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مقاله علمي-پژوهشي

تأثیر ریزوبیوم و میکوریزا بر کارایی مصرف آب ،غلظت عناصر غذایی کممصرف و عملکرد
لوبیاچیتی تحت رژیمهای متفاوت آبیاری
اکبر همتي

*1

چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا آربسکوالر بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف در لوبی ا
چیتی در رژیمهای متفاوت آبیاری در سالهای 5931و 5931انجام شد .در قالب آزمایش کرتهای خ رد ش د س س ه رژی م آبی اریس ش ام
آبیاری در دامنههای 31-511س  51-01و  11-11درصد آب قاب استفاد در سطوح اصلی و شش تیمار کودهای زیستی شام س تلقیح بذر با
ریزوبیوم سویهی 555س تلقیح بذر با ریزوبیوم سویهی 511س تلقیح ب ذر ب ا ه ر دو س ویهی ریزوبی وم 555و 511س تلق یح خ اکی میک وریزا
آربوسکوالرس تلقیح ترکیبی هر دو سویهی ریزوبیوم و میکوریزا وتیمار شاهد (ع دم تلق یح) در س طوح ررع ی آزم ایش ق رار داش ت .اث رات
کودهای زیستی و رژیمهای آبیاری در عملکرد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف اختالف معنیداری در سطح پنج درصد داشتند .بیش ترین
عملکرد دانه ( 1955کیلوگرم در هکتار) در تیمار آبیاری  51-01درصد آب قاب استفاد و تلقیح ب ا ریزوبی وم س ویهی  511ب ود .بیش ترین
غلظت عناصر غذایی آهنس رویس منگنز و مس نیز در تیمار آبیاری 51-01درصد آب قاب استفاد و مصرف تلفیقی کودهای زیستی بهدست
آمد .این ارزایش غلظت برای آهن 15/4س منگنز  1/5س روی  9/1و مس  9/9درصد بود .نت ایج نش ا داد تلق یح ب ذر لوبی ا ب ا ریزوبی وم و
میکوریزا عالو بر ارزایش عملکردس باعث ارزایش پایداری گیا به خشکی از طریق ارزایش غلظت عناصر غذایی در دانه میشود.
واژههای کلیدی :تنش خشکیس ریزوبیومس عناصر غذاییس لوبیاس میکوریزا

مقدمه
5بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در کش ور متعل ق ب ه اس تا

باعث کاهش  51تا  511درص دی عملک رد در لوبی ا م یش ود

رارس با  14هزار هکتار میباشد (احمدی و همکارا س  .)5930با

( .)Polania et al., 2016ب ا ک اهش رطوب ت خ اک س رعت

توجه به حجم آب مصرری و ک تولید لوبی ا در اس تا ر ارسس

عرضه عناصر غذایی به ریشه از را پخشیدگی و جریا تود ای

کارایی مصرف آب آبیاری در این استا کمتر از  111گرم لوبی ا

کاهشیارته و درنتیجه رراهم ی عناص ر غ ذایی و تغذی ه گی ا

در هر مترمکعب آب است (همتی و همکارا س  .)5931عالو بر

دشوار میشود ()Havlin et al., 2004؛ بنابراین مدیریت تغذیه

این در سالهای خشکسالیس کاهش عملکرد شدیدتر م یباش د.

گیا در شرایط تنش خشکی یکی از راهبردهای مه م در تولی د

تنش خشکی بعد از بیماریها دومین عام مهم کاهش عملکرد

محصوالت کشاورزی بود و گیاهی که خوب تغذیه ش د باش د

در لوبیا است ( .)Rao, 2014گ زار ش د ک ه ت نش خش کی

در براب ر خش کی پای داری بیش تری خواه د داش ت .یک ی از

 1استادیار بخش تحقیقات خاک و آبس مرکز تحقیقات و آموز کشاورزی و
منابع طبیعی رارسس سازما تحقیقاتس آم وز و ت رویج کش اورزیس ش یرازس
ایرا (* نویسند مسئول)a.hemati@areeo.ac.ir :
تاریخ دریارت5933/55/3 :
تاریخ پذیر 5933/51/11 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.2.13.2

