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چکیده
ـ بر تثب) .SinoRhizobium spسینوریزوبیوم يهاسویهتاثیر همزیستیمطالعه منظوربه ـ   ی Onobrichisیت ازت و رشـد اسـپرس زراع

vicifolia ( 4بـذر  بـر روي  شد و آوريجمعآبادخرماردبیل، شهرکرد، سمیرم، کرج، سقز، ز کشور شامل یخاز مناطق اسپرسسویه 6تعداد
تصادفی در"در قالب طرح کامالطرح آزمایشی فاکتوریل ح شدند. یتلقشهرو فریدونقزوین، کرمانشاه، الیگودرزبا منشاء اکوتیپ اسپرس

هـاي . بـذر اکوتیـپ  ندشـد تکثیـر YAMدر محیط کشـت استخراج و هاي سینوریزوبیومسویهدر ابتدا قرار گرفت. تکرار مورد بررسی4
محلول غـذائی  ها با . اکوتیپماسه کوارتزیت استریل کشت شدنديمحتوهاي پالستیکی متوسط گلداندر وشدندتلقیح هابا سویهاسپرس 

افت. پس از رشد کافی از صفات تعداد سـاقه، یادامه یعیط طبیروز در گلخانه و مح90مدت به. آزمایشآبیاري شدندبدون ازت لندگهو
نتـایج نشـان داد   آمد. عملبهيبردار، اندازه گره یادداشتگیاهخشک وزن، ریشهخشک وزنشه، ی، طول رساقهخشکوزن، ساقهطول
اثر اکوتیـپ و اثـر متقابـل اکوتیـپ بـا      بود. ضمنا دارطول ریشه معنیجزبهکلیه صفات روي هاي سینوریزوبیوم برهمزیستی سویهاثر که 

در آبـاد . در مقایسه میانگین تیمارها، سـویه خـرم  بوددارمعنیدرصد 1در سطح احتمال صفات تمامبیوم هم بر روي هاي سینوریزوسویه
در مرتبه بعدي قرار داشتند. در مقایسه میانگین اثـرات  آبادهاي البرز، اردبیل و بستاناکثر صفات از میانگین بیشتري برخوردار بود و سویه

.مشاهده شدآبادبستانسینوریزوبیوماکوتیپ الیگودرز با سویه ونجه ین یبيمتقابل بیشترین سازگار

.سینوریزوبیوم،اسپرس، تثبیت ازت، رشدي کلیدي:هاواژه

مقدمه
يپـیش رو یاز مباحـث اصـل  يکشـاورز توسعه پایـدار 

پایـدار  يآن نیل به کشاورزمهم از اهدافباشد که میکشورها
ومســمذف حــک و یــارگانکشــت در درازمــدت بــهبــوده و

ـ اي بـه گیاهان علوفـه . در این زمینهاندیشدمی هـا ژه لگـوم وی

یتثبیـت بیولـوژیک  واز فرسـایش خـاك  ممانعتتوانند با می
افـزایش  ه و با کردتأمینرا هتر با کیفیت بو شتریبعلوفه ، ازت
.نماینـد کمک نیزخاك یتأمین مواد آلبه یاز اراضيوربهره

یـک روش ارزان بـوده و   هـا زوبیوم با لگـوم همزیستی بین ری
تـامین  عملیات زراعی خیلی مناسب بـراي تضـمین و  معموالً
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ي استفاده از کـود ازت جابهتولید چراگاه ازت به گیاه لگوم و
بـه مراتـع بهتـرین    هـا معرفـی لگـوم  در ایـن مـورد   باشد. می

.باشدمیهااستراتژي براي بهبود تغذیه از گراس
هـا ا ریزوبیوم سـایر لگـوم  یی است که بهاماز لگواسپرس

ي وابســته بــه تیــره هــاو گونــهHedysareژه از تیــرهویــبــه
Galegae بذر اسـپرس  ح یل تلقین دلیهمبهوشودمیحیتلقنیز

با ریزوبیوم براي کشت در اراضی که قبال زیر کشت اسپرس یا 
باشدمینبوده ضروريهاسایر لگوم

دارد یسابقه طـوالن ين در کشاورزتروژینیکیولوژیت بیتثب
دارد اي اهـان کـاربرد گسـترده   یگهین علم در تغذیو استفاده از ا

