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چکيده
برای بررسی تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و قارچ میکوریزا بر رشد و عملکرد دانه ماش سبز
) ،(Vigna radiata L.یك آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه ارومیه و در سال  9311انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل آبیاری (پس از  52 ،25 ،22و 955
میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیرکالس  )Aو قارچ میکوریزا (تلقیح با گونههای  Glomus mosseaeو
 G. intraradicesو شاهد) بودند .نتایج نشان داد که با کاهش فواصل آبیاری ،وزن خشك کل ،وزن خشك برگ،
مساحت برگ در طول دوره رشد افزایش یافت .بیشترین ( 2/91گرم در بوته) و کمترین ( 9/15گرم در بوته) عملکرد
دانه بهترتیب در تیمارهای آبیاری پس از  22و  955میلیمتر تبخیر از تشتك مشاهده شد .ولی کاربرد منابع کودی
اثرات نامطلوب ناشی از تنش خشکی را تخفیف داد ،بهطوریکه بیشترین وزن خشك کل ،وزن خشك برگ ،مساحت
برگ و عملکرد دانه در گیاهان تلقیح شده با گونههای میکوریزا نسبت به شاهد بهدست آمد .با افزایش تنش کمآبی
صفات تعداد نیام ( 11/12درصد) در بوته ،تعداد دانه ( 25/22درصد) در بوته و تعداد دانه در نیام ( 25/13درصد)
کاهش یافت .اما ،تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا نسبت به شاهد با کاهش شدت خسارت تنش از طریق بهبود اجزای
عملکرد باعث افزایش عملکرد دانه ماش شدند .بهطورکلی ،نتایج این آزمایش نشان داد که در شرایط کمبود آب  ،تلقیح
با قارچ میکوریزا خسارت کاهش عملکرد ماش ( 11/29درصد) را جبران کرده است.
واژههای كليدی :آبیاری ،شاخصهای رشد ،ماش ،مساحت برگ ،میکوریزا

مقدمه
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) .Read, 2008تحقیقات قبلی نشان داده است که
همزیستی قارچ میکوریز گونه  G. intraradicesبا
گیاهان علفی فواید متعددی بر روی گیاهان میزبان
داشته و مقاومت آنها را به تنشهای زیستی و
غیرزیستی افزایش میدهد ( Pelletier and Dionne,
 .) 2004همچنین ،در یك بررسی ،ژنوتیپهای بادام
زمینی در همزیستی با گونه  G. mosseaeنشان داد
که عملکرد دانه در مقایسه با گیاهان غیرهمزیست به
میزان  %22افزایش یافت (.)Atayese, 2007
همزیستی با میکوریزا میزان رشد و جذب عناصر
غذایی در گندم و میزان فتوسنتز در فلفل را نسبت به
گیاهان شاهد بهبود میبخشد .افزایش میزان فتوسنتز
در گیاهان تلقیح شده با میکوریزا به علت بهبود جذب
فسفر و افزایش محتوای کلروفیل میباشد (AL-
 .)Karaki et al., 2004; Demir‚ 2004پتانسیل
آب برگ و هدایت روزنهای در گیاهان همزیست با
قارچهای میکوریزا باالتر بوده و همچنین این گیاهان
دارای مواد فتوسنتزی بیشتری نسبت به گیاهان
غیرمیکوریزایی هستند ( .)Auge, 2001مکانیسمهای
متعددی برای بیان اثر افزایش هدایت هیدرولیکی
ریشه ،تنظیم اسمزی گیاهان میزبان و بهبود تماس با
ذرات خاك از طریق اتصال ریسه قارچ که قادر به
استخراج آب از منافذ ریز میباشد ،گزارش شده است
( .)Auge, 2004بررسی همزیستی میکوریزایی و
واکنش گیاهان سورگوم بر تنش خشکی نشان داد که
مقاومت به خشکی گیاهان همزیست با G.
 intraradicesو  Gigaspora margaritaنسبت به
گیاهان غیرمیکوریزایی بیشتر میباشد ( Cho et al.,
 .)2006بر همین اساس سود خالص در کشت ماش و
در همزیستی با قارچهای میکوریزایی سود منطقهای
به دلیل صرفه جویی در مصرف آب افزایش مییابد
( .)Habibzadeh et al., 2013bتعیین روند رشد
ماش در رژیمهای مختلف آبیاری و ارتباط آن با
عملکرد دانه همچنین میزان تعدیل اثرات کمبود آب
روی رشد و عملکرد ماش در تلقیح با گونههای
 Glomus mosseaeو  G. intraradicesاز اهداف
اصلی این پژوهش میباشد.

