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 چكیده:
امروزه یکی، از مشکالت مهم آلودگی محیط زیست، استفاده نادرست از 

کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی است. این امر ضرورت تجدید نظر در 

سازد. در این راستا های افزایش تولید را بیش از پیش مشخص میروش

های زیستی، ضمن کمک به بهبود عملکرد در کاهش استفاده از انواع کود

شود. به منظور بررسی اثر قارچ آلودگی محیط زیست نیز موثر واقع می

میکوریزا، باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر اجزای عملکرد لوبیا 

قاتی دانشگاه در مزرعه تحقی 1393چشم بلبلی، آزمایشی در بهار سال 

آزاد اسالمی واحد شهر ری اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در 

های آزمایش رتکرار انجام شد. فاکتو 4های تصادفی با قالب طرح بلوک

. صفات و تیوباسیلوس بودند ، باکتری ریزوبیوم شامل قارچ میکوریزا

ل و طودرصد پروتئین ، وزن صد دانه، درصد فسفر مورد بررسی شامل

میکوریزا، بوته بودند. نتایج این بررسی نشان داد که با تلقیح 

درصد فسفر )به جز ریزوبیوم و  صد دانه،وزن  ریزوبیوم و تیوباسیلوس

د به طور و طول بوته در مقایسه با شاه ، درصد پروتئینتیوباسیلوس(

 داری افزایش یافت.معنی

 باکتری تیوباسیلوس، درصد فسفر، وزن صد دانهقارچ میکوریزا، : هاي كلیديواژه

 :مقدمه و هدف

پس از غالت، دومین منبع مهم غذایی بشر، حبوبات است. این گیاهان 

( و زیر خانواده پروانه آسایان Fabaceae)ی بقوالت متعلق به خانواده

(Papilionoideaeمی )ها گیاهان درختی، بوته ای و علفی باشند. در بین آن

که در مناطق گرمسیر و معتدل گسترش یافته اند، به چشم می خورد. 

سطح زیر کشت کل گیاهان بقوالت که به منظور  FAOطبق آماره منتشره ی 

درصد سطح زیر  13میلیون هکتار ) 18تولید دانه کاشته می شوند حدود 

میلیون تن است )کوچکی و  44تا  43کشت کل غالت( و محصول آنها بین 

با نام ( .Vigna unguiculata Lلوبیا چشم بلبلی) .(1372بنایان اول،  

باشد و مبدا گیاهی از خانواده لگومینوز و یکساله می Cow peaانگلیسی 

های مرکزی و آن آفریقا است و از آنجا به هندوستان، چین و قسمت

-بلبلی به صورت محصول دانهشمالی آمریکا منتقل شده است. لوبیا چشم 
 هگیرد. این گیاای، علوفه یا به صورت سبز مورد استفاده قرار می

چنین کند و همشود و فرسایش خاک را کنترل میباعث تثبیت نیتروژن می

شود )ارادتمند اصلی و از طرف دیگر سبب بهبود خواص فیزیکی خاک می

های شیمیایی به هکشاورزی مدرن به شدت به نهاد(. 1388مهرپناه، 

ها در حال تبدیل شدن به کود و ها وابسته استکشها و آفته کودویژ

اجزای ضروری کشاورزی به منظور تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه 
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-های شیمیایی میباشند. با این حال استفاده بیش از حد از کودمی
-. نگرانیتواند موجب بروز اثرات زیست محیطی پیش بینی نشده ای شود

های بسیاری در مورد سالمت انسان و محیط زیست وجود دارد که با 

استفاده کم تر از کودهای شیمیایی و استفاده از کودهای آلی می 

ریزوبیوم،  (.Haggag, 2002) ببرد تواند سالمت خاک ومحیط زیست را باال

های خاک است که قادر به تشکیل یک رابطه همزیستی از میکروارگانیسم

تواند ها، به عنوان مثال لوبیا چشم بلبلی هست که میبا لگوم

نیتروژن جوی را تثبیت کند و آن را به فرمی تغییر بدهد که برای 

یابد رو جذب نیتروژن افزایش میگیاهان قابل استفاده باشد و از این

(Makoi et al, 2013 .)،که باشد می منفی گرم باکتریهاي از گروهی تیوباسیلوس 

 گوگرددار غیرآلی ترکیبات اکسیداسیون طریق از را خود نیاز رژي موردان

 می آهن دار ترکیبات اکسیداسیون به قادر هاباکتري این .نمایدتأمین می
معدنی  ترکیبات آبشویی از جلوگیري در مهمی بسیار نقش باشند. تیوباسیلوس

