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اثر همزیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن،
عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ) (Zea maysدر مقادیر مختلف کود فسفات
2

محمدعلی ابوطالبيان *1و رنگين شبرندي

 .1استادیار گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
 .2دانشجوي کارشناسیارشد رشته زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/05/28 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/09/25 :

چكيده
به منظور ارزيابی تأثير پرايم كردن بذر و قارچ ميکوريز آربوسکوالر در مقادير مختلف كود فسفات بر صفات سبزشدن ،عملکرد و اجزای
عملکرد ذرت نيمه ميانرس اس -سنسور ،آزمايشی در سال  ١٣٩١در مزرعة پژوهشی دانشنکدة كشناورزی دانشنگاه بنوعلی سنينا بنه
صورت فاكتوريل در قالب طرح پاية بلوكهای كامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد كنه در آن عامنل پنرايمكنردن در دو سنطح شناهد
(بدون پرايم) و پرايم با آب ،عامل قارچ ميکوريز در دو سطح شاهد و كاربرد قارچ و عامل سوم يعنی كود فسفات در سه سنطح شناهد
صفر 50 ،و  ١00درصد از مقدار توصيه شدة فسفات مطالعه شد .نتايج نشان داد كه پرايم كردن بذر باعث افزايش  ١5درصندی سنرعت
سبزشدن شد .بيشترين درصد همزيستی نيز در تيمار  50درصد مصرف كود فسفات به ميزان  65/47درصند بنهدسنت آمند .همچننين،
پرايم كردن باعث افزايش تعداد دانه در بالل شد .وزن صددانه نيز تحت تأثير تيمار پرايم كردن ،تلقيح با ميکنوريز و  50درصند مصنرف
كود فسفات افزايش چشمگيری داشت .در اين تحقيق ،پرايم كردن باعث افزايش  22/٣2درصدی عملکرد شد .بيشترين عملکرد دانه بنه
ميزان  ١24٩/5٩گرم در مترمربع ،مربوط به تيمار استفاده از  50درصد كود فسفات در تلقيح با ميکوريز بود .لذا ،در راستای كشناورزی
پايدار میتوان با كاربرد قارچ ميکوريز مصرف كود فسفات را تا  50درصد كاهش داد.
كلیدواژهها :بذر ،بالل ،پيشتيمار ،ميکوريز ،همزيستی.

* نويسنده مسئول

Email: aboutalebian@yahoo.com

محمدعلی ابوطالبیان و رنگین شبرندی

 .1مقدمه

جوانه میزنند و در پی آن استقرار در گياهان حاصل از اين

ذرت ١از غالت عمدة مناطق مرطوب و نيمهمرطوب

بذرها سريعتر ،بهتر و در عين حال يکنواختتر انجام

گرمسيری است كه به دليل قدرت سازگاری باال ،كشت آن

میپذيرد .همچنين ،پرايمكردن بذر در مزرعه موجب تحمل

در مناطق سردسير نيز ميسر شده است .موارد متعدد

بهتر گياه به خشکی از طريق گسترش بهتر سيستم ريشه

مصرف ذرت در تغذية انسان ،دام ،طيور و توليد حدود

[ ،]24گلدهی زودتر [ ،]26 ، 8افزايش عملکرد گياهان

 ١500فرآوردة متفاوت در صنايع مختلف ،موجب شده كه

ذرت [ ]٣8 ،26 ،24نخود [ ]24گندم [ ]27 ،25 ،8و برنج

اين محصول يکی از مهمترين غالت شناخته شود [ .]7با

[ ]24در مناطق نيمهخشک شده است.

