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چکیده
همزیستیرابطهخاکزيگیاهاناز%80ازبیشباکههستندخاكهايمیکروارگانیسمترینمهمجزء آربوسکوالرمیکوریزهايقارچ
کمعناصرویژهبغذایی،عناصروآبجذبدرراگیاهانکارایی،از هیف هاايگستردهشبکهداشتنبامیکوریزهايقارچ. دارند

گیاهرویشیصفاتبرکوالرآربوسمیکوریزهايقارچتاثیربررسیمنظوربه. شوندمیرشدبهبودموجب،دادهافزایش،تحرك
Melissa officinalis(بادرنجبویه L.(،موردتیمارنوعچهار. شدانجامتصادفیاملکهايبلوكطرحقالبدرايگلخانهآزمایش

دوهرازمساويمخلوطباتلقیحوG. intraradicesباتلقیح،Glomus mosseaeقارچباگیاهتلقیحشاهد،: ازندبودعبارتبررسی
کنترلمحیطدررشدماه4ازبعدوکاشته) 1به10وزنینسبتبا(قارچتلقیحمایهحاويخاكدربادرنجبویههايبذر. قارچگونه
مجموعساقه،ارتفاعریشه،وهواییاندامتروخشکوزنمیکوریزهايقارچباهمزیستگیاهاندر. شدندبررسیرشدصفاتشده،

گیاهانبهنسبت) P≤ 0.05(داريمعنیطوربآبنسبیمحتوايوبرگسطحنسبتومجموعریشه،قطرمیانگین ،ریشهسطحطول و
و بیشترین تولید رشدهايشاخصباالترین. بودبادرنجبویهزیتودهورشدبرهمزیستیمثبتتأثیردهندهنشانکهیافتافزایششاهد
بادرنجبویهریشههايبافتدرکلنیتشکیلدربیشتريتواناییقارچاین. مشاهده شدG. mosseaeباشدهتلقیحگیاهاندرزیتوده
.گردیدگیاهرشدبهبودوریشهدرجذبسطحافزایشموجبقارچیهايهیفشبکهتوسعهباموفقیستیهمزیکدنبالبهوداشت

Glomus mosseae،Glomus intraradices،، رشد، زیتوده بادرنجبویه: کلیديکلمات

مقدمه
و به )1(هستندبرخورداردامپزشکیوپزشکیزیستی،علومدرخاصیارزشازبیماري،درمانوپیشگیريلحاظبه،داروییگیاهان
پرورشوبه همین دلیل در سال هاي اخیر کشت؛در نظر گرفته می شوندهاي بهداشتی حال و آینده نقطه عطفی در بهبود نیازعنوان 
Melissa officinalisبادرنجبویه با نام علمی. )2(بسیار مورد توجه قرار گرفته استآن ها L.،نعناع (رهگیاهی متعلق به تیLamiaceae(
خشکوگرمطبیعتبه دلیل سنتی، طبدر). 3(ه استشدمیتجویزروحانبساطوقلبتقویتجهتسیناابوعلیکه از زماناست

ضدخواص عالوهبه؛ استفاده می شودخونیکموافسردگی سرماخوردگی،خوابی،بیسرگیجه،تشنج،درماندرآناز ،بادرنجبویه
جزئی طبیعت، ازالهامباپایدارکشاورزيمبناي اصولبرمحصولافزایش.)4(نیز براي آن گزارش شده استاعصابمقويواسپاسم

شیمیایی بر هايکودنامطلوبتاثیربهتوجهباو در این راستا ).5به حساب می آید (اکولوژیککشاورزيهايریزي نظامه برناماز 
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شوداحساس میپیشازبیش،زراعیگیاهانکوديهاينیازازتأمین بخشیجهتزیستی،هايکودبهتوجهلزوممحیط زیست، 
میحساببهخاكهايمیکروارگانیسمترینمهمیکی از،زیستیهايکودبه عنوان نوعی از قارچ هاي میکوریزي آربوسکوالر.)6(

