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  چکیده
زیست محیطی نیز  و هاي اقتصادي خاك دارد، از جنبه حاصلخیزي پایدارکودهاي بیولوژیک عالوه بر اثرات مثبت که بر 

کودهاي شیمیایی تمامی یا حداقل بخشی از  به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب براي ندتوان مثمرثمر واقع شده و می
ردگی با توجه به گست .اشاره کرد میکوریزي آربوسکوالرهاي توان به قارچانواع کودهاي بیولوژیک می مهمترین از. دنباش

در کشت گندم و به منظور تعیین میزان براي کنترل عوامل بیماریزاي قارچی Carboxin Thiram کش  استفاده از قارچ
این پروژه  ،ربسکوالرآهاي میکوریز مختلف قارچهاي  کش در برقراري رابطه همزیستی گیاه گندم با گونه ثیر این قارچأت

به میزان (در دو سطح مصرف  Carboxin Thiramکش  ثیر قارچأت ،اي  انهزمون گلخبا انجام آ. طراحی و اجراء گردید
 ، Glomus clarum Glomus caledonium( یکوریزيم يهاگونه از قارچشش  بر همزیستیو عدم مصرف ) دو در هزار

Glomus mosseae ،sp Glomus  ،Glomus geosporum ،Glomus versiforme (هاي رشد گیاه گندم رقم بر شاخص 
نتایج تحقیق نشان . دیدبررسی گرها  تعداد اسپور و درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه با این قارچبر روي همچنین و  چمران

. در بر نداشتگیاه  يعملکرد یک از اجزاء هیچ در داري تأثیر معنیکش به صورت بذرمال  قارچاین استفاده از داد که 
) p<0.05(و درصد کلونیزاسیون ریشه  )p<0.01(تعداد اسپور  Carboxin Thiramو استفاده از تلقیح با قارچ میکوریز 

و در سطح  Glomus geosporumاسپور تولیدي در همزیستی قارچ  بیشترین تعداد. افزایش داد داري به طور معنیرا 
اسپور  5با  G.clarum  کمترین میزان در قارچ و اسپور به ازاء هر گرم خاك 37/34با  Carboxin Thiramاستفاده از 

نتیجه کلی حاصل از این پژوهش حاکی از عدم تأثیر منفی بکارگیري بذور گندم حاوي . در هر گرم خاك مشاهده شد
هاي مورد استفاده در این تحقیق  در برقراري رابطه همزیستی میکوریزي با گونهCarboxin Thiram کش  قارچ

  . باشد می
  

  رقم چمران گندم یشه،ر یونیزاسکلن، کود زیستی: کلیدي هايواژه
 

  مقدمه
هدف از مصرف کودهاي بیولوژیک، تقویت          

حاصلخیزي خاك و تأمین تمام و یا بخشی از نیازهاي 
گیاه به یک یا چند عنصر غذایی و همچنین در مواردي 

  ده ـیر زنـده و غـافزایش توانایی گیـاه در برابر تنشهاي زن

    
هایی هستند شامل  راوردهبیولوژیک ف کودهاي. باشد می

هایی  هاي مختلف میکروارگانیسم هاي زنده از گونه سلول
که توانایی تبدیل عناصر غذایی از فرم غیر قابل جذب به 

  تفاده گیاهان طی فرایندهاي ـراي اسـذب بـل جـرم قابـف

                                                
 میکروبیولوژي ، دانشکده علوم پایه، گروهواحد کرج کرج، رجایی شهر، دانشگاه آزاد اسالمی: آدرس نویسنده مسئول، .1
 5/2/92: و پذیرش 12/9/91: دریافت 
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در ). 2006چن، ؛2003وسی، (باشند  می بیولوژیکی را دارا
اي  گزینهبه عنوان  حال حاضر کودهاي بیولوژیک

جایگزین براي بخشی از کودهاي شیمیایی، به منظور 
افزایش حاصلخیزي خاك در تولید محصوالت در 

). 2005وو و همکاران،( اند شدهکشاورزي پایدار مطرح 
هاي یکی از مهمترین انواع کودهاي بیولوژیک قارچ

ترین  همزیستی میکوریزي گسترده .میکوریزي هستند
ها  خته شده بین گیاهان و میکروارگانیسمهمزیستی شنا

از % 83حدود ). 1996 ناگاهاشی و همکاران،( باشد می
اي با قارچ  لپه از گیاهان تک% 79اي و  گیاهان دولپه

 کوپمن و همکاران،( میکوریز رابطه همزیستی دارند
در این همزیستی قارچ با گرفتن کربن آلی و  .)1996

ر از گیاه میزبان به رشد همچنین ترکیبات ناشناخته دیگ
خود ادامه داده و از طرف دیگر در شرایط مختلف و 

هاي ها و تنشبخصوص در مواردي که گیاه با محدودیت
باشد، بقاء، رشد و توسعه گیاه میزبان را  میمحیطی روبرو 

 ؛2000 الکارکی،( مین عناصر غذایی به خصوص فسفرأبا ت
اسمیت ( دهدمیو آب مورد حمایت قرار ) 2004، ترسدر

گیاهان میکوریزي در مقایسه با گیاهان  ).1997 ،رید و
 گستردهاي ریسهبه دلیل وجود یک شبکه  غیرمیکوریزي

