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اثرات هیومیک اسید و میکوریزا بر ویژگیهای ریختی و غلظت عناصر غذایی
لوبیا قرمز ()Vigna radiate L.
مجتبی یوسفیراد ،*1ابوالفضل معصومی

زواریان2

1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،ساوه ،ایران
 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،ساوه ،ایران
تاریخ پذیرش99/12/2:

تاریخ دریافت99/9/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر برهمکنش میکوریزا و هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک ،درصد پروتئین دانه
و جذب عناصر غذایی لوبیا قرمز ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سهه
تکرار اجرا شد .فاکتورهای تحقیق شامل قارچ میکوریزا در سه سطح عدم مصهر

ششهاهد  ،اسهتهاده از سهویه

 Glomus intraradiceو استهاده از سویه  Glomus mosseaو همچنین محلولپاشی هیومیک اسید در سه سهطح
صهر ششاهد  11 ،و  03میلیگرم در لیتر بود .آزمایش بهصورت گلدانی اما در شهرای طبیيهی و کنتهرل نشهده
اجرا شد .صهات اندازهگیری شده ارتهاع بوته ،طول ریشه ،وزن خشک بوته ،تيداد غال

در بوته ،تيداد دانه در

غال  ،وزن صد دانه ،درصد پروتئین دانه و درصد نیتروژن و فسهر برگ بود .کاربرد میکوریزا و هیومیک اسهید
موجب افزایش صهات اندازهگیری شده به جز تيداد دانه در غال
بین دو سویه اعمال شده اختال

و وزن صد دانه شد .در صهات مورد بررسی

مينیدار مشاهده نگردید و بین سطوح  11و  03میلیگهرم در لیتهر هیومیهک

اسید نیز تهاوت مينیدار دیده نشد .به طور کلی محلولپاشی  11میلیگهرم در لیتهر هیومیهک اسهید در ح هور
 Glomus mosseaتأثیر بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت.
واژههاي کلیدي :خصوصیات مورفولوژیک ،درصد پروتئین ،غلظت عناصر غذایی ،میکوریزا ،هیومیک اسید.
مقدمه1

ش Phaseolus vulgaris L.به علت دارا بودن پهروتئین

حبوبهههات دارای ارزذ غهههذایی زیهههاد ،قابلیهههت

و کربوهیدرات باش ،فیبر فراوان و برخهی ویتهامینهها،

نگهههداری بههه مههدت طههوشنی و سرشههار از پههروتئین

مواد ميهدنی ،آنتهیاکسهیدانهها و پلهیفنهلهها اسهت

مهیباشهند ش . Pormousavi et al., 2007حبوبهات از

ش. Kumar et al., 2013; Wani et al., 2013
مصر

مهمترین منابع پروتئینی در رژیم غذایی انسهانهها بهه

غیراصولی و بلندمدت کودههای شهیمیایی

شمار میآید .میهزان پهروتئین حبوبهات در حهدود دو

سبب تخریب تدریجی کیهیهت خهاک ،کهاهش ارزذ

برابر غالت بوده که میتواند بهعنوان مکمهل پهروتئین

کیهی محصول ،بر هم زدن تيادل طبیيی اکوسیسهتم و

غالت در رژیم غذایی جای گیهرد .در بهین حبوبهات،

گسترذ آلودگیهای محیطی شده است .در اکثر نقاط

لوبیا از نظر سطح زیر کشهت و تولیهد مقهام اول را در

دنیا از جمله کشور ایران مصهر

بهیش از حهد مهواد

جهان دارا اسهت ش . Dorri, 2008ارزذ غهذایی لوبیها

شیمیایی برای دستیابی به عملکرد بهاش در محصهوشت
زراعی باعث افزایش هزینههای تولید همراه با تخریب

*نویسنده مسئولm.yousefirad@iau-saveh.ac.ir :
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ش Ardakani,

داشتند تلقیح لوبیا قرمز با میکوریزا سبب افزایش وزن

منابع خاکی ،آبهی و زیسهتی شهده اسهت

 . 2009یکی از راهکارههای تولیهد بهینهه محصهول و

خشک اندام ههوایی ،سرعت رشد محصهول ،سهرعت
رشد نسبی و شاخ

حهظ سالمت محی زیست ،فراهم سازی شرای شزم

سطح بهرگ شد.

