فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

اثر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد ،میزان روغن و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی

2

رئوف سید شریفی* 1و رضا سید شریفی

 1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران 2،گروه علوم دامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
(تاریخ دریافت ،1395/12/09 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/06/28 :

چکیده
به منظور بررسی اثر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی ،محتوای پرولین و فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی آفتابگردان
روغنی( )Helianthus annuus L.رقم یوروفلور در سطوح مختلف قطع آبیاری ،آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی  1394اجرا گردید.
تیمارهای مورد بررسی شامل مصرف کودهای زیستی در چهار سطح(میکوریز از نوع  ،Glomus mosseaeازتوباکتر کروکوکوم استرین ،5
کاربرد توأ م میکوریز و ازتوباکتر ،شاهد یا عدم استفاده از کودهای زیستی) و سه سطح آبیاری(آبیاری کامل بهعنوان شاهد ،قطع آبیاری در
مرحله  50درصد گلدهی و قطع آبیاری در مرحله  50درصد پر شدن دانه) بودند .مقایسه میانگینها نشان داد که حداکثر محتوای پرولین،
فعالیت آنزیمهای آ نتی اکسیدانی مانند کاتاالز ،پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز درشرایط قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی و کاربرد
توأم میکوریز و ازتوباکتر بهدست آمد .بیشترین درصد روغن ( 43/33درصد) و محتوای کلروفیل در شرایط آبیاری کامل بهدست آمد .در
حالیکه باالترین قندهای محلول در شرایط قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی بهدست آمد .کاربرد توأم کودهای زیستی محتوای
کلروفیل ،قندهای محلول و درصد روغن را در مقایسه با عدم کاربرد آنها به ترتیب  33/23 ،30/16و  9/25درصد افزایش داد .بیشترین
عملکرد دانه ( 2743/5کیلوگرم در هکتار) در کاربرد توأم کودهای زیستی و آبیاری کامل به دست آمد و کمترین آن ( 1696/5کیلوگرم در
هکتار) به قطع آبیاری در  50درصد مراحل گلدهی و بدون کاربرد کودهای زیستی تعلق داشت .تحت شرایط قطع آبیاری در  50درصد
مراحل گلدهی و پر شدن دانه ،کاربرد توأم میکوریز و ازتوباکتر عملکرد دانه را به ترتیب  13/3و  23/52درصد در مقایسه با عدم کاربرد
آ نها در همان سطح از قطع آییاری افزایش داد .بر اساس نتایج آزمایش حاضر به نظر میرسد که کاربرد توأم ازتوباکتر و میکوریز میتواند
به عنوان یک راهکار مناسب برای بهبود عملکرد دانه افتابگردان تحت شرایط قطع آبیاری باشد.
واژههای کلیدی :باکتریهای محرک رشد ،کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو ،قطع آبیاری ،عملکرد

مقدمه

خوردن تعادل تغذیهای در گیاه است .یکی از راههای اساسی

محدودیت آبی عامل اصلی کاهش عملکرد و جمعیت

در جهت بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنشهای مختلف

میکروبی در خاك ( )Elliott and Wildung, 1992و به هم

محیطی و افزایش جمعیت میکروارگانیسمهای موجود در

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيRaouf_ssharifi@yahoo.com :
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آفتابگردان( )Helianthus annuus L.در تیمارهای قطع آبیاری
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اصطالح کودهای زیستی فقط به مواد آلی حاصل از کودهای

و پراکسیداز ( ) Blokhina et al, 2003میباشد .افزایش

دامی ،بقایای گیاهی و کود سبز اطالق نمیگردد ،بلکه ریز

فعالیت این آنزیمها سلول را قادر میسازد تا از تولید فرم های

موجودات باکتریایی ،قارچی و مواد حاصل از فعالیت آنها در

فعال اکسیژن پیشگیری نمایند و یا اینکه آنها را جمع آوری

رابطه با تثبیت نیتروژن ،فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی از

نموده و اثرات مضر آنها را کاهش دهند ،از این رو در شرایط

جملهی مهمترین کودهای زیستی محسوب میشوند

محدودیت آبی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاهان

( .)Wu et al. 2005این کودها در افزایش دسترسی و جذب

افزایش مییابد ( .)Ahmad and Prasad, 2012اندازه گیری

مواد غذایی توسط گیاهان (،)Singh and Purohit, 2011

مقدار فلورسانس کلروفیل نیز میتواند ارزیابی مناسبی از

افزایش مقاومت به تنشهای خشکی ،شوری و بهبود ساختمان

عملکرد کوانتومی و جریان الکترون در فتوسیستم دو را نشان

خاك ( )Al-Karaki et al, 2004اهمیت قابل توجهی دارند.