 باشند از جذب باالتر مواد غذایی برخوردار میدر ریشه 
، رابط بین خاك و ریشه ریسه. )1997اسمیت و اسمیت، (

گیاه است همچنین داراي سطح وسیعی است که به 
گیاه میزبان را در  ریشه رت یک سیستم جذب اضافی،صو

 نماید می به خصوص فسفر کمک عناصر معدنی جذب
ریلیج  ؛2003ماروالندا و همکاران،  ؛199مارك و کسلز، (

هاي فسفر اغلب به صورت فسفات. )2002و همکاران، 
محلول و یا نامحلول و یا به صورت فسفر آلی  کممعدنی 

به سهولت براي گیاهان قابل در خاك وجود دارد که 
بنابراین براي رفع کمبود فسفر مورد نیاز  ،استفاده نیستند

گیاهان، این عنصر را به صورت کودهاي شیمیایی 
هر ). 2003پنت و ردي، ( کنیم میفسفردار به خاك اضافه 

درصد فسفر اضافه شده به خاك به  90الی  75ساله بین 
باال، تنش  pH ها، وجوددلیل آهکی بودن اکثر خاك

خشکی، وجود بیکربنات در آب آبیاري و کمبود مواد آلی 
هاي موجود در خاك و همچنین در اثر ترکیب با یون

کلسیم، آلومینیوم و آهن در خاك به صورت رسوب در 
 ؛1984 ویگ و دو،( رسند نمیآید و به مصرف گیاه  می

حرکت به سمت استفاده از  .)1986استیونسون، 
هاي  قارچ زاد مایهي مدرن براي تولید هاتکنولوژي

تواند جدید میترکیبات میکوریز آربسکوالر و استفاده از 
ضمن افزایش زمینه کاربرد این ترکیبات زیستی در کشور 

زمینه مناسبی را براي کاهش مصرف کودهاي شیمیایی 
  . )1389رجالی، (فسفره فراهم آورد 

ایی ر دنیاي امروز گندم نه تنها یک ماده غذد
اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیتی 

. باشد میهم پایه نفت و حتی برتر از آن برخوردار 
با جهان عمدتاً  یسهدر مقا یرانگندم در ا ینعملکرد پائ

 یزراع هاي یریتمد ناکارآمد بودنبواسطه کمبود آب و 
گفت که گندم  توانیم اینبنابر. اعمال شده است

در کشور .  باشد میی در دنیا محصول زراع ینرت یکاستراتژ
 یما مصارف سرانه گندم در حدود دو برابر مصرف جهان

بر طبق اطالعات آمارنامه کشاورزي . )1376 یا،بهن(است 
 حدود 1388-89وزارت جهاد کشاورزي در سال زراعی 

هکتار از اراضی زراعی کشور به کشت گندم  میلیون 7
 4/13حدود تولید گندم  اختصاص داده شده و میزان

یی  دانهگندم را معموالً  .است برآورد شده تن یلیونم
هاي موجود در دانه دانند لیکن پروتئین میحاوي نشاسته 

مهمترین ترکیبات بیولوژیکی و متابولیسمی آن محسوب 
هاي موجود در دانه از یک طرف منبع پروتئین. شوند می

گام جوانه زدن جنین ازت و آمینواسیدهاي مورد نیاز در هن
بوده و از طرف دیگر فاکتور مهم در مکانیسم پخت و 

کلمن و کوالست، ( شود میارزش غذایی نان محسوب 
  ).1993بهاتارایی و هس ؛ 1991

هاي  در کشاورزي رایج به منظور کنترل علف
 شود ها استفاده می کش ها و آفت کش هرز و آفات از علف

-میکروارگانیسمها  کش تآف). 1380محالتی و همکاران، (
مانند  یاتیح يها پروسههدف را با دخالت در  یرغ هاي

 یوارهمانند رشد د یوسنتزيب يها واکنشتنفس، فتوسنتز و 
دهند  یمقرار  یرثأتحت ت یمولکول یبو ترک یمتقس ی،سلول

ها در مقایسه با کش قارچ). 2001دلورنزو و همکاران، (
خیر أی میکوریزي را به تها معموال آلودگ کننده ضد عفونی

 دهند ولی به ندرت آن را کامالً میانداخته و یا کاهش 
هاي غیر سیستمیک نظیر  کش قارچ. نمایندکن می ریشه

Thiram هاي میکوریزي را از طریق توانند قارچ می
ثیر قرار دهند و نسبت به أاسپور تحت تتندش ممانعت از 

ستی سیستمیک آسیب کمتري به همزی هاي کشقارچ
. )1992بتلن فالوي و لیندرمن، ( نمایند میمیکوریزي وارد 

، Benomyl ،Banrotهاي سیستمیک نظیر کش قارچ
Thiabendazole ،Vitavax ،Thiophanate و Terrazol  به

آنها . نمایند میهمزیستی میکوریزي آسیب بیشتري وارد 
اسپور و رشد قارچ را در درون بافت ریشه تحت تندش 

 کش قارچ). 1996کوردیر و همکاران، ( دهند میر ثیر قراأت
Carboxin Thiramبا نام تجاريVitavax Thiram 