در بسیاری از مناطق خشك و نیمه خشك جهان،
کمآبی تولید محصوالت زراعی را محدود میکند .تنش
خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای غیرزیستی است
که رشد و عملکرد گیاه را محدود میکند ( Kramer
 .)and Boyer, 1995در یك آزمایش ،با مطالعه اثر
تنش کمآبی بر مراحل رشد رویشی و زایشی سه
ژنوتیپ ماش ،ماده خشك کل ،شاخص برداشت و
ارتفاع گیاه کاهش نشان داد (.)Sadegipour, 2009
در تحقیقی دیگر مشخص شد که کمبود آب در خاك
ابتدا تعداد نیام در هر بوته ماش ،و سپس اندازه بذر و
تعداد دانه در نیام را تحت تأثیر قرار داد ( Pannu and
 .)Singh, 1987محققان دیگری نیز نشان دادند که با
افزایش تنش کمآبی عملکرد دانه و بیوماس دو گیاه
زراعی لوبیا و ماش به طور معنیداری کاهش یافت .هر
چند این گیاهان قادر بودند اندامهای تولید مثلی و
شاخص برداشت را حفظ کنند ( Bourgault et al.,
 .)2010با بررسی واکنش به خشکی بقوالت دانهای
(ماش ،لوبیا چشم بلبلی ،سویا و بادام زمینی) در
سطوح مختلف خشکی تحت شرایط مزرعهای گزارش
شد که افزایش تنش خشکی منجر به کاهش در سطح
برگ ،دوام سطح برگ ،میزان رشد گیاه و ماده خشك
گردید ،ولی در مقابل سطح ویژه برگ افزایش یافت
( .)Pandey et al., 1984همچنین با بررسی تاثیر
تنش کمآبی خاك بر گیاه ماش اعالم شد که با کاهش
رطوبت خاك تعداد نیام در هر بوته ،ماده خشك کل و
عملکرد دانه کاهش مییابد ( Habibzadeh et al.,
 .)2013aبا توجه به اثر متفاوت تنش کمآبی در
مراحل رشدی گیاه ،اثر تنش خشکی بر شاخص سطح
برگ و ماده خشك کل در مرحله رویشی بیش از
مرحله زایشی میباشد (.)Moradi et al., 2008
تلقیح ریشههای گیاهان با قارچهای میکوریزا
آربوسکوالر میتواند در افزایش عملکرد محصوالت
زراعی موثر باشد (Al-Karaki and Clark, 1998؛
 .)Al-Karaki and Al-Raddad 1997قارچهای
میکوریزا آربوسکوالر با افزایش تغذیه معدنی ،تحمل
به تنشهای زیستی و غیرزیستی را برای گیاه فراهم
میکنند (Sawers et al., 2008; Smith and
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گلدان (قطر و عمق گلدانها  22سانتیمتر) با 5
کیلوگرم از خاك مزرعه تحقیقاتی پر شد .مایه تلقیح
( 95گرم به ازای هر گلدان) بهصورت مخلوطی از
اسپور ،ریسه و قطعات جدا شده ریشههای آلوده در
عمق دو سانتیمتری زیر هر بذر استفاده شد .مایه
تلقیح میکوریزایی از دانشگاه تربیت مدرس و توسط
دکتر محمدی گل تپه تهیه شده بود .در ابتدا در هر
گلدان چهار بذر در اوایل تیر ماه کشت شد و سپس در
هفته سوم به دو بوته در هر گلدان کاهش یافت.
آبیاری گیاهان تا استقرار بوتهها به صورت یکسان و
پس از تشکیل سه برگچه اولیه تیمارهای آبیاری
اعمال شد .مجموع آب مصرفی در طول دوره رشد
ماش برای تیمارهای مورد بررسی (آبیاری پس از ،22
 52 ،25و  955میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر کالس
 )Aبه ترتیب معادل  31 ،29 ،11و  25لیتر در هر
گلدان بود.

