردید
  

                                                        
1-Relative Efficiency 
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   .آنها نمونه برداريهاي ریزوبیوم مورد استفاده در آزمایش و محل  ـ سویه1جدول 
   برداشت نمونهمحل   نام سویه 

L-51    استان زنجان ـ محوطه مرکز تحقیقات کشاورزي زنجان  
L-52  اورزي زنجاناستان زنجان ـ محوطه مرکز تحقیقات کش  
L-54   جاده قزوین به زنجان  15استان زنجان ـ کیلومتر  
L-75   استان قزوین ـ روستاي معلم کالیه  
L-78   استان چهارمحال و بختیاري ـ شهرستان گندمان  

L-100  فامن  هاستان همدان ـ شهرستان اللجین ـ د  
L-121  آباد ـ روستاي رباط نمکی  استان لرستان ـ شهرستان خرم  
L-125  شتر ـ روستاي کهمان لاستان لرستان ـ شهرستان ا  
L-177   استان خراسان ـ شهرستان بجنورد ـ جاده بجنورد ـ اسفراین  
L-195   استان فارس ـ شهرستان اقلید  

  
  
  
  

  ـ نتایج تجزیه خاك محل آزمایش 2جدول 
جمعیت 

ریزوبیوم بومی 
  در خاك 
cells/gr   

Cu   
(mg/kg)   

Zn  
(mg/kg)  

Mn  
(mg/kg)  

Fe  
(mg/kg)  pH   EC 

(dS/m)   
OM 
(%)  

TNV 
(%)   

K(ava) 
(mg/kg)  

P(ava) 
(mg/kg)  

N(total) 
(%)  

Sand 
(%)  

Silt 
(%)  

Clay 
(%)   

750  12/1  96/0  92/2  62/2  6/7  3/1  55/0  8   195  11  058/0  35  42  23   
  
  
  
 

 جذب شده توسط این نیتروژنزن خشک اندام هوایی و کل ها، و هاي ریزوبیومی بر تعداد و وزن گره ـ تأثیر سویه3جدول 
  .گلدهی% 50اندام در مرحله 

تعداد گره   تیمار 
/plant   

  وزن گره
(mg/plant)  

وزن خشک اندام هوایی 
(g/plant)  

  جذب شده نیتروژنکل 
(mg/plant)  

   G 5/2   F 3/7  D 5/30  B 643  شاهد 
mg/kg35N   G 7/1   F 7  ABCD 1/39  AB 814  
mg/kg70N  FG 5/3   F 10  A 7/43  AB 873  

L-54   E 3/33   CD 135  ABCD 7/36  AB 873  
L-78  CDE 3/44   C 156  ABC 4/41  AB 806  

L-195  F 16   EF 5/49  ABCD 5/35  AB 843  
L-125  FG 3/12   EF 8/41  CD 5/31  AB 711  
L-121  DE 35   DE 92  ABCD 1/35  AB 735  
L-75  BCD 8/46   BC 169  ABC 9/41  AB 810  

L-100  AB 8/58   A 233  A 8/43  A 973  
L-52  DE 8/38   BC 8/161  BCD 7/32  B 669  
L-51  A 5/62   AB 3/223  AB 3/43  A 970  

L-177  ABC 8/55   BC 170  ABC 5/41  AB 830  
LSD (0.05)   03/12   82/58  26/9  3/245  
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  هاي ریزوبیومی بر عملکرد دانه، وزن هزاردانه و درصد  ـ تأثیر سویه4جدول 

  .پروتئین دانه در مرحله برداشت نهایی گیاهان

  عملکرد دانه  تیمار 
(kg/ha)   

  وزن هزاردانه
(gr)  

  پروتئین دانه
(%)  

  B 886   A 1/244  AB 5/23  شاهد 
mg/kg35N   AB 976  A 8/241  AB 9/23  
mg/kg70N  AB 1409  A 4/231  AB 9/23  

L-54   AB 1050  A 3/259  AB 40/24  
L-78  AB 1094  A 256  AB 7/23  

L-195  B 868  A 5/257  A 3/25  
L-125  B 826  A 2/224  AB 6/24  
L-121  AB 1097  A 9/271  B 5/22  
L-75  AB 1210  A 8/256  AB 9/22  

L-100  A 1615  A 6/266  AB 25  
L-52  AB 1151  A 9/236  AB 4/24  
L-51  AB 1364  A 9/249  AB 9/23  

L-177  A 1655  A 3/268  AB 3/24  
LSD (0.05)   4/610   A 42/46  25/2   
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Abstract 

A field study was conducted to evaluate the effects of bean nodulating 
rhizobia on the growth and yield of bean. The experiment was carried out in 
Karaj Soil and Water Research Station using ten strains of native rhizobia, 
two nitrogen levels (35 and 70 mg N/kg soil) and a control treatment in a 
randomized complete block design (RCBD) with four replicates. The strains 
were grown in YMB until the population density of 5108 cfu/ml was 
measured then packed following the injection into 25 g samples of powdered 
perlite. The field soil was analyzed for chemical and physical properties as 
well as the number of native rhizobia. Seeds of bean (Cv Cos-16) were 
moistened with a 20% sugar solution and treated with the inocula before 
planting. N-fertilizer was used in two split applications. Plants were sampled 
at 50% flowering and at the end of the growth stage. The number and the dry 
weight of nodules, the shoot dry matter and total N-uptake of the shoots were 
measured at the first sampling time. With the second sampling, the seed 
yield, thousand kernel weight and protein content of the seeds were 
measured. Results showed that the inoculations increased the measured 
characteristics of plants. The superior strain improved the seed yield by 87% 
compared to the control. 
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