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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،01شماره  ،44مهر و آبانماه 0411

مقاله پژوهشی

بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در کتان روغنی ()Linum usitatissimum L.

فاطمه شجاعیان کیش ،علیرضا یدوی* ،محسن موحدی دهنوی ،امین صالحی و محمد حمیدیان
گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج
(تاریخ دریافت ،0311/16/05 :تاریخ پذیرش نهایی)0411/10/07 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت عناصر در کتان تحت شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف
رشد ،آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در
سال  0316انجام شد .رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل ،قطع آبیاری در شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی و قطع آبیاری در شروع
کپسولدهی تا پایان رسیدگی) و کاربرد کودزیستی در چهار سطح (قارچ مایکوریزا ،فسفات بارور  ،5قارچ مایکوریزا  +فسفات بارور  5و
عدم کاربرد کودزیستی) بهترتیب بهعنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد بیشترین غلظت فسفر ( 8/57گرم بر
کیلوگرم) و پتاسیم ( 4/51گرم بر کیلوگرم) برگ در تیمار کودزیستی مایکوریزا مشاهده شد .در هر دو مرحله نمونهگیری ،قطع آبیاری
نسبت به آبیاری کامل باعث افزایش قندهای محلول ،مالون دیآلدهید و کاهش محتوای آبنسبی برگ و پروتئین محلول برگ گردید.
بیشترین پرولین برگ ( 00/63میکرومول بر گرم) در تیمار ترکیب هر دو نوع کودزیستی در شرایط قطع آبیاری در شروع کپسولدهی تا
پایان رسیدگی دیده شد .هر دو گونه کودزیستی باعث افزایش غلظت قندهایمحلول و پروتئین محلول برگ و کاهش میزان مالون
دیآلدهید شد .بیشترین عملکرد دانه از کاربرد توأم دو نوع کودزیستی ( 086گرم در مترمربع) دیده شد .نتایج حاکی از حساسیت زیاد کتان
روغنی به تنش خشکی در مرحله کپسولدهی تا رسیدگی میباشد که کاربرد کودزیستی از طریق بهبود جذب عناصر غذایی ،رطوبت و
تغییر در غلظت اسمولیتها این خسارت تعدیل میگردد.
واژههای کلیدی :پرولین ،خشکی ،عناصر غذایی ،کتان روغنی ،مایکوریزا

مقدمه

ادویهها ،طعمدهندههای مواد غذایی و سایر فرآوردههای فرعی

امروزه تقاضا برای مواد اولیه وابسته به گیاهان دارویی با

بهصورت وسیع استفاده میشوند ( .)Hadian et al., 2014کتان

سرعت بالایی افزایش یافته و توجه به کشتوکار گیاهان

( )Linum usitatissimumگیاهی یکساله ،سرمادوست،

دارویی از جایگاه ویژهای برخوردار شده است (

Shinwari,

روزبلند و روغنی از تیره کتانیان ( )Linaceaeاست (

Tadesse

 .)2010اجزای مختلف گیاهان دارویی (روغنها و اسانسها)

 .)et al., 2009از روغن کتان با هدف خوراکی و بهعنوان

حاوی متابولیتهای ثانویه مختلفاند که در تولید دارو،

جایگزینی برای چربیهای حیوانی در رژیم غذایی استفاده

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيyadavi@yu.ac.ir :
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آب