و ضههرورت اسههتهاده بیشههتر از میکروارگانیسههمهههای

با توجه به تأثیرات زیانبهار کودههای شهیمیایی بهر

ش Alimadadi et

سالمت انسان و محی زیست ،امروزه استهاده از انواع

خاکزی و کودهای زیسهتی مهیباشهد

 . al., 2010از جمله مهمترین کودهای زیستی میتوان

مواد آلی برای بهبهود کمهی و کیههی گیاههان مختله

به قارچهای میکوریزا اشاره کرد ،قارچههای میکهوریزا

بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است .مواد آلی

در بسیاری از موارد عالوه بر افزایش عملکهرد ،نقهش

با بهبود ویژگیههای فیزیکهی ،شهیمیایی و بیولهوژیکی

مهمی در حهظ تيادل اکولوژیک خهاک ایهها مهیکننهد

خاک ،منجر بهه افهزایش حاصهلخیزی خهاک مهیشهود

ش . Abbott and Murphy, 2007قارچهای میکوریزا از

ش . Natesan et al., 2007مههواد هیههومیکی شههامل

عوامل ضروری در سیستم پایدار خاک گیهاه محسهوب

مخلوطی از ترکیبات آلی مختل

هستند کهه از منهابع

میشوند ش Schreiner et al., 2003که با ریشهه بهیش

مختلهی مانند خاک ،هومهوس ،پیهت ،لیگنیهت اکسهید

ش Smith and

شده ،زغالسنگ و غیهره اسهتخرا مهیشهوند کهه در

 . Read, 2008همچنین این قارچ سبب بهبهود جهذب

اندازه مولکولی و سهاختار شهیمیایی متههاوت هسهتند

Smith

ش. Puglisi et al., 2009; Rezazadeh et al., 2012

 . and Read, 2008قارچهههای میکههوریزا بههدلیل دارا

هیومیک اسید بها تولیهد بیشهتر اسهیدهای نوکلئیهک و

بودن شهبکه هیهی گسهترده در خهاک سهبب افهزایش

اسیدهای آمینه ،تکثیر سلولی را در کل گیاه و به ویهژه

سطح تماس ریشه با خهاک شهده و بنهابراین افهزایش

در ریشهها افهزایش مهیدههد ش. Dursun et al., 2002

جذب آب و عناصر غهذایی مخصوصهاً فسهههر ،روی،

هیومیک اسید با بهبود تولید قند ،پروتئین و ویتهامین در

مهس و نیتروژن را سبب میشوند کهه در مجمهوع بهه

فتوسهنتز

از  79درصهد گیاههان همزیسهتی دارنهد

نیتروژن ،پتاسیم ،فسهر ،مس و روی میشهود ش

بهبود استقرار گیاه منجر میگهردد ش

گیاه و نیز تأثیر مثبتی که بر جنبههای مختله

Zeto and Clark,

دارد در افزایش عملکرد و کیهیت محصول نقهش دارد

 . 2000بنابراین کاربرد کود بیولوژیک با بهبود جهذب

ش . Sharif et al., 2002تحقیقات نشان داده است رشد

فسهر و افهزایش سهطح و دوام بهرگ ،سهبب افهزایش

قسمت ههوایی و ریشهه گیهاه توسه هیومیهک اسهید

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،وزن صد دانه ،تيداد

تحریک میشود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسهتهتهر

و تيههداد دانههه ،وزن خشههک بوتههه در نخههود

است .هیومیک اسهید حجهم ریشهه را افهزایش داده و

شدش . Mohammadi et al., 2014در یک پژوهش بهر

باعث اثر بخشهی سیسهتم ریشهه مهیشهود .همچنهین

گردیهد کهه تلقهیح میکهوریزایی

هیومیک اسید جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،منیهزیم

غههال

روی نخود مشهخ

موجب افزایش عملکرد دانه ،ارتههاع بوتهه و پهروتئین

و فسهر را توس گیاه افهزایش مهیدههد ش

دانههه شههد ش . Pezeshkpour et al., 2015در سههویا

 . and Khazaei, 2009محققین با بررسی اثهر سهطوح

مشاهده شده است که تلقیح میکوریزایی سبب افزایش

مختل

هیومیک اسید بهر روی گنهدم بهه ایهن نتیجهه

عملکرد و اجزای عملکرد و جذب فسههر و نیتهروژن

رسیدند کهه کهاربرد هیومیهک اسهید موجهب افهزایش

گردیهههد ش . Rezvani et al., 2009همچنهههههین

ارتهاع بوتهه ،وزن خشهک بوتهه و میهزان جهذب ازت

 Rajabzadeh Motlaghش 2311در تحقیقهههی بیهههان

شهدش . Tahir et al., 2011در پژوهشهی اثهر هیومیهک
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اسید بر روی چند گراس مورد مطاليه قهرار گرفهت و