(Burris, افزایش میزان پـروتئین گیـاه و کـاهش ازت    . (1994
سـطه  وابـه ذخیره شده در خاك از عالئم مشخص تثبیـت ازت  

کمبود ازت معدنی اغلب رشد گیـاه را محـدود  باشد.میهالگوم
ي هـا و اورگانیسـم بنابراین همزیسـتی بـین گیاهـان   ودنمایمی

ـ فمو مهـم تثبیـت کننـده ازت   Freiberg)باشـد  مـی دی et al.,

شـان  کمکهالگومت ازت دریدر تثبهاومیزوبیرییاناتو. (1997
معتـدل و  يهـا اقلیمي تولید کشاورزي یکپارچه درهابه سیستم

ــت  ــده اس ــیر ش Peoples)گرمس et al.,1995) .ــتی همز یس
نخـورده تثبیت ازت در اراضی دستموجب هالگومبا ریزوبیوم 

نیمـی  بیش ازتوانمیقات نشان داده است کهیاست و تحقشده 
ـ از ااز منابع بیولـوژیکی تثبیـت ازت را    ـ ن طری کـرد تـامین  ق ی

(Tate, ي هـا همزیستی لگـوم ریزوبیـوم در اکوسیسـتم   .(1995
ازت اتمسـفري  وبیابـد تواند توسعه میينامحدودطوربهخاك 

Peoples)ن گـردد  یتـام تثبیت شـده بـراي کشـاورزي     et al.,

ي زراعـی  هـا بـراي لگـوم  ثبیـت ازت  مقـادیر  تخمین.(1995
حـدود سـاالنه  معموالًي مرتعی مشکل بوده و هامختلف و گونه

د شــده اســتآوربــرکیلــوگرم ازت در هکتــار 300الــی 200
Peoples et al., مانـد عملکـرد اسـپرس در    ناگفتـه ن ).(1995

تثبیـت  تثبیت ازت از یونجه کمتر بـوده و علـت آن تفـاوت در   
Heidari(باشد بین این دو گیاه مینیتروژن & Dorry, 2001.(

مزارع لگوم بعـد از زایش محصول گیاهان کشت شده دراف
کیلو گـرم ازت در هکتـار  80الی 30معادل مصرف برداشت

براي یونجـه، شـبدر قرمـز، نخـود،     بازده تثبیت ازت باشد.می
الـی  23و یا 335الی 65سویا، ماش و گاودانه ساالنه حدود 

;Tate,1995د شـده اسـت  آورکیلـوگرم در هکتـار بـر   300

Wani et al., بـا  هـم  ). گرچه مقدار ازت تثبیت شـده (1995
متــدهاي و یـا هــاي همزیســت بـر اسـاس روش  هـا سیسـتم 

Sellstedt(کندي فرق میگیراندازه et al., 1993.(
ــیمقادر  ــتثببیشــترین هــاســمین ارگانیســه ب ت ازت در ی

کیلوگرم ازت در هکتار 97تا75با مقدار يریگرمسيهالگوم
ـ گروز رشد97براي  Stylosanthesگونـه یسـت یدر همزاهی

guianensisــر ــآورب ــده اس Viera-Vargas)تد ش et

al.,1995).ش یعالوه بر افـزا هات شده در لگومیتثبيهاازت
گـردد  مـی زیاهان همراه نیش رشد گیموجب افزاهارشد لگوم

ت شـده  یتثب% از ازت 30بیش از قات نشان داده است که یتحق
توانـد  میاي ي مخلوط کشت شده با گیاهان علوفههادر گراس

,Brockwell)باشدهاسطه لگوموابهناشی از ازت تثبیت شده 

et al.,1995)ــت . در ــیردکش ــادام زمیف ــیب Arachisین

hypogaeaـ یدر بادام زمنیتروژنت یذرت مقدار تثبو کـه  ین
در هکتـار  ازت کیلوگرم 96معادل ار ذرت قرار گرفته یدر اخت

.(Mandimba,1995)بوده است 
ــدف از ا ــه ــن تحقی ــویه ی ــرات س ــی اث ــاق بررس یی از ه
ي مختلف ایرانها) اقلیم.SinoRhizobium sp(سینوریزوبیوم

اه، تثبیـــت ازت و عملکـــرد علوفـــه یـــبـــر روي رشـــد گ
) Onobrichis vicifoliaئی از اسـپرس زراعـی (  هادراکوتیپ

بوده است.