راهکارهای ارزایش کارایی عناصر غ ذایی و عملک رد بیش تر در
گیاها در شرایط تنش خشکی بهر گیری از توا ریز جان دارا
خاک اس ت .ب اکتریه ای ریزوبی وم و ق ارچه ای میک وریزای
آربوسکوالر ازجمله ریز جاندارا خاک هستند که بهترتیب نقش
مهمی در تثبیت زیستی نیتروژ و رراهمی آب و مواد غذایی در
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زراع ت لوبی ا دارن

د ( Elkoca et al., 2010; Smith et al.,

 .)2010به نظر میرس د به ر گی ری از ای ن ری ز جان دارا در

با بهبود این پارامترها اثرات منفی تنش کمآبی را کاهش دهن د
(پیمانه و زارعیس .)5931

زراعت لوبیا خصوصاً در مناطق خشکس باعث ارزایش به ر وری

نظر به نقش مهم ریزوبیوم در تثبی ت نیت روژ و ار زایش

مصرف آب و عملکرد م یش ود .در ی ک آزم ایش ت ثثیر چه ار

رشد گیا که نهایتاً منجر به جذب بیشتر عناصر غ ذایی ازجمل ه

سویهی باکتری ریزوبیوم در عملک رد لوبی اچیتی در س ه س طح

عناصر کممصرف میش ود و همنن ین نق ش مه م ق ارچه ای

آبی اری 01س  11و  41درص د رطوب ت رری ت مزرع های

میکوریزا در تثمین آب و عناصر غذایی از طری ق توس عه ریش ه

موردبررسی قرار گررت و مشاهد شد بیشترین عملکرد دانه ب ه

گیا س اقدام ب ه بررس ی ت ثثیر دو س ویهی ریزوبی وم و دو گون ه

غلظت  9111کیلوگرم در هکتار با آبیاری در  11درصد رری ت

میکوریزا آربوسکوالر به ص ورت مج زا و ترکیب ی ب ر عملک ردس

مزرعهای و مایهزنی با سویهی ب اکتری ریزوبی وم گون هی 511

کارایی مصرف آب و غلظت عناصر کممصرف در دانه لوبیاچیتی

بهدست آمد (.)Hemmati and Feizian., 2014

( )Phaseolus vulgaris L.در رژی مه ای متف اوت آبی اری

تلقیح ترکیبی باکتریهای ریزوبیوم و باسیلوسهاس ع الو ب ر

گردید .لذا با توجه به کمب ود ن زوالت آس مانی و رق دا ک اری

تثبیت نیت روژ س چ و در ریزیول وژی و ریخ تشناس ی ریش ه

عناصر غذایی کم مصرف در خاکهای کشورس نتایج این آزمایش

گیاها مایهزنی شد تثثیرگذار هستند موج ب رش د و ار زایش

در بهبود مدیریت تغذیه لوبیا حائز اهمیت میباشد.

جذب عناصر غذایی میگردند .این پیام دهای تحری ککنن دگی
رشد عمدتاً به دلی تولید ریتوهورمو ه ای محدودکنن د رش د
قارچهای پاتوژ س تولید آنتیبیوتیکهاس سیدرورورها و یونوروره ا
است .این باکتریها قادرند حتی در شرایط تنش خشکی نس بت
به ج ذب عناص ر غ ذایی اق دام نماین

د ( Figueriedo et al.,

 .)2008مایهزنی لوبیا با سویههای باکتری ریزوبی وم منج ر ب ه
ارزایش جذب 51س 11س  90و  91درص دی ب هترتی ب نیت روژ س

مواد و روشها
آزمایش بهصورت کرتهای خردشد با طرح پایهی بلوک-
های کام تصادری اجرا گردید .در سطوح اصلی تیمارهای
رطوبتی شام

 S1آبیاری در دامنههای  31-511آب

قاب استفاد (( )AW%بدو تنش)س  S2آبیاری در دامنهی -01
 51درصد آب قاب استفاد ( )AW%و  S3آبیاری در 11-11