مؤسسههه تحقیقههاتی حبوبههات خمههین تهیههه شههده بههود

شد کابرد هیومیک اسید موجب افزایش شاخ

استهاده شد .برای انجام آزمهایش ابتهدا گلهدانهها را از

Verlinden et al.,

خاک با ترکیبی شامل ماسه ،کود دامی و خاک باغچه بهه

 . 2010نتایج پهژوهشههای متيهدد نشهان داده اسهت

نسبت  2-1-1پر شد .همچنین در هر گلهدان  0عهدد

استهاده از هیومیک اسید باعهث رشهد انهدام ههوایی و

بذر کاشته شد ،بهمنظور ضدعهونی بذور و جلهوگیری

افزایش تولید محصوشت میشود که دلیهل آن افهزایش

از آلودگیهای احتمالی قارچی بذور لوبیا بههمهدت دو

جذب عناصهری نظیهر ازت ،کلسهیم ،فسههر ،پتاسهیم،

دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم یهک درصهد قهرار

Harper et al.,

گرفتند ،سپس بهترتیهب بها آب ميمهولی و آب مقطهر

 . 2000گزارذ شده است که محلولپاشهی هیومیهک

شستشو داده شدند .جههت اعمهال سهویهههای قهارچ

اسید باعث افزایش عملکرد دانه ،وزن دانه ،تيداد دانهه

میکوریزا به ازای ههر کیلهوگرم خهاک 23 ،گهرم قهارچ

سهطح بهرگ لوبیها شهد

میکوریزا به گلدانها اضافه شد و در نهایهت بهه منظهور

مشخ

و برگ گیاههان مرتيهی مهیشهود ش

منگنز ،آههن ،روی و مهس مهیباشهد ش

و غال

در بوتهه و شهاخ

تلقیح بذور و خاک با قارچ میکوریزا ،به  23سانتیمتری

ش. Jahan et al., 2013
کودهههای

انتهایی گلدانها قارچی اضافه نگردید تا عمل تلقیح بهه

بهها توجههه بههه اولویههت کههاهش مصههر

شیمیایی در تولید محصوشت کشاورزی و نقهشههای

خوبی صورت گیرد .در دورهههای  13روزه بوتههههای

میکوریزا و اسید هیومیک در این ،در تحقیق حاضر به

لوبیا با مقادیر مشخ

شده هیومیک اسید محلولپاشی

بررسی امکان همزیسهتی دو سهویه میکهوریزا و تهاثیر

شدند .محلول پاشی در مجموع  1مرحلهه انجهام شهد.

هیومیک اسید در کاشت و تولید لوبیها بهرای نیهل بهه

برداشت در زمان رسیدگی فیزیولوژیک دانه هها انجهام

اهههدا

کشههاورزی پایههدار و بررسههی امکههان تولیههد

محصول بدون مصر

شد .صهات زیر مورد مطاليه قرار گرفت.

کودهای شیمیایی پرداخته شد.

صفات مرفولوژیک :برای اندازهگیری طول ریشه پس
از خار نمونهها از گلدانها و شستشوی آنها ،از
خ کش استهاده شد .برای محاسبه وزن خشک بوته،

مواد و روشها
این پژوهش گلدانی در سال  1071در ف های بهاز

نمونههای مورد نظر در آون بهمدت  14ساعت در

و طبیيی واقع در مهرشهر کر به صهورت فاکتوریهل

دمای  93درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس وزن

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بها سهه تکهرار

آنها با ترازوی  ANDمدل  GT-300ساخت کشور

انجام گرفت .در این مطاليه تهأثیر قهارچ میکهوریزا در

آلمان با د قت  3/331گرم تيیین شد.

ششهاهد  ،اسهتهاده از سهویه

درصد فسفر و نیتروژن برگ :نمونهههای مهورد نظهر

Glomus

پس از خشک کهردن در آون ش 93درجهه سهانتیگهراد

در خاک گلهدان بههعنهوان

بهمدت  14ساعت  ،به وسیله آسیاب برقی پودر شهده

فاکتور اول و همچنهین محلهولپاشهی هیومیهک اسهید

و در نهایت بهه روذ ه هم توسه اسیدسهولهوریک،

به عنوان فاکتور دوم در سه سطح صهر ششهاهد  11 ،و

اسی سالیسیک ،آب اکسهیژنه و سهلنیوم ،عصهاره آنهها

 03میلیگرم در لیتر بهصورت محلولپاشی بوتههها در

تهیه شد .پس از تهیه عصاه برگ ،میزان درصد نیتروژن

دورههای  13روزه مورد بررسهی قهرار گرفهت .بهرای

برگ با استهاده از روذ تیتراسیون بيهد از تقطیهر و بهه

انجام این آزمایش ،از بذور لوبیا رقم درخشان کهه از

کمک دستگاه کجل تهک اتهو آنهالیز و مقهدار فسههر بها

سه سهطح عهدم مصهر

 Glomus intraradiceو اسههتهاده از سههویه
 mosseaبهصورت مصر

29

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،84زمستان  / 6931صفحات31-601 :

شرنهگ زرد مولیبهدات-

ح ههور سههویه  Glomus mosseaبههه میههزان 11/41

وانادات و بهه کمهک دسهتگاه اسهپکتروفتومتر انهدازه

سههانتیمتههر و بیشههترین طههول ریشههه بههه میههزان 20/1

گیری شدند ش. Emami, 2002

سههانتیمتههر در محلههول پاشههی  11میلههیگههرم در لیتههر

استهاده از روذ رنهگ سهنجی

Glomus mossea

درصد پروتئین :برای اندازه گیری پروتئین دانه ،پهس

هومیههک اسههید در ح ههور سههویه

از تهیههه میههزان نیتههروزن هماننههد بخههش قبههل ،میههزان

حاصل شد که با تیمار  03میلیگهرم در لیتهر هومیهک

پروتئین دانهها از حاصلضرب میزان نیتهروژن کهل در

اسید در ح ور سهویه  Glomus intraradiceدر یهک

عدد  6/21بدست آمد.

