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 چکيده
 پايددار  ولیدت و خاک غذايی عناصر مديريت شیمیايی، کودهای مصرف سازیبهینه جهت در زيستی کودهای کاربرد
 اجزای و عملکرد بر ريزوبیوم اثر بررسی هدف با آزمايشی راستا اين در دارد. ایويژه اهمیت زراعی، هاینظام در محصوالت
 در 1396زراعی سال در تکرار سه با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در فاکتوريل صورتبه ،لوبیاچیتی هایژنوتیپ عملکرد
 (Rhizobium phaseoli Rb-133) لوبیا همزيست باکتری با زنیمايه شامل عوامل شد. رااج لرستان شهربیران منطقه
 و خمدین  محلی ،cos16الين تالش، صدری، )غفار، شامل لوبیاچیتی هاینوتیپژ و زنی(مايه عدم و زنی)مايه سطح دو در

 غالف تعداد ژنوتیپ، و ريزوبیوم برهمکنش و را فغال در دانه تعداد ژنوتیپ، و ريزوبیوم اثر که داد نشان نتايج بودند. کوشا(
 را لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  برداشت شاخص و تودهزيست عملکرد دانه، عملکرد ،دانه100وزن بوته، در دانه تعداد بوته، در
محلدی  ،cos16اليدن  تدالش،  صددری،  غفدار،  هایژنوتیپ دانه عملکرد ريزوبیوم با زنیمايه داد. افزايش داریمعنی طوربه

 عملکدرد  بیشترين داد. افزايش شاهد به نسبت درصد 4/31 و 3/55 ،9/20 ،0/23 ،2/37 ،7/13 ترتیببه را کوشا و خمین
 تیمار به نسبت تیمار اين آمد. دستبه هکتار( در گرمکیلو3485) صدری رقم در ريزوبیوم با زنیمايه توأم اثر تیمار در دانه
 درصدد  7/22 و 8/27 ،6/21 ،6/14 ،4/87 ترتیدب بده  کوشا و خمینمحلی ،cos16الين ش،تال غفار، رقم در زنیمايه توأم
 هدای ژنوتیدپ  عملکدرد  اجدزای  و عملکدرد  بدر  افزايشدی  اثر دارای ،ريزوبیوم با زنیمايه که داد نشان هايافته داشت. برتری

 داد. افزايش مطلوبی حد تا را دانه عملکرد محصول، اين پايدار تولید جهت در توانمی و است لوبیاچیتی
 

 شیمیايی کودهای زيستی، کودهای ت،برداش شاخص پايدار، تولید سازی،بهینه کليدی: گانواژه
 

   1 مقدمه
 نیازهدای  بدرآوردن  جهدت  زراعی محصوالت تولید افزايش

 زيدادی  بسدیار  اهمیدت  جهدان  رشددرحال جمعیت برای غذايی
 کشاورزی تمسیس يک فشرده کشاورزی (.Barea, 2015) دارد
 ورودی هدای نهداده  نیداز  از بدیش  و نامتعادل استفاده با که است
محدی   بدر  زيادی فشار ايجاد سبب شیمیايی(، سموم و )کودها
 یهدا نظامبوم در امروزه (.Scotti etal., 2015) شودمی زيست
 همچنین و زراعی هایزمین محدودبودن به توجه با رايج زراعی
 و نامتعدادل  مصدرف  کشداورزی،  حصوالتم به افزايش به رو نیاز
 بررسدی  اسدت.  يافتده  افدزايش  شیمیايی کودهای مديريت بدون
 و (5O2P) فسفر (،N) نیتروژن شیمیايی کودهای مصرف میزان
 مدیالدی،  2014سدال  در کده  است آن از حاکی (O2K) پتاسیم
 ،5/85 ترتیببه جهان سراسر در کودها اين مصرف کل متوس 

 در میدزان  ايدن  کده  اسدت  بوده هکتار در مکیلوگر4/20 و 2/33

                                                           
 khavari.hadi@gmail.com.2006 نویسنده مسئول:*

 ،7/31 معدادل  افزايشدی  ترتیدب به میالدی 2000سال با مقايسه
 مدديريت  اين (.FAO, 2015) است داشته درصد 0/12 و 1/28

 يدا  و ایگونده  ترکیدب  تغییدر  سبب تواندمی کشاورزی نامطلوب
 نتیجده  در و شدده  زراعدی  هدای نظامبوم در زيستی تنوع کاهش
 زراعی محصوالت تولید لحاظ به نیز را هاآن طبیعی هایتوانايی
 امنیدت  تدأمین  و سالمت افزايش طرفی از دهد. قرار تأثیر تحت
 جهت در کشاورزی یهانظامبوم در یدشدهتول محصوالت غذايی
 اسدا   بدر  ،هدا نظدام بدوم  اين در آب و خاک منابع پويايی حفظ
 ديگدر  ویسد  از اسدت.  بسدیاری  اهمیدت  دارای اکولوژيک اصول
 باعد   شدیمیايی  هدای نهداده  مدديريت  بدون و نامتعادل مصرف
-جبران پیامدهای و است شده زراعی یهانظامبوم در ناپايداری

 در کشداورزی  در هدا آن مصرف محیطیيستز و اقتصادی ناپذير
 ,Abbott & Murphy) اسدت  شدده  شدناخته  جهدان  سراسدر 

2007; Azarmi & Malakouti, 2014.) بدا  ايددار پ کشاورزی 
 محدی ،  بدا  سازگاری و درازمدت در پايدار تولید حصول رويکرد
 تولیدد  جهدت  در شدیمیايی  هدای نهداده  حدذف  يدا  و کداهش  بر
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 پايددار  کشداورزی  اصلی هدف است. متکی کشاورزی محصوالت
 از اسدتفاده  و خداک  غذايی عناصر داخلی چرخه کارآيی افزايش
 کودهددای بددرای جددايگزين عنددوانبدده آلددی و زيسددتی کودهددای
 کیفیدت  و دانده  عملکدرد  پايدداری  و بهبدود  جهدت  در شیمیايی
 در آب و خدداک منددابع از مناسددب وریبهددره حفددظ بددا همددراه
 (.Azarmi & Malakouti, 2014) اسدت  زراعدی  یهانظامبوم

 يک متراکم جمعیت با ایدارندهنگه مواد حاوی زيستی کودهای
 متابولیک فرآورده صورتبه يا و زیخاک مفید ريزجاندار چند يا
 و خداک  حاصلخیزی بهبود منظوربه که باشندیم موجودات اين
 زراعدی  نظدام  يک در گیاه یازموردن غذايی عناصر مناسب عرضه
 محصدوالت  تولیدد  در جهدانی  رويکدرد  و روندد مدی  کار به پايدار

 در ريزجاندداران  ايدن  کدارگیری بده  و تولیدد  سمت به کشاورزی
 Amirabadi et al., 2009; Parvizi) اسدت  زراعی هاینظام

et al., 2014.) اندد داده نشدان  زيدادی  هایپژوهش در محققان 
 پتانسدیل  از گیدری بهدره  و خداک  مدديريت  بده  بیشتر توجه که

 زيسدتی،  تنوع دتوانمی خاک در گیاهان از ريزجانداران حمايتی
 افدزايش  را خداک  عناصدر  پويدايی  آن دنبدال  به و سالمت تأمین
 از اسدتفاده  پايددار،  زراعی سیستم يک به رسیدن ایبر لذا د،هد

 اکولوژيک هایجنبه گیاه، نیازهای تأمین بر عالوه که هايینهاده
 هدداینهداده  مصدرف  منفدی  اثددرات و بخشدند  بهبدود  را سیسدتم 
 رسدددمددی نظددر بدده ضددروری ،دهنددد کدداهش را شددیمیايی

(Kizilkaya, 2008; Koocheki et al., 2015.) ايدن  ازجمله 
 مختلد   هدای گونده  بده  تدوان مدی  زیخداک  مفیدد  ندارانريزجا

 حبوبدددات خدددانواده بدددا همزيسدددت ريزوبیدددوم هدددایبددداکتری
(Rhizobium leguminosarum) همزيسدت  ريزوبیدوم  ويژهبه 

 ,.Hungria et al) نمود اشاره (Rhizobium phaseoli) لوبیا

2000; Mhamdi et al., 2002.) بدر  عدالوه  ريزوبیدوم  باکتری 
 میزبدان،  گیداه  برای خاک حاصلخیزی بهبود و یتروژنن فراهمی
 جدذب  افزايش همچنین و عملکرد و رشد بهبود موجب تواندمی

 Mehrpouyan) گدردد  پتاسیم و فسفر رمصرفپُ غذايی عناصر

et al., 2011; Hungria et al., 1997هایپژوهش اغلب (.در 
 گیداه  ارقدام  بدر  ريزجانداران اين مفید نقش شدهانجام ایمزرعه

 ;Jahanara et al., 2013; Feizian et al., 2017) لوبیاچیتی

Ghasemi Pir Balooti et al., 2004،) لوبیددداقرمز 
(Ardakani et al., 2011; Kucuk, 2011; Taherkhani et 

al., 2009،) سدددفیدلوبیا (Mirakhori et al., 2010) و 
 ,Faryabi et al., 2015; Bildirici & Yilmaz) لوبیاسدبز 

 گیداه،  رشدد  نیتروژن، زيستی تثبیت افزايش با رابطه در (2005
 عدالوه  لوبیا دانه اند.نموده گزارش عملکرد اجزای و دانه عملکرد

 مدواد  و ینتئپدرو  از غنی منبع يک مناسب، یانباردار قابلیت بر
 کده  باشدمی معدنی مواد و روغن نشاسته، ويتامین، مانند مغذی

 مدردم  از بسدیاری  غدذايی  سبد در ایعمده و مهم جايگاه دارای
 تولیدد  اهمیت به توجه با (.Mcclean et al., 2004) است دنیا

 کداربرد  بده  نسدبت  گیاهان اين پاسخ ارزيابی کشور، در حبوبات
 شیمیايی کودهای مصرف سازیهینهب جهت در زيستی کودهای

 ایويدژه  اهمیدت  از نیدز  محصدوالت  اين پايدار تولید راستای در
 باکتری اثر ارزيابی آزمايش اين از هدف بنابراين است. برخوردار
 مختلد   هدای ژنوتیدپ  عملکدرد  اجدزای  و عملکدرد  بر ريزوبیوم
 هدای روش بده  نسدبت  پايددار  زراعی نظامبوم يک در لوبیاچیتی

 گیداه  ايدن  ژنوتیدپ  ترينمناسب معرفی همچنین و کاشت رايج
 بود. لرستان استان هوايیوآب شراي  در کاشت برای

 

 هاروش و مواد
 کامدل  بلوک طرح قالب در يلفاکتور صورتهب يشآزما ينا
 واقع ایمزرعه در 1395-96یزراع سال در تکرار سه با یتصادف
 جهدر42 فیايیارجغضعربدا  لرستان استان شهربیران منطقه در
 قیقهد70 و جهدر36 فیايیاجغر لطو و شمالی قیقهد79 و

 بارندددگی میددانگین بددا ،يارد سطح از متر1669 عتفاار و شرقی
 ترتیدب بده  سداالنه  مطلق دمای کمینه و بیشینه و مترمیلی583
 یحتلقد  شدامل  عوامدل  .شد اجرا گرادسانتی درجه -7/0 و 6/36

