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مقدمه

تمایــل شــدید بــه محــدود کــردن اثــرات منفــی محیطــی
بــر محصــوالت باعــث شــده اســت کــه در ســالهای اخیــر
عالقــه بــه تولیــد میوههــای ارگانیــک افزایــش یابــد .کشــاورزی
ارگانیــک اســتفاده از نهادههــای مصنوعــی ماننــد آفتکــش هــا
و کودهــا را ممنــوع میکنــد .در نتیجــه ،ایــن سیســتم از نظــر
کنتــرل بیمــاری و آفــات و همچنیــن تغذیــه معدنــی گیاهــان،
کــه از عوامــل کلیــدی در رشــد و عملکــرد خــوب و متعــادل
درختــان میــوه هســتند ،بســیار نیازمنــد اســت .از ســوی دیگــر،
پژوهش¬هــا حاکــی از آن اســت کــه شــیوههای کــم مصرفــی
مــورد اســتفاده در سیســتمهای مدیریــت ارگانیــک و تامیــن
کمتــر مــواد مغــذی میتوانــد فعالیتهــای موجــودات زنــده
خــاک را بهبــود بخشــد ،کــه در آن قارچهــای میکوریــزای
آربوســکوالر ( )AMFاز اجــزای ضــروری هســتند .قارچهــا
مســئول نــوع خاصــی از همزیســتی هســتند کــه بــا اکثــر گیاهــان
عالــی بــه نــام اندومیکوریــزا رخ میدهــد .میکوریــزای آربوســکوالر
( ،)Endomycorrhizaeتوســط قارچهــای بیوتروفیــک
طبیعــی متعلــق بــه شــاخه گلومرومیکوتــا تثبیــت میشــوند.
گیاهــان شــرکت کننــده در همزیســتی کــه بــا قارچهــای مفیــد
میکوریــزا تمــاس برقــرار میکننــد ،توانایــی دریافــت مــواد مغــذی
را از طریــق دو مســیر دارنــد :یــک مســیر مســتقیم از طریــق
ریشــه و اپیــدرم ریشــه بــه طــور مســتقیم از محلــول خــاک،
و یــک مســیر غیــر مســتقیم (مســیر میکوریــزی) کــه شــامل
یــک شــریک قارچــی جــذب بــه کمــک میکوریــز کــه نیــاز بــه
جمــع آوری مــواد معدنــی از طریــق هیفهــای خــارج از خــاک
و انتقــال آنهــا بــه آربوســکول دارد ،جایــی کــه بــه گیــاه منتقــل
مــی شــود .هزینــه ایجــاد تمــاس میکوریــزا توســط گیــاه میزبــان،
کربوهیدراتهــای تولیــد شــده در طــول فتوســنتز اســت کــه

