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چکیده
این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل -۱ :تلقیح با
قارچهای آربسکوالر مایکوریزا در سه سطح  Funneliformis mosseae ،Rhizophagus irregularisو شاهد
(بدون تلقیح) و  -2تنش خشکی در چهار سطح ( ۱00شاهد) 50 ،75 ،و  25درصد ظرفیت زراعی ()FC
در چهار تکرار در گلخانه انجام شد .صفات مورفولوژیکی نهالهای سنجد Elaeagnus angustifolia L.

(ارتفاع ،قطر یقه و غیره) در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اندازهگیری شد .نتایج نشان داد با افزایش تنش آبی
صفات رویشی مانند ارتفاع ،قطر یقه ،تعداد شاخه و برگ ،وزن خشک ریشه و اندام هوایی نهالهای سنجد
بهطور معنیدار کاهش یافت .طول ریشه اصلی نهالها با افزایش تنش خشکی تا  50 FCدرصد روند افزایشی
نشان داد که نشان دهنده افزایش طول ریشه در شرایط تنش آبی بود .متوسط طول ریشه نهالهای سنجد در
گونههای قارچی  F. mosseaeو  R. irregularisبهترتیب  46و  38سانتیمتر بود .کاربرد میکوریز بهطور
قابلمالحظهای رشد رویشی و صفات مورفولوژیکی نهالها را در شرایط تنش خشکی افزایش داد ،گونه
قارچی  F. mosseaeدر تمامی صفات مورفولوژیک غیر از وزن خشک ریشه شرایط مطلوبتری نسبت به
گونه قارچی  R. irregularisبرای نهالهای یکساله سنجد ایجاد کرد.
واژههای کلیدی :ارتفاع نهال ،کلونیزاسیون ،قطر یقه ،وزن اندام هوایی ،وزن ریشه.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09۱33236009 :
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مقدمه