 لوبیدددا همزيسدددت ومريزوبیددد مدددايع تلقدددیح مايددده بدددا بدددذر
Rh(133-Rb phaseoli Rhizobium) مايدده سددطح دو در(
 (G) لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  و (2Rh زندی مايه عدم و 1Rhزنی

بددین تجدداری کددال  کلمبیددا، أ)منشدد غفددار رقددم شددامل
 ،2تیدپ  نامحددود  رشدد  و ايستاده بوته فرم ،Cranberryالمللی
 ای،دونقطه نهک آفت به مقاوم روز،106 نمو و رشد دوره متوس 
 در بداال  تحمل عالی، بازارپسندی ويروسی، هایبیماری به مقاوم
 تولید رايج مناطق تمامی در کاشت برای مناسب و خشکی برابر
 تجداری  کدال   کلمبیدا،  منشدأ ) صدری قمر ،(1G؛ايران در لوبیا
 ،3تیدپ  نامحدود رشد و رونده بوته فرم ،Cranberryیالمللبین

 کندده آفددت بدده حسددا  روز،108 ونمدد و رشددد دوره متوسدد 
 یبازارپسدند  ويروسدی،  هدای بیماری به حسا نیمه ،ایدونقطه
 در کاشت برای مناسب و دانه ريزش به مقاوم درشت،دانه عالی،
 کدال   ايران، منشأ) تالش رقم (،2G ؛ايران سرد معتدل مناطق
 متوسد   ،3تیدپ  نامحدود رشد و رونده بوته فرم ،Pintoتجاری
 ،ایدونقطده  کنده  آفدت  بده  مقاومنیمه روز،105 نمو و رشد دوره
 تحمدل  و خدوب  بازارپسدندی  ويروسدی،  هدای بیمداری  به مقاوم

 کلمبیددا، منشددأ) cos16اليددن ،(3G ؛خشددکی برابددر در متوسدد 
 رشدد  و ايسدتاده  بوتده  فدرم  ،Speekled sugerتجداری  کدال  
 حسدا  نیمده  روز،100 نمو و رشد دوره متوس  ،1تیپ محدود
 کیفیدت  ويروسی، هایبیماری به مقاوم و ایدونقطه کنه آفت به
-برنامه برای مناسب خشکی، به مقاومنیمه خوب، بازارپسندی و

http://www.iaujournals.ir/?_action=article&au=524249&_au=Mahdi++Taherkhani
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 خمدین  محلی رقم ،(4G ؛مخلوط کشت و مکانیزه برداشت های
 بوتده  فدرم  ،Cranberryیالمللد بدین  تجاری کال  ايران، منشأ)

 روز،109 نمو و رشد دوره متوس  ،3یپت نامحدود رشد و رونده
 هدای بیمداری  بده  مقداوم نیمده  و ایدونقطه کنه آفت به حسا 
 ؛خشدکی  برابدر  در پدايین  مقاومت و عالی بازارپسندی ويروسی،

5G)، بددین تجدداری کددال  کلمبیددا، منشددأ) کوشددا رقددم و-

 ،2تیدپ  نامحددود  رشدد  و ايستاده بوته فرم ؛Cranberryالمللی
 هدای بیمداری  بده  مقداوم نیمده  و ،ایدونقطده  کنه آفت به مقاوم

 خشدکی،  برابدر  در متوسد   مقاومت عالی، بازارپسندی ويروسی،

 بدرای  مناسدب  و سدرد  معتددل  منداطق  در کشدت  برای مناسب
   بودند. (6G ؛مکانیزه برداشت

 ندور  دارای تلقدیح  زمدان  در يشآزمدا  یاجدرا  محدل  زمین
 سدال  در و گدراد سدانتی  درجه21 تا 17 حرارت درجه و طبیعی
 بدود.  (.Triticum aestivum L) گنددم  کشدت  زير قبل یزراع
 و یزيکددیف یاتخصوصدد یددینتع جهددت يشآزمددا انجددام از قبددل
 محدل  خداک  متدری یسدانت 30 تدا  صفر عمق از خاک یمیايیش
 انجدام  محدل  خداک  یاتخصوص شد. انجام یبردارنمونه يشآزما
 است. شده آورده 1 جدول در يشآزما

 
 آزمایش یاجرا محل خاک وشيميایی فيزیکی خصوصيات-1 جدول

Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental location 
 

 منگنز

Mg  
 مس

Cu  
 آهن
Fe  

 روی

Zn  
 پتاسيم

K  
 فسفر

P  
 نيتروژن

N (%) 
 الکتریکی هدایت

)1-(dS.m EC 

 آلی کربن
O.C (%) 

 اسيدیته
pH 

 خاک بافت
Soil Texture 

)1-(mg.kg 

7.16 0.91 2.88 0.69 290 9.4 0.096 0.723 0.87 7.54 

  سیلتی رسی لوم
Silty Clay 

Loam 

 
 مدورد  غذايی مواد مناسب عرضه منظوربه آزمايش، اين در
 طدور بده  تیمارهدا  تمدام  ،لوبیداچیتی  هایژنوتیپ رشد برای نیاز

 اولدین  )تشدکیل  رشد مرحله سه در هزار در دو غلظت با يکسان
 رشددن پُ مرحلده  در و دهدی غنچده  مرحلده  از قبل ای،برگچهسه

 تجدداری نددام بددا 20-20-20 کامددل کددود توسدد  هددا(غددالف
(NutriPad) کدددود پادندددا شدددرکت سددداخت (PADENA 

fertilizer) شدند. پاشیمحلول (2 )جدول ايران 

 
 درآزمایش مورداستفاده کامل کود مشخصات -2 جدول

Table 2. Characteristics of totalize fertilizer used in the experiment 
 

 (ميليون در قسمت) مصرفکم غذایی عناصر

Micro nutrients (ppm) 
 )درصد( رمصرفپُ غذایی عناصر

Macro nutrients % 
 تجاری نام

Commercial name 

 اسيد آمينو
Amino Acid 

 روی
Zn 

 موليبدن
Mo 

 منيزیم
Mn 

 آهن
Fe 

 مس
Cu 

 بور
B 

 پتاسيم
K 

 فسفر
P 

 نيتروژن
N 

NutriPad 

20-20-20 
8000 900 50 300 1200 300 200 20 20 20 

 
 Rhizobium) لوبیا همزيست ريزوبیوم مايع تلقیح مايه

133-Rb phaseoli) 5 ×810 یتجمع تراکم با CFU گرم بر 
 کشدور  آبوخداک  یقدات تحق مؤسسده  از لیترمیلی هر ازای به

 یاچیتیلوب هایژنوتیپ بذور و خاک( یولوژیب یقاتتحق )بخش
 استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و یقاتتحق يسپرد از

 گیریبهره ،کاشت بستر یسازآماده جهت .يدگرد یهته مرکزی
ایهد علد   جمعیدت  کاهش همچنین و يیزهپا شخم يایمزا از

 گداوآهن  توسد   آبیداری  انجدام  از پدس  مدوردنظر  ینزمد  هرز،
 مداه يبهشدت ارد در و بدار يدک  1395سدال  پايیز در داربرگردان
 زده شدخم  بدار يدک  نیدز  زمین تسطیح انجام از پس1396سال
 هدا پشدته  و یجدو  و متدر  2×6 ابعاد با يشیآزما واحدهای شد.
 ینبد  فاصدله  شدد.  يجداد ا متدر سانتی50 عرض با نهرکن توس 

 درنظرگرفته متر دو هابلوک ینب و متر يک يشیآزما یواحدها
 یداری آب ،یدا لوب یداه گ زنیجوانه حسا  ي شرا به توجه با .شد
 روشدنگاو با روز سه گذشت از پس شد. انجام کاشت از یشپ
)ندم  کارییرمه روش به 1396خرداد23 يختار در بذور ین،زم
 فاصله با متر شش طول با یخطوط در یدست صورتبه (،یکار
 و متدر یسانت7/5ي رد یرو هاهبوت فاصله متر،یسانت50 ي رد
-یسدانت  شدش  تدا  رچها عمق در مترمربع در بوته35 تراکم با

 ريزوبیوم يعما یحتلق يهما با زنیمايه .ندشد کشت خاک متری
 ،بدذرها  زنیمايه منظوربه .يدگرد انجام يهسا در لوبیا همزيست

 ظدروف  داخل در و محاسبه یازموردن بذر میزان کاشت از قبل
سدلول  با یشترب یچسبندگ برای سپس شد. ريخته پالستیکی

 ازای به لیترمیلی10نسبت به یعرب صمغ مايع با ی،باکتر های
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 بده  ريزوبیدوم  مدايع  تلقدیح مايده  .شدند آغشته بذر گرمکیلوهر
 بدرای  و شدد  اضدافه  بدذر  گرمکیلوهر برای لیترمیلی50 نسبت
 پس بذرها يتدرنها و شد مخلوط کامل طوربه زنیمايه تکمیل
 شددند.  کشدت  ینسدب  شدنخشک با یقهدق20مدت گذشت از

 بدر  نمدو  و رشد مراحل طی در )فارويی( تینش روش با آبیاری
 برای شد. انجام گیاه زراعی نیاز و منطقه اقلیمی شراي  اسا 
 مدورد  منطقده  در لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  آبدی  نیاز محاسبه
 آب مصدرف  ريدزی برنامده  و سدازی بهینده  افدزار نرم از آزمايش،
 از پدس  یداری آب اولدین  شدد.  اسدتفاده OPTIWAT کشاورزی
 از پدس  روز9 در هدا گیاهچده  اسدتقرارکامل  و هدا جوانده  خروج
 رشدد  مختل  مراحل به توجه با یاریآب یبعد مراحل و کاشت
 زمدان  )از روز شدش  تدا  رشد( مراحل )ابتدای روز10 از هابوته
 تدا  کاشدت  از پدس  روز52تقريبی طور به گلدهی مرحله شروع
 انجدام  باريک محصول( برداشت و فیزيولوزيکی رسیدگی زمان
 ارقدام  نمو و رشد دوره طی در مصرفی آب حجم میانگین شد.
 حددود  در کاشدت(  از )قبدل  آب خاک مرحله احتساب با لوبیا
 فصل پايان تا آبیاری دفعات تعداد و هکتار در مترمکعب2079
 در يددار پا توسدعه  اهدداف  بده  توجده  بدا  بدود.  مرحله13 ،رشد

 در یدسدت  ینوجد  صورتبه هرز هایعل  با مبارزه ،یکشاورز
 هدا بوتده  دهیغالف شروع زمان در و یگلده زا قبل مرحله دو

 نهداده  گونده ازهدی   هابوته رشد مراحل در همچنین .شد انجام
 يدان پا در .نشدد  اسدتفاده  کشقارچ و کشآفت شامل یمیايیش

 )متوسد   هدا ژنوتیدپ  همه فیزيولوژيکی رسیدگی و رشد فصل
 صددری،  ار،غفد  رقدم  برای فیزيولوژيکی رسیدگی تا روز تعداد
 اجرای منطقه در کوشا و خمینمحلی رقم ،cos16الين تالش،

