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چکیده
 اجزای، پیشایمار (پرایمینگ) بذر و قارچ قارچریشه (میکوریزا) بر میزان عملکرد،خاکورزی
کر های خردشده (اسپلیتپال ) فاکتوریل در قالب طر ح بلوکهای کامل

بهمنظور بررسی اأثیر سطو ح مختلف عملیا

 آزمایشی بهصور، رشدی گیاه ذر

عملکرد و برخی از صفا

 عاملهای مورد بررسی در این آزمایش شامل سه. در ایستگاه احقیقاای دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد1393 اصادفی با سه اکرار در سال
) حداقل3 ،)) کاهشیافته (دیسک و فاروئر2 ،) دیسک و فاروئر،) خاکورزی رایج (گاوآهن برگردان دار1 ، سطح خاکورزی بهصور
 نرمال) و سطو ح قارچریشه0/1  بهعنوان عامل اصلی و ارکیب سطو ح پیشایمار بذرها (با و بدون پیشایمار بذرها با اسید سالیسیلیک،)(فاروئر
 پیشایمار بذرها، نتایج اجزیۀ واریانس بیانگر اأثیر معنیدار اثر متقابل سهگانۀ خاکورزی.( القیح و ناود القیح) بهعنوان عامل فرعی بررسی شد
. وزن ظاهری خاک در سطو ح مختلف خاکورزی معنیدار شد.عملکرد زیستاوده (بیوماس) و عملکرد دانه بود
 نتایج مقایسۀ. درصد پرگنهزایی (کلونیزاسیون) و وزن صددانه معنیدار بود،انفس خاک
عملکرد زیستاوده و

و همزیستی قارچ بر صفا

اثر متقابل خاکورزی و همزیستی قارچ نیز بر صفا

 ارکیب ایماری خاکورزی رایج×پیشایمار بذرها× همزیستی قارچ به افزایش معنیدار صفا،میانگینها نشان داد

 همچنین. ارکیب ایماری خاکورزی رایج× همزیستی قارچ نیز ساب افزایش معنیدار انفس خاک و وزن صددانه شد.عملکرد دانه منجر شد
.ایمار خاکورزی رایج باعث افزایش معنیدار وزن ظاهری خاک شد
. قارچریشه آرباسکوالر، فسفر خاک،  ذر، انفس زیستاوده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The experiment was conducted to study the effect of different tillage operations, seed priming and application of
mycorrhizal fungi on yield, yield components and some growth characters of corn. For this purpose, a split plot
factorial in a randomized complete block design was used with three replications in research farm of Shahrood
University of Technology, in 2014. Three levels of tillage, conventional tillage (moldboard, disk and furrower),
reduce tillage (disc and furrower) minimum tillage (furrower) as a considered main factor. The combination of
pretreatment levels (salicylic acid spraying in 0.1 normal concentration and non-spraying) and levels of mycorrhiza
(inoculated and non-inoculated) were treated as subplot factors. Analysis of variance showed a significant triple
interaction effect of whole treatments on biological and seed yield. Soil bulk density was significantly affected by
different levels of tillage. The interaction effects of tillage and fungal symbiosis was significant for soil respiration,
the percentage of colonization and 100 seed weight. The results of mean comparison showed that both biological and
seed yield was significantly increased in treatment combining of conventional tillage, seed pretreatment and fungal
symbiosis. Moreover, the interaction of conventional tillage and fungal symbiosis caused a significant increase in soil
respiration and seed weight. Soil bulk density was also significantly increased by conventional tillage.
Keywords: Arbuscular mycorrhiza, biological respiration, maize, soil phosphorus.
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مقدمه
امروزه انسان با دخالتهای غیرمتعارف خود مانند
کاربرد بیرویۀ سموم و کودهای شیمیایی و یا استفادة
بیشازحد از ادوات کشاورزی آسیبهای شدیدی را به
نظامهای زراعی تحمیل کرده است .بهطوریکه موجب
تغییر در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک،
آلودگی منابع آب ،افت کیفیت محصوالت کشاورزی و
کاهش حاصلخیزی خاکها شده است ( Sharma,
.)2002
کشاورزی پایدار بر پایۀ حذف یا کاهش کاربرد
نهادههای شیمیایی و بهجای آن کاربرد کودهای
زیستی استوار است .از جمله کودهای زیستی قارچهای
قارچریشهای (میکوریزا) هستند .رابطۀ همزیستی بین
قارچ قارچریشۀ آرباسکوالر و ریشۀ گیاه میزبان به
میزان قابل توجهی رشد و جذب مواد غذایی گیاه را
افزایش میدهد .این قارچها از راههای مختلف بر بهبود
ویژگیهای کیفی و کمی محصوالت زراعی مؤثرند.
قارچهای قارچریشه با داشتن شبکۀ گستردة ریسه
(هیف) باعث افزایش سرعت جذب آب و عنصرهای
غذایی بهویژه فسفر ،روی ،مس و نیتروژن ( & Clark
 )Zeto, 2000و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای
زنده و غیرزنده ( Buscot, 2005; Smith & Read,
 )2008میشوند .ریسههای قارچ میتوانند تا فاصلۀ
چند سانتیمتری از سطح ریشه گسترشیافته و
بهاینترتیب جذب عنصرهای غذایی را تا منطقۀ
بیرونی ریشه امکانپذیر میکنند ( & Khold e Barin
 .)Eslamzadeh, 2001در هنگام توسعۀ قارچها ،یک
شبکۀ منشعبشده از ریسههای قارچی درون خاک و
فراریشۀ گیاه تشکیل میشود ( Cavagnaro et al.,
 )2006; Wilson et al., 2009شبکۀ گستردة ریسهها و
ترشح گلومالین در کمک به پایداری خاکدانه نقش
مهمی دارند ( Caravaca et al., 2006; Bedini et al.,
.)2009
مدیریت درست در بهرهوری و حفظ پایداری خاک
اهمیت ویژهای دارد .امروزه روشهای خاکورزی به
سمت کاهش چشمگیر در عمق شخم و شمار عملیات
جهتگیری کرده است .هدف از اجرای خاکورزی
بهبود جوانهزنی ،توسعۀ شبکۀ ریشهایی ،افزایش

