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   سویانموبر رشد و و انواع مختلف کودهای آلی ) spp. Trichoderma( تریکودرما تأثیر
[Glycine max (L). Merril] 

  
  3منیارمحمدعلی به و 2تاجیکمحمدعلی ، 2اله پیردشتی ، همت1محمد یزدانی

  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری3 ،استادیار2 ارشد،دانشجوی کارشناسی1
  28/10/1387 : ؛ تاریخ پذیرش1/7/1387: تاریخ دریافت

  1چکیده
های   در زنجیرهنظام بومروابط همزیستی مفید بین اجزاء کنش  برهمبررسی موجودات خاکزی و 

.  از مباحث نوین کشاورزی پایدار در مدیریت منابع خاک استهای حیاتی یکی غذائی و چرخه
 آزمایشی در سویاگیاه   کودهای آلی بر رشد و نموو انواع تریکودرما دو گونهمنظور بررسی اثرات  به

صورت فاکتوریل و در قالب  به 1387در سال دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گلخانه 
خاک ،  شاملبستر کاشتچهار . دشصورت گلدانی انجام  ار تکرار و بهطرح کامال  تصادفی با چه

 و ) تن در هکتار30( و کود دامی)  تن در هکتار20 (مپوست زبالهکمپوست و ک ، ورمی)شاهد (مزرعه
عنوان عوامل  ه ب)بدون تلقیح ( شاهدهمراه ، به)T. harzianum ،T. viride( تریکودرما دو گونه

،  شهریمصرف کمپوست زبالهنشان داد که آزمایش نتایج  .ندفته شد در نظر گرمورد بررسی
وزن ریشه  درصد 3/18 و 7/37، 6/19ترتیب  به T. virideهمراه قارچ  کود دامی بهکمپوست و  ورمی

و کود شهری کمپوست زباله  و مصرف تریکودرماتلقیح هر دو نوع . دادافزایش را نسبت به شاهد 
تریکودرما  همچنین مصرف هر دو گونه. ندشدگیاهچه وزن ساقه و  دار معنیدامی سبب افزایش 

 و از نظر  را نسبت به شاهد افزایش دادهمراه کود دامی و کمپوست زباله درصد ظهور اولیه گیاهچه به
. استفقط با افزودن کمپوست زباله اثر افزایشی داشته  T. harzianumنهائی قارچ درصد ظهور 

بدون (تجمعی گیاهچه نسبت به شاهد ظهور نیز سبب افزایش سرعت  T. harzianumتلقیح قارچ 
  .شده است) تلقیح

  

 کمپوست ، ورمی زباله، کود دامی،  کمپوستسویاتریکودرما،  : کلیدیهای واژه

                                                 
 pirdasht@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 خصوصیات کلیدی یک سازی پیاده سعی در که است زیستییک فرایند  کشاورزی پایدار
خاک، کنترل خیزی  تقویت و افزایش دراز مدت حاصل هدف ،افترهیدر این . اکوسیستم طبیعی دارد

در . خیز کننده است مواد حاصل وها، کاهش یا حذف کودهای شیمیایی  آفات و بیماریزیستی
راستای کشاورزی پایدار در   رشد ریشهههای زیستی منطق ویژگیهای اخیر ضرورت مطالعه  سال
تولید همچنین در همین راستا . مورد توجه قرار گرفته استمنظور بهبود تغذیه و رشد گیاه، بسیار  به

  ، ضایعات  خانگی های  زباله  از جمله  آلی  منابع  و از کلیه بیوتکنولوژی طریقه   هب)  کمپوست ( کود آلی
  و بازیافت...)  و  برنج ، سبوس  غالت  و کلش ، کاه  و چای  پسته  نیشکر، ضایعات باگاس ( کشاورزی

  .)1999ملکوتی، (د گیر  می صورت   و غیره  و خانگی  شهری های فاضالب)  لجن(
های خاکزی بوده که نقش اصلی آنها در تبدیل  ریکودرما گروهی از میکروارگانیسمتهای  قارچ

 و  راحتیه  بقادرندها   قارچ این ).2005باالک و همکاران، ( باشد می بازمانده های آلی و تولید کمپوست
   و در تولید کمپوست  داده  را انجام سلولز و لیگنین   سلولز، همی تخمیر و تجزیه  عمل عطور سری  به

  ).2004هارمن و همکاران،  (بسیار مفید باشند
ی خاصی ها  مکانیسمتحتتریکودرما  های گونه که  است از آنحاکین یبررسی محققهمچنین، 

زیستی توان به کنترل  می  بیان شدههای مسیاز جمله مکان. شوند سبب افزایش رشد گیاهان می
، تولید )2007 و همکاران، ینگ س؛2005برونر و همکاران،  ( با ترشح آنزیمهای خاکزی بیماری
؛ 2005هارمن و همکاران،  (زا های بیماری و نفوذ در بدنه قارچ) 2005آنیجا و همکاران، (بیوتیک  آنتی

نتقال قند و اسید آمینه در ریشه گیاهان، ایجاد ، دفع مسمومیت و افزایش ا)2000وارا و همکاران، 
فزایش حاللیت عناصر، ، افزایش جذب عناصر غذایی با اهای محیطی در برابر تنش 1القائی مقاومت

