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چکیده
 وزن خشک ریشه و ارتفاع ساقه نیشکر و میزان کلروفیل در برگ لگومها در کشت مخلوط، قطر میانگره، درصد بریکس،بهمنظور بررسی بهرهوری آب
 در دو مکان (شرکتهای کشت و صنعت نیشکر دهخدا و امام خمینی) در استان خوزستان5961-69  آزمایشی در سال زراعی،نیشکر با گیاهان لگوم
 خالص لوبیا، خالص سویا، کشت خالص نیشکر: تیمارها شامل. تیمار و چهار تکرار به اجرا در آمد51 بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با
 مخلوط نیشکر و، تلقیح با قارچ میکوریزا+ خالص نیشکر، تلقیح با ریزوبیوم+ خالص لوبیا چشم بلبلی، تلقیح با ریزوبیوم+ خالص سویا،چشمبلبلی
 تلقیح با+ مخلوط نیشکر، تلقیح با ریزوبیوم+ مخلوط نیشکر و سویا، تلقیح با ریزوبیوم+ مخلوط نیشکر و لوبیا چشمبلبلی، مخلوط نیشکر و سویا،لوبیا
 تلقیح با ریزوبیوم و مخلوط نیشکر+ تلقیح با میکوریزا و سویا+ مخلوط نیشکر، تلقیح با میکوریزا و سویا+  مخلوط نیشکر،میکوریزا و لوبیا چشمبلبلی
 ارتفاع،) کیلوگرم در مترمکعب1/19(  نتایج نشان دادند بیشترین مقدار بهرهوری آب. تلقیح با ریزوبیوم بودند+ تلقیح با میکوریزا و لوبیا چشمبلبلی+
 گرم) و درصد بریکس581/8(  وزن خشک ریشه،) میلیمتر19/69(  میلیمتر) و پایین ساقه15(  قطر میانگره در وسط ساقه،) سانتیمتر551/9( ساقه
) درصد) در نیشکر مربوط به تیمار کشت مخلوط نیشکر (تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با ریزوبیوم55/88( عصاره ساقه
 میکوریزا با نیشکر. درصد بیشتر از خالص نیشکر بود8/95 ، درصد8/86 ، درصد58/91 ، درصد95/15 ، درصد59/51 ، درصد95/95 بود که بهترتیب
.همزیستی مثبت داشت و زمانیکه میکوریزا و لوبیا همزمان در یک تیمار حضور داشتند اثر همافزایی آنها روی صفات مورد ارزیابی مثبت بود
. میکوریزا، لوبیا چشمبلبلی، سویا، ریزوبیوم، درصد بریکس:کلیدواژهها
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Abstract
In order to evaluate water productivity, brix percentage, internode diameter, root dry weight, sugarcane stem height, and chlorophyll content
of legume leaves in intercropping of sugarcane with legume plants, an experiment has been conducted in a randomized complete block
design with 14 treatments and four replications during 2016-17 at two locations in Ahwaz. The treatments include sole sugarcane, sole
soybean, sole cowpea, sole soybean + rhizobium, sole cowpea + rhizobium, sole sugarcane + mycorrhizal, intercropping sugarcane with
cowpea, intercropping sugarcane with soybean, intercropping sugarcane with cowpea + rhizobium, intercropping sugarcane with soybean +
rhizobium, intercropping sugarcane + mycorrhizal and cowpea, intercropping sugarcane + mycorrhizal and soybean, intercropping sugarcane
+ mycorrhizal and soybean + rhizobium, and intercropping sugarcane + mycorrhizal and cowpea + rhizobium. Results show that the highest
water productivity (4.46 k/m3), the highest sugarcane stem height (215.6 cm), the largest internode diameter in the middle (42 mm) and at the
bottom (46.06 mm) of the stem, the highest dry weight roots (187.8 g), and the highest brix percentage (21.88 %) of sugarcane stem extract
have belonged to intercropped sugarcane + mycorrhizal and cowpea+ rhizobium treatment, which is 31.61%, 16.14%, 32.42%, 28.35%,
8.89%, and 8.31% higher than sole sugarcane. Mycorrhizal symbiosis has been positive in sugarcane, and when mycorrhizal fungi and
cowpea are present simultaneously in a treatment, their synergistic effect on the evaluated traits is positive, too.
Keywords: Brix percentage, cowpea, mycorrhizal, rhizobium, soybean.
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علی احسانیپور ،حمید عباسدخت ،منوچهر قلیپور ،علیرضا ابدالی مشهدی