دهد ( .)Reddy et al, 2004بر اساس گزارش  Kheirizadehو

بررسیهای  )2000( Al-Karakiنشان داد که کاربرد میکوریز

همکاران ( )2016تنش خشکی موجب کاهش عملکرد

به دلیل افزایش جذب عناصر کم تحرك مانند فسفر ،روی،

کوانتومی ( )FV/FMدر تریتیکاله شد ولی کاربرد توأم کودهای

مس و همچنین بهبود روابط آبی گیاه ،موجب افزایش رشد

زیستی (میکوریز و باکتریهای محرك رشد) موجب بهبود این

گیاهان در شرایط تنش میشود Giri .و )2004( Mukerji

شاخص هم در شرایط آبیاری کامل و هم قطع آبیاری در

اظهار داشتند که هیفهای قارچ در زیر نواحی تهی اطراف

مراحل حساس رشدی گیاه شد .سید شریفی ( Seyed Sharifi,

ریشه گسترش یافته و با جذب آب و مواد غذایی در

 )2016گزارش کرد که کاربرد کودهای زیستی در سویا

محدودهی وسیعی از سطح ریشه ،موجب کاهش اثرات ناشی

موجب افزایش محتوای روغن شد و علت را به افزایش توان

EL-Khawas

تثبیت نیتروژن ،افزایش تعداد و وزن گرهها نسبت داد Luis .و

( )2003نشان داد که تلقیح بذر آفتابگردان با کودهای زیستی

همکاران ( )2013افزایش درصد روغن سویا و نسبت باالی

عالوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن ،موجب افزایش

اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع را در

مقاومت آفتابگردان در برابر عوامل نامساعد محیطی گردید.

کاربرد کودهای زیستی به نقش این کودها در بهبود گره زایی

یکی از ترکیبهای مهم در حفظ فشار اسمزی و پایداری غشاء

و گسترش رشد اندام های هوایی و ریشه نسبت دادند .از

سلولی در پاسخ به تنشهای محیطی ،تولید و تجمع پرولین

آنجایی که آزمایشهایی در خصوص تأثیر کودهای زیستی

از تنش میشوند .بررسیهای  Shehataو

میباشد (

Kheirizadeh Arough et al., 2016; Ashraf and

(میکوریزا و ازتوباکتر) و قطع آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی،

 .)Harris, 2004افزایش این ماده و تولید سایر متابولیتها نظیر

محتوای پرولین و فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی

قندهای محلول به منظور تنظیم اسمزی در گیاهان با کاربرد

آفتابگردان در منطقه انجام نشده است ،در این راستا این

میکوریزها ( Khalafallah and Abo-Ghalia, 2008; Cattivelli

بررسی با هدف کاهش یا تعدیل اثر قطع آبیاری بر عملکرد و

 )et al, 2008و کودهای زیستی ( )Gusain et al, 2015طی

برخی ویژگیهای بیوشیمیایی آفتابگردان با کاربرد میکوریزا و

بررسیهای مختلف در شرایط تنشهای محیطی گزارش شده

ازتوباکتر اجرا شد.

است.
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار محدودیت آبی بر فتوسنتز،

مواد و روشها

کاهش میزان کارایی فتوسنتز از طریق افزایش فلورسانس

آزمایش در بهار سال  1394در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

کلروفیل ( )Kheirizadeh Arough et al., 2016و افزایش

کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه محقق اردبیلی با مختصات
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خاك ،کاربرد کودهای زیستی است (.)Wu et al. 2005

فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز
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جغرافیایی ͦ 48و 30′طول شرقی وͦ  38و 15′عرض شمالی با