در ارقام کتان روغنی

میشود ( .)Khan et al., 2010اسید آلفالینولنیک (اسید چرب

نسبی

امگا  )3و اسید لینولئیک (اسید چرب امگا  )2از مهمترین

(.)Kariuki et al., 2016

کاهش مییابد

بوده که وجود این اسیدهای چرب در تغذیه انسان جهت حفظ

حفظ پایداری اکوسیستمها نقش مهمی ایفا میکنند .کودهای

و ارتقا سلامت ضروری است (.)Pali and Mehta, 2014

زیستی حاوی این میکروارگانیسمهای خاکزی قادرند تحمل به

ایران با متوسط بارندگی سالانه کمتر از یک سوم میانگین

تنش خشکی در گیاهان رشدیافته در مناطق خشک و

جهانی دارای اقلیمی خشک و نیمهخشک است و معمول ًا

نیمهخشک را از طریق مکانسیمهای مستقیم و غیرمستقیم

گیاهان کشتشده در این اقلیمها تمام یا دورهای از فصل خود

افزایش دهند ( .)Marulanda et al., 2007قارچهای مایکوریزا

درشرایط تنش خشکی قرار میگیرند (.)Madani et al., 2016

از این میکروارگانیسمها هستند که از طریق شبکه هیفهای

تنش خشکی باعث برهمخوردن تعادل عناصر تغذیهای

خود و با افزایش حجم ریشه باعث افزایش دسترس گیاه به

درنتیجه کاهش جذب عناصر در کتان میشود (

Guo et al.,

حجم بیشتری از ریزوسفر ،بهبود سطح جذب آب (

Zhang et

 .)2012همچنین در شرایط تنش خشکی گونههای اکسیژن

 )al., 2018و عناصر

فعال ( )ROSدر این گیاه افزایش مییابد که باعث خسارت به

)2014؛ همچنین کاربرد کود زیستی مایکوریزا موجب افزایش

ساختارهای لیپیدی ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک در کتان

پرولین و قندهایمحلول و بهبود رشد گیاه تحت شرایط کمآبی

میشود ( )Aghdam et al., 2016و درنهایت عملکرد این گیاه

گردید ( .)Chiyaneh et al., 2017کود فسفات بارور  ،6نیز

تحت تنش خشکی کاهش مییابد (.)Kariuki et al., 2016

حاوی دو نوع باکتری از گونه

گیاهان برای مقابله در برابر تنشهای محیطی از سازوکارهای

 P5و  Pseudomonas putida Strain P13میباشد ،که از

متفاوتی مانند آنزیمهای آنتیاکسیدانی و اسمولیتها (پرولین و

خانواده باکتریهای محرک رشد هستند که توانایی افزایش

قند محلول) استفاده میکنند و افزایش میزان پرولین و قندهای

میزان فسفر قابل جذب را در گیاهان دارند .مطالعات نشان

محلول یکی از شناختهشدهترین واکنشهای رشدی گیاه در

دادند که تلفیق استفاده همزمان دو گونه باکتری مذکور باعث

شرایط تنش خشکی است ( .)Hanafy, 2017سنتز قندهای

افزایش جذب عناصری مانند فسفر ،آهن و روی گیاه در

محلول در شرایط تنش خشکی میتواند بهعنوان یک

شرایط تنش خشکی میشود ( )Delshadi et al., 2017که با

تنظیمکننده اسمزی و منبع کربن به حفظ بقای گیاهان طی

مکانیسمهایی مانند تولید سایدروفور و حلالیت فسفات توسط

Chaves and Pereira,

آنزیمهای مختلف ،میزان جذب این عناصر در گیاه تحت

 .)2003افزایش پرولین در گیاهان از طریق مکانیسمهای

شرایط تنش توسط این باکتریها کنترل میشود ( Etesami and

مختلفی از جمله تنظیم اسمزی ،سمزدایی گونههای فعال

 .)Maheshwari, 2018علاوه بر آن یکی دیگر از علل بهبود

اکسیژن ،حفاظت از غشاء و ساختمان پروتئینها ،از گیاهان در

شرایط رشد گیاهان تلقیحشده با باکتریهای محرک رشد در

برابر تنش خشکی حفاظت میکند ( .)Patade et al., 2011از

شرایط تنش خشکی این است که این باکتریها منجر به

آنجا که همبستگی منفی و بالایی بین محتوای آب نسبی برگ و

افزایش حجم ریشه و افزایش دسترسی گیاهان به حجم

میزان پرولین وجود دارد .محتوای آب نسبی گیاه ،از جمله

بیشتری از منابع آبی و مواد مغذی خاک میشود (

صفاتی است که رابطه مستقیمی با محتوای آب خاک دارد و

 .)al., 2020بین جوامع موجودات خاکزی همبستگی و

وضعیت آبی خاک را نشان میدهد (.)Saraker et al., 1999

پیچیدگیها خاص وجود دارد ولی یکی از موفقترین

همچنین مشاهده شده است در شرایط تنش خشکی محتوای

سیستمهای پایدار مبتنی بر استفاده از این جوامع میکروبی،

دورههای تنش خشکی کمک کند (

مغذی در گیاهان میشود ( Hamed et al.,

Pantoea agglomerans Strain

Bukhat et
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تلفیق همزمان باکتریهای محرک رشد و قارچهای مایکوریزا

زیستی فسفات بارور( 6تهیهشده از شرکت زیست فناور سبز)

است که باعث بهبود رشد گیاه مخصوصاً در شرایط تنش

با جمعیت  632تا  637دو سویه باکتری حلکننده فسفات

خشکی میشود ( .)Armada et al., 2016در پژوهشی کاربرد

(P13

همزمان قارچ مایکوریزا گونه  Funneliformis mosseaeو

 )agglomerans Strain P5بهصورت بذرمال استفاده گردید.

باکتری  Pseudomonas putidaباعث افزایش رشد و وزن

همچنین در هر گرم کود مایکوریز (تهیهشده از کلینیک گیاه

خشک گیاه کتان شد (.)Rahimzadeh and Pirzad, 2017

پزشکی ارگانیک ،شهرستان اسدآباد -همدان) با جمعیت 333

Strain

putida

Pseudomonas

و

Pantoea

کشور در سالهای اخیر ،که پهنه وسیعی از کشور را تحت

سازنده (میزان  73کیلوگرم در هکتار) بهصورت نواری در

تأثیر قرار داده است و همچنین استفاده بیرویه از کودهای

تماس مستقیم با بذر و در زیر بذر استفاده گردید و سپس

شیمیایی و بهدنبال آن آلودگی منابع آبهای زیرزمینی،

عملیات کاشت در  3اردیبهشت  6332انجام گرفت.
بود.

آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش کمیت و کیفیت

عملیات آمادهسازی خاک مزرعه شامل شخم و دیسک

محصولات کشاورزی ،اجرای برنامههای عملی بهمنظور افزایش

کوددهی براساس آزمون خاک (جدول  )6و درنظرگرفتن نیاز

راندمان مصرف آب در گیاه و کاهش اثرات زیانبار کودهای

گیاه صورت گرفت 633( ،کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از

شیمیایی از اولویتهای مهم پژوهشی است .لذا این پژوهش

منبع اوره در دو مرحله قبل از کاشت و مرحله ساقهرفتن

بهمنظور بررسی تأثیر دو گونه کود زیستی ،قارچ مایکوریزا و

بهصورت نواری اضافه شد و  21کیلوگرم در هکتار

باکتریهای حلکننده فسفر ،بر برخی صفات فیزیولوژیکی،

سوپرفسفات تریپل قبل از کشت به خاک اضافه گردید) .در

جذب عناصر غذایی و درنهایت رشد و عملکرد گیاه کتان

طول زمان کشت در زمین از هیچ نوع قارچکش ،علفکش و

روغنی در شرایط تنش خشکی انجام گردید.

یا آفتکش استفاده نگردید؛ ولی جهت جلوگیری از رشد
علفهای هرز ،اقدام به کنترل آنها به روش وجین دستی در

مواد و روشها

چندین مرحله شد.

این آزمایش در سال زراعی  6332در ایستگاه تحقیقاتی

اولین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت صورت گرفت ،مزرعه

دانشگاه یاسوج با عرض جغرافیایی  33درجه و  33دقیقه

هر سه روز یکبار تا زمان خروج گیاهچهها آبیاری شد .هفت

شمالی و طول  16درجه و  31دقیقه شرقی و ارتفاع 6723

روز پس از کاشت سبزشدن شروع شد در ادامه تا زمان اعمال

متری از سطح دریا بهصورت کرتهای خردشده بر پایه طرح

تنش مزرعه هر هفته یکبار آبیاری شد .با شروع اعمال تنش به

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بهاجرا در آمد .در این

صورت قطع آبیاری ،کرتهای شاهد (عدم قطع آبیاری) هر

پژوهش تیمار رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل (شاهد)،

پنج روز یکبار آبیاری شدند .اولین قطع آبیاری در مرحله

قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی و

شروع گلدهی در تاریخ  63خرداد  6332بهمدت  63روز

قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی) و

(معادل  4بار آبیاری تیمار آبیاری کامل در کرت شاهد) تا زمان

تیمارهای کود زیستی در چهار سطح (کاربرد قارچ مایکوریزا

کپسولدهی و دومین تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع

گونه  ،Funneliformis mosseaeکاربرد کود زیستی فسفات

کپسولدهی تا پایان رسیدگی نیز از تاریخ  63تیر 6332

بارور ،6کاربرد توأم قارچ مایکوریزا آربوسکولار و فسفات

صورت گرفت .در پایان تعداد دفعات آبیاری برای تیمارهای

بارور 6و عدم کاربرد کود زیستی) بهترتیب بهعنوان عامل

آبیاری کامل (کرتهای شاهد) ،قطع آبیاری در مرحله شروع

اصلی وعامل فرعی در نظر گرفته شدند .قابل ذکر است کود

گلدهی تا کپسولدهی و قطع آبیاری در مرحله شروع
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جدول  -0خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه

رسی سیلتی
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ماده آلی

(دسیزیمنس بر متر)
3/1

جذب

جذب

جذب

جذب

درصد
6/2

میلیگرم در کیلوگرم
3/371

7

613

6/42

3/42

اندازهگیری خصوصیات

کپسولدهی تا پایان رسیدگی بهترتیب برابر با  64 ،67و 66

تیمار محاسبه گردید .برای

نوبت آبیاری بود .برداشت در تاریخ  61شهریورماه  6332پس

فیزیولوژیک از برگهای جوان بوتهها استفاده شد ،به این

از پایان فصل رشد با زردشدن برگها و قهوهای شدن بذرها ،با

صورت از سطح چهار خط کاشت پس از حذف دو خط

رعایت اثر حاشیهای ،از سطحی معادل  6متر مربع انجامشد.

کاشت حاشیه هر کرت و  13سانتیمتر از ابتدا و انتهای هر

سنجش محتوای نسبی آب برگ :برای اندازهگیری

کرت  63بوته بهصورت تصادفی انتخاب و برگهای جوان آن

محتوای نسبی آب ،از روش  )6313( Weatherleyاستفاده شد.

جدا شد .نمونهگیری از برگها برای صفات فیزیولوژیک ،طی

بدین صورت نمونهگیری در دو مرحله (اولین مرحله در شروع

دو مرحله جداگانه صورت گرفت .اولین مرحله در زمان شروع

کپسولدهی و دومین مرحله در اواسط پرشدن دانه) در ساعت

کپسولدهی و دومین مرحله در زمان اواسط پر شدن دانه بود.

