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و جذب عناصر غذايي برخي ارقام اثر قارچ هاي ميكوريز آربوسكوالر بر پارامترهاي رشد رويشي
 متداول مركبات استان فارس در شرايط تنش كم آبي

 دكتر عبدالمجيد رونقيو دكتر مهدي زارعي

زاريشهاگشناديزرواشكهدكشنادكاخمولعهتشرداتساورايداتسابيترتهب

 مقدمه

و كرمان ناحيه مركزي مركبات خيز ايران شامل استان بيشتر دارايكه استهايي همچون فارس
به بارندگي اين نواحي پايين. مي باشدروزهاي آفتابي به همراه رطوبت نسبي پايين  بوده، لذا در تابستان نياز

و كيفيت محصول علي رغم، اين در دهه.مناسبي داشته باشد چندين نوبت آبياري بوده تا گياه عملكرد
خ صوصاً استان فارس از حد متعارف كمتر شده، كه پيامد گذشته ميزان بارش در مناطق مختلف اين استانها

و شرقي استان بدليل منفي. سابقه بوده است آن خشكسالي بي اين موضوع به خصوص در مناطق جنوبي
شان، براي از آنجا كه مركبات بدليل طوالني بودن دوره رويش. شديدتر شده استزيرزميني شدن بيالن آب

و نمو به آب زيادي نياز دارند با اين حال در مناطقي از استان فارس كه كمبود آب وجود دارد كشت رشد
و افت سطح باغات مركبات استان فارس اين روزها در پي خشكسالي. گردند مي هاي مستمر با كاهش توليد

و كمّيت محصوالت مركبات شده است. مواجه است به دليل. كمي آبياري هم باعث تغيير كيفيت
ا خشكسالي ميهاي و در معرض تهديد جدي . باشند خير استان فارس، بخش زيادي از اين باغات خشك شده

و استفاده و منابع آبي براي مديريت مطلوب و استفاده اصولي از امكانات اين موضوع، اهميت برنامه ريزي
و اقتصادي باال، مركبات عالوه بر ارزش غذايي. نمايد بهينه از آب خصوصاً در سالهاي كم باران را ضروري مي

مي در اشتغال و توليد مركبات نيازمند بكارگيري. باشد زايي جمعيت بومي نيز موثر لذا جهت تداوم كشت
و مقرون به  روشهاي نوين از جمله استفاده از كودهاي بيولوژيك به عنوان دوست محيط زيست، منبع طبيعي

بو كه بتواند در جهت كاهش تنش مي باشدصرفه  ميكوريز. يژه تنش كم آبي موثر باشدهاي موجود
و اكولوژيك فراوان آربوسكوالر به عنوان يك كود زيستي، در سيستم و باغي داراي ارزش اقتصادي هاي زراعي

مي هاي ميكوريز قارچ. باشد مي و تاثير گسترده آربسكوالر با ريشه اكثر گياهان همزيستي ايجاد بر كنند اي
مي. رندروي رشد گياهان ميزبان دا هاي ميكوريز قارچ. باشند اين قارچها متعلق به شاخه گلومروميكوتا

و تنش بهبود مي كلنيزاسيون ريشه. بخشند آربسكوالر به طرق مختلف رشد گياهان را در شرايط نرمال
مي گياهان بوسيله قارچ ا كه از آنج. تواند مقاومت انها را به تنش خشكي افزايش دهد هاي ميكوريز آربسكوالر

مي ها يك دهم قطر ريشه قطر هيف و توان جذبي هيف هاي موئينه ها ها نسبت به ريشه باشد سطح جذب
و انشعابات ميسيليومي فراوان افزايش مي ها قادرند در كوچكترين منافذ خاك نفوذ، در نتيجه قارچگردديابد