نشده استفاده گردید .قارچ  G. mosseaeاز شرکت زیست

ارتفاع  1350متر از سطح دریا به صورت فاکتوریل در قالب

فناوران توران تهیه و تلقیح با قارچ به روش استاندارد و توصیه

طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

شده  Gianinazziو همکاران ( )2001انجام شد .در مرحله  4تا

فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد کودهای زیستی در چهار

 5برگی ،گیاهچهها بر اساس تراکم مطلوب و توصیه شده (پنج

سطح (میکوریز از نوع  ،G.mosseaeازتوباکتر کروکوکوم

بوته در متر مربع) تنك شدند .برای تلقیح  80گرم بذر با

استرین  ،5کاربرد توأم میکوریز و ازتوباکتر ،شاهد یا عدم

ازتوباکتر ،میزان هفت گرم مایه تلقیح که هرگرم آن دارای 107

استفاده از کودهای زیستی) ،و سه سطح آبیاری (آبیاری کامل

عدد باکتری زنده و فعال است ،استفاده شد .همچنین از محلول

بهعنوان شاهد ،قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی به

صمغ عربی به نسبت  15درصد وزنی–حجمی برای چسبندگی

عنوان محدودیت شدید آبی و قطع آبیاری در مرحله  50درصد

بهتر مایه تلقیح به بذرها استفاده گردید .تمامی بذرها به مدت

پر شدن دانه به عنوان محدودیت مالیم آبی) بود .هر واحد

دو ساعت به منظور تماس بهتر بذر با باکتری در مایه تلقیح در

آزمایشی شامل پنج ردیف چهار متری با فاصله بین ردیفی 50

شرایط تاریکی قرار داده شدند ( Seyed Sharifi and Khavazi,

سانتیمتر بود .بین هر واحد آزمایشی دو ردیف نکاشت به

 .)2011صفات مورد بررسی شامل اندازهگیری محتوای پرولین

منظور جلوگیری از اثر آبیاری به کرتهای مجاور قرار داده

و قندهای محلول ،شاخص سبزینگی برگ ،فعالیت آنزیمهای

شد .رقم آفتابگردان مورد استفاده از نوع روغنی و رقم

کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز ،عملکرد کمی و کیفی

یوروفلور بود .کاشت در بهار به محض مساعد شدن شرایط

دانه بود .اندازهگیری محتوای پرولین به روش بیتز و همکاران

اقلیمی (چهارم اردیبهشت ماه) با دست در عمق  4تا 5

( ،) Bates et al, 1973قندهای محلول با روش  Duboisو

سانتیمتری و به صورت هیرمکاری انجام شد .متوسط دما و

همکاران ( )1956و برای ارزیابی فعالیت آنزیمهای کاتاالز،

میزان بارندگی منطقه در طول فصل رشد در شکل  1و نتایج

پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز از روش سودهکار و همکاران

حاصل از تجزیه خاك در جدول  1آورده شده است.

( )Sudhakar et al., 2001استفاده شد .اندازهگیری روغن با

بهمنظور افزایش همزیستی میکوریزی از بذور ضد عفونی

روش سوکسله و با کمك حالل آلی متانول-کلروفرم انجام شد
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جدول  -1خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش
عصاره اشباع

ویژگی

آهك

بافت

کربن آالی

47

مقدار

کل

جذب

جذب

درصد
18/06

سیلتی لومی

0/16

میلی گرم در کیلوگرم
0/11

462

20

( .)Joshi et al., 1998بعد ار اعمال تنش در حداقل سه بوته از

میکوریز و باکتریهای محرك رشد ،موجب بهبود شاخص

خطوط اصلی هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیهای و بر

کلروفیل شد (جدول  .)3طوریکه حداکثر این شاخص در

روی جوانترین و کاملترین برگ در هر کرت ،کارایی

کاربرد توأم ازتوباکتر و میکوریز و حداقل آن در حالت عدم

فتوشیمیایی فتوسیستم  )FV/FM( IIو شاخص سبزینگی

کاربرد کودهای بیولوژیك بهدست آمد (جدول  .)3روند

فلورومتر

مشابهی نیز در شرایط آبیاری کامل در مقایسه با قطع آبیاری در

( ،fluorometerchlorophyllاُپتیساینسس آمریکا) و دستگاه

مرحله گلدهی و پر شدن دانه بدست آمد .طوریکه بیشترین

کلروفیلمتر ( ،SPAD-502مینولتای ژاپن) اندازهگیری شد

شاخص سبزینگی در شرایط آبیاری کامل و کمترین آن در

( .)Seyed Sharifi et al, 2016عملکرد دانه با برداشت از

شرایط قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی بدست آمد

سطحی معادل یك متر مربع از خطوط اصلی هر کرت بعد از

(جدول  .)3کاهش در میزان کلروفیل در اثر تنش خشکی به

حذف اثر حاشیهای برآورد گردید .برای تجزیه دادهها و رسم

علت افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن در سلول است که

نمودارها از نرم افزارهای  SASو  Excelو برای مقایسه

این رادیکالها موجب پراکسیداسیون و تجزیه این رنگدانهها

میانگینها از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد استفاده

میشوند( .)Schutz and Fangmier, 2001به نظر میرسد در

شد.

