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 مقدمه

ومت به تنش خشکی در تمام امق .کندتولید غذا را تهدید می و کشاورزی ،آمد جهانی استپی کمبود آب یک
اثرات متقابل بین فاکتورهای  به علت یگپیچیده و این پیچید های غیر زندهومت به تنشامق دارد. گیاهان وجود

سبب کاهش فتوسنتز و  در تمام گیاهان تنش خشکی .استی و فیزیولوژیک یبیوشیمیا ،تغییرات ملکولی ،تنش
 کندایجاد می قارچ میکوریز تغییرات فیزیولوژیک در گیاه (8002)رزمجو و همکاران  شودکاهش رشد گیاهان می

هایی که مکانیسم شودمیرابطه آب گیاه افزایش  و ب پایینآگیاه با خاکهای با میزان  بهتر سبب سازگاری و
شود به طور کامل شناخته نشده مت به خشکی گیاهان میزبان مین قارچ میکوریز سبب افزایش مقاوآبوسیله 

 تنظیم -8های خارجی هیفب بوسیله آافزایش جذب  -1 :بیان کردرا  زیر یلبه طور کلی میتوان دال ،است
)آج و  تنظیم اسمزی بیشتر در گیاهان میکوریزی -4افزایش جذب عناصر غذایی  -3ها بوسیله هورمون هاروزنه

دارای و...  کلئوپاترا ماندریا ،نارنج سه برگ ،رافلمون ،های مرکبات مانند نارنجبیشتر گونه .(8003همکاران 
. هدف از بیشتر از گونه گلوموس هستند ،و به شدت وابسته به همزیستی میکوریزی و کوتاهکم کشنده تارهای 

بر  ای و گلوموس ورسیفرمسههای میکوریز آربسکوالر گلوموس مواثر تنش خشکی و قارچ این تحقیق بررسی
 در شرایط گلخانه در یک خاک آهکی بوده است.های فیزیولوژیک پایه نارنج رشد و ویژگی

  

 هامواد و روش

. گردیدگلخانه انجام  شرایط آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار در
، ایگلوموس موسهسطح شامل  سهآربسکوالر در  قارچ میکوریزشامل  در آزمایش های مورد استفادهفاکتور

هایی گلدانبود.  روز 2و  6 ،4، 8دورهای آبیاری  شامل: سطح 4تنش خشکی در و  شاهد و گلوموس ورسیفرم
کیلوگرم به هر گلدان  5و به مقدار  هگردید . خاک سترونگردیدبدون زهکش انتخاب و با الکل سترون سطحی 

ماه از کاشت تیمارهای  یکو بعد از گذشت  گردیدمنتقل  عدد در هر گلدان 8 ها به تعداد. دانهالگردیدافزوده 
. در مرحله داشت بعد از اعمال تیمارهای تنش آبی دمای سطح برگ با دماسنج مادون قرمز گردیدآبی اعمال 

قطر با کولیس، ، SPADکلروفِیل سنج  با دستگاه درجه سبزی برگ ،(kyoritsu-5500))فرو سرخ( مدل 
 برداشت صورت گرفت.ماه از کاشت  6بعد از گذشت  .گردیدگیری اندازه تعداد برگ و خط کش ارتفاع گیاه با
مقداری  .گردیدگیری اندازه (Windias)گیری سطح برگ ها به وسیله دستگاه اندازهمساحت برگبرگها جدا و 

 مک گرو کورمانیک و به روشگیری درصد کلنیزاسیون ریشه ازهگرم( نمونه برداری و برای اند 5/0ها )از ریشه
های گیاه شامل اندام هوایی و ریشه با استفاده از آب مقطر شستشو و در آون در دمای . اندامگردیدانجام  (1828)


