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چكيده
به منظور مطالعه اثر قرار هرای میکروریزی ،منراب

طرطوم ملف ره هر بر رشر

جرب عناصر ذربای پایره

مکررزیک الیررم)( (Citrus aurantifolia Lکرره یکرر از پایررههررای بسرریار مهررم م کبررا در منررا جنررو کشررور
محسو مر شرود ) ،زمرای گ لادرهای بره صرور فاکفوریر در قالر ر م پایره کراما تصرادف برا طره فراکفور
چهررار تکرر ار ادگررا .گ فررره فاکفورهررا شررام قررار میکرروریز در طرره طررط (شرراه برر ر قررار میکرروریز،
طررولتا هرر )
 ،)Glomus versiforme ،Rhizophagus irregularisمنرراب هرر در د طررط (کررا هرر
ه ک ر ا .از ای ر منرراب در 3طررط ( 15 7/5 ،0می ر گ ر  .ه ر ب ر کی رروگ  ).برروده دفررای دشررار داد کرره ب ر هنکن
قرار منراب هر بره رور مروثر ی باعر بهبرود صرتا رشر ی ذ ظرر عناصر ذربای دیفر ژر ،پفاطریم ،هر ،
منگنرز گیرا مر شروده دفرای دشرار داد کره در تینارهرای مایرهزدر برا قرار  ،برا افرزای طرطوم هر ،
ر ی ،مر
منگنررز در گیررا افررزای یاففرره اطررر کرره ادفنرراال برر لی اثرر ا مفعرراد
ذ ظررر عناصرر ذرربای هرر  ،ر ی ،مرر
کننرر گ هنزیسررف میکرروریزی ب ر ذ ظررر عناص ر ذرربای در گیررا م ر باش ر ه تینارهررای کررارب د هنزمررار قررار بررا
طولتا ه بهدظ مر رطر کره بر ر ی صرتا رشر ی ملف ره تراثی مناطر داشرفه اطرر برهجرای کرا هر
یا در کاه مص ف ر م تواد موث باش ه
واژههای کليدی :ه  ،پایه مکزیک الیم ،عناص ذبای  ،م کبا  ،هنزیسف میکوریزی
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Abstract
In order to the evaluation of the effect of mycorrhizal fungi, different sources and levels of iron on
growth and nutrients uptake in Mexican lime (Citrus aurantifolia L) (one of the important rootstock in citrus
growing regions in south of Iran), a greenhouse experiments were conducted with factorial arrangement in a
completely randomized design with three factors and four replications. Treatments consisted of three levels
of mycorhizal fungus (without fungal inoculation, inoculation with Rhizophagus intraradices, inoculation
with Glomus versiforme), two sources of iron (iron chelate, iron solphate), and three iron levels (0, 7.5, 15
mg kg-1 Fe). The results indicated that co-application of mycorrhizal fungal species and iron sources was
improved plant growth charactrices and the concentration of nitrogen, potassium, iron, zinc, copper, and
manganese. In the treatments inoculated with mycorrhizal fungi, with an increase in iron levels, the nutrient
concentrations of iron, zinc, copper and manganese in soil were increased, likely because of the balancing
effect of mycorrhizal symbiosis on nutrient concentrations in plants. It seemed that co-application treatments
of fungi with iron sulphate were effective on different growth indices of plant and could reduce iron chelate
consumption or be used instead of it.
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تینارهای ه (کا

با قار

بودد به تینارهای

اضافه گ دی ه داردها ها به تع اد

یک ع د در ه گ ار ق ار داد ش ه پ
خاک

گ .

طولتا

ه ) به صور

با ذ ظفهای مورد دظ 7/5 ،0

کی وگ  .خاک اعنا گ دی

پ

از گبشر یک ما
کارب د

 15می گ  .ب

از گبشر  6ما از تینار

برهمکنش قارچهای میکوریز آربوسکوالر و منابع آهن بر ویژگیهای رشد ...