ده متشکل از یک کش مختلط با طیف اثر گستر قارچ
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و یک ) ها از گروه اکساتین Carboxin(ترکیب سیستمیک 
 )ها تیوکاربامات از گروه دي Thiram(ترکیب تماسی 

ز طریق اختالل در تنفس ا  Carboxinنحوه اثر باشد که می
در اثر اختالل عمومی در کار  Thiramو است سلولی 

 يها یماريباز جمله  .دکن اعمال میها اثر خود را  آنزیم
آشکار و پنهان  یاهکارزشمند گندم س یاهگ یقارچ

کش  قارچمبارزه با آنها استفاده از  يباشد که برا یم
Carboxin Thiram انیم یندر ا .است يضرور يامر 

ظهور  يبرا یجرا یاتاز عمل یکیکش  قارچپوشش بذر با 
آفات به  یهاز حمله اول یريها از خاك و جلوگ یاهچهگبهتر 
به عنوان  یباًتقر یزراع یاتنوع از عمل ینا. باشد یمبذر 
زاد و   بذر یمارگرهايکنترل ب يموفق برا یاتعمل یک

 یاهچهگ یعامل پژمردگ یمارگرهايانواع ب ینهمچن
  .شودیب ممحسو

کش  قارچاستفاده از  یبا توجه به گستردگ
Carboxin Thiram و به منظور  یراندر کشت گندم در ا

رابطه  يکش در برقرار قارچ ینا یرثأت یزانم یینتع
 يهامختلف قارچ يهاگندم با گونه یاهگ یستیهمز

و به مرحله اجراء  یپروژه طراح ینربسکوالر اآ یکوریزم
 يهاقارچ يها گونه ینتر مناسب یتنهاتا در مد آدر
و به شکل  مایه زاداستفاده به صورت  يبرا یکوریزيم

  .شودمشخص  Carboxin Thiramکش  قارچهمزمان با 
  هامواد و روش

  هاي میکوریز آربوسکوالر قارچ زاد مایهتهیه 
تهیه  قارچی گونهبراي انجام این آزمون از شش 

بیولوژي خاك شده از کلکسیون میکروبی بخش تحقیقات 
به شرح  )1389رجالی، ( موسسه تحقیقات خاك و آب

  :زیر استفاده گردید
 Glomus clarum,، Glomus caledonium ،Glomus 
mosseae ،sp Glomus ،Glomus geosporum Glomus 
versiforme  

در شرایط استریل به ترتیب ( بذور استریل
در  ، غوطه ور شدنکشی کامل آبو  20توئین با شستشو 

، خالی کردن الکل و قرار ثانیه 30مدت  به درجه 96 الکل
کلر % 5/1حاوي  سدیم هیپوکلریت محلولدادن بذور در 

، شستشو با آب مقطر استریل به دقیقه 8مدت  فعال به
و  )به منظور رفع سمیت هیپوکلریت سدیم بار 6-8تعداد 
قرار دادن بذور استریل در پلیت ( دار شده ذرت جوانه

درجه به  25آگار و انکوباسیون در دماي  –آب حاوي 
قارچی تهیه  هاي مایه زاد تکثیر به منظور ) روز 2مدت 
 کیلوگرمی هفت پالستیکی هاي گلدانبذرها در . شدند

 ، ظرفشویی مایع با شستشوبه ترتیب ( ضدعفونی شده 
،  دقیقه15 بمدت سدیم هیپوکلریت %2 محلول با شستشو

درصد و خاك لوم  75استریل  ماسهحاوي ) کامل آبکشی
مایه   زادگرم از  50هر گلدان با  .کشت شدند درصد 25

ابتدا  بدین ترتیب که .حاوي گونه مورد نظر تلقیح گردید
ها را کنار زده و در مرکز هر اي از خاك سطح گلدان الیه

سطح . ایجاد گردیدمتر  به ارتفاع یک سانتیاي  گلدان حفره
با خاك هر گلدان  و سپسپر  یرچقامایه   زادحفرات با 

با نور ماه  4به مدت ها در گلخانه  گلدان. پوشانیده شد
گراد قرار داده  درجه سانتی 20-28طبیعی و درجه حرارت 

و یک بار با با آب مقطر استریل  اي یک بار هفتهه و شد
استریل  )1950هوگلند و آمون، ( محلول غذایی هوگلند

پس از اتمام دوره . ردیدگ آبیاريغلظت فسفر  2/1با 
هاي  مایه  زادو ها قطع  گلدانرشد، گیاهان ذرت از سطح 

هاي پالستیکی و درون یخچال در  نایلونتهیه شده درون 
گراد تا زمان شروع آزمون نگهداري  سانتی  درجه 4دماي 

قبل از انجام آزمایش و کاشت گیاه تعداد  .گردیدند
ماده شده به روش الک آ هاي مایه  زاداسپورهاي موجود در 

فانگ و همکاران  ؛1963یکلسون،گردمن و ن(مرطوب 
 دودر  مایه زادبه منظور تعیین میزان استفاده از هر  )1983

  .تکرار انجام گردید
و اندازه گیري اي تهیه نمونه خاك براي آزمون گلخانه

  شیمیایی آن و خصوصیات فیزیکی
از  نمونه بردارياي براي انجام آزمون گلخانه

از خاك یکی از قطعات متري  سانتی 30صفر تا عمق 
اي موجود در ایستگاه تحقیقات خاك و آب کرج مزرعه

