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 چکیده
 رویارو گیاهان عملکرد بهبود در مؤثری نقش )میکوریز( قارچریشه قارچ سویی، از و است دارویی گیاهان بر اثرگذار های عامل از یکی خشکی

 بویراحمد، ۀمنطق در تصادفی، کامل های بلوك طرح قالب در خردشده هایکرت صورتبه آزمایشی منظور، همین به لذا دارد، خشکی تنش با
 از پس آبیاری شامل سطح پنج در اصلی( )عامل آبیاری سطوح شامل آزمایش هایعامل شد. اجرا 1395 و 1394 هایسال در و تکرار سه در
 کاربرد قارچ، کاربرد بدون سطوح در فرعی( )عامل قارچریشه قارچ و A کالس تبخیر تشتك از آب تبخیر مترمیلی 150 و 120 ،90 ،60 ،30
 تنش و قارچریشه قارچ متقابل اثر ،داد نشان واریانس ۀتجزی نتایج شد.  لحاظ Glomus intraradices ۀگون کاربرد و Glomus mosseae ۀگون
 تیمار در بود. دارمعنی درصد 1 سطح در آب مصرف کارایی و غنرو درصد هزاردانه، وزن ،وماس(بی) توده زیست عملکرد دانه، عملکرد بر آب

W30GM، تیمار در و هکتار( در کیلوگرم 5/276) دانه عملکرد بیشترین W150NG، به هکتار( در کیلوگرم 69) دانه عملکرد مقدار کمترین 
 توده زیست عملکرد مقدار کمترین ،I150NG تیمار در و هکتار( در کیلوگرم 5389) توده زیست عملکرد بیشترین ،W30GM تیمار در آمد. دست

 مقدار کمترین ،W150NG تیمار در و درصد( 38/29) دانه روغن درصد بیشترین W90NG تیمار در آمد. دست به هکتار( در کیلوگرم 1517)
 تیمار در و مترمکعب( بر مکیلوگر 02460/0) دانه آب مصرف کارایی بیشترین ،W90GM تیمار در آمد. دست به درصد( 97/14) صفت این

W120NG، قارچ کاربرد آبی، تنش شرایط در ،دهدمی نشان نتایج این آمد. دست به مترمکعب( بر کیلوگرم 01185/0) صفت این مقدار کمترین 
 آب مصرف اراییک و روغن درصد هزاردانه، وزن توده، زیست عملکرد دانه، عملکرد افزایش و آب کمبود تنش تعدیل در تواند،می قارچریشه

 شود. واقع مؤثر شاهد گیاهان به نسبت گاوزبان
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ABSTRACT 

Drought is one of the factors that affect medicinal plants and on the other hand, the role of mycorrhizal fungi was 
effective in improving the performance of some medicinal plants exposed to water stress. For this purpose, an 
experiment was conducted split-plot in randomized complete block design in the Boyerahmad region in three 
replications during years 2015 and 2016. The studied factors consisted of irrigation levels (primary factor)  as 
irrigation after W1= 30, W2= 60, W3= 90, W4= 120 and W5= 150 mm water evaporation from evaporation pan class A 
and mycorrhiza fungi (sub-factor) at the levels of non application, application with Glomus mosseae species and 
application with Glomus intraradices species. Results of analysis of variance showed that the interaction between 
mycorrhizal fungi and water stress on grain yield, biological yield, 1000 grain weight, oil content and water use 
efficiency was significant at the level of 1%. In the treatment W30GM, the highest grain yield (276/5 kg/ha) and in the 
treatment W150NG, the lowest value of grain yield (69 kg) were obtained. In the treatment W30GM, the highest 
biological yield (5389 kg/ha) and in the treatment W150NG, the lowest value of biological yield (1517 kg/ha) were 
obtained. In the treatment W90GM, the highest seed oil percentage (29.38%) and in the treatment W150NG, the lowest 
value of seed oil percentage (14.97%) was obtained. In the treatment W90GM, the highest water use efficiency for 
grain (0.02460 kg/m3) and in the treatment W120NG, the lowest value of seed oil percent (0.01185 kg/m3) were 
obtained. Results showed that under water stress conditions, the use of mycorrhizal fungi could be effective in 
moderate water stress and increased grain yield, biological yield, grain weight, oil content and water use efficiency of 
borage compared to the control plants. 
 