 66تا  6بعدازظهر ،قطعاتی تقریباً هماندازه از برگ بوتههای

سنجش پرولین و قند محلول برگ :اندازهگیری پرولین

انتخابی توسط قیچی جدا شده و بلافاصله با ترازو (دقت

طبق روش  Paquineو  )6323( Lechasseurبا استفاده عصاره

 3/336گرم) توزین گردید ( ،)FWپس از آن برای تعیین وزن

الکلی انجام شد .عصاره الکلی ،آب دو بار تقطیر ،محلول

آماسیافته برگ ،نمونهها در ظروف پتری سربسته و حاوی

نینهیدرین و اسید استیک گلاسیال در داخل بنماری بهمدت

آبمقطر در محلی تاریک با دمای ثابت بهمدت  64ساعت قرار

 41دقیقه قرار داده شد و بعد از آن بنزن اضافه کرده تا پرولین

گرفتند .سپس رطوبت سطحی برگها با کاغذ واتمن شماره

وارد فاز بنزن شود میزان پرولین براساس جذب نور نمونهها در

یک گرفته شده و وزن آماس ( )TWمحاسبه گردید .برای

طولموج  161نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازهگیری

اندازهگیری وزن خشک ،برگها بهمدت  47ساعت در آون در

شد .برای اندازهگیری قندهای محلول به عصاره الکلی ،آنترون

دمای  21درجه سانتیگراد قرار داده شدند و سپس وزن گردید

اضافه کرده و محلول سنجش را در حمام آب جوش قرار داده

( .)DWدرنهایت مقدار محتوای آب نسبی برگها با استفاده از

شد .پس از خنکشدن نمونهها در محیط آزمایشگاه ،میزان

رابطه زیر محاسبه شد:

جذب نمونهها در طولموج  261نانومتر با استفاده از دستگاه

 = ((FW - DW) / (TW -محتوای نسبی آب برگ (درصد)

اسپکتروفتومتر خوانده شد (.)Irigoyen et al., 1992

DW)) × 100

سنجش مالون دیآلدهید برگ ( :)MDAمیزان نمونه

نمونهگیری و تعیین عملکرد :جهت تعیین عملکرد دانه6 ،

گیاهی در ( TCAتریکلرو استیک اسید)  3/6درصد

متر مربع از وسط هر کرت انتخاب و بعد از کفبر کردن

عصارهگیری و پس از سانتریفیوژ و به سوسپانسیون جدا شده

بوتهها از محل طوقه ،همه کپسولها از بوتهها جدا شد .سپس

( TBAتیوباربیتوریک اسید)  3/1درصد ،که در 63 TCA

تمامی دانهها از کپسولها (به روش دستی) جدا شد؛ همچنین

درصد حل شده اضافه کرده .محلول سنجش را  33دقیقه در

عملکرد بذر پس از قرارگرفتن در دمای  23درجه بهمدت 47

بنماری با دمای  31درجه گذاشته و بعد از آن  61دقیقه در

ساعت (منظور از دستدادن رطوبت) در واحد سطح برای هر

سانتریفیوژ با دمای  4درجه گذاشته میشود .میزان مالون
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بافت خاک

pH

هدایت الکتریکی

نیتروژن کل

فسفر قابل

پتاسیم قابل

آهن قابل

روی قابل

بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در...

شجاعیان کیش و همکاران
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دیآلدهید براساس جذب مایع رویی در طول  131نانومتر و

نتایج

 233نانومتر و براساس ضریب خاموشی محاسبه شد

غلظت عناصر پرمصرف برگ :اثر هیچ کدام از تیمارها

(.)Heath and Packer, 1968

(سطوح آبیاری و کودهای زیستی) بر غلظت نیتروژن برگ

روش  Mishraو  )6322( Karانجام شد .مقدار بافت برگ

زیستی بر میزان فسفر و پتاسیم نیز معنیدار نگردید ولی اثر

نگهداری شده همراه با بافر فسفات  3/6مولار با اسیدیته 2/7

سطوح کود زیستی بر غلظت فسفر برگ و اثر سطوح آبیاری و

هموژن شد و سپس در دمای  4درجه سانتیگراد ،سانتریفیوژ

کود زیستی بر میزان پتاسیم برگ معنیدار گردید (جدول .)6

گردید .فاز بالایی عصاره برای اندازهگیری مقدار پروتئین

کاربرد باکتریهای حلکننده فسفر (فسفات بارور )6و قارچ

محلول به میکروتیوپ انتقال داده شد و آنگاه محلول مایع

مایکوریز باعث افزایش میزان عنصر فسفر برگ شد ولی

رویی را به محلول برادفورد اضافه کرده و جذب نمونه در

مقایسه میانگین سطوح کودهای زیستی نشان داد که بیشترین

طولموج  131با دستگاه اسپکتروفتومتری خوانده شد

غلظت فسفر برگ ( 7/627گرم بر کیلوگرم) در تیمار کاربرد

(.)Bradford, 1976

کود زیستی مایکوریزا بهدست آمد بهطوریکه کاربرد کود

سنجش غلظت عناصر در برگ :نمونهگیری از برگ جهت

زیستی مایکوریزا باعث افزایش  62/6درصدی غلظت فسفر

اندازهگیری غلظت عناصر در مرحله اواسط پرشدن دانه

برگ نسبت به تیمار عدم کاربرد کود زیستی شد (جدول .)3

صورت گرفت .تهیه عصاره برای اندازهگیری عناصر براساس

همچنین بیشترین میزان عنصر پتاسیم در برگ ( 4/634گرم در

روش  Novozamskyو همکاران ( )6324بود .از این عصاره

کیلوگرم) نیز در تیمار مایکوریزا مشاهده شد؛ که با سایر

برای اندازهگیری نیتروژن برگ براساس رنگ سبز آبی تشکیل

تیمارها تفاوت معنیداری داشت ولی بین شاهد و سایر

شده توسط ترکیب فنولی (در اینجا سالیسیلات) در حضور

تیمارهای کود زیستی تفاوت معنیداری از نظر میزان این

آمونیاک و هیپوکلرید سدیم توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در

عنصر وجود نداشت (جدول .)3

Novozamsky et al.,

مقایسه میانگین سطوح آبیاری نشان داد که بیشترین میزان

( Knudsen et al.,

پتاسیم برگ ( 4/613گرم بر کیلوگرم) در تیمار قطع آبیاری در

 )1982و فسفر ( )Rotset, 1985با این عصاره اندازهگیری شد.