و با ايجاد مقاومت بيشتر گي و با افزايش حجم خاك قابل دسترس و شرايط كنند اه نسبت به كمبود رطوبت
، خصوصيات مورفولوژيك،اي عالوه بر اين، بهبود وضعيت تغذيه. خشكي، كارايي جذب آب را افزايش دهند
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و بيوشيميايي در گياهان ميكوريزي در مقايسه با گياهان غير ميكوريزي، در شرايط تنش خشكي فيزيولوژيك
.شده استگزارش 

ب يشهر و به آنها وابستها قارچهاي ضخيم مركبات هاي ميكوريز آربوسكوالر همزيستي برقرار كرده
را اين قارچ. هستند مي) خصوصاً در خاكهاي آهكي(ها رشد مركبات و بيشتر به گونه افزايش هاي دهند

آربسكوالر در افزايش مقاومت به خشكي گياهان مركبات از طريق هاي ميكوريز قارچ. تعلق دارند گلوموس
و آب، توليد آنتياف مي اكسيدان زايش جذب عناصر غذايي و فاكتورهاي ديگر تاثير در اين قارچ. گذارد ها ها

بكارگيري صحيح از اين كود بيولوژيك بعنوان. باشند استقرار اوليه گياه در شرايط خشكسالي نيز موثر مي
و كاهش واردا هاي نوين، ضمن كاهش هزينه يكي از استراتژي و سم، آلودگيهاي توليد و مصرف كود هايت

و همچنين مقابله با ساير زيست محيطي را كاهش مي و استفاده بهينه از آن و سبب كاهش مصرف آب دهد
مي تنش و غير زنده مي هاي زنده و توسعه پايدار از. گردد شود كه موجب گام برداشتن در جهت كشاورزي

و هنوز تحقيقات چنداني، بخصوص در زمينه همزيستي قارچ آنجايي كه اين امر مستلزم تحقيق است
و تاثير آن با مركبات در ايران در شرايط تنش خشكي صورت نگرفته است، لذا تحقيق  ميكوريز آربوسكوالر

هاي ميكوريز مختلف قارچ در اين تحقيق اثرات تلقيح دو گونه. حاضر گام موثري در اين زمينه برداشته است
و اثرات همزيستي اين قارچهآربوسكوالر با دو پاي هاي رشد، ها بر پارامتر مركبات بكار رفته در جنوب كشور

و برخي ويژگي مركبات انجام گرديد تا به توان با ترويج مصرف اين كود هاي فيزيولوژيك جذب عناصر غذايي
ش بيولوژيك در سطح وسيع، و سازگاري بهتر گياهان مركبات در رايط تنش گامي نوين در افزايش رشد

.خشكي برداشت

 هاي تحقيق هدف

و بطور كلي و اهميت مركبات در استان فارس با توجه به مساله كمبود آب، خسارات ناشي از خشكسالي
و همچنين نقش قارچ با كشور هاي ميكوريز آربوسكوالر در كاهش اثرات سوء تنش خشكي، اين تحقيق

:هاي زير انجام گرديد هدف

و ميزان جذب عناصر غذايي دو پايه مركبات استان فارس هاي بررسي پاسخ-1 و رافلمون(رشد در) نارنج
.تنشهاي آبي مختلف

و ميزان جذب عناصر غذايي دو پايه مركبات استان فارس بررسي پاسخ-2 و رافلمون(هاي رشد در) نارنج
و گلوموس ورسيفرم گلوموس موسهتنشهاي آبي مختلف درحضور قارچ .اي

و گلوموس ورسيفرم گلوموس موسهرسي درصد كلنيزاسيون ريشه دو پايه مركبات توسط قارچبر-3 .اي

و روش ها مواد
آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً تصادفي با سه تكرار در گلخانه بخش علوم خاك

ميهاي مورد استفاده فاكتور. دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام گرديد : باشند در آزمايش به شرح زير
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و شاهد كه با روش گلوموس ورسيفرم،اي گلوموس موسهقارچ ميكوريز آربسكوالر در سه سطح شامل-1
قارچ( گرم از مايه تلقيح هر گونه70آربسكوالر مقدار براي تلقيح قارچ ميكوريز. كشت تله اي تكثير گرديد