مواد و روشها
آزمایش بهصورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه با مختصات 35
درجه و  31دقیقه عرض شمالی و  11درجه و 21
دقیقه طول شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح
پایه کامال تصادفی در سه تکرار و در سال  9311اجرا
شد (شکل  .)9از خاك مزرعه با بافت رسی سیلتی،
اسیدیته  ،5/92هدایت الکتریکی  5/19دسی زیمنس
بر متر ،و میزان فسفر و پتاسیم به ترتیب  1/1و 321
میلیگرم بر کیلوگرم استفاده شد .تیمارهای آزمایشی
شامل رژیمهای آبیاری (آبیاری پس از  52 ،25 ،22و
 955میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر کالس  )Aو
میکوریزا (بدون تلقیح با میکوریزا ،و تلقیح با گونههای
 Glomus mosseaeو  )G. intraradicesدر گیاه
ماش (ژنوتیپ  )NM92در  325گلدان ( 2گلدان برای
آنالیز رشد و  2گلدان برای عملکرد) اعمال شدند .هر

شکل -1وضعيت سبز گياهان تحت تيمارهای مورد آزمایش در  32روز پس از كاشت
Figure 1- Green status of treated plants at 39 days after sowing

نمونه برداری  22روز پس از کاشت) جهت انجام آنالیز
رشد انجام گرفت .مساحت برگها توسط دستگاه
سطحسنج برگ ( )Leaf Area Meterاندازهگیری

تأثیر تنش کمآبی و گونههای میکوریزا بر
الگوی رشد ،بعد از استقرار کامل گیاه ماش با نمونه
برداری در پنج نوبت به فواصل  92روز یكبار (اولین
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شد .برای تعیین وزن خشك برگها و نیز وزن خشك
ساقه اصلی و شاخههای فرعی ،نمونهها به طور
جداگانه در آون الکتریکی در دمای  52درجه سانتی-
گراد ،تا ثابت شدن وزن نمونهها ،قرار داده شدند .با
توجه به اینکه سرعت رسیدن به هر مرحله از رشد
تحت تأثیر مستقیم درجه حرارت هوا قرار میگیرد و
بین درجه حرارت و نمو محصول ارتباط نزدیکی وجود
دارد ،لذا برای محاسبه توابع رشد از نسبت تغییرات
وزن خشك به تغییرات درجه روز رشد ()GDD9
بجای تقویم زمانی استفاده شد .در این تحقیق ،Tmax
 Tminو  Tbبرای ماش سبز به ترتیب  92/2 ،32و 1
درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد ( Majnoon
 .)Hoseini, 1996با استفاده از رگرسیون غیرخطی
بین دادههای حاصل از نمونهبرداریهای رشد و GDD
بهترین معادالت خطی (معادالتی با باالترین ضریب
همبستگی) برای شاخصهای مختلف رشد به شرح زیر
تعیین گردیدند (در این معادالت  tمجموع درجه روز
رشد و حروف  b ، aو  cضرایبی هستند که توسط
رگرسیون محاسبه شدند):
()a + b t + c t2
 -9وزن خشك کل ( Total
1
1
1
TDW=e
)Dry Weight
()a + b t + c t2
 -2وزن خشك برگ ( Leaf
2
2
2
LDW=e
)Dry Weight