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی بهدست آمد که با

برای اندازهگیری آهن و روی نمونهها در دمای  133درجه

تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان

سانتیگراد بهمدت  4ساعت قرار گرفتند ،سپس  1میلیلیتر

رسیدگی تفاوت معنیداری نداشت .کمترین میزان پتاسیم برگ

اسید کلریدریک  6نرمال روی هیتر قرار داده شد ،توسط طیف

( 3/224گرم بر کیلوگرم) در تیمار شاهد (آبیاری کامل)

سنجی جذب اتمی غلظت آهن و روی در اندام هوایی گیاه بر

بهدست آمد و میزان افزایش این صفت در قطع آبیاری در

اساس استاندارد تعیین شد (.)Chapman and Pratt, 1961

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی نسبت به شاهد برابر

طولموج  223نانومتر اندازهگیری شد (

 ،)1974همچنین میزان پتاسیم (فلیم فتومتر)

تجزیه آماری دادهها در دو مرحله نمونهگیری بهصورت

 63/6درصد بود (جدول .)3

مجزا با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام شد .مقایسه

غلظت عناصر کممصرف برگ :سطوح کود زیستی و

میانگین اثرات اصلی به روش  LSDدر سطح احتمال  1درصد

برهمکنش آبیاری و کودهای زیستی بر غلظت آهن در برگ

و در صورت معنیداربودن اثر متقابل ،برشدهی انجام و

معنیدار گردید (جدول  .)6نتایج برشدهی نشان داد اثر

مقایسه میانگینها با استفاده از رویه  Lsmeansانجام

کودهای زیستی در سطوح آبیاری کامل و قطع آبیاری در

گردید.

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی برای غلظت آهن
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سنجش پروتئین محلول برگ :این آزمایش با

معنیدار نگردید ،همچنین برهمکنش عوامل آبیاری و کود

623

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،01شماره  ،44سال 0411

جدول  -5میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر قطع آبیاری و کاربرد کودزیستی بر غلظت عناصر برگ کتان روغنی
منابع تغییرات
تکرار

6

3/33

3/13

63/46

272

1/13

آبیاری

6

3/62 ns

3/43 ns

**23/13

6661ns

**676

خطای اصلی

4

3/32

6/36

1/13

6167

62/62

کود زیستی

3

3/33 ns

**1/66

**46/33

**4363

**636

آبیاری×کود زیستی

2

3/36 ns

6/17 ns

7/36ns

*6332

**23/63

خطای فرعی

67

3/36

3/32

1/37

332

62/36

63/44

63/67

1/36

63/21

62/36

ضریب تغییرات (درصد)

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  2و  0درصد
جدول  -3مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح آبیاری و کاربرد کودزیستی برای غلظت عناصر برگ کتان روغنی
عامل آزمایشی

آبیاری

کاربرد کودزیستی

غلظت فسفر

غلظت پتاسیم

((g. kg-1

()g. kg-1

آبیاری کامل

2/67a

32/24b

قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی

2/66a

46/13a

قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی

2/23a

33/63ab

بدون کودزیستی

2/43c

37/26b

فسفات بارور6

2/31bc

32/76b

قارچ میکوریزا آربوسکولار

7/62a

46/34a

فسفات بارور +6میکوریزا

2/22ab

33/33b

سطوح عامل

میانگین دارای حرف مشابه در هر ستون ،اختلاف معنیداری براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %2ندارند.

در برگ معنیدار گردید (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین

کودهای زیستی و برهمکنش بین آنها بر میزان غلظت روی در

برهمکنش سطوح آبیاری و کودهای زیستی نشان داد که در

برگ معنیدار گردید (جدول  .)6تجزیه واریانس برشدهی

سطح آبیاری کامل بیشترین میزان غلظت آهن در برگ (673

نشان داد اثر کودهای زیستی ،در سطح آبیاری کامل ،قطع

میلیگرم بر کیلوگرم) در تیمار فسفات بارور 6بهدست آمد

آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی بر غلظت

بهطوریکه در سطح آبیاری کامل میزان افزایش غلظت این

عنصر روی در برگ معنیدار گردید (جدول  .)4نتایج مقایسه

عنصر در تیمار کود زیستی فسفات بارور 6نسبت به تیمار عدم

میانگین اثر سطوح کود زیستی در هر سطح آبیاری برای عنصر

کاربرد کود زیستی برابر  16/4درصد بود (شکل .)6

روی در برگ نشان داد در آبیاری کامل و سطح قطع آبیاری در

در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی ،بیشترین میزان

کپسولدهی کمترین غلظت آهن برگ مربوط به تیمار عدم

غلظت روی در برگ در تیمار فسفات بارور + 6مایکوریزا و

کاربرد کود زیستی بود و بین سایر تیمارهای کود زیستی نیز

کمترین غلظت روی در برگ در تیمار عدم کاربرد کود زیستی

تفاوت معنیداری وجود نداشت (شکل  .)6تیمار قطع آبیاری،

مشاهده شد ،بهطوریکه در سطح آبیاری کامل و سطح قطع
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درجه آزادی

غلظت نیتروژن

غلظت فسفر

غلظت پتاسیم

غلظت آهن

غلظت روی
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جدول  -4تجزیه واریانس برشدهی اثر سطوح مختلف کودزیستی در هر سطح آبیاری برای غلظت عناصر آهن و روی و پرولین (در دو
مرحله نمونهبرداری) در برگ
سطوح آبیاری

قطع آبیاری در مرحله شروع
گلدهی تا شروع کپسولدهی
قطع آبیاری در مرحله شروع
کپسولدهی تا پایان رسیدگی

درجه
آزادی

غلظت آهن

غلظت روی

پرولین (نمونهبرداری اول)

پرولین (نمونهبرداری اول)

3

**4213

**642

3/76ns

*3/22

3

**4114

**673

**66/37

3/64ns

3

6362ns

4/63ns

3/76ns

**61/64

 nsو ** بهترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0درصد

شکل  -0اثر برهمکنش رژیمهای آبیاری و کودزیستی بر میزان آهن ( )aو روی ( .)bبراساس تجزیه واریانس برشدهی در هر سطح
آبیاری ،ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک بوده براساس آزمون  Lsmeansدر سطح خطای ( )2 %اختلاف معنیداری ندارند.

آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی کاربرد

را در مرحله شروع کپسولدهی ( 22/2درصد) و پرشدن دانه

تلفیقی کودزیستی فسفات بارور 6و قارچ مایکوریزا بهترتیب

( 24/3درصد) داشت و کمترین محتوای نسبی آب برگ در

افزایش  23/6و  663درصدی را نسبت به عدم کاربرد کود

مرحله شروع کپسولدهی در شرایط تیمار قطع آبیاری در

زیستی ،در این صفت ایجاد کرده است (شکل .)6

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی ( 26/3درصد)

محتوای نسبی آب برگ :در هر دو مرحله نمونهبرداری در

بهدست آمد و محتوای نسبی آب برگ حدود  63/3درصد در

مرحله شروع کپسولدهی و پرشدن دانه اثر سطوح آبیاری بر

این تیمار کمتر از آبیاری کامل بود (جدول  .)2در نمونهبرداری

محتوای آب نسبی برگ معنیدار گردید اما اثر کودزیستی و

در مرحله پرشدن دانه کمترین محتوای نسبی آب برگ (17/3

برهمکنش آبیاری و کودزیستی بر این صفت معنیدار نگردید

درصد) در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا

(جدول  .)1تیمار آبیاری کامل بیشترین محتوای نسبی آب برگ

پایان رسیدگی بهدست آمد و کاهش این صفت در قطع آبیاری
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آبیاری کامل

میانگین مربعات
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جدول  -2میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح آبیاری و کاربرد کودزیستی بر صفات مختلف کتان روغنی
تغییرات

