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Abstract
Mycorrhizal fungi cause plants to withstand environmental stresses. This research was
carried out in order to investigate the effects of mycorrhizal fungus (Glomus versiforme)
on tomato plants to ameliorate the salinity stress. This completely randomized
experiment includes salinity (0, 4 and 8 dS m-1) and mycorrhizal (0 and 5% w/w)
treatments in the research greenhouse of Urmia University in 2017. Morphological,
physiological and biochemical characteristics such as plant height, root volume, proline
and malone dialdehyde content, catalase activity, electrolytes leakage and content of
soluble sugars were evaluated. Plant height and root volume in symbiont plants were
more than the control, significantly. Increased catalase activity and proline and soluble
sugars content in inoculated plants indicates reduction in stress damage due to salinity.
Also, electrolytes leakage and malone dialdehyde content in symbiont plants under
salinity stress was less than the control. These positive effects of mycorrhizal symbiosis
could be due to physiological impacts such as cell turgor control and osmolytes
production and also due to morphological characteristics including root development
and following ameliorating effects against salinity stress.
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چکیده
قارچهای میکوريز در گیاهان نسببت ببه تبن هبای محییبی مقاومبت ايجباد مبیکننبد .ببرای بررسبی آثبار
همزيستی قارچ میکوريز  Glomus versiformeدر کاه

آثار تن

شوری بر گیاه گوجهفرنگی ،پژوهشبی

در قالب طرح کامالً تصادفی با دو عامل شوری (با سه مقبدار صبفر 1 ،و  1دسبی زيمبنب ببر متبر و قبارچ
میکوريز (با دو مقدار صفر و پنج درصد وزنی در گلخانة تحقیقباتی دانشبگاه ارومیبه در سبال  4293انجبام
شد .ويژگیهای ريختشناختی ،فیزيولوژيک و بیوشیمیايی شامل ارتفاع گیاه ،حجم ريشه ،محتوای پبرولی
و مالوندیآلدهید ،فعالیت کاتاالز ،میزان نشت الکترولیبتهبا و محتبوای قنبدهای محلبول ارزيبابی شبدند.
ارتفاع گیاه و حجم ريشه در گیاهان همزيست بهطور معنیداری بیشتر از شاهد بودند .افزاي
کاتاالز و محتوای پرولی و قندهای محلول در گیاهان همزيست با قارچ نشاندهندة کباه

فعالیت آنبزيم
خسبارت تبن

در گیاهان همزيست است .همچنی  ،نشت الکترولیتها و محتوای مالوندیآلدهیبد ببهطبور معنبیداری در
گیاهان همزيست در معرض تن

شوری کمتر از شاهد بودند .اي آثار مثبت همزيسبتی میکبوريزی ممکب

است بهداليل آثار فیزيولوژيک مانند تنظیم آماس سلولی و اسمولیتها و همچنی آثار ريختشناختی مانند
توسعة ريشة گیاه و به دنبال آن آثار مثبت در بازدارندگی از تن

باشد.

واژههای کلیدی :اسمولیت ،کاتاالز ،گوجهفرنگی ،مالوندیآلدهید ،میکوريز
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.مقدمه

ازجمله سیتوکینی و اکسی نق
عملکرد

تن های غیرزيستی عامل مهم کاه
محصوالت در سیح جهاناند که اي کاه
تن

برای

شوری 34 ،درصد تخمی زده میشود (Kafi

) .et al., 2015هفت درصد از زمی های دنیا در

قارچها میتوانند با افزاي
تن

مهمی دارند .اي

جذب آب در شرايط

و جبران فشار تورژسانب سلول از کاه

ارتفاع گیاه در مقايسه با شاهد در مقادير آبیاری
يکسان جلوگیری کنند ).(Beltrano et al., 2013

شوری هستند که براساس آمار موجود

قارچهای میکوريز به سلولهای گیاه میزبان خود

در سیح جهانی ،ايران پب از چی  ،هندوستان و

و همچنی بافت خاك میزبان نفوذ میکنند و کنترل

درصد زمی های شور را دارد.

