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بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکوالر و باکتری مزوریزوبیوم بر 

 عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط
   1رحیمی مهدی  1   حمید عأاس دخت 1  مجتأی ممرآبادی1  محمدرضا عامریا 9زهرا مرزبا 

 8محمد سیأی
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود-9

 اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود  -1

 آزاد اسالمی واحد اراك دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه -8

(Email: marzban.zahra1@gmail.com)  

 چکیده:

به منوور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلألی 

به صورت طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا  9811در کشت مشلوط  آزمایشی در بهار سال 

اس سری افزایشی شامل: ذرت   لوبیا   شد. تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خال  و کشت مشلوط بر اس

  قارچ    باکتری مزوریزوبیوم  لوبیا   قارچ میکوریزا   لوبیا   قارچ میکوریزا   لوبیا کشت مشلوط   ذرت

  باکتری مزوریزوبیوم  کشت    قارچ میکوریزا   کشت مشلوط   باکتری مزوریزوبیوم  کشت مشلوط میکوریزا

چو  عملکرد همی هاتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفت  باک   قارچ میکوریزا مشلوط

. (P<1/19اند )قرار گرفت آزمایشیتحت تأثیر تیمارهای   تعداد دانه در بالل عملکرد دانه ذرت دانه لوبیا 

بوته از  ی چو  تعداد غالف لوبیا  تعداد دانه در غالف لوبیا و تعداد بالل درهایتیمارهای مشتلف بر صفت

کیلوگرم در  3/8118بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین  لحاظ آماری اختالف معنی داری را نشا  ندادند.

کیلوگرم  1/9111کمترین عملکرد آ  با میانگین  هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و

 1/1319ین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین در هکتار متعلق به تیمار کشت خال  لوبیا بود. همچن

کمترین عملکرد دانه ذرت  کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مشلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و

. و بیشترین تعداد دانه در بالل کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خال  ذرت بود 1/1411با میانگین 

دانه در بالل مربوط به  991مربوط به تیمار کشت مشلوط و کمترین آ  با میانگین  دانه 414با میانگین 

 تیمارکشت مشلوط توام با قارچ و باکتری بود.  

 کشت مخلوط، لوبیا  ،میکوریزاقارچ کلمات کلیدی: باکتری مزوریزوبیوم، ذرت،  

 

  مقدمه

ای گیاهرا   شرناخت و   فرزایک تنروع گونره   از راههای دستیابی به محصوالت ارگانیک و پایردار کشراورزی   ا  

های جدیدی که در ارتأاط با کشراورزی تحرت   در حال حاضر نگرشبکارگیری پتانسیل بیولوژیک خاك است. 

 کراربرد کودهرای بیولوژیرک   باشد بره بهرره بررداری از    عنوا  کشاورزی پایدار  ارگانیک و بیولوژیک مطرح می

کشت مشلوط ضمن افرزایک تنروع بروم شرناختی و اقتصرادی باعرث       در کشاورزی پایدار الگوی  استوار است.

زا  افزایک ثأات بوم نورام  تغذیره   های هرز  کاهک عوامل بیماریافزایک عملکرد در واحد سطح  کاهک علف
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-یکی از مهمتررین چرخره   .(9831تر انسا  و دام و کاهک فرسایک خاك می شود )مهدوی دامغانی  مطلوب

هرای طأیعری و   های ریزوبیوم برا بقروالت اسرت کره در اکوسیسرتم     مزیستی باکتریهای بیوشیمیایی خاك ه

تروا  نرام بررد قرارچ میکروریزا      کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است  و از دیگر کودهرای بیولوژیرک کره مری    

افرزایک  میکوریز آرباسکوالر تاثیرات میأتی درنوام های زراعی دارند که اهم آنها عأارتند از: آرباسکوالر است. 

قابلیت دسترسی عناصر غذایی به ویژه فسفر برای گیاها  افزایک کارایی مصرف آب  افزایک مقاومت به تنک 

ها  افزایک قدرت رقابت گیاه میزبرا  در مقابرل علرف هررز      خشکی و تنک شوری  مقاومت به آفات و بیماری

اثررات سروء مرواد شریمیایی )قرارچ      افزایک مقاومت گیاها  به عناصر سنگین  بهأود ساختما  خاك  کاهک 

( بیرا   1191تانرگ جرا  و همکرارا  )    .(9831فرالح   )کک  آفت کک  علف کک( را بدنأال خواهد داشرت  

ترا   3/41داشتند که استفاده از قارچ میکوریزا در کشت مشلوط برنج و باقال مقدار بیرومس براقال را در حردود    

 ح با قارچ میکوریزا افزایک داد.درصد بترتیب نسأت به تک کشتی و بدو  تلقی 133

 

 ها مواد و روش

به منوور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلألی 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  -در مزرعه آموزشی 9811در کشت مشلوط  آزمایشی در بهار سال 

این پژوهک به صورت طرح بلوك های کامل تصادفی با  ر شهر بسطام به اجرا درآمد.صنعتی شاهرود واقع د