عملکرد و حذف علفهای هرز است .متأسفانه
خاکورزی در درازمدت ،اغلب سبب فشردگی و ایجاد
الیۀ سخت در اعماق خاک میشود ( .)El Titi, 2010از
مهمترین سامانههای خاکورزی میتوان به خاکورزی
رایج ،حفاظتی و کمینه اشاره کرد (.)El Titi, 2010
کاربرد این نظامها تأثیر مثبت و منفی بر رشد و
عملکرد گیاهان زراعی داشته استHussain et al., .
) (1999با بررسی تأثیر نظامهای خاکورزی حفاظتی
و مرسوم بر عملکرد گندم اظهار کردند ،عملکرد بیشتر
دانه در سال اول در خاکورزی مرسوم به دلیل تماس
بهتر بذر با خاک و جوانهزنی بهتر آنها بوده است .اما
در سالهای بعد بهبود عملکرد دانه در روش
خاکورزی حفاظتی دیده شد که دلیل آن فشردگی و
تراکم کمتر خاک و تأثیر آن بر جوانهزنی مطلوب
بذرها بیان شد .در بررسی  4ساله که توسط
 (2006) Halvorson et al.انجام شد ،نشان داده شد،
عملکرد دانۀ ذرت در خاکورزی متداول ،شامل
گاوآهن برگردان دار ،بیشتر از تیمار بدون خاکورزی
بود .میتوان اینگونه بیان داشت که شرایط مزرعه
مانند میزان مادة آلی موجود در خاک در بروز
واکنشهای متفاوت به روشهای خاکورزی مؤثر بوده
است.
پیشتیمار بذر ازجمله مهمترین روشهای
افزایشدهندة توان و سرعت جوانهزنی بذر است که
میتواند به افزایش قابلیت رقابت گیاه زراعی با
علفهای هرز منجر شود ( Abbasdokht et al.,
 .)2012aپیشتیمار به روشهای مختلف بهبوددهندة
بذرها اطالق میشود که در همۀ آنها آبدهی
کنترلشدة بذر اعمال میشود (.)Duman, 2006
خیس کردن بذر در آب ،محلول نمک غیرآلی،
محلولهای آلی مختلف اسمزی ،تیمار بذرها در
دماهای باال و پایین ،مرطوب کردن با استفاده از
ترکیبات زیستی (بیولوژیک) و تیمار با مادة جامد
نمگیر (ماتریکی) بهعنوان روشهای مهم پیشتیمار
بذر شناخته شدهاند .هدف کلی پیشتیمار بذر،
آبنوشی جزئی بذر است بهطوریکه بذرها مرحلۀ اول
(جذب فیزیکی آب) و دوم (آغاز فرآیندهای
بیوشیمیایی و آبکافت یا هیدرولیز قندها) جوانهزنی را
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پشت سر گذاشته ولی از ورود به مرحلۀ سوم جوانهزنی
(مصرف قند توسط جنین و رشد ریشه) باز میمانند.
سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید
ترکیبی از گروه مواد فنلی است .این ترکیب در بیشتر
فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درون گیاه
دخالت دارد و بهعنوان تنظیمکنندة گیاهی از آن نام
برده میشود .تیمار با اسید سالیسیلیک سامانۀ
حفاظتی پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) گیاه را افزایش
داده و بهاینترتیب باعث القاء تحمل به تنش میشود.
اسید سالیسیلیک با تأثیر بر هورمون آبسزیک اسید و
اتیلن بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد گیاه
را تنظیم میکند ( .)Senaranta et al., 2002از جمله
با تأثیر روی آبسیزیک اسید و تجمع این هورمون در
گیاه باعث سازگاری نسبت به تنشهای محیطی
میشود ( .)Hayat et al., 2010اسید سالیسیلیک
گسترش ،تقسیم و مرگ یاختهای را تنظیم کرده و در
واقع بین رشد و پیری تعادل ایجاد میکند ( Popova
 (2005) Hayat et al. .)et al., 2009در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند ،میزان رنگیزه و
سبزینه (کلروفیل) در گیاهچههای گندم حاصل از
بذرهای تیمارشده با غلظتهای پایین اسید
سالیسیلیک افزایش یافت(2003) Fariduddin et al. .
نیز در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند ،در کلزا
با محلولپاشی غلظتهای پایینتر اسید سالیسیلیک،
بهطور قابل توجهی تجمع مادة خشک افزایش یافت.
این پژوهش با هدف بررسی جنبههای مختلف تأثیر
سه عامل سطوح مختلف خاکورزی ،همزیستی قارچ
قارچریشه و پیشتیمار بذرها با اسید سالیسیلیک بر
ویژگیهای رشدی گیاه ذرت صورت گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش در سال  1393در ایستگاه تحقیقاتی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در
بسطام با طول جغرافیایی  54درجه و  57دقیقۀ
شمالی ،عرض جغرافیایی  36درجه و  25دقیقه و
ارتفاع  1349متر از سطح دریا به اجرا در آمد .بسطام
اقلیم سرد و خشک و میزان بارندگی ساالنه بین 150
الی  160میلیمتر دارد که این بارندگیها بهطور عمده