قارچ ب داشر صور گ فره بیاری گیاهار هتفهای یکبار
ادگا .ش ه  6ما بع از اعنا تینارهای قار
فی طن ، 3

طبزی ب گ با دطفگا ک

ه درجه

میزار ففوطنفز
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قار ب ر ه به ور معن داری تتا داشر کنف ی
ب ر طولتا ه
زر خشک ریشه در تینار ب ر قار
)2ه
بود (ج

4

خالص به طی ه دطفگا ففوطنفز مف اد از گی ی گ دی ه
ردگ میزی

اد از گی ی درص ک نیزاطیور ریشه به

ر ش کورمادیک

مک گ

گیا با اطفتاد از
درجه ط سیو

( )1982ادگا .گ دی ه اد ا.های

میط شسفشو

در

ر در دمای 70

تا زماد که زر خشک رها ثابر شود

ق ار داد ش د ه در ادامه زر خشک اد ا .هوای (ب گ
طاقه)

جدول  -1برخی ویژگیهای فيزیكی و

ریشه محاطبه گ دی ه اد ا .هوای (ب گ

شيميایی خاک مورد استفاده در آزمایش.
اد

مشلصا

دوع/می ار

خاک
بافر خاک

لو .رط شن

pH

7/96

طاقه)

ECe

)(dS m-1

0/33

ب ای اد از گی ی ذ ظر

OM

عناص مورد اطفتاد ق ار گ فره یک گ  .از دنوده های پودر

**P

()%
()mg kg-1

0/93
9

*Fe

( )mg kg

2/66

*Mn

( )mg kg

4/30

*Zn

( )mg kg

0/97

()mg kg-1

1/5

خشک توطط طیا
ش

پودر ش

در دمای  550درجه ط سیو
طپ

خاکسف ش
د ما د ک د

در  10می لیف اطی ک ی ریک د
مح و داص ه صاف ش

شسفشوی مواد باقیناد
دگم دهای

ر ش مولیب ا

ادادا
ه

پ

ب طط کاذب صاف با

به  50می لیف رطاد

ر ی ،منگنز

در کور الکف یک

میط ،

ش ه ذ ظر فست به

(کیو ،)1996ذ ظرهای م ،

توطط دطفگا جب

دیف ژر به ر ش ک ا

از

(ب من )1996

پفاطیم (کیو )1996با دطفگا شع ه طنگ

اتن  5،ذ ظر
ذ ظر

هنچنی

دوری اد از -
6

گی ی ش د ه تگزیه ماری با د  .افزار SPSS ver.16

میایسه میادگی با زمور  LSDدر طط  5درص ادگا.
گ دی ه
نتایج و بحث
دفای اث ا قار های  Gv Riدر ب هنکن با مناب
ه ب زر خشک شاخسار مکزیک الیم دشار داد که
بیشف ی زر خشک شاخسار م بوط به تینار قار  Riبا
طط کا ه  15بود ( 6/61گ  ).از دظ ماری با تینار
ه به ور معن داری افزای داشر
ب ر قار
ب ر
کنف ی زر خشک شاخسار در تینار ب ر قار
طولتا ه بوده دفای اث ا قار  Gv Riدر ب هنکن
با مناب ه ب زر خشک ریشه مکزیک الیم دشار داد که
بیشف ی زر خشک ریشه م بوط به تینار قار  Gvبا طط
طولتا ه  15بود ( 5گ  ).از دظ ماری با تینار ب ر
3

SPAD-502
Lci
5 Shimatzu AA-670
6 Jenway-pep7
4

-1
-1
-1

*Cu
*قاب اطفل اا با دیهت هپ ها **قاب اطفل اا با ب ک بنا ط یم
دفررای دشررار م ر ده ر کرره در دضررور قررار هررای Gv