های افزایشی شامل: سه تکرار اجرا شد. کرت های آزمایشی به صورت کشت خال  و مشلوص بر اساس سری

   لوبیا   باکتری مزوریزوبیوم    قارچ میکوریزا  لوبیا   قارچ میکوریزا  لوبیا ذرت  لوبیا  کشت مشلوط  ذرت

  باکتری مزوریزوبیوم     قارچ میکوریزا  کشت مشلوط   باکتری مزوریزوبیوم  کشت مشلوط قارچ میکوریزا

ردیف کشت برای  4کرت های آزمایشی شامل  بود.   باکتری مزوریزوبیوم    قارچ میکوریزا کشت مشلوط

و کشت مشلوط لوبیا بود  ردیف کشت برای تیمارهای کشت خال  لوبیا 3کشت خال  و مشلوط ذرت و 

 81و  31متر و فواصل بین ردیف برای ذرت و لوبیا  به ترتیب  3طول ردیف کشت برای هر کرت به طول 

. سانتی متر در نور گرفته شد 91و  11سانتی متر و فاصله بذور روی ردیف برای ذرت و لوبیا به ترتیب 

درصد آب  11بذور توزین شده و با محلول  متناسب با سطح کشت در تیمارهای مشتلف مقدار مششصی از

قند آغشته گردید. در مرحله بعد مقدار تعیین شده از کود بیولوژیک ریزوبین سوپر پالس )با جمعیت تقریأی 

باکتری مزوریزوبیوم در هر میلی لیتر( به بذور افزوده و به طور کامل مشلوط شدند. در تیمارهای قارچ  913

بوته ذرت و  4تعداد در زما  برداشت ایه تلقیح قارچ در زیر هر بذر قرار داده شد گرم م 91میکوریزا میزا  

از هر کرت آزمایشی با در نور گرفتن اثرات حاشیه ای به طور کامالً تصادفی  بوته لوبیا چشم بلألی 13

 SASار کلیه محاسأات آماری  تجزیه واریانس و مقایسات میانگین با استفاده از نرم افز .انتشاب شدند

 .در سطح احتمال پنج درصد مقایس شدند LSDو میانگین ها با آزمو  چند دامنه ای استفاده گردید 
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 نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیه واریانس نشا  داد که بین تیمارهای مشتلف از نور عملکررد دانره   :  عملکرد دانه ذرت

(. نترایج مقایسره میرانگین صرفات     9 دولدر سطح آماری یک درصد وجود دارد ) ج ذرت اختالف معنی داری

 نشا  داد که

کیلوگرم مربوط به کشت مشلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و  1/1319بیشترین عملکرد دانه با میانگین 

در (. 1 جدولکیلوگرم متعلق به تیمار کشت خال  ذرت بود ) 1/1411کمترین عملکرد دانه با میانگین 

ال  و مشلوط لوبیا چشم بلألی و ذرت مالحوه کردند که حداکیر های کشت خپژوهشی با بررسی

وگانه د تلقیح تنها و(.1111عملکرد دانه ذرت از کشت مشلوط بدست آمد )اسکندری و همکارا   

فسفر دانه و پروتئین  باکتری ریزوبیوم و باکتری حل کننده فسفات   وز  خشک گیاه  عملکرد دانه  محتوی

(. کشت لوبیا چشم بلألی به عنوا  یکی از اجزای 1199ساهارا  و همکارا   ک داد )برگ را در گندم افزای

توا  به تیأیت بیولوژیک نیتروژ  و افزایک شونده در کشت مشلوط با ذرت و باکتری ریزوبیوم می ترکیب

باشد جذب فسفر که از عناصر پر مصرف گیاه بوده و کمأود آ  عامل محدود کننده رشد محصوالت زراعی می

 های تولید کمیت و کیفیت را در کشت مشلوط افزایک داد. استفاده نمود و با کاهک هزینه

 
 ذرتو  بلألیلوبیا چشممیانگین مربعات برخی از خصوصیات  -9جدول 
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: براساس نتایج  جدول تجزیه واریانس بین تیمارهای مشتلف از نور تعداد دانه در بالل  تعداد دانه در بالل

ن صفات (. نتایج مقایسه میانگی 9داری در سطح یک درصد وجود دارد )جدول از لحاظ آماری اختالف معنی

دانه مربوط به تیمار کشت مشلوط و کمترین تعداد  414نشا  داد که بیشترین تعداد دانه در بالل با میانگین 

دانه متعلق به تیمار کشت مشلوط توام با قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بود  991دانه با میانگین 

م زمینی و ذرت مالحوه کردند که حداکیر های کشت خال  و مشلوط بادا(. در پژوهشی با بررسی1)جدول

توا  گفت که (. بنابراین می1113تعداد دانه در بالل ذرت از کشت مشلوط بدست آمد. )احمدی و همکارا   

)ذرت( در بشک قابل توجهی از دورا  رشد این   c4) لوبیا چشم بلألی( و یک گونه c8هم جواری یک گونه 

نشده است بلکه با ایجاد مکانیسم مساعدت  سودمندی کل زراعت مشلوط  گیاها  نه تنها باعث تشدید رقابت

 اند. را افزایک داده

 

 

ها نشا  دادکه تعداد بالل در بوته در تیمارهای مشتلف : نتایج تجزیه واریانس داده تعداد بالل در بوته

( مشش  شد که 9833(. در آزمایک کوچکی و همکارا  )9تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند )جدول 

شت مشلوط قرار نگرفت که با نتایج این آزمایک مطابقت تعداد بالل در بوته تحت تاثیر تیمارهای مشتلف ک

 دارد. 