هامواد و روش
هاي ریزوبیـوم بـر روي تثبیـت    بررسی اثر سوشمنظوربه

ــروژن در اســپرس زراعــ در 1392آزمایشــی در ســال ینیت
رفـت. چهـار   مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجـام گ 

ــوش  ــینوریزوبیومس SinoRhizobium(س sp.ــاطق ) از من
اردبیـل، شـهرکرد، سـمیرم، کـرج، سـقز،      کشـور ( خیزاسپرس

YMAي و در محیط کشت سازآوري و خالص) جمعآبادخرم

ـ تکث) 1(جدول  ,Vincentر شـدند ( ی ). بـذرهاي چهـار   1970
دونو فریقزوین، کرمانشاه، الیگودرزبا منشاء اکوتیپ اسپرس
درصد ضدعفونی5الی 2کش ویتاواکسبا قارچقبل از کاشت 
هاي حاوي کوارتز کاشته شـدند و بـا   در گلدانشدند و سپس 
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. )1(جـدول  آبیـاري شـدند  بدون ازت لندگمحلول غذائی هو
اي ظـاهر شـدند گیاهـان بـا محلـول      وقتی کـه برگهـاي لپـه   

لقـیح)  سوسپانسیون ریزوبیوم تلقیح شدند. تیمار شاهد (بدون ت
ابتـدا در  هـا شدند. گلدانياریآبلندگمحلول غذائی هوبا فقط 

رشـد داده شـدند. آزمـایش   یعیط طبیگلخانه و سپس در مح
هاي کامل تصـادفی  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكبه

ي هـا از موقع کاشت تا برداشت مراقبتتکرار پیاده شد. 4در 

اهـان برداشـت   یگروز پـس از کاشـت  نـود آمد.عملبهالزم 
بـه گـرم   تعداد ساقه در بوته، وزن خشک گیاهشدند و صفات 

وزن خشک سـاقه  به گرم در بوته،وزن خشک ریشهدر بوته، 
و تعـداد گـره در   مترسانتیگرم در بوته، طول ساقه و ریشه به 

SASبـا نـرم افـزار   هـا . در پایان دادهریشه بوته انجام گرفت

و متقابـل  یبراي اثرات اصلهانیانگیانس شده و میه واریتجز
مورد مقایسه قرار گرفتند.با روش دانکن 

اسپرسيهاپیهوگلند جهت رشد اکوتیمحلول غذائو ) YAMهاي سینوریزوبیوم (محیط کشت باکتريیترکیب شیمیائ-1جدول
هات) گلدانهوگلند (محلول بدون ازیمحلول غذائ..........)YAMمحیط کشت باکتریهاي سینوریزوبیوم (

مقدار در لیتریترکیبات شیمیائردیفمقدار در لیتریترکیبات شیمیائردیف
1Manitole9 g/l1Mg SO4, 7H2O5 ml

2Mg so4 7H2O1 g/l2KOH2 Po425/1 ml

3K2 PO44/0 g/l3NA2MO O4, 2 H2O5/0 ml

4NaCl4/0 g/l4EDTA, FeSO44 ml

5H2O900 ml5K2SO433/3 g/l

6Yeast extract5/0 g/l6KNO366/1 g/l

7Ca(No3),4 H2O66/1 g/l

جینتا
:انسیه واریتجزالف) 

تعداد جزبهمورد مطالعهصفاتواریانسهیتجزنتایج 
ي سینوریزوبیوم و اثر هاي اسپرس، سویههادر اکوتیپگره 

ج ینتاشده است. ارائه2جدولدر اکوتیپ در متقابل سویه 
در صفاتهمه بر روي ي اسپرس هااثر اکوتیپنشان داد 

ي سینوریزوبیوم هاسویهاثربود.دارمعنی%1احتمالسطح
دارمعنی% 1صفات در سطحه یبقبر روي طول ریشه جزبه

بر رويهمسویه در اکوتیپبیناثر متقابل. )2(جدولبود
درر صفات یسايرو% و بر 5وزن خشک ساقه در سطح 

).2(جدولبوددارمعنی%1سطح 

اسپرس.اکوتیپ4درصفات مختلفواریانسه یتجزت حاصل از میانگین مربعا-2جدول
ساقهتعدادوزن خشکریشهوزن خشکساقهوزن خشکطول ساقهطول ریشهDFمنابع تغییر