که چندین سال به صورت آیش باقی مانده بوده استفاده 
 پس از هوانمونه خاك  ،سنگهاي براي حذف تکه .گردید

از . شدمتري عبور داده میلی 5خشک شدن از الک 
بافت خاك به  ،مورد آزمون خاكخصوصیات فیزیکی 

 ECو  pH ، از خصوصیات شیمیاییروش هیدرومتري
پتاسیم قابل جذب  ع،با استفاده از روش گل اشباخاك 

، فسفر pH7استات سدیم نرمال با گیاه با استفاده از روش 
قابل جذب گیاه با استفاده از روش اولسن، کربن آلی 

رومات دي کبا خاك با استفاده از روش اکسیداسیون 
و مقدار آهن، مس، منگنز و روي قابل جذب گیاه پتاسیم 

و قرائت با دستگاه جذب  DTPAگیري با  از طریق عصاره
  .گیري شد اندازه )1372علی احیایی، (اتمی 
  صوصیات بیولوژیکی خاك مورد آزمونگیري خاندازه

هاي شمارش اسپور قارچ ،از خصوصیات بیولوژیکی
در دو  به روش الک مرطوب بومیمیکوریز آربسکوالر 

هاي و همچنین بخشی از جمعیت کل این قارچ تکرار
بومی که توانایی کلونیزه کردن ریشه گیاه میزبان را دارند 
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نوریس و همکاران، ( گیري شد اندازه MPN1به روش 
1994.(  

ربسکوالر خاك آهاي میکوریز تعیین جمعیت فعال قارچ
  MPNاحتمال یا بیشترین تعداد به روش  مورد آزمون

و  01/0، 1/0هاي صفر،  از نمونه خاك رقت
) 1950کوچران،  ؛1965الکساندر، (با پوکه استریل  001/0

به ابعاد هاي استریل  تکرار از هر رقت در تیوپپنج (
 2در هر تیوپ تعداد . آماده گردید) متر سانتی 2/2×11

پس . دار شده ذرت کشت گردید جوانهعدد بذر استریل و 
آب شسته  ها برداشت و با هفته، گیاهچه 4ذشت زمان از گ

به ترتیب (ها با ماده رنگی تریپان بلو  سپس ریشه. شدند
% 10ها در لوله آزمایش، ریختن محلول قرار دادن ریشه

KOH  ها، قرار دادن آنها در اتوکالو به مدت  ریشهبر روي
ریختن بار با آب مقطر،  6-8ها  ریشهدقیقه، شستشوي  4

میلی لیتر هیدروکسید  3آب اکسیژنه قلیایی یعنی  محلول
بر روي آنها به مدت   H2O2%10میلی لیتر  30+ آمونیوم 

محلول اسید  دقیقه، شستشوي کامل با آب، ریختن 10
دقیقه، خالی  3ها به مدت  ریشهبر روي  %1کلریدریک 

آمیزي با محلول رنگی تریپان بلو در کردن اسید و رنگ
رنگ آمیزي پس از . رنگ آمیزي شدند) لالکتو گلیسرو

ریشه، برقراري و یا عدم برقراري رابطه همزیستی 
میکوریز آربسکوالر که مشخصه آن وجود و یا عدم وجود 

، رها، اسپوهاي هیفی اندام مشخصه قارچ شامل رشته
هاي  سیستمباشد براي تمام  میها  آربسکولها و  وزیکول

ط هاي مجزا توس دیش  اي در پتري ریشه
بررسی  45با بزرگنمایی ) بینوکوالر(استریومیکروسکوپ 

) 1974(مطابق جدول فیشر و یاتز  MPNمحاسبه . شد
  .)1994نوریس و همکاران، ( انجام گردید

طرح  همزیستی میکوریزيکش بر  قارچبررسی تأثیر 
  آزمایش

تهیه شده از  Carboxin Thiramکش  قارچاثر 
زیستی بر هم شرکت خدمات حمایتی کشاورزي

وسسه تهیه شده از مگیاه گندم رقم چمران میکوریزي در 
طی یک آزمون  بذر کرج  تهیه نهال و تحقیقات اصالح و

دهی گیاه مورد   اي و تا مرحله نهایی محصول گلخانه
در  با استفاده از آزمایش فاکتوریل. بررسی قرار گرفت

میکوریزي با دو فاکتور تلقیح  تصادفی قالب طرح کامالً
و ) ر شش سطح تلقیح و یک سطح عدم تلقیحد(

به در دو سطح استفاده ( Carboxin Thiramکش  قارچ
تکرار براي هر  4با ) و عدم استفادهگرم میزان دو در هزار 

                                                
1. Most Probable Number 

  

، کاراترین )گلدان(واحد آزمایشی  56 تیمار و جمعاً
هاي  گونهترکیب همزیستی گیاه گندم رقم چمران با 

 کش قارچدر حضور این هاي میکوریزي رچقامختلف 
هاي بررسی شده  شاخص. مورد ارزیابی قرار گرفت

، طول  گیاهتر و خشک اندام هوایی وزنعبارت بودند از 
، تعداد  پنجهاي، تعداد  گره میان، فاصله  ساقه، طول  خوشه

