نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /3پاییز 9317

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی
رقیه تنهایی ،1علیرضا یدوی  ،*2محسن موحدی دهنوی ،2امین صالحی

2

تاریخ دریافت 69/4/21 :تاریخ پذیرش69/4/12 :
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه یاسوج
 -1دانشیار ،استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه یاسوج
*.مسئول مکاتبهE-mail: Yadavi@yu.ac.ir :

چکیده
به منظور بررسی اثر کودهاي زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا قرمز تحت شرایط تنش خشکی ،آزمایشی به
صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا
گردید .آبیاري به عنوان عامل اصلی در سه سطح شاهد  ،قطع آبیاري در مرحلهي شروع گلدهی تا شروع نیامدهی و قطع
آبیاري در مرحلهي شروع نیامدهی تا رسیدگی و کودهاي زیستی به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شاهد ،کاربرد
فسفات بارور ،1کاربرد قارچ میکوریزا و استفاده تلفیقی قارچ میکوریزا و فسفات بارور 1به کار برده شدند .بیشترین و
کمترین شاخص سطح برگ ،تعداد دانه در نیام و عملکرد زیستی به ترتیب در تیمارهاي بدون قطع آبیاري و تیمار قطع
آبیاري در مرحله گلدهی تا نیامدهی به دست آمد .بیشترین تعداد دانه در نیام ( ،)3/62شاخص سطح برگ ( )3/16و عملکرد
بیولوژیک  9693/6کیلوگرم در هکتار در تیمار تلفیقی کاربرد میکوریزا و فسفات بارور 1و کمترین آنها به ترتیب ،3/29
 1/92و  9916/9کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد بدون کاربرد کود زیستی به دست آمد .مقایسه میانگین برهمکنش
آبیار ي و کود زیستی بر عملکرد دانه نشان داد که در هر سه سطح آبیاري (شاهد ،قطع آبیاري در مرحلهي گلدهی و
نیامدهی) بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد تلفیقی میکوریزا و فسفات بارور 1بود و کمترین مقدار عملکرد دانه نیز
از تیمار شاهد عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد .نتایج نشان داد کاربرد کودهاي زیستی تا حدودي اثرات تنش خشکی
ناشی از قطع آبیاري را در لوبیا قرمز کاهش دادند.
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،کود زیستی ،عملکرد دانه ،لوبیا  ،میکوریزا
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Abstract
In order to study the effects of mycorrhizal fungi and biofertilizers on yield and yield components of
red bean under water stress conditions, this experiment was conducted as split plots based on randomized
complete block design with three replications at Agriculture Research Station of Yasouj University. Irrigation
as the main plot at three levels, without irrigation cut, irrigation cut off at the beginning of flowering to the
start of podding, and irrigation cut off at the beginning of the podding to the maturity, and biological fertilizers
as the sub plot at four levels as control, use of Phosphate Barvar2, use of Mycorrhiza and the combined use of
them were used. The highest and lowest leaf area index, seed number per pod and biological yield were
obtained in treatments without irrigation cutting and irrigation cutting at flowering to podding stage,
respectively. The highest number of seeds per pod (3.91), leaf area index (3.29) and biological yield (6973.99
kg.ha-1) were observed in the combined application of mycorrhiza and Phosphate Barvar2 and the lowest,
respectively as 3.06, 2.71 and 572.77 kg.ha-1 was achieved in the control. Mean comparison interaction of
irrigation and biofertilizer on grain yield showed that in all three levels of irrigation, the highest and lowest of
grain yield related to the combined application of mycorrhiza and Phosphate Barvar 2 and control (non
biological fertilizer) respectively. The results showed that the use of mycorrhizal fungi and phosphate
solubilizing bacterium reduced the effects of water stress by irrigation cuttings in red beans.
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 در این میان لوبیا.کم درآمد اهمیت بسیاري دارند

مقدمه

) مهمترین لگومPhaseolus vulgaris L.( معمولی

 دومین منبع غذایی انسانها،حبوبات پس ازغالت

.خوراکی به خصوص در کشورهاي در حال توسعه است

 که از ارزش غذایی زیادي برخوردار بوده و از،میباشد

در میان متغیرهاي محیطی کمبود آب یکی از علل اصلی

جمله اصلی ترین منابع غذایی سرشار از پروتئین به

کاهش عملکرد در گیاهان در سراسر جهان به ویژه در

 درصد پروتئین13  الی21 شمار میروند که با دارا بودن

 گزارش.مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود

 بویژه در تغذیه افراد،در مقایسه با پروتئینهاي حیوانی
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شده کـه تـنش رطـوبتی کـاهش معنیدار عملکرد دانه

فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد در گیاه لوبیا تحت تاثیر

لوبیا را به دنبـال دارد و البتـه مقـدار ایـن کاهش بسته

تنش خشکی بود.

به طول مدت تنش ،شـدت تـنش و نیـز ژنوتیـپ مورد
مطالعه میتواند متفاوت باشـد (فرجزاده معمار تبریزي

مواد و روش

 .)1222در آزمایشی میـانگین کـاهش عملکرد دانه لوبیا

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

در اثر تنش خشکی  92درصد گـزارش شـده که این

کشاورزي دانشگاه یاسوج واقع در  4کیلومتري

نقصان در نتیجه کاهش صـفاتی چـون وزن نیام (99

شهرستان یاسوج با طول جغرافیایی  92درجه و 33

درصد) ،عملکرد بیولوژیک ( 49/12درصـد) ،تعـداد نیام

دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  31دقیقه

( 31درصد) و تعداد دانه در نیام ( 33درصد) بوده است

شمالی و ارتفاع  2192متري از سطح دریا در خرداد

(حبیبی .)1222 ،نیلسن و نلسون ( )2661گزارش دادند

 2364اجرا شد .آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب

که وقوع تنش خشکی در لوبیا در طول مدت گلدهی و پر

طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.

شدن دانه موجب کاهش عملکرد دانه و تسریع در

در این آزمایش آبیاري در سه سطح شاهد عدم قطع

رسیدگی دانه گردید که این کاهش عملکرد دانه در اثر

آبیاري ،قطع آبیاري در مرحلهي شروع گلدهی تا شروع

کاهش تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در نیام ایجاد شد.