گروه آماری قرار داشت شجدول . 0
SAS

وزن خشک بوته و تعداد غالف در بوته :بهر اسهاس

و مقایسه میانگین دادههها بها اسهتهاده از آزمهون چنهد

نتایج بهدست آمده ،اثر میکوریزا در سطح احتمال یک

دامنهای دانکن در سطح  1درصد انجام شد.

درصد و هیومیک اسید در سطح احتمهال پهنج درصهد

تجزیه واریانس دادهها با استهاده از نهرمافهزار

تأثیر مينیداری بر وزن خشک بوته و تيداد غال

در

نتایج

بوته داشت ،ولی اثر متقابل میکوریزا با هیومیک اسهید

ارتفاع بوته و طول ریشه :نتایج تجزیه واریانس نشان

بر صهات ذکر شده مينیدار نشهد شجهدول  . 1نتهایج

داد که اثر میکوریزا و هیومیک اسید در سطح احتمهال

بیانگر آن بود که میکهوریزا و هیومیهک اسهید موجهب

یک درصد و اثر متقابهلشهان در سهطح احتمهال پهنج

افههزایش وزن خشههک بوتههه و تيههداد غههال

در بوتههه

درصد بهر ارتههاع بوتهه و طهول ریشهه مينهیدار بهود

شدند ،همینطور بین سهویهههای اعمهال شهده تههاوت

شجدول  . 1نتایج اثر تؤام میکوریزا بها هیومیهک اسهید

مينهیدار مشهاهده نشهد ،بیشهترین وزن خشهک بوتهه

میکوریزا ،محلولپاشی و

مربوط به تیمار  03میلیگرم در لیتر هومیک اسید بهود

عدم محلول پاشی هیومیک اسید تهأثیر مينهیداری بهر

که حاکی از افزایش  16/49درصدی وزن خشک بهود

Glomus

در بوتههه نیههز در

نشان داد که در عدم مصر

ارتهاع بوته و طول ریشه نداشت ،در سهویه

و همچنههین بیشههترین تيههداد غههال

سطوح  11و  03میلیگرم در لیتر هومیک اسهید دیهده

 intraradiceدر ارتهههاع بوتههه بههین سههطوح  11و 03
میلیگرم در لیتر هیومیهک اسهید اخهتال

شد شجدول . 2

مينهیداری

هیومیک اسید دیده نشد امها در

تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه :بهر اسهاس

صهت طول ریشه ،اسید هیومیک  03میلیگهرم نسهبت

نتایج تجزیه واریانس اثر میکوریزا و هیومیک اسید بهر

به دو سطح دیگر اسهد هیومیهک طهول ریشهه بهتهری

تيداد دانه در غال

و وزن صد دانهه مينهیدار نشهد،

داشههت .در سههویه  ، Glomus mosseaکههاربرد 03

ولی اثر متقابل میکوریزا بها هیومیهک اسهید در سهطح

میلیگرم در لیتر هیومیک اسهید نسهبت بهه دو سهطح

احتمال پنج درصد مينیدار بر وزن صد دانه گردید اما

دیگر اسید هیومیک شرای یهتری را نشان داد در ایهن

در تيداد دانه در غال

مينیدار نشدشجدول  . 1نتایج

سویه در صهت طول ریشه ،دو سهطح اسهید هیومیهک

وزن صد دانه تحت تأثیر محلولپاشی هیومیهک اسهید

اسهید ،طهول

در ح هههور میکهههوریزا نشهههان داد در عهههدم تلقهههیح

ریشه بیشتری داشتند و نسبت به در یک سطح آمهاری

میکههوریزایی ،محلههولپاشههی  11میلههیگههرم بیشههترین

قههرار داشههتند .بهههطههورکلی بیشههترین ارتهههاع بوتههه در

ومحلولپاشی  03میلیگرم اسید هیومیک کمترین وزن

محلولپاشی  03میلیگهرم در لیتهر هومیهک اسهید در

صد دانه را سبب شد .از سویهههای مهورد اسهتهاده در

نسبت به عدم مصر

مصرفی نسبت به سهرای عهدم مصهر
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و عدم مصهر

