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 چکیده

 هاای  سیسات   طرفای، باوده اساتا از    ایویاهه  جایگااه  دارای دیربااز از  شویدو معطر همانند  ارویید گیاهانکشت         

گردنادا مطالعاه    زیسات محای  و حفا  ساتمت    پایادار  کشاورزیتوانند باعث توسعه نهاده میو ک  اکولوژیک کشاورزی

و  تریکودرماو  میکوریز هایقارچگونه از  چندینبا استفاده از  ایگلخانه شرای در  شویدعملکرد  ارزیابیحاضر با هدف 

منظاور، آزمایشای باه     هماین انجاا  شادا باه     گیااه  این مورفولوژیک و اجزای عملکرد دانه خصوصیات برخی مقایسه نیز

 کشااورزی دانشاکده   باغباانی با سه تکرار در گلخانه گاروه   تصادفیکامل  هایبلوک پایهدر قالب طرح  فاکتوریلصورت 

 تلقای   مایاه ماموت با  ایلندو رق  النگ  تبریز محلی شویددو گونه  ریشه آزمایش، اینانجا   برایاجرا شدا  تبریزدانشگاه 

و  T. longibrachiatum BZ4-4)و (Trichoderma harzianum Na-1ac تریکودرماا  قارچ دو گونه هایجدایهشده از  تهیه

نشاان داد   تحقیا   ایندست آمده از به نتایجشدا  تیمار  G. versiforme)و (Glomus intraradices میکوریزدو گونه قارچ 

باودا   دارمعنای  کلونیزاسایون و درصاد   کلروفیل،شاخص  ریشه،خشک  و خشک ساقه، وزن تر وکه اثر قارچ بر وزن تر 

در تک بوتاه   فرعیتعداد چترک در چتر، عملکرد دانه در تک بوته، و تعداد شاخه  گیاه،اثرات رق  و قارچ بر ارتفاع  همچنین

و  در تاک بوتاه   فرعای بر تعداد شاخه  نیزقارچ × شدا اثرات متقابل رق   هاهشاخص این افزایشباعث  دارمعنیبه صورت 

دو گوناه قاارچ    باین  میاانگین  مقایساه  نتاایج  همچناین ا گردیاد آنهاا   افزایشبود و باعث  دارمعنیعملکرد دانه در تک بوته 

 در قاارچ  کلونیزاسایون از درصد  بیشتر دارمعنیبطور  G.intraradices قارچ اسیونکلونیزنشان داد که درصد  میکوریز

G. versiforme   گیااه  ریشهفق  در بخش  گیاه،مختلف  هایبافتقارچ در  پیشرفتو  تریکودرماقارچ  اندوفیتیبودا حالت 

آنهاا   یندار با ینده اخاتتف معنا  صفات نشان ده یشترجنس قارچ در مورد ب دو یسهمقا یجنتا ینشدا همچن مشاهده شوید

 نتاایج  نهایات ا در باود  Glomusشاده برتار از جانس     یاری صفات اندازه گ یشترب از نظر Trichodermaبود و قارچ جنس 

 افازایش  بارای  ماوثری تواناد ابازار   مای با شااهد   مقاسیهدر  میکوریزو  تریکودرما هایمشخص کرد که استفاده از قارچ 

 گیااه بهباود رشاد در    جهات  طبیعای روش  یکبه عنوان  موثرتریبه شکل  تریکودرماقارچ  باشد، و کاربرد رشدیصفات 

 .نماید ارایهرا  شوید
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Abstract  
Since many times the cultivation of medicinal and aromatic herbs has been a special place in Iran's 

agricultural systems. On the other hand, ecological farming and low input systems can promote sustainable 

agriculture and environmental health. The aim of this study was to evaluate performance of several species 

mycorrhizal fungi and Trichoderma in the rhizosphere on some of the crop characteristics of dill plant, in 

greenhouse conditions using. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a randomized 

complete block design with three replications in the greenhouse of Horticulture Department, faculty of 

Agriculture, University of Tabriz. For instance the roots of two Anethum graveolens (Dill) species i.e. Tabriz 

local A. graveolens and Long Island of Mammoth, were treated with the inoculums provided of Trichoderma 

isolates (Trichoderma harzianum Na-1ac and T. longibrachiatum BZ4-4) and two species of Mycorrhiza 

fungus (Glomus intraradices and G. versiforme). The results of this study showed that the significant 

incrementing effect of fungi on shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, root dry weight, 

chlorophyll index and colonization. Also, the effects of cultivars and fungi on traits such as plant height, 

number of umbelle in umbelete, grain yield in each plant and number of branches in each plant were 

significant. Interaction of cultivar and fungus were also significant on the number of branches in each plant 

and grain yield in each plant and increased them. Also, the results results indicated that the percentage of 

colonization in G.intraradices was significantly higher than in G. versiforme. The investigation of the 

endophytic state of Trichoderma and the progress of the fungus in various tissues of the plant were detected 

only in the plant root portion of the. Also the comparing result between two genera showed significant 

difference in most traits and Trichoderma was better than Glomus in most of the measured traits. Finally, our 

results indicated that the use of Trichoderma and mycorrhizal fungus in comparison with the control can be 

an effective tool for increasing of the growth characters and the use of Trichoderma more effectively 

presence a natural method to improve the growth of the plant. 

. 
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   مقدمه

 درهای بسیار قدی ، تقریباا   دارویی از زمان گیاهان       

 ماورد  وییعنوان یک منبع ارزشمند دارها بهفرهنگ تما 

 امااروزه .(7777 هوآریااا) اساات گرفتااه قاارار اسااتفاده

 ساامت بااه دارویاای گیاهااان تولیااد در جهااانی رویکاارد

 بکاااارگیری و پایااادار کشااااورزی سیسااات  اساااتقرار

 تحقیقاات  با این وجود باشد،می آنها یمدیریت هایروش

 واحااد در تولیااد راناادمان افاازایش خصااو  در اناادکی

 از اسااتفاده بااا رشااد هااایشاخصااه بهبااود و سااط 

 امااروزها اساات گرفتااه صااورت هااامیکروارگانیساا 

 کودهاای  عناوان  تحت خاکزی مفید جانداران بکارگیری

 برای حلراه ترینمطلوب و ترینطبیعی عنوانبه زیستی

 اراضای  در خاک حیاتی سیست  داشتن نگه فعال و زنده

 کودهااای از اسااتفادها باشاادماای مطاارح کشاااورزی

-وزیکااوالر میکااوریز هااایقااارچ نظیاار بیولوژیااک

 و فسافات  کنناده حال  هاای میکروارگانیز  سکوالر،آربو

 برافازایش  عاتوه  پایدار، کشاورزی در کمپوست ورمی

باعاث   خااک،  دمفیا  هایمیکروارگانیز  فعالیت و جمعیت

 مانناد  گیااه  نیااز  ماورد  غاذایی  فاراه  شادن عناصار   

شاده کاه در نهایات منجار باه       پتاسی  و فسفر نیتروژن،

 شااوندماای زراعاای گیاهااان عملکاارد و رشااد بهبااود

 ؛5115 همکااران  و گوپتاا  ؛5115 همکااران  و جیانشوار)

