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چکيده
نقش کاربرد ريزوبیوم هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه زيستمحیطی شايان توجه میباشد .با توجهه بهه ايه کهه
استان مرکزی از مناطق مهم کشت لوبیا در کشور محسوب میشود ،لذا اي آزمايش بههصهور فاکتوريه در قاله طهر
بلوکهای کام تصادفی با پنج سويه باکتری ،مصرف کود نیتروژنهه ( 100کیلهوررم در هکتهار نیتهروژن و شهاهد (بهدون
تلقیح و مصرف کود و سه رقم لوبیاسفید با سه تکرارطی دو سال ( 1388-89در ايستگاه ملی لوبیا خمی اجرا شد .کود
نیتروژن در سه تقسیط (يکسوم موقع کاشت ،يکسوم اواسط رشد رويشی و يکسوم در مرحلهه رلهدهی اسهتفاده شهد.
نتايج نشان داد عام رقم بر صفا وزن100دانه ،تعداد دانه در غالف ،وزن مهادهخشهک در سهطح احتمهال 1درصهد و بهر
صفت تعداد غالف در بوته در سطح 5درصد تفاو معنیداری دارد .عامه بهاکتری در سهطح احتمهال 1درصهد برصهفا
نیتروژن دانه ،وزن مادهخشک ،نیتروژن مرحله رلدهی ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کاه و در سهطح احتمهال
5درصد بر صفت تعداد دانه در غالف تفاو معنیداری را ايجاد نمود .اثر متقاب رقم و ريزوبیهوم بهر صهفا وزن100دانهه
(بیشتري مقدار 32/01ررم از رقم درسا و سويه  ، R156وزن مادهخشک ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی (بیشتري مقدار
به میزان 78/3ررم از رقم دانشکده و سويه  R116و نیتروژن کاه در سطح احتمال1درصد و بر صفا تعداد غالف در بوته
(بیشتري تعداد  10/7از رقم درسا و مصرف 100کیلوررم در هکتار نیتروژن که تفاو معنیداری با رقهم شهکوفا و سهويه
 R156به تعداد  10/5نداشت و نیتروژن مرحله رلدهی (1/97درصهد از رقهم شهکوفا و مصهرف100کیلهوررم نیتهروژن و
1/93درصد از رقم دانشکده و رقم  R133که تفاو معنیداری نداشتند در سطح احتمال 5درصهد تفهاو معنهیداری را
نشان میدهد .محتوی باالی نیتروژن دانه در تیمارهای تلقیحشده تأکیدی بر استفاده ريزوبیوم در مزارع لوبیاکهاری اسهت.
در بی سويههای باکتريايی استفاده ازسويه  R156بهعنوان سويه مناس قاب توصیه است.
کلمات کليدی :حبوبا  ،عملکرد ،کودزيستی ،کیفیت

تثبیت بیولوژيک نیتروژن توسط بیجرينک در سال 1901
میالدی کشف شد که بهوسیله رهروه خاصهی از پروکهاريو هها
انجام میشود .اي اررانیسمهها بها اسهتفاده از آنهزيم نیتروژنهاز
نیتروژن اتمسفر ( N2را به آمونیم تبدي مهیکننهد کهه بهرای
ریاهان بهراحتی قاب استفاده میباشد (. Wagner, 2011
توانايی بقوال در تثبیت نیتروژن اتمسفر برتهری آنهها را
نسبت به ریاهان غیربقوال در خاکههای دارای نیتهروژن کهم
باعث میشود .در میان بقوال  ،بههرحهال لوبیها تثبیهتکننهده
نیتروژن ضعیفتری میباشد (.)Kabahuma, 2013
در آزمايشی اثهر سهويه ههای مختلهف ريزوبیهوم بهر روی
لوبیههاچیتی محلههی خمههی مثبههت ارزيههابی شههد .هرچنههد بههی
تیمارهای باکتريايی و کودی تفاو آماری معنی داری مشهاهده

1

مقدمه
اهمیت کشاورزی اکولوژيک و تأکید به عدم و يها اسهتفاده
کمتر از کودهای شیمیايی جهت تولیهد محصهوال بها کیفیهت
مطلوب و حفظ و ارتقای سالمتی محیطزيست و جامعه در سال
های اخیر مورد توجه قرار ررفته است .با عنايت به اي که لوبیها
قادر است قسمت عمدهای از نیتروژن مورد نیاز خود را از طريق
رابطه همزيستی با باکتری ريزوبیوم بهدست آورد ،لذا استفاده از
اي پتانسی راهکار مناسبی برای حرکهت در مسهیر کشهاورزی
اکولوژيک میباشد.