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در بهار و پاییز رخ میدهد .بر پایۀ دادههای ثبتشده
در ایستگاه هواشناسی شاهرود ،میانگین ساالنۀ دما در
این منطقه  14/4درجۀ سلسیوس گزارش شده است.
پیش از انجام عملیات آمادهسازی و اجرای نقشۀ
آزمایش بهمنظور تعیین بافت خاک و عنصرهای غذایی
موجود در آن از عمق  0-30سانتیمتری خاک در ده
نقطه از خاک محل آزمایش نمونهبرداری به روش
مشبک صورت گرفت .پس از آن نمونهها گردآوری و
مخلوط شدند .درنهایت یک نمونۀ  1کیلوگرمی از
خاک که در برگیرندة کل نمونهها بود برای ارزیابی
ویژگیهای خاک به آزمایشگاه منتقل شد .نتایج تجزیۀ
شیمیایی و فیزیکی خاک در جدول  1نشان داده شده
است.
این بررسی بهصورت آزمایش کرتهای خردشده
(اسپلیتپالت) فاکتوریل و در قالب طرح پایۀ
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.
عاملهای مورد بررسی شامل سه سطح خاکورزی
بهصورت خاکورزی رایج (گاوآهن برگردان دار،
دیسک و فارو) ،خاکورزی کاهشیافته (دیسک و فارو)
و خاکورزی حداقل (چیزل و فارو) بهعنوان عامل
اصلی و پیشتیمار بذر با اسید سالیسیلیک و بدون
پیشتیمار بذر ،تلقیح و بدون تلقیح با قارچ قارچریشۀ
گونۀ  Glomus mosseaeبهعنوان عامل فرعی در نظر
گرفته شدند هر کرت اصلی از چهار کرت فرعی با
مساحت  72مترمربع بود و مساحت کلی هر تکرار برابر
با  250مترمربع بود و هر تکرار از دوازده کرت (4×4/5
متر)  18مترمربعی و هر کرت از پنج ردیف کاشت به
فاصلۀ  65سانتیمتر از یکدیگر و طول  4متر تشکیل
شد .فاصلۀ دو بوته روی خطوط کاشت  20سانتیمتر و
عمق کاشت بذرها  2سانتیمتر در نظر گرفته شد .مرز
بین هر کرت با یک پشتۀ نکاشت مشخص شد .محل
آزمایش در دو سال پیش از کشت آیش بوده و پیش از
کشت در نیمۀ اول اسفندماه آبیاری صورت گرفت.
عملیات تهیۀ بستر بذر با توجه به نقشۀ کاشت اجرا
شد که در آن برای اعمال تیمارهای خاکورزی در
آغاز کرتهای خاکورزی در هر تکرار با گچ مشخص
شدند .برای خاکورزی رایج در آغاز از گاوآهن
برگرداندار و پسازآن از دیسک ،برای خاکورزی
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متوسط از یکبار دیسک و برای خاکورزی کمینه از
گاوآهن قلمی استفاده شد .پس از اعمال تیمارهای باال
با استفاده از فاروئر کل سطح محل آزمایش بهصورت
جوی و پشته در آمد تا آمادة عملیات کاشت شود.
درنهایت توسط نهرکن ،جوی آبیاری و زهکشی ایجاد
شد .در این آزمایش بذرهای ذرت به مدت سه ساعت
در محلول  0/5میلیموالر اسید سالیسیلیک و در
دمای اتاق غوطهور شدند ،به صورتی که سطح آب 2
سانتیمتر باالی بذرها بود .پس از خارج کردن بذرها از
محلول اسید سالیسیلیک برای اینکه بذرها به میزان
رطوبت اولیه برسند به مدت  24ساعت در سایه قرار
داده شدند ) .(Abbasdolht et al., 2012bگونۀ
قارچ قارچریشۀ مورد استفاده در این تحقیق
 Glomus mosseaeبود .پیش از کاشت حدود  10گرم
قارچ در حفرة کاشت بذرها در عمق  5سانتیمتری
قرار داده شد .هر گرم از مایۀ تلقیح قارچ شامل حدود
 15اسپور بود .که روی آن میزانی خاک ریخته شد و
در عمق  2سانتیمتری بذرها گیاه ذرت رقم سینگل
کراس  704با فاصلۀ  20سانتیمتری از هم و در هر
نقطه سه بذر کاشته شد .کود نیتروژن در مرحلۀ 6-8
برگی بهصورت سرک و به میزان  15کیلوگرم به زمین
اضافه شد .کاشت در تاریخ  13خردادماه انجام شد و
پسازآن بیدرنگ آبیاری سنگینی بهصورت نشتی
انجام گرفت .آبیاریهای بعدی در طول فصل رشد
بهطور منظم هر هشت روز یکبار انجام شد .محاسبۀ
عملکرد و اجزای عملکرد روی بوتههای گزینششده و
قطعشده از ناحیۀ طوقۀ گیاه انجام پذیرفت.
اندازهگیری میزان درصد پرگنهزایی (کلونیزاسیون) با
روش اسالید انجام شد .برای تعیین میزان پرگنهزایی،
ریشههای نمونهبرداری شده با آب بهطور کامل
شسته شد .بهمنظور رنگ بری ،ریشهها در
محلول10درصد  KOHبه مدت  24ساعت و در دمای
محیط آزمایشگاه قرار داده شدند .ریشهها به مدت
چهار دقیقه در محلول اسیدکلریدریک (0/1 )HCl
موالر قرار داده شدند .برای رنگآمیزی ریشهها از
محلول تریپان بلو در دمای آزمایشگاه استفاده شد
( .)Philips & Hayman, 1970تنفس خاک به روش
عیارسنجی (تیتراسیون) و درنهایت وزن ظاهری خاک

