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چکيده
بهمنظور بررسی اثر سه نوع کود زیستی بر برخی از صفات لوبیا قرمز رقم گلی تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی
بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی ( )RCBDدر سه تکرار طی سال زراعی 0343
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اجرا شد .سطوح آبیاری شامل آبیاری بعد از 001 ،01و  091میلیمتر
تبخیر از تشتك تبخیر کالس  Aبه عنوان فاکتور اصلی و تیمارهای کود زیستی در هفت سطح شامل ریزوبیوم گونهی
لگومینوزارروم بیوار فازئولی ،میکوریز گونهی گلوموس موسه ،سودوموناس گونهی فلورسنس ،ریزوبیوم +میکوریز،
ریزوبیوم +سودوموناس ،ریزوبیوم +میکوریز +سودوموناس و عدم مصرف (شاهد) بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته
شدند .نتایج آزمایش نشان داد تمامی صفات به جز تعداد روزنه در سطح زیرین و رویین برگ و پایداری غشا سیتوپالسمی
در تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر ،باالتر از سایر تیمارهای آبیاری بودند .عملکرد دانه در تیمار  001و 091
میلیمتر تبخیر نسبت به آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر بهترتیب  38/18و  03/30درصد کاهش یافت .تیمار ریزبیوم+
میکوریز +سودوموناس فلورسنس از میزان عملکرد بیشتری ( 9910 /0کیلوگرم در هکتار) نسبت به بقیه تیمارها به جز
تیمار ریزوبیوم و میکوریز برخوردار بود .اثر متقابل تنش کمبود آب با کودهای زیستی نیز در صفات شاخص محتوای
کلروفیل ،تعداد روزنه در سطح زیرین و رویین برگ ،هدایت روزنهای ،پایداری غشا سیتوپالسمی ،شاخص سطح برگ،
شاخص برداشت و میانگین تعداد دانه در بوته معنیدار گردید .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،مصرف کودهای زیستی
سبب افزایش تمامی صفات نسبت به شاهد شد ،و کاربرد ترکیبی کودهای زیستی تاثیر بیشتری نسبت به کاربرد منفرد
آنها داشت.
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Abstract
To investigate the effect of three types of organic fertilizers on some characteristics of bean (Goli cv.)
under water deficit stress an experiment was conducted as split plot as randomized complete block design
(RCBD) with three replications in Tabriz during 2014 in Research Farm of Islamic Azad University of Tabriz.
Irrigation levels were: irrigation after 70, 110 and 150 mm evaporation from class A pan and bio-manure in
seven levels: Rhizobium (Legominosarrum biovar phaseoli), mycorrhiza (Glomus mosseae), Pseudomonas
(fluorescens), Rhizobium+mycorrhiza, Rhizobium+Pseudomonas, Rhizobium+Pseudomonas+mycorrhiza and
control were assigned to main plots and sub plots, respectively. The results showed that all traits except the
number of stomata on addaxial, abbaxial, cell membrane stability was higher in irrigation after 70 mm
evaporation than other irrigation levels. Irrigation after 110 and 150 mm evaporation from pan reduced grain
yield as 38.08% and 73.37%, respectively compared to the control. Treatment of Pseudomonas+ Rhizobium +
mycorrhizae had higher yield (2401.1 kg.ha-1) compared other treatments except Rhizobium and mycorrhizae.
Interaction of water stress and bio-manure was significant for chlorophyll content index, number of stomata
on abbaxial and addaxial levels of leaves, cell membrane stability, leaf area index, harvest index, and the
average number of seed per plant. Based on this research, bio fertilizer consumption increased all attributes
compared to control, and combined use of bio-fertilizers also showed a higher impact than single use of them
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نستتبی آب برگ ) ،(RWCپتانستتیل آب برگ ) (LWPو

لوبیا یکی از مهمترین لگومهای خوراکی استتتت و

هدایت روزنهای ) (gsرا بهطور معنیداری افزایش دادند

حدود  01درصتتد تولید لوبیا در کشتتورهای در حال

ولی در شتتترایط کمبود آب این میزان تاثیرگذاری اندک

توستعه تحت شترایط تنش خشکی انجام میگیرد (صفا

بود .در بررسی سادات و همکاران ( )9101کاربرد توأم

پور و همکاران  .)9101این گیاه بعد از نخود و عدس

قتارچ گلوموس اینترارادیس و باکتری ستتتودوموناس

بیشتترین ستطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص

فلورستتنس ،محتوای کلروفیل ،شتتاخص برداشتتت ،وزن

داده استتت (صتتفا پور و همکاران  .)9101دستتتیابی به

ستتنبله ،وزن هزاردانه ،تعداد دانه در ستتنبله و عملکرد

راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تنش خشتتتکی بر

دانه گندم رقم ستیستتان را نسبت به تلقیح مجزای آنها

عتمتلتکترد و اجزای عملکرد گیتتاه از اهمیتتت وی های

افزایش داد .اثرات تشتتتدید کنندگی تلقیح توام قارچهای

برخوردار بوده و آغشتتتتتته نمودن بتذور گیتتاهتتان بتا

میکوریز وزیکوالر آربوستتتکوالر و ریزوبیومهتتا برای

میکروارگانیستمهای همزیست همچون قارچ میکوریز و

محصتتتوالت مختلا بتا تتاثیر آنها در خاکهای دارای

بتاکتریهای  PGPRمیتواند ستتتودمند باشتتتد (خان

کمبود نیتروژن و فستتتفر مشتتتاهتتده گردیتتد (منتتافی و

 .)9114گیاهانی که دارای همزیستتتی میکوریزی هستتتند

همکاران  .)9101خرم دل و همکاران ( )9101نیز بیان

بهدلیل اینکه عناصر غذایی و آب بیشتری از خاک جذب

داشتتتند که آغشتتته نمودن بذور ستتیاهدانه با کودهای

میکنند دارای رشتتد بهتر و عملکرد بیشتتتری بوده و

زیستتتی (ستتودوموناس فلور ستتنت و میکوریز) باعث

مقتاومت بیشتتتتری در برابر تنشهای محیطی از خود

افزایش معنیدار شتتتاخص ستتتطح برگ ،تعداد دانه در

نشتتتان میدهنتد (حقیقت نیا و همکاران  .)9103باکتری

بوته و عملکرد گیاه در مقایسته با شتاهد میگردد .صفا

های ریزوسفری محرک رشد گیاه ،از جمله منابع زیستی

پور و همکاران ( ) 9101با آزمایش تاثیر تلقیح دوگانه

هستتند که بهصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بهبود

میکوریز و ریزوبیوم بر عملکرد ستتته رقم لوبیا قرمز

رشتد گیاه میشتوند (خالید و همکاران  .)9110اصتطالح

گزارش نمودنتد ،باالترین تعداد دانه در بوته با میزان

 PGPRبرای بتاکتریهتای فعتال ریزوستتتفری که تاثیر

 80عدد از تیمار تلقیح دوگانه میکوریز گونه گلوموس

مشتخصتی در افزایش رشد گیاه دارند ،مانند ریزوبیوم،

اینترارادیستتز و ریزوبیوم ستتویه  Rb 033بر رقم گلی

آزوستتت یریلوم ،ازتوبتاکترهتا ،بتاکتریهای پتاستتتیمی،

حاصتتل شتتد .کمترین تعداد دانه در بوته با میزان 90

فستتفوباکتریها ،کلیستتیال ،باستتیلوس ،ستتودوموناس،

عدد از تیمار مصتترف میکوریز ،عدم مصتترف ریزوبیوم

آگروباکتریوم و سراتیا به کار میرود (بهبود و همکاران

در رقم درخشتتان حاصتتل گردید .میکوریز با افزایش

 .)9109قتتارچهتتای میکوریزی و ب تاکتریهتتای افزایش

ستتطح جذب فستتفر و ریزوبیوم با دراختیار گذاشتتتن

دهنده رشتتتد گیاه ،مثل باکتریهای جنس ازتوباکتر و

نیتروژن ،دو عنصتر ضروری برای رشد گیاه را تامین

ستودوموناس به خصتوص در استتفاده توام ،پتانسیل

مینمایند .نیکوالس و همکاران ( )9113نشتتتان دادند که

افزایش جذب عناصتتر غذایی را داشتتته و کارآیی آنها

در گیاهان تلقیح شتده با گلوموس موسه میزان پتانسیل

در خاکهای فقیر بیشتر استتتت ( محمدی و همکاران

آب برگ ،رشتتد شتتاب و برگ ،غلظتهاى فستتفر برگ و

 .)9109منافی و همکاران ( )9101در آزمایشتتی ،افزایش

مقاومت به خشکى بیشتر از گیاهان غیر میکوریزی بود.

