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 )مقاله کوتاه علمی(
 

زان يممرطوب برمهينو مرطوب  ط خزانهيشه در شرايرت ياندوف و زيکوريم يهار قارچيثأت

 برنج اجزاء عملکرد وعملکرد 
 

 2محمدجواد زارع*و  1اشرف عبدالهیعلی
 دانشگاه ایالم 1دانشکده کشاورزي 1نباتات اصالح و زراعت گروه استادیارو  دکتري دانشجوي1،2

 939،/1،/22؛ تاریخ پذیرش:  932،/1،/22تاریخ دریافت: 
 

 1دهيچک
کودهاي زیستی در دستیابی به کشاوري پایدار مورد توجه قرار گرفته است.  که کاربرد ها استسال

 و Piriformospora indica زیسرت ریشرهدرون هراياثرر قرار  در ایرا پرهوه برر ایرا اسرا  

Sebacina vermifera  قار  میکوریزو Glomus intraradices   بر عملکرد و اجزاء عملکرد بررن

و بردون تليری  برا  مروروو و در تليری . نشاها به دو روش خزانره مروروو و نیمرهبررسی شد

بدون مصرف کود زیستی و  -،عبارت بودند از:  هدشاتهیه گردیدند. سه تیمار مختلف هاي قار 

ترتیب کود شیمیایی به .(F)کود شیمیایی کاربرد  -9 (I)خاک استریل نشده  -2)کنترل(  شیمیایی

توده کل و عملکررد شرلتوک نسربت بره شراهد درصدي در زیست 3/22و  2/93موجب افزای  

1 2،/72ترتیب به S.vermifera توسط شهخو تعداد دانه در و دهیتوده ساقه1 پنجهزیستگردید. 

اثرر . افرزای  یافرت درصرد 2/،2و  P. indic 37/،1 1،7/،3با کاربرد  درصد و 77/2و  29/21

مرووو عملکرد دانه خزانه نیمه حاصل از. گیاهان دار نبودهاي مورد بررسی بر عملکرد دانه معنیقار 

کارایی بهترري را در تمرام صر ات رشرد  S. vermifera در ایا تحيیق .بیشتري داشتندتوده و زیست

 مورد مطالعه داشت.
 

 زاقار  میکوریت1 یقار  اندوف 1برن  :يديکل يهاواژه

 

                                                
 mjzarea@ymail.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

وور روزمره بیشرتریا مصررف را بره خرود اختصراه داده اي است که بهیکی از غالت دانه برن 

 Sebacinalesاسررته متعلررق برره ر Sebacina vermifera و Piriformospora indicaاسررت. 

(Basidiomycetes )کمترر گرزارش گردیرده اسرتبررن  هرا در زراعرت کارایی ني  آنو  باشدمی 

هراي میکروریز تحرت شررایط همچنیا مطالعه در خصوه کارامدي قرار  (.1،337 هیرتامان و ی)سل

 يزیکوریم ياهاثرات قار  یمنظور بررسبه مطالعه ایا غرغابی )زراعت برن ( کمتر بررسی شده است.

الم یرط اسرتان ایط مزرعره در شررایخشک در شرامهیدو نوع خزانه خشک و ن تحت شهیت ریو اندوف

 انجام شد. 

 

 هاروش و مواد

اجررا  (المیرا)اسرتان  روان چررداولیشهرستان شر يزاریشال یاراضدر  922،ا پهوه  در سال یا

ل در یصورت فاکتور  بهیآزماده است. ارائه ش (،)نتای  آنالیز خاک محل آزمای  در جدول . دیگرد

سط   7( در ییایمیو ش یستیکود )ز عاملبا دو  تکرار و 9با  یکامل تصادف يهاه بلوکیقالب ورح پا

کراربرد : شرامل  یآزمرا يمارهرای. تانجرام شردمرووو( با دو سرط  مهیمرووو و نخزانه )عامل  و

( AMF) زیکوریمآربسکوالر و قار   S. vermifera و P. indica (EF)زیست ریشه هاي درونقار 

Glomus intraradices و خاک استریل  زیستی و ییایمیکود ش شامل عدم کاربردکنترل  يمارهایت و

(Fo)1 ل نشدهیو خاک استر ییایمیبدون کود ش (I) خراکیبر اسرا  آزمرا ییایمیکود ش کاربرد و   

(F) (م در یلروگرم سرول ات پتاسریک 11،وم و یرات آمونلوگرم فس یک 31لوگرم اوره1 یک 31،زان یمبه