زر خشررک ریشرره ترراثی
 Riمنرراب هرر برر افررزای
)2ه قررار هررای  Ri Gvدر اثرر
مناطررب داردرر (جرر
عناصرر ذرربای طررب رشرر طررراقه
بهبررود جررب
میشود ه گرزارشهرای مفعر دی جرود دارد کره قرار هرای
 Ri Gvمر توادنر برا گسرف ش هیره هرای خرود بر ر ی
عناصرر ذرربای
تارهررای کشررن طررب بهبررود جررب
گ دد یرا بره رور ذیر مسرفییم برا تح یرک ریشره طرب
گسررف ش ر در خرراک گ ر دد در دفیگرره طررب دطف ط ر
ذربای ا ر اف خرود شرود ( ادرگ
ریشه به منراب بر
هنکررارار )2008ه دفررای ای ر پررژ ه دشررار داد کرره قررار -
زر ترر خشررک ریشرره
هررای  Ri Gvطررب افررزای
مر شررود کرره برره ع ررر تح یرک برره رشر ریشرره هنچنری
ذخی ر ک بوهی ر را هررا در ریشرره م ر باش ر ه گررزارشهررای
مفعررر دی جرررود دارد کررره قرررار هرررای  Ri Gvطرررب
زر ریشرره مرر گ ددرر ه دفررای ایرر پررژ ه بررا
افررزای
ادررگ هنکررارار ( )2008هنسرروی دارده ت یرری
پررژ ه
گودررههررای ملف رره م کبررا بررا قررار هررای میکرروریزی
ملف رره مرر توادرر ک نیزاطرریور ریشرره گیررا را افررزای
دهرر ( ادررگ هنکررارار  ،2008پیکررا هنکررارار ،2007
دوگیررورا هنکررارار )2006ه دفررای اثرر ا قارچهررای Ri
 Gvدر برر هنکن بررا منرراب هرر دشررار داد کرره بیشررف ی
ک نیزاطریور ریشره م بروط برره تینرار دضرور قرار  Gvبررا
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طرررط کرررا هررر  7/5برررود ( 75/7درصررر ) از دظررر
ماری با تینرار بر ر قرار بر ر هر بره رور معنر -
داری تترررا داشرررر کنفررر ی ک نیزاطررریور ریشررره در
تینررار برر ر قررار تنررام طررطوم هرر برروده هنچنرری
دفای برهدطرر مر دشرار مر دهر دضرور هر د گودره
طررولتا ه ر در افررزای
قررار طررط  7/5منرراب کررا
ک نیزاطرریور برره ررور معنررو مرررث ت از طررط  15بررود
)2ه یکر از شرراخصهررای مهررم فعالیررر قررار هررای
(ج ر
میکرروریزی ،میررزار ک نیزاطرریور طیسررفم ریشررهای گیررا
توطررط ایرر قررار هررا مرر باشرر  .ک نیررز شرر ر گیاهررار
بهبرود ضرعیر
بوطی ه قار طرب تنظریم اطرنزی بهفر
گی را م ر شرروده قررار باع ر افررزای می رزار جررب
در گیررا دسرربر برره تینارهررای برر ر قررار مرر شررود
 ،طررب تورژطرراد در ط ر و هررا م ر -
افررزای جررب
گ ر دد کرره خررود ی رک عام ر مح ر ک در وی ر ش ر ر ط ر و
هررا اطررره قررار طررب گسررف ش طیسررفم هیره در ا ر اف
ریشه مفعاقباً افرزای تنرا ریشره برا خراک مر شرود
در دهررا بیشررف مرر گرر دده
در دفیگرره توادررای جررب
عا بر ایر قرار موجر افرزای جرب عناصر ذربای
از خرراک افررزای فعالی رر دف ر اکس ری ارهررای دزین ر
ذی ر دزین ر م ر گ ر دد کرره طررب افررزای رش ر ریشرره
عن کر د مراد خشرک دهررا مر باشر (
ادر ا .هروای
زیرررا )2006ه قرررار  Gvتوادسرررر ک نیزاطررریور ریشررره د
درارد طره بر گ را تحرر تینرار کرا هر
پایه دراردگ
در پهرراشهررای ملف رره افررزای ده ر ( ادررگ هنکررارار
)2008ه خررراد هنکرررارار ()2009گرررزارش ک ددررر کررره
اطررفتاد از قررار هررای میکرروریز ربوطررکوالر مرر توادرر

ک نیزاطرریور ریشرره در دادهررا هررای پاپایررا

باعرر افررزای
شوده
بیشف ی ک فی م بوط به تینار قار  Gvبا طط طولتا

ه  15بود (55 /2می گ  .ب گ  .زر ت )ه دفای دشار
م ده که در دضور قار های Ri

مناب ملف ه ه شاخص ک
در صور

فی افزای

ع  .جود قار با افزای
فی

شاخص ک

دیز افزای

افزای

Gv

ططوم

م یاب ه هنچنی

ططوم طولتا

م یاب (ج

)2ه دفای دشار

داد که بیشف ی ففوطنفز م بوط به تینار دضور قار  Gvبا
طط طولتا

ه  15بود ( 4/38میک مو ب مف م ب ب

ثادیه)