تحمل به تنش آبی در گوجه فرنگی را در اثر همزیستتتی

سوآرز و همکاران ( )9118گزارش نمودند تلقیح لوبیا با

بتا قارچهای میکوریز آربوستتتکوالر بررستتتی و اعالم

باکتری ریزوبیوم باعث افزایش  31درصتتدی عملکرد در

نمودند .در این بررست تی ،قارچهای میکوریزی محتوای

شترایط تنش خشکی نسبت به شاهد شده است .جلیلی و
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همکتاران ( )9100با آزمایش تاثیر ستتتودوموناسهای

خرد شتده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصتادفی در سه

فلورستنت بر شتاخصهای رشد کلزا اعالم کردند که با

تکرار انجام شتد .سطوح آبیاری شامل آبیاری بعد از01

افزایش میزان تنش شتوری صفات شاخص سطح برگ،

میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر کالس ،)I1( Aآبیاری بعد

مقدارآب نستتبی ،پتانستتیل آب برگ ،عملکرد دانه کاهش

از  001میلیمتر تبخیر از تشتتتتك تبخیر کالس )I2( Aو

یافت .بیشتتترین تعداد دانه در بوته ،میزان کلروفیل برگ

آبیتتاری بعتتد از  091میلیمتر تبخیر از تشتتتتتتك تبخیر

و عملکرد دانه در ذرت نیز از تیمار کاربرد توام قارچ

کالس  )I3( Aبهعنوان فاکتور اصتتلی و کودهای زیستتتی

میکوریز آربسکوالر و باکتری سودوموناس فلورسنس

در هفت ستتطح شتتامل :ریزوبیوم گونهی لگومینوزاروم

بهدستتتت آمد ،این نتایج حاکی از یك رابطه هم افزایی

بیوار فتازئولی ( ،)F1میکوریز گونهی گلوموس موستتته

مثبتت بین قارچ میکوریز آربستتتکوالر و باکتری حل

( ،)F2ستتودوموناس گونهی فلورستتنس ( ،)F3ریزوبیوم

کننده فسفاتهای نامحلول است .کاربرد مجزای این دو

گونتهی لگومینوزاروم بیوار فازئولی  +میکوریز گونهی

ریز موجود نشتتتان داد که قارچ میکوریز آربستتتکوالر

گلوموس موستتته ( ،)F4ریزوبیوم گونهی لگومینوزاروم

نستتبت به باکتری س تودوموناس فلورستتنس از توانایی

بیوار فازئولی  +ستودوموناس گونهی فلور سنس (،)F5

بیشتتتری در افزایش عملکرد و خصتتوصتتیات رشتتدی

ریتزوبتیتوم گونتتهی لگومینوزاروم بیوار فتتازئولی +

برخوردار استتتتت (قور ی تانی و همکتتاران  .)9109در

ستتتودومونتاس گونهی فلور ستتتنس +میکوریز گونهی

بررستتتی بهامین و همکاران ( )9100تلقیح بذور نخود با

گلوموس موسه ( )F6و عدم مصرف ( )F7به عنوان عامل

ریزوبیوم و ستتودوموناس فلورستتنس منجر به افزایش

فرعی در نظر گرفته شدند.

وزن خشك گیاه و عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد.

هر تکرار از هفتت واحد آزمایشتتتی (کرت) به ابعاد

با توجه به اهمیت بکارگیری روشهای مناستتتب

 3×9متر و هر کرت از هار ردیا کاشتتت به صتتورت

برای کاهش اثرات ستتوء تنش خشتتکی ،هدف از انجام

جوی و پشتته با فاصله ردیا  91سانتیمتر تشکیل شد.

این تحقیق ،بررسی تأثیر قارچهای میکوریز آربسکوالر

فاصله بلوکها از همدیگر دو متر و فاصله بین کرتهای

و باکتریهای محرک رشتتد ریزوبیوم و ستتودوموناس

اصتلی دو خط نکاشتت بود .عملیات کاشت در نیمه دوم

بر برخی وی گیهای فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز

اردیبهشت صورت پذیرفت .در زمان عملیات آمادهسازی

در شرایط تنش خشکی بود

زمین ،مقدار  011کیلوگرم در هکتار کود فسفات تری ل و

مواد و روش
برای تعیین تاثیر انواع کودهای زیستتتی در شتترایط
مختلا رطوبتی بر عملکرد و برخی از صتتتفات زراعی و
مورفولوژیك لوبیا قرمز رقم گلی ،آزمایشتتتی در ستتتال
 0343در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
آزاد استتالمی واحد تبریز واقع در اراضتتی کرکج ،در 09
کیلومتری شتترت تبریز اجرا گردید .ارتفاع محل آزمایش
 0301متر از ستتتطح دریای آزاد در طول جغرافیایی 90
درجه و  00دقیقه شتتترقی و عرض جغرافیایی  38درجه
و  9دقیقه شتمالی میباشد .آزمایش بهصورت کرتهای

 011کیلوگرم ستتولفات پتاستتیم به خاک اضتتافه گردید،
همچنین بتهمیزان  91کیلوگرم در هکتار کود اوره در دو
مرحله هنگام کاشتتت و مرحله آغاز رشتتد رویشتتی در
واحدهای آزمایشتتی بهطور یکنواخت پخش شتتد .بذور
مورد استتتفاده در این آزمایش از مرکز تحقیقات ملی
لوبیا (ایستتتتگاه تحقیقات کشتتتاورزی خمین استتتتان
مرکزی) و مایههای تلقیح و کودهای زیستتتی (باکتریها
و قارچ) از بخش تحقیقات بیولوژی خاک مؤستتتستتته
تحقیقات خاک و آب کشتور تهیه شد .عمل تلقیح بذور با
باکتری به صورت بذرمال هنگام کاشت در ساعات اولیه
روز انجام شتتتد و پس از مخلور کردن بذرها با صتتتم
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دانه محاستتتبه شتتتد و پس از میانگین گیری ثبت گردید.

بته ازای یتك کیلوگرم بتذر (بر استتتاس دستتتتورالعمل

عملکرد دانه در واحد سطح از توزین وزن دانه بوتههای

موسسه تحقیقات خاک و آب کشور) اضافه و به خوبی

موجود در ستطح برداشتتت شتتده تعیین گردید .شاخص

با بذرها مخلور شتتتد تا کود ست تطح تمامی بذرها را

برداشتت از نستبت عملکرد دانه بر بیوماس کل محاسبه

ب وشتتاند .پس از تلقیح بذور و خشتتك کردن در ستتایه،

گردید .برای اندازهگیری محتوی نستتتبی آب در اواخر

بالفاصتتله کاشتتت انجام شتتد .قبل از کاشتتت پنج گرم از

گلدهی (بعد از حادث شتدن خشکی) از هر کرت در هر

قارچ میکوریزی (گلوموس موستته) به ازای هر بذر در

تکرار ب تاالترین برگ جوان انتختتاب و وزن تر ،وزن

حفره کاشتتت بذور در عمق س ته تا هار ستتانتیمتری

اشباع و وزن خشك آنها تعیین و مقادیر محتوای نسبی

قرار گرفتت .جمعیت باکتریها  9×01 8و جمعیت قارچ

آب نمونهها با استفاده از معادله زیر محاسبه شد (یانو،

میکوریز دارای حداقل  81پروپاگول (واحد زنده قار ی)