است (.)Belhassen et al., 1997; García et al., 2010

بخش وسیعی از سرزمینهای جهان در مناطق خشک و

از انواع قارچهای مفید خاکزی ،قارچهای مایکوریزایی

نیمهخشک ،با محدودیت آب مواجه هستند .طبق آمار

هستند که این قارچها میتوانند رشد را بهبود داده و

موجود مناطق خشک و نیمهخشک جهان تقریباً 44/7

سبب فراهمی بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در

میلیون کیلومتر مربع را شامل میشوند .تقریباً  90درصد

خاک شوند و با توجه به اثر تعدیلکنندگی آنها نقش

مناطق خشک جهان در  27کشور مانند ایران متمرکز

مهمی در شرایط تنش ایفا کنند (.)Augé, 2001

شدهاند ( .)Verma et al., 2013در میان تنشهای

قارچهای آربوسکوالر میکوریزا از شناختهشدهترین

غیرزیستی که گیاهان با آن روبهرو میشوند ،تنش

انواع قارچهای میکوریز هستند که پراکنش وسیعتری

خشکی در بیشتر مناطق دنیا از مهمترین عوامل

داشته و با اغلب گونههای گیاهی بهویژه در مناطق

محدودکننده در گسترش و زادآوری گیاهان در

خشک و نیمهخشک همزیستی دارند ( Zamani

سیستمهای طبیعی و کشاورزی شناخته شده است

 .)kebrabadi et al., 2020قارچهای میکوریزایی از نظر

( .)Caravaca et al., 2005خشکی یکی از مهمترین

بهبود توانایی گیاه در جذب مواد غذایی ،تعادل یون،

تنشهایی است که در دنیا وجود دارد و زمانی که اندازۀ

حفظ فعالیت آنزیم ،افزایش غلظت کلروفیل و افزایش

تبخیر و تعرق از جذب آب بیشتر شود در گیاهان به

سطح تماس ریشه با خاک ،خطرات ناشی از تنش را

وقوع میپیوندد .نقاط مختلفی از جهان در معرض تنش

کاهش داده و سبب افزایش تحمل گیاه در برابر

خشکی قرار دارند ( .)Dehghan et al., 2016تنش آبی

تنشهای زیستی و غیرزیستی میشوند ( Al-Karaki et

میتواند از یک یا چند فعالیت فیزیولوژیکی مانند تعرق،

 .)al., 2004هیفهای قارچ سطح جذب کلی گیاهان

فتوسنتز ،رشد بافت ،اندام و یا فعالیتهای آنزیمی سلول

تلقیحشده را افزایش داده و یا سبب افزایش دسترسی

ممانعت کرده و یا حتی سبب توقف آن شود .خسارت

گیاهان میزبان به عناصر غذایی در منطقه دورتر از ریشه

ناشی از کمبود آب موجب کاهش تولید در اثر تأخیر یا

گیاه میشوند و عمالً حجم خاک مورد جستجو برای

عدم استقرار گیاه ،تضعیف و یا از میان رفتن گیاهان

عناصر غذایی را افزایش داده و عناصر بیشتری را جذب

مستقر شده ،مستعدشدن گیاه به حمله آفات و بیماریها،

میکنند ( .)Al-Karaki and Hammad., 2001بهعالوه

تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در سوخت و ساز

تحمل گیاهان به خشکی را از طریق بهبود جذب آب و

گیاهان و کاهش کیفیت گیاهان شود ( Wu et al.,

پتانسیل آماس برگ ،کنترل منافذ روزنهای و تعرق،

 .)2006درحال حاضر ایران نیز با متوسط نزوالت ساالنه

افزایش طول و عمق ریشه و توسعه هیفهای انتهایی

 240میلیمتر در زمره مناطق خشک جهان قرار دارد .با

افزایش میدهد ( .)Zawoznik et al., 2011انشعابات

توجه به کمبودن ریزشهای جوی و نامناسببودن

میسلیومی قارچها قادرند نقش مهمی را در جذب و

پراکنش زمانی و مکانی آن در ایران ،کشور ما در زمره

انتقال آب ایفا کنند .یکی از دالیل مهم حمایت مایکوریز

کشورهای خشک و نیمهخشک محسوب میشود

در شرایط تنش آبی از گیاه میزبان ،افزایش جذب عناصر

( .)Kungu et al., 2008یکی از استراتژیهای مقابله با

غذایی در خاک و تغذیه بهتر گیاه است ( Kouchaki,

خشکی که مدتی است مورد توجه قرار گرفته است،

 )1988پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که همزیستی

تلقیح گیاهان با انواع مختلف از قارچهای مفید خاکزی

میکوریز آربسکوالر میتواند با تنظیم پتانسیل اسمزی
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در گیاه ،اثر تنش خشکی را کاهش دهد

خوابیده رشد کرده و شاخهها و برگهای نازکتر و با

( .)Aliasgharzad et al., 2006احتما ًال انتقال آب از

زوایای بیشتری نسبت به شاهد دارد و همچنین مقدار

طریق هیفها عامل افزایش جذب آب بهوسیله گیاهان

زیتوده در چهار سطح آبیاری از شاهد تا خیلی خشک

میکوریزی است .سطح اضافی ایجادشده بهوسیله

بهترتیب  ۱03 ،۱22 ،25و  ۱36گرم بهدست آمد

هیفهای برون ریشهای عامل افزایش جذب آب

( .)Jacob and Clark., 2002در پژوهشی تأثیر قارچ

بهوسیله گیاهان میکوریزی است .عالوه بر آن ،افزایش

میکوریز و ریزوباکتری محرک رشد بر فعالیت

سطح ایجاد شده بهوسیله هیفهای برونریشهای در

آنزیمهای آنتیاکسیدانی نهال استبرق تحت تنش خشکی

واقع یک مسیر مستقیم برای جذب و انتقال آب به

مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که تلقیح

ریشهها را فراهم میکند (.)Wu et al., 2006

میکوریز و ریزوباکتریایی سودوموناس تحت شرایط

نتایج پژوهش روی گیاهان میکوریزایی و

خشکی بهطور معنیداری فعالیت آنزیمهای آنتی-

غیرمیکوریزایی در شرایط تنش آبی نشان داد که هدایت

اکسیدان را افزایش میدهد (.)Ghanbary et al., 2020

هیدرولیکی سیستم ریشههای گیاهان میکوریزایی

در پژوهش دیگر تنشهای محیطی فشار بیشتری را بر

بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزایی است ،این موضوع در

ارتفاع درختان سنجد تلخ پایههای ماده ،نسبت به

اثر افزایش سطح ریشه و یا طول دو تا سه برابری

پایههای نر وارد میکند ،درحالیکه پایههای ماده سطح

ریشههای میکوریزایی است .برگهای گیاهان

ویژه برگ ،طول روزنه و شاخص روزنه بیشتری از

مایکوریزایی دارای مقاومت کمتری به انتشار بخار آب

پایههای نر در شیب ارتفاعی دارند ( Sehgal et al.,

هستند و همچنین سطح آنها در مقایسه با گیاهان

 .)2018بررسی پتانسیل آبی برگ درختان سنجد تلخ

غیرمایکوریزایی افزایش نشان میدهد ( Zhang et al.,

قزوین نشان داد که این گونه تحمل متوسطی به خشکی

 .)2006در پژوهشی در نهالستان ایالم بین تیمارهای

دارد ( .)Wu and Xia., 2006با توجه به موقعیت ایران

مختلف آبیاری  9 ،6 ،4 ،2و  ۱۱روز یک بار و ویژگی

که از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمهخشک قرار

های مورفولوژیکی ،بین نهالهای کیکم اختالف

دارد و بحران آب در این منطقه ،استفاده گیاهان سازگار

معنیداری از نظر خصوصیات مرفولوژیک سطح برگ،

به شرایط خشکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

وزن تر برگ ،وزن خشک ریشه ،رشد طولی ساقه و قطر

توانایی گیاه برای سازش به تنشهای محیطی بستگی به

یقه وجود داشت که بیشترین میانگین صفات مربوط به

نوع ،شدت و مدت تنش و همچنین گونه گیاهی و

آبیاری  4روز یک بار گزارش شد ( Heydari and

مرحله وقوع تنش دارد .سنجد با نام علمی

 .)Attarooshan., 2011ارزیابی تأثیر تنش خشکی روی

( )Elaeagnus angustifolia L.از مهمترین گونههای

مورفولوژی نهال سنجد تلخ در چهار سطح تنش

معطر است که رویشگاه طبیعی وسیعی در اروپا و آسیا

خشکی  8 ،4 ،2و  ۱2روز یک بار نشان داد ،تنش

دارد .این گیاه در جنوب اروپا ،باختر و شمال مرکزی

خشکی  ۱2روز یک بار روی مورفولوژی سنجد تلخ

آسیا تا هیمالیا بهطور بومی میروید (.)Kumar., 1984

سبب افقی شدن شاخهها با زاویه بیشتر و قطر کمتر شد

همچنین در کشور ما نیز در مناطق خشک و نیمهخشک

( .)Ahani et al., 2018نتایج پژوهش تنش خشکی

بهعنوان یک گیاه خودرو ،بادشکن و آبادکننده راهها و

روی سنجد تلخ در چین نشان داد که نهالها بهصورت

اراضی ،تکثیر یافته است و دارای انعطافپذیری زیادی
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در سازگاری با شرایط محیطی است (.)Lu et al., 2007