آهنس منگنز و مس شد است (یحییآب ادی و اس دی رحم انیس

درصد آب قاب استفاد ( )AW%بود؛ و در سطوح ررعی

.)5904

تیمارهای کود زیستی به شرح زیر قرار داشت:

ع الو ب ر ب اکتریه ای ریزوبی ومس از ق ارچه ای میک وریز

 -T1مایهزنی بذر لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار

آربوسکوالر برای مقابله ب ا ت نشه ای ک م آب ی در بس یاری از

رازئولی سویهی 555

گیاها استفاد میشود .به ای ن ترتی ب ک ه رابط ه همزیس تی

 -T2مایهزنی بذرلوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار

میکوریزی از طریق اجتناب از خش کیس ار زایش ج ذب عناص ر

رازئولی سویهی 511

رسفر و سایر عناصر ضروری برای رشد و توسعه گی ا س آ ه ا را

 -T3مایهزنی خاک با قارچ میکوریز آربوسکوالر شام گونههای

در مقاب تنش حفظ میکند ( .)Auge, 2001در ش رایط ب دو

 Funneliformis mosseaeو Rhizophagus irregularis

تنش و تنش کمآب یس ق ارچه ای میک وریز گلوم وس موس ه و

 -T4تیمار اول  +تیمار دوم

گلوموس ورسیفرم بر درصد کلنیزاسیو ریشهس وز ماد خشک

 -T5تیمار اول +تیمار دوم +تیمار سوم

اندام هوایی و ریشهس جذب عناصر غذایی نیتروژ س رسفرس آه نس

 –T6عدم تلقیح (کنترل)

رویس منگنز و مس در اندام هوایی و ریشه اثرات مثبت داش ته-

باکتری و قارچ مورداستفاد از بخش تحقیقات بیولوژی

اند .نتایج نشا داد که قارچهای میکوریز آربوسکوالر میتوانن د

موسسه تحقیقات خاک و آب تثمین گردید .جهت تلقیح بذر لوبیا

تاثیر ریزوبیوم و میکوریزا برکارایی مصرف آب لوبیا چیتی و 979...

غلظت دو کیلوگرم زاد مایهی باکتری ریزوبیوم به ازای 111

تیمار موردنظرس حجم آب آبیاری تا حد رریت مزرعهای بهوسیله

کیلوگرم بذر لوبیاچیتی استفاد شد .زادمایه قارچ (مخلوط هر دو

روابط روقالذکرس محاسبه و بهوسیله سیفو تثمین گردید .لذا

گونه) که به ررم جامد بود در بستر بذر روی خاک قرار گررت

زما آبیاری تیمارهای آبیاریس بسته به رطوبت خاک متفاوت

(ساجدی و رجالیس  .)5931برای این منظور در زما کاشتس

بود.

غلظت زادمایه قارچ موردنیاز بر مبنای  511کیلوگرم در هکتارس

در زما برداشت عملکرد دانهس غلظت عناصر غذایی آهنس

توزین و در شیارهایی که برای این منظور تهیهشد بود پاشید و

منگنزس روی و مس در دانه لوبیا به رو

اکسیداسیو خشک

بذر روی آ قرار گررت .پس از کاشت بذرس شیارهای ایجادشد

( )Walinga et al., 1995با دستگا جذب اتمی

با خاک پوشاند و اقدام به آبیاری گردید.

مدل  151انداز گیری گردید .داد های حاص از آزمایش با

آزمایش دارای  50تیمار و چهار تکرار بود که طی سالهای

Shimadzu

استفاد از نرمارزار SASمورد تجزیه آماری قرار گررت و

 5935و  5930اجرا گردید .هر کرت شام چهار ردیف کشت

مقایسه میانگینها با آزمو دانکن در سطوح احتمال یک و پنج

به طول پنجمتر و راصله بین هر ردیف  11سانتیمتر و راصله

درصد انجام شد .برای رسم نمودارها از نرمارزار

بین دو بوته در هر ردیف  51سانتیمتر بود .بهمنظور حذف

استفاد شد.