Keywords: Glomus mosseae, Glomus intraradices, irrigation, 1000 grain weight. 
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 مقدمه

 عملکرد و رشد بر محیطی ةبازدارند های عامل بین در

 عامل ترینمهم خشکی ویی،دار و باغی زراعی، گیاهان

 خشكنیمه و خشك مناطق در ویژهبه تولید کاهش

 الگوی تغییر (.Reddy et al., 2004) رودمی شمار به

 گیاهان جمله از جایگزین هایگونه از استفاده و کاشت

 ةاستفاد امکان تواندمی خشکی تنش به متحمل دارویی

 Jami Ahmadi) سازد فراهم را آبی محدود منابع از بهینه

et al., 2005.) مواردی در )میکوریز( قارچریشه هایقارچ 

روبه محیطی هایتنش جمله از و هامحدودیت با گیاه که

 حمایت را میزبان گیاه نمو و رشد افزایش و بقاء باشد، رو

 (.Koucheki et al., 2012) دکن می

 G. mosseae قارچریشۀ هایقارچ تأثیر بررسی با 
 Ocimum) ریحان گیاه رشد بر G. intraradices و

basilicum L.) شد مشخص خشکی تنش شرایط در 

 یافت، کاهش عملکرد خاک رطوبت میزان کاهش با

 آربوسکوالر های قارچ با شده کوبی مایه گیاهان کهحالیدر

 عملکرد نشده، کوبی مایه گیاهان با مقایسه در قارچریشه

 شرایط در مه و خشکی تنش شرایط در هم بیشتری

 کاهش در G. mosseaeقارچ تأثیر و ندداشت تنش بدون

 بود G. intraradices قارچ از بیشتر خشکی تأثیر

(Aslani et al., 2011.) تحقیق نتایج Karami & 

Sepehri (2015) تیمارهای و آبیاری کم ،داد نشان 

 دارویی گیاه ۀدان عملکرد روی داریمعنی تأثیر کودی

 50 مصرف کودی تیمارهای بین در .داشتند گاوزبان

 زیستی کودهای همراه به شیمیایی کودهای از درصد

 شد برده نام شاخص بهبود موجب آبیاری کم شرایط در

 در هکتار( در کیلوگرم 180) دانه عملکرد بیشترین و

 کودهای درصد 50 مصرف با و آبیاری کم بدون شرایط

 هداد نشان همچنین .آمد دست به زیستی -شیمیایی

 قارچ از استفاده با آفتابگردان ۀدان عملکرد ،شد

 بدون گیاه به نسبت خشکی تنش شرایط در قارچریشه

 .(Jamshidi et al., 2009) یافت افزایش تلقیح

 .G ۀقارچریش هایقارچ تأثیر ،دیگری بررسی نتایج در

mosseae و G. intraradices ریحان گیاه رشد بر 

.(Ocimum basilicum L) خشکی تنش شرایط رد 

 عملکرد خاک رطوبت میزان کاهش با که شد مشخص

 با شده کوبی مایه گیاهان که یدرحال ،یافت کاهش

 گیاهان با مقایسه در قارچریشه آربوسکوالر های قارچ

 تنش شرایط در هم بیشتری عملکرد نشده، کوبی مایه

 قارچ تأثیر و ندداشت تنش بدون شرایط در هم و خشکی

G. mosseae قارچ از بیشتر خشکی تأثیر کاهش در  

G. intraradices بود (Aslani et al., 2011.) نتایج 

 قارچ و خشکی تنش تأثیر ،داد نشان دیگر بررسی

 دارمعنی ذرت ماس(بیو) تودة زیست عملکرد بر قارچریشه

 این شد، عملکرد کاهش باعث خشکی تنش و بود

 صفت این زایشاف باعث قارچریشه قارچ که بود درحالی

 ،دیگر تحقیقی در (.Mobasser & Tavassoli, 2013) شد

 با G. fasciculatum و G. macrocarpum قارچ گونه دو

 افزایش سبب درمنه دارویی گیاه برگ و شاخ ۀتوسع

 در (.Chaudhary et al., 2007) شد خشك ةماد عملکرد

 روغن عملکرد ،شد داده نشان دیگری پژوهش نتایج

 تنش شرایط در قارچریشه قارچ از استفاده با انآفتابگرد

  یافت افزایش تلقیح بدون گیاه به نسبت خشکی

(Jami Ahmadi et al., 2005). از آمده دست به نتایج بربنا 

  و G. macrocarpum قارچ گونه دو پژوهش، یك

G. fasciculatum، را درمنه دارویی گیاه آب مصرف ةبازد 

 ,.Chaudhary et al) یدندبخش بهبود تنش شرایط در

 پایداری افزایش با قارچریشه های گونه طورکلی به .(2007

 پاداکسنده های آنزیم فعالیت میزان و ای یاخته غشاء

 (بیومارکر) زیستی نشانگر غلظت و (اکسیدانت آنتی)

 تیمارهای در آبی تنش افزایش دنبال به آلدئید،دی مالون

 تنش تعدیل در هد،شا گیاهان به نسبت یا قارچریشه

 اندبوده مؤثر آب مصرف ةبازد افزایش و آب کمبود

(Pirzan & Solimani, 2014.) 