آنها را در اختیار خود میگیرند سیستم انتقال

شوری بر رشد ظاهری گیاه ،تنظیم يونها ،بیوسنتز

دوسوية زيستی برای جريانيافت مواد مغذی معدنی

مواد ،تولید آنزيمهای آنتیاکسیدانی ،فتوسنتز و

از خاك به گیاه و ترکیبات کربنی از گیاه به خاك

رنگدانههای فتوسنتزی تأثیر چشمگیری دارد (Kafi

تشکیل میدهند .در اي فرايند ،آنها رشد و سالمت

) .et al., 2015نشانههای آسیبديدگی ناشی از

گیاه را بهبود میدهند؛ بنابري  ،اي قارچها برای

وجود شوری معموالً هنگامی در گیاه آشکار

کشاورزی پايدار و مبتنی بر زيستشناسی نق

میشوند که غلظت نمکهای محلول در خاك

کلیدی دارند ) .(Oruru and Njeru, 2016اي

بسیار زياد باشد ) .(Kaya et al., 2009سیستم

قارچها با بهبود توانايی گیاه در جذب عناصر غذايی

کشاورزی پايدار ،زمانی مبتنی بر علم زيستشناسی

) ،(Malusá et al., 2012کمک به تعادل يونی

است که مؤلفههای تولیدی و حمايتی آن يعنی گیاه

) ،(Giri and Kapoor, 2011حفظ فعالیت

معرض تن

پاکستان بیشتري

و خاك در توازن باشند .گیاه برای مؤلفههای زندة

آنزيمی ) ،(Rabie and Almadani, 2005افزاي

خاك ،انرژی تأمی میکند و درعوض ،اي مؤلفهها

غلظت کلروفیل ) (Colla et al., 2008و افزاي

برای شکلگیری ساختهای فیزيکی و توازنهای

تحمل گیاه دربرابر تن های زيستی و غیرزيستی

شیمیايی در بافت خاك ،حیاتی هستند و درنتیجه،

) (Abdel Latef et al., 2016بهبود رشد گیاه را

رشد ريشهها را تقويت میکنند .مهمتري واکن

باعث میشوند؛ برای نمونه ،گزارش شده است

شوری با

کاربرد قارچ اندوفیت Piriformospora indica

تجمع سديم کلريد در کلروپالست بر

سنتز ترکیبات فنلی

گیاه به شوری ،کاه
افزاي

رشد است .تن

عالوهبر تحريک گیاه به افزاي

سرعت رشد تأثیر میگذارد که بیشتر ،با کاه

و افزاي

انتقال الکترون فتوسنتزی همراه میشود .افزاي

کاه

جذب فسفر و ازت در گیاهان همزيست در مقايسه

فلفلی موجب شده است .به نظر میرسد کاربرد اي

با شاهد نیز ممک
افزاي

است سازوکار ديگری برای

ارتفاع گیاهان همزيست باشد .هر دوی اي

جذب فسفر و پتاسیم با هیفهای قارچی،
آثار تن

شوری را در گیاه دارويی نعناع

قارچ بتواند با القای مقاومت به شوری ،ويژگیهای
رشدی اي گیاه دارويی را بهطور چشمگیری در

عناصر ،عناصر پرمصرف بااهمیت در تغذية گیاه

شرايط آبیاری با آب دريا بهبود بخشد (Khalvandi

هستند و در رشد و تنظیم فعالیت هورمونهای رشد

) .et al., 2017در پژوهشی مشابه بر گوجهفرنگی
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با بیان اينکه تن
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تن

شوری
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دسیزيمنب بر متر در چهار تکرار انجام شد .هر
تکرار شامل يک گلدان با دو گیاه بود که بهمدت