 همچااون زیسااتی کودهااای(ا 5112 همکاااران و ارانکااون

 کودهاای  باا  مقایسه در یکودرماتر و یکوریزم هایقارچ

 ماواد  تولیاد  عاد   جملاه  از هاایی مزیات  دارای شیمیایی

 و فیزیکای  خصوصایات  اصاتح  غذایی، چرخه در سمی

 از پذیرش قابل و بودن صرفه به مقرون خاک، شیمیایی

 همکاااران و خاااوازی) باشااندماای محیطاای زیساات نظاار

 ظرفیات به علت  ریزوسفر در تریکودرما موفقیت(ا 5112

 بسایار  شارای   در مانادن  زناده  تواناایی  بااال،  ولیدمثلت

 بارای  ظرفیات  مغذی، مواد مصرف در کارایی نامطلوب،

 هااایقااارچ براباار در باااال مقاوماات و ریزوساافر تغییاار

 هاارمن  ؛5112 همکااران  و بنیتز) است گیاهی بیماریزای

 در سالولی  خارج مختلف هایآنزی  ترش  توان(ا 5112

 قادرت  ،ریزوسافر  یزاسایون نوکل بااالی  تاوان  خااک، 

 باه  تحمال  زیااد،  اساپورزایی  توان ریشه، در زیستیه 

 ریشه و خاک محی  در موجود ترکیبات سایر و شوری

 تریکودرماا  جنس مختلف هایگونه مه  خصوصیات از

 هاای گوناه  (ا5112 همکاران و هارمن) آیدمی حساب به

 کنناده  مهاار  عامال  عناوان  باه  تریکودرما جنس مختلف

 بیماریزا زنده عوامل از وسیعی بسیار دامنه علیه زیستی

 حتای  و نماتادها  پروتوزوآهاا،  هاا، باکتری ها،مانند قارچ

 و کااورنهو -کانتراساات) اناادشااده معرفاای هاااویارو  

 باه  تریکودرماا ا (5177 همکاران و خان ؛5117 همکاران

 عمال  گیاهاان  رشاد  محارک  عناوان باه  غیرمستقی  طور

 (ا7779 دنالمس و بایلی) کندمی

 آن ویهه نقش پایه بر کشاورزی در میکوریز اهمیت      

ا اسات  اساتوار  گیااه  و خااک  بین ارتباطی حلقه عنوانبه

 جاذب  ساط   ماثثر  افازایش  دلیال باه  میکوریز هایقارچ

 و آب جاذب  افازایش  سابب  هیاف،  ایجاد طری  از ریشه

 هاای قارچ اهمیت اشوندمی گیاهان وسیله به غذایی مواد

AM آن انتقاال  و جاذب  طریا   از گیااه  فسافر  مینتأ در 

ا است شده داده نشان ایریشه خارج هایهیف واسطهبه

 برابار  21 تاا  گااهی  فسافر  انتقال و جذب در کارایی این

 کااه ازآنجاااییا اساات شااده باارآورد نیااز عناصاار سااایر

 میزباان  گیااه  تواناایی  افزایش موجب میکوریز هایقارچ

 مناابع  از خصاو  به و خاک از معدنی عناصر جذب در

 اسات  این بر عقیده لذا شوند،می هاآن دستر  قابل غیر

 از قسامتی  برای خوبی جایگزین توانندمی هاقارچ این که

 کودهااای مخصوصااا  شاادهمصاارف شاایمیایی کودهااای

 و ماوکریج ) باشاند  مختلاف  هاای اکوسیسات   در فسفاته

؛ دا  و 5171 ؛ کاردوساااو و همکااااران5113 شااااموال

 (ا5171 همکاران

 گیاهاان  ازجملاه  (.Anethum graveolens L) شاوید       

 در گرفته صورت هایبررسی باشدمی باارزش، دارویی

 باه  تریکودرماا  و میکاوریز  هاای قاارچ  از استفاده مورد

 عملکاارد روی باار آن تاااثیر و زیسااتی کودهااای عنااوان

 بار  مضافا است بوده توجه مورد کمتر دارویی گیاهان
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 بسایار  جاویی  صارفه  باعث  گلخانه در ویدش تولید این،

 و ساط   واحاد  در تولیاد  افازایش  آب، مصارف  در زیاد

 و کاار  تاداو   محیطای،  شارای   باه  تولیاد  وابستگی عد 

 زایای اشاتغال  و ساال  هایفصل تما  در محصول تولید

 جهاات پااهوهش ایاانا دارد دنبااال بااه را سااط  واحااد در

 شاناختی ریخت صفات روی بر هاقارچ این تاثیر بررسی

 ایگلخاناه  شرای  در شوید دارویی گیاه فیزیولوژیکی و

 اپذیرفت انجا 

 

 هامواد و روش

 تریکودرما و میکوریز تکثیر

 .T هاای یاه های ماورد نظار، جدا  جهت انجا  آزمایش    

harzianum Na-1ac و BZ4-4  T. longibrachiatum از  

 .G هااایقااارچ و تبریااز دانشااگاه پزشااکیگیاااه گااروه

intraradices و G. versiforme خاکشناساای گااروه از 

 .G میکوریز هایقارچ زادمایها شدند تهیه تبریز دانشگاه

versiforme و G. intraradices بااا گلاادانی روش بااه 

 باادین(ا 5117 آئااو ،) گردیااد تکثیاار سااورگو  میزبااان

 5 الااک از عبااور از پااس شاانی لااو  خاااک ابتاادا منظااور

 و گاراد سانتی درجه 757 دمای با اتوکتو در متریمیلی

 سپس و شد استریل ساعت 5 مدت به اتمسفر 2/7 فشار

 هیاف  اسپور، مخلوط) گر  31 نسبت به قارچ زادمایه با

 و مخلوط خاک کیلوگر  یک با( یمیکوریز ریشه و قارچ

 باااا ضااادعفونی از بعاااد ساااورگو  باااذور ساااپس

 گلدان در( دقیقه 71 مدت به) درصد یک سدی هیپوکلریت

 زنای جواناه  از اطمینان منظوربها شد کاشته کیلوگرمی 1

 بذر عدد 71 از بیش گلدان هر در هاگیاهچه رشد و بذور

 کلونیزاسایون  از اطمیناان  حصاول  از بعد که شد کاشته

 کااهش  عادد  71 باه  گلادان  هر در گیاهان تعداد هاریشه

 با شرای  در خاکشناسی گروه گلخانه در هاگلدانا یافت

 درجاه  52 دمای با شب ساعت 9 و ساعت 72 روز طول

 زادمایاه  مااه  2 گذشات  از بعدا شد نگهداری گرادسانتی

 غاذایی  محلاول  باا  گیاهان مدت این طول در و شد آماده

 قطاع  از پسا شدند تغذیه فسفر مقدار نصف با راریسون

باه مقادار    زادمایاه  عنوان به گلدان خاک ازهوایی، بخش

 گرفاات قاارار سااتفادها مااورد گاار  باارای هاار گلاادان 31

 (ا5117 اصغرزادعلی)