 .1مقدمه

جذب عناصر غذایی و تأمین سالمتی گیاه از

از بین منابع مورد استفاده در کشاورزی ،بیشترین مشکل،

مهمترین شیوههای علمی برای کمک به پایداری تعادل

Saboohi et

سیستم زنده خاک و جلوگیری از خطر تراکم آالیندههای

 .)al., 2010راندمان آبیاری در ایران نزدیک به  95درصد

شیمیایی در محیط زیست محسوب میشود

( Koochecki

و کارایی مصرف آب هفت دهم کیلوگرم عملکرد

.)et al., 2013

مربوط به کمبود نهاده پراهمیت آب است (

اقتصادی در مترمکعب است و برای بهبود استفاده از منابع

در تحقیقی گزارش شد کشت مخلوط نیشکر با پیاز،

آب الزم است کارایی مصرف آب به حدود  5/9کیلوگرم

سیر ،سیب زمینی و کلم با سیستم آبیاری فارویی بهترتیب

در مترمکعب برسد (.)Ghaemi & Hasanabadi, 2011

باعث  19 ،59 ،59و  96درصد افزایش بهرهوری آب

کمبود آب یک مشکل معمول در اکثر مناطق تولید نیشکر

نسبت به کشت خالص نیشکر شد (

در دنیا میباشد و عدم تأمین آب کافی و پایینبودن

 .)Lawande, 2005در تحقیقی دیگر کارایی مصرف آب

کارایی مصرف آب در مزارع کشت نیشکر که حدود 96

در کشت مخلوط نیشکر با نخود  58/18درصد بیشتر از

درصد قند جهان و مقدار قابلتوجهی بیواتانول را تأمین

کشت خالص نیشکر شد ( .)Kshirsagar, 2008در

میکند باعث کاهش شدید در عملکرد نیشکر خواهد شد

تحقیقی گزارش شد که تلقیح سورگوم شیرین ،ذرت،

( .)Silva et al., 2013با استفاده از کشت مخلوط میتوان

آفتابگردان با میکوریزا از طریق افزایش ماده خشک در

از شدت غیر قابل پیشبینی تنش خشکی و طول دوره آن

تیمارهای تلقیحشده با قارچ نسبت به شاهد ،باعث افزایش

Khajeh Khezri et

کارایی مصرف آب شد ( .)Eulenstein et al., 2017در

 .)al., 2018کارایی مصرف آب در سیستمهای کشت

مطالعهای دیگر تأثیر مثبت میکوریزا در تلقیح با نیشکر

مخلوط گندم -لوبیا سبز  58تا  66درصد بیشتر از کشت

(رقم  )Cp57روی افزایش ارتفاع ساقه نیشکر به میزان سه

خالص بود زیرا در این کشت مخلوط ،گندم و لوبیا از

سانتیمتر نسبت به تیمار عدم تلقیح با میکوریزا گزارش

آب بهخوبی استفاده کردند و کارایی مصرف آب نسبت به

شد ( .)Maghamiyanzade et al., 2013در تحقیقی اعالم

کاست و افت عملکرد را کاهش داد (

کشت خالص باال

رفت (.)Caihong et al., 2015

& Tripath

شد که تلقیح نیشکر با میکوریزا به میزان  58/1کیلوگرم

مهمترین مزایای کشت مخلوط ،افزایش کارایی

در هکتار مایه تلقیح باعث افزایش  58/6درصد ارتفاع

استفاده از منابع محیطی بهویﮋه آب ،نور و نیتروﮊن در

ساقه و  55/8درصد قطر میانگره نسبت به شاهد شد

Koochecki et al.,

( .)Surendran, 2013در تحقیقی گزارش شد که تلقیح

 .)2013یکی از روشهای افزایش ماده خشک در واحد

نیشکر با میکوریزا باعث افزایش  19درصد عملکرد ساقه

سطح استفاده از سیستم کشت مخلوط دو یا چند گیاه با

در نیشکر شد (.)Ambrosano et al., 2010

مقایسه با کشت خالص میباشد (

هم در یک محل میباشد .کشت مخلوط غالت -حبوبات

نیشکر با نام علمی  Saccharum officinarumگیاه

یکی از قدیمیترین و معمولترین انواع زراعت مخلوط

غول پیکر و قویترین گیاه زراعی در تبدیل انرﮊی

است که در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است

خورشیدی به ماده خشک گیاهی میباشد (

( .)Sanjay & Sujit, 2014بهرهگیری از مخلوط گیاهان

 .)2010محصول نیشکر بهعنوان یک ماده خام اساسی در

برای بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک ،افزایش قابلیت

صنایع قند و شکر بهشمار میرود (
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Bhat et al.,

Seraj-aldin et al.,

ارزیابی بهرهوری آب و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم

 .)2016باکتریهای ریزوبیوم و قارچهای میکوریزا

 .2مواد و روشها

میتوانند توان رقابتی گیاهان را برای جذب آب و عناصر

این آزمایش در سال زراعی  5961-69در دو مکان

غذایی افزایش دهند ( Eulenstein et al., 2017; Marzban

(شرکتهای کشت و صنعت نیشکر دهخدا و امام خمینی) با

 .)et al., 2014بنابراین ،یکی از اهداف این تحقیق ارزیابی

فاصله  96کیلومتر از یکدیگر در استان خوزستان در قالب

تأثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات زراعی و فیزیولوﮊیکی

طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با  51تیمار در چهار

نیشکر میباشد .یکی دیگر از اهداف این تحقیق ،بررسی

تکرار به اجرا در آمد .موقعیت شرکت دهخدا ،ارتفاع از

تأثیر کشت مخلوط نیشکر با لگوم و تأثیر تلقیح نیشکر با

سطح دریا  56متر ،طول و عرض جغرافیایی بهترتیب 18

میکوریزا در بهبود بهرهوری آب در فرآیند تولید نیشکر در

درجه و  16دقیقه شرقی و  95درجه و  51دقیقه شمالی و

استان خوزستان میباشد .تالش در جهت افزایش

موقعیت شرکت امام خمینی ،ارتفاع از سطح دریا  11متر،

بهرهوری آب از طریق روشهایی همانند کشت مخلوط،

طول و عرض جغرافیایی بهترتیب  18درجه و  91دقیقه

افزایش کارایی زنجیره تأمین شکر در کشور را در پی

شرقی و  95درجه و  65دقیقه شمالی بود .ویﮋگیهای آب

خواهد داشت.

وهوایی دو مکان مورد آزمایش در جدول  5آمده است.
جدول  .1ویژگیهای آبوهوایی مناطق مورد آزمایش در طول اجرای تحقیق
میانگین دمای هوا ()°C

سال

5969

5961
مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دهخدا 91/5

91/1

51/8

59/6

59/6

59/1

55/1

51/1

59/8

95/9

91/8

91/1

98/6

91/9

58/8

59/5

51/1

98/9

99/5

56/5

59/9

51/6

51/6

59/5

58/9

51/1

95/1

99/8

96/9

96/1

99/9

96/9

51/9

51/6

مکان

امام

مجموع بارندگی ()mm
سال

5969

5961

مکان

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دهخدا

6

6

6

6

55/9

91/1

9/6

51/6

51/1

5/8

6

6

6

6

6

6

56

امام

6

6

6

6

51/9

59/1

1/5

55/6

51/9

6/8

6

6

6

6

6

6/5

58/1

میانگین رطوبت نسبی هوا ()%
سال

5969

5961
مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دهخدا 15/5

15/9

11/5

18/18

19/1

98/9

18/1

19/5

16/1

99/9

58

99/8

15/8

19/8

91/5

19/9

99/6

51

56

11

16

96

11

11

19

96

51/1

99

15

11

91

16

11

مکان

امام

96

استخراج شده از اداره کل هواشناسی استان خوزستان.
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تیمارها عبارت بودند از :کشت خالص نیشکر ،خالص