 دلیل به که است دارویی گیاهان جمله از گاوزبان

 چشمگیر میزانبه دارد که مطلوبی طعم و درمانی خواص

 جهان مختلف کشورهای از بسیاری مردم میان در

 کم گیاه، این یدتول در چالش یك .دشو می استفاده

 فراسنجه یرتأث نیز و کار و کشت ةنحو از آگاهی

 ازآنجاکه است. گیاه این بر مهم محیطی های(پارامتر)

 کشاورزی ۀتوسع بر یرگذارتأث های عامل از یکی خشکی

 بهبود در قارچریشه قارچ نقش سویی، از و است استان

 مؤثر آب کمبود تنش با رویارو گیاهان برخی عملکرد

 قارچ یرتأث بررسی به پژوهش این در لذا است، بوده

 مصرف کارایی و روغن میزان دانه، عملکرد بر قارچریشه
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 در آب تنش تحت (.Borago officinails L) گاوزبان آب

 شد. پرداخته بویراحمد ۀمنطق

 

 هاروش و مواد

 های بلوک طرح قالب در خردشده هایکرت آزمایش یك

 در و تکرار سه در احمد،بویر ۀمنطق در تصادفی، کامل

 آزمایش های عامل شد. اجرا 1395 و 1394 هایسال

 شامل سطح پنج در اصلی( )عامل آبیاری سطوح شامل

 و =30W=، 60W=، 90W=، 120W از پس آبیاری

150W= کالس تبخیر تشتك از آب تبخیر مترمیلی A 

 ۀاستوان یك از نظر، مورد تبخیر مقدار گیریاندازه )برای

 قارچ و شد( استفاده شده، نصب تشتك روند که جمدر

 کاربرد کاربرد، بدون سطوح در فرعی( )عامل قارچریشه

 ۀگون کاربرد و آ(موسه )گالموس Glomus mosseae ۀگون

Glomus intraradices شد.  لحاظ اینترادیسز( )گالموس 

 ابعاد به هاییکرت بستر، ۀتهی و شخم عملیات از پس

 از آزمایش اصلی هایکرت بین ۀفاصل .دش تهیه متر 5×4

 متر 3 نیز تکرارها بین و متر 1فرعی هایکرت متر، 3 هم

  شد. گرفته نظر در

 گرفت صورت خاک آزمون آزمایش، اجرای از پیش

 از گرم 7 حدود گاوزبان، بذر کاشت از پیش (.1 )جدول

 حفره هر در قارچریشه قارچ اسپور حاوی تلقیح ۀمای

 ,Enteshari & Haji Hashim) شد ریخته نگاوزبا کاشت

 های هفاصل با و فروردین اول ۀنیم در گاوزبان بذر (.2010

 شد کشت متر سانتی 30×50 ردیف روی و ردیف بین

(Karami & Sepehri, 2013.) روش به کاشت عملیات 

 شدن، سبز زمان تا شد. انجام پشته و جوی و دستی

 از پس گرفت. انجام ربا یك روز دو هر ۀفاصل به آبیاری

 ای(،برگچه سه ۀ)مرحل هاگیاهچه استقرار و شدن سبز

 آن از پس .شد انجام هرز هایعلف وجین و تنك عملیات

  شد. اعمال آبیاری تیمارهای

 

 و توده زیست عملکرد دانه، عملکرد گیریاندازه

 دانه برداشت شاخص

 ،توده زیست عملکرد و دانه عملکرد گیریاندازه برای

 در فرعی کرت هر وسط مترمربع 1 در واقع هایبوته

 گیریاندازه بذرها( رسیدن )زمان رسیدگی ةدور پایان

با استفاده از رابطه  دانه برداشت شاخص سپس شد،

 .شد گیریاندازه زیر

100× 
 دانه عملکرد

 دانه برداشت شاخص =
 توده زیست عملکرد

 

 مصرف ییکارا و بذر روغن ،هزاردانه وزن گیریاندازه

 دانه آب

 نمونه 4 کرت هر از هزاردانه وزن گیریاندازه برای

 هزاردانه وزن برای ها آن میانگین و وزن تایی 1000

 دستگاه با بذر روغن درصد شد. گرفته نظر در نهایی

 از پس بررسی این در شد. گیریاندازه 1سوکسله

 کرت هر در شده مصرف آب کل میزان گیریاندازه

 بر شده مصرف آب )میزان آب کنتور از استفاده با یفرع

 خانگی آب کنتور از استفاده با مترمکعب اساس

 از گاوزبان، ۀدان عملکرد گیریاندازه و شد( گیری اندازه

 ییکارا ،شده مصرف آب کل بر دانه عملکرد تقسیم

 شد محاسبه (مترمکعب بر )کیلوگرم دانه آب مصرف

(Alizadeh, 2012.) 

 و MSTATCافزار  نرم از آماری وتحلیل یهجزبرای ت

 استفاده دانکن آزمون از تیمارها میانگین ۀمقایس برای

 شد.