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس مشاهده شده بین تیمارهای مشتلف از نور :  عملکرد دانه لوبیا

(. نتایج مقایسه میانگین نشا  9عملکرد دانه لوبیا اختالف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد )جدول 

کیلوگرم مربوط به تیمار کشت خال  لوبیا چشم بلألی به  8111ن عملکرد دانه با میانگین داد که بیشتری

کیلوگرم متعلق کشت خال  لوبیا چشم  9111همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه با میانگین 

حوه کردند که های کشت خال  و مشلوط بادام زمینی و ذرت مال(. در پژوهشی با بررسی1جدولبلألی بود )

(. یکی از 1113احمد و همکارا   حداکیر بیشترین عملکرد دانه بادام زمینی از کشت خال  بدست آمد )

باشد. سیدروفورهای میکروبی توا  به نقک باکتری ریزوبیوم اشاره کرد تولید سیدروفورها میدالیل که می

 تمقایسه میانگین برخی از خصوصیات لوبیا و ذر -1جدول

 تیمار

عملکرد دانه 

ذرت )کیلو 

گرم در 

 هکتار(

عملکرد دانه 

 لوبیا
)کیلو گرم در 

 هکتار(

تعداد دانه در 

 بالل

1/9111 - لوبیا  b - 
قارچ میکوریزا  لوبیا   - 4/1944  b - 
باکتری مزوریزوبیوم  لوبیا   - 3/8118  a - 
باکتری مزوریزوبیوم   قارچ میکوریزا  لوبیا  - 1/1111  b - 

1/4194 کشت مشلوط  bc 8/1131  b 31/414 a 
قارچ میکوریزا  کشت مشلوط   1/1441  ab 41/1141  b 38/181  b  
بیومباکتری مزوریزو  کشت مشلوط   1/1319  a 4/1131  b 91/193  c 
باکتری    قارچ میکوریزا  کشت مشلوط 

 مزوریزوبیوم

4/8131  b 1/1119  a 991 d 

ab - 93/813  3/1393 قارچ میکوریزا  ذرت   b 

1/1411 ذرت  d  38/118  c 

 احتمال پنج درصد ندارند.در سطح  LSDمیانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند  اختالف آماری معنی داری در آزمو  
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زای گیاهی و یا ق بیوکنترل عوامل بیماریتوانند در افزایک رشد گیاه به صورت غیر مستقیم و از طریمی

توا  با تلقیح تحریک مستقیم رشد گیاه بواسطه افزایک جذب آهن توسط گیاه موثر باشد. لذا براحتی می

بذور لوبیا با باکتری ریزوبیوم به میزا  یک کیلو گرم مایه تلقیح در یک هکتار ضمن افزایک عملکرد از 

 ه کاست. مصرف بیک از اندازه کودهای ازت

نتایج تجزیه واریانس صفات نشا  داد که بین تیمارهای مشتلف از نور تعداد غالف درهر  تعداد غالف لوبیا:

 (. 9بوته لوبیا اختالف معنی دار وجود نداشت )جدول 

: نتایج تجزیه واریانس نشا  داد که بین تیمارهای مشتلف از نور تعداد دانه در غالف  تعداد دانه در غالف

های خالی در  (. در پژوهشی مشش  شد که تعداد غالف9هر بوته لوبیا معنی داری وجود نداشت )جدول در 

واحد سطح  تحت تأثیر ترکیأات مشتلف کشت مشلوط قرار نگرفت و با توجه به نتایج ایشا  به نور رسید که 

ها در غالف ندارد  شد  دانهای در کشت مشلوط ذرت و لوبیا تأثیر چندانی بر پر  با افزایک رقابت بین گونه

 (.9838)رضوا  بیدختی  

 منابع 

نامه  های مشتلف کشت در مشلوط ذرت و لوبیا. پایا  مقایسه ترکیب (9838) بیدختی  ش رضوا  -9

 ص. 914دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت  دانشگاه فردوسی مشهد. 

ارزیابی تولید در کشت مشلوط لوبیا و .( 9833نیا. ) گانی ب.  و سمانه نجیبکوچکی ع.ر. و للره -1

     311 -411: ص . 1  شماره 3مجله پژوهشهای زراعی ایرا   جلد  .ذرت

 ص931میکروبیولوژی خاك )ترجمه( . آییژ.  (9831) فالح  ع. ر  بشارتی  ح وخسروی  ه  -8
 .پایدار کشاورزی در نوام بوم مدیریت و طراحی( 9831) ، زند و . ع ،کوچکی.، ع دامغانی  مهدوی -4
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