88/10**76/478**22/144**18/106**16/470**697/13سینوریزوبیوم
42/2**39/89**20/40**01/23**97/33**4/33**3اکوتیپ
39/2**60/38**00/21**01/6*19/54**86/28**18سویه×اکوتیپ

567/1255/1222/389/34/96/0خطا
4/308/1186/2087/2099/1601/17ضریب تغییرات

درصد1و 5در سطح احتمال دارترتیب معنیبه**و *



1159شماره،24جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

سه یج مقاینتا:ي سینوریزوبیومهاسویهنیبسه یب) مقا
اساس آزمون ي سینوریزوبیوم برهاتاثیر سویهن یانگیم

براي میانگین طول ریشه در .آمده است3ر جدول دانکن د
ي داري سینوریزوبیوم و شاهد تفاوت معنیهابین سویه

بود. داریر صفات تفاوت معنیسايبرایولمشاهده نگردید
با هان همه سویهیتفاوت بو وزن خشک ساقه براي طول 

ن یدر بیبود ولدارمعنیدرصد 1در سطح احتمال شاهد 
.نبوددارتفاوت معنیمناطق مختلف يهاهیسو

گرم 34/22با آبادبراي وزن خشک گیاه هم سوش خرم
قرار dگرم در گروه 06/4و شاهد با aگروه بوته در در 

با آباده خرمیلحاظ وزن خشک، عملکرد سوازگرفتند.
با یشه ن وزن ریگرم دربوته از بقیه بیشتر بود. کمتر37/12
تعداد از نظردست آمد.به(بدون سوش) شاهددر 15/12

شهر کرد وآبادي البرز بستانهاساقه در بوته عملکرد سوش
با اهد ن شیانگیم.قرار گرفتندaدر گروه بقیه وبیشتر از

بود.کمتر مارهایتاز همهساقه در بوته 5/2د یلتو
کسان نبود و یهمه صفات يها براپیالعمل همه اکوتعکس

ش یافزايتوان از آنها برامیهاي مناسبکوتیپبا انتخاب ا
. )3(جدولکرداستفاده د علوفه یو تولیدهشهیر

مطالعهمورد براي صفات سینوریزوبیومسویه 7مقایسه میانگین -3جدول
سویهمنشاء 

سینوریزوبیوم
طول ریشه

متریسانت
طول ساقه

متریسانت
وزن خشک

ساقه گرم/بوته
وزن خشک

بوتهریشه گرم/
وزن خشک

گیاه گرم بوته
تعداد

ساقه در بوته
00/13البرز a00/33 a48/9 a70/8 d18/18 c08/5 a

83/11اردبیل a85/31 a71/9 a35/10 bcd06/20 abc92/4 ab

67/11آبادبستان a58/33 a34/10 a01/11 abc34/21 ab08/5 a

92/10آبادخرم a17/32 a97/9 a37 /12 a34/22 a58/4 ab

92/12شهر کرد a83/31 a73/9 a54/9 cd27/19 bc25/5 a

92/9سمیرم a08/32 a05/9 a00/12 ab05/21 ab33/4 b

75/11شاهد a92/15 b91/1 b15/2 e06/4 d50/2 c

ندارندداردرصد اختالف معنی5میانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

ج ینتـا هاپین ااکوتیبدر مقایسه : هـا پیاکوتنیبسه یب) مقا
در سـطح  نهـا از لحـاظ همـه صـفات    آن ینشان داد که تفاوت ب

ـ اکوتطـول ریشـه  از لحـاظ بود. داریدرصد معن1احتمال  پ ی
از بقیه بیشتر و برتـر بـود.  مترسانتی24/16طولبا فریدونشهر 

ـ اکوتطـول سـاقه هـم   از نظر ـ مقـزوین بـا  پی 05/36نیانگی
ـ اکوت،وزن خشک سـاقه از نظربود.شتر یاز بقیه بمترسانتی پ ی

وزن ر زمینـه دگرم از بقیه برتر بـود. 99/9نیانگیمالیگودرز با
نیانگیمالیگودرز باقزوین و يهاپیاکوتخشک ریشه عملکرد 

نسـبت بـه   يشـتر یشه بیدر بوته وزن رگرم 55/10و 53/10
ـ به.)4داشتند (جدول هاپیکوتقیه اب ـ ن ترتیهم وزن از نظـر ب ی

