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چکیده
اهداف :گالبی یکی از مهمترین درختان میوه مناطق معتدله و جزء درختان حساس به شوری است .پژوهشها نشان داده
است که استفاده از قارچ اندوفیت  Piriformospora indicaاثرات منفی تنش شوری را در گیاهان کاهش داده و
ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی آنها را بهبود میبخشد.
مواد و روشها :در پژوهش حاضر ،آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار ،روی پایههای
گالبی پیرودوارف در گلدان اجرا شد .فاکتور اول ،شامل دو سطح قارچ ( P. indicaتلقیح و عدم تلقیح) و فاکتور دوم ،چهار
سطح شوری حاصل از کلرید سدیم در خاک ( 1/5 ،3 ،4/7و  6دسیزیمنس بر متر) بود که پس از تلقیح قارچ با ریشه
گیاهان ،اعمال گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد اثر متقابل شوری × قارچ بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی ،میزان کلروفیل کل ( ،)P< 1/15میزان
رشد قطری سرشاخه ،نشت یونی ،پرولین ،قندهای محلول ،آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز و درصد کلنیزه شدن
ریشه ( )P< 1/14معنیدار بود .در باالترین سطح شوری ( 6دسیزیمنس بر متر) تلقیح قارچ باعث افزایش نسبت سطح بر
وزن خشک ریشه ( ،)% 31/14رشد قطری سرشاخه ( ،)% 34/41میزان کلروفیل کل ( ،)% 27/72آنزیم پراکسیداز (،)% 411
پلیفنل اکسیداز ( )% 62/5و درصد کلنیزه شدن ریشه ( )% 411و کاهش در میزان نشت یونی ( ،)% 49/31پرولین (41/31
 )%و میزان قندهای محلول ( )% 1/77در مقایسه با گیاهان شاهد بدون تلقیح شده است.
نتیجهگیری :بطور کلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که همزیستی  ،P. indicaمیتواند اثرات مخرب شوری
را در این رقم گالبی تعدیل نماید.
واژههای کلیدی :قارچ اندوفیت ،کلروفیل ،گالبی ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت یونی
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Abstract
Background & Objective: The pear is one of the most important fruit trees in temperate regions and is saltsensitive trees. Studies have shown that the use of Piriformospora indica as an endophytic fungus reduces the
adverse effects of salinity stress on plants and improves morphophysiological traits.
Materials & Methods: In the present study, the experiment was performed as a factorial completely
randomized design with 5 replications on the pyrus rootstock CV Pyrodvarf in pot culture experiment. The
first factor includes two levels of P. indica fungus (inoculation and non-inoculation) and the second factor is
four salinity levels of soil (1.7, 3, 4.5 and 6 dS.m-1) using sodium chloride. After inoculation with the fungus,
the salinity levels were applied to the plants.
Results: The results showed that the interaction effect of salinity × fungi on morphophysiological
characteristics, total chlorophyll content (P <0.05), branch diameter growth, electrolyte leakage, proline,
soluble sugars, peroxidase and polyphenol oxidase enzymes and root colonization percentage (P <0.01) were
significant. At the highest salinity levels (6 dS/m), fungal inoculation caused an increase in surface-to-root dry
weight ratio (38.81%), branch diameter growth (31.14%), total chlorophyll (27.72%), peroxidase (100%),
polyphenol oxidase (62.5%) and root colonization percentage (100%) and decrease in electrolyte leakage rate
(19.34%), proline (10.34%) and soluble sugars (8.77%) ) compared to non-inoculated control plants.
Conclusion: In general, the results of this study showed that the coexistence of P. indica can modulate the
destructive effects of salinity on this pear cultivar.
Keywords: Chlorophyll, Electrolyte Leakage, Endophytic Fungus, Pear, Relative Water Content
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کار میشود .جنس  Pyrusحداقل  22گونه شناخته شده

مانند حذف ذخیرهسازی و یا محدودیت حمل و نقل مواد

اولیه دارد که همه آنها بومی آسیا ،اروپا و نواحی

وجود داشته باشد (ماتسوماتو و همکاران  .)2116در

کوهستانی شمال آمریکا هستند (بل و همکاران .)4996

پژوهش دیگری بهمنظور تعیین تأثیر سطوح مختلف

درخت گالبی از دوران ما قبل تاریخ در فالت ایران

شوری ( 3/2 ،2/1 ،4/6 ،1/1و  1دسیزیمنس بر متر) با

حضورداشته و مورد توجه مردم است .کلیه رقمهای

استفاده از نمک کلرید سدیم روی پارامترهای

بومی ایران از گونه  Pyrus communisبه دست آمدهاند

فیزیولوژیکی و شاخصهای رشد (طول و قطر) در سه

و هنوز ارقام نیمه وحشی آن در گیالن ،آذربایجان و

رقم گالبی دره گزی ،لوییزبون و ویلیام دوشس که روی

کردستان کاشته میشوند و میوه آنها در شمال و

پایههای گالبی بذری OHF69 ،و  Pyrodvarfپیوند شده

شمال غربی کشور مصرف محلی و منطقهای دارد (منیعی

بودند ،انجام شد .در این پروژه نهال لوییزبون×بذری

.)2111

بهعنوان متحملترین و نهال لوییزبون×پیرودوارف
در اغلب گیاهان گلیکوفیت 4نظیر درختان میوه،