نیامدهی و قطع آبیاري در مرحلهي شروع نیامدهی تا

در آزمایشی رضایی و کامکار حقیقی ( )1226گزارش

رسیدگی و کودهاي زیستی به عنوان عامل فرعی در

کردند که تنش در مرحله قبل از گلدهی تاثیر معنیداري

چهار سطح عدم استفاده از کودهاي زیستی (شاهد)،

بر عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی نداشت و کمترین عملکرد

کاربرد فسفات بارور ،1کاربرد قارچ میکوریزا و استفاده

زمانی حاصل شد که تنش در مرحله پر شدن دانه رخ داد.

تلفیقی میکوریزا و فسفات بارور 1به کار برده شدند .کود

یکی از روش هـاي افـزایش پایـداري تولید گیاهان در

زیستی بارور 1ازشرکت زیست فناور سبز تهیه شد.

شرایط تنش کم آبـی ،اسـتفاده از کودهاي زیستی ازجمله

میزان مصرف این کود  222گرم در هکتار است و این

رابطـه همزیستی میکوریزایی است .احتشامی و همکاران

کود به صورت بذر مال (تلقیح بذري) استفاده شد .قارچ

( ) 1226در بررسی اثر باکتري حل کننده فسفات و قارچ

میکوریزا گونه  Glomus mosseaeاز شرکت تولیدي

میکوریزا بر تحمل ذرت به تنش کم آبی انجام دریافتند

زراعی ارگانیک همدان تهیه شده به صورت تماس

که در تمام ویژگـیهاي اندازه گیري شده ،تیمارهاي

مستقیم با بذر و در زیر بذر و به میزان  12کیلوگرم در

تلقیح بذر با قارچ میکوریزا آربسکوالر و باکتري حل

هکتار استفاده شد.

کننده فسفات هاي نامحلول ،در کلیه سطوح آبیاري باالتر

عملیات تهیه زمین در اواخر اردیبهشت ماه عملیات

از تیمارهاي کود شیمیایی و تیمار شاهد قرار گرفتند.

آمادهسازي بستر خاک با استفاده از وسایل مکانیزه

ایشان اظهار داشتند که تلقیح بذر با ریزجانداران حل-

(گاوآهن و دیسک) صورت گرفت و بعد از آن توسط

کنندهي فسفات و قارچهاي میکوریزا آربسکوالر در

فاروئر با تنظیم فاصلهي  92سانتیمتري به صورت

شرایط تنش رطوبتی عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت

جوي و پشته در آمد .و پس از کرتبندي در تاریخ 2

را افزایش داده و با افزایش رشد و جذب فسفر در ذرت،

خرداد کشت انجام گرفت .هر کرت آزمایشی فرعی از 4

منجر به افزایش تحمّل به تنش رطوبتی در این گیاه را

خط کشت به طول  9متر تشکیل شده فاصله خطوط کشت

بهبود بخشد .لذا هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر

در کرتهاي آزمایشی  92سانتیمتر ،فاصله بین بوتهها

همزیستی قارچهاي میکوریزا و باکتريهاي حاللساز

روي پشته  9سانتیمتر ،فاصلهي بین کرتهاي اصلی
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 2/9متر ،فاصلهي بین کرتهاي فرعی  2/9متر و فاصلهي

صـورت تصادفی از هر کرت برداشت شد .همچنین بعد

بین بلوکها  1متر در نظر گرفته شد .کودهاي شیمیایی

از پاک کردن ،بذور مربـوط به هر تیمار ،وزن  222دانه

با توجه به آزمون خاک (جدول  ،)2فسفر (به میزان 99

بـه صـورت تصـادفی ،بـا شـمارش و سپس تـوزین،

کیلوگرم خالص در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل)

تعیـین شـد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده ار نرم-

در زمان کاشت و نیتروژن نیز (به میزان  222کیلوگرم

افزارهاي  SASصورت گرفت .سپس مقایسه میانگینها

خالص در هکتار از منبع اوره) در دو مرحله در زمان

براي صفاتی که تنها اثرات اصلی فاکتورهاي آزمایشی

کاشت و مرحله شروع گلدهی مورد استفاده قرار گرفتند.

براي آنها معنیدار شدند ،بر اساس آزمون دانکن در

بذر مورد استفاده در این آزمایش لوبیا قرمز رقم

سطح احتمال %9

صورت گرفت .براي صفاتی که

درخشان (فرم بوتهاي ایستاده و رشد محدود) بود.

برهمکنش بین دو عامل قطع آبیاري و کود زیستی براي

شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته در مرحله پایان گلدهی

آنها معنیدار گردید ،تجزیه واریانس اضافی مربوط به

اندازه گیري شد .برداشت و تعیین عملکرد دانه و

برشدهی اثر سطوح مختلف کود زیستی در سطوح

بیولوژیک ،از سطح دو ردیف وسط هر کرت با حذف 92

مختلف قطع آبیاري صورت گرفت و مقایسه میانگین و

سانتی متر از ابتدا و انتها و حذف دو ردیف کناري کرت

برهمکنش اثرات متقابل بر اساس رویه حداقل میانگین

صورت گرفت .جهت اندازهگیري تعداد نیام در بوته و

مربعات ( ) L.S. Meansصورت گرفت.

تعـداد دانـه در نیام ،در زمـان رسـیدگی ده بوتـه بـه
جدول -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد استفاده در آزمایش
عمق نمونه

درصد

)(cm

اشباع

3- 03

93

هدایت
الکتریکی

کربن
pH

) (dS.m-1
./ 4

آلی
)(%

9/1

2/9

فسفر
قابل
جذب
)(ppm
9

پتاسیم

ازت

قابل جذب

کل

)(ppm

)(%

212

2/29

بافت خاک

لومی رسی

نتایج و بحث

آبیاري در مرحلهي گلدهی و نیامدهی) به ترتیب بیش-

ارتفاع بوته

ترین و کمترین ارتفاع بوته مربوط به کاربرد همزمان

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر آبیاري،

کود فسفات بارور + 1قارچ میکوریزا و شاهد بدون کود

تیمارهاي مختلف کود زیستی و برهمکنش آبیاري و

زیستی بود .همچنین نتایج نشان داد که در سطح آبیاري

کاربرد کودهاي زیستی بر ارتفاع بوته معنیدار ()P≥2/22

معمولی تنها کاربرد کود میکوریزا و تلفیق میکوریزا و

شد (جدول  .)1نتایج تجزیه واریانس برشدهی اثر

فسفات بارور 1نسبت به شاهد بدون مصرف کود زیستی

کودهاي زیستی در سطوح مختلف آبیاري (جدول)3

افزایش معنیداري در ارتفاع ایجاد کردند ولی در سطوح

نشان داد که در هر سه سطح آبیاري ،بین تیمارهاي

قطع آبیاري در مرحله گلدهی و نیامدهی عالوه بر

کاربرد کودهاي زیستی از لحاظ ارتفاع بوته لوبیا قرمز

میکوریزا و تلفیق میکوریزا و فسفات بارور ،1کود فسفات

اختالف معنیداري وجود داشت .مقایسه میانگین

بارور 1به تنهایی نیز باعث افزایش معنیدار این صفت

برهمکنش آبیاري و کاربرد کود زیستی بر ارتفاع بوته

نسبت به تیمار شاهد بدون کود زیستی شده است .ارتفاع

(جدول  )4نشان داد که در سه سطح آبیاري (شاهد ،قطع

گیاه یکی از صفاتی است که به شدت به عوامل محیطی

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز ....
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وابسته است ،تنش کمبود رطوبت باعث کاهش پتانسیل