کشت گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

از گونه سنجد میتوان بهعنوان یک گونه مناسب در

بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل و در چهار تکرار

جنگلکاری اطراف شهرکها و صنایع استفاده کرد.

اجرا شد .عاملهای آزمایش شامل  -۱قارچ در سه سطح

همچنین این گیاه طی دهههای اخیر به سبب کاربردهای

تلقیح با قارچهای آربوسکوالر مایکوریز

متعددی که در صنایع تبدیلی پیدا کرده جزء یکی از

 F. mosseae ،irregularisو شاهد (بدون تلقیح)-2 ،

مهمترین گیاهان دارویی در عرصه تجارت جهانی است

تنشهای آبی در چهار سطح شامل  ۱00درصد ظرفیت

( .)Ahmadiani et al., 2007گونه سنجد توانایی

مزرعه بهعنوان شاهد (سطح مطلوب آبیاری) ،تنش

جنگلکاری در مناطق خشک و نیمهخشک را نیز

مالیم (حدود  FC 75درصد) ،تنش آبی متوسط (حدود

داراست ،این بررسی با استفاده از قارچهای همزیست

 FC 50درصد) و تنش آبی شدید (حدود FC 25

ریشه و برای ارزیابی مقدار تحمل گونه درختی سنجد

درصد) رطوبت ظرفیت زراعی اعمال شد .منحنی

به تنش رطوبتی و تأثیر قارچها در افزایش مقاومت در

رطوبتی خاک در آزمایشگاه با روش صفحه فشاری

برابر تنش خشکی در شرایط گلخانه انجام شد.

( )Plate Pressureتعیین و بر اساس آن ظرفیت زراعی
خاک محاسبه شد .سطوح مختلف تیمارهای خشکی بر

مواد و روشها

مبنای ظرفیت زراعی خاک تنظیم شد .تعیین مقدار آب

این پژوهش در تیرماه سال  ۱398در محل مرکز

مورد نیاز برای هر تیمار تنش خشکی ،از روش وزن-

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

کردن گلدانها (گلدانهای هشت کیلوگرمی پالستیکی

اصفهان اجرا و تأثیر دو گونه قارچ میکوریز آربوسکوالر
 Rhizophagus irregularisو

R.

با وزن خاک  8کیلوگرم) انجام شد و آب مقطر تا حدی

Funneliformis

که گلدان به وزن مورد نظر (با توجه به نوع تیمار

 ،mosseaeبر ویژگیهای رشدی نهالهای یکساله

خشکی) برسد ،اضافه شد.

سنجد Elaeagnus angustifolia L.تحت تنش آبی

آب مورد نیاز برای هر تیمار بر اساس زمان رسیدن

مورد ارزیابی قرار گرفت .بدینمنظور ،نهالهای یک-

رطوبت خاک به رطوبت مورد نظر در هر تیمار تنش

ساله و با مورفولوژی یکسان حاصل از بذر پایهی مادری

خشکی ،با استفاده از یک دستگاه رطوبت سنج گلدانی

یکسان ،هدفگذاری شدند .نهالهای سنجد با متوسط

( )TDRتعیین میشد ( Doorenbos and Pruitt.,

ارتفاع  50-70سانتیمتر ،حداقل قطر  0/5-۱سانتیمتر

 .)1977عمق آب آبیاری با استفاده از رابطه  ۱محاسبه

و تعداد برگ حداقل تا  30عدد از نهالستان وابسته به

شد (.)Alizadeh, 1994

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان انتخاب شد (سعی

رابطۀ ()۱

شد تمامی نهالها دارای میانگین شرایط ارتفاع ،قطر،

(θFC − θBL) × D

=

In

در این رابطه  Inنیاز خالص آبیاری θFC ،مقدار

شادابی ،تعداد برگ و غیره یکسان باشند) .سپس نهالها

رطوبت حجمی (میلیمتر) ظرفیت زراعی برای هر

به گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

تیمار θBL ،مقدار رطوبت حجمی (میلیمتر) خاک قبل

طبیعی استان اصفهان منتقل و بهمدت  20روز برای

از آبیاری برای هر تیمار D ،عمق توسعه ریشه یا گلدان

سازگاری با شرایط جدید در آنجا نگهداری شدند.

(میلیمتر) است.
رابطۀ ()2
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)Ig=In/(1-Lf

بررسی تأثیر قارچهای مایکوریزی بر نهالهای سنجد ( )Elaeagnus angustifolia L.تحت تنش آبی
رابطۀ ()3

قسمت هر نهال با استفاده از دستگاه Leaf Area Meter

V=Ig*A

در روابط  2و  Ig ،3نیاز ناخالص آبیاری (میلیمتر)،

تعیین شد .بهمنظور اندازهگیری وزن خشک اندام هوایی

 Lfبرخه آبشویی ( A ،)Leaching fractionسطح مقطع

و ریشه ،پس از شست و شوی اندامهای مختلف (ریشه،

گلدان (میلیمتر مربع) و  Vحجم آب آبیاری (میلیمتر

ساقه و برگ) از هم جدا و بهمدت  48ساعت در دستگاه

مکعب) برای هر گلدان است.

