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 چکیده
 طرح قالب در فاکتوریل صورت به مزرعه شرایط تحت آزمایشی ،دیم جو فتوسنتزی مواد مجدد انتقال سهم و کارایی بر میکوریزا قارچ نقش بررسی منظور به

 شامل آزمایشی هایتیمار شد. اجرا 1398-99 زراعی سال در ایالم سرابله، طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ایستگاه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک
 میکوریزا، قارچ ،شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 (،کودی منابع مصرف )عدم شاهد شامل کودی منابع و فردان( و خرم ماهور، )محلی، جو ارقام
 داد نشان پژوهش این نتایج .بودند شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 100 و شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ

 مجدد انتقال سهم ساقه، از مجدد انتقال کارایی دانه، عملکرد در سنبله مجدد انتقال سهم سنبله، از مجدد انتقال کارایی بر کودی منابع در رقم کنش برهم اثر که
 درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم کنش برهم بود. دارمعنی دانه پرشدن سرعت و جاری فتوسنتز سهم جاری، فتوسنتز میزان دانه، عملکرد در ساقه
 بود. دانه پرشدن سرعت و جاری فتوسنتز سهم جاری، فتوسنتز میزان سنبله، مجدد انتقال سهم سنبله، از مجدد انتقال کارایی ترین بیش دارای فسفر شیمیایی کود
 آمد. دست به (کودی منابع مصرف )عدم شاهد تیمار در محلی رقم کنش برهم از دانه عملکرد در ساقه مجدد انتقال سهم ساقه، از مجدد انتقال کارایی ترین بیش

 توصیه تواندمی فسفر، شیمیایی کود درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان جدید رقم منطقه دیم شرایط در که شد داده نشان آمده دست به نتایج به توجه با
 شود.
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Abstract 
In order to investigate the effect of mycorrhizl fungi on dry matter remobilization of barley in dryland conditions, a field experiment has 
been carried out in factorial analysis based on randomized complete block design with three replications at the farm station of Sarablah 
Agricultural Research Cente, Ilam during 2019-2020 cropping season. Experimental factors include different barley cultivars 
(Mahali, Mahoor, Khoram, and Fardan) and fertilizer application is the control (without fertilizer application), 50% P chemical 
fertilizer, mycorrhizal fungi (Glomus mosseae, Glomus etunicatum and Rhizophagus irregularis), mycorrhizal fungi along with 50% 
P chemical fertilizer and 100% P chemical fertilizer. The results of this study indicate that the interaction of cultivar along with 
fertilizer application have had significant influence on dry matter remobilization efficiency from spike, contribution of spike reserves to grain 
yield, dry matter remobilization efficiency from stem, contribution of stem reserves to grain yield, current photosynthesis rate, contribution of 
current photosynthesis, and grain filling rate. Thus, the interaction of Fardan cultivar and mycorrhizal fungi along with 50% P chemical 
fertilizer has had the highest dry matter remobilization effeciency from spike, contribution of spike reserves to grain yield, current 
photosynthesis rate, contribution of current photosynthesis, and grain filling rate. In return, in this study the highest stem dry matter 
remobilization effeciency, contribution of stem reserves to grain yield, have been obtained from the interaction of Mahali cultivar along with 
control treatment. According to the results, in dryland conditions of the region, new cultivar of Fardan as well as mycorrhizal fungi 
along with 50% P chemical fertilizer can be recommended. 
 
Keywords: Current photosynthesis contribution, mycorrhiza, remobilization, remobilization efficiency, spike. 
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 مقدمه .1

 پایین بسیار ایران در دیم غالت عملکرد که این به توجه با

 را ایران کشت تحت مناطق از توجهی قابل سطح و بوده

 برای الزم کارهای راه بررسی دهند،می تشکیل زارهادیم

 ضروری و مهم سطح واحد در محصول میزان افزایش

 به ایران (.Khosravi & Mahmoudi, 2013) رسدمی نظر به

 لحاظ از خشک نیمه و خشک منطقه در قرارگرفتن لحاظ

 از اصولی ریزیبرنامه با که  بوده، محدودیت دچار بارندگی

 کرد آورد عمل به ممانعت تولید کاهش از توانمی امکانات

(Tadayon & Emam, 2008). مناسب کارهای راه از یکی 

 هایتلقیح مایه از استفاده گیاه رشد و تغذیه بهبود برای

 از برخی است. زیستی کودهای اصطالح به یا میکروبی

 با که هستند خصوصیاتی دارای خاک هایمیکروارگانیسم

 سبب آن ایتغذیه شرایط بهبود واسطه به گیاه روی تأثیر

 محیطی نامساعد عوامل به نسبت آن مقاومت افزایش

  .(Khosravi & Mahmoudi, 2013) شوند می

 نقش که ارگانیک، کشاورزی به رسیدن هایراه از یکی

 داشته، گیاهان موردنیاز غذایی عناصر تأمین جهت در مهمی

 در چنین هم و گیاه و خاک روابط در که بوده میکوریزا قارچ

 است برخوردار ایویژه اهمیتی از همزیستی رابطه برقراری

(Hoseininejad et al., 2016). جهان سراسر در امروزه 

 و گیاه سالمت تغذیه، بهبود جهت به ریشه و قارچ همزیستی

 آب کمبود با گیاه است.گرفته قرار توجه مورد خاک کیفیت

 از مزوفیل هایسلول آب دادن ازدست شودمی مواجهه

 کم آب مصرف کارایی و آورده عمل به ممانعت فتوسنتز

 .(Naghashzadeh et al., 2014) شود می

 قارچ توسط آب کمبود به تحمل هایمکانیسم جمله از

 ,.Robert et al) ریشه هیدرولیکی هدایت افزایش میکوریزا،

 ,Asrar & Elhindi) تعرق میزان یا اسمزی تنظیم ،(2008

 خاک رطوبت پایین سطوح شرایط در جذب افزایش ،(2011

 تنظیم ،(Fagbola et al., 2001) هاهیف توسط آب انتقال و

 ,Asrar & Elhindi) سلولی آماس حفظواسطه  به اسمزی

 و پرولین تجمع فتوسننز، فعالیت افزایش ،(2011

 غیر صورت به و غذایی عناصر بهبود و هاکربوهیدرات

 موجب و اکسیدانتیآنتی فعالیت میزان بردنباال سبب مستقیم

  .(Asrar & Elhindi , 2011) شودمی آبی روابط بهبود

 مواد مجدد انتقال جاری، فتوسنتز تابع دانه عملکرد

 کنندهتأمین منبع ساقه جمله از شدهذخیره فتوسنتزی

 انتقال است، دانه پرکردن برای موردنیاز هایکربوهیدرات

 در گلدهی از پس موقت صورت به که فتوسنتزی مواد مجدد

 عملکرد به دستیابی برای باشد. می اندشده ذخیره ساقه

 رویشی، هایاندام از خشک ماده مجدد انتقال از غیر تر، بیش

 اهمیت از افشانیگرده مرحله از بعد خشک ماده تولید

-اندام در موجود غذایی هایاندوخته است. برخوردار خاصی

 فتوسنتز که شرایطی در افشانیگرده از قبل گیاه، رویشی های

 مواجهه مشکل با دانه شدن پر طی معدنی عناصر جذب و

 Forouzi et) دارند سزایی به اهمیت دانه عملکرد در شود، می

al., 2016; Talebzadeh et al., 2017). 