، درصد  دانه، وزن هزار  خوشه، وزن دانه در  خوشهدانه در 
اسپورزایی قارچ در  کلنیزاسیون ریشه با قارچ و میزان

  .محیط پیرامون ریشه
  گشت گیاه و اعمال تیمارها

استفاده از (بذرهاي یکدست و سالم استریل 
در ) دقیقه 6کلر فعال به مدت % 5/1هیپوکلریت سدیم با 

زیر هود المینار هوا خشک شده و سپس نیمی از بذرها با 
گرم در هزار  2به نسبت  Carboxin Thiramکش  قارچ

 7هاي پالستیکی گلدان بذر در 10تعداد . گشتندتیمار 
هاي  مایهزاد محتوي خاك و  عفونی شده ضد کیلوگرمی

اسپور قارچ  200با در نظر گرفتن  .نظر کشت شدند مورد
مایه قارچی به زاد به ازاء هر بذر مقدار کافی از هر 

هفته تعداد دو پس از  .هاي مربوطه اضافه گردید گلدان
گیاهان  .اري شده و بقیه حذف شدندهفت گیاهچه نگهد

ماه رشد  چهاربه مدت  0C28تا  0C25با دماي گلخانه در 
بار با آب معمولی و از ماه دوم دو اي  هفتهها  گلدان .کردند
و آبیاري شدند، اي یک بار با محلول غذایی هوگلند  هفته

گرم به ازاء هر  14/0به میزان اوره کود از تنها یک بار 
   .استفاده به عمل آمدها  حله ظهور سنبلهدر مرگلدان 
  گیري اجزاء عملکردي گیاه  اندازه

ها پس از  آنگیري تعداد پنجه با شمارش اندازه
شامل  عملکردي گیري اجزاي اندازهها،  پنجهکامل شدن 

 کش در خطي با ا گره سنبله، ارتفاع بوته و فاصله میان طول
با همچنین  .گندم انجام شد فیزیولوژیک رسیدگی زمان

و با رسیدن کامل ماه از شروع آزمایش  چهارگذشت 
و وزن تر اندام از سطح خاك قطع ها  بوته گیاهان گندم

وزن  سنبله، در دانه تعداد، اندام هوایی وزن خشک،  هوایی
همچنین . شد گیري اندازه دانه هزار وزن دانه در سنبله و

 یکوریزيمتعیین درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه به منظور 
ها برداشت و پس از شسته شدن کامل با  گلداناز تمامی 

درصد  50الکل اتیلیک حاوي آب به ظروف پالستیکی 
هاي  نمونهبه منظور شمارش اسپور نیز . شدند انتقال داده

هاي پالستیکی در سردخانه با  هکیسخاك از هر گلدان در 
شمارش  .ندگراد نگهداري شد سانتیدرجه  4دماي 
ها طبق روش الک مرطوب و تعیین درصد  اسپور

به شرح  تقاطع خطوط شبکهکلنیزاسیون ریشه طبق روش 
  :انجام گردیدذیل 
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 هاي میکوریزتعیین درصد کلنیزاسیون ریشه با قارچ
  آربسکوالر

هاي ریشه با محلول رنگی تریپان بلو ابتدا نمونه
 شدندالکتوگلیسرول رنگ آمیزي محلول در 

سپس از هر . )1980و موسه،  نتییوواج ؛1966یومن،ن(
متر با چاقوي  سانتی 1قطعه سالم به طول  100نمونه تعداد 

 9با قطر پلیتیدر تمامی قطعات و  هجراحی بریده شد
به مشبک شده بود، متر  سانتی 1×1به ابعاد متر، که  سانتی

تعیین درصد کلنیزاسیون . طور تصادفی توزیع شدند
انجام شد قاطع خطوط شبکه با استفاده از روش ت ها ریشه

  .)1980جیووانتی و موسه،  ؛1966نیومن،(
  تجزیه و تحلیل آماري طرح

و تجزیه و تحلیل شده  SASها با نرم افزار  داده
 .استفاده گردید Excelافزار  نرماز  براي رسم نمودارها

به دلیل  Tukeyها توسط آزمون  میانگینهمچنین مقایسه 
ین آزمون در مقایسات چندگانه ا توان بیشتر و دقت باالتر

  .انجام شد
  نتیجه و بحث

گیري خصوصیات فیزیکی و اندازهنتایج 
آورده شده  1شیمیایی خاك مورد آزمون در جدول شماره 

گیري خصوصیات بیولوژیکی خاك نیز نشان   اندازه. است
هاي میکوریز آربسکوالر داد که تعداد اسپورهاي قارچ

هاي فعال این  اندامدد و تعداد ع 5گرم خاك  10در بومی 
  .باشدمی Cm3 propagule/ 1/1ها قارچ

گیري شده  اندازهنتایج تجزیه واریانس صفات 
هاي  تیمارنشان داد که  )2جدول(اي  گلخانهدر آزمایش 

دو صفت یعنی تعداد پنجه و وزن خشک اندام ، قارچی
ثیر أهوایی گیاه گندم را در سطح یک درصد آماري تحت ت

