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چکیده
، گرهزایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم،بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس
. بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد8931 آزمایشی در سال
 کاربرد میکوریز،)Rhizobium legominuzarum(  کاربرد ریزوبیوم،فاکتورهای موردبررسی شامل کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی بهعنوان شاهد
 ریزوبیوم با، میکوریز و ازتوباکتر،)Azotobacter chrocoocom strain 5(  ریزوبیوم و ازتوباکتر، کاربرد توأم میکوریز با ریزوبیوم،)Glomus mosseae(
 نتایج نشان داد. میلیموالر پوترسین) بودند8  و0/5 ازتوباکتر و میکوریز] و محلولپاشی پوترسین در سه سطح (محلولپاشی با آب بهعنوان شاهد و محلولپاشی
 قندهای محلول برگ و ساقه و بیوماس، سهم برگ از بیوماس کل،کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین وزن ریشه
 همچنین کاربرد. درصد نسبت به عدم کاربرد کودهای زیستی و عدم محلولپاشی با پوترسین افزایش داد55/34  و48/18 ،98/34 ،4/5 ،899/99 کل را بهترتیب
 درصد در885/93  و33 توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین هدایت الکتریکی و میزان مالوندیآلدئید را بهترتیب
 بهنظر میرسد کاربرد کودهای زیستی و محلولپاشی پوترسین میتواند بیوماس.مقایسه با عدم کاربرد کودهای زیستی و عدم محلولپاشی با پوترسین کاهش داد
.کل ماشک گلخوشهای تحت شرایط دیم را بهواسطه بهبود صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی افزایش دهد
. هدایت الکتریکی، مالوندیآلدئید، کودهای بیولوژیک، ریزوبیوم، بیوماس کل، ازتوباکتر:کلیدواژهها
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Abstract
In order to study the effect of bio-fertilizers and putrescine on biomass, nodulation, and some morphological and biochemical traits of vetch (vicia
villosa) under rainfed conditions, a factorial experiment has been conducted based on randomized complete block design with three replications in
research farm of University of Mohaghegh Ardabili within 2018-2019. The studied factors include bio-fertilizers (without bio-fertilizers as control,
application of Rhizobium (Rhizobium legominuzarum), Mycorrhiza (Glomus mosseae), both application of Mycorrhiza and Rhizobium, Rhizobium
and Azotobacter (Azotobacter chrocoocom strain 5), Mycorrhiza and Azotobacter, Rhizobium with Mycorrhiza, and Azotobacter) as well as foliar
application of putrescine in three levels (foliar application with water as the control, application of 0.5 and 1 mM putrescine). Results show that both
application of Azotobacter with Mycorrhiza and Rhizobium and foliar application of 1 mM putrescine increase root weight, leaf share from total
biomass, soluble sugars of leaf and stem, and total biomass by 133.33%, 4.5%, 31.94%, 41.82%, and 56.94%, respectively, in comparison with no
application of bio-fertilizers and putrescine. Also, application of Azotobacter with Mycorrhiza and Rhizobium and foliar application of 1 mM
putrescine decrease electrical conductivity and malondialdehyde by 99% and 125.39%, respectively, in comparison with no application of biofertilizers and putrescine. It seems that application of bio-fertilizers and foliar application of putrescine can boost total biomass of vica villosa under
rainfed condition as it improves both biochemical and morphological traits.
Keywords: Azotobacter, biofertilizers, electrical conductivity, malondialdehyde, rhizobium, total biomass.
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 .1مقدمه

گیاهی ،کاربرد پلیآمینها ( )Syed Sarfraz et al., 2011و

افزایش روزافزون جمعیت و عدم توانایی مراتع در برآورد

کودهای زیستی ( )Yang et al., 2009نیز از جمله

نیاز غذایی دامها موجب شده است که به کشت گیاهان

راهکارهای مناسب در تعدیل یا کاهش اثرات ناشی از

علوفهای بیش از پیش توجه گردد .در این راستا ماشک

محدودیت آبی در گیاهان است.

گلخوشهای ( )Vicia villosaبا دارابودن ویژگیهایی مانند

مهمترین پلیآمینها شامل اسپرمیدین (تری آمین)،

رشد مناسب در خاکهای کمتوقع ،توانایی تثبیت زیستی

اسپرمین (تترا آمین) و پیش ساز آنها پوترسین (دی آمین)

نیتروژن ،برخورداری از ارزش غذایی برابر با یونجه و

است ( .)Groppa & Benavides, 2008پلیآمینها از طریق

( Kurdali et al.,

جذب رادیکالهای آزاد ،ثبات و پایداری پروتئینها،

 ،)1996از اهمیت خاصی در بین گیاهان علوفهای

جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی غشاها ()Anjum, 2010

برخوردار است.

و کاهش تخریب کلروفیل ( )Shu et al., 2012میتوانند در

عدم ایجاد نفخ در دامها برخالف یونجه

یکی از دالیل اصلی کاهش رشد و عملکرد گیاهان در

بهبود عملکرد گیاهان در شرایط محدودیت آبی مؤثر باشند.

بیشتر مناطق خشک و نیمهخشک تحت شرایط دیم،

بررسیهای  )2005( Nayyar et al.,نشان داد کاربرد

محدودیت آبی است که موجب تحریک و پاسخهای

پوترسین و اسپرمیدین اثر سو ناشی از محدودیت آبی را در

دفاعی گیاهان در سطوح مختلف مولکولی ،سلولی و

سویا و نخود کاهش و صفاتی مثل طول ریشه و ساقه را در

فیزیولوژیکی میشود ( .)Ohe et al., 2005این تنش،

شرایط تنش افزایش داد.