رشد روزافزون جمعيت و نياز به توليدات دامی ،افزايش

فسفر از عناصر ضروری و پرمصرف ،محدودكنندهترين

توليد در گياه ذرت ضروری است .برای دستيابی به توليد

عنصر بعد از نيتروژن برای گياه است [ .]4١ ،١2اين عنصر

مطلوب ،استفادة بهينه از منابع رشد بهويژه عناصر غذايی،

چندين نقش كليدی در گياه ايفا میكند ،شامل شركت در

امری اجتنابناپذير است [.]4

واكنشهای انتقال انرژی ،فتوسنتز ،تبديل قند به نشاسته و

يکی از عوامل دستيابی به عملکرد باال در واحد سطح،

انتقال خصوصيات ژنتيکی در گياه [ .]5مزيت تغذيه با

درصد و سرعت باالی سبزشدن بذرهای كشت شده است

فسفر برای گياه در توليد ريشههای عميقتر و فراوانتر

[ .]١7 ،١0 ،8به طور طبيعی ،هر چه سرعت سبزشدن و

گزارش شده است [ .]٣7فسفر باعث زودرسی در گياه،

درصد بذرهای استقرار يافته در مزرعه بيشتر باشد ،استفاده

كاهش رطوبت دانه و بهبود كيفيت محصول میشود [.]4

از منابع رشد نظير نور ،آب و عناصر غذايی بيشتر خواهد

اين عنصر حساسترين عنصر غذايی نسبت به اسيديتة

بود [ .]24 ،٩در اين خصوص ،يکی از روشهای سادهای

خاك است .بهترين اسيديته برای جذب فسفر به وسيلة

كه قدرت و ميزان استقرار گياهچهها را در مزارع بهبود

گياه  6/5اعالم شده است [ .]5مقادير زيادی از فسفر

میبخشد ،پرايمكردن بذر است كه با روشهای مختلفی

موجود در كودهای شيميايی بعد از ورود به خاك ،نامحلول

انجام میشود [ .]24 ،2٣ ،2١ ،١٩ ،٩ ،8در اين ميان روش

و از دسترس گياه خارج میشود [ .]4١تحرك اين عنصر

پرايمكردن در مزرعه 2به دليل كمهزينه بودن به طور

در خاك بسيار اندك است و پاسخگوی جذب سريع گياه

وسيعی استفاده میشود [ .]26 ،25 ،24در اين روش ،بذرها

نيست [ .]٣0همين امر موجب ظهور و توسعة مناطق تهی

برای مدت از قبل مشخصی در آب معمولی يا نوعی

از فسفات در مجاورت سطح تماس ريشهها با خاك

محلول غذايی قرارمیگيرد و قبل از كاشت بهمنظور تسهيل

میشود .بنابراين ،گياه به سيستمی كمکی نياز پيدا میكند

در استفاده و جابهجايی به طور سطحی خشک میشود [،8

كه بتواند به سهولت از اين مناطق تخليهشده فراتر رود و با

 .]28 ،27 ،26 ،25 ،24در جريان پرايمكردن ،بذرها اجازه

توسعة شبکهای گسترده در اطراف سيستم ريشهای ،فسفر

میيابند تا حد كنترلشدهای آب جذب كنند و تا قبل از

را از حجم بيشتری از خاك مجاور دريافت كند [.]2

خروج ريشهچه از محيط مرطوب خارج شوند [.]٩

كودهای بيولوژيکی از مؤثرترين ياریكنندگان گياه برای

بذرهای پرايمشده پس از قرارگرفتن در بستر خود ،زودتر

تأمين اين نياز به شمار میروند كه از ميکروارگانيسمهای
مفيد خاك تهيه میشوند و باالترين كارايی و بازدهی از
نظر توليد عوامل محرك رشد و فراهمسازی عناصر غذايی

1. Zea mays L.
2. On-farm seed priming
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برای گياهان زراعی را دارايند .كاربرد ماية تلقيحهای تهيه

فاكتوره در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در سه

شده از اين ميکروارگانيسمها ،با وارد كردن جمعيت انبوه و

تکرار اجرا شد كه در آن عامل پرايمكردن در دو سطح

فعالی از آنها در حوزة فعاليت ريشه توان گياه برای جذب

شاهد (پرايم نشده) و پرايم با آب ،عامل قارچ ميکوريز در

بيشتر عناصر غذايی را افزايش میدهد [.]٣0 ،١8 ،١١ ،٣ ،١

دو سطح عدم مصرف و مصرف قارچ و عامل سوم يعنی

قارچهای ميکوريز آربوسکوالر از جملة اين موجودات

كود فسفات در سه سطح شاهد صفر ،مصرف  50و ١00

حلكنندة فسفات نامحلول خاك محسوب میشوند [،١2

درصد از ميزان توصيهشدة كود فسفات توسط كارشناسان

 ]40 ،٣٩ ،٣2 ،2٩ ،١8كه البته اين مزيت با افزايش سطح

آزمايشگاه خاكشناسی ( ١00كيلوگرم فسفات خالص در

تماس ريشه با خاك افزونتر میگردد [ .]٣2 ،١2از ديگر

هکتار) بود كه از منبع سوپرفسفات تريپل تأمين و در زمان

خصوصيات قارچهايی از اين نوع آثار متقابل با ديگر

كاشت بذور به صورت نواری مطابق تيمارهای مورد نظر

ميکروارگانيسمها [ ،]2٩تغيير در مورفولوژی ريشه و

مصرف شد .در جدول ١مقدار عناصر ماكرو در خاك مورد

جلوگيری از بروز برخی بيماریهای ريشه [ ]١2است.