 طور مستقیم بهتوانند  های زیالناز و سلوالز که می هورمون و تولید آنزیم های رشد و شبه ترشح هورمون
گراول و ( ش به حضور عامل بیماری زا تحریک نمایند، اشاره نمودتولید اتیلن را در گیاه در واکن

  .)1999؛ شارما و همکاران، 2007همکاران، 
نشان داد که تیمار قارچ تریکودرما بر ریشه نشاء توتون، سبب ) 2007(  و همکارانچاکونبررسی 

 و اسآلتین.  شد%)140(و برگ %) 300(های جانبی  ، ریشه%)300(، سطح برگ %)140(افزایش وزن تر 
ند  در محیط کشت کمپوست گزارش کردپیازدر بررسی قارچ تریکودرما بر رشد و توسعه ) 2008(بال 
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مواد آلی و  در تیمارهایی که  وداری نسبت به شاهد افزایش یافت طور معنی که وزن تر گیاهچه به
  .داری افزایش یافت  معنیطور  قابل عرضه به بازار به عملکرد،مصرف شد عناصر غذایی به همراه قارچ

 ثرؤ بقاء و روند تغییرات جمعیت تریکودرما مبرخاک  فیزیکوشیمیائی  شرایطن معتقدند کهیمحقق
درصد مواد با افزایش   کهدهد مینشان ها  بررسی. )2007 و همکاران، ینگ؛ س2004، روحانی (باشد می

 جمله های تریکودرما از گونهاز بعضی . یابد میافزایش نیز تریکودرما  جمعیتخاک آلی 
harzianum .T  وT. viride 2یوزیسا، آنتی ب1م از خواصی مثل میکوپارازیتیسمأبا برخورداری تو ،

 کاهش دهند  را به میزان قابل توجهییزاهای بیمار قارچ قادرند جمعیت 3و قابلیت رقابت ساپروفیتی
بودن  دلیل پائین هدر شرایط طبیعی ب ولی )1999اد و همکاران، ژن ؛ نیک2005سلطانی و همکاران، (

کاوال کانت (نیستند های قارچی موثر  بیماری و موثری درکنترل نحبه  آنها در خاک،های تکثیری واحد
 دادافزایش را   آنهاجمعیت خاک  بهتریکودرماقارچ  با اضافه کردنباید بنابراین . )2008و همکاران، 

طور متوسط  ه ب،ترین گیاهان روغنی پروتئینی یکی از مهمعنوان  بهسویا دانه  ).2008بنت و ویپ، (
ای برای تغذیه دام و  طور گسترده بههم  از کنجاله آن  کهباشد روغن می% 20پروتئین و % 40دارای 

، نقش مهمی در حاصلخیزی و بهبود خاک نیتروژندلیل تثبیت  هعالوه بر آن ب شده وطیور استفاده 
 آسیب پذیر 7 رایزوکتونیا و6، فوزاریوم5، فیتوفتورا4های پیتیوم مل بیماری این گیاه در برابر عوا.دارد
 و کاربرد روزافزون کودهای آلی در راستای با توجه به موارد مطرح شده). 1999سالمی، (باشد  می

بر این کودها مختلف انواع در حضور قارچ تریکودرما دو گونه این طرح اثرات در  ،کشاورزی پایدار
  .مورد ارزیابی قرار گرفته است سویاگیاه   و نمورشدبهبود 

  
  ها مواد و روش

صورت فاکتوریل و    به  13871387در سال   در سال   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری        دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری        این آزمایش در    
 چهار بـستر کاشـت، خـاک        .دشصورت گلدانی انجام     ر و به  در قالب طرح کامال  تصادفی با چهار تکرا       

 تن  20(شهری  مپوست زباله   و ک ) منشاء کود گاوی و ضایعات نیشکر     (ست  ومپک ورمی،  )شاهد(مزرعه  

                                                 
1- Mycoparasitism  
2- Antibiosis  
3- Competitive Saprophytic Ability  
4- Pythium 
5- Phytophthra 
6- Fusarium 
7- Rhizoctonia 
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، )T. harzianum ،T. viride(و دو گونـه تریکودرمـا   )  تـن در هکتـار  30(  و کود دامی) در هکتار
  کمپوسـت زبالـه   کمپوسـت زبالـه   خاک،  از  . عنوان عوامل مورد بررسی در نظر گرفته شد        هب) بدون تلقیح (همراه شاهد    به

نمونـه بـرداری شـده و خـصوصیات      مـورد اسـتفاده در آزمـایش     مـورد اسـتفاده در آزمـایش    کود گاوی و  و  کمپوست  کمپوست    شهری، ورمی شهری، ورمی 
 ).2 و 1 های جدول (فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین گردید

بـرای  . گردیـد تهیه  های زنده آزمایشگاه قارچ شناسی        مجموعه قارچ  ازهای قارچ تریکودرما     جدایه
عصاره سـیب    (PDA در محیط کشت     ها دا این جدایه  ابت  مزبور های  جدایه تکثیرجهت  شروع آزمایش   

تکثیـر و پـس از پـنج روز          لـسیوس  درجـه س   25 مدت یک هفته در دمـای      به) تروز و آگار  سزمینی، دک 
تکثیـر  ) 2008(های کاوال کانت و همکـاران   بر اساس بررسی  اسپورزایی در محیط کشت سبوس گندم       

لسیوس س درجه   120و در حرارت     دقیقه   30مدت    قبال  در اتوکالو به    محیط کشت مورد استفاده   . دشدن
 اسپورهای قارچ تریکودرما به      مقدار ده گرم از محیط کشت سبوس و        . اتمسفر استریل شد   5/1و فشار   