 مروروو يریرگخزانره هرا و تحرت دو سیسرتم. نشاها در تليی  و عدم تليی  با انواع قار بود هکتار(

تولیرد  (يا)خزانره جعبره مرووومهین خزانه و بر اسا  عرف محل( آو با غرقاو دائم ی)خزانه کرت

ه یمتر ته 2×7کرت کوچک به ابعاد  2،هر بلوک در . بودم الیا يعنبر بو مورد آزمای  رقم برن . شدند

در . شردندگر جدا یکدیمتر از یسانت 31متر و عرض یسانت 91به ارت اع  ییله مرزهایوسهر کرت به و

گرم در  3زان یمل بهیمانب و بنوم يهاک از قار  یله مخلوویوسها بهکرتکاربرد قار   بدون يمارهایت

ق یا تحيیدر ا. ادامه یافت دانه يریتا مرحله خمصورت غرقاو مزرعه به ياریآب شد. یمربع ضدع ونمتر

با اسرت اده از ها دادهانس یه واریتجز قرار گرفتند. یمورد بررسبرخی ص ات عملکرد و اجزاء عملکرد 

 .شدا است اده یانگیسه میمياجهت  (LSD) داراز آزمون حداقل ت اوت معنیو  SAS رافزانرم

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 رف عبدالهی و محمدجواد زارعاشعلی

222 

 .نتایج تجزیه خاک مزرعه آزمایشی -1 جدول

عمق خاک 

 متر()سانتی

بافت 

 )درصد(

اسیدیته 

گل اشباع  

(pH) 

قابلیت هدایت 

 الکتریکی

 زیمنس بر متر()دسی

کربا 

آلی 

 )درصد(

 نیتروژن

کل 

 )درصد(

فس ر قابل 

گرم جذو )میلی

 بر کیلوگرم(

پتاسیم قابل 

گرم جذو )میلی

 بر کیلوگرم(

 21، 7، 92/1، ،/33 27/1 72/2 رسی لومی 91-1
 

 ج و بحثينتا

و  vermifera S.1G. intraradices 1P. indica 1قار  هاي تليی  شده با بوتهنتای  نشان داد که 
1 27/22میزان ترتیب بهبه) برخوردار بودندکلونیزاسیون باالتري از درصد  (I) خاک استریل نشدهنیز در 

ترتیب و مرووو بهمرووو خزانه نیمهان درصد کلونیزاسیون در میز. (درصد 31/21و  1،3/21 73/27
 S. vermifera هراي تليری  شرده برابیشتریا درصد کلونیزاسیون را بوته. بوددرصد  7،/31 و 2،/37

 تروده و تعرداد دانره درستیعملکرد زنوع خزانه بر عملکرد دانه1 اثر  داشتند. مروووزانه نیمهتحت خ
(. کاربرد 2 )جدول دار نداشتیر معنیثأشده ت يریگزهار ص ات اندید اما بر سایددار گریمعن خوشهنیز 

 .(9 )جردول دیرگرد در هکترار( لروگرمیک 7،22) شلتوک ا عملکردیشتریموجب ب ییایمیش يکودها
عملکرد دانه را نسربت بره تیمرار  I و تیمار S. vermifera 1P. indica 1G. intraradicesهاي قار 
عملکررد حاصرل از خزانره  درصرد افرزای  دادنرد. 27/9و  1،9/9 177/2 2/،2ترتیب هب (Fo) شاهد
بود که ایرا  کیلوگرم در هکتار( 3129کیلوگرم در هکتار( بی  از خزانه مرووو ) 3973مرووو )نیمه

  (.9 درصد بود )جدول 2/7افزای  معادل 
(. ،( افزای  داد )شرکل F0شاهد )را نسبت به  تعداد پنجه P. indicaو  S. vermiferaتليی  با 

G. intraradices  و تیمارI 2،/13 3،/17 3/21ترتیب دهی برن  را نسبت به تیمار شاهد بهپنجه میزان 
تروده را ترتیب عملکرد زیستبهP. indica  و S. vermiferaهاي قار . درصد افزای  دادند 9،/7و 
عملکررد  G. intraradices قرار  میکروریز. ددرصد نسبت به شاهد افرزای  دادنر 1،/37و  2،/72

درصد بیشتر نمود. بیشتریا تعداد دانره در پرانیکول در  32/7توده را نسبت به تیمار شاهد فيط زیست
زیست و میکوریز تعرداد دانره در هاي درون. تليی  با قار (9 )جدولکاربرد کود شیمیایی حاصل شد 