تحقیق ،مصر

محلولپاشی  11میلیگهرم در لیتهر هیومیهک اسهید در

اسهید هیومیهک تهاثیر

مينیداری بر وزن صد دانه نداشت .اما بههطهور کلهی،

میکوریزا بود شجدول . 0

عدم مصر

بیشترین وزن صد دانه به میزان  00/96گرم مربوط بهه
جدول  :1نتایج تجزیه واریانس تأثیر قارچ میکوریزا و هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک ،درصد پروتئین دانه و جهذب
عناصر غذایی لوبیاقرمز
منابع تغییرات

غال

دانه در

بوته

در بوته

غال

*143/61

**19/37

**7/32

137/02

**

**

ns

3/76

**

*

12/11

ns

3/12

ns

ns

درجه

ارتهاع

طول

آزادی

بوته

ریشه

2

*62/01

**12/69

2

**

بلوک
میکوریزا

تيداد

تيداد

)(M

هیومیکاسید)(H

2

**

76/31

**

137/96

44/77

وزن
خشک

293/49

104/17

M*H

1

*11/0

*17/12

خطا

16

11/34

6/10

04/37

4/02

11/11

12/16

CV%

*

ns

9/1

10/42

وزن صد

درصد

دانه

پروتئین

11/0ns

*9/27

نیتروژن

فسهر

برگ

برگ

3/9ns

*3/32

10/20

**

1/42

1/11

*

**

2/61

2/24

*23/34

ns

ns

11/32

ns

**

درصد

درصد

7/76

**

3/17

**

3/30

3/19

*1/19

*3/31

2/39

3/62

6/37

1/61

3/01

3/331

16/97

16/12

4/21

6/07

11/71

11/91

1/11

* و** بهترتیب مينیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و  nsعدم تاثیر مينیدار

جدول  :2مقابسه میانگین اثرات دو سویه و سطوح دو هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک ،درصد پروتئین دانه و جهذب
عناصر غذایی لوبیاقرمز
تیمار

ارتهاع

طول

بوته

ریشه

شcm

هیومیک اسید
شmg.lit-1

بوته شg

بوته

Glomus
)intraradice(M1
Glomus mossea
)(M2
 3شH0

11/4ab

19/10b

10/17a

14/12a

23/11a

12/16a

7/10a

11/20b

10/61b

11/77b

9/29b

1/6a

 11شH1

16/37a

19/11a

14/40ab

4/71a

1/31a

27/40a

 03شH2

14/31a

17/49a

10/91a

7/16a

1/9a

27/14a
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10/22

b

غال

نیتروژن

فسهر

برگ

برگ

0/97

c

7/30a

1/11a

03/01a

23/91a

1/4b

3/12b

1/66a

24/67a

23/47a

1/04a

3/14a

03/40a

17/31b

1/31b

3/09b

23/29ab

1/71a

3/19a

21/1a

1/32a

3/16a

9/14

a

a

b

12/31b

10/17

b

غال

در

دانه در

دانه شg

پروتئین

c

عدم تلقیح شM0
میکوریزا

شcm

وزنخشک

تيداد

تيداد

وزن صد

درصد

درصد

درصد

1/11

01/11

14/90

c

مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصد تهاوت مينىدارى ندارند.

درصد پروتئین :نتایج تجزیه واریانس مبین آن بود که

شاهد گردید ،گرچه بین سویهههای میکهوریزا تههاوت

اثههر میکههوریزا در سههطح احتمههال پههنج درصههد و اثههر

مينیدار رؤیت نشد ،با محلهولپاشهی هیومیهک اسهید

هیومیک اسید در سطح احتمال یک درصد بهر درصهد

درصد پهروتئین افهزایش پیهدار کهرد ،بهه نحهوی کهه

پروتئین مينیدار بهود ،ولهی اثهر متقابهل میکهوریزا بها

بیشهههترین افهههزایش ش 13/77درصهههد در سهههطح 03

هیومیههک اسههید مينههیدار نشههدشجدول  . 1کههاربرد

میلیگرم در لیتر هیومیک اسهید نسهبت بهه شهاهد بهه

میکوریزا موجب افزایش درصهد پهروتئین نسهبت بهه
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تهاوت مينیداری مشاهده نشد شجدول . 2

دست آمد .البته بین دو سطح اسید هیومیهک مصهرفی

جدول  :3مقابسه میانگینهای تأثیر دو سویه میکوریزا با سطوح هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک ،درصد پروتئین دانهه
و جذب عناصر غذایی لوبیاقرمز.
ارتهاع