*نویسنده مسئولdadivarm@yahoo.com :
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 et al, (2012) Hematiطی دو سال آزمايش در ايستگاه
اقلید به اي نتیجه رسیدند که تلقیح بذر لوبیا با ريزوبیوم ضم
حصول حداکثر عملکرد از هدررفت کودهای شهیمیايی نیتهروژه
جلوریری میکند.

نگرديد ،با اي حال باالتري عملکهرد دانهه از تیمهار باکتريهايی
بهدست آمد (. Khodshenas, 2004
در تحقیقی با استفاده از ريزوبیوم عملکرد دانه لوبیا نسبت
به شاهد33 ،درصد افزايش نشان داد .حتی اي افهزايش نسهبت
بههه مصههرف200کیلههوررم اوره در هکتههار نیههز مالحظههه شههد
(.)Moshiri et al., 2003
) Dadivar et al, (2007با کاربرد ريزوبیهوم بهرای ارقهام
لوبیاقرمز مشاهده کردند استفاده از تیمار باکتريهايی نسهبت بهه
تیمار کودی عملکرد دانه را بهطور معنیداری افزايش داد.
) Ghadiry et al, (2007مالحظههه کردنههد اسههتفاده از
سويههای ريزوبیوم بهطور چشمگیری درصهد جوانههزنهی بهذور
لوبیاقرمز را نسبت به مصرف کود نیتروژنه افزايش دادند.
) Robert & Schmidt (1983بهها مطالعههه تغییههرا
جمعیتههی و دوام بههاکتریهههای همزيسههت بهها لوبیهها در خههاک و
ريزوسفر دريافتند که دوام اي باکتریها در ريزوسفر بهتهر مهی
باشد .در ضم نشان دادند که سويههای کارآمدی که بهعنهوان
مايه تلقیح استفاده میشدند ،حتهی در حضهور جمعیهت بهاالی
بومی خاک قدر اشغال غدهها را دارند.
) Giller & Wilson (1991اظههار داشهتند نیتهروژن
تثبیتشده توسط لوبیا تا70درصد از نیازهای نیتروژنهه ریهاه را
پاسخگو میباشد.
مطالعا انجامشهده نشهان مهیدههد کهه يکهی از داليه
افزايش سهم تثبیهت بیولهوژيکی از 72درصهد بهه 90درصهد در
تأمی نیتروژن لوبیا در شرايط کشهت مخلهو ،،کهاهش میهزان
نیترا خاک بر اثر جذب توسط ریاه همراه میباشد ( Sakaka
. et al, 2001
مطالعههای توسهط ) Bhattarai et al, (2011بها چههار
تیمار ريزوبیوم ،میکهوريزا ،کهود دیآمهونیم فسهفا بهه میهزان
100کیلوررم در هکتار و شاهد بهر روی لوبیهاقرمز انجهام شهد.
آنها مشهاهده کردنهد تیمهار تلقهیحشهده بها ريزوبیهوم تفهاو
معنیداری در سطح 5درصد بر صفا وزن مهادهخشهک ،طهول
ريشه و اندام هوايی ،تعداد غالف و تعداد ررهها نسبت بهه سهاير
تیمارها نشان داد .میهزان عملکهرد دانهه تیمهار تلقهیحشهده بها
ريزوبیوم با تیمار کود دادهشده تفاو معنیداری نداشت.
) Tymoori et al, (2011تأثیر ريزوبیوم و میکوريزا را بر
روی سه رقم لوبیا بررسهی نمودنهد .نتهايج نشهان داد بهاالتري
عملکرد دانه به میزان 2665کیلوررم در هکتار از تیمهار تلقهیح
دورانه میکوريزا و ريزوبیوم در رقم رلی بهدست آمهد .کمتهري
عملکههرد دانههه نیههز از تیمههار مصههرف میکههوريزا و عههدم مصههرف
ريزوبیوم در رقم درخشان با 1172کیلوررم در هکتار بههدسهت
آمد.

Ghasemzadeh Ghanjehei & Asadi Rahmani
) (2011در خراسان رضهوی طرحهی را بها 10سهويه بهاکتری و