تنهــا منبــع انــرژی بــرای قــارچ اســت و تخمیــن زده میشــود
کــه تــا  20درصــد از کل تولیــد فتوســنتزی را تشــکیل میدهــد.
مــاده مغــذی اصلــی مرتبــط بــا میکوریــزا فســفر اســت.
گزارشهــای زیــادی بــا شــواهد واضــح وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد میکوریــزا از جــذب فســفر ،بــهویــژه در خاكهایــی
کــه ایــن مــاده مغــذی را کــم دارنــد ،حمایــت میکنــد .در پرتــو
مطالعــات قبلــی ،مکانیســمهای تبــادل دو جانبــه مــواد جــذب
شــده بــرای یونهــای فســفات همچنیــن یونهــای نیتــرات و
آمونیــوم از جنبــه فیزیولوژیکــی و مولکولــی بــه خوبــی شــناخته
شــدهاند .لوپــز -پــدروس و همــکاران در مطالعــات خــود ،حضــور
انتقــال دهندههــای آمونیــوم ( )AMTو نیتــرات ( )NTو
همچنیــن مولکولهــای انتقــال دهنــده بــه شــکل آمینــو اســید
پرمــاز ( )AAPsدر هیفهــای خارجــی Glomus mosseae
شناســایی کردهانــد .بنابرایــن ،عــاوه بــر اشــکال معدنــی،
نیتــروژن را بــه اشــکال نیتــرات و آمونیــوم را میتــوان همچنیــن
از طریــق  AMFبــه شــکل اســیدهای آمینــه از تجزیــه مــواد آلــی
بــه دســت آورد .طبــق گــزارش اولســون و همکارانــش ،همبســتگی
قــوی بیــن فســفر و پتاســیم ،بــه ویــژه در هیفهــا و وزیکولهــای
قارچــی بــه ایــن معنــی اســت کــه میکوریــزا آربوســکوالر
همچنیــن میتوانــد جــذب پتاســیم را بهبــود بخشــد .بــا توجــه
بــه نقــش مهــم ایــن مــاده غذایــی در زندگــی گیاهــی و اغلــب
کــم بــودن اشــکال موجــود ،بــه ویــژه در خاکهایــی بــا خاصیــت
جــذب بــاال ،اهمیــت پدیــده میکوریــزی نیــز ممکــن اســت بــرای
ایــن عنصــر بســیار مهــم باشــد .بــا توجــه بــه پژوهشهــای پالــون
و همکارانــش ،پتاســیم بــه مقــدار قابــل توجهــی در هاگهــای
 AMFانباشــته میشــود .نتایــج اولســون و همکارانــش نشــان
داد کــه هیفهــا و وزیکولهــای قارچــی نیــز منابعــی بــا
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مواد و روشها
مــواد آزمایــش شــامل گیاهــان شــاهد (درختــان تلقیــح
نشــده) و درختــان تلقیــح شــده ارقــام «توپــاز»« ،اودرا» و
«شــوپن» و کلــون 8869 Uدر شــرایط رشــد میــوه ارگانیــک بــود.
در بهــار  2011درختــان پیونــدی روی پایــه  M 9بــا فاصلــه 2
در  3.5متــری بــر روی خــاک آبرفتــی ســیلتی لــوم در قالــب
طــرح آزمایشــی بلــوک خــرد شــده بــا  4تکــرار و  3درخــت در
هــر کــرت بــا  6درخــت شــاهد بیــن بلوكهــای گیاهــی تلقیــح
نشــده و تلقیــح شــده کاشــته شــدند .مدیریــت کــف بــاغ شــامل
چیــدن چمــن کوچههــا  3تــا  5بــار در هــر فصــل (بســته بــه
شــرایط آب و هوایــی) و خاکــورزی مکانیکــی در ردیــف درختــان
بــا اســتفاده از یــک ابــزار روتیلــر ســوار بــر تراکتــور مجهــز بــه
سیســتم هیدرولیــک بــود کــه امــکان دسترســی بــه منطقــه بیــن
درختــان را فراهــم ميكــرد .خــاک تــا عمــق  5ســانتی متــر دو
بــار در یــک فصــل رشــد در آوریــل و اکتبــر کشــت شــد.
نمونههــای خــاک ،هــر یــک از  2000-1500گــرم ســاخته
شــده از  15نمونــه فرعــی کــه قبــل از کاشــت درخــت در بهــار
 2011بــا اســتفاده از روش مارپیــچ بــرای نمونــه بــرداری گام بــه
گام جمــع آوری شــده بودنــد و نشــان دهنــده ســه الیــه خــاک
( 40-21 ،20-0و  60-41ســانتی متــر) بودنــد ،در دمــای اتــاق
خشــک شــدند .تجزیــه و تحلیــل خــاک گرفتــه شــده قبــل از
آمــاده ســازی محــل بــرای کاشــت درخــت نشــان داد کــه مقــدار
 pHهــر الیــه متفــاوت اســت (جــدول  .)1در الیــه  0تــا 20
ســانتی متــر pH ،کمــی اســیدی بــود و بــه  6/23رســید .هــر
چــه نمونههــای خــاک عمیقتــر برداشــته ميشــد ،مقادیــر
 pHذكــر شــده باالتــر ميرفــت .هــر دو در الیههــای 40-21
و  60-41ســانتی متــر ،خــاک بــا مقادیــر  pHقلیایــی  7/3و
 ،7/5بــه ترتیــب مشــخص شــد .بــا در نظــر گرفتــن الیــه خــاک
و ســهم ذرات خــاک بــا قطــر کمتــر از 0/02میلــی متــر محتــوای
فرمهــای قابــل دســترس فســفر و پتاســیم بــرای گیــاه در خــاک
کــم بــود ،در حالــی کــه محتــوای منیزیــم مقــدار قابــل توجهــی
بــاال بــود کــه ایــن اثــر مســتقیم بــر مقــدار بســیار پاییــن نســبت
پتاســیم بــه منیزیــم داشــت .عــاوه بــر ایــن ،خــاک در الیــه  0تــا
 20ســانتی متــر محتــوای مــواد آلــی بیــش از  2/5درصــد را نشــان
داد و ســهم آن بــه تدریــج بــا کاهــش یافــت.
تمــام تیمارهــای کشــاورزی در راســتای الزامــات کشــاورزی
ارگانیــک انجــام شــد ،یعنــی در طــول دوره آزمایــش از عوامــل
مصنوعــی اســتفاده نشــد .در تمــام مــدت آزمایــش از کــود و
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محتــوای پتاســیم بــاال هســتند کــه در مــورد وزیکولهــا بــه
عنــوان اندامهــای ذخیــره ســازی جالــب بــه نظــر میرســد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تعییــن اثــرات  AMFو
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان ( )PGPRبــر رشــد و
وضعیــت تغذیــه ارقــام مختلــف درخــت ســیب کشــت شــده در
زیــر کشــت ارگانیــک اســت کــه میتوانــد کارایــی مصــرف مــواد
مغــذی و بهــره وری آنهــا را افزایــش دهــد .مــا فــرض کردیــم
کــه اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRحضــور ســاختارهای
میکوریــزی را در ریشــهها افزایــش میدهــد و بــر جــذب مــواد
مغــذی تأثیــر مثبــت میگــذارد و در نتیجــه وضعیــت تغذیــه
بهتــر درختــان ســیب در شــرایط مزرعــه را بــه همــراه دارد.
نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی را بــرای
متخصصیــن عالقهمنــد بــه تولیــد ســیب ارگانیــک فراهــم کنــد.
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جدول -1پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک منطقه آزمایشی در بهار  2011قبل از کاشت درخت