،  T. harzianum Na-1a قاارچ  گوناه  دو تکثیر برای       

T. longibrachiatum کشت محی  از PDA شد استفاده 

 درجااه  52 دمااای در نگهااداری  هفتااه یااک  از پااس و

 قاارچی  سوسپانسایون  تهیاه  جهات  آنهاا  از گراد،سانتی

رچی در زیار  قاا  سوسپانسایون  تهیاه  برایا شد استفاده

 مقطاار آب لیتاارمیلاای 71 مقاادار هااود میکروبیولوژیااک،

 قاارچی  هاای میسالیو   حااوی  کشات  محای   به استریل

ای ال شاکل،  با استفاده از یک میله شیشاه  و شده اضافه

 بااارایا شااادند ورغوطاااه آب داخااال در اساااپورها در

 پشاا  از سوسپانساایون بقایااای ریسااه در  جداسااازی

(ا 5117 همکااران  و کی  ائهت) شد استفاده استریل شیشه

 ال  روی باار سوسپانساایون ایاان از مشخصاای حجاا 

 اشاد  انجاا   اسپور شمارش و گرفت قرار  هموسیتومتر

 سوسپانسایون  ایان  در قاارچی  جمعیت تراک  نهایت در
جهاات تهیااه ا شااد تنظاای  لیتاارمیلاای هاار در اسااپور 271

( باا انادکی   7771از روش کاری  پاور و اخاوت )    زادمایه

 گاار  721 مقاادار منظااور، سااتفاده شاادا باادینتغییاارات ا

 داخال  آب سای سای  711 و پرلیت گر  21 گند ، سبو 

 متوالی روز دو در هاارلنا شد ریخته لیتری یک ارلن دو

 و گاراد ساانتی  درجه 757 در ساعت یک مدت به بار هر

 از سای سای  71 ساپس ا شدند استریل اتمسفر 2/7 فشار

 محتویاات  باه  راساپو  271 حااوی  قارچی سوسپانسیون

 کلونیزاسایون  کاه  هفتاه  دو از پسا گردید اضافه هاارلن

 از گرفاات، صااورت ساابو  و پرلیاات روی باار قااارچ

 میازان  به قارچی جدایه هر برای شده آماده هایزادمایه

 شدا استفاده گلدان هر در گر  31

 

   استفاده مورد بذر

 شاامل  بررسای  این در استفاده مورد شوید ارقا          

 هاای باذر ا بود 7ماموت ایلند النگ رق  و تبریز محلی  رق

 تهیه آمریکا Eden Brothers شرکت از ماموت آیلند رق 

   ابود شده

                                                 
1. Long Island Mammoth  
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 کشت نحوه

 قادرت  از اطمیناان  جهت ابتدا شوید، پرورش برای        

 قاسامی ) اساتاندارد  زنای جوانه آزمون بذرها زنیجوانه

 ساپس ا رفات گ انجاا   آنهاا  روی (5175 دلیال  و گلعذانی

 قطار  باا  کیلاویی  هفات  اساتریل  هایگلدان از کشت برای

 اساتفاده  متار ساانتی  2/57 ارتفاع و مترسانتی 53 دهانه

 757 دمای تحت اتوکتو با بار سه نیاز، مورد خاکا شد

 بها گردید استریل اتمسفر 2/7 فشار و گرادسانتی درجه

 خااک  باا  گلدان حج  سو  دو ابتدا بذرها، کاشت منظور

 خااک  ساط   روی تلقای   مایاه  از گر  31 سپس شد، پر

 آن روی خااک  مترسانتی 2 اندازهبه نهایتاا گردید پخش

 7 پایااان درا شااد انجااا  بااذرها کشاات و شااده اضااافه

 آبیااری  اولاین  اشاد  ریختاه  بذرها روی خاک مترسانتی

 ا  پذیرفت انجا  کشت از بعد بتفاصله

 

 بررسی مورد صفات

 ارتفااع  تریکودرماا،  و یمیکاوریز  ستیهمزی تعیین        

 تعاداد  ، بوتاه  در چتار  تعاداد  فرعای،  شاخه تعداد ، بوته

 خشااک و تاار وزن کلروفیاال، شاااخص چتاار، در چتاارک

 بوته تک در دانه عملکرد و ریشه، وخشک تر وزن ساقه،

دساتگاه   ز  به ککر است با توجه به اینکهالاگردید تعیین

spad  خطاای زیاادی    در مورد بر  های شوید احتماال

شاد  در این مورد اندازه گیری با شش تکرار انجاا    دارد

تیمارهاا   بارای مقایساه  آن به عنوان شاخص و میانگین 

 امورد استفاده قرار گرفت

 

  یمیکوریز همزیستی تعیین

 و رنگ آمیزی ریشه سازیآماده

 خاک ابتدا خاک، از گیاه هایریشه کردن جدا برای        

ا شاد  ریخته الک روی آن در موجود یهاریشه همراه به

باارای رنااگ  (7792 همکاااران و براناادرت)و طباا  روش 

 باگیااراج  و پاائول ) در ادامه باا روش  ماده شداآآمیزی 

عماال رنااگ  (7795 گااراو-مااک و کورمانیااک) و (7792

 آمیزی انجا  شدا

 ریشه نیزاسیونوکل درصد تعیین

 از ریشااه نیزاساایونولک درصااد تعیااین منظااوربااه        

 بار  که( 7777 یلویاسا )گردید استفاده شبکه تقاطع روش

 اسات  شابکه،  خطاوط  باا  هاا ریشاه  برخاورد  تعاداد  پایه

 ا( 7791 مو  و گیوانتی)

 

 تریکودرما نیزاسیونوکل تعیین

 و تریکودرماا  قاارچ  انادوفیتی  حالات  بررسای  جهت      

در شارای   ا گیااه  مختلاف  هاای بافات  در قاارچ  پیشرفت

 کشت PDA کشت محی  روی المینار، داستریل، زیر هو
 اشد داده

 