 200و 400کیلوررم اوره در هکتار روی لوبیا انجام دادند .نتايج
نشان داد بیشتري عملکرد دانه مربهو ،بهه تیمهار تلقیحهی بها
سويه ريزوبیوم  L_160به میزان 2500کیلوررم در هکتهار بهود
که تفاو معنیداری با تیمار شاهد و کودی نشان داد.
در استان مرکزی لوبیا از جايگاه ويژهای برخوردار است که
بر طبق آخري آمار مساحت منهاطق لوبیاکهاری اسهتان حهدود
18هزار هکتار اسهت کهه نزديهک 20درصهد آن بهه لوبیاسهفید
اختصاص دارد .لذا شناخت سويههای ريزوبیوم مناس بها ارقهام
توصیهشده جهت کاشت درمنطقه حائز اهمیت است .بها توجهه
به اي که در سالهای رذشته بها اجهرای طهر ههای تحقیقهاتی
سويههای ريزوبیوم مناس لوبیاچیتی محلی خمی و ارقام رايج
لوبیاقرمز مشخص شده است ،ضرور دارد سويههای ريزوبیهوم
مناس با ارقام لوبیاسفید شناسايی رردد.
مواد و روشها
ايستگاه ملی تحقیقا خمهی در منطقهه خهرم دشهت و
8کیلومتری شهرستان خمی بها طهول جغرافیهايی 49درجهه و
57دقیقه و عرض جغرافیهايی 33درجهه 39دقیقهه و در ارتفهاع
1930متری از سطح دريا واقهع شهده اسهت .میهانگی 10سهاله
بارندری در اي منطقه بر اساس آمار هواشناسی300میلهیمتهر
میباشد .شهرستان خمی که دشت وسیع و حاصلخیزی است،
از شمال به شهرستانهای اراک و شازند ،از مشرق به شهرستان
محههال  ،از جنههوب بههه شهرسههتان رلپايگههان و از مغههرب بههه
شهرستان الیگودرز محدود است .وسعت آن 2022کیلومتر مربع
بوده و اطراف آن را کوهههای مرتفعهی ماننهد الونهد ،لکهان و دز
فراررفته است .آبوهوای خمهی از نهوع معتهدل کوهسهتانی و
نزديک به آبوهوای نیمهصحرايی است .زمستانها در آن بسیار
سرد و تابستانها معتدل و نسهبتا رهرم مهیباشهدDorri & ( .
. Ghadiry, 2010
بههر اسههاس نقشههه رژيههمهههای حرارتههی و رطههوبتی خههاک،
محدوده مورد بررسی دارای رژيم رطوبتی زريک و رژيم حرارتی
خاک مزيک می باشهد کهه وضهعیت مورفولهوژيکی خهاکهها و
مشاهدا و بررسیهای صحرايی و پوشش ریاهی نیز مؤيد اي
موضوع است (. Khoshfetrat, 1998
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در سال اول اجرای اي طر نمونهبهرداری از ريشهه اليه
های لوبیاسفید کشتشده در منطقه صهور ررفهت و در سهال
های دوم و سوم در مزرعه بهصور آزمايش فاکتوري در قاله
طر بلوک کام تصادفی با دو عامه سهويه بهاکتری بها هفهت
تیمههار (شههاهد  ،N1مصههرف کههود شههیمیايی ،N3 R134 ،N2
 N6 R133 ،N5 R116 ،N4 R156و  N7 R109و سه رقهم
لوبیاسفید با نامهای دانشکده( ، V1شکوفا( V2و درسها( V3در
سه تکرار اجرا شد .تیمار مصرف کود نیتروژنه (100کیلوررم در
هکتار نیتروژن در سه تقسیط (يکسوم موقع کاشت ،يکسهوم
اواسط رشد رويشی و يکسوم در مرحله رلدهی و تیمار شاهد
(بدون مصرف کود و باکتری درنظر ررفتهه شهد .در تیمارههای
باکتريايی20کیلوررم در هکتار نیتروژن بهعنوان استارتر مصرف
ررديد .طول هر کر 6متر و عهرض آن 2متهر ،فاصهله خطهو،
کاشت از يکديگر50سانتیمتر و فاصله بذور از هم در روی خهط
کشت10سانتیمتر لحاظ شد .نمونهبرداری در دو مرحلهه انجهام
ررفت:
 -1در مرحله 50درصد رلدهی نمونهبرداری از پهنج بوتهه
برای تعیی وزنخشک اندام هوايی و درصد نیتروژن
 -2در آخر فص رشد صفا زيهر يادداشهتبهرداری شهد:
تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن100دانهه ،مقهدار
محصول دانه ،وزن خشک ک انهدام ههوايی و درصهد نیتهروژن
اندازهریری شد .همچنی اندازهریری خصوصیا خاک و آب با
استفاده از دستورالعم مؤسسه تحقیقا خاکوآب انجهام شهد
( . Ali ehyaee & Behbahanizadeh, 1993نتهايج حاصه
با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  Spssمورد تجزيه و تحلیه
آماری قرار ررفت.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس دوساله (جدول  3نشهان داد عامه
رقههم بههر صههفا وزن100دانههه ،تعههداد دانههه در غههالف ،وزن
مادهخشک در سطح 1درصد و بر صفت تعداد غالف در بوتهه در
سطح 5درصد تفاو معنیداری داشت .عام نیتروژن در سطح
1درصد بر صهفا نیتهروژن دانهه ،وزن مهاده خشهک ،نیتهروژن
مرحله رلدهی ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کهاه و
در سطح 5درصد بر صفت تعداد دانه در غالف ،تأثیر معنیداری
را ايجاد نمود .اثر متقاب رقم و نیتروژن بر صفا وزن100دانه،
وزن مادهخشک ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کهاه
در سطح 1درصد و بر صفا تعهداد غهالف در بوتهه و نیتهروژن
مرحله رلدهی در سطح 5درصد تأثیر معنیداری را نشان داد.
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جدول  -2نتایج خصوصيات شيميایی آب
Table 2. Water analysis results