آزمايش آورده شده است .رقم ذرت مورد بررسی،
هيبريدی تریوی كراس ،نيمه ميانرس با گروه رسيدگی

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی آثار پرايمكردن

 4١0فائو ،مقاوم به خشکی و ورس بود [.]42

بذر در مزرعه و نوعی قارچ ميکوريز آربوسکوالر و سطوح

برای تيمار پرايم ،بذرها به مدت هجده ساعت در آب

مختلف فسفر بر ويژگیهای سبز شدن ،عملکرد و اجزای

خيسانده شد [ .]26سپس ،به طور سطحی خشک و

عملکرد يک هيبريد ذرت در شرايط همدان بود.

بالفاصله در تاريخ  ١2خرداد عمليات كاشت انجام گرفت.
 .2مواد و روشها

در هر كرت شش رديف كشت به طول  7متر و فاصلة

بهمنظور ارزيابی تأثير قارچ همزيست ميکوريز آربوسکوالر

رديفها  75سانتیمتر درنظر گرفته شد .كاشت در عمق

گونة موسهآ ١و پرايمكردن بذر در شرايط مصرف مقادير

كشت  5سانتیمتری با تراكم  74000بوته در هکتار انجام

مختلف كود فسفات بر سرعت و درصد سبزشدن و

گرفت .فاصلة بين كرتها  ١50سانتیمتر و فاصلة بين

2

بلوكها نيز  2متر در نظر گرفته شد .كود زيستی حاوی

آزمايشی در سال  ١٣٩١در مزرعة پژوهشی دانشکدة

قارچ گلوموس موسهآ با نام تجاری مايکوپرسيکا از شركت

كشاورزی دانشگاه بوعلی سينا با ارتفاع  ١6٩0متر از سطح

زيستفناوران توران واقع در شاهرود تهيه شد كه در هر

دريا ،عرض جغرافيايی  ٣5° ١شمالی و طول جغرافيايی

گرم آن تا  ١50اسپور قارچ وجود دارد و براساس توصية

 48° ٣١شرقی انجام گرفت .منطقة مورد بررسی براساس

شركت توليدكننده به صورت خاك مصرف به ميزان 20

تقسيمبندی اقليمی آمبرژه جزء مناطق نيمهخشک و سرد ،با

گرم در هر مترمربع زمين زراعی در تيمارهای مربوط در

ميانگين بارندگی ساليانة  ٣٣٣ميلیليتر و متوسط درجه

زمان كاشت مصرف شد .همچنين ،براساس نتايج آزمايش

حرارت  ١٣درجة سانتیگراد در سال براساس آمار

خاك و توصية كارشناسان آزمايشگاه خاكشناسی ميزان

هواشناسی  55ساله است .آزمايش به صورت فاكتوريل سه

 ٣00كيلوگرم در هکتار كود اوره در سه مرحلة كاشت،

عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای رقم ‘اس سنسور’

هشتبرگی و ظهور گلآذين نر به خاك اضافه شد
(جدول .)١

1. Glomus mosseae
2. ES-SENSOR
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جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
درصد رس

سيلت
()%

شن
()%

بافت

فسفر قابلجذب ()mg/Kg

٣5

45

20

لومی رسی

8/2

پتاسيم قابل جذب ()mg/Kg

درصد نيتروژن كل

اسیدیته

هدايت الکتريکی
() dS/m

كربن آلی
()%

220

0/١٣

7/46

0/40٩

0/72

آبياری مزرعه نيز به فاصلة هر هفنت روز ينکبنار بنه

سانتیمتری برش داده شد .بهمنظور شفافسازی ،ريشهها

روش بارانی انجام گرفت .هدايت الکتريکی و اسنيديتة آب

به مدت  45دقيقه در محلول هيدروكسيد پتاسيم  ١0درصد

آبياری بهترتيب  0/6٩دسیزيمنس بر متر و  7/٣8بود.

در بنماری در حال جوش قرارگرفت .سپس ،برای حذف

بهمنظور اندازهگیری سرعت و درصد سبزشدن پس از

هيدروكسيد پتاسيم ،ريشهها سه بار با آب مقطر شسته شد

شروع سبز شدن هر روز به مدت ده روز در یک ردیف

و به مدت  ٣تا  5دقيقه در محلول اسيدكلريدريک  ١درصد

کاشت مشخص از هر واحد آزمایشی گیاهچههای سبزشده

قرارگرفت .سپس ،برای رنگآميزی ،ريشهها در محلول 5

و رویتپذیر شمارش و با استفاده از روابط  1و  2بهترتیب

درصد آنيلينبلو در الكتوفنول به مدت  45دقيقه در

درصد و سرعت سبزشدن اندازهگیری شد [.]17

بنماری در حال جوش قرارگرفت [ .]١6به اين ترتيب،

( )١سرعت سبزشدن
( )2درصد سبزشدن

∑ ni / Σ ni d i

اندامهای قارچی با رنگ آبی در داخل ريشههای

(∑ni / N) ×100

شفافشده مشهود بود .در نهايت ،با روش تقاطع خطوط
شبکه درصد همزيستی محاسبه شد [.]١8

در این رابطهها ni ،و  diبهترتیب تعداد بذرهای سبزشده
و شمارة روز از زمان کاشت در شمارش iام است و N

