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    ه     چکید
در ایـن پـژوهش   . شدبامی  Rhizobium leguminosarum bv. viciaeباکتري همزیست تثبیت کننده  نیتروژن با باقال 

مایه تلقیح به شکل پـودري در  . هاي بومی این باکتري بر رشد و عملکرد باقال مورد بررسی قرار گرفتاثرتلقیح جدایه
                             هاي کامل تصادفی با هفت تیمار                         هاي آزمایشی به صورت بلوك   طرح. حامل پرلیت و به روش تلقیح بذرمال استفاده شد

  .                                                                کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تیمار شاهد بدون تلقیح اجرا شـد      200  و      100   ژنی                              مایه تلقیح، دو تیمار کود نیترو
                                        هـاي خوزسـتان، لرسـتان، مازنـدران و                                                 مزارع تحقیقاتی مراکز تحقیقات کشاورزي اسـتان در                  ها به مدت دو سال      آزمون

  .                           نیز مورد بررسی قرار گرفتند                                ها در سال سوم در مزارع کشاورزان                       هاي منتخب از این آزمون      باکتري  .                گلستان انجام شد
                                    درصد و بـه طـور میـانگین در کـل         69                                    عملکرد محصول در اثر تلقیح حداکثر تا   در مناطق مختلف                  نتایج نشان داد که

           درصـدي در      30                                       تلقیح در مزارع کشاورزان موجـب افـزایش                 استفاده از مایه  .                     درصد افزایش نشان داد    20            مناطق، حدود 
 .R                                        بندي نتایج این بررسی دو جدایه از باکتري       در جمع  .         هوایی شد              نیتروژن اندام               درصدي در جذب    65             عملکرد بذر و 

leguminosarum bv. viciae   براي تهیه مایه تلقیح                     Rhizobium   براي مناطق مختلف تحت کشت باقال در ایران توصیه                                             
   .  شد

  
                ، تثبیت نیتروژنی                 کود زیستی، همزیست   :         هاي کلیدي    واژه
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 وم بومی بر عملکرد باقال در ایرانهاي ریزوبیبررسی اثربخشی برخی از جدایه/  84

      قدمه م
   اي        پدیــده                    یتــروژن مولکــولی ن                  ثبیــت بیولوژیــک 

                                                           منحصـر بــه فـرد اســت کـه در اختیــار گـروه خاصــی از     
تغذیـه کننـدگان از   ( هـا ازوتـروف ديبه نـام                 ریزجانداران

            نیتـروژن،                           مهمترین سیستم تثبیت کننده   .     باشد    می) نیتروژن
  ،       نـدرا               رویمـامو و کو  (                  ریزوبیـوم اسـت     _              همزیستی لگوم

                    سـاله از خـانواده     یک   ی    گیاه  (.Vicia faba L)     باقال    . )    1989
                     همزیسـت بـا بـاقال            اختصاصی        باکتري   .     باشد  می          لگومینوز

Rhizobium leguminosarum bv. viciae  ــی ــد      م    .      باش
                        هـاي فعـال موجـود در                                هاي برتر این باکتري در گره      سویه

                         تواننـد مقـادیر قابـل          مـی           بـوده و                        ریشه به شکل باکتروئید
  و        رودالس (                                ملکولی هـوا را تثبیـت کننـد            نیتروژن      توجهی 
       درصـد      23-  25                   دانه خشک باقال حدود     ).    1999  ،        همکاران

                                      امروزه به عنوان یکی از حبوبات عمده در    و              پروتئین دارد
و        مصـر              ، فرانسـه،         اتیـوپی      چین،       شامل                 بسیاري از کشورها 

  .      شـود         کشت می                                به عنوان یک تامین کننده پروتئین          استرالیا 
     کشور    ،                   بار و کشاورزي جهانی   و                        مطابق آمار سازمان خوار

          در مقـام        2012       در سال      باقال           میلیون تن   4/1         با تولید     چین 
    .  )    2013   ، 1      بی نام (      باشد        اول می