آون در دمای  70درجه سانتیگراد خشک و سپس

برای اعمال تیمار کمآبی در آغاز ظرفیت زراعی

توزین شدند .برای ارزیابی درصد کلونیزاسیون ریشهها

اعمال شد و پس از استقرار نهالها ،تیمارهای ،75 ،۱00

 ۱00قطعه یک سانتیمتری از ریشههای رنگآمیزی شده

 50و  25درصد ظرفیت مزرعه اعمال شد .قارچهای

به روش ( )Giovannetti and Mosse, 1980بهمنظور

آربوسکوالر مایکوریز  R. irregularisو F. mosseae

ارزیابی درصد کلونیزاسیون ریشه توسط قارچهای AM

از مؤسسه تحقیقات آب و خاک کل کشور تهیه شدند.

بهصورت تصادفی انتخاب شدند .مقدار کلونیزاسیون با

آغاز کشت گلخانهای ،بهمنظور اعمال تیمار قارچ

برآورد طولی از ریشه که به ساختمانهای قارچی آلوده

آربوسکوالر مایکوریزی ،مقدار  50گرم زادمایه (در هر

بودند محاسبه شد و میانگین کلونیزاسیون ریشه برای

گرم  70الی 80اندام فعال قارچ) در اطراف ریشه

این صد قطعه تعیین شد .پنج طبقه (صفر تا  5درصد5 ،

نهالهای سنجد پخش و روی آنها با خاک پوشانده شد

تا  25درصد 25 ،تا  50درصد 50 ،تا  75درصد و 75

( .)Porcel et al., 2005بعد از کشت و تلقیح قارچ با

تا  ۱00درصد) بر اساس مقدار کلونیزاسیون برای

ریشه نهالهای سنجد ،نهالها در گلخانه با شرایط

همزیستی مایکوریزی تعریف شده است ( Heidari and

طبیعی در دمای حداکثر و حداقل بهترتیب  28و ۱5

 .)Attar Roshan., 2010قبل از اعمال تیمارهای

درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  40±5به مدت چهار

مختلف خشکی و قارچهای میکوریز بهمنظور جلوگیری

ماه نگهداری شدند .قبل از اعمال تیمار ارتفاع و قطر

از تأثیر میکروارگانیسمهای موجود در خاک ،بهوسیله

نهالها اندازهگیری و در دوره رشد (چهار ماه) ،اندازه-

گرمادهی استریل و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

گیریها هر  30روز یکبار تکرار شد تا نهالهای مورد

اندازهگیری شد (جدول  .)۱در نهایت تجزیه واریانس

نظر رشد طبیعی خود را طی کنند.

دادهها توسط نرمافزار  SPSSانجام شد .برای مقایسه

در پایان دوره رشد (چهار ماه) ،ارتفاع نهالها با

میانگین متغیرهای اندازهگیری شده نیز از آزمون چند-

استفاده از متر از یقه تا جوانه انتهایی نهال و رویش قطر

دامنهای دانکن در سطح اطمینان  5درصد استفاده شد.

یقه با استفاده از کولیس دیجیتالی اندازهگیری شد .سپس

نتایج

رویش قطری ،رویش ارتفاعی ،تعداد برگ و تعداد

ابتدا خاک مورد بررسی از نظر خصوصیات فیزیکی و

شاخه از ارزیابی مقدار رشد در ماه چهارم منهای مقدار

شیمیایی مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج آن در جدول

رشد در ابتدای دوره آزمایش محاسبه شد .طول ریشه

 ۱مشاهده میشود.

اصلی نهالها با خطکش اندازهگیری شد .برای ارزیابی
سطح برگ ،سطح سه برگ کامالً توسعهیافته از باالترین
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جدول  -۱ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
Table 1. Physical and chemical properties of the used soil
هدایت
الکتریکی

درجه
اسیدی

ازت کل

(درصد)

(میلیگرم /کیلوگرم)

(میلیگرم /کیلوگرم)

Electrical
conductivity

قلیاییت

N total
)(%

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

1.5

pH
7.62

Organic
carbon
)(%

Available phosphorus
)(mg.kg-1

Available potassium
()mg.kg-1

(درصد)

(درصد)

(درصد)

0. 6

1.6

28.2

457

50

30

20

و

(درصد)

کربن آلی

فسفرقابل جذب

پتاسیم قابل جذب

شن

سیلت

رس
بافت
Texture

Loamy

ارتفاع و قطر نهال

خشک اندام هوایی را بهخود اختصاص دادند .تجزیه

کاربرد مایکوریز موجب افزایش قابلمالحظه رویش

واریانس دادهها نشان داد که وزن خشک ریشه و اندام

(ارتفاع و قطر) تیمارها در مقایسه با شاهد ()Control

هوایی تحت تأثیر اثر متقابل نوع قارچ و تنش آبی قرار

شد .بیشترین افزایش ارتفاع و قطر در تمامی تیمارهای

گرفت ( ۱درصد = .)αدر سطح آبیاری مطلوب (۱00

تنش خشکی مربوط به گونه قارچی  F. mosseaeبود.