نسبت جذب سدیم
Sodium adbsorption
ratio

1.1

کلسيم+منيزیم

سدیم

سولفات

کلرور

کربنات

بیکربنات

Calcium

Sodium

Sulfate

Chloride

Carbonate

Bicarbonate

5.7

1.9

ميلیاکیواالن در ليتر )) meql-1
3.9

0.5

0

3.2

هدایت الکتریکی
اسيدیته

(دسی زیمنس بر متر)

pH

Electrical conductivity
)(dSm-1

7.8

0.7

در رابطه با صفت وزن100دانه بیشتري مقدار بهه میهزان
32/01ررم مربو ،به تیمار ( V3N4رقم درسا و سويه  R156و
کمتري مقدار به میزان 26/72ررم مربو ،به تیمار ( V1N5رقم
دانشههکده و سههويه  R116مربههو ،بههود (جههدول . 4همچنههی
باالتري وزن100دانه در رقم دانشکده از تیمهار باکتريهايی ،N6
در رقم درسا از تیمار باکتريايی  N4و در رقهم شهکوفا از تیمهار
 N2و تیمارهههای باکتريههايی  N4و  N3حاص ه شههد (شههک . 1
همچنی در رقم درسا تفاو معنیداری بی تیمارها مشهاهده
شد که نشان میدهد اي رقم حساسیت زيادی بهه نهوع سهويه
ريزوبیهوم دارد .ايه نتههايج بها تفههاو ژنتیکهی بههی ارقهام نیههز
سازراری دارد .برتری چشمگیر میانگی مربعا  ،نشهاندهنهده
سهم قاب توجه منابع ژنتیکی روی اي پارامتر در قیاس بها اثهر
تیمارهای آزمايش میباشد (جدول. 3

نيتروژن گلدهی

اثر نیتروژن درسطح 1درصهد و رقهم در نیتهروژن در سهطح
5درصد بر نیتروژن مرحله رلدهی معنیدار بود (جدول . 3باالتري
مقدار نیتروژن رلدهی از اثر متقاب رقم در نیتروژن از تیمار V3N4
بهدسهت آمهد (جهدول . 4در رابطهه بها نیتهروژن مرحلهه رلهدهی
بیشتري مقدار با 1/97درصد مربو ،به تیمار ( V3N4رقم درسها و
سويه  R156و کمتري به میزان 1/08درصهد مربهو ،بهه تیمهار
( V3N1رقم درسا وشاهد بهدست آمد .محتوای باالی نیتروژن در
تیمار تلقیحشده نتیجه کاربرد ريزوبیوم را موجه میسازد.
وزن مادهخشک گلدهی

جدول تجزيه واريانس دوسهاله (جهدول 3نشهان داد کهه
عام رقم ،نیتهروژن و رقهم در نیتهروژن در سهطح 1درصهد بهر
صفت وزن مادهخشک رلدهی معنیدار بهود .مطهابق جهدول،4
باالتري مقدار وزن مادهخشهک در مرحلهه رلهدهی مربهو ،بهه
تیمار  N1V5به میزان  78/3ررم بود .بیشتري وزن مادهخشک
در مرحله رلدهی بهمیزان 78/3رهرم مربهو ،بهه تیمهار V1N5
(رقههم دانشههکده و سههويه  R116و کمتههري مقههدار بههه میههزان
44/9ررم از تیمار ( V2N1رقم شکوفا و شاهد بهدست آمد.

تعداد دانه در غالف

اثر رقم در سطح 1درصد و اثر نیتروژن در سهطح 5درصهد
برتعداد دانه در غالف معنیدار بود (جهدول . 3بهاالتري تعهداد
دانه در غالف از کاربرد تیمار باکتريايی  N7بهدست آمد کهه بها
تیمار  N2تفاو معنهیداری نداشهت (جهدول . 5الزم بهه ذکهر
است که اهمیت رقم در اي رابطه بیشتر از اثر نیتروژن و سهويه
های باکتری است.

