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  چكيده
 Phaseolus vulgarisدر القاي تحمل به تنش سرما در گياه لوبيا سبز ( و پاكلوبوترازول Piriformospora indicaبررسي اثر قارچ  براي

L.تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه سطح  طرح كامل پايه رت فاكتوريل برصواي به)، آزمايشي گلخانه
 .Pگراد)، دو سطح تلقيح قارچي (بدون تلقيح و تلقيح قارچ درجه سانتي 5تنش سرما (شاهد، سه روز و شش روز تنش سرماي 

indicaپاشي پاكلوبوترازول ي كاشت، محلولر) بود. تلقيح قارچ در مرحلهگرم در ليتميلي 80و  40پاكلوبوترازول (صفر،  ) و سه سطح
نتايج نشان داد كه اعمال تنش  .ي پنج و شش هفته پس از كاشت و تنش سرما هشت هفته پس از كاشت اعمال گرديددر دو مرحله

به طور كلي در تمام سطوح  يد برگ شد.تنوئوكلروفيل و كار همچنين و بوتهخشك  وزن هشويژه تنش شش روز سبب كاسرما به
درصد بود.  65 و كه بيشترين افزايش در تنش سرماي شش روزه بوته را افزايش داد خشك وزن P. indicaتنش سرما، تلقيح قارچ 

اليدرحدرصد افزايش داد.  9 و 5كاروتنوئيد را  به ترتيب  و aگرم در ليتر كلروفيل ميلي 40ويژه غلظت پاشي پاكلوبوترازول بهمحلول
گرم ميلي 40پاشي پاكلوبوترازول وزن خشك بوته را كاهش داد كه اين كاهش در غلظت كه در گياهان همزيست شده با قارچ، محلول

و پاكلوبوترازول بر بهبود  P. indicaنقش مثبت قارچ  دهندهنشاندرصد رسيد. به طور كلي نتايج  17در ليتر پاكلوبوترازول به حدود 
  باشد.تنش سرما مي درگياه لوبيا سبز مل تحرشد و افزايش 

 Piriformospora indica، پاكلوبوترازول، لوبيا سبز، كلروفيل هاي كليدي:واژه

 

  مقدمه
 هايبروز درجه حرارت جهيكه در نترود شمار ميي بهكيزيوفيو ب يكيولوژيزيموضوع مهم در مطالعات ف كي يسرمازدگ ايتنش سرما 

تنش، كاهش سطوح  نيشناخته شده در ا ي). اختالالت اصل2( كندبروز مي(بسته به گونه و رقم)  گراديسانت هدرج 10صفر تا  نيب
ي هاي ردهقارچ ).3( هستند ايروزنه تيو هدا يفتوسنتز هايميآنز تي، مسدود شدن انتقال الكترون در فتوسنتز، كاهش فعالليكلروف

 .P ).1( بهترين مورد از اين گروه است Piriformospora indicaدهند و تشكيل مي هاي گياهسباسينال تعامل سودمندي با ريشه

indica همچنين اين  .دهدي گياهان با اين قارچ رشد گياه و بيوماس توليدي را افزايش مياي است كه تلقيح ريشهزيست ريشهيك هم
). 6آورند (هاي زيستي و غيرزيستي را  فراهم مييط تنشقارچ با تحريك جذب مواد غذايي در گياهان امكان زنده ماندن در شرا

در بيشتر گياهان براي كنترل رشد باشد كه ها ميي تريازولعضوي از خانوادهي رشد بسيار قوي است و يك بازدارنده بوترازولپاكلو
 .Pتوسنتزي گياه لوبيا سبز پس از تلقيح با هاي فتغييرات رنگيزهبررسي پژوهش، هدف از انجام اين ). 4شود (آنها استفاده مي و توسعه

indica  در نظر گرفته شد.پاكلوبوترازول پاشي محلولو  
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  هامواد و روش
ي طرح كامالً تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل صورت فاكتوريل بر پايهبه 1391اين آزمايش در زمستان سال 

 بدون قارچ و بادو سطح تلقيح قارچي (گراد)، درجه سانتي 5شش روز تنش سرما در دماي  سه سطح تنش سرما (شاهد، سه روز و
كشت  )Kaefer( كفر جامد در محيط كشت P. indica قارچ گرم در ليتر) بود.ميلي 80و  40سه سطح پاكلوبوترازول (صفر،  و قارچ)