طول

بوته

ریشه

تیمار

شcm
M 0H 0
M 0H 1

13/17bc
bc

10/9

M 0H 2

bc

M 1H 0

c

M 1H 1

ab

14/71

M 1H 2
M 2H 0

ab

19/09

bc

11/11

11/41

04/34

شcm
c

12/11

c

10/12

c

11/70

c

12/11

bc
a

16/12

22/42

bc

16/07

وزن خشک
بوته شg
c

04/64

bc

11/10

abc

17/11

abc

17/64

ab
a

10/31

16/41

abc

17/60

تيداد
غال

تيداد
دانه در

در

بوته
b

غال

6/19

ab

9/27

ab

9/69

ab

9/11

ab

7/92

ab

7/71

ab

9/42

a

1/12

a

1/12
a

1/19

دانه شg

پروتئین

ab
a

24/37

ab
b

a

1/01

a

1/61

ab

a

b

1/7

01/14

00/96

b

1

a

وزن صد

درصد

02/19

29/41
03/16

24/01

c
bc

19/9

14/99

abc

17/91

abc

23/34

ab

23/91

ab

21/16

abc

17/21

درصد

درصد

نیتروژن

فسهر

برگ

برگ

e

0/27

de

0/41

cde

1/21

cde

1/10

cd

1/19

ab

1/4

cd

1/9

c

3/26

c

3/29

bc

3/01

bc

3/07

b

3/11

b

3/10

b

3/11

M2H1

11/62bc

20/1a

11/71abc

7/92ab

0/19a

29/70b

21/02ab

6/10a

3/9a

M 2H 2

11/41a

21/49ab

11/76ab

11/31a

0/11a

27/4ab

22/12a

1/32bc

3/17a

میانگین هاى داراى حرو
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درصد نیتروژن و فسفر برگ :اثر میکهوریزا و هیومیهک

درصد نیتروژن برگ ش 6/10درصد در محلولپاشی 11

اسید در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل میکوریزا

میلههیگههرم در لیتههر هیومیههک اسههید در ح ههور سههویه

با هیومیک اسید در سطح احتمال پنج درصد بر درصهد

 Glomus mosseaحاصههل گردیههد ،همچنههین بیشههترین

نیتروژن و فسهر برگ مينیدار بود شجدول  . 1در عهدم

درصد فسههر بهرگ ش 3/9درصهد را محلهولپاشهی 11

تلقیح میکوریزایی ،محلول پاشی اسید هیومیک نسبت به

میلههیگههرم در لیتههر هیومیههک اسههید در ح ههور سههویه

عدم محلولپاشی تاثیر مينهیداری بهر درصهد فسههر و

 Glomus mosseaنشان داد که با تیمار  03میلیگهرم در

نیتروژن برگ نداشت .در تلقهیح میکهوریزایی بها سهویه

لیتر هیومیهک اسهید ش 3/17درصهد و تلقهیح بها سهویه

 ،Glomus intraradiceمشاهده شهد محلهولپاشهی 03

 Glomus mosseaدر یک گروه آماری قرار داشت.

میلیگرم درلیتر اسید هیومیک بیشترین درصهد نیتهروژن
را سبب شد اما محلولپاشی اسید هیومیهک تهاثیری بهر

بحث

درصد فسهر برگها سبب نشد .در تلقیح میکوریزایی با

نتایج حاکی از آن بود که مصهر

میکهوریزا سهبب

سویه  Glomus mosseaمشاهده شد بها محلهول پاشهی

افزایش ارتهاع بوته ،طول ریشه و وزن خشک بوته شد.

 11میلی گرم در لیتر اسهید هیومیهک ،بیشهترین درصهد

بهنظر میرسهد دلیهل افهزایش ارتههاع گیهاه ،تهاثیر مهیهد

نیتروژن در بهرگهها دیهده شهد و محلهولپاشهی اسهید

میکوریزا در جذب آب و عناصر مورد نیاز گیاه از طریهق

هیومیک سبب افزایش درصد فسهر برگهها نسهبت بهه

تولید ریسهه و توسهيه ریشهه و افهزایش میهزان نیتهروژن

شههرای بههودن محلههولپاشههی شههد امهها بههین دو سههطح

تثبیت شده در خاک به منظور استهاده گیاه مهیباشهد کهه

محلولپاشی تهاوت مينیداری مشاهده نشهد .بیشهترین
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سبب افزایش ارتهاع گیاه شده اسهت ش Ardakani et al.,

الياده کم تحرک است بطوری که حتی اگر فسهر به

. 2002

شکل محلول به خاک اضافه شود به سرعت در اشکال

همچنین مشاهده شده است که تلقیح میکوریزا

فسهات کلسیم یا دیگر اشکال تثبیت شده و به صورت

باعث افزایش طول ریشه شد ش. Berta et al., 2002

غیر متحرک در میآید ،لذا قارچهای میکوریزا در

همجنین افزایش ارتهاع بوته نخود در اثر تلقیح میکوریزا

افزایش جذب مواد ميدنی به ویژه فسهر و تجمع ماده

گزارذ شد ش . Moradi et al., 2009ح ور کودهای

خشک در بسیاری از محصوشت در خاکهای با فسهر

زیستی باعث بهبود خصوصیات خاک نظیر محتوای ماده

کم ،تأثیر مثبت دارند .تلقیح ریشه گیاهان با میکوریزا از

آلی و افزایش دسترسی عناصر نیتروژن ،فسهر شد

طریق افزایش سطح جذب و با افزایش ناحیه تخلیه

ش . Eydizadeh et al., 2010با افزایش رشد ریشه،

فسهر به وسیله هی های خارجی ،این عنصر را در

جذب آب بهتر انجام گرفته و ارتهاع بوته افزایش یافت.