 
 گاوزبان کشت از پیش خاک ۀتجزی نتایج .1 جدول

Table 1. The results of analysis of the soil before planting of Borage 
 Characteristic  Characteristic 

26 Clay (%) 0-30 Depth (cm) 

28 Sand (%) 0.4 Electrical conductivity (ds/m) 

loam Soil  texture 7.9 Acidity (pH) 
2 Cu (ppm) 47 Neutralized materials T.N.V (%) 

14.4 Mn (ppm) 0.9 Organic carbon (%) 

13 Fe (ppm) ./09 Total nitrougen (%) 
2.7 Zn (ppm) 100 P (ppm) 

  206 K (ppm) 

 
 

1. Soxhlet 
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 بحث و  نتایج
 دانه عملکرد

 ،دهدمی نشان (2 )جدول مرکب واریانس ۀتجزی نتایج

 دارمعنی گاوزبان دارویی گیاه ۀدان عملکرد بر سال اثر

 بر قارچریشه قارچ و آبیکم تنش متقابل اثر نبود.

 دارمعنی درصد 1 سطح در نیز گاوزبان ۀدان عملکرد

 اثر گینمیان ۀمقایس 3 جدول بنابر و (2 )جدول شد

 ایجاد دانه عملکرد در توجهی قابل تغییرات متقابل،

 آموسه گالموس هایقارچ کاربرد ،داد نشان نتایج و شد

 مترمیلی 30 آبیاری سطح در اینترادیسز گالموس و

 به سطح( این در قارچ کاربرد بدون) شاهد به نسبت

 کمترین تیمار نسبت و درصد 037/0 و 58/0 ترتیب

 مترمیلی 150 از پس )آبیاری W150N.G دانه عملکرد

 74 و 75 ترتیب به (قارچریشه قارچ کاربرد بدون و

 هایقارچ کاربرد داشتند. دانه عملکرد افزایش درصد

 سطح در اینترادیسز گالموس و آموسه گالموس

 قارچ کاربرد بدون) شاهد به نسبت مترمیلی 60آبیاری

 تیمار بتنس و درصد 26 و 26 ترتیب به سطح( این در

 ترتیب به (W150N.G) دانه عملکرد کمترین به مربوط

 کاربرد داشتند. دانه عملکرد افزایش درصد 75 و 75

 در اینترادیسز گالموس و آموسه گالموس هایقارچ

 بدون) شاهد به نسبت مترمیلی 90آبیاری سطح

 و درصد 33 و 35 ترتیب به سطح( این در قارچ کاربرد

 دانه عملکرد کمترین به طمربو تیمار به نسبت

(W150N.G) عملکرد افزایش درصد 72 و 73 ترتیب به 

 ،دهندمی نشان نتایج طورکههمان و داشتند دانه

 عملکرد خشکی تنش افزایش با که دریافت توانمی

 قارچ گرفتن کاربرد و یافت کاهش گاوزبان گیاه ۀدان

 یآب کم تنش شدت از گاوزبان گیاه کنار در قارچریشه

 محیطی هایتنش جمله از خشکی تنش شد. استهک

 و هاروزنه عمل در اختالل ایجاد با که است مهم

 (،Soha et al., 2010 ،فتوسنتزی) نورساختی امانۀس

 ,Heidari & Karami) هاآنزیم و هاپروتئین تخریب

 ریزش و (،Arabs, 2012) برگ سطح کاهش (،2013

 کاهش وجبم (،Safavi Gardini, 2013) میوه و گل

 شود،می گیاهان (Farouki Nia et al., 2011) عملکرد

 خشکی تنش افزایش با بررسی این در همچنین

 گرفتن کاربرد و یافت کاهش گاوزبان گیاه ۀدان عملکرد

 تنش شدت از گاوزبان گیاه کنار در قارچریشه قارچ

  شد. کاسته یآب کم

 

 توده زیست عملکرد

 عملکرد برقارچریشه  چقار و آبیکم تنش متقابل اثر

 دارمعنی درصد 1 سطح در نیز گاوزبان ۀدان ةتود زیست

 اثر میانگین ۀمقایس 3 جدول طبق و (2 )جدول شد

 ةتود زیست عملکرد در توجهی قابل تغییرات متقابل،

 هایقارچ کاربرد ،داد نشان نتایج و شد ایجاد دانه

 یآبیار سطح در اینترادیسز گالموس و آموسه گالموس

 در قارچ کاربردبدون ) شاهد به نسبت مترمیلی 30

 نسبت و درصد 22/1 و 82/1 ترتیب به سطح( این

 W150N.G دانه ةتود زیست عملکرد کمترین تیمار

 قارچ کاربردبدون  و مترمیلی 150 از پس )آبیاری

 عملکرد افزایش درصد 72 و 72 ترتیب به (قارچریشه

 داشتند. دانه ةتود زیست

 
 گاوزبان های ویژگی بر آب تنش و قارچریشه قارچ یرتأث واریانس ۀتجزی نتایج .2 جدول

Table 2. Variance analysis of the impact of mycorrhizal fungi and water stress on the traits of borage 

Variation Source 

Mean Squares 

d.f 
Grain 
yield 

Biological 
yield (kg/ha) 

