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چكيده
خشکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی و از عمدهترین فاکتورهای محیطی محدود کننده رشد و تولید محصول
میباشد .واکنش دفاعی گیاه در مقابل کمبود آب ،یک مقابله پیچیده است .به منظور بررسی اثر کاربرد قارچ و محیط
کشت بر برخی صفات رشدی ،عملکردی و کیفی هلو پژوهشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامال تصادفی با
سه تکرار انجام شد .در این آزمایش اثر دو نوع قارچ (مایکوریزا ،تریکودرما و شاهد بدون قارچ) و عامل دوم شامل کیسه
پومیس (دو کیسه ،یک کیسه و بدون کیسه) بود .نتایج نشان میدهد که اثر متقابل کاربرد قارچ و تعداد کیسه بر تعداد
میوه و  TSSآب میوه معنیدار بود .بیشترین تعداد میوه از تیمار قارچ تریکوردرما همراه با دو کیسه کشت 67/48
درصد نسبت به شاهد به دست آمد .همچنین؛ در این تیمار بیشترین  TSSآب میوه با میانگین  19/92درصد مشاهده
شد و بر کلروفیل کل و  ECتاثیر معنی داری نداشت .وزن تر و خشک اندام رویشی نیز در اثر کاربرد قارچ افزایش
یافت که بیشترین آن مربوط به قارچ مایکوریزا بود و نیز اثر اصلی کاربرد یک کیسه وزن تر و خشک برگ را افزایش
داد.
کلمات کليدي  :ریشه منقسم ،پومیس ،مایکوریزا ،تریکودرما ،هلو

مقدمه
هلو ( )Prunus Persia L.Batchازخانواده گلسرخیان ( ،)Rosaceaeزیر خانواده  Prunoidaeاست و دارای16
کروموزوم ( )X=8میباشد ( .)Hancock et al, 2008منشا اصلی هلو چین بوده و سپس از طریق جاده ابریشم به
ایران منتقل شده است .پسوند پرسیکا ( )Persicaاز آن جهت به آن داده شد که اروپاییها اولین بار در ایران به آن
دست یافتند [زاده باقری .]1390 ،سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران بر اساس آمار  2016سازمان خواروبار جهانی
 21989هکتار میباشد [.]FAO, 2016
خاکهای آهکی دارای مقادیر زیادی کربنات کلسیم آزاد میباشد که  pHاغلب خاکهای آهکی را در محدوده
 7/5تا  8/5نگه میدارد .در این خاکها ظرفیت اشباع بازی غالبا  100درصد بوده و کلسیم ،یون غالب مکانهای
تبادلی در این خاکها میباشد [ .]Loeppert et al, 1996باال بودن  pHدر این خاکها مسائل متعددی را از نقطه
نظر تغذیه گیاه ،و به ویژه دشواریهایی در جذب عناصر غذایی ،از جمله فسفر ،روی ،آهن و منگنز ایجاد میکند
[ملکوتی و همکاران.]1383 ،
وضعیت منابع آبهای زیر زمینی نیز به عنوان یک منبع ارزشمند آب آبیاری با برداشت نامتعادل مواجه است و در
حالی که میزان متوسط تغذیه آن حدود  55میلیارد متر مکعب است ،با برداشت بیش از  61میلیارد متر مکعب مواجه
است (کشاورز و همکاران .)1390 ،محدودیت منابع آبی امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازد .ابداع و توسعه
روشهای کشت خالقانه سازگار با شرایط محیطی کشور که منجر به کاهش مصرف آب بخصوص در بخش باغبانی که
یکی از حوزههای عمده مصرف آب میباشد ،ضروری است.
هیدروپونیک به تولید گیاه در محیط بدون خاک گفته میشود که میتواند شامل پرالیت ،ورمیکوالیت ،سنگریزه،
شن ،رس انبساط یافته ،پیت ،خاک اره و پومیس باشد .کشت هیدروپونیک ،بهترین و مؤثرترین روش برای کشت بدون
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خاک است که سریعا در حال گسترش است تا تولیدات کشاورزی را در صنعت امروز افزایش دهد [ Putra et al,
 .]2015یکی از مزایای سیستم کشت بدون خاک که باعث مورد توجه قرار گرفتن این روش کاشت شده ،بهبود کارایی
مصرف آب است [ .]Jones, 2004در مقایسه کشت بدون خاک با کشت خاکی ،منافع زیادی بارز میشود .این
واقعیت که سیستمهای بدون خاک را میتوان در مکانهایی که در آن کشت و زرع غیرعملی است ،استفاده نمود یکی
دیگر از مزایای آن است .استفاده از کشت بدون خاک وجود سیستمهای که امکان کنترل کامل محلولهای غذایی (آب
و تامین مواد مغذی ، pH ،دمای ریشه) را دارند که اجازه میدهد تا تغذیه و بهبود آب و استفاده از مواد مغذی،
بهینهسازی شود و بهرهوری افزایش یابد [ .]Sánchez, 2010روش بهینه شده هیدروپونیک برای کشت در بیرون از
گلخانه کشت ریشه منقسم می باشد که با هدایت قسمتی از ریشه به درون کیسه تعبیه شده در کنار درخت آب و مواد
غذایی به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار میگیرد .پومیس یک سنگ معدنی است که در طول فوران آتشفشانی به وجود
می آید .سنگ پومیس دارای خلل و فرج فراوانی می باشد که میتواند آب را در خود نگه دارد.