از لحاظ تعداد پنجه در حضور و عدم حضور . ر دادقرا
، تیمارهاي میکوریزي باعث افزایش این صفت  کش قارچ
هاي مختلف  گونهثیر أتوان به ت میکه آن را  ندشد

هاي میکوریزي در افزایش سطح جذب ریشه از  قارچ
 طریق گسترده کردن شبکه هیفی خود و همچنین توانایی

، افزایش جذب  ریشهرولیکی ها در افزایش هدایت هید آن
. ه ویژه فسفر دانستآب و افزایش جذب عناصر معدنی ب

هاي میکوریزي در  قارچار زیادي به نقش یسدر مطالعات ب
افزایش توانایی گیاه در جذب بیشتر عناصر معدنی و آب 

لی و  ؛2002ون آگیالر و باریا، کآز( اشاره شده است
با اضافه کردن  .)2007کاپور و همکاران،  ؛2005زیواي 

هاي  قارچهاي مختلف  گونه Carboxin Thiramکش  قارچ
به را هاي متفاوتی  پاسخمیکوریزي از لحاظ این صفت 

هاي  لیکن تفاوت ،اند داده کش   قارچاین  اضافه کردن
دهی با توجه به مشاهده شده از لحاظ شاخص پنجه

دار سطوح آماري در نظر گرفته شده در این آزمون معنی
کش  قارچ، استفاده از  تلقیحدر تیمار شاهد بدون  .نگردید

تعداد پنجه را در گیاه گندم کاهش داده است که این نشان 
ي ژفیزیولو کش بر قارچکه این نوع  استثیري أدهنده ت

هاي مفید خاکزي  میکروارگانیسم  جامعه گیاه و همچنین بر
گیاه را  اییها توان آنمنفی بر فعالیت  ثیرأداشته و از طریق ت

 در نتیجهدر جذب عناصر معدنی و آب کاهش داده و 
 افزایش وزن خشک .تعداد پنجه نیز کاهش یافته است

توان یک اثر ثانویه از افزایش می هم اندام هوایی گیاه را
بدیهی است هرچقدر تعداد . تعداد پنجه در گیاه دانست

تر  مطلوبپنجه در گیاه بیشتر باشد نشان دهنده وضعیت 
اي و افزایش وزن خشک نهایی گیاه  تغذیهگیاه از لحاظ 

،  ساقهسایر صفات مورد بررسی از جمله طول . باشد می
، و تعداد دانه در خوشهاي  گره میان، فاصله  خوشهطول 

 وزن دانه در خوشه، وزن هزار دانه و وزن تر اندام هوایی
است  قرار نگرفته ثیر رابطه همزیستی میکوریزيأتحت ت

وابستگی زیاد این صفات به به ه شاید بتوان دلیل آن را ک
  .وصیت ژنتیکی گیاه گندم نسبت دادخص

) 4جدول شماره (ها  میانگینجدول مقایسه 
وزن هزار دانه  ،کش قارچدهد که استفاده از تیمار  مینشان 

خود قرار داده ثیر أرا در سطح یک درصد آماري تحت ت
کش  قارچیک  Carboxin Thiramکش  قارچ .است

باشد که بخشی از آن وارد پیکره سیستمیک می -تماسی
ثیر بر فیزیولوژي أگیاه شده و بنابراین می تواند از طریق ت

گیاه و به صورت یک اثر ثانویه وزن هزار دانه گیاه گندم 
 چنین نتایجی توسط فوستر و همکاران. را افزایش دهد

و  Triadimefon کش دو قارچ در مورد )1980(
Pyrazophos  نیز باشند هاي سیستمیک می قارچکه از انواع

این محققین خصوصیاتی شبیه . گزارش شده است
 کش اولی گزارش قارچینین را براي هورمون سیتوک

باعث سبزي بیشتر  ها کش قارچاستفاده از این . اند کرده
خیر انداخته و در نهایت أها شده و مرگ گیاه را به ت برگ

ون . ي گیاهان به دنبال داشته استرشد بیشتري برا
نیز با انجام تحقیقی نشان  )1993( آلتن و همکاران

هاي سیستمیک کش دادند که استفاده از قارچ
Triadimefon  وPyrazophos  همزیستی ایجاد شده بین

ریزي را کوهاي می هاي مختلف قارچ هگیاه میزبان و گون
  .بهبود بخشیده است

بیولوژیک صفت  دو نتایج تجزیه واریانس
گیري شده یعنی تعداد اسپور تولید شده توسط اندازه
هاي میکوریزي و درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه  گونه

این . آمده است 3در جدول شماره ها نیز  قارچگندم با این 
تعداد اسپور را  قارچ میکوریزکه تلقیح با نتایج نشان داد 
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ن ریشه را در سطح یک درصد آماري و درصد کلونیزاسیو
ثیر خود قرار داده أدر سطح پنج درصد آماري تحت ت

 .Gبیشترین اسپور تولیدي در همزیستی قارچ . است
geosporum  اسپور به ازاء هر گرم خاك با  31با حدود

هاي  گونهاز این لحاظ نیز . گیاه گندم مشاهده گردید
. هاي میکوریزي متفاوت از یکدیگر بودند قارچمختلف 

به جز در Carboxin Thiram کش  قارچه کردن لیکن اضاف
ها، افزایش تولید اسپور را  گونهدر سایر  G.clarumگونه 