ـ  شـد و  شمارش   1 هموسیتومتر المکه با   گرم   واحد کلونی ساز در هر     108تعداد   دو گلـدان   هره خـاک    ب
میـزان    نوع مـاده آلـی و بـا توجـه بـه     جهت بررسی.  با آن مخلوط گردیدافزوده شد و کامال کیلوگرمی  

و شـهری  ، کمپوسـت زبالـه   سـی تـن در هکتـار کـود دامـی     استفاده رایج این مـواد در کـشت سـویا،        
   خاک گلـدان   ابو با تعمیم دادن آن به حجم خاک گلدان،           بیست تن در هکتار      براساسکمپوست   ورمی

بطـور  بطـور  هـا   هـا     گلـدان گلـدان .  و آبیاری گردیـد    گلدان کاشته در هر    هشت بذر سویا رقم هیل    تعداد  و   مخلوط شده 
  ادداشـت ادداشـت یی کاشـت   کاشـت  ازاز   روز پـس  روز پـس 88هـای ظـاهر شـده تـا     هـای ظـاهر شـده تـا       اهچهاهچهییگگ   قرار گرفته و تعداد   قرار گرفته و تعداد  ددییروزانه مورد بازد  روزانه مورد بازد  

  88((    هـا هـا   اهچـه اهچـه ییگگیی یی درصد ظهور نهـا درصد ظهور نهـا ) )  روز پس از کاشت روز پس از کاشت44((  هاها  اهچهاهچهیی گ گههییسپس درصد ظهور اول   سپس درصد ظهور اول   . . ددییگردگرد
  ظهـور ظهـور   حـداکثر حـداکثر   و زمـان الزم بـرای   و زمـان الزم بـرای  هـا هـا   اهچـه اهچـه یی درصـد گ  درصـد گ 5050زمان الزم برای ظهور زمان الزم برای ظهور ) ) روز پس از کاشتروز پس از کاشت

  MET((2 ( (هـا هـا   اهچهاهچهییگگ  متوسط زمان ظهور  متوسط زمان ظهور     شده و   شده و  ننییییتعتع) ) برحسب تعداد روز از زمان کاشت     برحسب تعداد روز از زمان کاشت     ((  هاها  اهچهاهچهییگگ
  .))19971997اورکارد، اورکارد، ((   شد شدننییییتعتع  رریی ز زرابطهرابطه  با استفاده ازبا استفاده از

MET = ∑ F
fxi                                                                                    )1 رابطه(     

   حداکثر حداکثرFو و ) ) چهارمروز روز (  هاها  اهچهاهچهیی دوره ظهورگ دوره ظهورگانهانهییهای ظاهر شده در مهای ظاهر شده در م  اهچهاهچهییتعداد گتعداد گfx    رابطه رابطهننییاا  دردر
ـ  با استفاده از رابطه ز      با استفاده از رابطه ز     3هاها  اهچهاهچهییسرعت ظهور گ  سرعت ظهور گ  . .  باشند  باشند یی دوره م   دوره م  ننییاا  های ظاهر شده در   های ظاهر شده در     اهچهاهچهییتعداد گ تعداد گ  ـ ی   رری

  .))19971997اورکارد، اورکارد، ((  ددیی گرد گردننییییتعتع

                                                 
   Hemocytometer-1  

2- Mean Emergence Time (MET)   
 Field Emergence Rate (FER)-3   
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  )2 (رابطه  ها اهچهی گیی ظهور نهادرصد
  =FER  برداری تعداد روز از کاشت تا پایان یادداشت

  

 ریزه  با استفاده از رابط از روز دوم تا روز هشتمز نیها اهچهیگ  CER(1 (یسرعت ظهور تجمع
 :)1997اورکارد، ( دی گردمشخص

  

  :)1973  ، و آندرسون و آندرسونییعبدالباقعبدالباق((د  ش شننیییی تع تعرریی با استفاده از رابطه ز با استفاده از رابطه زززیینن    2))SVI ( (اهچهاهچهیی گ گههییشاخص بنشاخص بن
 شاخص بنیه گیاهچه  = وزن خشک گیاهچه× قابلیت جوانه زنی                                           )    4رابطه (
  

هـای مـرتبط،    هـای مـرتبط،      ییژگـ ژگـ یی در مزرعه و و     در مزرعه و و    اهچهاهچهیی گ  گ ههیی بر بن   بر بن  ششیی آزما  آزما مارهایمارهاییی ت  ت رریی تاث  تاث ییمنظور بررس منظور بررس   هه ب  ب ننییهمچنهمچن
بـا  بزرگترین بـرگ توسـعه یافتـه        وسط  از   گیری محتوی کلروفیل    اندازه  پس از  ،، از کاشت   از کاشت  پسپس   روز  روز 45

همـراه  همـراه  ها ها    بوته بوتهسپس تمامی  . شد شدننییییر تعر تعمتمت  یی برحسب سانت برحسب سانتهاها   ارتفاع بوته  ارتفاع بوته ،3متر استفاده از دستگاه کلروفیل   
  وزن خـشک  وزن خـشک  . گردیـد ده ازت در ریـشه شـمارش        های تثبیت کننـ    تعداد گره   وز گلدان خارج    با ریشه ا  با ریشه ا  