در نتیجه طویل شدن این سلولها متوقف میگردد ،کاهش

آب بافتهاي مریستمی شده که موجب نقصان پتانسیل

ارتفاع لوبیا چیتی در اثر تنش خشکی در آزمایش عمادي

فشاري به حدي کمتر از میزان الزم براي رشد سلولها

و همکاران ( )1221نیز تأیید گردیده است ،قارچ میکوریزا

میگردد ،و در نتیجه ارتفاع گیاه کاهش پیدا میکند .در

و باکتريهاي حلکنندهي فسفات از طریق افزایش و

این تحقیق ،قطع آبیاري در مرحلهي گلدهی تا نیامدهی

بهبود جذب مواد غذایی خاک مکانیزم رشد و نمو گیاه را

و عدم کاربرد کود زیستی کمترین ارتفاع بوته را تولید

تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش شاخصهاي رشدي

کرد که این نتیجه با توجه به باالتر بودن سرعت جذب

گیاه میشود .نتایج این پژوهش نیز نشاندهندهي تعدیل

آب و مواد غذایی و رشد گیاه در این مرحله نسبت به

کاهش ارتفاع بوته با کاربرد کودهاي زیستی و بخصوص

مرحلهي نیامدهی تا رسیدگی ،منطقی بهنظر میرسد .زیرا

قارچ میکوریزا بود .احتماال قارچ میکوریزا و فسفات

در این مرحله هنوز در مرحله شروع گلدهی تا حدي

بارور 1با بهبود شرایط خاک و محیط ریشه ،و همچنین

افزایش ارتفاع صورت گرفته ولذا رقابت بین اندامهاي

تسهیل جذب آب و مواد غذایی منجر به جذب بهتر بیشتر

رویشی و زایشی در گیاه بیشتر بوده ولی در مرحلهي

عناصر و به خصوص فسفر خاک شده ،کارایی فتوسنتز

نیامدهی تا رسیدگی ،رشد رویشی متوقف شده و تغییر

گیاه را بهبود بخشیده و در نهایت با افزایش توان گیاه،

ارتفاع دیگر صورت نمیگیرد که تحت تاثیر تنش رطوبتی

تأثیر مضر تنش خشکی را تعدیل دادند .کاظمی پشت

قرار بگیرد .صادقیپور و آقایی ( )1221بیان داشتند

مساوي و همکاران ( )1229گزارش کردند کاربرد

تحت شرایط تنش خشکی میزان آب الزم براي

کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر باعث افزایش معنیدار

تورژسانس کامل سلولهاي در حال رشد کاهش مییابد،

ارتفاع بوته در باقال شده است.

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مختلف لوبیا قرمز در سطوح مختلف آبیاری و کاربرد کودهای زیستی
میانگین مربعات

منابع تغییر

درجه
آزادي

بلوک

1

آبیاري

1

خطاي اصلی
کود زیستی
آبیاري × کود
زیستی
خطاي فرعی
ضریب
تغییرات()%

4
3

** 16/99

**

ارتفاع
بوته

شاخص
سطح برگ

وزن صد
دانه

تعداد
دانه در
نیام

تعداد نیام
در بوته

عملکرد
زیستی

عملکرد دانه

شاخص
برداشت

2/24

2/21

2/31

2/229

2/293

291211/9

6244/69

2/49

232/93

**

2/229

2/39
2 /3

**

2/92

**

2233/12
2/34

**

49/99

** 9/29
2/21
**

2/32

**

66/42

2/24
**

16/99

**94349693/9
123241/4
**

1941343/2

**29262166/23
26969/13
**

621926/91

** 249/23
2/91
**

39/39

9

* 2/61

2/21 ns

* 3/44

2/22 ns

** 9/93

91969/4 ns

** 92699/26

** 3/49

39

2/13

2/21

2/29

2/221

2/229

91236/4

3439/13

2/46

2/34

4/92

2/23

1/92

2/99

3/11

1/94

1/21

 * ،snو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  9درصد و 2درصد می باشد.
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شاخص سطح برگ ()LAI

مورفولوژیکی گیاه از جمله شاخص سطح برگ گردیده
است.

آنالیز دادهها حاکی از اثر معنیدار سطوح آبیاري و
کاربرد مختلف کودهاي زیستی بر شاخص سطح برگ