میتواند منجر به اختالل در سیستم فتوسنتزی شود و در

کاربرد کودهای زیستی نیز برای افزایش کارایی تثبیت

این راستا یکی از روشهای ارزیابی سیستم فتوسنتزی،

بیولوژیک و تعدیل اثر ناشی از محدودیت آبی در گیاهان

اندازهگیری فلورسانس کلروفیل است که میتواند تخمین

الزم است .البته این کودها (باکتریها و میکوریز) بهطور

مناسبی از عملکرد کوانتومی و جریان الکترون در

طبیعی در خاک وجود دارند ولی تعداد و تراکم آنها

فتوسیستم دو را نشان دهد (.)Reddy et al., 2004

ممکن است در خاک پایین باشد ،از این رو کاربرد آنها

محدودیت آبی همچنین بهدلیل تأثیر در ایجاد تنش

میتواند جمعیت این کودها را به حد مطلوب رسانده و

اکسیداتیو ،موجب تشکیل گونههای فعال اکسیژن در

منجر به بروز اثر مفید آنها در خاک شوند (

سلولهای گیاهی ،تجزیه کلروفیل و پراکسیداسیون لیپیدی

 .)Sharifi & Namvar, 2016همچنین این کودها قادرند

میشود ( .)Suzuki & Mittler, 2006در این راستا گیاهان

با جبران میکروارگانیسمهای ازبینرفته خاک (

با استفاده از سازوکارهای متعددی مانند تجمع قندهای

 ،)al., 2001بهبود عملکرد کوانتومی ،افزایش تولید

محلول و پرولین ( ،)Slama et al., 2007ضمن کمک به

اسمولیتهای سازگار مانند پرولین و قندهای محلول

حفظ ساختار غشاهای سلولی و تورژسانس سلولها ،در

( ،)Kheirizadeh Arough et al., 2016بهطور مؤثری

جلوگیری از تلفات آب درون سلولی و محافطت از

موجب تعدیل اثر ناشی از محدودیت آبی در گیاهان

ساختارهای سلولی با ازبینبردن گونههای فعال اکسیژن در

شوند .در این راستا نتایج یک بررسی نشان داد که

شرایط تنش ،نقش اساسی در بهبود عملکرد ایفا میکنند

مایهزنی بذر سویا با ریزوبیوم به افزایش تعداد و وزن گره

( .)Vinocur & Altman, 2005عالوه بر این سازوکارهای

در بوته نسبت به تیمارهای مایهزنی نشده منجر گردید
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( .)Seyed Sharifi, 2016میکوریزها نیز از طریق

عملکرد گیاهان و بررسیهای محدود انجامشده

همزیستی با ریشه گیاهان میتوانند بهطور قابلمالحظهای

درخصوص برهمکنش توأم این عوامل ،موجب شد تا

با توسعه سیستم ریشهای و افزایش دسترسی گیاهان به

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر گرهزایی ،عملکرد و

آب و مواد غذایی ( ،)Singh & Purohit, 2011سیستم

برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک

دفاعی گیاه میزبان را تقویت نموده و موجب کاهش اثرات

موردبررسی قرار گیرد.

ناشی از تنش شوند (.)Song, 2005

Banerjee et al.

) (2006اظهار داشتند که کاربرد باکتریهای محرک رشد با

 .2مواد و روشها

تولید مواد تنظیمکننده رشد و تأثیر آن بر رشد ریشه از

بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر برخی

طریق افزایش وزن و انشعابات ریشه و افزایش تارهای

صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گلخوشهای

مویین سطح ریشه ،میتوانند موجب افزایش حجم ریشه

تحت شرایط دیم ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب

شوند .بررسیهای  (2015) Kamaei et al.نشان داد که

طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه

کاربرد میکوریز با آزوسپریلیوم و ازتوباکتر موجب افزایش

تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی با مختصات جغرافیایی 91

وزن خشک اندام هوایی ماشک

درجه و  85دقیقه عرض شمالی و  41درجه و  80دقیقه

گل خوشهای شد.

عملکرد ماشک در مناطق خشک و نیمهخشک کشور

طول شرقی و ارتفاع  8950متر از سطح دریا در سال 8931

تحت شرایط دیم ،به دالیل مختلفی از جمله کمبود مواد

اجرا شد .محل اجرای آزمایش دارای اقلیم نیمهخشک و سرد

آلی در خاک و ناکافیبودن نزوالت ،پایین است .در این

است .نتایج حاصل از تجزیه خصوصیات فیزیکوشیمیایی

راستا نقش کودهای زیستی و پوتریسین بهدلیل تعدیل

خاک مزرعه آزمایشی در جدول ( )8و شرایط اقلیمی منطقه

شرایط نامساعد محیطی ناشی از زراعت دیم در بهبود

مورد کشت در جدول ( )8آورده شده است.

جدول  .1مشخصات فیزیکو شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی واقع در دانشگاه محقق اردبیلی
مشخصه

pH

مقادیر

7/ 8

عصاره اشباع

آهک

سیلت

رس

شن

()%
49

14/4

42

23

35

بافت
لومی

نیتروژن کل

کربن آلی

فسفر

()%
0/22

روی

پتاسیم
()mg/kg

0/02

8/29

18

212

جدول  .2مشخصات جوی در طول دوره رشدی ماشک گل خوشهای در سال زراعی 1398-99
ماههای سال

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

بارندگی

40

29/5

13

0/ 1

صفر

18/8

میانگین دما

8

12/4

17/2

18/8

19/7

12/3

جمع ساعات آفتابی

123

258/1

287/7

332

314/1

213/2

متوسط رطوبت نسبی

73

23

58

22

21

71

پارامترهای اقلیمی
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فاکتور اول کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای

با قطر و ارتفاع  40سانتیمتر در خطوط اصلی هر کرت در

زیستی بهعنوان شاهد ،کاربرد ریزوبیوم ،کاربرد میکوریز،

نظر گرفته شد .تراکم کاشت در این گلدانها مانند دیگر

کاربرد توأم میکوریز با ریزوبیوم ،ریزوبیوم و ازتوباکتر،

ردیفهای کاشت مزرعه در نظر گرفته شد .در مرحله

میکوریز و ازتوباکتر ،ریزوبیوم با ازتوباکتر و میکوریز] و

گلدهی ،بوتههای هر گلدان بههمراه ریشه بهطور کامل جدا

فاکتور دوم شامل محلولپاشی پوترسین (عدم محلولپاشی

شده و پس از شستوشوی ریشهها ،گرهها با پنس از ریشه

پوترسین بهعنوان شاهد و محلولپاشی  0/5و  8میلیموالر)

جدا و تعداد آنها تعیین شد .وزن خشک گرهها نیز پس از

بود .محلولپاشی با پوترسین در دو مرحله در طول دوره

قرارگیری در آون بهمدت  41ساعت در دمای70± 5°

رشد رویشی انجام شد .اولین محلولپاشی دو هفته بعد از

اندازهگیری شد ( .)Namvar et al., 2011حجم ریشه با

کاشت و اطمینان از استقرار کامل گیاه در مزرعه و مرحله

استفاده از حجم مشخصی از آب در استوانه مدرج اندازه-

دوم محلولپاشی ده روز بعد از مرحله اول انجام شد .در

گیری شد .در مرحله گلدهی هدایت الکتریکی توسط

این بررسی قارچ  Glomus mosseaeاز شرکت

دستگاه  ECمتر (مدل  ،)Mi 180 Bench Meterشاخص

زیستفناوران توران تهیه و به مقدار  80گرم قارچ در هر

کلروفیل توسط دستگاه (

مترمربع خاک ( 800کیلوگرم در هر هکتار) براساس توصیه

 ،)Sensing, Inc., Japanاندازهگیری محتوای قندهای

شرکت مذکور استفاده شد .تعداد اسپور زنده در هرگرم آن

محلول از روش  ،)1956( Dubios et al.محتوای پرولین

حدود  800اسپور بود .سویه خالص باکتریهای ریزوبیوم و

از روش  )1973( Bates et al.و محتوای مالوندیآلدئید

ازتوباکتر از مؤسسه خاک و آب تهیه شدند .ریزوبیوم

از روش  )1980( Stewart & Beweleyاستفاده شد.

