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و دماي سطح برگاي گلوموس موسهاثر قارچ مطالعه براي- چكيده پايه بر عدد قرائت شده توسط كلرفيل متر
يز قارچ ميكور آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً تصادفي با سه فاكتور شامل،رافلمون

را. در سه تكرار صورت گرفت سطح4 در تنش خشكيو آربسكوالر در دو سطح تنش خشكي دماي سطح برگ
و عدم تنش خشكي،. افزايش داده و عدد قرائت شده توسط كلروفيل ريشهدرصد كلنيزاسيون در شرايط تنش

تمتر .كمتر بوددماي سطح برگكه در حالي مارهاي داراي قارچ نسبت به تيمارهاي بدون قارچ بيشتريدر

اي گلوموس موسه فيل،ورافلمون، كلر دماي سطح برگ،تنش خشكي،:كليد واژه

 مقدمه-1

 حساسترين. دماهاي باال مانع رشد گياه مي شوند
ي مناسب برا دماي.باشد واكنش گياه به دما فتوسنتز مي

مي درجه سانتي30تا20فتوسنتز نبيشتري. باشد گراد
رجهد30تثبيت دي اكسيد كربن در دماهاي نزديك

از. باشد سانتي گراد مي افزايش دماي سطح برگ بيشتر
مي مانعذكر شده دامنه  با افزايش دما.شود فتوسنتز گياه

كارايي فتوسنتز با افزايش تنفس نوري كاهش پيدا
دسكند مي گاه فتوسنتز كننده گياهتو سبب آسيب به
 به دماسبه عنوان عضو حسا سيستم نوري فتو.شود مي

تامسون،( فتوسنتز گياه شناخته شده است در دستگاه
داري دماي به طور معنيگلوموس ورسيفرم).1989

با سطح برگ را در دانهال هاي نارنج سه برگ در مقايسه
به.هاي بدون تلقيح كاهش داده است دانهال  اين احتماالً

و افزايش سرعت تعرق در علت خنك كردن با تبخير

و زيا،و(هاي ميكوريزي است نهالدا قارچ ). 2006و
ميكوريز ارتباط آب با گياه ميزبان را بوسيله افزايش 
هدايت هيدروليكي خاك، افزايش نسبت تعرق، كاهش 

ي تغيير در تعادل هورمونهاي اي بوسيله مقاومت روزنه
 با توجه به اينكه.) 2001ايلوان،(دهد گياه را افزايش مي
ودر مورد اثر قارچ بر  رافلمون سطح برگ دماي كلروفيل

در شرايط تنش خشكي اطالعاتي موجود نبوده است اين
.تحقيق انجام شده است

و-2 ها مواد  روش
آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً

تصادفي با سه تكرار در گلخانه بخش علوم خاك دانشكده 
هاي مورد فاكتور. گرديدكشاورزي دانشگاه شيراز انجام 

مي در آزمايشادهاستف  قارچ ميكوريز:باشند به شرح زير
و شاهدآربسكوالر در دو سطح شامل .گلوموس موسه