.)9113

به ازای هر گرم بود .کاشتتت بهصتتورت دستتتی با قرار
دادن سته بذر در هر ک ه و در دا آب پشتهها به فاصله

× 011

وزن خشك -وزن تر
وزن خشك -وزن اشباع

= RWC

ده ستتانتیمتر از هم انجام و بعد از ستته برگی شتتدن با

برای اندازهگیری پایداری غشا سیتوپالسمی در

عمل تنك ،تراکم در حد  91بوته در متر مربع ( 911هزار

اواخر گلدهی (در زمان تنش رطوبتی) در تمامی تکرارها

بوته در هکتار) تنظیم گردید .مبارزه با علاهای هرز نیز

پنج عدد دیسك برگی از برگهای جوان هر کرت بهطور

بهصورت دستی انجام شد .تا مرحله  8الی  01برگی 01

تصادفی تهیه و بالفاصله به داخل شیشههای درپوشدار

درصتد مزرعه ،آبیاری برحستب نیاز کانوپی و بسته به

محتوی آب مقطر دو بار تقطیر شده ( 91سی سی) منتقل

شرایط آب و هوایی منطقه بدون اعمال هر گونه تنش کم

و در شرایط آزمایشگاهی در داخل یخچال با درجه

آبی و بر استتتاس  01میلیمتر تبخیر از تشتتتتتتك تبخیر

حرارت ثابت (حدود  9درجهی سیلسیوس) قرار گرفته و

کالس Aانجام گرفت و بعد از این مرحله ،تیمار شتتاهد با

پس از  99ساعت میزان هدایت الکتریکی نمونهها بهوسیله

 00نوبتت آبیتاری و تیمارهای تنش  001و 091میلیمتر

دستگاه  ECسنج دیجیتالی قرائت گردیدند .عدد حاصله

تبخیر از تشتك کالس  Aبه ترتیب با  0و  9نوبت آبیاری

از هدایت الکتریکی محلول شاهد (آب مقطر) کسر شده و

انجتتام گرفتتت .در اواخر گتتلدهی ،از هر کرت بتتا حتتذف

بدین ترتیب میزان پایداری غشا سیتوپالسمی (هدایت

اثرات حاشیه ،ده بوته به طور تصادفی انتخاب و صفات

الکتریکی) برگ به دست آمد (هیو و همکاران  .)9114برای

شاخص سطح برگ ،محتوای رطوبت نسبی ،پتانسیل آب

شمارش تعداد روزنهها ،همزمان با مرحلهی گرده

برگ ،پایداری غشتتا ستتیتوپالستتمی ،شتتاخص محتوای

افشانی ،برگ پنجم از باال در هر بوته و در تمامی تیمارها

کلروفیل ،هدایت روزنهای ،تعداد روزنه در ستتطح زیرین

(از هر تیمار  9بوته) انتخاب و پس از جدا نمودن از بوتهی

و رویین برگ مورد ارزی تابی قرار گرفتنتتد .در مرحلتته

مادری به آزمایشگاه منتقل و به روش ک یبرداری از

رستیدگی نیز صتفات وزن صد دانه ،تعداد دانه در بوته،

قسمت زیرین و روئین برگ نمونه تهیه و پس از انتقال بر

شتاخص برداشت و عملکرد دانه در بوتههای موجود در

روی الم ،در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی نمره 91

مستتاحتی معادل یك متر مربع تعیین شتتدند .برای تعیین

در حوزه دید میکروسکوپی شمارش و با بدست آوردن

تعتداد دانته در بوتته تعتداد دانته در غالفهای بوتههای

شعاع میدان دید عدسی  ،91تعداد روزنه در یك میلیمتر

انتخابی بعد از جدا کردن دانهها از غالف شمارش و ثبت

مربع از برگ محاسبه شد (یانو  .)9113مقاومت روزنهای

گردید .با استفاده از وزن  9نمونهی 011تایی وزن هزار

در ساعات اولیهی روز با استفاده از دستگاه پرومتر
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(مدل  )AP4در برگ آخر از باال در هر بوته تعیین گردید.

اتاقك دستگاه محفظه فشار مدل SANTA BARBARA.

شاخص محتوای کلروفیل با استفاده از دستگاه SPAD-

 CA. USAقرار داده شده و میزان پتانسیل آب برگها

) 502 (KONICA MINOLTAدر اواخر دورهی گلدهی

بهدست آمد (هیو و همکاران  .)9114تجزیه و تحلیل

در سه قسمت باالترین برگ شامل ،ابتدا ،وسط در بوته-

توسط نرم افزارهای آماری از جمله  SPSS ،SASو

های انتخابی از هر کرت اندازه گیری و س س میانگین

 Excellانجام گردید .مقایسه میانگین با استفاده از روش

آن برای کرت مورد نظر ثبت شد (اونیلی  .)9110برای

دانکن در سطح احتمال  9درصد انجام شد.

اندازهگیری شاخص سطح برگ ،بوتههای انتخابی به
صورت کا بُر قطع و تمام برگهای آن جدا شده و سطح

نتایج و بحث

برگ بوته با استفاده از رابطه سطح و وزن دیسكهای

نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح آبیاری ،سطوح

برگ تعیین (سبحانی و همکاران  )0448و س س به واحد

کودهای زیستی و اثرات متقابل این دو عامل بر صفات

سطح تبدیل شد .برای اندازه گیری پتانسیل آب برگ

مورد بررسی در جدول  9ارایه شده است.

) ،(Ψwتعداد سه برگ از باال به طور جداگانه در داخل
جدول  -1نتایج آزمایش خاک محل اجرای آزمایش مزرعه ای در سال زراعي 1333
عمق

EC
)(dS/m

pH

1-31

0/84

0/49

درصد

درصد کربن

کربنات

آلی

کلسیم

(%)O.C

ازت کل
%T.N

CCE
01/0

1/04

1/184

فسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب

جذب

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

00/0

989

شن

سیلت

رس

)(%

)(%

)(%

91

09

09

بافت خاک

لومی
شنی

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در لوبيا
منابع تغییر

میانگین مربعات
درجه
آزادی

تکرار

9

تنش آب

9

خطای
اصلی

عملکرد
30/19ns
**

01/99

1/110

9
0

تنش × کود

09

خطای فرعی

91

تغییرات ()%

1/119ns

09009/8

ns

ضریب

روزنهای

**

**

کود زیستی

هدایت

9440/30
099/38

9/19

**

1/190

**

1/108

تعداد
روزنه روی

تعداد روزنه
زیر برگ

برگ
0/100ns
**

9900/91

*00/10
**

91484/10

8/99
**

091/19

**

09/09

93/89
**

0940/94

**

493/98

پایداری غشا
سیتو پالسمی
008/00 ns
**

شاخص میزان
کلروفیل

محتوای

شاخص

رطوبت نسبی

سطح برگ

09/81 ns

01899/9

9000/49

0080/94

099/90

00/93

94/19

1/10 ns

*

**

449/04

ns

093/00

**

001/99

**

98/09

ns

00/30

9/83

1/09

ns

*3/99
**

008/99
1/09

**

3/40

ns

1/10

0/13

019/09

1/110

03/98

00/19

01/10

09/09

00/90

1/13 ns

1/08

01/03

00/44

00/90

9/94

08/41

9/00

0/88

03/89

0/93

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنی دار ،معنی دار در سطح احتمال  %9و  %0می باشد.