شدهبناطرفهدورابطهیکپایهبرهمزیستیاینفیزیولوژي،گاهدیداز). 7(کنندمیایجادخاكوگیاهبیننزدیکیارتباطکهآیند
نیزگیاهودهدمیافزیشرارويوآهنفسفر،مانندمعدنیموادجذبسلولی،خارجهايریسهگسترشباهمزیستقارچ؛است
نقشتحرك،کممعدنیعناصرجذبزایشافبرعالوهریشه-تشکیل اجتماعات قارچ). 8(کندمیتامینراقارچنیازموردآلیکربن
،زیتوده گیاهانافزایشبرعالوههمزیستیاین نوع ). 9(داردزیستیوغیرزیستیهايتنشبرابردرگیاهتحملبهبوددرنیزمهمی

گیاهانبینردهمزیستیغالبشکل،میکوریزهايقارچباهمزیستی،)10(بخشدمیبهبودرامتابولیت هاي ثانویهکیفیتکمیت و
میکوریزقارچ هاي همزیستی این گونه با مطالعات اندکی در مورد تاکنون،بادرنجبویهگیاهاهمیت دارویی علی رغم).11(استدارویی

پس از فراهم سازي همزیستی دو گونه میکوریز آربوسکوالر با گیاه بادرنجبویه، تاثیر این رابطه را بر حاضرپژوهش ،انجام شده است
گیاه ارزیابی نمود. نتایج حاصل می توانند در جهت سازگاري گیاه با تنش هاي زیستی و غیرزیستی و هم چنین بهبود کمی ات رشدصف

د.نترکیبات دارویی، مدنظر قرار گیربویژهوکیفی متابولیت هاي ثانویه، 

هاروشومواد
کیلویی 3هاي آزمایش گلدان هاي واحد،ه تکرار انجام شدکامال تصادفی با سهايطراحی آزمایش: آزمایش در قالب طرح بلوك

مایه تلقیح دو بار با تحت تیمارگیاهان شاهد (: ازبودندعبارتبررسیموردمیکوریزتیمارنوعچهاررنجبویه بودند.دبوته با5حاوي 
.Gشده باتلقیحگیاهان،اتوکالوشده) mosseae)G.m،(گیاهان تلقیح شده باG. intraradices)G.i ( مخلوطگیاهان تلقیح شده با و

).G. intraradices)G.m +G.iو G. mosseaeمساوي از 
بهو اتوکالو شد و تهیه )1:1حجمینسبتبه(لوم-خاك شنها در ابتداآزمایشانجامبراي: و کاشت بذرهاکشتبسترسازيآماده
سطحازمتريسه سانتیدرعمق)تلقیحمایهازگرم100هردراسپور12000املش(گرم مایه تلقیح100خاك،کیلوگرمیکهرازاي

گلدان ها . ندسانتی متري خاك قرار داده شد1بذر ضدعفونی شده و رسیده در عمق عدد 10گلدان به خاك اتوکالو شده اضافه وهر
olμmنورشدتشب،درC°4±19وروزدرC°4±24دماي(مشهدفردوسیدانشگاهگیاهیفیزیولوژيآزمایشگاهرشدبه اتاقک

1−s2−m340،هاي گیاهان جهت ارزیابی شاخص ،ماه بعد از کشت4. گردیدندمنتقل) تاریکیساعت10ونورساعت14فتوپریود
مورد نظر برداشت شدند.

اسید،%37فرمالینحاوي(FAAفیکساتوردربالفاصلهخاك، بخشی از آنریشه ها ازخروجازریشه: پسکلونیزاسیوندرصدبررسی
و همکاران Phillipsشده با استفاده از روش برداشتهايقرار داده شد. ریشه)90:5:5حجمینسبتبه%70اتانولوگالسیالاستیک

کار گرفته شد کلونیزاسیون ریشه به براي تعیین درصدنیز ) 1990و همکاران (McGonigle) و روش 13) رنگ آمیزي شدند (1970(
)14(.