شرایط قطع آبیاری فاکتورهای الزم جهت سنتز کلروفیل کاهش

برگ

به

ترتیب

بهوسیله

دستگاه

مییابد .در این راستا بریویدان و اجلی (

Brevedan and Egli,

نتایج و بحث

 )2003اظهار داشتد که در شرایط محدودیت آبی گیاه در طی

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که

روز با بسته نگاه داشتن روزنهها ،سعی در حفظ محتوی آب

اثر تیمارهای مورد بررسی بر محتوای کلروفیل ،حداکثر کارایی

نسبی خود دارد ،در این زمان انتقال الکترون در فتوسیستم

فتوشیمیایی فتوسیستم  ،IIمحتوای پرولین و قندهای محلول،

مختل شده و در این وضعیت الکترون اضافی ناشی از فتولیز

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز و

آب ،موجب تولید اکسیژن فعال و خسارت به غشاء سلولی از

عملکرد کمی و کیفی در سطح احتمال یك درصد و اثر برهم

طریق پراکسید شدن چربیها ،پروتئینها و کاهش محتوی

کنش این دو عامل بر حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم ،II

کلروفیل گیاه میگردد Bates .و همکاران ( )1973کاهش

محتوای پرولین ،عملکرد دانه و فعالیت آنزیم پراکسیداز در

غلظت کلروفیل را در شرایط تنش به افزایش فعالیت کلروفیالز

سطح احتمال یك درصد و بر فعالیت آنزیم های کاتاالز و پلی

و ترکیبات فنلی نسبت دادند .نتایج برخی بررسیها نیز حاکی

فنل اکسیداز در سطح احتمل پنج درصد معنی دار گردید

از آن است که تنش منجر به افزایش غلظت تنظیم کنندههای

(جدول .)2

رشد مانند آبسیزیك اسید و اتیلن میشود که تحریك کننده

شاخص کلروفیل :نتایج نشان داد با افزایش محدودیت
آبی شاخص سبزینگی برگها کاهش یافت .ولی کاربرد

II

آنزیم کلروفیالز هستند و به این ترتیب کلروفیل تحت تأثیر
این آنزیم تجزیه میشود (.)Orabi et al., 2010
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جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی آفتابگردان در سطوح مختلف قطع
آبیاری
میانگین مربعات
کلروفیل

فتوشیمیایی

()SPAD

فتوسیستم II

درجه
ازادی

**

تکرار

2

1

2

**

2

3

**

3

6

ns

خطا

22

&

ضریب تغییرات

1820/99
650/47

پرولین

قند های

پراکسیداز

محلول

پلی فنل
اکسیداز

کاتاالز

عملکرد دانه

درصد
روغن

()FV/FM
**0/1883
**

0/244

**

**205/36

**4374

**17243

**3394/ 66

**

**

**

**

128/75

**

2583

**

11604

**

543

3065/79

**

3631

**1265/72
**

575/31

**

** 247696
**

2231922

**

418758

4/72
**

84/01

**

19/29

223/ 44

0/0226

27/32

882/87

96/46

10/9

**0/0033

**4/63

13/53ns

**214

*48/73

*9/91

**46800

1/34ns

5/29

0/0015

0/183

17/9

92/09

23/6

3/09

12252

4/33

5/47

9/06

7/24

6/5

9/6

8/46

5/63

9/35

5/13

*و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
& -1محدودیت آبی -2 ،کودهای زیستی-3 ،کودهای زیستی در سطوح قطع آبیاری
جدول  -3مقایسه میانگین صفات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی آفتابگردان در تیمارهای کودهای زیستی و سطوح مختلف قطع آبیاری
تیمارها

درصد روغن

قند های محلول

شاخص کلروفیل

(میلی گرم بر گرم وزن تر)

()SPAD

سطوح مختلف قطع آبیاری
قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی (تنش شدید)

37/07c

80/98a

34/67c

قطع آبیاری در مرحله  50درصد پر شدن دانه (تنش مالیم)

40/23b

62/46b

42/03b

a

c

ابیاری کامل

43/33

LSD 5%

1/76

52/01

a

3/58

1/94

49/4

سطوح کودهای زیستی
بدون تلقیح

38/7b

54/46c

36/73d

تلقیح با ازتوباکتر

40/66ab

64/917b

39/26c

میکوریز

40/54ab

68/717ab

44/33b

میکوریز  +ازتوباکتر
LSD 5%

a

42/28
2/03

a

72/51
4/13

a

47/81
2/25

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.

اثرات مفید تلقیح باکتری بر افزایش محتوای کلروفیل را

زیستی حاوی  ACCدی آمیناز ،ساخت اتیلن به طور

میتوان به دسترسی باالتر نیتروژن به واسطه تثبیت نیتروژن

معنیداری کاهش مییابد بنابراین به دلیل کاهش تجزیه

توسط کودهای زیستی و کاهش محتوای اتیلن نسبت داد .چرا

کلروفیل ،محتوای آن افزایش مییابد (.)Vessey, 2003

که افزایش سطوح اتیلن به واسطهی تنش میتواند منجر به

 Heidariو همکاران ( )2011گزارش کردند که تحت شرایط

پیری برگ و کاهش کلروفیل شود ،ولی در حضور کودهای

تنش خشکی در مزرعه ،تلقیح بذر با باکتریهای محرك رشد
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماری تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی آفتابگردان در
سطوح مختلف قطع آبیاری
کارایی
ترکیب تیماری

قطع آبیاری
در 50درصد
مرحله گلدهی
قطع آبیاری در
 50درصد مرحله
پر شدن دانه

فتوسیستم

بدون تلقیح
تلقیح با ازتوباکتر

(میکرو
مول بر گرم

0/26f
f

b

7/22

(کیلوگرم در
هکتار)