39/91

**

برگ

1/10ns
**

**

**

0/99 ns

پتانسیل آب
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ادامه جدول 2
منابع تغییر

درجه
آزادی

میانگین مربعات
شاخص

وزن صد

برداشت

دانه

ns

3/910

**

84/909

تکرار

9

90/49

تنش آب

9

9109/00

خطای اصلی

9

99/33

کود زیستی

0

تنش × کود

09

93/91

خطای فرعی

91

4/93

ضریب تغییرات ()%

90/91

*

*

0/04

ns
**

0/093
0/889

**

ns

0/909

0/499
0/10

تعداد دانه در بوته
ns

04/190

01990/09

**

9/900
**

801/99

**

98/00

0/088
0/93

 * ، nsو ** به ترتیب غیر معنی دار ،معنی دار در سطح احتمال  %9و  %0می باشد.

شاخص سطح برگ

نیز نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ در ذرت

شاخص سطح برگ تحت شرایط بهینه (تیمار

معادل  3/4با کاربرد توأم قارچ میکوریز آربسکوالر و

آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر) با دامنه  9/90به طور

باکتری سودوموناس فلورسنس در شرایط آبیاری کامل

معنیداری بیشتر از تیمارهای قطع آبیاری بوده است و

به دست آمد.

افت شاخص سطح برگ در تیمار آبیاری پس از  001و
 091میلیمتر تبخیر نسبت به تیمار آبیاری پس از 01

پایداری غشا سيتوپالسمي

میلیمتر تبخیر بهترتیب  99/90و  90/8درصد میباشد

بیشترین پایداری غشا سیتوپالسمی (کمترین نشت

(جدول  .)3در شرایط کمبود آب ،کاهش محتوای نسبی

غشا سیتوپالسمی) در سطح آبیاری بعد از  01میلیمتر

آب برگ ،پتانسیل فشاری سلولهای برگ و افزایش

تبخیر با میانگین حدود  04/14میلیموس بر سانتیمتر و

میزان اسید آبسزیك باعث توقا رشد برگ و کاهش

دو سطح آبیاری  001و  091میلیمتر تبخیر بهترتیب با

تقسیم سلولی شده و تامین نشدن آسمیالت مورد نیاز

مقادیر  34/99و  09/99میلیموس بر سانتیمتر در دو

برای رشد برگ و کاهش فتوسنتز از مهمترین علل

کالس آماری متفاوت از نظر صفت مذکور قرار داشتند

احتمالی کاهش شاخص سطح برگ بر اثر تنش خشکی

(جدول .)3با افزایش تنش ،میزان تخریب غشا

ذکر شدهاند (مردای و همکاران  .)9118در این آزمایش

سیتوپالسمی بیشتر شده و نتیجه آن ،افزایش هدایت

بیشترین شاخص سطح برگ از ترکیب سه کود زیستی

الکتریکی محلول بوده و تنش خشکی از تکامل دیواره

ریزوبیوم  +میکوریزا  +سودوموناس ( )F6به میزان 9/30

ممانعت کرده و باعث نشت الکترولیت از دیواره سلولی

و بدون اختالف معنی دار با تیمار ریزوبیوم  +میکوریزا

میگردد (الرنر و وانوزی  .)9110در بین کودهای زیستی

( )F4و کمترین شاخص سطح برگ به میزان  0/30به تیمار

بیشترین پایداری غشا سیتوپالسمی (کمترین نشت غشا

شاهد اختصاص داشت هر ند که با تیمار سودوموناس

سیتوپالسمی) مربور به تیمار تلقیح سه گانه ریزوبیوم

( )F3در یك گروه قرار داشت (جدول  .)9این نتایج با نتایج

 +میکوریز  +سودوموناس ( )F6میباشد ( 90/33میلی-

جلیلی و همکاران ( ،) 9100خرم دل و همکاران ()9101

موس بر سانتیمتر) هر ند که با تیمار ریزوبیوم +

هم خوانی دارد .نتایج آزمایش اکبری و همکاران ()9109

میکوریز ( )F4فاقد اختالف معنیدار بود .از طرفی کمترین
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پایداری غشا سیتوپالسمی (باالترین نشت غشا

بدون اختالف معنیدار با یکدیگر در یك گروه آماری قرار

سیتوپالسمی) مربور به تیمار شاهد ( )F0با میانگین

گرفتند اما ریزوبیوم ( ،)F1ریزوبیوم  +میکوریز ( )F4و

 91/33که با تیمارهای تلقیح جداگانه ریزوبیوم ( )F1و

ریزوبیوم  +میکوریز  +سودوموناس ( )F6با بیشترین

سودوموناس ( )F3در گروه آماری یکسانی قرار داشتند

پتانسیل آب برگ در گروه دیگر قرار گرفتند .به نظر می-

(جدول  .)9بهطور کلی نتایج بیانگر این است که تیمارهای

رسد از میان کودهای زیستی مصرف هر سه کود به

تلقیح دو گانه و سه گانه بههمراه تلقیح مجزای میکوریز

تنهایی پتانسیل آب برگ را نسبت به شاهد افزایش دادند؛

( )F2از پایداری غشا سیتوپالسمی بیشتری نسبت به

هر ند اثر ریزوبیوم نسبت به شاهد معنیدار بود (جدول

شاهد و تلقیح مجزای ریزوبیوم و سودوموناس

 .)9ترکیب ریزوبیوم و میکوریز ( )F4و نیز ترکیب سه

برخوردار است .هان و لی ( )9119نتیجه گرفتند که با

گانه ( )F6آنها منجر به افزایش معنیدار پتانسیل آب برگ

افزایش شدت تنش شوری علیرغم تلقیح گیاه با سویه-

نسبت به شاهد گردید .قارچهای میکوریز با بازنگه

های باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRفعالیت

داشتن روزنههای گیاه ،افزایش تبخیر و جذب آب،

آنزیمی و پایداری غشای ستوپالسمی کاهش یافت.

پتاسیل آب برگ را در مقایسه با گیاهان بدون قارچ
افزایش میدهند (زارعی و همکاران  .)9103جلیلی و

پتانسيل آب برگ
پتانسیل آب برگ در تیمار آبیاری پس از 091

همکاران ( )9100و نیکوالئوس و همکاران ( )9113نیز
نتایج مشابهی را گزارش کردهاند.

میلیمتر تبخیر با  -09/30بار کمترین و دو تیمار آبیاری
پس از  001میلیمتر تبخیر و آبیاری پس از  01میلیمتر

هدایت روزنهای

تبخیر بهترتیب با مقادیر  -4/90و  – 0/09بار در دو

اثر متقابل تیمارهای آبیاری و کودهای زیستی بر

کالس آماری از نظر صفت مذکور قرار داشتند (جدول.)3

هدایت روزنهای معنیدار شد (جدول  .)9مقایسه میانگین-

منافی و همکاران ( )9101نشان دادند با کاهش رطوبت

ها در جدول  9نشان میدهد که بیشترین هدایت روزنهای

خاک ،میزان پتانسیل آب برگ گوجهفرنگی بهطور معنی-

در وضعیت آبیاری مناسب (آبیاری پس از  01میلیمتر

داری کاهش یافت و در سطح رطوبتی تنش کم (- 1/8

تبخیر) و کود زیستی (ریزوبیوم +میکوریز)  I1F4با میزان

 )1/0رطوبت ظرفیت مزرعه ای و تنش زیاد) (- 1/09

 1/44مول بر مترمربع بر ثانیه و بدون اختالف معنیدار

 1/99رطوبت ظرفیت مزرعهای) بهترتیب  90و  34درصد

با تیمارهای  I1F1 ,I1F2, I1F3, I1F5بهدست آمد .در

نسبت به سطح رطوبتی بدون تنش کاهش پیدا کرد .آنها

وضعیت آبیاری پس از  001و  091میلیمتر تبخیر از

اعالم کردند کاهش پتانسیل آب برگ در شرایط تنش کم

لحاظ میزان هدایت روزنهای تفاوتی بین تیمارهای کودی

آبی ،میتواند دلیل کاهش تبخیر و جذب آب در گیاه باشد.