به منظور اندازهریشه و وزن کل گیاه،ه گیري وزن تر و خشک اندام هوایی وطول ساقه و اندازتعیینبعد از : بررسی شاخص هاي رشد
Rootافزارو نرمانگلستانDelta–Tشرکت کامپیوتربهمتصلدستگاه اسکنرازریشه قطرمیانگینو ریشهسطحطول ومجموعگیري

Edgeشرکت(برگسطحگیرياندازهمجموع سطح برگ توسط دستگاه.شداستفادهADC انگلستان مدلLight Box(در محاسبه و
برگ سطحنسبت،گیاهخشکوزنبهبرگبا تقسیم سطحو گردیدتعیینگیاههربرايمترمربعحسب سانتیبرهابرگسطحنهایت

).12(شد شخصمنیز 
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،برگخشکوزنواز آب شدهاشباعبافتوزنتر،وزنپس از اندازه گیري برگ،آبنسبیمحتواي: برگبآنسبیمحتوايسنجش
):15شد (محاسبهزیرمعادلهازاستفادهبا

برگآبنسبیمحتواي = ( تروزن- خشکوزن) / (آبازشدهاشباعبافتوزن-خشکوزن( × 100
و میانگینشداستفادهطرفه یکواریانستجزیهروشو SPSSافزارنرماز هادادهآماريیل جهت تجزیه و تحلآنالیز آماري داده ها:

.ندشدمقایسه P≤ 0.05احتمالسطحدرتوسط آزمون دانکن هاداده 

نتایج
ده شد که مشاه)درصدG. mosseae)697/59گیاهان همزیست با درریشهدرصد کلونیزاسیون بیشترین براساس نتایج به دست آمده، 

، تاثیر معنی دار و میکوریزهايقارچریشه هاي گیاه بادرنجبویه با تلقیح. داشتتفاوت معنی داربا تیمارهاي دیگر درصد5سطحدر
هايشاخصباالترینشده،مطالعهصفاتمیانگینمقایسهبراساسداشت.بادرنجبویهگیاهکلوزن وریشههوایی،انداموزنبرمثبتی
.Gو G. mosseaeبود و پس از آن به ترتیب گیاهان همزیست با مخلوط G. mosseaeقارچباشدهتلقیحگیاهانلق به متعرشد

intraradicesگیاهان تلقیح شده باوG. intraradicesهمزیستی گیاه با قارچ .)1(جدول قرار داشتندG. mosseae موجب شد که وزن
درصد افزایش یابد. 59/133و 71/78، 93/129وزن کل گیاه نسبت به گیاهان کنترل به ترتیب خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و

بیشترین و هم چنین .افزایش یافتنددرصد 5/48تا 30بین در مقایسه با گیاهان شاهد در همین تیمار، وزن تر بخش هاي مختلف گیاه
).1(جدول گردیدشاهد مشاهده و G. mosseaeهمزیست با در گیاهان ریشه به ترتیببههواییاندامتر و خشکوزنکمترین نسبت

.G.m(،G(G. mosseae)، همزیست باNAM(میکوریزغیربادرنجبویه در گیاهان رشدصفاتدرصد کلونیزاسیون ریشه و برخی . مقایسه میانگین 1جدول

intraradices(G.i) از مساويمخلوطوG. mosseaeوG. intraradices)G.m + G.i.(
درصد تیمارها

کلونیزاسیون 
ریشه

وزن تر اندام 
هوایی

(g/plant)

خشکوزن
هواییاندام

(g/plant)

تروزن
ریشه

(g/plant)

خشکوزن
(g/plant)ریشه

وزن تر کل 
گیاه

(g/plant)

خشکوزن
گیاهکل

(g/plant)

نسبت وزن تر 
بهاندام هوایی

(g/plant)ریشه 

خشکوزننسبت
ریشهبههواییاندام

(g/plant)

NAM0c61/7 c610/1 c085/3 b465/0 c569/10 c396/1 c142/2 c963/1 c

G. i103/29 b002/9 b558/1 b164/3 ab675/0 bc24/21 b142/2 b642/2 ab457/2 b

G. m697/59 a302/11 a294/2 a001/4 a831/0 a304/51 a261/3 a383/2 a925/2 a

G. m+G. i67/37 b876/9 b467/1 b189/3 a666/0 b897/13 b373/2 b58/2 b76/2 b

است.P≤ 0.05معنی دار بین میانگین ها در سطحتفاوتحروف یکسان بیانگر عدم 

و نسبت مجموع ،میانگین قطر ریشهریشه،سطحومجموع طول، طول ساقهبر) P≤ 0.05(داريمعنیتاثیرمیکوریزهاي قارچتلقیح
، 89/31،49/53،89/45، 04/26به ترتیب ،G. mosseaeدر گیاهان همزیست با صفات مذکور. شتداگ گیاه بادرنجبویه سطح بر