تجزية واريانس دادهها پس از آزمون نرمال بودن آنها،

تعداد بذور کشت شده در هر ردیف کاشت است .براساس

با استفاده از نرمافزار  SASانجام گرفت .بهمنظور رسم

آن مادة خشک کل ،عملکرد دانه (با رطوبت  14درصد) و

نمودارها از برنامة اكسل و برای مقايسة ميانگينها از آزمون

اجزای عملکرد شامل تعداد ردیف در بالل ،دانه در ردیف،

دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

دانه در بالل و وزن صددانه اندازهگیری شد .برای تعیین

.3نتایج و بحث

درصد رطوبت بذر از نسبت وزنی مقدار رطوبت بذر بر

 .1. 3درصد و سرعت سبزشدن

وزن تر بذر استفاده شد [.]31

اثر پرايمكردن بذر در هر دو صفت در سطح احتمال  ١درصد

بهمنظور تعيين درصد همزيستی قارچ ميکوريز

معنادار شد .همچنين ،آثار متقابل كود فسفات به همراه

آربوسکوالر با ريشه ،در مرحلة گلدهی ريشة سه بوته در

ميکوريز و اثر پرايمكردن به همراه ميکوريز برای صفت درصد

هر واحد آزمايشی نمونهبرداری و رنگآميزی شد .برای

سبزشدن در سطح احتمال  5درصد معنادار شد .اثر اصلی كود

رنگآميزی از روش فيليپس و هايمن [ ]٣4استفاده شد .به

فسفات و ميکوريز نيز برای سرعت سبزشدن بهترتيب در

اين ترتيب كه ابتدا ريشهها شسته و به قطعات ١

سطح  ١و  5درصد معنادار شد (جدول .)2
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جدول  .2نتایج تجزیة واریانس درصد همزیستی و صفات سبزشدن
ميانگين مربعات

درجة

منابع تغييرات

آزادی

سرعت سبزشدن

درصد همزيستی

تکرار

52/١87ns 2

*0/000١87

5/76٣ns

فسفر

562/١٣77** 2

**0/000427

**50٣/٣55

ميکوريز

٣٣7/٣٣45** ١

*0/000١

**١٩٩60/٩8

پرايم

٣422/25** ١

**0/0024

**١62/562

فسفر× ميکوريز

7١/٩8١** 2

0/00004ns

**٣٣4/468

پرايم × فسفر

50/844ns 2

0/000000١ns

8/2508ns

پرايم × ميکوريز

١58/760** ١

0/000004ns

**٩8/٣402

پرايم × فسفر× ميکوريز

٣2/654ns 2

0/000006ns

١5/0٩52ns

0/00002

6/58١

6

4/8

١7/56 22

خطا
ضريب تغييرات ()%

درصد سبزشدن

-

8/2٣

 : ** ،* ،nsبهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  ١درصد

ارتقای عملکرد ميتوكندریها باشد [.]١0

تيمارهايی كه در آنها از بذور پرايمشده به همراه قارچ
ميکوريز استفاده شد ،باالترين درصد سبزشدن را شامل شد

افزايش سرعت جوانهزنی در بذرهای غالت در اثر

(جدول  .)٣همچنين ،استفاده از ميکوريز همزمان با كاربرد

پرايمكردن گزارش شده است [ .]28گزارش شده است كه

كود فسفات سبب افزايش معنادار درصد سبزشدن شد

كودهای بيولوژيکی از جمله ميکوريز ،توانايی تبديل

(جدول  .)4پرايمكردن باعث افزايش درصد جوانهزنی،

عناصر غذايی اصلی را از فرم غيرقابل جذب به فرم قابل

افزايش سرعت جوانهزنی ،جوانهزنی تحت شرايط متنوع

جذب دارد و منجر به توسعه و استقرار سيستم ريشهای و

محيطی و بهبود رشد گياهچه میشود [ .]٣١بين تيمارهای

جوانهزنی بهتر و سريعتر بذور میشود [ .]٣از آنجا كه

پرايم و عدم پرايم برای صفت سرعت سبزشدن تفاوت

پرايمكردن بذر ذرت باعث كاهش متوسط زمان جوانهزنی

معناداری مشاهده شد (جدول  .)7همچنين ،كاربرد كود

و افزايش طول ريشه و وزن خشک ساقه و ريشه میشود

فسفات نيز باعث افزايش سرعت سبزشدن شد (جدول .)6

[ ،]2٣همچنين ميکروارگانيسمهای زيستی از جمله

بهطور كلی ،علت تسريع جوانهزنی و در نتيجه سبزشدن

ميکوريز با ساخت هورمونهای گياهی ،قابليت دسترسی

سريع در بذرهای پرايمشده ممکن است ناشی از افزايش

عناصر در خاك و رشد گياه را افزايش میدهد [،]2١
میتوان معنادار بودن اثر متقابل پرايم و ميکوريز را نتيجه