از نظر آماری وجود نداشت (جدول  .)9احتماالً با کاربرد

سرآبادانی تفرشی و همکاران ( )9103گزارش کردند با

ریزوبیوم  +میکوریز در سطح آبیاری پس از  01میلیمتر

افزایش تنش ،میزان پتانسیل آب برگ ارقام مختلا جو

تبخیر ،گیاه آب خاک را بهتر جذب کرده و در نتیجه با

کاهش مییابد (منفی تر میشود) بهطوریکه رقم فجر با

افزایش محتوای رطوبت نسبی بافتهای برگی ،روزنهها

 -9/3بار کمترین پتانسیل آب برگ و رقم یوسا با -1/8

برای مدت طوالنیتری باز بوده و فرآوری  CO2به-

بار باالترین پتانسیل آب برگ را به خود اختصاص دادند.

صورت مطلوب انجام و در نتیجه فتوسنتز هم بهتر انجام

تیمار شاهد ( ،)F0سودوموناس( ،)F3میکوریز ( )F2و

گرفته و نهایتاً عملکرد افزایش یافته است (منافی و

ریزوبیوم  +سودوموناس ( )F5با کمترین پتانسیل برگ و

همکاران  .)9101جباری و خالقن اد ( )9109در بررسی
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اثر دو سویه ریزبیوم و ریزوباکترهای محرک رشد بر

بیشترین تعداد روزنه در سطح فوقانی برگ در تیمار

روی نخود گزارش کردند که هدایت روزنهای در

آبیاری پس از  091میلیمتر تبخیر مربور به تیمار عدم

وضعیت تنش خشکی نسبت به آبیاری  40درصد کاهش

مصرف کود زیستی ( )I3F0به میزان  03/00عدد بود و

و اثر متقابل سطوح آبیاری در سطوح کودی معنیدار

کمترین تعداد روزنه در تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر

بود .نتایج دوان و همکاران ( )0440نشان داد که در

تبخیر با میانگین  00/33اختصاص به تیمار ریزوبیوم +

رطوبت باالی خاک ،هدایت روزنهای گیاهان میکوریزی و

میکوریز ( )I1F4داشت که با تیمارهای I1F1, I1F2, I1F3,

غیر میکوریزی ،در گیاه لوبیا شم بلبلی با هم تفاوتی

 I1F5, I1F6در یك سطح آماری قرار داشتند (جدول .)9

ندارند اما در شرایط کمبود آب ،هدایت روزنهای گیاهان

به نظر میرسد تیمار عدم مصرف کود زیستی ( )F0در

تلقیح شده نسبت به شاهد بیشتر بود.

هر سه سطح آبیاری بیشترین روزنهها را از آن خود
کرده است و با افزایش فواصل آبیاری تعداد روزنههای

تعداد روزنه سطح تحتاني و فوقاني برگ
اثر متقابل تیمارهای آبیاری و کودهای زیستی بر
تعداد روزنه در سطح تحتانی برگ و فوقانی برگ معنی-

این تیمار ( )F0هم زیاد شده است .افکاری و همکاران
( )9101هم در آزمایشهای دیگری بر روی گیاه
آفتابگردان نیز نین نتایجی را گزارش نمودهاند.

دار شد (جدول  .)9بیشترین تعداد روزنه در سطح تحتانی
برگ در تیمار آبیاری پس از  091میلیمتر تبخیر مربور

شاخص محتوای کلروفيل

به تیمار عدم مصرف کود زیستی یا شاهد ( )I3F0با

بیشترین شاخص محتوای کلروفیل در تیمار

میانگین  088عدد و کمترین تعداد روزنه زیر برگ در

آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر به تیمار ریزوبیوم+

تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر به تیمار کود

میکوریز ( )F4با میانگین  90/0تعلق داشت که با محتوای

زیستی ریزوبیوم ( )I1F1با میانگین  04/33اختصاص

کلروفیل هنگام کاربرد کودهای زیستی ریزوبیوم+

داشت (جدول  .)9احتماالً با کاهش سطح برگ در اثر تنش

میکوریز+سودوموناس ( ،)F6ریزوبیوم +سودوموناس

خشکی ،روزنهها به هم نزدیكتر شده و در شمارش زیر

( ،)F5ریزوبیوم ( )F1و سودوموناس ( )F2از نظر آماری

لنز میکرسکوپ تعداد بیشتری در کنار هم (بسته به شدت

در یك کالس قرار داشت (جدول  .)9این جدول مشخص

تنش) مشاهده میشوند (افکاری و همکاران .)9101

میکند که با افزایش تنش از میزان کلروفیل کاسته می-

همچنین ،جدول  9نشانگر آن است که تیمارهای عدم

شود .در تیمارهای آبیاری پس از  001و  091میلیمتر

مصرف کود زیستی ( شاهد) در تمام سه سطح آبیاری

تبخیر باالترین میزان شاخص کلروفیل (بهترتیب 94/13

از تعداد روزنه بیشتری نسبت به تیمارهای تلقیح با

و )98/9به تیمار سهگانه ریزوبیوم +میکوریز+

کودهای زیستی برخوردار است البته با افزایش سطح

سودوموناس ( )F6متعلق بود و کمترین شاخص محتوای

تنش هم بر تراکم روزنهها افزوده شده بدین جهت می-

کلروفیل به تیمار شاهد ( )F0با آبیاری پس از  091میلی-

توان گفت احتماالً تیمارهای کود زیستی در شرایط تنش

متر تبخیر بهمیزان  09/10اختصاص داشت .کاهش

توانستهاند در مقایسه با شاهد سطح برگ بیشتر و در

کلروفیل تحت تنش به واسطه اثر کلروفیالز پراکسیداز

نتیجه تعداد روزنه کمتری در شمارش زیر لنز

و ترکیبات فنلی و درنتیجه تجزیه کلروفیل میباشد

میکروسکوپ داشته باشند .عسگری و بیات ( )9103نیز

(اشرف و همکاران  .)0449شوتز و فانگمیر ()9110

گزارش کردند تراکم روزنه در اپیدرم تحتانی با افزایش

اظهار کردند که کاهش میزان کلروفیل در اثر تنش

شدت تنش افزایش یافت.

خشکی به علت افزایش تولید رادیکالهای اکسی ن است.
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عباسی سیه جانی ،یارنیا و .....

این رادیکالهای آزاد باعث پراکسیداسیون و در نتیجه

سودوموناس ( ،)F5ریزوبیوم ( ،)F1میکوریز ( )F2و

تجزیه این رنگیزه میگردد .از آنجا که قارچهای میکوریز

سودوموناس ( )F3از لحاظ محتوای رطوبت نسبی

به جذب منیزیم به گیاه کمك میکنند ،در افزایش سنتز

اختالف معنی داری با شاهد یا عدم مصرف کود زیستی

کلروفیل نقش دارند (جیری و همکاران  .)9119بررسیها

( )F0نشان نداد .اما مصرف کود زیستی ریزوبیوم+

نشاندهنده نقش مؤثر باکتریهای حل کننده فسفات

میکوریز +سودوموناس ( ،)F6از این لحاظ اختالف معنی-

مانند سودوموناس در بهبود جذب فسفر و در نتیجه

داری را با شاهد داشت .دلیل افزایش  RWCبرگ در

افزایش رشد ریشه است .افزایش رشد ریشه ،موجب

گیاهان تحت تیمار کودهای زیستی را میتوان به نقش

بهبود جذب عناصری مانند منیزیم ،منگنز و روی که در

هیاها در جذب و هدایت آب به ریشه نسبت داد.

تولید کلروفیل نقش دارند ،میشود (خان و همکاران

بنابراین ،گیاهان تحت تیمار میکوریز و سودوموناس با

 .) 9114جباری و خالقن اد ( )9109بیان کردند تلقیح بذر

جذب بیشتر آب میتوانند  RWCباالتری داشته باشند.

