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کاربرد قارچ میکوریزا ) )Glomus mosseaeروی کاهش اثر شوری
در گل حنای گینه نو
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لیال محمدی ،1سعید ریزی *2و رحیم برزگر

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران (نویسنده مسئول مکاتبات *)
 .3استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/04/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/30 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریاا ) (Glomus mosseaeتحت تنش شور بر ویهگیها فیایولوژیکی و میاان جیب برهی عناصزر
غیایی در گ حنا گینه نو ( ،)Impatiens hawkeriآزمایشی به صورت فاکتوری در قالب طرح کامالً تصزادفی ،در محزی گلخانزه در
سه تکرار که هر تکرار شام سه گلهان بود ،در دانشگا شهرکرد در سال  1393اجرا گردیه .تیمارها آزمایشی شام سه سزطح قزارچ
میکوریاا همایست (صفر 8 ،و  16درصه حجمی) و کلریهسهی با سه سطح (صفر 15 ،و  30میلیموالر) بودنه .بستر کشزت شزام
 50درصه پیت ماس 40 ،درصه پرلیت و  10درصه پوسته برنج (به صورت حجمی) بود .در زمان انتقال نشاها ،قارچ میکوریاا با بسزتر
ترکیب شه و پس از استقرار نشاها تیمار شور از طریق آب آبیار اعمال شه .صفات مزورد ارزیزابی شزام میزاان نیتزروژن ،فسزفر،
پتاسی  ،سهی  ،پرولین ،وزن تاز و هش

ریشه و درصه کلونیساز ریشه بود .تیمار میکوریاا  16درصه بر نیتروژن ( 2/31درصه)

و فسفر ( 0/339درصه) و اثر متقاب آن با شور  30میلزیمزوالر بزر میزاان پزرولین ( 0/۷54میکرومزول بزر گزرم وزن تزر) و درصزه
کلونی ساز ریشه ( 35درصه) تأثیر معنیدار داشته است .براساس نتایج تحقیق حاضر ،اهتالف بین گیاهان تیمار شه بزا میکوریاا و
سایر تیمارها در بسیار از صفات نمایان است و به نظر میرسه که کاربرد قارچ میکوریاا در بستر کاشت میتوانه سبب افاایش تحم
در برابر شور از طریق تأثیر بر برهی ویهگیها فیایولوژیکی در گ حنا گینه نو شود.
كلیدواژهها :پرولین ،فسفر ،کلریهسهی  ،نیتروژن ،وزن تاز ریشه

* نویسنه مسئول

Email: sreezi@agr.sku.ac.ir

لیال محمدی و همکاران

 .1مقدمه
گ

حنا

انواع مختلف هورمونها (اسیه آبسیای ) بر تنشها
گینه نو ( )Impatiens hawkerاز هانواد

 ،Balsaminaceaeاز گونهها

محیطی متعهد فائق میآیه [.]۷۷

جهیه در صنعت گلکار

همایستی میکوریاا باعث افاایش تحم

شور

در

است و در  25سال اهیر از جمله مه ترین گیاهان گلهار

گیاهان متفاوت شه است [ .]36وزن هش  ،ارتفاع ،تعهاد

گلهانی و فصلی محسوب میشود .این گیا جاو گیاهان

شاههها جانبی بوته در زمان گلههی شاههانه و عملکرد

(شور ) محسوب میشود [.]34

دانه گیاهان تلقیح شه نسبت به تلقیح نشه افاایش یافت.