)(OD µg protein min-1

وزن تر)
5/87 c

0/26

اکسیداز

133 bcd
bc

139/65

61/75 b

36/1de

b

c

63/65

39/9

1696/5 f
cde

2198/1

میکوریز

0/30ef

7/78 ab

175/75 a

80/75 a

43/7b

1947/1 def

میکوریز +ازتوباکتر

0/32ef

8/33 a

187/15 a

83/6 a

48/45a

1922/2 ef

بدون تلقیح

0/33e

4/89 de

117/8 d

47/5 c

32/3gf

1858/7 ef

تلقیح با ازتوباکتر

0/39d

5/55 cd

125/4 cd

582/25c

33/72efg

2497 bc

میکوریز

0/46c

6/03 c

138/7 bc

60/8 b

35/15 efd

2196/9 cde

میکوریز +ازتوباکتر

0/47c

7/27 b

147/25b

76 a

38/47cd

2296 cd

بدون تلقیح

0/51bc

4/14 f

77/9 f

34/2 d

25/65 i

2553/1 bc

b

ef

ef

d

hi

a

تلقیح با ازتوباکتر
ابیاری کامل

0/55

4/35

85/5

36/1

28/02

2993/8

میکوریز

0/55 b

4/97 de

96/9 e

44/65c

28/69hi

2852/3 ab

میکوریز +ازتوباکتر

0/64a

4/5 ef

127/3 cd

47/5 c

30/4 gh

2743/5 ab

0/065

0/725

16/25

8/22

3/344

366/32

LSD5%

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.

میزان کلروفیل را افزایش داد Sannazzaro .و همکاران ()2005

نشده است ( .)Sperdouli and Moustakas, 2012بخشی از

گزارش کردند که گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریز گونه

کاهش  Fv/Fmدر شرایط تنش عالوه بر وقوع آشفتگی در

 Glomus intraradicesمیزان کلروفیل باالتری نسبت به
گیاهان بدون تلقیح داشتند.

کلروپالست ،میتواند ناشی از کاهش شاخص کلروفیل در این
شرایط باشد .زیرا فلورسانس کلروفیل بهطور مستقیم به فعالیت

فتوسیستم :IIکارایی

کلروفیل در مرکز واکنش فتوسیستمها ارتباط داشته و میتوان

فتوسنتزی ( )Fv/Fmدر شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی به

از آن به عنوان معیاری برای اندازهگیری کارایی فتوسنتز استفاده

شدت کاهش یافت .در تمامی تیمارهای مورد بررسی ،حداکثر

نمود( Shahbazi .)Maxwell and Johnson, 2000و همکاران

میزان  )0/64( Fv/Fmدر کاربرد توأم کودهای زیستی (ازتوباکتر

( )2009در بررسی نسبت  Fv/Fmگندم در شرایط تنش خشکی

و میکوریز) در شرایط آبیاری کامل و حداقل آن ( )0/26در

آخر فصل گزارش دادند که این پارامتر رابطه مثبتی با تحمل به

ترکیب تیماری عدم کاربرد کودهای زیستی و در شرایط قطع

تنش خشکی دارد و از آن به عنوان یك معیار مکمل در

آبیاری در مرحله گلدهی بود که از اختالف  146درصدی

انتخاب برای تحمل به تنش کمآبی نام برد .به نظر میرسد در

نسبت به یکدیگر برخوردار بودند (جدول  .)4گزارشها در

تیمارهایی که نسبت  Fv/Fmکمتر است ،دستگاه فتوسنتزی در

مورد اثر محدودیت آبی بر عملکرد  PSIIمتناقض هستند ،و

آنها به خشکی حساستر است و احتمال داده میشود که تنش

مکان دقیق و مکانیسمهایی برای تخریب  PSIIهنوز روشن

کمآبی با اختالل در انتقال الکترون در واکنش مربوط به تجزیه

حداکثر کارایی

فتوشیمیایی
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فتوشیمیایی

پرولین

پراکسیداز

پلی فنل

کاتاالز

عملکرد دانه
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کوانتومی فتوسنتز خالص میگردد .در این بررسی به نظر

پرولین تجمع یافته تحت تنشهای محیطی ،واکنشهای

میرسد بخشی از افزایش در کارایی فتوسنتزی ناشی از بهبود

بیوشیمیایی را محدود نمیکند و طی تنش اسمزی نقش یك

محتوای کلروفیل گیاه (جدول  )3بهعلت کاربرد کودهای

محافظ اسمزی را ایفا میکند ()Cicek and Cakirlar, 2002

زیستی باشد .طوریکه محتوای کلروفیل در شرایط کاربرد

و موجب بهبود جذب آب از خاك خشك میشود

کودهای زیستی در مقایسه با عدم مصرف این کودها ار افزایش

( )Oraki et al., 2012عالوه بر این ،پرولین از طریق افزایش

 30/16درصدی برخوردار بود.