Weight of 
1000 seed 

Harvest 
Index 

Grain 
oil 

Water use efficiency 
for grain 

Year 1 2.001 ns 1249643.616 ns 57.600 ns 0.003ns 3.211 ns 0.858 ns 
Year × replication 4 1.533 ns 187157.585 ns 2.167 ns 0.052 ns 195.922 ns 0.629 ns 
Factor water stress 4 104.434** 29679445.705** 124.872** 0.088* 378.344 ** 2.665 ** 
Year × water stress 4 0.441 ns 22166.184 ns 1.239 ns 0.008 ns 2.218 ns 0.270 ns 
Error 16 1.986 174194.192 3.514 0.028 291.131 0.329 
Factor mycorrhizae fungi 2 69.091** 5663154.430* 160.900** 0.321* 1.140 ns 4.275 ns 
Year ×mycorrhizae fungi 2 0.328 ns 226818.165 ns 4.433 ns 0.002 ns 1.512 ns 0.135 ns 
Water stress× mycorrhizae fungi 8 5.495** 394012.250** 10.456** 0.030** 84.541** 0.706* 
Year ×water stress× mycorrhizae fungi 8 0.115 ns 11878.405 ns 0.156 ns 0.002 ns 1.706 ns 0.319 ns 
Error 40 4.953 649995.041 12.478 0.142 1038.751 0.671 
Coefficient of Variation (%) 15.69 20.92 18.02 15.49 23.49 19.31 

ns، *، :** هستند درصد 5 و 1 احتمال سطوح در دارمعنی ،دار یمعن یرغ.  

ns, *, **: Non-significant, significantly differens 5% and 1% at probability levels, respectively. 
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 گاوزبان های ویژگی بر آب تنش و قارچریشه قارچ متقابل اثر میانگین ۀمقایس نتایج .3 جدول

Table 3. Mean comparison of interaction of water stress and mycorrhizal fungi on characteristics of borage 
Water use efficiency  

for grain (kg/m3) 

Grain  

oil (%) 

Harvest 

index (%) 

Weight of 1000 seed 

(gr) 

Biological 

yield (kg/ha) 

Grain yield 

(kg/ha) 

Treatments of water stress  

+ mycorrhizae fungi 
0.01396 c 21.51b 5.198 c 22.33 a 5291a 274.9 a W30N.G 
0.01403 c 21b 5.090 c 22.67 a 5389 a 276.5 a W 30GM 
0.01396 c 20.48 b 5.085 c 22.17 a 5356 a 275 a W 30GI 
0.02843 a 24.64 ab 4.588 d 19 c 4301 b 203.3 b W 60N.G 
0.02142 b 22.35 b 5.683 b 24 a 4964 a 275.4 a W 60GM 
0.02140 b 24 ab 5.853 b 21.67 b 4812 ab 275 a W 60GI 
0.01589 b 29.38 a 4.993 d 16 d 3386 c 166.5 c W 90N.G 
0.02460 ab 28.33 a 5.763 b 22 a 4435 b 257.7a W 90GM 
0.02380 ab 27.33 ab 5.840 b 20.83 b 4242 b 249.3 a W 90GI 
0.01185 d 17.29 cd 5.145 c 15.17 d 2279 d 110 d W 120N.G 
0.02515 ab 19.85 bc 6.738 a 21.33 b 3561 c 233.5 ab W 120GM 
0.02497 ab 20.31 b 6.548 a 19.83 c 3487 bc 231.8 ab W 120GI 
0.02099 b 14.97 d 4.865 d 12.67 e 1517 e 69 e W 150NG 
0.01518 c 17.63 c 5.865 b 17.67 d 2417 d 130.2 d W 150GM 
0.01489 c 16.33 c 5.905 b 16.67 d 2357 d 127.7 d W 150GI 

GM =؛ آگالموس موسهGI =؛گالموس اینترادیسز NG بدون کاربرد قارچ؛ =Wتنش آب = 
W= Water stress; NG= non application of mycorrhizae fungi; GI= G.  intraradices, GM= G.  mosseae. 

 