شور یکی از شای ترین تنشها غیرزنه جهان امروز به

میاان سهی انهام هوایی گیا در تیمارها

تلقیح یافته

شمار میآیه [ .]51اهیراً استفاد از روشها بیولوژیکی به

کاهش و پتاسی آن افاایش یافت که دلی آن حبس یون

روش عملی برا تخفیف تنشها هاکی نظیر

سهی در ریشهها و عهم انتقال آن به انهام هوایی گیا و

شور مورد توجه قرار گرفته است [ .]32قارچ میکوریاا

ذهیر یون پتاسی در گیا به جا یون سهی میباشه که

بهبود

گیاهان تلقیح

حساس به تجم نم

عنوان ی
به عنوان ی

کود بیولوژی

برا

مناسب گاینها

این میتوانه یکی از دالی

تحم گیاهان و رشه آنها در هاکها شور میباشه [.]11

افاایش تحم

یافته با میکوریاا به شور باشه [.]4

قارچ میکوریاا با بهبود وضعیت تغییها و آبی گیا [،]33

اگر ه اثرات سودمنه تلقیح گیاهان زراعی با قارچ

از طریق تغییر در مورفولوژ ریشه و افاایش سطح جیب

میکوریاا به هوبی شناهته شه است ،ولی گیاهان زینتی در

تبادالت

تحقیقات میکوریاایی کمتر مورد توجه قرار گرفتهانه [.]49

توس گسترش ریسهها هود در هاک و تحری
گاز

نتایج تحقیقات بیانگر تأثیر قارچ میکوریاا بر رشه و تحم

از طریق افاایش ظرفیت مقصه [ ]22سبب بهبود

تحم گیا میابان در مواجهه با تنش شور میگردد [.]26

به شور با کلریهسهی در گ کاالنکوئه بهویه باالترین

سازوکارها احتمالی تعهی شور با کاربرد میکوریاا

سطح در کاهش رشه ،صفات زایشی ،غلظت عناصر غیایی

عبارتنه از افاایش جیب عناصر غیایی فسفر ،رو و مس

و درصه کلونیساز

قارچ بود [ .]13گیاهان کاالنکوئه

(که در هاک تحرک کمی دارنه) [ ،]1۷افاایش نسبی

تلقیح شه با قارچ و با باالترین میاان سطح شور

جیب آب که باعث رقیق شهن یونها و کاهش اثرات

لحاظ کلروفی اهتالف معنیدار داشتنه .گیا تلقیح شه

سمیت یونها میشود [ ،]18ایجاد تعادل عناصر غیایی در

بیشترین کلروفی  ،زیست تود  ،طول گیا  ،سطح برگ،

گیا تحت تنش شور

عملکرد گ

[ ،]15افاایش غلظت قنهها

از

و مقادیر عناصر غیایی (فسفر ،نیتروژن،

محلول در ریشه که منجر به کاهش پتانسی اسما ریشه

پتاسی  ،کلسی و منیای ) نسبت به گیا تلقیح نشه در

میشود [ .]36قارچ میکوریاا به دلی افاایش سطح ریشهها

شرای شور را دارا بود [ .]13در بررسی تأثیر تلقیح قارچ

از طریق نفوذ میسلیوم قارچ در هاک ،سبب جیب بیشتر

میخ  ،با تلقیح

میکوریاا بر تحم

میکوریاا تحم به شور در این گیا افاایش یافت .رشه

آب و مواد غیایی شه [ ]6۷که موجب فتوسنتا بیشتر،

گیا  ،تعهاد گ  ،انهاز گ  ،تعهاد برگ و رنگ گ

بهبود رشه گیا و درنتیجه افاایش زیست تود گیا
میگردد .قارچ میکوریاا در شرای

شور

به شور

در گ

شور

باعث بهبود

متوس

در

( 3دسیزیمنس بر متر) با تلقیح میکوریاا

افاایش یافت [ .]56ههف از انجام پهوهش حاضر ،بررسی

تولیه آنای ها آنتیاکسیهانی میشود و از غشا سلول در

تأثیر همایستی قارچ میکوریاا در تعهی اثر تنش شور

برابر آسیبها محافظت میکنه [ .]46همچنین ،با تراوش
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رو

گ

حنا

گینه نو باتوجه به ارزش اقتصاد ،

در پایان آزمایش وزن تاز و هش

ریشه با استفاد از

مشکالت عهیه تولیهکننهگان و حساس بودن این گیا به

ترازو دیجیتال برحسزب گزرم انزهاز گیزر شزه .میزاان

شور میباشه.

پرولین به روش بتیس و همکاران انزهاز گیزر شزه [.]25
مقززادیر عناصززر نیتززروژن بززه روش کجلززهال (دسززتگا

مواد و روشها
این پهوهش به صزورت فاکتوریز در قالزب طزرح کزام ً
ال

 ،Gerhardtسزززاهت کشزززور آلمزززان) ،فسزززفر بزززه روش
اسززپکتروفتومتر بززا طززول مززوج  420نززانومتر (دسززتگا

تصادفی و با سه تکرار (هر تکزرار شزام سزه گلزهان 0/۷

 ،Pharmacia LKBساهت کشزور انگلسزتان) و پتاسزی و

لیتر ) رو گ حنا گینه نو ،در مجموعزه گلخانزههزا

سهی بزه روش فلزی فتزومتر

تحقیقاتی دانشکه کشاورز دانشزگا شزهرکرد ،در سزال

ساهت کشور انگلستان) انهاز گیر شه.