با تقسیم جرم خاک خشک روی حجم کل خاک
صورت پذیرفت .درنهایت تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده از آزمایش با استفاده از نرمافزار
 MSTAT-Cو مقایسۀ میانگینها نیز با آزمون LSD
انجام شد .رسم نمودارها با نرمافزار  Excelانجام
گرفت.
نتایج و بحث
عملکرد زیستتوده

بنابر نتایج تجزیۀ واریانس ،عملکرد زیستتوده
(بیوماس) تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف
خاکورزی × همزیستی قارچ قارچریشه قرار نگرفت
(جدول .)2تیمار خاکورزی رایج در هر دو شرایط
پیشتیمار و بدون پیشتیمار با اسید سالیسیلیک با
عملکرد زیستتوده  25/42و  23/38تن در هکتار
بیشترین میزان عملکرد زیستتوده را تولید کرد
(جدول .)3در بررسی سطوح مختلف اثر متقابل
پیشتیمار بذر× همزیستی قارچ قارچریشه مشخص
شد که ترکیب تیماری پیشتیمار بذر × تلقیح قارچ
قارچریشه با  23/19تن در هکتار بیشترین عملکرد
زیستتوده را در پی داشت درحالیکه پیشتیمار و
عدم پیشتیمار بذر هر دو در شرایط بدون کاربرد قارچ
قارچریشه کمترین میزان عملکرد زیستتوده را نشان
دادند (شکل .)1با عنایت به معنیدار شدن اثر متقابل
سطوح مختلف خاکورزی× پیشتیمار بذر× همزیستی
قارچ قارچریشه ،بیشترین مقادیر عملکرد زیستتودة
ذرت در تیمار خاکورزی رایج و کاربرد قارچ
قارچریشه در شرایط پیشتیمار با اسید سالیسیلیک با
وزن  28/72تن در هکتار به دست آمد .درحالیکه
کمترین میزان این صفت در شرایط خاکورزی کمینه
و بدون کاربرد قارچ در حالت پیشتیمار و بدون
پیشتیمار با اسید سالیسیلیک با میانگین  9/95تن در
هکتار به دست آمد (جدول  .)5به نظر میرسد که
همزیستی قارچریشه در افزایش سطح جذب ریشهها از
راه نفوذ میسیلیوم قارچ در خاک و در نتیجه دسترسی
گیاه زراعی به حجم بیشتری از خاک و انتقال آب و
مواد غذایی به اندامهای هوایی و بهبود رشد و نمو گیاه
مؤثر است.
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 نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی خاک.1 جدول
Table 1. Physico-chemical properties of soil
Soil texture
Clay-loam

Sand
20.1

Silt
(%)

Clay

49.2

30.7

Total N

Organic C

0.105

0.59

K available

P available

EC
(ds.m-1)

14.4

1.34

(ppm)
181.4

pH
7.79

، پیشتیمار (پرایمینگ) و قارچ برای صفات عملکرد زیستتوده، تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) تأثیر خاکورزی.2 جدول
 وزن صددانه و وزن ظاهری خاک، درصد پرگنهزایی، تنفس خاک، ارتفاع بوته،عملکرد دانه
Table 2. Analysis of variance (Mean Squares) of soil tillage, priming and fungi effects on biological and seed yield,
plant height, soil respiration, colonization, hundred seed weight and soil bulk density
S.O.V
Block (R)
Tillage (A)
First Errore (E)
Seed T. (B)
A*B
Fungi (c)
A*C
B*C
A*B*C
Second E. (E)
c.v. (%)

df
2
2
4
1
2
1
2
1
2
18

Biological
yield
28.496 ns
432.44 **
5.854
45.675**
22.605 **
333.85 **
0.110 ns
39.795 **
26.763 **
3.091
9.79