اثرات حاشیهایس بین هر کرت یک متر و بین تیمارهای اصلی
 5/1متر و بین تکرارها نیز سه متر راصله نکاشت بود .بذر
مصرری لوبیاچیتی رقم صدری بود .برای شمار
های ریزوبیوم در نمونه خاک از رو

ک باکتری-

معمولی سری رقت

استفاد شد ( .)Kucy, 1983تا زما پاگیری کام گیا (مرحله
 1برگی) آبیاری همه کرتها بهصورت یکنواخت انجام شد و
حجم آب مصرری انداز گیری شد .بر اساس معادله یکس با
انداز گیری رطوبت وزنی و رطوبت رریت مزرعهای خاکس
حجم آب موردنیاز هر تیمار برای رسانید عمق توسعه ریشه به
حد رریت زراعی تعیین گردید.

EXCEL

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک
هما طور که در جدول یک مالحظه میشود خاک مح
آزمایش غیر شور بود و ازنظر اسیدیته در محدود خنثی و کمی
قلیایی است .درصد مواد آلی آ کم و آهکی است .عناصر غذایی
پر نیاز و کمنیاز آ بهجز منگنز کمتر از حد بحرانی آ ها است.
حد بحرانی این عناصر به ترتیب برابر 51س911س 5س 0س  51و 1
میلیگرم در کیلوگرم خاک برای رسفرس پتاسیمس مسس منگنزس
آهن و روی گزار شد است (ملکوتی و همکارا س .)5904
فراوانی ریزوبیم بومی خاک
گرچه ریزوبیوم عموماً بهصورت همزیست در گر های

()5
که در آ  :Inعمق آب آبیاری (میلیمتر)س  :FCرطوبت

موجود در ریشه وجود دارندس ولی ایجاد همزیستی مؤثر منوط به

رریت مزرعهای (میلیمتر)س  :Mtرطوبت وزنی خاک قب از

وجود باکتریهای آزاد زی در خاک میباشد .در صورت رقدا

آبیاری (میلیمتر)س  :Dعمق ریشه (میلیمتر)س  :Bجرم مخصوص

کاری باکتری و یا عدم رعال بود باکتریس تلقیح الزامی است .لذا

اهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) میباشد.
با انداز گیری رطوبت رریت مزرعهای ( )FCو رطوبت در

با تعیین جمعیت ریزوبیوم در خاکس دورنمایی از همزیستی و یا
عدم ایجاد همزیستی حاص میگردد .خاک مح آزمایش دارای

نقطه پژمردگی ( )PWPبهوسیله صفحات تحترشارس مقدار آب

5/4×511

قاب دسترس ( )AWتعیین گردید .با پایش روزانه رطوبت خاک

ویژگیهای ریزیکی و شیمیایی خاک بستگی دارد لذا عدد

در تیمارهای آبیاریس بهمحض رسید رطوبت خاک به دامنه

ارائه نشد است .در موسسه

باکتری در یک گرم بود .رراوانی باکتریها در خاک به

استاندارد بینالمللی برای آ
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تحقیقات خاک و آب کشورس مالک پذیر

نظر میرسد برای ایجاد همزیستی مناسب بین باکتری و ریشه

یک کود زیستی

وجود  (CFU/gr) 5×511است .با توجه به این موضوعس

گیا س مایهزنی بذر لوبیا با این باکتری ضروری است.

رراوانی ریزوبیوم بومی در خاک مح آزمایش زیاد نبود لذا به

بارت خاک

شن

لوم

45/1

جمعیت ریزوبیوم خاک

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک محل آزمایش
مواد خنثی
کربن آلی
سیلت
رس
اشباع رطوبتی واکنش گ
شوند
اشباع
(درصد)

11/1

91/0

1/45

مس
قاب استفاد

بر
قاب استفاد

منگنز
قاب استفاد

94

آهن
روی
قاب استفاد
قاب استفاد
(میلیگرم در کیلوگرم)

()cfu/g

5/4×511

1/11

1/40

45

5/1

0/3

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

5/5

1/0

پتاسیم
قاب استفاد

رسفر
قاب استفاد

5/1

0/0
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درصدی عملکرد در شرایط تنش آبی نسبت به شاهد شد است.