عملکرد دانه

بر اساس نتهايج ،فقهط عامه سهال در نیتهروژن بهر صهفت
عملکرد دانه در سطح 5درصد معنیدار بود (جهدول . 3همچنهی
در سههال اول بههاالتري عملکههرد از تیمههار  N2و سههپس تیمههار
باکتريههايی  N4و در سههال دوم بههاالتري عملکههرد از تیمارهههای
باکتريايی  N4و  N5بهدسهت آمهد (شهک  . 2بها توجهه بهه عهدم
اخههتالف بههی سههويههههای ريزوبیههوم و مصههرف کههود نیتههروژن و
درنظرررفت مزايای استفاده ازريزوبیهوم ،کهاربرد آن در مهزارع از
لحاظ اقتصهادی و زيسهتمحیطهی قابه توصهیه اسهت ( Asadi
. Rahmani, 2002

تعداد غالف در بوته

اثر رقم ،رقهم در نیتهروژن و نیتهروژن در سهال در سهطح
5درصد معنیدار بود (جدول . 3مقايسهه میهانگی اثهر متقابه
نیتروژن و رقم نیز نشان داد کهه تیمهار ( V3N2رقهم درسها بها
مصرف 100کیلوررم نیتروژن با  10/7بیشتري تعداد غالف در
بوته را دارا بود که بها تیمارههای ( V2N4رقهم شهکوفا و سهويه
 R156و ( V1N6رقم دانشکده و سويه  R133و ( V3N7رقهم
درسهها و رقههم  R109تفههاو معنههیداری نداشههت (جههدول. 4
کمتري تعداد نیز مربو ،به تیمار ( V2N1رقم شکوفا و شهاهد
با 6/6غالف بود.

وزن100دانه

جدول تجزيه واريانس دوساله (جدول 3نشان داد که اثهر
رقههم و رقههم در نیتههروژن در سههطح 1درصههد بههر وزن100دانههه
معنیدار بود.
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(جدول 4که نشاندهندة نوسانا زيهاد در رقهم  V2اسهت .در
تمام تیمارها شاهد کمتري مقدار را بههخهود اختصهاص داد .در
رقمهای  V1و  V2تمام تیمارهای مصرف ريزوبیوم برتر از تیمار
مصرف کود بودند که میتواند در برقراری همزيستی موثرتر اي
ارقام با ريزوبیوم باشد.

نيتروژن دانه

اثر عام نیتروژن بر صفت نیتهروژن دانهه در سهطح يهک
درصد معنیدار بود (جدول . 3همچنی باالتري نیتهروژن دانهه
بهترتی از تیمارهای  N4 ،N5و  N3بهدست آمد (جدول 5کهه
تفاو معنیداری با تیمار ( N2مصهرف کهود داشهت کهه ايه
نتیجه ،تأيیدی بهر کهاربرد ريزوبیهوم مهیباشهد .غلظهت بهاالی
نیتروژن در تیمهار شهاهد (2/72درصهد نشهاندهنهده وجهود و
فعالیت نسبتا مؤثر ريزوبیومهای بومی يا مقهدار نیتهروژن قابه
استفادة باال در خاک است ). Giller & Wilson, 1991

نيتروژن کاه

اثههر نیتههروژن و رقههم در نیتههروزن در سههطح 1درصههد بههر
نیتروژن کاه معنیدار بود (جدول . 3مقايسه میانگی اثر متقاب
نیتروژن و رقم (جدول  4نیز نشان داد کهه بهاالتري نیتهروژن
کاه از تیمار  V1N6بهمیزان 0/48درصد بهدست آمد .در رابطهه
با نیتروژن کاه تیمار ( V1N6رقم دانشکده و سهويه  R133بهه
میههزان 0/48درصههد بیشههتري و تیمههار ( V2N1رقههم شههکوفا و
شاهد بهمیزان 0/23درصد کمتري مقدار را به خود اختصهاص
دادند.