مقاومت به شوری بستگی به توانایی ریشه در عدم جذب

بهعنوان حساسترین نهال به شوری شناخته شدند
(میرعبدالباقی .)2147

یا پتانسیل حفظ یونهای مسموم کننده دارد .بنابراین

پیرودوارف یکی از  11پایه رویشی است که از

نقش پایه در تعیین رفتار و رشد درخت در شرایط شور

Pyrus communisدر سال  4911در ایستگاه تحقیقات
هیم2

آلمان انتخاب گردید و در سال 4993

بسیار مهم و سرنوشتساز است (هانین و همکاران

جیسن

 .)2146باال بردن کیفیت محصوالت باغی تا سطح

بهصورت یک پایه ملی ثبت گردیده است (جاکوب .)2112

استاندارد جهانی و مدیریت صحیح باغات مستلزم

این پایه دارای مقاومت متوسط نسبت به آتشک بوده و

شناسایی پایههای اصالح شده و مقاوم به شرایط خاص

سبب زود باردهی رقم میشود .از ویژگیهای دیگر این

است .با توجه به اثرات متقابل پایه و پیوندک و تأثیر

پایه ،راندمان باال ،اندازه میوه یکسان ،استقرار مطلوب،

معنیدار آن بر عمر و خصوصیات رویشی و زایشی

سازگاری با سرماهای شدید ،عدم تمایل به تولید پاجوش

درخت و همچنین بهدلیل تأمین سیستم ریشهای و غیر

و عدم حساسیت به کلروز ناشی از کمبود آهن است و

قابل تعویض بودن از اهمیت باالتری برخوردار است

در خاکهای قلیایی قابل کشت و گسترش است این

(ماتسوماتو و همکاران  .)2116ریشهها بهطور مستقیم

ویژگیها موجب شده تا این پایه رویشی در سطح

تحت تأثیر ،شوری خاک قرار دارند ،بنابراین برای تولید

وسیعی از باغات گالبی مورد استفاده قرار گیرد (کمبل

پایدار میوه ،در نواحی شور ،انتخاب پایههای مناسب

.)2113

امری اجتنابناپذیر است (ماتسوماتو و همکاران .)2116

قارچهای اندوفیت بهعنوان ریزجانداران مفید

در پژوهشی تحمل پنج گونه پایه گالبی آسیایی

خاک در تهیه و تولید کودهای بیولوژیک ،با ایجاد

در شوریهای  451 ،411 ،51و  211میلیموالر NaCl

تغییرات فیزیولوژیک و اکولوژیک در گیاهان میزبان

مورد آزمایش قرار گرفتند .مواد محلول ،و آسیب برگ،

خود ،عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش میدهند

رشد شاخه ،پتانسیل آب برگ و جذب مواد معدنی مورد

(سای و همکاران  )2149و امکان توسعه و کشت آنها

بررسی قرار گرفت P. betulaefolia .باالترین میزان

را در خاکهای با شرایط نامساعد محیطی و تغذیهای

تحمل به نمک را نشان داد و حتی در  211میلیموالر

فراهم میآورند (لیندال و همکاران  ،P. indica )2117یک

عالئم آسیب دیدگی مشاهده نشد .نتایج حاکی از آن است

قارچ اندوفیت 3است که در سال  4991توسط وارما و

که ممکن است در  P. betulaefoliaیک مکانیسم کلیدی
1

- Glycophytic plants
2- Geisenheim
3 - Endophytic fungus

همکاران از ریزوسفر دو گیاه خشکی پسند

کهور1

و

- Zizyphus nummularia
- Prosopis juliflora

گز5
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از صحرای تار 4کشور هندوستان جداسازی شد که یک

با شاهد شد (لی و همکاران  .)2149در گزارش دیگری

منطقه خشک ،و دارای گرمای خیلی شدید بوده و

 P. indicaبا افزایش جذب آب و مواد معدنی ،اثرات

نوسانات دمای روزانه و همچنین خشکی گسترده را

مضر استرس را کاهش میدهد (آبادی و سپهری .)2146

تجربه میکند (وارما و همکاران .)2114

اندازه مناسبتر ریشه ناشی از تلقیح  P. indicaممکن

این قارچ از ردة بازیدیومیستها ،2و راسته
سباسینال (والر و همکاران  )2115است و با ریشههای

است جذب مواد مغذی از ریزوسفر را تسهیل و بهبود
بخشد (سان و همکاران .)2141

بسیاری از گیاهان ،همزیست میشود (رفیقی و همکاران

با توجه به گزارشهای موجود از تأثیرات مثبت

 .)2143این همزیستی ،با روشهای مختلف مانند افزایش

قارچ  P. indicaدر روی گیاهان میزبان در شرایط تنش،

رشد گیاه ،بهبود جذب آب و مواد غذایی (ذوالفقاری و

در پژوهش حاضر برای مقابله با پدیدة تنش شوری،

همکاران  ،)2143و تحریک سیستم دفاعی گیاه امکان

کاهش آثار زیانبار آن و بهبود عملکرد پایه گالبی

توسعة کشت گیاه را در اقلیمهایی با تنشهای زیستی و

پیرودوارف ،در این پژوهش اثر قارچ  P. indicaبر

غیر زیستی مانند تنش شوری و خشکی فراهم میکند

شاخصهای مورفوفیزیولوژیکی پایه گالبی پیرودوارف

(باجاج و همکاران  .)2141پژوهشگران مختلف اهمّیت

در شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفته است.

این قارچ را در بهبود تغذیة گیاهان ،افزایش تحمل در
برابر برخی بیماریها و کاهش اثرهای منفی تنش
خشکی و شوری گزارش کردهاند (گوپتا و همکاران
 .)2121برخی از محقّقان مانند پراساد و همکاران ()2111
تأثیر  P. indicaرا روی  Bacopa monnieraدر
شرایط درون شیشهای ارزیابی و بیان کردند که رشد
رویشی گیاهان تلقیح شده با قارچ بهطور معنیداری
افزایش مییابد .همچنین فام و همکاران ( )2111نیز نشان
دادند که تلقیح کلم پیچ ،خردل و کدو قلیانی با قارچ P.
 ،indicaافزایش عملکرد و رشد رویشی در این گیاهان
را موجب میشود .بررسی تأثیر  P. indicaبر روی
گوجه فرنگی در کشت عاری از خاک که به مدت یک ماه
در معرض  211میلیموالر کلرید سدیم قرار داشت ،نشان
داد که انشعابات ریشه ،وزن تازه و خشک گیاهان بهبود