ـ ترتبـه و قـزوین الیگـودرز  يهاپیز اکوتینخشک گیاه ـ ی ا ب ب

يشـتر یوماس بیببقیه بت به در بوته نسگرم 18/ 96و 52/20
و قــزوین يهــاپیــاکوتتعــداد ســاقهدنــد. از لحــاظ تولیــد کر

نین و کمتریشتریب بیترتبه14/4و 9/4ن یانگیمبادونشهر یفر
ابعاد گره در جدول يگیرج اندازهینتاند.کردد یتولراتعداد ساقه

، ي الیگـودرز هـا اکوتیـپ ج نشـان داد کـه   ینتا. اینآمده است3
يدارامتوسـط و فریدونشـهر   يهاگرهيداراکرمانشاهن وقزوی
ـ اکوت.نـد بودکـوچکتر  يهاگره ـ دونشـهر از لحـاظ کل  یپ فری ه ی

ـ خر قـرار گرفـت و بـر ا   آشه در مرتبه یطول رجزبهصفات  ن ی
ـ توان گفـت کـه اکوت  میاساس يهـا گـره يکـه دارا ییهـا پی

يهـا پیسه با اکوتیدر مقايزان رشد کمتریند مهستي کوچکتر
دارند.بزرگ يهاگرهيدارا
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مورد مطالعهبراي صفاتاکوتیپ اسپرس چهارمقایسه میانگین4جدول
منشاء

هااکوتیپ
طول ریشه

متریسانت
طول ساقه

متریسانت
وزن خشک
ساقه گرم

وزن خشک
ریشه گرم

وزن خشک
گیاه گرم بوته

ساقهتعداد
در بوته

ابعاد
گره

متوسطb95/13b05/28a99/9a53/10a52/20ab71/4الیگودرز
ریزa24/16b86/26b54/8c66/7b2/16c14/4شهرفریدون
متوسطc05/8a05/36b41/8a55/10a96/18a9/4قزوین

متوسطc62/8b14/29b45/7b04/9b49/16bc38/4کرمانشاه
ندارندداردرصد اختالف معنی5ند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابه هست

بودن اثرات داریمعنبهبا توجهسه اثرات متقابل:ید) مقا
سه ی)، مقا2ه صفات (جدول یکليپ برایه در اکوتیمتقابل سو

ـ اولوياثرات متقابل دارا سـه  یج مقاینتـا . دبـو ي شـتر یت بی
ـ کلين اثرات متقابل برایانگیم درج 5ه صـفات در جـدول   ی

ـ  یج مقایشده اسـت. نتـا   ـ ین اثـرات ترک یسـه ب دو فـاکتور  یب
ر است.یشرح زبهصورت خالصههب

اکوتیـپ  شـه،  یطـول ر يبـرا ر مقایسه اثرات متقابل د
با دامنـه  شهرکردو سمیرم،آبادخرميهاهیدونشهر با سویفر

ـ اردبه یگودرز با سویپ الیو اکوتمترسانتی20یال18 بـا  ل ی
مارهـا  یتر ینسـبت بـه سـا   يشتریبشه یطول رمترسانتی18

). 5(جدولداشتند
 ج ینتاوزن خشک ریشهيبرااثرات متقابلسه یمقادر

آبـاد و  خـرم يهـا کرمانشاه بـا سـوش  اکوتیپنشان داد که
اکوتیـپ  وگـرم در بوتـه   3/15و 5/17ب با یترتبهسمیرم

ـ بـا م آبادبوستانسوش باالیگودرز  گـرم در  15/14ن یگانی
داشتند. يشتریشه بیوزن رنسبت به بقیه بوته 
اکوتیـپ  طـول سـاقه،   يبـرا ر مقایسه اثرات متقابل د
طـول  مترسانتی42یال3/36با دامنه هاهین با همه سویقزو

).5ند (جدولداشتمارها یر تینسبت به سايشتریشه بیر
 گــودرز بــا یالاکوتیــپســاقه وزن خشــک از لحــاظ

35/12و 13/14ب با یترتبهو سمیرماد بآبستانياهسوش
يشتریبساقهخشک وزن مارهایتنسبت به بقیهگرم در بوته 