بهرهوری آب( 5کیلوگرم در مترمکعب) از حاصل

سویا ،خالص لوبیا چشمبلبلی ،خالص سویا +تلقیح با باکتری

تقسیم عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) بر مقدار آب

ریزوبیوم ،خالص لوبیا چشمبلبلی +تلقیح با ریزوبیوم ،خالص

مصرفی (متر مکعب در هکتار) در طول فصل رشد و

نیشکر +تلقیح با قارچ میکوریزا ،مخلوط نیشکر و لوبیا

بدون احتساب مقدار بارندگی از رابطه ( )5محاسبه گردید

چشمبلبلی ،مخلوط نیشکر و سویا ،مخلوط نیشکر و لوبیا

(.)Alizadeh, 2006

چشمبلبلی +تلقیح با ریزوبیوم ،مخلوط نیشکر و سویا +تلقیح

رابطه  )5کل آب مصرفی  /کل عملکرد = بهرهوری آب

با ریزوبیوم ،مخلوط نیشکر +تلقیح با میکوریزا و لوبیا

برای تعیین حجم آب ورودی به کرتها ،از

چشمبلبلی ،مخلوط نیشکر +تلقیح با میکوریزا و سویا،

دریچههای مدول نیرپیک (مدل  ،XX2فرانسه) با خروجی

مخلوط نیشکر +تلقیح با میکوریزا و سویا +تلقیح با ریزوبیوم

حداکثر  516لیتر در ثانیه ،و برای محاسبه آن از رابطه ()5

و مخلوط نیشکر +تلقیح با میکوریزا و لوبیا چشمبلبلی+

استفاده شد (.)Alizadeh, 2006

تلقیح با ریزوبیوم .هر کرت با عرض  1/95متر از چهار

رابطه )5

ردیف بهطول هشت متر تشکیل شد .فاصله بین مرکز هر دو
تا جوی  589سانتیمتر بود که قلمههای نیشکر (رقم

Q1 = V / T
Q2 = Q 1 / A

Cp69-

 =Q1دبی آب ورودی به کرت (مترمکعب در ثانیه)=V ،

 )1062با تراکم سه قلمه  96سانتیمتری در مترمربع در کف

حجم آب =T ،زمان =Q2 ،دبی آب ورودی به کرت

جوی و لوبیا چشمبلبلی (اکوتیپ محلی اهواز) با تراکم 56

(مترمکعب در هکتار) =A ،مساحت کرت مورد نظر (هکتار)

بوته در مترمربع و سویا (رقم کتول) با تراکم  96بوته در

بهمنظور تعیین اثر تیمارها بر وزن خشک ریشه نیشکر،

مترمربع در بین خطوط کشت نیشکر (روی خط داغاب

در زمان برداشت نیشکر در اطراف بوته مورد نظر ،از سطح

پشتهها با فاصله خطوط  11سانتیمتر) در نیمه اول مردادماه

خاک تا عمق  96سانتیمتری در مساحت  5مترمربع حفاری

 5961کشت شدند .کشت مخلوط بهصورت افزایشی با

انجام شد .پس از شستوشوی ریشهها ،وزن خشک آنها

تراکم  566درصد نیشکر بههمراه  566درصد لوبیا و 566

پس از قرار دادن در آون با دمای  16درجه سانتیگراد به

درصد نیشکر بههمراه  566درصد سویا در کرتهای

مدت  18ساعت تعیین شد .زمانیکه میانگین شاخص سطح

جداگانه انجام شد .باکتریهای ریزوبیوم لگومینوزاروم (لوبیا)

برگ در هر گیاه به حداکثر خود رسید ( 51مهرماه 5961

و برادی ریزوبیوم ﮊاپونیکوم (سویا) از شرکت زیست فناور

برای لگومها و  51مردادماه  5969برای نیشکر) ،از هر کرت

پیشتاز واریان و قارچ میکوریزا گلوموس موسه (برای نیشکر)

 56بوته بهصورت تصادفی انتخاب شد و پنج برگ از قسمت

از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج تهیه شدند .برای تلقیح

باالی کانوپی انتخاب و بهوسیله دستگاه کلروفیلسنج

بذرهای لگوم ،میزان هشت گرم مایه تلقیح که هر گرم آن

( ،SPAD-502ﮊاپن) میزان کلروفیل کل ،در سه نقطه از هر

دارای  561عدد باکتری زنده و فعال بود ،استفاده گردید و در

برگ اندازهگیری شد و سپس میانگین سه نقطه بهعنوان

تیمارهای تلقیح قلمههای نیشکر با قارچ میکوریزا ،در زمان

کلروفیل تکبرگ و میانگین پنج برگ بهعنوان کلروفیل تمام

کشت میزان  51گرم مایه تلقیح قارچ در کف جوی زیر هر

برگها و میانگین کلروفیل برگ  56بوته بهعنوان کلروفیل

قلمه نیشکر قرار داده شد (.)Asadi Rahmani, 2010
1. Water Productivity
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باالی کانوپی لحاظ شد .چنین کاری برای کلروفیل پایین

بیشتر از کشت خالص نیشکر بود و بیشترین مقدار آن

کانوپی نیز انجام شد.

 95/95درصد بیشتر از خالص نیشکر بود که در تیمار

عصاره  56نی از هر کرت با استفاده از دستگاه آسیاب

مخلوط نیشکر (تلقیحشده با قارچ میکوریزا) بههمراه لوبیا

(سه غلطکی ،ایران) استخراج و درصد بریکس آن با

چشمبلبلی (تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم) حاصل شد و

استفاده از دستگاه رفراکتومتر ( ،Rx-5000αﮊاپن) با دقت

کمترین آن به کشت خالص نیشکر مربوط بود (جدول

 6/65درصد قرائت شد ( .)Clements, 1980در زمان

 .)9بیشترین بهرهوری آب در هر دو مکان در تیمار

برداشت نیشکر (آذرماه  ،5969زمانیکه درجه خلوص

کشت مخلوط نیشکر (تلقیحشده با قارچ میکوریزا)

شربت نیشکر باالی  81درصد رسید) از دو ردیف میانی

بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با باکتری ریزوبیوم)