Seed
yield
21.14 ns
1.041 ns
4.346
113.77 **
8.524 **
48.814 **
6.581 *
0.260 ns
4.6 ns
1.202
15.76

Plant
height
81.028 ns
5022.86 **
58.153
5801.3 **
1346.6 **
110.25 ns
105.25 ns
1.361 ns
238.19 ns
119.44
6.01

Respiration

Colonization

0.001 ns
0.393 **
0.006
0.004 ns
0.009 ns
0.481 **
0.08 **
0.00 ns
0.04 ns
1.652
15.76

210.028 *
600.861 **
14.528
3344.69**
1.694 ns
1100.02**
143.361 *
90.250 ns
61.75 ns
35.065
9.45

100 seed
weight
1.409 ns
308.77 **
6.285
2.219 ns
1.73 ns
209.52 **
8.772 *
2.941 ns
0.602 ns
1.665
4.92

Soil bulk
density
0.106 ns
5.067 **
0.086
0.012 ns
0.06 ns
0.014 ns
0.120 ns
0.011 ns
0.037 ns
0.044
9.87

 درصد و نبود معنیداری هستند1 ، درصد5  به ترتیب معنیداری در سطح احتمالns  ** و،*
*, **, ns: Significantly differenc at 5 and 1% at probability levels and non-significant, respectively.

 عملکرد دانه و، مقایسۀ اثر متقابل خاکورزی و پیشتیمار بذرها با اسید سالیسیلیک بر میانگین عملکرد زیستتوده.3 جدول
ارتفاع بوته در ذرت
Table 3. Comparisons of tillage and seed priming with salicylic acid interaction on biological yield, seed yield and
plant height of maize
Tillage

Biological yield
(ton.ha-1)
24.38a
25.42a
14.44c
19.53b
12.7c
12.32c

Seed treatment
-traet.
+treat.
-traet.
+treat.
-traet.
+treat.

Conventional
Reduce
Minimum

Seed yield
(ton.ha-1)
5.28c
8.83a
5.9c
7.51b
5.84c
7.4b

Plant height
(cm)
184b
214.3a
165.2c
208.8a
158.2c
160.3c

. استLSD حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون
The same letter at each column show that there was no significant difference based on LSD test.

a

biological yield(ton.ha-1))

25
b

20
c

c

15
10
5
0

عدم پرایم
No-prime

پرایم
prime

 مقایسۀ برهمکنش پیشتیمار بذر با اسید سالیسیلیک و همزیستی قارچ قارچریشه برای میانگین عملکرد زیستتوده.1 شکل
Figure 1. Comparison of the interactions of seed pre-treatment with salicylic acid and mycorrhizal fungi for bimass yield
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در بررسی که روی گیاه نعنا
انجام گرفت ،مشخص شد که تلقیح این گیاه با قارچ
قارچریشه ،عملکرد زیستتوده و درصد همزیستی
ریشه را در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده بهطور قابل
مالحظهایی افزایش داد (2002( Gupta et al. .و
 (1986) Barbosa et al.در نتایج بررسیهای خود
گزارش کردند ،خاکورزی عمیق بهطور معنیداری
موجب افزایش عملکرد گیاه سویا میشود .آنان افزایش
 24-20درصدی در عملکرد سویا با خاکورزی عمیق
را به دلیل نفوذ عمیقتر ریشه برای دستیابی بیشتر
رطوبت و مواد غذایی خاک بهویژه در دورة خشک
شانزده روز پس از جوانهزنی دانستند .نتایج یک
تحقیق پنجساله در منطقۀ گچساران که روی گیاه
گندم انجام گرفت مشخص کرد ،استفاده از تیمار
شخم رایج (گاوآهن برگردان دار) بیشترین تأثیر روی
عملکرد زیستتودة این گیاه را داشت ( Rahimzadeh,
.)2004
)(Menthe piperita

عملکرد دانه

عملکرد دانه از مهمترین شاخصهای اقتصادی در
گیاهان دانهای به شمار میآید .نتایج تجزیۀ واریانس
(جدول  )2بیانگر معنیداری اثر متقابل سهگانۀ سطوح
مختلف خاکورزی × پیشتیمار بذر × همزیستی قارچ
قارچریشه در سطح احتمال  1درصد ( )p≥0/01و
کاربرد همزمان سطوح مختلف خاکورزی × همزیستی
قارچ قارچریشه همچنین اثر متقابل سطوح مختلف
خاکورزی × پیشتیمار بذر در سطح احتمال  5درصد
( )p≥0/05بر عملکرد دانه بود .در بررسی میانگین
عملکرد دانۀ ناشی از کاربرد همزمان سطوح مختلف
خاکورزی و پیشتیمار بذر ،مشخص شد که باالترین
میزان این صفت مربوط به ترکیب تیماری خاکورزی
رایج و پیشتیمار بذر به میزان 8/83تن در هکتار و
کمترین آن تحت ترکیب تیماری خاکورزی رایج و
بدون پیشتیمار به میزان  5/28تن در هکتار بود که
با بدون پیشتیمار در هر دو شرایط خاکورزی
متوسط و کمینه نیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد
(جدول .)3عملکرد دانه در تیمار خاکورزی رایج در
صورت کاربرد پیشتیمار بذر با اسید سالیسیلیک به