وزن مادهخشک

جدول تجزيه واريانس دوساله (جدول 3نشان داد که اثهر
عام نیتروژن و رقم در نیتروژن در سطح 1درصد بر صفت وزن
مادهخشک معنیدار بود .بیشتري میهزان وزن مهادهخشهک بهه
مقدار 2093کیلوررم بهر هکتهارمربو ،بهه تیمهار ( V2N4رقهم
شکوفا و سويه  R156و کمتري مقدار به میزان 973کیلهوررم
بر هکتار مربو ،به تیمار ( V2N1رقم شکوفا و مصرف کود بود

جدول  -4مقایسه ميانگين اثر متقابل نيتروژن و رقم
Table 4. Mean comparison interaction effect of nitrogen and bean cultivars
نيتروژن کاه
(درصد)

وزن100دانه
(گرم)

تعداد غالف

وزن مادهخشک اندام

محتوی نيتروژن اندام هوایی

در بوته

هوایی (کيلوگرم در هکتار)

مرحله گلدهی (درصد)

Dry matter weight
)(kgha-1

Nitrogen content at
)flowering stage (%

1073 l
1093 l
2083ab
1878 d
1577ij
1747efg
1557 j
973 m
1477 k
1777 e
2093 a
1640 h
1758ef
1612 hi
1023 m
2040 b
1970c
1710fg
1700fg
1745efg
1638 h
1.663

1.23 l
1.77ef
1.53 j
1.82 d
1.77ef
1.93ab
1.75fg
1.13 m
1.62 h
1.53 j
1.90bc
1.80de
1.88 c
1.57ij
1.08 n
1.78df
1.82d
1.97 a
1.60hi
1.72g
1.47 k
0.013

Straw
)nitrogen (%

100-seed
weight
)(g

Pods per
plant

0.25 j
0.35 g
0.28 i
0.43 cd
0.32 h
0.48 a
0.46ab
0.23 k
0.38 f
0.40ef
0.43 cd
0.40ef
0.42de
0.32h
0.24jk
0.46ab
0.40cf
0.45bc
0.32h
0.38f
0.32 h
0.006

28.82 g
28.29 h
29.01g
27.10jk
26/72k
30.65c
27/16j
27/88 i
29.57ef
29.52f
29.47f
29.37 f
28.81 g
27.04jk
28.35h
28.92g
30.78c
32.01a
30.31d
29.89e
31.27b
0.111

8.2ghi
8.1 hi
8.2ghi
7.3j
9.9cd
10.4ab
8.5gh
6.6k
8.3ghi
9.7cde
10.5ab
7.7ij
8.6 g
6.7 k
9.2 f
10.7a
7.6j
9.4f
10.1bc
9.6def
10.4ab
0.149

 -1میانگی خطای استاندارد
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وزن مادهخشک گلدهی
(گرم در 5بوته)
Flowering stage dry
matter weight
)(gr/5 plants

تيمارها
Treatments

V1N1
46.2m
V1N2
62.9efg
V1N3
59.0 h
V1N4
63.4ef
V1N5
78.3 a
V1N6
68.4 c
V1N7
55.7jk
V2N1
44.9 m
V2N2
62.5efg
V2N3
58.7hi
V2N4
55.5 k
V2N5
57.0ijk
V2N6
63.3ef
V2N7
57.3ij
V3N1
52.4 l
V3N2
76.7 b
V3N3
65.2d
V3N4
61.2g
V3N5
62.2fg
V3N6
64.1de
V3N7
66.9c
1
0.569
SEM
1. Standard Error Mean

1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... دادیور و همکاران؛ اثر تلقيح با سویهها
31

c

100 Grain weight (gr)

30
g

g

29

h

28

jk

j

k

27
26
25
24
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Daneshkadeh

30

ef

f

f

100 Grain weight (gr)

29.5

f
g

29

28.5
i

28

27.5

jk

27

26.5
26

25.5
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Shokofa

33
a

100 Grain weight (gr)

32

b
c

31

d

30
29

e

g
h

28
27

26
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Dorsa

دانه در ارقام لوبياسفيد100 اثرتيمارهای نيتروژن بر وزن-1 شکل
Fig. 1. Effect of nitrogen treatments on 100- seed weight in white bean cultivars

171

دادیور و همکاران؛ اثر تلقيح با سویهها  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

به تیمار شاهد در سهال دوم بهود .تحقیقها Ghasemzadeh
)Dadivar et al ،Tymoori (2011) ،Ganjehei (2011
) Moshiri (2003) ،(2007و ) Khodshenas (2004نیههز

وزن کاه

عام نیتروژن در سال بهر عملکهرد کهاه در سهطح 1درصهد
معنیدار بود (جدول . 3در سال اول باالتري عملکرد کاه از تیمار
 N2بهدست آمد و در بهی تیمارههای باکتريهايی نیهز تیمهار N4
باالتري عملکرد کاه را بهخود اختصهاص داد (شهک  . 3در سهال
دوم نیز باالتري عملکرد کاه از تیمارهای  N4و  N6حاص شد.
( Bhattarai et al )2011نیز با تلقیح لوبیا توسط ريزوبیوم
افزايش تعداد غالف در بوته و وزن مادهخشک را شاهد بودند.
اثر کاربرد ريزوبیوم و کود طی دو سال انجام پروژه تفهاو
معنیداری را بر صفا وزن کاه و عملکرد دانه داشت و باالتري
مقدار بهترتی به میزان  3331/1و 3398/9کیلوررم در هکتهار
در سال اول و بها کهاربرد 100کیلهوررم نیتهروژن حاصه شهد
(شک  2و  . 3همچنی کمتري مقادير وزن کاه و عملکرد دانهه
بهترتی بهمیزان  1818/3و 1670/6کیلهوررم در هکتهارمربو،