با ن ادهای ریزوبیومی ( )SWRI-3+SWRI-17و

افزایش جذب آب در گیاهان تحت تیمار میکوریز و

ریزوباکتریهای محرک رشد ) (PGPRدر گیاه نخود

سودوموناس به هدایت هیدرولیکی ریشه در شرایط

موجب کاهش کلروفیل در وضعیت تنش خشکی نسبت به

همزیستی نیز مرتبط می باشد (منافی و همکاران .)9101

آبیاری مناسب به میزان  94درصد شد .نتایج آزمایش-

نتایج علی اصغرزاد و همکاران ( )9110در بررسی اثر

های سادات و همکاران ( )9101و قور یانی و همکاران

قارچ میکوریز و باکتری برادی ریزوبیوم جاپونیکوم در

( )9109نیز با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

سویا تحت تنش خشکی نشان داد  RWCبرگ با کم شدن
رطوبت خاک کاهش یافت و این نتایج با نتایج منافی و
همکاران ( )9101نیز مشابهت دارد.

محتوای رطوبت نسبي
محتوای رطوبت نسبی در تیمار آبیاری براساس 01
میلیمتر تبخیر با  94/30درصد باالترین میزان بوده که از

تعداد دانه در بوته

نظر آماری با دو تیمار آبیاری دیگر متفاوت بوده است.

حداکثر تعداد دانه در بوته در تیمار آبیاری پس

تیمارهای تنش در دو سطح به ترتیب با مقادیر  99/08و

از  01میلیمتر تبخیر و به هنگام کاربرد همزمان

 90/00درصد در دو گروه آماری متفاوت قرار داشتند.

ریزوبیوم ،میکوریز و سودوموناس ( )I1F6برابر 80/03

بدین ترتیب کمترین محتوای رطوبت نسبی در تیمار

عدد و حداقل تعداد دانه در بوته در تیمار آبیاری پس از

آبیاری پس از  091میلیمتر تبخیر حاصل گردید .مقدار

 091میلیمتر تبخیر با عدم کاربرد کود زیستی (شاهد)

محتوای رطوبت نسبی در تیمار آبیاری پس از  001و

برابر  09/33عدد بود .تعداد دانه در بوته در دور آبیاری

 091میلیمتر تبخیر نسبت به تیمار آبیاری پس از 01

پس از  01میلیمتر تبخیر و با مصرف سه کود زیستی

میلیمتر تبخیر بهترتیب معادل  % 8/09و  %31/9کاهش

همزمان نسبت به تیمار شاهد در دور آبیاری پس از 091

یافت (جدول  .)3افکاری و همکاران ( )9101اظهار داشتند

میلیمتر تبخیر ( )I3F0افزایش  89/49درصدی را نشان

که کاهش میزان محتوای رطوبت نسبی برگ در اثر تنش

داد (جدول  .)9تنش خشکی در مرحله پر شدن دانهها بر

آبی مربور به انسداد روزنهها بوده و بسته شدن روزنه-

تعداد دانه (به واسطه از بین رفتن جنین) اثر میگذارد

ها با تجمع هورمون آبسیزیك اسید در سلولهای روزنه-

(صفاپور و همکاران  .)9114با توجه به این که تعداد دانه

هار

ظرفیت مخزن گیاه را تعیین میکند ،هر ه تعداد دانه

ریزوبیوم+

بیشتر ،گیاه از مخازن بزرگتری برای دریافت مواد

ای در شرایط تنش خشکی ارتبار دارد .جدول
نشان

میدهد

که

کودهای

زیستی
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فتوسنتزی برخوردار است ،به نظر میرسد افزایش این

(صفا پور و همکاران  .)9114مقایسه میانگینها در جدول

صفت در اثر تلقیح میکوریز +ریزوبیوم +سودوموناس

 9نشان داد بیشترین وزن صد دانه در تیمار F6

منجر به افزایش عملکرد دانه شود (خرمدل و همکاران

(ریزوبیوم +سودوموناس +میکوریز ) به میزان 99/18

 .)9101برومندراد و همکاران ( )9100گزارش نمودند که

گرم حاصل شد که از نظر آماری با تیمارهای ریزوبیوم+

با مصرف کودهای زیستی ریزوبیوم ،آزوس یریلوم،

میکوریز ( ،)F4سودوموناس ( )F3و ریزوبیوم ( )F1فاقد

ازتوباکتر و سودوموناس عناصر غذایی از جمله

تفاوت معنیدار بود .احتماالً کاربرد ( F6ریزوبیوم+

نیتروژن و فسفر به خوبی در اختیار گیاه قرار گرفته و

سودوموناس +میکوریز) سبب به تعویق افتادن پیری

این امر در مراحل رشد گیاه و در تلقیح دانههای گرده

برگها ،کاهش ریزش برگها و افزایش میزان آب قابل

مؤثر بوده و تعداد دانههای بیشتر موجب افزایش تعداد

دسترس گیاه و در نتیجه افزایش فتوسنتز گیاه شده،

دانه در بالل میشوند .در تحقیقی ،کاربرد باکتریهای

بنابراین مواد غذایی و شیرهی پرورده بیشتری در

محرک رشد توانست تعداد دانه را در لوبیا از  909/18به

اختیار دانهها قرار گرفته و سبب افزایش اندازه و حجم

 980/00عدد افزایش دهد که احتماالَ از طریق تأثیر در

دانهها میگردد .بنابراین دانهها سنگین تر شده و وزن

فاکتورهای مختلا رشد و جذب عناصر غذایی ضروری

صد دانه افزایش مییابد .کمترین وزن صد دانه در تیمار

بوده است (محمدی و همکاران  .)9109صفاپور و

شاهد ( )F0به میزان  90/01گرم و بدون اختالف معنیدار

همکاران ( )9101و خرمدل و همکاران ( )9101و سادات

با تیمارهای ریزوبیوم ( ،)F1میکوریز ( ،)F2سودوموناس

و همکاران ( )9101نین نتایجی را گزارش کردند.

( ،)F3ریزوبیوم +میکوریز ( )F4حاصل شد .بهعبارت
دیگر ،وزن صد دانه در تیمار شاهد نسبت به تیمار F6

وزن صد دانه

معادل  %09/98کاهش یافت .افزایش وزن صد دانة

تنش آبی سبب کاهش وزن صد دانه شد و وزن

لوبیا بر اثر تلقیح با ریزوبیوم لگومینوزاروم فازئولی

صد دانه تحت شرایط عدم کمبود آب (تیمار آبیاری پس

و سودوموناس فلورسنس در مقایسه با شاهد (عدم

از  01میلیمتر تبخیر) با  99/40گرم به طور معنیداری

تلقیح) توسط ژانگ و همکاران ( )9111نیز گزارش شده

بیشتر از تیمارهای قطع آبیاری بود و افت وزن صد دانه

است .سادات و همکاران ( )9101نیز

نین نتایجی را

در تیمار آبیاری پس از  001و  091میلیمتر تبخیر نسبت

گزارش کردند.

به تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر بهترتیب 8/93
و  00/98درصد گردید (جدول .)3محمدی و همکاران

عملکرد دانه

( )9101در مطالعات خود روی  09ژنوتیپ لوبیا قرمز،

بررسی نتایج مربور به عملکرد دانه در

کاهش وزن هزار دانه را بر اثر بروز محدودیت آب مورد

تیمارهای مختلا نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری

تایید قرار دادند .کمبود آب در مراحل رویشی و زایشی

براساس میزان تبخیر و کاهش دفعات آن ،از عملکرد دانه

به علت افزایش رقابت برای آب و مواد غذایی باعث

کاسته شد ،تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر

کاهش وزن صد دانه گردید علت این موضوع میتواند

باالترین عملکرد دانه را به میزان  3198/9کیلوگرم در

کاهش طول دوره رشد رویشی و زایشی در اثر تنش

هکتار تولید نمود و کمترین عملکرد دانه هم در تیمار

رطوبتی باشد که موجب کوتاه شدن طول دوره مؤثر پر

آبیاری پس از 091میلیمتر تبخیر به میزان  800/8کیلو

شدن دانه و نیز کاهش ساخت و انتقال مواد فتوسنتزی

گرم در هکتار به دست آمد (جدول  .)3به بیان دیگر

به دانهها شده و باعث تقلیل وزن صد دانه گردیده است

عملکرد دانه در  011و  091میلیمتر تبخیر از تشتك

عباسی سیه جانی ،یارنیا و .....
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تبخیر به ترتیب برابر  %38و  %03میزان عملکرد دانه