درصد  ،)FCوزن خشک اندام هوایی نهالهای سنجد

صرفنظر از نوع مایکوریز بهکار رفته ،تنش آبی سبب

در گونه قارچی  F. mosseaeو وزن خشک ریشه در

کاهش رشد (ارتفاع و قطر) نهالها ،در تمامی تیمارهای

گونه قارچی  R. irregularisبه ترتیب نسبت به شاهد

تنش آبی شد .در تنش آبی زیاد ( FC 25درصد) نسبت

(بدون قارچ) 2 ،و بیش از  2برابر افزایش پیدا کرد.

به شاهد (آبیاری مطلوب) در گونه قارچی F. mosseae

بهترتیب بیشترین ماده خشک ریشه و اندام هوایی در

ارتفاع از  48/22به  39/32سانتیمتر و قطر از  2/۱9به

نهالهای سنجد مربوط به تیمارهای خشکی بدون تنش

 ۱/76میلیمتر کاهش یافت (شکل .)2نتایج تجزیه

( ۱00درصد  ،)FCتنش آبی کم ( 75درصد ،)FC

واریانس دادهها نشان داد که ارتفاع ساقه و قطر ساقه

متوسط ( 50درصد  )FCو شدید ( 25درصد  )FCبود

تحت تأثیر اثر متقابل نوع قارچ و تنش آبی قرار گرفت

(شکل .)3

( ۱درصد=  .)αبهطوری که در گیاهان مایکوریزایی

تعداد شاخه و برگ

رشد کرده در تنش خشکی کم ( 75درصد  ،)FCمتوسط

تعداد برگ و شاخه نهالها نیز (که تأثیر مستقیم بر روی

( 50درصد  ،)FCشدید ( 25درصد  )FCو بدون تنش

وزن ماده خشک اندام هوایی دارد) در تیمارهای

( ۱00درصد  )FCشرایط رویشی بهتری از گیاهان

مایکوریزی بیشتر از شاهد (بدون قارچ) بود .تنش آبی

غیرمایکوریز داشتند که این اختالف از نظر آماری نیز

سبب کاهش تعداد شاخه و برگ نهالهای سنجد و در

معنیدار بود.

نهایت سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی نهالها شد.

وزن خشک ریشه و اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تعداد شاخه و

تنش آبی بهشدت مقدار ماده خشک نهالهای سنجد را

برگ تحت تأثیر اثر متقابل نوع قارچ و تنش آبی است

نسبت به شاهد کاهش داد ،اما تیمارهای قارچ مایکوریز

( ۱درصد = .)αبیشترین تعداد شاخه و برگ مربوط به

سبب افزایش افزایش ماده خشک در تمامی تیمارهای

گونه قارچی  F. mosseaeدر تمامی تیمارهای تنش آبی

تنش آبی شد .در تمامی تیمارهای خشکی گونه قارچی

بود .سطح برگ در تمامی گیاهان میکوریزی بیش از

 R. irregularisبیشترین وزن خشک ریشه (اندام

گیاهان غیر مایکوریزایی بود .سطح برگ تحت تأثیر

زیرزمینی) و گونه قارچی  F. mosseaeبیشترین وزن

تنش آبی قرار نگرفت ،اما در سطح احتمال یکدرصد
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بررسی تأثیر قارچهای مایکوریزی بر نهالهای سنجد ( )Elaeagnus angustifolia L.تحت تنش آبی

تحت تأثیر قارچ مایکوریز واقع شد (جدول  .)2اثر

شد (شکل  .)۱درصد کلونیزاسیون قارچ در تمامی

متقابل قارچ و تنش آبی بر تعداد شاخه معنیدار نبود.

گیاهان میکوریزی بیش از گیاهان غیرمایکوریزایی بود.

در گونه قارچی  F. mosseaeدر تنش آبی شاهد

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که درصد

(۱00درصد  )FCنسبت به تنش آبی شدید ( 25درصد

کلونیزاسیون قارچ آربوسکوالر مایکوریز در ریشه

 )FCتعداد برگ از  275به  ۱28و تعداد شاخه از  2۱به

نهالها تحت تأثیر اثر متقابل نوع قارچ و تنش آبی قرار

 ۱0کاهش یافت (شکل .)4

دارد ( ۱درصد = .)αاز نظر درصد کلونیزاسیون قارچ و

طول ریشه اصلی

سطح برگ ،بین تیمارهای گیاهان تلقیح شده به

طول ریشه نهالهای سنجد در گونه قارچی F.

مایکوریز و غیرتلقیح شده به مایکوریز رشد کرده در

 mosseaeبیشتر از گونه قارچی  R. irregularisو در

تنش آبی کم ( 75درصد  ،)FCمتوسط ( 50درصد ،)FC

تیمار تنش آبی متوسط ( 50درصد  )FCشرایط

شدید ( 25درصد  )FCو بدون تنش ( ۱00درصد ،)FC

مطلوب تری دارا بود .کمترین طول ریشه در تنش آبی با

اختالف معنیداری مالحظه شد .اثر تنش آبی و اثر

سطح آبیاری مطلوب (۱00درصد) بود .نتایج تجزیه

متقابل خشکی با قارچ میکوریز بر سطح برگ نهالهای

واریانس دادهها نشان داد که طول ریشه اصلی تحت

سنجد معنیدار نبود ،درحالیکه اثر متقابل تنش آبی و

تأثیر اثر متقابل نوع قارچ و تنش آبی قرار گرفت

قارچ مایکوریز بر فراوانی قارچ مایکوریز (کلونیزاسیون)