و قطعات ريشه) گلوموس ورسيفرمواي گلوموس موسه در شامل اسپور، هيف و بستر سانتيمتري خاك5اي
و با خاك زير بطور كامل مخلوط گرديد از. گلدان قرار داده شد به مقدار مساوي با مايه تلقيح قارچي

اي نيز به تيمارهاي بدون قارچ در كشت اصلي اضافه هاي شاهد نگهداري شده در مرحله كشت تله گلدان
. گرديد
با8و2،4،6دورهاي آبياري سطح شامل4خشكي در تنش-2 ، 100 روز يكبار بود كه به ترتيب معادل

.كه يك ماه بعد از كشت اصلي اعمال گرديده استبود تنش رطوبتي درصد ظرفيت زراعي25و50، 75
و كشت شدندبذور-3 و رافلمون تهيه و در گلخا72در مجموع. دو پايه نارنج نه براي مدت گلدان آماده

.ماه نگهداري گرديد6
فرو سرخ(در مرحله داشت بعد از اعمال تيمارهاي تنش آبي، دماي سطح برگ با دماسنج مادون قرمز

و پتانسيل آب برگ پايه رافلمونKyoritsu-5500 4)مدل  ازربا2بار در طول كشت در طول كشت بعد
شدفشاربمباعمال تيمارهاي تنش آبي با دستگاه  ماه از كاشت، درجه سبزي برگ6بعد از گذشت. تعيين

بعد از گذشت. گيري گرديدو مقدار نسبي آب برگ پايه نارنج اندازه SPAD-502با دستگاه كلروفيل سنج 
خط ساقه همين مدت، قطر گيري سطح ها به وسيله دستگاه اندازه كش، مساحت برگ با كوليس، ارتفاع گياه با

. گرديد گيري تعداد برگ اندازهو (Windias)برگ 
و در آون در دماي در پايان آزمايش، اندام جه سلسيوسدر70هاي گياه با استفاده از آب مقطر شستشو

و ساقه(هوايي در ادامه وزن خشك اندام. تا زماني كه وزن خشك آنها ثابت شود قرار داده شدند و) برگ
گ. گرديد تعيينريشه و درصد كلنيزاسيون نمونه) گرم5/0(ها ياه، مقداري از ريشهدر مرحله برداشت برداري

و ريشه.ريشه اندازه گيري گرديد و غلظت عناصر غذايي اندام هوايي و هاي خشك شده آسياب كم مصرف
وابستگيو درصد تأثير قارچ بر پارامترهاي گياه.ه گيري گرديدزبر اساس روشهاي استاندارد اندا پرمصرف

.محاسبه گرديدبر اساس فرمولهاي موجودزيميكوري
باو انجام LSDها با آزمونو مقايسه ميانگين داده SASتجزيه آماري با كمك نرم افزار آماري  نمودارها

Excel  رسم گرديد.

 نتايج
كل ها بطور معني تلقيح گياهان با قارچ تنش خشكي باعث. نيزاسيون ريشه را افزايش دادداري درصد

شد كاهش كه نشان دهنده ارتباط معكوس درصد كلنيزاسيون ريشه با تنش خشكي درصد كلنيزاسيون ريشه
. در پايه رافلمون نسبت به نارنج درصد كلنيزاسيون ريشه بيشتر بود. باشد مي

و قطر ساقه گياهان و با افزايششدتنش خشكي موجب كاهش اندازه ارتفاع، تعداد برگ، سطح برگ،
، سطح برگ، قارچ ميكوريز موجب افزايش ارتفاع.يافتاين پارامترها به شدت كاهش شدت تنش خشكي