 و روز102 و 98 ،104 ،102 ،99 ،114 ترتیددببدده آزمددايش
 محصدول  برداشدت  ،بود( 1396مهرماه15 برداشت نهايی تاريخ
 متریسانت50و یکنار خ  دو )حذف یهاثرحاش درنظرگرفتن با
 سطح در برک  صورتبه هابوته کاشت( خ  هر يینپا و باال از

 در هدا بوتده  کامدل  شددن خشک از پس و انجام مترمربع چهار
 دانده  عملکرد و تودهزيست عملکرد مزرعه، طبیعی نور شراي 
 لوبیدا  عملکدرد  اجدزای  شد. یریگاندازه (12 تا 10 رطوبت )با

 در دانده  تعداد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد شامل
 از طدولی(  مترسانتی57) بوته10 تعداد یفتصاد انتخاب با بوته
 از استفاده با نیز دانه100وزن شدند. یینتع يشیآزما واحد هر

 دانده  عملکدرد  از حاصدل  بدذرهای  از تدايی 100 نمونه10تعداد
 هدر  جداگانده  تدوزين  از پس که صورت اين به گرديد. محاسبه
 بده  اعدداد  ايدن  حسدابی  میدانگین  گدرم(،  01/0 دقت )با نمونه
 محاسدبه  بدرای  شدد.  ثبدت  تیمار هر برایدانه 100وزن عنوان
 ،به عملکرد بیولوژيدک  دانه عملکرد نسبت از برداشت شاخص
ندرم  از اسدتفاده  بدا  هدا داده شدد.  اسدتفاده  100 عدد درضرب

 يسددهمقا و گرديددد يددانسوار يددهتجز SAS Ver 9.1.3افددزار
 آزمدون  از اسدتفاده  بدا  یدز ن یبررسد  مدورد  هدای یمارت یانگینم

 بدا  درصدد  پنج احتمال سطح در LSD دارمعنی تفاوت حداقل
 اثدر  کده  صدفاتی  در متقابدل  اثر دهیبرشLSMEANS گزاره

 محاسدبه  بدرای  .شدد  انجدام ، بدود  دار معندی  هدا آن برهمکنش
 بدرای  و SPSS 16.0افزارنرم از صفات بین همبستگی ضرايب
 گرديد. استفاده Excel 2016افزارنرم از نمودارها رسم

 

 بحث و نتایج
 اثدر  که داد نشان (3 )جدول هاداده واريانس تجزيه نتايج
 سطح در ژنوتیپ و ريزوبیوم برهمکنش اثر و ژنوتیپ ،ريزوبیوم
 گرديد. دارمعنی ريشه در فعال گره تعداد بر درصديک احتمال

 ژنوتیدپ  و بدرهمکنش ريزوبیدوم   میدانگین  مقايسه نتايج
 ريشده  در عدال ف گدره  تعدداد  میدانگین  بیشدترين  که داد نشان
 کمترين و cos16الين در ريزوبیوم با زنیمايه تیمار به مربوط
 ريزوبیدوم  بدا  زندی مايده  عددم  تیمدار  بده  مربوط نیز گره تعداد
 کدال   يدک  در )همگی کوشا و غفار صدری، رقم در ترتیببه

 ژنوتیدپ  و ريزوبیدوم  بدرهمکنش  (.4)جددول  باشدد می آماری(
 با بذر زنیمايه تیمار در يشهر در فعال گره تعداد که داد نشان

 رقددم ،cos16اليددن تددالش، صدددری، غفددار، رقددم در ريزوبیددوم
 ژنوتیدپ  در زنیمايه عدم تیمار به نسبت کوشا و خمینمحلی
 94/5 و 33/3 ،0/23 ،1/19 ،7/32 ،6/33 میدزان  بده  ترتیببه

 (.4)جدول يافت افزايش
 وتیپژن و ريزوبیوم اثر که داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 و بددرهمکنش ريزوبیددوم اثددر و درصددديددک احتمددال سددطح در
 تَر وزن بر داریمعنی اثر درصد، پنج احتمال سطح در ژنوتیپ
 .(3)جددول   داشدت  لوبیاچیتی هایژنوتیپ ريشه در فعال گره
 ژنوتیپ، و ريزوبیوم برهمکنش میانگین مقايسه نتايج اسا  بر

 را لوبیداچیتی  هريشد  در فعدال  گدره  تَر وزن میانگین بیشترين
 را میدانگین  کمترين و cos16الين در ريزوبیوم زنیمايه تیمار
 کوشدا،  غفدار،  رقدم  در ريزوبیوم با زنیمايه عدم تیمار ترتیببه

 دادندد  نشدان  آمداری(  کدال   يک در )همگی صدری و تالش
 ژنوتیدپ  و بدرهمکنش ريزوبیدوم   میدانگین  مقايسه (.4 )جدول
 دارمعندی  افزايش موجب ريزوبیوم با بذر زنیمايه که داد نشان
-بده  ،شدد  لوبیداچیتی  هدای ژنوتیپ ريشه در فعال گره تَر وزن

 غفار، رقم در ريزوبیوم زنیمايه تیمار در گره تَر وزن کهطوری
 نسدبت  کوشدا  و خمینمحلی رقم ،cos16الين تالش، صدری،

 ،4/19 ،3/32 ،6/9 میدزان  به ترتیببه زنیمايه عدم شراي  به
 (.4 )جدول داد نشان افزايش درصد 0/18 و 9/21 ،3/19
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 لوبياچيتی هایژنوتيپ مورفولوژیکی صفات بر ژنوتيپ و ریزوبيوم اثر مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -3 جدول
Table 3. Analysis of variance (mean square) the effect of Rhizobium and genotyp on morphological traits of  

Pinto Bean genotypes 
 

 تغيير منابع
S.O.V 

 درجه

 آزادی
df 

 (Mean square) مربعات ميانگين

 گره تعداد

 ریشه روی فعال
Number of 

active 
nodule on root 

 

 فعال تَرگره وزن

 ریشه روی
Active nodule fresh 

weight on root 

 ساقه قطر
Stem 

diameter 

 شاخه تعداد

 بوته در جانبی
Branch 

No. per plant 

 بوته ارتفاع

Plant 
height 

 برگ تعداد

 بوته در 

Leaf  

 No. per 

plant 

 تکرار
Replication 

2 ns 3419 ** 0.226 ns 0.143 ns 2.00 ns 437 * 1043 

 ريزوبیوم
Rh 

1 ** 45065 ** 0.145 ** 4.84 ** 9.00 ** 3620 ** 6889 

 ژنوتیپ
G 

5 ** 31089 ** 0.920 ** 2.89 ** 213. ** 4580 ** 7462 

 ژنوتیپ×ريزوبیوم
Rh*G 

5 ** 36373 * 0.144 ** 1.03 ** 11.0 ** 1170 ** 1101 

 خطا
Error 

22 1164 0.005 0.098 0.265 141 133 

 )درصد( تغییرات ضريب

C.V (%) 
- 13.8 9.46 11.1 9.08 11.8 7.57 

 

ns *, **,درصديک و درصدپنج لاحتما سطح در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیبه: ب 

ns: Non significant; *: Significant at p≤0.05; **: Significant at P≤0.01 

 
 

 

 لوبياچيتی هایژنوتيپ مورفولوژیکی برصفات ژنوتيپ و برهمکنش ریزوبيوم اثر ميانگين مقایسه -4 جدول
Table 4. Mean comparison of interaction effectof Rhizobium and genotyp on morphological traits of  

Pinto Bean genotypes 
 

 تيمار

Treatment 

 گره تعداد

 فعال

 ریشه روی
Number of 

active 
nodule on root 

 تَر وزن

 فعال گره

 )گرم( ریشه روی
Active nodule fresh 

weight on root (g) 

  ساقه قطر

 متر()سانتی
Stem 

diameter (cm) 

 شاخه تعداد

 بوته در جانبی
Branch 

No. per plant 

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی
Plant 

height (cm) 

 برگ تعداد

 بوته در 

Leaf 

 No. per plant 

1C1Rh cd 246 ef 0.658 de 2.50 f 4.33 bc 119 gh 105 

2C1Rh e-c 243 b 0.924 ab 4.00 c 6.66 ab 129 c 167 

3C1Rh f-c 224 d-b 0.830 de 2.50 c 6.66 a 143 ab 193 

4C1Rh a 421 a 1.08 a 4.16 a 8.66 fg 63.3 a 209 

5C1Rh c 279 bc 0.866 de 2.50 e 5.33 ef 77.6 a 204 

6C1Rh f-d 196 e-c 0.764 c 3.40 cd 6.33 ab 135 fg 123 

1C2Rh f 184 f 0.600 ef 2.00 f 4.33 de 97.3 h 93.6 

2C2Rh f 183 ef 0.698 d 2.66 de 5.66 dc 108 de 143 

3C2Rh ef 188 ef 0.695 f 1.83 de 5.66 cd 105 bc 177 

4C2Rh b 342 b 0.905 bc 3.50 b 7.66 g 54.6 cd 159 

5C2Rh c 270 f-d 0.710 ef 2.00 g 3.33 fg 66.0 ef 135 

6C2Rh f 185 ef 0.647 d 2.66 g 3.33 cd 100 fg 118 

 

 .(متقابل اثر دهیبرش روش از استفاده بادارند ) درصدپنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف مشترک، حرف دارای هایمیانگین

1Rh 2 وRh :ريزوبیوم با زنیمايه عدم و زنیمايه ترتیببه 

1G، 2G، 3G، 4G، 5G 6 وG :الين تالش، صدری، غفار، رقم ترتیببهcos16، کوشا و خمین محلی 
Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, (p≤0.05). 

