
 

 
 
 
 

 

وري آّب بر بهرهمیکوریزا و شبه میکوریزا  هاي قارچ تأثیر همزیستی گونه
ذرت تحت سطوح مختلف آبیاري و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان 
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 چکیده
بـر بهبـود عملکـرد دانـه و         Glomus mosseaeو میکـوریزا   Piriformospora indicaمیکوریزا هاي شبهمنظور بررسی برهمکنش قارچبه

شهر) در دو منطقه قراخیل (قائم 1393-94اي در سال زراعی ح مختلف آبیاري و فسفر، پژوهشی مزرعهوري آب در ذرت در سطوبهره
هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجـام گرفـت. تیمـار آبیـاري در سـه      در قالب طرح بلوك لیفاکتورصورت اسپلیت کال (نکا) بهو بایع

گلومـوس  هاي اصلی و چهار سطح تلقیح (بدون تلقیح، تلقیح بذر با قـارچ  کرتدرصد نیاز آبی گیاه) در  50و  75سطح (آبیاري کامل، 
 100و    50همراه سه سطح کود فسـفره (عـدم مصـرف،    و تلقیح همزمان دو قارچ) به پیریفورموسپورا ایندیکا، تلقیح بذر با قارچ موسه

دار میزان عملکـرد دانـه   ها موجب افزایش معنیهمزمان قارچهاي فرعی قرار گرفتند. مطابق نتایج، تلقیح درصد مورد نیاز گیاه) در کرت
هـاي  کـال) گردیـد. در هـر دو منطقـه، همزیسـتی قـارچ      هاي قراخیل و بـایع درصد براي ایستگاه 3/6و  6/8ترتیب در هر دو منطقه (به

همچنین، بیشـترین تـأثیر مثبـت ایـن      وري مصرف آب شد.توجه بهرهویژه تلقیح همزمان موجب بهبود قابل میکوریزا بهمیکوریزا و شبه
کیلوگرم بر مترمکعـب) مشـاهده    15/4و  33/4ترتیب درصد (به 50همزیستی بر کارآیی مصرف آب در هر دو منطقه در شرایط آبیاري 

 .آبیاري استویژه در شرایط کموري آب ذرت بهها در بهبود بهرهافزایی مطلوب این قارچشد. در مجموع، نتایج بیانگر هم

 گلوموس موسه.عملکرد دانه، کارآیی آب،  ، تلقیح بذر، پیریفورموسپورا ایندیکا ها: واژه کلید
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 مقدمه
 است زراعی گیاهان ترینمهم از یکی) .Zea mays Lذرت (

 قرار دارد دوم رتبه گندم در از بعد جهانی، تولید لحاظ از و

، ســطح زیرکشــت ذرت 1392-93. در ســال زراعــی ]23[
هزار هکتار برآورد شده که میزان  234کشور حدود اي دانه

میلیـون   66/1تولید این محصول راهبردي در کشور حدود 
تن در هکتار در کشـور و حـدود    1/7تن با میانگین معادل 

از سـوي  . ]1[تن در هکتار در استان مازنـدران اسـت    3/5
 و محیطـی  شرایط به بسته ذرت نیاز مورد آب میزاندیگر، 
بـرآورد   هکتار در مکعب متر هزار 12 الی شش بین غذایی

 کـاربرد  عدم و طرف یک از آب اما، کمبود ].36[ شده است
 گسـترش  امکـان  دیگـر،  جهت از موجود آب منابع صحیح

اسـت   نموده مشکل عمالً را مستعد اراضی در کشت توسعه
 بیشـتر  تولیـد  جهـت  در هـا تالش بیشترین رو،از این ].18[

بـود. چالشـی کـه سـبب      خواهد بیآکم شرایط در محصول
-شـاخص  از یکـی  عنوانآب به مصرف وريشده تا از بهره

بـا ایـن   ]. 12[شـود  نام بـرده   آبیاري آب بهینه مصرف هاي
آبیاري امکـان  یافته یا کمکاهش هايوجود، استفاده از روش

قرار گرفتن گیاه در شرایط تنش آبی یا خشـکی را افـزایش   
بروز اثرات متعـددي در صـفات   داده و متعاقب آن موجب 

ــزان    ــر در می ــاه و تغیی ــوژیکی گی ــوژیکی و فیزیول مورفول
  ].48[گردد  آب می وريبهره و محصوالت عملکرد

هـاي ایـن تـنش،    جهـت کـاهش آسـیب   بر این اساس، 
عنـوان یـک   استفاده از روابط همزیسـتی و میکـوریزایی بـه   

 همچنـین، اسـتفاده از   ].28[شـود  راهکار موثر مطـرح مـی  
هـاي مناسـب بـراي کـاهش     ریزجانداران را یکـی از روش 

. از سـوي دیگـر،   ]53[اثرات زیانبار خشـکی معرفـی شـد    
 از بخشی جاي به آن جایگزینی کودهاي زیستی و از استفاده

 نظـر  اخیـر  هـاي سـال  در فسـفر  حـاوي  شـیمیایی  کودهاي
 کـرده  جلـب  خـود  به نیز را پایدار کشاورزي به عالقمندان

 از جملـه  میکـوریزا میکوریزا و شـبه  هايچقار ].17[است 

 نمـودن  فـراهم  بـا  شوند کهمی محسوب سودمند هايقارچ

 موجود غذایی انتقال عناصر براي تروسیع کنندهجذب سطح

گردنـد  گیـاه مـی   رشد بهبود سبب گیاهان، ریشه به خاك در
 منجر میکوریزي هايها، قارچگزارش اساس بر .]54و  28[

 در روي و منگنـز  پتاسیم، نیتروژن، سفر،ف جذب افزایش به

 کاربرد که . در همین راستا، گزارش شد]42[شوند می ذرت

 افـزایش  سـبب  از جنس گلوموس، دو گونه قارچ میکوریزا

نتـایج   ].51[گردیـد   گیـاه  و عملکرد فسفر غلظت چشمگیر
 پیریفورموسـپورا اینـدیکا  مشابهی نیز در همزیستی با قارچ 

مزایـاي ایـن    دیگـر  عالوه بر ایـن، از  .]53[گزارش گردید 
محیطـی ماننـد    هـاي تـنش  کاهش اثر به ریزجانداران کمک