معرفی شده است (Abdel Latef and Chaoxing,

هشت ماه در يکی از گلخانههای شهرستان ارومیه و

).2011

آزمايشگاههای تحقیقاتی گروه زيستشناسی اجرا

آستانة تحمل شوری در مرحلة رويشی برای

شد .نمونهبرداری ،چهار ماه پب از کشت بذر

گوجهفرنگی بومی 1/5 ،و برای واريتة موبیل44/5 ،

شروع شد .ابتدا نمونة خاك در آزمايشگاه گروه

دسیزيمنب بر متر تعیی

شده است و در اي

خاكشناسی بررسی شد .اي نمونه که بافت آن

مقادير ،تفاوت معنیدار در بسیاری از شاخصهای

لومی  -شنی بود ،در دستگاه اتوکالو (مدل ،RT-2

رشد در مقايسه با شاهد مشاهده شد؛ اما گیاه به رشد

شرکت  ،Reyhan Tebايران بهمدت دو ساعت در

خود ادامه داد ).(Talebzadeh et al., 2009

دمای  434درجة سانتیگراد استريل شد؛ سپب

گوجهفرنگی ،منبعی از ژنها برای بهبود مقدار

خاك استريلشده در گلدانهای پالستیکی

مقاومت به شوری

ضدعفونیشده با اتانول  93درصد و دارای ارتفاع

است .اي گیاه نسبت به برخی از آفات و بیماریها

 35و قیر  34سانتیمتر با ظرفیت هفت کیلوگرم

شوری مقاومت نسبتاً خوبی دارد و

خاك ريخته شد .پب از آن ،نشاهای گوجهفرنگی

از سوی ديگر ،منبعی باارزش برای اصالح ژنتیکی

که در سینیهای کشت تا مرحلة چهاربرگی رشد

(Rabiei and Ehsanpour,

داده شده بودند به گلدانها انتقال يافتند .گلدانهای

حاضر نیز استفاده

حاوی تیمارهای همزيست ،در همان مرحلة انتقال

از قارچ میکوريز  ،Glomus versiformeبرای

نشا با نوعی از قارچ میکوريزی تلقیح شدند که در

شوری در گیاه گوجهفرنگی،

همی آزمايشگاه همهساله تجديد و تهیه میشوند.

رقم  Delvarو بررسی برخی عوامل فیزيولوژيک و

قبل از انتقال نشاها ،ماية تلقیح حاوی حدود  444تا

آسکوربیک اسید و افزاي
و همچنی تن

به شمار میرود

)2015؛ بنابراي هدف از پژوه
تنظیم آثار منفی تن

ريختشناختی در شرايط تن

 454اسپور در هر گرم به میزان  5درصد وزنی به

بود.

خاك گلدانها افزوده و خوب به هم زده شد .پب
مواد و روشها

از کاشت ،گلدانها هر دو روز يکبار تا تثبیت

برای بررسی اثر قارچ میکوريز آربوسکوالر

نشاها بهمدت يک ماه آبیاری شدند .در مرحلة

 Glomus versiformeو شوری بر برخی

هفتبرگی ،تیمارهای شوری  1و  1دسیزيمنب بر

گوجهفرنگی

متر بهصورت آبیاری قیرهای از بشکههای جداگانه

( Lycopersicon esculentum L.رقم  Delvarکه

اعمال شدند .شرايط نوری بهصورت نور طبیعی

نیمهمقاوم به شوری است ،پژوهشی بهصورت

محیط و دمای تنظیمشده بی

 34تا  24درجة

فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو تیمار

سانتیگراد و رطوبت نسبی  04تا  14درصد برای

قارچ میکوريز (با دو مقدار صفر و پنج درصد وزنی

گیاهان در گلخانه فراهم شدند (شکل . 4

ويژگیهای

کمّی

و

کیفی

خاك و شوری (با سه مقدار صفر 1 ،و 1
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شکل  -4گیاه گوجهفرنگی در شرايط شوری بهصورت همزيست (سمت راست و بدون همزيستی (سمت چپ

گرم نی هیدري

مخلوط شد و محلول ،اندکی

 24روز پب از اعمال تیمار شوری ،بوتهها

حرارت داده شد تا نی هیدري حل شود؛ سپب

برداشت و عوامل ريختشناختی مانند ارتفاع بوته،

لولهها بهمدت يک ساعت در ب ماری جوشان قرار

حجم ريشه و ويژگیهای فیزيولوژيک مانند فعالیت

داده شدند تا رنگ آجری نمايان شد و ثابت ماند.

آنزيم کاتاالز ،مقدار مالوندیآلدهید ،نشت

پب از تثبیت رنگ آجری ،لولهها داخل آب يخ

و قندهای محلول ،براساس

قرار داده شدند و  1میلی لیتر تولوئ به آنها اضافه

روشهای موجود اندازهگیری شدند .ارتفاع گیاه با

شد .لولهها خوب به هم زده شدند تا دو فاز تشکیل

دقیق و حجم گیاه با استوانة مدرج

شد .از فاز رويی با پیپت پاستور ،نمونهبرداری و

برحسب میلیلیتر اندازهگیری شد .غلظت پرولی با

جذب آن با اسپکتروفتومتر (مدل  ،S2100شرکت

نمودار استاندارد براساس وزن تر گیاه محاسبه شد

 ،Biovaweانگلستان در طولموج  534نانومتر

) 4/5 .(Bates et al., 1973گرم بافت تر برگی در

اندازهگیری شد .از آب مقیر برای نمونة شاهد برای

 44میلیلیتر سولفوسالیسیلیک اسید  2درصد له شد.

صفرکردن میزان جذب استفاده شد که همة مراحل

مخلوط با صافی واتم صاف شد .به  3میلیلیتر از

يادشده بر آن اجرا شده بودند.