       حـدود         خشـک    ي           عملکرد باقال      متوسط          در ایران 
  .     باشد             در هکتار می    تن     پنج     سبز   ي    باقال          و به صورت        دو تن

                        ایــران مربــوط بــه                             ســطح زیــر کشــت بــاقال در         شــترین  بی
   .    باشد    می       زندران                                هاي خوزستان، لرستان، گلستان و ما     استان

                                       بــا گیــاه بـاقال عــالوه بــر تثبیــت    Rhizobium          همزیسـتی  
                                              و در نتیجـه کـاهش مصـرف کودهـاي شـیمیایی               نیتروژن

           بـابیکر و   (      شـود      مـی       نیـز                      ، سبب افزایش عملکرد         نیتروژنی
                          ها در سودان نشان داد کـه             نتایج بررسی   ).    1995         همکاران، 

      قال را            دانـه بـا                                          تلقیح باقال با ریزوبیوم، عملکرد و وزن صد
                  الشیخ و الزیدانی،  (                     وجهی افزایش داده است  ت            به طور قابل 

                               جمعیت باکتري ریزوبیوم همزیسـت             در پژوهشی   ).     1997
                                                  با باقال در مناطق مختلف کشاورزي جنوب بریتانیا حدود 

10  3 5 / 4    5  10   تا 7 / 1       سلول باکتري در هـر گـرم خـاك و                                  
       درصـد      30                     متفاوت و حداکثر تـا             در مقادیر              پتانسیل تثبیت 

          سـورلی و   (            شـده اسـت                   جذب شده گـزارش           نیتروژن  ل  ک
     کـه      ند         گزارش داد  )     1987 (          و همکاران         زاپاتا  .  )    1986      میتون،
                                 مورد نیاز خود را از طریق تثبیـت           نیتروژن     درصد     79     باقال 

        درصد آن     یک                       درصد از طریق خاك و فقط     20          بیولوژیک، 
            و همکــاران     بر ا   هــ  .     آورد                                    را از طریــق کــود بــه دســت مــی

                  درصد از نیتـروژن      80        که حدود     ند د  دا          نیز گزارش    )    1987 (
  .      آیـد                                                   مورد نیاز باقال از طریق تثبیت نیتروژن به دست مـی 

                    سـبب کـاهش تـوان                نیتروژنـی                     مصرف کودهاي شیمیایی 
         بــاقال   -                    همزیســتی ریزوبیــوم              در سیســتم           نیتــروژن        تثبیــت 

                             گیري تثبیت نیتروژن در بـاقال                       در این رابطه اندازه   . د و ش  می

ــود نیتر ــف ک ــا دو روش                             در ســطوح مختل ــی ب ــت                    وژن       رق
            هـر دو روش    و       انجام   A-value      و روش                   ایزوتوپی نیتروژن

                            سطح کود نیتروژنی، سهم تثبیت            با افزایش               نشان دادند که
        یابـد   می              جذب شده کاهش        نیتروژن    کل           در مقدار         نیتروژن

                      در یک آزمایش گلـدانی     ).     1991                     هاردارسون و همکاران،  (
   ،            ره، نیتـرات                             شن، چهار ترکیب نیتروژنـی او             بر روي بستر 

                              نیتـرات داراي اثـرات منفـی                 آمونیـوم و                  آمونیوم و ترکیب
                در ایـن میـان     ،                                   بندي و تثبیت نیتروژن در باقال بودند     برگره

               گیو و همکاران،  (    داد                                    آمونیوم بیشترین اثرات منفی را نشان
                  مـول نیتـرات در                  که غلظت یک میلی   ه دش      گزارش   .  )    1992

          درصد کاهش     16   را          نیتروژن                          متر مکعب آب آبیاري، تثبیت 
                            هدف از این تحقیق ارائه یـک     ).     1995       هنینگ،  (          داده است

               بـومی منـاطق              ریزوبیـوم        هـاي          بـاکتري         حـاوي            مایه تلقیح 
                  بدیهی است نتیجـه    .                                مختلف ایران براي محصول باقال بود