فعالیتهای آنتیاکسیدانی و محافظت ماکرومولکولها

محتوای پرولین و قندهای محلول :نتایج نشان داد که

(پروتئینها و غشاها) و خنثیسازی رادیکالهای آزاد موجب

محتوای پرولین و قندهای محلول به طور معنیداری در شرایط

افزایش تحمل به خشکی در گیاهان میشود(

قطع آبیاری در مرحله گلدهی و پر شدن دانه نسبت به آبیاری

.)Ebrahimzadeh, 2004

Rahnama and

کامل افزایش یافت (جدول  .)3کاربرد ازتوباکتر ،میکوریز و اثر

قندهای محلول دسته دیگری از محافظت کنندههای

توأم این دو کود بیولوژیك با هم در شرایط تنش موجب

اسمزی هستند که تجمع آنها در پاسخ به تنشهای مختلف

افزایش میزان پرولین شد (جدول  .)4در شرایط قطع آبیاری در

محیطی با تنظیم اسمزی و یا حفاظت غشاهای سلولی مرتبط

مرحله  50درصد گلدهی کاربرد توأم میکوریز و ازتوباکتر به

میباشد ( )Kerepesi, 1998و شدت تجمع به سرعت و میزان

ترتیب موجب افزایش  101درصدی در محتوای پرولین نسبت

توسعه تنش ،نوع گیاه ،سن اندام و تنوع ژنتیکی درون و بین

به آبیاری کامل و عدم کاربرد کودهای بیولوژیك گردید

گونهای بستگی دارد( .)Bajji et al., 2001افزایش تولید پرولین

(جدول  .)4بیشترین میزان قندهای محلول ( 80/98میلیگرم

و قندهای محلول در تیمارهای تلقیح نسبت به شاهد ،ناشی از

بر گرم وزن تر) در شرایط قطع آبیاری در  50درصد مرحله

افزایش جذب عناصر غذایی بخصوص نیتروژن میباشد(هادی

گلدهی و کاربرد توأم باکتریهای محرك رشد به میزان 72/51

و همکاران  )1395که در تلقیح توأم میکوریز و ازتوباکتر به

میلی گرم بر گرم وزن تر به دست آمد .کمترین میزان قندهای

دلیل اثر سینرژیستی ،میزان این نسبت به حالت انفرادی بیشتر

محلول ( 54/46میلیگرم بر گرم وزن تر) در شرایط آبیاری

بود .میزان تولید پرولین با تولید قندهای محلول ارتباط دارد.

کامل و عدم کاربرد کودهای زیستی به میزان  52/01میلیگرم

زیرا یکی از مسیرهای تولید پرولین گلوتامات میباشد و ممکن

بر گرم وزن تر بدست آمد (جدول  .)4در پاسخ به تنشهای

است با افزایش تولید قندهای محلول میزان تولید گلوتامات

مختلف ،گیاهان مقادیر زیادی از انواع مختلف محلولهای

افزایش یافته و سنتز پرولین تشدید شود .در این راستا هادی و

سازگار را در اندامهای خود جمع میکنند .این امالح ترکیبات

همکاران ( )1395نیز تشدید بیوسنتز اسیدآمینه پرولین را با

آلی با وزن مولکولی پایین و بسیار محلول هستند که گیاهان را

تأمین متابولیت  αگلوتارات توسط قندها مرتبط دانستهاند.

در برابر تنشهای محیطی به وسیله تنظیم اسمزی ،سمیتزدایی

 Kheirizadehو همکاران ( )2016نیز اظهار داشتند که حضور

گونههای اکسیژن فعال ،محافظت از پایداری غشا و محافظت

کودهای زیستی در شرایط تنش ،به دلیل تخریب پروتئینها

میکنند

موجب انباشت پرولین و قندهای محلول در جهت تنظیم

از

ساختار

آنزیمها

و

پروتئینها

حفاظت

()Cattivelli et al., 2008; Farooq et al., 2009و تجمع آن

اسمزی گیاه میشود.

درشرایط تنش توسط Kheirizadeh Aroughو همکاران

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلی فنل

( )2016نیز گزارش شده است .با تجمع پرولین به عنوان

اکسیداز :محدودیت آبی به طور معنیداری فعالیت آنزیمهای

اسمولیت غیرسمی ،پتانسیل اسمزی واکوئلها کاهش مییابد و

کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز را نسبت به آبیاری کامل
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( 48/45تغییرات جذب در میکروگرم پروتئین بر دقیقه)،