 گیاه ریشه جذب پتانسیل افزایش دلیل به میکوریزا قارچ

 فتوسنتزی توان افزایش سبب روی مثل فلزی هاییون و

 .(Ben Ghnaya, 2007) شود می دانه شدن پر مرحله در گیاه

 محیطی هایتنش وجود شرایط در جاری فتوسنتز سهم

 پرشدن دوره طی هابرگ ریزش و زودرس پیری واسطه به

 مواد برای هادانه تقاضای کهحالی در یابد،می کاهش دانه

 ,.Kheyrizadeh Azogh et al) دارد وجود فتوسنتزی

 تولید افزایش فتوسنتزکننده، هایاندام تولید افزایش .(2015

 هایاندام فعالیت تر بیش تداوم و هاآسمیالت ذخیره و

 عدم و گیاه رشدی دوره ترشدنطوالنی دلیل به  فتوسنتزی

 زمینه رشد فصل آخر در جوی نامساعد شرایط با برخورد

 .(Jiriaie et al., 2014) کندمی فراهم را دانه عملکرد افزایش

 نارک در آن نامناسب نشکپرا و یجو نزوالت اهشک

 چالش با را مید محصوالت دیتول ،یاهیتغد التکمش
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 کنار در یستیز یودهاک اربردک ساخته مواجه یجد

 یحل راه عنوان به نارک در مید طیشرا در ییایمیش یودهاک

 تاکنون باشد.یم سطح واحد در دیتول بهبود یبرا

 نقش بررسی مورد در ایگسترده های پژوهش

 تنش از ناشی خسارت کاهش جهت در هامیکروارگانیسم

 موجب که دیم کشت در باال حرارت درجه و خشکی

 صورت ،شود می دیم شرایط در دانه عملکرد شیافزا

 )قارچ هامیکروارگانیسم این نقش بررسی با است. نگرفته

 مجدد انتقال مانند فیزیولوژیکی هایشاخص بر زا(یوریکم

 نتایجی به توانمی دیم شرایط تحت گندم فتوسنتزی مواد

 منظور به شیآزما این منظور همین به یافت، دست مفیدی

 مواد مجدد انتقال بر میکوریزا قارچ نقش یبررس

 گرفت. انجام دیم شرایط در جو جدید ارقام در فتوسنتزی

 
 هاروش و مواد .2

 سهم و کارایی بر میکوریزا قارچ نفش بررسی منظوربه

 تحت آزمایشی ،دیم جو فتوسنتزی مواد مجدد انتقال

 طرح قالب در فاکتوریل صورت به مزرعه شرایط

 مرکز ایستگاه در تکرار سه با تصادفی کامل های  بلوک

 سال در ایالم سرابله، طبیغی منابع و کشاورزی تحقیقات

 شامل آزمایشی هایتیمار شد. اجرا 1398-99 زراعی

 شامل کودی منابع و فردان( و خرم ماهور، )محلی، جو ارقام

 گیاه فسفر نیاز درصد 50 (،کودی منابع مصرف )عدم شاهد

 ,Glomus mosseae) میکوریزا قارچ شیمیایی کود صورت به

Glomus etunicatum and Rhizophagus irregularis،)  

 شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه

 شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 100 و

 با و متر چهار طول به ردیف هشت کرت، هر در .بودند

 شد. گرفته نظر در مترسانتی 20 کاشت هایردیف فاصله

 در پژوهش این در استفاده مورد زراعی جو هایرقم

 و کشاورزان توسط تجاری و گسترده صورت به منطقه

 گیرند.می قرار کشت مورد کشاورزی بخش بردارانبهره

 نشان (1) جدول در بررسی مورد جو هایرقم های ویژگی

  است. شده داده

 بیولوژی بخش از میکوریزا قارچ پژوهش این در

 از قبل شد. تهیه کرج آب و خاک تحقیقات مؤسسه خاک،

 اسپور 70 دارای آن گرم هر که میکوریزا قارچ جو، کاشت

  بستر کردن تهیه از پس و شد آغشته  بذرها با بود، زنده

 و انداخته ایجادشده شیارهای در شده تلقیح بذور کاشت،

 تاریخ در جو مختلف ارقام کاشت شدند. پوشانده خاک با

 آزمایش مورد محل هواشناسی آمار شد. انجام آذرماه 10

 است. شده ارائه (2) جدول در

 بود. کیلوگرم 120 هکتار هر برای مصرفی بذر مقدار

 ,Naseri) خاک آزمون براساس فسفر و نیتروژن کودهای

 نیتروژن کود .گرفتند قرار مورداستفاده (3 جدول ،2017

 هنگام )در مرحله دو در هکتار در کیلوگرم 120 میزان به

 این در شد. داده زمین به دهی(ساقه شروع و کاشت

 نظر و خاک آزمون گیریاندازه براساس پژوهش

 در کیلوگرم 50 میزان به (Naseri, 2017) کارشناسان

 شد. استفاده کاشت موقع در فسفر کود هکتار

 
 پژوهش این در بررسی مورد جو هایرقم های ویژگی .1 جدول

 رقم معرفی سال مبداء کشور معرفی مرکز بارز هایویژگی
 ماهور 1387 ایکاردا دیم مؤسسه زودرس گرما، و خشکی تنش به متحمل
 خرم 1390 ایکاردا دیم مؤسسه زودرس گرما، و خشکی تنش به متحمل

  زودرس، گرم، و خشک شرایط در تولید پایداری و سازگاری
 تنش شرایط در فتوسنتز از حاصل مواد مداوم انتقال

 فردان 1397 ایکاردا دیم مؤسسه
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 سرابله کشاورزی تحقیقات مرکز تحقیقاتی مزرعه در رطوبت و بارش دما، ماهانه متوسط مقادیر  .2 جدول
 

 ماه (C̊) دما حداقل (C̊) دما حداکثر (mm) بارش میزان (%) رطوبت حداقل (%) رطوبت حداکثر