مواد و روشها
مکان و زمان پژوهش
این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاههای
گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،
در سال  4397انجام شد .دمای گلخانه در روز  ،25±2در
شب  41±2درجه سلسیوس تنظیم گردید .و شدت نور
 111 – 611میکرومول بر متر مربع بر ثانیه بود.
تهیه پایه گالبی پیرودوارف
در پژوهش حاضر از پایه گالبی پیرودوارف
حاصل از کشت بافت که در بستر استریل کوکوپیت کشت
شده بود از شرکت نهال گستر رویان تهیه گردید.
تهیه زادمایه قارچ P. indica

یافت .همچنین باعث افزایش سطح کلروفیل  ،bاسید

زادمایه قارچ  P. indicaاز آزمایشگاه بیولوژی

ایندول استیک ،کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز در

خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تهیه شده و برای

برگهای گوجه فرنگی شد (عبدالعزیز و همکاران .)2149

تکثیر در محیط کشت کفر( 3کفر  )4977در دمای 25-27

بررسی تأثیر این قارچ همزیست بر رشد نهال موز کشت

درجه سلسیوس و در انکوباتور به مدت دو هفته نگهداری

بافتی نشان داد که باعث بهبود بیوماس گیاه و محتوای

شد .در زمان تلقیح کلونیهای قارچ زیر هود المینار با

کلروفیل ،ارتفاع گیاه و طول ریشه ،افزایش وزن تر

اسکالپل از سطح محیط کشت جدا و با ماسه شسته شده

شاخساره ،عرض و طول برگ و محیط ساقه ،در مقایسه

و استریل و عبور داده شده از الک نیم میلیمتری در

- Thar
- Basidiomycota

1
2

8 - Kaefer
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شرایط استریل مخلوط شدند .در زادمایه نهایی ،هر گرم

برای تلقیح پایههای گالبی پیرودوارف 411 ،گرم زادمایه

ماسه دارای حدود  415اسپور بود.

در اطراف ریشه در بستر قرار گرفت .برای یکسانسازی
اثر بسترهای کشت قارچ ،در تیمارهای شاهد بدون قارچ

آماده سازی خاک
خاک مورد استفاده در این آزمایش از مزرعه
ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی خلعت پوشان تهیه شد .بعد
از هوا خشک کردن خاک مورد نظر و عبور از الک دو

از مقادیر مشابه بستر استریل مربوط به تکثیر قارچ
استفاده شد.
اعمال تیمار شوری

میلیمتری ویژگیهای مهم خاک شامل بافت (گی و بادر

پایههای گالبی پیرودوارف بعد از تلقیح با P.

 ،)4916درصد کربن آلی (نلسون و سامرز  ،)4912فسفر

 indicaبه مدت سه ماه در گلخانه پرورش داده شد تا

قابل جذب (اولسن و سامرز  )4912و پتاسیم قابل جذب

همزیستی مطلوب قارچ با ریشه رخ دهد .بعد از آن تیمار

(گوپتا  )2111اندازهگیری شد (جدول  .)2خاک گلدانها

شوری ( )NaClدر چهار سطح ( 1/5 ،3 ،4/7و 6

در فشار یک اتمسفر و دمای  424درجه سلسیوس به

دسیزیمنس بر متر) ،به تدریج در طی دو مرحله با فاصله

مدت دو ساعت در اتوکالو استریل شده و سپس در هر

یک هفته اعمال شد (مقدار نمک الزم برای رسیدن به EC

گلدان به مقدار  5/5کیلوگرم استفاده شد.

مورد نظر ،در آب حل شده و در طی دو مرحله با فاصله
یک هفته به گلدانها اضافه شد) .بعد از اعمال تیمار

کشت گلدانی و اعمال تیمار قارچی
برای این منظور گیاهچههای کشت بافتی پس از
دو هفته نگهداری و گذراندن مرحله سازگاری به
گلدانهای پالستیکی با قطر دهانه  21و ارتفاع 21
سانتیمتر حاوی خاک استریل منتقل شدند .قارچ P.
 indicaدر زمان انتقال نهالها به گلدانهای آزمایشی

شوری ،برای جلوگیری از خروج نمک از زیر گلدان ،و
کنترل میزان آب آبیاری ،سه روز در میان گلدانها در
حد ظرفیت مزرعهای آبیاری شد ظرفیت مزرعهای با
روش وزنی کنترل گردید .برخی خصوصیات آب آبیاری
در جدول  4آورده شده است.

جدول  -1برخی ویژگیهای آب مورد استفاده
عناصر

K

Na

1/9

46/54

Ca

Mg

Zn

Cu

pH

-1

-1

( )mg.L
5/65

) (dS.m
7/37

1/1

1/42

6/97

1/19

اندازهگیری میزان رنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل

شاخصهای اندازهگیری شده قبل از برداشت

کل نمونهها با استفاده از روش آرنون ( )4919انجام

ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی
یک ماه بعد از اعمال تیمار شوری ،نمونهبرداری
برای انجام آزمایشهای مورفوفیزیولوژیکی از گیاه
انجام شد .اندازهگیری قطر طوقه و 41سانتیمتر پایین تر
از انتهای ساقه اصلی ،در دو مرحله یکی همزمان با اعمال
تیمار شوری و مرحله دوم در پایان آزمایش با استفاده
از کولیس دیجیتالی انجام شد.
)Electrolyte leakage (LE

EC

1-

گرفت.
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی1
برای اندازهگیری محتوای نسبی آب 2برگ ،از
آخرین برگهای گسترش یافتة گیاه دیسکهای برگ
برداشته و بر اساس روش اسکانفیلد و همکاران ()4911
)Relative water content (RWC

2-

914
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انجام شد .همچنین برای اندازهگیری نشت یونی نمونة

از دستگاه سطح سنج مدل

برگی ،از روش توتونیکا و همکاران ( )4993استفاده شد.