 هاداده وتحلیل تجزیه

 از پاس  متغیار،  هار  بارای  آماده  دسات باه  هایداده       

 اساتفاده  باا  واریانس، یکنواختی و نرمالیته آزمون انجا 

 و گرفت قرار آماری تجزیه مورد SAS آماری برنامه از

 %2 ط س در دانکن آزمون توس  نیز هامیانگین مقایسه

 فاکتوریال  صاورت به آزمایش، نتایج تجزیه اگرفت انجا 

 تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب در

 دو) ساط   دو در رق  عامل که صورت اینبها شد انجا 

 در قاارچ  عامال  ،(مااموت  ایلناد  الناگ  و تبریز محلی رق 

 .T. harzianum ،T. longibrachiatum ،G) سط  چهار

intraradices  وG. versiforme )عنااوان بااه شاااهد و 

 عناوان باه  شاده  گیاری اندازه صفات و مستقل متغیرهای

 و تجزیاه  و شاد  گرفته درنظر آزمایش در وابسته متغیر

 نار   از اساتفاده  باا  تحلیال  و تجزیها گرفت انجا  تحلیل

 نمودارها رس  برایا شد انجا  7/3/7 نسخه SAS افزار

 اگردید ادهاستف اکسل افزارنر  از

 

 نتایج و بحث

ختصه  3و 7،5ها در جدول نتایج تجزیه واریانس داده  

 شده استا
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 تریکودرما و میکوریز قارچ تاثیر تیمارهای تحت شوید گیاه صفات از برخی برای هاداده واریانس تجزیهنتایج  -1جدول 

ns   می باشدا %7و  %2دار در سط  دار، * ، ** به ترتیب معنیغیر معنی 

 

  گیاه ارتفاع

 و رقا   اثارات  کاه  داد نشاان  واریانس تجزیه نتایج       

 نتاایج ا بود دارمعنی ارتفاع بر %7 اطمینان سط  در قارچ

 در ارتفااع  میانگین که داد نشان رق  اثر میانگین مقایسه

 داریمعنای  بطاور ( cm72/17) مااموت  آیلناد  الناگ  رق 

 cm) تبریاز  محلای  رقا   در صافت  این میانگین از بیشتر

 قااارچ نااوع میااانگین مقایسااه (ا نتااایج7د)شااکلبو( 1/22

 از اسااتفاده حالاات در ارتفاااع بیشااترین کااه داد نشااان

 .Gو  T. harzianum ،T. longibrachiatum هاای قاارچ 

intraradices قارچ در ارتفاع میزان با که شد حاصل G. 

versiforme شاکل   داشات  داریمعنای  اختتف شاهد و(

 توساا  گیاااهی درشاا محاارک هااایهورمااون تولیااد ا(5

 ایاان تولیااد القااای یااا و Trichoderma قااارچ هااایگونااه

 برخای  رشد از ممانعت اثرات کاهش درگیاه، هاهورمون

 در موجاود  شایمیایی  و زیساتی  هاای توکسین ترکیبات،

 افازایش  فرعای،  هاای ریشه در زاییریشه افزایش خاک،

 در ریشه بهتر تکاپوی آن دنبال به و ریشه حج  و طول

 از همگای  خااک،  از غاذایی  عناصار  بیشتر ذبج و خاک

 شاده  تیماار  گیاهان ارتفاع افزایش در دخیل عوامل جمله

 همکااران  و وینادها  ) باشاد مای  قارچی هایگونه این با

 همکاااران و وینااال ؛7775 همکاااران و االناادر ؛7792

 کاه  اناد کارده  گازارش ( 7772) همکاران و اینبار(ا 5119

 باعاث  فلفال،  و خیاار  یبارا  T. harzianum باردن  بکاار 

 گیاهاان  خشاک  وزن و بر  سط  گیاهچه، طول افزایش

 ناگااراجو ا است شده شاهد تیمارهای به نسبت شده یاد

 آفتاابگردان  باذر  تیمار که دریافتند( 5175) همکارانش و

 را ارتفاااع افازایش  Trichoderma harzianum قاارچ  باا 

 دلیال  باه  گیااه  ارتفااع  افازایش  ایان ا اسات  شاده  موجب

 طاول  افازایش  و ریزوسافر  از مغذی مواد جذب فزایشا

 دراباود  تریکودرماا  هاای ساویه  باا  گیاهاان  گره دو بین

 کاااااربرد( 5172) همکااااارانش و میشاااارا تحقیقااااات

 موجاب  نخاود،  روی  T.harzianum +T.viridaeترکیبی

 ااست گردیده شاخه طول افزایش

 جاذب  طریا   از ریشاه  با میکوریز قارچ همزیستی        

 ایان  و شده فتوسنتز افزایش سبب غذایی، عناصر و آب

 رشادی  صفات بهبود و بیشتر فرآورده تولید موجب امر

(ا 5112 همکااران  و خاالواتی ) گاردد می گیاه ارتفاع نظیر

 که داشتند اظهار ای،مطالعه در (5115) همکاران و گوپتا

 عملکارد  و بوتاه  ارتفااع  ،میکاوریز  قاارچ  باا  نعناع تلقی 

 اداد افزایش توجهی قابل طور به را بیولوژیکی
 

 میانگین مربعات 

 منابع 

 تغییر

 درجه

 آزادی

 ارتفاع

 گیاه 

 شاخهتعداد 

 در بوته فرعی 

 وزن تر

 ساقه 

 وزن خشک 

 ساقه

 وزن تر

 ریشه 

 وزن خشک

 ریشه 

/73/117ns 1/ 233ns 1 5 بلوک 727 * 1/ 115 * 1/ 11117ns 1/ 11115ns 

/575 7 رق  135 ** 5/ 1 ** 1/ 579ns 1/ 111ns 1/ 112ns 1/ 117ns 

/352 2 قارچ 239 ** 3/ 12 ** 5/ 773 ** 772/1 ** 1/ 13 ** 1/ 113 ** 

/773ns 1 /3 2 رق × قارچ  271 * 1/ 325ns 1/ 177ns 1/ 177ns 1/ 117ns 

 1/1112 1/113 1/173 1/722 1/712 73/227 79 خطا

 51/12 51/112 52/22 51/53 77/1 2/33 ضریب تغییرات)%(
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 %5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف. شوید( cm) ارتفاع بر رقم اثر -1شکل

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر

 
 در دارنیمع اختالف  بیانگر متفاوت حروف. شوید( cm) ارتفاع بر قارچ با تلقیح اثر -2شکل

 اباشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح

 