 1393مورد بررسی قرار گرفزت .فزاکتور اول یعنزی قزارچ

جهت تعیین کلونیساز قزارچ میکزوریاا ،ریشزههزا

میکوریاا در سه سطح (صزفر 8 ،و  16درصزه حجمزی) و

نمونه بردار شه با آب مقطر به هوبی شسته شزهنه .بعزه

فاکتور دوم (کلریهسهی ) نیا در سه سطح (صفر 15 ،و 30

از نمونه بردار از ریشهها شسته شزه  ،ریشزههزا داهز

میلیموالر) بود .در اواهر فص بهار بیور گ حنزا گینزه

ظروف شیشها شفاف به حج  50میلیلیتر منتق شزهنه.

نو ( )F1رق ‘دیواین اسکارلت قرما ’1در سینی کاشت و در

سپس ،محلول هیهروکسیهپتاسی  10درصزه بزه ریشزههزا

بستر شام  50درصه پیت ماس 40 ،درصه پرلیت و 10

اضافه شزه و در دمزا اتزاق بزه مزهت سزه تزا پزنج روز

درصه پوسته برنج (به صورت حجمی) کشت شهنه .نشاها

نگهززهار شززهنه (مززهت زمززان نگهززهار در محلززول

پس از  5تا هشتبرگی شهن بزه گلزهانهزا بزا بسزتر 50

هیهروکسیهپتاسی به قطر ریشهها بستگی داشزت) .جهزت

درصه پیت ماس 40 ،درصزه پرلیزت و  10درصزه پوسزته

هنثی کردن محی قلیایی ،ریشهها رنگبر شزه حاصز

برنج انتقال داد شهنه که در این مرحله قارچ میکزوریاا بزا

از روش قب با آب مقطر شسته شهنه و به مهت دو دقیقزه

بستر ترکیب شه .مقادیر قزارچ میکزوریاا بسزته بزه حجز
گلهان درنظر گرفته شه که تعهاد اسپور در هر ی

(دسزتگا PFP7

،Jenway

در محلول یز

درصزه

مزوالر اسزیهکلریهری

قزرار داد شزهنه.

حجمی آن  600عهد بود .به منظور برقرار همایستی بزین

جهت رنگ آمیا ریشههزا از روش تغییزر یافتزه هزایمن و

قارچ میکوریاا و گیا پس از گیشت سه هفتزه از اسزتقرار

فیلیپس (حیف فن از محلول رنگ) استفاد گردیزه [.]5۷

نشاها در گلهان ،سزطوح شزور اعمزال شزه .گیاهزان بزه

در این روش ،ریشهها رنگبر شزه بزه مزهت  6تزا 12
2

روز در میان و براساس نیاز روزانه (هر گلهان

ساعت در محلول رنگ آمیا تریپان بلزو  0/01درصزه در

 200میلیلیتر) همرا بزا اّب آبیزار شزور داد شزهنه و

دما اتاق نگههار شهنه .ریشهها پس از هارج کزردن از

هفتها ی بار بزا محلزول هوگلنزه تغییزه شزهنه .پزس از

محلول رنگ و شستشو بزا آب مقطزر آمزاد تعیزین میزاان

گیشت پنج ما از کاشت بیور صزفات مزوردنظر ارزیزابی

کلونیساز بودنه .سپس بزا اسزتفاد از میکروسزکوپ بزا

شهنه .صفات مورد ارزیابی شام میزاان نیتزروژن ،فسزفر،

بارگنمایی  ،40Xکلونیساز محاسبه گردیه.

صورت ی

در پایان آزمایش ،داد ها حاص با استفاد از نرم افاار

پتاسی  ،سهی  ،پرولین ،درصه کلونی ساز ریشه ،وزن تاز
و هش

آمار ( SPSSنسخه  )21مورد تجایه و تحلی قرار گرفت

ریشه بودنه.

2. Trypan Blue

1. Divine Scarlet Red
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و مقایسه میانگین ها نیا از طریق آزمزون Tukeyدر سزطح

( 28/4گرم) مربوط به تیمار میکوریاا هشزت درصزه بزه

احتمال P< 0/05انجام شه.