سمپاشــی اســتفاده نشــد .اســکب ســیب بــا اســتفاده از عوامــل
مــس و گوگــرد آهــک کنتــرل شــد .در ســال  2013کنههــای
شــکارچی ( )Typhlodromus pyriبــرای کنتــرل جمعیــت
کنههــای تــار عنکبوتــی و روشهــای اختــال جفتگیــری بــرای
کنتــرل شــب پــره ( )Cydia pomonellaمعرفــی شــد.
تلقیــح درختــان در شــرایط مزرعــه انجــام شــد .تلقیــح
میکروبــی تجــاری موجــود  Micosat Fبا غلظــت کل 1-CFU.g
 106حــاوی ریشــههای آســیاب شــده و خــرد شــده گیاهــان
میزبــان بــا هــاگ و میســلیوم قارچهــای میکوریــز آربوســکوالر
(G. viscosum ،AMF) Glomus mosseae GP11
 ،G. intraradices GB67 ،GC41و ریزوباکتریهــای محــرک
رشــد گیــاه ( )PGPRاز قبیــل  Bacillus subtilis BA41و
 Streptomyces spp. SB19فرمولــه شــده بــه صــورت پــودر،
در حیــن کاشــت درخــت بــا دوز  10گــرم بــرای هــر درخــت در
حفرههــای خــاک بــه عمــق  30ســانتی متــر اعمــال شــد و پــس
از گذشــت هــر ســال از آزمایــش  2گــرم در مترمکعــب  1دوز از
مایــه تلقیــح در کنــار درخــت اعمــال شــد.
بــرای ارزیابــی وضعیــت تغذیــه درختــان ،ســه بــار در هــر
فصــل در فواصــل  3هفتــهای بــا اولیــن دوز در اوایــل مــی50 ،
بــرگ در هــر کــرت پــس از پایــان رشــد فــاز رویشــی در پایــان
جــوالی در هــر ســال مطالعــه برداشــت شــد .برگهــای جمــع
آوریشــده از قســمت میانــی شاخســارههای یکســاله گرفتــه
شــد ،در دمــای  70درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  24ســاعت
خشــک شــد و بــه پــودر تبدیــل شــد کــه بــرای تعییــن مقــدار
نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم و منیزیــم اســتفاده شــد .نمونههــای
ریشــه هــر ســال در پایــان ژوئــن از مزرعــه برداشــت میشــد.
ریشــههای درختــان از هــر درخــت در قطعــهای از عمــق 30
ســانتی متــری بــا اســتفاده از بیــل صحرایــی جمــع آوری و بــه
آزمایشــگاه منتقــل شــدند و در زیــر آب لولــه کشــی تمیــز شــدند.
نمونههــای حــاوی حداقــل  20گــرم ریشــه پــاک شــده در هــر
کــرت طبــق روشــی کــه توســط درکوفســکا و همکارانــش توضیــح
داده شــد رنــگ آمیــزی شــدند .از کربــول فوکســین بــرای رنــگ
آمیــزی اســتفاده شــد.
پارامترهــای فراوانــی میکوریــزا (F؛ ســهم قطعــات ریشــه
کــه در آن ســاختارهای میکوریــز تشــکیل شــده اســت) ،شــدت
نســبی میکوریــز (RMI؛ ســهم ناحیــه قطعــات ریشــه کلونیــزه
کــه ســاختارهای میکوریــز در آن ایجــاد شــده اســت) و شــدت
مطلــق میکوریــز (AMI؛ ســهم از تمــام قطعــات ریشــه کــه در

