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 خالصِ

ّب ٍخَد دارًذ ٍلی غبلجبٌ اسحیث تؼذاد ٍ یب هَثز ثَدى ثزای ثزقزاری یک ّوشیستی ّب ثصَرت طجیؼی در خبکریشٍثیَم

ّبی ثِ ٌّگبم کطت گیبّبى لگَم خوؼیت کبفی اس ریشٍثیَمالسم است ّویي خْت، هَفقیت آهیش کبفی ًیستٌذ ثِ

در سِ سطح ثب ثبقال، گزدد. تحقیق حبضز ثِ هٌظَر ثزرسی کبرایی ریشٍثیَم ّوشیست  ّوشیست ثِ ثذٍر آًْب تلقیح

تب ثب  ثِ صَرت فبکتَریل دٍ ػبهلی )کَد ٍ تٌص خطکی( در قبلت طزح کبهال تصبدفی اخزا گزدیذتٌص رطَثتی، 

ًتبیح ثذست آهذُ هطخص . ثب ثزرسی ّب، ثتَاى کطت ثبقال را در هٌبطق کن آة گستزش دادثزرسی هیشاى کبرایی آى

ثب افشایص تٌص خطکی کبّص  ،گزدیذ کِ کبرایی خذایِ ّبی ریشٍثیَهی ًسجت ثِ دیگز تیوبرّبی استفبدُ ضذُ

 . داضتٌذکوتزی ًطبى دادًذ ٍ تَاًبیی هقبٍهت ثیطتزی را ًسجت ثِ تٌص 

 کبراییتٌص خطکی، ریشٍثیَم، درخِ کلیذی:  ّای ٍاشُ

 

 هقذهِ 

هْوتزیي ٍ . ّبی هٌبست ٍ ّوشیست را دارًذای در لگَمّبی ریطِّبی خبکشی ّستٌذ کِ تَاى ایدبد گزُثبکتزیّب ریشٍثیَم

 (Rhizobium leguminosarum)رایشٍثیَم لگَهیٌَسارٍمضٌبختِ ضذُ ثبکتزی ّوشیست ثب ثقَالت ثبکتزی هَثزتزیي ثبکتزی 

ّب ٍخَد دارًذ ٍلی غبلجبٌ اسحیث تؼذاد ٍ ثصَرت طجیؼی در خبک ّبریشٍثیَم(. 2001ّبی هختلفی دارد )گلیز ، ثبضذ کِ سَیِهی

یب هَثز ثَدى ثزای ثزقزاری یک ّوشیستی هَفقیت آهیش کبفی ًیستٌذ ٍ لذا السم است ثِ ٌّگبم کطت گیبّبى لگَم خوؼیت 

ّبی خبکی ٍ ٍخَد تٌص ّبی ّوشیست ثِ ثذٍر آًْب تلقیح گزدد. ایي الشام ثِ ٌّگبم کطت یک لگَم ٍ یبکبفی اس ریشٍثیَم

تثجیت  (.Ayanaba and Bromifield.1980د)ضَضذیذتز هی گزدد،در خبک هی ّبریشٍثیَمهحیطی کِ سجت کبّص تؼذاد 

ٍ گیبّبى لگَهیٌَس ثِ ػٌَاى یکی اس اهکبًبت کن ّشیٌِ ٍ ثذٍى آلَدگی ثزای تبهیي  ریشٍثیَمثیَلَصیک ًیتزٍصى در ّوشیستی 

ی هزاتغ، اّویت دارًذ، هَرد تَخِ سراػی گیبّبى ایي خبًَادُ، کِ اس ًظز تَلیذ هَاد غذایی ٍ تَسؼِ ًیبس ًیتزٍصى هحصَالت

شٍثیَهی اختصبصی ّز ّبی ریداضت کِ هَثز ثَدى خذایِ (. ٍلی ثبیذ تَخSprent and Zahran, 1988ِػوَهی قزار دارد )

ثِ اقلین ّبی هختلف، اس خولِ ػَاهلی است کِ در هَفقیت  ّبیَمریشٍثی گیبّی، قذرت تثجیت ًیتزٍصى ٍ ًیش سبسگبری ایي گًَِ

 رسذ سیزابى پیچیذُ تز ثِ ًظز هیاثزات تٌص خطکی در ثقَالت ًسجت ثِ سبیز گیبّ .گذارًذلگَم اثز هی-ریشٍثیَمّوشیستی 

(. در هکبًیشم 1998سیٌکلز، سزاج ٍ ٍ گیبُ هیشثبى ثِ تٌص خطکی حسبس ّستٌذ ) ریشٍثیَماستقزار گیبُ ٍ فؼبلیت ّوشیستی 

ّبی تثجیت کٌٌذُ ًیتزٍصى ثقَالت، اختالف ًظز ٍخَد دارد فیشیَلَصیکی هوبًؼت اس تثجیت ًیتزٍصى در ًتیدِ کوجَد آة در گزُ