فعاليت آنزيمهای تجزيهكنندهای مثل آلفا آميالز ،افزايش

گرفت (جدول .)٣

سطح انرژی زيستی در قالب افزايش مقدار  ،ATPافزايش
رونوشتبرداری  RNAو توليد  DNAو افزايش تعداد و
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جدول  .3آثار پرایمكردن بذر و تلقیح میکوریز بر درصدهای سبزشدن و همزیستی
پرايمكردن

پرايمنشده

ميکوريز

درصد سبزشدن

درصد همزيستی

عدم تلقيح

40/25b

6/54c

b

تلقيح

42/١7

b

55/55 ab

عدم تلقيح
پرايمشده

a

تلقيح

65/87

50/٣٣
7/48c

a

57/88

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

جدول .4آثار مصرف كود فسفات و تلقیح میکوریز بر درصدهای سبزشدن و همزیستی
كود فسفات
0

 50درصد

١00درصد

ميکوريز

درصد سبزشدن

درصد همزيستی

عدم تلقيح

4١/75b

4/58 d

تلقيح

44/45ab

42/٣7c

عدم تلقيح

48/27ab

6/٩d

تلقيح

60 a

65/47a

عدم تلقيح

5٣/67ab

٩/54d

تلقيح

57/6 a

54/47b

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

 .2. 3درصد همزیستی

معناداری نداشت (جدول .)٣درصد همزيستی ميکوريزی

طبق نتايج تجزية واريانس ،عالوه بر آثار اصلی ،آثار متقابل

عالوه بر نوع گياه و سيستم ريشهای ،به غلظت فسفر هم

فسفات و ميکوريز ،همچنين پرايمكردن و ميکوريز بر اين

بستگی دارد .سطوح بسيار باال و بسيار پايين

خاك

صفت در سطح احتمال  ١درصد معنادار شد (جدول.)2

ممکن است سبب كاهش درصد همزيستی اين نوع قارچ

بيشترين درصد همزيستی ( 65/47درصد) مربوط به تيمار

شود .سطوح بيش از مقدار مورد نياز فسفر ،جهت رشد

مصرف  50درصد فسفات و تلقيح با ميکوريز بود

گياه ،سبب حذف آربسکولها در همزيستی قارچهای

(جدول ،)4هرچند كه درصد همزيستی بين دو حالت

ميکوريز میشود [.]٣6

پرايمشده و پرايمنشده در حالت تلقيح با قارچ تفاوت
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جدول  .6اثر مصرف كود فسفات بر سرعت سبزشدن و تعداد دانه در بالل
سرعت سبز شدن

كود فسفات ()%
صفر

b

50

a

تعداد دانه در بالل
c

0/076١

b

0/0864

0/0865a

١00

42١/52
564/88

60٩/0١a

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

جدول .7اثر پرایمكردن بذر بر برخی صفات بررسیشده
عملکرد

پرايمكردن

سرعت سبزشدن

تعداد دانه در بالل

رديف در بالل

پرايمشده

0/0٩١4 a

568/0٩a

١6/٩٣a

١070/٩6a

پرايمنشده

0/0748 b

4٩5/5١b

١5/85b

875/4٩b

()Kg/m2

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

 .3. 3تعداد دانه در بالل

درصد و آثار دوگانة پرايم و ميکوريز ،همچنين فسفات و

آثار اصلی فسفر و پرايم بذر در سطح احتمال  ١درصد بر

ميکوريز در سطح احتمال  5درصد معنادار شد (جدول .)5

تعداد دانه در بالل معنادار شد (جدول  .)5طبق نتايج

بيشترين تعداد دانه در رديف مربوط به تيمار  50درصد

موجود ،افزايش ميزان مصرف كود فسفات سبب افزايش

فسفات و تلقيح با ميکوريز ( )45/56است (جدول .)8

تعداد دانه در بالل شد (جدول  .)6همچنين ،پرايمكردن

همچنين ،تيمار پرايم و تلقيح با ميکوريز با تعداد 44/٣7

بذور توانست تعداد دانه در بالل را بيش از  ١4درصد

دانه در رديف در رتبة بعدی قرارگرفت (جدول .)٩

افزايش و از  4٩5/5١به  568/0٩ارتقا دهد (جدول .)7
پرايمكردن بذر پتانسيل تعداد تخمکها را در تعيين مراحل