همرا شور  30میلیموالر و کمترین میزاان ( 8/46گزرم)
مربوط به تیمار شور  30میلیموالر بزود .در وزن هشز

نتایج و بحث

ریشه نیا بیشترین میزاان ( 0/980گزرم) مربزوط بزه تیمزار

تجایه واریانس بیانگر تأثیر تیمار میکوریاا ،شور و اثرات

شاهه و کمتزرین مقزهار ( 0/263گزرم) مربزوط بزه تیمزار

متقاب آنها در سطح احتمزال یز
هش

شور  15میلیموالر بود (جهول .)2

درصزه بزر وزن تزاز و

ریشه میباشه (جهول  .)1بیشترین وزن تاز ریشزه
جدول  .1تجزیه واریانس كاربرد قارچ میکوریزا تحت تنش شوری روی صفات مورد ارزیابی گل حنای گینه نو

مناب تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزاد

نیتروژن

فسفر

پتاسی

سهی

پرولین

درصه کلونیساز ریشه

وزن تاز ریشه

وزن هش ریشه

شور

2

0/001ns

*0/001

**0/698

**0/۷۷5

0/014ns

**2/35

**2/92

**0/444

میکوریاا

2

**0/160

**0/005

0/008 ns

*0/140

**0/055

**81/69

**15/214

**0/129

شور × میکوریاا

4

ns

ns

ns

ns

**

**

هطا

18

0/003

0/011

0/000

0/231

0/002

0/3۷8

* ** ،و  - nsبهترتیب معنیدار در سطح پنج و ی

**

**

0/191

0/360

2/95

3/63

0/230

0/315

0/084

1/23

2/05

0/104

درصه و عهم معنیدار

جدول  . 2اثرات متقابل كاربرد قارچ میکوریزا تحت تنش شوری روی صفات مورد ارزیابی گل حنای گینه نو
حج کود میکوریاا

غلظت

پرولین

کلونیساز

()%

0

8

16

وزن تاز ریشه

وزن هش

ریشه

کلریه سهی ()mM

()uM/g

ریشه ()%

()g

()g

0

0/383bc

0c

21/0a

0/980a

15

0/3۷9bc

0c

9/48b

0/263d

30

0/1۷5d

0c

8/46b

0/290cd

0

0/438bc

18/3b

2۷/3a

0/943a

15

b

b

a

a

0/509

1۷/0

21/2

0/846

30

0/23۷cd

20/0b

28/4a

0/410bcd

0

0/253cd

18/3b

26/4a

0/696ab

15

bc

b

a

bcd

30

0/۷54a

0/364

18/3

35/0a

میانگینها با حروف مشترک ،تفاوت معنیدار از لحاظ آمار در سطح  0/05براساس آزمون توکی نهارنه.
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24/2

28/1a

0/4۷6

0/516bc
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وزن تاز و هش
کاهش وزن هش

[ .]۷3افاایش تجم پرولین در حضور میکوریاا منجزر بزه

ریشه تحت تأثیر شور کاهش یافت.
ریشه در محی هزا شزور گزاارش شزه

[ .]10نتایج تحقیقات افاایش وزن هش

افاایش فراهمی و تثبیزت نیتزروژن بزرا گیاهزان (لوبیزا
سودانی) شه [.]35

گیاهان را در محی

میاان وابستگی گیا میابان به قارچهزا میکزوریاا بزه

شور و در حضور میکوریاا تأییه کرد است [ 44و .]59
در مورد کاهو اهواز و دانهالهزا مرکبزات نتیجزه