) استفاده Sunrayبراي تلقيح بذرهاي لوبيا سبز (رقم ليتر ميلي اسپور در 5×510شد. از سوسپانسيون اسپور قارچي تهيه شده با غلظت 
و در ژرميناتور  و سپس با آب مقطر شستشو داده شد عفونيدقيقه ضد 20درصد به مدت يك گرديد. ابتدا بذرها با هيپوكلريت سديم 

با  سپانسيون اسپور قارچ و روي شيكرساعت در سو 4دار به مدت دار گرديد. بذرهاي جوانهگراد جوانهدرجه سانتي 28در دماي 
خاك مزرعه  1به  2كيلوگرم خاك با نسبت  2حاوي  يكيپالست يهادر گلدان بذر عدد 6دور در دقيقه قرار داده شد. تعداد  80سرعت 
، پنچ و شش هفته پس از كاشتكشت گرديد.  گراد استريل شده بود،سانتي درجه 121كه به مدت يك ساعت در دماي  و ماسه
بوته، و خشك بر شده و وزن تر ها كفبوتهبعد تنش سرما اعمال گرديد. سپس  گرفت و دو هفتهپاشي پاكلوبوترازول صورت محلول

ها با روش انجام و ميانگين SAS آماري افزارنرمهاي به دست آمده با تجزيه و تحليل داده گيري شد.اندازه و كاروتنوئيد a ،bكلروفيل 
  .مقايسه گرديد درصد 5 ) و درسطحLSDدار(فاوت معنيآزمون حداقل ت

  

  نتايج و بحث
 اثر سادهدار بود. گيري شده معنيتنش سرما بر تمام صفات اندازه دست آمده نشان داد كه اثر ساده هاي بهنتايج تجزيه واريانس داده
 دار شد.) معني≥ 01/0Pتنوئيد (وو كار) ≥05/0P( aكلروفيل  ميزان پاكلوبوترازول بر و اثر )≥ 01/0P( قارچ بر وزن خشك بوته

بود. برهمكنش  )≥ 01/0P( داربرهمكنش سرما و قارچ، سرما و پاكلوبوترازول و قارچ و پاكلوبوترازول تنها بر وزن خشك بوته معني
  دار گرديد. معنيدر سطح يك درصد نيز ر كلروفيل كل عالوه بر وزن خشك بوته دي سرما و قارچ و پاكلوبوترازول گانهسه

 .Pقارچ  ها بابوتهاما تلقيح  ،داري كاهش دادصورت معنيوزن خشك بوته را بهسه روز و شش روز،  ينتايج نشان داد كه تنش سرما

indica  شش و سه تنش در كه طوري به .افزايش داد درصد) 65و  22، 45(به ترتيب در هرسه سطح تنش سرما وزن خشك بوته را 
وزن خشك الف و ب).  - 1شكل (بود قارچ  يحشاهد و بدون تلق تيمار هايبوته از باالتر قارچ با شده تلقيح هايبوته زنو سرما روزه

دار (به ترتيب گرم در ليتر با كاهش معنيميلي 40بوته در گياهان شاهد (بدون تنش سرما) با افزايش غلظت پاكلوبوترازول از صفر به 
گرم در ليتر پاكلوبوترازول افزايش وزن خشك بوته مشاهده شد ميلي 80كه در غلظت ود در حاليدرصد) همراه ب 26و  20حدود 

دار نبود. همچنين قرار دادن گياه به مدت گرم در ليتر پاكلوبوترازول معنينسبت به غلظت صفر ميلي 80هرچند اين افزايش در غلظت 
. مقايسه ميانگين اثر متقابل لوبوترازول تأثيري بر وزن خشك بوته نداشتزمان با افزايش غلظت پاكسه و شش روز در تنش سرما هم

داري بر وزن خشك بوته نداشت اما نشده با قارچ كاربرد پاكلوبوترازول اثر معنيقارچ و پاكلوبوترازول نشان داد كه در گياهان تلقيح
گرم در ليتر نسبت به ميلي 40پاكلوبوترازول وزن خشك بوته را كاهش داد. اين كاهش در غلظت  P. indicaدر گياهان همزيست با 

  ).2نسب و همكاران روي گياه هندوانه مطابقت دارد (). اين نتايج با نتايج بانيالف، ب و ج  - 1شكل ( درصد بود 17شاهد حدود 
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  بر وزن خشك بوته گياه لوبيا سبز(ج) و پاكلوبوترازول (ب) و قارچ و پاكلوبوترازول تنش سرما ، برهمكنش تنش سرما و قارچ (الف) -1شكل 