میکوریزا های قارچ(. Donati et al, 1997داشته است ) گوگرد خصوص به

های اجباری هستند و از نظر تغذیه کربنی به طور آربسکوالر، همزیست

ها مواد فتوسنتزی باشند. این قارچکامل به گیاه میزبان وابسته می

گیاه میزبان خود دریافت را به صورت هگزوز، فروکتوز و ساکاروز از 

 (. 1391)جهان و نصیری محالتی، کنند می

  :هامواد و روش

آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد شهر ری واقع در این پژوهش در مزرعه 

 25درجه و  51منطقه تورغوز آباد شهر ری )واوان( با طول جغرافیایی 

متر از  1060دقیقه و ارتفاع  42درجه و  35دقیقه، عرض جغرافیایی 

های کامل تصادفی سطح دریا، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک

 به صورت بهاره به اجرا درآمد. 1393تکرار در سال زراعی  در چهار

در این آزمایش اثر قارچ میکوریزا در سه سطح شاهد )عدم تلقیح( و 

، باکتری ریزوبیوم در دو سطح G.intraradicesو  G.mosseaeکاربرد گونه ی 

شامل مصرف و عدم مصرف و باکتری تیوباسیلوس شامل مصرف و عدم مصرف 

رسی  -قرار گرفتند. خاک محل آزمایش دارای بافت لومیمورد بررسی 

 4سانتی متری و به طول  50ردیف با فواصل  4بوده است. هر کرت شامل 

به  کاشته شدند. های کشت به صورت دستیروی ردیفمتر بود. بذور 

ها با استفاده همنظور اندازه گیری غلظت فسفر دانه پس از هضم نمون

از مولیبدات و وانادات به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

نانومتر اندازه گیری شد، و برای پروتئین دانه از روش کجلدال  450

های آزمایش با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری دادهاستفاده شد. 

ر ها از نرم افزاانجام شد. برای رسم نمودار MSTATCنرم افزار 

EXCEL ها با آزمون حداقل اختالف معنیو مقایسه میانگین( دارLSD و )

 درصد انجام گرفت. 5و  1در سطح احتمال 

  نتایج:

بیانگر آن است که  1بررسی نتایج حاصل از این تحقیق در جدول 

-باکتری ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و باکتری تیوباسیلوس تاثیر معنی
وزن صد دانه نسبت به شاهد داشتند. اثرات داری در سطح یک درصد بر 

وزن داری بر متقابل دوگانه و سه گانه عوامل مورد بررسی تاثیر معنی

نتایج مقایسه میانگین بدست آمده از وزن صد دانه . نداشتند صد دانه

نشان داد که باکتری ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و باکتری تیوباسیلوس 
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( و G.intraradices)گونه  63/8(، G.mosseae)گونه  26/17، 27/5به ترتیب 

بررسی  .درصد نسبت به شاهد وزن صد دانه را افزایش دادند 36/3

بیانگر آن است که باکتری  1نتایج حاصل از این تحقیق در جدول 

داری در ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و باکتری تیوباسیلوس تاثیر معنی

داشتند. اثرات متقابل  سطح یک درصد بر طول بوته نسبت به شاهد

 داری بر طول بوتهتاثیر معنیدوگانه و سه گانه عوامل مورد بررسی 

نتایج مقایسه میانگین بدست آمده از طول بوته نشان داد . نداشتند

که باکتری ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و باکتری تیوباسیلوس به ترتیب 