 بـا    بـا   ننیی و توز   و توز  لسیوسس درجه    درجه   7575 ساعت در دمای      ساعت در دمای     4848مدت  مدت    ههدر آون ب  در آون ب    دادندادن  قرارقرار   با  با  نیز  نیز  بوته  بوته هرهرهای  های    انداماندام
مـورد   SASافزار آماری    های آزمایش با نرم    داده در نهایت . ددشش  ننییییگرم تع گرم تع 00//000101   با دقت   با دقت  ققییترازوی دق ترازوی دق 

ن در سـطح    کـ ای دان  تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگین هر صفت به کمک آزمون چند دامنه              
  . انجام شدپنج درصدیک و احتمال 

 
  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در این آزمایش-1جدول 

  )درصد(ذرات خاک  فرفس پتاسیم مس روی  منگنز  آهن

  )میلی گرم در کیلو گرم(قابل جذب 

ماده 
  آلی

  ازت کل
 )درصد(

 هدایت الکتریکی
(m.mohs/cm)  

اسیدیته 
)pH(  

بافت 
  خاک

 شن سیلت  رس

47/50  80/12  12/1  63/3  3/367  3/12  48/3  3/19%  40/1  5/7 
رس 
 سیلتی

3/47  1/42  6/10  

 
                                                 

 Cumulating  Emergence  Rate (CER) -1  
 Seedling Vigour Index (SVI)-2  
SPAD – 502 Minolta, Japan -3   

 تعداد روز تا شمارش نخست  )3بطهرا(  های شمارش شده تعداد گیاهچه های شمارش شدهتعداد گیاهچه
+ .......... +  

  =CER  تعداد روز تا شمارش نخست
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  .مایش مورد استفاده در آزگاویکود  شهری، ورمی کمپوست و  خصوصیات شیمیایی کمپوست زباله-2جدول 

پتاسیم قابل   نیتروژن
نسبت   هتاسیدی    آهن  روی  مس  منگنز  جذب

C/N 

فسفر قابل 
جذب 

  گرم بر کیلوگرم میلی  )درصد(
کمپوست 

  81/7154  39/766  18/362  96/251  76/8485  12/5832  45/0  14/11  41/7  زباله

ورمی 
  35/5465  71/51  12/92  60/351  02/6228  91/1833  62/0  45/11  05/8  کمپوست

  39/451  93/36  78/3  45/93  8/680  25/2380  76/0  23/13  18/8  کود گاوی
  

   نتایج و بحث
ره تحت گ و تعداد ، وزن گیاهچهبررسی نتایج نشان داد که طول و وزن ریشه، نسبت ریشه به ساقه

 خصوصیات مورد بررسی بر اکثر قارچ تریکودرما بر اثرات.  قرار گرفتیثیر نوع ماده آلی مصرفأت
 آلی و قارچ تریکودرما بر کلیه صفات کود نوع کنش برهمهمچنین . دار شد معنیسویا روی گیاهچه 

مصرف مواد آلی ). 2جدول (داری داشته است   اثر معنی به جزء طول ساقهمورفولوژیکی گیاه سویا
تلقیح قارچ . لیه و متوسط ظهور گیاهچه داشته است بر درصد ظهور اوداری معنیمختلف اثرات 

تریکودرما نیز درصد ظهور اولیه، نهائی و متوسط زمان ظهور، سرعت ظهور تجمعی و سرعت ظهور و 
 درصد ظهور  بر آلیکود قارچ و نوعهمچنین . داری تغییر داد طور معنی  بنیه گیاهچه را نیز بهشاخص

  ).3جدول  (ندداری نشان داد معنیاثر متقابل ر تجمعی ی و سرعت ظهویاولیه، درصد ظهور نها
یا های سو و مصرف کود دامی بوتهها نشان داد که در گلدان های شاهد  بررسی اثرات ساده میانگین

کمپوست  و ورمیکمپوست داشتند و بین مصرف کمپوست زباله  طول ریشه بیشتری نسبت به ورمی
بیشترین شهری زباله  از نظر وزن ریشه مصرف کمپوست. شتداری از این نظر وجود ندا تفاوت معنی

  .کمپوست کمترین وزن ریشه را داشتند ورمیو )  آلیکودبدون (و شاهد 
وزن . وزن ساقه ایجاد نکرده استطول و داری را روی  مصرف مواد آلی مختلف تفاوت معنی

کمپوست   شاهد و ورمی بهگیاهچه و تعداد گره، تحت تأثیر کاربرد کمپوست زباله و کود دامی نسبت
به واسطه دهد مصرف کودهای آلی  ها نشان می  بررسی).4جدول (داری افزایش یافت  معنیطور  به

که رفع کمبود  شود میرشد و عملکرد گیاهان  افزایش سببفراهمی فسفر و بیشتر عناصر کم مصرف 
ی این مواد عنوان شده است کنندگ علت قدرت کمپلکس وسیله مواد آلی، به عناصر غذایی کم مصرف به

  .)2004،  و هماییملکوتی(
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  . سویاگیاه نموو  شدبر رو انواع مختلف کودهای آلی  تریکودرما دو گونه میانگین مربعات اثرات -2جدول 