علـت  . پژوهشـگران  ]49و  35، 5[خشکی و شوري است 
را ناشی ها  در برابر تنش شدهتلقیحافزایش مقاومت گیاهان 

هـاي  اکسیدانهاي مربوط به تولید و فعالیت آنتیاز بیان ژن
هاي اکسـیژن  آوري بهتر گونهعث جمعگیاهی دانستند که با

 .]50[ شوند فعال و جلوگیري از تنش اکسیداتیو می
وري محصـوالت آبـی در   در حال حاضر میانگین بهـره 

کیلـوگرم بـه ازاي    79/0کشور مناسب نبـوده و در حـدود   
 از سوي دیگر، فسفر ].7[مصرف هر متر مکعب آب است 

در دستیابی بـه   عناصر ترینمحدودکننده و ترین پرمصرف از
رو، . از ایـن ]3[آیـد  مـی  به شمار عملکرد مطلوب در ذرت

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی همزیستی 
و  گلومـوس موسـه   و پیریفورموسـپورا اینـدیکا  هـاي  قارچ

 وري آب دراز نظر بهـره  مقادیر مختلف کاربرد کود فسفره
ــایع  ــل و ب ــه قراخی ــاه ذرت در دو منطق ــال در اگی ــتان ک س

 آبیاري می باشد. در شرایط کم مازندران
 

 ها. مواد و روش2
این پژوهش در دو منطقه واقع در ایستگاه تحقیقات زراعی 

دقیقـه   46درجه و  52شهر) با طول جغرافیاي قائمقراخیل (
دقیقـه شـمالی و    27درجـه و   36شرقی، عرض جغرافیایی 

کـال  اتی بایعمتر از سطح دریا و ایستگاه تحقیق 7/14ارتفاع 
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دقیقـه شـرقی،    13درجـه و   53(نکا) با طـول جغرافیـایی   
دقیقـه شـمالی و ارتفـاع     41درجه و  36عرض جغرافیایی 

صورت  به 1393-94در سال زراعی چهار متر از سطح دریا 
هـاي کامـل   آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

هـاي اصـلی سـه    تصادفی با سه تکرار اجرا شـد. در کـرت  
درصد نیاز آبی گیـاه در نظـر    100و  75،  50طح آبیاري س

گرفته شد. سطوح مختلف آبی از مرحله شش برگی پس از 
استقرار کامل گیاه و بعد از تنک کردن مزرعه و رسیدن بـه  

هزار بوته در هکتار) تا پایان رشد اعمال  70تراکم مطلوب (
جـام  گردید. آبیاري در تیمار شاهد معادل نیاز آبـی گیـاه ان  

شد. نیاز آبی گیاه با تعیین میزان تبخیر روزانه با اسـتفاده از  
تشتک تبخیر تعیین و سپس بـا اسـتفاده از ضـریب تشـتک     
تبخیر و ضریب گیاهی، حجم آب مصرفی مورد نیاز در هر 

. بر ایـن اسـاس، میـزان    ]24[مرحله از آبیاري تعیین گردید 
ل فصل ) در طو1مجموع آب آبیاري و بارش باران (جدول 

درصد نیـاز   50و  75آبیاري با رشد براي آبیاري کامل و کم
ترتیب براي ایستگاه تحقیقات زراعـی قراخیـل،   آبی گیاه، به

ــار و  33/3313و  5/4330، 73/5347 ــب در هکتـ مترمکعـ
ــایع  ــاتی ب ــتگاه تحقیق ــراي ایس ــال، ب و  6/4705، 8/5808ک

 دست آمد.مترمکعب در هکتار به 39/3602
 Aکـالس   تبخیر تشتک هايداده بر اساس آبی نیاز تعیین

 از روزانـه  گرفـت و تبخیـر   صـورت  بـار  یـک  روز هفت هر

 تبخیر تشتک مساحت به توجه با شد. گیري اندازه  (V)تشتک

(S ) شده  تبخیر آب میزان (H)رابطه  از V= S × H محاسـبه 

 آب و] 45[ 7/0تشـتک   ضریب حاصلضرب از همچنین شد.

رابطـه   از سپس آمد. بدست تعرق و بخیرت پتانسیل تبخیرشده،
 ].13[شد  محاسبه کرت به ورودي آب میزان )1(

اتیلن انجام و حجـم آب  هاي پلیها با لولهآبیاري کرت
ها با کنتور آب کنترل شد. چهار سطح کود ورودي به کرت

گلومـوس  زیستی شامل شاهد (بدون تلقیح)، تلقیح با قارچ 
و تلقــیح اینــدیکا رموســپوراپیریفو، تلقــیح بــا قــارچ موســه

همزمان دو قارچ به همراه سه سطح کود شـیمیایی فسـفره   
ــرف،   ــدم مص ــامل ع ــاز در   100و    50ش ــد موردنی درص

 قرار گرفتند.به صورت فاکتوریل هاي فرعی  کرت
 

 مساحت کرت = حجم آب ورودي به کرت× پتانسیل تبخیر و تعرق × ضریب گیاهی × کارآیی آب مزرعه  )1رابطه (
 )1394آمار هواشناسی در طول دوره رشد ذرت (بازه زمانی اول اردیبهشت تا سی و یکم شهریور  .1جدول 

 متوسط ساعات ماه منطقه
 آفتابی

 بارندگی
 متر)(میلی

 متوسط رطوبت نسبی (درصد)
 گراد)درجه حرارت (سانتی

 بیشینه کمینه

 ایستگاه قراخیل

 7/23 9/13 75 6/10 61/6 اردیبهشت
 8/30 1/20 71 7/8 53/7 خرداد
 5/31 9/22 74 3/70 02/7 تیر
 7/33 6/22 71 4/8 62/9 مرداد
 2/29 3/20 79 6/88 93/5 شهریور
 78/29 96/19 74 6/186 34/7 مجموع

 کالایستگاه بایع

 06/23 1/14 75 5/1 7 اردیبهشت
 33/31 06/20 64 5/0 2/8 خرداد
 09/32 07/23 67 81 23/8 تیر
 63/33 28/22 70 5/5 78/10 مرداد
 76/29 41/20 77 59 06/7 شهریور
 97/29 98/19 6/70 5/147 25/8 مجموع
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 فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه هايویژگیبرخی  .2 جدول