 مهر 2/13 2/37 15 18 41

 آبان 8/0 2/27 6/44 33 73

 آذر 2/0 6/19 4/134 3 83

 دی -2 4/16 4/37 47 84

 بهمن -5/8 5/19 3/60 43 79

 اسفند 7/1 8/24 1/267 47 84

 فروردین 6/2 6/26 5/33 40 80

 اردیبهشت 8/4 5/36 3/11 24 64

 خرداد 16 7/39 0 12 31

 

 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی .3 جدول

 بافت 

 خاک

اسیدی شوری کربن آلی نیتروژن پتاسیم فسفر منیزیم منگنز مس روی آهن

 (ds.m-1) (%) (%) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) ته

 1/7 40/0 5/1 13/0 280 6 216 12 2/5 4/1 10 لومیرسی

 

 مواد مجدد انتقال به مربوط صفات گیریاندازه جهت

 پنج فیزیولوژیک رسیدگی و افشانیگرده مرحله در فتوسنتزی

 72 مدت به و انتخاب تصادفی صورت به کرت هر در ساقه

 قرار گرادسانتی درجه 70 حرارت درجه با آون در ساعت

 جداگانه، صورت به سنبله و ساقه خشک وزن سپس و گرفت

  (.Mirtaheri et al., 2011) شدند گیریاندازه

 (1) هرابط از یا رهیذخ مواد مجدد انتقال یبررس جهت

 شد: استفاده

CBA                                        (1) رابطه  
 سنبله، و ساقه از یارهیذخ مجدد انتقال A آن، در که

B یافشانگرده مرحله در سنبله و ساقه کخش ماده زانیم 

 .یدگیرس مرحله در سنبله و ساقه کخش ماده زانیم C و

 (E) فتوسنتزی مواد مجدد انتقال کارایی محاسبه جهت

 شد: استفاده (2) رابطه از سنبله و ساقه از

                                 (2) رابطه  100
B

AE 

 زانیم B و ساقه از یارهیذخ مجدد انتقال A آن، در که

 باشد. می یافشانگرده مرحله در ساقه کخش ماده

 از یفتوسنتز مواد مجدد انتقال سهم محاسبه جهت

 شد: استفاده (3) هرابط

                                     (3) رابطه  100
D

AF 

 D و ساقه از یارهیذخ مجدد انتقال A آن، در که

 باشد. می دانه ردکعمل

 (4) رابطه از یجار فتوسنتز زانیم محاسبه جهت

 شد: استفاده

100                      (4) رابطه DMRGYCPR 

CPR آن، در که
 ردکعمل GY ،یجار فتوسنتز زانیم 1

DMR و دانه
 باشد. می کخش ماده مجدد انتقال 2

 (5) رابطه از یجار فتوسنتز سهم محاسبه جهت

 شد: استفاده

                                                                                    
1. Current photosynthesis rate  
2. Dry matter remobilization  
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100                                 (5) رابطه
GY

CPR
CPC 

CPC آن، در که
 زانیم CPR ،یجار فتوسنتز سهم 1

GY و یجار فتوسنتز
 .باشد می دانه ردکعمل 2

 (6) رابطه از مجدد انتقال کارایی محاسبه جهت

 :(Madani et al., 2010) شد استفاده
100                             (6) رابطه

DMR

DMR
DMRE 

DMRE آن، در که
 DMR سنبله، مجدد انتقال کارایی 3

 کخش ماده زانیم DMR و سنبله از یارهیذخ مجدد انتقال

 .باشد می سنبله

 جهت دانه پرشدن دوره طول و مدت شیآزما نیا در

 از دیم جو مختلف ارقام در میکوریزا قارچ نقش بررسی

 دانه پرشدن دوره طول و مدت .؛شد یابیارز ریز روابط

 در دیم کشت در میکوریزا قارچ نقش بررسی جهت

 شد. یابیارز مزرعه طیشرا

 (7) رابطه از دانه شدن پر دوره طول محاسبه منظور به

 :(Majdi et al., 2011) شد استفاده
DFPMGFP                             (7) رابطه  

GFP آن، در که
 روز )تعداد دانه شدن پر دوره طول 4

PM (،یکولوژیزیف یدگیرس و یافشانگرده نیب
 یدگیرس 5

DF و یکولوژیزیف
 .باشد می یافشانگرده 6

 (8) رابطه از دانه شدن پر سرعت یبررس جهت

 :(Majdi et al., 2011) شد استفاده

                                    (8) رابطه
GFP

SW
GFR  

GFR آن، در که
 وزن SW ،دانه شدن پر سرعت 7

 .باشد می دانه پرشدن دوره طول GFP و دانه یینها
                                                                                    
1. Current photosynthesis contribution  
2. Grain yield 

3. Dry matter remobilization efficiency  
4. Grain filling period  
5. Pysiological maturtity 

6. Days to flowering  
7. Grain filling rate 

 از استفاده با پژوهش این هایداده انسیوار هیتجز

 هاداده نیانگیم سهیمقا و (2/9 )نسخه SAS افزارنرم

 هاشکل میترس و دانکن یاچنددامنه آزمون روش به

 گرفت. صورت (2016 )نسخه  Excel افزارنرم بوسیله

 

 بحث و نتایج .3
 خشک وزن .1 .3

 و رقم اصلیاثرات واریانس، تجزیه جدول به توجه با

 افشانیگرده مرحله در سنبله خشک وزن بر کودی منابع

 تحقیق این نتایج (.4 )جدول شد دارمعنی رسیدگی و

 وزن ترین بیش دارای فردان جو رقم که داد نشان

 محلی رقم در خشک وزن ترین کم و بود سنبله خشک

 وزن نظر از خرم و ماهور هایرقم بین و شد مشاهده

 یک در و نشد مشاهده داریمعنیاختالف سنبله خشک

 قارچ تیمار (.5 )جدول گرفتند قرار مشابه آماری گروه

 صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا

 مرحله در سنبله خشک وزن افزایش موجب شیمیایی کود

 مصرف عدم) شاهد تیمار و شد رسیدگی و افشانیگرده

 (.5 )جدول بود میزان ترین کم دارای (کودی منابع

 رقم اصلی اثرات واریانس تجزیه جدول به توجه با

 مرحله در ساقه خشک وزن بر کودی منابع و

 رقم (.4 )جدول شد دارمعنی رسیدگی و افشانی گرده

 ترتیب به خرم با همراه محلی و ماهور با همراه فردان

 بودند ساقه خشک وزن ترین کم و ترین بیش دارای

 قارچ که شد مشاهده پژوهش این در (.5 )جدول

 صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا

 در ساقه خشک وزن افزایش موجب شیمیایی کود

 عدم) شاهد تیمار و رسیدگی و افشانیگرده مرحله

 خشک وزن میزان ترین کم دارای (کودی منابع مصرف

 (.5 )جدول بود ساقه
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 ارقام در میکوریزا قارچ و فسفر شیمیایی کود کاربرد تحت فتوسنتزی مواد مجدد انتقال مربعات( )میانگین واریانس تجزیه .4 جدول