درجه   منبع تغییرات
  آزادی

طول 
  ریشه

وزن 
  ریشه

طول 
  ساقه

وزن 
  ساقه

وزن 
  گیاهچه

نسبت ریشه 
  به ساقه

تثبیت  تعداد گره
  نیتروژنکننده 

  10/0  04/0  17/0  07/0  06/0  01/0  06/18  3  تکرار
  A(  3  *57/22  **047/0  ns24/7  ns11/0  **27/0  *03/0  **63/2(کود آلی 

  B(  2  *06/30  **057/0  *68/8  **601/0  **97/0  *03/0  **94/0(تریکودرما 
B×A  6  *25/19  *005/0  ns40/3  *111/0  *13/0  *02/0  *33/0  

  145/0  008/0  04/0  041/0  39/3  002/0  64/6  36  خطای کل
  00/17  93/12  53/9  53/11  93/6  47/11  88/13  -  غییراتتضریب 

  دار  عدم تفاوت معنیnsو % 1و % 5 در سطح دار یمعن بیترت  به،**،*
  

 طـول  T. virideبررسی میانگین اثرات تلقیح تریکودرما روی صفات نشان داد که کـاربرد گونـه   
داری  طور معنـی   و شاهد بهT. harzianumو وزن گیاهچه را نسبت به گونه  ، ساقهریشه، وزن ریشه

هـای گوجـه    هـای گوجـه        نیز افزایش رشد ریـشه و سـاقه بوتـه         نیز افزایش رشد ریـشه و سـاقه بوتـه         ) ) 20072007((گراول و همکاران    گراول و همکاران    ). 4جدول  (افزایش داد   
های رشد مانند ایندول اسـتیک اسـید گـزارش          های رشد مانند ایندول اسـتیک اسـید گـزارش            د هورمون د هورمون فرنگی تحت تأثیر این قارچ را به واسطه تولی        فرنگی تحت تأثیر این قارچ را به واسطه تولی        

دار وزن ریشه و وزن گیاهچه شـده اسـت            قارچ تریکودرما سبب افزایش معنی     ربردهمچنین کا . . نمودندنمودند
 و شـاهد  T. harzianumاما از نظر طول ریشه و نسبت ریشه به ساقه و تعداد گره بین تلقیح قـارچ  

دار رشـد طـولی ریـشه،      سبب افزایش معنـی T. viride تلقیح قارچ. داری وجود نداشت تفاوت معنی
  .یاهچه و تعداد گره شده استوزن ساقه، وزن گ

  
  .زچه سویاگیاههای ظهور  برخی ویژگیبر  و انواع کودهای آلی تریکودرما دو گونه  میانگین مربعات اثر-3جدول 

درجه   منبع تغییرات
  آزادی

درصد 
  ظهور اولیه

درصد 
ظهور 
  نهایی

متوسط 
زمان 
  ظهور

سرعت 
ظهور 
  تجمعی

سرعت 
  ظهور

شاخص 
بنیه 
  گیاهچه

  کلروفیل
SPAD 

  67/24  52/2  92/3  24/1  04/0  2/192  4/260  3  تکرار
  A(  3  *3/234  ns1/168  **063/0  ns45/0  ns44/3  ns35/7  ns44/4(کود آلی

  B(  2  *5/784  *6/43  *037/0  **90/3  *25/8  **8/52  ns01/0(تریکودرما 
B × A  6  *6/24  *0/217  ns007/0  *06/1  ns43/4  ns48/7  ns12/4  

  81/3  88/4  11/2  44/0  008/0  0/103  95/75  36  خطای کل
  27/5  85/11  79/11  37/13  21/14  77/11  08/16  -  ضریب تغییرات

  دار  عدم تفاوت معنیnsو % 1و % 5 در سطح دار یمعن بیترت  به،**، *
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کمپوست درصد ظهور اولیه و متوسط ظهور گیاهچه را  مصرف کمپوست زباله شهری و ورمی
های تعیین تأثیر  در بررسی) 1998(مک کالوم و همکاران  ).5جدول ( داری افزایش داد طور معنی به

کمپوست بر روند رشد در گندم گزارش نمودند که کمپوست موجب افزایش جوانه زنی و ماده خشک 
صفاتی مانند سرعت ظهور تجمعی، سرعت . تولیدی در مقایسه با تیمار بدون کمپوست شده است

  .لروفیل تحت تاثیر نوع مواد آلی قرار نگرفتندظهور، شاخص بنیه گیاهچه و محتوی ک
  

  . سویاگیاه نموو  شدبر ر تریکودرما های گونه میانگین اثرات ساده -4جدول 

  منبع 
  تغییرات

 طول ریشه

  )متر سانتی(
  وزن ریشه

  )گرم(
  طول ساقه

  )متر سانتی(
  وزن ساقه

  )گرم(
  وزن گیاهچه

  )گرم(

نسبت 
  ریشه 
  به ساقه

تعداد گره 
ده کنن تثبیت

  نیتروژن
              کود آلی
  a0/20  c36/0  ab0/26  a68/1  b05/2  a77/0  c67/1  شاهد

  ab4/19  b44/0  a5/27  a84/1  a28/2  ab70/0  a71/2  کود دامی
  bc7/17  a49/0  ab7/26  a85/1  a34/2  b67/0  a50/2  زبالهکمپوست

  c0/17  c36/0  b9/25  a68/1  b05/2  b65/0  b05/2  کمپوستیمور
              ودرماهای تریکگونه