اختیار گیاه قرار میدهد ش

قارچ میکوریزا به دلیل افزایش سطح ریشهها از طریق

 . 2004; Shenoy and Kalagudi, 2005نتایج تحقیقات

نهوذ میسیلیوم قارچ در خاک و در نتیجه دسترسی گیاه به

آشکار کرد کاربرد میکوریزا موجب افزایش جذب

حجم بیشتری از خاک سبب جذب بیشتر آب و مواد

عناصری همچون نیتروژن توس گیاه شد ش

غذایی شده که نتیجه آن افزایش فتوسنتز ،بهبود رشد

 . al., 2010در آزمایشی اعمال میکوریزا نشان داد که

Smith et al.,

رشد ریشه و گرهزایی ریشه تحریک گردید که افزایش

 . 2003در تحقیقی بیان شد کاربرد میکوریزا تيداد

تشکیل ریشههای موئین ،جذب آب و مواد ميدنی و

گیاه و در نتیجه افزایش وزن بوته بودش
غال

در بوته را افزایش داد .میتوان اظهار داشت که

Peterso and Massicotte,

تثبیت نیتروژن را به همراه داشت ش

Soltani et

Molla et al.,

همزیستی میکوریزایی از طریق تغذیه مناسب و افزایش

 . 2001نتایج تحقیق دیگری نشان داد کاربرد میکوریزا

بیوماس لوبیا ،موجب تسریع در گلدهی و بهبود تيداد

موجب افزایش جذب عناصری همچون نیتروژن و

غال

در بوته شد ش. Pezeshkpour et al., 2015
نتایج حاصل شده در تحقیق حاضر حاکی از

افزایش درصد پروتئین دانه و درصد نیتروژن و فسهر

فسهر توس

گیاه شد که در نهایت منجر به افزایش

میزان پروتئین

تولید شده در دانه گیاه شد ش Soaltani et

. al., 2010

برگ بود .افزایش جذب عناصر غذایی میتواند به دلیل

نتایج تحقیق حاضهر نشهان داد کهه هیومیهک اسهید

افزایش سطح جذب ریشه گیاه به وسیله تلقیح میکوریزا

موجب افزایش ارتهاع بوته ،طول ریشهه و وزن خشهک

باشد ،هی های خارجی میکوریزا میتوانند عناصر

بوته شد .هیومیک اسید میتواند با بهبود جذب نیتهروژن

غذایی بیشتری برای گیاه میزبان جذب کنند ش

سبب افزایش میزان آنزیمها ،انواع پروتئینها بخصهو

Khan et

آنهزیمهها و پهروتئینههای شهرکت کننهده در چرخهه

. al., 2000
از طرفی ،میکوریزا با تولید اسیدهای آلی و آنزیم

فتوسههنتزی نظیههر سههیتوکرومههها ،فردوکسههینههها،

فسهاتاز منجر به افزایش حاللیت فسهر خاک میشود و

پالستوسیانین و آنزیم رابیسکو شده و از این طریق رشهد

به وسیله هی های خارجی ،این عنصر را در اختیار گیاه

انهدامههای گیهاه و وزن خشهک بوتهه را افهزایش دههد

قرار میدهد ش . Shenoy and Kalagudi, 2005نقش

ش . Dordas and Sioulas, 2008بهبود رشد گیهاه و وزن

اساسی قارچهای میکوریزا ،تأمین فسهر برای گیاه است

خشک بوته در اثر کاربرد هیومیک اسید میتواند در اثهر

ش . Turk et al., 2006فسهر در خاک ،عنصری فوق

افزایش مواد غذایی به ویژه فسهر و اثهر شهبه هورمهونی
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هیومیک اسید باشد ش . Autio, 2000هیومیهک اسهید از
طریههق اثههرات هورمههونی ش

صد دانه احتماشً به دلیل افزایش تيداد غال

و دانهه در

بوته بود.