در رابطه با اثر کاربرد کودهاي زیستی ،نتایج

لوبیا قرمز بود ( ،)P≥2/22اما برهمکنش دو عامل اثر

مقایسهي میانگین نشان داد که بیشترین ( )3/16شاخص

معنیداري بر این صفت نداشت (جدول  .)1نتایج مقایسه-

سطح برگ مربوط به تیمار تلفیق فسفات بارور  1و

ي میانگین نشان داد با اعمال تنش رطوبتی در مرحلهي

میکوریزا ،و کمترین ( )1/92آن مربوط به تیمار شاهد بود

گلدهی تا نیامدهی ،شاخص سطح برگ کاهش یافت ،به-

(شکل .)2اگر چه گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه

طوري که بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ به

قارچهاي همزیست میکوریزا ،سطح برگ را مستقیماً

ترتیب مربوط به تیمار بدون قطع آبیاري ( )3/21و تیمار

افزایش نمیدهند ،بلکه بر دوام سطح برگ و وزن

قطع آبیاري در مرحلهي گلدهی تا نیامدهی ( )1/14بود

مخصوص برگ تأثیر میگذارند (والنتین و همکاران،

(جدول  .)9تنش خشکی ،میزان تولید سطح برگ و در

 ،)1229ولی در این پژوهش کاربرد کودهاي زیستی و به

نهایت تعرق گیاهان را محدود میکند (سیکوکا و همکاران

خصوص میکوریزا به طور معنیداري باعث افزایش

 .)1222بنابراین تنش خشکی عمدتاً رشد برگ و به نوبة

شاخص سطح برگ لوبیا قرمز گردید .به نظر میرسد

خود ،سطح برگ را در بسیاري از گونههاي گیاهی کاهش

کود زیستی فسفات بارور  1با مساعدتر کردن شرایط

میدهد (فاروق و همکاران  .)1226در مطالعه روي گیاه

خاک و تغذیهي گیاه ،و قارچهاي میکوریزا با گسترش

عدس مشخص شد که با کمبود آب ،سطح برگ به شدت

ریسههاي خود ،در نهایت منجر به جذب بهتر آب و مواد

کاهش یافت؛ که علت آن ،نیاز مبرم فرآیندهاي تقسیم

غذایی از خاک توسط گیاه شده و گیاه توانسته است با

سلولی و رشد به فشار تورژسانس سلولی ذکر شد ،که

تولید شاخص سطح بیشتر ،میزان فتوسنتز و عملکرد

آب نیروي محرکه آن است (پاگتر و همکاران  .)1229به

خود را افزایش دهد .خرمدل و همکاران ( )1221نیز با

نظر میرسد در این پژوهش با قطع آبیاري و ایجاد تنش

بررسی تأثیر تلقیح باکتريهاي ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم

در مراحلی که گیاه میتوانست حداکثر شاخص سطح

و قارچ همزیست میکوریزا بر رشد گیاه دارویی سیاهدانه

برگ خود را داشته باشد ،کمبود آب به عنوان عامل

بیان داشتند که تلقیح بذر با کودهاي بیولوژیک باعث

محدود کننده عمل کرده و باعث کاهش شاخصهاي

افزایش معنیدار شاخص سطح برگ در مقایسه با شاهد
شد.

فسفات بارور+ 2

مایکوریزا

c

3
2.5
2
1.5
1

شاخص سطح برگ

a

a

b

3.5

0.5
0
فسفات بارور2

شاهد

مایکوریزا

شکل -1مقایسه میانگین شاخص سطح برگ لوبیا قرمز درتیمارهای کود زیستی

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز ....
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عملکرد و اجزای عملکرد دانه

سمت دانهها وزن صد دانه را افزایش داده است .همچنین

وزن صد دانه

ممکن است کودهاي زیستی با افزایش میزان کلروفیل

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر آبیاري،
تیمارهاي مختلف کود زیستی و برهمکنش تنش خشکی

برگ ،باعث افزایش فتوسنتز و مادهي خشک بیشتر گیاه
شده و وزن صد دانه شده باشند.

و کاربرد کودهاي زیستی بر وزن صد دانه (به ترتیب در

در این پژوهش نیز از آنجایی که کودهاي

سطح احتمال یک ،یک و پنج درصد) معنیدار شد (جدول

زیستی مورد استفادهي آزمایش شامل قارچهاي

 .)1نتایج تجزیه واریانس برشدهی اثر کودهاي زیستی

میکوریزا و حلکنندهي فسفات بود ،به نظر میرسد با

در سطوح مختلف آبیاري (جدول  )3نشان داد که در هر

تلقیح آنها امکان استفادهي بیشتر گیاه از آب ،فسفر و

سه سطح آبیاري ،بین تیمارهاي کاربرد کودهاي زیستی

دیگر عناصر غذایی بهتر فراهم شد و گیاه در شرایط

از لحاظ وزن صد دانه لوبیا قرمز اختالف معنیداري در

بهتري از نظر مواد غذایی رشد کرد که نتیجهي آن به

سطح یک درصد وجود داشت .مقایسه میانگین برهمکنش

صورت افزایش وزن صد دانه و عملکرد نمایان گردید.

آبیاري و کاربرد کود زیستی بر وزن صد دانه (جدول )4

در آزمایش قاسمی و همکاران ( )1222نیز اثرآبیاري و

نشان داد که در سه سطح آبیاري (شاهد ،قطع آبیاري در

کودهاي زیستی و شیمیایی و اثر متقابل آن ها بر وزن

دوره گلدهی و قطع آبیاري دوره نیامدهی) به ترتیب

هزار دانه معنی دار بود و سطوح مختلف تنش کم آبی

بیشترین و کمترین وزن صد دانه مربوط به کاربرد

باعث کاهش وزن هزار دانه گردید ،که این کاهش با

همزمان کود فسفات بارور + 1قارچ میکوریزا و شاهد

کاربرد کودها تعدیل شد.

بدون کود زیستی بود .وزن دانه ها به عنوان یکی از
اجزاي مهم عملکرد دانه است که وضعیت نهایی آن ،طی