آن ســاختارهای میکوریــزا ایجــاد شــده اســت) در نمونههــا بــا
اســتفاده از میکروســکوپ نــوری ارزیابــی شــدند.
هــر نمونــه یــک قطعــه را نشــان مــیداد و حــاوی 30
قســمت ریشــه بــه طــول  1ســانتیمتر بــود کــه در گلیســیرین
روی یــک الم میکروســکوپ نصــب و بــا المــل پوشــیده شــده
بــود .تمــام مقادیــر پارامتــر میکوریــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 MYCOCALCمحاســبه و بــه صــورت درصــد آورده شــده
اســت.
ســطح بــرگ بــرای  50بــرگ در هــر کــرت بــا اســتفاده از
مســاحت ســنج )Li-Cor, Lincoln, NE, USA( 3100-Li
انــدازه گیــری شــد .بــرای ایــن منظــور ،نمونــهبــرداری از بــرگ بــا
همــان روشــی کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت تغذیــه گیاهــان بیــان
شــد ،انجــام شــد .انــدازه و رشــد درخــت بــر اســاس ســطح مقطــع
تنــه ( )TCSAبــر حســب ســانتی متــر مربــع بیــان شــد .مقادیــر
ایــن پارامتــر از قطــر تنــه درخــت انــدازه گیــری شــده در ارتفــاع
 30ســانتی متــر محاســبه شــد .قطــر تنــه روی هــر درخــت در
کــرت مســتقیما پــس از کاشــت درخــت و ســپس در اکتبــر هــر
ســال آزمایــش اندازهگیــری شــد .دادههــا بــا اســتفاده از تحلیــل
واریانــس در بســته نــرم افــزاری  Statistica 13تجزیــه و تحلیــل
شــدند .میانگینهــا بــا آزمونهــای تعقیبــی نیومــن -کویلــز
بــا ســطح معنــیدار  P ≥ 0/05جــدا شــدند .تجزیــه و تحلیــل
رگرســیون بــا نــرم افــزار  Wekaانجــام شــد كــه بــه صــورت
نمودارهایــی در  Microsoft Excelارائــه شــده اســت.

نتایج
 .1پارامترهای میکوریز
پارامترهــای میکوریــز بــه عوامــل مــورد اســتفاده در آزمایــش
و همچنیــن برهــم کنــش آنهــا بســتگی دارنــد (جــدول  .)2تلقیــح
درختــان بــه طــور قابــل توجهــی فراوانــی میکوریــزي ( ،)Fشــدت
میکوریــزی مطلــق ( )AMIو شــدت میکوریــز نســبي ( )RMIرا
در ریشــههای مــورد آزمایــش در هــر ســال آزمایــش افزایــش داد.
در شــرایط تیمــار بــدون تلقیــح ،بــه اســتثنای ســال آخــر مطالعــه،
فرکانــس نســبتاً پایینــی بــرای کلــون  U 8869مشــخص بــود،
برخــاف «شــوپن» کــه مقادیــر نســبتا باالیــی از ایــن پارامتــر
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جــدول -2فراوانــی میکوریــزا ،شــدت میکوریــز مطلــق و شــدت میکوریــز نســبی درختــان ســیب آزمایــش شــده
طــی ســالهای  2012تــا  2014بــا تلقیــح و رقــم میکوریــزی متفــاوت  :NIتلقیــح نشــده و  :Iتلقیــح شــده.
میانگیــن داده هــا  n = 3اســت.

را نشــان داد .یافتههــای مربــوط بــه کلــون  U 8869نیــز در
ترکیبــی کــه از قارچهــای میکوریــزی آربوســکوالر (+ )AMF
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان ( )PGPRبــه ترتیــب
بــرای «اودرا» و «توپــاز» در ســال اول و ســوم مطالعــه اعمــال
شــده بــود ،تأییــد شــد.
تلقیــح درخــت در شــرایط مزرعــه بــر شــدت مطلــق و نســبی
میکوریــز تأثیــر معنـیداری داشــت .مقادیــر باالتــر ایــن پارامترهــا
بــرای ریشـههای گرفتــه شــده از درختــان تیمــار شــده بــا تلقیــح
آزمایــش شــده در هــر ســال آزمایــش مشــاهده شــد .ژنوتیــپ
رقــم نیــز در ســالهای  2012و  AMI 2013و  RMIدر ســال
 2012را تحــت تأثیــر قــرار داد ،امــا تنهــا در ترکیبــی کــه تلقیــح
اســتفاده شــده بــود .در ریشــه درختــان رقــم «توپــاز» در ســال
 RMI،2012و  AMIبــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از ســایر
ارقــام مــورد اســتفاده در آزمایــش مشــاهده شــد .از نظــر RMI
در ســال  ،2013شــدت میکوریــزی نســبی باالتــری در ریشــه در
مقایســه بــا کلــون  U 8869در رقــم «اودرا» مشــاهده شــد.