داشتند

 ـ گوزن خشـک  يبـرا اثرات متقابـل سه یمقادر اه ی
يهـا سـوش اکوتیـپ الیگـودرز بـا   ج نشـان داد کـه   ینتا

ـ ترتبـه رمیو سـم آبـاد بوستان ـ ب بـا م ی و 28/28ن یانگی
آباد خرمکرمانشاه با سوشپ یوته و اکوتگرم در ب04/25
خشک وزن مارهایتنسبت به بقیهگرم در بوته 18/27با 

داشتنديشتریعلوفه ب
 گودرز (با یاليهااکوتیپاز لحاظ تعداد ساقه در بوته

(بـا  قـزوین )،سـمیرم سـوش (با فریدونشهرل)،یاردبسوش
ـ 6) بـا  سمیرم(با سوش کرمانشاه) ولیاردبسوش  6/6یال

يشـتر یسـاقه ب تعـداد مارهـا یتنسبت به بقیـه بوته ساقه در 
).5(جدولداشتند
 سایر نسبت بهشهراکوتیپ فریدوناز لحاظ تعداد گره

ـ  یکوچکتر و کمتر بـود. در مقا هااکوتیپ هـا ن سـوش یسـه ب
در . د کردیتوليتعداد گره کمترسوش شهرکرد نسبت به بقیه 

ج نشـان داد کـه   ینتـا ش بررسی اثرات متقابل اکوتیپ با سـو 
اکوتیپ کرمانشاه با سـوش سـمیرم و اکوتیـپ الیگـودرز بـا      

ند.داشتيشتریتعداد گره بسوش البرز
هاي مفید و سودمند بین ج کلیه ترکیبیا توجه به نتای
ها بر روي صفات مطالعه هاي سینوریزوبیوم و سوشسویه
ا بهاپیاکوتین برخیبیخوبيکه سازگارمشاهده شدشده

که به تناسب اهداف شتوجود دایومیزوبیريهاسوش
هاي کشت و توسعه گیاه اسپرس توان از آنها در برنامهمی

.کرداستفاده 
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ورد مطالعهبراي صفات مااکوتیپ اسپرس4با سینوریزوبیومسویه 7مقایسه میانگین اثرات متقابل 5جدول 
منشاء

اکوتیپ
منشاء
سویه

ریشهطول
متریسانت

خشکزنو
گرمریشه

ساقهطول
متریسانت

خشکوزن
گرمساقه

خشکوزن
گرم بوتهگیاه

ساقهتعداد
دربوته

ابعاد
گره

متوسطbc00/12c-g62/10ef00/28abc64/10b-f26/21cd33/4البرز
متوسطab00/18c-g72/10ef33/27abc76/10b-f48/21a67/6اردبیل

67/14آاد بستانالیگودرز bc15/14 abc67/33 cd13/14 a28/28 a67/5 abcمتوسط
00/14آبادخرم bc43/10 c-g67/27 ef52/8 bc95/18 b-g33/4 b-eمتوسط

00/12سمیرم bc69/12 bc00/33 bcd35/12 ab04/25 abc33/5 abcمتوسط
67/12شهرکرد bc32/12 cef33/29 cef44/10 abc76/22 b-e00/4 cdeمتوسط

33/14شاهد bc77/2 ijk33/17 hji07/3 d84/5 h67/2 defمتوسط

00/15البرز bc74/8 ef00/26 fg81/10 abc55/19 cde33/4 beریز
33/13اردبیل bc24/9 ef33/27 ef82/9 abc06/19 cde67/2 defریز

00/16آباد بستانفریدونشهر abc10/7 gh00/31 cef02 /8 bc11 /15 egf67/3 deریز
00/18آبادخرم ab29/7 gh00/26 fg71/8 bc00/16 ef33/4 cdریز

ریزa33/21hi02/7de00/29abc81/9ef83/16ab00/6سمیرم
00/20شهرکرد a91/12 bc33/31 de51/11 abc42/24 abc67/5 abcریز

00/10شاهد bcd32/1 k33/17 hji11/1 d43/2 h33/2 efریز

متوسطd00/6c-f37/11a00/42abc72/10b-f09/22abc00/5البرز
33/7اردبیل cd66/12 bcd00/42 a80/9 abc46/22 bcd00/6 abمتوسط

67/6آباد بستانقزوین cd78/12 bcd67/40 ab89/10 abc67/23 bc00/5 abcتوسطم
67/8آبادخرم bcd46/12 bcd33/38 abc82/8 bc28/21 b-f33/5 abcمتوسط