 دیم جو مختلف

 تغییر منابع

  درجه

   آزادی

 در سنبله خشک وزن

  افشانیگرده مرحله

 در سنبله خشک وزن

  رسیدگی مرحله

-ذخیره مجدد انتقال

  سنبله از ای

 انتقال کارایی

  سنبله از مجدد

 مجدد انتقال سهم

  دانه عملکرد در سنبله

 9/9 01/214 0038/0 4/9 7/9 2 تکرار

 72/0* 69/0* 3 رقم
**0049/0 **4/114 7/28 

 4 کودی بعامن
**4/2 

**2 
**026/0 

**1/83 
**3/606 

064/0 12 کنش برهم ns 05/0 ns 00054/0 ns **7/27 **6/236 

 3/48 5/8 00039/0 19/0 22/0 38 خطا

 ضریب

 (%) تغییرات
- 3/18 1/19 21 9/17 

7/18 

ns، * درصد. یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و داریمعنی غیر ترتیب به**:  و 

 

 در میکوریزا قارچ و فسفر شیمیایی کود کاربرد تحت فتوسنتزی مواد مجدد انتقال مربعات( )میانگین واریانس تجزیه .4 جدول ادامه

 دیم جو مختلف ارقام

 درجه آزادی منابع تغییر
 وزن خشک ساقه در 

 افشانی مرحله گرده

 وزن خشک ساقه در 

 مرحله رسیدگی

 انتقال مجدد 

 ای از ساقهذخیره

 کارایی انتقال 

 مجدد از ساقه

 05/83 0054/0 47/0 54/0 2 تکرار

 088/0** 3 رقم
*081/0 

**0038/0 
*9/59 

 4 بع کودیامن
**44/0 

**49/0 
**0026/0 

**7/237 

 ns004/0 ns0036/0 ns00021/0 12 کنش برهم
*2/42 

 9/15 00062/0 014/0 015/0 38 خطا

 9/21 2/22 2/19 1/18 - (%ضریب تغییرات )

ns ،* دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.داری و معنیترتیب غیر معنی و **: به 

 

 در میکوریزا قارچ و فسفر شیمیایی کود کاربرد تحت فتوسنتزی مواد مجدد انتقال مربعات( )میانگین واریانس تجزیه .4 جدول ادامه

 دیم جو مختلف ارقام

 منابع تغییر
 سهم انتقال مجدد ساقه 

 در عملکرد دانه

 میزان فتوسنتز 

 جاری

 سهم فتوسنتز 

 جاری

 طول دوره 

 پر شدن دانه

 سرعت 

 پر شدن دانه

 عملکرد 

 دانه

 7/2871850 00028/0 4/60 04/148 0017/0 7/162 تکرار

 9/450** رقم
**10/0 

**2/422 
**1/34 

**00024/0 
**08/3148800 

 5/3766** بع کودیامن
**032/0 

**2/1415 
**7/120 

**00061/0 
**6/9799611 

 8/338** کنش برهم
**012/0 

**6/286 62/0 
**0018/0 

*1/342748 

 4/140705 000013/0 4/5 7/34 00033/0 3/64 خطا

 4/15 9/15 8/7 1/17 9/19 01/14 (%ضریب تغییرات )

ns ،* دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.داری و معنیترتیب غیر معنی و **: به 
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 دیم شرایط در کودی منابع و رقم اصلی تأثیر تحت فتوسنتزی مواد ایذخیره مجدد انتقال ساده مقایسه .5 جدول

 صفات
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(
d

ay
) 

        رقم

06/1 محلی b 98/0 b 079/0 c 62/0 b 56/0 b 047/0 c 06/28 c 

4/1 ماهور ab 38/1 a 10/0 b 69/0 b 63/0 b 059/0 a 2/30 ab 

19/1 خرم ab 03/1 b 087/0 b 63/0 b 58/0 b 049/0 b 7/29 c 

5/1 فردان a 39/1 a 11/0 a 79/0 a 73/0 a 060/0 a 7/31 a 

        کودی مختلف منابع

72/0 (کودی منابع مصرف عدم) شاهد c 69/0 c 028/0 c 42/0 c 36/0 c 075/0 a 9/24 c 

1cd 92/0 فسفر شیمیایی کود درصد 50 bc 077/0 b 62/0 b 54/0 b 072/0 a 7/28 b 

24/1 میکوریزا قارچ b 15/1 b 085/0 b 63/0 b 57/0 b 062/0 b 2/30 b 

77/1 فسفر شیمیایی کود درصد 50 میکوریزا+ قارچ a 63/1 a 14/0 a 89/0 a 85/0 a 0390/0 c 5/32 a 

72/1 فسفر شیمیایی کود درصد 100 a 59/1 a 13/0 a 86/0 a 81/0 a 043/0 c 2/32 a 

 ندارند. داری معنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند آزمون مبنای بر باشندمی مشترک حرف دارای ستون هر در که هایی میانگین

 

 ایذخیره مواد مجدد انتقال .2 .3

 و رقم یاصل اثرات که داد نشان هاداده انسیوار هیتجز

  سنبله از ایذخیره مواد مجدد انتقال بر کودی منابع

 جدول جدول نتایج براساس (.4 )جدول شد داریمعن

 و انتقال میزان نتری بیش یدارا فردان رقم ساده مقایسه

 در ند.باش می مجدد انتقال میزان نتری کم  دارای محلی رقم

 میزان نظر از خرم و ماهور هایرقم بین پژوهش این

 مشاهده داریمعنیاختالف ایذخیره مواد مجدد انتقال

  (.5 )جدول گرفتند قرار مشابه آماری گروه یک در و نشد
 میکوریزا قارچ تیمار که شد داده نشان پژوهش این در

 شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه

 مصرف عدم) شاهد تیمار و مجدد انتقال افزایش موجب

 بود مجدد انتقال میزان ترین کم دارای (کودی منابع

 سطح مؤثر افزایش دلیلبه میکوریزا هایقارچ (.5)جدول

 آب جذب افزایش سبب هیف، ایجاد طریق از ریشه جذب

 این بر عالوه شوند.می گیاهان وسیله به غذایی مواد و

 ای،روزنه هدایت افزایش در میکوریزا  تأثیرقارچ علت به

 گیاهان به نسبت میکوریزی گیاهان فتوسنتز میزان

 & Esmaielpour) باشدمی تر بیش میکوریز با نشده تلقیح

Amani, 2014). افزایش دلیل به میکوریزا قارچ از استفاده 

 سبب تر بیش برگ سطح تولید و غذایی مواد و آب جذب

 باعث قارچ، نتیجه در شود،می گیاه خشک تولیدماده افزایش

 افزایش و اکسیدکربن دی تثبیت و فتوسنتزی فعالیت افزایش

 .(Smith & Read, 2008) شودمی هوایی اندام بیوماس
 قارچ یستیهمز هک شودیم استنباط نیچن درواقع