تعداد دانه در نیام

دوره پر شدن دانهها تعیین میگردد در این آزمایش نیز

آنالیز دادهها نشان داد اثر آبیاري و کاربرد کودهاي

قطع آبیاري در دوره پر شدن دانه ،منجر به کاهش وزن

زیستی بر تعداد دانه در نیام معنیدار ( ،)P≥2/22اما

دانه گردید .پوراسماعیل و همکاران ( )1221در تأیید این

برهمکنش این دو عامل غیرمعنیدار بود (جدول .)1

موضوع گزارش دادند که در شرایط تنش خشکی تولید

مقایسهي میانگین ها نشان داد که در تیمارهاي قطع

آسیمیالت کاهش یافته و انتقال آنها از برگها به دانهها

آبیاري نسبت به تیمار آبیاري معمول تعداد دانه در نیام

کاهش مییابد ،همچنین تنش خشکی باعث کاهش طول

از کاهش معنیداري برخوردار بود و کمترین ()1/94

دورهي رسیدگی شده و از این طریق وزن دانهها کاهش

تعداد دانه مربوط به تیمار قطع آبیاري در مرحلهي گل-

مییابد .صادقیپور و آقایی ( )1221نیز کاهش وزن دانه-

دهی تا نیامدهی بود (جدول  .) 9با توجه به اینکه در

ي لوبیا را بر اثر تنش خشکی کاهش تقسیمات سلولی در

مرحله گلدهی تا نیامدهی در واقع تلقیح گلها و هسته اولیه

درون بذر و در نتیجه جذب آسیمیالت کمتر و همچنین

تشکیل دانه صورت میگیرد می توان اظهار نمود که تنش

کاهش فعالیت آنزیمهاي سنتز نشاسته و ساکارز

خشکی ناشی از قطع آبیاري در این مرحله ،از طریق

دانستند .به نظر میرسد کاربرد کودهاي زیستی با جذب

کاهش باروري گلها و سقط آنها کاهش تخمک ها و کاهش

بیشتر آب و مواد غذایی ،از میزان خسارت تنش در گیاه

شدیدتر تعداد دانه در غالف را باعث شده است .همچنین

کاسته است .احتماال کاربرد میکوریزا و کود زیستی

نتایج جدول میانگین حاکی از کاهش تعداد دانه در نیام

فسفات بارور 1منجر به افزایش شاخ و برگ و تولید مواد

گیاه با قطع آبیاري در مرحلهي نیامدهی تا رسیدگی بود،

فتوسنتزي بیشتر شده و با انتقال بیشتر این مواد به

که این کاهش را میتوان به افزایش سقط دانه در داخل
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نیام نسبت داد چرا که در مرحله نیام دهی در لوبیا تخمک

در نیام براي تیمارهاي کود زیستی به ترتیب مربوط به

هاي تشکیل شده با دریافت مواد فتوسنتزي و تقسیم

تیمار کاربرد تلفیق کود میکوریزا و فسفات بارور 1و

سلولی باعث تشکیل دانه میگردد و تنش خشکی در این

تیمار شاهد بود (شکل .)1در این پژوهش کاربرد قارچ-

مرحله باعث شده که بعضی تخمکها سقط شده به دانه

هاي میکوریزا و کود زیستی فسفات بارور 1و به

کامل تبدیل نگردد .عمادي و همکاران ( )1221نیز در گیاه

خصوص تلفیق آنها ،با بهبود شرایط براي رشد و نمو

لوبیا چیتی گزارش کرد بیشترین تعداد دانه در نیام در

گیاه و بهتر نمودن وضعیت تغذیهاي آن به واسطهي قابل

تیمار آبیاري معمولی  3/42دانه در نیام بود که از میزان

دسترس نمودن و جذب بیشتر عناصر خاک و به ویژه

 3/26دانه در نیام مربوط به تیمار تنش خشکی در

فسفر ،توانست شرایط بهتري را فراهم کند تا گیاه به

مرحلهي رویشی و  1/63عدد مربوط به تنش خشکی در

پتانسیل تولید دانه در نیام خود نزدیک گردد .نتایج

مرحلهي زایشی بیشتر بود .وي بیان نمود که کاهش آب

شهبازیان ( )1223نشان داد که تفاوت معنیداري بین

مورد نیاز در هنگام رشد رویشی باعث کاهش رشد

تیمارهاي مختلف کودي براي تعداد دانه در بوتهي لوبیا

عمومی گیاه و تعداد کمتر دانه در نیام شده است .در واقع

چیتی وجود داشت .وي بیان داشت که وجود باکتريهاي

عدم وجود مواد قابل انتقال در تیمار تنش خشکی در

تسهیلکننده جذب فسفر با توجه به نقشی که فسفر در

مرحلهي رویشی سقط دانه در نیام را موجب گریده است.

تحریک رشد زایشی و تشکیل دانه در گیاه ایفا میکند،
تعداد دانه در نیام بیشتري را تولید کرده است.

نتایج مقایسهي میانگین همچنین حاکی از کاهش
تعداد دانه در نیام در اثر عدم کاربرد کود زیستی بود ،به
طوري که بیشترین ( )3/62و کمترین ( )3/29تعداد دانه

فسفات بارور+ 2

مایکوریزا

فسفات بارور2

d

تعداد دانه در نیام

a

b

c

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شاهد

مایکوریزا

شکل -2مقایسه میانگین تعداد دانه در نیام لوبیا قرمز در تیمارهای کود زیستی

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز ....
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به همراه ریزش گلها در اثر تنش کمبود آب ،باعث کاهش

تعداد نیام در بوته
تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر آبیاري،

تعداد نیام در بوته شد .صادقیپور و آقایی ( )1221هم

تیمارهاي مختلف کود زیستی و برهمکنش آبیاري و

نتیجهي مشابهی را در لوبیا گزارش دادند ،آنان کاهش

کاربرد کودهاي زیستی بر تعداد نیام در بوته معنیدار

تعداد نیام در بوته بر اثر تنش خشکی را با بسته شدن

( )P≥2/22شد (جدول  .)1نتایج تجزیه واریانس برشدهی

روزنهها در پاسخ به محتواي رطوبت پایین خاک و در

اثر کودهاي زیستی در سطوح مختلف آبیاري (جدول )3

نتیجه کاهش مصرف  CO2مرتبط دانستند ،که این

نشان داد که در هر سه سطح آبیاري ،بین تیمارهاي

موضوع کاهش فتوسنتز را به دنبال داشت .در این

کاربرد کودهاي زیستی از لحاظ تعداد نیام در بوته لوبیا

آزمایش نیز اگر چه تنش قطع آبیاري ،احتماال به دلیل

قرمز اختالف معنیداري وجود داشت .مقایسه میانگین

کاهش آب و عناصر غذایی و در نتیجه کاهش مواد

برهمکنش آبیاري و کاربرد کود زیستی بر تعداد نیام در

فتوسنتزي و همچنین افزایش سقط گلها و کاهش شاخه-

بوته (جدول  )4نشان داد که در سه سطح آبیاري (شاهد،

هاي جانبی ،تعداد نیام در بوته کاهش یافت؛ اما به نظر

قطع آبیاري در مرحلهي گلدهی و نیامدهی) به ترتیب

میرسد کاربرد کودهاي زیستی فسفات بارور 1و قارچ

بیشترین و کمترین تعداد نیام در بوته مربوط به کاربرد

میکوریزا و به ویژه تلفیق این دو توانسته است شدت

همزمان کود فسفات بارور + 1قارچ میکوریزا و شاهد

کاهش تعداد نیام در بوته را به طور معنیداري کمتر

بدون کود زیستی بود .این نتیجه نشان دهندهي

کرده و با افزایش تعداد شاخههاي جانبی و انتقال بیشتر

حساسیت زیاد این صفت به تنش قطع آبیاري در این رقم

مواد فتوسنتزي ،تعداد نیام در بوته را افزایش داده و

از لوبیا میباشد که در هر دو مرحلهي تنش قطع آبیاري

بدین طریق از میزان خسارت تنش خشکی بکاهد .برخی

نیزکاهش معنیداري نشان داد .سعیدي ابواسحقی

محققان در بررسی کود آلی و زیستی در تولید لوبیا بیان

( )1223با مشاهدهي کاهش معنیدار تعداد نیام در بوته

کردند که افزایش فعالیت ریز موجودات زنده خاک در

تحت شرایط خشکی بیان نمود که کاهش ساخت مواد

شرایط آبیاري میتواند روي تعداد نیام در بوته اثر

فتوسنتزي و افزایش رقابت درون بوتهاي حاصل از آن،

معنیداري داشته باشد (توسلی و همکاران .)1222

جدول  -0تجزیه واریانس برشدهی اثر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف آبیاری برای صفت مختلف لوبیا قرمز
سطوح آبیاري
آبیاري کامل (شاهد)
قطع آبیاري در مرحلهي گلدهی تا نیام-
دهی
قطع آبیاري در مرحلهي نیامدهی تا
رسیدگی