کنف ی

طولتا

ه بوده دفای دشار م ده با جود قار  Gvبا

افزای

ب ر

ففوطنفز در تینار ب ر قار

ططوم مناب ملف ه ه میزار ففوطنفز افزای

یاب (ج

)2ه شاخص ک

فی

در گیا به

ور معنو

طازهای ک

ه در گیا به د کاف دباش طنفز پی
در ای پژ ه
شاخص ک

به دلی

ططوم ملف ه ه ،

جود مناب

فی گیا دسبر به گیاهار شاه افزای

ک ده هنچنی

مشلص ش اطر که قار

ربوطکوالر م توادن با بهبود صتا

رش ی

عناص مادن منیزیم ،ه

دیف ژر طب

جب

بیشف ک

فی شود (

2008؛ ارتا

با افزای

هنکارار 2006؛ ادگ

طاخر
هنکارار

هنکارار  )2006که ای گزارشها با پژ ه

داض هنسوی دارده هنچنی اث ا مثیر قار های میکوریز
ربوطکوالر

ه ب ر ی بهبود ففوطنفز گیا دیز گزارش

اطر ( ادگ هنکارار )2008ه

کا

ه

0

پی ا

های میکوریز

بر وزن خشک اندام هوایی ،ریشه ،کلنيزاسيون ریشه ،شاخص کلروفيل و فتوسنتز مكزیكن الیم.

15

فی

ملف م شود ( ادگ هنکارار )2008ه

جدول  -2اثر قارچهای  Rhizophagus intraradicesو  Glomus versiformeدر غلظتهای مختلف کالت و سولفات آهن

mgFe kg-1
7/5

م -

بازتاب از میزار ه در گیا م باش ه درصورت که میزار

ش

طولتا

ه

ه

-1

0

mgFe kg
7/5

15

-1

زر خشک اد ا(g pot ) .
هوای
NM

1/37i

1/92i

2/84gh

1/8i

3/19gh

1/82i

Gv

4/4de

4/99cd

5/94b

3/98ef

3/47fg

4/82cd

Ri

4/01def

5/31bc

4/96cd

4/82cd

5/70b

6/61a

-1

زر خشک ) (g pot
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ریشه
NM

1/85f

2/02f

3/54 e

f

cde

1/96

3/84

f

1/71

Gv

4/38bcd

3/8de

5a

4/5abc

3/68 e

3/99cde

Ri

3/54e

3/31e

3/57e

3/33e

4/62 ab

4/51abc

0i

0i

0i

0i

0i

0i

NM
Gv

e

55

b

ک نیزاطیور ریشه ()%

d

72

d

60/7

Ri

45/6h

55/2e

51/2fg

NM

31/47g

36/05g

42/87ef

شاخص ک

59/5

75/7

c

a

64/3

48/3gh

67c

67/8c

فی
g

bc

50/32

31/35

cde

47/22

Gv

36/27g

47/97cd

55/2a

41/5f

49/9bc

54/3ab

Ri

32/3g

44/7def

46/2cde

35g

53/3ab

53/85ab

-2 -1

) (µmol CO2. m s
ففوطنفز
NM

0/67f

2/4bcde

2/5bcd

1/61cdef

1/81cdef

1/81cdef

Gv

0/85ef

2/8bc

4/38a

1/18def

2/53bcd

2/67bcd

Ri

1/84cdef

3/74ab

2/01bcd

1/19def

2/59bcd

1/1def

میادگی های که دارای د ف مشابه (د ف کوچک م بوط به ب هنکن  ،د ف بزرگ م بوط به اث ا اص ) هسفن  ،در طط
 5%زمور  LSDتتا

معن داری با یک یگ د ارد .