مؤيد افزايش عملکرد دانه لوبیا با کاربرد ريزوبیوم بود.
تأثیر کاربرد ريزوبیوم و کود بر دو صفت تعداد دانه در غهالف
و نیتروژن دانه در جدول  5نشان داده شده است .بیشتري تعهداد
دانههه در غههالف بههه میههزان  4/97از تیمههار ( N7سههويه  R109و
کمتري مقدار از تیمار ( N1شاهد بهدست آمد .باالتري نیتهروژن
دانه به میزان 3/09درصد از تیمهار  R116( N5حاصه شهد کهه
تفاو معنیداری با تیمارهای  N3و  N4نداشت و کمتري مقهدار
از تیمههار شههاهد حاص ه شههد .محتههوای بههاالی نیتههروژن دانههه در
تیمارهای تلقهیح شهده تأکیهدی بهر اسهتفاده ريزوبیهوم در مهزارع
لوبیاکاری است.

جدول  –5مقایسه ميانگين اثر نيتروژن بر صفات آزمایش
Table 5. Mean comparison test for effect of nitrogen on experimental characteristics
نيتروژن دانه (درصد)

تعداد دانه در غالف

تيمارها

)Seed nitrogen content (%

grain numbers per pod

Treatments

2.72 d
3.01 b
3.06 a
3.08 a
3.09 a
2.94 c
2.95 c
0.015

4.24 d
4.88 a
4.70 b
4.73 b
4.72 b
4.39c
4.97 a
043.0

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
SEM1

 -1میانگی خطای استاندارد

1. Standard Error Mean

4000
b

c

g

f
g

3000
2500

h

i
j

year1

2000
1500

year2

1000
500
0
N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

Treatments

شکل  -2تأثير تيمارهای نيتروژن بر عملکرد دانه طی دو سال
Fig. 2. Effects of nitrogen treatments on grain yield during two years
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3500

a

b

d

d

e

i

)Straw (Kg/ha

g

2500

h

h

3000

2000

j

1500

1000

500

0
N4

N5

N2

N3

N1

شکل  -3تأثير تيمارهای نيتروژن بر عملکرد کاه طی دو سال
Fig. 3. Effects of nitrogen treatments on straw during two years

5.1
5

4.9

4.7
4.6
4.5
4.4

Grain per pod

4.8

4.3
4.2
4.1
Dorsa

Daneshkadeh

Shekofa

Cultivars

شکل  -4اثر ارقام بر تعداد دانه در غالف
Fig. 4. Effects of bean cultivars on number of grains per pod

اثر رقهم بهر تعهداد دانهه در غهالف (شهک  4نشهان داد کهه
بیشتري تعداد ( 5عدد از رقم ( V2شکوفا نتیجه شد که با ارقهام
ديگر تفاو معنیداری داشت.

نتيجهگيری
با توجه نتايج بهدستآمده از اي تحقیق میتوان رفهت کهه
سويههای برتر بهدلی سازرارشدن به شرايط خاک ،مؤثربهودن در
تثبیت نیتروژن در لوبیا و توانايی رقابت با سهويهههای بهومی قابه
استفاده هستند .از ديگر مزايای مصرف ريزوبیوم بههغیهر از تهأمی
نیتروژن ،ترشح ماده رشد ریاهی و کاهش فعالیت عوام بیماریزا
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که در واقع افزايش عملکرد ناشی از مصهرف ريزوبیهوم بها کهاهش
عملکرد ناشی از مصرف هیدرا ههای کهرب طهی فرآينهد تثبیهت
نیتروژن بهصور متعادل درآمده و عملکرد دانه تقريبا ثابت بهاقی
 با توجه به موارد ذکرشده. Havelkak et al., 1982( مانده است
. قاب توصیه میباشدR156استفاده از سويه