میانگین مربعات

درجه

شاخص

آزادي

ارتفاع بوته

وزن صد دانه

تعداد نیام در بوته

عملکرد دانه

3

** 6/19

** 97/82

**9/99

** 922211

** 19/49

3

** 24/49

** 98/23

** 2/92

** 239292

** 9/29

3

** 9/29

**92/29

** 2/22

** 121399

** 22/99

 * ،snو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  9درصد و 2درصد می باشد.

برداشت
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تنهایی ،یدوی و...

جدول  -4مقایسه میانگین برهمکنش آبیاری و کاربرد کودهای زیستی برای صفت مختلف لوبیاقرمز
وزن صد دانه
(گرم)

تعداد نیام در بوته

عملکرد دانه (کیلوگرم در
هکتار)

شاخص برداشت
(درصد)

3/23 c
2/23 b

8222/33 d
3222/22 c

32/23 c
37/32 b

3291/97 b

22/19a
22/23 a
c

سطوح کودهاي

ارتفاع بوته

زیستی

(سانتیمتر)

شاهد

39/93 c

آبیاري کامل

فسفات بارور1

39/42

22/92 c
22/93 b

(شاهد)

مایکوریزا

36/92b

27/12 b

2/22 a

42/93 a

21/23 a

2/23 a

3111/97 a

شاهد

d

c

d

c

فسفات بارور1

c

سطوح آبیاري

فسفات
بارور+1مایکوریزا
قطع آبیاري در
مرحلهي گل-
دهی تا نیام-
دهی
قطع آبیاري در
مرحلهي نیام-
دهی تا
رسیدگی

مایکوریزا
فسفات
بارور+1مایکوریزا
شاهد
فسفات بارور1
مایکوریزا
فسفات
بارور+1مایکوریزا

c

32/93

39/91
33/79 b

8/83
8/22 c

9932/23
9212/23 b

82/72
38/22ab

33/99 b

32/37 b

3/22 b

9222/23 b

39/21 b

16/92

34/99 a

32/98 a

3/92 a

9232/23 a

33/23 a

39/92c

82/88 c

3/32 d

9238/2 c

39/32 b

b

ab

c

39/23

31/99 a
31/69 a

32/22

32/22 b

3/27

3/23 b
2/23 a

39/72 a

b

8222/97

a

8222 ab

32/82 a

8998/2 a

33/17

32/72 a

در هر ستون و هر سطح آبیاري میانگینهایی داراي حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیداري بر اساس رویه  L.S.Meansندارند.

عملکرد زیستی

افزایش تولید مادهي خشک شده است (کیسمن .)1223

نتایج آنالیز دادهها نشان داد عملکرد زیستی تحت

نتایج این آزمایش نشان میدهد که فتوسنتز و به طور

تأثیر معنیدار آبیاري و کاربرد کودهاي زیستی قرار

کلی تولید مادهي خشک در گیاه رابطهي مستقیم با میزان

گرفت ( ،)P≥2/22ولی برهمکنش این عوامل بر این صفت

آب در دسترس داشت؛ احتماال کاهش عملکرد زیستی در

معنیدار نبود (جدول  .)1جدول مقایسهي میانگین حاکی

گیاه به دلیل کاهش تعداد شاخهي جانبی ،ارتفاع بوته،

از کاهش عملکرد در اثر اعمال تنش قطع آبیاري بود ،به

سطح برگ و به طور کلی کاهش اندامهاي رویشی در اثر

طوري که بیشترین ( 6324/1کیلوگرم در هکتار) عملکرد

قطع آبیاري و کمبود آب قابل دسترس و همچنین کاهش

زیستی لوبیا قرمز مربوط به تیمار بدون قطع آبیاري ،و

جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بود؛ که این کاهش

کمترین ( 4911/9کیلوگرم در هکتار) مقدار آن متعلق به

اندامهاي رویشی خود به معناي کاهش کارایی استفاده

تیمار قطع آبیاري در زمان گلدهی تا نیامدهی گیاه بود

از نور ،تولید کمتر مواد فتوسنتزي و کاهش رشد کلی

(جدول  .)9در اثر کمبود آب حجم سلول ،تقسیم سلولی،

گیاه است .حبیبی ( )1222در لوبیا سفید نیز نشان دادند

دیوارهسازي سلول ،اندازهي کلی گیاه و وزن تر و خشک

با تأخیر در آبیاري عملکرد زیستی این گیاهان کاهش پیدا

گیاه کاهش مییابد (سعیدي ابواسحقی .)1223 ،افزایش

کرد.

مادهي خشک تولیدي در گیاهان تحت شرایط آبیاري

همچنین نتایج مقایسهي میانگین نشاندهندهي

مطلوب ،میتواند به دلیل گسترش بیشتر سطح برگ و

افزایش عملکرد زیستی گیاه در نتیجهي کاربرد کودهاي

نیز دوام آن باشد که با ایجاد منبع فیزیولوژیکی کارآمد

زیستی بود ،به طوري که بیشترین ( 9693/6کیلوگرم در

جهت استفادهي هر چه بیشتر از نور دریافتی باعث

هکتار) و کمترین ( 9916/9کیلوگرم در هکتار) مقدار

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز ....
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عملکرد زیستی به ترتیب در تیمارهاي تلفیق کود فسفات