هر کرت با در نظر گرفتن دو متر حاشیه از باال و پایین

بهدست آمد (جدول  ،)1اما میزان آن در شرکت دهخدا

کرت 56 ،بوته بهصورت تصادفی انتخاب شد و میانگین

 59/11درصد بیشتر از شرکت امام خمینی بود

ارتفاع آنها از سطح زمین تا گوشوارک باالترین برگ سبز

(جدول .)1بنابراین بهترین تیمار ،مخلوط نیشکر (تلقیح

( )Clements, 1980بهوسیله متر اندازهگیری شد و برای

شده با قارچ میکوریزا) بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیح

سنجش قطر نهایی ساقه از همان  56بوته ،قطر میانگره

شده با باکتری ریزوبیوم) میباشد .با توجه به اینکه میزان

وسط ساقه و پایین ساقه بهوسیله کولیس اندازهگیری شد

کل آب مصرفی در کرتهای کشت مخلوط و کشت

و میانگین آنها بهعنوان قطر وسط و پایین ساقه لحاظ

خالص یکسان ( 58966مترمکعب در هکتار) بود و هیچ

شد .برای آنالیز صفات مختص به نیشکر ،تیمارهای

نوبت آبیاری اختصاصی برای نیشکر و یا برای گیاهان

خالص لوبیا چشمبلبلی و خالص سویا لحاظ نشدند و

لگوم بهصورت جداگانه انجام نشد ،بنابراین میتوان اظهار

تعداد  56تیمار مورد آنالیز قرار گرفتند .در مورد کلروفیل

کرد ماده خشک تولیدشده در کشتهای مخلوط بیشتر از

برگ در لگومها ،فقط تیمارهای مختص به لوبیا چشمبلبلی

کشت خالص بود که باعث افزایش بهرهوری آب در

(شش تیمار) و فقط تیمارهای مختص به سویا (شش

تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص شد .یکی

تیمار) جداگانه آنالیز شدند .قبل از تجزیه مرکب جهت

دیگر از دالیل افزایش بهرهوری آب در کشت مخلوط

تست همگنی واریانسها آزمون بارتلت انجام گرفت.

نیشکر با لگوم را میتوان کاهش تبخیر آب از سطح خاک

Mstat-c

(بهخاطر وجود پوشش گیاهی بیشتر روی زمین) نسبت

(نسخه  95بیتی) انجام شد و میانگینها بر اساس آزمون

به کشت خالص دانست چون این موضوع باعث میشود

چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.

ریشه نیشکر و لگوم در کرتهای مخلوط بتوانند مدت

آنالیز واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار

زمان بیشتری از رطوبت موجود در خاک استفاده بکنند.
 .3نتایج و بحث

نتیجه یک پﮋوهش در خصوص کشت مخلوط سورگوم با

 .1 .3بهرهوری آب

لوبیا قرمز که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد نشان داد

مکانها و تیمارهای مختلف و همچنین اثرات متقابل آنها

کشت مخلوط باعث افزایش کارایی مصرف آب به میزان

روی بهرهوری آب در سطح یک درصد تأثیر معنیداری

 56/1درصد در سورگوم و  55/5درصد در لوبیا قرمز شد

داشتند (جدول  .)5بهرهوری آب در کشتهای مخلوط

(.)Khajeh Khezri et al., 2018
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جدول  .2تجزیه واریانس مرکب بهرهوری آب و خصوصیات کمی ،کیفی نیشکر تحت تأثیر مکانها و تیمارهای مختلف
منابع تغییر

درجه

میانگین مربعات
بهرهوری

ارتفاع

آب

ساقه

مکان

5

**5/11

1/85 ns

** 515/95

تکرار (مکان)

9

6/669

5616/95

1/15

تیمار

6

**

5/18

**

مکان × تیمار

6

**

6/61

آزادی

5189/6

**

66/51

قطر میانگره

کلروفیل برگها

کلروفیل برگها

قطر میانگره

وزن خشک

بریکس

در کانوپی باال

در کانوپی پایین

6/6 ns

** 5151/69

* 56/15

* 96/1

* 66/6

1/66

55/65

5/81

5/19

6/15

در وسط ساقه در پایین ساقه ریشه نیشکر در شربت

**

551/55

**

1/89

**

559/98

**

9/81

**

5566/81

**

55/11

**

1/98

ns

6/65

**

91/11

**

5/55

**

89/55

**

5/68

خطای آزمایش

11

6/669

51/19

6/1

6/65

5/661

6/611

6/96

6/19

ضریب تغییرات ()%

-

6/81

56/95

55/19

56/81

55/96

1/11

56/96

56/11

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غیر معنیدار.

 .2 .3ارتفاع و قطر ساقه نیشکر

نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج برخی پﮋوهشگران
دیگر در خصوص افزایش کارایی مصرف آب در کشت

یکی از شاخصهای مهم در برنامه واقعهنگاری گیاهی

مخلوط بهدنبال افزایش عملکرد اقتصادی میباشد

( )Crop Loggingصنعت نیشکر ،ارتفاع ساقه است و در

(.)Rahman et al., 2017; Khoramivafa et al., 2011

انجام مدیریتهای مختلف از آن استفاده میگردد

بهرهوری آب در تیمارهایی که نیشکر با قارچ تلقیحشده

( .)Clements, 1980تأثیر تیمارهای مختلف بر ارتفاع

بود بیشتر از همان تیمار در حالت بدون تلقیح با

ساقه نیشکر ،قطر میانگره وسط و قطر میانگره پایین ساقه

میکوریزا میباشد (جدول  .)9سیستمهای ریشهای گسترده

نیشکر در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود و

قادرند رطوبت را از بخشهای زیرین خاک با کارایی

همچنین مکانهای مختلف تأثیر معنیداری در سطح یک

باالتر جذب نمایند .بنابراین توسعه سیستم ریشهای توسط

درصد روی قطر میانگره وسط ساقه نیشکر داشتند ولی

قارچ میکوریزا ،سبب افزایش بهرهوری آب از خاک

تفاوت معنیداری روی ارتفاع ساقه و قطر میانگره پایین

میشود .به این صورت که با گسترش کلونیزاسیون قارچ

ساقه نیشکر نداشتند .اثر متقابل مکانها و تیمارهای

میکوریزا و رشد هیفهای آن ،جذب آب و عناصر غذایی

مختلف روی ارتفاع ساقه ،قطر میانگره وسط و پایین ساقه

و انتقال آنها از خاک به سمت ریشههای میزبان (نیشکر)

نیشکر در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول

افزایش مییابد .میتوان انتظار افزایش کارایی استفاده از

 .)5بیشترین ارتفاع ساقه و قطر میانگره در وسط و پایین

آب موجود در مزرعه توسط گیاه میزبان (نیشکر) را نیز

ساقه نیشکر در مخلوط نیشکر (تلقیحشده با قارچ)

داشت ( .)Eulenstein et al., 2017با توجه به اینکه

بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با باکتری) بهدست

افزایش بهرهوری آب در تمام تیمارهایی که نیشکر با

آمد (جدول  )9که بهترتیب  95/15 ،59/51و 58/91

میکوریزا همزیست شده بود دیده شد ،میتوان اظهار کرد

درصد بیشتر از کشت خالص نیشکر بود .ارتفاع ساقه

شرایط شرکت دهخدا برای همزیستشدن میکوریزا با

نیشکر در تیمارهای تلقیحشده با قارچ بیشتر از تیمارهای

ریشه نیشکر بهتر از شرکت امام خمینی بوده است.