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین
رژیم آبیاری و گونههای میکوریزا روی درصد
کلونیزاسیون در سطح احتمال  9درصد معنیدار
گردید (جدول  .)9میزان آلودگی ریشه ماش با
 G. intraradicesدر مقایسه با  G. mosseaeبیشتر
بود و با افزایش تنش کم آبی درصد کلونیزاسیون
 G. intraradicesنسبت به  G. mosseaeکمتر
کاهش یافت .درصد آلودگی ریشه با intraradices
 G.بین  22/15تا  11/53درصد و برای G. mosseae
بین  29/12تا  15/12درصد متغیر بود .میزان
میکوریزا با کاهش میزان رطوبت خاك کاهش یافت
که نشاندهنده اثر تنش کمآبی بر میزان همزیستی
میکوریزا است (شکل .)2
در هر سه تیمار میکوریزا پس از یك رشد کند،
گیاه با دریافت  255درجه روز رشد ،مرحله سریع
تجمع مواد فتوسنتزی را شروع کرد .گیاهان تلقیح
شده با گونههای  G. intraradicesو G. mosseae
در  255درجه روز رشد و بدون تلقیح با میکوریزا در
 155درجه روز رشد به حداکثر وزن خشك خود
رسیدند (شکل .)I -3در این آزمایش به نظر میرسد
افزایش عملکرد دانه تیمارهای میکوریزا نسبت به
شاهد به علت افزایش ماده خشك و جریان مواد
فتوسنتزی به اندامهای مولد عملکرد اقتصادی باشد
که نتایج با گزارش ( )Naidu et al., 1993در گیاه
ماش مطابقت دارد.
با کاهش فواصل آبیاری ،تجمع ماده خشك
افزایش یافت و گیاهان تحت تیمار با فاصله کم
آبیاری ،زودتر به حداکثر ماده خشك کل رسیدند
(شکل  .)II – 3علت این امر میتواند استقرار سریعتر
( ، )Pelletier and Dionne, 2004تولید بیشتر
سایه انداز گیاهی و در نتیجه جذب بیشتر آب و عناصر
غذایی نسبت به فواصل بیشتر آبیاری باشد AL-
.)Karaki et al., 2004; Atayese, 2007

اجزای عملکرد دانه شامل شمارش تعداد نیام در
هر بوته ،تعداد دانه در نیام و تعداد دانه در هر بوته و
عملکرد دانه بر حسب گرم در بوته (رطوبت  93درصد)
با برداشت  95بوته از هر واحد آزمایشی ( 2گلدان)،
تعیین گردید .برای بررسی کلونیزاسیون ریشهها توسط
قارچ از رنگ آمیزی ریشهها به روش ( Philips and
 )Hayman, 1970استفاده شد .تجزیه و تحلیل
آماری دادهها بر اساس امید ریاضی طرح پایه و با
استفاده از نرم افزار  MSTATCو مقایسه میانگین
دادهها با آزمون  SNKانجام شد.

1- Growth Degree Day
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. تجزیه واریانس صفات ماش تحت تاثير رژیمهای آبياری و گونههای ميکوریزا1 جدول
Table 1- Analysis of variance (ANOVA) of mung bean characteristics affected by irrigation regimes and
mycorrhizal species.
منابع تغییر
درجه
Mean Squares میانگین مربعات
Source of Variation
آزادی
درصد
تعداد نیام در
تعداد دانه در
عملکرد
تعداد دانه در بوته
df
کلونیزاسیون
بوته
نیام
دانه
Number of
Colonization
Number of
Number of
Seed
seed per plant
percent
pod per plant seed per pod
yield
رژیم آبیاری
3
409.76**
29.93**
5.21**
4446.50**
15.57**
Irrigation Regime
میکوریزا
2
5237.52**
24.50**
11.78**
3607.20**
11.02**
Mycorrhiza
رژیم آبیاری × میکوریزا
6
88.10*
0.90ns
0.19ns
287.05ns
0.35ns
Irrigation
Regime×Mycorrhiza
اشتباه آزمایشی
24
2.31
1.59
0.93
170.16
0.35
Error
)%( ضریب تغییرات
5.87
18.54
11.69
20.62
15.78
Coefficient of Variation
(%)
 و غیر معنی دار% 9 ،%2  به ترتیب معنیدار در سطوح احتمالns  ** و، *
*,**, and ns, significant at 5%, 1% probability and non significant, respectively.