Rh1 and Rh2: with and without apply Rhizobium, respectively 
G1, G2, G3, G4, G5 and G6: Ghafar, Sadri, Talash, cos16 line, Khomein landrace and Kosha Cultivars, respectively 
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 ،ريزوبیدوم  اثدر  کده  داد نشدان  هاداده واريانس تجزيه نتايج
 سدطح  در ژنوتیدپ  و برهمکنش ريزوبیوم اثر همچنین و ژنوتیپ
 (.3 جددول ) گرديدد  دارمعندی  سداقه  قطدر  بر درصديک احتمال
 هدای ژنوتیدپ  سداقه  قطدر  افدزايش  موجدب  ريزوبیوم با زنیمايه

 بددرهمکنش انگینمیدد مقايسدده .شددد بررسددی مددورد لوبیدداچیتی
 در ساقه قطر میانگین بیشترين که داد نشان ژنوتیپ و ريزوبیوم
 آن میانگین کمترين و cos16الين در ريزوبیوم با زنیمايه تیمار
 قطر .آمد دستبه تالش رقم در ريزوبیوم زنیمايه عدم تیمار در
 صددری،  غفدار،  رقدم  در ريزوبیدوم  با بذر زنیمايه تیمار در ساقه
 عددم  تیمدار  بده  نسبت کوشا و خمینمحلی ،cos16ينال تالش،
 و 25 ،8/18 ،6/36 ،3/50 ،25 میددزان بدده ترتیددببدده زنددیمايدده
 (.4جدول) يافت افزايش درصد8/27

 اثددر کدده داد نشددان (3 )جدددول واريددانس تجزيدده نتددايج
 سدطح  در ژنوتیپ و ريزوبیوم برهمکنش اثر و ژنوتیپ ،ريزوبیوم
 هدای ژنوتیدپ  بوتده  در جانبی خهشا تعداد بر درصديک احتمال

 افدزايش  موجدب  ريزوبیدوم  بدا  زنیمايه شد. دارمعنی لوبیاچیتی
 لوبیاچیتی هایژنوتیپ بوته در جانبی هایشاخه تعداد دارمعنی
 تیمدار  از شداخه  تعدداد  بیشدترين  کهطوریبه، شد بررسی مورد

 ايدن  .آمدد  دستبه cos16الين در ريزوبیوم زنیمايه برهمکنش
 سداير  بده  نسبت نیز ريزوبیوم با زنیمايه عدم شراي  در تیپژنو

 .داد اختصاص خود به را جانبی شاخه تعداد بیشترين هاژنوتیپ
مايده  عددم  تیمار به مربوط نیز شاخه تعداد میانگین ترينپايین
 هدا آن دو هر که بود کوشا و خمین محلی ارقام در ريزوبیوم زنی
 کدال   يدک  در بوتده  در شداخه  تعدداد  کمترين تولید لحاظ به

 هددایژنوتیددپ بررسددی در .(4 )جدددول گرفتنددد قددرار آمدداری
 در جدانبی  شاخه تعداد که شد مشخص مطالعه مورد لوبیاچیتی

 و خمدین  محلی رقم ،cos16الين تالش، صدری، غفار، رقم بوته
مايده  عدم شراي  به نسبت ريزوبیوم با زنیمايه شراي  در کوشا
 و 16 ،13 ،6/17 ،6/17 ،4/10 زانمیددد بددده ترتیدددببددده زندددی
 .(4 )جدول يافت افزايش درصد1/19

 اثر که داد نشان (3 )جدول واريانس تجزيه از حاصل نتايج
 ژنوتیدپ  و برهمکنش ريزوبیوم اثر همچنین و ژنوتیپ ،ريزوبیوم

 هددایژنوتیددپ بوتدده ارتفدداع بددر درصددديددک احتمددال سددطح در
 کده  داد نشدان  تیمارها نمیانگی مقايسه بود. دارمعنی لوبیاچیتی

 بوتده  ارتفداع  دارمعندی  افدزايش  موجدب  ريزوبیدوم  بدا  زندی مايه
بدرهمکنش   میدانگین  مقايسده  شدود. می لوبیاچیتی هایژنوتیپ
 میدانگین  بیشدترين  کده  داد نشان (4)جدول ژنوتیپ و ريزوبیوم
 و تدالش  ژنوتیدپ  در ريزوبیدوم  بدا  زنیمايه تیمار در بوته ارتفاع
ژنوتیپ در ريزوبیوم زنیمايه عدم تیمار در آن میانگین کمترين
cos16 کده  داد نشان هامیانگین مقايسه همچنین .آمد دستبه 
 هدای ژنوتیدپ  در ريزوبیدوم  بدا  بذر زنیمايه تیمار در بوته ارتفاع

 نسدبت  کوشدا  و خمین محلی ،cos16الين تالش، صدری، غفار،
 ،1/36 ،4/19 ،3/22 میدزان  به ترتیببه زنیمايه عدم شراي  به
 .(4)جدول يافت افزايش درصد 1/35 و 5/17 ،9/15

 اثدر  همچندین  و ژنوتیدپ  ،ريزوبیدوم  اثدر ، نتايج به توجه با
 بدر  درصدد يدک  احتمال سطح در ژنوتیپ و برهمکنش ريزوبیوم

 بددود دارمعنددی لوبیدداچیتی هددایژنوتیددپ بوتدده در بددر  تعددداد
 موجدب  یدوم ريزوب بدا  زندی مايده  کده  داد نشدان  نتايج (.3)جدول
 .گرديدد  لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  بوتده  در بدر   تعداد افزايش
 نشدان  (4)جدول ژنوتیپ و ريزوبیوم برهمکنش میانگین مقايسه
 تیمدار  بده  مربدوط  بوته در بر  تعداد میانگین بیشترين که داد
 خمینمحلی رقم و cos16الين در ترتیببه ريزوبیوم با زنیمايه
 بده  مربدوط  آن تعدداد  کمتدرين  و آماری( کال  يک در دو )هر
بدرهمکنش   بدود.  غفدار  رقدم  در ريزوبیدوم  زندی مايده  عدم تیمار

 تیمدار  در بوتده  در بدر   تعداد که داد نشان ژنوتیپ و ريزوبیوم
 تددالش، صدددری، غفددار، رقددم در ريزوبیددوم بددا بددذر زنددیمايدده
 عددم  شدراي   بده  نسدبت  کوشا و خمینمحلی رقم ،cos16الين
 و 1/51 ،4/31 ،3/9 ،7/16 ،1/12 میدزان  هبد  ترتیدب به زنیمايه
 (.4)جدول داد نشان افزايش درصد 2/4

 و ژنوتیدپ  ،ريزوبیوم اثر که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 احتمدال  سدطح  در ژنوتیدپ  و برهمکنش ريزوبیوم اثر همچنین
 بدود  دارمعندی  لوبیداچیتی  هایژنوتیپ غالف طول بر درصديک

  (.5 )جدول
 ريزوبیدوم  بدا  زندی يهما که داد نشان میانگین مقايسه نتايج
 در لوبیداچیتی  هایژنوتیپ غالف طول داریمعنی افزايش سبب
 بدا  زندی يده ما کده طوریبه، شد زنیمايه عدم هایبوته با مقايسه
 محلدی  رقدم  در زنیمايه عدم و بیشترين کوشا رقم در ريزوبیوم
 (.6)جددول  داد نشدان  را غدالف  طدول  میانگین کمترين خمین
 هایژنوتیپ بذور زنیمايه که داد نشان تیمارها میانگین مقايسه

 طدول  دارمعندی  افدزايش  موجدب  ريزوبیوم باکتری با لوبیاچیتی
 طدول  کده یطدور به، ديگرد زنیمايه عدم شراي  به نسبت غالف
 غفدار،  رقدم  در ريزوبیدوم  بدا  زندی مايده  تدوأم  اثر تیمار در غالف
 بده  نسبت کوشا و خمینمحلی رقم ،cos16الين تالش، صدری،
 ،0/4 ،0/20 ،8/9 ،1/10 میدزان  بده  ترتیببه زنیمايه عدم تیمار
 (.6)جدول داشت افزايش درصد2/14 و 0/7

 لوبیدا  عملکرد اجزای ينترمهم از يکی بوته در غالف تعداد
 عملکدرد  بدا  داریمعندی  و مثبدت  همبسدتگی  داری که باشدمی

 ;Moosavi et al., 2015) باشدددمدی  گیدداه ايددن اقتصدادی 

Soheili Movahed et al., 2017.)  تجزيده  از حاصدل  نتدايج 
 سدطح  در ژنوتیدپ  و ريزوبیدوم  اثر که داد نشان هاداده واريانس
 سدطح  در ژنوتیپ و ريزوبیوم برهمکنش اثر و درصديک احتمال
 گرديدد  دارمعندی  بوتده  در غدالف  تعدداد  بدر  درصدد پنج احتمال
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 ژنوتیدپ  و بدرهمکنش ريزوبیدوم   نمیدانگی  مقايسده  (.5 )جدول
 بدا  بدذر  زندی مايده  تیمدار  در بوتده  در غدالف  تعداد که داد نشان

محلدی  رقدم  ،cos16الين تالش، صدری، غفار، رقم در ريزوبیوم
 ترتیدب بده  ارقدام  در زنیمايه عدم تیمار به نسبت کوشا و خمین

 درصدددددی4/12 و 5/74 ،7/12 ،7/24 ،4/68 ،7/15 افددددزايش
 (.6)جدول داشت
 

 

 لوبياچيتی هایژنوتيپ عملکرد اجزای و عملکرد بر ژنوتيپ و ریزوبيوم اثر مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -5 جدول
Table 5. Analysis of variance (mean square) the effect of Rhizobium and genotype on yield and yield components of 

Pinto Bean genotypes 
 

 يرتغي منابع
S.O.V 

 درجه

 آزادی
df 

 (Mean square) مربعات ميانگين

 غالف طول

Pod 

length 

 غالف تعداد

 بوته در 

Pod  No. 

per plant 

 دانه تعداد

 غالف در 

Seed No. 

per pod 

 دانه100وزن

100 seed  
weight 

 عملکرد

 تودهزیست 

Biological yield 

 دانه عملکرد

Seed yield 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

 تکرار
Replication 

2 ns 0.517 ns 169 ns 3.13 ns 9.12 ns 681507 ns 120918 ns 0.036 

 ريزوبیوم
Rh 

1 ** 11.3 ** 1560 ** 15.7 ns 22.5 ** 6842444 ** 3781080 * 23.7 

 ژنوتیپ
G 

5 ** 6.68 ** 1617 ** 13.5 ** 371 ** 4349679 ** 1168902 ** 307 

 ژنوتیپ×ريزوبیوم
Rh*G 

5 ** 2.78 * 424 ns 0.494 ** 95.4 ** 10679806 ** 2013469 ** 211 

 خطا
Error 

22 0.224 20.9 0.224 5.03 258799 33564 9.63 

 )درصد( تغییرات ضريب

C.V (%) 
- 4.35 10.9 8.44 4.84 9.48 7.38 6.68 

**, *, nsدرصديکو  درصددار در سطح احتمال پنجدار، معنیترتیب غیرمعنیه: ب 

ns: Non significant; *: Significant at p≤0.05; **: Significant at P≤0.01 

 
 لوبياچيتی هایژنوتيپ عملکرد اجزای و برعملکرد ژنوتيپ و برهمکنش ریزوبيوم اثر ميانگين مقایسه -6 جدول

Table 6. Mean comparison of interaction effect of Rhizobium and genotyp on yield and yield components of  

Pinto Bean genotypes 
 

 تيمار

Treatment 

 غالف طول

 متر()سانتی

Pod length 

(cm) 

 تعدادغالف

 دربوته

Pod No. 

per plant 

 تعداددانه

 درغالف

Seed No. 

per pod 

 دانه100وزن

100 Seed 

weight (g) 

  عملکرد

 تودهزیست

Biological 

)1-g.haK( ieldy 

 نهعملکرددا

Seed yield 

)1-g.haK( 

 شاخص

 برداشت

 )درصد(

Harvest 

index (%) 