هد افزای  داد. تعداد دانره در خوشره در گیاهران حاصرل از پانیکول را به یک نسبت در ميایسه با شا
 G. intraradices(. گیاهان تليی  شده برا 9 و جدول 2مرووو بیشتر بود )شکل نشاهاي خزانه نیمه

و  Iتیمرار  G. intraradices 1S. vermifera1 (. تليی  برا9 بیشتریا وزن هزار دانه را داشتند )جدول
P. indica  را نسبت بره تیمرار شراهد وزن هزار دانه(F0) درصرد  ،/2،و  13/9 19/7 3/3ترتیرب بره

 افزای  دادند.
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  G. intraradicesهاي ميکوریزقارچخالصه نتایج تجزیه واریانس ميانگين مربعات اثر کاربرد کودهی شيميایی و  -2جدول 

 بر برخی صفات گياهی برنج. بمرطومرطوب و نيمه در شرایط خزانه S. vemiferaو  P. indicaو اندوفيت ریشه 

منابع 

 تغییر

درجه 

 آزادي
 عملکرد دانه

عملکرد 

 تودهزیست
 دهیپنجه

تعداد 

دانه در 

 پانیکول

وزن 

 هزاردانه

وول 

 پانیکول

دانه 

 پوک
 ارت اع

شاخص 

 برداشت

 ns22/22332 ns27/291727 ns71 /1 ns،3/2 ns9،/1 ns2،/، ns7،/33 ns77/،32 ns32/2 2 تکرار

 ns93/99 **،،/929 ns22/3 2،/32** 29/9** 73/39** 27/2** 1،32333،/27** ،93799،/73** 3 کود

 ns92/1 *23/37 ns17/، ns12/1 ns73/27 ns22/2 ns11122/1 ،11/721737* 139212،/21* ، خزانه

 ×کود

 خزانه
3 ns13/،17122 ns99/373227 ns31/1 ns32/7 ns32/1 ns32/1 ns23/22 ns32/93 ns،2/1 

 92/9 32/77 33/27 71/1 23/1 2/،9 37/1 27/779932 277،3،/22 22 خطا

ضریب 

 تغییرات
 9،/2 ،،/2 39/7 79/7 97/2 7،/9 33/91 92/2 17/7 

ns 1*  درصد. ،درصد و  3دار در سط  احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و 
 

در شرایط  ریشه و اندوفيتهاي ميکوریز قارچمقایسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف کاربرد کود شيميایی،  -3جدول 

 .مرطوب بر برخی صفات گياهی برنجمرطوب و نيمه خزانه

 تیمار

عملکرد 

 دانه

)کیلوگرم 

 در هکتار(

عملکرد 

توده زیست

)کیلوگرم 

 در هکتار(

تعداد 

 پنجه

تعداد 

دانه در 

 ولپانیک

وزن 

 هزاردانه

 )گرم(

وول 

 پانیکول

 متر()سانتی

 ارت اع

 متر()سانتی

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

Glumus intraradices b 7399 bc،1232 bc31/،9 73/31b a33/29  b71/2، b،7/،،1  ab7،/73 

Sebacina vermifera b3211 b،،337 b31/،7 b12/73 a2،/29 b31/2، b،7/،13   ab23/77 

Piriformospora indica b3،22 b،،7،2 b91/،7 b99/77 bc1،/29 c71/21 bc99/،17 ab79/73 

 b7392 bc،1737 bc71/،9  b31/73 ab37/29 b32/2، bc،7/،12 a  39/77  (I)خاک استریل نشده

 a7،22 a،93،3 a91/،7 a99/73 d23/2، a12/27 a،7/،29 b32/79  (F)کود شیمیایی

 b7229 c231،1 c11/،2 c11/71 c27/22 c21/،3 c77/32 a71/77 بدون کود شیمیایی

 b3129 b،،13، a17/،7 b22/79 a91/29 a37/2، a92/،13 b32/79 خزانه مرووو

 a3973 a،،2،7 a29/،7 a22/77 a37/22 a32/2، a29/،12 a 71/77 مرووونیمه خزانه
ns 1*  درصد. ،و  درصد 3دار در سط  احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و 
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تليری  برا  .موجب بیشتریا ارت اع در بوته گردید (F) کاربرد کود شیمایی( نشان داد که 9نتای  جدول )

ترتیرب در ميایسه با تیمار شاهد ارت اع بوته بررن  را بره Sebacina vermiferaو  Glumus Muse قار 

 (F) شریمیایی دکرو ل پانیکول مربوط به کاربردبیشتریا وو. درصد افزای  داد 1،/77و  ،،/73هاي میزانبه

 .که مشابه تیمار کنترل بود ندداشتP. indica تليی  شده با هاي بوتهوول خوشه را  تریاکوچکبود. 
 