الکترولیتها ،پرولی
خطک

عصارة تهیهشده 3 ،میلیلیتر استیک اسید گالسیال و

فعالیت کاتاالز با روش  Zhangو همکاران

 3میلیلیتر معرف نی هیدري اضافه شدند .اي کار

( 3440براساس سرعت مشاهدة هیدروژن پراکسید

برای همة تیمارها و تکرارها انجام شد .برای تهیة

به دست آمد .مخلوط واکن

حاوی  3/5میلیلیتر

معرف نی هیدري  34 ،میلیلیتر فسفريک اسید 3

بافر فسفات  54میلیموالر با  pHبرابر با 54 ،0/1

موالر با  24میلیلیتر استیک اسید گالسیال و 4/53

میکرولیتر مخلوط رقیقشدة آنزيم استخراجشده و
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 4/4میلیلیتر هیدورژن پراکسید  4درصد بود.

با ضريب خاموشی  455میلیموالر بر سانتیمتر و

هیدروژن پراکسید در طولموج  314نانومتر

برحسب میکرومول بر گرم وزن تر از رابیة 4

کاه

محاسبه شد.

محاسبه شد.
ديسکهای برگی با قیر  3/5سانتیمتر از

رابیة MDA = (A532-A600/155) × 1000 4

برگهای پايینی جدا شدند تا با روش  Maoو

برای اندازهگیری قندهای محلول از روش فنل

شود.

سولفوريک اسید ) (Fales, 1951استفاده شد .مقدار

پب از  2بار شستشو با آب ديونیزه بهمدت  3تا 2

 44میلیلیتر اتانول  04درصد روی  4/45گرم از

دقیقه ،داخل لولة آزماي  5 ،قیعة برگی در 34

مادة خشک اندام هوايی و ريشه ريخته شد.

میلیلیتر آب ديونیزه قرار داده و بهمدت  24دقیقه و

دربهای لولهها بسته شدند و لولهها برای آزادشدن

هر  5دقیقه يکبار هم زده شدند .هدايت الکتريکی

قندهای محلول بهمدت يک هفته در يخچال

با دستگاه  ECمتر (مدل  ،HI2300-02شرکت

نگهداری شدند .پب از گذشت يک هفته ،ابتدا

 ،Hannaايتالیا تعیی شد .هدايت الکتريکی کل

نمونهها بهمدت  34دقیقه با سرعت  1444دور در

بهمدت

دقیقه سانتريفیوژ شدند؛ سپب  4میلیلیتر از عصارة

 45دقیقه به دست آمد و نشت الکترولیتها

رويی برداشته شد و بهترتیب  4میلیلیتر فنل 5

بهصورت درصدی از هدايت کل محاسبه شد.

درصد و  5میلیلیتر سولفوريک اسید غلیظ به آن

همکاران ( 3440نشت الکترولیتها تعیی

پب از جوشاندن محتوای لولههای آزماي

برای اندازهگیری مالوندیآلدهید از روش

اضافه شد .اي واکن

بهشدت گرمازاست و بايد با

 Heathو  4931( Packerاستفاده شد 4/3 .گرم از

احتیاط کامل انجام شود .بدي ترتیب ،محلول

بافت تر گیاهی در  5میلیلیتر تری کلرواستیک

تیرهرنگی به دست آمد که بهمدت يک ساعت

اسید ) 4 (TCAدرصد سايیده شد .هموژناتها

درآزمايشگاه سرد شد؛ سپب شدت رنگ

بهمدت  45دقیقه با سرعت  3444دور در دقیقه

بهدستآمده ،با اسپکتروفتومتر ( PD-303 UVمدل

سانتريفیوژ (مدل  ،C2041شرکت ،Centurion

 ،S2100شرکت  ،Biovaweانگلستان در طولموج

انگلستان شدند .به يک میلیلیتر از محلول رويی1 ،

 115نانومتر اندازهگیری شد .نمودار استاندارد با

میلیلیتر از محلول محتوی تری کلرواستیک اسید

غلظتهای صفر 24 ،34 ،44 ،و  14میلیگرم بر لیتر

 34درصد و تیوباربیتوريک اسید  4/5درصد اضافه

گلوکز تهیه شد.

شدند؛ سپب نمونهها بهمدت  24دقیقه در حمام آب

تحلیل آماری :تحلیل آماری دادههای

گرم با دمای  94درجة سانتیگراد گذاشته شدند.