 .2وضعیت تغذیه درختان
بــا توجــه بــه دادههــای ارائــه شــده در جــدول  ،3وضعیــت تغذیــه
درختــان تحــت تأثیــر عوامــل اصلــی (منیزیــم) یــا برهمکنــش
دوگانــه (پتاســیم و منیزیــم یــا ســه گانــه نیتــروژن و فســفر آنهــا
قــرار گرفــت .در نتیجــه تلقیــح در همــه ارقــام آزمایــش شــده بــه
اســتثنای «توپــاز» ،محتــوای نیتــروژن بــرگ باالتــر در ســال هــای
 2012و  2013مشــاهده شــد ،در حالــی کــه در ســال 2014
بــدون در نظــر گرفتــن تیمــار یــا واریتــه هیــچ تاثیــری وجــود
نداشــت .ژنوتیــپ رقــم بــه جــز درختــان تلقیــح شــده در ســال
 2013بــر غلظــت نیتــروژن در برگهــا در ســالهای  2012و
 2013تأثیــر گذاشــت« .توپــاز» و «شــوپن» غلظتهــای بیشــتری
از نیتــروژن در برگهــا را نســبت بــه ســایر ارقــام نشــان دادنــد،
امــا ایــن یافتــه تنهــا بــرای درختانــی کــه بــا تلقیــح میکروبــی
تیمــار نشــده بودنــد بــه جــز «شــوپن» در ســال  2012معنـیدار
بــود.
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جــدول  -3محتــوای درشــت مغذیهــا در برگهــای درختــان ســیب آزمایــش شــده طــی ســالهای
 2012تــا  2014بــا تلقیــح و رقــم PGPR + AMF

میــزان کمتــری از فســفر و پتاســیم بــرگ بــرای درختــان تلقیــح
شــده نســبت بــه شــاهد مشــاهده شــد .اســتثناء رقــم «توپــاز»
در ســال  2012و  2014بــود کــه از نظــر غلظــت فســفر بــه
تلقیــح پاســخ نــداد .وضعیــت تغذیــهای فســفر و پتاســیم نیــز
تحــت تأثیــر ژنوتیــپ چــوب پیونــدک ،در تعامــل بــا تیمــار تلقیــح
قــرار گرفــت .اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRبــه شــدت بــر
غلظــت منیزیــم بــرگ تأثیــر گذاشــت .بــه جــز «توپــاز» در ســال
 ،2013محتــوای منیزیــم باالتــر در بــرگ بــرای درختــان تلقیــح
شــده مشــاهده شــد .تجزیــه و تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه
بیــن پارامترهــای میکوریــزی و محتــوای معدنــی بــرگ روابــط
متفاوتــی وجــود دارد (نمــودار .)1تناســب آنهــا مشــابه بــود؛ یعنــی
مقادیــر باالتــر  F، AMIو  RMIبــا مقادیــر باالتــر نیتــروژن و
منیزیــم بــرگ و بــه طــور همزمــان ،میــزان فســفر و پتاســیم
پایینتــر همبســتگی مثبــت داشــت .اهمیــت ایــن همبســتگیها
بــه پارامتــر بســتگی دارد و همبســتگیهای قویتــری بــرای
 RMIو  AMIدر مقایســه بــا  Fثبــت شــد ،همانطــور کــه در
نمــودار  2نشــان داده شــده اســت .رابطــه  AMIو  RMIبــا
محتــوای منیزیــم و پتاســیم در برگهــا تقریب ـاً دو برابــر بیشــتر
از همــان پارامترکــه بــرای  Fمحاســبه شــده بــود.

 .3رشد درختان
همانطــور کــه توســط فعــل و انفعــاالت معنـیدار (تیمــار ســال
و /یــا رقــم ســال) ارائــه شــده در جــدول  4نشــان داده شــده
اســت ،کاربــرد تلقیــح  PGPR + AMFو ژنوتیپهــای رقــم