 بوته تک در فرعی شاخه تعداد

 و رقا   اثارات  کاه  داد نشاان  واریاانس  تجزیه نتایج      

 در قاارچ ×  رقا   متقابل اثر و %2 اطمینان سط  در قارچ

 دلیال باه ا بود دارمعنی فرعی شاخه بر %7 اطمینان سط 

 و تبریاز  محل رق  دو قارچ،×   رق متقابل اثر داریمعنی

 از اساتفاده  به نسبت متفاوت واکنش ماموت ایسلند النگ

ا دادناد  نشان فرعی شاخه تعداد نظر از مختلف هایقارچ

 تفسیر از کننده، گمراه نتایج تفسیر از جلوگیری برای لذا

 ا  گردید اجتناب قارچ ساده اثر
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 کاه  داد نشاان  قاارچ ×  رقا   اثار  میاانگین  مقایساه  نتایج

 رقا   از اساتفاده  حالات  در فرعای  شاخه تعداد بیشترین

 .T. harzianum ،T قااارچ سااه ماااموت آیلنااد النااگ

longibrachiatum  وG. intraradices ا شاااد حاصااال

 تعاداد  تبریاز،  محلای  رق  در که داد نشان همچنین نتایج

 و T. harzianum قارچ از استفاده حالت در فرعی شاخه

T. longibrachiatum شاکل  ) بود هاقارچ سایر از شتربی

 (ا  3

 

 
 شوید( تعداد) فرعی شاخه ایبر قارچ× رقم ترکیبات تیماری -3شکل 

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

 هاای شااخص  افازایش  در آربوساکوالر  مایکوریز قارچ

 همکااران  و پاور اساماعیل  ابود مثثر شوید گیاه شیروی

 بار ،  تعاداد  مقاادیر  بیشاترین  که داشتند اظهار( 5172)

 شااخه  تعاداد  بوتاه،  ارتفااع  بار ،  خشاک  وزن و سط 

 در ریشاه  خشاک  وزن و طول ساقه، خشک وزن فرعی،

 و آماد  دست به G. versiforme قارچ با مرزه گیاه تلقی 

 بادون  شااهد  تیماار  در صافات  این برای مقدار کمترین

 مطالعه در نیز( 5117) مرادیا شد حاصل میکوریز قارچ

 بار  بیولوژیاک  و آلای  کودهاای  انواع تأثیر روی بر خود

 فرعی و اصلی شاخه تعداد افزایش رازیانه، دارویی گیاه

 فراهمی به را موضوع این نیز وی است، کرده گزارش را

 ارچقااا داد نساابت گیاااه باارای غااذایی عناصاار بیشااتر

 افازایش  و هاا هورماون  ترشا   تحریاک  باعاث  میکوریز

 نقاش  باه  توجاه  با لذا،ا شودمی گیاه توس  فسفر جذب

 نقاش  همچناین  و نابجاا  هاای ریشاه  انگیازش  در اکسین

 عما   افازایش  گیاهاان،  در زایای ریشاه  بهباود  در فسفر

 تاأثیر  مکاانیز   از اساتنباط  ترینساده تواندمی هاریشه

 همکاران و دروئگه) اباشد گیاهان رشد بر میکوریز قارچ

 ا(5111
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  ساقه تر وزن 

 در قارچ اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج         

 نتایجا بود دارمعنی ساقه تر وزن بر %7 اطمینان سط 

 تر وزن بیشترین که داد نشان قارچ نوع میانگین مقایسه

 .T و T. harzianum هایقارچ از استفاده حالت در ساقه

longibrachiatum تر وزن میزان با که شد حاصل 

 و G. intraradices ،G. versiforme هایقارچ در ساقه

 (ا2شکل ) داشت دارمعنی اختتف شاهد

 از استفاده حالت در ساقه تر وزن میانگین نهایت، در

 قارچ که بود زمانی از بیشتر ،Trichoderma جنس قارچ

 اگرفت ارقر استفاده مورد Glomus جنس

 و تر وزن که است شده مشاهده هاییبررسی طی

 با شده تیمار گیاهان ریشه و هوایی بخش خشک

 تیمارهای با مقایسه در تریکودرما جنس از هاییگونه

 و واتانابه) است داده نشان داریمعنی افزایش شاهد

 و اینبار ؛7772 همکاران و اسلی ؛7773 همکاران

 (ا7772همکاران
 

 

 
 شوید( گرم) ساقه تر وزن بر قارچ با تلقیح اثر -4شکل

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف 

 

 ساقه خشک وزن

 در قاارچ  اثار  کاه  داد نشاان  واریاانس  تجزیه نتایج       

ا باود  دارمعنای  سااقه  خشاک  وزن بر %7 اطمینان سط 

 بیشاترین  کاه  داد نشاان  قارچ نوع نگینمیا مقایسه نتایج

 .T هاای قاارچ  از اساتفاده  حالات  در سااقه  خشاک  وزن

harzianum و T. longibrachiatum باا  کاه  شاد  حاصل 

 ،G. intraradices هاای قارچ در ساقه خشک وزن میزان

G. versiforme داشااات دارمعنااای اخااتتف  شااااهد و 

 الات ح در ساقه خشک وزن میانگین نهایت، در(ا 2شکل)

 زماانی  از بیشاتر  ،Trichoderma جنس قارچ از استفاده

 اگرفت قرار استفاده مورد Glomus جنس قارچ که بود

 و تار  وزن کاه  اسات  شاده  مشااهده  هاایی بررسای  طی

 بااا شااده تیمااار گیاهااان ریشااه و هااوایی بخااش خشااک

 تیمارهاای  باا  مقایساه  در تریکودرما جنس از هاییگونه

 و واتاناباه ) اسات  داده نشاان  داریمعنای  افزایش شاهد

 و اینباااار ؛7772 همکااااران و اسااالی ؛7773 همکااااران

 هاای گوناه  ایان  کاه  اسات  شده گزارش(ا 7772 همکاران

 نظیار  گیااه،  رشاد  محارک  هایهورمون تولید با قارچی

 شابه  ترکیباات  و زآتاین  سایتوکینین،  جیبارلین،  اکسین،

 هاای غلظات  در تنهاا  که پیرون پنتیل آلفا-2 نظیر اکسین

 کناد، مای  عمال  گیااهی  رشد محرک عنوانبه صوصیبخ

 و هاوایی  بخاش  خشاک  و تار  وزن افازایش  باعث تنهانه

ه 
ساق

ر 
ن ت

وز
) 
گر
(
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 هاای ریشه حج  افزایش باعث که شودمی گیاهان ریشه

 ریشاه  فعاال  ساط   افزایش، این ینتیجه در و شده گیاه

 در بخصو  آب جذب طری  این از و یافته افزایش گیاه

 ؛7775 همکااران  و نادر اال) شودمی تسهیل تنشی شرای 

 خاود  هایروزنه گیاه ها،پدیده این دنبالبه(ا 5117 آئو 

 وزن و داده انجااا  فتوسانتز  بهتار  و داشاته  نگاه  بااز  را

 دارویی گیاه دو ریشه تلقی اکندمی تولید بیشتری خشک

 سابب  میکاوریز  قاارچ  ناوع  دو باا  زیاره  نوعی و شوید

 گردید آنها یهوای هایاندا  خشک وزن دارمعنی افزایش

 متحظاه  بررسای،  یاک  طای  (ا 5115 همکاران و کاپور)