مورداستفاده  Rhizobium legominuzarumو ازتوباکتر از

عملکرد علوفه با رعایت اثر حاشیهای ،از سه ردیف اصلی

نوع  Azotobacter chrocoocom strain 5بود .هر گرم از

هر کرت از سطحی معادل  0/5مترمربع برداشت شد.

مایه تلقیح این باکتریها حاوی  807باکتری زنده و فعال

نمونه مورد نظر در آزمایشگاه تا رسیدن به وزن ثابت در

بود .از محلول صمغ عربی برای چسبندگی بهتر مایه تلقیح

دمای  70±5درجه سانتیگراد بهمدت  41ساعت خشک و

به بذرها استفاده شد .آزمایش در یک قطعه زمینی انجام شد

سپس توزین گردید .دیگر یادداشتبرداریهای الزم شامل

که دو سال قبل از اجرا ،گیاهی کشت نشده بود و در

برآورد سهم ساقه و برگ بود که بهطور تصادفی از

سالهای گذشته گندم و جو کشت شده بود .در بهار به

ردیفهای قابل برداشت کرتها با رعایت اثر حاشیهای

محض مساعدشدن شرایط اقلیمی و در سیزدهم

تعداد هشت بوته انتخاب ،و میانگین دادههای حاصل

اردیبهشتماه ،کشت بهروش دستی انجام شد .هر واحد

بهعنوان ارزش این صفات در تجزیه و تحلیل دادهها بهکار

آزمایشی شامل پنج خط کاشت به طول  8/5متر و با فاصله

گرفته شدند .برای محاسبه درصد پروتئین برگ و ساقه،

بین ردیفی 80سانتیمتر و فاصله بذر از هم روی ردیف 80

درصد نیتروژن موجود در برگ و ساقه بهروش کجلدال

سانتیمتر بود .در این بررسی از ماشک رقم محلی بنام

برآورد شده و در عدد ثابت  5/85ضرب شد .برای تجزیه

المعی استفاده شد .کنترل علفهای هرز در طول دوره رشد

دادهها و رسم نمودارها از نرمافزار ( SASنسخه )3/8

بهروش دستی انجام شد .بهمنظور تعیین اثر تیمارها بر تعداد

استفاده شد .میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال

و وزن خشک گره ،در هر واحد ازمایشی تعداد سه گلدان

پنج درصد مقایسه شدند.
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SPAD-502; Konica Minolta

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس ،گرهزایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم

 .3نتایج و بحث

تعداد گره ،و بیوماس کل در سطح احتمال یک درصد

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب

معنیدار شد (جدول  .)9سهم ساقه فقط تحت تأثیر

تیماری کودهای زیستی و پوترسین بر هدایت الکتریکی،

کودهای زیستی در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

درصد پروتئین برگ در سطح احتمال پنج درصد ،بر

ولی درصد پروتئین ساقه ،محتوای پرولین ،حجم ریشه

محتوای

تحت اثر اصلی کاربرد کودهای زیستی و پوترسین در

شاخص

کلروفیل،

هدایت

الکتریکی،

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)9

مالوندیآلدئید و قندهای محلول برگ و ساقه ،وزن ریشه،

جدول  .3تجزیه واریانس تأثیر کاربرد کودهای زیستی و محلولپاشی پوترسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و موفولوژیکی ماشک
گل خوشهای تحت شرایط دیم
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

هدایت

شاخص

عملکرد

وزن

تعداد

آزادی

الکتریکی

کلروفیل

کوانتومی

ریشه

گره

**5014/82** 122/03

تکرار

2

پوترسین ()P

2

**

کودهای زیستی ()B

2

**

**0/42

**

27/93

**

128/89

**

0/029

**

45/41

**320/58** 0/45
0/07

**

234/29

**

0/32

0/037

B×P

12

*0/24

**4/04

**0/00047

خطا

40

0/305

0/23

0/00019

0/0015

4/93

8/14

8/12

5/21

ضریب تغییرات

**

409/39

**

2419/4

قندهای

محتوای

قندهای

محلول برگ محلول ساقه پرولین
**55/3** 14903/8

**8209/8

**

**

791/41

221/82

**

**

229/04

**

5/32

**

1895/3

12/5

**2/18

**23/44

0/08ns

7/33

0/5

8/82

0/05

12/22

7/3

2/23

7/92

**23/84** 0/004

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

ادامه جدول  .3تجزیه واریانس تأثیر کاربرد کودهای زیستی و محلولپاشی پوترسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و موفولوژیکی
ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم
درجه
منابع تغییر

آزادی

میانگین مربعات
محتوای

درصد

درصد

سهم

سهم

حجم

بیوماس

مالوندیآلدئید

پروتئین برگ

پروتئین ساقه

برگ

ساقه

ریشه

کل

تکرار

2

**0/009

**113/20

**502/9

**91/48** 22/27** 22/27

**55071/03

پوترسین ()P

2

**0/002

**2/45

**7/29

**11/07

**27242/9

کودهای زیستی ()B

2

**

B×P

12

خطا

40

ضریب تغییرات

0/005

**

0/00005

**

24/12

*

**

30/9

1/13ns
**

2/4

**

0/22

0/07ns

0/00002

0/1

0/13

0/47

4/93

9/81

9/14

8/01

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
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1/59

1/13ns
**

2/4

**

20/8

**

184924/8

**

2021/33

0/59ns

0/32ns

0/47

0/22

487/72

12/12

4/92

2/95

رئوف سید شریفی ،رضا سید شریفی ،حامد نریمانی

 .1 .3شاخص کلروفیل و عملکرد کوانتومی

که شاخص کلروفیل بیشتر بود در همین ترکیب تیماری

مقایسه میانگینها نشان داد که مقادیر شاخص کلروفیل و

نیز ،بیشترین عملکرد کوانتومی بهدست آمد (جدول  )4و

عملکرد کوانتومی در اثر محلولپاشی پوترسین و کاربرد

در ترکیب تیماری عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین

کودهای زیستی ،افزایش یافت .بهطوریکه حداکثر مقادیر

که شاخص کلروفیل کمتر بود در همین ترکیب تیماری

این صفات (بهترتیب  58/79و  )0/157در کاربرد توأم

عملکرد کوانتومی نیز ،حداقل بود.

ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و محلولپاشی یک

تنش رطوبتی از مهمترین و رایجترین تنشهای

میلیموالر پوترسین و حداقل این مقادیر (بهترتیب 49/3

محیطی در دیمزارها است و بهنظر میرسد این تنش با

و  )0/548در عدم کاربرد کودهای زیستی و عدم

افزایش مقدار برخی هورمونها مانند اتیلن و آبسیزیک

محلولپاشی پوترسین بهدست آمد (جدول  .)4به بیانی

اسید موجب میشود فعالیت کلروفیالز بهطور ناگهانی

دیگر در ترکیب تیماری محلولپاشی یک میلیموالر

زیاد شده و کلروفیل تخریب شود

پوترسین و کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم

.)1999

( Loggini et al.,

جدول  .4مقایسه میانگین تأثیر کاربرد کودهای زیستی و پوترسین بر برخی صفات بیوشیمیایی ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم
تیمار

هدایت الکتریکی محتوای مالوندیآلدئید

پروتئین برگ

قندهای محلول برگ

قندهای محلول ساقه

شاخص

عملکرد

()%

()mg.g-1FW

()mg.g-1FW

کلروفیل

کوانتومی

()µS cm-1

()nmol. g-1FW

P1×B1

8/99p

83/28n

109/52q

43/9n

0/241k

15/43a

0/142a

P1×B2

9/3op

84/32n

111/35pq

44/7mn

0/247k

14/13b

0/140ab

P1×B3

10/51jkl

89/22k

117/79no

47/52l

0/253jk

13/73b

0/135abc

P1×B4

11/25hi

91/5ij

122/31kl

51/2j

0/272i

12/2cd

0/12d

P1×B5

11/47gh

98/5f

132/5ij

53/9hi

0/732f

10/83efg

0/102fgh

P1×B6

12/37de

102/28d

140/42fg

55/52fg

0/791d

9/93gh

0/092ij

P1×B7

13/5b

105/22c

148/35bcd

59/22bc

0/803cd

8/9ij

0/074lmn

P2×B1

9/55no

85/74m

112/14pq

45/9m

0/250k

15/2a

0/132abc

P2×B2

10/15lm

90/38jk

120/21mn

49/5k

0/273ij

13/9b

0/131bc

P2×B3

10/74ijk

94/47h

128/88jk

52/7ij

0/710gh

11/7de

0/11ef

P2×B4

11/81fg

95/83g

137/8gh

54/33gh

0/731fg

11/22e

0/099ghi

P2×B5

12/22de

99/74e

143/4ef

52/83ef

0/723e

10/3fgh

0/082jk

P2×B6

12/85cd

104/18c

143/89def

57/03de

0/792d

9/4hi

0/081kl

P2×B7

13/81ab

107/92b

152/81ab

20/5ab

0/827b

8/02jk

0/022no

P3×B1

9/92mn

87/31l

114/27op

47/52l

0/705h

12/22c

0/129c

P3×B2

10/4klm

92/53i

123/73lm

53/5hi

0/715fgh

11/7de

0/115de

P3×B3

10/99hij

92/85g

134/83hi

54/73gh

0/720e

10/93ef

0/102fg

P3×B4

12/2ef

100/81e

145/23de

58/23cd

0/727e

9/93gh

0/092hi

P3×B5

13/28bc

107/14b

142/22cde

58/73c

0/822bc

8/72ij

0/08klm

P3×B6

14/07a

109/51a

150/88abc

21/1a

0/835b

8jk

0/072mno

P3×B7

14/29a

110/41a

155/38a

21/73a

0/827a

7/7k

0/023o

0/539

1/174

4/902

0/022

0/912

0/0085

LSD
P2 ،P1

و

P3

بهترتیب عدم محلولپاشی ،محلولپاشی  0/5و  1میلیموالر پوترسین.

1/31
B7 ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B1

ریزوبیوم با ازتوباکتر ،میکوریز با ازتوباکتر ،ریزوبیوم با میکوریز ،ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم.
میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری براساس آزمون  LSDهم ندارند.
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بهترتیب عدم مصرف کودهای زیستی ،کاربرد ریزوبیوم ،میکوریز،

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس ،گرهزایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم

 )2003) Lawlor & Cornicاظهار داشتند که در شرایط

عدهای نیز افزایش محتواى کلروفیل را در گیاهان برخوردار

کمآبی ،گلوتامات که پیشماده کلروفیل و پرولین است به

از قارچ میکوریز در مقایسه با عدم کاربرد آن را ،به بهبود

پرولین تبدیل شده و در نتیجه از محتوای کلروفیل کاسته

جذب فسفر نسبت دادهاند ( .)Demir, 2004برخی نیز

میشود (2016) Kheirizadeh Arough et al. .کاهش

معتقدند میکوریز از طریق افزایش جذب آب و عناصر

کلروفیل در شرایط محدودیت آبی را به فتواکسیداسیون

غذایی دخیل در سنتز کلروفیل نظیر نیتروژن و منیزیوم

کلروفیلها ،واکنش آنها با اکسیژن منفرد ،تخریب

موجب افزایش فعالیت آنزیمهای مسئول سنتز کلروفیل

پیشمادههای سنتز کلروفیل و ممانعت از بیوسنتز کلروفیلهای

میشود ).)Giri et al., 2004
بهنظر میرسد بخشی از بهبود محتوای کلروفیل در

جدید و فعالشدن آنزیمهای تجزیهکننده کلروفیل از جمله

محلولپاشی با پوترسین را ،میتوان به افزایش فعالیت

کلروفیالز نسبت دادند.

آنتیاکسیدانها و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی (

عملکرد کوانتومی نیز نشاندهنده ظرفیت انتقال الکترون
از فتوسیستم  IIاست .کاهش کارایی فتوسیستم  IIدر زمانی که
برگها در معرض کمآبی قرار گیرند به مرکز فتوسیستم

& Tang

 )Newton, 2005و جلوگیری از تولید آنزیمهای الزم برای

II

سنتز اتیلن ( ،)Bregoli et al., 2002نسبت داد .نتایج این

صدمه زده و موجب کاهش میزان حفاظت نوری ،وقوع

بررسی نشان داد که محتوای مالون دیآلدئید با محلولپاشی

آشفتگی در کلروپالست و کاهش کارایی فتوسنتزی میشود

پوترسین و کاربرد کودهای زیستی کاهش یافت (جدول .)4

( (Paknejad et al., 2007و کاهش شاخص کلروفیل نیز

در این راستا برخی پژوهشگران مکانیسم اصلی افزایش در

همین موضوع را تأیید میکند .زیرا فلورسانس کلروفیل

محتوای کلروفیل را به نقش پوترسین در جلوگیری از سنتز

بهطور مستقیم با فعالیت کلروفیل در مرکز واکنش

اتیلن از طریق غیرفعالکردن آنزیم -8آمینوسیکلوپروپان -8

فتوسیستمها ارتباط داشته و میتوان از آن بهعنوان معیاری

کربوکسیالت سنتتاز نسبت دادند)2009( Zhang et al. .