 منطقه
 بافت

کربن 
 آلی

ماده 
اسیدیته کل  آلی

 اشباع

هدایت 
 الکتریکی

نیتروژن  
 کل

فسفر قابل  
 جذب

اسیم قابل پت
 جذب

ایستگاه 
 قراخیل

زیمنس (دسی (درصد)
 میلی گرم بر کیلوگرم  درصد  بر متر)

 رسیسیلتی 
 لوم

23/1 11/2 5/7 1/1  165/0  13 162 

ایستگاه 
 353 9  115/0  8/0 7/7 38/2 39/1 سیلتی رسی کالبایع

 

مترمربع شامل پنج خـط کاشـت بـا     11هر کرت فرعی 
متـر و  سـانتی  20هـا  و روي ردیف 70ا هفاصله بین ردیف

بین تکرارها دو متر باقی گذاشـته شـد. بـر اسـاس آزمـون      
 90)، نیمـی از کـود اوره (  2خاك قبل از کاشـت (جـدول   

و  150ترتیـب  کیلوگرم در هکتار)، تمامی کود فسـفاته (بـه  
کال و قراخیل) هاي بایعکیلوگرم در هکتار براي ایستگاه 50

کیلــوگرم در هکتــار بــراي  150و  50ترتیــب و پتاســه (بــه
کال و قراخیل) از منبع سوپر فسفات تریپل هاي بایعایستگاه

و سولفات پتاسیم در هنگـام کاشـت و بقیـه کـود اوره بـه      
صورت سـرك در مرحلـه هشـت برگـی و گلـدهی مـورد       
استفاده قرار گرفت. در این آزمـایش از بـذر ذرت هیبریـد    

ــنگل ــراس س ــن   704ک ــد. ای ــتفاده ش ــررس   اس ــم دی  رق
 .]11روزه)، تک بالل و دندان اسبی است [135-125(

ازکلینیک گیاهپزشـکی   گلوموس موسهمایه تلقیح قارچ 
 خـاك،  شـامل  مایه تلقیح ارگانیک همدان تهیه گردید. این

عـدد   120بـا تـراکم     قـارچی  هـاي انـدام  و ايریشه بقایاي
 رد کاشـت  از اسپور فعال در گرم بود. بر این اسـاس، قبـل  

 تلقیح مایه مقدار پنج گرم قارچی تیمار به مربوط هايکرت

 بودنـد  شـده  بـذر ایجـاد   کاشـت  براي که هاییحفره درون

 و اضافه خاك مقداري تلقیح مایه این روي سپس شد. ریخته
 پوشـانده  خـاك  با بذرها نهایت در و داده قرار آن روي بذر

 از نیزکا پیریفورموسپورا ایندی. مایه تلقیح قارچ ]27[شدند 

 تهیه طبرستان کشاورزي فناوري وزیست ژنتیک پژوهشکده

 بـه  کشت شـده و  ]38[کفر  کشت محیط قارچ در شد. این

 120 و سـرعت  سانتیگراد درجه 28 دماي در هفته دو مدت

، کمپـانی  SI-100Rشـیکر (مـدل    در دسـتگاه  دقیقه در دور
HYSC (از بـه حـداکثر    پـس  داده شـد.  قـرار  ، کره جنـوبی
 تـوئین  آب محلول از استفاده با قارچ، رویشی رشد رسیدن

 در کلونی 109 حدود غلظت با درصد، سوسپانسیونی 05/0

شـد   استفاده بذرها بیوپرایمینگ جهت و شده تهیه میلی لیتر
منظور افزایش همزیستی مایه تلقیح با بذر، از بذور به .]27[

نشده استفاده شد.  کاشت در اواخـر اردیبهشـت   ضدعفونی
هاي هرز، عملیات وجین ا دست انجام و براي کنترل علفب
 صورت دستی انجام شد. به

گیــري عملکــرد پــس از مرحلــه رســیدگی بــراي انــدازه
فیزیولوژیک محصول در اواخر شهریور و با در نظر گرفتن اثر 

ها در دو متر مربع از متن هـر کـرت برداشـت    اي، بوتهحاشیه
کرد دانه شامل تعداد دانه در گاه صفات مرتبط با عملشدند. آن

بـالل تصـادفی در هـر     10دانه (گرم) روي  100بالل و وزن 
ها با شیلر و تعیـین   گیري و پس از جدا کردن دانهکرت اندازه

 ,kJT-270 Modelسـنج ( توسط رطوبـت   درصد رطوبت دانه

NIR Composition analyzer, Kett, Japan  میزان عملکـرد ،(
بیولوژیک بـر حسـب تـن در هکتـار و      نهایی دانه و عملکرد

شاخص برداشت، از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک 
ترتیب با وري و کارایی مصرف آب بهمحاسبه شد. سپس بهره

 .]12[محاسبه گردید  3و  2استفاده از روابط 
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 عملکرد دانه (کیلوگرم)
]2رابطه [ وري مصرف آب= بهره

 ارش باران (مترمکعب)مقدار آب آبیاري + میزان ب
 عملکرد بیولوژیک (کیاوگرم)

]3رابطه [ = کارآیی مصرف آب
 مقدار آب آبیاري + میزان بارش باران (مترمکعب)

 
 MSTAT-Cافـزار  بـا اسـتفاده از نـرم    هـا در پایان، داده

تجزیه و تحلیل و میـانگین صـفات مـورد بررسـی توسـط      
 احتمـال  ر سـطح د )LSDدار (حداقل تفاوت معنـی آزمون 

شـدند. پـیش از انجـام آنـالیز میـانگین      مقایسـه   پنج درصد
منظـور تعیـین یکنـواختی و متجـانس بـودن      مربعات و بـه 

هاي مختلف، از آزمون بارتلـت بـا   واریانس اشتباه آزمایش
 . ]6[) استفاده گردید 16(نسخه  SPSSافزار کمک نرم

 
 . نتایج و بحث3

ـ  از آنجایی انس آزمـایش (بارتلـت)   که آزمون همگنـی واری
داللت بر عدم یکنواختی واریـانس آزمـایش در دو منطقـه    

)، از این رو، صفات مورد مطالعـه در هـر   3داشت (جدول 
 طور مجزا مورد بررسی قرار گرفتند.مکان به

بر اساس آنالیز میانگین مربعات صفات مـورد مطالعـه،   
بـر  داري آبیـاري در ایسـتگاه قراخیـل، اثـر معنـی     تیمار کم