عدم تلقیح با قارچ و در تیمارهای مخلوط با لوبیا
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چشمبلبلی بیشتر از تیمارهای مخلوط با سویا و کشت

نیشکر در تیمارهای مخلوط با لوبیا چشمبلبلی ،تثبیت

خالص بود .قطر میانگره وسط ساقه نیشکر در شرکت

بیولوﮊیکی نیتروﮊن توسط این لگوم میباشد .نیتروﮊنی که

دهخدا بیشتر از شرکت امام بود (جدول  )1که این

توسط فرآیند تثبیت زیستی لگوم تولید و فراهم میشود،

موضوع میتواند بهدلیل شرایط بهتر خاک از نظر عناصر

بهدلیل این که بهطور تدریجی آزاد میشود و میزان

غذایی و هدایت الکتریکی خاک (جدول )9و محیطی از

فراهمی آن نیز تا حد زیادی با نیاز گیاه غیر لگوم منطبق

نظر رطوبت نسبی (جدول  )5برای فتوسنتز و ذخیره مواد

است ،به مراتب تأثیر بیشتری بر افزایش عملکرد و

کربوهیدراتی در ساقه باشد .با توجه به جدولهای  9و 9

اجزای عملکرد (ارتفاع) محصول خواهد داشت

میتوان اظهار کرد یکی از دالیل افزایش ارتفاع ساقه

(.)Sulieman & Phan-Tran, 2014

جدول  .3مقایسه میانگین بهرهوری آب و خصوصیات کمی ،کیفی نیشکر تحت تأثیر تیمارهای مختلف
بهرهوری

بریکس

ارتفاع

آب

در شربت

ساقه

تیمار
-3

کلروفیل

کلروفیل

وزن خشک

قطر میانگره

قطر میانگره

در وسط ساقه در پایین ساقه برگها در

برگها در

ریشه

( )kg.m

()%

()cm

()mm

()mm

کانوپی باال کانوپیپایین

()gr

نیشکر خالص

9/61 h

56/55 d

586/8 c

58/61 f

99/51 f

15/19 f

11/6 f

515/1 b

نیشکر خالص +میکوریزا

9/59 g

55/15 c

561/5 b

96/6 c

19/11 c

11/96 e

16/15 e

581/9 a

مخلوط نیشکر و لوبیا

1/66 d

55/51 c

569/1 b

91/61 e

96/95 e

18/91 d

15/85 d

515/5 b

مخلوط نیشکر و سویا

9/11 f

56/69 d

516/8 c

58/98 f

99/6 f

11/11 f

19/11 f

515/1 b

مخلوط نیشکر و لوبیا  +باکتری

1/51 c

55/55 c

561/9 b

91/19 d

15/98 d

16/98 c

15/8 c

515/9 b

مخلوط نیشکر و سویا  +باکتری

9/11 f

56/51 d

586/5 c

58/99 f

99/95 f

11/59 f

19/11 f

515/1 b

مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا

1/91 b

55/81 a

555/1 a

16/95 b

11/88 b

16/69 b

11/1 b

581/1 a

مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا

9/6 e

569/9 b 55/95 bc

98/96 c

19/19 c

11/95 e

16/91 e

581/1 a

مخلوط نیشکر +میکوریزا و سویا  +باکتری

9/89 e

561/5 b 55/11 ab

98/1 c

19/51 cd

11/85 de

16/95 e

581/1 a

مخلوط نیشکر +میکوریزا و لوبیا  +باکتری

1/19 a

551/9 a

15/6 a

19/69a

15/56 a

11/11 a

581/8 a

55/88 a

اعدادی که در هر ستون در یك حرف مشترك هستند ،اختالف میانگین آنها طبق آزمون دانکن ،در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند.

جدول  .4مقایسه میانگین بهرهوری آب وخصوصیات کمی ،کیفی نیشکر و لگومها تحت تأثیر مکانهای مختلف
شرکت دهخدا

شرکت امام خمینی

صفات

1/55 a

9/15 b

وزن خشک ریشه نیشکر (گرم)

586/11 a

511/19 b

بریکس در شربت نیشکر (درصد)

55/11 a

56/15 b

قطر میانگره در وسط ساقه نیشکر (میلیمتر)

91/61 a

91/95 b

کلروفیل برگها در کانوپی باالی نیشکر

18/51 a

11/65 b

کلروفیل برگها در کانوپی پایین نیشکر

15/19 a

16/15 b

کلروفیل برگها در کانوپی باالی لوبیا

18/55 a

11/51 b

کلروفیل برگها در کانوپی پایین لوبیا

15/95 a

15/55 b

کلروفیل برگها در کانوپی باالی سویا

96/11 a

98/15 b

کلروفیل برگها در کانوپی پایین سویا

15/8 a

15/18 b

بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
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عدم تفاوت معنیدار ارتفاع ساقه نیشکر بین تیمارهای

باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه غیر لگوم گردد

مخلوط با سویا و کشت خالص در این تحقیق ،حاکی از عدم

( .)Salemzadeh et al., 2014بیشترین ارتفاع ساقه،

همزیستی بین باکتری برادی ریزوبیوم ﮊاپونیکوم و ریشه

بیشترین قطر میانگره وسط ساقه و بیشترین قطر میانگره

سویا و در نتیحه عدم تثبیت نیتروﮊن توسط سویا میباشد.

پایین ساقه در شرکت دهخدا و در تیمار مخلوط نیشکر

این نتیجه همسو با یافته  )2011( Ghodratiدر شمال استان

(تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با

خوزستان مبنی بر عدم همزیستی باکتری با ریشه سویا و بر

ریزوبیوم) بهدست آمد (جدول .)1

خالف گزارش  )2009( Shokohfar et al.مبنی بر همزیست
شدن باکتری با سویا میباشد .دلیل عدم همزیستی بکتری با