متوسطcd67/6c-f15/11bc33/36bc07/8c-f23/19bc67/4سمیرم
67/6شهرکرد cd37/11 c-f00/41 a07/9 bc44/20 b-f67/5 abcمتوسط

33/9شاهد bcd05/2 kj00/12 j53/1 d59/3 h67/2 defمتوسط

00/12البرز bc62/5 hij67/31 cde42/8 bc04/14 g00/5 abcمتوسط
متوسطd00/6fgh5/7edf33/28c18/7gf68/14cd33/4اردبیل

33/7آباد بستانکرمانشاه cd83/7 efg00/33 bcd4/9 abc23/17 def33/4 cdمتوسط
متوسطcd00/8a53/17bc33/34abc64/9ab18/27de67/4آبادخرم

00/7سمیرم cd29/15 ab33/35 bc86/7 bc15/23 bcd00/6 abمتوسط
67/11شهرکرد bc06/7 ghi33/24 gh7/7 bc75/14 gf00/4 cdeمتوسط

25/8شاهد cd66/2 kj5/17 hji04/2 d7/4 h25/2 fمتوسط

ندارندداردرصد اختالف معنی5ه داراي حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین تیمارهایی ک
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بحث
مـورد توجـه دامـداران و    اسـپرس  وزن خشک بوته در

ي مناسـب بـه   هـا اکوتیـپ تا با اسـتفاده از  است برداران بهره
ج نشـان داد کـه اکوتیـپ   یابنـد. نتـا  یعملکرد باالتري دست

ــا بی ــر و  الیگــودرز ب ــه برت ــه بقی شــترین عملکــرد نســبت ب
کمتـري عملکـرد  يداراکرمانشاه وشهرفریدونهاياکوتیپ

آباد، سمیرم، بوستانآبادهاي خرمسوشگر یبودند از طرف د
ثر متقابل بین سوش سه ایند. در مقارا داشتوماسیببیشترین 

کرمانشاه، الیگودرز با سـوش  ي هاتیب اکوتیپتربهو اکوتیپ 
بـر روي  آبـاد بوستانسوش با شهرفریدوناکوتیپو اردبیل

داشتند.داريیر مثبت و معنیتاثاین صفت
ـ تجزدردر این بررسی یکی از نکات مهـم  واریـانس هی

طـول  صفتيبراهاسوشن یتفاوت بنشدندارمعنیهاداده
علت آن بـه احتمـال زیـاد محـدود     که )2(جدول ریشه بود

اسـت کـه بـا    در گلدان بودههابودن جا براي گسترش ریشه
درتـوان میمزرعهظروف بزرگتر و یا درتکرار آزمایش در 

دست یافت.  يترنتایج دقیقو به اطالعات این مورد
کلیه صفات گرچه بـین  برايمقایسه میانگین عملکرددر
وجـود داشـت امـا    يدارتفـاوت معنـی  هاي مختلـف سوش

مقـدار  کمتـرین باوارددر تمام معملکرد شاهد بدون استثناء
نکتـه بیـانگر ایـن   اختصاص داد و ایـن  خودبهرتبه آخر را

ي مختلـف بـر روي عملکـرد    هـا ست که همزیستی سـوش ا
.داردي دارصفات اثر مثبت و معنی

ــاورزان و    ــراي کش ــق ب ــن تحقی ــل از ای ــایج حاص نت
به تناسب اهداف که نماید میامکان را فراهماین برداران بهره

ي مختلـف  هـا گیـاهی و سـویه  يهـا اکوتیـپ یـان مخود از
بـراي  را هـا بهتـرین هـا  و اثرات متقابل بین آنسینوریزوبیوم 

استفاده نماینـد  هاچراگاهیا مزارع ودریا بذر وتولید علوفه 
آزمـایش در  این با تکرارتا به عملکرد مطلوب دست یابند.

