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  چكيده

قارچ ميكوريز هاي مورد استفاده شامل  فاكتور.  به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً تصادفي با سه تكرار انجام گرديداي  آزمايشي گلخانه
 و در دو پايه  درصد ظرفيت زراعي25 و 50، 75، 100 سطح شامل 4و تنش خشكي در گلوموس موسه و شاهد آربسكوالر در دو سطح شامل 

 در تيمارهاي داراي قارچ نسبت به تيمارهاي بدون قارچ  ريشهجذب نيتروژن و پروتئين كل، ريشهعملكرد ماده خشك .  انجام شدرافلمون و نارنج
 در تيمارهاي قارچي با افزايش تنش خشكي، كلنيزاسيون ريشه .تر بود  غلظت پرولين پايينباالتر ودر هر دو شرايط بدون تنش و تنش خشكي 

  .كاهش يافت

   .  و رافلموننارنج، تنش خشكي، اي  گلوموس موسه:كلمات كليدي

 

  

  مقدمه-1

و گياهان در اثر خشكي، عالوه بر . ]13[رود  كشاورزي نيمه خشك به شمار ميتنش خشكي مهمترين عامل محدود كننده در توليد در مناطق 
   كشورهاي داراي كسري  فهرست  وارد  ميالدي 2000 سال   از ايران .].23[دهند هاي فيزيولوژيك، تغييرات مورفولوژيك نيز از خودشان نشان مي واكنش

هاي ميكوريز آربوسكوالر   قارچ].22[ شد  خواهد  سال كمتر  در  نفر  هر  متر مكعب براي1500ن از  تجديدپذير آ  آب  منابع2030 سال   تا  و  شده است آب
هاي جريان كربن از گياهان به   درصد كربن تثبيت شده توسط گياهان را مصرف كنند، به عنوان مهمترين تنظيم كننده20 تا 4توانند  به دليل اينكه مي
هاي خاك را در اراضي  توده ميكروارگانيسم  درصد زيست55 تا 9 خاك و  توده  درصد زيست36 تا 5ها تقريبا  قارچ اين ].10[آيند  خاك به شمار مي

هاي  هاي ملكولي گياهان به تنش هاي مقاوم به خشكي پيدا كردن پاسخ بهترين راه حل براي اصالح گياهان و ايجاد رقم. ].12[شوند كشاورزي شامل مي
هايي  براي مثال تجمع اسموليت. دهند ي ملكولي زيادي وجود دارند كه بوسيله آنها موجودات زنده اثرات تنش را كاهش ميها مكانيسم. محيطي است

ميزان تجمع . ها صورت گرفته است  سال كه تحقيقاتي بر روي پرولين آزاد شده در تعدادي از گونه45حدود . ها است مانند پرولين يكي از اين پديده
شود و همراه با  ها در برابر تنش تشكيل مي پرولين يك آمينو اسيد غير پروتئيني است كه در بيشتر بافت. به گونه گياهي و وسعت تنش داردپرولين وابسته 

افزايش مقاومت گياه به تنش خشكي با تجمع پرولين بيشتر به علت مهار  .گردد قند است و به محض از بين رفتن تنش وارد چرخه متابوليسم مي
باالتر بودن ميزان آمينواسيدهاي آزاد در گياهان ميكوريزي نسبت به گياهان بدون ميكوريزي به افزايش مقاومت . هاي فعال تا تنظيم اسمزي است ژناكسي

 گياهان بدون قارچ نسبت به1تجمع پرولين در گياهان ماريتيانا كلينيزه شده با قارچ گلوموس فاسيكوالتوم ].6[شود اين گياهان در برابر تنش نسبت داده مي
 وو و ].11[همچنين ميزان پروتئين و كلروفيل اين گياهان را باالتر بوده است . شود پرولين موجب تنظيم اسمزي بهتر درون سلول مي. مشاهده شده است
كند   بدون ميكوريزي افزايش پيدا ميهاي ميكوريزي و هاي مركبات ميزان پرولين در دانهال  نشان دادند با افزايش تنش در دانهال2006همكاران در سال 

 نشان دادند ميزان 2006وو و همكاران در سال  .اما ميزان پرولين در تمام سطوح تنش در گياهان ميكوريزي كمتر از گياهان بدون قارچ بوده است
 .ريزي بيشتر از گياهان بدون قارچ بوده استهاي نارنگي بوسيله تنش خشكي كاهش يافته، اما ميزان آن در گياهان ميكو پروتئين كل در ريشه دانهال