 آب جذب شیافزا واسطه به میزبان اهیگ شهیر با زایوریکم

 از و شده فتوسنتز میزان افزایش سبب ،ییغذا عناصر و

 ,Naseri) شود می میزبان اهیگ رشد بهبود سبب قیطر نیا

 عناصر جذب شیافزا قیطر از زایوریکم قارچ .(2017

 بر و اهیگ رشد افزایش موجب ها،آن انتقال و ییغذا
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 در و ساقه شه،یر نیب فتوسنتزی مواد انتقال و صیتخص

 گیاه ییهوا یهااندام کخش وزن شیافزا سبب، نهایت

  .(Sohrabi et al., 2019) شود می

 
 سنبله از مجدد انتقال کارایی .3 .3

 رقم کنش برهم اثر ،دادهواریانس تجزیه جدول به توجه با

 کارایی بر درصد یک احتمال سطح در یودک منابع در

 ینتر بیش (.4 )جدول شد داریعنم سنبله از مجدد انتقال

 قارچ در فردان رقم از سنبله از مجدد انتقال کارایی

 کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه زایوریکم

 در و محلی رقم از مجدد انتقال کارایی ینتر کم و شیمیایی

 در آمد. دستبه (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار

 کاربرد تحت فردان رقم که شد داده نشان پژوهش این

 گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه زایوریکم قارچ

 در یدرصد 1/72 شیافزا موجب شیمیایی کود صورت به

 عدم) شاهد تیمار به نسبت سنبله از مجدد انتقال کارایی

  (.1 )شکل شد (کودی منابع مصرف

 در نیز خرم و ماهور هایرقم چنین هم پژوهش این در

 مصرف عدم شاهد تیمار به نسبت میکوریزا قارچ حضور

 از مجدد انتقال کارایی ینتر بیش توانستند (کودی منابع

 این در و است مشخص چه آن آوردند. دست به را سنبله

 ممکن استفاده مورد هایرقم بین شد مشاهده نیز پژوهش

 هااختالف این که باشد داشته وجود هاییاختالف است

 عنوان تواند می هارقم بین ژنتیکی هایتفاوت از ناشی

 (.Naseri et al., 2017) شود

Wright et al. (1998) اضافی کربن که داشتند اظهار 

 هایقارچ به شده میکوریزایی گیاهان توسط شده تثبیت

 نقش ایفای با هاقارچ این و یابدمی تخصیص میکوریزا

 فتوسنتز تحریک موجب ها،آسیمیالت برای اضافی مخزن

 کمک عملکرد بهبود به طریق این از و شده میزبان گیاه

 کنند. می

 چون کافی، منابع به دسترسی و مطلوب شرایط در

حد  تا مخزن و منبع تعادل یابد،می افزایش جاری فتوسنتز

 مورد مخزن در تواندمی منبع تولیدی مواد و حفظ زیادی

 محدودیت آبی، شرایط گیرند، اما در قرار برداریبهره

 منبع تعادل قدرت غذایی، عناصر به دسترسی دلیل عدم به

مخزن  قدرت این شرایطی در که خورده هم به مخزن و

 موجود فیزیولوژیکی روابط دلیل به و بوده منبع از تر بیش

افزایش  را ماده خشک انتقال میزان منبع مخزن، و منبع بین

ها( را فراهم آورد، در مخازن )دانه شدید نیاز از تا قسمتی

میکوریزا با گیاه میزبان به  قارچ همزیستیاین شرایط 

شده،  نیتروژن و میزان کلروفیل برگ تر جذب بیش سبب

دنبال  که این عمل منتج به افزایش میزان فتوسنتز گیاه و به

 Kheyrizadehشود ) می فتوسنتزی مواد آن اختصاص

Azogh et al., 2015; Sohrabi et al., 2019; Kumutha. 

et al., 2004.)  
 

 
 سنبله از مجدد انتقال کارایی بر کودی منابع در رقم کنش برهم .1 شکل
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 برهمکنش رقم در منابع کودی

 فردان خرم ماهور محلی 
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  مجدد انتقال سهم .4 .3

 در رقم کنش برهم تحت مجدد انتقال سهم پژوهش این در

 شد دارعنیم بر درصد یک احتمال سطح در کودی منابع

 رقم از سنبله از مجدد انتقال سهم ترین بیش (.4 )جدول

 گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان

 رقم از مجدد انتقال سهم ترین کم و شیمیایی کود صورت به

 دست به (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار در و محلی

 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم پژوهش این در آمد.

 به نسبت شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50

 6/49 افزایش موجب (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار

   (.2 )شکل شد سنبله از مجدد انتقال سهم در درصدی

 سهم دیم، شرایط در توانست چنین هم نیز میکوریزا قارچ

 خرم و ماهور هایرقم در را عملکرد در سنبله مجدد انتقال

 بین رسدمی نظر به و مشخص چه آن اما دهد، افزایش

 و فتوسنتزی مواد ذخیره میزان نظر از موردبررسی های رقم

 این که داشته، وجود تفاوت دانه عملکرد سمت به مواد انتقال

 هارقم بین ژنیتکی تفاوت اختالف دلیل به توانمی را امر

   دانست. مرتبط

 توسعه گسترش با زیستی و شیمیایی کود تلفیقی سیستم

 افزایش نتیجه در و گیاه رویشی دوره طول افزایش و ریشه

 و دانه پرشدن دوره طول افزایش سبب فتوسنتزکننده، سطح

 که شودمی دانه به تری بیش فتوسنتزی مواد انتقال نتیجه در

 یابدمی افزایش دانه عملکرد و هزاردانه وزن نهایت در
(Yousefpoor et al., 2014).  

میکوریزا از طریق افزایش ریشه گیاه میزبان  قارچ

 عناصرغذایی موردنیاز گیاه، و آب جذب واسطه افزایش به

موجب افزایش میزان فتوسنتز  که در نهایت این امر سبب 

 ,.Gupta et al) افزایش تولید مواد فتوسنتزی خواهد شد

2002.) 