بهدستآمده از آزمباي

ببا نبرمافزار  SASنسخة

نمونهها در آب يخ سرد شدند و بهمدت  44دقیقه

 9/4انجام شد و برای رسم نمودارها از نبرم افبزار

با سرعت  3444دور در دقیقه سانتريفیوژ شدند .در

 Excelسال  3444و برای مقايسة میانگی ها از

نهايت ،جذب نمونهها در دو طولموج  523و 344

آزمون چنددامنبهای دانکب در سیح يک و پنج

نانومتر خوانده شد .میزان مالوندیآلدهید )(MDA

درصد استفاده شد.
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نتایج

بهطور میانگی

شاخصهای رشد

غیرمیکوريزی بود .همچنی  ،در شوری 1

ارتفاع گیاه :تن

ارتفاع بوتة

دسیزيمنب بر متر اگرچه گیاهان همزيست ارتفاع

گوجهفرنگی را سبب شد .همزيستی با قارچ

بیشتری داشتند ،تفاوت معنیدار نبود .به نظر میرسد

شوری را در ارتفاع بوتهها

همزيستی میکوريزی با  G. versiformeراهکار

داد .گیاهان همزيست بدون تیمار شوری

ارتفاع

میکوريز آثار منفی تن
کاه

شوری کاه

 31درصد بیشتر از بوتههای

بیشتري ارتفاع را داشتند؛ به طوری که ارتفاع آنها

مناسبی برای کاه

آثار شوری در کاه

گوجهفرنگی باشد (شکل . 3

شکل  -3آثار متقابل شوری و همزيستی با قارچ میکوريز بر ارتفاع گیاه گوجهفرنگی :شوری صفر (تیمار شاهد بدون شوری  ،شوری
( 1تیمارشوری  1دسی زيمنب بر متر و شوری ( 1تیمار شوری  1دسی زيمنب بر متر  -مقادير ،میانگی چهار تکرار  ±انحرافمعیار
هستند .حروف متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سیح  P<4/44براساس آزمون دانک هستند.

حجم ریشة گیاه :در پژوه

حاضر ،شوری 1

حجم ريشههای با تیمار شوری در مقايسه با شاهد

حجم

در شوری صفر و 1

دسیزيمنب بر متر تأثیر معنیداری در کاه

بهمراتب بیشتر بود .اي افزاي

درصد و در شوری 1

ريشة گیاه در سیح يک درصد براساس آزمون

دسی زيمنب بر متر ،ش

دانک نشان داد (شکل  . 2در گیاهان همزيست،

دسیزيمنب بر متر 9 ،درصد بود (شکل . 2

تأثیر تلقیح با قارچ میکوريز  Glomus versiformeدر رشد و برخی عوامل فیزيولوژيک گیاه گوجهفرنگی در تن

شوری
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شکل  -2آثار شوری و همزيستی بر حجم ريشة گیاه گوجهفرنگی :شوری صفر (تیمار شاهد بدون شوری  ،شوری ( 1تیمارشوری 1
دسی زيمنب بر متر و شوری ( 1تیمار شوری  1دسی زيمنب بر متر  -مقادير ،میانگی چهار تکرار  ±انحرافمعیار هستند .حروف

متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سیح  P<4/44براساس آزمون دانک هستند.

عوامل فیزیولوژیک
محتوای پرولین :پرولی اسمولیت سازگار در

سیوح  1و  1دسی زيمنب بر متر ،میزان

شوری

يافت؛ اما

تنظیم اسمزی سلولها است که در تن
نق

بسزايی دارد؛ از اي رو مقدار آن در گیاهان

در تن

شوری بررسی شد .در بررسی حاضر ،در

شرايط تن

شوری در مقادير  1و  1دسیزيمنب

بر متر سديم کلريد در مقايسه با شاهد ،افزاي

دو

برابری در میزان پرولی برگهای گیاه مشاهده شد
(جدول  4که نشاندهندة اهمیت اي آمینواسید
حیاتی در کنترل تن

شوری و افزاي

اسمز

درونسلولی دارد .همة مقادير شوری در تیمارهای
همزيست با قارچ ،تفاوت معنیداری با گیاهان شاهد
در مقادير شوری متناظر داشتند .افزاي

میزان

پرولی در گیاهان همزيست در مقايسه با گیاهان
شاهد تفاوت معنیداری در سیح  4/45داشت
(جدول . 4

مالوندیآلدهید :در گیاه گوجهفرنگی در
مالوندیآلدهید نسبت به شاهد افزاي

بی دو سیح شوری تفاوت معنیداری مشاهده نشد
(جدول  . 4همچنی  ،گیاهان همزيست در تن
شوری ،مالوندیآلدهید کمتری در مقايسه با
گیاهان غیرمیکوريزی تولید کردند .اي تفاوت در
هر دو مقدار شوری معنیدار بود (جدول . 4
نشت الکترولیتها :افزاي

بی

از دو برابری

میزان نشت الکترولیتها در تیمارهای  1و 1
دسیزيمنب بر متر نیز نشاندهندة تخريب غشاهای
سلولی بر اثر تن