عوام مختلف محیطی (نظیر شهت نزور ،درجزه حزرارت،

مشابهی حاص شه است [ 2و  .]58پهوهشزگران افزاایش

اسیهیته و شرای هاک) و نیا به ویهگیها ریخت شناسی

وزن تاز و هش

ریشه و فیایولوژیکی گیا بستگی دارد [ .]68ایزن ویهگزی

ریشزه در حضزور میکزوریاا را بزه دلیز

بهبود جیب آب و عناصر غیایی توس گسترش هیفهزا

ریشززه گیززا میابززان از جملززه عوامزز مهزز در برقززرار

میکوریاا بیان کردنه [ .]39میکوریاا از طریزق بهبزود جزیب

همبستگی گیا با قارچ میکوریاا میباشه .معموالً گیاهان با

عناصر غیایی سبب افاایش رشزه و وزن گیاهزان مزیشزود

سیست ریشها ضعیف و ک انشعاب ،وابستگی میکوریاایی

گیاهان تلقزیح شزه

بیشززتر نسززبت بززه گیاهززان بززا سیسززت ریشززها انبززو و

[ .]4۷در این راستا ،افاایش وزن هش

در محززی هززا شززور مشززاهه و اعززالم شززه کززه تلقززیح

پرانشعاب دارنه [ .]24تلقیح با میکزوریاا مزیتوانزه میزاان

میکوریاایی با افزاایش توسزعه ریشزه سزبب کزاهش اثزرات

سیتوکینین را افاایش دهه و میاان اسزیه آبسزیای

و مزواد

زیانبار شور میشود [.]63

مشابه جیبرلین را در گیا میابان افاایش یا کاهش دهه [.]6

میاان پزرولین تحزت تزأثیر تیمزار میکزوریاا در سزطح

درصه کلونی ساز ریشه به طزور معنزیدار تحزت تزأثیر

احتمال پنج درصه و اثرات متقابز میکزوریاا و شزور در

تیمار قارچ میکوریاا ،شور و اثزرات متقابز میکزوریاا و

درصه قرار گرفزت ،ولزی شزور تزأثیر

شور قرار گرفت (( )P>0/01جهول  .)1بیشترین درصزه

سطح احتمال ی

معنی دار بر میاان پرولین نهاشزت (جزهول  .)1اهزتالف

کلونی ساز ریشه ( 35درصه) مربوط به تیمار میکزوریاا

معنیدار بین بیشترین میاان پرولین ( 0/۷54میکرومول بر

 16درصه به همرا شور  30میلیموالر بود ،درصورتی که

گرم در وزن تر گیا ) مربوط به تیمار میکوریاا  16درصه

در تیمززار شززاهه و سززطوح شززور  15و  30میلززیمززوالر

به همرا شور  30میلیموالر با بقیه تیمارها مشاهه شزه

همایستی قاب تزوجهی مشزاهه نشزه (جزهول  .)2نتزایج

(جهول  .)2پرولین و گلیسین بتائین دو ترکیب تنظی کننزه

تحقیقات افاایش وابستگی میکوریاایی در محزی شزور را

اسما هستنه که به وسیله اکثر گیاهان (نه همه) در پاسز

نشززان داد [ .]59نتززایج افززاایش وابسززتگی میکززوریاایی در

به تنشها (شور ) سنتا میشونه و باعث بهبزود وضزعیت

محززی شززور در ایززن پززهوهش بززا نتززایج محققززان رو

اسما سلولی در اصالح تنشهزا غیرزیسزتی مزیشزونه

گوجه فرنگی [ ،]1۷کزاهو و پیزاز [ ،]29ذرت [ ]36و پنبزه

[ .]30نتایج تحقیقات بیانگر افاایش غلظت پرولین در برگ

[ ]۷1مطابقت دارد .افاایش درصه کلونی ساز ریشه تحت

گوجه فرنگی تلقیح شزه بزا قزارچ میکزوریاا تحزت تزنش

شرای شور مشزاهه شزه [ ]15و درصزه کلزونیسزاز

شززور بززود [ .]3افززاایش غلظززت پززرولین را در گیاهززان

ریشه در حضور میکوریاا و شزور کزاهش نیافزت [ 45و

میکوریاایی تحت تنش شور گزاارش شزه [ 48و  ]65و

 .]50درصه کلونی ساز ریشه در حضزور میکزوریاا حتزی

این امر در صورتی است که کزاهش غلظزت پزرولین را در

هنگامی که گیاهان تلقیح شه با شور زیاد (تزا  200میلزی

گیاهان میکوریاایی تحت تنش شور مشاهه شزه اسزت

موالر) تیمار شهنه ،کاهش نیافت [ .]۷5گیاهان تلقیح شزه
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با میکوریاا در محی شور ،به دلیز بهبزود جزیب عناصزر

در حضززور میکززوریاا گززاارش شززه [ 9و  .]41همچنززین،

غیایی بهویه فسفر [ ]54و یا تغییر در فیایولزوژ گیاهزان

میکوریاا با تجایه مواد آلی هاک موجزب تثبیزت نیتزروژن

[ ]59از جملززه تغییززر در پتانسززی اسززما [ ]61بززه تززنش

شه و باعث جیب نیتروژن توس ریشه میگردد [ .]52در

شور تحم بیشتر را نشان میدهنه .بر همین اساس ،به

گیاهان میکوریاایی جیب نیتروژن به ویه در شرای تزنش

نظر میرسزه کزه در محزی شزور وابسزتگی میکزوریاایی

شور بیشتر از گیاهان تلقزیح نشزه مزیباشزه و آن را بزه

گیاهان افاایش مییابه.