بــر رشــد درخــت در ســالهای بعــدی آزمایــش تأثیــر گذاشــت.
درختــان در بهــار  2011نشــان دادنــد کــه انــدازه مــواد کاشــته
شــده یکنواخــت اســت و اســتفاده از تلقیــح AMF + PGPR
بــه طــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش ســطح مقطــع تنــه
( )TCSAشــده اســت (نمــودار  .)3مقادیــر باالتــر ایــن پارامتــر
پــس از هــر فصــل رشــد کامــل ثبــت شــد بــرای گیاهــان تلقیــح
شــده در مقایســه بــا شــاهد تلقیــح نشــده .تأثیــر ژنوتیــپ رقــم
قبــا در مرحلــه تنظیــم آزمایشــی در ســال  2011ثابــت شــده
بــود و بــا ســطح مقطــع تنــه ( )TCSAکــه در آن درختــان U
 8869و «توپــاز» مقادیــر بیشــتری از  TCSAنســبت بــه «اودرا»
و «شــوپن» داشــتند بیــان میشــود . .در حالــی کــه ایــن اثــر
رشــد باالتــر بــرای ایــن دو رقــم در مقایســه بــا «اودرا» حفــظ
شــد« ،شــوپن» دارای  TCSAمشــابهی نســبت بــه «توپــاز» و U
 8869در ســالهای  2012تــا  2014بــود (نمــودار .)4
اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRبــه طــور قابــل توجهــی
بــر افزایــش  TCSAمحاســبه شــده بــرای دوره زمانــی تحــت
پوشــش کارآزمایــی تأثیــر گذاشــت .درختــان تیمــار شــده بــا
تلقیــح میکروبــی  23درصــد افزایــش  TCSAمحاسبهشــده را
بــرای کل دوره آزمایــش (جــدول  )4و ســطح بــرگ باالتــر در
مقایســه بــا شــاهد تلقیــح نشــده بــدون توجــه بــه ارقــام و ســال
نشــان دادنــد .بــا ایــن حــال ،اثــر متقابــل معنــی داری بیــن
ســال و ارقــام مشــاهده شــد .کوچکتریــن برگهــا در «توپــاز»
و باالتریــن ســطح بــرگ بــه جــز ســال  2014بــرای «شــوپن»
مشــاهده شــد (نمــودار.)5
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نمــودار  -1روابــط خطــی بیــن پارامترهــای میکوریــزی (F؛ فرکانــس میکوریــز و شــدت میکوریــز  AMIمطلــق) و غلظــت
عناصــر ماکــرو ( -Nنیتــروژن -P ،فســفر -K ،پتاســیم و  -Mgمنیزیــم) در برگهــای درخــت ســیب آزمایــش شــده طــی
ســالهای  2012تــا .2014

نمــودار  -2تعییــن ضرایــب از روابــط
خطــی بیــن ( Fفرکانــس میکوریــز)،
( AMIشــدت میکوریــزی مطلــق)،
و ( RMIشــدت نســبی میکوریــزی)
و غلظــت نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم و
منیزیــم محاســبه شــده در برگهــا
در طــول ســال هــای  2012تــا .2014

نگاهتخصصی

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک

جدول  ،TCSA -4افزایش آن و سطح برگ درختان سیب آزمایش شده در طول آزمایش به سال ،تلقیح میکروبی و رقم بستگی دارد.

نمــودار  -3ســطح مقطــع تنــه  TCSAدرخــت ســیب بــه تلقیــح بــا AMF
 + PGPRدر طــول دوره آزمایــش بســتگی دارد .میانگیــن بــرای ارقــام
(میانگیــن عالمــت گــذاری شــده بــا همــان حــرف در دوره بــه طــور قابــل
توجهــی در  ≤ p 0/05بــا توجــه بــه نیومــن -کویلــز متفــاوت نیســت).

نمودار  TCSA -4درخت سیب در طول دوره آزمایش به رقم بستگی دارد.
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نمودار  -5سطح برگ درخت سیب در طول دوره آزمایش به رقم بستگی دارد.
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بحث