T. harzianum b0/18  b423/0  a1/27  b75/1  b16/2  b66/0  ab25/2  
T. viride a1/20  a472/0  ab7/26  a97/1  a43/2  a75/0  a48/2  

  b5/17  c353/0  b7/25  c58/1  c94/1  ab68/0  b99/1  شاهد
 اخـتالف    اخـتالف    درصـد   درصـد  55ن در سطح    ن در سطح    ای دانک ای دانک    مطابق آزمون چند دامنه     مطابق آزمون چند دامنه     و هر تیمار    و هر تیمار   های دارای حروف مشترک در هر ستون      های دارای حروف مشترک در هر ستون        ننییانگانگییمم

  .. ندارند ندارندداریداری  ییمعنمعن
  

داری نسبت به  طور معنی تلقیح قارچ تریکودرما تمامی صفات مورد بررسی سبز شدن گیاهچه را به
دهد  ها نشان می بررسی). 5جدول (داری نداشت  معنیتأثیر متر   کلروفیلقرائتشاهد افزایش داد اما بر 

های بیماریزا   مانع از فعالیت سایر قارچ1)گاس( رقابتی وجود قارچ تریکودرما براساس اصل طرد

                                                 
      Gass-1  
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های گیاهی و  ها از طریق رقابت با پاتوژن  بنابراین، این قارچ).2004هارمن و همکاران، (خواهد شد 
عالوه،  به .نمایند زای ریشه را کند می های فیزیکی مناسب، رشد عوامل بیماری اشغال سریعتر مکان

 سبب افزایش حاللیت فسفر و عناصر میکرو شده و قابلیت دسترسی این فعالیت قارچ تریکودرما
های تریکودرما  افزایش جذب عناصر غذائی در نتیجه فعالیت قارچ .دهد برای گیاه افزایش میرا عناصر 
 سازد میتواند سبب افزایش رشد و بنیه گیاه شده و گیاه را در برابر عوامل بیماریزا مقاوم  نیز می

اثرات پاتوژنیک ) 1998(، مندز و گودس همچنین ).2007؛ سینگ و همکاران، 2004روحانی، (
  .تریکودرما بر عوامل بیماری زای سویا را گزارش نمودند

  
  .چه سویاگیاههای ظهور  برخی ویژگیبر های مختلف تریکودرما   میانگین اثرات ساده قارچ-5جدول 

درصد   منبع تغییرات
  ظهور اولیه

درصد 
ظهور 
  نهایی

متوسط 
زمان 
  ظهور

سرعت 
ظهور 
  تجمعی

سرعت 
  ظهور

شاخص 
بنیه 
  گیاهچه

  کلروفیل
SPAD 

              کود آلی
  b9/48  a6/91  c53/0  a02/5  a09/13  a47/19  a25/37  شاهد

  ab0/52  a3/84  b61/0  a74/4  a05/12  a79/18  a58/36  کود دامی
  a3/58  a4/85  ab67/0  a21/5  a2/12  a67/18  a77/37  کمپوست زباله

  a2/57  a3/83  a69/0  a95/4  a90/11  a58/17  a4/36  ی کمپوستمور
              های تریکودرماگونه

T. harzianum a5/58  a2/88  a66/0  a29/5  a61/12  a58/19  a04/37  
T. viride a8/57  a8/89  a64/0  a24/5 a83/12  a77/19  a03/37  

  b0/46  b4/80  b57/0  b41/4  b49/11  b53/16  a98/36  شاهد
 اختالف   اختالف   درصد  درصد 55ای دانکن در سطح     ای دانکن در سطح        مطابق آزمون چند دامنه     مطابق آزمون چند دامنه     و هر تیمار    و هر تیمار   های دارای حروف مشترک در هر ستون      های دارای حروف مشترک در هر ستون        ننییانگانگییمم* * 
 .. ندارند ندارندداریداری  ییمعنمعن

  

 چارـیح قـودرما نشان داد که تلقـریکـارچ تـواع قـ آلی و انهایودـک مصرف شـکن برهمررسی ـب
T. viride داری  طور معنی د دامی طول ریشه را بهوکحاوی های  گلدان بدون کود آلی و های در گلدان
آلتیناس . )الف-1شکل  (داری را نشان نداد معنیاوت تفاما در بین سایر تیمارها این صفت . افزایش داد
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نتایج این . اند مودهاثرات تلقیح قارچ تریکودرما را بر رشد و عملکرد پیاز بررسی ن) 2008(و بال 
 .T یح قارچهمچنین تلق. ار قارچ تریکودرما نشان داده است بین شاهد و تیمدار بررسی تفاوت معنی

harzianum دامی به کودهای  گلدانو کمپوست زباله شهری  مواد آلی باهای  وزن ساقه را در گلدان 
  .) الف-2شکل  (افزایش دادنسبت به عدم استفاده از این قارچ داری  طور معنی

، 6/19ترتیب   نیز بهT. viride همراه قارچ به و کود دامیکمپوست  کمپوست زباله و ورمیمصرف 
بادرالدین و . )ب -1شکل ( درصد سبب افزایش وزن ریشه نسبت به شاهد گردید3/18 و 7/37

 افزودن کود دامی و کمپوست به خاطر ایجاد ند که نشان دادی خودها ررسیدر ب) 2000(همکاران 
.  استدادهکاهش را گی ریشه گوجه فرنگی بستر مناسب جهت فعالیت قارچ تریکودرما میزان پوسید