میزان  40/20درصد نسبت به بدون پیشتیمار افزایش
داشت )2010( Shekari et al. .در نتایج بررسیهای
خود اظهار داشتند ،پیشتیمار بذرها به استقرار سریع
و مطلوب گیاه و استفادة بیشتر آنها از عنصرهای
غذایی ،رطوبت خاک و تشعشع خورشیدی کمک
خواهد کرد .در بررسی برهمکنش سطوح مختلف
خاکورزی و همزیستی قارچ قارچریشه ،باالترین میزان
عملکرد دانه تحت تأثیر خاکورزی رایج و مصرف قارچ به
میزان  8/26تن در هکتار به دست آمد درحالیکه همۀ
سطوح خاکورزی در شرایط نبود تلقیح قارچ کمترین
مقادیر عملکرد دانه را تولید کردند (جدول .)4در همین
زمینه ،مقایسۀ برهمکنش سهجانبۀ سطوح مختلف
خاکورزی ،پیشتیمار بذرها و همزیستی قارچ قارچریشه
نشان داد ،بیشترین میزان میانگین عملکرد دانۀ
بهدستآمده از اعمال سه تیمار یادشده با میزان 10/83
تن در هکتار ،به ترکیب تیماری خاکورزی رایج،
پیشتیمار با اسید سالیسیلیک و کاربرد قارچ قارچریشه
تعلق داشت که افزایش  59درصدی را در عملکرد دانه
نسبت به کمترین میزان این صفت ( 4/41تن در هکتار)
در نتیجۀ کاربرد خاکورزی کمینه و اعمال نکردن دو
تیمار کاربرد قارچ و پیشتیمار با اسید سالیسیلیک نشان
داد (جدول.)5
 )1999( Hussain et al.با بررسی تأثیر نظامهای
خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد گندم اظهار
کردند که در سال اول عملکرد بیشتر دانه در
خاکورزی مرسوم به دلیل تماس بهتر بذر با خاک و
جوانهزنی بهتر آنها بوده است .اما در سالهای بعد
بهبود عملکرد دانه در روش خاکورزی حفاظتی دیده
شد که دلیل آن فشردگی و تراکم کمتر خاک و تأثیر
آن بر جوانهزنی مطلوب بذرها بیان شد .اگرچه طی
بررسی دیگری ،عملکرد گیاهان جو و یوالف
بهدستآمده در روش مرسوم بیشتر از روش حفاظتی
بود ،اما میانگین کاهش عملکرد در نظامهای
خاکورزی حفاظتی اندک بود که از نظر اقتصادی قابل
پذیرش است (Marwat et al. .)Riley et al., 2005
( )2006نیز در نتایج بررسیهای خود افزایش معنیدار
و قابل توجه عملکرد دانه را در شخم رایج نسبت به
نظام بدون خاکورزی گزارش کردند و اظهار داشتند،

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

عملیات رایج شخم باعث کاهش معنیدار آسیب
علفهای هرز میشود .در پژوهشی  4ساله که توسط
 )2006( Halvorson et al.انجام شد ،نشان داده شد،
در روشهای مختلف خاکورزی با کاربرد کود
نیتروژن ،عملکرد دانۀ ذرت بهطور معنیداری افزایش
یافت ،بهطوریکه عملکرد دانۀ ذرت در خاکورزی
رایج ،شامل گاوآهن برگردان دار ،بیشتر از تیمار بدون
خاکورزی بود .شرایط مناسب بستر کشت در
خاکورزی رایج ،استقرار یافتن سریع گیاه با اعمال
پیشتیمار اسیدسالیسیلیک و همزیستی قارچ
قارچریشه که باعث تقویت رشد ،افزایش سطح جذب
گیاه از جمله جذب عنصرهای غذایی و یونهای مورد
نیاز ،حفظ منابع نورساخت (فتوسنتز) در طول دورة
رشد ،دریافت انرژی تابشی و انتقال مواد نورساختی به
سمت دانه میشود ،درمجموع به افزایش عملکرد دانه
در گیاه منجر خواهد شد.
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بدون پیشتیمار بذر اختالف معنیداری نشان نداد
(جدول.)3
به نظر میرسد ،پیشتیمار بذر ذرت به دلیل
استقرار بهتر و سریعتر گیاهچه باعث رشد مناسب
گیاه و در نتیجه افزایش ارتفاع بوته میشود .نتایج
تحقیقات  )2008( Ojha et al.مشخص کرد که
قارچهای قارچریشۀ آرباسکوالر سبب افزایش ارتفاع
بوتۀ گندم میشوند .همچنین این قارچها از راه جذب
آب و عنصرهای غذایی سبب افزایش نورساخت شده و
این امر موجب تولید آسمیالت بیشتر و بهبود رشد
گیاه شده و در نتیجه ارتفاع بوته در مقایسه با گیاهان
تلقیح نشده افزایش مییابد .بنابر اظهار Shakirova et
 )2003( al.در بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر ارتفاع
بوتۀ گندم در شرایط گلخانه و صحرا ،بیشترین ارتفاع
بوته در شرایط پیشتیمار بذرها با آب و نیز پیشتیمار
بذرها با آب به همراه محلولپاشی اسید سالیسیلیک
در مرحلۀ گردهافشانی به دست آمد.