تخصصی
مرورمقاالت
نگاه

محــدود کــردن تأثیــر منفــی تولیــد میــوه بــر محیــط
طبیعــی را میتــوان بــا کاهــش مصــرف کودهــا و بهبــود کارایــی
مصــرف مــواد مغــذی بــه دســت آورد کــه همچنیــن منجــر بــه
کاهــش آبشــویی عناصــر غذایــی و تغذیــه متعادلتــر گیــاه
میشــود .ایــن امــر تولیدکننــدگان را مجبــور میکنــد تــا بــه
دنبــال روشهایــی باشــند کــه از فرآیندهــای طبیعــی اســتفاده
کننــد و بــه روشــی مثبــت بــه گیاهــان کمــک میکننــد .هــدف
مــا در ایــن مطالعــه تعییــن اثــر تلقیــح قارچهــای میکوریــزی
آربوســکوالر ( + )AMFریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان
( )PGPRبــر رشــد ســیبهای ارگانیــک و تعییــن تأثیــر آن بــر
وضعیــت تغذیــه و رشــد درختــان بــود .در طــول تحقیــق مــا
ثابــت کردیــم کــه اســتفاده از تلقیــح میکروبیولوژیکــی در مراحل
اولیــه توســعه بــاغ منجــر بــه تقویــت تعامــل میکوریــزا میشــود و
روش کاربــرد تلقیــح قارچهــای میکوریــز آربوســکوالر کــه در کار
مــا شــرح داده شــد از نظــر کلونیزاســیون ریشــه توســط AMF
بســیار مؤثــر بــود .در پایــان دوره آزمایــش ،مقادیــر فراوانــی
میکوریــزا بــرای گیاهــان تلقیــح شــده بــه طــور متوســط 94/7
درصــد بیشــتر از کرتهــای شــاهد بــود و تغییــرات بــرای ســایر
پارامترهــای میکوریــز حتــی بیشــتر بــود .الزم بــه ذکــر اســت
کــه یــک کلونیزاســیون طبیعــی سیســتم ریشــه گیــاه شــاهد
(تلقیــح نشــده) توســط قارچهــای مفیــد موجــود در خــاک
وجــود دارد .ایــن نشــان دهنــده حضــور گســترده میکوریــزا در
طبیعــت اســت و ثابــت میکنــد کــه در شــرایط مزرعــه تقریبــا
غیرممکــن اســت کــه از تعامــل بیــن گیــاه و  AMFجلوگیــری
کــرد؛ بــه ویــژه زمانــی کــه محتــوای کــم فســفات هــا و ســایر
مــواد مغــذی برهمکنــش گیــاه و  AMFرا محــدود نمیکنــد.
نــرخ نســبتاً بــاالی ســاختارهای  AMFدر سیســتم ریشــه
نیــز بــر وضعیــت تغذیــه گیــاه تأثیــر میگــذارد ،امــا بــه نظــر
میرســد ایــن اثــر همیشــه مســتقیم نیســت و همچنیــن بــه
عنصــر معدنــی در نظــر گرفتــه بســتگی دارد .در مــورد نیتــروژن
در ســالهای  2012و  ،2013بــه اســتثنای رقــم «توپــاز»،
متوجــه شــدیم کــه درختــان تلقیــح شــده غلظــت بیشــتری از
ایــن عنصــر را در برگهــا نشــان میدهنــد .عــدم تغییــر در
ســال  2014ممکــن اســت ناشــی از یــک اثــر رقیــقســازی
باشــد کــه اغلــب بــه دلیــل وضعیــت تغذی ـهای نیتــروژن بهتــر
مشــاهده میشــود ،کــه در مطالعــه مــا نیــز چنیــن بــود .جــذب
بیشــتر نیتــروژن تأثیــر قابــل توجهــی بــر رشــد درختــان داشــت
کــه توســط ســطح مقطــع تنــه  TCSAبیــان میشــود و قــدرت
کلــی درختــان را افزایــش داد .بعــد از چهــار ســال مشــاهده
درختــان تیمــار شــده بــا تلقیــح 24 ،AMFدرصــد TCSA
باالتــری نســبت بــه گیاهــان شــاهد نشــان دادنــد.