افاایش سطح فعالیت آنای ها نیترات ردوکتاز و نیتروژناز

تجایه واریانس بیانگر تأثیر تیمزار قزارچ میکزوریاا بزر

در ریشه گیاهان میکوریاایی نسبت داد انزه [ .]31افزاایش

درصزه اسزت،

جیب عناصر از جمله نیتروژن و فسفر در گ کاالنکوئه در

درصورتیکه شور و اثزرات متقابز شزور  -میکزوریاا

حضززور میکززوریاا گززاارش شززه [ .]13همچنززین ،افززاایش

تأثیر معنی دار بر این صزفت نهاشزت (جزهول  .)1نتزایج

جیب نیتروژن در مرکبات میکوریاایی تحت تنش شزور

مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که اهتالف بین سطوح

[ ]38و در لوبیا سودانی تلقیح شزه بزا میکزوریاا تحزت

مختلف قارچ میکوریاا بر میزاان نیتزروژن بافزت معنزیدار

تنش شور گاارش شه است [ .]55تلقیح گیا نعنزاع بزا

بود است ،به طور که بیشترین میاان نیتروژن بافت (2/31

گونهها قارچ میکوریاا به طزور قابز مالحظزها میزاان

درصه) مربوط به تیمار میکزوریاا  16درصزه و کمتزرین

جیب نیتروژن و فسفر را در مقایسه با گیاهان تلقیح نشزه

میاان نیا مربوط بزه تیمزار شزاهه  1/۷9درصزه مزیباشزه

افاایش داد [.]43

میاان نیتروژن بافت در سطح احتمزال یز

(جهول  .)3بهبود جیب عناصر غیایی از جمله نیتروژن را
جدول  . 3اثرات اصلی كاربرد قارچ میکوریزا تحت تنش شوری روی صفات مورد ارزیابی گل حنای گینه نو
نیتروژن

فسفر

پتاسی

سهی

()%

()%

()%

()%

میکوریاا صفر

1/۷9c

0/30۷c

1/۷۷a

0/623b

میکوریاا  8درصه

2/15b

0/32۷b

1/81a

0/891a

میکوریاا  16درصه

2/31a

0/339a

1/81a

0/646ab

نیتروژن

فسفر

پتاسی

سهی

()%

()%

()%

()%

کلریه سهی صفر

2/0۷a

0/316b

1/58b

0/430c

کلریه سهی  15میلیموالر

2/10a

0/32۷a

1/84a

0/692b

کلریه سهی  30میلی موالر

2/08a

0/330a

1/9۷a

1/03a

تیمار

تیمار

میانگینها با حروف مشترک ،تفاوت معنیدار از لحاظ آمار در سطح  0/05براساس آزمون توکی نهارنه.
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كاربرد قارچ میکوریزا ) )Glomus mosseaeروی كاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو

ی

در میاان فسفر بافت ،اثر میکوریاا در سطح احتمال

غیرقاب دسترس میسازنه [ .]23تلقیح میکوریاا میتوانه

درصه و شور در سطح احتمال پنج درصه معنیدار

غلظت فسفر را در گیا با افاایش در سهولت جیب توس

بود ،ولی اثرات متقاب آنها بر میاان فسفر تأثیر نهاشت

گسترش هیفها قارچ افاایش دهه [ .]64بهبود فسفر در

(جهول  .)1بین سطوح مختلف قارچ میکوریاا بر میاان

گیاهان تلقیح شه ممکن است باعث بهبود رشه ،افاایش

که رونه

تولیه آنتیاکسیهانها و افاایش گر ساز و تثبیت نیتروژن

افاایشی در میاان فسفر مشاهه میشود (جهول .)3

در لگومها شود [ 14و  .]38ریشهها

میکوریاایی

بیشترین میاان فسفر بافت ( 0/339درصه) مربوط به تیمار

میتواننه بر پایه واحه ریشه ،فسفر را نهین برابر بیشتر از

 16درصه و کمترین میاان فسفر (0/30۷

غیرمیکوریاایی جیب کننه که این امر به طور

فسفر بافت اهتالف معنیدار میباشه ،به نحو

میکوریاا

ریشهها

درصه) مربوط به تیمار شاهه بود .بین دو سطح
کلریهسهی

بر میاان فسفر اهتالف معنیدار

عمه به علت سطح بیشتر
ریسهها

مشاهه

است که درنتیجه رشه

قارچ ایجاد میشود .این گسترش ،جیب فسفر

نشه ،ولی بین این سطوح و شاهه تفاوت معنیدار است

را در اطراف ریشه آسان میسازد [ .]6بهبود جیب فسفر

قارچ

غشا

(جهول  .)3افاایش جیب فسفر در تیمارها

در گیاهان تلقیح شه با میکوریاا به حفظ پایهار

میکنه و باعث سهولت در جیب انتخابی

میکوریاا به دلی تأثیر همایستی میکوریاایی در افاایش

واکوئول کم

سطح جیب ریشه و تأثیر این قارچها در ترشح اسیه

یونها میشود [ ]62و از سمیت یونها که باعث مهاهله

فسفاتازها ،اگااالتها و تراوش یون پروتون صورت

در مسیرها

میکنه [.]29

میگیرد [ .]40کاربرد قارچ میکوریاا سبب تولیه آنای

بهبود جیب عناصر غیایی از جمله نیتروژن و فسفر را در

فسفاتاز میشود که این امر میتوانه فسفر را از مناب آلی،

حضور میکوریاا گاارش شه [ .]41بررسی افاایش جیب

متحرک و قاب جیب کنه [ 69و  .]۷0بهبود جیب نیتروژن

فسفر در گیاهان میکوریاایی تحت تنش شور

با نتایج

و فسفر در گیاهان تلقیح شه هیار مشاهه شه [ .]۷4یکی

دیگر تحقیقات در مورد پسته [ ،]12گوجهفرنگی [،]1۷

از مه ترین اثرات تلقیح میکوریاا در گیاهان میابان،

ذرت [ ،]36آکاسیا [ ،]42مرکبات [ ،]55سویا [ ]65و پنبه

افاایش جیب فسفر میباشه [ 2۷و  ]۷2که به دلی ظرفیت

[ ]۷1گاارش شه.

متابولیکی میشونه ،جلوگیر

میاان پتاسی بهطور معنیدار تحت تأثیر تیمار شور

میکوریاا در جیب فسفات از هاک و انتقال آن به ریشه

در سطح احتمال ی

گیا میابان میباشه [ .]21میکوریاا تأثیر مثبتی بر جیب

اثرات متقاب

عناصر غیایی بهویه عناصر ک تحرک از قبی فسفر دارد و

درصه قرار گرفت ،ولی میکوریاا و

میکوریاا و شور

تأثیر

بر این صفت

تأثیر

نهاشت (جهول  .)1بین دو سطح کلریهسهی بر میاان

میگیارد [ .]16این رونه بهوسیله افاایش و یا جیب

پتاسی بافت اهتالف معنیدار مشاهه نشه ،ولی بین این

انتخابی عناصر غیایی بود که بهوسیله فراهمی عناصر

سطوح و تیمار شاهه اهتالف معنیدار بود ،بهطور که

از این طریق ،بر رشه گیاهان در شرای

شور

بیشترین میاان پتاسی

غیایی توس سیست ریشه تنظی میشود [.]41
هاکها

شور کاهش قاب

کلریهسهی  30میلیموالر و کمترین میاان ( 1/58درصه)

توجهی در جیب مواد

معهنی بهویه فسفر به دلی رسوب فسفر توس

( 1/9۷درصه) مربوط به تیمار

مربوط به تیمار شاهه بود (جهول  .)3افاایش غلظت

یونها

پتاسی تحت شرای شور در مرکبات را گاارش شه .باال

کلسی  ،منیای و رو دارنه ،همچنین ،این هاکها فسفر را
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نگه داشتن غلظت یون پتاسی