استفاده از قارچ های همزیست با گیاه میتواند نقش مؤثری در افزایش جذب عناصر و القای مقاومت در برابر آفات و
بیماری ها در گیاه را داشته باشد .امروزه تریکودرما به عنوان آفت کش زیستی به منظور کنترل زیستی در برابر عوامل
بیماریزای خاکزی ،دفع مسمومیت و افزایش انتقال قند و اسید آمینه در ریشه گیاه [ ،]Molla et al, 2012کود
زیستی یا حاصلخیز کننده خاک در تولید هورمونهای رشد [ ،]Mazhabi et al, 2011افزایش جذب عناصر غذایی
[ ،]Cuevas, 2006ایجاد مقاومت القایی در برابر تنشهای محیطی [ ]Kaewchai, 2009و القای رشد
[ ]Yazdani et al, 2008گیاه میشود.

مواد و روشها
آزمایش در باغ تحقیقاتی ریشه منقسم دانشگاه شاهد با مختصات  35درجه شمالی و  51درجه طول شرق در
زمینی به مساحت  500متر مربع اجرا شد .خصوصیات آب وهوایی منطقه مورد مطالعه بر طبق میانگین داده های 55
ساله ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد تهران شامل میانگین دمای سالیانه  17/3درجه سانتیگراد ،میانگین بارندگی
سالیانه  232/8میلی متر و رطوبت نسبی هوا  41درصد میباشد .مقدار کربن آلی در باغ در محدوده خیلی کم تا
متوسط بوده ( ./.1تا  )0/5همچنین درصد آهک خاک بین  13/5 -10درصد می باشد .مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی
خاک در محدوده متوسط  )soil)19-21 ، 100meq/gمیباشد .از نظر شوری خاک باغ نیز در محدوده 4- dS/m
 8قرار دارد  pHخاک نیز در محدوده  8-7/83میباشد.
فاصله ردیفها از هم دو متر و در هر ردیف فاصله درختان یک متر بود .درختان هلوی رقم  Red topکه از قبل
روی پایه  GF677پیوند شده بودند در گودالهای تعبیه شده کاشته شدند .کیسه اول کمپوزیتی که  40لیتر آن با
پومیس پر شده و با قارچ تلقیح شده را در فاصله  40سانتی متری درخت و در گودالی به عمق  60سانتی متر قرار
گرفت .کیسه دوم هم به همین منوال در فاصله  80سانتی متری از درخت قرار گرفت .درخت ها در اردیبهشت سال
 96کاشته شده و برداشت میوه در خرداد  97انجام شد .قارجهای تلقیح شده شامل مایکوریزا گلوموس و تریکودرما
هارزیانوم بود .یک مخزن  5000لیتری به وسیله یک پمپ زیر آبی که انرژی خود را از سوالر میگیرد آب را به
لولههای دو اینچی و لولههای فرعی 16میلی متری و به قطره چکانها رساند .آب از طریق لولههای ماکارونی به درون
کیسه ها هدایت شدند.
تیمارها شامل قارچ در سه سطح و کیسه در سه سطح انجام گرفت .سطوح قارچ شامل مایکوریزا ،تریکودرما و بدون
قارچ و سطوح کیسه شامل یک کیسه ،دو کیسه و بدون کیسه بودند.
برای اندازهگیری مواد جامد محلول از دستگاه رفرکتومتر دیجیتال هانا (مدل  )HI96801استفاده شد برای این
منظور یک قطره از آب میوه را پس از له کردن روی صفحه شیشهای دستگاه قرار داده و عدد قرائت شده یادداشت
گردید .برای اندازه گیری  ecآب میوه ابتدا  2گرم از بافت آبدار میوه را جدا کرده و له کردیم .سپس آنرا با  18گرم آب
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مقطر (به نسبت  )1:10رقیق کرده و درنهایت به وسیله دستگاه  ECمتر هدایت الکتریکی اندازهگیری شد .برای اندازه
گیری هدایت الکتریکی آب میوه از  ECمتر پرتابل مدل ( )EC Tester11برحسب دسی زیمنس استفاده شد .برای
اندازه گیری شاخص کلروفیل از دستگاه کلروفیل سنج ()Minolta SPAD-502 leaf chlorophyll Japan
استفاده شد .پنج برگ از هر تیمار انتخاب شد و کلروفیل آنها اندازه گیری و در آخر دستگاه میانگین کلروفیل پنج برگ
اندازه گیری شده را نمایش داد .برای اندازه گیری شاخص تعداد میوه در اریبهشت سال  97تعداد میوه ای که بر روی
درخت قرار داشتند شمارش شدند.
آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در هلو رقم رد تاپ انجام گرفت.
آنالیز داده ها با نرم افزار SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جدول با نرم افزار  Wordو نمودار ها با نرم افزار
 Excelکشیده شدند.
نتايج و بحث
براساس نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول )1اثر اصلی کیسه بر تعداد میوه ،وزن تر و خشک
برگ و اثر اصلی قارچ بر وزن تر و خشک برگ در سطح پنج درصد معنیدار شده است .همچنین اثر متقابل قارچ و
کیسه بر تعداد میوه و  TSSآب میوه در سطح  5درصد معنیدار شد .بر اساس جدول تجزیه واریانس فاکتورهایی
مانند  ECآب میوه و کلروفیل کل معنی دار نشده اند.
جدول  -1تجزیه واریانس صفات رشدی و کیفی هلو
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نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ و کیسه بر تعداد میوه(نمودار )1نشان داد که اعمال قارچ
تریکودرما با دو کیسه دارای بیشترین تعداد میوه نسبت به شاهد است و کمترین آن مربوط به تیمار تریکودرما با یک
کیسه میباشد .همچنین این تیمار بیشترین  TSSآب میوه را به خود اختصاص داد (نمودار .)2یکی از دالیل بهبود
رشد و عملکرد گیاه در حضور قارچ تریکودرما افزایش سطح ریشه و افزایش جذب عناصر معدنی قابل دسترس گیاه
است[.]Bal et al, 2008
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نمودار مقایسه میانگین اثر اصلی قارچ بر وزن تر و خشک برگ (نمودار3و )4نشان داد که با اعمال قارچ مایکوریزا
بیشترین وزن تر و خشک برگ نسبت به شاهد و قارچ تریکودرما بدست آمد .این نتایج با نتایج حیدری و همکاران
[ ]1395در تاثیر قارچ مایکوریزا و پتاسیم بر وزن خشک و سطح برگ انار در شرایط شور درباره اثر اصلی قارچ مطابقت
دارد.
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اثر اصلی کیسه بر وزن تر و خشک برگ در مقایسه میانگین نشان داد (نمودار 5و )6که تیمار یک کیسه بیشترین
وزن تر و خشک برگ حاصل شد و تیمار دو کی سه و بدون کیسه شاخص وزن تر و خشک را تا حدی کاهش داد.
جهانزاد و همکاران [ ]2013نشان دادند بیشترین میزان وزن تر برگ در سورگوم در تیماری مشاهده شد که هر روز
آبیاری انجام میشد .همچنین حسنی و همکاران [ ]1382نشان دادند هرچه میزان آبیاری افزایش یابد وزن خشک برگ
افزایش مییابد .میزان حجم آب در تمامی تیمارها یکسان بود .تلفات آب در تیمار شاهد به صورت تبخیر از سطح خاک
و وجود علف هرز باعث شد که وزن تر و خشک در تیمار شاهد کمترین باشد .در تیمار دو کیسه حجم آب بین کیسه
اول و دوم تقسیم شد و به دلیل اینکه ریشه گیاه هنوز به کیسه دوم نرسیده است میزان وزن تر و خشک برگ نسبت
به تیمار یک کیسه مقداری کاهش نشان داد.
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نتيجه گيري کلي
نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از قارچ تریکودرما و دو کیسه به عنوان محیط کشت باعث افزایش شاخص
عملکرد شد .بیشترین میزان  TSSآب میوه نیز در این تیمار دیده شد .اثر اصلی قارچ و کیسه در افزایش وزن تر
و خشک برگ تیمار یک کیسه و قارچ مایکوریزا هر کدام به صورت جداگانه باعث افزایش وزن تر و خشک برگ
شدند.
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Abstract
Drought is one of the most important abiotic stresses and is one of the major environmental
factors limiting growth and production. The plant's defensive response to water scarcity is a
complex response. In order to investigate the effect of fungi and culture media on some growth,
functional and qualitative traits of peach, a factorial based on completely randomized block
design with three replications was used. In this experiment, the effect of two types of fungi
(Mycorrhiza, Trichoderma and non-fungal control) and the second factor included the pumice
bag (two bags, one bag and no sachet). The results showed that the interaction of fungi and bag
application on fruit number and TSS of juice was significant. The highest number of fruits was
obtained with Trichoderma fungi with two bags of 67.48% compared to control. Also, in this
treatment, the highest TSS of juice was found to be 19.92%, and there was no significant effect
on total chlorophyll and EC. The fresh and dry weight of the vegetative mass increased as a
result of the application of the fungus, the largest of which was related to the mycorrhizal
fungus, and the main effect of the application of a bag increased the fresh and dry weight of the
leaf.
Keywords: Split root, Pumice, Mycorrhiza, Trichoderma, Peach
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