اندازهگیری شد.

اندازهگیری میزان پرولین و قندهای محلول

رنگآمیزی و تعیین درصد کلنیزه شدن ریشه

LI-3100 AREA METER

اندازهگیری میزان پرولین آزاد برگ ،بر اساس

برای رنگآمیزی ریشه ،بخشی از ریشههای

روش باتیس و همکاران ( ،)4973و میزان قندهای محلول

ظریف و ریز جدا شده و پس از شستشوی کامل با آب

از روش (ایریگوئن و همکاران  )4992استفاده شد.

با استفاده از روش کورمانیک و مک گراو (  )4912رنگ
آمیزی شد و سپس برای تعیین درصد کلنیزه شدن ریشه

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و

از روش تقاطع خطوط شبکه (تنانت  )4975استفاده

پلیفنل اکسیداز

گردید.

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ،بر اساس روش
چانس و مهلی ( )4955وآنزیم پلیفنلاکسیداز ( )PPO4به

طرح آزمایشی و تجزیه آماری
این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

روش رایموند و همکاران ( )4993اندازهگیری شد.

کامالً تصادفی با  5تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش

شاخصهای اندازهگیری شده پس از برداشت گیاهان

شامل اعمال تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (،3 ،4/7

بعد از اینکه شاخساره گیاهان از محل طوقه قطع

 1/5و  6دسیزیمنس بر متر) روی گیاهچههای گالبی

شد ،ریشهها پس از جدا کردن خاک ،به دقت و با مقادیر

پیرودوارف تلقیح شده با  ،P. indicaو شاهد (بدون

فراوان آب شسته شدند .بعد از اینکه آب اضافی آنها با

تلقیح) بود .تجزیه آماری با نرمافزار  SPSS ver.20و

کاغذ خشککن گرفته شد حدود  1/5گرم از ریشههای

مقایسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن انجام

ریز ،پس از شستشوی کامل با آب ،جهت تعیین درصد

گردید .و از نرمافزار  Excelنیز برای تهیه گرافها

کلنیزه شدن ریشه ،در اتانول  51درصد تثبیت شدند.

استفاده شد.

برای اندازهگیری نسبت سطح بر وزن خشک

نتایج و بحث

ریشه ،ریشهها به داخل پاکت انتقال ،در آون با دمای 71

برخی از ویژگیهای خاک مورد آزمایش در جدول

درجه سلسیوس به مدت  72ساعت خشک شدند .پس از

 2آورده شده است.

گذشت این زمان ،ریشهها با ترازوی دیجیتال با دقت
 1/114گرم توزین شد .همچنین سطح ریشهها با استفاده

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
بافت

FC
)(%

pH

EC
dS.m-1

OC
)(%

CCE12
)(%

N
)(%

P

K

آهن
Mg.kg-1

روی

مس

منگنز

Loamy
sand

42

7/51

5 /7

0/42

3/04

0/04

3 /2

442

3 /8

4

0 /9

1 /3

- Polyphenol oxidase

1

- CCE: Carbonate calcium equivalent

2
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس صفات مورفوفیزیولوژیکی تحت تأثیر سطوح شوری و تیمار قارچ
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

نسبت

رشد

رشد

محتوای

کلروفیل

آزادی

سطح بر

قطری

قطری

رطوبت

کل

نشت یونی

وزن

طوقه

سرشاخه

نسبی

ریشه

محلول

پراکسیداز

پلیفنل
اکسیداز

برگ

3

**26/164

**1/321

**4/511

**727/214

44/661ns

قارچ

4

**61/319

**

**

**

*

شوری×

شوری

پرولین

قندهای

آنزیم

آنزیم

درصد
کلنیزهشدن

1/211

4/192

315/162

32/411

**3/991
ns

1/122

**13/929

**1/144

**1/114

**1/145

**

**

**

**

49/241

1/113

1/116

1/191

**256/635
**

15363/732

3

4/164ns

1/115ns

**1/157

**12/141

2/417ns

*1/199

**41/755

**1/113

**1/111

**1/111

**256/635

32

1/321

1/113

1/113

3/414

5/179

1/432

1/917

10111

-5

5*41-6

4/936

7/217

1/424

5/473

1/121

3/337

42/179

3/111

1/67

قارچ
خطا

4/17*41
ضریب

7/519

6/151

3/695

تغییرات )%

** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد ns ،معنیداری وجود ندارد

نسبت سطح ریشه بر وزن ریشه

ریشه) در شوری 4/7دسیزیمنس بر متر در گیاهان

بر اساس نتایج آنالیز واریانس اثر متقابل سطوح

تلقیح شده با  P. indicaمشاهده شد .که میزان آن نسبت

شوری و قارچ بر نسبت سطح بر وزن خشک ریشه در

به گیاهان شاهد بدون قارچ  22/71درصد (1/12

سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول  .)3نتایج

سانتیمتر مربع بر گرم وزن خشک) افزایش نشان داد.