برای اندازهگیری کارایی فتوسنتز استفاده نمود ( & Maxwell

اظهار داشتند که پلیآمینها از طریق تحریک سنتز

 .)Johnson, 2000اثرات مفید کاربرد ریزوبیوم و ازتوباکتر بر

انرژی سلول را تأمین کرده و ظرفیت فتوسنتزی با افزایش

افزایش شاخص کلروفیل را میتوان به در دسترسبودن

کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIدر شرایط تنش بهبود

باالتر نیتروژن بهواسطه تثبیت نیتروژن توسط این کودها،

مییابد .در آزمایش )2013( Radhakrishan & Lee

کاهش تجزیه کلروفیل بهدلیل نقش باکتریهای محرک رشد

محدودیت آبی القاشده توسط پلیاتیلنگلیکول ،موجب

حاوی  ACCدآمیناز در کاهش ساخت اتیلن نسبت داد

کاهش محتوای کلروفیل سویا شد ،درحالیکه افزودن

(.)Seyed Sharifi & Namvar, 2016

اسپرمین به محیط کشت موجب بهبود آن شد.

ATP

 )2011( Heidari et al.گزارش کردند کاربرد کودهای
زیستی در شرایط محدودیت آبی ،محتوای کلروفیل را

 .2 .3تعداد گره ریشه

افزایش داد )2008( Wang et al. .دلیل افزایش محتوای

مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین تعداد گرههای ریشه

کلروفیل گیاه در کاربرد قارچهای میکوریز را ،به افزایش

( )84/99در کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و

جذب آهن و روی نسبت دادند که در بیوسنتز کلروفیل،

محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین و کمترین آن ( )3/99در

سنتز تیالکوئید و توسعه کلروپالست نقش اساسی دارد.

عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین بهدست آمد (جدول .)5
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جدول  .5مقایسه میانگین تأثیر کاربرد کودهای زیستی و پوترسین بر برخی صفات مورفولوژیکی ماشک گل خوشهای تحت شرایط دیم
تیمار

P2 ،P1

وزن ریشه

تعداد گره

2

()%

( )g.m

P1×B1

0/48o

9/33i

22/25j

234/8m

P1×B2

0/52mno

10hi

22/85i

553/93lm

P1×B3

0/2kl

10/33hi

27hi

218/87jk

P1×B4

0/29i

13fg

27hi

229/27i

P1×B5

0/74hi

12e

27hi

740/8fg

P1×B6

0/84efg

18/33bcd

27/07hi

800/93e

P1×B7

0/94c

22/22a

27/15gh

919/93c

P2×B1

0/5no

10/33hi

27/1hi

552/07lm

P2×B2

0/53mno

11/22gh

27/4g

222/33j

P2×B3

0/22jk

13fg

27/4g

287/8hi

P2×B4

0/79gh

12/33de

27/8f

752/2fg

P2×B5

0/82def

12/22cde

27/8f

800/07e

P2×B6

0/92cd

18/22bc

28f

855/33d

P2×B7

0/95c

23a

28/5c

920/27ab

P3×B1

0/55lmn

10/33hi

28/2de

583/53kl

P3×B2

0/57klm

12/22g

28/27cd

252/73ij

P3×B3

0/27ij

15ef

28/35cd

710/07gh

P3×B4

0/8fg

20b

28/3cd

857/53d

P3×B5

0/89cde

20b

28/3cd

879/8d

P3×B6

1/03b

23a

29b

950/8bc

P3×B7

1/12a

24/33a

29/28a

992/27a

LSD

0/024

2/188

0/257

32/44

و

P3

()g per plant

سهم برگ

بیوماس کل

بهترتیب عدم محلولپاشی ،محلولپاشی  0/5و  1میلیموالر پوترسین.

B7 ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B1

بهترتیب عدم مصرف کودهای زیستی ،کاربرد ریزوبیوم ،میکوریز،

ریزوبیوم با ازتوباکتر ،میکوریز با ازتوباکتر ،ریزوبیوم با میکوریز ،ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم.
میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری براساس آزمون  LSDهم ندارند.

افزایش گرهزایی روی ریشه شد .در این

بهنظر میرسد فتوسنتز در شرایط دیم بهدلیل

راستا Bianciotto

محدودیت در جذب آب و عناصر کاهش مییابد که اثر

 (2001) et al.اظهار داشتند که کاربرد توأم ریزوبیوم با

منفی بر تشکیل گره دارد ولی همزیستی قارچ

میکوریز به دالیل زیر موجب میشود گرهزایی در لگومها

میکوریزیایی از طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایی،

افزایش یابد :الف) ریزوبیومها میتوانند به هیفهای

موجب بهبود رشد ،کاهش اثر تنش خشکی و در نتیجه

میکوریز چسبیده و از آن بهعنوان راه نفوذ به ریشه استفاده
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کند ،ب) چون تشکیل گره توسط ریزوبیوم نیاز شدیدی به

تولید انرژی در گرهها و افزایش گرهزایی مهم است

فسفر دارد؛ فایده مهم میکوریز در این همزیستی با

( (2014) Das et al. .)Figueiredo et al., 2010نیز اظهار

ریزوبیوم ،فراهمکردن فسفر است .زیرا گرهها معموالً دو تا

داشتند افزودن کودهای زیستی به محیط ریشه لوبیا فعالیت

سه برابر ریشه به فسفر نیاز دارند از این رو گرهزایی به

باکتریها را بهطور چشمگیری باال برده و تعداد گره در

تلقیح با میکوریز واکنش مثبت نشان میدهد ،ج) عالوه بر

ریشه را افزایش میدهد.

فسفر ،جذب عناصری از قبیل کلسیم ،مولیبدن ،مس و روی
 .3 .3درصد پروتئین برگ و ساقه

نیز بهوسیله میکوریز ممکن است تسهیل یابد.
در این بررسی ،بخشی از بهبود گرهزایی بهواسطه

بیشترین و کمترین درصد پروتئین ساقه (بهترتیب 85/84

کاربرد کودهای زیستی را میتوان به شرایط خاکی مزرعه

و  89/37درصد) بهترتیب در کاربرد یک میلیموالر

آزمایشی نسبت داد که دو سال قبل از اجرای آزمایش،

پوترسین و عدم کاربرد آن بهدست آمد (جدول .)5

گیاهی کشت نشده بود و در سالهای گذشته نیز گندم و

به بیانی دیگر تحت شرایط دیم ،محتوای پروتئین برگ

جو کشت شده بود ،از اینرو بهنظر میرسد تعداد و تراکم

در حالت عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین از کاهش

باکتریهای ریزوبیومی و محرک رشدی در حدی نبوده

 51درصدی در مقایسه با کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و

باشد که بتواند در افزایش تعداد و وزن گره مؤثر واقع

ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین تحت چنین

شود ،طوریکه تعداد گرهها در تیمارهایی که از ریزوبیوم

شرایطی برخوردار بود )2012( Nematollahi et al. .گزارش

و باکتری محرک رشدی استفاده نشده بود در مقایسه با

کردند که در شرایط تنش رطوبتی ،درصد نیتروژن برگ

استفاده از کودهای زیستی از کاهش  850درصدی

آفتابگردان بهطور معنیداری کاهش یافت.