آزادی

تکرار

6

آبیاری

نمونهبرداری اول (مرحله کپسولدهی)
محتوای

پرولین

نسبی

قندهای

مالون

پروتئین

محتوای

محلول

دی

محلول

نسبی

آب

خطای
اصلی
کودزیستی
آبیاری×کود
زیستی
خطای
فرعی

61/61
*

3/43
**

1/33
**

**

6

722

676

6262

4

21/22

3/36

16/63

3/66

3

ns

622

**

*

**

2/76

محلول

دی

محلول

دانه

آب

6/62
661

3/62
**

آلدهید

23/44

3/31

74/24

**

**

**

63/32

762

632

6412

3/66

16/23

6/23

63/63

*

7/32

637

2

21/13ns

**6/26

63/36ns

6/63ns

67

633

3/23

36/13

3/77

3/66

63/3

62/3

66/7

2/6

66/1

ضریب تغییرات
(درصد)

آلدهید

پرولین

قندهای

مالون

پروتئین

عملکرد

3/22

ns

66/64

**

2/23

**

71/33

3/44
**

77/6

6/36
ns

3/43

3/34
*

772
**

63/63

14316

3/76

623

**

**

3/32

6376

3/34ns

6/66ns

**4/22

62/43ns

6/13ns

3/ 63ns

336ns

46/63

3/62

64/47

6/46

3/66

632

3/4

63/2

3/3

2/4

62

63/4

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  2و  0درصد
جدول  -6مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح آبیاری و کاربرد کودزیستی برای صفات مختلف کتان روغنی
نمونهبرداری اول (مرحله کپسولدهی)
عامل

محتوای نسبی

قندهای محلول

مالون دیآلدهید

پروتئین محلول برگ

آب برگ

(میلیگرم بر گرم

(میکرومول بر گرم

(میلیگرم بر گرم

(درصد)

وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

22/23a

31/66b

63/33b

4/23a

26/36b

26/67a

67/26a

3/32b

22/23a

31/33b

63/44b

4/13a

بدون کودزیستی

21/36a

33/ 33b

62/64a

3/23b

کاربرد

فسفات بارور6

23/27a

44/37ab

64/36b

4/67a

کودزیستی

قارچ مایکوریزا آربوسکولار

a

ab

a

a

آزمایشی

سطوح عامل

آبیاری کامل
قطع آبیاری در مرحله شروع
آبیاری

گلدهی تا شروع کپسولدهی
قطع آبیاری در مرحله شروع
کپسولدهی تا پایان رسیدگی

فسفات بارور +6میکوریزا

24/63

23/21a

44/46

42/24a

61/47

64/23b

4/66

4/36a

در هر ستون وجود حداقل یک حرف مشترک نشاندهنده عدم تفاوت آماری براساس آزمون  LSDاست.

در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی نسبت به آبیاری

مرحله شروع کپسولدهی ( 22/2درصد) و پرشدن دانه (24/3

کامل برابر  63/2درصد بود (جدول .)2

درصد) داشت و کمترین محتوای نسبی آب برگ در مرحله

تیمار آبیاری کامل بیشترین محتوای نسبی آب برگ را در

شروع کپسولدهی در شرایط تیمار قطع آبیاری در مرحله
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شجاعیان کیش و همکاران
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ادامه جدول -6
نمونهبرداری دوم (مرحله پرشدن دانه)
عامل

عملکرد دانه

محتوای نسبی

قندهای محلول

مالون دیآلدهید

پروتئین محلول

آب برگ

(میلیگرم بر

(میکرومول بر

(میلیگرم بر گرم

(درصد)

گرم وزن تر)

گرم وزن تر)

وزن تر)

24/36a

34/63b

62/66b

3/66a

662a

26/26a

33/46b

62/23b

4/34a

622b

17/33b

16/66a

66/23a

6/13b

33/22c

بدون کودزیستی

22/41a

34/74c

63/63a

6/42b

642c

کاربرد

فسفات بارور6

27/33a

33/24ab

67/21a

6/33ab

623bc

کودزیستی

قارچ مایکوریزا آربوسکولار

a

bc

a

a

ab

آزمایشی

سطوح عامل

قطع آبیاری در مرحله شروع
آبیاری

گلدهی تا شروع کپسولدهی
قطع آبیاری در مرحله شروع
کپسولدهی تا پایان رسیدگی

فسفات بارور +6میکوریزا

23/77

22/73a

32/23

46/33a

67/63

62/27a

مربع)

3/66

623

3/63a

672a

در هر ستون وجود حداقل یک حرف مشترک نشاندهنده عدم تفاوت آماری براساس آزمون  LSDاست.

شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی ( 26/3درصد) بهدست آمد

 .)4نتایج مقایسه میانگین برهمکنش سطوح آبیاری و کود

و محتوای نسبی آب برگ حدود  63/3درصد در این تیمار

زیستی برای میزان پرولین (نمونهبرداری شده در مرحله

کمتر از آبیاری کامل بود (جدول  .)2در نمونهبرداری در مرحله

کپسولدهی) نشان داد که در تیمار قطع آبیاری در مرحله

پرشدن دانه کمترین محتوای نسبی آب برگ ( 17/3درصد) در

شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی ،بیشترین میزان پرولین

تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان

برگ ( 63/4میکرومول بر گرم) در سطح فسفات بارور+ 6

رسیدگی بهدست آمد و کاهش این صفت در قطع آبیاری در

میکوریزا و کمترین میزان پرولین ( 7/21میکرومول بر گرم) در

مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی نسبت به آبیاری

تیمار بدون کودزیستی بهدست آمد .در تیمار قطع آبیاری در

کامل برابر  63/2درصد بود (جدول .)2

مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی ،میزان افزایش این

میزان پرولین و قندهای محلول برگ :نتایج نشان داد دو

صفت در تیمار تلفیقی کود زیستی فسفات بارور 6و مایکوریزا

مرحله نمونهبرداری ،اثر آبیاری و کود زیستی بر هر دو صفت

نسبت به شاهد بدون کودزیستی برابر  14/3درصد بود (شکل

پرولین و قندهای محلول برگ معنیدار گردید .برهمکنش

 .)6نتایج مقایسه میانگین برهمکنش سطوح آبیاری و کود

آبیاری و کودزیستی نیز تنها بر میزان پرولین معنیدار گردید

زیستی در مرحله پرشدن دانه برای میزان پرولین برگ نشان داد

(جدول  .)1تجزیه واریانس برشدهی مربوط به پرولین نشان

که در تیمار آبیاری کامل ،بیشترین میزان پرولین در سطح

داد که اثر کودهای زیستی در سطح قطع آبیاری در شروع

فسفات بارور 6/6( 6میکرومول بر گرم) و کمترین غلظت

گلدهی تا شروع کپسولدهی در نمونهبرداری اول (مرحله

پرولین در سطح بدون کود زیستی ( 6/63میکرومول بر گرم)

کپسولدهی) و سطوح آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله

بهدست آمد و در سطح آبیاری کامل میزان افزایش این صفت

شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی در نمونهبرداری دوم

در تیمار کود زیستی فسفات بارور 6نسبت به تیمار بدون کود

(مرحله پرشدن دانه) بر میزان پرولین معنیدار گردید (جدول

زیستی برابر  32/4درصد بود (شکل  .)6همچنین در تیمار قطع
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ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک بوده براساس آزمون  Lsmeansدر سطح خطای ( )2 %اختلاف معنیداری ندارند.

آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی ،بیشترین

کپسولدهی افزایش  24/6درصدی را نسبت به آبیاری کامل،

میزان پرولین در سطح فسفات بارور + 6مایکوریزا (66/2

در صفت مذکور ایجاد کرده است (جدول  .)2در نمونهبرداری

میکرومول بر گرم) و کمترین میزان پرولین در سطح بدون کود

در مرحله پرشدن دانه ،بیشترین غلظت قندهای محلول برگ

زیستی ( 2/3میکرومول بر گرم برگ) بهدست آمد و در سطح

( 16/6میلیگرم بر گرم) در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع

قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی

کپسولدهی تا پایان رسیدگی و کمترین غلظت قندهای محلول

میزان افزایش این صفت در تیمار تلفیقی کودزیستی فسفات

( 33/4میلیگرم بر گرم) در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع

بارور 6و قارچ مایکوریزا نسبت به تیمار بدون کودزیستی برابر

گلدهی تا شروع کپسولدهی بهدست آمد که با تیمار آبیاری

 71/3درصد بود (شکل  .)6در این پژوهش همبستگی منفی و

کامل ( 34/6میلیگرم بر گرم) تفاوت معنیداری نداشت

معنیداری بین محتوای نسبی آب برگ و میزان پرولین مشاهده

(جدول  .)2مقایسه میانگین سطوح کودزیستی نشان داد در

گردید بدین ترتیب که با قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی

نمونهبرداری در هر دو مرحله بیشترین غلظت قندهای محلول

تا شروع کپسولدهی و شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی،

در تیمار مایکوریزا  +فسفات بارور 6بهدست آمد و کمترین

کاهش محتوای نسبی آب برگ ،باعث تجمع برخی از ترکیبات

غلظت قندهای محلول در تیمار بدون کود زیستی بهدست آمد

از جمله پرولین گردید (شکل .)3

و تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی فسفات بارور 6و قارچ

مقایسه میانگین سطوح آبیاری در نمونهبرداری در مرحله

مایکوریزا در نمونهبرداری در مرحله شروع کپسولدهی و

شروع کپسولدهی نشان داد بیشترین غلظت قندهای محلول

پرشدن دانه بهترتیب افزایش  66/4و  66درصدی را نسبت به

( 26/3میلیگرم بر گرم) در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع

تیمار بدون کودزیستی ،در این صفت ایجاد کرده است

گلدهی تا شروع کپسولدهی و کمترین غلظت قندهای محلول

(جدول

.)2

( 31/6میلیگرم بر گرم) در تیمار آبیاری کامل بهدست آمد و

با توجه به جدول همبستگی صفات مشاهده میشود که

تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع

غلظت قندهای محلول بالاترین همبستگی مثبت و معنیدار را
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با غلظت پرولین در نمونهبرداری در مرحله شروع کپسولدهی

بیشترین میزان مالون دیآلدهید در نمونهبرداری اول ،تحت

و مرحله پرشدن دانه دارد ،همچنین صفت مذکور دارای

شرایط قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع

همبستگی منفی و معنیدار با محتوای نسبی آب برگ در

کپسولدهی دیده شد که بهطور معنیداری بیشتر از تیمار

نمونهبرداری در مرحله شروع و مرحله پرشدن دانه است

آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا

(شکل  .)3در واقع افزایش غلظت قندهای محلول و پرولین،

پایان رسیدگی بود اما در نمونهبرداری دوم بیشترین سطح

مکانیسمهایی هستند که گیاه در شرایط قطع آبیاری برای مقابله

مالون دیآلددهید در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع

با کاهش محتوای آب نسبی برگ اعمال میکند.

کپسولدهی تا پایان رسیدگی دیده شد .در نمونهبرداری اول

محتوای مالون دیآلدهید برگ :نتایج نشان داد که در

بیشترین میزان مالون دیآلدهید مربوط به تیمار بدون کود

نمونهبرداری در مرحله شروع کپسولدهی اثر آبیاری و

زیستی بود ولی میزان مالون دیآلدهید در نمونهبرداری دوم

کودهای زیستی بر محتوای مالون دیآلدهید برگ معنیدار شد

تحت تیمارهای کودی متفاوت تغییر معنیداری نکرد

اما برهمکنش آبیاری و کودزیستی بر میزان این صفت معنیدار

(جدول .)2

نگردید (جدول  .)1همچنین نتایج نشان داد که در نمونهبرداری

محتوای پروتئین برگ :نتایج نشان داد در هر دو مرحله

در مرحله پرشدن دانه اثر آبیاری بر محتوای مالون دیآلدهید

نمونهبرداری در مرحله شروع کپسولدهی و مرحله پرشدن

معنیدار شد اما اثر کودهای زیستی و برهمکنش آبیاری و کود

دانه ،اثر آبیاری و کودهای زیستی بر غلظت پروتئین محلول

زیستی بر میزان این صفت معنیدار نگردید (جدول .)1

برگ معنیدار گردید اما برهمکنش آبیاری و کودهای زیستی
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بر این صفت معنیدار نگردید (جدول  .)1نتایج مقایسه

این صفت ایجاد کرده است (جدول .)2

نمونهبرداری در مرحله شروع کپسولدهی نشان داد که

نشان میدهد کودزیستی و اعمال قطع آبیاری در هر دو مرحله

بیشترین میزان پروتئین محلول ( 4/23میلیگرم بر گرم وزن تر

از رشد گیاه تأثیر معنیداری بر عملکرد دانه دارد ولی

برگ) در تیمار آبیاری کامل بهدست آمد و کمترین میزان

برهمکنش این تیمارها بر عملکرد دانه معنیدار نبود .مقایسه

غلظت پروتئین محلول ( 3/32میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

میانگینها نشان داد که اعمال قطع آبیاری در هر دو مرحله

در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع

(شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی و شروع کپسولدهی تا

کپسولدهی بهدست آمد و میزان کاهش این صفت در تیمار

پایان رسیدگی) نسبت به تیمار شاهد (آبیاری کامل) سبب

قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی

کاهش صفت مذکور گردید .اما در این بین بیشترین کاهش این

نسبت به آبیاری کامل برابر  31/6درصد بود (جدول .)2

صفت در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع کپسولدهی تا

در نمونهبرداری در مرحله پرشدن دانه بیشترین مقدار

پایان رسیدگی بهدست آمد .بهطوریکه قطع آبیاری در مرحله

پروتئین محلول ( 4/34میلیگرم بر گرم وزن تر) در تیمار قطع

شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی نسبت به شاهد باعث

آبیاری در مرحله شروع گلدهی تا شروع کپسولدهی بهدست

کاهش  17/1درصد در عملکرد دانه شد (جدول  .)2مقایسه

آمد که با تیمار آبیاری کامل ( 3/66میلیگرم بر گرم وزن تر)

میانگین سطوح کودزیستی بیانگر آن است که سطوح مختلف

تفاوت معنیداری نداشت .کمترین میزان غلظت پروتئین

کودزیستی باعث افزایش عملکرد دانه شد .اما در این بین

محلول ( 6/13میلیگرم بر گرم وزن تر) در تیمار قطع آبیاری

بیشترین افزایش عملکرد دانه در کاربرد تلفیقی کودزیستی

در مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی بهدست آمد

فسفات بارور 6و قارچ مایکوریزا حاصل شد .بهطوریکه

(جدول  .)2میـزان پروتئینهای محلول در برگهای کتان تحت

کاربرد تلفیقی کودزیستی فسفات بارور 6و قارچ مایکوریزا

تیمارهای قطع آبیاری کمتر از گیاهان رشدیافته در آبیاری کامل

باعث افزایش  62/1درصد در عملکرد دانه نسبت به عدم

بوده است .کاهش پروتئین محلول منجر به تولید بیشتر پرولین

کاربرد کودزیستی شد (جدول .)2

میشود و همبستگی منفی و معنیدار محتوای پروتئین محلول
با میزان پرولین در هر دو مرحله نمونهبرداری در مرحله شروع