 .4. 3وزن صد دانه

اولية رشد افزايش میدهد [ .]28در تحقيقی روی ذرت نيز

در اين صفت آثار فسفر ،پرايمكردن و ميکوريز ،همچنين

اظهار شده است كه پرايمكردن در شرايط عدم كنترل

اثر متقابل فسفات و ميکوريز و اثر متقابل سهگانة پرايم

علفهای هرز منجر به افزايش تعداد دانه در بالل شده

فسفر× ميکوريز در سطح  ١درصد معنادار بود (جدول .)5

است كه علت را در بهبود توان رقابتی گياهان حاصل از

برای اين صفت ،بين مصرف  ١00و  50درصد كود

بذور پرايمشده عنوان كردهاند [ .]6از سوی ديگر ،فسفات

شيميايی اختالف معناداری مشاهده نشد ،اما اين اختالف

به افزايش ميزان تلقيح موفق در گياهان میانجامد كه با

نسبت به عدم مصرف كود فسفاته معنادار بود (شکل .)١

نتايج بهدست آمده در اين مطالعه هماهنگ است [.]٣0

برخی محققان افزايش وزن صددانة جو را در نتيجة

تعداد دانه در ردیف

آزادشدن فسفر و جذب آن به وسيلة ميکروارگانيسمهای

×

حلكنندة فسفات گزارش كردهاند [ .]2٩ميزان تبادل مواد

در اين صفت آثار اصلی هر سه فاكتور در سطح احتمال ١

فتوسنتزی در گياهان تلقيح شده افزايش میيابد [.]١5
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جدول  .8آثار میکوریز و مصرف فسفات بر عملکرد و برخی صفات دیگر
كود فسفات

ميکوريز

()%

رديف در

دانه در

عملکرد

بالل

رديف

()kg/m2

١5/١b

٣2/4c

568/٩١c

عدم تلقيح

صفر

b

تلقيح

50
١00

bc

١5/١٣

bc

٣٣/48

6٣٣/٩5

عدم تلقيح

١6/١١ab

٣8/56abc

٩88/76b

تلقيح

١7/68a

45/56a

١24٩/5٩a

عدم تلقيح

١6/٩6ab

40/7ab

١١72/88a

تلقيح

١7/٣6a

4٣/55a

١225/22a

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

جدول  .9آثار پرایمكردن بذر و میکوریز بر تعداد دانه در ردیف
پرايمكردن
پرايمنشده
پرايمشده

ميکوريز

تعداد دانه در رديف

عدم تلقيح

٣١/47b

تلقيح

٣7/٣5ab

عدم تلقيح

42/٩6a

تلقيح

44/٣7a

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.

ab

a

a

bc bc

cde

30
de

e
f

f f

25
20

15
عدم پرایم

10

پرایم شده

5

وزن صد دانه (گرم)

cd

35

0
مصرف قارچ عدم مصرف مصرف قارچ عدم مصرف مصرف قارچ عدم مصرف
قارچ

100درصد مصرف کود

قارچ

50درصد مصرف کود

قارچ

عدم مصرف کود

شکل  .1آثار پرایمكردن بذر ،میزان فسفات و میکوریز بر وزن صددانه
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون دانکن تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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ab abc ab

ef

f

f

عدم پرایم
پرایم شده

قطر بالل (سانتی متر)

de

abc abc a

bc

cd

16
14
12
10
8
6
4
2
0

مصرف قارچ عدم مصرف مصرف قارچ عدم مصرف مصرف قارچ عدم مصرف
قارچ
100درصد مصرف کود

قارچ
50درصد مصرف کود

قارچ
عدم مصرف کود

شکل  .2آثار پرایمکردن بذر ،کود فسفات و میکوریز بر قطر بالل
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون دانکن تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

تأثير تيمارهای پرايمكردن بر افزايش مريستمهای زايشی در

بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه ظرفيت فتوسنتزی

جنين بذر عنوان شده است [.]6

گياهان تيمارشده با ميکروارگانيسمهای حلكنندة فسفر به
واسطة تغذية بيشتر فسفر و به سبب تسريع در جوانهزنی و

بيشترين قطر بالل در اين تحقيق مربوط به تيمار 50

استقرار سريع گياهچهها به علت پرايمكردن بذر افزايش

درصد كود همراه با پرايم و تلقيح با ميکوريز بود (١4/١٣

يافته است.