                                   ریزوبیومی افزایش عملکـرد محصـول،                    مصرف مایه تلقیح
       بـراي              نیتروژنـی                          یا حـذف کـود شـیمیایی         مصرف      کاهش 

ـ                     فـظ سـالمت محـیط     ح  در نتیجـه   و           ن محصـول         کشت ای
   .  شد            انسان خواهد                 و در نهایت سالمت       زیست

    ها   روش      واد و م
      داراي                             مورد استفاده در این پـژوهش             مایه تلقیح 

                                                   یک بخـش سوسپانسـیون بـاکتري و یـک بخـش حامـل       
هاي اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق از     باکتري  .           باکتري بود

اك و آب تهیه یقات خبانک ریزجانداران مفید مؤسسه تحق
 Rhizobium leguminosarom bv هـاي بـاکتري . شـدند 
viciae  168ي قبلـی از بـین   هادر پژوهش ،مورد استفاده 

 و شناسایی ،آوري شده در ایران جداسازينمونه گره جمع
شـده   غربالگرياي ر بررسی هاي آزمایشگاهی و گلخانهد

ــد ــروي، ( بودن ــداد و م ).1388خس ــلتع ــازي  ح   جداس
   .ها در جدول یک ارائه شده استباکتري

ــد      ــراي رش ــتفاده ب ــورد اس ــت م ــیط کش                                                مح
Rhizobium  محیط     . Y.M.A1 هیـدروژن       پتاسیم       حاوي دي         -

           ، مانیتول 0 / 1     سدیم        ، کلرید 0 / 1       منیزیم         ، سولفات 0 / 5      فسفات 
                         گـرم در یـک لیتـر آب       15         و آگـار     0 / 5           عصاره مخمر    ،  10

   . د   شـ                   روي هفـت تنظـیم            محیط کشت      هاش   پ  .         مقطر بود
    روي      بـر    )      لـوپ  (            بوسیله حلقه             سوسپانسیون      ز پخش     پس ا
    28                         در انکوبـاتور و دمـاي                      هـاي تلقـیح شـده          ، پلیت    پلیت

                  بـه نـوع سـویه               با توجـه   .          داده شدند                    درجه سانتیگراد قرار 
       بـک و   (    ند  شد        ها ظاهر          ساعت کلنی    72   تا     24    بین    ،      باکتري

                مشخص و تیپیک یک      هاي    کلنی   تک    از     ).    1993         همکاران، 
       درصـد     سه     با  Y.M.A            اسلنت حاوي     هاي                حلقه داخل لوله

    هاي                   ها جهت ادامه پژوهش         این اسلنت  .   ند  شد     کشت    آهک 

                                                        
1  . Yeast Manitol Agar 
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  R0          با درجـه         پرلیت   از   .                             مربوطه در یخچال نگهداري شدند
               ت سوسپانسـیون     نسب  .           استفاده شد            حامل باکتري تهیه      براي 

              بـراي تهیـه      .               در نظر گرفته شد                        باکتري به حامل یک به سه 
    هاي           اي از بسته     مزرعه   ي  ها                     تلقیح جهت اجراي آزمون   ه   مای

                ي تهیه شده بـه    ها    بسته  .  د         استفاده ش            مایه تلقیح      گرمی    00 1

                              درجه سانتیگراد در انکوبـاتور      28                    مدت دو هفته در دماي 
ــه دوم   .   ند              نگهــداري شــد ــان هفت ــی                       در پای ــانگین تقریب                    می

                           سـلول درهـر گـرم مایـه      8  10                        جمعیت باکتري در هر بسته 
     .   بود       تلقیح

  
  هاي خالص شده به تفکیک استانجدایه تعداد نمونه و - 1جدول 

  انتخاب شده براي مقایسه  جدایهعداد ت
  استان  تعداد نمونه  خالص شده جدایه تعداد  گرهجدایه داراي توان ایجاد  تعداد  )ايدر شرایط گلخانه( کارآیی تثبیت نیتروژن

