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  چکیده
هاي اخیر در  مرکبات کشور در سال.  شود در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب سبب کاهش تولیدات کشاورزي می

هاي هاي میکوریز آربسکوالر با مکانیسم قارچ. هاي مستمر با کاهش تولید و افت سطح باغات مواجه است پی خشکسالی
در این پژوهش اثر قارچ . کند ایش جذب عناصر غذایی به کاهش اثرات کم آبی در گیاهان میزبان کمک میمانند افز

اي در خاك  بر رشد و جذب عناصر غذایی در پایه نارنج در یک آزمایش گلخانه گلوموس ورسیفرم و  گلوموس موسه
یز         قارچ میکور تصادفی با سه فاکتور شامل آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً. استریل بررسی گردید

، 4، 2ي  هاي آبیار دور(سطح  4شاهد، کم آبی در  وگلوموس ورسیفرم  و  گلوموس موسهآربسکوالر در سه سطح شامل 
کم آبی میانگین وزن خشک ریشه و اندام هوایی و جذب عناصر . و پایه نارنج در سه تکرار صورت گرفت )روز 8و  6

را کاهش، در حالی جذب روي اندام هوایی و ریشه را ) فسفر، نیتروژن، آهن، مس و منگنز(ی اندام هوایی و ریشه غذای
، جذب فسفر، نیتروژن، آهن، منگنز، مس و روي در اندام هوایی پایه  میزان وزن خشک ریشه و اندام هوایی .افزایش داد

درصد کلنیزاسیون . رمیکوریزي در شرایط تنش کم آبی، باالتر بودنارنج تلقیح شده با قارچ میکوریزي نسبت به پایه غی
نارنج تلقیح شده با قارچ میکوریزي با افزایش   در پایه. ریشه در تیمارهاي داراي قارچ بیشتر از تیمارهاي بدون قارچ بود

  . تنش کم آبی درصد کلنیزاسیون ریشه کاهش یافت
  

  یی، عناصر غذاکم آبی تنشمرکبات،  ،رسیفرمگلوموس و،  گلوموس موسه :کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
مرکبات یکی از محصوالت اقتصادي مهم در          

کشور . هاي شمالی و جنوب کشور ایران است بخش
 7 جهان جزءدرصد مرکبات  5/3 تقربیاً ایران با تولید

و استان  ستکشور عمده تولید کننده این محصول در دنیا
 30ستان تولید کننده، تقریباً فارس به عنوان دومین ا

درصد از تولید مرکبات کشور را به خود اختصاص داده 
ایران با قرار گرفتن در عرض  ). 1390جیحونی، ( است

  مه ـاطق خشک و نیـدرجه جزء من 38تا  25ایی ـغرافیـج

    
هاي سال  در  را  محققین ایران. آید میخشک به حساب 

معرفی   شدید  آبی  نشت  دچار  گروه کشورهايآتی جزء 
  و  ،  اسماکتین2000و همکاران   آلکامو(نمایند  می

با توجه به این موضوع و همچنین  .)2004  همکاران
هاي اخیر، توجه به مسأله کم آبی نیز وقوع خشکسالی
 بکارگیري صحیح از کود بیولوژیک. بیشتر شده است

میکوریزي، ضمن کاهش مصرف کود و سم که 
  دهد و نیل به زیسـت محیـطی را کاهش میهاي  آلودگی
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