نشان داد که با افزایش شوری ،نسبت سطح بر وزن

در شوری  6دسیزیمنس بر متر ،میزان آن در گیاهان

ریشه کاهش مییابد .اما کاربرد قارچ این نسبت را در

تلقیح شده و بدون تلقیح به ترتیب  7/14و 5/15

مقایسه با گیاهان بدون تلقیح افزایش داد .باالترین مقدار

سانتیمتر مربع بر گرم وزن خشک است که در گیاهان

این نسبت ( 41/13سانتیمتر مربع بر گرم وزن خشک

تلقیح شده نسبت به گیاهان بدون قارچ  31/14درصد
افزایش دارد (شکل .)4

)(Cm2.g-1Dw

سطح بر وزن ریشه

شکل  -1ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای نسبت سطح بر وزن خشک ریشه

نتایج نشان داد که با افزایش شوری ،نسبت سطح

معنی است که شوری تعداد انشعاب ریشهها را کاهش

بر وزن ریشه کاهش مییابد .اما کاربرد قارچ این نسبت

میدهد ولی تلقیح ریشه گیاهان با قارچ تعداد انشعابات

را در مقایسه با گیاهان بدون تلقیح افزایش داد .این بدان

را در ریشه افزایش داده و از این طریق کارایی جذب آب

911

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  19شماره  /2سال 9411

عدلیپور ،حسنپور

و عناصر غذایی را در ریشه افزایش میدهد .بهنظر

رشد قطری طوقه

میرسد  P.indicaبا تولید ایندول استیک اسید بر ایجاد

بر اساس نتایج ،اثرات اصلی سطوح شوری و

ریشههای جدید تأثیر مثبت دارد (منسا و همکاران

قارچ بر رشد قطری طوقه گیاه معنیدار بود (.)P < 1/14

 .)2121همچنین این قارچ قادر است با تولید موازنه

ولی اثر متقابل سطوح شوری × قارچ بر رشد قطری طوقه

هورمونی مناسب طول ریشه را افزایش دهد (رای و

غیر معنیدار بود (جدول  .)3نتایج حاصل از مقایسه

همکاران  .)2114در گزارشی بیان شده است که تلقیح

میانگین دادهها نشان داد که رشد قطری طوقه با افزایش

 P.indicaباعث ریشهزایی و رشد بهتر نهال موز کشت

سطح شوری کاهش مییابد .رشد قطری طوقه در شوری

بافتی شد (لی و همکاران  .)2149ساالکو و همکاران

 4/7دسیزیمنس بر متر  4/55میلیمتر بوده و در شوری

( )2149نشان دادند که تلقیح بوتههای خیار با قارچ

 6دسیزیمنس بر متر  4/45میلیمتر گردید که به میزان

مایکوریز با افزایش طول ریشه و سطح ریشه و حتی

 25/1درصد کاهش نشان داد (شکل  .)4همزیستی قارچ

بیشتر از طریق افزایش میزان فتوسنتز آنها در مقایسه با

با ریشه ،رشد قطری طوقه را نسبت به گیاهان

گیاهان تلقیح نشده ،رشد آنها را بهبود میبخشد.

غیرهمزیست بهطور معنیداری ( 42درصد) افزایش داد
(شکل .)2

)(mm

رشد قطری طوقه

)(mm

رشد قطری طوقه

شکل  -2الف) اثر اصلی سطوح شوری خاک بر رشد قطری طوقه گیاه .ب) اثر اصلی قارچ  P .indicaبر رشد
قطری طوقه گیاه رشد قطری سرشاخه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثرات اصلی و اثر

دسیزیمنس بر متر) به ترتیب  4/13و  4/29میلیمتر بود.

متقابل سطوح شوری خاک × قارچ بر رشد قطری

کمترین مقدار رشد قطری سرشاخه در گیاهان تلقیح شده

سرشاخه ،معنیدار بود ( .)P < 1/14رشد قطری

و بدون تلقیح در شوری  6دسیزیمنس بر متر به

سرشاخه با افزایش سطح شوری در گیاهان تلقیح شده

ترتیب 1/11و  1/64میلیمتر شد .کاهش رشد قطری در

و بدون تلقیح ،کاهش معنیداری یافت (جدول .)3

گیاهان تلقیح شده و بدون تلقیح در شوری  6دسیزیمنس

بیشترین مقدار رشد قطری سرشاخه در گیاهان تلقیح

بر متر ،نسبت به هم  23/75درصد بود (شکل .)3

شده و بدون تلقیح ،در اولین سطح شوری (4/7
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)(mm

رشد قطری سرشاخه

شکل  -3ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای میزان رشد قطری سرشاخه

در شرایط تنش شوری ،بهعلت کاهش تقسیم

نشت یونی

سلولی و کاهش فشار تورژسانس رشد گیاه کاهش

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر اصلی و اثر

مییابد (تایز و زایگر .)2116 ،بر اساس گزارش شی و

متقابل سطوح شوری× قارچ بر میزان نشت یونی

همکاران ( )2143در نهالهای  Lonicera confiusکه با

معنیدار بود ( .) p < 1/14در هر چهار سطح شوری

قارچ تلقیح شده بودند ارتفاع بوته ،قطر طوقه ،تعداد شاخه

خاک ،بین گیاهان تلقیح شده و نشده اختالف معنیدار

جدید و عملکرد کل ،نسبت به گیاهان تلقیح نشده افزایش

وجود داشت (جدول  ،)3با افزایش تنش شوری میزان

قابلتوجهی را نشان داد .برخی از محققین گزارش کردند

نشت یونی در گیاهان تلقیح شده و بدون تلقیح افزایش

که تلقیح خیار با قارچهای مایکوریز در مقایسه با گیاهان

مییابد در همه سطوح شوری ،نشت یونی در گیاهان

تلقیح نشده سبب افزایش قطر ساقه میشود .دلیل آن را

تلقیح نشده بیشتر از گیاهان تلقیح شده بود .بیشترین

کمک قارچ در جذب عناصر و امالح از خاک ،افزایش

میزان نشت یونی در باالترین سطح تیمار شوری (6

محتوای کلروفیل و افزایش میزان فتوسنتز خالص بیان

دسیزیمنس بر متر) به ترتیب  54/71درصد در گیاهان

نمودند (چن و همکاران .)2147

بدون تلقیح و  14/66درصد در گیاهان تلقیح شده است.
که نسبت به هم اختالف معنیداری داشت .و کمترین
مقدار آن در شوری  4/7دسیزیمنس بر متر (24/63
درصد) در گیاهان همزیست مشاهده شد (شکل .)1