 

 ساقه از ایذخیره مواد مجدد انتقال .5 .3

 و رقمی اصل اثرات انس،یوار هیتجز جدول به توجه با

یمعن ساقه از ایذخیره مواد مجدد انتقال بر کودی منابع

 با همراه فردان رقم پژوهش این در (.4 )جدولشد  دار

 نتری کم و بود مجدد انتقال میزان نتری ی بیشدارا ماهور

 خرم رقم وشد  مشاهده محلی رقم در مجدد انتقال میزان

 گرفت قرار مورداستفاده هایرقم سایر حدوسط در نیز

 مجدد، انتقال میزان ینتر بیش پژوهش نیا در (.5 )جدول

 و شد مشاهده (کودی منابع مصرف عدم) شاهد ماریت در

 50 با همراه زایوریکم قارچ تیمار در انتقال میزان ینتر کم

 آمددست  به شیمیایی کودصورت  به گیاه فسفر نیاز درصد

  (.5 )جدول
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 دوره طول در رطوبتی تنش با گیاه شدنمواجه

 تعداد کاهش به منجر گلدهی از قبل حتی یا افشانی گرده

 گیاه زندگی چرخه رطوبتی، تنش تداوم با و شود می هادانه

 مواد کافی تولید برای کافی فرصت گیاه و شده ترکوتاه

 بر منفی تأثیر ضمن موضوع این که داشت نخواهد پرورده

 حالی در این شود. می نیز دانه تعداد کاهش سبب دانه وزن

 فرصت و امکان رطوبتی، تنش عدم شرایط تحت  است

 وزن افزایش نهایت در و فتوسنتزی مواد تولید برای کافی

 کاربرد (.Heydarzadeh et al., 2018) دارد وجود دانه

 مواد انتقال افزایش و ریشه رشد بهبود با زیستی کودهای

 افزایش نهایت در و برگ سطح افزایش واسطه به فتوسنتزی

 از فتوسنتزی مواد سریع انتقال موجب فتوسنتزی هایرنگیزه

   .(Rezaei Chiyaneh et al., 2015) شوندمی هادانه به منبع

 

 ساقه از مواد مجدد انتقال کارایی .6 .3

 رقم کنش برهم اثر ها،داده واریانس تجزیه نتایج به توجه با

 کارایی بر درصد یک احتمال سطح در یودک منابع در

 ینتر بیش (.4 )جدول شد داریمعن ساقه از مجدد انتقال

 شاهد تیمار در محلی رقم از ساقه از مجدد انتقال کارایی

 رقم از کارایی میزان ینتر کم و (کودی منابع مصرف عدم)

 گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه زایوریکم قارچ در فردان

 پژوهش این در آمد. دست به شیمیایی کود صورت به

 مصرف عدم) شاهد تیمار در محلی رقم که شد مشاهده

 کارایی در یدرصد 1/79 شیافزا موجب (کودی منابع

 قارچ در فردان رقم با مقایسه در ساقه از مجدد انتقال

 کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه زایوریکم

 هایرقم که است ذکر به الزم (.3 )شکل شد شیمیایی

 داریمعنی تفاوت محلی رقم به نسبت نیز خرم و ماهور

 در مختلف هایرقم بین اختالف وجود داند. نشان خود از

 سایر هایگزارش در میکوریزا قارچ از استفاده

   (.Naseri, 2017) است آمده نیز گران پژوهش

 سبب دانه پرشدن زمان خاک رطوبتی تنش تحت

 شدنچروکیده نتیجه در و فتوسنتزی مواد انتقال کاهش

 منبع محدودیت با گیاه شرایط، این در .شود می هادانه

 منتقل هادانه سمت به یتر کم فتوسنتزی مواد و شدهمواجه

 مرحله طی در آبیکم تنش هرگونه بنابراین کند.می

 منفی اثر مخزن و منبع روابط بر تواندمی دانه پرشدن

 طی در فتوسنتزی مواد تأمین کاهش بنابراین باشد. داشته

 ذخیرة گنجایش شدنمحدود موجب دانه شدن پر دوره

 خواهد همراه به را دانه وزن کاهش دنبال به و شده دانه

  .(Rezaei Chiyaneh et al., 2015) داشت
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 دانه عملکرد کاهش که است داده نشان ها پژوهش

 و هاروزنه شدنبسته اثر در مستقیم طور به تواندمی گیاه

 کنندهتجزیه هایآنزیم افزایش اثر در غیرمستقیم طور به

 کاهش موجب نهایت در که باشد هاکلروفیل و هاپروتئین

 مواد تولید کاهش آن، تبع به و فتوسنتز میزان و سرعت

-می نظر به .(Brevedan & Egli, 2003) شود می فتوسنتزی

 و آب جذب افزایش سبب میکوریزا قارچ کاربرد رسد

 در و جو ارقام در نمو و رشد بهبود باعث غذایی عناصر

 در اسیمیالت تولید و برگ فتوسنتز میزان افزایش نتیجه

 جبران به قادر زیستی کودهای است. گردیده دیم شرایط

 میکوریزا قارچ و دارند را خاک در نیتروژن و فسفر کمبود

 خشک ماده تخصیص موجب بوته خشک وزن بر تأثیر با

  .(Sarajuoghi et al., 2012) شودمی دانه به تر بیش

 
 ساقه از مواد مجدد انتقال سهم .7 .3

 کنش برهم تحت ساقه از مجدد انتقال سهم پژوهش این در

  درصد یک احتمال سطح در کودی منابع در رقم

 رقم از انتقال سهم ترین بیش (.4 )جدول گردید دارمعنی

 و (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار در و محلی

 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم از انتقال سهم ترین کم

 دست به شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50

 (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار پژوهش این در آمد.

 در ساقه مجدد انتقال سهم در درصدی 3/86 افزایش موجب

 درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم با مقایسه

 البته (.4 )شکل شد شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز

 منابع مصرف عدم) شاهد تیمار در نیز خرم و ماهور هایرقم

 شود، استفاده میکوریزا قارچ از کهزمانی با مقایسه در (کودی

 بودند. تری بیش فتوسنتزی مواد از مجدد انتقال سهم دارای

 ژنتیکی هایاختالف هارقم بین ظاهرا است، مشخص چه آن

 هایاختالف همین از نیز هارقم بین تفاوت که داشته وجود

  شود. می منشأ ژنتیکی

 است شده داده نشان گران پژوهش سایر هایپژوهش در

 مواد حرکت بین تعادل عدم صورت در دانه عملکرد که

 فتوسنتزی مواد تولید بر مبتنی مخزن به منبع از فتوسنتزی

 است، دیگر طرف از مخزن ظرفیت و طرف یک از منبع

 هایاندام در موجود کربوهیدراتی ذخایر گردد،می کاهش

 هابرگ در کربن تثبیت فرایند از که این بر عالوه رویشی

 در نیز هادانه به انتقال و برداریبهره میزان با گرفته، نشأت

 دلیل به فتوسنتز میزان دهی،گل مرحله از پس باشند.می ارتباط

 این تحت لذا و یابد می کاهش  محیطی هایتنش بروز

 در توجهی قابل سهم فتوسنتزی، مواد مجدد انتقال شرایط

  (.Hokmalipour & Sharifi, 2016) کندمی ایفا  دانه عملکرد
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 انتقال برای تقاضا فصل انتهایی گرمایی تنش شرایط در