سانتیمتر) كه با بيشترين تعداد رديف دانه در بالل
هماهنگی دارد (شکل  2و جدول .)8

 .5. 3تعداد ردیف دانه در بالل و قطر بالل
طبق جدول تجزية واريانس ،اثر متقابل فسفر و قارچ

 .6. 3عملكرد

ميکوريز در سطح  5درصد ،همچنين اثر اصلی هر سه

در اين صفت ،آثار اصلی در سطح  ١درصد و اثر متقابل

عامل مورد بررسی در سطح  ١درصد بر تعداد رديف در

كود فسفات در ميکوريز در سطح  5درصد معنادار بود

بالل معنادار شد .همچنين ،آثار سهگانة پرايم × فسفر×

(جدول  .)5عملکرد در شرايط استفاده از ميکوريز در دو

ميکوريز بر صفت قطر بالل در سطح احتمال  5درصد

سطح  50و  ١00درصد كود فسفات در يک سطح آماری

معنادار شد (جدول  .)5بيشترين تعداد رديف در بالل

قرارگرفت؛ يعنی ،در حضور قارچ ميکوريز با نصف كود

مربوط به تيمار  50درصد كود و تلقيح با ميکوريز بود

فسفات توصيه شده میتوان به همان عملکردی دست

( .)١7/68تيمار  ١00درصد كود و تلقيح با ميکوريز نيز

يافت كه در شرايط نبود ميکوريز و مصرف كامل كود

 ١7/٣6بود (جدول  .)8پرايمكردن بذر منجر به رسيدن

فسفات به دست میآيد (جدول  .)8اين ميکروارگانيسمها

تعداد رديف در بالل به  ١6/٩٣شد (جدول  .)7در ذرت

از طريق كاهش اسيديتة خاك باعث افزايش جذب عناصر

پرايمكردن بذر با آب و محلولهای اوره و سولفات روی

غذايی و در نتيجه باعث افزايش عملکرد دانه میشود

سبب افزايش تعداد رديف دانه در بالل شد كه علت آن

[ .]27 ،22محلولشدن فسفاتهای رسوبيافتة خاك
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توسط ميکروارگانيسمها از طريق توليد اسيدهای آلی عالوه

معنادار شد (جدول  .)5بيشترين وزن خشک مربوط به

بر افزايش سطح تماس ريشه با خاك ،عامل ديگری در

تيمار پرايمكردن به همراه صددرصد كود فسفات بود

افزايش جذب عناصر غذايی و در نتيجه افزايش عملکرد

( ٣466/8٣گرم بر مترمربع) كه اختالف معناداری با تيمار

گياهان زراعی است [ .]4١استفاده از ميکروارگانيسمهای

 50درصد كود به همراه پرايمكردن نداشت (جدول  .)١0از

حلكنندة فسفات باعث افزايش جوانهزنی ،جذب عناصر،

آنجا كه پرايمكردن سبب افزايش سرعت استقرار گياهچه

ارتفاع گياه ،تعداد شاخه ،گرهبندی ،عملکردهای بيولوژيکی

[ ،]24 ،١4 ،١٣ ،8گسترش سيستم ريشه [ ،]25افزايش

و دانة گياه نخود نسبت به شاهد میشود [ .]١١همچنين،

شاخص سطح برگ و دوام آن [ ]20و افزايش محتوای

پرايمكردن بذر عملکرد را  22/٣درصد افزايش و به

كلروفيل  aو  ]٣5[ bمیشود ،لذا توليد بيشتر مادة خشک

 ١070/٩6گرم در مترمربع رسانيد (جدول  .)7افزايش

دور از انتظار نيست .همچنين ،فسفر باعث افزايش رشد

عملکرد با پرايمكردن بذر به دليل جوانهزنی بهتر ،رشد

طولی و سايهانداز گياه و افزايش عملکرد بيولوژيکی گياه

سريع گياهچه ،استقرار مناسب و در نهايت استفادة مطلوب

میشود.

از مواد غذايی و عوامل محيطی است [ .]40افزايش
عملکرد ذرت بهواسطة پرايمكردن بذر در تحقيقات ديگر

 .8. 3شاخص برداشت

هم گزارش شده است كه گواهی است بر نتايج بهدست

در اين تحقيق ،آثار اصلی فسفات و قارچ ميکوريز در

آمده در مطالعة حاضر [.]28 ،26 ،24 ،6

سطح  ١درصد ،اثر اصلی پرايم و اثر متقابل فسفات و پرايم
در سطح  5درصد برای صفت شاخص برداشت معنادار

 .7. 3وزن خشک کل

شد ،بهطوری كه باالترين شاخص برداشت مربوط به تيمار

در صفت وزن خشک كل ،آثار اصلی فسفات و پرايمكردن

پرايم و صددرصد كود فسفات با مقدار  ٣6/8١درصد بود

و اثر متقابل پرايم و فسفات در سطح احتمال  ١درصد

(جدولهای  5و .)١0

جدول  .10آثار مصرف فسفات و پرایمكردن بذر بر وزن خشك و شاخص برداشت
كود فسفات ()%
صفر
50
١00