نشت یونی )(%
شکل  -4ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای درصد نشت یونی برگ
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در تیمارهای تحت تنش شوری نسبت به

ساختار غشاء دچار مشکل میگردد .قارچهای مایکوریز

تیمارهای بدون تنش ،افزایش معنیداری در میزان نشت

در شرایط تنش شوری ،با افزایش جذب عناصر غذایی

یونی دیده میشود (لیتوس و همکاران  .)4996قارچهای

و افزایش تولید آنتی اکسیدانها سبب افزایش پایداری و

مایکوریز آربسکوالر غلظت الکترولیتها را در گیاهان

کاهش نفوذپذیری غشاء پالسمایی گیاهان میزبان

میزبان افزایش میدهند در نتیجه هدایت الکتریکی در

میشوند (فینگ و همکاران .)2112

ریشه گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده
افزایش مییابد .بر اساس مطالعات کایا و همکاران
( )2119در تنشهای شوری  51و  411میلیموالر از
منبع کلرید سدیم ،برگهای فلفل تلقیح نشده دارای نشت
یونی به ترتیب  34/66و  12/15درصد بوده و در گیاهان
تلقیح شده بهترتیب  26/17و  31/91درصد است که
نشان میدهد در گیاهان تلقیح شده نشت یونی کمتر
است .وجود یونهای کلر و سدیم در سلول به تولید
رادیکالهای آزاد درون سلول کمک میکند و در نتیجه
چربیهای غیراشباع غشاء داخل سلول اکسید شده و

محتوای نسبی آب برگ
نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر متقابل
سطوح تنش شوری × قارچ بر محتوای نسبی آب برگ
غیر معنیدار بود .تأثیر شوری به تنهایی غیر معنیدار
بود ولی تأثیر تیمار قارچ  P. indicaبر محتوای نسبی
آب برگ معنیدار بود (( )P < 1/15جدول  .)3کمترین
محتوای نسبی آب برگ ( 74/76درصد) مربوط به گیاهان
تلقیح نشده است .بیشترین محتوای نسبی آب برگ
( 73/55درصد) مربوط به کاربرد قارچ  P. indicaاست
(شکل .)5

محتوای نسبی آب )(%
شکل  -5اثر اصلی قارچ  P. indicaبر محتوای نسبی آب برگ

افزایش غلظت یون سدیم و پتانسیل اسمزی و

گیاهان تلقیح شده بهطور معنیداری کمتر از گیاهان تلقیح

کاهش محتوای نسبی آب برگ ،باعث پراکسیداسیون

نشده است .عملکرد این قارچ در خیار نتایج تحقیق حاضر

چربیها شده و در عملکرد و ساختار غشای سلولی

را تایید میکند .در یک بررسی که روی ارقام مختلف

اختالل ایجاد میکند (اشرف و همکاران  .)2111در

زیتون انجام شد افزایش سطوح شوری بر محتوای نسبی

پژوهشی که توسط حسنی و همکاران ( )2149در گیاه

آب برگ در برخی ارقام بیتاثیر بود ولی در برخی ارقام

خیار تلقیح شده و تلقیح نشده با  P. indicaانجام شد،

دیگر منجر به کاهش آن شد .در این بررسی ارقامی که

دریافتند که با افزایش تنش شوری ،محتوای نسبی آب

نسبت به افزایش شوری متحمل بودند محتوای نسبی آب،

برگ در آنها کاهش یافت ،کاهش محتوای نسبی آب در

کمتر کاهش یافت (موسوی و همکاران .)2149

اثر قارچ اندوفیت  Piriformospora indicaبر شاخصهای مورفوفیزیولوژیکی...
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کاهش کلروفیل در شرایط تنش شوری ،از تخریب

کلروفیل کل
بر اساس نتایج ،اثرات اصلی سطوح شوری

کلروپالست ،تغییر نسبت لیپید به پروتئین ،افزایش

( )P< 1/14و اثر متقابل سطوح شوری خاک × قارچ

فعالیت آنزیمهای کلروفیالز و روبیسکو ناشی میشود.

( )P < 1/15بر میزان کلروفیل برگ معنیدار بود .ولی اثر

اثر سمیت برخی یونها در شرایط تنش شوری مانع

قارچ بهتنهایی بر میزان کلروفیل برگ غیر معنیدار بود

فعالیت آنزیمی و سنتز کلروفیل در سلول میشود (کیون

(جدول  .)3با افزایش سطح شوری ،کلروفیل کل در

و شباال  .)2117بهعبارتی ،اختالل ضمنی در جذب

گیاهان تلقیح شده و بدون تلقیح کاهش مییابد .بیشترین

عناصر دخیل در ساختار کلروفیل مانند منیزیم و آهن

میزان کلروفیل کل ،در اولین سطح شوری (4/7

یکی از دالیل کاهش کلروفیل در برگ بوتههای در معرض

دسیزیمنس بر متر) به میزان  3/91میلیگرم بر گرم در

تنش شوری است (مونز و تستر  .)2111در مطالعه

گیاهان تلقیح نشده است .تا سطح دوم شوری (3

دیگری ،علت کاهش میزان کلروفیل در شرایط شور را

دسیزیمنس بر متر) کلروفیل کل در گیاهان بدون تلقیح

به فعالیت بیشتر آنزیم کلروفیالز ،و سست شدن

بیشتر از گیاهان تلقیح شده بود اما با افزایش سطح

کمپلکس لیپیدی پروتئین پیگمان و همچنین سنتز پرولین

شوری غلظت کلروفیل کل در گیاهان تلقیح شده نسبت به

نسبت دادهاند (پل و همکاران  .)2111نتایج یافتههای

گیاهان بدون تلقیح افزایش معنیداری نشان داد .در

ابراهیم و سالم ( )2147نشان داد که تنش شوری باعث

باالترین سطح شوری ( 6دسیزیمنس بر متر) غلظت

کاهش کلروفیل  aو  bدر گوجه فرنگی میشود در حالی

کلروفیل کل در گیاهان بدون تلقیح و تلقیح شده بهترتیب

که تلقیح مایکوریز مقدار آنها را افزایش میدهد .بهنظر

 2/14و  2/57میلیگرم بر گرم بود که به میزان 27/16

میرسد که  P. indicaبا افزایش فلورسانس کلروفیل،

درصد افزایش نشان میدهد (شکل .)6

فعالیت فوتوسیستم  IIو کارایی استفاده از آب ،اثرات
مخرب استرس اسمزی را کاهش میدهد (عبدالعزیز و
همکاران .)2149