 
 : کود شيميایی،F: خاک استریل، F0 : کنترل، Iدهی برنج؛اثرکاربرد تيمارهاي مختلف کودي بر پنجه -1 شکل

G:Glumus Muse  ؛S :Sebacina vermifera ،P: Piriformospora indica.  
 

 
 : خاک استریل،F0 : کنترل، Iاثرکاربرد تيمارهاي مختلف کودي بر تعداد دانه در خوشه برنج؛ -2 شکل

F ،کود شيميایی :G:Glumus Muse  ؛S: Sebacina vermifera ،P :Piriformospora indica. 
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پتانسریل زیرادي در افرزای  رشرد گیاهران دارد.  P. indicaکره  ( بیان کرند2112و پاکارل ) ماال

داري را در تغذیه فس ر گیاه1 افزای  جذو کرل توانند ني  معنیمی نیزهاي آربسکوالر میکوریز قار 

و در بعضی موارد افزای  کارایی است اده از فس ر ای ا نماید و ایا ممکرا اسرت برا افرزای  رشرد و 

هراي اثرات مثبت قار نیز ( 322،شارما )(. 2112اشته باشد )برزانی و همکاران1 عملکرد گیاه ارتباط د

را تحت شرایط غرقابی بر عملکرد برن  مثبت ارزیرابی کررد.  (VAM) وزیکوالر آربسکوالر میکوریز

افزای  وول  AMFعلت افزای  تعداد پنجه در برن  تليی  شده با ( 21،1یس سانچز و همکاران )ور

هراي مختلرف برر ر کراربرد قرار یثأهاي جدید ذکر نمودند. در ایا آزمای  تظهور پنجهدوره رشد و 

 ؛337،راترا1 یمان و هیسرلها در ایا خصوه مشابهت دارد )توده مثبت بود که با سایر گزارشزیست

 (. 2113بلند و همکاران1 حاجی ؛332، 1شارما و همکاران

 

 کلی گيرينتيجه

 ییایمیمرار کرود شریتوده و عملکرد شلتوک از کاربرد تستیا ميدار زیراگر چه مطابق انتظار باالت

اثرز مثبرت برر  ییایمیشر يهم بدون حضور کودهرا AMFو  EF هايتليی  با قار اما  حاصل گردید

 يرا در تمرام پارامترهرا ییا کرارایبهتر Sebacina vermifera ومرووو مهیخزانه ن .عملکرد داشت

 .  ندداشت برن  رشد

 

 قدردانیو  تشکر

دکتر ابراهیم محمردي آقاي نویسندگان بخصوه نویسنده دوم مراتب قدردانی و تشکر خود را از 

 دارند.فته در آزمای  ابراز میر کارزیست بههاي درونتپه به سبب تهیه قار گل
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Abstract 1 

Use potentioal of bifertilizer has been considered worldwide for years. This 

study evaluated the effects of Piriformospora indica, Sebacina vermifera 
and Glomus intraradices on grain yield and yield components of rice plants grown 

as flooded, under sterilized field condition, in condition Ilam province. Seedlings 

were grown on sterilized paddy soil in two types of nurseries, semi-wet nursery and 
wet nursery, with or without mycorrhizal fungi inoculation. 30-day old seedlings 

were transferred to sterilized field with well puddled soil flooded with 3-5 cm of 

standing water. Three controls included (1) non-fertilizer/non-AMF/non-EF (F0), 

(2) F0/non- sterilized soil (I), and (3) non-AMF/non-EF/Fertilized as recommended 
(F). In CF, the plant recorded a significantly higher total biomass and grain yield. 

Grain yield were not significantly influenced by AMF/EF colonization but shoot 

biomass, tillering, number seed in panicle and length panicle were significantly 
influenced by EF colonization. For plants originating from the semi-wet nursery, 

shoot biomass, grain yield of field-grown plants at harvest were significantly 

increased. Of the AM/EF used in the present research Sebacina vermifera gave the 
best performance in all the growth parameters in study.  
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