ارتفاع بوته

در بین تیمارهای مورد بررسی ،عاملهای خاکورزی،
پیشتیمار بذر و اثر متقابل این دو عامل تأثیر معنیداری
بر ارتفاع بوته نشان دادند (جدول .)2ارتفاع بوته در
شرایط خاکورزی رایج در حالت پیشتیمار بذر با اسید
سالیسیلیک به میزان  214/3سانتیمتر بود که نسبت به
همین شرایط در حالت بدون پیشتیمار بذر ،به میزان
 14درصد افزایش نشان داد .کمترین مقادیر ارتفاع بوته
در شرایط خاکورزی حداقل به همراه کاربرد و بهویژه
بدون اسید سالیسیلیک بهعنوان پیشتیمار به دست آمد
که با کاهش ارتفاع بهدستآمده در خاکورزی متوسط و

تنفس خاک

بنابر نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس (جدول ،)2
برهمکنش سطوح مختلف خاکورزی× قارچ قارچریشه
تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بر میزان تنفس خاک
داشت .بیشترین میزان تنفس خاک در ترکیب تیماری
خاکورزی رایج و کاربرد قارچ به میزان
 0/79 mg co2/g.dm.24-1و کمترین میزان تنفس
خاک  0/183 mg co2/g.dm.24-1در ترکیب تیماری
خاکورزی حداقل و نبود کاربرد قارچریشه مشاهده
شد (جدول.)4

جدول  .4مقایسۀ اثر متقابل خاکورزی و همزیستی قارچ قارچریشه بر میانگین صفات تنفس خاک ،پرگنهزایی ،عملکرد دانه و
وزن صددانه
Table 4. Comparison of tillage and mycorrhizal fungi interaction on mean of soil respiration, colonization, seed yield
and 100 seed weight
100 seed weight
)(g
22.27c
32.65a
24.23d
30.95b
18.91f
22.29c

Colonization
)(%
62.5bc
70.17a
52.67d
65.83b
56.33cd
59.67bcd

Soil respiration
)(mgco2/gdm.24-1
0.38c
0.79a
0.35cd
0.53b
0.18c
0.27d

Seed yield
)(t.ha-1
5.85c
8.26a
6.47bc
6.95b
7.21bc
7.02b

Mycorrhizal fungi
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.

Tillage
Conventional
Reduce
Minimum

حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون  LSDاست.
The same letter at each column show that there was no significant difference based on LSD test.
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به نظر میرسد که کاربرد شخم رایج به دلیل بهبود
تهویه و تخلخل خاک و کاربرد کودهای زیستتوده
مانند قارچهای قارچریشه با افزایش قابلیت دسترسی
عنصرهای غذایی از راه افزایش فعالیت ریزجانداران
(میکروارگانیسمها) میتواند تنفس خاک را افزایش
دهد )2012( Piotorowska et al. .نیز در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند ،کاربرد کودهای
زیستتوده موجب افزایش تجمع دیاکسید کربن در
خاک در مقایسه با بدون کاربرد این کودها شد.
همچنین تأثیر مثبت استفاده از کودهای زیستتوده
بر بهبود تنفس خاک توسط )2010( Dinesh et al.
نیز تأیید شد.

حالت همزیستی قارچ قارچریشه با میزان  32/65گرم
و ترکیب تیماری خاکورزی حداقل در شرایط بدون
همزیستی قارچ قارچریشه با میزان  18/91گرم به
ترتیب بیشترین و کمترین میزان وزن صددانه را نشان
دادند .نظر به اینکه بنا بر اعالم ،)1994( Osonubi
افزایش عملکرد اندامهای هوایی با افزایش شاخ و برگ
و افزایش عملکرد اندامهای زمینی با افزایش جذب
مواد همراه است ،بنابراین تولید مواد نورساختی
افزایش یافته و افزایش انتقال این مواد به سمت
مخازن (بذرها) موجب افزایش وزن هزاردانه در شرایط
کاربرد قارچ قارچریشه میشود.
وزن مخصوص ظاهری خاک