 میزان کاهش اثر در هادانه پرشدن در فتوسنتزی مواد مجدد

 انتقال سهم بنابراین .(Blum, 1998) گرددمی زیاد فتوسنتز

 دانه پرشدن منبع عنوان به ساقه در شدهذخیره کربوهیدرات

 هایگزارش در .(Ehdaie et al., 2006) شودمی تر بیش
Mehrpouyan et al. (2012) که است، شده داده نشان 

 از فتوسنتزی مواد مجدد انتقال سهم و کارایی میزان، مجموع

 این دلیل که بوده زیاد محیطی نامساعد شرایط در گندم ساقه

-روزنه بودنبسته طریق از به فتوسنتز میزان کاهش را موضوع

 اند.کرده عنوان گازی تبادالت کاهش و ها

 
  جاری فتوسنتز میزان .8 .3

 یک احتمال سطح در کودی منابع در رقم کنش برهم اثر

 (.4 )جدول شد دارمعنی جاری فتوسنتز میزان بر درصد

 قارچ در فردان رقم از جاری فتوسنتز میزان ترین بیش

 کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا

 در محلی رقم از جاری فتوسنتز میزان ترین کم و شیمیایی

 در آمد. دست به (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار

 با همراه میکوریزا قارچ کاربرد تحت و فردان رقم پژوهش

 به نسبت شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50

 2/94 افزایش موجب (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار

 این در (.5 )شکل شد جاری فتوسنتز میزان در درصدی

 نیز موردبررسی هایرقم سایر است مشخص چه آن پژوهش

 واکنش تقریباً و گرفته قراره میکوریزا قارچ تأثیر تحت

 و ماهور هایرقم کهطوری به دادند، نشان خود از را مشابهی

 تیمار به نسبت جاری فتوسنتز میزان ترین بیش دارای نیز خرم

 در اما دادند نشان خود از (کودی منابع مصرف عدم) شاهد

  گرفتند. قرار ترپایین بندیگروه

 گندم در میکوریزا قارچ از استفاده که است شده گزارش

 این از و شده برگ در معدنی فسفات غلظت افزایش سبب

 غلظت که چرا بوده، گذارتأثیر فتوسنتز میزان بهبود بر طریق

 های آنزیم فعالیت بر منفی اثر سیتوسول در معدنی فسفات کم

 در فسفر اساسی نقش دلیل )به کالوین چرخه در دخیل

 های پژوهش نتایج طبق .(Jiriaie et al, 2014) دارد فتوسنتز(

 در را فتوسنتز سیستم کارایی فسفر کمبود گران پژوهش سایر

  (.Wissuwa et al., 2005) کندمی کم زراعی محصوالت
 فتوسنتز زانیم شیافزا نیز Huixing (2005) گزارش در

 نیا لیدل هک است، شده اعالم زایوریکم قارچ حضور در

 در فتوسنتز و لیلروفک زانیم بودن باال را موضوع

 .اندردهک عنوان زایوریکم قارچ با شده حیتلق یمارهایت
 در انتقال این سهم و فتوسنتزی خشک ماده انتقال میزان

 شرایط و مخزن منبع، روابط تأثیر تحت دانه، عملکرد

 .(Seyed Sharifi & Nazarli, 2013) گیردمی قرار محیطی

 به دسترسی و مطلوب شرایط در است مشخص چه آن

 جاری فتوسنتز میزان غذایی، عناصر جمله از کافی منابع

  .(Kamari et al., 2014) یابدمی افزایش سطح افزایش دلیل به
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 جاری فتوسنتز سهم بر کودی منابع در رقم کنش برهم اثر .6 شکل

 

  جاری فتوسنتز سهم .9 .3

 در رقم کنش برهم ها،داده واریانس تجزیه نتایج به توجه با

 فتوسنتز سهم بر درصد یک احتمال سطح در کودی منابع

 فتوسنتز سهم ترین بیش (.4 )جدول شد دارمعنی جاری

 درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم از جاری

 سهم ترین کم و شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز

 مصرف عدم) شاهد تیمار در محلی رقم از جاری فتوسنتز

 شد مشخص نتایج به توجه با آمد. دست به (کودی منابع

 نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم که

 2/77 افزایش سبب شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر

 شاهد تیمار به نسبت جاری فتوسنتز سهم در درصدی

  (.6 )شکل شد (کودی منابع مصرف عدم)

 و ماهور هایرقم که شد داده نشان نیز پژوهش این در

 فتوسنتز سهم میزان دارای میکوریزا قارچ حضور در خرم

 منابع مصرف عدم) شاهد تیمار با مقایسه در یتر بیش

 هایرقم به نسبت  را مشابهی واکنش تقریباً و بوده (کودی

 ترپایین بندیگروه در اما دادند، نشان خود از موردبررسی

 مورد هایرقم بین است مشخص چه آن گرفتند. قرار

 همین که داشته، وجود اختالف ژنتیکی نظر از آزمایش

 خود از میکوریزا قارچ به نسبت که شد موجب اختالف

  دهند. نشان متفاوتی هایواکنش

 ،شود می مواجهه آب محدودیت با گیاه که زمانی

 شدنپر زمان در هابرگ ریزش و زودرس پیری دلیل به

 انتقال نقش افزایش و دانهشدنپر دوره کاهش سبب دانه،

 اما شده، ترپررنگ دانه سمت به فتوسنتزی مواد مجدد

 سطح شاخص افزایش سبب میکوریزا قارچ از استفاده

 شود می یجار فتوسنتز بهبود نتیجه در و برگ

(Kheyrizadeh Azogh et al., 2015).  