مواد فتوسنتزي تعداد شاخههاي جانبی ،تعداد نیام در

بارور + 1میکوریزا و تیمار شاهد مشاهد شد (شکل.)3

بوته ،وزن صد دانه و عملکرد دانه بیشتر شده و عملکرد

احتماال استفاده از کودهاي زیستی میکوریزا و فسفات

زیستی را افزایش میدهند (سعیدي ابواسحقی .)1223

بارور  1با اثرات مفیدي که بر روي خاک ،انحالل بیشتر

شهبازیان ( )1223بیان داشت کاربرد فسفر باعث افزایش

عناصر غذایی و به خصوص فسفر خاک داشتند ،و

عملکرد در اثر افزایش دریافت نور توسط کانوپی می-

همچنین با بهبود شرایط براي میکروارگانیزمهاي خاک،

شود .همچنین باکتريهاي تیوباسیلوس از طریق تولید

و در نهایت با جذب بیشتر آب و مواد غذایی توسط

هورمونها باعث افزایش شاخصهاي رشدي و عملکرد

ریسههاي قارچ میکوریزا ،توانستند شرایط غنیتري براي

و همچنین باعث افزایش شاخ و برگ ،تعداد نیام  ،تعداد

گیاه فراهم کرده و با افزایش شاخص سطح برگ و غلظت

دانه در نیام  ،افزایش وزن صد دانه ،افزایش عملکرد و

کلروفیل برگ توان تولیدي آن را افزایش دهند .با افزایش

عملکرد زیستی میگردد.

.جدول  -5مقایسه میانگین اثر آبیاری برای صفت مختلف لوبیاقرمز
تیمارهای آزمایشی

شاخص سطح برگ

تعداد دانه در نیام

3/92 a

2/92 a

8/22 b

8/72 c

2288/2 c

3/22 a

3/22 b

2792/2 b

آبیاری کامل (شاهد)
قطع آبیاری در مرحلهی گلدهی تا
سطوح آبیاری

عملکرد زیستی (کیلوگرم در
هکتار)
a
1322/2

نیامدهی

قطع آبیاری در مرحلهی نیامدهی تا
رسیدگی

در هر ستون میانگینهایی داراي حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیداري بر اساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

b

b

مایکوریزا

فسفات بارور2

c

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

عملکرد زیستی (کیلوگرم در هکتار)

a

8000

0
فسفات بارور+ 2

شاهد

مایکوریزا
شکل -0مقایسه میانگین عملکرد زیستی لوبیا قرمز دراثر کود زیستی

تنهایی ،یدوی و...
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عملکرد دانه
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غذایی خاک باشد .کاهش قابل مالحظه عملکرد دانه در

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر آبیاري،

نتیجه افت اجزاي عملکرد و تولید دانههاي کوچکتر بود.

تیمارهاي مختلف کود زیستی و برهمکنش آبیاري و

افت شدید عملکرد دانه لوبیا تحت شرایط قطع آبیاري در

کاربرد کودهاي زیستی بر عملکرد دانه معنیدار

مرحلهي گلدهی تا نیامدهی به خوبی مشخص میکند که

( )P≥2/22شد (جدول  .)1نتایج تجزیه واریانس برشدهی

تامین آب کافی بخصوص در مراحل گلدهی و پر شدن

اثر کودهاي زیستی در سطوح مختلف آبیاري (جدول )3

دانه در این گیاه براي اطمینان از انتقال مواد فتوسنتزي

نشان داد که در سه سطح آبیاري ،بین تیمارهاي کاربرد

کافی به دانهها از طریق ایجاد سطح برگ بیشتر و پوشش

کودهاي زیستی از لحاظ عملکرد دانه اختالف معنیدار

سبز کافی و طوالنی مدت ضروري است .اکبري ()1221

وجود داشت .مقایسه میانگین برهمکنش آبیاري و کاربرد

گزارش داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار

کود زیستی بر عملکرد دانه (جدول  )4نشان داد که در

شاهد با آبیاري در تمام مراحل رشد و کمترین عملکرد

هر سه سطح آبیاري (شاهد ،قطع آبیاري در مرحلهي گل-

دانه مربوط به تیمار آبیاري با تنش رطوبتی در مرحله

دهی و نیامدهی) به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد

رشد گلدهی  +پر شدن دانه با تنش در مرحله رشد گلدهی

دانه مربوط به کاربردتلفیقی کود فسفات بارور + 1قارچ

و پر شدن دانه مشاهده گردید .تنش در مرحله گلدهی بر

میکوریزا و تیمار شاهد بدون کود زیستی بود .کمبود آب

تعداد دانه و در مرحله پر شدن دانه در وزن دانهها

در مرحلهي گلدهی کاهش دانه گرده (مرگ گرده ها)،

تاثیرگذار بود .سادات مهاجرانی و همکاران ()1229

کاهش لقاح گلها ،کاهش شدت فتوسنتز ،افزایش  ABAو

گزارش دادند که بیشترین عملکرد دانه به میزان 4429/32

کاهش بارگیري آسیمیالتها را باعث شده که در نهایت

کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم گلی در شرایط آبیاري

با ریزش گلها و نیام ها و همچنین کاهش تعداد دانه در

عادي (شاهد) بود و کمترین عملکرد دانه در قطع آبیاري

نیام ،عملکرد دانه را کاهش میدهد (زادهباقري و

در مرحله گلدهی به میزان  2413/9کیلوگرم در هکتار در

همکاران .)1221،با توجه به کاهش اجزاي عملکرد از جمله

ژنوتیپ  D81083مشاهده شد که از کاهش  92درصدي

وزن صد دانه ،تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوته

نسبت به شرایط عادي برخوردار بود .باکتريهاي

مشخص میشود که در شرایط قطع آبیاري ،رشد گیاه و

موجود در کودهاي زیستی عالوه بر افزایش فراهمی

توسعهي آن کاهش یافته ،و منجر به اختالل در گلدهی،

عناصر غذایی خاک از طریق تثبیت زیستی نیتروژن،

پر شدن دانهها و در نتیجه عملکرد کمتر گیاه میشود که

کنترل عوامل بیماریزا ،تولید هورمونهاي تنظیم کننده و

این موضوع با نتایج احمد و سلیمان ( )1222مطابقت

محرک رشد گیاه ،عملکرد گیاهان و در نهایت نمود نظام

دارد .زعفرانی و همکاران ( )1229گزارش دادند که

زراعی را تحت تأثیر قرار میدهند .مقصودي و همکاران

عملکرد دانه ارقام لوبیا تحت تیمار آبیاري مطلوب به طور

( )1224گزارش دادند که کاربرد کودهاي زیستی سبب

معنیداري بیشتر از تیمارهاي قطع آبیاري در مرحله پر

افزایش  12درصدي عملکرد دانه بذور تلقیح شده نسبت

شدن دانه و قطع آبیاري در مراحل گلدهی و پر شدن دانه

به بذود تلقیح نشده شد.