. همخوانی داشتافزایش وزن تر و خشک گیاه باکه )2(جدول دندنشان دانسبت به گیاهان شاهد درصد افزایش 84/12، 92/151
.)2جدول()P≤ 0.05(ندبخشیدبهبوددر گیاهان مورد بررسی ي نسبی آب را محتوا)G. mosseaeبویژهقارچ هاي میکوریز (
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G.m(،G. intraradices(G. mosseaeباهمزیست،)NAM(میکوریزغیربادرنجبویهگیاهاندررشدصفاتبرخیمیانگینمقایسه. 2جدول (G.i)مخلوطو
G. intraradicesG.mوG. mosseaeازمساوي + G.i)(.

ساقهطولیمارهات
(cm/plant)

ریشهطولمجموع
(cm/plant)

ریشهسطحمجموع
(cm2)

میانگین 
قطر ریشه

mm)(

برگسطحمجموع
(cm2)

نسبت سطح 
)g2cm/(برگ

محتواي نسبی آب
(%)برگ

2/91شاهد c93/1378 c318/65 c4084/0 c8/874 c599c70/89 c

G. i0/22 b23/1637 b699/78 b4907/0 b8/3791 b8/486 ab32/92 b

G. m2/24 a68/1818 a258/100 a5958/0 a8/2032 a9/675 a58/94 a

G. m+G. i0/23 b31/1716 b038/83 b5506/0 a3/0115 b4/336 b82/92 b

.استP≤ 0.05سطحدرهامیانگینبیندارمعنیتفاوتعدمبیانگریکسانحروف

و میانگین قطر ریشه(به استثناي وزن تر ریشه، نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه، 2و 1ول در مورد تمام داده هاي ارائه شده در جدا
.Gبا سایر تیمارها معنی دار بود. در حالی که بین تاثیر تلقیح با G. mosseaeنسبت سطح برگ)، تفاوت بین گیاهان تلقیح شده با 

intraradicesازمساويو گیاهان تلقیح شده با مخلوطG. mosseaeوG. intraradices تفاوت معنی داري میانگین قطر ریشهفقط در
شد.مشاهده 

بحث
بهنسبتG. mosseaeقارچ.دادنشانراکوالر آربوسمیکوریزهايقارچبابادرنجبویهگیاهآمیزموفقیتهمزیستی،حاضرمطالعهنتایج

G. intraradicesري در تشکیل کلنی در بافت هاي ریشه داشت.توانایی بیشت،قارچدواینمخلوطوJansaنیز ) 2007(همکارانو
در G. mosseaeکه ) مشاهده کردندMedicago truncatula(سربریده) و یونجهAllium porrum(فرنگیهنگام تلقیح گیاهان تره

ه یک رابطدر برقراري ).16(می کندبرقرار ررسیمورد بگونههمزیستی موفق تري با دوG. intraradicesوG. claroideumمقایسه با 
قارچ مولکول هاي عالمتیبه گونه هاي مختلف گیاهی در کنار پاسخ متفاوت ؛ندهستهر دو موثرگونه گیاهی و قارچ،همزیستی موفق

) و 1983(Trinickو Wilson.)17(با یکدیگر تفاوت داردنیز ریشه -هاي همزیست، سرعت این قارچ ها در تشکیل اجتماعات قارچ
Jansa2007(همکارانو( کلونیزاسیون قارچباالي سرعتG. mosseae) را در شبدر زیرزمینیTrifolium subterraneum) (18و تره (
.) گزارش کردندMedicago truncatula ()16(سربریدهیونجهو) Allium porrum(فرنگی

وSun. طبق گزارشم هوایی و ریشه در گیاهان همزیست نسبت به شاهد قابل توجه بودافزایش رشد انداحاضر،بررسیبراساس نتایج
Tang)2013(،زراعیسورگومهمزیستی)Sorghum bicolor (در درصدي129افزایشورشدبهبودموجب نیزمیکوریزهايقارچبا
بروز می گیاه و قارچ میز، اثرات سودمند همزیستی در بعد از کلونیزاسیون موفقیت آ).19(شدشاهدنسبتهمزیستگیاهانزیتوده