کلروفیل کل )(mg.g-1Fw
شکل  -6ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ بر میزان کلروفیل کل

پرولین و قندهای محلول

قندهای محلول ،معنیدار بود ( .)P < 1/14میزان پرولین

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثرات اصلی و اثر

با افزایش سطح شوری در گیاهان تلقیح شده و بدون

متقابل سطوح شوری خاک × قارچ بر میزان پرولین و

تلقیح افزایش یافت طوری که میزان افزایش پرولین برگ
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در گیاهان تلقیح نشده بیشتر از گیاهان تلقیح شده

شوری افزایش یافت بهطوریکه میزان افزایش در گیاهان

میباشد (جدول  .)3کمترین و بیشترین مقدار پرولین در

غیرهمزیست در سطوح شوری  1/5 ،3 ،4/7و 6

گیاهان تلقیح نشده ،در سطوح شوری  4/7و 6

دسیزیمنس بر متر به ترتیب  1/51 ،1/51 ،1/15و 1/57

دسیزیمنس بر متر به ترتیب  24/37و  21/54میلیگرم

گرم گلوکز بر  411گرم وزن تر و در گیاهان همزیست

بر گرم وزن تر بود (شکل  .)7میزان قندهای محلول در

به ترتیب  1/51 ،1/19 ،1/11و  1/52گرم گلوکز بر 411

هر دو تیمار همزیست و غیرهمزیست با افزایش تنش

گرم وزن تر بود (شکل .)1

)(mg.g-1

پرولین

شکل  -7ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای میزان پرولین

)(g.100g-1Fw

قندهای محلول

شکل  -8ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای میزان قندهای محلول

یکی از استراتژیهای مهم گیاهان برای سازگاری

بیشتر از گیاهان همزیست است .چنین نتایجی قبال در

و تحمل شرایط استرسزای محیطی ،تجمع ترکیبات

تنشهایی مثل تنش خشکی در زنجبیل (بوساله و شیندی

محلول سازگار مانند پرولین ،گالیسین بتائین و قندها در

 )2144و تنش شوری در خیار (عبدالعزیز و همکاران

اندامهای خود میباشد (قربانی و همکاران  .)2141میزان

 )2149که با قارچ همزیستی داشتند مشاهده شده است.

تجمع پرولین در سلول بستگی به نوع گونه و شدت تنش

توجیهی که در این خصوص وجود دارد این است که با

دارد (کالوسن  .)2115نتایج بهدست آمده نشان داد

توجه به نقش اسمولیتی پرولین ،در شرایط تنش در گیاه

افزایش پرولین در شرایط تنش شوری در گیاهان

تولید میشود و همزیستی گیاهچههای گالبی با قارچ

همزیست و غیرهمزیست دیده میشود و حتی با افزایش

اثرات تنش را تعدیل میکند و در گیاهان همزیست نسبت

سطح شوری در گیاهان غیرهمزیست تجمع پرولین

به گیاهان غیرهمزیست کمتر تولید میشود.
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قندهای محلول در اندام هوایی گیاهان همزیست
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آنزیم های پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز

تحت تنش شوری کمتر از گیاهان غیرهمزیست است.

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر اصلی و اثر

شالمبام و همکاران ( )4991پیشنهاد کردند تحت شرایطی

متقابل سطوح شوری × قارچ بر میزان فعالیت آنزیمهای

که باعث کاهش فتوسنتز میشود قارچهای همزیست

پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز معنیدار بود (.) p < 1/14

میتوانند بهعنوان یک منبع قوی برای دریافت کربن

در هر چهار سطح شوری خاک ،بین گیاهان تلقیح شده و

باشند .این محققین بیان داشتند در شرایط تنش ،کاهش

نشده اختالف معنیدار وجود داشت (جدول  ،)3با افزایش

تجمع قندها در برگ گیاهان همزیست میتواند بخاطر

تنش شوری میزان فعالیت این آنزیمها در گیاهان تلقیح

کاهش دسترسی به مواد فتوسنتزی برای ذخیره در این

شده و بدون تلقیح افزایش یافت .در همه سطوح شوری،

بافتها باشد .توضیح دیگر میتواند این باشد که اندام

میزان فعالیت این آنزیمها در گیاهان تلقیح شده بیشتر از

هوایی گیاهان همزیست نسبت به گیاهان غیرهمزیست

گیاهان تلقیح نشده بود .در سطوح شوری  1/5 ،3 ،4/7و

کمتر تحت تأثیر اثرات منفی تنش شوری قرار میگیرند.