وزن خشک كل

شاخص برداشت

()gr/m2

()%

عدم پرايم

١604/5 c

٣١/٣0ab

پرايم

24١١/8٣b

٣0/04b

عدم پرايم

٣26١/67a

٣0/86ab

a

ab

پرايمكردن

پرايم

٣422/8٣

٣6/١١

عدم پرايم

٣274/٣٣a

٣4/5٣ab

پرايم

٣466/8٣a

٣6/8١a

ميانگينهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معناداری با يکديگر ندارند.
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منابع

تيمار  50درصد كود به همراه پرايم نيز با ٣6/١١
درصد در رتبة دوم قرارگرفت كه البته تفاوت آماری ندارد.

 .١سليسپور م ( )١٣82مطالعه مزرعهای اثر بخشی

در ذرت سينگل كراس  ٣0١نيز پرايم با آب و محلول

كودهای ميکروبی فسفاته حاوی ميکروارگانيسمهای

سولفات روی سبب افزايش شاخص برداشت شد [ .]6در

حلكنندة فسفات بر عملکرد كمی و كيفی ذرت.

واسطة

سومين همايش ملی توسعة كاربرد مواد بيولوژيک و

هيدروپرايمكردن افزايشی  ٣/4درصدی نشان داده است

استفادة بهينه از كود وسم در كشاورزی  2-4اسفند

[ .]20همچنين ،افزايش شاخص برداشت در تيمار

 .١٣82تهران.

مطالعهای

شاخص

برداشت

برنج

به

پرايمكردن با آب مقطر در گندم نيز گزارش شده است [.]٩

 .2صالحراستين ن ( )١٣80كودهای بيولوژيکی و نقش آن

تلقيح با ميکوريز باعث افزايش  ١0/8درصدی شاخص

در راستای نيل به كشاورزی پايداری .ضرورت توليد

برداشت نسبت به عدم تلقيح شد (جدول  .)١١فعاليت

صنعتی كودهای بيولوژيک در كشور .نشر آموزش

قارچ ميکوريز از طريق توليد تركيبات محرك رشد از

كشاورزی ،وزارت جهاد كشاورزی ،كرج ،ايران.

جمله جيبرلين و سيستئين سبب افزايش فتوسنتز ،ظرفيت

 .٣كوچکی ل ،تبريزی ر ،قربانی م ع ( )١٣87ارزيابی اثر

مخزن و وزن دانه در نتيجة افزايش عملکرد در گياه ذرت

كودهای بيولوژيکی بر ويژگیهای رشد ،عملکرد و

شد [ .]٣٣همچنين ،در گندم استفاده از ميکوريز با يا بدون

خصوصيات كيفی گياه دارويی زوفا .پژوهشهای

كود فسفات سبب افزايش شاخص برداشت شد [ ]٣8كه با

زراعی ايران.١٣7-١27 :)5(١ .

نتايج اين تحقيق مطابقت دارد.

 .4ملکوتی م ج ( )١٣78كشاورزی پايدار و افزايش
عملکرد با بهينهسازی مصرف كود در ايران .چاپ

جدول  .11اثر میکوریز بر شاخص برداشت
ميکوريز

دوم ،نشر آموزش كشاورزی.

شاخص برداشت

 .5ملکوتی م ج و نفيسی م ( )١٣7٣مصرف كود در

() %

تلقيح

٣4/٩8a

اراضی زراعی ،فارياب و ديم (ترجمه) .چاپ دوم،

عدم تلقيح

٣١/57b

انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
 .6مهدیزاده ا ،ابوطالبيان م ع ،حمزهای ج ،احمدوند گ

.4نتيجهگيری

و موسوی ر ( )١٣٩١اثر پرايمينگ بذر و كنترل علف-

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه عالوه بر

های هرز بر عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص

پرايمكردن بذر در مزرعه كه از طريق كاهش متوسط زمان

برداشت ذرت .پژوهشهای زراعی ايران :)٣(١0 :

و افزايش درصد سبزشدن باعث افزايش عملکرد ذرت

.6٣٣-622

میشود ،كاربرد ميکوريز در تلفيق با نصف ميزان

 .7نورمحمدی ق ،سيادت ع و كاشانی ع ()١٣8٣

توصيهشدة كود شيميايی فسفاته ضمن كمک در كاهش

زراعت ،چاپ پنجم ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران

مصرف اين نهادة شيميايی ،عملکردی برابر با زمانی دارد

اهواز.

كه كود فسفات به طور كامل مصرف میشود.
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