تـوان بـه  مـی مختلـف ییمزرعه و نقـاط آب و هـوا  شرایط 
ریزوبیوم و سـینو ي هـا هـا، سـوش  پتانسیل اکوتیـپ داري پای

تولیـد  افـزایش درو از آنهـا  آنها پی بـرد بیناثرات متقابل
در ایـن بررسـی   . کـرد و پایـداري عملکـرد اسـتفاده    علوفه

تمـام صـفات   درشاهد (بدون سوش) دارعملکرد کم و معنی

همزیسـتی تاکیـد   این نـوع  العادهاهمیت فوقارزیابی شده بر
در هـا دار سـوش عبارت دیگـر اثـر مثبـت و معنـی    هب.اردد

به تناسب ست کهابیانگر اینافزایش عملکرد صفات مختلف
. کرداستفاده توان از آنهاي تولید علوفه میهابرنامهاهداف و

تفـاوت بـین   در مقایسه میانگین عملکـرد صـفات مختلـف   
ـ میاندر وبودداربسیار معنیي اسپرسهااکوتیپ هـم  اآنه

عملکرد اکوتیپ قزوین براي صفات طول بوته، طـول سـاقه،   
هـا مقایسه با بقیـه اکوتیـپ  تعداد گره، وزن خشک ریشه در

از ایـن اکوتیـپ  تـوان  میبا این وصف.بودداربیشتر و معنی
بـه  نـژادي و بـه يهـا مطلوب در برنامهيهاوان اکوتیپعنبه

.  کرداستفاده زراعی
و شـهر اکوتیـپ فریـدون  ریشه دردر این ارزیابی، طول 

الیگودرز، وزن خشک بوته و ساقه در اکوتیپ الیگـودرز در  
لـذا از ایـن   وبودداربیشتر و معنیهامقایسه با سایر اکوتیپ

تـوان در  مـی تناسـب اهـداف مـورد نظـر    بـه هـم هااکوتیپ
ریزي براي استقرار و تولید علوفه بیشتر کمک گرفت.  برنامه

، البـرز،  آبـاد خـرم يهـا سویهج، عملکردیابا توجه به نت
براي اکثـر صـفات از میـانگین بیشـتري     آباداردبیل و بستان
بیشترین رشـد  هادر مقایسه میانگین اکوتیپبرخوردار بود و

رویشی به اکوتیپ الیگودرز تعلق داشت. در مقایسه عملکرد 
رشدازآباداثرات متقابل هم اکوتیپ الیگودرز با سویه بستان

ـ مشـابه ا خوردار بـود. رویشی بیشتري بر ـ ن تحقی ق منـابع  ی
ـ بر موثر بـودن تثب يمتعدد ـ زوبیت ازت توسـط ر ی يهـا ومی
Peoples)د شده است یتاکهار لگومیست اسپرس و سایهمز

et al.,1995; Sellstedt et al., 1993; Brockwell, et

al.,1995; Tate,1995; Wani et al., 1995; Viera-

Vargas et al.,1995; Heidari & Dorry, 2001)

با عنایت به نتایج متنوع وگسترده ایـن طـرح تحقیقـاتی   
ترویج این نوع همزیستی در کنار افـزایش تولیـد   توان با می

تولید در ظرفیتافزایش داده وحاصلخیزي خاك را ،علوفه
.افزایش دادراهاعرصه
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Abstract
In order to study symbiosis effects of Sinorhizobium sp. on sainfoin (Onobrichis vicifolia)

growth, 6 strains of Sinorhizobium sp. were collected from sainfoin fields in (Ardabil,
Shahrekord, Samirom, Karaj, Khorramabad). The strains were inoculated on four sainfoin
ecotypes originated from Ghazvin, Kermanshah, Aligoodarz and Fridonshahr, Iran. A factorial
experiment on the basis of completely randomized design with four replications was conducted
at Research Institute of Forests and Rangelands of Iran during 2012. The strains were
propagated with YAM solution and then were inoculated on seeds of the sainfoin ecotypes.
Seeds were sown in pots and treated with Hoagland solution (without N) in glasshouse and
outdoor for 90 days. On the harvest date, data were collected on root and stem length, fresh and
dry weight of roots, stems and node number of root. Data were analyzed and means were
classified using Duncan method. Results showed significant effects of ecotypes, Sinoryzobium
sp. and their interaction effects (P<0.01). The higher mean values for the strain collected from
Khoramabad fields ranked in the first class followed by Alborz, Ardebil and Bostanabad for
most of the traits. Regarding interaction effects, Aligoodarz ecotype and good adaptability with
Bostanabad strain was noticeable.

Keywords: Growth, nitrogen fixation, Sainfoin, Onobrichis vicifollia, Sinorhyzobium.