: NMع  .ت یی قار .Rhizophagus intraradices :Ri ،Glomus versiforme:Gv ،

یک ر از شرراخصهررای فیزیولوژیررک مهررم ک ره برره
محفوای ک فیر گیرا ابسرفه اطرر ،ففوطرنفز مر باشر ه
قار میکروریز از یر ایگراد ر ابرط هنزیسرف برا گیرا
درجب کار م ب خر عناصر مادنر فسرت  ،کره بره عنروار
عنصر ی ک یر ی در ادفیرا ادر ژی ر ف ینر ففوطرنفز
بره ددبرا ر
مطر م اطرر ،افرزای محفروای ک فیر
هنکررارار )2006ه
ففوطررنفز مرر باشرر (ارتررا
افررزای

تادرررگ هنکرررارار ( )2009در ب رطررر خرررود ر ی گیرررا
ذر مشرراه ک دد ر کرره مایرره زد ر ذر بررا قررار  ،می ر ار
ک فیر ففوطررنفز گیررا را افررزای داد .رهررا ع ررر ای ر
امررر را بررره افرررزای جرررب دیفررر ژر توطرررط گیاهرررار
میکوریزی دسبر داد اد ه

جدول  -3اثر قارچهای  Rhizophagus intraradicesو  Glomus versiformeدر غلظتهای مختلف کالت و سولفات

آهن بر ميزان نيتروژن ،پتاسيم ،فسفر و روی اندام هوایی مكزیكن الیم.
طولتا

کا

ه

0

mgFe kg-1
7/5

15

NM

1/28ef

1/24ef

1/29ef

Gv

2/1cdef

2/22abcd

2/31abcd

0

ه

mgFe kg-1
7/5

15

دیف ژر ()%
f

1/15

2/64abc

def

1/47

2/74abc

cdef

1/79

3/17a
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1/94cdef

2/5abc

2/6abc

2/4abcd

2/46abcd

2/9a

پفاطیم ()%
NM

1/32fg

1/16g

1/19fg

1/35fg

1/85def

2/2cd

Gv

1/85def

1/7defg

2/11de

2/09de

2/7cd

2/78abc

Ri

1/5efg

2/25cd

1/7defg

2/76abc

2/99ab

3/31a

NM

0/9efgh

0/74fghi

0/33j

efgh

ghi

فست ()%
0/91

0/7

ij

0/5

Gv

2/48b

1/1ef

1/52cd

3/06a

1/65c

1/09ef

Ri

2/8a

1/23de

1/03efg

2/83a

1/5cd

1/1ef

روی ) (mg kg
-1

f

f

NM

21ef

30/5de

28/7def

16/2

19/7

Gv

38/6cde

45/8cde

52/17cde

63/9cde

65/6cde

Ri

32/1de

65/1cde

96/6bcd

46/7cde

149/6b

cde

36/5

133b
242/3a

میادگی های که دارای د ف مشابه (د ف کوچک م بوط به ب هنکن  ،د ف بزرگ م بوط به اث ا اص ) هسفن  ،در
طط  %5زمور  LSDتتا

معن داری با یک یگ د ارد .

: NMع  .ت یی قار .Rhizophagus intraradices :Ri ،Glomus versiforme:Gv ،

دفررای اثرر ا قررار هررای  Gv Riدر برر هنکن بررا
منرراب ه ر ب ر میررزار دیف ر ژر مکررزیک الی رم دشررار داد
کرره بیشررف ی میررزار دیف ر ژر م برروط برره تینررار قررار Gv
بررا طررط کررا هرر  15بررود (  3 /17درصرر ) کنفرر ی
میزار دیفر ژر در تینرار بر ر قرار بر ر کرا هر
بوده دفرای دشرار مر دهر کره در دضرور قرار هرای Ri
 Gvافررزای طررطوم منرراب ملف رره هر میرزار دیفر ژر
افزای م یابر هنچنری برا افرزای طرطوم ملف ره کرا
 Riیرا عر  .جرود
جرود قرار Gv
هر در صرورر
قرررار میرررزار دیفررر ژر افرررزای مررر یابررر ه در صرررور
دضور قار دیرز برا افرزای طرطوم طرولتا هر میرزار
دیف ژر افزای م یاب (ج )3ه
دفررای اث ر ا قررار  Gv Riدر ب ر هنکن بررا منرراب
هرر برر پفاطرریم مکررزیک الیررم دشررار داد کرره بیشررف ی
میزار پفاطیم م بروط بره تینرار دضرور قرار  Riبرا طرط
کررا

هرر  15بررود ( 3/31می رر گرر  .ب کی رروگ  .مرراد

خشررک) از دظرر

مرراری بررا تینررار برر ر قررار

ه ر برره ررور معن ر داری تتررا
پفاطریم در تینررار بر ر قررار

برر ر

داشررر کنف ر ی میررزار
بر ر طرولتا

هر برروده

دفررای دشررار مرر دهرر کرره در دضررور قررار
طررطوم منرراب ملف رره ه ر می رزار پفاط ریم افررزای