13

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک

نگاهتخصصی

در ایــن آزمایــش مــا ثابــت کردیــم کــه تلقیــح PGPR +
 AMFنــه تنهــا بــر انــدازه درخــت تأثیــر میگــذارد ،بلکــه
باعــث افزایــش ســطح بــرگ نیــز میشــود .ریشــهها بــه طــور
گســترده توســط قارچهــای آربوســکوالر کلونیــزه میشــوند.
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در مــورد پتاســیم کــه یــک همبســتگی مثبــت قــوی با فســفر
در ســاختارهای میکوریــزی دارد ،بــه نظــر میرســد کاهــش
محتــوای آن در برگهــای تحــت تأثیــر تیمــار تلقیــح ،زمینــه
مشــابهی داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن ،تجزیــه و تحلیــل نمونــه
خــاک انجــام شــده قبــل از اســتقرار آزمایشــی نشــان داد کــه
ســطح پتاســیم پاییــن و ســهم ذرات رس تــا  37/2درصــد بــود .در
ســایت آزمایشــی ،کانیهــای رســی در خــاک کــه عمدتــا از گــروه
مونتموریلونیــت ،کائولینیــت و ایلیــت هســتند و بــه دلیــل تمایــل
بــاال بــه تثبیــت قــوی پتاســیم در فضاهــای بســت ه معروفنــد ،گاهی
منجــر بــه کمبــود پتاســیم قابــل مشــاهده در برگهــا میشــوند.
در چنیــن شــرایطی ،کمبــود پتاســیم در خــاک ممکــن اســت
نقــش محرکــی در تغییــر رابطــه گیــاه و  AMFدر رقابــت در
مــورد جــذب ایــن مــاده غذایــی داشــته باشــد .محتــوای منیزیــم
باالتــر بدســت آمــده در بــرگ درختــان ســیب تلقیــح شــده نشــان
دهنــده اثــر مفیــد میکوریــزا بــر جــذب ایــن جــزء از خــاک
اســت کــه در ســایر مقــاالت تحقیقاتــی نیــز تاییــد شــد .برخــی
از نویســندگان ادعــا کردنــد کــه تامیــن بهتــر منیزیــم گیاهــی
یــک اثــر غیرمســتقیم مربــوط بــه یکــی از مکانیســمهای انتقــال و
جــذب ایــن عنصــر توســط گیــاه اســت .مکانیســمی کــه میتوانــد
مســئول افزایــش جــذب منیزیــم توســط درختــان تلقیــح شــده
در آزمایــش مــا باشــد ،جــذب بهتــر آب اســت کــه جریــان مــواد
را از طریــق خــاک بــه ریشــه درختــان بهبــود میبخشــد .ایــن
یافتــه را میتــوان بــا محتــوای بــاالی منیزیــم مشــاهده شــده
در خــاک ،کــه جــذب آن را محــدود نمیکنــد ،و تغذیــه بهتــر
نیتــروژن ،کــه بــا نــرخ تعــرق باالتــر همــراه اســت ،پشــتیبانی کرد.
حضــور  PGPRدر ترکیــب میکروبــی کــه در آزمایــش خــود
اســتفاده کردیــم نیــز بــه نظــر میرســد بــر نتایــج جمعآوریشــده
تأثیــر بگــذارد .بــا توجــه بــه آنالیــز رگرســیونی کــه نشــان دهنــده
همبســتگی بیــن پارامترهــای میکوریــزی و محتــوای مــواد معدنی
بــرگ بــود ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مقادیــر  r2مــدل
رگرســیونی باالتــر از  0/5نبــود .ایــن نشــان میدهــد کــه بهبــود
کلونیزاســیون  AMFتنهــا عاملــی نبــود کــه در مــورد تغییــر
وضعیــت تغذیــه درختــان تلقیــح شــده و تلقیــح نشــده تعییــن
کننــده باشــد ،بلکــه  PGPRنیــز میتوانســت در ایــن آزمایــش
نقــش ایفــا کنــد .نتایــج مربــوط بــه میــزان فســفر و نیتــروژن در
برگهــا همچنیــن ممکــن اســت نشــان دهــد کــه رقــم «توپــاز»
در مقایســه بــا ســایر گونههــای ســیب مــورد اســتفاده بــه طــور

طبیعــی چنیــن پاســخ رشــد میکوریــزی قــوی را نشــان نمیدهــد.
فقــدان گزارشــی در مــورد ایــن پدیــده در درختــان میــوه وجــود
دارد ،و پاســخ رشــد میکوریــزی عمدتــاً در ســطح گونههــای
گیاهــی منفــرد مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
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نگاهتخصصی

اغلــب اوقــات اثــر مفیــدی از  PGPRو  AMFدر کشــاورزی ارگانیــک مشــاهده نمیشــود؛
زیــرا برخــی اصالحــات ارگانیــک در حــال حاضــر چندیــن جامعــه میکروبــی را تامیــن میکننــد
یــا ممکــن اســت جوامــع میکروبــی طبیعــی را ارتقــا دهنــد .در طــول ایــن کارآزمایــی چهــار
ســاله ،مــا تاییــد کردیــم کــه میکوریــزا یــک پدیــده گســترده اســت و کلونیزاســیون ریشــه درخــت
ســیب توســط  AMFطبیعــی در شــرایط ارگانیــک بــه طــور طبیعــی و صــرف نظــر از چــوب
پیونــدک اســتفاده شــده رخ میدهــد .اســتراتژی تلقیــح مصنوعــی درختــان بــا  AMFحضــور
ســاختارهای میکوریــزی را در ریشــهها افزایــش میدهــد و رشــد قویتــر و جــذب بهتــر منیزیــم
را در نتیجــه تغذیــه درختــان بــا نیتــروژن بهبــود میبخشــد .بــر اســاس نتایــج مطالعــه مــا
 ،همچنیــن بایــد در عمــل از تلقیــح  PGPR + AMFعمدتــا برای بهبــود وضعیت تغذیــه درختان
از نظــر نیتــروژن و منیزیــم اســتفاده شــود،به شــرطی کــه خــاک بــا کمبــود پتاســیم روبــرو نباشــد.
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