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 با توجه به اي که به ازای تثبیت هر کیلوررم.در ريزوسفر میباشد
کیلوررم هیدرا کرب بهه مصهرف مهیرسهد در17  تا8 نیتروژن
درصد از کربنی که40  تا10 نتیجه میتوان چنی برآورد نمود که
 صهرف تثبیهت،طی فرآيند فتوسنتز در بقوال تثبیهت مهیشهود
 لذا معنهیدارنبهودن تفهاو عملکهرد دانهه بهی.نیتروژن میرردد
تیمارهای ريزوبیوم با تیمار کودی را میتوان اي رونه توجیه نمهود
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Introduction
Legumes, such as common beans (Phaseolus vulgaris L.) have the ability to form a symbiotic
relationship with soil bacteria capable of trapping nitrogen gas (N2) from the atmosphere and converting it
into ammonia, which can be used by the plant for growth, development and seed production. The capacity of
legumes to fix atmospheric nitrogen gives them an advantage over non-leguminous crops when grown on
soils low in nitrogen. In many region of the world where common beans are grown, nitrogen fixation is
limited by unfavorable soil conditions, temperature and water stress. Despite the numerous factors that
comprise nodulation and nitrogen fixation, legumes generally assimilate 50% to 70% of their nitrogen via
symbiotic nitrogen fixation. However, relative to other legumes, the common beans (Phaseolus vulgaris L.)
are poor nitrogen fixers. The role of biological fertilizers is important in improvement of organic farming.
Rhizobium is an economically and environmentally friendly microorganism that is used as biofertilizer.
Because the Markazi province is one of the most important areas for bean cultivation in the country,
therefore understanding the appropriate rhizobium strains with white bean varieties recommended for
cultivation in the region is important.
Materials & Methods
A field experiment was carried out based on a factorial randomized complete block design with three
replications at Khomein Bean Research National Station (Longitude 49° 57' E, Latitude 33° 39' N and the
height at the sea level 1930 m) in Markazi Province during 2010-2011. Treatments included as N1 or control
(without inoculation and N fertilizer), N2 as = 100 kg N ha-1, and five different rhizobium strains (N3: R134,
N4: R156, N5: R116, N6: R133 and N7: R109), and three white bean cultivars (V1: Daneshkadeh, V2:
Shokoofa andV3: Dorsa). In bacterial treatments the 20 kg ha-1 N was used as starter. The plant samples were
taken in two steps: 1) at the 50% flowering stage, the factors measured included: Shoot dry weight, N
concentration and N uptake. 2) At the end of growing season stage the factors measured included: Shoot dry
weight, N concentration, N uptake, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight and
seed yield.
Results & Discussion
The results showed that cultivars had significant difference (p<0.01) on 100-seed weight, number of
seeds per pod and dry matter weight, and there was significant difference (p<0.05) on number of pods per
plant. Rhizobium inoculation and nitrogen levels showed significant differences (p<0.01) on grain nitrogen,
dry matter weight, flowering stage nitrogen, flowering stage dry matter weight and straw nitrogen, and there
was significant difference (p<0.05) on number of grains per pod. For the interaction between cultivars and
rhizobium, there were significant differences (p<0.01) on 100-grain weight, dry matter weight at flowering
stage, dry matter weight and straw nitrogen (p<0.05) on number of pods per plant at flowering stage
nitrogen. The maximum and the minimum values of 100-grain weight obtained from V3N4 and V1N5
treatments amounts were 32.01 and 26.72 g, respectively. The maximum and the minimum values of pods
per plant, obtained from V3N2 and V2N1 treatments counted were 10.7 and 6.6, respectively. The maximum
*
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dry matter weight obtained from V2N4 treatment was 209.3 g and the minimum dry matter weight belonged
to V2N1 treatments was 97.3 g. The maximum nitrogen concentration gained belonged to V3N4 treatment,
with 1.97 percent and the minimum nitrogen concentration belonged to V3N1 treatment, with 1.08 percent at
the flowering stage. Among the rhizobium strains, the maximum grain yield and straw yield which were
obtained from R156 strain amounted to 3308.3 and 3271.1 kg ha-1, respectively. The maximum amount of
grain N concentration (3.09%) obtained from R116 strain. The high amount of grain nitrogen in the
inoculated treatments emphasizes the use of rhizobium in the bean planted farms.
Conclusion
Based on this study, rhizobium inoculation for new released beans for varieties of climbing bean
production are of paramount importance, especially for farmers with limited resource in areas where land is
scarce and productivity is low due to nutrients depletion. R156 strains recommended for this climatic
conditions, because not only attainment of high grain yield, but also grain nitrogen content is at the upper
limit. Thus rhizobium inoculation and supplementation with other nutrients such as phosphorus and
potassium have constructive effect in improving photosynthesis, nutrient uptake, nodulation, growth, yield
and economic benefits in beans. Also, the use of rhizobium other than nitrogen supply, reduces the activity
of pathogens and increases the secretion of growth hormone. Thus, the inoculation with rhizobium for the
resource poor farmers to enhance biological nitrogen fixation for small and large scale production of legume
is strongly recommended in Iran.
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