 60 آبیاری سطح در آموسه گالموس قارچ کاربرد

 این در قارچ کاربرد بدون) شاهد به نسبت مترمیلی

 عملکرد کمترین تیمار نسبت و درصد 14 سطح(

 متر میلی 150 از پس )آبیاری W150N.G دانه ةتود زیست

 افزایش درصد 67 (قارچریشه قارچ کاربرد بدون و

 نشان بررسی این نتایج داشت. دانه ةتود زیست عملکرد

 ةتود زیست عملکرد خشکی، تنش شدت افزایش با ،داد

 توانست قارچریشه قارچ کاربرد اما یافت، کاهش دانه

 تنش شرایط در را گاوزبان ۀدان ةتود زیست عملکرد

 میزان از و دهد افزایش بررسی این در خشکی

 ةماد افزایش بکاهد. خشکی تنش منفی های گذاریاثر

 در قارچریشه قارچ با تلقیح در گیاهی هایاندام خشك

 افزایش دلیل به زیاد احتمال به تلقیح بدون با مقایسه

 اندام در مواد این بهتر انتقال و غذایی مواد و آب جذب

 که است گیاه نورساخت افزایش همچنین و گیاهی

 ودشمی بیشتری ینورساخت مواد شدن ساخته به منجر

(Ansari Jovini et al., 2011.) آزمایشی در همچنین 

 در G. mosseae ۀقارچریش قارچ ،شد داده نشان

 توده زیست عملکرد افزایش سبب خشکی تنش شرایط

 (.Khaosaad et al., 2006) شد پونه دارویی گیاه در

 نشان Mobasser & Tavassoli (2013) بررسی نتایج

 عملکرد بر قارچریشه قارچ و خشکی تنش تأثیر ،داد

 باعث خشکی تنش و بود دارمعنی ذرت ةتود زیست

 باعث قارچریشه قارچ ولی ،شد شدهیاد صفت کاهش

 قارچ گونه دو دیگری بررسی در .شد صفت این افزایش

G. macrocarpum و G. fasciculatum شاخ ۀتوسع با 

 ةماد عملکرد افزایش سبب درمنه دارویی گیاه برگ و

  (.Chaudhary et al., 2007) شد گیاه این در خشك

 

 برداشت شاخص

 شاخص بر قارچریشه قارچ و آبیکم تنش متقابل اثر

 دارمعنی درصد 1 سطح در نیز گاوزبان ۀدان برداشت

 اثر میانگین ۀمقایس 3 جدول طبق و (1 )جدول شد

 بیشترین با W120GI و W120GM تیمارهای متقابل،

 اما گرفتند، قرار لاو کالس در دانه برداشت شاخص

 کمترین W150N.G و W60N.G، W90N.G تیمارهای

 تنش متقابل اثر .داشتند را دانه برداشت شاخص

 در توجهی قابل تغییرات قارچریشه قارچ و آبی کم

 پس آبیاری و کرد ایجاد گاوزبان ۀدان برداشت شاخص

 با قارچریشه قارچ کاربرد و تبخیر مترمیلی 120 از

 پس آبیاری به نسبت دانه ةتود یستز عملکرد کاهش

 قارچ کاربرد و بدون + مترمیلی 90 و 60 ،30 از

 پس آبیاری به نسبت دانه عملکرد افزایش و قارچریشه

 قارچریشه قارچ کاربرد و بدون + مترمیلی 150 از

 به نسبت گاوزبان ۀدان برداشت شاخص افزایش موجب

 Sepeheri et) که است یحال در این .شد تیمارها دیگر

al., 2011) برداشت شاخص بر رطوبت تأثیر دریافتند 

 رطوبت افزایش با داشت. داری معنی تأثیر گندم

 دیگر گزارشی نتایج یافت. کاهش برداشت شاخص

 برداشت شاخص قارچریشه قارچ مصرف ،داد نشان
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 افزایش قارچریشه قارچ بدون شرایط به نسبت را ذرت

 شد برده نام صفت کاهش باعث خشکی تنش اما داد،

(Sajedi & Madani, 2006.) بررسی نتایج (Mobasser 

& Tavassoli, 2013)، و خشکی تنش تأثیر ،داد نشان 

 و بود دارمعنی ذرت برداشت شاخص بر قارچریشه قارچ

 قارچ ولی شد، شدهیاد صفت کاهش باعث خشکی تنش

 شد. صفت این افزایش باعث قارچریشه

 

 هزاردانه وزن

 ،دهدمی نشان (2 )جدول مرکب واریانس ۀزیتج نتایج

 دار معنی گاوزبان داروئی گیاه ۀهزاردان وزن بر سال تأثیر

 وزن بر قارچریشه قارچ و آبیکم تنش متقابل اثر نبود.

