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تاثیر عصاره جلبک دریایی و قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی شنبلیله در شرایط تنش خشکی
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ملکی4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 -2هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 -3هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -4هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
*آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئولAlinezhadian.a@lu.ac.ir :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی در کاهش اثـر تـنش کـمآبی در
شـنبلیله ،آزمایشـی بهصـورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سـه تکـرار
در شرایط گلخانـهای اجـرا شـد .فاکتور اول تنش آبی در پنج سطح (،80 ،90 ،100
60 ،70درصد نیاز آبی گیاه) و فاکتور دوم کودزیستی در سه نوع عصاره جلبک دریایی
الگا ( 70صفر و  5لیتر در هکتار) ،عصاره جلبک دریایی وکوزیوم (صفر و  5لیتر در
هکتار) و قارچ مایکوریزا (صفر و50گرم در گلدان) مورد استفاده قرار گرفت .صـفات
مـورد بررسـی شـامل وزن تر بوته ،ارتفاع بوته و کارایی مصرف آب بودند .نتایج
تجزیه واریانس نشان داد اثر آبیاری برای تمـام صفات مورد بررسی معنیدار بود.

مقدمه
شنبلیه زراعی L. Fuenum graceumگیاهی یـکسـاله و متعلـق بـه خـانواده
بقـوالت است کـه بــه طــور وســیعی در منــاطق معتدلــه و گرمســیری

نتایج و تحلیل
نتایج نشان داد اثر اصلی سطوح تنش رطوبتی سبب کاهش وزن تر اندام هوایی
گردیداثر اصلی کاربرد کودزیستی ( قارچ مایکوریزا ،جلبک آلگا ،70جلبک وکوزیوم)
بر وزنترگیاه شنبلیله نشان داد با استفاده از قارچ مایکوریزا وزنتر اندام هوایی
افزایش یافت .نتایج نشان داد اثر اصلی سطوح تنش رطوبتی سبب کاهش ارتفاع بوته
شنبلیله گردید اثر اصلی کاربرد کود زیستی (قارچ مایکوریزا ،جلبک آلگا ،70جلبک
وکوزیوم) بر ارتفاع گیاه شنبلیله نشان داد با استفاده از قارچ مایکوریزا ارتفاع گیاه
شنبلیله افزایش یافت.
نتایج نشان داد اثر اصلی سطوح تنش رطوبتی سبب کاهش کارایی مصرف آب
شنبلیله گردید .اثر اصلی کاربرد کود زیستی (قارچ مایکوریزا ،جلبک آلگا ،70جلبک
وکوزیوم) برکارایی مصرف گیاه شنبلیله نشان داد با استفاده از قارچ مایکوریزا کارایی
مصرف آب گیاه شنبلیله افزایش یافت.

مدیترانـهای ،اروپـا ،آسـیا و آفریقـا کشـت مـیشـود .یکـی از راههـای افـزایش
تحمـل کـم آبـی و افـزایش عملکرد در گیاهان زراعی اسـتفاده از قـارچهـای

نتیجه گیری

میکـوریزا )(Mosse et al, 1981و کودهای زیستی است . .مایکـوریزا یکـی از
عوامـل بیولوژیک در خاکهای زراعی است ،تلقیح خاک با مایکوریزا ،رشد و عملکرد

نتـایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی ،همه صفات مورد بررسی کاهش

گیاهان را در محیط آزمایشگاهی و در مزرعه افزایش میدهد .و از ایـن طریـق

یافت .استفاده از کود میکوریزا در شرایط تنش خشکی سبب بهبود اکثر صفات در

موجب تغییراتی در روابط آبی گیاه و بهبود مقاومت به کمآبی و یا تحمـل در گیـاه

مقایسه با شرایط عدم استفاده از کود زیستی شد .استفاده از عصاره جلبک در شرایط

میزبـان مـیشـود .یکی از ایـن کودهـای بیولوژیـک ،جلبـک دریــایی اســت.

تنش باعث افزایش وزنتر بوته ،ارتفاع بوته و کارایی مصرف آب در مقایسه با عدم

جلبکها به علت داشتن ساختار رشتهای و تولید مواد ﭼسبنده باعث افزایش تخلخل

استفاده از کود زیستی در این شرایط گردید

.

خاک و به دلیل ساختار ژلهای منجر به افزایش گنجـایش نگهـداری آب خاک و
کاهش شـوری خـاک میشوند (.)Sridhar and Rengasamy.2011
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