دارد که نشان میدهند قارچهای میکوریز باعث افزایش فعالیت

پلیفنل اکسیداز ( 83/6تغییرات جذب در میکروگرم پروتئین

آنزیمهای آنتیاکسیدانی میشوند و از گیاهان در برابر گونههای

بردقیقه) و پراکسیداز ( 187/15تغییرات جذب در میکروگرم

اکسیژنی فعال که در شرایط تنش تولید میشوند محافظت

پروتئین بر دقیقه) به ترتیب در قطع آبیاری در  50درصد مرحله

میکنند

(Gamalero et al, 2009؛Khalafallah and Abo-

گلدهی و کاربرد توأم ازتوباکتر و میکوریز به دست آمد

.)Ghalia, 2008

(جدول  .)4کمترین فعالیت آنزیم کاتاالز ( 25/65تغییرات

محتوای روغن :قطع آبیاری در مرحله  50درصد گلدهی

جذب در میکروگرم پروتئین بر دقیقه) ،پلیفنل اکسیداز (34/2

موجب کاهش  16/8درصدی روغن در مقایسه با آبیاری کامل

تغییرات جذب در میکروگرم پروتئین بر دقیقه) و پراکسیداز

شد .طوریکه بیشترین درصد روغن ( 43/33درصد) در شرایط

( 77/9تغییرات جذب در میکروگرم پروتئین بر دقیقه) به

آبیاری کامل و کمترین آن ( 37/07درصد) در قطع آبیاری

ترتیب در آبیاری کامل و عدم کاربرد میکوریز و ازتوباکتر

در 50درصد مرحله گلدهی بدست آمد (جدول  .)3کاربرد توأم

مشاهده گردید (جدول  .)4به نظر میرسد زمانی که گیاهان در

کودهای زیستی نیز به افزایش  9/27درصدی روغن در مقایسه

معرض تنشهای مختلف محیطی قرار میگیرند تعدادی از

با عدم کاربرد کودهای زیستی منجر شد .بررسیهای اکبری و

گونههای اکسیژنی فعال مانند سوپراکسیداز ،پراکسید هیدروژن،

همکاران ( )1388نشان داد که در بذرهای تلقیح شده با

رادیکالهای هیدروکسیل و اکسیژن تکی تولید میکنند .این

باکتریهای محرك رشد درصد روغن نسبت به تیمار شاهد

گونههای اکسیژنی فعال موجب آسیبهایی مانند تخریب

(عدم تلقیح) افزایش یافت .شهاتا و ال خواز (

چربیها ،تجزیه کلروفیل ،تخریب ساختار پروتئینها و آسیب

 )EL-Khawas, 2003افزایش معنیدار درصد روغن آفتابگردان

به اسیدهای نوکلوئیك میشوند( .)Moller et al, 2007احمد و

را با کاربرد باکتریهای محرك رشد گزارش نمودند .شوکت و

پراساد ( )Ahmad and Prasad, 2012گزارش کردند که وقتی

همکاران ( )Shaukat et al, 2006افزایش درصد روغن در اثر

گیاهان در معرض تنش خشکی قرار میگیرند افزایش فعالیت

تلقیح سویههای مختلف باکتری نسبت به شاهد را بین  0/27تا

آنزیمهای آنتیاکسیدانی میتواند نقش مهمی را در کاهش

 18درصد گزارش کردند که به ترتیب به سویههایی از باکتری

اثرات مخرب تنشهای اکسیداتیو ،سمیتزدایی گونههای فعال

سودوموناس و ازتوباکتر مربوط میشد .بررسیهای سلیمانزاده

اکسیژنی و افزایش توان تحملی گیاهان به تنشهای مختلف

و همکاران ( )Soleimanzadeh et al, 2010نشان داد که

محیطی ایفا کند.

عملکرد روغن در اثر ازتوباکتر به صورت معنیداری افزایش

Shehata and

تلقیح با ازتوباکتر و میکوریز و نیز کاربرد توأم این کودهای

یافت .به طوریکه بذور تلقیح شده با ازتوباکتر نسبت به بذور

بیولوژیك در شرایط محدودیت آبی موجب افزایش معنیدار

تلقیح نشده دارای  7درصد عملکرد روغن بیشتری بودند.

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز گردید.

کاهش درصد روغن در اثر تنش خشکی میتواند به علت

نتایج نشان داد کاربرد توأم ازتوباکتر و میکوریز به ترتیب باعث

اختالل در فرآیندهای متابولیکی بذر و آسیب بـه انتقال

افزایش  44/38 ،24/74و  40/47درصدی فعالیت آنزیمهای

آسیمیالتها به دانه باشد زیرا تنش خشکی در مراحل نهایی

کاتاالز ،پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز نسبت به عدم کاربرد آنها

رشد گیاه به دلیل تسریع در رسیدگی ،درصد روغن را کاهش

گردید (جدول  Ma .)4و همکاران ( )2011گزارش کردند که

ولی محتوای پروتئین را افزایش میدهد .در چنین شرایطی

کاربرد کودهای بیولوژیك میتواند موجب بهبود تحمل گیاهان

فرصت کافی برای سنتز روغن از پروتئینهای ذخیره شده در

به خشکی و شوری شود و به گیاهان این امکان را میدهند تا

دانه وجود نداشته و از این رو درصد روغن کاهش مییابد
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 .)Ebrahimzadeh, 2004طوریکه نتایج مقایسه میانگینها نشان