وري صــفات عملکــرد دانــه و بیولوژیــک، کــارآیی و بهــره
کال، بر تعـداد دانـه در بـالل،    مصرف آب و در استگاه بایع

وري مصـرف آب  عملکرد دانه و بیولوژیک، کارآیی و بهره

داري بـر  داشت. تلقیح با قارچ نیز موجـب اخـتالف معنـی   
وري صــفات عملکــرد دانــه و بیولوژیــک، کــارآیی و بهــره

، در ایستگاه قراخیل و بر عملکرد دانه، شاخص مصرف آب
کــال وري مصــرف آب، در ایســتگاه بــایعبرداشــت و بهــره

گردیــد. همچنــین بــا اعمــال تیمــار کــود فســفره اخــتالف 
ــی ــرد     معن ــه، عملک ــرد دان ــفات عملک ــاظ ص داري از لح

وري و کارآیی آب در هر بیولوژیک، شاخص برداشت، بهره
کـال مشـاهده   ر ایستگاه بـایع دانه د 100دو ایستگاه و وزن 

آبیـاري، تلقـیح بـا قـارچ و     گردید. برهمکنش تیمارهاي کم
داري یـک از صـفات اثـر معنـی    مصرف کود فسفره بر هیچ

آبیاري و تیمار تلقیح  نداشت. با این وجود، اثرات متقابل کم
از نظر صفات عملکـرد بیولوژیـک و کـارآیی مصـرف آب     

)05/0=α ــتگاه و از ــر دو ایس ــه   ) در ه ــرد دان ــر عملک نظ
)01/0=α05/0وري آب () و بهره=α کـال  ) در ایستگاه بـایع

آبیاري دار بود. از سوي دیگر، برهمکنش تیمارهاي کممعنی
و کود فسفره و برهمکنش تیمار تلقیح قارچ و کود فسـفره  

هـا نشـان   داري بر هیچیک از صفات نداشت (دادهاثر معنی
 داده نشد).

 
 کالی واریانس (آزمون بارتلت) در دو منطقه قراخیل و بایعآزمون همگن .3جدول 

 وري آببهره
کارآیی 
 آب

شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 بیولوژیک

عملکرد 
 دانه

تعداد دانه در 
 بالل

 صفات وزن صد دانه

 کاي اسکوار بارتلت 06/6 * 85/12 ** 12/27 ** 69/14 ** 55/6 * 97/60 ** 81/56 **

 .باشددر سطح احتمال یک و پنج درصد می دارترتیب معنی** و * به
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بر اساس آنالیز میانگین مربعات صفات مـورد مطالعـه،   
داري بـر  آبیـاري در ایسـتگاه قراخیـل، اثـر معنـی     تیمار کم

وري صــفات عملکــرد دانــه و بیولوژیــک، کــارآیی و بهــره
کال، بر تعـداد دانـه در بـالل،    مصرف آب و در استگاه بایع

وري مصـرف آب  بیولوژیک، کارآیی و بهرهعملکرد دانه و 
داري بـر  داشت. تلقیح با قارچ نیز موجـب اخـتالف معنـی   

وري صــفات عملکــرد دانــه و بیولوژیــک، کــارآیی و بهــره
مصرف آب، در ایستگاه قراخیل و بر عملکرد دانه، شاخص 

کــال وري مصــرف آب، در ایســتگاه بــایعبرداشــت و بهــره
ر کــود فســفره اخــتالف گردیــد. همچنــین بــا اعمــال تیمــا

ــی ــرد     معن ــه، عملک ــرد دان ــفات عملک ــاظ ص داري از لح
وري و کارآیی آب در هر بیولوژیک، شاخص برداشت، بهره

کـال مشـاهده   دانه در ایستگاه بـایع  100دو ایستگاه و وزن 
آبیـاري، تلقـیح بـا قـارچ و     گردید. برهمکنش تیمارهاي کم

داري ییـک از صـفات اثـر معنـ    مصرف کود فسفره بر هیچ
آبیاري و تیمار تلقیح  نداشت. با این وجود، اثرات متقابل کم

از نظر صفات عملکـرد بیولوژیـک و کـارآیی مصـرف آب     
)05/0=α   ــه ــرد دان ــر عملک ــتگاه و از نظ ــر دو ایس ) در ه
)01/0=α05/0وري آب () و بهره=α کـال  ) در ایستگاه بـایع

بیاري آدار بود. از سوي دیگر، برهمکنش تیمارهاي کممعنی
و کود فسفره و برهمکنش تیمار تلقیح قارچ و کود فسـفره  

هـا نشـان   داري بر هیچیک از صفات نداشت (دادهاثر معنی
 داده نشد).

 
 تعداد دانه در بالل و وزن صد دانه. 3.1

درصد نیاز آبی گیاه  50آبیاري با ها، تیمار کمبر اساس یافته
تعـداد دانـه در   در ایستگاه قراخیل از نظر وزن صد دانـه و  

داري نسبت به سـایر تیمارهـاي آبیـاري    بالل اختالف معنی
داشت. بر این اساس، وزن صد دانه و تعداد دانـه در بـالل   

، درصد کمتر از آبیاري کامـل  6/5و  3/5ترتیب در حدود به
درصـد نیـاز    75آبیاري با بود. از سوي دیگر، بین تیمار کم

ي از لحـاظ صـفات   دارآبی و آبیاري کامـل تفـاوت معنـی   
کـال نیـز،   ). در ایستگاه بایع4مذکور وجود نداشت (جدول 

 50آبیاري با وزن صد دانه و تعداد دانه در بالل در تیمار کم
داري نسـبت بـه تیمـار    درصد نیاز آبی گیـاه کـاهش معنـی   

 75آبیـاري بـا    آبیاري کامل داشت. همچنین، بین تیمار کـم 
داري از  ل تفـاوت معنـی  درصد نیاز آبی گیاه و آبیاري کامـ 

). سـطوح  4لحاظ وزن صـد دانـه وجـود داشـت (جـدول      
داري بر وزن صد دانه و تعداد مختلف تیمار تلقیح اثر معنی

دانــه در بــالل، در ایســتگاه قراخیــل و وزن صــد دانــه، در 
کال نداشت. در همـین تیمـار، بیشـترین میـزان     ایستگاه بایع