ّبی گیبُ، تحت ضزایط خطکی ٍ ایدبد ( تدوغ تزکیجبت ًیتزٍصًِ در اًذام1998(. سزاج ٍ ّوکبراى )1998سزاج ٍ سیٌکلز، )

 خَر در فؼبلیت آًشین ًیتزٍصًبس را، دلیل ػوذُ ثزای ایي هسئلِ داًستِ اًذ.حبل پس 
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هذُ اس تحقیقبت حبکی اس آى است کِ ٍسى خطک ضبخسبرُ یکی اس هؼیبرّبی پذیزفتِ ضذُ ثزای تؼییي کبرایی آًتبیح ثذست 

 Hungria and Bohrer, 2000, Henfny et al 2001, Zhao- Hai et al)ثزای ًوًَِ است ریشٍثیَم -لگَمّوشیستی 

2007, Appunu and Dhar 2006) 

ًطبى دادُ است کِ خْت افشایص کبرایی تلقیح ٍ ثْجَد قبثلیت تَلیذ ثقَالت، ثبیذ  (2002) ًتبیح آسهبیص اٍّبرا ٍ ّوکبراى

 .اًتخبة ضًَذای ٍ ثب تَاى رقبثتی ثیطتز ّبیی ثب تَاًبیی ثیطتز تثجیت ًیتزٍصى، قبثلیت ثقب در ضزایط هشرػِسَیِ

 ثبضذ.هیتَسؼِ کطت ثبقال در هٌبطق کن آة  خْتّبی ریشٍثیَهی خذایِ ثزرسی کبراییّذف اس اخزای طزح حبضز، 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 ریشٍثیَهی ّوشیست ثب ثبقال ّبیثبکتزیخْت اخزای طزح اس دٍ خذایِ ریشٍثیَهی اس هدوَػِ  ثِ هٌظَر تْیِ هبیِ تلقیح

leguminosarum bv.viciae  Rhizobium  ثخص تحقیقبت خبک ٍ آة هزکش تحقیقبت، آهَسش ٍ تزٍیح کطبٍرسی ٍ هٌبثغ

ّبی یکٌَاخت ٍ ثزاثز، خذا ٍ هطبثق رٍش َّثي ٍ ّوکبراى . ثذرّبی سبلن ٍ ثب اًذاسُطجیؼی استبى گلستبى استفبدُ ضذ.

گزاد درخِ سبًتی 28سبػت در دهبی  24ثِ هذت ثِ داخل پتزی هٌتقل ٍ  ( استزیل سطحی ضذ. ثذرّبی استزیل ضذ1994ُ)

ٍ  M4 دٍ خذایِثزای تلقیح اس  دار ٍ آهبدُ ثزای تلقیح ثب ثبکتزی ضذًذ.رٍس اًکَثبسیَى، ثذرّبی ثبقال خَاًِ 3اًکَثِ ضذًذ. ثؼذ اس 

G24 استفبدُ گزدیذ، ّبی هبسًذراى ٍ گلستبى خذاسبسی ضذُ ثَدًذ ای ثبقال در استبىّبی ریطِکِ ثِ تزتیت اس گزّک 

 10ٍ  20، 70یک کیلَگزم هخلَط خبک، هبسِ ٍ پزلیت ثِ ًسجت حبٍی ثؼذ اس تلقیح ثذٍر ثبقال ثالفبصلِ در ثستزّبی کطت 

ص خطکی اس رٍش ثزای آثیبری ٍ اػوبل تٌ. گزاد استزیل ضذًذدرخِ سبًتی 121دقیقِ در دهبی  15ثَد. ثستزکطت ثِ هذت 

درصذ ظزفیت سراػی اػوبل  90ٍ  60، 30درصذ گلذّی در سِ سطح  20استفبدُ گزدیذ. تٌص خطکی در هزحلِ  تَسیي گلذاى

گزم در کیلَگزم هیلی 70ٍ  35ّبی ّبی ریشٍثیَهی در ضزایط تٌص خطکی اس غلظتگزدیذ. ثِ هٌظَر ثزرسی کبرایی خذایِ

رٍس پس اس  60ٍ  30گزم اٍرُ در ّکتبر( استفبدُ گزدیذ. ایي هقذار کَد اٍرُ در دٍ تقسیط کیلَ 150ٍ  5/87ًیتزٍصى )هؼبدل 

ّب دادُ ضذ. آسهبیص ثصَرت فبکتَریل دٍ ػبهلی در قبلت طزح کبهالٌ تصبدفی در سِ تکزار در کطت، ثِ ّوزاُ آة آثیبری ثِ آى

 5درصذ ظزفیت سراػی( ٍ فبکتَر دٍم کَد در  90ٍ  60، 30سطح ) 3ای اًدبم گزدیذ. فبکتَر اٍل خطکی در ضزایط گلخبًِ

کیلَگزم اٍرُ در  175هؼبدل  N2کیلَگزم اٍرُ در ّکتبر،  5/87هؼبدل   N1ثذٍى تلقیح ثب ثبکتزی ٍ ػذم هصزف اٍرُ،  Cسطح ) 