افررزای

مرر -

یاب ر ه هنچن ری بررا افررزای
صورر
افررزای

ه ر در

طررطوم ملف رره کررا

جود قرار یرا عر  .جرود قرار میرزار پفاطریم
مرر یاب ر ه هنچنرری دفررای دشررار م ر دهرر کرره در

صررور ع ر  .جررود قررار طررطوم ملف رره طررولتا
ترراثی چن ر اد ب ر ذ ظررر پفاط ریم د ارد ر (ج ر
اث ا قرار هرای  Gv Riدر بر هنکن

برا منراب

هر

)3ه دفررای
هر بر

فسرررت مکزیک الیرررم دشرررار داد کررره بیشرررف ی میرررزار
فسررت م بوط بررره تینررار قرررار  Gvعرر  .دضرررورکا
هرر بررود ( 3/06می رر گرر  .ب کی رروگ  .مرراد خشررک)
کنفر ی فسررت در تینررار بر ر قررار

طررط  15طررولتا

ه بوده دفرای دشرار مر دهر کره در قرار هرای Gv Ri

طرطوم منراب ملف ره هر میرزار فسرت کراه

افزای
م یاب (ج

)3ه

دفررای اث ر ا قررار

 Gv Riدر ب ر هنکن

بررا منرراب

ه بر میرزار ر ی مکرزیک الیرم دشرار داد کره بیشرف ی
میرزار ر ی م برروط برره تینررار دضررور قررار  Gvبررا طررط
کررا

هرر  15بررود ( 24/3می رر گرر  .ب کی رروگ  .مرراد

خشررک) کنفرر ی میررزار ر ی در تینررار برر ر قررار
ب ر کا

ه برود دفرای دشرار مر دهر کره در دضرور

قررار هررای  Gv Riافررزای
هرر میررزار ر ی افررزای

طررطوم منرراب ملف رره

مرر یابرر هنچنرری بررا افررزای
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بیشررف ی میرزار مر م برروط بره تینررار دضررور قررار
 Gvبررا طررط طررولتا هرر  15بررود (60/3می رر گرر .
ب کی رروگ  .مرراد خشررک) کنف ر ی می رزار م ر در تینررار
ب ر قرار بر ر طرولتا هر بروده دفرای دشرار مر -
 Gvبرر میررزار مرر
دهرر کرره دضررور قررار هررای Ri
اث ر ا معن ر داری دارد بررا افررزای طررطوم ه ر می رزار
م افزای م یاب (ج )4ه
دفای دشرار داد کره بیشرف ی میرزار منگنرز م بروط بره
تینررار دضررور قررار  Gvبررا طررط طررولتا ه ر  7/5بررود
(39می ر گ ر  .ب کی رروگ  .مرراد خشررک) کنف ر ی می رزار
منگنررز در تینررار برر ر قررار برر ر کررا هرر برروده
دفررای دشررار مر دهر کرره دضررور قررار هررای  Gv Riدر
ب هنکن برا طرطوم ملف ره منراب هر اثر ا مثبفر بر
)4ه
ذ ظر منگنز دارد (ج

جودقررار Gv

 Riیا ع  .جرود قرار میرزار ر ی افرزای
صررور دضررور قررار دیررز بررا افررزای

مر یابر ه در

طررطوم طررولتا

)3ه
ه میزار ر ی افزای م یاب (ج
بیشرف ی میرزار هر م بروط بره تینرار قرار  Riبرا
طررط کررا ه ر  7/5بررود ( 235/1می ر گ ر  .ب کی رروگ .
ماد خشرک) کنفر ی میرزار هر در تینرار بر ر قرار
ب ر کا هر بروده دفرای دشرار مر دهر کره دضرور
 Gvبرر میررزار هرر اثرر ا معنرر داری
قررار هررای Ri
دارده دفررای مشررلص مرر کنرر در صررور عرر  .دضررور
قار هرای ملف ره برا افرزای طرطوم ملف ره منراب هر ،
)4ه
میزار ه افزای م یاب (ج

جدول  -4اثر قارچهای  Rhizophagus intraradicesو  Glomus versiformeدر غلظتهای مختلف کالت و