 64/11( و G.intraradices)گونه  76/41(، G.mosseae)گونه  23/82، 49/18

بررسی نتایج حاصل  .درصد نسبت به شاهد طول بوته را افزایش دادند

بیانگر آن است که باکتری ریزوبیوم، قارچ  1از این تحقیق در جدول 

داری در میکوریزا در سطح یک درصد و باکتری تیوباسیلوس تاثیر معنی

اثرات  .نسبت به شاهد داشتنددرصد پروتئین دانه درصد بر  5سطح 

داری بر متقابل دوگانه و سه گانه عوامل مورد بررسی تاثیر معنی

نتایج مقایسه میانگین بدست آمده از . نداشتند دانه درصد پروتئین

دانه نشان داد که باکتری ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و  درصد پروتئین

 66/1(، G.mosseae)گونه  01/3، 85/0باکتری تیوباسیلوس به ترتیب 

را  درصد پروتئین دانهدرصد نسبت به شاهد  52/0( و G.intraradices)گونه 

جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر مصرف قارچ  .افزایش دادند

دار درصد معنی 1بر میزان فسفر در سطح  G.mosseaeی میکوریزا گونه

ترین میزان فسفر در بود. مقایسه میانگین میزان فسفر نشان داد بیش

تر از درصد بیش 12/0 بود که ی گلوموس(تیمار قارچ میکوریزا )گونه

ی تر از گونهدرصد بیش 1/0تیمار عدم مصرف قارچ )شاهد( و 

اینترارادایسز بود و بین شاهد و مصرف گونه دوم قارچ میکوریزا 

-سایر عوامل مورد بررسی تاثیر معنی داری وجود نداشت.تفاوت معنی
  .دانه نداشتند داری بر میزان فسفر

: میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی در لوبیا چشم بلبلی با قارچ میکوریزا، باکتری ریزوبیوم 1جدول 

 و تیوباسیلوس

 درجه آزادی وزن صد دانه طول بوته درصد پروتئین دانه درصد فسفر دانه
 منابع تغییر  

 بلوک   3 2/240 3941/737 8/95 0/097

0/062
**
 36/207

**
 44454/04

**
 38/953

**
 میکوریزا   2 

0/002
n.s

 8/721
**
 11285/02

**
 12/241

**
 1   

 ریزوبیوم

0/004
n.s

 3/339
*
 4733/234

**
 5/083

**
 تیوباسیلوس   1 

0/003
n.s

 0/477
n.s

 352/544
n.s

 1/032
n.s

 2   M*R 

0/013
n.s

 0/032
n.s

 591/040
n.s

 0/089
n.s

 2   M*B 

0/008
n.s

 0/134
n.s

 76/684
n.s

 0/227
n.s

 1   R*B 

0/009
n.s

 0/129
n.s

 563/244
n.s

 0/845
n.s

 2   M*R*B 

0/006 0/317 295/146 0/531 33   
 اشتباه آزمایشی

21/38 24/3  48/9  71/3  ضریب تغییرات     

        
*
،

**
و  

n.s
 باشد.داری میدرصد و عدم معنی 1و  5داری در سطح احتمال به ترتیب بیانگر معنی 
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: جدول مقایسه میانگین تاثیر قارچ میکوریزا، باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر صفات مورد 2 جدول

 ارزیابی

 وزن صد دانه    طول بوته    درصد پروتئین دانه  درصد فسفر دانه
 صفت                    

 تیمار 

   
 قارچ میکوریزا  

0/3b 5/01c 128/2c 18/07c شاهد 

0/42a 16/04a 233/62a 21/19a G.mosseae 

0/32b 9/61b 181/74b 19/63b G.intraradices 

   
 باکتری ریزوبیوم  

_ 8/12b 165/85b 19/13b عدم تلقیح 

_ 12/31a 196/52a 20/14a تلقیح 

    