دوَع ایي آسهبیص ثَد. در ه G24خذایِ ٍ استفبدُ اس کَد سیستی حبصل اس  M4خذایِ ّکتبر، استفبدُ اس کَد سیستی حبصل اس 

ّبی ریشٍثیَهی ًیش ثز اسبس ٍسى خطک اًذام َّایی کبرایی خذایِ اخزا گزدیذ. 1392ای در سبل گلذاى در ضزایط گلخبًِ 45ثب 

 1/9ًسخِ  SASّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار ( اًدبم ضذ.  تدشیِ ٍاریبًس ٍ هقبیسِ هیبًگیي1993ثز اسبس رٍش )ثک ٍ ّوکبراى، 

  ٍ تحلیل قزار گزفت.هَرد تدشیِ 

 

 ایج ٍ بحث ًت

رٍی ٍسى تز ٍ خطک اًذام َّایی تبثیز داضت کِ ثب ثزرسی  خطکیًطبى داد کِ تٌص  (1خذٍل )دادُ ّبی حبصل اس آسهبیص 

 ٍسى تز ٍ خطک اًذام َّایی هطبّذُ گزدیذ.ثز داری آثی، تبثیز هؼٌیاثزهتقبثل کَد ٍ سطح کن
 ( سیز هحبسجِ گزدیذ.1ثز اسبس ٍسى خطک اًذام َّایی ٍ اس طزیق فزهَل ) ّبی ریشٍثیَهی ًیشخذایِکبرایی 
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 ٍزى اًذام َّاییاثر فاکتَرّای هختلف کَد ٍ سطَح خشکی رٍی  -1جذٍل 
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                                                                                                                    (1فزهَل )     

SE
در  ٍسى خطک اًذام َّایی: T1، ٍسى خطک اًذام َّایی ضبّذ: T0، تیوبر تلقیحی ٍسى خطک اًذام َّایی: T2، کبرایی ّوشیستی: 1

  امپیپی 70ٍ  30کَدی اٍرُ ّبی تیوبر

 ّای اًتخابی رٍی ٍزى خشک اًذام َّایی در سطَح هختلف خشکیبررسی کارایی جذایِ -2جذٍل 

 

ثب تَخِ ثِ تحقیقبت صَرت گزفتِ ٍ در ًظز گزفتي هیشاى ٍسى خطک ضبخسبرُ ثؼٌَاى یکی اس هؼیبرّبی تؼییي کبرایی 

 Hungria and Bohrer, 2000, Henfny et al 2001, Zhao- Hai et 2007, Appunu and) ّوشیستی لگَم ریشٍثیَم

Dhar 2006 ) ، اگزSE  75، ثیي "ًسجتب هَثز"درصذ  75تب  50، ثیي "غیز هَثز"ثبکتزی ، بضذثدرصذ  50کَچکتز ٍ هسبٍی ثب 

-هطبّذُ هی ، 2ثب تَخِ ثِ خذٍل  .(Beck et al, 1993) است "خیلی هَثز"ثبضذ ثبکتزی  100ٍ ثشرگتز اس   "هَثز" 100تب 

آهذًذ. ٍ قبثلیت استفبدُ در ّبی خیلی هَثز ثِ ضوبر گزدد کِ دٍ خذایِ هذکَر اس لحبظ هیشاى درخِ کبرایی، ّز دٍ خشٍ ثبکتزی

کبرایی کبّص یبفت ٍلی ّوچٌبى خشٍ  FC 0.3ثِ  0.9FCّبی خطکی را دارا ّستٌذ ّز چٌذ ثب افشایص تٌص خطکی اس تٌص

د ٍ ایي دٍ خذایِ، ثِ دلیل کبرایی ّوشیستی ثبال ٍ تَاًبیی ثَ 100ّب ثیطتز اس ّبی هَثز ثَدُ ٍ هیشاى درخِ کبرایی آىثبکتزی

 ضَد.ّبی هَثز ثزای تلقیح ثب ثبقال پیطٌْبد هیدر ثزاثز تٌص خطکی،  ثِ ػٌَاى خذایِهقبٍهت 
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.Symbiotic effectiveness 

بع تغییراتاهٌ درجِ آزادی هجوَع هربعات  

   ٍزى تر اًذام َّایی ٍزى خشک اًذام َّایی

 کَد 4 7146.1* 281.28*

 سطح کن آبی 2 279.19* 51.43*

 اثرهتقابل کَد ٍ خشکی 8 303.06* 17.35*

 خطا 30 100.36 4.16

 کل 44 7828.76 354.24

3.44 4.93  CV 

 جدایه
گرم سطوح نیتروژن )میلی

 بر کیلوگرم(
 سطوح خشکی

0.9 FC  0.6 FC  0.3 FC 

M4 
35  217.61 220 157.11 

70 297 247 247 

G24 35 237 200 140 

70 344 224 222 
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