Samavat and Malakoti,

 2005و با تأثیر بهر قهدرت کهالتکننهدگی و افهزایش

نتایج این تحقیق نشهان داد محلهولپاشهی هیومیهک

جذب عناصر غذایی سهبب افهزایش رشهد و وزن گیهاه

اسههید باعههث افههزایش درصههد پههروتئین دانههه و درصههد

میشود ش Rezvani . Naderdi et al., 2002و همکهاران

نیتروژن و فسهر برگ شد .هیومیک اسید دارای فيالیهت

ش 2337بیهههان داشهههتند تلقهههیح یونجهههه بههها سهههویه

شبه هورمونی است و جذب عناصهری هماننهد فسههر،

 ، G. mosseaeجذب عناصر و رشهد گیهاه را بیشهتر از

پتاسیم و نیتروژن را در گیاهان افزایش میدهد ،این امهر

تلقیح با سویهههای  G. intraradicesو G.etanicatum

خود سبب بهبود فتوسنتز ،افزایش پهروتئین ،نیتهروژن و

داشت و کلونیزایهی سهویه موسهیه بیشهتر از دو سهویه

فسهر گیاه مهیگهردد ش  . Naderi et al., 2002هیومیهک

دیگر بود Jiriaie .و همکاران ش 2311نیز در مطاليه بهر

اسید میتواند با بهبهود جهذب نیتهروژن سهبب افهزایش

دو سویه  G. intraradicesو  G. mosseaeبیان داشهتند

میزان آنزیمها ،انواع پهروتئینهها بخصهو

آنهزیمهها و

سههویه موسههیه خصوصههیات رشههد و عملکههرد گنههدم را

پروتئینهای شرکت کننهده در چرخهه فتوسهنتزی نظیهر

نسبت به اینترارادیسه بیشتر تحت تاثیر قرار داد.

سهیتوکرومهها ،فردوکسهینهها ،پالستوسهیانین و آنهزیم
رابیسکو شده و از این طریق عملکرد و اجزای عملکهرد

همچنین  Mehrabanو همکاران ش 2312در تحقیق

را افزایش دهد ش. Dordas and Sioulas, 2008

بههر روی تههاثیر دو سههویه میکههوریزا ش G. mosseaeو
 G.etanicatumبر ارقام سورگوم مشهاهده نمودنهد در
اثرات اصلی ،دو سویه میکوریزا نسبت به شاهد افزایش

نتیجهگیري

مينی داری در عملکرد سبب شهدند امها بهین دو سهویه

نتایج این آزمایش نشان داد که تلقیح میکهوریزایی و

تهاوت مينیداری مشاهده نشد .ولی در اثهرات متقابهل،

هیومیک اسید اثر مثبتی بر خصوصیات مورفولوژیهک و

Glomus

زراعی ،درصد پهروتئین دانهه و جهذب عناصهر غهذایی

عملکرد دانه مربوط به رقم  KGS25با ح ور
 etanicatumبیشتر از سایر تیمارها بود.
بر اساس نتایج تحقیق مشخ

لوبیاقرمز داشت .در مجموع در اجزاء عملکهرد بهین دو

شد که محلولپاشی

سویه مورد استهاده در تحقیق تهاوت چندانی دیده نشهد

در بوته را افهزایش داد ولهی

ولی در طول ریشه ،درصد فسهر و نیتروژن برگ ،تلقیح

تأثیر مينیداری بر تيداد دانه در غال و وزن صد دانهه

با سویه  Glomus mosseaشرای بهتهری را نسهبت بهه

نداشت .محققین گزارذ کردنهد کهه هیومیهک اسهید از

تلقیح با سویه  Glomus intraradiceبهرای لوبیها قرمهز

طریق افزایش در محتوای نیتروژن ،سبب افزایش تيهداد

نشان داد و محلولپاشهی  11میلهیگهرم بهر لیتهر اسهید

غههال و تيههداد دانههه و بههه طبههع آن عملکههرد گیههاه

هیومیک در لوبیها قرمهز شهرای مناسهبی ایجهاد نمهود.

گردیدش . Ayas and Gulser, 2005چون تيهداد غهال

کاربرد میکوریزا و هیومیک اسید میتواند سبب کهاهش

در بوته زیاد شده مهیتهوان بیهان نمهود کهه بها کهاربرد

مصهر کودههای شههیمیایی و کهاهش آلهودگی محههی

هیومیک اسید تيداد غال

هیومیک اسید تيداد دانه در بوته افزایش پیدا کرد .مهواد

زیست شود و همچنین بهدلیل مصهر

هیومیکی بر رشد گیاهان و مواد ميهدنی تهأثیر داشهته و

شیمیایی ،هزینه تولید کاهش یابد .در نهایهت مهیتهوان

Hayes and

اظهار کهرد کهه اسهتهاده از میکهوریزا و هیومیهک اسهید

باعث افزایش تيداد دانه در بوته میشهود ش

 . Clap, 2001همچنین عدم تأثیر هیومیک اسید بر وزن
22
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.را در جهت نیل به اهدا کشاورزی پایدار ایها نماید

 میتواند نقش به سهزایی،عالوه بر اثر مثبت بر لوبیاقرمز
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