د و منابع غذایی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت ن، فضاي بهتري براي توسعه می یابمی دهندقارچ ها هیف هاي خود را گسترش ؛یابد
عناصروآبجذبافزایشونگیاه میزباریشهبرايجذبسطحافزایشبایقارچهیفشبکهشدنگسترده،از طرف دیگر.می کنند
به استفاده از میکوریزنیاز قارچ هاي ،ریشه- تشکیل اجتماعات قارچبه عالوه،. )8(تحریک می نمایدراگیاهرشد،فسفربویژه،معدنی

ارتقا زیستدر گیاهان همرا نسبت اندام هوایی به ریشه شود،گیاهان ایجاد می یهورمونوضعیتترکیبات فتوسنتزي و تغییري که در 
).17(می دهد



دانشگاه زنجان96شهریور پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران     

Juglans venezuelensisگونههمزیستیکهکردندگزارش2014سالدرهمکارانوFajardoحاضر،مطالعهنتایجبامشابهصورتبه

سطحنسبتوبرگسطحساقه،طولافزایشموجبRhizophagus manihotisوDentiscutata heterogamaمیکوریزقارچدوبا
ات تولیدافزایشبهمنجربه نوبه خوداست کهکنندهفتوسنتزسطحوبرگتعدادنشانه اي از افزایش،ارتفاع بیشتر.)20(ودشمیبرگ

که نور و دي اکسید کربن دریافت می کند با را رابطه بین سطحی از برگ ، نسبت سطح برگ. )21(شودمیگیاهزیتودهوفتوسنتزي
حاضر،بررسی.)23(جهت افزایش فتوسنتز را نشان می دهدزیتودهوانایی گیاه در استفاده از ت)،22(کردهوزن خشک گیاه توصیف

در) 2016(همکارانوWuمطالعهباکهدادنشانمیکوریزهايقارچباهمزیستگیاهانآبنسبیمحتوايدرراداريمعنیافزایش
همخوانی) Poncirust rifoliata(برگسهنارنجگیاهبرParaglomus occultumوFunneliformis mosseaeقارچدوتلقیحتاثیرمورد

در مجموع بررسی حاضر نشان .)9(افزایش محتواي نسبی آب را در پی دارد ،در بهبود انتقال آبمیکوریزنقش قارچ هاي )24داشت (
نوان کود زیستی تاثیر مثبت بر رشد و زیتوده گیاه بادرنجبویه ، به عG. mosseaeبویژهآربوسکوالر، میکوریزداد که استفاده از قارچ هاي 

دارد و می تواند به عنوان یک استرتژي تاثیرگذار جهت بهبود رشد گیاه در شرایط تنش زا و یا به منظور ارتقاي کمی و کیفی مواد موثره 
آن در نظر گرفته شود.
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Abstract
Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are one of the most important soil microorganisms, they have
mutualistic relationships with more than 80% of terrestrial plant species. These fungi can stimulate
plant growth by developed network of hyphae that increase the uptake of water and nutrients
especially immobile elements. This study was, conducted in the greenhouse condition to evaluate the
influence of selective AMF on vegetative growth of lemon balm (Melissa officinalis L.).
Experiments were carried out in a randomized complete block design with four levels [un-inoculated
plants, plants inoculated with Glomus mosseae, plants inoculated with G. intraradices and plants
inoculated with mixed inoculum (G. intraradices + G. mosseae)]. Seeds of M. officinalis were sown
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in soil:inoculum (ratio of 10:1 w/w), harvested 4 months after planting, and plant growth parameters
were measured. Inoculation with AMF significantly (P≤ 0.05) increased all the growth parameters
viz., fresh and dry weights of shoot and root, stem height, total root length and area, mean root
diameter, leaf area, leaf area ratio and leaf relative water content that exhibited positive effects of
AMF symbiosis on growth and biomass of lemon balm. According to the results, G. mosseae had the
best potential to produce significant level of root colonization in lemon balm. Successful
colonization and the development of the fungal hyphae network led to a significant increase in the
surface area of the plant root system followed by an enhancement of the plant growth parameters.

Key words: Melissa officinalis L., Growth, Biomass, Glomus mosseae, Glomus intraradices