 درصد كلونيزاسيون ریشه ماش با دو گونه قارچ ميکوریزایی در رژیمهای آبياری (ميلیمتر تبخير از تشتک تبخير) و-2 شکل
.گونههای ميکوریزا
. درصد میباشد2 حروف مشابه نشان دهنده اختالف غیرمعنیدار در سطح احتمال
Figure 2- Colonization percentage of mung bean root with two speices mycorrhizal fungi under irrigation
regimes (mm evaporation from evaporation pan) and mycorrhizal species.
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.

.
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شکل  -3روند تغييرات وزن خشک كل گياه ماش تحت تاثير گونه های ميکوریزا ( )Iو رژیم های آبياری (.)II
Figure 3- Changes trend of mung bean plant total dry weight under mycorrhizal species (I) and irrigation
regimes (II).

دوره رشد بوده ،ولی پس از  255درجه روز رشد به
صورت خطی افزایش یافته است .هرچند شیب افزایش
تجمعی وزن برگ در فواصل آبیاری پس از  22و 25
میلی متر تبخیر بیشتر از  52و  955میلی متر بود.
وزن برگ در گیاه ماش پس از رسیدن به  9555درجه
روز رشد در کلیه سطوح آبیاری کاهش نشان داد .البته
این کاهش با افزایش فواصل آبیاری از  22تا 955
میلی متر تبخیر ،کمتر شده است (شکل .)II - 1
مساحت برگ پس از یك روند افزایشی تا 155
درجه روز رشد در گیاهان میکوریزایی و  155درجه
روز رشد در گیاهان شاهد ،کاهش یافت .گیاهان تلقیح
شده با گونه  G. intraradicesتا انتهای فصل رشد،
نسبت به گیاهان تیمار شده با گونه  G. mosseaeو
شاهد بیشترین مساحت برگ را دارا بودند (شکل - 2
 .)Iروند تغییرات مساحت برگ در تیمارهای آبیاری
مشابه تغییرات منحنی سطح برگ در تیمارهای
میکوریزا (افزایش ابتدایی در مساحت برگ تا 155
درجه روز رشد و کاهش بعدی مساحت برگ تا انتهای
دوره رشد گیاه) بود.

آبیاری پس از  22و  955میلیمتر تبخیر از
تشتك به ترتیب باالترین و پایینترین میزان ماده
خشك را تولید کردند .سرعت کاهش ماده خشك کل
در طول دوره رشد در تیمار آبیاری پس از  52و 955
میلی متر تبخیر از تشتك شدیدتر از تیمارهای آبیاری
پس از  22و  25میلی متر تبخیر از تشتك بود ،به-
طوری که منجر به کاهش معنیدار عملکرد دانه در
این فواصل گردید .گیاهان تلقیح شده با گونههای
 G. intraradicesو  G. mosseaeباالترین وزن
خشك برگ را نسبت به شاهد (گیاهان غیرمیکوریزی)
نشان دادند (شکل  .)I - 1مقایسه تغییرات وزن
خشك برگ (شکل  )I - 1و مساحت برگ (شکل - 2
 )Iحاکی از روند مشابه تغییرات این دو متغیر در هر
دو گونه قارچ میکوریزا بوده است .در هر مرحله با
افزایش یا کاهش سطح برگ ،وزن خشك برگ نیز در
هر دو گونه قارچ میکوریزا و شاهد به همان نسبت
افزایش یا کاهش یافته است ،ولی در تیمار شاهد
نسبت به دو گونه میکوریزا ماده خشك برگ و
مساحت برگ کمتری حاصل شد .کاهش وزن خشك و
مساحت برگ در  155درجه روز رشد شروع شد
(شکلهای  1و  .)2وزن خشك برگ در کلیه سطوح
آبیاری دارای منحنی رشد با سرعت کمتر در ابتدای
II
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شکل  -4روند تغييرات وزن خشک برگ گياه ماش تحت تاثير گونه های ميکوریزا ( )Iو رژیم های آبياری (.)II
Figure 4- Changes trend of mung bean plants leaf weight under mycorrhizal species (I) and irrigation regimes
(II).

I

I

شکل  -0روند تغييرات مساحت برگ گياه ماش تحت تاثير گونه های ميکوریزا ( )Iو رژیم های آبياری (.)II
Figure 5- Changes trend of mung bean plants leaf area under mycorrhizal species (I) and irrigation regimes
(II).

تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،تعداد دانه
در بوته و عملکرد دانه تحت تاثیر معنیدار فواصل
مختلف آبیاری و گونههای میکوریزا در سطح احتمال
 %9قرار گرفتند (جدول  .)9تعداد نیام در بوته ،تعداد
دانه در نیام و تعداد دانه در بوته با افزایش تنش کم-
آبی کاهش یافت .به طوریکه در آبیاریهای پس از
 22و  955میلیمتر تبخیر از تشتك بیشترین (،1/39

با اینکه مساحت برگ گیاهان آبیاری شده
پس از  22و  25میلی متر تبخیر از تشتك بیشتر از
مساحت برگ در آبیاری با فواصل بیشتر (آبیاری پس
از  52و  955میلی متر تبخیر) بوده ،کاهش انتهایی
در مساحت برگ این گیاهان نیز شدیدتر بود (شکل 2
.)II -
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در بوته ،تعداد دانه در نیام و تعداد دانه در بوته متعلق
به گونه  G. intraradicesو گیاهان غیرمیکوریزایی
بود (جدول .)2

 1/51و  )52/92و کمترین ( 5/21 ،1/91و )91/35
تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و تعداد دانه در
بوته به دست آمد .به ترتیب بیشترین ( 1/52 ،5/21و
 )52/53و کمترین ( 5/92 ،2/91و  )13/32تعداد نیام

جدول  -2مقادیر عملکرد دانه و اجزای آن در گياه ماش تحت تاثير رژیمهای آبياری و گونههای ميکوریزا.
Table 2- Means of grain yield and its yield components of mung bean plants under irrigation regimes and
mycorrhizal species.
عملکرد دانه
(گرم در بوته)
Seed yield
)(g/plant

تعداد دانه
در بوته
Number of seed
per plant

تعداد دانه
در نیام
Number of seed
per pod

تعداد نیام
در بوته
Number of pod
per plant

5.14 a
4.02 b
3.84 b
1.97 c

76.16 a
76.04 a
70.71 a
30.14 b

9.08 a
8.36 a
8.33 a
7.24 b

8.31 a
7.34 a
7.28 a
4.14 b

2.64 b

43.35 b

7.15 b

5.14 b

تیمار
Treatment

رژیمهای آبیاری (میلیمتر تبخیر از تشتك)
Irrigation Regimes
)(mm evaporation from Pan

7.69 a
8.56 a
71.40 a
4.29 a
7.54 a
9.05 a
75.03 a
4.31 a
میانگینهای با حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماری معنی دار در سطح  %2می باشند.

25
50
75
100
میکوریزا
Mycorrhiza
گیاهان بدون تلقیح با میکوریزا
Nonmycorrhizal plant
G. mosseae
G. intraradices

Means with same letters in each column are not significantly different at P≤0.05.

تاثیر قرار میدهند و در نتیجه به علت جذب بیشتر
آب و عناصر غذایی معدنی عملکرد محصول افزایش
مییابد  .)Demir‚ 2004همچنین گیاهان تلقیح
شده با گونههای  G. intraradicesو G. mosseae
در مراحل گلدهی تا رسیدگی میزان وزن خشك کل
( ،)TDWوزن خشك برگ ( )LDWو مساحت برگ
( )LAباالتری نسبت به گیاهان شاهد نشان دادند
(شکلهای  I – 1 ،I - 3و  .)I - 2کایا و همکاران
( )Kaya et al., 2003گزارش دادند که در هندوانه،
گیاهان تلقیح شده با میکوریزا به طور معنیداری
بیوماس و عملکرد میوه باالتری نسبت به گیاهان
غیرمیکوریزایی تولید کردند .با کاهش فواصل آبیاری
از  955تا  22میلیمتر تبخیر از تشتك کلیه شاخص-
های رشد (شکلهای  II – 1 ،II - 3و  )II - 2افزایش
نشان دادند که منجر به افزایش عملکرد دانه شد
(جدول  .)2بنابراین به نظر میرسد که گیاه ماش به