 شد دارمعنی درصد 1 سطح در نیز گاوزبان ۀهزاردان

 متقابل، اثر میانگین ۀمقایس 3 جدول طبق و (2 )جدول

 نتایج و شد ایجاد هزاردانه وزن در توجهی قابل تغییرات

 گالموس و آموسه گالموس های قارچ کاربرد ،داد نشان

 شاهد به نسبت مترمیلی 30 آبیاری سطح در اینترادیسز

 افزایش 5/1 ترتیب به سطح( این در قارچ کاربرد )بدون

 نسبت و هزاردانه وزن کاهش درصد 72/0 و هزاردانه وزن

 از پس )آبیاری W150N.G زاردانهه وزن کمترین تیمار

 ترتیب به قارچریشه( قارچ کاربرد بدون و مترمیلی 150

 کاربرد داشتند. هزاردانه وزن افزایش درصد 43 و 45

 نسبت متر میلی 60آبیاری سطح در آموسه گالموس قارچ

 و درصد 21 سطح( این در قارچ کاربرد )بدون شاهد به

 (W150N.G) هزاردانه نوز کمترین به مربوط تیمار نسبت

 قارچ کاربرد داشتند. هزاردانه وزن افزایش درصد 47

 به نسبت مترمیلی 90آبیاری سطح در آموسه گالموس

 و درصد 28 سطح( این در قارچ کاربرد )بدون شاهد

 (W150N.G) هزاردانه وزن کمترین به مربوط تیمار نسبت

 ینا نتایج و داشتند هزاردانه وزن افزایش درصد 43

 وزن خشکی، تنش شدت افزایش با ،داد نشان بررسی

 توانست قارچریشه قارچ کاربرد اما یافت، کاهش هزاردانه

 این در خشکی تنش شرایط در را گاوزبان ۀهزاردان وزن

 خشکی تنش منفی اثر میزان از و دهد افزایش بررسی

 هایشروزنه شود، رو روبه خشکی با گیاه هنگامی بکاهد.

 کاهش موجب موضوع این و شودمی بسته ای بسته نیمه

 جذب برای گیاه دیگر یسو از و شودمی  CO2 جذب

 در گیاه همچنین د.کنمی مصرف زیادی انرژی آب،

 دلیل به و دهدمی کاهش را نورساختی مواد تنش، هنگام

 کاهش گشنیز گیاه ۀهزاردان وزن نورساختی مواد کاهش

 نتایج همچنین (.Alizadeh & Alizadeh, 2007) یافت

 وزن خشکی، تنش شدت افزایش با ،داد نشان بررسی این

 توانست قارچریشه قارچ کاربرد اما یافت، کاهش هزاردانه

 این در خشکی تنش شرایط در را گاوزبان ۀهزاردان وزن

 خشکی تنش منفی اثر میزان از و دهد افزایش بررسی

 قارچ ،داد نشان تحقیقی نتایج که بود حالی در این بکاهد.

 سبب خشکی تنش شرایط در G. mosseae قارچریشه

 شد پونه دارویی گیاه در هزاردانه وزن افزایش

(Khaosaad et al., 2006.) آن گویای بررسی یك نتایج 

 تأثیر تحت ای دانه سورگوم ۀهزاردان وزن که بود

 گرفتند. قرار یشهقارچر قارچ و آبیاری دور تیمارهای

  ۀگون به هزاردانه وزن دارمق بیشترین ،که یطور به

G. mosseae گرفت تعلق (Hamzei & Sadeghi 

Myabadi, 2014). نشان  دیگر تحقیقی نتایج همچنین 

 تنش شرایط در G. mosseae ۀقارچریش قارچ ،داد

 Khaosaad) شد نیز هزاردانه وزن افزایش موجب خشکی

et al., 2006.) 

 

 دانه روغن

 ،داد نشان (2 ول)جد مرکب واریانس ۀتجزی نتایج

 اثر نبود. دارمعنی گاوزبان ۀدان روغن بر سال تأثیر

 روغن درصد بر قارچریشه قارچ و آبیکم تنش متقابل

 شد دارمعنی درصد 1 سطح در نیز گاوزبان ۀدان

 اثر میانگین ۀمقایس 3 جدول طبق و (1 )جدول

 دانه روغن درصد بر توجهی قابل تغییرات متقابل،

 کاربرد و بدون + مترمیلی 90 از پس ریآبیا شد. ایجاد

 را گاوزبان ۀدان روغن درصد بیشترین قارچریشه قارچ

 تیمارهای .داشتند آبیاری سطوح دیگر به نسبت

 قارچ کاربرد بدون + مترمیلی 90 از پس آبیاری

 قارچ کاربرد + مترمیلی 90 از پس آبیاری و قارچریشه

 میزان ،درصد 47 و 49 ترتیب به آموسه گالموس

 + مترمیلی 150 از پس آبیاری به نسبت را دانه روغن

 البته دادند. افزایش یشهقارچر قارچ کاربرد بدون

 دارویی گیاهان بر اثرگذار های عامل از یکی خشکی

 بهبود در یشهقارچر قارچ نقش سویی، از و است

 خشکی تنش با رو روبه دارویی گیاهان برخی عملکرد
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 در آبیکم شرایط در تحقیقی، در و است بوده مؤثر

 با شده تلقیح گیاهان در روغن عملکرد آفتابگردان،

 ها،آن و بود بیشتر نشده تلقیح گیاهان از قارچریشه

 ها،دانه شمار افزایش از ناشی را روغن عملکرد افزایش

 کردند گزارش هزاردانه وزن و پوکی میزان کاهش

(Jamshidi et al., 2009.) تایجن بربنا همچنین 

 بر خشکی تنش و قارچریشه متقابل اثر آزمایشی،

 با بزرک یستی همز بود. دار معنی بزرک گیاه صفت

 افزایش موجب توانست آربوسکوالر ۀقارچریش های قارچ

 .شود خشکی تنش شرایط در بررسی مورد صفت

 بدون به نسبت بیشتری تأثیر قارچ ۀگون دو هر کاربرد

 کاربرد تأثیر داد. شانن گیری اندازه صفت روی کاربرد

 ات G. mosseae و G. intraradices قارچ ۀگون دو هر

 (.Soltanian & Tadayone, 2015) بود یکسان حدودی

 روغن میزان کاهش باعث خشکی تنش بررسی، یك در

 روغن میزان قارچریشه قارچ کهیحالدر ،شد ذرت گیاه

 داد افزایش رطوبتی تنش شرایط در را ذرت گیاه

(Ghorchiani et al., 2010.) از آمده دست به نتایج 

 شرایط در قارچریشه قارچ کاربرد ،داد نشان تحقیقی

 درصد بهبود باعث خشکی شدید تنش و مطلوب آبیاری

 .(Raei et al., 2015) شد گلرنگ روغن

 