1C1Rh bc 11.9 fg 25.0 ab 6.26 cd 50.7 f 4119 g 1859 g 45.1 

2C1Rh ab 12.3 ab 64.0 a 7.00 ab 55.7 b 6335 a 3485 a 55.0 

3C1Rh bc 11.6 b 59.0 bc 5.86 fg 43.5 bcd 5693 b 3039 b 53.6 

4C1Rh ef 10.4 a 68.0 bc 5.86 h 32.8 a 7485 bc 2862 h 38.4 

5C1Rh gh 9.53 cd 42.0 bc 5.53 ef 44.5 bc 5934 cd 2725 f 46.0 

6C1Rh a 12.8 ef 32.6 a 7.06 bc 53.4 cde 5240 bc 2862 a 54.8 

1C2Rh de 10.8 gh 21.6 de 4.60 d 49.0 ef 4512 g 1635 i 36.3 

2C2Rh cd 11.2 de 38.0 dc 5.06 de 47.9 ef 4784 de 2540 c 53.0 

3C2Rh h-f 9.66 c 47.3 de 4.46 g 40.1 ef 4764 def 2470 d 51.6 

4C2Rh g-e 10.0 ab 60.3 de 4.66 h 31.4 b 6206 ef 2366 h 38.0 

5C2Rh h 8.90 h 15.3 e 4.06 a 58.9 def 4869 g 1754 i 36.0 

6C2Rh cd 11.2 fg 29.0 a 6.80 def 47.2 ef 0444 f 2177 e 49.0 

 .(متقابل اثر دهیبرش روش از استفاده بادارند ) درصدپنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف مشترک، حرف دارای هایمیانگین

1Rh  2وRh :ريزوبیومزنی با زنی و عدم مايهترتیب مايهبه 

1G ،2G ،3G ،4G ،5G  6وG :6ترتیب رقم غفار، صدری، تالش، الينبهcos1 کوشا، محلی خمین و 
Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, (p≤0.05). 
Rh1 and Rh2: with and without apply Rhizobium, respectively 

G1, G2, G3, G4, G5 and G6: Ghafar, Sadri, Talash, cos16 line, Khomein landrace and Kosha Cultivars, respectively 
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 بدا  لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  بذور زنیمايه آزمايش اين در
 بده  رشد مراحل طی در غذايی عناصر فراهمی کنار در ريزوبیوم
 دسترسی طريق از توانست دهیغالف و دهیگل مرحله دو ويژه
 غدالف  تعداد دارمعنی افزايش موجب غذايی مواد به هابوته بهتر
 بدذر  زندی مايده  کده  رسدد می نظر به وجود، اين با گردد. هبوت در
 خصوصدیاتی  بهبود طريق از توانست ريزوبیوم با لوبیاچیتی ارقام
 قطدر  رشده،  روی فعدال  هدای گدره  تَر وزن و تعداد افزايش نظیر
 عبدارت  بده  يا بوته در بر  تعداد همچنین و شاخه تعداد ساقه،
 توان افزايش زمینه ،بر ( و )شاخه شاخسار بهینه توسعه ،ديگر
 ايجداد  زندی مايده  عددم  شدراي   به نسبت را گیاهی جامعه تولید
 هدای انددام  بدین  در تعدادل  برقدراری  دلیدل  به نتیجه در و کرده
 غالف( به هاآن تبديل و گل ماندگاری )افزايش زايشی و رويشی
 طدور بده  بررسدی  مدورد  ارقام در را بوته در غالف تولید پتانسیل
 در محققدان  ديگدر  يجنتدا  با که بخشد بهبود اریدمعنی و مثبت
 Cicer) نخدود  و لوبیدا  بدر  بوته در غالف تعداد افزايش با رابطه

arietinum L.) ريزوبیدومی  همزيسدت  هدای باکتری زنیمايه با 
 ;Jahanara et al., 2013; Kucuk, 2011) دارد مطابقدت 

Soleimani & Asgharzadeh, 2010; Ardakani et al., 

 بده  مطالعه مورد هایژنوتیپ بین در تفاوت خصوص در .(2011
 ايدن  دلیدل  تدوان مدی  بوتده،  در غدالف  تعداد تولید میزان لحاظ
 عناصدر  جدذب  در ارقدام  متفداوت  ژنتیکدی  تواندايی  به را تفاوت

 آن دنبدال بده  و گیداه  هدای اندام رشد افزايش همچنین و غذايی
 غدالف  ادتعدد  افدزايش  بدرای  محیطدی  منابع از بیشتر وریبهره
 در را داریمعندی  و مثبدت  تفداوت  نیز محققان ساير داد. نسبت
 تواندايی  افدزايش  لحداظ  به چیتی و لوبیا قرمز مختل  ارقام بین
 گدزارش  ريزوبیدوم  بداکتری  بدا  زندی مايده  شراي  در غالف تولید
 Jahanara et) دارد مطابقدت  بررسدی  اين نتايج با که اندنموده

al., 2013; Safapour et al., 2010.) 
 و ريزوبیدوم  اثدر  واريدانس  تجزيده  جددول  نتايج به توجه با
 غدالف  در دانده  تعدداد  بدر  درصدد يدک  احتمال سطح در ژنوتیپ
 کده  داد نشان تیمارها میانگین مقايسه (.5 )جدول شد دارمعنی
 وجدود  داریمعندی  تفاوت ريزوبیوم زنیمايه عدم و زنیمايه بین
 بدا  زندی مايده  تیمدار  در غدالف  رد دانه تعداد کهطوریبه ،داشت
 درصددی 7/26 افدزايش  زنیمايه عدم شراي  به نسبت ريزوبیوم
 بده  نیدز  بررسدی  مدورد  هدای ژنوتیپ بین در (.1)شکل داد نشان
 مشاهده ایمالحظه قابل تفاوت غالف در دانه تعداد تولید لحاظ
بده  کوشدا  رقم در غالف در دانه تعداد بیشترين کهطوریبه ،شد
 و cos16اليدن  تالش، صدری، غفار، رقم به نسبت که آمد دست
 و 7/31 ،3/34 ،9/14 ،6/27 میدزان  بده  ترتیدب بده  خمینمحلی
 (.1)شکل داشت برتری درصد3/44

 

 
 غالف در انهد برتعداد Rhizobium phaseoli Rb-133 ریزوبيوم با لوبياچيتی مختلف هایژنوتيپ بذور تلقيح تأثير -1 شکل

 .(اثرمتقابل دهیبرش روش از استفاده با) ندارند درصدپنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف مشترک، حرف دارای هایمیانگین

Fig 1. Effect of seed inoculation with Rhizobium phaseoli Rb-133 on number of seed per pod  
Means with the same letters don’t have significant difference, using Slicing method, (p≤0.05). 

 
 بیدان  تدوان مدی  غدالف  در دانده  تعداد افزايش خصوص در
 بداکتری  بدا  لوبیداچیتی  هدای ژنوتیدپ  بدذور  زندی مايه که داشت

 رشدد  موجدب  غذايی عناصر فراهمی کنار در ريزوبیوم همزيست
 دارای هدای  بدر  بدا  و تدر قدوی  تدر، سدالم  هدای بوته تولید بهتر،

بده  همچندین  شد. تر()تیره بیشتر (SPAD) سبزينگی محتوای
 افدزايش  طريدق  از توانسدت  ريزوبیوم با زنیمايه که رسدمی نظر
 نیتدروژن  زيسدتی  تثبیدت  و ريشده  روی فعدال  هدای گدره  تعداد
(Kuma et al., 2016; Tajini et al., 2012،) توسدعه  زمینه 
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 و هدا شداخه  افدزايش  طريدق  از را گیداه  فتوسنتزکننده هایاندام
 موجدب  تواندد مدی  امدر  ايدن  که نمايد فراهم بوته در بر  تعداد
 در و شدده  زايشدی  هدای انددام  در فتوسدنتزی  مواد بهینه عرضه
بده  را غدالف  در دانه تعداد توانست غالف طول افزايش با نتیجه
 اثدر  بررسدی  در محققدان  ديگدر  دهدد.  افدزايش  داریمعنی طور

 Pseudomonas) سودوموناسددپوتیدا رشددد محددرک بدداکتری

putida) الين لوبیاچیتی برcos16 تعدداد  افدزايش  بدا  رابطه در 
 محققدان  ايدن  نمودندد.  گدزارش  را مشدابهی  نتايج غالف در دانه
 بدداکتری بددا گیاهددان باکتريددايی تلقددیح کدده داشددتند بیددان

مدی  غدذايی  عناصدر  جذب و رشد بهبود سبب سودوموناسپوتیدا
 در نیدز  پژوهشدگران  ساير (.Shahsavani et al., 2017) گردد
 غدالف  در دانده  تعدداد  کده  دادند گزارش ایمزرعه آزمايش يک

 (گدیالن  محلی و خمین تالش، صدری،) لوبیاچیتی هایژنوتیپ
 Rhizobium) ريزوبیددددوم بدددداکتری بددددا شدددددهتلقددددیح

leguminosarum) تعداد لحاظ به درصد،يک احتمال سطحدر 
 Jahanaraet) باشندمی داریمعنی تالفاخ دارای غالف در دانه

al., 2013) دارد. مطابقت آزمايش اين نتايج با که 
 و ژنوتیدپ  اثدر  واريدانس  تجزيده  جددول  نتدايج  به توجه با
 احتمدال  سدطح  در ژنوتیدپ  و برهمکنش ريزوبیوم اثر همچنین
 نتدايج  (.5 )جددول  گرديدد  دارمعندی  دانه100وزن بر درصديک
 دانده 100وزن افدزايش  موجب ريزوبیوم با زنیمايه که داد نشان
 اثددر میددانگین مقايسدده شددود.مددی لوبیدداچیتی هددایژنوتیددپ در

 کمتدرين  که داد نشان (6)جدول ژنوتیپ و ريزوبیوم برهمکنش
 در ريزوبیوم زنیمايه عدم تیمار به مربوط دانه100وزن میانگین
 زنیمايه تیمار در دانه100وزن میانگین بیشترين و cos16الين
 طوربه که آمد دستبه صدری و خمینمحلی رقم در ريزوبیوم با

 هدای ژنوتیپ (.6)جدول گرفتند قرار آماری کال  يک در نسبی
 نسدبت  بیشدتر  دانه وزن تولید توانايی لحاظ به نیز بررسی مورد
طوریبه ،دادند نشان متفاوتی هایپاسخ ،ريزوبیوم با زنیمايه به
 صددری،  غفدار،  رقدم  بدر  ريزوبیدوم اثر تیمار در دانه100وزن که

 عددم  شراي  به نسبت کوشا و خمینمحلی ،cos16الين تالش،
 و 3/32 ،4/4 ،4/8 ،2/16 ،4/3 میددزان بدده ترتیددببدده زنددیمايدده
 (.6)جدول داد نشان افزايش درصد1/13

 شدراي   بده  بررسدی  مدورد  هدای ژنوتیپ پاسخ خصوص در
 دانده  وزن تولیدد  لحداظ  بده  ريزوبیدوم  با زنیمايه عدم و زنیمايه
 پتانسدیل  دلیدل بده  تواندمی موضوع اين که داشت بیان توانمی

 هایاندازه با هايیدانه تولید برای هاژنوتیپ اين متفاوت ژنتیکی
 بیشدتر(  يدا  )کمتر هاآن وزن همچنین و درشت( يا )ريز مختل 
 بدین  در موجدود  تندوع  محققدان  برخدی  باشد. يکديگر به نسبت
 اخدتالف  بده  مربدوط  رادانده  100وزن لحداظ  از لوبیاچیتی ارقام