  گلستان  28  27  16  16
  مازندران  48  42  25  8
  گیالن  34  25  15  6
  رستانل  18  16  7  6
  خوزستان  40  40  38  6
جمع                  168  150  101  42

  
             هـاي کامـل                  اي به صورت بلوك     مزرعه    هاي    طرح

                                  مایه تلقـیح بـاکتري، دو تیمـار                           تصادفی شامل هفت تیمار
   در                  نیتـروژن خـالص             کیلـوگرم       200  و      100           نیتروژنـی      کود 

    در  و    )                       بدون کود و بدون تلقـیح  (                      هکتار و یک تیمار شاهد 
           فاصله هـر          متر با   5 × 3   ها          ابعاد کرت   .       اجرا شد       تکرار      چهار

   هر   .   ند                                و هر بلوك سه متر در نظر گرفته شد     متر        کرت یک
                                                 آزمایشی داراي چهـار ردیـف کاشـت بـود کـه دو        ت   کر

   .  ند                 در نظر گرفته شـد   1                                 ردیف ابتدا و انتها به عنوان محافظ
       شـدند                                               تیمارها بر روي دو ردیف وسط هر کـرت اعمـال  

         کودهـاي     ،               قبـل از کاشـت     ).   94  19     وبن،               سوماسگاران و ه (
     بـر                    در صـورت لـزوم                    و عناصر کم مصـرف      یم      ، پتاس ر   فسف

                      و به خاك مزرعه مـورد                               اساس نتایج آزمون خاك محاسبه
                       نوع بذر مورد اسـتفاده    .                            براي همه تیمارها استفاده شد    نظر 

              رقم برکت و در                                هاي گلستان، مازندران و لرستان        در استان
         کودهــاي    .     بــود  ي      رازیر   ســ       محلــی                 خوزســتان رقــم         اســتان 

                                                       شیمیایی نیتروژنی بـه شـکل اوره در دو قسـط، یکـی در     
ــام کاشــت  ــدار                هنگ ــه مق ــادل     22             ب ــوگرم اوره مع     10                       کیل

           و دیگري یک          در هکتار 2 به عنوان شروع کننده N        کیلوگرم 
  مقـدار        همـان                                        ماه پس از کاشت به صـورت سـرك و بـه    

          اسـتفاده        مـال                             مایه تلقیح به شکل مصرف بذر   .        مصرف شد
         درصد سطح     15                                  براي این منظور ابتدا با محلول شکر    .  شد

                                                    بذور مرطوب و سپس یک بسته مایه تلقیح مورد نظـر بـر   
                                                       روي بذور الزم براي چهار تکرار یک تیمـار اضـافه و بـه    

                           پـس از حـدود یـک سـاعت       .                     طور یکنواخت مخلوط شد
  .                                                    هوادهی بذور تلقیح شده، نسبت به کاشت آنها اقدام شـد 

                                                        
1  . Guard 
2  . Starter 

                                   ه و دور از نـور مسـتقیم خورشـید                         عملیات تلقیح در سـای 
         عملکـرد            انجـام و                           برداشت در پایان دوره رشد   .         انجام شد

                                  هـاي بدسـت آمـده بـا برنامـه          داده  .            گیـري شـد       ندازه ا      دانه
MSTAT-C  هـا بـا روش          میانگین   و      بررسی       آماري از نظر              

   .           مقایسه شدند                در سطح پنج درصد             آزمون دانکن 
       نتایج

          خوزسـتان        استان    در                                    اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه
   )              صفی آباد دزفول (

                آبـاد دزفـول          در صـفی                        نتایج سال اول آزمـایش  
                                هـا بـا شـاهد بـدون تلقـیح                      همه مایه تلقـیح               نشان داد که 

       مایـه               تلقـیح بـا            در اثـر    .      دادند             داري را نشان    عنی       اختالف م
   در                 درصــد افــزایش     69     تــا     35                    هــاي مختلــف بـین           تلقـیح 