 .3 .3درصد بریکس در نیشکر

سویا در این تحقیق میتواند نامساعدبودن شرایط منطقه از

تأثیر تیمارهای مختلف بر درصد بریکس در شربت ساقه

نظر خاک و یا دما باشد .تأثیر مثبت میکوریزا روی ارتفاع

نیشکر در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .مکانهای

ساقه نیشکر میتواند مربوط به تولید و ترشح ترکیبات

مختلف در سطح پنج درصد تأثیر معنیداری روی درصد

تحریککننده رشد گیاه و یا برخی هورمونهای تنظیمکننده

بریکس داشتند ولی اثر متقابل مکانها و تیمارهای مختلف

رشد از جمله سیتوکینین باشد که توسط قارچ میکوریزا در

تأثیر معنیداری روی این صفت نداشتند (جدول .)5

Kelly

بیشترین درصد بریکس ساقه نیشکر مربوط به تیمار مخلوط

 )2005( et al.نیز روی تأثیر قارچ میکوریزا بر نیشکر داشتند

نیشکر(تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه لوبیا (تلقیحشده با

بر تأثیر مثبت میکوریزا روی عملکرد و ارتفاع ساقه نیشکر

ریزوبیوم) بود (جدول  )9که  8/95درصد بیشتر از خالص

تأکید نمودند که همسو با نتایج تحقیق حاضر میباشد .اثر

نیشکر بود .در تحقیقی گزارش شد تلقیح نیشکر با میکوریزا

مثبت همافزایی حضور همزمان قارچ و لوبیا چشمبلبلی در

به میزان  58/1کیلوگرم مایه تلقیح در هکتار باعث افزایش

مورد افزایش ارتفاع و قطر ساقه نیشکر مشهود است .این

 1/1درصد بریکس نسبت به شاهد شد (.)Surendran, 2013

موضوع که تفاوت معنیداری بین اندازه قطر ساقه در

در تحقیقی دیگر اعالم شد درصد بریکس در نیشکر در

تیمارهای مخلوط با سویا و کشت خالص دیده نمیشود

کشت مخلوط با شلغم ،هویج ،تربچه و سیبزمینی

نشانهای از عدم همزیستشدن باکتری با ریشه سویا میباشد.

بهترتیب  6/51 ،6/9 ،6/55و  6/66بیشتر از کشت

بر اساس جدول  1میتوان نتیجه گرفت که وجود لوبیا چشم

خالص نیشکر شد ( .)Singh et al., 2018در تیمارهایی

بلبلی در تیمار مخلوط بهدلیل تثبیت و در اختیار قراردادن

که لوبیا چشمبلبلی وجود داشت بهدلیل تثبیت زیستی

مقدار بیشتری نیتروﮊن در محیط ریشه نیشکر باعث افزایش

نیتروﮊن و در اختیار قراردادن مقدار بیشتر آن برای ریشه

قطر ساقه نیشکر میشود .نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر

نیشکر ،درصد بریکس نیز بیشتر از شاهد شد که این

مثبت گیاه لگوم (لوبیا چشمبلبلی) روی افزایش ارتفاع و قطر

موضوع برتری حضور لوبیا چشم بلبلی بهعنوان لگوم در

ساقه نیشکر همسو با یافتههای دیگر محققین میباشد

سیستم مخلوط با نیشکر را نشان میدهد .همچنین میتوان

چنانکه در تحقیقی گزارش شد لوبیا چشمبلبلی از طریق

اظهار کرد میکوریزا بهدلیل نقش مثبتی که در افزایش

تثبیت زیستی ،توانست مقداری از نیتروﮊن مورد نیاز گیاه

جذب عناصر بهویﮋه فسفر توسط ریشه نیشکر در رابطه

ذرت را با حداقل تلفات در اختیار ریشه آن قرار داده و

همزیستی دارد باعث بهبود صفت کیفی درصد بریکس در

خاک تولید میشود ( .)Mishra, 2000در تحقیقی که
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شربت نیشکر شد .درصد بریکس نیشکر در شرکت

این موضوع احتماالً بهدلیل شرایط بهتر شرکت دهخدا

دهخدا بیشتر از شرکت امام خمینی بود (جدول  )1که

(جدول  )9میباشد.

جدول  .2مقایسه میانگین بهرهوری آب و خصوصیات کمی ،کیفی نیشکر تحت اثرات متقابل تیمارها و مکانهای گوناگون
مکان

بهرهوری آب

ارتفاع

قطر میانگره قطر میانگره

(کیلوگرم بر

ساقه

وسط ساقه پایین ساقه خشک ریشه

تیمار

کلروفیل برگها کلروفیل برگها

وزن

در کانوپی

در کانوپی

(میلیمتر)

(گرم)

باالی نیشکر

پایین نیشکر

دهخدا نیشکر خالص

9/5 l

519/1 g

56/59 h

95/6 j

519/8 c

19/61 i

11/68 ij

دهخدا نیشکر خالص  +میکوریزا

9/51 k

566/9 bcd

16/88 c

11/59 cd

588/5 a

18/5 ef

15/61 e

دهخدا مخلوط نیشکر و لوبیا

1/9 c

561/1 cde

99/98 f

96/1 g

519/1 c

16/61 d

19/61 d

دهخدا مخلوط نیشکر و سویا

9/6 gh

511/6 g

58/88 hi

95/99 ij

519/8 c

11/91 i

19/61 ijk

دهخدا مخلوط نیشکر و لوبیا  +باکتری

1/911 c

566/9 bcd

96/6 d

15/99 f

519/9 c

16/51 c

11/15 c

دهخدا مخلوط نیشکر و سویا  +باکتری

9/65 gh

511/8 g

58/99 hi

95/99 ij

519/8 c

11/1 i

11/1 i

دهخدا مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا

1/15 b

551/6 ab

15/98 b

11/51 abc

588/5 a

15/11 b

11/18 b

دهخدا مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا

1/61 de

566/9 bcd

16/88 c

11/6 cde

588/5 a

18/11 de

15/19 ef

دهخدا مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا  +باکتری

1/69 ef

566/6 bcd

16/88 c

11/98 cd

588/9 a

18/91 de

15/65 e

دهخدا مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا  +باکتری

1/95 a

551/8 a

19/11 a

19/98 a

588/1 a

19/58 a

11/19 a

امام نیشکر خالص

9/6 m

581/9 f

58/11 hi

91/1 h

598/6 d

19/81 i

11/61 k

امام نیشکر خالص  +میکوریزا

9/51 k

15/11 ef

586/9 b

19/91 h

18/81 h

امام مخلوط نیشکر و لوبیا

9/81 h

565/1 e

99/1 g

96/59 g

598/9 d

11/91 fg

16/18 fg

امام مخلوط نیشکر و سویا

9/11 j

581/9 f

51/88 i

99/98 hi

598/6 d

11/55 i

19/51 jk

امام مخلوط نیشکر و لوبیا  +باکتری

9/61 fg

561/6 cde

99/59 f

15/59 f

591/5 d

18/18 de

15/51 ef

امام مخلوط نیشکر و سویا  +باکتری

9/11 j

581/1 f

58/99 hi

91/6 h

591/5 d

19/65 i

19/1 ijk

امام مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا

1/51 d

556/5 bc

98/51 de

11/1 bc

516/6 b

16/98 c

19/69 d

امام مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا

9/15 i

561/6 de

99/1 f

19/59 def

586/1 b

19/11 h

16/11 gh

امام مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا  +باکتری

9/1 i

561/1 cde

99/59 f

15/59 f

586/5 b

19/61 gh

16/9 h

امام مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا  +باکتری

1/9 c

559/1 ab

16/51 c

11/11 ab

586/6b

15/9 b

19/61 cd

مترمکعب)

(سانتیمتر) (میلیمتر)

91/59 ef 561/8 cde

اعدادی که در هر ستون در یک حرف مشترک هستند ،اختالف میانگین آنها طبق آزمون دانکن ،در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند.