 رسدیدگی  تدا  گلدهی زمان از دانه رشدنپُ طول در ارقام ژنتیکی

 ايدن  نتدايج  بدا  کده  (Jahanara et al., 2013) دانندد مدی  دانده 
 هدای ژنوتیدپ  در دانده 100وزن همچنین دارد. مطابقت آزمايش
 انده د تعداد نتیجه در و غالف تعداد افزايش دلیلبه بررسی مورد
 موضوع اين که (7 )جدول داد نشان چشمگیری کاهش بوته در
 رويشدی  هدای بخدش  بده  فتوسنتزی مواد انتقال دلیلبه تواندمی
 ه اسدت توانست ريزوبیوم با زنیمايه که رسدمی نظربه باشد. گیاه
 فعدال  هدای گره وزن و تعداد )افزايش ريشه رشد بهبود طريق از
 هایاندام توسعه و بوته( ارتفاع یرنظ هوايی هایاندام و ريشه در

 تعدداد  و جدانبی  هدای شاخه تعداد )افزايش گیاه فتوسنتزکننده
 افزايش موجب هابوته توس  فتوسنتز بهبود نتیجه در و ها(بر 

 نهايدت  در امدر  ايدن  کده  گدردد  غذايی عناصر به گیاه دسترسی
 رسدیدگی  زمدان  در کده  نمايدد  تولیدد  هدايی بوتده  ه استتوانست
 و نشدده  مواجه غذايی عناصر کمبود با بندیدانه و لوژيکیويفیز
 مدواد  از بیشدتری  نسدبت  رشدد  فصدل  پايدان  بده  شدننزديک با

 هدا( دانده  خصدوص )بده  گیداه  زايشدی  هایاندام به را فتوسنتزی
 در را دانده 100وزن توانسدت  موضدوع  ايدن  کده  دهند اختصاص
 داریمعندی  و مثبت نحو به بررسی مورد لوبیاچیتی هایژنوتیپ
 نیدز  محققدان  دهدد.  افدزايش  زندی مايده  عددم  شدراي   به نسبت

 غالف تعداد و دانه100وزن میان داریمعنی و مثبت همبستگی
 افدزايش  همچندین  محققدان  ايدن  نمودندد.  گزارش لوبیا بوته در

 دلیدل  را لوبیدا  ارقدام  بوتده  در غالف تعداد و غالف در دانه تعداد
 نتیجده  در و دانده  هدر  به يافتهتخصیص فتوسنتزی مواد کاهش
 ,.Mirakhori et al) نمودنددد عنددوان داندده100وزن کدداهش

 بدر  ريزوبیوم با زنیمايه اثر بررسی در نیز محققان ساير (.2010
 بدا  رابطده  در را مشدابهی  نتدايج  سدفید  و چیتی ،قرمز لوبیا ارقام

 ,.Taherkhani et al) اندد نمدوده  گدزارش  دانده  وزن افدزايش 

2009; Yadegari et al., 2009; Mirakhori et al., 2010; 

Jahanara et al., 2013) داد. مطابقت آزمايش اين نتايج با که 
 ،ريزوبیدوم  اثدر  ،واريدانس  تجزيده  جددول  نتايج به توجه با
 سدطح  در ژنوتیدپ  و ريزوبیوم برهمکنش اثر همچنین و ژنوتیپ
 (.5 )جددول  گرديدد  دارمعنی دانه عملکرد بر درصديک احتمال
مايده  عدم و زنیمايه بین که داد نشان تیمارها میانگین مقايسه
 داریمعنی تفاوت دانه عملکرد افزايش لحاظ به ريزوبیوم با زنی
 کده یطدور بده ، دارد وجدود  بررسدی  مدورد  هدای ژنوتیدپ  بین در

 در ريزوبیدوم  با زنیمايه توأم اثر تیمار در دانه عملکرد بیشترين
 در زندی مايه توأم اثر تیمار به نسبت که آمد دستبه صدری رقم
 ترتیدب بده  کوشدا  و خمدین محلی ،cos16الين تالش، غفار، رقم
 داشدددت افدددزايش درصدددد7/21 و 8/27 ،7/21 ،6/14 ،4/87

-مايده  عددم  تیمار رد دانه عملکرد کمترين همچنین (.6)جدول

 تیمار با مقايسه در که آمد دستبه غفار رقم در ريزوبیوم با زنی
 ،cos16اليدن  تدالش،  صددری،  رقم در ريزوبیوم با زنیمايه عدم

http://www.iaujournals.ir/?_action=article&au=524426&_au=Mehrab++Yadegari
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 2/7 ،7/44 ،51 ،3/55 حددود  در ترتیببه کوشا و خمینمحلی
 (.6)جدول داد نشان را اقتصادی تولید کاهش درصد1/33 و

 مختلدد  هددایفعالیددت تددابع لوبیددا هگیددا در داندده عملکددرد
 دسدت به شرايطی در دانه عملکرد بیشترين و است فیزيولوژيک

 و غددالف در داندده تعددداد گیدداه، در غددالف تعددداد کدده آيدددمددی
مايده  اثدر  خصوص در باشد. خود مقدار حداکثر در دانه100وزن
 نقش ريزوبیوم هایباکتری که داشت بیان توانمی ريزوبیوم زنی
 میزبدان  گیاهان توس  نیتروژن زيستی تثبیت در ریمؤث و مهم
 گیاهدان  زراعدت  در هدا آن کدارگیری بده  ايدن  بدر  عالوه که دارند

 ندوع  بدا  متناسدب  هایسويه درنظرداشتن همچنین و همزيست
 ريزجاندداران  ايدن  کدارآيی  افدزايش  موجب تواندمی زراعی، گیاه
 يشافدزا  طريق از مختل  هایروش به و گرديده زیخاک مفید
 سدالمت  افدزايش فسفر( و  و )پتاسیم غذايی عناصر جذب رشد،
 و رشدد  مراحل طی در را زراعی گیاه ،هابیماری و آفات برابر در
 طدور بده  را آن اقتصادی تولید توان و داده قرار حمايت مورد نمو

 ;Kuma et al., 2016) دهدد  افدزايش  تدوجهی قابدل  و مثبدت 

Tajini et al., 2012.) 
 هدای گدره  اندازه و تعداد افزايش مشاهده که تگف توانمی
 بیولدوژيکی  تثبیدت  وضدعیت  بهبود از اینشانه ريشه، روی فعال

 اسدت.  آزمدايش  ايدن  در لوبیداچیتی  ويژه به بقوالت در نیتروژن
 دانه عملکرد افزايش که است آن دهندهنشان آزمايش اين نتايج
 ايدن  همیداری  دلیدل بده  تواندد مدی  ريزوبیوم با زنیمايه تیمار در

 بهبدود  طريدق  از اندد توانسدته  که باشد لوبیا گیاه با ريزجانداران
 ريشده(  روی فعدال  هدای گدره  تَر وزن و )تعداد ایريشه سیستم
 تعدداد  شاخه، تعداد بوته، ارتفاع ساقه، )قطر تودهزيست عملکرد
 در دانده  تعدداد  بوته، در غالف تعداد غالف، طول بوته(، در بر 
 دارمعندی  افدزايش  موجدب  بوته، در دانه تعداد همچنین و غالف
 کدارآيی  که باورند اين بر محققان از بسیاری گردد. دانه عملکرد
 انددک  خیلی گیاهان اين زراعت در نیتروژن کودهای از استفاده

 همزيسدتی  حالدت  در که منظور اين با است؛ صفر مواقعی در يا
 Kucuk) ندارندد  نیتروژن کودهای مصرف به نیازی محی ، در

et al., 2011.) مصدرف  با که نمودند گزارش پژوهشگران ديگر 
 و (Ansariet al., 2017) تعدداد  نیتروژن، کودهای نیاز از بیش
 بدر  شدده تشدکیل  هدای گره (Taherkhani et al., 2009) وزن
 کده  چدرا  ،داشدت  خواهدد  چشدمگیری  کداهش  لوبیا ريشه روی
تثبیدت  هدای باکتری همزيستی دلیلبه بقوالت، خانواده گیاهان
 طدی  در هدا آن ريشده  روی بدر  اتمسفری نیتروژن زيستی کننده
 سداالنه  و مؤثرندد  خاک حاصلخیزی در زيادی حد تا رشد، فصل
 خداک  بده  تمحصوال اين برداشت از بعد نیتروژن زيادی مقادير
 تنداوب  در کده  محصوالتی برای سودمندی اثر که شودمی اضافه
 (.Peralta et al., 2016) داشدت  خواهد شوند،می کشت هاآن

 کودهدای  مديريت بدون و نیاز از بیش مصرف کهاين يادآوری با
 هدای آلودگی ايجاد در بااليی پتانسیل نیتروژن، ويژهبه شیمیايی
 تثبیدت  کده ايدن  و (؛Zaidi et al., 2017) دارد محیطدی زيست
 عناصدر  بدودن فدراهم  بده  وابسته زيادی حد تا عنصر اين زيستی
 مصدرف کدم  و گوگرد( و کلسیم پتاسیم، )فسفر، پرمصرف غذايی
 ,Glick) باشدمی گیاهان اين رشد محی  در مولیبدن( و )آهن

 و تعددداد افددزايش آزمددايش ايددن در توجددهقابددل نکتدده (،2014
تلقدیح  هدای ژنوتیدپ  ريشه روی فعال هایگره رتَ وزن همچنین
 پايه کود مصرف عدم دلیل به تواندمی که است ريزوبیوم با شده

 و رشدد  بدر  ريزوبیدوم  بداکتری  مثبدت  تأثیر نتیجه در و نیتروژن
 طدی  در شدده عرضده  غدذايی  عناصر جذب در گیاه توان افزايش
 (،Han & lee, 2005; Glick, 2014) باشدد  هابوته رشد فصل
 ريزوبیددوم بدداکتری کارآمددد سددويه از اسددتفاده بددا کددهطددوریبدده

 برای نیاز مورد غذايی عناصر نمودنفراهم همچنین و همزيست
 فصدل  طدول  در پاشی()محلول برگی تغذيه روش به هابوته رشد
 فعدال  هدای گدره  تَدر  وزن و تعداد دارمعنی افزايش شاهد زراعی،
 ايددن بهبددود کدده مبددودي لوبیدداچیتی هددایژنوتیددپ ريشدده روی

 بدا  وابسدته  و مورفولوژی صفات با مستقیمی ارتباط خصوصیات
 اين (.7 )جدول داشت لوبیاچیتی هایژنوتیپ اقتصادی عملکرد
 خصدوص  در محققان ساير متعددهای گزارش به توجه با نتیجه
 بدداکتری فعالیددت بددر نیتددروژن پايدده کددود کدداربرد کاهشددی اثددر

 Ansari et al., 2017; Peralta et) بقدوالت  ريشه همزيست

al., 2016) از دور چندددان پددژوهش ايددن اهددداف همچنددین و 
 افدزودن  کده  کردند گزارش نیز محققان ديگر است. نبوده انتظار
تلقدیح  گیاهدان  رشدد  مراحدل  طی در ريشه محی  به آلی ماده
 تعدداد  و بدرده  بداال  چشمگیری طوربه را هاباکتری فعالیت شده،
 کده  (Das et al., 2014) دهدمی افزايش ار لوبیا ريشه در گره
 دارد. مطابقت آزمايش نتايج با