تأثیر تیمارهای آزمایش در عملکرد دانه لوبیا
بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمایش (جدول)1

ریزوبیوم با تثبیت نیتروژ و ارزایش رشد گیا شرایط جذب بهتر

اثرات تیمارهای آبیاری و کودهای زیستی (باکتری ریزوبیوم و

عناصر غذایی را در ریزوسفر رراهم مینماید لذا عملکرد گیا
( Suarez et al.,

قارچ میکوریزای) در عملکرد دانه در سطح پنج درصد اختالف

کمتر تحت تثثیر تنش آبی قرار میگیرد

معنیداری داشتند .بیشترین مقدار عملکرد دانه درمجموع دو

 .)2008باکتریها تغییرات ریزیولوژیکی و ریختشناسی زیادی

سال در آبیاری متوسط ( )S2و استفاد از باکتری ریزوبیوم سویه-

در گیاها ایجاد نمود که سبب ارزایش پایداری به خشکی می-

ی  )T2( 511به مقدار  1955کیلوگرم در هکتار بهدست آمد

شوند .طوالنی شد رشد رویشی و تثخیر زما گ دهی که

(شک  .)5حصول بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری متوسط

ارزایش بیوماس را به دنبال دارد از جمله این تغییرات است

( 51-01درصد آب قاب استفاد ) مبین توانایی کارکرد سویههای

( .)Bresson et al., 2013ارزایش عملکرد لوبیا توسط باکتری-

باکتری ریزوبیوم استفاد شد در شرایط رطوبتی کم خاک است.

های ریزوبیومی در شرایط تنش خشکی توسط محققا دیگر
گزار

گزار شد که مایهزنی لوبیا با ریزوبیوم باعث ارزایش 11

شد است

( Stajkovic et al., 2011; Wollum,

.)1982
جدول  -2میانگین مربعات عملکرد ،کارایی مصرف آب و غلظت عناصر کممصرف در دانه لوبیا تحت تأثیر تیمارهای آزمایش
منابع تغییرات
سال )(Y
خطای سال
آبیاری)(A
سال×تنش خشکی
خطا
کود زیستی)(B
سال ×کود زیستی
تنش خشکی ×کود زیستی
سال× تنش×کود
خطا
ضریب تغییرات )C.V (%

درجه آزادی
5
1
1
1
51
1
1
51
51
31

عملکرد دانه
ns
914991
133151
*
940915
**
1513011
945053
*
150115
ns
1131
ns
511355
ns
195901
151311

کارایی مصرف آب
**11315
15/1
**1035
35ns
15/1
551ns
95ns
*19
*10
10

آهن
**10114
115/55
**
1555/55
**
59955
911/41
**
530451
**
50105/10
**
51149/1
**
54131/1
410/11

منگنز
**9111/44
10/14
**
911/55
*
155/91
90/93
*
03/15
ns
11/54
ns
11/91
ns
05/19
49/99

روی
43
11/15
*
51/13
*
91/55
55/11
ns
5/11
ns
4/09
ns
1/30
ns
1/35
10/51

مس
1/1
4/91
*
4
ns
1/41
1/05
ns
1/51
ns
1/51
ns
1/41
ns
1/10
1/15

15/3

5/1

50/9

55/0

55/1

55/1

**و* و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد و پنج درصد و غیر معنیدار

ns

ns

تاثیر ریزوبیوم و میکوریزا برکارایی مصرف آب لوبیا چیتی و 977...