پر شدن دانه موجب کاهش عملکرد دانه و پیش تیمار بذر با

پر شدن دانه ،فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و انواع مختلف

کودهای زیستی موجب افزایش آن شد .مقایسه میانگین اثر

اسمولیتهای سازگار مانند قندهای محلول و پرولین افزایش

ترکیب تیماری کاربرد کودهای زیستی و سطوح مختلف

یافت (جدول  .)4افزایش فعالیت این آنزیمها در تیمارهای

آبیاری حاکی از آن است که بیشترین عملکرد دانه (2993/8

حاوی کودهای زیستی (میکوریز و ازتوباکتر) برای خنثی کردن

کیلوگرم در هکتار) در پیش تیمار بذر با ازتوباکتر و در شرایط

و پاك سازی گونههای فعال اکسیژن تولید شده ناشی از قطع

آبیاری کامل بدست آمد .البته بین این ترکیب تیماری با

آبیاری میتواند به عنوان یك مکانیسم در تعدیل یا بهبود اثر

ترکیبهای تیماری آبیاری کامل در شرایط کاربرد میکوریز،

تنش باشد( Bor .)Kheirizadeh Arough et al., 2016و همکاران

آبیاری کامل در کاربرد توأم میکوریز و ازتوباکتر اختالف

( )2003گزارش کردند که در شرایط تنش خشکی ،فعالیت آنزیم

آماری معنیداری در سطح احتمال یك درصد وجود نداشت

سوپراکسید دیسموتاز در گیاهان تلقیح شده با قارچ مایکوریزا

(جدول  .)4به بیانی دیگر آبیاری کامل در کاربرد ازتوباکتر در

افزایش یافت و موجب حفاظت گیاه در برابر خشکی شد.

مقایسه با عدم کاربرد آن در همین سطح از سطوح آبیاری منجر
به افزایش  17/26درصدی عملکرد دانه شد (جدول  .)4در این

نتیجهگیری کلی

راستا روستی و همکاران ( )Roesty et al, 2006علت افزایش

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان اظهار داشت که گیاه در

عملکرد توسط باکتریهای محرك رشد را به نقش مثبت این

مواجهه با تنش خشکی سعی در حفظ فشار اسمزی خود دارد

باکتری ها در تنظیم و تولید هورمونهای محرك رشد ،افزایش

و این کار را با افزایش سنتز اسمولیتهایی از جمله پرولین و

جمعیتهای میکروبی در خاك یا ریزوسفر نسبت دادند که به

قندهای محلول انجام میدهد که به حفظ فشار و تورژسانس

وسیله ایجاد چرخه مواد غذایی و قابل دسترس ساختن آن،

سلول های گیاه کمك میکند .افزایش فعالیت آنزیمهای

افزایش حفظ سالمتی ریشه در طول دوره رشد در رقابت با

آنتیاکسیدانی در حضور کودهای زیستی میتواند تا حد زیادی

پاتوژنهای ریشه و بهبود جذب مواد غذایی ،در نهایت موجب

اثرات مخرب ناشی از تنش را در کاهش عملکرد تعدیل نماید.

افزایش عملکرد میشوند .نتایج بررسیهای اکبری و همکاران

طوریکه حضور کودهای زیستی هم در شرایط آبیاری کامل و

( )1388نشان داد که عملکرد دانه بذور تلقیح شده آفتابگردان

هم در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی و پر شدن دانه

با باکتریهای افزاینده رشد نسبت به عملکرد بذور بدون تلقیح

منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی شد .سنتز

 9درصد افزایش داشت .بخشی از بهبود عملکرد به واسطه

بیشتر چنین انزیمهایی آن هم در شرایط تنش میتواند از افت

کاربرد کودهای زیستی را میتوان به نقش این کودها در تولید

بیشتر عملکرد جلوگیری نماید .به نظر میرسد بخشی از

و تجمع برخی اسمولیتهای غیرسمی مانند پرولین نسبت داد

افزایش عملکرد دانه در شرایط قطع آبیاری و کاربرد کودهای

که تجمع آن در شرایط تنش ،نقش یك محافظ اسمزی را ایفا

زیستی را میتوان به افزایش محتوای کلروفیل ،بهبود کارایی

میکند () )Çiçek and Çakirlar, 2002و موجب بهبود جذب

فتوشیمیایی فتوسیستم دو و بخشی دیگر را میتوان به افزایش

بهتر آب از خاك خشك میشود( .)Oraki et al, 2012عالوه بر

فعالیت آنزیمهای انتی آکسیدانی مثل کاتاالز و پراکسیداز یا

پرولین ،افزایش فعالیتهای آنتیاکسیدانی نیز به واسطه کاربرد

بهبود مکانیسمهای دفاعی نسبت داد .از این رو کاربرد توأم

کودهای زیستی میتواند یکی دیگر از دالیل بهبود عملکرد و

میکوریزا و ازتوباکتر میتواند برای بهبود عملکرد آفتابگردان

افزایش تحمل گیاه تلقی شود (

and

Rahnama

تحت شرایط قطع آبیاری در مراحل زایشی توصیه شود.
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