 باکتری تیوباسیلوس

_ 8/82b 171/26b 19/31b عدم تلقیح 

_ 11/62a 191/12a 19/96a تلقیح 

 درصد 5داری در سطح ی عدم اختالف معنیوجود حرف مشترک نشان دهنده       

 :گیری و نتیجه بحث

نتایج برخی محققین نشان داد که تلقیح باقال با ریزوبیوم عملکرد و 

 & Elsheikhدهد )وزن صد دانه باقال را به طور قابل توجهی افزایش می

Elzeidany, 1997دلیل گسترش سیستم  (. تلقیح توسط قارچ میکوریزا به

ای موجب شده که عناصر غذایی به میزان کافی جذب شوند و در ریشه

ها، شیره نتیجه میزان فتوسنتز افزایش یابد و در مرحله پر شدن دانه

ها منتقل و سبب افزایش وزن صد دانه گردد. پرورده کافی به دانه

د دانه استفاده از تیوباسیلوس در خاک اثرات قابل توجهی در وزن ص

آورد زیرا تیوباسیلوس موجب افزایش اکسیداسیون گوگرد سویا بوجود می

مواد غذایی  شود و بنابراین موجب افزایش جذب برخی ازخاک می pHو 

طول بوته تحت تاثیر عوامل زراعی  (.Sharma, 2003)شود قابل استفاده می

تر مگیرد اما در این مورد عوامل ژنتیکی مهمانند تغذیه قرار می

هستند به این معنی که ارقام رونده نسبت به ارقام ایستاده طول 

شود ارتفاع بوته شاخصی از رشد رویشی محسوب میتری دارند. ساقه بیش

که با توجه به افزایش این صفت بر اثر افزایش فراهمی میزان 

گردد که رشد رویشی به شدت متاثر از کاربرد نیتروژن و آب مشخص می

با کاربرد باکتری ریزوبیوم و های زیستی مانند ریزوبیوم است. کود

فراهم شدن نیتروژن، وزن تر برگ و ساقه و ارتفاع گیاه لوبیا چشم 

به طور یابد. بلبلی افزایش و در نتیجه وزن نهایی گیاه افزایش می

های تثبیت کننده نیتروژن باعث افزایش تثبیت جا که باکتریکلی از آن

شوند در نتیجه وژن و احتماال تولید هورمون محرک رشد میزیستی نیتر

 ,Biswas et al)یابد. های کود زیستی افزایش میرارتفاع گیاه در تیما
های تلقیح شده با چه حاصل از بذرکردند طول گیاه شگزار( 2000

همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه از  باکتری ریزوبیوم افزایش یافت.

اصر غذایی سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر طریق جذب آب و عن

گردد تر و بهبود رشد، نظیر ارتفاع گیاه میموجب تولید فرآورده بیش

(Khalvati et al, 2005.)  این نتایج، با نتایج(Ojha et al, 2008)  که بیان

های میکوریزا آربسکوالر سبب افزایش ارتفاع بوته گندم نمودند قارچ
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ها بیان کردند قارچ میکوریزا از طریق جذب است. آنشود، هماهنگ می

آب و عناصر غذایی سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب تولید 

تر و بهبود رشد گیاه شده است و در نتیجه ارتفاع بوته آسیمیالت بیش

در مقایسه با گیاهان غیر میکوریزایی افزایش یافته است. قارچ 

ی افزایش از یک سو و جذب آب به وسیلهمیکوریزا به سبب جذب فسفر 

ها از سوی دیگر موجب بهبود رشد گیاه لوبیا چشم بلبلی سطح جذب ریشه

 های مهم نیتروژن در گیاهان،از نقش شود.و افزایش ارتفاع ساقه می

(.  در این ارتباط، Asghar et al, 2002هاست )مشارکت در تولید پروتئین

ی نخود دیم با نیتروژن و درصد پروتئین دانهگزارش شده است که درصد 

(. Soleimani & Asgharzadeh, 2010تلقیح بذور باکتری افزایش یافته است )

(Smith et al, 1985 )از طریق تولید  میکوریز هاینشان دادند که قارچ

-گلوتامین سنتتاز قادرند آمونیوم را سنتز کنند. که این قابلیت می
ژن از خاک و انتقال در داخل گیاه اهمیت داشته تواند در جذب نیترو

باشد. همزیستی این ترین قارچ همزیست ریشه میمیکوریزا مهم باشد.