شکل  -1اثرات متقابل تیمارهای کود زیستی و تنش خشکی در عملکرد دانه لوبیا
(ریزوبیوم گونهی R177=555س ریزوبیوم گونهی R160=511س قارچ میکوریز آربوسکوالر =AMFس تیمارشاهد =T6س آبیاری در دامنه  511تا  31درصد آب قاب استفاد
=S1س آبیاری در دامنه  01تا  51درصد آب قاب استفاد =S2س آبیاری در دامنه  11تا  11درصد آب قاب استفاد =.)S3

T4=T1+T2

T5=T1+T2+T3

)T6=C(no inoculant

T3=MAF

a

a
bcd
ed

bc
bcd

900

ab
cd cd

bcd bcd bc

ecd

800
700

ed

600
500
400

غلظت آهن در دانه لوبیا
() mg/kg

bcd bcd

bcd

bcd

T2=R160

T1=R177

300
200
100
0

S3=55-60%AW

S2=75-80%AW

S1=95-100%AW

تیمارهای تنش خشکی

شکل -2اثرات متقابل تیمارهای کود زیستی و تنش خشکی در غلظت آهن دانه لوبی

تأثیر تیمارهای آزمایش در کارایی مصرف آب آبیاری

اختالف معنیدار است .بیشترین کارایی مصرف آب به غلظت

تجزیه واریانس تثثیر تیمارهای آزمایش در کارایی مصرف

 411گرم بر مترمکعب مربوط به تیمار  T2و کمترین کارایی به

آب (جدول )1نشا داد که اثر تیمارهای آبیاری بر کارایی

غلظت  941گرم بر مترمکعب متعلق به تیمار  T6بود .درمجموع

مصرف آب دارای اختالف معنیدار در سطح یک درصد بود .در

تیمار تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم سویهی  511و آبیاری در

تیمارهای آبیاری بیشترین کارایی به غلظت  411گرم بر

محدود  11تا  11درصد آب قاب استفاد ( )S3T2با کارایی

مترمکعب مربوط به تیمار  S3بود .کارایی مصرف آب در

 111گرم بر مترمکعب بیشترین کارایی و تیمار عدم تلقیح

تیمارهای  S2و  S3بهترتیب برابر  913و  915گرم بر مترمکعب

(شاهد) و آبیاری در  11تا  11درصد آب قاب استفاد ( )S3T6با

بهدست آمد .مقایسه میانگین تیمارهای کودی در آزمو دانکن

کارایی  139گرم بر مترمکعبس کمترین کارایی آب آبیاری را

نشا داد بین تیمارها ازنظر مصرف آب در سطح پنج درصد

داشتند.
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در این آزمایش بهطور متوس ط حج م آب ک اربردی در دو

های ریزوبیوم و قارچهای میکوریزای در شرایط تنش خشکی

س ال آزم ایش براب ر 51049س  51141و  55515مترمکع ب در

غلظت منگنز در دانه لوبیا ارزایشیارته است .غلظت ارزایش

طول رص رشد به ترتیب در تیمارهای آبیاری  S2,S1و  S3بود.