         همچنـین     .                                نسـبت بـه شـاهد مشـاهده شـد            دانـه         عملکرد 
                                  وح کـود نیتروژنـی نیـز اخـتالف                          تیمارهاي تلقیحی با سط

داراي بیشترین میانگین  F46      تیمار   .      دادند          داري نشان     معنی
  ).1نمودار ( در بین تیمارها بود

                                                 در سال دوم در این منطقـه نیـز نتـایج مشـابهی     
داراي بیشترین میـانگین در بـین    F46                 بدست آمد و تیمار 

  )2نمودار (تیمارها بود 
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  استان در اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه  - 1 شکل

  در سال اول )صفی آباد دزفول(خوزستان 
  

  
  در سال دوم )صفی آباد دزفول(خوزستان استان اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در  - 2 شکل

  
       ندران            در استان ماز                                   اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه

     نشان                                         نتایج سال اول آزمایش در استان مازندران
داراي بیشترین میانگین در بین تیمارهـا   F46             داد که تیمار 

  )3نمودار (در مورد اثر بر عملکرد دانه بود 
                                           همچنین نتایج سـال دوم آزمـایش در اسـتان    

ــدران ــار              مازن ــه تیم ــترین  F46                         نشــان داد ک داراي بیش
رد اثر بـر عملکـرد دانـه    میانگین در بین تیمارها در مو

  ).4نمودار (بود 
                 در استان لرستان                                   اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه

                                              نتایج سال اول آزمایش در استان لرسـتان نشـان   
در مورد                                           داد که بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی داري 

داراي بیشترین  F43      تیمار   . اثر بر عملکرد دانه وجود دارد 
میانگین در بین تیمارها در مورد اثر بر عملکرد دانـه بـود   

  ).5نمودار (

  
       نشـان                                          نتایج سال دوم آزمایش در استان لرسـتان 

داراي بیشترین میانگین در بین تیمارهاي  F46             داد که تیمار 
  ).6نمودار (تلقیح شده در مورد اثر بر عملکرد دانه بود 

                 در استان گلستان           لکرد دانه                        اثر تیمارهاي مختلف بر عم
                                            نتایج سال اول آزمایش در استان گلستان نشـان  

در مـورد اثـر بـر         داري                                 داد که اکثر تیمارها اختالف معنـی 
   ).7نمودار(           نشان دادندعملکرد دانه 

                                              نتایج سـال دوم آزمـایش در اسـتان گلسـتان    
داراي  F46  و F1 ،F43هــــاي                          نشــــان داد کــــه تیمار

تیمارهــا در مــورد اثــر بــر بیشــترین میــانگین در بــین 
  ).8نمودار (عملکرد دانه بودند 
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  در استان مازندران در سال اول اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه - 3 شکل

  

      
  وماثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در استان مازندران در سال د - 4 شکل

  

  
  اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در استان لرستان در سال اول - 5شکل 
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 اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در استان لرستان در سال دوم - 6 شکل

  
  

  
  اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در استان گلستان در سال اول - 7شکل 

  

  
  

  اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در استان گلستان در سال دوم - 8 شکل
  

              در سال سوم                                         ارزیابی مایه تلقیح ها در مزارع کشاورزان
      هـاي                              مایه تلقیح و انجام همـاهنگی       تهیه       علیرغم 

                          هـاي گلسـتان، لرسـتان،                            مراکز تحقیقات در اسـتان         الزم با

             ح در مـزارع        تلقـی                                    ستان و مازندران براي بررسـی مایـه     خوز
                                                    کشاورزان به دالیل مختلف این موضـوع فقـط در اسـتان    

ـ   .                      گلستان عملیـاتی شـد                                   راي انجـام آزمایشـات تکمیلـی       ب
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                                 در شــرایط زارع، دو مزرعــه یــک اي مزرعــه       هــاي       آزمــون
      لـف  ا            در مزرعـه    .  ند                                هکتاري در استان گلستان انتخاب شد