 گوناه  دو باا  زنیاان  و شاوید  هاای ریشه تلقی  که گردید

 انادا   خشک وزن دارمعنی افزایش سبب مایکوریز قارچ

 جوشیوو(ا 5115 همکاران و کاپور) گرددمی آنها هوایی

 دارویی گیاه روی بر که ای مطالعه در (5111) همکاران

 اظهاار  دادناد  انجا ( Scutellaria integrifolia) قابیبش

 در تنهاا  ناه  مایکوریز با گیاه این ریشه تلقی  که داشتند

 ماثثر  ریشاه  رشاد  خصوصا  گیاه تکثیر و رشد افزایش

 هاای خااک  در رشاد  بارای  را گیااه  تواناایی  بلکاه  باوده 

 افازایش  هستند، مواجه نیز فسفر کمبود با که ایحاشیه

 ادهدمی

 
 دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف. شوید( گرم) ساقه خشک وزن بر قارچ با تلقیح اثر -5شکل

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در 
 

 ریشه تر وزن

 در قاارچ  اثار  کاه  داد نشاان  انسیا وار هیا تجز جینتا      

 جیباودا نتاا   داریعنم شهیر تر وزن بر %7 نانیاطم سط 

وزن تر  نیشترینوع قارچ نشان داد که ب نیانگیم سهیمقا

 و T. harzianum یهاا در حالت اساتفاده از قاارچ   شهیر

 T. longibrachiatum وزن تار   زانیا شد که با م حاصل

و  G. intraradices، G.versiforme یهاا در قاارچ  شهیر

 (ا2شکل داشت ) داریشاهد اختتف معن

در حالات اساتفاده    شهیوزن تر ر نیانگیم ت،ینها در     

باود کاه    یاز زماان  شتریب ،Trichodermaاز قارچ جنس 

 و میشرااستفاده قرار گرفتا  مورد Glomusقارچ جنس 

 باا  شده تیمار نخود بذور که دریافتند( 5172) همکارانش

، Trichoderma harzianum قاارچی  زیساتی  عامال  سه

T.viridae  وPaecilomyces ریشاه  طاول  تساریع  سبب 

 باا  تیماردشاده  گیاهاان  در ریشاه  طاول  حداکثرا اندشده

Trichoderma harzianum اگردید مشاهده 
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 دار در یاختالف معن انگری. حروف متفاوت بدی( شوگرم) شهیبا قارچ بر وزن تر ر حیاثر تلق -6شکل

 .باشد.می دانکنزمون آ یبر مبنا %5سطح احتمال 

 

 ریشه خشک وزن

 در قاارچ  اثار  کاه  داد نشاان  انسیا وار هیتجز جینتا       

باودا   داریمعنا  شاه یر خشاک  وزن بر %7 نانیاطم سط 

 نیشاتر ینوع قارچ نشاان داد کاه ب   نیانگیم سهیمقا جینتا

 .T یهاا در حالات اساتفاده از قاارچ    شاه یوزن خشک ر

harzianum  وT. longibrachiatum شاد کاه باا     حاصل

 و G.intraradices یهادر قارچ شهیوزن خشک ر زانیم

G. versiforme  داشااتا در  داریشاااهد اخااتتف معناا

در حالات اساتفاده از    شاه یوزن خشک ر نیانگیم ت،ینها

بود که قارچ  یاز زمان شتریب ،Trichodermaقارچ جنس 

 (ا1شکل ) گرفت قرار استفاده مورد Glomusجنس 

باعاث   ینیتربچه چ یرو T. harzianumارچ ق یریبکارگ

که  دینسبت به شاهد گرد ییوزن تر و خشک نها شیافزا

و  وواتیا )فمکانیس  این افازایش هناوز مشاخص نباود     

( در نهایاات 5119ا وینااال و همکاااران )(7777 تانگیسااو

هاای  های محرک رشد گیاهی توس  گونهتولید هورمون

هاا  ایان هورماون  و یا القاای تولیاد    Trichodermaقارچ 

درگیاه، کاهش اثرات ممانعات از رشاد برخای ترکیباات،     

هاای زیساتی و شایمیایی موجاود در خاااک را     توکساین 

هاای فرعای، افازایش    زایی در ریشاه عامل افزایش ریشه

 طول و حج  ریشه دانستندا

 

 (SPAD) کلروفیل شاخص

 در قاارچ  اثار  که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا          

باودا   داریمعنا  لیا کلروف شااخص  بار  %7 نانیماط سط 

 نیشاتر ینوع قارچ نشاان داد کاه ب   نیانگیم سهیمقا جینتا

 .Tدر حالات اساتفاده از ساه قاارچ      لیا شااخص کلروف 

harzianum ،T. longibrachiatum و G. intraradices 

 .Gدر قاارچ   لیا شااخص کلروف  زانیحاصل شد که با م

versiforme  یاک  درداشاتا   یداریو شاهداختتف معنا 

 همکااارانش و الکساااندرو توساا  شااده اجاارا یمطالعااه

 تریکودرماا  جدایاه  شاش  با شده تیمار گوجه در( 5173)

 شااهد  گیاهاان  با مقایسه در را فتوسنتز سرعت افزایش

 تلقای   که شد مشخص آزمایشی طی(ا9شکل ) داد نشان

 ساط   افازایش  موجاب  میکاوریز  هایقارچ با شبدر گیاه

 نهایتاا   و گردیاد  هاا آن کلروفیال  میزان ایشافز و هابر 

  گیاااه رشااد دوره کاال در را خااالص ساارعت فتوساانتز
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 دار دریاختالف معن انگری. حروف متفاوت بدی( شوگرم) شهیبا قارچ بر وزن خشک ر حیاثر تلق -7شکل

 .باشدیم دانکنآزمون  یبر مبنا %5سطح احتمال 

 

( اظهار 5112) یر(ا دم7779و همکاران  یت)را داد شافزای

 غلظات  افازایش  سابب  یمیکاوریز  همزیساتی  کاه داشت 

 کاه  جاا  آن ازا شاود مای  فلفل گیاه هایبر  در کلروفیل

 کنند،می کمک گیاه در منیزی  جذب به میکوریز هایقارچ

و  یااری)ج دهنااد افاازایش را کلروفیاال ساانتز توانناادماای

 یمیکاوریز  گیاهان در کلروفیل یش(ا افزا5112همکاران 

 Strophosty گیااه  در یمیکاوریز غیر گیاهاان  باه  نسبت

leshelval  شاده  گازارش  ( 7777تاسنگ و ماا  )  توس 

 گیااه  ریشاه  سیسات   وارد ماایکوریز  هاای ا ریساه است

 و گردیاده  اساید آبسزیک غلظت کاهش سبب و شوندمی

(ا 5117 )کااپور  دهناد مای  افازایش  را سایتوکنین  میازان 

بخشااد و یکلروپتساات را بهبااود ماا یزتمااا یتوکینینساا

 (ا5111 شود )فلچر و همکارانیم یلموجب سنتز کلروف
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  %5دار در سطح احتمال یاختالف معن انگری. حروف متفاوت بدیشو لیبا قارچ بر شاخص کلروف حیاثر تلق -8شکل