( ۱درصد = .)αطول ریشه در گونه قارچ F. mosseae

در ریشه نهالهای سنجد در سطح احتمال  ۱درصد

در سطح آبیاری مطلوب ( ۱00درصد  )FCبرابر با

معنیدار بود (جدول  .)2بهطور مثال در سطح مطلوب

 40/48سانتیمتر و در تنش آبی متوسط ( 50 FCدرصد)

آبیاری (بدون تنش خشکی) ،درصد کلونیزاسیون قارچ

برابر با  52/98سانتیمتر بود (شکل  .)5بهترتیب

بهطور متوسط از  3۱/37درصد در شاهد به  48/7درصد

بیشترین طول ریشه اصلی در تنشهای آبی متوسط (FC

در گونه قارچی  F. mosseaeو به  44/27درصد در

 50درصد) ،تنش آبی شدید ( 25 FCدرصد) ،تنش آبی

گونه قارچی  R. irregularisرسید .صرف نظر از نوع

کم (75 FCدرصد) و شاهد (سطح آبیاری مطلوب (FC

مایکوریز بهکار رفته ،تنش آبی سبب کاهش درصد

 ۱00درصد) بود (شکل .)5

کلونیزاسیون قارچ شد ،بهطوریکه در سطح مطلوب

درصد کلونیزاسیون

آبیاری بیشترین درصد کلونیزاسیون و در تنش آبی

کاربرد مایکوریز موجب افزایش قابل مالحظه درصد

شدید ( 25درصد  )FCکمترین درصد کلونیزاسیون

کلونیزاسیون قارچ در تیمارهای مختلف نسبت به شاهد

قارچی مشاهده شد (شکل.)۱
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 تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر ویژگیهای رویشی سنجد-2 جدول
Table 2. Analysis of variance of different treatments on vegetative characteristics of Elaeagnus angustifolia L.
Mean square میانگین مربعات
تعداد شاخه

وزن خشک هوایی

تعداد برگ

Number
branch

Shoot dry
weight

Number
leaf

Root dry weight

16.36

21.259

1131.000

56.377

14.8083**

1436.046**

35707.000*

وزن خشک ریشه

1064.073**

درصد فراوانی

طول ریشه

سطح برگ

رویش ارتفاعی

رویش قطری

Colonization

Root
length

Leaf
area

Height
growth

Diameter
growth

14.28

13.57

46.76

74.466

0.399

)(کلونیزاسیون

**758.123

3175.473**

*585.084*

787.071**

2.127**

درجه

منبع تغییرات

آزادی

df

Source of
variation

3

تکرار

2

Block
قارچ
Fungus
تنش آبی × قارچ

2.417

17.735**

422.083*

9.821**

21.081**

7.489**

0.669

12.625**

0.035*

6

53.188**

280.970**

5362.521**

136.905**

334.280**

294.770**

130.611

267.995**

0. 454**

3

Fungus × Drought
Stress
تنش آبی

33

Drought Stress
خطا

1.363
8.46

1.772
5.22

94.250
4.62

4.698
10.60

1.190

1.131

2.934

3.01

** and * are significant at the 1 and 5% probability levels, respectively.

630

3.897
7.27

6.205
6.88

0.033
11.36

error
ضریب تغییرات

CV%
. درصد5  و۱ ** و * بهترتیب معنیدار در سطح احتمال

) تحت تنش آبیElaeagnus angustifolia L.( بررسی تأثیر قارچهای مایکوریزی بر نهالهای سنجد
Rhizophagus irregularis
Funneliformis mosseae
Control

40

50

کلونیزاسیون درصد

35
30

Leaf area cm2

سطح برگ سانتیمتر مربع

Rhizophagus irregularis
Funneliformis mosseae
Control

60

25
20
15

Colonization %

45

40
30
20

10
10
5
0

0

25%FC 50%FC 75%FC 100%FC

25%FC 50%FC 75%FC 100%FC

.) مقایسه میانگینهای اثرهای متقابل مایکوریز و تنش آبی بر درصد کلونیزاسیون قارچ (راست) و سطح برگ (چپ-۱ شکل
،)SE±نهالهای یکساله سنجد (میانگین
Figure 1. Comparison of the mean interaction effects of mycorrhizal and drought stress on fungal
colonization (right) and Leaf area (left) of One-year-old seedlings of Russian olive (average ± SE).
60
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1.5
1