                        مـورد اسـتفاده قـرار      F46   ب           و در مزرعه   F43           مایه تلقیح 
                                              ر نیمی از هر مزرعه بذور تلقیح شده و در نیمـی   د  .     گرفت

    ثیر  أ            یج حاصل از ت   نتا   .                             دیگر بذور تلقیح نشده کشت شدند

   .              خالصه شده اسـت  سهو     دو    ول ا  جد   در    ها               این مایه تلقیح
                    بـه ترتیـب موجـب      F43  و   F46          تیمارهاي     داد           نتایج نشان 

    16 / 5  و     65                           درصـد در عملکـرد دانـه،        10 / 5  و     29       افزایش 
                        کیلـوگرم در هکتـار در       58  و     65  و                    درصد عملکرد کلـش 

   .                    جذب نیتروژن کلش شدند
  

  در استان گلستانالف کشاورز  هدر مزرع F43حاوي باکتري اثر مایه تلقیح  - 2جدول 
افزایش جذب 
 نیتروژن کلش

جذب نیتروژن 
 کلش 

 نیتروژن کلش
افزایش 

 عملکرد کلش
  عملکرد کلش

 
افزایش 

 عملکرد دانه
  عملکرد دانه

کیلوگرم در (  درصد   درصد  )رم در هکتارکیلوگ(  درصد
گرم در کیلو(  درصد   )هکتار

   )هکتار

58 161 6/6 5/16 2438 5/10  2655  + F43 
- 103 95/4 - 2092 - 2402 - F43 

  
 

  در مزرعه کشاورز ب در استان گلستان F46اثر مایه تلقیح حاوي باکتري  - 3جدول 
افزایش جذب 

 کلشنیتروژن 
جذب نیتروژن 

 کلش 
افزایش  یتروژن کلشن

 کلش عملکرد
  عملکرد کلش

 
افزایش 

 دانه عملکرد
  عملکرد دانه

کیلوگرم در (  درصد   درصد  )در هکتار کیلوگرم(  درصد
  )هکتار

در گرم یلوک(  درصد 
  )هکتار

 

65 166 6/6 65 2514 29 2236 + F46 
- 61 .02/4 - 1523 - 1733 - F46 

  
       گیري            بحث و نتیجه

ــاوتی ا        نتــایج ــر           متف ــیح         ز اث ــر   Rhizobiumتلق      ب
                       ایـن اخـتالف بـر روي    .             بدسـت آمـد         بـاقال              عملکرد دانه 

             خالصـه شـده     چهار                          شاخص عملکرد محصول در جدول 
                       که از اثر مایه تلقیح           هاي مختلف                 از جمع بندي داده  .    است

  
  

  
  

           دو جدایـه    .                           هاي مختلف رشد بدسـت آمـد            ها بر شاخص
   در   .   ند                         براي مناطق مختلف توصیه شدF43   و   F46       باکتري 
                                           افزایش عملکرد محصـول در اثـر تلقـیح در         چهار     جدول 

   .                         مناطق مختلف آورده شده است
  

  
  نسبت به شاهد درمناطق مختلف Rhizobiumهاي با مایه تلقیح در اثر تلقیحدانه  افزایش عملکرد - 4جدول 

  
                               سال اول و دوم براي هر منطقـه    از           اثر تلقیح       نتایج 

        مقـدار                              هـا نشـان داده اسـت کـه          پژوهش  .               نیز متفاوت بود
ـ          نیتروژن      تثبیت                      وع سـویه همزیسـت،                        ملکولی با توجه به ن

          شـیمیایی                             هاي همزیست بومی، میزان کود             جمعیت باکتري
                                                   مصرفی،  رقم بذر و به طور کلی شرایط خاکی و اقلیمـی  

      1982      هـاي                     در تحقیقی که در سال  .     باشد                 بسیار متفاوت می
         نیتروژن            مقدار تثبیت    ،                          در آلبرتاي کانادا انجام شد      1985  و 