دست آمد که ها بهقارچتعداد دانه در بالل از تلقیح همزمان 
درصد بیشتر از تیمار عدم تلقیح بود. از سوي دیگـر،   08/4

درصـد میـزان مـورد     50و  100سطوح کاربرد کود فسفره (
نیاز)، سبب افزایش میزان وزن صد دانـه و تعـداد دانـه در    

کال، نسبت به سطح عدم مصرف کـود  بالل در ایستگاه بایع
دار عداد دانه در بالل معنیگردید، اگرچه این افزایش براي ت

نبود. با این وجود، در ایستگاه قراخیـل، افـزایش وزن صـد    
  ).4دار بود (جدول دانه معنی

نتایج سایر پژوهشگران نیز حاکی از کاهش تعداد دانـه  
. کـاهش وزن صـد   ]14[آبی اسـت  در بالل تحت تنش کم

ـ آبی، مشابه نتایج مطالعه حاضر، پیشدانه در اثر تنش کم ر ت
نیـز   گلرنـگ  و ها روي گیاهان ذرت، آفتابگرداندر پژوهش

هرچند وزن صد دانـه   ].26و  17، 14، 5[گزارش شده بود 
اي متـأثر از  بیشتر یک ویژگی ژنتیکی اسـت امـا تـا انـدازه    

. از سـوي دیگـر، عـدم    ]10[شرایط دوره رسـیدگی اسـت   
درصـد   75آبیـاري بـا   دار وزن صد دانه در کمکاهش معنی

کننـدگی بـین اجـزاي    توان رابطه جبـران بی گیاه را مینیاز آ
آبیـاري  کـه در تیمارهـاي کـم   طـوري عملکرد نسبت داد، به

تعداد دانه کمتري تولید شده و در نتیجـه فرصـت بیشـتري    
 ]. 25[ها و افزایش وزن دانه وجود دارد کردن دانه براي پر
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 هايقارچ که همزیستی داشتند همچنین، محققان اظهار

شـود  مـی  بالل هر دانه در تعداد افزایش به منجر میکوریزي
دار نبود. عدم ، اما در پژوهش حاضر این افزایش معنی]42[

هـاي  دار وزن دانه در گندم در تلقیح بـا قـارچ  افزایش معنی
تـر گـزارش   پیش پیریفورموسپورا ایندیکا و گلوموس موسه

ارد. بـا  ] که با نتایج این پـژوهش همخـوانی د  27شده بود [
 پیریفورموسـپورا این وجود، افزایش وزن دانه در تلقـیح بـا   

گـزارش شـد.     ]39و  4[نیز توسط دیگر محققـین   ایندیکا
ها این افزایش را بـه اثـر تلقـیح در افـزایش فتوسـنتز و      آن

انتقال شیره پرورده بیشتر به دانه در مرحله پر شدن دانه بـه  
ط دانستند. علت دلیل بهبود جذب آب و عناصر غذایی مرتب

توانـد بـه تفـاوت در نـوع گیـاه مـورد       تفاوت در نتایج می
آبیـاري مربـوط   مطالعه، نوع و نحوه اعمـال تیمارهـاي کـم   

ها با کاربرد کود شـیمیایی  باشد. همچنین، افزایش وزن دانه
ها اظهـار  . آن]40[نیز توسط پژوهشگران  گزارش شده بود 

عث فراهمی مواد غذایی داشتند که استفاده از منابع کودي با
و توسعه بهتر ریشه شـده و در نتیجـه گیـاه در مرحلـه پـر      

ها با شرایط مطلوبی مواجه و همین عامل موجب شدن دانه
 گردد.ها میافزایش وزن دانه

 
عملکرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک و شـاخص     . 3.2

 برداشت
ه درصد نیاز آبی گیا 50آبیاري با ها، تیمار کمبر اساس یافته

داري در ایستگاه قراخیل از نظر عملکرد دانه اختالف معنـی 
نسبت به سایر تیمارهاي آبیاري داشت اما از لحاظ شاخص 

داري مشاهده نشد. بر ایـن اسـاس،   برداشت، اختالف معنی
و  13ترتیب در حـدود  عملکرد دانه و شاخص برداشت، به

 درصد کمتر از آبیاري کامل بود. از سـوي دیگـر، بـین    8/1
درصد نیاز آبی و آبیاري کامل تفاوت  75آبیاري با تیمار کم

داري از لحاظ صفات مذکور وجود نداشـت (جـدول   معنی
-کال نیز، شاخص برداشت در تیمار کـم ). در ایستگاه بایع4

داري نسـبت  درصد نیاز آبی گیاه کاهش معنی 50آبیاري با 
آبیـاري  به تیمار آبیاري کامل داشت. همچنین، بین تیمار کم

داري درصد نیاز آبی گیاه و آبیاري کامل تفاوت معنی 75با 
). با ایـن  4از لحاظ شاخص برداشت وجود داشت (جدول 

و  پیریفورموسـپورا اینـدیکا  هاي وجود، تلقیح همزمان قارچ
دار عملکـرد دانـه و   موجب افـزایش معنـی   گلوموس موسه

ت کـه میـزان ایـن صـفا    طوريعملکرد بیولوژیک گردید، به
درصد بیشـتر از تیمـار عـدم     8/6و  6/8ترتیب در حدود  به

درصد فسـفر مـورد    50و  100تلقیح بود. همچنین، کاربرد 
درصدي عملکـرد   8/8و  7/13ترتیب، سبب افزایش نیاز به

ــه و  ــد   5/6و  6/8دان درصــدي عملکــرد بیولوژیــک گردی
کال سـطوح مختلـف   ). همچنین، در ایستگاه بایع4(جدول 
داري بر عملکرد بیولوژیک یح با قارچ نیز اثر معنیتیمار تلق

نداشت. در همین تیمار، بیشترین عملکرد دانـه و شـاخص   
دسـت آمـد. بـر ایـن     ها بـه برداشت از تلقیح همزمان قارچ
درصد بیشـتر از   5/3و  3/6اساس، میزان صفات یاد شده،  

). در ایسـتگاه قراخیـل،   4تیمار عـدم تلقـیح بـود (جـدول     
داري بـر  آبیاري و تلقیح اثـر معنـی  یمارهاي کمبرهمکنش ت

ــرد     ــزان عملک ــترین می ــت. بیش ــک داش ــرد بیولوژی عملک
کیلــوگرم در هکتــار از ترکیــب  16160بیولوژیــک معــادل 