درصد پرگنهزایی

برهمکنش سطوح مختلف خاکورزی × قارچ
قارچریشه درصد پرگنهزایی را بهطور معنیداری تحت
تأثیر قرار داد (جدول .)2بیشترین میزان درصد
پرگنهزایی در تیمار خاکورزی رایج همراه با کاربرد
قارچ قارچریشه با  33درصد افزایش نسبت به کمترین
میزان این صفت در شرایط خاکورزی متوسط و بدون
کاربرد قارچ به دست آمد .تیمارهای خاکورزی
متوسط در حالت بدون کاربرد قارچ قارچریشه و
خاکورزی حداقل در هر دو شرایط کاربرد و بدون
کاربرد قارچ قارچریشه درمجموع کمترین مقادیر
درصد پرگنهزایی را نشان دادند (جدولSasanelli . )4
 5/94 )2009( et alدرصد پرگنه شدن را در ریشه
گیاه آویشن باغی تلقیحشده با قارچ قارچریشه
 G. mosseaeگزارش کردند .در پژوهشی دیگر روی
گیاهان دارویی شوید و زیره ،مالحظه شد که کاربرد
دو گونه قارچ قارچریشه بهطور قابل توجهی درصد
پرگنهزایی ریشه و بیوماس گیاهان یادشده را بهبود
بخشید (.)Kapoor et al., 2002
وزن صددانه

وزن صددانه بهطور معنیداری ( )p≥0/05از اثر متقابل
سطوح مختلف خاکورزی به همراه همزیستی قارچ
قارچریشه تأثیر پذیرفت (جدول .)2بنا بر نتایج مقایسۀ
میانگین (جدول )4ترکیب تیماری خاکورزی رایج در

در بین تیمارهای مورد بررسی تنها سطوح مختلف
خاکورزی تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بر وزن
مخصوص ظاهری خاک داشتند (جدول  .)2بیشترین
میزان وزن مخصوص ظاهری خاک در تیمار
خاکورزی حداقل به میزان  2/709گرم بر سانتیمتر
مکعب و کمترین میزان این صفت در تیمار شخم رایج
به میزان 1/421گرم بر سانتیمتر مکعب مشاهده شد
(شکل  .)4ازآنجاکه رابطۀ وزن مخصوص ظاهری با
خلل و فرج خاک ،معکوس است ،اجرای خاکورزی
فشرده با برهم زدن خاک موجب ایجاد تخلل و کاهش
وزن ظاهری خاک در مقایسه با خاکورزیهای
متوسط و حداقل شده است .یافتههای & Vyn
 )2003( Raimbaultنیز مؤید این مطلب بود که
اعمال خاکورزی رایج ،کاهش وزن مخصوص ظاهری
خاک را در مقایسه با نظام بدون خاکورزی به دنبال
داشت .اگرچه بهکارگیری نظامهای خاکورزی حداقل
در بوم نظامهای زراعی سودمندیهایی را برای
ویژگیهای خاک و رشد و عملکرد گیاهان به همراه
دارد ،بااینحال ،نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد،
اعمال خاکورزی حداقل میتواند به علت افزایش وزن
مخصوص ظاهری و کاهش محتوای اکسیژن خاک و
اختالل در تنفس ریشهها کاهش نسبی عملکرد را به
دنبال داشته باشد )Ellis et al. .(Sharralt, 1996
( )1997نیز در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند،
وزن مخصوص ظاهری خاک در نظامهای خاکورزی
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در مقایسه با شرایط بدون خاکورزی کمتر بوده و بین
سطوح مختلف خاکورزی نیز متفاوت است.
بهطوریکه با کاربرد گاوآهن قلمی ،وزن مخصوص
ظاهری بیشتری نسبت به استفاده از گاوآهن برگردان
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دار گزارش شده است .همچنین در پژوهش
 )1986( et al.هم مشخص شد که خاکورزی عمیق
بهطور معنیداری به کاهش مقاومت خاک و جرم
مخصوص ظاهری خاک میانجامد.
Barbosa

جدول  .5مقایسۀ اثر متقابل سهجانبۀ خاکورزی ،پیشتیمار بذرها و همزیستی قارچ قارچریشه بر میانگینهای عملکرد دانه
Table 5. Interaction comparison of tillage, seed pre-treatment and mycorrhizal fungi on seed yield and biomass
)Seed yield (t.ha-1
4.86cf
5.7def
6.83bcd
10.83a
6.01cde
5.8cdef
6.93bcd
8.1b
4.41f
7.36bc
8.01b
6.78bcd

)Biological yield (t.ha-1
20.46c
26.29ab
22.12c
28.72a
14.12d
14.75d
13.66d
25.4b
9.95c
15.45d
9.2c
15.44d

Mycorrhizal fungi
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.
No-myco.
Myco.

Tillage

Seed treat.
No-prime

Conventional

prime
No-prime

Reduce

prime
No-prime

Minimum
prime 2

حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون  LSDاست.
The same letter at each column show that there was no significant difference based on LSD test.

3

a

2.5
2

c

1.5
1
0.5

) soil bulk density(gr.cm-3

b

0
Minimum
حداقل
خاکورزی

Reduceمتوسط
خاکورزی

Conventionalرایج
خاکورزی

شکل  .2مقایسۀ سطوح مختلف خاکورزی برای میانگین صفت وزن مخصوص ظاهری خاک
Figure 2. Means comparison of soil bulk density as affected by tillage levels
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عملکرد دانه ،عملکرد زیستتوده ،ارتفاع بوته ،فسفر
قابل جذب خاک ،درصد پرگنهزایی در گیاه ذرت
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