جدول  .6برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش (در عمق  2تا )32cm
فسفر قابل دسترس

پتاسیم محلول

نیتروﮊن کل

(پیپیام)

(پیپیام)

(درصد)

دهخدا

قبل از کشت

سیلتی -کلی

9/65

1/6

55/86

518

6/61

دهخدا

بعد از برداشت لگومها

سیلتی -کلی

5/18

1/69

59/95

515

6/5

امام

قبل از کشت

کلی -لوم

1/58

8/8

55/1

516

6/61

امام

بعد از برداشت لگومها

کلی -لوم

9/1

8/6

55/89

599

6/66

مکان

زمان نمونه برداری

بافت خاک

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

pH

دوره   21شماره   3پاییز 1398

241

علی احسانیپور ،حمید عباسدخت ،منوچهر قلیپور ،علیرضا ابدالی مشهدی

 .4 .3وزن خشک ریشه نیشکر

ناشی از شرایط مناسبتر خاک و محیطی در شرکت دهخدا

تأثیر مکانها و تیمارهای مختلف و اثر متقابل آنها بر وزن

(جدولهای  5و  )9برای فعالیت میکوریزا باشد .بر اساس

خشک ریشه نیشکر در سطح احتمال یک درصد معنیدار

یافتههای این پﮋوهش میتوان بیان کرد که همزیستی قارچ

بود (جدول  .)5بیشترین وزن خشک ریشه نیشکر در

میکوریزا باعث افزایش فتوسنتز در نیشکر شد و بهدنبال آن

مخلوط نیشکر (تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه لوبیا چشم

اختصاص مواد فتوسنتزی به ریشه نیشکر نسبت به تیمار

بلبلی (تلقیحشده با ریزوبیوم) بهدست آمد که  8/86درصد

عدم تلقیح با قارچ افزایش یافت .نتایج این تحقیق با

بیشتر از خالص نیشکر بود ،البته با دیگر تیمارهایی که

یافتههای  )2014( Marzban et al.در خصوص افزایش وزن

نیشکر با میکوریزا تلقیح شد تفاوتی نداشت (جدول  .)9وزن

خشک ریشه لوبیا چشمبلبلی در اثر تلقیح با میکوریزا و با

خشک ریشه نیشکر در تیمارهای دارای میکوریزا بیشتر از

نتایج ارائه شده توسط  )2010( Bhat et al.در مورد ریشه

دیگر تیمارها و همچنین در شرکت دهخدا بیشتر از شرکت

لوبیا سبز همسو میباشند.

امام بود (جدولهای  1و  .)1افزایش وزن خشک ریشه در
تیمارهای تلقیحشده با میکوریزا نسبت به تیمارهای عدم

 .5 .3کلروفیل در برگ گیاهان

تلقیح به دلیل نقش مثبت میکوریزا در همزیستی با ریشه

غلظت کلروفیل بهعنوان یک شاخص برای ارزیابی قدرت

نیشکر میباشد .در اثر تلقیح قارچ میکوریزا آرباسکوالر،

منبع شناخته میشود ،زیرا غلظت کلروفیل برگ یکی از

انتقال مواد فتوسنتزی از اندام هوایی به سمت ریشهها افزایش

عوامل کلیدی در تعیین سرعت فتوسنتز و تولید ماده خشک

مییابد .در واقع اندامهای قارچ بهعنوان مخزن دریافت

گیاه است ( .)Jangpromma et al., 2010تیمارهای مختلف

کربوهیدراتهای فتوسنتزی گیاه عمل کرده که سبب تحریک

در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیداری روی میزان

فعالیت فتوسنتزی به میزان بیشتری میگردد که این خود به

کلروفیل برگهای باال و پایین کانوپی نیشکر ،لوبیا و سویا

دلیل افزایش تولید هورمون جیبرلین در گیاه میزبان است

داشتند .مکانهای مختلف نیز تأثیر معنیدار در سطح احتمال

( .)Claassens et al., 2017این موضوع میتواند یکی از

پنج درصد روی میزان کلروفیل برگهای نیشکر ،لوبیا

دالیل افزایش وزن ریشه نیشکر در تیمار تلقیحشده با قارچ

چشمبلبلی و تأثیر معنیدار در سطح احتمال یک درصد روی

باشد .برتری شرکت دهخدا نسبت به شرکت امام میتواند

میزان کلروفیل برگهای سویا داشتند (جدولهای  5و .)1

جدول  .2تجزیه واریانس مرکب شاخص کلروفیل در برگ لگومها تحت تأثیر مکانها و تیمارهای مختلف
میانگین مربعات
منابع نغییر
مکان
تکرار (مکان)
تیمار
مکان × تیمار
خطای آزمایش
ضریب تغییرات ()%

درجه آزادی
5
9
1
1
96
-

کلروفیل برگها
در کانوپی باالی لوبیا
*55/1
5/18
**99/91
6/65 ns
6/55
56/68

کلروفیل برگها
در کانوپی باالی سویا
**59/11
6/55
**6/15
6/661 ns
6/68
6/15

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غیر معنیدار.
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کلروفیل برگها
در کانوپی پایین لوبیا
*59/61
5/55
**19/19
6/665 ns
6/59
55/11

کلروفیل برگها
در کانوپی پایین سویا
**55/1
6/69
**5/18
6/661 ns
6/61
55/99
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در آزمایشی گزارش شد که اثر متقابل بین نوع رقم