ها حاصـل شـد   تیماري آبیاري کامل و تلقیح همزمان قارچ
آبیـاري و تلقـیح در   ). برهمکنش تیمارهـاي کـم  5(جدول 

داري بر صفات عملکرد دانه و معنیکال نیز اثر ایستگاه بایع
عملکرد بیولوژیک داشت. بیشترین میـزان عملکـرد دانـه و    

کیلـوگرم در   16680و  10300ترتیب معـادل  بیولوژیک، به
هکتار مربوط بـه ترکیـب تیمـاري آبیـاري کامـل و تلقـیح       

 ).5ها بود (جدول همزمان قارچ
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 آبیاري و تلقیح با قارچ بر صفات مورد مطالعه در دو منطقهمقایسه میانگین برهمکنش تیمارهاي کم .5جدول 

 کالایستگاه بایع  ایستگاه قراخیل  ترکیب تیماري

  تلقیح قارچ آبیاريکم

 عملکرد
 بیولوژیک

)Kg/ha( 

کارآیی آب
)Kg/m3(  

 عملکرد
 دانه

)Kg/ha( 

 عملکرد
بیولوژیک

)Kg/ha( 

کارآیی آب
)Kg/m3( 

وري آببهره
)Kg/m3( 

 ري کاملآبیا

abc 82/2 15100  عدم تلقیح  fg  10620 a 17540 a 02/3  def 82/1  d 

abc 80/2 14970  گلوموس موسهتلقیح   fg  10120 ab 17160 a 95/2  ef 74/1  d 

cd 64/2 14140 پیریفورموسپورا ایندیکاتلقیح   g  10250 ab 16970 a 92/2  f 76/1  d 

a 02/3 16160  تلقیح همزمان  ef  10300 a 16880 a 90/2  f 77/1  d 

درصد نیاز آبی گیاه 75

bc 35/3 14540  عدم تلقیح  de  8679 c 15070 bc 20/3  cd 4/1  d 

abc 50/3 15160  گلوموس موسهتلقیح   d  8645 c 15320 bc 20/3  c 83/1  d 

abc 52/3 15280 پیریفورموسپورا ایندیکاتلقیح   d  8607 c 14830 cd 25/3  cde 82/1  d 

ab 58/3 15520  تلقیح همزمان  d  9701 b 15760 b 15/3  c 06/2  c 

درصد نیاز آبی گیاه 50

de 95/3 13100  عدم تلقیح  bc  7652 d 13550 e 76/3  b 12/2  c 

e 65/3 12090  گلوموس موسهتلقیح   cd  7824 d 13960 de 87/3  b 17/2  bc 

bcd 33/4 14350 پیریفورموسپورا ایندیکاتلقیح   a  8155 cd 14940 bc 15/4  a 26/2  b 

cd 21/4 13980  تلقیح همزمان  ab  8660 c 14830 cd 11/4  a 40/2  a 

LSD  1356 35/0   4/550  7/936  22/0  12/0  
 

هاي پژوهش حاضر حاکی از کاهش عملکرد دانـه  یافته
و عملکرد بیولوژیک با کاهش آبیاري بود. این نتایج توسط 

 . در]48و  24، 22[هشگران نیز گزارش شده بـود  سایر پژو
 آبیـاري  تیمـار  در عملکـرد ذرت  بیشـترین  پژوهشی دیگـر 

محصـول بـه    کاهش موجب آبی تنش و آمد دستبه کامل
همچنین، گزارش شد کـه تیمارهـاي    .]32[شد % 40 میزان
تأثیر قرار داري عملکرد ذرت را تحتطور معنیآبیاري بهکم

درصد ظرفیت زراعی  70زان عملکرد در دادند اما کاهش می
. عالوه بر این، ]32[دار نبود در مقایسه با آبیاري کامل معنی

 و برگ آب کاهش با گیاه در خشکی تنش که گردید گزارش
 اثر و سو یک از فتوسنتز افت و هاروزنه بسته شدن نتیجه در

 دیگـر،  سوي از مربوطه فرآیندهاي و آنزیمی هايفعالیت بر

 عملکـرد  اجـزاي  کاهش طریق از دانه افت عملکرد موجب

. در این پژوهش، تیمار تلقیح با قـارچ سـبب   ]15[شود می
دار میزان عملکرد دانـه در هـر دو ایسـتگاه و    افزایش معنی

ــایج   ــد. نت ــل گردی عملکــرد بیولوژیــک در ایســتگاه قراخی
ــابهی در گنـــدم  ]53و  34[و ذرت  ]19[، جـــو ]28[ مشـ

نین، در پژوهشـی ثابـت شـد کـه     گزارش شده است. همچ
ــارچ  ــان ق ــیح همزم ــاي تلق ــدیکا و  ه ــپورا این پیریفورموس

طـور  ، عملکرد دانه و بیولوژیک گندم را بـه گلوموس موسه
هاي سایر . یافته]29[داري نسبت به شاهد افزایش داد معنی

هــاي میکــوریزا و قــارچ کــه پژوهشــگران نیــز نشــان داد
 موجـب  گیاهـان  ریشـه  بـا  همزیستی طریق میکوریزا از شبه

. ]41[شـود  مـی  هـا آن عملکـرد  و رشـد  دارافـزایش معنـی  
 پیریفورموسپوراقارچ  تأثیر که دادند نشان همچنین تحقیقات

 هـاي قـارچ  شـبیه  رشد گیاهـان  افزایش و توسعه بر ایندیکا



 شهریار کاظمی و همکاران
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در همـین راسـتا گـزارش     ].37[آربسکوالر است  میکوریزا
 افزایش جـذب  غذایی و عناصر جذب بهبود شده است که

اثر تلقیح است  در عملکرد دانه آب، از دالیل اصلی افزایش
 عناصـر  جـذب  میـزان  ایـن پـژوهش   در . اگرچـه ]47[

هاي سایر پژوهشگران، یافته به توجه با اما نشد، گیري اندازه
 گیاه نیاز عناصر مورد متابولیسم و فراهمی در تلقیح با قارچ

 عناصـر در  ایـن  میـزان  افـزایش  سـبب  و داشته مهمی تأثیر

ها نیز نشان گردد. نتایج سایر پژوهششده می تلقیح گیاهان
 بـر گلوموس موسـه  و  ایندیکا پیریفورموسپوراقارچ  که داد