ای اعالم کردند که افزایش کلونی قارچ تریکودرما به  در مطالعه )2007( و همکاران ینگسهمچنین، 
نیز نتایج مشابهی را در این ) 2002(بوالک و همکاران  .بستگی دارد) کمپوست(میزان مواد آلی خاک 
و کود دامی سبب شهری و مصرف کمپوست زباله تلقیح هر دو نوع قارچ . مورد گزارش نمودند

های   گلدانکمپوست و ورمی های محتوی در گلدانافزایش وزن خشک ساقه و گیاهچه گردید اما 
در ).  الف و ب-2شکل ( اثر افزایشی بر وزن ساقه و گیاهچه داشته است T. virideشاهد فقط قارچ 

سبب افزایش نسبت ریشه به ساقه  T. virideهای حاوی کود دامی و بدون کود آلی قارچ  گلدان
 بیشترین میزان تجزیه سلولز در T. viride نشان داده که قارچ  بررسی).  الف-3شکل (گردید 

  ).2000بادرالدین و همکاران، (کمپوست را سبب شده است 
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  . سویاگیاهه وزن ریش )ب(و ریشه طول  )الف (بر تریکودرما هایگونهمواد آلی مختلف و  اثرات -1شکل 
  

که  طوری  قارچ و ماده آلی قرار گرفت بهکنش برهم نیز تحت تأثیر نیتروژنکننده  تعداد گره تثبیت
میزان  ترتیب به  و کمپوست زباله شهری تعداد گره را بهT. viride و T. harzianumافزودن قارچ 

داری نسبت به هم و  ت معنیتولید گره در سایر تیمارها تفاو.  درصد افزایش داده است2/39 و 5/35
های محرک  در بررسی تلقیح توام باکتری) 2005( رودریش و همکاران).  ب-3 شکل(اند  شاهد نداشته

همراه قارچ تریکودرما اظهار داشتند که تلقیق سه گانه این  رشد رایزوبیوم و باسیلوس و به
ایش ارتفاع گیاه، افزایش تعداد شاخه زنی، جذب عناصر غذایی و افز ها با افزایش جوانه میکروارگانیسم

همچنین . داری نسبت به تلقیح جداگانه آنها افزایش داده است طور معنی زایی عملکرد نخود را به و گره
ها اثر بازدارنده  ها نشان داد که این میکروارگانیسم های میکروارگانیسم بررسی پویایی جمعیت

  .داری نسبت به هم ندارند معنی
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همراه کود دامی و کمپوست زباله شهری درصد ظهور اولیه و گونه تریکودرما بهکاربرد هر د
 که بیشترین درصد ظهور اولیه طوری به).  الف- 4شکل(گیاهچه را نسبت به شاهد افزایش داده است 

 بوده و کمترین درصد ظهور اولیه در تیمارهای بدون T. harzizanumدر کمپوست زباله و کاربرد 
 T. harzianumی گیاهچه، ترکیب یاز نظر درصد ظهور نها. دم کاربرد قارچ بوده استکود آلی و ع

  ). ب-4 شکل(ثر افزایشی داشته اند و کمپوست زباله نسبت به عدم کاربرد قارچ ا
  

  
  
  

  .وزن خشک گیاهچه سویا )ب(و  وزن خشک ساقه )الف(بر تریکودرما های  گونه مواد آلی مختلف و ات اثر-2شکل 
  

  
  

  .کننده سویا تعداد گره تثبیت) ب(و  نسبت ریشه به ساقه) الف(بر تریکودرما های  گونه اثرات مواد آلی و -3شکل 
 

) بـدون تلقـیح  ( نیز سبب افزایش سرعت تجمعی گیاهچه نسبت به شاهد T. harzianumتلقیح 
دلیل تأمین  دلیل تأمین     به  به  محققین گزارش نمودند که کاربرد کمپوست در ترکیب با خاک           محققین گزارش نمودند که کاربرد کمپوست در ترکیب با خاک          ). ج -4  شکل(شده است   

  ..شودشود  زنی و رشد در گیاهان میزنی و رشد در گیاهان می  دار جوانهدار جوانه  عناصر غذایی مورد نیاز گیاه موجب افزایش معنیعناصر غذایی مورد نیاز گیاه موجب افزایش معنی



   و همکارانمحمد یزدانی
 

 77

نیز نشان داد که سرعت خروج گیاهچه از خاک، ارتفاع گیـاه،            ) 1992(یت  کبررسی نتایج کلیفلد و     
ت بـه شـاهد     داری نـسب    سطح برگ و وزن خشک گیاه به واسطه تلقیح قارچ تریکودرما به طـور معنـی               

عالوه، افزایش رشد به واسطه تیمار قارچ تریکودرمـا در گیاهـان دیگـری ماننـد                 به. افزایش یافته است  
کـاوال کانـت و     (، گنـدم    )20072007گـراول و همکـاران،      گـراول و همکـاران،      (، گوجـه فرنگـی      )20002000زینگ و شـتی،     زینگ و شـتی،     (نخود  

نیـز  نیـز  ) ) 19831983((نلـسون و همکـاران      نلـسون و همکـاران        .نیـز گـزارش شـد     ) 2008آلتیناس و بال،    (و کاهو   ) 2008همکاران،  
 تریکودرما و میـزان مـواد آلـی در خـاک    تریکودرما و میـزان مـواد آلـی در خـاک     بین جمعیتبین جمعیتداری داری   و معنیو معنیهمبستگی مثبت  همبستگی مثبت    گزارش نمودند که  گزارش نمودند که  