برخوردار بود (جدول  (2013( Schwartz et al. .)4نشان

 )2006( al.کاهش تجمع نیتروژن در گیاهان تحت تنش را

دادند که تلقیح دوگانه لوبیا با ریزوبیوم و باکتریهای

به کاهش متابولیسم نیتروژن در اثر کاهش فعالیت آنزیم

محرک رشد منجر به افزایش معنیدار تعداد گره ریشه در

نیترات ردوکتاز نسبت دادند که منجر به کاهش محتوای

مقایسه با گیاهانی شد که فقط با ریزوبیوم تلقیح شده

پروتئین برگ میشود .در این بررسی باکتری ریزوبیوم چه

بودند .گزارشهای زیادی نیز بر افزایش بازده همزیستی

بهصورت انفرادی و چه بهصورت ترکیب با ازتوباکتر و قارچ،

ریزوبیوم زمانی که بذر لوبیا با باکتریهای تثبیتکننده

از محتوای پروتئینی بیشتری در ساقه و برگ برخوردار بود.

Sotiropoulos et

غیرهمزیست مانند باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلوم

 (2010) Verma et al.گزارش کردند که تلقیح

Verma et al.,

بذرهای نخود با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بهدلیل افزایش

تلقیح شده بود در گرهزایی ریشه نخود (

 ،)2010باقال ( )Dashadi et al., 2011و لوبیا

میزان کل نیتروژن در بافتهای نخود منجر به افزایش

( Yadegari,

محتوای پروتئین برگ و ساقه گیاه شد .نتایج مشابهی نیز

 )2014گزارش شده است.

توسعه سیستم ریشه در گیاهان توسط فعالیت اکسینها

در بررسیهای  (2014) Maougal et al.که اظهار داشتند

تنظیم میشود و در گرههای ریشه لگوم ،ایندول استیک

تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشدی بهدلیل افزایش

اسید تولیدشده توسط بیشتر باکتریهای محرک رشد،

جذب آمونیم و نیترات موجب افزایش محتوای پروتئینی

آنزیم پمپ پرتون ) (H+ ATPaseرا فعال میکند که برای

در گیاه میشود گزارش شده است.

دوره   22شماره   4زمستان 1399

521

رئوف سید شریفی ،رضا سید شریفی ،حامد نریمانی

جدول  .2مقایسه میانگین تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر درصد پروتئین ساقه ،محتوای پرولین و حجم ریشه ماشک گل خوشهای
پروتئین ساقه

محتوای پرولین

سهم ساقه

حجم ریشه

()%

( )µg. .g-1FW

() %

))cm3 per plant

B1

21/9g

2/51g

30/8e

2/72g

B2

22/21f

7/02f

30/8e

7/77f

B3

23/72e

7/24e

31/78d

9/42e

B4

24/39d

7/95d

32/03d

10/51d

B5

25/44c

8/21c

32/38c

11/45c

B6

22/21b

9/25b

32/78b

12/91b

B7

22/93a

9/78a

33/33a

13/88a

LSD

0/349

0/229

0/342

0/487

پروتئین ساقه

محتوای پرولین

سهم ساقه

حجم ریشه

()%

(µg. .g-1FW

() %

))cm3 per plant

P1

23/97c

7/28c

-

9/59c

P2

24/28b

7/99b

-

10/59b

P3

25/14a

8/22a

-

11a

LSD

0/228

0/15

-

0/319

سطوح کودهای زیستی

سطوح محلولپاشی پوترسین

P2 ،P1

و

P3

بهترتیب عدم محلولپاشی ،محلولپاشی  0/5و  1میلیموالر پوترسین.

B7 ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B1

بهترتیب عدم مصرف کودهای زیستی ،کاربرد ریزوبیوم ،میکوریز،

ریزوبیوم با ازتوباکتر ،میکوریز با ازتوباکتر ،ریزوبیوم با میکوریز ،ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم.
میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری براساس آزمون  LSDهم ندارند.

 .4 .3وزن و حجم ریشه

 (2016) Amraee Tabar et al.اظهار داشتند
محلول پاشی پوترسین با نابودی رادیکالهای فعال

بیشترین وزن خشک ریشه ( 8/88گرم در بوته) در

اکسیژن از تخریب پروتئینها بهوسیله رادیکالهای آزاد

ترکیب تیماری کاربرد توأم کودهای زیستی (ازتوباکتر با

اکسیژن جلوگیری کرده و موجب افزایش سنتز

میکوریز و ریزوبیوم) و محلولپاشی یک میلیموالر

پروتئینها در گیاه میشود .بهنظر میرسد بخشی از

پوترسین و کمترین آن ( 0/41گرم در بوته) در عدم

افزایش محتوای پروتئین برگ و ساقه گیاه در کاربرد

کاربرد کودهای زیستی و پوترسین بهدست آمد (جدول

پوترسین ناشی ا ز ساختار شیمیایی این ماده باشد .در این

 .)5در بین سطوح کودهای زیستی ،بیشترین حجم ریشه

رابطه  )2005( Pritsa & Demetiosاظهارداشتند که

( 89/11سانتیمترمکعب در بوته) به کاربرد توأم ازتوباکتر

پوترسین در ساختار خود دارای نیتروژن بوده که با

با میکوریز و ریزوبیوم و کمترین آن ( 5/75سانتیمتر

محلولپاشی این ماده ،نیتروژن موجود در ساختمان آن در

مکعب در بوته) در حالت عدم کاربرد کودهای زیستی

اختیار گیاه قرار گرفته و رشد گیاه را بهبود میبخشد و

بهدست آمد (جدول  .)5همچنین محلولپاشی یک

بیشترین نقش پوترسین در ذخیره نیتروژن در گیاه را در

میلیموالر پوترسین بیشترین حجم ریشه (88

طول مرحله گلدهی گزارش کردند.