           در هکتـار      ژن       نیتـرو           کیلـوگرم       127 / 5  و     34 / 8            توسط بـاقال  
  و       بـک   ن        همچنـی    ).     1989                  رویمامو و کوندرا،  (    شد      گزارش 
     یـک               بـاقال بـا                         نشان دادند که همزیستی   )    1991 (         همکاران

  خوزستان گلستان لرستان مازندران میانگین کل

 
سال 
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

  

30  
19 

18  
13 

29  
11 

24  
12 

17  
5 

25  
17 

33  
26 

27  
16 

69  
52 

  صد افزایشحداکثر در
 میانگین درصد افزایش
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         در شرایط   .leguminosarum bv. viciae  . R             سویه معین از 
    69  و     90        ترتیــب       بـه                                      اقلیمـی و خــاکی فرانسـه و ســوریه   

                                                  درصد از کل نیتروژن جذب شده توسط گیاه را از طریـق  
                          گزارش شده است که در کـل،     .                     یت نیتروژن تامین نمود   تثب

                                                           باقال نسبت به لوبیا و نخـود مقـادیر بیشـتري نیتـروژن از     
                                   مقـدار نیتـروژن بدسـت آمـده از        و    کند              اتمسفر جذب می

        کارانکا  (    رسد        درصد می    82                           اتمسفر توسط باقال حداکثر به 
                        که نیتروژن مشـتق شـده        شده      گزارش    ).     1999           و همکاران، 
ــاقال            از اتمســفر   .R                         بــراي یــک ســویه معــین                توســط ب

leguminosarum bv. viciae S8    درصـد      74     تـا        66    بین       
     ).     2000                   آمانوئل و همکاران،  (     باشد   می

                  در شـرایط نیمـه     بـر بـاقال   Rhizobiumاثر تلقیح 
                                                خشک سودان بر عملکرد، وزن خشک اندام هـوایی، وزن  

              دار و قابـل                               مقدار نیتروژن اندام هوایی معنی           خشک گره و
  ).2012، بـابیکر و                 الختـیم محمـد   (                   توجه ذکر شده اسـت  

هـاي  ورد تحقیـق و توسـعه لگـوم   که در م GRDCنشریه 
خود با عنوان مایـه   2013ه در شماره ژانوی باشدمیاي دانه

ــیح ــاي تلقی ــزارش داد  Rhizobiumه ــه  گ ــاطقی ک در من
وجـود  در منـاطقی کـه بـاکتري    یـا  و کم جمعیت باکتري 

  R. leguminosarum bv. viciaeبـا   نـدارد تلقـیح بـاقال   

                               درصدي در عملکرد دانه شده اسـت       100            موجب افزایش 
  Rhizobium                                               و این در حـالی بـود کـه در منـاطق غنـی از      
، 2بی نـام (                                          تلقیح اثر قابل توجهی بر عملکرد نداشته است

              اي که در شـش                                همچنین نتایج یک آزمایش مزرعه   .)2013
                نشـان داد کـه             م گرفـت                             از ویکتوریاي استرالیا انجـا   ه     منطق

                                                     عملکرد دانه در تمام تیمارهاي تلقیحی افزایش یافته است 
    ).1995، و همکاران کارتر (

          ریزوبیوم       جدایه   دو                    از نتایج این پژوهش          در نهایت 
F46  وF43   براي مناطق مختلف زیر کشت باقال در ایران

شـود یـک پـژوهش    همچنین پیشـنهاد مـی  . پیشنهاد شدند
انجـام شـود کـه     جدایـه مخلوط دو تکمیلی براي بررسی 

  . ممکن نتایج بهتري نیز کسب شود
  سپاسگزاري

هاي هاي آزمایشگاهاز کلیه کارشناسان و تکنسین        
بیولوژي و شیمی خاك ستاد مؤسسه تحقیقیات خاك و 

  هاياستانو منابع طبیعی آب و مراکز تحقیقات کشاورزي 
همچنین مدیران  و خوزستان، لرستان، مازندران و گلستان

که به نحوي ما را در انجام این ها وقت این مجموعه
  .شودتشکر و قدردانی میپژوهش یاري نمودند 
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