تر به منظور جذب عناصر غذایی کم تحرک در خاک مثل فسفر قارچ بیش

( اظهار نمودند که نقش Thonar et al, 2011( .)Turk et al, 2006گیرد )صورت می

های قارچمیکوریزا تامین فسفر برای گیاه است. های اساسی قارچ

های خارجی و تغییر میکوریزا قادرند با استفاده از گسترش ریسه

مورفولوژی ریشه گیاهان، سطح جذب ریشه و انتقال مواد غذایی به 

  (.James et al, 2008ریشه را افزایش دهند )

 منابع

 ص. 289حبوبات و تثبیت نیتروژن". انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ساوه. " زراعت . 1388ارادتمند اصلی، د. و مهرپناه، ح. 

" حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک و رهیافتی اگرواکولوژیک" )ترجمه(. چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی  .1391جهان، م. نصیری محالتی، م. 

 ص. 250مشهد. 

 صفحه. 236ت. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، . زراعت حبوبا1372کوچکی، ع. و بنایان اول، م.، 

Asghar, H.N. Zahir, Z.A. Arshad, M. and Khaliq, A. 2002. Relationship between invitro production of auxins 

by rhizobacteria and their growth-promoting activities in Brassica Juncea L. Biology and Fertility of Soil. 35: 

231-237. 

Biswas, J. C., Ladha, J. K., Dazzo, F. B., Yanni, Y. G. (2000). " Rhizobial inoculation influences seedling 

vigor and yield of rice", Agronomy Journal, 92: 880-886. 

 

Donati, E., Pogliani, C. & Boiardi, J. 1997. Anaerobic leaching of covellite by Thiobacillus ferrooxidans. 

Journal of Applied Microbiology Biotechnology, 47: 636-639. 

Elsheikh, E. A. E. and Elzeidany, A. A. (1997), " Effect of Rhizobium inoculation, organic and chemical 

fertilizers on yield physical properties of faba bean seeds" , Plant Foods Human Nutrition 51: 137-144. 

Haggag, W.M., 2002. Sustainable agricultural management of plant diseases. J. Biol.Sci. 2, 280–284. 

J. H. J. R. Makoi, S. Bambara and P. A. Ndakidemi, “Rhizobium Inoculation and the Supply of Molybdenum 

and Lime Affect the Uptake of Macroelements in Common Bean (P. vulgaris L.) Plants,” Australian Journal of 

Crop Science, Vol. 7, No. 6, 2013, pp. 784-794. 

James, B., Rodel, D., Lorettu, U., Reynaldo, E., and Tariq, H. 2008. Effect of vesicular arboscular 

mycorrhiza (VAM) fungi inoculation on coppicing ability and drought resistance of Senna Spectabilis. Pakistan 

Journal of Botany 40(5):2217-2224. 

 



                                                                                 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

Khalvati, M. A., Mzafar, A., and Schmidhalter, U. 2005. Quantification of water uptake by 

arbuscularmycorrhizal hypha and its signification for leaf growth, water relations and gas exchange of barley 

subjected to drought stress. Plant Biology Stuttgart 7(6): 706-712. 

Ojha, S., M. R. Chakraborty, S. Dutta, and N. C. Chatterjee. 2008. Influence of VAM on nutrient uptake 

and growth of wheat. Asian Journal of Experimental Sciences, 22: 221-224. 

Sharma , A. K. 2003. Biofertilizers for sustainable agriculture. 407 pp. Agrobios (India). 

Smith, S.E., B.J. St. John, F.A. Smith. And D.J.D. Nicholas. 1985. Activity of glutamine synthesas and 

glutamate dehydrogenase in Trifolium subterraneum L. and Allium cepa L.: Effect of mycorrhizal infection and 

phosphate nutrition. New phytol. 99:211-227. 

Soleimani, R., and Asgharzadeh, A. 2010. Effect of Mesorhizobium inoculation and fertilizer application on 

yield and yield components of rainfed chickpea. Iranian Journal of Pulses Research 1: 1-8. 

Thonar, C., Schneph, A., Frossard, E., Roose, T. and Jansa, J. 2011. Traits related to differences in function 

among three arbuscular mycorrhizal fungi. Plant Soil. 339: 231-245. 

Turk, M. A., T. A. Assaf, K. M. Hameed, and A. M. Tawaha. 2006. Significance of Mycorrhizae. World 

Journal Agriculture Science, 2 (1): 16-20. 

 