اکسیداتیو است (جدول  . 4تلقیح

میکوريزی با  Glomus versiformeدر هر دو مقدار
تن

کاه

معنیدار نشت در مقايسه با شاهد را

موجب شده است (جدول . 4
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جدول -4مقدار پرولی  ،مالوندیآلدهید ،نشت الکترولیتها و فعالیت کاتاالز در تن
تیمار
متغیر

نشت الکترولیتها (درصد

صفر

(ds/m

(ds/m

قارچ (میکوريز

قارچ (میکوريز

قارچ (میکوريز

3/11a

(میکرومول بر گرم وزن تر
(میکرومول بر گرم وزن تر

شوری

شوری 1

شوری 1

شوری صفر +

شوری + 1

شوری + 1

(ds/m

پرولی
مالوندیآلدهید

شوری و تیمار با قارچ میکوريز

1/43b

3/39c

3/50c

1/14b

451/31a

492/42c

490/53c

11/22c

52/44d

32/33c

33/31c

3/51

a

450/44a

343/25b 341/91b

24/33a

39/22b

b

31/44a

41/21a

41/43b

b

43/19ab

فعالیت آنزيم کاتاالز
(واحد بر دقیقه بر گرم وزن تر

02/33
49/31

مقادير ،میانگی چهار تکرار و حروف متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سیح  P<4/45براساس آزمون دانک هستند.

فعالیت آنزیم کاتاالز :شوری افزاي
آنزيم کاتاالز را موجب شد .اي افزاي

فعالیت
در هر دو

بحث
در رشد گیاهان همزيست افزاي

معنیداری

مقدار  1و  1دسیزيمنب با شاهد تفاوت معنیداری

مشاهده شد که دلیل آن ممک است افزاي

در سیح پنج درصد براساس آزمون دانک داشت

عناصر غذايی گیاه با توسعة حجم ريشه باشد

(جدول  . 4بررسی فعالیت اي آنزيم در برگهای

) .(Smith and Read, 2008الگوی توسعة ريشه از

Glomus

عوامل مختلفی ازجمله توازن هورمونی گیاه تأثیر

گیاه گوجهفرنگی همزيست با قارچ

 versiformنشان داد همزيستی میکوريزی در همة
تیمارها فعالیت کاتاالز را افزاي

داده است (جدول

.4
قندهای محلول :شوری افزاي

معنیدار

قندهای محلول در تیمارهای در معرض تن

را

موجب شد (شکل  . 1همچنی  ،محتوای قندهای
محلول با حضور قارچ میکوريز افزاي

يافت و در

همة مقادير شوری ،تفاوت معنیداری با شاهد
داشت (. P <4/45

تأمی

میپذيرد .قارچهای میکوريز با تأثیر بر هورمونهای
گیاه مانند کاه
و اکسی

 ABAو افزاي

میزان سیتوکینی

توسعة سیستم ريشهای گیاه را سبب

میشوند؛ برای نمونه ،تعدادی از پژوهشگران
افزاي

غلظت اکسی را در گیاهان همزيست با

قارچ میکوريز گزارش کردهاند

(Giri and

) .Kapoor, 2011از سوی ديگر ،ريسههای قارچ
با ترشح اسیدهای آلی حلکنندة فسفاتهای
نامحلول ،جذب فسفر را از گیاه افزاي

میدهند و

تأثیر تلقیح با قارچ میکوريز  Glomus versiformeدر رشد و برخی عوامل فیزيولوژيک گیاه گوجهفرنگی در تن

افزاي

حجم ريشه ،مشمول اي افزاي

عملکرد

شوری

03

است ).(Etukudo et al., 2015

شکل  -1آثار متقابل شوری و همزيستی با قارچ میکوريز بر میزان قندهای محلول در گیاه گوجهفرنگی :شوری صفر (تیمار شاهد
بدون شوری  ،شوری ( 1تیمارشوری  1دسی زيمنب بر متر و شوری ( 1تیمار شوری  1دسی زيمنب بر متر  -مقادير ،میانگی چهار
تکرار  ±انحرافمعیار هستند .حروف متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سیح  P<4/44براساس آزمون دانک هستند.

غلظت پرولی هم در

از سوی ديگر افزاي

تیمار شوری و هم در گیاهان همزيست به نق
آن در مقابله با تن
پژوهشگران

مهم

شوری نسبت داده میشود.