هاي مختلف  گونهاضافه کردن . به دنبال داشته است
هاي میکوریزي در تمامی موارد درصد کلونیزاسیون  قارچ

که نتیجه پاسخ گیاه  ش داده استریشه گیاه گندم را افزای
همچنین . باشد میهاي میکوریزي  قارچبا گندم به تلقیح 

به جز درمورد  Carboxin Thiramکش  قارچاضافه کردن 
که آن  G.mosseae همزیستی ایجاد شده بین گیاه گندم با

ثیر قرار نداده است در بقیه موارد درصد أرا تحت ت
هاي  قارچهاي  گونهکلونیزاسیون ریشه گیاه گندم با سایر 

  . اده استمیکوریزي را افزایش د
 يها قارچ يها بر روکش قارچ یراتثأت

بودن متفاوت  یدمف یاآور بودن  یاناز نظر ز یکوریزيم
ثیر أها تحت ت دست آمده از این گونه بررسی نتایج به. است

نوع  ،کش روش استفاده از قارچعوامل متعددي از جمله 
درجه  ،نوع گیاه میزبان استفاده شده ،گونه قارچ ،کش قارچ
عامل اول  .گیرد ت و میزان رطوبت خاك قرار میحرار

اضافه کردن  کش است که معموالً قارچروش استفاده از 
کش به صورت مستقیم به خاك باعث کاهش و  قارچ

اسپري آن بر روي اندام هوایی گیاه باعث افزایش فعالیت 
و  جاللی به عنوان مثال. شود میهمزیستی میکوریزي 

ها  کش ند که استفاده از قارچا گزارش کرده )1975(دمش 
ثیري بر فعالیت همزیستی میکوریزي نداشته است، أهیچ ت

عنوان نموده است که اضافه  )1980(نمک  در حالی که
کش به خاك باعث کاهش فعالیت همزیستی  کردن قارچ

بیان کرده است که  )1986و  1985(دنه  میکوریزي شده و
اندام هوایی گیاه ها به صورت اسپري بر  کش چه قارچ چنان

هاي میکوریزي  اضافه شود باعث افزایش فعالیت قارچ
طی آزمایشی  .باشد میکش  قارچعامل دیگر نوع  .شود می

کش بر مراحل شروع و توسعه اولیه  آفتثیر سه أت
در شرایط  پنبههاي میکوریز آربسکوالر در گیاه  قارچ

که  تحت کنترل بررسی گردید و مشخص شد
در ابتدا از آلودگی   Terraclorو Terrazolهاي  کش قارچ

این . ندجلوگیري کردپنبه میکوریزي ریشه گیاه 
ثیر أهفته ناپدید گشت و دیگر ت 4بازدارندگی بعد از 

که  Fenamiphosدر حالی که . ماندگاري بر آن نداشت
باشد نه تنها اثر منفی نداشته است یک نوع نماتدکش می

در این یستی میکوریزي کنندگی بر همز بلکه اثر تشدید
پاتینسون ( داشته و رشد گیاه را نیز افزایش داده استگیاه 

. باشدعامل دیگر نوع گیاه میزبان می .)1997و همکاران، 
اند که استفاده از  بیان نموده )1993(آلتن و وست 

به میزان یک کیلوگرم در هکتار  Tebuthiuronکش  علف
 Bromusیزوسفر گیاه هاي میکوریزي در ر اسپورزایی قارچ

tectorum L لیکن هیچ اثر منفی از  ،را کاهش داده است
هاي میکوریزي و همچنین درصد  لحاظ تولید اسپور قارچ

به .در پی نداشته است Sitanion hystrixهمزیستی در گیاه 
ثیر أبر اساس مطالعات صورت گرفته تطور کلی 

هاي  هاي مختلف قارچ ها بر روي گونه کش قارچ
ثیرات أگروه اول ت: شوند گروه تقسیم می 3کوریزي به می

بازدارندگی داشته و همزیستی میکوریزي را کاهش 
ثیر بوده و استفاده از گروه أدهند، گروه دوم بدون ت می

به عنوان  .گردد سوم باعث بهبود همزیستی میکوریزي می
 Metalaxylتمام گزارشات موجود در ارتباط با  ،مثال

 کش بر قارچ میکوریز ثیر این قارچأه تدهد ک نشان می
؛ آفک و 1980نمک، (باشد  سودمند و یا خنثی می

دو  .)1991؛ هتریک و ویلسون، 1991 ،1990همکاران، 
ها بر قارچ  کش مکانیسم براي توجیه اثرات مثبت آفت

کش  میکوریز بیان شده است، اول در صورتی که آفت
اي تغییر دهد که  نهبتواند فیزیولوژي گیاه میزبان را به گو

ها گردد، در  سبب افزایش قندهاي محلول در عصاره ریشه
شواب و (این صورت کلونیزاسیون تحریک خواهد شد 

دوم در ). 1985، وکندریک هار -؛ جباجی1982 همکاران،
هاي مضر براي  ها جمعیت ارگانیزم کش صورتی که آفت

را کاهش دهد، در این وضعیت نیز  1VAMهاي  قارچ
 ).1991هتریک و ویلسون، (شود  وریز تحریک میمیک