بیشتر از تیمار مخلوط آن با نیشکر شده بود میتواند

نیشکر و تنش خشکی در میزان کلروفیل برگ در نیشکر

بهدلیل جذب نیتروﮊن بیشتر توسط لوبیا باشد .با توجه به

معنیدار بود و با افزایش تنش خشکی ،میزان کلروفیل

یافتههای این پﮋوهش و با توجه به اهمیت نیتروﮊن در

نسبت به زمانیکه آب کافی در اختیار نیشکر بود کاهش

ساختار کلروفیل و آنزیم ریبولوز بیفسفات کربوکسیالز،

یافت اما این پاسخ در ارقام مختلف نیشکر متفاوت بود

میتوان بیان کرد میکوریزا به ریشه نیشکر در جذب آب و

(.)Jangpromma et al., 2010

عناصر فسفر و نیتروﮊن کمک کرده و این مزیت در حضور

بیشترین میزان کلروفیل در کانوپی باال و پایین نیشکر

لوبیا چشمبلبلی بهدلیل تأمین نیتروﮊن بیشتر در محیط ریشه

در تیمار مخلوط نیشکر (تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه

نیشکر بیشتر آشکار میشود .بنابراین وجود میکوریزا و گیاه

لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با ریزوبیوم) و کمترین آنها

لگوم میتواند این امکان را به نیشکر بدهد که زمان

در کشت خالص نیشکر بهدست آمد (جدول  .)9در

طوالنیتری عمل فتوسنتز را توسط برگهایی که از نظر

جدول  8نتیجه مشابهی در مورد لوبیا چشمبلبلی مشاهده

کلروفیل شرایط مناسبی دارند ،انجام دهد .در کل میزان

میشود که بیشترین کلروفیل در کانوپی باال و پایین لوبیا

کلروفیل در تیمارهایی که میکوریزا و لوبیا چشمبلبلی در کنار

چشمبلبلی در تیمار مخلوط نیشکر (تلقیحشده با

نیشکر وجود داشتند ،بهدلیل افزایش جذب عناصر بهویﮋه

میکوریزا) بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با

نیتروﮊن توسط ریشه نیشکر افزایش یافت .در این تحقیق

ریزوبیوم) و کمترین کلروفیل در کانوپی باال و پایین لوبیا

مشخص شد که میزان کلروفیل در هر سه گیاه در برگهای

چشمبلبلی در تیمار مخلوط نیشکر و لوبیا چشمبلبلی

باالی کانوپی (جوان) کمتر از برگهای پایین کانوپی (پیر)

بهدست آمد .بیشترین کلروفیل در کانوپی باال و پایین

میباشد .این موضوع بهدلیل رنگ روشنتر برگهای جوان

سویا بهترتیب در تیمار مخلوط نیشکر (تلقیحشده با

نسبت به برگهای بالغتر است که هرچه رنگ برگها سبز

میکوریزا) بههمراه سویا و مخلوط نیشکر (تلقیحشده با

روشنتر بود دستگاه کلروفیلسنج عدد کمتری را نشان داد.

میکوریزا) بههمراه سویا (تلقیحشده با ریزوبیوم) حاصل

این نتیجه همسو با یافتههای )2014( Sanjay & Sujit

شد .دلیل اینکه کلروفیل در کانوپی لوبیا چشمبلبلی در

میباشد .بیشترین مقدار کلروفیل در باال و پایین کانوپی

کشت خالص لوبیا چشمبلبلی (تلقیح با ریزوبیوم) مقداری

نیشکر در شرکت دهخدا حاصل شد (جدول .)8

جدول  .8مقایسه میانگین شاخص کلروفیل در برگهای لگومها تحت تأثیر تیمارهای مختلف
کلروفیل در

کلروفیل در

کانوپی باالی لوبیا

کانوپی پایین لوبیا

خالص لوبیا

11/18 c

18/15 d

خالص سویا

خالص لوبیا  +باکتری

16/51 a

11/51 b

خالص سویا  +باکتری

98/99 c

مخلوط نیشکر و لوبیا

11/95 b

16/15 c

مخلوط نیشکر و سویا

98/81 bc

15/59 c

مخلوط نیشکر و لوبیا  +باکتری

16/91 a

11/69 b

مخلوط نیشکر و سویا  +باکتری

96/68 ab

15/66 c

تیمار

تیمار

کلروفیل در

کلروفیل در

کانوپی باالی سویا

کانوپی پایین سویا

98/11 c

15/65 c
15/66 c

مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا

11/11 b

16/51 c

مخلوط نیشکر  +میکوریزا و سویا

96/95 a

15/15 b

مخلوط نیشکر  +میکوریزا و لوبیا  +باکتری

16/11 a

11/6 a

مخلوط نیشکر +میکوریزا و سویا +باکتری

96/66 ab

19/56 a

اعدادی که در هر ستون در یک حرف مشترک هستند ،اختالف میانگین آنها طبق آزمون دانکن ،در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند.
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این نتیجه بهتربودن شرایط رشد و نمو در شرکت

(حضور لگوم) ،نیشکر توانایی تولید مواد هیدروکربنه

دهخدا را نشان میدهد .بیشترین میزان کلروفیل در

بیشتری در طی فرایند فتوسنتز داشت که باعث افزایش

برگهای لوبیا چشمبلبلی در تیمارهای تلقیحشده با

ارتفاع ساقه نیشکر شد .همچنین نتایج این تحقیق اثر مثبت

ریزوبیوم بهدست آمد .چون ریزوبیوم با ریشه لوبیا

همافزایی حضور همزمان قارچ میکوریزا و لوبیا چشمبلبلی را

چشمبلبلی همزیست شده و به ریشه در جذب عناصر

روی افزایش بهرهوری آب نشان دادند .در این پﮋوهش،

غذایی و نهایتاً تثبیت بیولوﮊیکی نیتروﮊن کمک کرده و

بهترین نتایج در هر دو مکان در تیمار مخلوط نیشکر

باعث افزایش غلظت کلروفیل در برگها میشود .میزان

(تلقیحشده با میکوریزا) بههمراه لوبیا چشمبلبلی (تلقیحشده با

کلروفیل در کانوپی باال و پایین هر سه جزء مخلوط در

رایزوبیوم) حاصل شد و نتایح در شرکت دهخدا در کل بهتر

شرکت دهخدا بیشتر از شرکت امام خمینی بود

از شرکت امام خمینی بودند.

(جدول .)1این موضوع میتواند بهدلیل شرایط بهتر
 .5سپاسگزاری

شرکت دهخدا برای فتوسنتز گیاه باشد.

از حمایت شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا در انجام
این تحقیق ،تشکر و قدردانی میگردد.
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