منگنز دانه نسبت به تیمار شاهد ) 1 (T6میلیگرم در کیلوگرم

ارزایش کارایی کاربرد آب در شرایط تنش خشکی زیاد ( )S3در

بود .ارزایش جذب عناصر کمنیاز مانند منگنز توسط قارچهای

برابر تنشهای خشکی کم ()S2س به دلی ک اهش مص رف آب

میکوریز آربوسکوالر را به پتانسی ریداکس پایینتر در ریزوسفرس

آبیاری و ارزایش عملکرد دانه بهواسطه استفاد از ریزوبیا ب ود

ارزایش ترشحات کالت کنند و کاهش بیشتر واکنش خاک در

اس ت .درمجم وع دو س ال حج م آب آبی اری در تیم ار ت نش

ریزوسفر گیاها دارای قارچ نسبت به گیاها بدو قارچ مرتبط

خشکی زیاد ( )S3برابر  55515مترمکع ب در هکت ار ب ود ک ه

دانستهاند ( .)Wang et al., 2007کمآبی موجب کاهش تعداد

نسبت به تیمارهای  S2و  S1به ترتی ب  50و  10درص د کمت ر

انشعابات و آسیب در شک ریشه شد س لذا جذب عناصر غذایی

بود .کاربرد آب کمتر در شرایطی که کاهش عملکرد دانه وج ود

توسط ریشه کاهشیارته که نهایتاً کاهش عملکرد گیا را به

نداشته باشد منجر به ارزایش کارایی مصرف آب آبی اری م ی-

دنبال دارد .میکوریزای به دلی

داشتن هیفهای با قطر

گردد .در همین راستا گ زار ش د ک ه اس تفاد از ریزوبی ا در

کوچکتر از ریشهس در منارذ ریز خاک واردشد و رطوبت و

شرایط تنش خشکی باعث ارزایش عملکرد و نهایتاً ک ارایی آب

عناصر غذایی خاک را جذب میکنند

( Smith and Read,

مصرری شد است (.)Bresson et al., 2013

 .)2008باکتریها نیز همانند قارچهاس باعث ارزایش وز تود
ریشههاس ارزایش رشد طولی و انشعابات ررعیس تولید ریشههای

تأثیر تیمارهای آزمایش در غلظت عناصر غذایی
کممصرف در دانه لوبیا
آهن

نازکتر و ارزایش تولید تارهای کشند شد و درنتیجه ارزایش
سطح سیستم ریشهایس جذب آب و عناصر غذایی ارزایش می-
یابد (.)Elkoca et al., 2010

بر اساس نتایج این پژوهشس بیشترین غلظت آهن در دانه
لوبیا در تیمار تنش خشکی متوسط ( )S2بود ولی با ارزایش شدت

روی

تنشس غلظت آهن در دانه لوبیا کاهش یارت (شک  .)1ارزایش

بیشترین غلظت روی دردانه برابر  11/1میلیگرم در

آهن در دانه لوبیا بهواسطه کاربرد کودهای زیستی (میکوریزا

کیلوگرم در تیمار مصرف تلفیقی باکتریهای ریزوبیوم و قارچ

آربوسکوالر و ریزوبیوم) برابر  15/4درصد بود .بهنظر میرسد

میکوریز در شرایط تنش خشکی متوسط ( )S2T5بود .کمترین

قارچهای میکوریز عالو بر توسعه هیفها از طریق ترشح انواعی

غلظت روی نیز برابر  14/5میلیگرم در کیلوگرم در تیمار تلقیح

از سیدرورورها و کالته کرد آهن توانستهاند جذب و انتقال آهن

سویهی ریزوبیوم  511در شرایط تنش خشکی زیاد ( )S3T2بود.

را ارزایش دهند (.)Wang et al., 2007

این نتایج مبین کاهش غلظت روی با ارزایش تنش خشکی و
ارزایش غلظت آ در صورت استفاد از باکتریهای ریزوبیوم و

منگنز
کمترین و بیشترین غلظت منگنز در دانه بهترتیب برابر
 95/5و  49/5میلیگرم در کیلوگرم بود که توسط تیمارهای
 S3T2و  S1T4حاص شد اند .نتایج این آزمایش نشا داد در
رقدا کودهای زیستی با ارزایش شدت تنش خشکی غلظت
منگنز دانه لوبیا کاسته شد است .ولی با کاربرد تلفیقی باکتری-

قارچ میکوریز آربوسکوالر در شرایط بدو تنش خشکی و یا
تنش متوسط است (شک های  9الف و ب) .در خصوص علت
ارزایش غلظت روی در دانه لوبیا توسط ریزوبیوم و میکوریزای
باید به این نکته توجه نمود که وقتی تعام بین میکوریزای با
ریزوبیوم اتفاق میارتدس زیسترراهمی عناصر غذایی در ریزوسفر
گیاها ارزایش مییابد و این تعام نقش مؤثری در غنیسازی

تاثیر ریزوبیوم و میکوریزا برکارایی مصرف آب لوبیا چیتی و 977...