 6دسیزیمنس بر متر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز به

تجمع کمتر مواد محلول سازگار میتواند بیان کند که

ترتیب  67/5 ،11/73 ،11/11و  97/64درصد (شکل  )9و

گیاهان بهطور موفقیت آمیزی از تنش شوری اجتناب

میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز به ترتیب ،15 ،35/14

داشتند (آگوئه .)2114

 32/72و  62/5درصد در گیاهان تلقیح شده افزایش یافت
(شکل .)41

شکل  -9ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

شکل  -11ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز
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بهبود تحمل تنش شوری نقش داشته باشد (حسینی و
همکاران .)2147

اکسیژن مانند پراکسید هیدروژن ،سوپراکسید و
هیدروکسیل میشود که باعث پراکسیداسیون لیپیدها،

کلنیزه شدن ریشه

تخریب پروتئینها ،آنزیمها و آسیب به اسیدهای

نتایج نشان داد که اثرات اصلی و اثر متقابل

نوکلئیک میشود (پاریدا و داس  .)2115افزایش

سطوح شوری × قارچ بر درصد کلنیزه شدن ریشه

آنزیمهای آنتیاکسیدانی در پاسخ به تنشهای شوری در

معنیدار ( )P < 1/14بود (جدول  .)3در تیمارهای بدون

توتفرنگی (کاتگین و پاولزیک  )2111و در آزمایش

حضور قارچ ،هیچگونه اندام قارچی مشاهده نگردید .در

گلخانهای روی دانهالهای گالبی (وو و زو )2119

حالی که در تیمارهای تلقیح شده ،قارچهای مایکوریز،

گزارش شده است .فعالیت آنزیمها با کاربرد قارچ نسبت

ریشههای پایه پیرودوارف گالبی را به خوبی کلنیزه

به عدم کاربرد آن افزایش یافت ،که دلیل آن میتواند

نمود .مقایسه میانگین نتایج نشان داد که با افزایش سطح

افزایش توان گیاهان تلقیح شده با قارچ برای مقابله با

شوری ،درصد کلنیزه شدن ریشه بهصورت معنیداری

رادیکالهای آزاد تولید شده در شرایط شوری باشد.

کاهش نشان میدهد .در شوری  4/7دسیزیمنس بر متر

وارما و همکاران ( )2142افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

میزان کلنیزه شدن  17/27و در شوری  6دسیزیمنس بر

را با کاربرد قارچ  P. indicaگزارش نمودهاند ،که با

متر  64/94درصد است که  29/15درصد کاهش نشان

یافتههای این تحقیق مطابقت دارد .ممکن است استفاده از

میدهد (شکل .)44

 P. indicaدر فعال شدن آنزیمهای مهارکننده  ROSدر

شکل  -11ترکیبات تیماری سطوح شوری خاک × قارچ برای درصد کلنیزه شدن ریشه

با افزایش شدت تنش شوری ،تندش اسپور و

نمک کلرید سدیم ،بیشتر بهعلت اثر بازدارندگی آن بر

تولید هیف کاهش مییابد .در نتیجه باعث کاهش کلنیزه

رشد ریشه است بر اساس گزارش گری و همکاران

شدن ریشه میشود (جهرمی و همکاران  .)2111در

( ،)2117کاهش رشد ریشه در غلطت باالی این یونها در

مراحل تندش اسپور ،شوری بیشترین اثر را بر کلنیزه

محلول خاک ،بهعلت سمیت یونی یا تنش اسمزی است.

شدن دارد ،نمک با تغییر و کاهش ترشحات ریشهای مانع
جوانهزنی و گسترش سیستم هیف میشوند (ویلسون
 .)4911کاهش همزیستی قارچ با ریشه ،ناشی از وجود

اثر قارچ اندوفیت  Piriformospora indicaبر شاخصهای مورفوفیزیولوژیکی...
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شوری  1/5و  6دسیزیمنس بر متر اثر قارچ P. indica

نتیجهگیری کلی
در این تحقیق استفاده از قارچ  P. indicaنسبت به

بر نسبت سطح بر وزن خشک ریشه ،رشد قطری

شاهد بدون قارچ ،از لحاظ تأثیر بر شاخصهای

سرشاخه ،میزان کلروفیل کل ،میزان آنزیمهای

اندازهگیری مثبت ارزیابی شد ،این قارچ در کاهش اثرات

پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز در مقایسه با گیاهان تلقیح

منفی تنش شوری ،از کارایی باالیی برخوردار بود .تنش

نشده ،بیشترین افزایش و میزان نشت یونی ،پرولین و

شوری یکی از عوامل تأثیرگذار بر شاخصهای رشد پایه

قندهای محلول بیشترین کاهش را نشان داد .لذا استفاده

پیرودوارف گالبی و نیز درصد کلنیزه شدن P. indica

از قارچ  P. indicaمیتواند در درختان گالبی که روی

در ریشه است و با افزایش تنش شوری ،شاخصهای

پایه پیرودوارف پیوند شدهاند ،در خاکهایی که در

رشد گیاه و درصد کلنیزه شدن ریشه توسط قارچ کاهش

معرض شوری هستند مفید واقع شود و از تأثیر منفی

مییابد .مشخص شد که در سطوح مختلف شوری،

شوری بر تولید محصول بکاهد .توصیه میشود که این

شاخصهای رشد گیاه در تیمار تلقیح شده نسبت به

آزمایش برای کاربردی شدن در شرایط طبیعی مزرعه

گیاهان تلقیح نشده بهتر بودند .قارچ اندوفیت ،باعث

نیز تکرار شود.

پایداری بیشتر کلروفیل در برگ گیاهان در معرض تنش
شوری شد که گویای نقش آن در راهاندازی مسیرهای
متابولیکی است و نشان میدهد که قارچ موجب تداوم
فعالیتهای فیزیولوژیکی کلروفیل و پایداری گیاه
میشود .میتوان نتیجه گرفت که قارچ  P. indicaبا بهبود
شرایط

مورفوفیزیولوژیکی

گیاه،

مقاومت

سپاسگزاری
بدین وسیله از تمام حمایتها و مساعتهای دانشگاه-
های ارومیه و تبریز جهت فراهم آوردن امکانات الزم
برای اجرای این پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.

پایه

پیرودوارف گالبی را در شرایط تنش شوری در مقایسه
با گیاهان شاهد (بدون قارچ) افزایش میدهد .در سطح
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