 و داشـته  مسـتقیم  تـأثیر  نیتروژن و گوگرد فسفر، متابولیسم
افـزایش   ].44[دهـد  افـزایش مـی   را ها در خاكآن فراهمی

کود شیمیایی فسفره نیز  عملکرد دانه و بیولوژیک با کاربرد
عملکرد دانـه ذرت  در پژوهش حاضر گزارش گردید، زیرا 

هاي زراعـی و عوامـل محیطـی     متأثر از برهمکنش مدیریت
ترین  باشد و تنش خشکی و کمبود عناصر غذایی از مهم می

کاربرد فسـفر   . از سوي دیگر، بین]11[باشند  این عوامل می
در هـر دو منطقـه مـورد     نیاز گیاه درصد 50و  100میزان به

داري از لحــاظ عملکــرد دانــه و معنــی اخــتالف مطالعــه،
 شـلفورد  به قانون را آن توانمی نشد که مشاهده بیولوژیک

افزایش مقدار هر عامل یا عنصر نیـز   گویدداد که می نسبت
 .]2[براي موجودات محدودکننده است 

 گیاه نمو و رشد محدودکننده عوامل جمله از کمبود آب

 اخـتالل  موجب خشک، ماده کاهش تولید بر که عالوه بوده

شاخص  کاهش نتیجه در و دانه به هاتسهیم کربوهیدرات در
هـاي پـژوهش   . ایـن نتـایج بـا یافتـه    ]24[شود برداشت می

کـال مطابقـت دارد کـه بـا کـاهش      حاضر در ایسـتگاه بـایع  
داري کـاهش  طـور معنـی  آبیاري، میزان شاخص برداشت به

اسـت کـه در ایسـتگاه قراخیـل کـاهش      درحالی یافت. این
داري در میزان شاخص برداشت مشاهده نشد. یکی از معنی

درصـدي میـزان    21دالیل آن ممکن است کـاهش حـدود   
درصـدي سـاعات آفتـابی در     11بارندگی و افزایش حدود 

کال در طول فصـل رشـد ذرت در مقایسـه بـا     ایستگاه بایع
شـرایطی کـه منجـر بـه      ).1ایستگاه قراخیل باشد (جـدول  

افزایش تبخیر آب و در نهایت، کاهش بیشتر عملکرد دانـه  
درصـد در   13کـال بـه   درصد در ایستگاه بایع 22از حدود 

درصد نیـاز گیـاه    50آبیاري با ایستگاه قراخیل در تیمار کم
هاي این پـژوهش در ایسـتگاه   شد. همچنین، مطابق با یافته
اخص برداشـت در گنـدم   دار شقراخیل، عدم افزایش معنی

پیریفورموسپورا اینـدیکا و گلومـوس   هاي در تلقیح با قارچ
کـال،  . اما، در ایستگاه بایع]27[قبالً گزارش شده بود  موسه

داري طور معنیمیزان شاخص برداشت در تلقیح همزمان به
بیشتر از عدم تلقیح بود. یکی از دالیـل ایـن تفـاوت در دو    

فسفر قابل جذب خاك مربـوط   منطقه ممکن است به میزان
درصـد کمتـر از    31کال در حـدود  باشد که در ایستگاه بایع

  رابطه تأثیر ). چراکه مهمترین2ایستگاه قراخیل بود (جدول 
 عناصـر  جـذب  افـزایش  میکـوریز،  هـاي قارچ با همزیستی

 تـأثیر  ایـن  .]29[اسـت   میزبان گیاه در ویژه فسفربه معدنی

 اثر در یا بوده کم خاك در محلول رفسف که در اراضی ویژه به

 یافتـه  کاهش بسیار فسفر عنصر پخشیدگی خشکی ضریب

هـاي یـاد   از سوي دیگر، قارچ ].2[باشد می مشهودتر است،
تـوجهی اسـید فسـفاتاز هسـتند کـه      شده حاوي مقدار قابل

سازي فسفر در خـاك و فراهمـی آن بـراي    پتانسیل محلول
توانـد در  براین این قـارچ مـی  بنا ].41[گیاه میزبان را دارند 

. ]30[هاي غنی از ماده آلی اثـر بهتـري داشـته باشـد     خاك
 12کال با بیشتر بـودن حـدود   گونه که در ایستگاه بایعهمان

درصدي میزان ماده آلی خاك در مقایسه با ایستگاه قراخیل 
داري در همزیسـتی بـا قـارچ مشـاهده     ) اثر معنی2(جدول 

 بهتـرین  در غـالت  برداشـت  شـاخص  شد. با ایـن وجـود،  

]. در همـین  20[رفت  نخواهد باالتر درصد 60 از نیز شرایط
ــه، ــراي ذرت     زمین ــده ب ــزارش ش ــت گ ــاخص برداش ش
 55تـا   26هـاي داخلـی از    در پـژوهش  704کـراس   سینگل

. در پـژوهش حاضـر نیـز، میـزان     ]8[درصد متفـاوت بـود   
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ــا  2/56شــاخص برداشــت از  درصــد در ایســتگاه  6/58ت
کال متغیر درصد در ایستگاه بایع 4/60تا  4/56و از  قراخیل

 بود.
 

 وري و کارآیی مصرف آببهره. 3.3
 50آبیـاري بـا   مطابق نتایج در ایستگاه قراخیـل، تیمـار کـم   

ــره   ــر به ــاه از نظ ــی گی ــاز آب ــتالف درصــد نی وري آب اخ
داري نسبت به سایر تیمارهاي آبیاري داشت. بـر ایـن    معنی

ــا کــاهش مصــرف  ــهآب، بهــرهاســاس، ب طــور وري آب ب
کیلوگرم بـر مترمکعـب    64/1داري افزایش یافت و از  معنی

کیلوگرم بر مترمکعـب در   30/2و  99/1در آبیاري کامل به 
آبی گیـاه افـزایش    درصد نیاز 50و  75آبیاري تیمارهاي کم

هــاي ). همچنــین، تلقــیح همزمــان قــارچ4یافــت (جــدول 
موجـب افـزایش    موسهگلوموس و  پیریفورموسپورا ایندیکا

کـه میـزان   طوريوري آب گردید، بهدار کارآیی و بهره معنی
درصـد بیشـتر از    3/9و  8/6ترتیب در حدود این صفات به