  

اما از نظر آماري  يافتي سرما كاهش در گياهان شاهد داراي بيشترين مقدار بود و در تنش سه روزه aكلروفيل در پژوهش حاضر، 
درصد نسبت  20كه حدود تنش سرما ادامه داشت به طوري در شش روز aداري با شاهد نداشت. روند كاهشي كلروفيل تفاوت معني

ه در تنش سه روز و شش روز به ترتيب كنيز در اثر تنش سرما كامالً مشهود بود به طوري bكاهش كلروفيل  .يافتكاهش به شاهد 
در . )5آمد ( دست بهمشابهي  گي نتيجهفرندرصد نسبت به شاهد كاهش نشان داد. در آزمايشي روي گياه گوجه 18و  15حدود 

بودند و با اعمال تنش سرماي سه روز و شش روز ميزان  ميكروگرم در ليتر) 81/7( گياهان شاهد داراي بيشترين ميزانكلروفيل كل نيز 
افزايش نشان  ي سرمادرصد نسبت به شاهد كاهش يافت. كاروتنوئيد برگ در تنش سه روزه 19و  11كلروفيل كل به ترتيب حدود 

ولي در تنش  درصد نسبت به تنش شش روز) 8درصد نسبت به شاهد و  53يشترين ميزان را به خود اختصاص داد (حدود ب داده و
  . )1شش روز دوباره كاهش يافت (جدول 

  مقايسه ميانگين اثر سرما بر پارامترهاي مرتبط با كلروفيل در گياه لوبيا سبز -1جدول 

  تنش سرما
  كارتنوييد  )a+bل (كلروفيل ك  bكلروفيل   aكلروفيل 

  ليتر)ميلي(ميكروگرم در 
  a51/5 a30/2 a81/7  b58/1  شاهد
  a12/5 b96/1 b97/6  a42/2  سه روز
  b45/4 b88/1 c34/6  b71/1 شش روز

  .داري با يكديگر ندارنددر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني LSD ستون بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه در هرميانگين
  

با اين . را افزايش داد aكلروفيل  و تنوئيدوكارميزان داري به صورت معنيگرم در ليتر پاكلوبوترازول ميلي 40غلظت ها، بر اساس يافته
داري پاكلوبوترازول تفاوت معني 80بين غلظت صفر و  وكاهش يافت  هاآنگرم در ليتر، مقدار ميلي 80با افزايش غلظت آن تا وجود، 

  .)5دست آمد (به نيز فرنگي در آزمايشي روي گياه گوجهنتايج مشابهي . الف و ب) - 2(شكل  مشاهده نشد
  

  

  
  (ب) برگ گياه لوبيا سبز a(الف) و كلروفيل  كارتنوئيداثر پاكلوبوترازول بر  -2شكل 
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Abstract 
To study the effect of Piriformospora indica and Paclobutrazol (PBZ) as a plant growth regulator for inducing 
cold stress tolerance in green beans (Phaseolus vulgaris L.) plant, a greenhouse experiment was performed as a 
factorial arrangement based completely randomized design with three replications. Treatments consisted of three 
cold stress levels (control, three and six days cold stress at 5°C), two levels of fungi inoculation (non-inoculated 
and inoculated with P. indica) and three levels of PBZ (0, 40 and 80 ppm). Eight weeks after planting, green bean 
plants exposur to cold stress and some morphological and physiological growth characteristics were measured. 
The results showed that the six days of cold stress particularly reduced aboveground dry weight, the amount of 
chlorophyll a, b and carotenoids (respectively about 19, 18 and 8%). Generally, in all cold stress levels, the 
inoculation of P. indica increased the plant dry weight that the largest increase was in six days of cold stress 65%. 
Spraying of PBZ, particularly 40 ppm, enhanced chlorophyll a and carotenoid as the rate of 5 and 9, respectively. 
While, PBZ application on inoculated plants significantly reduced dry weight of green beans that  the 
concentration of 40 ppm PBZ reduced to about 17 percent. The results of this study confirmed the positive role of 
the P. indica and PBZ on growth and improving plant resistance to cold stress in green beans. 
Keywords: chlorophyll, green beans, paclobutrazol, Piriformospora indica 
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