بود .همچنین گزارش دادند که بیشترین کاهش عملکرد
دانه تحت تیمار قطع آبیاري در مراحل گلدهی و پر شدن

شاخص برداشت

دانه مشاهده گردید .بیشتر بودن عملکرد در شرایط عدم

آنالیز دادهها حاکی از تأثیر معنیدار آبیاري،

قطع آبیاري نیز میتواند به دلیل دسترسی و جذب بیشتر

کاربرد کودهاي زیستی و برهمکنش این عوامل بر صفت

ریشه و در نتیجه گیاه زراعی به آب و به دنبال آن مواد

شاخص برداشت لوبیا قرمز بود (جدول  .)1مقایسهي

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز ....
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میانگین برهمکنش آبیاري و کاربرد کود زیستی بر

آب نداشته و حداکثر پتانسیل خود را براي تولید به کار

شاخص برداشت نشان داد که در هر سه سطح آبیاري

گرفته و حداکثر مواد فتوسنتزي را به دانهها اختصاص

(شاهد ،قطع آبیاري در مرحلهي شروع گلدهی و قطع

میدهد ،که این فرایند در نهایت با باال بردن صورت کسر

آبیاري در مرحلهي اواسط پر شدن دانه) به ترتیب بیش-

در محاسبه شاخص برداشت ،منجر به افزایش مقدار آن

ترین و کمترین شاخص برداشت مربوط به کاربرد

میگردد .شهبازیان ( )1223نیز در تحقیقی گزارش داد که

همزمان کود فسفات بارور + 1قارچ میکوریزا و شاهد

تفاوت معنیداري بین تیمارهاي مختلف کودي براي

بدون کود زیستی بود (جدول  .)4کاهش شاخص

میزان شاخص برداشت وجود داشت .وي عنوان کرد

برداشت در تنش خشکی میتواند به دلیل کاهش سطح

فسفر استفاده شده در آزمایش باعث افزایش جذب

فتوسنتزکننده (کاهش شاخص سطح برگ) کاهش انتقال

عناصر غذایی ،ساخت و انتقال مواد پرورده ،افزایش

مجدد اسمیالت ها در طی دوره پر شدن دانهها،ا کاهش

انتقال مواد پرورده به دانهها و همچنین افزایش سطح

اجزائ عملکرد و نهایتا کاهش عملکرد دانه باشد .عالوه

فتوسنتزکننده که در نتیجهي آن باعث افزایش انتقال

بر تجمع مادهي خشک ،تسهیم مواد پرورده بین اندامهاي

مجدد مواد فتوسنتز شده ،در مرحلهي پر شدن دانهها

مختلف گیاه نیز مهم است .تنش خشکی در مراحل رشد

میشود .کودهاي زیستی فسفره استفاده شده در

باعث شد که بخش بیشتري از مواد فتوسنتز شده صرف

آزمایش باعث افزایش عملکرد دانه (از طریق افزایش

ریشهها شده تا آب بیشتري براي گیاه تأمین نماید،

تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و افزایش وزن صد

بنابراین در چنین شرایطی شاخص برداشت کاهش یافت

دانه و  )...شده که این عامل خود سبب افزایش شاخص

(سعیدي ابواسحقی  .)1223باال بودن شاخص برداشت

برداشت شد .افزایش شاخص برداشت تحت تأثیر

ناشی از اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي گیاه به تولید

کـاربرد کود زیستی با توجه به اثر افزاینده آنها بر رشد

دانه و معیار مهم در تحمل گیاه به تنش کمآبی میباشد.

رویشی و زایشی توجیهپذیر است .بنابراین میتوان بیان

از مزایاي قارچ میکوریزا افزایش کارایی فتوسنتز گیاهان

داشت که باکتريها با تأثیر بـر تسهیم وزن خشک بوته

همزیست میباشد .در این آزمایش عدم کاربرد کودهاي

و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سـبب افزایش

زیستی و تنش قطع آبیاري ،منجر به کاهش عملکرد دانه

شاخص برداشت شدهاند .ثانی و همکاران ()1229

و عملکرد زیستی و تغییر نسبت این قسمتها شد .به

گزارش دادنـد که با کاربرد باکتريهاي ازتوباکتر و

عبارت دیگر ،تیمارهاي کاربرد کود زیستی فسفات باور

آزوسپیریلیوم شاخص برداشت به میزان  9/2درصد

 1و به خصوص کاربرد قارچ میکوریزا و تیمارهاي عدم

نسبت به تیمار شاهد (عـدم تلقیح) افزایش یافته است.

قطع آبیاري نه تنها عملکرد زیستی و عملکرد دانه را

مقصودي و همکاران ( )1224نیز گزارش دادند که کاربرد

افزایش دادند ،بلکه با تغییر نسبت گیاه به نفع بخش

کود زیستی سبب افزایش شاخص برداشت شد.

اقتصادي گیاه یعنی دانه ،شاخص برداشت را بهبود
بخشیدند .به نظر میرسد این مسأله محصول مستقیم

نتیجه گیری کلی

تغذیهي بهتر گیاه از نظر آب و عناصر غذایی خاک در

از نتایج بدست آمده در این آزمایش میتوان نتیجه

شرایط استفاده از کودهاي زیستی ،و همچنین دسترسی

گیري کرد که قطع آبیاري در مراحل زایشی کاهش معنی

بیشتر به آب و مواد غذایی در شرایط عدم قطع آبیاري

دار عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا قرمز را به دنبال دارد.

باشد؛ چرا که گیاه هنگامی که در شرایط مطلوب آبی قرار

در صورتیکه استفاده از کودهاي زیستی هم به صورت

دارد ،نیازي به افزایش ریشه و صرفهجویی در مصرف

جداگانه و هم به صورت تلفیقی عملکرد و اجزاي عملکرد
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کودهاي زیستی نظیر قارچهاي مایکوریزا و باکتريهاي

 با توجه به شرایط کم.این محصول را افزایش داده است

حالل ساز فسفات از طریق افزایش عملکرد دانه لوبیا تا

آبی حاکم در کشتهاي تابستانه می توان گفت که احتمال

حدودي می توانند اثرات سوئ تنش خشکی در مراحل

حدوث تنش خشکی براي محصوالتی نظیر لوبیا در

.زایشی لوبیا را کاهش دهند

کشور وجود دارد و می توان اظهار داشت که کاربرد
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