 آب مصرف کارایی

 ،دهدمی نشان (2 )جدول مرکب واریانس ۀتجزی نتایج

 گاوزبان دارویی گیاه ۀدان آب مصرف کارایی بر سال تأثیر

 قارچریشه قارچ و آبیکم تنش متقابل اثر نبود. دارمعنی

 درصد 5 سطح در نیز گاوزبان ۀدان آب مصرف کارایی بر

 ۀمقایس 3 جدول طبق و (2 )جدول شد دارمعنی

 کارایی در توجهی قابل تغییرات متقابل، اثر میانگین

 بیشترین W60N.G تیمار شد. ایجاد دانه آب مصرف

 تیمار اما ،داشت را دانه آب مصرف کارایی مقدار

W120N.G با داشت. را دانه آب مصرف کارایی کمترین 

 )از دانه آب مصرف کارایی ۀمحاسب فرمول به توجه

 کمتر با شده(، مصرف آب کل بر دانه عملکرد تقسیم

 60 از پس آبیاری در شده مصرف آب میزان شدن

 کاربرد + مترمیلی 30 از پس آبیاری به نسبت مترمیلی

 به نسبت دانه عملکرد افزایش همچنین و قارچریشه قارچ

 کاربرد و بدون + مترمیلی 150 و 120 ،90 از پس آبیاری

 دانه آب مصرف کارایی افزایش باعث قارچریشه قارچ

 قارچ و آبیکم تنش متقابل اثر شد. تیمارها دیگر نسبت

 آب مصرف کارایی در هیتوج قابل تغییرات نیز قارچریشه

 آبی،کم تنش شدت افزایش با و کرد ایجاد گاوزبان ۀدان

 قارچ کاربرد اما یافت، کاهش دانه آب مصرف کارایی

 و نشد آب تنش منفی اثر کاهش باعث قارچریشه

 در را گاوزبان گیاه ۀدان آب مصرف کارایی نتوانست

 البته دهد. افزایش بررسی این در خشکی تنش شرایط

 (Akbarinia et al., 2008) ،دیگر تحقیقی نتایج در

 دور در ایرانی گاوزبان آب مصرف کارایی ،دادند نشان

 تیمارها دیگر به نسبت بار یك روزی 14 آبیاری

 که است یحال در این داد. نشان را مقدار بیشترین

 ،داد نشان (Ahmadinejad et al., 2014) بررسی نتایج

 محصول آب مصرف زراعی ییکارا بر آبیاری رژیم تأثیر

 ۀقارچریش قارچ کاربرد تأثیر نشد. دارمعنی کنجد ۀدان

Glomus mosseae آب مصرف زراعی کارایی بر 

 زراعی کارایی بیشترین .شد دارمعنی دانه محصول

 ینتأم آبیاری رژیم به مربوط دانه محصول آب مصرف

 قارچ با شده تلقیح و خاک رطوبتی کمبود درصد 80

 همزیستی ،داد نشان آزمایشی نتایج بود. هقارچریش

 مصرف ییکارا داریمعنی طور به یشهقارچر هایقارچ

 همزیستی و یآب کم تنش متقابل اثر. داد افزایش را آب

 دارمعنی ذرت در آب مصرف ییکارا بر ای یشهقارچر

 ۀگون کاربرد از آب مصرف ییکارا بیشترین بود.

Glomus mosseae کمترین و شدید تنش شرایط و 

 تنش بدون شرایط در شاهد هایبوته از آن میزان

 .(Shah Hossini et al., 2012) آمد دستبه

 

 کلی گیرینتیجه

 فیزیولوژیکی و شناسیبوم های بررسی که گونه همان

 با قارچریشه همزیستی ۀرابط که اندکرده اثبات نیز

 حفظ تنش مقابل در را گیاهان خشکی، از گریز

 هایعنصر و آب جذب افزایش با را کار این و کند می

 بنا دهد،می انجام گیاهان ۀتوسع و رشد برای ضروری

 به دستیابی برای بررسی این از هآمد دست به نتایج بر

 پس آبیاری گاوزبان، ۀدان روغن و دانه مطلوب عملکرد

 برای قارچریشه قارچ کاربرد + تبخیر مترمیلی 90 از

 شود.می توصیه دبویراحم ۀمنطق کشاورزان
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