سولفات آهن بر ميزان آهن ،مس و منگنز اندام هوایی مكزیكن الیم.
طولتا
0

ه

mgFe kg-1
7/5

کا
0

15

ه

mgFe kg-1
7/5

15

ه )(mg kg-1
NM

31/2fg

34/1fg

37/2fg

23/6g

34/5fg

36/2fg

Gv

79defg

140/4bcd

172/9b

74/7efg

150/9bc

146/4bc

Ri

96/93cef

157/5bc

181/4ab

70/8efg

235/1a

124/6bcde

NM

33/1g

44/8e

52/1d

g

م

-1

) (mg kg
e

e

33/5

43/9

45/3

Gv

56/2bc

55/4bc

60/3a

40/4f

57/6abc

58/6ab

Ri

42/9ef

52/1d

55/8bc

40/5f

55/1c

56/5bc

NM

26/4g

25/7g

25/3g

21/2h

28/9f

0/3f

Gv

16/2i

39

36/4bc

21/3h

32/8e

32/3e

Ri

26g

35/2cd

34/1de

30/4f

36/1bc

37/8ab

a

منگنز )(mg kg-1

میادگی های که دارای د ف مشابه (د ف کوچک م بوط به ب هنکن  ،د ف بزرگ م بوط به اث ا اص ) هسفن ،
در طط  %5زمور  LSDتتا

معن داری با یک یگ د ارد .

: NMع  .ت یی قار .Rhizophagus intraradices :Ri ،Glomus versiforme:Gv ،

در ایرر پررژ ه مشررلص شرر اطررر کرره برر هنکن
هررر باعررر بهبرررود ذ ظرررر عناصررر
تینارهرررای قرررار
منگنررز مر شرروده بررا
دیفر ژر ،پفاطریم ،هر  ،ر ی ،مر

افررزای طررطوم هرر کررارب دی ذ ظرررهررای عناصرر کررم
منگنررز کرراه دیاففرره ب کرره افررزای
مص ر ف ر ی ،م ر
داشررفه اطررره گررزارش ش ر اطررر کرره بررا کررارب د ب خرر
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شهسوار ،مقدم