 معرفدی  اهمیت همچنین و آزمايش اين اهداف به توجه با
 اقتصدادی  تولیدد  پتانسدیل  و سدازگاری  اولويدت  بدا  برتر ژنوتیپ
 در آزمدايش،  مدورد  منطقده  کشداورزان  بده  معرفدی  برای بیشتر
 مدورد  لوبیداچیتی  امارقد  در دانده  عملکرد تولید تفاوت خصوص
 دلیدل بده  تواندد مدی  امدر  ايدن  کده  داشدت  بیان توانمی بررسی،
 يکدديگر  نسبت بررسی مورد هایژنوتیپ متفاوت تولید پتانسیل
 بین در دانه عملکرد در تفاوت اين اصلی دلیل تواندمی که باشد
 نسبت بررسی مورد هایژنوتیپ کهطوریبه ،باشد هاژنوتیپ اين
 هدای پاسخ ريزوبیوم باکتری با زنیمايه عدم و زنیمايه شراي  به

 بدا  زندی مايده  شدراي   در صددری  رقدم  دادندد.  نشان را متفاوتی
 و خمدین محلی ،cos16الين تالش، غفار، رقم به نسبتريزوبیوم
 و 8/27 ،7/21 ،6/14 ،4/87 میدددزان بددده ترتیدددببددده کوشدددا

 نشان اقتصادی تولید افزايش در را باالتری پتانسیل درصد7/21

http://www.iaujournals.ir/?_action=article&au=524249&_au=Mahdi++Taherkhani


 

142 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../پاسخ عملکرد  ؛شاکرمیو خاوری 

 آمدد  دسدت  به غفار رقم در دانه عملکرد کمترين همچنین داد.
 کوشدا  و خمدین محلدی  ،cos16 تدالش،  رقدم  بدا  مقايسه در که
 کداهش  درصدد 9/53 و 5/46 ،9/53 ،4/63 میدزان  بده  ترتیببه

 (.6 )جدول داد نشان را اقتصادی تولید
 ارقدام  ايدن  بین در دانه عملکرد تولید اختالف خصوص در
 را آزمايش مورد منطقه هوايی و آب شراي  با زگاریسا توانمی
 هدای پدژوهش  در نمدود.  عندوان  بداالتر  عملکرد با ارقام برای نیز

 ارقدام  بر محققان ديگر توس  مشابهی نتايج شدهانجام ایمزرعه
 دارمعندی  و مثبدت  نقدش  بدا  رابطه در سفید و چیتی ،قرمز لوبیا
 و رشدد  يشافدزا  در ريزوبیدوم  همزيسدت  هایباکتری با زنیمايه

 & Bildirici) است شدهگزارش گیاهان اين اقتصادی عملکرد

Yilmaz, 2005; Uyanoz, 2007; Mehrpouyan et al., 

2011; Kucuk, 2011; Jahanara et al., 2013) نتايج با که 
 دارد. مطابقت آزمايش اين

 ،ريزوبیدوم  اثدر  واريدانس  تجزيده  جددول  نتدايج  به توجه با
 سدطح  در ژنوتیدپ  و برهمکنش ريزوبیوم اثر چنینهم و ژنوتیپ
 لوبیاچیتی هایژنوتیپ تودهيستز عملکرد بر درصديک احتمال
 که داد نشان میانگین مقايسه نتايج (.5 )جدول گرديد دارمعنی
 عملکدرد  در داریمعندی  افدزايش  سدبب  ريزوبیدوم  بدا  زندی يهما
 زندی مايه عدم هایبوته با مقايسه در لوبیاچیتی ارقام تودهيستز

 بدا  زندی يهما توأم اثر تیمار در تودهيستز عملکرد بیشترين شد.
 عدم تیمار به نسبت که گرديد مشاهده cos16الين در ريزوبیوم
 يافددت افددزايش درصددد6/20 میددزان بدده ريزوبیددوم بددا زنددیمايدده
 هدای ژنوتیدپ  کده  داد نشان تیمارها میانگین مقايسه (.6)جدول
 هدای پاسخ تودهزيست عملکرد افزايش لحاظ به نیز بررسی مورد

 نشدان  ريزوبیدوم  بدا  زندی مايه عدم و زنیمايه شراي  به متفاوتی
مايده  توأم اثر تیمار در تودهزيست عملکرد کهیطوربه ،دهندمی
 و خمدین محلدی  تدالش،  صددری،  غفدار،  رقم در ريزوبیوم با زنی
 بده  رتیبتبههاژنوتیپ اين زنیدرمايه عدم شراي  به نسبت کوشا
 داشددت افددزايش درصددد18 و 8/21 ،5/19 ،4/32 ،5/9 میددزان
 (.6)جدول
 زيسدتی  تثبیدت  قابلیدت  طريدق  از ريزوبیدوم  بدا  زندی مايه
 عناصدر  جدذب  بدرای  خداک  ريزوسفری شراي  بهبود و نیتروژن
 توسدعه  و غدذايی  مواد جذب افزايش رشد، بهبود موجب غذايی
 کدارآيی  افدزايش  نتیجده  در و بدر (  و )شاخسار گیاه هایاندام

 گددرددمددی میزبددان گیدداه در خشددک مدداده تولیددد و فتوسددنتز
(Uyanoz, 2007; Mirakhori et al., 2010; 

Mehrpouyan et al., 2011کندار  در ريزوبیدوم  بدا  زندی (.مايه 
 هدای ژنوتیدپ  رشدد  مراحل طی در غذايی عناصر مناسب عرضه

 ايش)افدز  ایريشده  سیسدتم  بهبود طريق از توانست ،لوبیاچیتی
 زراعدی  خصوصدیات  و ريشه( روی فعال هایگره تَر وزن و تعداد

 و بوتده  در بدر   تعدداد  شداخه  تعدداد  بوتده،  ارتفاع ساقه، )قطر
 هدا بوتده  بهتر رشد برای را زمینه بوته( در غالف تعداد همچنین
بده  و هابوته کلی حجم توسعه موجب نتیجه در که ايدنم فراهم
 نتدايج  (.7 )جددول  گرديد تودهزيست عملکرد افزايش آن دنبال

 مختلدد  ارقددام پاسددخ خصددوص در شدددهانجددام هددایپددژوهش
 نیز ريزوبیوم هایباکتری با زنیمايه به سفید و چیتی لوبیاقرمز،
 ايدن  تدوده زيست عملکرد و رشد هایويژگی افزايش دهندهنشان
 ,.Mirakhori et al., 2010; Ardakani et al) اسدت  گیداه 

2011; Jahanara et al., 2013)  آزمدايش  ايدن  نتدايج  بدا  کده 
 دارد. مطابقت

 فتوسدنتزی  مواد توزيع نسبت کنندهیانب برداشت شاخص
 .است زراعی گیاهان تودهزيست عملکرد و اقتصادی عملکرد بین
 اثدر  (5 )جددول  واريانس تجزيه از آمدهدستبه نتايج به توجه با

 اثر همچنین و ژنوتیپ اثر درصد،پنج احتمال سطح در ريزوبیوم
 بدر  درصدد يدک  احتمال سطح در ژنوتیپ و برهمکنش ريزوبیوم

 نتدايج  شدد.  دارمعندی  لوبیداچیتی  هایژنوتیپ برداشت شاخص
 ريزوبیدوم  زيسدتی  کود با زنیمايه که داد نشان میانگین مقايسه
 ارقام در برداشت شاخص دارمعنی افزايش سبب لوبیا همزيست
 برداشدت  شاخص افزايش شترينبی شد. بررسی مورد لوبیاچیتی

 شدد  مشداهده  کوشا و صدری رقم در ريزوبیوم زنیمايه تیمار در
 کمتدرين  گرفتندد.  قدرار  آمداری  کدال   يک در هاآن دو هر که

 رقدم  در ريزوبیدوم  زندی مايده  عدم تیمار در نیز برداشت شاخص
 يدک  در نیدز  هدا آن دو هدر  کده  آمد دستبه خمینمحلی و غفار
 زندی مايده  تدوأم  اثدر  بدین  (.6)جددول  گرفتند قرار آماری کال 
 تفداوت  زندی مايده  عددم  شراي  با مقايسه در ژنوتیپ و ريزوبیوم
 تیمدار  در برداشت شاخص کهریوطبه ،داشت وجود داریمعنی
 ،cos16اليدن  تدالش،  صددری،  غفدار،  رقدم  در ريزوبیوم زنیمايه
 ،5/1 ،8/3 ،7/3 ،2/24 میدزان  بده  ترتیببه کوشا و خمینمحلی
 (.6)جدول يافت افزايش درصد8/11 و 7/27

 شدداخص دارمعنددی افددزايش موجددب ريزوبیددوم زنددیمايدده
 تواندددمددی کدده اسددت شددده لوبیدداچیتی هددایژنوتیددپ برداشددت
 تقويدت  در خداکزی  مفیدد  ريزجاندداران  ايدن  نقش دهندهنشان
 فتوسدنتزی  مدواد  بهینه انتقال و توزيع فتوسنتز، فرآيند کارآيی

 زايشدی  و رويشدی  هدای اندام بین در شدهختهسا ها()آسیمیالت
 ;Kucuk, 2011) باشددد اقتصددادی هدای اندددام ويدژه بدده گیداه 

Uyanoz; 2007.) ريزوبیدوم  بدا  زندی مايده  کده  رسدد می نظربه 
 و رويشی هایاندام رشد بین در توازن برقراری طريق از توانست
 )مددواد هدداآسددیمیالت تخصددیص افددزايش موجددب گیدداه زايشدی 

 در کده  گدردد  هدا( )دانده  گیداه  ایذخیدره  مخازن به فتوسنتزی(
 طدول  بوتده،  ارتفاع ريشه، روی فعال گره تعداد افزايش ،مجموع
معندی  افزايش موجب دانه عملکرد و غالف در دانه تعداد غالف،
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 در (.7)جدول شد شاهد تیمار با مقايسه در برداشت شاخص دار
 محدرک  هدای یباکتر کارگیریبه اثرگذار و مثبت نقش با رابطه
 برداشدت  شاخص و اقتصادی عملکرد افزايش بر ريزوبیومی رشد
 يجنتدا  سدبز  و سدفید  چیتی، ،قرمز لوبیا مختل  ارقام زراعت در

 Kumaret) اسدت  شدده  گزارش محققان ديگر توس  یمشابه

al., 2016; Faryabi et al., 2015; Ardakani et al., 

2011; Mirakhori et al., 2010) آزمدايش  ايدن  ايجنتد  با که 
 دارد. مطابقت

 بدین  در کده  داد نشدان  تیمارها میانگین مقايسه همچنین
 مدواد  اختصداص  تواندايی  لحداظ  به نیز بررسی مورد هایژنوتیپ

 برداشدت(  )شداخص  هادانه به گیاه هایاندام ساير از فتوسنتزی
 بیشدترين  کده طدوری بده  ،دارد وجدود  داریمعنی و مثبت تفاوت
 کوشدا،  تدالش،  صدری، رقم در ترتیببه شتبردا شاخص میزان
 نظدر به (.6)جدول شد مشاهده خمینمحلی و غفار ،cos16الين
 نسدبت  هاژنوتیپ اين برداشت شاخص میزان برتری که رسدمی
 مدواد  بهینده  انتقدال  در هاآن توانايی دلیلبه تواندمی يکديگر به

)دانده  اقتصدادی  هایاندام به گیاه توس  شدهساخته فتوسنتزی
 ايدن  بداالتر  اقتصادی عملکرد تولید پتانسیل بیانگر که باشد ها(
 است. يکديگر به نسبت ارقام