عناصر غذایی در گیاها دارد ( .)Barea et al., 2002ترشح

گیاها با قارچ میکوریزا و باکتری سودوموناس باعث تبدی

اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه توسط میکوریزای و ریزوبیوم

بیشتر روی از شک باقیماند با رراهمی کمتر به شک های

باعث کاهش  pHخاک و نهایتاً ارزایش رراهمی روی در خاک

تبادلیس کربناتی و آلی شد است

میشود ( .(Hinsinger et al., 2003گزار شد که تلقیح

.)2009

( Subramanian et al.,

26

ال

26
25.5

25.2

24.9

25

mg/kg

24.5

24
S3=55-60%AW

S2=75-80%AW

S1=95-100%AW

تیمارهای تنش خشکی

شکل -3اثر تیمارهای تنش خشکی (الف) و کودهای زیستی (ب) در غلظت روی دانه لوبیا

مس در دانه لوبیا نسبت به تیمار کنترل (عدم مایهزنی) شد

مس
نتایج این آزمایش نشا داد با ارزایش تنش خشکی غلظت

است.

مس در لوبیا برخالف آهنس منگنز و روی ارزایشیارته است

در همین راستا گزار شد کاربرد تلفیقی باکتریهای

(شک  .)1استفاد تلفیقی ریزوبیوم و میکوریزا (تیمار  )T5غلظت

ریزوبیوم و باسیلوسس غلظت مس اندام هوایی لوبیا را حدود 911

مس در دانه لوبیا را ارزایش داد است (شک  .)4نتایج این

درصد و مس دانه را حدود  911درصد نسبت به تیمار کنترل

آزمایش نشا داد کاربرد ریزوبیوم سویههای  R160و

R177

(عدم مایهزنی) ارزایش داد است (.)Elkoca et al., 2010

همرا با میکوریزای آربوسکوالر منجر به ارزایش  9/9درصدی
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شکل  -4اثر تیمارهای کود زیستی در غلظت مس دانه لوبیا

شکل  -5اثر تیمارهای تنش خشکی در غلظت مس دانه لوبیا
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نتیجهگیری
نتایج این آزمایش نشا داد تنش خشکی باعث کاهش
عملکرد و غلظت عناصر غذایی در تیمارهای بدو تلقیح شد
 درحالیکه تلقیح بذر با ریزوبیوم و میکوریزای توانست از.است
طریق ارزایش غلظت عناصر غذایی کممصرف در دانه لوبیاس
 کیلوگرم در هکتار) در تنش1955( بیشترین مقدار عملکرد
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تلقیح بذر لوبیاچیتی به مقدار دو کیلوگرم زاد مایه ریزوبیومی و
 کیلوگرم مایهی تلقیح پودری میکوریزای در511 کاربرد خاکی
.هر هکتار در زما کشت اقدام گردد
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Effect of Rhizobium and Arbuscular Mycorrhiza on Water Use Efficiency,
Micronutrients Concentration and Yield of Common Bean under Different
Irrigation Regimes
A. Hemmatii*
Abstract
Current study was carried out by the aim of investigating the effect of rhizobium bacteria and arbuscular
mycorrhiza fungi on yield and micronutrients concentration on bean under different irrigation regimes in 2016
and 2017 years. In a split plots design, the three regimes irrigation, S1= 95-100% available water(AW), S2= 7580% AW and S3= 55-60 % AW were assigned to main plots and six bio-fertilizers, including T1= Rhizobium
leguminosarum bv. Strain of 177 and T2= Rhizobium leguminosarum bv. strain of 160 used for seed
inoculation, T3= Arboscular mycorrizal (Funneliformis mosseae and Rhizophagus irregularis) used for soil
inoculation, T4= T1+T2, T5= T1+T2+T3 and T6= control were randomized to subplots. There were significant
differences (p˂0.05) in yield and micronutrients concentration under irrigation regimes and bio fertilizers
treatments. Highest grain yield (2371 kgha-1) was obtained in irrigation on 75-80 % available water and 160
Rhizobium inoculated treatment. The highest concentration of Fe, Mn, Zn and Cu in seed plant were in
irrigation on 75-80% available water and co-inoculated treatment. The addition of Fe, Mn, Zn and Cu
concentrations were, 21.4 %, 5.7%, 3.5% and 3.3% respectively than control treatment. These results suggest
that inoculation of seed bean by Rhizobium and mycorrhiza, can improve yield and resistance to drought stress
by increasing of micronutrients concentration in seed bean plant.
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