 .باشدیم دانکنآزمون  یبر مبنا
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 تریکودرما و میکوریز قارچ تاثیر تیمارهای تحت شوید گیاه صفات از برخی برای هاداده واریانس تجزیه نتایج-2ل جدو

ns   می باشدا %7و  %2دار در سط  یب معنیدار، * ، ** به ترتغیر معنی 

 

 بوته تک در چتر تعداد

 از هیچکادا   کاه  داد نشاان  واریاانس  تجزیه نتایج         

ا نباود  دارمعنی چتر تعداد بر %2 اطمینان سط  در اثرات

 و تبریاز  محلای  رقا   دو در چتار  تعداد میانگین بنابراین

 چتار  تعداد همچنین،ا بود برابر ه  با ماموت ایسلند النگ

 ها   باا  مختلاف  هاای قاارچ  از اساتفاده  حالات  در شوید

 ا نداشت داریمعنی اختتف و بود مشابه

 

 چتر در چترک تعداد

 قارچ و رق  اثرات که داد نشان واریانس تجزیه نتایج     

 نتایجا بود دارمعنی چترک تعداد بر %7 اطمینان سط  در

 تعاداد  گینمیاان  کاه  داد نشاان  رقا   اثار  میانگین مقایسه

 طاور باه ( 73/72) مااموت  ایسالند  الناگ  رقا   در چتارک 

 محلای  رقا   در صافت  ایان  میانگین از بیشتر داریمعنی

 ا(7بود)شکل ( 79/73) تبریز

 کااه داد نشااان قااارچ نااوع میااانگین مقایسااه نتااایج      

 .T قاارچ  از اساتفاده  حالات  در چتارک  تعاداد  بیشاترین 

harzianum و G. intraradices بااا کااه دشاا حاصاال 

ا داشاتند  دارمعنای  اخاتتف  هاقارچ سایر در تعدادچترک

 .G قااارچ و شاااهد حالاات در نیااز آن مقاادار کمتاارین

versiforme ا(71شد)شکل  حاصل 

 گساترش  از اساتفاده  باا  قادرند مایکوریز هایقارچ       

 گیاهاان،  ریشاه  مورفولوژی تغییر و خارجی هایریسه

 را ریشاه  باه  اییغاذ  ماواد  انتقاال  و ریشاه  جاذب  سط 

 قاارچ  همزیستی (ا5119 همکاران و جیمز) دهند افزایش

 غاذایی،  عناصر و آب جذب طری  از ریشه با  مایکوریز

 ماواد  تولید موجب امر این و شده فتوسنتز افزایش سبب

 و چتار  تعاداد  نظیار  صافاتی  بهباود  و بیشتر فتوسنتزی

 (ا5112 همکاران و خالواتی) گرددمی بوته در چترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 میانگین مربعات 

 منابع 

 تغییر

 درجه

 آزادی

 تعداد 

 در تک بوته چتر

 تعداد 

 در چتر چترک

 دانه در عملکرد

 بوتهتک 

درصد 

 نیزاسیونوکل

192ns 7/ 72ns 1/ 112ns 29/75 /1 5 بلوک  

/572ns 22 /1 7 رق  222 ** 1/ 157 ** 19/2921 ** 

/751ns 51 /1 2 قارچ 212 ** 1/ 123 ** 2/19ns 

/57ns 7/ 772ns 1 /1 2 رق × قارچ  117 ** 1/12ns 

 75/97 **1/115 1/971 1/72 79 خطا

 72/22 2/22 51/71 ضریب تغییرات)%(
12 / 2     
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 .شوید( تعداد) چترک بر رقم اثر  -9 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر متفاوت حروف
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 .شوید( تعداد) چترک بر قارچ با تلقیح اثر -10شکل

 .باشدمی دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در دارمعنی تالفاخ بیانگر متفاوت حروف

 

 (گرم) بوته تک در دانه عملکرد

 رقا ،  اثارات  کاه  داد نشاان  واریاانس  تجزیه نتایج        

 بار  %7 اطمیناان  ساط   در قارچ×  رق  متقابل اثر و قارچ

 اثار  داریمعنای  دلیال باه ا باود  دارمعنی بوته تک عملکرد

 ایسالند  الناگ  و تبریاز  محال  رق  دو قارچ،×  رق  متقابل

 هاای قاارچ  از اساتفاده  باه  نسبت متفاوت واکنش ماموت

 بارای  لاذا ا دادناد  نشاان  بوته تک عملکرد نظر از مختلف

 اثارات  تفسایر  از کنناده،  گمراه نتایج تفسیر از جلوگیری

 ا  گردید اجتناب قارچ و رق  ساده
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 که داد نشان قارچ×  رق  اثر میانگین مقایسه نتایج        

 اساتفاده  حالت در( گر  22/1) بوته تک عملکرد بیشترین

 T. harzianum قااارچ و ماااموت ایساالند النااگ رقاا  از

 محلای  رقا   در کاه  داد نشان همچنین نتایجا شد حاصل

 .T قارچ سه از استفاده حالت در بوته تک عملکرد تبریز،

harzianum ،T. longibrachiatum  وG. intraradices 

 .G قاارچ  از بیشاتر  و نداشات  دارمعنای  اخاتتف  ه  با

versiforme ایسلند النگ رق  در حالیکه درا بود شاهد و 

 .T قاارچ  از اساتفاده  حالات  در بوته تک عملکرد ماموت

harzianum هاقارچ بقیه کاربرد از بیشتر دارمعنی بطور 

 (ا77شکل) بود

 

 
داریاختالف معن انگری. حروف متفاوت بدیقارچ بر عملکرد تک بوته )گرم( شو×ر متقابل رقم اث -11شکل   

 .باشدیآزمون دانکن م یبر مبنا %5در سطح احتمال  

 

 و توساان  هاای یافته با تحقی  این در آمده بدست نتایج

 ) همکاران و گوپتا و ریحان مورد در ( 5111 ) همکاران

 . دارد مطابقت نعناع مورد در ( 5115

 