 
 لوبياچيتی هایژنوتيپ در بررسی مورد صفات بين پيرسون همبستگی ضرایب -7 جدول

Table 7. Pearson correlation coefficient of measured traits in Pinto Bean genotypes 
 

 AN ANF SD BP PH LP PL PP SP SW BY GY HI 

AN 1             

ANF ** 0.788 1            

SD ** 0.559 ** 0.587 1           

BP ** 0.629 ** 0.678 ** 0.677 1          

PH ns 0.141 * 0.391- ns 0.119- ns 0.168- 1         

LP ** 0.630 ** 0.666 ns 0.281 ** 0.515 ns 0.249- 1        

PL * 0.415 ns 0.068 * 0.417 ns 0.269 ** 0.576 ns 0.260- 1       

PP ** 0.695 ** 0.662 ** 0.546 ** 0.722 ns 0.036- ** 0.753 ns 0.071 1      

SP * 0.333 ns 0.031 * 0.336 ns 0.077- ** 0.503 ns 0.018- ** 0.547 ns 0.227 1     

SW ns 0.111- * 0.355- ns 0.193- ** 0.533- ** 0.358 ** 0.503- ns 0.304 ** 0.624- ns 0.128 1    

BY ** 0.787 * 1.00 ** 0.587 ** 0.678 * 0.392- ** 0.665 ns 0.068 ** 0.661 ns 0.030 * 0.357- 1   

GY ** 1.00 ** 0.788 ** 0.559 ** 0.629 ns 0.141 ** 0.630 * 0.415 ** 0.695 * 0.333 ns 110.1- ** 0.787 1  

HI ** 0.538 ns 0.078- ns 0.099 ns 0.085 ** 0.749 ns 0.132 ** 0.565 ns 0.219 ** 0.514 ns 0.237 ns 0.080- ** 0.538 1 
ns *, **,درصديک و درصدپنج احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیب: به 

ns: Non significant; *: Significant at P≤0.05; **: Significant at P≤0.01 
 

AN (Active Nodule on root) : ؛ ريشده  روی فعدال  گدرهANF (Active Nodule Fresh weight on root) :؛ ريشده  روی فعدال  گدره  تَدر  وزنSD (Stem Diameter) : ؛ قطرسداقه 

BP (Branch No. per Plant) : ؛ جدانبی  شداخه  تعددادPH (Plant Height) : ؛ بوتده  ارتفداعLP (Leaf No. per Plant) : ؛ بوتده  در بدر   تعددادPL (Pod Length) : ؛ غدالف  طدول 

PP (Pod No. per Plant) :؛ بوته در غالف تعدادSP (Seed No. per Pod) :؛ غالف در دانه تعدادSW (100-Seed Weight) :؛ دانده 100وزنBY (Biological Yield) : زيسدت  عملکدرد

 برداشت شاخص: HI (Harvest Index)؛ دانه عملکرد: GY (Grain Yield)؛ توده

 

 گيریيجهنت
 کدود  دارمعندی  و مثبدت  تدأثیر  ذکرشدده  صفات بیشتر در
 زندی مايده  بدا  کده  صدورت  اين به ،شد مشاهده ريزوبیوم زيستی
 و مورفولدوژيکی  صدفات  ريشده،  خصوصدیات  بدر  عالوه ريزوبیوم
 بده  توجه با يافت. يشاافز لوبیاچیتی هایژنوتیپ عملکرد اجزای
 و عملکدرد  افدزايش  خصوص، اين در محققان هایبررسی کهاين

 ريزوبیوم زيستی کود توس  را لوبیا مختل  ارقام عملکرد اجزای
 زيسدتی  کدود  کداربرد  نیز پژوهش اين در است، رسانده اثبات به

 عملکدرد  و رشدد  بدر  مثبتی اثر مستقیم طوربه توانست ريزوبیوم
 ريشده  و هدوايی  هدای انددام  شدر بگذارد. لوبیاچیتی هایژنوتیپ
 ولدی  ،شد تحريک ريزوبیوم زيستی کود کارگیریبه توس  گیاه
نشدان  امدر  ايدن  کده  بدود  تربرجسته ريشه خصوصیات بر آن اثر

 بده  بقدوالت  در نیتروژن بیولوژيکی تثبیت وضعیت بهبود دهنده
 از بسدیاری  طرفدی  از اسدت.  پدژوهش  ايدن  در لوبیداچیتی  ويژه

-نمدی  تنهدايی  به موجود زيستی کودهای که معتقدند محققان

 بدا  ديگدر  سدوی  از و شدوند  شدیمیايی  کودهای جايگزين توانند
 و کشاورزان برای شیمیايی کودهای خريد باالی هزينه به توجه
 ايدن  نامتعدادل  مصدرف  از ناشدی  محیطدی زيسدت  پیامدهای نیز

 در نیتدروژن  کنندده تثبیدت  زيستی کودهای کارگیریبه کودها،
 گزيندده شددیمیايی کودهددای بهیندده و متعددادل قدددارم بددا تلفیددق
 .باشدد مدی  پايدار کشاورزی اهداف به دستیابی منظوربه مناسبی

 گیاهدان  بدذر  زندی مايده  که داشت بیان توانمی خصوص اين در
خواهدد   تأثیرگذار زمانی خاکزی مفید ريزجانداران اين با زراعی
 بهتدر(،  زيستیهم )دارای اثرگذار هایسويه از استفاده با که بود

 مطلوب خاک بستر و محیطی شراي  ايجاد مناسب، رقم انتخاب
 بده  بتدوان  هابوته رشد محی  در غذايی عناصر فراهمی لحاظ به

 دسترسدی  ارقدام  تولیدد  پتانسیل به توجه با انتظار مورد عملکرد
 کودهدای  مصدرف  سدازی بهینده  بدرای  راسدتا  ايدن  در کرد. پیدا
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 و مطلدوب  عملکدرد  تولیدد  همچنین و نیتروژن ويژهبه شیمیايی
 اسدتان  اقلیمدی  شدراي   در لوبیاچیتی زراعت در صرفهبهمقرون
 توانمی مشابه، اکولوژيک شراي  با مناطقی همچنین و لرستان
 همدراه بده  را کوشدا  و cos16الين تالش، صدری، ارقام ترتیببه
 عرضه کنار در (Rb-133) لوبیا همزيست باکتری با بذر زنیمايه
 پاشی()محلول برگی تغذيه روش با موردنیاز غذايی مواد سبمنا
 کداربرد  عددم  امکان حد تا و گیاه اين نمو و رشد مراحل طی در

 و زراعدی  هدای نظدام بدوم  پايداری جهت در غذايی عناصر خاکی
 نمود. توصیه آب و خاک منابع حفظ

 

 سپاسگزاری
 یقدات حقت ؤسسده م يدزان عز همده  همکاری از وسیلهينبد
 جهددت (خدداک یولددوژیب یقدداتتحق بخددش) کشددور آبوخدداک
 دکتدر  یآقدا  جنداب  همچنین و باکتری سويه تهیه در همکاری
 و تحقیقدات  مرکدز  علمدی  یئدت همحتدرم   عضدو ) غديری عادل
 همکاری با که مرکزی( استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش
 يدن ا انجدام  و لوبیداچیتی  هدای نوتیپژ بذور یهته در خود ارزنده
 .نمايیمیم یقدردان داشتند، مؤثری شنق پژوهش
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Introduction 
Increasing the production of crops to meet the food needs of a growing population of the world is a great 

necessity. Intensive farming is an agricultural system that uses more than necessary and unbalanced inputs 
(fertilizers and pesticides), causing major of pressure on the environment. Today, in conventional farming 
systems, due to the limited amount of agricultural land, as well as the growing need for crops produced in 
indigenous agriculture, they have led to unbalanced consumption without the management of chemical 
fertilizers in the production of these products. The use of chemical fertilizer: nitrogen (N), phosphate (P2O5), 
potassium (K2O) in 2014-year ad around the world to 85.5, 32.2 and 20.4 (Kg of nutrients per ha) 
respectively. In comparison with year 2000 (Within 14 years), 64.9, 25.9 and 18.2 (Kg of nutrients per ha) 
respectively: 31.7, 28.1 and 12 percent it has increased. This undesirable agricultural management can 
change species composition or reduce biodiversity in farmland, and thus affect their natural capabilities in 
terms of crop production. On the other hand, increasing the health and security of food products produced in 
agricultural systems to maintain the dynamism of soil and water resources in these canopy systems is 
important on the basis of ecological principles. On the other hand, unbalanced consumption without 
management of chemical inputs has led to instability in agricultural ecosystems and the irreparable economic 
and environmental consequences of their consumption in agriculture are known throughout the world. 
 

Materials & Methods 
An experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design with three 

replications during growing season of 2017 at the experimental field of Beiranshahr city of Khorramabad in 
Lorestan Province, Iran (42° 79' E, 36° 70' N and 1669m above the sea level). To determine the physical and 
chemical properties of soil samples were collected from 0-30 cm depth of soil. During the experiment effects 
of two factors were studied: 1. Inoculation with Rhizobium bacteria Rb (Rhizobium Phaseoli Rb-133) in tow 
levels (Rb1= inoculation, Rb2= non-inoculation), and 2. different genotypes of pinto bean (Phaseolus 
vulgaris L.) in six levels (C1: Gafar, C2: Sadri, C3: Talash, C4: cos16 line, C5: Khomein Landrace and C6: 
Kosha genotypes). The seeds were inoculated with Rhizobium phaseoli Rb-133 before culturing. Traits such 
as: number of pods per plant, seeds per pod, number of seeds per plant, 100 seed weight, seed yield, 
biological yield and harvest index were measured. 

 

Results & Discussion 
The results showed the effect of rhizobium and genotype, number of seeds per pod, as well as the effect 

of two interactions rhizobium and genotype, number of pods per plant, number of seeds per plant, 100 seed 
weight, grain yield, biological yield and harvest index of pinto bean genotypes significantly increased. The 
effect of rhizobium and genotype had significant effects on number of seeds per pod (p≤0.01); effect of 
rhizobium and genotypeon number of pod per plant (p≤0.05), number of seed per plant (p≤0.01), 100 seed 
weight (p≤0.01), grain yield (p≤0.01), biological yield and harvest index (p≤0.01) had significant effects on 
pinto bean genotypes. Inoculation with Rhizobium seed yields of Ghafar, Sadri, Talash, Cos16 line, 
Khomein and Kosha 13.7, 37.2, 23, 20.9, 55.3 and 31.4 % increased, respectively. The highest grain yield 
(3485 Kg. ha-1) was obtained in the interaction between rhizobium and Sadri genotype. 
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Conclusion 
Generally, results showed that the yield and yield components of pinto bean genotypes were influenced 

by Rhizobium bacteria (Rhizobium phaseoli Rb-133) inoculation. The inoculation of seeds with rhizobium 
bacteria, coexistence of beans along with the nutritional elements during growth stages of Pinto bean 
genotypes, could improve growth indices, increase yield and yield components. Inoculation with rhizobium 
has an increased effect on yield and yield components of pinto bean genotypes and can increase the grain 
yield to a favorable level in order to produce a stable product. 
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