و بدون تنش نس و قطر ساقه گياهان در شرايط تنش خشكي .گرديدبت به گياهان غيرميكوريزي تعداد برگ
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و چهار ماه پس از اعمال تنش دماي سطح برگ در چهار دوره شامل يك ماه، سه ماه، سه ماه و نيم
ها افزايش شدت تنش خشكي سبب افزايش دماي سطح برگ در تمامي اين دوره. گيري گرديد خشكي اندازه

ها بجز دوره اول در تمامي دوره. سبب كاهش دماي سطح برگ گرديدقارچو جودو شد در تمامي تيمارها 
س. دار در دماي سطح برگ وجود داشت بين دو پايه اختالف معني طح برگ در پايه در دوره اول دماي

.برگ در پايه نارج بيشتر بود ها، دماي سطح رافلمون بيشتر از پايه نارنج بوده اما در ساير دوره
او. در طي دوره كشت در دو مرحله توسط كلروفيل متر، درجه سبزينگي برگ تعيين گرديد ل قبل از دوره

گي اعمال تنش خشكي بود اهان هر پايه قبل از اعمال تنش خشكي كه نتايج حاصل از آن نشان داد، در بين
و روند مشخصي در تغيير عدد قرائت شده توسط كلروفيل متر وجود ندارد هيچ گونه تفاوت معني در. دار

و عدد قرائت شده تيمارهاي داراي قارچ عدد قرائت شده توسط كلروفيل متر بيشتر از تيمارهاي بدون قارچ
و. از پايه نارنج بود رافلمون كمترتوسط كلروفيل متر پايه  در دوره دوم قرائت كه بعد از اعمال تنش خشكي
قر انجام شدهقبل از برداشت گياهان  ائت شده توسط كلروفيل است مشخص گرديد، قارچ باعث افزايش عدد

شد. متر شد تنش خشكي نيز.ه توسط كلروفيل متر كمتر بوددر پايه رافلمون نسبت به نارنج عدد قرائت
.شده توسط كلروفيل متر گرديد عدد قرائت سبب كاهش

و ميزان نسبي آب برگ نار داري كاهش نج بطور معنيبا افزايش تنش خشكي، پتانسيل آب برگ رافلمون
. يافت

ا و سديم جذب شده در . ندام هوايي هر دو پايه گرديدتنش خشكي سبب كاهش نيتروژن، فسفر، پتاسيم
د شدر اندام هوايي هر دو پايهقارچ باعث افزايش جذب اين عناصر و بدون تنش ، در پايه در شرايط تنش

و سد .يم در اندام هوايي بيشتر بودرافلمون نسبت به نارنج جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم
و منگنز و جذب عناصر مس، آهن با افزايش شدت تنش خشكي ميزان جذب روي در اندام هوايي افزايش

س.كردكاهش پيدا  و بدون با افزايش و منگنز در تيمارهاي قارچ طوح تنش خشكي ميزان جذب آهن، مس
.تيمارهاي بدون قارچ كمتر بودقارچ كاهش يافت ولي درصد كاهش در تيمارهاي داراي قارچ نسبت به 

و وابستگي گياه به قارچ بيشتر مشهود .بود در شرايط شديد تنش خشكي اثر قارچ بر پارامترهاي رشد گياه

 يري كليگ نتيجه
، افزايش جذب آب، كاهش دماي با افزايش جذب عناصر غذايي آربوسكوالر هاي ميكوريز بطور كلي قارچ

و عملكرد هر دو پايه را در شرايط تنش خشكي و ميزان نسبي آب برگ، رشد و افزايش پتاسيل سطح برگ
و اثر مي. ات سوء تنش خشكي را كاهش دادبهبود ان پايه رافلمون را به عنوانتو از لحاظ مقاومت به خشكي

. پايه برتر در اين پژوهش معرفي نمود

ش خشكي، عناصر غذاييمركبات، تن،هاي ميكوريز آربوسكوالر قارچ:يديلكتاملك