  .شودشود  دیده میدیده می
بررسی اثرات همبستگی برخی از صفات مورد بررسی نشان داد که وزن گیاهچه با تعداد گره 

داری داشته است که در  تثبیت کننده نیتروژن، ظهور گیاهچه و شاخص بنیه آن همبستگی مثبت و معنی
نسبت به سایر صفات ) = 52/0r**(کننده نیتروژن از همبستگی باالتری  این میان تعداد گره تثبیت

) r=76/0**(و سرعت ظهور تجمعی ) r=61/0**(همچنین، درصد ظهور اولیه . برخوردار است
بت و معنی دار بین همبستگی مث). 6جدول ( همبستگی نسبتا  باالیی با شاخص بنیه گیاهچه داشتند

زنی با کارائی گیاهچه برای  شاخص بنیه گیاهچه و درصد ظهور اولیه مبین ارتباط مستقیم سرعت جوانه
تریکودرما و میزان مواد یکنواخت گیاهچه در مزرعه می باشد که کاربرد قارچ  ظهور سریع و استقرار و

  .شته باشدتواند تاثیر مثبت داشته در بهبود رشد گیاه سویا دا میآلی 
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  درصد ظهور نهایی) ب(ظهور اولیه؛ درصد ) الف(بر  تریکودرما های گونه اثرات مواد آلی و -4شکل 
  .گیاهچه سویاسرعت ظهور تجمعی ) ج(و 

  
  . )n =48( ضرایب همبستگی بین برخی از صفات مورد بررسی -6 جدول

وزن   
  گیاهچه

تعداد 
  گره

متوسط زمان 
  ظهور

درصد ظهور 
  اولیه

 ظهور سرعت
  تجمعی

شاخص بنیه 
  گیاهچه

            1  وزن گیاهچه
          1  +52/0**  تعداد گره

        1  +30/0*  +34/0*  متوسط زمان ظهور
      1  +76/0**  +28/0*  +39/0*  درصد ظهور اولیه

    ns17/0+  **42/0+  **86/0+  1  +32/0*  سرعت ظهور تجمعی
  ns07/0+  ns09/0+  **61/0+  **76/0+  1  +32/0*  شاخص بنیه گیاهچه

  دار  عدم تفاوت معنیnsو % 1و % 5 در سطح دار یمعن بیترت  به،**، *
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تواند موجب بهبود رشد و  که استفاده از قارچ تریکودرما میآزمایش نشان داد این بررسی نتایج 
تسریع خواهد شهری ظیر کمپوست زباله های آلی ن در حضور کودنمو گیاهچه سویا شود که این روند 

داری نسبت به شاهد  ن ریشه گیاهچه سویا افزایش معنیمصرف کمپوست زباله وزبا  که به طوری شد
د دامی نسبت به و کوشهری وزن گیاهچه و تعداد گره، تحت تأثیر مصرف کمپوست زباله  وداشته 

همراه  کمپوست و کود دامی به مصرف کمپوست زباله و ورمی. داری افزایش یافت شاهد به طور معنی
تلقیح هر دو نوع قارچ و شده و دار وزن ریشه نسبت به شاهد  زایش معنی نیز سبب افT. virideقارچ 

 بنابراین با عنایت به نقش مهم .شدمصرف کمپوست زباله و کود دامی سبب افزایش وزن گیاهچه 
قارچ تریکودرما در بهبود کیفیت خاک و افزایش مواد آلی و ارتقاء سطح حاصلخیزی آن و بهبود رشد 

: شود هاد میـ پیشنها سمـروارگانیـونه از میکـرف این گـود کارایی مصـجهت بهبیا موارد زیر در سو
 های مختلف های تریکودرما در خاک های قارچ  بررسی وضعیت فراوانی، جداسازی و تفکیک گونه-1
ک جهت  خاکننده به  افزودن مواد آلی غنی-3 ها قارچاین  کوشش برای تولید مایه تلقیح مناسب از -2
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Abstract 

Evaluation of soil microorganisms and their beneficial relationships among 
ecosystem components is one of new topic in soil resource management for 
ensuring sustainable agriculture. In order to investigating effects of Trichoderma 
spp. and different organic manures on improvement of growth and development in 
soybean [Glycine max (L.) Merril.], an experiment was conducted at glasshouse in 
Sari Agricultural and Natural Resources Sciences University. The pot experiment 
was laid out factorial based on completely randomized design with four 
replications. Four seedbed materials [consisted of field soil as control, 
vermicompost and municipal waste compost (20 ton/ha) and farmyard manure (30 
ton/ha)] and two species of Trichoderma (including T. harzianum and T. viridae) 
with a check were the treatments. Results showed that application of 
vermicompost, compost and farmyard manure enriched with T. viridae increased 
soybean root weight as much as 19.6, 37.7 and 18.3 percent, respectively. 
Inoculation of two fungi with farmyard manure and compost significantly 
increased shoot and plumelet weight. Furthermore, application of two fungi with 
farmyard manure and compost simultaneously increase seedling emergence percent 
compared to control. However, only T. harzianum and compost combination had 
additive effect in terms of final emergence percent. Overall, inoculation of T. 
harzianum could improve cumulating emergence rate (CER) compared to control. 
 
Keywords: compost, farmyard manure, soybean, trichoderma, vermicompost1 
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