برای تأمی

کرب

میگیرند .همی

و نیتروژن خود از ريشهها
به کاه

پرولی

درونسلولی

پرولی دهیدروژناز

گیاهان منجر شده است و درنهايت با مهار ژن

) ،(ProDHاورنیتی آمینوترانسفراز ( OATو Δ1

محتوای پرولی را در آنها باعث

پیرولی

پیبردهاند

درونسلولی است .قارچهای میکوريز پرولی

را

 ProDH1افزاي

 -5-کربوکسیالت دهیدروژناز )(P5CDH

میشود .از سوی ديگر ،کنترل بیان ژن ProDH2

هستند.

شوری گزارش شده است (Chun et

سه آنزيم کلیدی در متابولیسم پرولی
تن ها کاه

فعالیت آنزيم اول و افزاي

نیز بر اثر تن
).al., 2018

آنزيمهای دوم و سوم را سبب شدهاند و درنتیجه

کارکردهای فیزيولوژيک زيادی دربارة تجمع

میيابد (Monteoliva et

شوری پیشنهاد شده است.

محتوای پرولی افزاي

پرولی ناشی از تن

) .al., 2014در  Arabidpsos thalianaدو ژن

پرولی  ،مادهای محلول است که تنظیم فشار

دهیدروژناز شناخته شدهاند .بیان ژن

تأثیر

پرولی

 ProDH1متأثر از تن

خشکی و کاه

پرولی

اسمزی ،حفظ آماس سلولی ،کاه

کندکنندگی يونها بر فعالیت آنزيمها و درنتیجه
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حفاظت از سامانههای غشايی را سبب میشود

گیاهان وقتی در محیط شور قرار میگیرند

) .(Ashraf and Orooj, 2006گزارشهايی مبنی

آسیبهای جدی به غشای آنها وارد میشود و بر

و

میشود.

انباشت پرولی

بر وجود همبستگی مثبت بی

سازش به تن های محییی در گیاهان وجود دارند
).(Al-Hassan et al., 2015
عالوه بر اي  Rabiei ،و 3445( Ehsanpour
گزارش کردند در گوجهفرنگی میزان پرولی
افزاي

با

غلظت سديم کلريد بهطور معنیداری نسبت

به شاهد افزاي

يافت؛ به طوری که میزان آن در

غلظت صفر و  34میلیموالر نمک تفاوت
معنیداری نسبت به يکديگر نداشت؛ اما با افزاي
غلظت نمک تا  94و  434میلیموالر در
محیطکشت ،میزان پرولی
يافت .اي افزاي

معنیدار

نیز افزاي

میزان پرولی ممک است بهدلیل

تأثیر فزايندة قارچهای میکوريز در افزاي

فشار

اسمزی سلولهای گیاه باشد .در پژوهشی مشابه بر
ارقام متفاوت گوجهفرنگی مالحظه شد تن
میزان پرولی

را در گیاه افزاي

شوری

داده است

) .(Syed Ghias et al., 2011غلظت پرولی در
پاسخ به تن

در گیاهان همزيست با قارچهای

میکوريز آربوسکوالر متفاوت بود؛ به طوری که در
برخی بررسیها افزاي
کاه

و در بررسیهای ديگر

آن گزارش شد .غلظت کم پرولی در اي

گیاهان کاه

صدمات ناشی از تن

شوری را

درنتیجة اجتناب بهتر اي گیاهان از شوری نشان
میدهد ).(Auge et al., 2007
مالوندیآلدهید

شاخص

مناسبی

برای

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا است که نشاندهندة
تن های اکسیداتیو در گیاهان است و بر اثر
راديکالهای آزاد اکسیژن ايجاد میشود .بسیاری از

مالوندیآلدهید

مقدار

افزوده

 Abdel Latefو  Chaoxingدر سال  ،3444با
اندازهگیری مالوندیآلدهید در گیاه گوجهفرنگی
همزيست و شاهد بیان کردند قارچهای میکوريز
کاه

مالوندیآلدهید را در مقادير يکسان آبیاری

و شرايط تن

شوری ،نوعی تن

اکسیداتیو،

موجب میشوند .شوری به تولید گونههای فعال
اکسیژن ) (ROSبا توانايی نامحدود در اکسیداسیون
اجزای سلولی مختلف منجر میشود که ممک است
به تخريب اکسیداتیو سلولها منجر شوند .همچنی ،
نتايج بهدستآمده از بررسی  Rahmatyو Khara

( 3444بیانکنندة کاه

میزان مالوندیآلدهید در

گیاهان ذرت میکوريزی در معرض تن

کروم بوده

است .آنها بیان کردند میکوريز ،تن

اکسیداتیو و

تولید گونههای فعال اکسیژن را کاه

داده است و

میزان آسیب عوامل تن زا در گیاهان میکوريزی
نسبت به ساير گیاهان کمتر بوده است .درنتیجه،
میزان مالوندیآلدهید در اي