در انهام گیا  ،یکی از

قارچها میکوریاا نقش مهمی در بهبود تغییه و رشزه

شور

ذکر شه [ .]1افاایش

گیاهان در شرای شور دارنه ،به نحو کزه بعضزی آنهزا را

غلظت یون پتاسی تحت شرای شور به علت تبادل یون

اصالح کننهگان زیستی هاکها شور مینامنه [ .]66وجود

سهی با یون پتاسی در محلی از ریشه است که در آنجا

شبکه گسترد هیفها قارچ ،افاایش جیب آب و عناصر

یون پتاسی جهت حم به برگ ،وارد آونه وبی میشود

غیایی را برا گیا مهیزا مزیکنزه [ .]8بزهطزورکلی ،قزارچ

ممکن است غلظت پتاسی در

میکوریاا از طریق افاایش جیب عناصر غیایی بزا قابلیزت

برگها افاایش یابه [ .]28با افاایش سطح شور از  0/3تا

تحرک ک در هاک نظیر فسفر ،رو و مس ،افاایش نسبی

 10دسیزیمنس بر متر غلظت پتاسی برگها و ساقه گیا

جیب آب که باعث رقیزق شزهن اثزرات یزونهزا سزمی

عناب بهطور معنیدار افاایش یافت [.]53

میشود ،افاایش غلظت قنهها محلول در ریشه که منجزر

شرطها

بقا در شرای

[ .]3۷با افاایش شور

نتایج تجایه واریانس نشان داد که اثر میکوریاا بر میاان

به کاهش پتانسی اسما ریشه مزیشزود و ایجزاد تعزادل

سهی بافت در سطح احتمال پنج درصه و تیمار شور در
سطح احتمال ی

عناصر غزیایی گیزا در شزرای شزور موجزب مقاومزت

درصه معنیدار بود ،ولی اثزرات متقابز

گیاهان زراعی در برابر تزنشهزا محیطزی مزیگزردد [.]5

آنها بر این صزفت تزأثیر نشزان نزهاد (جزهول  .)1نتزایج

میکوریاا توانایی گیا در شزرای شزور [ 60و  ]۷6را بزه

مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که اهتالف بین سطوح

وسیله افاایش در جیب عناصر غیایی [ ،]20تعادل یونهزا

مختلف کلریهسهی بر میاان سزهی بافزت معنزیدار بزود

[ ]40و حفاظت از فعالیت آنای ها [ ]41افاایش مزیدهزه.

است ،بزه طزور کزه بیشزترین میزاان سزهی بافزت (1/03

تنش شور باعث کمبود فسفر میشزود ،ولزی در گیاهزان

درصززه) مربززوط بززه تیمززار کلریهسززهی  30میلززیمززوالر و

تلقیح شه با میکوریاا افاایش در جیب فسزفر در شزرای

کمترین میاان نیا مربوط به تیمزار شزاهه ( 0/430درصزه)

شور مشاهه میشود و بنابراین باعث کزاهش اثزر مخزرب

میباشه .در بین دو سطح قارچ میکوریاا بزر میزاان سزهی

شور میشود .مهز تزرین مکانیسز بزرا افزاایش تحمز

بافت اهتالف ،معنیدار نبود ،ولی بین تیمار شاهه (کمترین

شور در گیاهان تلقیح شه بزا میکزوریاا بهبزود در جزیب

میاان با میانگین  0/623درصه) و تیمار قارچ میکوریاا 8

فسفر است [ .]19فراینهها فیایولوژیکی نسبت بزه جزیب

درصه (بیشترین میاان با میزانگین  0/891درصزه) تفزاوت

عناصر غیایی در بهبود رشه گیاهان میکوریاایی تحت تزنش

معنیدار مشاهه شه (جهول  .)3افاایش در جیب سهی
در گیاهان میکزوریاایی تحزت تزنش شزور را در آکاسزیا

شززور بیشززتر مززؤثر مززیباشززنه [ ،]63از جملززه تغییززرات

[ ]40و پنبه [ ]۷1گزاارش شزه .همچنزین ،غلظزت سزهی

فیایولوژیکی میتوان به تغییرات اسما در گیا اشزار کزرد

گیاهان میکوریا در مقایسه با گیاهان بهون میکوریاا کمتر

[.]61

است [ ۷و  .]48اگر زه گزونگی کزاهش سزهی در اثزر
همایستی میکوریاایی هنوز به هوبی روشن نیست ،اما بزه

نتيجهگيری

نظر میرسه یکی از عوام بهبود رشه گیاهان میکزوریاایی

در تحقیق حاضززززززر ،اهتالف بین تیمارها تلقیح شه و

در محی ها شور در مقایسه بزا گیاهزان بزهون میکزوریاا

تلقیح نشه با قارچ میکوریاا از نظر برهی صفات نمایان

پایینتر بودن غلظت یون سهی در این گیاهان و جلوگیر

است .بنابراین در مجموعها از صفات مورد ارزیابی،

از غلظت سمی سهی توس میکوریاا باشه [.]۷

مشاهه شه که تلقیح رو تمامی این صفات تأثیر داشته و
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در برهی از ویهگزززززیهزززززا رشه اثر آن مثبت میباشه.

 .6هلززهبرین ب و اسززالمزاد ط ( )1384تغییززه معززهنی

بنابراین ،به نظر میرسه که کاربرد قارچ میکوریاا در بسزتر

گیاهان عزالی .جلزه دوم ،انتشزارات دانشزگا شزیراز،

کاشت مزیتوانزه سزبب افزاایش تحم در برابر شور از

شیراز902 .

طریق تأثیر بر برهی ویهگیها فیایولوژیکی در گ حنا

.

 .۷فالحیان ف ،عباس پور ح ،فهیمی ح و هزاور نزهاد ر

گینه نو شود.

( )1384بررسی تزأثیر قزارچ انزهومیکوریا بزر تغییزه
معززهنی و رشززه گیززا پسززته ( )Pistacia vera L.در
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