 يها یزمدر مورد مکان یشترب يها یبدون آگاهاین بنابر
ها  کش آفت یراتثأت ردها در مو ، دادهمتقابل مطرح شده

پاتینسون و ( شوند یبررس یکاف یاطبا احت یدبا
  .)1997همکاران، 

  گیري کلینتیجه
تن گرف در نظر این تحقیق و نتایج جمعبنديبا 

توان عنوان نمود که  گانه فوق می ثیرگذار سهأتعوامل 
به صورت بذرمال  Carboxin Thiramکش  قارچاستفاده از 

در کشت گیاه گندم رقم چمران اثرات منفی در برقراري 
مایه این زاد توان رابطه همزیستی میکوریزي نداشته و می

کش مورد  قارچها را به صورت همزمان با این  قارچ
ید نتایج به دست آمده و أیالبته براي ت. ده قرار داداستفا

                                                
1.

 Vesicular Arbuscular Mycorrhizae  
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  .آید کش به مرحله اجرا در قارچمتفاوتی از این اي با مقادیر  مزرعههاي  آزمون الزم استاظهار نظر قطعی 
  

  )19قطعه( )مترسانتی 0-30عمق (برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قطعه آزمایش  - 1جدول 
C.E.C 

Cmo.kg-

1 
pH EC 

dSm-1  
SP T.N.V OC P K Fe Zn Mn Cu Tex. 

ُ%  mg.kg-1  
  لومی  02/1  88/7  46/0  16/2  233  9/7  72/0  2/8  5/32 01/1  7/7  3/13

  
  ايآزمایش گلخانهتجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده در  - 2جدول 

         یانگین مربعاتم

منابع 
  (S.O.V)تغییرات

درجه 
  آزادي

تعداد 
  پنجه

طول 
 ساقه

طول 
 خوشه

فاصله 
 میانگره

تعداد 
دانه در 
 خوشه

وزن 
دانه در 
  خوشه

وزن هزار 
  دانه

وزن تر 
اندام 
  هوائی

وزن 
خشک 
اندام 
  هوایی

ns89/10 ns15/9 28/2 49/39** 6 قارچ  ns ns93/21 ns06/0  ns86/19  ns93/177  **73/42  
ns07/12 ns83/10 ns11/5 31/2 1 کش قارچ  ns ns16/0 ns11/0  **22/90  ns11/150  ns34/17  

  ns02/14 ns21/1 ns72/12 ns47/0 ns49/6 ns02/0  ns24/7  ns32/42  ns90/9 6 قارچکش ×قارچ
  91/9  63/92  91/10  04/0 22/26 14/1 67/10 24/10 73/11 42 خطا

  56/9  72/14  18/9  30/14 96/12 60/6 72/28 46/5 57/22 ییراتغضریب تدرصد 
  غیر معنی دار nsو % 1و % 5ل به ترتیب معنی دار در سطح احتما **و  *

 
  بیولوژیکی در آزمایشگاه تجزیه واریانس صفات - 3جدول 

 منابع تغییرات
(S.O.V)  

درصد کلونیزاسیون   تعداد اسپور  درجه آزادي
 ریشه 

 25/226* 06/748** 6 قارچ
 ns 46/299 25/146** 1 قارچکش

 ns 30/116 15/105** 6 کش قارچ ×قارچ
 91/84 18/16 42 خطا

 61/16 23/29 ضریب تغییراتدرصد 
  

  آزمایشگاه در مورد بررسی بیولوژیکی صفاتکش در هاي میکوریز و قارچاثر متقابل قارچمقایسه میانگین  - 4 جدول
  تیمار  کشقارچسطوح 

  میکوریزي
تعداد اسپور در محیط اطراف 

  ریشه
  کلونیزاسیون ریشه درصد

  کشبدون قارچ

G.caledonium b10 04/56  
G.clarum b12/8  31/53  

G.geosporum a25/31 48/46 
G.mosseae b75/8 05/58 

G.sp b25/6 06/50 
G.versiforme b75/10 11/61 

Blank b87/9  91/46 

  کشبا قارچ

G.caledonium b87/11 02/58 
G.clarum b5 15/70 

G.geosporum a37/34 13/59 
G.mosseae a50/32 84/57 

G.sp b12/7 22/56 
G.versiforme  b10 14/58 

Blank  b75/6 84/44 
 Tukey   16/2 97/4 داريتفاوت معنی حداقل
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  هواییاندام  در وزن خشک یکوریزقارچ م یاثر اصل -2شکل                      در تعداد پنجه یکوریزقارچ م یاثر اصل - 1شکل 

    
  در محیط اثر اصلی قارچ میکوریزا در تعداد اسپور -4شکل                 ن هزار دانه             وزکش در قارچاثر اصلی  -3شکل              

  اطراف ریشه                                                                                                                                                      
  

  

  

  
 کشقارچ واثر متقابل قارچ میکوریزي  -6شکل             درصد                    اثر اصلی قارچ میکوریزا در  - 5شکل 

  تعداد اسپور تولید شدهدر                                                          کلونیزاسیون ریشه                 
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  .خاك و آب یقاتموسسه تحق. 1515شماره  یینهاگندم، گزارش یاهبا گ یستیرابطه همز يبرقرار
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