بحث

کپسولدهی و مرحله پرشدن دانه نیز بر این موضوع تأکید

مطابق نتایج ما ،افزایش فسفر توسط مایکوریز در گیاه کتان

میکند (شکل  .)3مقایسه میانگینهای اثر سطوح کودهای

تحت رژیم آبیاری گزارش شده است (

زیستی نشان داد با کاربرد کودهای زیستی میزان پروتئین محلول

 )2015و علت آن را میتوان حضور یک شبکه گسترده از

افزایش مییابد .نتایج مقایسه میانگین در نمونهبرداری در هر

هیفهای برون ریشهای قارچ مایکوریزا در خاک اطراف ریشه

دو مرحله شروع کپسولدهی و پرشدن دانه نشان داد که

دانست؛ که فسفر را از نقاط دور در دسترس ریشه قرار

بیشترین مقدار پروتئینهای محلول در تیمار فسفات بارور+ 6

میدهد .همچنین حضور گسترده هیفها در ریزوسفر باعث

مایکوریزا بهدست آمد و کمترین مقدار پروتئینهای محلول در

میشود فسفر با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت انتشار خود در

تیمار بدون کود زیستی بهدست آمد بهطوریکه تیمار تلفیقی

خاک به ریشههای گیاه میزبان انتقال یابد؛ علاوه بر آن

کود زیستی فسفات بارور 6و قارچ مایکوریزا در نمونهبرداری

مایکوریزا میتواند با تولید آنزیمهایی نظیر فسفاتاز باعث

در مرحله شروع کپسولدهی و پرشدن دانه بهترتیب افزایش

افزایش میزان فسفر قابل جذب در گیاهان شود (

 62/7و  33/6درصدی را نسبت به تیمار بدون کودزیستی ،در

 )2013و این موارد میتوانند یکی از اصلیترین علل افزایش

Soltanian et al.,

Hu et al.,
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افزایش فسفر در گیاهان دارویی تلقیحشده با مایکوریزا نظیر

تلقیحشده با مایکوریز ،افزایش فرآیند انتشار برای دستیابی به

بادرنجبویه ( ،)Abbaszadeh and Zakerian, 2016نعناع

روی در گیاه است ( .)Lehmann et al., 2014در کل مطابق با

( )Arango et al., 2012مشاهده شده است .علاوه بر این فسفر

نتایج حاصل از این پژوهش ،تلفیق کاربرد قارچ مایکوریزا و

توسط کودزیستی فسفاته نیز در کتان افزایش یافت زیرا ترشح

باکتریهای محرک رشد موجب بهبود میزان روی در گیاه در

اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز توسط گونههای مختلف باکتری-

شرایط تنش شد ( .)Ortiz et al., 2015محتوای نسبی آب یکی

های محرک رشد مانند  Pseudomonas putidaبا موجب

از شاخصهای مهم فیزیولوژیکی است که رابطه مهمی با میزان

انحلال و افزایش جذب فسفر خاک میشوند (.)Singh, 2013

آب خاک دارد و کاهش این شاخص در شرایط تنش خشکی

مانند نتایج حاصل از این آزمایش مشاهده شده است که در

در ارقام مختلف گیاه کتان گزارش شده است و میزان این

گیاهان تلقیحشده با مایکوریزا با افزایش سطح پتاسیم اندام

شاخص در شرایط تنش به  23درصد و حتی کمتر نیز میرسید

هوایی خود باعث بهبود جذب سایر عناصر میشود .در واقع

( )Kariuki et al., 2016و حفظ محتوای نسبی آب در بافت

پتاسیم با دخالت در تغییرات روزنههای گیاه ،باعث تنظیم

گیاه برای فعالیتهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بهینه و روند

تعادل در حملونقل فعال و انتقال مواد مغذی از ریشه به اندام

رشد گیاه ضروری است ( .)Silva et al. 2007گرچه اثر کود

هوایی میشود ( )Silva et al., 2007و افزایش میزان سطح

زیستی بر میزان این شاخص معنیدار نبود ولی بیشترین میزان

پتاسیم اندام هوایی توسط مایکوریزا باعث تحریک روزنه و

این شاخص در کتان تحت شرایط کابرد قارچ مایکوریزا بود و

بهبود سیستم انتقال مواد مغذی از ریشه به اندام هوایی است

علت آن بهبود و افزایش سیستم ریشه کتان و دسترسی به آب

( .)Ruiz-Lozano and Azcon, 1995یکی از علل افزایش

قابل جذب بیشتر در خاک بود (.)Ansari et al., 2014

P. putida

افزایش میزان پرولین ( )Rahimzadeh and Pirzad, 2017و

میزان آهن توسط باکتریهای محرک رشد نظیر

توانایی این باکتریها در تولید مواد کلاتهکننده مانند

قندهای محلول ( )Movahedi Dehnavi et al., 2011در کتان

سایدروفورها میباشد که باعث بهبود جذب آهن در گیاه

تحت تنش خشکی گزارش شده است .پرولین و قندهای

میشوند ( .)Bhattacharyya and Jha, 2012با این وجود

محلول یکی از منابع مهم تنظیمکننده پتانسیل اسمزی در سطح

P.

هستند

مشاهدات ما نشان داد که تلفیق استفاده از دو گونه باکتری

سلول

گیاهان

در

شرایط

تنش

خشکی

 agglomeransو  P. putidaباعث افزایش آهن در شرایط

( .)Mohammadkhani and Heidari, 2008باکتریهای محرک

آبیاری کامل و یکی از سطوح قطع آبیاری (قطع آبیاری در

رشد و قارچ مایکوریزا با تغییر در سطح هورومونهای گیاهی

مرحله شروع گلدهی) شد .در واقع بهنظر میرسد کارآیی این

و تغییردر میزان جذب عناصر غذایی در سنتز و تولید این دو

دو باکتری در جذب آهن وابسته به شرایط و سطوح تنش

اسمولیت تأثیر دارند .بعضی از باکتریهای محرک رشد مانند

خشکی است .مطابق نتایج ما در پژوهشی پاسخ تلفیق این دو

باکتری  Pseudomonas putidaباعث بیان ژنهای دخیل در

باکتری بر میزان آهن در سطوح مختلف تنش متفاوت بود و

سنتز پرولین و افزایش آن در گیاه میشود (

فقط در برخی از سطوح تنش و شرایط بدون تنش باعث

 .)2017همچنین مایکوریزا باعث افزایش سطح قندهای محلول

افزایش معنیدار آهن شد ( .)Delshadi et al., 2017گرچه

در گیاهان میشود زیرا تلقیح گیاهان با مایکوریزا باعث افزایش

قارچ مایکوریزا ،توانایی تولید سایدروفورها را دارند که موجب

چندین آنزیم دخیل در سنتز ساکارز میشود و افزایش فعالیت

افزایش آهن و روی در گیاهان تلقیحشده با این

این آنزیمها با میزان ساکارز ،گلوکز و فروکتوز (در کل قندهای

میکروارگانیسمها میشود ( )Dehghanian et al., 2018ولی

محلول) ارتباط مثبت و معنیدار دارد ( .)Wu et al., 2017از

Ghosh et al.,
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از مهمترین سازوکارهایی است که در گیاهان تلقیحشده با