0.5
0
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قطر یقه میلیمتر

2
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رویش ارتفاعی سانتیمتر
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Rhizophagus irregularis
Funneliformis mosseae
Control
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0
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 مقایسه میانگین های اثرهای متقابل مایکوریز و تنش آبی بر رویش ارتفاعی (راست) و قطر یقه (چپ) نهالهای-2 شکل
.)SE±یکساله سنجد (میانگین
Figure 2. Comparison of the mean interaction effects of mycorrhizal and drought stress on elevation
(right) and collar diameter (left) of One-year-old seedlings of Russian olive (average ± SE).
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 مقایسه میانگین اثرهای متقابل مایکوریز و تنش آبی بر وزن خشک ریشه (راست) و اندام هوایی (چپ) نهالهای-3 شکل
.)SE±یکساله سنجد (میانگین
Figure 3. Comparison of the mean interaction effects of mycorrhizal interactions and drought stress on
root dry weight (right) and shoot dry weight (left) of One-year-old seedlings of Russian olive (average
± SE).
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 مقایسه میانگین های اثرهای متقابل مایکوریز و تنش آبی بر تعداد شاخه (راست) و تعداد شاخه (چپ) نهالهای-4 شکل
.)SE±یکساله سنجد (میانگین
Figure 4. Comparison of the mean interaction effects of mycorrhizal interactions and drought stress on
the number of branches (right) and the number of branches (left) of One-year-old seedlings of Russian
olive (average ± SE).
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Figure 5. Comparison of the mean interaction effects of mycorrhizal interactions and drought stress on
root length of One-year-old seedlings of Russian olive (average ± SE).

بحث

و کاهش پتانسیلهای آب به مقدار  -0/۱مگاپاسکال

بیشترین رویش قطری ،باالترین رویش ارتفاعی،

منجر به کاهش محسوس رشد سلولی میشود

بیشترین وزن خشک ریشه و اندام هوایی و تعداد برگ

( .)Bethlenfalvay et al., 1988اثرها مثبت مایکوریز

نهالهای سنجد در تیمار خشکی با آبیاری مطلوب به-

در افزایش ارتفاع و قطر نهال در پژوهشهای مختلفی

همراه تلقیح قارچ  F. mosseaeحاصل شد .تنش آبی

( )Smith et al., 1998; Liu et al., 2007دیده شده

سبب کاهش تمامی صفات رویشی نهالهای سنجد و

است ،که همسو با نتایج بهدستآمده است.
افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی در

از طرفی تلقیح با قارچ آربوسکوالر مایکوریز سبب

نهالهای مایکوریز ،Pinus thalepeis

افزایش صفات رویشی در تمامی تیمارهای خشکی شد.

،faginea

) Lu et al. (2007نیز که از سه رژیم  40 ،20و 60

Quercus

،)Wu et al., 2010( Q. petraea

درصد رطوبت نسبی را برای بررسی اثر تنش آبی

،)Alguacil et al., 2006( Juniperus oxycedrus

بر  Zizyphus spinosusاستفاده کردند ،نشان دادند که

کاسیا ( )Giovannetti and Mosse., 1980و مورد

مایکوریز سبب افزایش ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر و

( )Giri et al., 2005نیز دیده شده استet al. (2010).

خشک برگ ،وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی

 Zhangنیز با بررسی اثر شش گونه مایکوریز از جنس

نهالهای تحت استرس شد ( .)Klich., 2000تنش آبی

گلوموس بر نهال گونه جنگلی

سبب کاهش ارتفاع نهالهای سنجد شد ،با کاهش رشد

 equisetifoliaدر شرایط گلخانهای نشان دادند که وزن

سلول ،رشد اندامها محدود میشود و بههمین دلیل است

تر و خشک ریشه و اندام هوایی در نهالهای مایکوریز

که اولین اثر محسوس کم آبی روی گیاهان را میتوان از

بیشتر بوده است که با نتایج این بررسی همسو است

طریق کاهش ارتفاع تشخیص داد .بهطور کلی رشد

( .)Zhang et al., 2010بر این اساس میتوان گفت که

سلولی حساسترین عکسالعمل گیاه به تنش آبی است

گیاهان تلقیحشده با قارچ آربوسکوالر مایکوریز
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میگردد (.)Wu et al., 2001

وضعیت آبی بهتری را نشان دادند و امکان بیشتری برای
تداوم فتوسنتز و تولید اسیدهای آلی برای تأمین

قارچهای مایکوریزی با افزایش کلونیزاسیون

ساختارهای کربنی و انرژی برای تنظیم اسمزی داشته-

ریشهها ،ویژگیهای رشدی گیاه و جذب آب توسط

اند .در نتیجه با حفظ رطوبت بیشتر از یک طرف و

گیاه را افزایش داده و در نتیجه سبب افزایش تحمل گیاه

جذب دیاکسیدکربن بیشتر از طرف دیگر ،نهالها مقدار

نسبت به شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی

اسیمیالسیون تولیدی خود را باال نگه داشتهاند.

میشوند .در بین گونههای قارچ مورد بررسی ،گونه

در این پژوهش با افزایش تنش آبی از آبیاری

قارچی  F. mosseaeدر نهالهای سنجد تأثیر بیشتری

مطلوب ( ۱00 FCدرصد) به تنش آبی متوسط (50 FC

بر خصوصیات مورفولوژیکی در تیمارهای مختلف

درصد) طول ریشه افزایش نشان داد .گیاهان مقاوم به

خشکی داشتند .صرفنظر از نوع مایکوریز بهکاررفته،

تنش آبی برای استفاده بهینه از آب موجود در خاک در

تنش آبی سبب کاهش رشد نهالهای سنجد شد،

شرایط کمبود آب طول ریشه خود را افزایش میدهند

بهطوری که در بیشتر تیمارها ،سطح مطلوب آبیاری

و این افزایش طول ریشه با کاهش قطر ریشه همراه

بیشترین رشد و تنش آبی شدید کمترین رشد را نشان

است و در نتیجه ریشه گیاه بهتر میتواند به منافذ خاک

دادند .نهالهای یکساله سنجد با دارا بودن سیستم

نفوذ کرده و آب را جذب کند .تنش آبی سبب فعالشدن

ریشهای مناسب و قوی شرایط تحمل در تنش آبی

ژنهای تولیدکننده پروتئین اکسپانزین میشود و تولید

متوسط ( 50FCدرصد) را دارا هستند.