گیاهان کاه

میيابد .افزون بر اي  Enteshari ،و همکاران
( 3443نیز در گیاهان ريحان میکوريزی در معرض
تن

شوری پی بردهاند در اي گیاهان محتوای

مالوندیآلدهید نسبت به ساير گیاهان کمتر است.
افزاي

 ROSدر تن

عالمت تهديد برای سلول

است؛ اما در عی حال ممک است سیگنالی برای
فعالکردن

سازوکارهای

دفاعی

باشد

) .(Al-Hassan et al., 2015آنزيم آنتیاکسیدان
کاتاالز آنزيم مهمی است که در شرايط تن
اکسیداتیو فعال میشود .اي

آنزيم هیدروژن

تأثیر تلقیح با قارچ میکوريز  Glomus versiformeدر رشد و برخی عوامل فیزيولوژيک گیاه گوجهفرنگی در تن

پراکسید را هضم و حذف میکند .در پژوه

شوری

00

قندهای محلول در برگهای گیاهان میکوريزی

فعالیت آنزيمی کاتاالز در گیاه

گوجهفرنگی نسبت به گیاهان شاهد ،ظرفیت زياد

گوجهفرنگی تلقیحشده با میکوريز بود .همزيستی با

فتوسنتز را در اي گیاهان پیشنهاد کردند که به

آبسیزيک اسید که

منجر میشود.

حاضر ،بیشتري

قارچهای میکوريز با کاه

مقاومت بیشتر گیاهان در شرايط تن

يکی از مؤلفههای افزاي يافته بر اثر سیگنالینگ
 ROSاست ) ،(Ashraf and Orooj, 2006برای
افزاي

جمعبندی
شوری کاه

فعالیت کاتاالز عمل میکند .بررسیهای

شاخصهای رشد را در گیاه

زيادی دربارة تأثیر همزيستی میکوريزی بر فعالیت

گوجهفرنگی موجب میشود .افزاي

آنزيمها در گیاهان مختلف انجام شدهاند؛ برای

الکترولیتها و مالوندیآلدهید از ديگر آثار

فعالیت

مخرب شوری هستند .قارچهای میکوريز يکی از

پراکسیداز و کاتاالز در گوجهفرنگی در شرايط

عوامل حیاتی در کشاورزی به شمار

نمونه ،در پژوه

و در سال  3444افزاي

تن

با فعالیت قارچهای میکوريز و کاه

تن

گزارش شد .همچنی  Kafi ،و همکاران

(3445

بیان کردند تن

آثار

شوری افزاي

پراکسیداسیون چربیها و به دنبال آن کاه

مهمتري

نشت

میروند که با توجه به آثار مفید يادشده در پژوه
حاضر ،با افزاي
همچنی

و توسعة ريشة گیاه گوجهفرنگی و

تأثیر بر سازوکارهای تنظیمی و عوامل

کاهندة آثار تن

در کاه

آثار منفی تن

شوری

شاخص پايداری غشای سلول را در گیاهان مختلف

نق

باعث میشود .رابیة همزيستی قارچهای میکوريز

ارگانیک در دنیای امروز ،الزم است به بررسیهای

نشان داد اي
کاه

قارچها بهدنبال آثار مثبت يادشده

بیشتر در اي زمینه توجه ويژهای شود.

تخريب غشاهای سلولهای گیاهی را باعث

میشوند و میزان نشت يونی در گیاهان در معرض
تن

بسزايی دارند .با توجه به اهمیت کشاورزی

سپاسگزاری

و دارای قارچ همزيست در مقايسه با گیاهان

در اينجا نگارندگان از مسئوالن و کارکنان

چشمگیری يافته است

پرديب دانشگاهی دانشگاه ارومیه بابت بررسی و

بدون همزيستی کاه

).(Valentovic et al., 2006

تصويب مفاد طرح سپاسگزاری میکنند.

پژوهشگران ،همبستگی زيادی بی
قندهای محلول و میزان تحمل به تن
مختلف گزارش کردهاند

تجمع

را در گیاهان

(Sadeghi and

) .Shekafandeh, 2014; Amirjani, 2011غلظت
رياد قندهای محلول در گیاهان همزيست ممک
است بهدلیل تنظیم اسمزی مؤثر و مقاومت به شوری
باشد Subramanian .و همکاران ( 3443در
بررسی مشابه بر گوجهفرنگی با مشاهدة غلظت زياد
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