سانتیمترمکعب در بوته) و عدم محلولپاشی ،کمترین
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مقدار آن ( 3/53سانتیمتر مکعب در بوته) بهدست آمد

نانومول بر گرم وزن تر برگ و  7/7میکروزیمنس بر

(جدول  )2016( Hosseinzadeh et al. .)5اظهار داشتند

سانتیمترمترمربع) در کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و

که در تنش رطوبتی خفیف با بستهشدن روزنهها و کاهش

ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین بهدست

ورود  CO2به کلروپالست سلولهای مزوفیل برگی،

آمد (جدول  .)4به بیانی دیگر در همان ترکیب تیماری که

فتوسنتز کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش

میزان هدایت الکتریکی افزایش یافته بود میزان مالوندی-

تخصیص مواد فتوسنتزی به ریشهها شده که این رخداد،

آلدئید نیز بیشتر بود (جدول  .)4محتوای افزایش یافته

کاهش ویژگیهای مورفولوژیک ریشه را بهدنبال دارد .از

مالوندیآلدئید ممکن است بهعلت تخریب غشا در نتیجه

طرفی با کاهش محتوای رطوبت خاک ،پسابیدگی

تنش اکسیداتیو القاشده بهوسیله انواع اکسیژن فعال در

پروتوپالسم توأم با کاهش آماس سلول اتفاق میافتد،

شرایط محدودیت آبی باشد (،)Amirinejad et al., 2016

اندازه سلول و سرعت تقسیم سلولی روند کاهشی

که منجر به صدمات و نابودی سلولها شده و بهدنبال آن

شدیدی پیدا میکند که منجر به کاهش میزان رشد و سطح

افزایش هدایت الکتریکی برگ و محتوای مالوندیآلدئید

فتوسنتزکننده گیاه میشود .ولی کاربرد کودهای زیستی با

(.)Shobeiri et al., 2015

را بههمراه دارد

تولید مواد تنظیمکننده رشد و تأثیر آن بر رشد ریشه از

 )2010( Sandhya et al.اظهار داشتند که مایهزنی با

طریق افزایش وزن و انشعابات ریشه ،موجب افزایش

باکتریهای محرک رشد در شرایط کمآبی در ذرت

حجم ریشه میشود ( .)Banerjee et al., 2006همچنین

موجب کاهش نشت الکترولیتها میشود.

بهنظر میرسد محلولپاشی پوترسین با افزایش

 ) 2016( Arough et al.کاهش هدایت الکتریکی برگ

هورمونهای گیاهی از قبیل اکسین ،جیبرلین و کاهش

تریتیکاله در اثر کاربرد توأم میکوریز و سودوموناس

آبسیزیک اسید موجب افزایش فعالیت تقسیم سلولی و

تحت شرایط محدودیت آبی را ،به نقش باکتریهای

بهبود رشد شده ( )Hussein et al., 2006و در نتیجه وزن

محرک رشد در افزایش فعالیت آنزیمها و حذف

و حجم ریشه افزایش یابد (2000) Manske et al. .در

گونه های فعال اکسیژن نسبت دادند.

بررسی علت افزایش وزن ریشه گندم در مایهزنی بذر با

) (2017اظهار داشتند که میکوریز میتواند با افزایش

ازتوباکتر اظهار داشتند که ایندول استیک اسید در کنار

محتوای پرولین موجب کاهش پراکسیداسیون لیپید غشا

سایتوکینین که توسط ازتوباکتر تولید میشود از طریق رشد

شود .نتایج این آزمایش نیز نشان میدهد در همان

ریشههای جانبی ،موجب افزایش وزن ریشه میشود.

ترکیبات تیماری که محتوای پرولین حداکثر بود مقادیر

Kheirizadeh

Ashraf et al.

هدایت الکتریکی و مالوندیآلدئید حداقل بود.
 .5 .3محتوای مالوندیآلدئید و هدایت الکتریکی برگ

نتایج

مقایسه

میانگین

داد

بیشترین

Perez-

 (2002) Vicente et al.اظهار داشتند که پلیآمینها
به دلیل

محتوای

برخورداری

از

خواص

آنتیاکسیدانی،

مالوندیآلدئید و هدایت الکتریکی برگ (بهترتیب 0/848

مستحکمنمودن غشا در ارتباط با یک سری بارهای مثبت

نانومول بر گرم وزن تر برگ و  85/49میکروزیمنس بر

گروه های آمینی در ساختار مولکول ،موجب استحکام

سانتیمترمترمربع) در حالت عدم کاربرد کودهای زیستی و

دیواره سلولی شده و غشاهای سلولی را در برابر

پوترسین و کمترین مقادیر این صفات (بهترتیب 0/059

اکسیدشدن محافظت میکنند.
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 .6 .3محتوای قندهای محلول برگ و ساقه

هیدرولیز میشوند و کمبود آب بهشدت فعالیت اینورتاز را

نتایج مقایسه میانگینها داد بیشترین محتوای قندهای

کاهش میدهد ،این عمل میتواند تجمع کربوهیدرات

محلول برگ و ساقه (بهترتیب  880/48و  855/91میلیگرم

محلول ریشه ،درطول تنش آب را توجیه نماید که در

بر گرم وزن تر برگ) در کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و

نهایت میزان صادرات قندهای محلول بوسیله میکوریز به

ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین و کمترین

ریشه افزایش پیدا میکنند (.)Wang et al, 1989

آن (بهترتیب  19/51و  803/55میلیگرم بر گرم وزن تر
برگ) در عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین بهدست

 .7 .3محتوای پرولین برگ

آمد (جدول  (2013( Kapoor et al. .)4دلیل اصلی افزایش

بیشترین و کمترین محتوای پرولین (بهترتیب  1/55و

قندهای محلول گیاهان میزبان در کاربرد قارچهای میکوریز

 7/51میکروگرم بر گرم وزن تر برگ) بهترتیب در کاربرد

را به هیدرولیز نشاسته توسط قارچها نسبت دادند .برخی

یک میلیموالر پوترسین و عدم محلولپاشی پوترسین بود

پژوهشگران تأثیر این قارچها در افزایش محتوای قندهای

(جدول  .)5همچنین بیشترین محتوای پرولین (3/71

محلول را ،به افزایش مقدار هورمونهای سیتوکنین و

میکروگرم بر گرم وزن تر برگ) در کاربرد توأم ازتوباکتر با

جیبرلین در گیاهان میکوریزی نسبت دادند .افزایش در میزان

میکوریز و ریزوبیوم و کمترین آن ( 5/58میکروگرم بر گرم

این هورمونها بهویژه سیتوکنین میتواند با انتقال یونهای

وزن تر برگ) در عدم کاربرد کودهای زیستی بهدست آمد

مؤثر در بازشدن روزنهها و بهبود محتوای کلروفیل ،موجب

(جدول  .)5در شرایط محدودیت آبی بهعلت تخریب

باال رفتن سرعت فتوسنتز و در نهایت افزایش محتوای

پروتئینها ،انباشت برخی آمینواسیدهای آزاد جهت تنظیم

کربوهیدراتها در گیاهان شود (.)Nemat-Alla et al., 2008

اسمزی سلول میتواند دلیلی بر افزایش تولید پرولین باشد.