 

  دانه شدن پر دوره طول .10 .3

 و رقم یاصل اثرات انس،یوار هیتجز جدول به توجه با

 شد داریمعن دانه شدن پر دوره طول بر کودی منابع

 فردان رقم هک شد داده نشان پژوهش این در (.4 )جدول

 طول نتری کم و دانه پرشدن دوره طول نتری بیش یدارا

 شد مشاهده خرم و محلی رقم در دانه پرشدن دوره

 قارچ تیمار هک شد مشاهده پژوهش نیا در (.5 )جدول

 کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه زایوریکم

 ماریت و دانه پرشدن دوره طول افزایش موجب شیمیایی

 طول ینتر کم دارای (کودی منابع مصرف عدم) شاهد

 طریق از میکوریزا قارچ (.5 )جدول بود دانه پرشدن دوره

 و فتوسنتز میزان افزایش موجب برگ سطح افزایش

 موجب زایشی دوره طول افزایش واسطه به  چنین هم

 ;Gosling et al., 2006) شود می گیاه نمو و رشد بهبود

Abo-Ghalia & Khalafallah, 2008.)   
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  دانه شدن پر سرعت .11 .3

 سطح در کودی مختلف منابع ×رقم کنش برهم اثر

 شد دارمعنی دانه پرشدن سرعت بر درصد یک احتمال

 فردان رقم از دانه پرشدن سرعت ترین بیش (.4 )جدول

 نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ کاربرد تحت و

 سرعت ترین کم و شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر

 عدم) شاهد تیمار در و محلی رقم از دانه پرشدن

 تحت فردان رقم آمد. دست به (کودی منابع مصرف

 فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ کاربرد

 عدم) شاهد تیمار به نسبت شیمیایی کود صورت به گیاه

 در درصدی 3/70 افزایش موجب (کودی منابع مصرف

 (.7 )شکل شد دانه شدن پر سرعت

 استفاده مثبت اثر دلیل به رسدیم نظر به یبررس نیا در

 دیتول که شود می موجب امر این زایوریکم قارچ  از

 شیافزا ضمن ،ییغذا عناصر نیتأم و رشد یهاهورمون

 دانه پرشدن دوره تر بیش تداوم انکام دانه، پرشدن سرعت

 هابررسی سایر .(Behl et al., 2003) سازند فراهم زین را

 موجب میکوریزا قارچ از استفاده که است داده نشان

 مواد انتقال راندمان و فتوسنتزشده دوام و سرعت افزایش

 تجمع افزایش  سبب امر این که شودمی دانه به فتوسنتزی

 .(Richter et al., 2005) شود می خشک ماده

  دانه عملکرد .12 .3

 منابع ×رقم کنش برهم تحت دانه عملکرد آزمایش این در

 شد دارمعنی درصد پنج احتمال سطح در کودی مختلف

 قارچ در فردان رقم از دانه عملکرد ترین بیش (.4 )جدول

 کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا

 در محلی رقم از دانه عملکرد میزان ترین کم و شیمیایی

 در آمد. دست به (کودی منابع مصرف عدم) شاهد تیمار

 میکوریزا قارچ کاربرد تحت و فردان رقم پژوهش این

 شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد 50 با همراه

 افزایش موجب (کودی منابع مصرف عدم) شاهد به نسبت

 (.8 )شکلشد  دانه عملکرد در درصدی 3/79

 و ماهور هایرقم که شد داده نشان نیز پژوهش این در

 دانه عملکرد میزان دارای میکوریزا قارچ حضور در خرم

 منابع مصرف عدم) شاهد تیمار با مقایسه در باالتری

 قرار ترپایین بندیگروه در آماری نظر از اما بوده، (کودی

 سایر هایپژوهش سایر در و است مشخص چه آن گرفتند.

 است. شده اشاره آن به نیز( Naseri, 2017) گران پژوهش

 اختالف ژنتیکی نظر از آزمایش مورد هایرقم بین

 که شده موجب اختالف همین که داشته، وجود داری معنی

 هایواکنش خود از میکوریزا قارچ حضور به نسبت

  دهند. نشان متفاوتی

 

 
 دانه شدن پر سرعت بر کودی نابعم در رقم کنش برهم اثر .7 شکل
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 دانه عملکرد بر کودی منابع در رقم کنش برهم .8 شکل

 

 میکوریزا قارچ استفاده که شد مشاهده پژوهش این در

 شد. دانه عملکرد افزایش سبب جو ارقام تمامی در

 شده تلقیح گیاهان ریشه توسط معدنی مواد جذب افزایش

 عملکرد اجرای و عملکرد افزایش سبب میکوریزا قارچ با

 بهبود بر مبنی گران پژوهش سایر نتایج با که شده دانه

 و روی و مس نیتروژن، فسفر، عناصر جذب وضعیت

 افزایش نهایت در و هیف توسط آب جذب افزایش

 .(Clark & Zeto, 2000) دارد خوانی هم دانه عملکرد

Sadat et al. (2010) نشان گندم بر خود های آزمایش در 

 دانه عملکرد افزایش سبب میکوریزا قارچ از استفاده دادند

 را میکوریزا قارچ سودمند نقش بررسی، این نتایج .شودمی

 را دیم شرایط در فصل انتهایی خسارت کاهش در ویژه به

 طریق از میکوریزا قارچ است مشخص چه آن کرد. تأیید

 توسعه و انتشار سبب گیاه ریشه افزایش و کردن کلونیزه

 تولید به منتج که غذایی مواد و آب کسب منظور به ریشه

 Hassanpour & Behnam) شود می تری بیش دانه عملکرد

Zand, 2014.) 

 

 گیرینتیجه .4

 دوره طول منطقه، دیم شرایط در آبی محدودیت افزایش با

 ساقه از خشک ماده انتقال میزان و کاهش دانه پرشدن

 شیمیایی کود و میکوریزا قارچ توأم کاربرد یافت. افزایش

 مصرف عدم) شاهد تیمار به نسبت جو ارقام تمامی در فسفر

 سنبله سهم و مجدد انتقال کارایی  افزایش سبب (کودی منابع

 سرعت و فتوسنتز میزان افزایش چنین هم و دانه پرشدن در

 سایر به نسبت فردان رقم بین این در که شد، دانه پرشدن

 فسفر نیاز درصد 50 با همراه میکوریزا قارچ کاربرد با ارقام

 انتقال سهم ترین بیش دارای شیمیایی کود صورت به گیاه

 به توجه با بنابراین بود. جاری فتوسنتز و سنبله از مجدد

 بوده زیادی نوسان دارای آن بارندگی میزان که منطقه شرایط

 در آن تثبیت و فسفر شیمیایی کود قیمت افزایش دلیل به و

 هایرقم آمده دست به نتایج به توجه با چنین هم و خاک

 50 با همراه میکوریزا قارچ در فردان رقم جو موردبررسی،

 داشتن دلیل به شیمیایی کود صورت به گیاه فسفر نیاز درصد

 سایر و بررسی مورد منطقه در تواندمی مناسب دانه عملکرد

 شود. توصیه مشابه مناطق

 

 قدردانی و تشکر .5

 بابت سرابله طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ایستگاه از

 قدردانی و تشکر پژوهشی، طرح این اجرای در یهمکار

 .گردد می

 

 منافع تعارض .6

 ندارد. وجود نویسندگان توسط منافع تعارض گونههیچ
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