عناصرر برر لی اثرر ا دفاگودیسررف  ،ذظررر عناصرر دیگرر
هنکررارار  ، 2000ارتررا
کرراه مرر یابرر (ا -شررازل
ب قررر اری تعررراد در
هنکرررارار )2006ه بهبرررود جرررب
ذ ظررر عناصرر ذرربای در هنزیسررف هررای مسررالنر میررز
گیاهررار بررا ریزجادرر ارار خصوصررا هنزیسررف میکرروریزی
گررزارش ش ر اطررره افررزای ادررواع ت کیبررا کررا کنن ر
در دضررور قررار هررای میکرروریزی در میایسرره بررا شرر ایط
ب ر ر قررار گررزارش ش ر اطررر (اطررنیر رد  )1997کرره
ادفنرراال در ب ق ر اری تعرراد عناص ر ذرربای در گیررا دی ر
دارد ه
در ایررر پرررژ ه افرررزای ذ ظرررر عناصررر ذررربای
توطررط قررار هررای میکرروریز ربوطررکوالر در پایررههررای
ادرررگ
م کبرررا صرررور گ ففررره اطرررره در پرررژ ه
ذ ظررر
هنکررارار ( )2008دیررز قررار  Gvتوادسررر جررب
دررارد طرره برر گ افررزای
ه ر را در پای رههررای درراردگ
ده ر  .افررزای در ذ ظررر جررب عناص ر ذرربای م ر تواد ر
برره افررزای ک نیزاطرریور ریشرره کرره توطررط قررار هررای
میکرروریزی ربوطررکوالر صررور مرر گیرر د دسرربر داد
شررود (خرراد هنکررارار )2009ه قررار هررای میکرروریز طررب
تغییرر در شررک دگررم ریشرره از د جنبرره مرر شررود -1
تغییررر ضرررعیر تغبیررره ای گیرررا  -2تغییررر در طرررط
ت کیبررا هورمررود گی را (ی رائو هنکررارار ) 2006ه تغیی ر
دگررم ریشرره تحررر تررأثی عناصرر ذرربای
در ادشررعابا
بلصرروص فسررت قرر ار دارد (لرروپز-بایسررو هنکررارار
) 2003ه از ف دیگر ایر موضروع اثبرا شر اطرر کره
تغیی ر در تع ر اد ادشررعابا ریشرره در اث ر هنزیسررف قررار
میکوریز بره ع رر تغییر در میرزار هورمرورهرای گیراه از
جن ه ت کیبرا پ ر فنولیرک کره مراد اکسی اطریور اکسری
مرر شررود  ،اطررر (پ یررز-پ یررز )2007ه تغییرر در تعرر اد
ادشررعابا ریشرره م کبررا هنزیسررر بررا قررار میکرروریز
بیشررف برره ع ررر جررب عناص ر ذرربای اطررر زی ر ا گیاهررار
م کبررا دارای ریشررههررای ضررلیم بررا ادشررعابا کررم م ر -
باشرررن بنررراب ای ادشرررعابا ریزتررر کررره توادرررای جرررب
عناص ر ذبای را دارد ر در ای ر درروع از ریشررههررا برره تع ر اد
کم جود دارد (پ یز-پ یز )2007ه
مشرراه شرر اطررر کرره در ب خرر مرروارد دضررور
ادتر ادی کرا هر بر جرب عناصر ذربای ذیر از هر
از جن ه عنصر ر ی ،دیرز مروث برود اطرر کره بره عییر
دویسرن گار ادفنرراال ت کیبرا کررا کننر اضرافه شر برره
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خرراک ،قررادر اطررر کرره عررا برر افررزای ذ ظررر عنصرر
مررورد دظرر ( بطررور مثررا در اینگررا هرر ) ،ذ ظررر طررای
عناص کاتیود کم مص ف دیگ را دیزافزای ده ه
نتيجهگيری کلی
دفررای دشررار داد کرره ب ر هنکن قررار منرراب ه ر برره
ور مروث ی باعر بهبرود صرتا رشر ی جرب عناصر
ذبای گیا م شوده
دفررای دشررار داد کرره در تینارهررای مایرره زد ر بررا قررار ،
با افرزای طرطوم هر  ،ذ ظرر عناصر ذربای هر  ،ر ی،
منگنررز در گیررا افررزای یاففرره اطررر کرره ادفنرراال
مرر
برر لی اثرر ا مفعرراد کننرر گ هنزیسررف میکرروریزی برر
ذ ظر عناص ذبای در گیا م باش ه
تینارهررای کررارب د هنزمررار قررار بررا طررولتا هرر
بهدظ مر رطر کره بر ر ی صرتا رشر ی ملف ره تراثی
مناط ر داشررفه اطررر بررهج رای کررا ه ر یررا در کرراه
مص ف ر م توادر مروث باشر ه کرا هرا فر .هرای لر
هر هسررفن کرره بره طررادگ دفر در پر ا هررای برراال قابر
جررب هسررفن امررا طررولتا هر در خرراک برره رادفر قابر
جررب دیسررر می ر اری از ر رطررو م ر کن ر امررا قینررر
دهررا ارزار اطررر در دررال کرره کررا هررا خی رر گرر ار
هسفن (توما )1996ه
ه ر د گودرره قررار مررورد اطررفتاد در ای ر زمررای در
بهبررود صررتا ادرر از گیرر ی شرر مرروث بررود  ،گ چرره در
ب خرر صررتا مررورد ادرر ا گیرر ی ،تتررا معنرر داری
دسرربر برره هنرر یگ داشررفه ادرر ه برر یه اطررر کرره ایرر د
م فولرروژیک بررا هررم مفتررا
قررار از دظرر ژدفیکرر
هسرررفن یرررا از دظررر فعالیررررهرررای مفابولیرررک عوامررر
مح ر ک رش ر از جن رره دررزیمهررا هورمررورهررا م ر توادن ر
فعالیرهای مفتا ت از خود دشار دهن ه
دفای ای پژ ه بع از تایی در مطالعا مزرعهای م -
تواد ب ای بهبود صتا

رش ی م کبا

مص ف کود ه بلصوص ت کیبا کا

هنچنی کاه
ر توصیه شوده

سپاسگزاری
ب ینوطی ه از بل های ع و .باذباد

ع و .خاک دادشک

کشا رزی دادشگا شی از به خا

دنایرهای موث در

راطفای اج ای ای پژ ه

ق رداد م شوده
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