افزایش سطح میزان پروتئین کل

در گیاه دانست ( Naseem and

مایکوریز و باکتریهای محرک رشد ایجاد میشود؛ در واقع

 .)Bano, 2014مایکوریزا با بهبود تغذیه و سیستم آنزیمهای

مایکوریزها بهوسیله هیفهای برون ریشهای (

Celebi et al.,

آنتیاکسیدانی گیاه باعث افزایش و جلوگیری از تخریب

 )2010و باکتریهای محرک رشدی مانند

Pseudomonas

پروتئین میشوند ( .)Abbaspour et al., 2012مطابق با نتایج

 Putidaبا تولید هرومون اکسین و تحریک رشد ریشه و

آزمایش حاضر در شرایط تنش خشکی افزایش میزان مالون

ریشههای مویی ( )Zabihi et al., 2011باعث گسترش منطقه

دیآلدهید در گیاهان مختلف

( Saruhan et al., 2012; Zhu et

جذب گیاه در خاک و افزایش آب و مواد غذایی درنتیجه

 )al., 2011و کتان ( )Aghdam et al., 2016مشاهد شده است.

افزایش عملکرد در گیاه میشوند.

در واقع تنش خشکی باعث افزایش میزان گونههای اکسیژن

در کل افزایش سطح پرولین و قندهای محلول در گیاهان

فعال ،پراکسیداسیون لیپید و تخریب غشاء سیتوپلاسمی میشود

توسط مایکوریزا ( )Al-Arjani et al., 2020و باکتریهای

که حاصل آن تولید ترکیباتی مانند مالون دیآلدهید است

محرک رشد ( )Vardharajula et al., 2011در شرایط تنش

( .)Chakrabarty et al., 2007پراکسیداسیون لیپیدها و مـالون

خشکی و بدون تنش دیده شد .همچنین گزارشاتی از تغییر در

دیآلدهید تولیدشده ،شاخصی برای میزان خسارت تنش

میزان پرولین در گیاهان تحت رژیمهای آبیاری مختلف در

خشکی است .در این آزمایش در تیمارهای قطع آبیاری و بدون

شرایط مزرعه نیز وجود دارد .بهطور مثال کود زیستی فسفات

کاربرد کودزیستی بیشترین میزان مالون دیآلدهید مشاهده

بارور  6تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله زایشی گلرنگ

شد .بیشترین خسارت به عملکرد در زمان قطع آبیاری در

(حساسترین مرحله رشدی گلرنگ به کمبود آب) ،موجب

مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی رخ داد .رژیمهای

(.)Heshmati et al., 2016

آبیاری میتوانند با کاهش محتوای نسبی آبی ،پتانسیل آب،

همچنین این کود باعث افزایش میزان پرلین در گیاه دارویی

هدایت روزنه و فتوسنتز و کاهش انتشار  CO2در سلولهای

زیره سبز تحت شرایط دیم همراه با آبیاری تکمیلی در زمان

مزوفیل برگ باعث کاهش عملکرد دانه کمتری در گیاه شود

گلدهی شد ( .)Mehrabi et al., 2020یکی از بارزترین اثرات

( .)Li et al., 2013همانطورکه ما مشاهده کردیم در شرایط

تنش خشکی تأثیر آن در متابولیسم پروتئین است؛ در شرایط

تنش خشکی عملکرد گیاهان بهدلیل اختلال در سیستم جذب

تنش خشکی چندین ژن سنتزکننده آنزیمهای مرتبط با تخریب

املاح نظیر فسفر و برهمخوردن تعادل اسمزی و افزایش بیش

پروتیئن در گیاه کتان بیان میشود ( .)Dash et al., 2014یکی

از حد نیاز به انرژی برای مقابله با تنش مانند تولید اسمولیتها

دیگر از علت کاهش میزان پروتئین افزایش سطح گونههای

(قند محلول و پرولین) کاهش مییابد ( Gholamhoseini et al.,

اکسیژن فعال در گیاه کتان تحت شرایط تنش خشکی است

.)2013

افزایش معنیدار پرولین شده است

( )Aghdam et al., 2016و گونههای اکسیژن فعال تأثیر مخربی
بر میزان پروتئینها و اکسیداسیون این ملکولها در گیاه دارند

نتیجهگیری

( .)Vurukonda et al., 2016از طرفی تنش خشکی با تأثیر در

تنش خشکی باعث خسارت به ساختارهای لیپیدی و

ساختار و میزان تشکیل پلیزوم موجب مهار سنتز پروتئین در

پروتئینها در گیاه کتان شد علاوه بر آن کاهش توانایی تنظیم

سطح سلولهای گیاه میشود (.)Yazdanpanah et al., 2011

اسمزی و اختلال در سیستم جذب املاح و برهمخوردن تعادل

تلقیح باکتریهای محرک رشد باعث افزایش سطح پروتئین

اسمزی همچنین افزایش بیش از حد نیاز به انرژی برای مقابله

گیاه شد و علت آن را میتوان در تأثیر این میکروارگانیسمها

با تنش ،مانند تولید اسمولیتهایی نظیر قند محلول و پرولین
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 کاربرد.کپسولدهی تا پایان رسیدگی بسیار حساس است

 اما با توجه سطح مالون.باعث کاهش عملکرد در این گیاه شد

کودزیستی با افزایش در جذب عناصر غذایی و افزایش میزان

 بیشترین سطح خسارت در زمان قطع آبیاری در،دیآلدهید

اسمولیتها در گیاه باعث کاهش خسارت ناشی از تنش

مرحله شروع کپسولدهی تا پایان رسیدگی بود و در این مرحله

.خشکی شدند

 در. درصد نسبت به آبیاری کامل افت کرد17 عملکرد گیاه
واقع میتوان بیان کرد که گیاه کتان به تنش در مرحله شروع
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Abstract
In order to investigate the effect of biofertilizers on physiological characteristics and nutrient concentration in linseed
under irrigation withholding at different growth stages, a farm experiment was conducted as split plot based on
randomized complete block design with three replication at research field of Yasouj University in 2017. Irrigation
regimes (full irrigation, irrigation withholding at beginning of flowering until beginning of podding, irrigation
withholding at beginning of podding to end of maturity) and bio-fertilizer application at four levels (mycorrhiza fungi,
Phosphate Barvar2, mycorrhiza arbuscular fungi + Phosphate Barvar2 and non-application of bio-fertilizer) were
considered as the main and the sub plots, respectively. The results showed that the highest concentration of phosphorus
(8.27 g.kg-1) and potassium (4.20 g.kg-1) in the leaf was observed in the treatment of mycorrhiza bio-fertilizers. In both
stages of flowering and seed filling, irrigation withholding compared to the full irrigation increased the soluble sugars,
malondialdehyde, whereas reduced the relative water content and soluble protein of leaf. The highest leaf prolin cintent
(11.63 µmol.g-1) was observed in both biofertilizer combination treatments in condition of irrigation with holding at
beginning of podding to end of maturity. Application of both type of biofertilizer increased soluble sugar concentration,
soluble protein and reduced malondialdehyde levels. The highest grain yield was observed from application of
mycorrhiza+ phosphate Barvar2. The results indicate that linseed is sensitive to drought stress in the encapsulation to
ripening stage (58% reduction). This damage was modified by application of biofertilizer trough improving the
absorption of nutrients and changing the concentration of osmolites.
.
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