(جدول  .)9زارعی و همکاران ( )9110در آزمایشی که بر

آبیاری نرمال (آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر) می-

روی واکنش گیاه عدس به مایهزنی با سویههای باکتری

باشد .تنش خشکی در مراحل زایشی موجب کاهش تجمع

سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز آربسکوالر

ماده خشك می شود .گلدهی حساسترین مرحله رشد

انجام دادند ،مشاهده کردند که یك رابطه مثبت بین قارچ-

و نمو لوبیا قرمز نسبت به تنش خشکی بوده بهطوریکه

های میکوریزی و بعضی از سویههای باکتری برقرار

احتماالً با کاهش فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی باعث

است که عملکرد گیاه عدس را افزایش میدهد .ابوطالبیان

کاهش انتقال مواد به دانه و در نهایت کاهش عملکرد دانه

و خلیلی ( )9109در تحقیقی اعالم کردند کاربرد همزمان

شده و افزایش سقط گلها و دانههای تازه تشکیل شده

کودهای زیستی میکوریز آربوسکوالر و برادی

در غالف نیز عاملی برای کاهش عملکرد میباشد

ریزوبیوم در سویا بهوی ه در تنش شدید سبب کاهش

(محمدی و همکاران  .)9101قنبری و همکاران ()9109

تأثیر سوء تنش کم آبی بر عملکرد دانه شد .افزایش

کاهش عملکرد دانه ژنوتیپهای لوبیای قرمز را در

عملکرد دانه با گزارشهای منتشر شده در این زمینه

مجموع دو سال در تیمار آبیاری بر اساس 011-001

توسط سادات و همکاران ( ،)9101جلیلی و همکاران

میلیمتر تبخیر از سطح تشتك تبخیر نسبت به آبیاری

( ،)9100خرم دل و همکاران ( ،)9101قور یانی و

نرمال (آبیاری بر اساس  99-01میلیمتر تبخیر از سطح

همکاران ( )9109و سوآرز و همکاران ( )9118در

تشتك تبخیر)  91درصد اعالم کردند .ظاهراً تیمار

آزمایشهای مختلا هم خوانی دارد.

آبیاری پس از  01میلی متر تبخیر به واسطه داشتن تعداد
باالی دانه در بوته و وزن صد دانه باال که ازاجزای مهم

شاخص برداشت

عملکرد دانه لوبیا میباشند ،توانسته حداکثر عملکرد دانه

تیمار آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر با کاربرد

را نیز به خود اختصاص دهد (جدول  .)3بیشترین مقادیر

کود زیستی ریزوبیوم بیشترین میزان شاخص برداشت

عملکرد دانه از تیمار کاربرد توام قارچ میکوریز

 %93را نشان داد به نظر میرسد در سطح آبیاری پس از

آربسکوالر و باکتری سودموناس فلورسنس و باکتری

 01میلیمتر تبخیر شاخص برداشت ندان تحت تأثیر

ریزوبیوم ( )F6با  9910کیلوگرم در هکتار بدون اختالف

نوع کود زیستی قرار نگرفته است .همچنین جدول  9نشان

معنیدار با تیمار ترکیبی ریزوبیوم و میکوریز ( )F4با

میدهد که شاخص برداشت با افزایش سطوح آبیاری از

 9390کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .این نتایج حاکی از

 01به  001میلی متر ،به تدریج و محسوس کاسته شده

یك رابطهی هم افزایی مثبت بین قارچ میکوریز

اما در تنش شدید با شیب زیادی کاسته شده بهطوریکه

آربسکوالر و باکتری حل کننده فسفات های نامحلول

کمترین شاخص برداشت در ترکیب تیماری آبیاری پس

(سودوموناس) و باکتری تثبیت کننده نیتروژون هوا

از  091میلیمتر تبخیر و عدم مصرف کود زیستی یا

(ریزوبیوم) بود که کاربرد توام آنها باعث افزایش عملکرد

شاهد ( )I3F0بهدست آمد که البته با تیمارهای I3F1, I3F2,

نسبت به کاربرد مجزای این سه ریز موجود شد.

 I3F4, I3F5از نظر کالس آماری در یك کالس قرار داشتند،

تیمارهای کودهای زیستی ریزوبیوم ( ،)F1میکوریز (،)F2

همچنین در تیمار آبیاری پس از  091میلیمتر تبخیر،

سودوموناس ( ،)F3ریزوبیوم +میکوریز ( ،)F4ریزوبیوم+

کاربرد تلفیقی سه کود زیستی ریزوبیوم +میکوریز+

سودوموناس ( ،)F5ریزوبیوم +میکوریز +سودوموناس

سودوموناس ( )I3F6بیشترین شاخص برداشت (با

( )F6نسبت به تیمار شاهد ( )F0بهترتیب ،99 ،99/39

میانگین  30درصد) را به دنبال داشت که نشان میدهد

 30/09 ،91/99 ،09/9و  99/0افزایش عملکرد داشتند

در شرایط کمبود شدید آب کاربرد همزمان این سه نوع
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کود زیستی میتواند نسبت به کاربرد مجزا و دیگر حاالت

طریق پتانسیل آب برگ به افزایش عملکرد منجر خواهد

ترکیبی مفیدتر باشد (جدول .)9ابوطالبیان و خلیلی

شد.

( )9109اعالم کردند در آبیاری مطلوب ( 91میلیمتر
تبخیر) و آبیاری پس از  011میلیمتر تبخیر بین سطوح
کودهای زیستی از نظر شاخص برداشت سویا تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .حبیبی ( )9100افزایش شاخص
برداشت توسط سودوموناس فلورسنس را در گندم
گزارش کردند .خندان بجندی و همکاران ( )9101اثر تلقیح
نخود با ریزوبیوم بر روی شاخص برداشت را معنیدار
گزارش کردند .سادات و همکاران ( )9101نیز

نین

نتایجی را گزارش کردند.
مطالعه همبستگی بین صفات (جدول  )0نشان داد
که عملکرد با صفات تعداد دانه در بوته و هدایت روزنهای
رابطهی مثبت ولی با صفات پتانسیل آب برگ و پایداری
غشأ سیتوپالسمی رابطهی منفی دارد ،تعداد دانه در بوته
با شاخص سطح برگ همبستگی مثبت ولی با پتانسیل آب
برگ و پایداری غشأ سیتوپالسمی منفی است .شاخص
برداشت نیز با پتانسیل آب برگ و نیز شاخص سطح برگ
رابطهی منفی دارد .لذا،

نا ه شاخص سطح برگ

افزایش یابد تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه افزایش
خواهد یافت شاخص کلروفیل نیز با شاخص سطح برگ
همبستگی مثبت ولی با پایداری غشا سیتوپالسمی منفی
است .رابطهی تعداد روزنه در سطح زیری برگ با
شاخص کلروفیل و هدایت روزنهای رابطهی منفی اما با
شاخص برداشت مثبت است .از طرف دیگر کاهش تعداد
روزنه زیر برگ منجر به کاهش شاخص برداشت و از

نتيجه گيری کلي
هر گونه تنش یا تأخیر در آبیاری منجر به کاهش
معنیدار عملکرد دانه شد و مصرف کودهای زیستی،
سبب افزایش تمامی صفات نسبت به شاهد گردید .کاربرد
ترکیبی کودهای زیستی تأثیر بیشتری نسبت به کاربرد
منفرد آنها داشته و تیمارهای تلفیقی سه کود زیستی
ریزبیوم ،میکوریز و سودوموناس در شرایط آبیاری پس
از  001و  091میلیمتر تبخیر ،بیشترین تاثیر در صفات
تعداد دانه در بوته ،شاخص برداشت ،محتوای کلرویل و
شاخص سطح برگ را داشت .در شرایط آبیاری پس از
 01میلیمتر تبخیر بیشترین مقدار صفات مورد بررسی