بیشترین عملکرد دانه ( 1/39گرم در بوته) مربوط
به گیاهان همزیست با  G. intraradicesبود که
تفاوت معنیداری با عملکرد دانه گیاهان همزیست با
 G. mosseaeنداشت ،و کمترین عملکرد دانه (2/21
گرم در بوته) از گیاهان غیرمیکوریزایی بهدست آمد
(جدول  .)2در بین رژیمهای آبیاری بیشترین عملکرد
دانه ( 2/91گرم در بوته) از تیمار آبیاری پس از 22
میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر حاصل شد .اما ،با
افزایش فواصل آبیاری و تشدید تنش خشکی ،عملکرد
دانه کاهش یافت .به طوری که کمترین عملکرد دانه
( 9/15گرم در بوته) در تیمار آبیاری پس از 955
میلیمتر تبخیر از تشتك به دست آمد (جدول .)2
اختالف در عملکرد تیمارهای میکوریزا و رژیمهای
مختلف آبیاری به مقدار جذب آب و عناصر غذایی
معدنی مربوط میشود ،به طوریکه گیاهان تلقیح شده
با میکوریزا تعادل آبی گیاهان را در تنش خشکی تحت
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دلیل کاهش سطح برگ و وزن خشك برگ در آبیاری
با فاصله بیشتر نتوانسته است از حداکثر تابش
 کمترین عملکرد ماده.خورشیدی استفاده نماید
 به ویژه،خشك بدست آمده در فواصل بیشتر آبیاری
 نتایج حاصله را، میلیمتر تبخیر955 در آبیاری پس از
 کاهش معنیدار عملکرد در ماش تحت.تأیید میکند
تاثیر شرایط کمبود آب توسط سایر محققان نیز
Pannu and Singh, 1987; ( گزارش شده است
.)Sadegipour, 2009

نتيجه گيری
،با وجود برتری گیاهان میکوریزایی نسبت به شاهد
عملکرد دانه در شرایط همزیستی با هر دو گونه قارچ
 بهترین وG. intraradices  ولی،یکسان بود
 زیرا.مناسبترین میکوریزا برای منطقه میباشد
،باالترین مقادیر شاخصهای رشد (ماده خشك کل
ماده خشك برگ و مساحت برگ) و بیشترین درصد
.کلونیزاسیون ریشه مربوط به این گونه می باشد
علیرغم باالترین عملکرد دانه و شاخص های رشدی
 میلیمتر تبخیر22 گیاه ماش در تیمار آبیاری پس از
 آبیاری، در صورت عدم تامین این مقدار آب،از تشتك
 میلی متر تبخیر از تشتك به دلیل عملکرد52 پس از
. میلی متر تبخیر توصیه میشود25 مشابه با
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Absract
To evaluate effect of different irrigation regimes and mycorrhizal fungi on the growth and
grain yield of mungbean (Vigna radiata L.), a pod experiment was conducted in factorial
arrangement based on completely randomized design with three replications at Urmia university
in 2009. Treatments were irrigations (after 25, 50, 75 and 100 mm evaporation from class A
pan) and mycorrhiza (Glomus mosseae, G. intraradices and a non-inoculated treatment as a
control). Results showed that total dry weight, leaf dry weight, leaf area increased by
diminuting of irrigation intervals. So, the highest (5.14 g/plant) and lowest (1.97 g/plant) grain
yield were observed at 25 and 100 mm evaporation from class A pan, respectively. But,
application of fertilizer sources to compensate the undesirable effects of drought stress, so the
maximum grain yield (63 %) was obtained from mycorrhizal mungbean plants compared with
non mycorrhizal plants due to the highest total dry weight, leaf dry weight and leaf area in
symbiosis conditions. Water deficit stress caused to decrease pods/plant (49.82%), grains/plant
(20.26%) and grains/pod (60.43%). Mycorrhizal fungi species enhanced grain yeild of
mungbean through their effects on pods/plant, grains/plant and grains/pod. In conclusion, these
results showed that the mycorrhizal inoculation have compensated the water deficit induced
yield (49.61%) losses.

Key Words: Irrigation, Growth indices, Leaf area, Mungbean, Mycorrhiza
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