این پروتئین در ریشه زیاد شده و این پروتئین سبب

درصد کلونیزاسیون قارچ در تیمار تنش آبی با

سست کردن پیوندهای دیگلوکان بین رشتههای سلولزی

آبیاری مطلوب ( ۱00 FCدرصد) بیشتر از دیگر

در دیواره سلولی میشود و بهدنبال سست شدن دیواره

تیمارهای تنش آبی در هر دو گونه قارچی R.

سلولی با جذب آب و تورژسانس سلولی سلولها بزرگ

 irregularisو  F. mosseaeبودAlguaci et al. .

شده و سبب افزایش طول ریشه میشوند ( Zhang et

) (2006نشان دادند که افزایش تنش آبی سبب کاهش

 .)al., 2006همچنین وجود قارچهای آربوسکوالر

همزیستی قارچهای آربوسکوالر مایکوریز ( R.

مایکوریز در تمامی تیمارهای خشکی سبب افزایش

 )F. mosseae، irregularisبا گونه درختی Juniperus

طول ریشه نسبت به شاهد (بدون قارچ) شدندet al. .

 oxycedrusمیشود (Lu et .)Alguacil et al., 2006

) Kumar (2010نشان دادند که قارچهای مایکوریز

) al., (2007نیز گزارش کردند که در کنار ( Zizyphs

سبب افزاش رشد طولی ریشه نهالهای Jatropha

 )spinosusبا افزایش تنش آبی ،درصد کلونیزاسیون

 curcasمیشوند ( )Smith et al., 1998که مطابق با

کاهش مییابد ( .)Klich, 2000اثر منفی استرس خشکی

نتایج این پژوهش است .افزایش طول ریشه در تنش

بر درصد کلونیزاسیون ریشه  Citrullus lanatusتوسط

آبی متوسط ( 50 FCدرصد) نشان داد نهالهای یکساله

قارچ  ،)Kumar et al., 2010( R. irregularisدر گیاه

سنجد با افزایش طول ریشه در شرایط خشکی میتوانند

تنباکو توسط قارچهای  R. irregularisو F. mosseae

نسبت به این تنش از خود مقاومت نشان دهند .وجود

( )Talaat et al., 2015و در گونه Citrus tangerine

سیستم ریشهای قوی و گسترده تا حدود زیادی سبب

توسط قارچ Vamerali ( Diversispora versiformsi

افزایش تحمل و مقاومت گیاه نسبت به شرایط خشکی

 )et al., 2003نیز مشاهده شده که با نتایج بهدستآمده
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 همراه با کاهش،احتما ًال آن است که در شرایط تنش

 میتوان از دالیل کاهش.در این پژوهش همسو است

ظرفیت بیوشیمیایی برای کربنگیری و محدودیت

درصد کلونیزاسیون قارچ در تنشهای خشکی متفاوت

 انتقال مواد فتوسنتزی تحت تأثیر قرار،انتشار گازی

 کاهش.را نیاز آبی قارچ بهمنظور تولید اسپور دانست

گرفته که موجب اشباعشدن برگها از این مواد و

وزن خشک گیاه تحت شرایط تنش آبی امری ثابت شده

در نتیجه محدودشدن فرآیند فتوسنتز و کاهش وزن تر

است که علت این امر نیز بهدلیل وجود شرایط اسمزی

 بنابراین کاهش فتوسنتز گیاهان.و خشک گیاه میشود

، کاهش مقدار جذب آب توسط گیاه،در منطقه ریشه

تحت تنش را میتوان ناشی از تأثیر منفی تنش بر

 از.کاهش رشد و بهطورکلی کاهش وزن گیاه است

 مقدار کلروفیل و یا اثر توأم هر دو،دستگاه فتوسنتزی

دالیل کاهش وزن خشک گیاه سنجد در شرایط تنش

.)Song, 2005( عامل دانست
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Abstract
Russian olive seedlings were planted in environmental plan in the form of Complete Randomized Block
Design (RCBD) with four replications and treat mental plan in the form of factorial with 2 factors in the
greenhouse. The test factors were Arbuscular mycorrhizal inoculum (Rhizophagus irregularis,
Funneliformis mosseae and control without inoculation) and four drought stress intensity (25, 50, 75
and 100% of field capacity (FC)). Seedlings growth rate include height, collar diameter, number of
leaves, number of branches, weight of aerial and underground organs were calculated by comparison of
the growth rate at the beginning and end of the experimental period. With increasing drought stress
intensity, vegetative traits such as height, collar diameter, number of branches and leaves, root dry
weight and shoot dry weight of Russian olive seedlings were decreased significantly. With increasing
drought stress to 50% of FC, the main root length of seedlings showed an increasing trend, indicating
an increase in root length under dehydration. The average root length of Russian olive seedlings in F.
mosseae and R. irregularis were 46 and 38 cm, respectively. Application of mycorrhiza significantly
increased vegetative growth and morphological traits of seedlings under drought stress. F. mosseae in
all morphological traits except root dry weight was more favorable than R. irregularis for one-year-old
Russian olive seedlings.
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