به تیمارهای (ریزوبیوم +میکوریز) و (ریزوبیوم- +
میکوریز  +سودوموناس) تعلق داشت .براساس نتایج این
بررسی ،کاربرد کودی زیستی سودوموناس در شرایط
آبیاری پس از  01میلیمتر تبخیر مؤثر نبوده و ولی
کاربرد تلفیقی ریزوبیوم و میکوریز با افزایش تعداد دانه
در بوته ،محتوای کلروفیل و پایداری سلولی میتواند
منجر به افزایش تولید این گیاه گردد .تلقیح با کودهای
زیستی روند کاهش در صفات رشدی در تنش خشکی
شده را کند کرده و کاربرد تلفیقی کودهای زیستی
ریزوبیوم ،میکوریز و سودوموناس صفات محتوای
کلروفیل ،وضعیت تراکم روزنهها در سطوح فوقانی و
تحتانی برگ ،تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت لوبیا
را بهطور معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.
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جدول -3ميانگين صفات مورد مطالعه لوبيا در سطوح مختلف تنش
سطح تنش

عملکرد

(میلیمتر تبخیر از

(کیلو گرم در

تشتك)

هکتار )

پایداری غشا سیتو
پالسمی (دسی
زیمنس بر متر)

محتوای رطوبت
نسبی(درصد)

شاخص

پتانسیل

سطح

وزن صد دانه

آب برگ

برگ

(گرم)

(بار)

01

3198/ 9 a

04/14 c

94/38 a

9/90 a

-0/09 c

99/404 a

001

0880/0 b

34/99 b

99/08 b

0/8b

-4/90 b

99/80 b

091

800/8 c

09/99 a

90/99 c

0/90 c

-09/30 a

91/08 c

اعداد با حروف مشابه درهر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار درسطح احتمال  9درصد میباشد.

جدول  -4ميانگين صفات مورد مطالعه بر روی لوبيا در سطوح مختلف کود زیستي
عملکرد دانه
کود زیستی

(کیلو گرم در
هکتار )

پایداری غشا
سیتوپالسمی

محتوای رطوبت

شاخص

پتانسیل آب

وزن صد دانه

(دسی زیمنس بر

نسبی (درصد)

سطح برگ

برگ (بار)

(گرم)

متر)

) (F1ریزوبیوم

0041/8 cd

94 a

90/90ac

0/80 bc

-4/04 bc

93/10 ac

) (F2میکوریزا

0899/9 bc

30/99 bc

90/94 ac

0/49 b

-4/04 ab

99/99 c

) (F3سودوموناس

0091/8 d

99 a

90/33 ac

0/01 cd

-4/80 ab

99/00 ac

F4= F1 + F2

9390/1 a

31/00 cd

99/99ab

9/30 a

-8/81c

93/09 ab

F5= F1+F3

9190/1 b

91/33 b

91/91bc

0/00 c

-01/91 a

99/39 bc

F6= F1+F2+F3

9910/8 a

90/33 d

99/04a

9/30 a

-8/94 c

99/18 a

) (F0شاهد

0341/8 e

91/33 a

98/19c

0/30 d

-4/04 a

90/01 c

اعداد با حروف مشابه درهرستون نشان دهنده عدم اختالف معنی داردرسطح احتمال  9درصد می باشد.
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جدول  -5مقایسه ميانگين صفات لوبيا در ترکيبات تيماری سطوح تنش و کود زیستي
شاخص

تنش

محتوای

کود زیستی

کلروفیل

 01میلیمتر تبخیر

 001میلیمتر تبخیر

 091میلیمتر تبخیر

تعداد روزنه

تعداد روزنه

روی برگ

زیر برگ

هدایت روزنه

شاخص

تعداد دانه

ای (ثانیه بر

برداشت

در بوته

سانتیمتر)

(درصد)

) (F1ریزوبیوم

90/0 ab

09 i

04/33k

1/83 ab

93/31 a

09/8bc

) (F2میکور ریزا

34/03 ac

09/33 i

98 jk

1/03 ab

90/09 ab

00/3 b

) (F3سودوموناس

33/90 be

09 i

39/00 ij

1/08 ab

98/94 ab

94/03 bc

F4= F1 + F2

90/0 a

00/33 i

90/33 hi

1/44 a

90/90 ab

81/0 a

F5= F1+F3

39/0 ad

08/00 hi

90 hi

1/09 ab

90/4 ab

00/90 b

F6= F1+F2+F3

30/9 ac

09/00 i

90/33 hi

1/00 bc

91/00 ab

80/03 a

F0

33/03 be

30/33 df

91/00 h

1/90 bd

98/90ab

99/80 d

) (F1ریزوبیوم

93/80 eh

90 fh

83/00 g

1/343 cde

93/98 ac

30/00 ef

) (F2میکور ریزا

90/03 fi

90/33 gh

49/00 fg

1/30 de

99/98 bd

99/33d

) (F3سودوموناس

93/0 eh

34 ce

49 fg

1/30 de

91/10 bf

39/00 fg

F4= F1 + F2

99/0 dh

30/00 eg

48/00 f

1/99 cde

93/94 ac

93/33 de

F5= F1+F3

90/43 fi

31 eg

011/33 f

1/90 cde

90/00 be

90/33d

F6= F1+F2+F3

94/13 cf

38/00 ce

019 f

1/90 cde

99/94 bd

90 c

F0

00 gi

90/33 bd

019/33 f

1/38 cde

91/14 bf

99/00 gh

) (F1ریزوبیوم

08/93 fi

39 eg

019/00 ef

1/00 e

99/89 h

00 ij

) (F2میکور ریزا

09/10 hi

30 eg

004/33 de

1/09 e

30/93eh

91/33 hj

) (F3سودوموناس

09/8 hi

90 bd

094 cd

1/09 e

39/10 dg

90/33 hi

F4= F1 + F2

90/10 dg

91/00 ce

038 bc

1/03 e

94/00 fh

90 gh

F5= F1+F3

90/80 fi

94 bc

093/00 b

1/09 e

98/00 gh

91 hj

F6= F1+F2+F3

98/9 cf

93 ab

090/00 b

1/09 e

34/89 cg

39 fg

F0

09/10 i

03/00 a

088 a

1/03 e

93/89 h

09/33 j

جدول  -6همبستگي بين صفات بررسي شده
09

00

01

4

8

0

0

9

9

3

9

صفات

0
0
0

**1/809

شاخص کلروفیل

**-1/043

**-1/084

تعداد روزنه زیر برگ

0

**1/039

**-1/893

**-1/801

تعداد روزنه روی برگ

0

**-1/039

**-1/014

**1/8181

**1/890

شاخص سطح برگ

**-1/009

**1/809

**1/099

**-1/093

**-1/880

پتانسیل آب برگ

0

**1/893

**-1/810

**1/090

**1/003

**-1/000

**-1/881

پایدار غشا سیتوپالسمی

0

**-1/040

**-1/090

**1/001

**-1/001

**-1/091

**1/099

**1/084

وزن  011دانه

0

**1/098

**-1/080

**-1/899

**1/039

**-1/009

**-1/000

**1/090

**1/808

شاخص برداشت

0

**1/839

**1/089

**-1/889

**-1/803

**1/894

**-1/899

**-1/810

**1/894

**1/401

تعداد دانه در بوته

0

**1/881

**1/810

**1/099

**-1/003

**-1/899

**1/081

**-1/800

**1/044

**1/801

**1/884

هدایت روزنه ای

**1/043

**1/899

**1/049

**1/043

**-1/040

**-1/801

**1/809

**-1/040

**-1/049

**1/000

**1/898

محتوای رطوبت نسبی

0

0

0

عملکرد دانه
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