درصـد   50و  100تیمار عدم تلقیح بود. همچنـین، کـاربرد   
درصدي  3/7و  8/8ترتیب، سبب افزایش فسفر مورد نیاز به

وري آب گردیـد  و چهار درصـدي بهـره   13کارآیی آب و 
کـال بیشـترین میـزان    ). همچنین، در ایستگاه بایع4(جدول 

دسـت  ها بـه وري آب از تلقیح همزمان قارچکارآیی و بهره
 7/7و  9/3آمد. بر ایـن اسـاس، میـزان صـفات یـاد شـده،       

 درصد بیشتر از تیمار عدم تلقیح بود. 
آبیـاري و تلقـیح در ایسـتگاه    برهمکنش تیمارهاي کـم 

داري بـر کـارآیی آب داشـت. بـر ایـن      ز اثر معنیقراخیل نی
اساس، کمترین میزان کارآیی آب از سطوح مختلـف تیمـار   

طـور  دسـت آمـد کـه بـه    تلقیح در روش آبیـاري کامـل بـه   
آبیاري بود. بیشترین میـزان  داري کمتر از تیمارهاي کم معنی

کیلوگرم بر مترمکعب از تیمـار   21/4کارآیی آب نیز معادل 
درصـد   50آبیـاري بـا   در کم فورموسپورا ایندیکاپیریتلقیح 

). ایـن بـرهمکنش در   5دست آمد (جـدول  نیاز آبی گیاه به

وري داري بـر کـارآیی و بهـره   کال نیز، اثر معنیایستگاه بایع
ــره  ــارآیی و به ــزان ک وري آب از  آب داشــت. بیشــترین می

آبیاري بـر اسـاس   سطوح مختلف تیمار تلقیح در روش کم
داري  طـور معنـی  دست آمد که بهز آبی گیاه بهدرصد نیا 50

ــزان بیشــتر از ســایر تیمارهــاي  ــود. بیشــترین می آبیــاري ب
کیلوگرم بر مترمکعب از ترکیـب   40/2وري آب معادل  بهره

درصـد   50آبیـاري بـا   ها در کمتیماري تلقیح همزمان قارچ
دست آمد. همچنین، بیشترین میزان کـارآیی  نیاز آبی گیاه به

کیلوگرم بر مترمکعب مربوط بـه تلقـیح    15/4میزان آب به 
در همین سطح آبیاري بـود کـه بـا     ایندیکا پیریفورموسپورا
در یک گـروه آمـاري قـرار گرفـت      دو قارچ تلقیح همزمان

 ). 5(جدول 
هاي پژوهش حاضر در خصوص افزایش کـارآیی  یافته 

وري آب با کاهش آبیاري، با نتایج سایر پژوهشگران و بهره
ــژوهش خــود، بیشــترین . آن]23[خــوانی دارد هم هــا در پ

را در تیمار آبیـاري بـا    704کراس کارآیی آب ذرت سینگل
کیلـوگرم دانـه در    176/1درصد نیاز آبی گیاه به مقـدار   50

دست آوردند. در پژوهشـی دیگـر، بـا    هر مترمکعب آب به
وري اعمال سه سطح آبیاري مشاهده شد که حـداکثر بهـره  

آبیـاري،  مار آبیاري مطلوب بوده و با اعمال کـم آب براي تی
. مطابق نتـایج،  ]21[یابد داري میوري آب کاهش معنیبهره

دار کـارآیی و  کاربرد کود فسفره نیز موجب افـزایش معنـی  
وري آب گردید. در همـین راسـتا، پژوهشـگران بیـان     بهره

 گیاه غذایی عناصر فراهمی و تأمین آب، بر کردند که عالوه

 مطلـوب  و کیفیـت  عملکرد به نیل براي متعادل صورتبه و

هـا  . آن]18[دارد  کامـل  ضـرورت  کشـاورزي  محصـوالت 
افزایش کارآیی آب را مرتبط با مصرف بهینه کود دانسـتند.  

شـده بـا   همچنین، افزایش کارآیی آب در گیاهان همزیست
و  33[قارچ توسط پژوهشگران دیگر نیز گزارش شده بـود  

پژوهشی دیگر علت افزایش کارآیی آب  همچنین، در]. 43
از طریق همزیستی با میکـوریزا را بـا بهبـود جـذب فسـفر      
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مرتبط دانستند که باعث افـزایش عملکـرد بیولوژیـک و در    
 .]30[شود نتیجه افزایش کارآیی مصرف آب می

دانه، تعداد دانه در بـالل،   100طور کلی، کاهش وزن به
ي بروز تـنش  دهندهشانعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ن

آبیـاري اسـت. بـا ایـن     هاي کمدر گیاه در اثر کاربرد روش
هاي وري مصرف آب در روشوجود، میزان کارآیی و بهره

داري بیشـتر از روش آبیـاري کامـل    طور معنـی آبیاري بهکم
در پـژوهش   کـه  ا در نظر گرفتن ایـن بود. بر این اساس و ب

ــر، ــزان حاضـ ــر در میـ ــدود دو برابـ آب مصـــرف  در حـ
 صـورت  توان اظهـار داشـت کـه در   می ،جویی شده صرفه

 از اسـتفاده  زراعـی،  از فصـل  بخشـی  در حتـی  آب کمبـود 

بـه   توجـه  دارد. همچنین، بـا  ارجحیت آبیاريکم هاي روش
هــاي تلقــیح بــا قــارچ تــأثیر حاضــر پــژوهش در اینکــه

 از برخـی  بـر  پیریفورموسپورا اینـدیکا و گلومـوس موسـه   

 بـه  نسـبت  توجهی قابل مثبت تأثیر شده ريگیصفات اندازه

ها رسد این قارچنظر میاست، بنابراین به داشته تیمار شاهد
 ذرت در گیـاه  آبـی کماثرات نامطلوب تنش  به تعدیلقادر 

 رمنظو به بیآکم قعامو استفاده از ایـن قـارچ در   الذ هستند.
ــه باید دموجو آب منابع از بهینه دهستفاا ــوان راهکــاريب  عن
 قلاحد بهوري آب در دسترس و جهت افزایش بهرهدید ج
 دي مورد توجه قرار گیرد.قتصاا راتخسا نسانیدر
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