پلیآمینها در سنتز قندها در گیاه مانند تنظیمکننده

پرولین عالوه بر نقش اسمولیتی که در تعادل اسمزی دارد،

رشد عمل کرده و در برخی فرایندهای بیولوژیک مرتبط

در پایداری ساختارهای زیر سلولی (غشاها و پروتئینها)،

دارند ( Mahgoub et al.,

خنثیسازی رادیکالهای آزاد و تنظیم پتانسیل ردوکس در

 .)2011از طرفی محلولپاشی با پوترسین در شرایط تنش،

شرایط تنش نقش دارد .همچنین ،میتواند بهعنوان محلول

با افزایش فعالیت آنزیم  ATPaseغشای یاختهای ،سهولت

سازگار پروتئینی ،کاهشدهنده  pHسیتوپالسمی و

ورود و افزایش بارگیری ساکارز در آوند آبکشی موجب

حفظکننده نسبت  NADP+/NADPHمناسب در متابولیسم،

میشود میزان قند ساختهشده در برگ را در جهت

عمل کند (.)Ashraf & Foolad, 2007

با بیوستز کربوهیدراتها دخالت

رویارویی با تنش ،افزایش دهد (.)Marschner, 1995

بخشی از افزایش محتوای پرولین در کاربرد کودهای

برخی پژوهشگران ()Schellenbaum et al., 1998

زیستی و پوترسین را میتوان به اثر این تیمارها در

پیشنهاد کردهاند که وقتی فتوسنتز محدود شود قارچها

افزایش قندهای محلول برگ و ساقه نسبت داد.

رقیب قوی برای اختصاصیافتن کربن به ریشه هستند.

ازآنجاییکه یکی از مسیرهای تولید پرولین گلوتامات

قارچها برای انتقال آمونیوم به ریشه و باکتروئید گرهک

میباشد .از اینرو ،با افزایش تولید قندهای محلول ،میزان

ریشه برای تثبیت نیتروژن ،نیاز به اسکلت کربنی دارند و

تولید گلوتامات افزایش مییابد و سنتز پرولین نیز تشدید

ازآنجاییکه در گرهکها ساکارز اول بهوسیله اینورتاز

میشود .همچنین افزایش پرولین در شرایط تنش میتواند
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بهدلیل نقش حمایتکننده پلیآمینها از پروتئینها و

افزایش جذب آهن و روی ( ،)Wang et al., 2008افزایش

آنزیمهای دخیل در سنتز پرولین ،حفظ فتوسنتز و تعدیل

جذب آب و عناصر غذایی دخیل در سنتز کلروفیل نظیر

(.)Kianmehr & Mehdizadeh, 2014

نیتروژن و منیزیوم ( ،)Giri et al., 2004بهبود جذب فسفر

عناصر غذایی باشد

( )Demir, 2004و کاربرد باکتری محرک رشد نظیر ازتوباکتر
 .8 .3سهم برگ ،سهم ساقه ،نسبت برگ به ساقه و

با جلوگیری از تولید آنزیمهای الزم برای سنتز اتیلن

بیوماس کل

( )Bregoli et al., 2002و ریزوبیوم از طریق تثبیت نیتروژن،

نتایج مقایسه میانگین داد بیشترین سهم برگ (53/81

منجر به افزایش فتوسنتز و بیوماس گیاهی میشوند.

Neeraj

درصد) در کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و

 (2011) singhنیز اظهار داشتند که کاربرد توأم لوبیا با

محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین و کمترین این مقدار

میکوریز و باکتری و همچنین تیمار هر میکروارگانیسم به

( 55/85درصد) در حالت عدم کاربرد کودهای زیستی و

تنهایی ،موجب افزایش مقدار بیوماس کل گیاه شد.

پوترسین بهدست آمد (جدول  .)5بیشترین و کمترین سهم
ساقه (بهترتیب  90/1و  99/99درصد) بهترتیب در کاربرد

 .4نتیجهگیری

کودهای زیستی و عدم کاربرد کودهای زیستی بهدست آمد

در این بررسی کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و ریزوبیوم و

(جدول  .)5همچنین بیشترین بیوماس کل ( 335/87گرم در

محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین بهدلیل افزایش وزن و

مترمربع) در ترکیب تیماری کاربرد توأم ازتوباکتر با میکوریز و

حجم و تعداد گرههای ریشه ،افزایش اسمولیتهای سازگار

ریزوبیوم و محلولپاشی یک میلیموالر پوترسین و کمترین

(محتوای پرولین و قندهای محلول برگ و ساقه) و کاهش

آن ( 594/1گرم در مترمربع) در عدم کاربرد کودهای زیستی

هدایت الکتریکی و محتوای مالوندیآلدئید ،منجر به افزایش

و پوترسین بهدست آمد (جدول .)5

بیوماس کل گیاه شد ،به نحویکه با کاربرد توأم کودهای

بخشی از بهبود بیوماس کل در کاربرد کودهای زیستی

زیستی و پوترسین تحت شرایط دیم ،بیوماس کل در واحد

و پوترسین را میتوان به نقش این فاکتورها در افزایش

سطح در مقایسه با عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین

تعداد گره ،وزن ریشه و محتوای کلروفیل نسبت داد

تحت همین شرایط از افزایش  55/3درصدی برخوردار بود.

(جدولهای  4و.)5
بهنظر میرسد پلیآمینها از جمله پوترسین بهعلت

 .5تشکر و قدردانی

دارابودن پیشماده مشترک با اتیلن ،از طریق رقابت با مسیر

این پژوهش براساس طرح پژوهشی مصوب دانشگاه

بیوسنتز اتیلن ،با جلوگیری از سنتز اتیلن مانع تخریب

محقق اردبیلی اجرا شد که بدینوسیله از همکاران ارجمند

Seyed Sharifi & Namvar,

در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،معاونت و مدیریت

 )2016و در نتیجه با افزایش رنگیزههای فتوسنتزی موجب

محترم پژوهشی و دیگر همکاران ارجمند در دانشگاه

بهبود فتوسنتز و افزایش بیوماس گیاه تیمارشده با پوترسین

محقق اردبیلی تشکر و قدردانی میگردد.

کلروفیل توسط اتیلن شده (

میشوند .از طرفی کاربرد کودهای زیستی مانند میکوریز نیز
از طریق افزایش نفوذ ریشههای موئین گیاه در حفرات بسیار

 .6تعارض منافع

ریز و نقاط غیرقابل دسترس خاک (،)Kapoor et al., 2013

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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