 کلونیزاسیون درصد

 قاارچ   اثر تنها که داد نشان واریانس تجزیه نتایج         

 دارمعنای  نیزاسایون وکل درصاد  بر %7 اطمینان سط  در

 درصاد  کاه  داد نشاان  قاارچ  میاانگین  مقایساه  نتایجابود

 .G قااااارچ از اسااااتفاده حالاااات در نیزاساااایونوکل

intraradices درصااااد از بیشااااتر دارمعناااای بطااااور 

ا (75)شاکل   باود  G. versiforme قاارچ  در کلونیزاسیون

( %11) ریشااه نیزاساایونوکل میاازان بیشااترین همچنااین

 .G بااا تلقای   و ماااموت ایساالند الناگ  رقاا  بااه مرباوط 

intraradice ریشاه  کلونیزاسایون  درصاد  کمتارین ا بود 

 باا  تلقی  و تبریز محلی رق  به بوده (%57) معادل که نیز

G. versiforme  درصاد  افازایش ا (75شاکل ) داشت تعل 

 دیگار،  گوناه  به نسبت قارچی گونه یک در نیزاسیونوکل

 حتی و دارد بستگی قارچ با آن سازگاری و گیاهی گونه

 مختلااف مناااط  از کااه گونااه یااک قااارچ هااایایزولااه

 نیزاساایونولک درصااد نظاار از باشااند شااده آوریجمااع

 نظاار از هاااقااارچ ایاان شاااید چنااد هاار دارنااد اخااتتف

 از ولای  باشاند  داشاته  هاییشباهت ه  با شناختیریخت

 و غتمای ) دارناد  تفااوت  ها   باا  کامت فیزیولوژیکی نظر

 (ا5115 کوچکی
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 .کلونیزاسیون درصد بر قارچ اثر -12شکل

 .باشد می دانکن آزمون مبنای بر %5 احتمال سطح در دار معنی اختالف بیانگر متفاوت حروف

 

  Glomus و Trichoderma قارچ جنس دو مقایسه

 مرفولوژیک صفات نظر از مقایسه

 اثر برای المبدا ویلکس آماره که که داد نشان نتایج       

 از قاارچ  ناوع  دو بنابراین(ا >12/1P) شد دار معنی قارچ

 مقایسها داشتند معنادار اختتف مرفولوژیک صفات نظر

 صافات  تما  نظر از که داد نشان قارچ جنس دو میانگین

 و داشاتند  دارمعنای  اخاتتف  قارچ جنس دو مرفولوژیک

 صااافات هماااه نظااار از Trichoderma جااانس قاااارچ

 تار  وزن فرعای،  شااخه  تعداد ارتفاع، شامل مرفولوژیک

 خشاک  وزن و ریشاه  تار  وزن ساقه، خشک وزن ساقه،

 (ا 3 جدول) بود Glomus جنس از برتر ریشه

 

  

 از نظر صفات مرفولوژیکی Glomusو  Trichodermaیسه میانگین دو جنس قارچ مقا -3جدول

 نوع قارچ

 میانگین صفات

تعداد شاخه  ارتفاع گیاه
 فرعی

وزن خشک  وزن تر ساقه
 ساقه

وزن خشک  وزن تر ریشه
 ریشه

Trichoderma 19/1a 1/911a 1/119a 3/131a 3/99a 3/939a 
Glomus 11/11b 1/119b 9/911b 3/119b 3/911b 3/311b 

 میانگین های دارای حرف مشترک از نظر آماری اختتف معنادار ندارندا         

 

 عملکرد با مرتبط صفات نظر از مقایسه

 اثار  بارای  المبدا ویلکس آماره که که داد نشان نتایج     

 از قاارچ  ناوع  دو بناابراین (ا >12/1P) شد دارمعنی قارچ

ا داشاتند  معناادار  اخاتتف  دعملکار  با مرتب  صفات نظر

 نظار  از کاه  داد نشاان  قاارچ  جانس  دو میاانگین  مقایسه

 اخاتتف  قاارچ  جنس دو بوته، تک در دانه عملکرد صفت

 نظاار از Trichoderma جاانس قااارچ و داشااتند معنااادار

 در(ا 2جادول  ) بود Glomus جنس از برتر مذکور صفت

 در چتار  تعاداد  صفت دو نظر از قارچ جنس دو که حالی

 ا نداشتند معنادار تفاوت چتر در چترک تعداد و بوته تک
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 از نظر صفات مرتبط با عملکرد Glomusو  Trichodermaمقایسه میانگین دو جنس قارچ  -4جدول 

 نوع قارچ

 میانگین صفات

تعداد چتر در تک 
 بوته

تعداد چترک در 
 چتر

 عملکرد دانه در تک بوته

Trichoderma 9/111a 91/19a 3/991a 
Glomus 9/191a 91/111a 3/191b 

 میانگین های دارای حرف مشترک از نظر آماری اختتف معنادار ندارندا                            

 

 نهایی گیری نتیجه

 بیاان  تاوان مای  ماده آ دست به نتایج به توجه با            

 و تریکودرماا  هاای قاارچ  باا  شاوید  گیااه  زنای مایاه  کرد

 شاوید  گیااه  عملکاردی  صافات  افازایش  اعاث ب میکوریز

 ماده افزایش هدف دارویی گیاهان کشت در چون اگردید

 مها   این به رسیدن برای لذا است، گیاهان این در موثره

 کاه  میکاوریز  هاای قاارچ  از اساتفاده  بار  عاتوه  توانمی

 قاارچ  هاای گونه از است بوده توجه مورد بیشتر تاکنون

 در عملکارد  لحاا   از کاه  چرا جست بهره نیز تریکودرما

 کارده  عمال  موفا   میکاوریز  قاارچ  و شااهد  باا  مقایساه 

 و مختلاف  قاارچی  هاای گوناه  شناسایی با همچنینااست

 تاوان مای  دارویای  گیاهاان  باا  زیساتی ه  درصد مطالعه

 همچنینانمود اقدا  مختلف هایخاک در آنها کشت برای

 نشاان  میکوریز قارچ گونه دو بین میانگین مقایسه نتایج

 قاارچ  از اساتفاده  حالات  در کلونیزاسیون درصد که داد

G. intraradices درصااد از بیشااتر دارمعناای بطااور 

 بررسای  و باود  G. versiforme قاارچ  در کلونیزاسایون 

 در قااارچ پیشاارفت و تریکودرمااا قااارچ اناادوفیتی حالاات

 شاوید  گیااه  ریشاه  بخش در فق  ،گیاه مختلف هایبافت

 مورد در قارچ جنس دو مقایسه نتایج نهایتا اشد ردیابی

 بود آنها بین داریمعن اختتف دهنده نشان صفات بیشتر

 صاافات بیشااتر نظاار از Trichoderma جاانس قااارچ و

 ابود Glomus جنس از برتر شده گیریاندازه
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