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 میکوریز با همزیست( .Melissa officinalis L)  خشکی در بادرنجبویه تنش افزایش مقاومت به

 اکسیدانی از طریق القای سیستم آنتی آربوسکوالر
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 ،(.Melissa officinalis L) بادرنجبویه. دهد را افزایش می تنش به گیاه مقاومت ،(AM) آربوسکوالر میکوریز با همزیستی: چکیده

 در AM نقش حاضر، پژوهش در. دارد را میکوریز با همزیستی رابطه برقراری توانایی که است ناعیاننع خانواده از مهمی گونه

 130 غیرمیکوریزی، و میکوریزی گیاهان. شد مطالعه خشکی تنش به بادرنجبویه مقاومت افزایش و اکسیدانی آنتی سیستم القای

 مجموع و هوایی اندام خشک وزن تنش، اعمال از پس وزر بیست. گرفتند قرار خشکی تنش با مواجهه در کشت، از پس روز

 ،(SOD) سوپراکسیددیسموتاز های آنزیم فعالیت و( TF) کل فالونوئید و( TP) فنل محتوای و شد گیری اندازه برگ سطح

 های اکسیدان آنتی محتوای رشد، خشکی، تنش تحت. گرفتند قرار بررسی مورد( PPO) اکسیداز فنل پلی و( POX) پراکسیداز

 درواقع،. بود غیرهمزیست گیاهان از بیشتر همزیست های بادرنجبویه در شده مطالعه اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت و غیرآنزیمی

 بهبود را تنش از ناشی اکسیداتیو تخریب به بادرنجبویه مقاومت تواند می اکسیدانی آنتی سیستم القای طریق از AM با همزیستی

 .بخشد

 آربوسکوالر میکوریز اکسیدانی، آنتی سیستم خشکی، تنش ادرنجبویه،ب: کلیدی کلمات

 مقدمه

 با تنش این(. Koocheki et al., 2014) باشد می ایران نقاط بیشتر در محصول تولید محدودکننده فاکتورهای از یکی خشکی، تنش

 های مکانیسم ترین مهم از یکی اساس، براین. دبر می پیش به را سلول شده ریزی برنامه مرگ ،(ROS) اکسیژن فعال های گونه افزایش

 و TP مانند غیرآنزیمی های اکسیدان آنتی محتوای افزایش. است اکسیدانی آنتی سیستم کردن فعال خشکی، تنش با مقابله برای گیاه

TF، مانند اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت ارتقای کنار در SOD، POX و PPO کند می کمک زا تنش شرایط در گیاه بقای به (Laxa 

et al., 2019 .)با همزیستی رابطه برقراری با تواند می گیاه دیگر، طرف از AM بخشد بهبود تنش با مقابله برای را خود توانایی .

 Smith) کنند می برقرار همزیستی رابطه گیاهی های گونه 80% با که هستند خاک های میکروارگانیسم از مهمی گروه ،AM های قارچ

& Read, 2008 .)بادرنجبویه .(Melissa officinalis L)، نعناعیان خانواده از مهمی گونه (Lamiaceae )همزیستی رابطه که است 

 گیاه عملکرد محصول و کاهش خشکی، تنش با بادرنجبویه مواجهه (.Zubek et al., 2014) دارد AM های قارچ با آمیزی موفقیت

 در گونه این توانایی و خشکی تنش به بادرنجبویه حساسیت رغم علی حال، بااین(. Nasab et al., 2015) شود موجب می را

 پژوهش، این در. است نشده مطالعه خشکی تنش به  بادرنجبویه پاسخ بر میکوریز تاثیر تاکنون ،AM با همزیستی رابطه برقراری

 در نیاکسیدا آنتی سیستم سطح چنین هم. شد سیبرر خشکی تنش به بادرنجبویه مقاومت و رشد بر میکوریزایی همزیستی تاثیر

 .گرفت قرار مطالعه مورد تنش، این تحت همزیست گیاهان
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 ها روش و مواد

 عنوان به ،Glomus intraradices و Glomus mosseae میکوریز گونه دو از مساوی مخلوط: خشکی تنش اعمال و بذرها کاشت

 50% سطح در خشکی تنش. شدند کاشته 10:1 نسبت با تلقیح مایه حاوی خاک در ویهبادرنجب های دانه. شد آماده قارچ، تلقیح مایه

 اندام خشک وزن و شدند برداشت تنش اعمال از پس روز 20 گیاهان،. شد اعمال گیاهان کشت از پس روز 130 گلدانی، ظرفیت

 .شد گیری اندازه ها آن (LATبرگ ) سطح مجموع و (SDWهوایی )

 کارگیری به با و شدند آمیزی رنگ( 1970) همکاران و Phillips روش از استفاده با ها، ریشه: ریشه نکلونیزاسیو درصد سنجش

 .شد ( محاسبهRC) ریشه کلونیزاسیون درصدMosse (1980 ) و Giovannetti روش

 موج طول در( 2000) همکاران و Velikova روش طبق H2O2 مقدار(: H2O2) پراکسیدهیدروژن آزاد رادیکال محتوای سنجش

 .شد گیری اندازه نوری سنج طیف دستگاه توسط نانومتر 390

 و( 1974) همکاران و Singleton روش توسط TP محتوای فنلی، ترکیبات استخراج از پس: کل فالونوئید و فنل محتوای سنجش

 .شد گیری اندازه( 2002) همکاران و Chang روش از استفاده با TF محتوای

 با(. Yan et al., 2006) شد گیری اندازه پروتئین محتوای و استخراج پروتئینی عصاره: اکسیدان آنتی های  آنزیم فعالیت سنجش

 PPO وSOD (Giannopolitis & Ries, 1977)، POX (Hoyle, 1972 ) های آنزیم فعالیت نوری، سنج طیف روش از استفاده

(Raymond et al., 1993 )گرفت قرار محاسبه مورد . 

 و شد استفاده( One Way Anova) واریانس تجزیه روش و SPSS افزار نرم از ها داده آماری تحلیل و تجزیه جهت: اریآم آنالیز

 .شدند مقایسه P≤ 0.05 احتمال سطح در( Duncan’s Multiple Range Test) دانکن آزمون توسط ها داده میانگین

 نتایج

 کمترین. شد همزیست گیاهان در تغییر این مانع AM حضور اما شد، بادرنجبویه رشد های شاخص کاهش موجب خشکی تنش

SDW (g/plant 61/1 )و LAT (cm
2
/plant 03/982 )(. 1 جدول. )شد مشاهده خشکی تنش تحت غیرمیکوریزی گیاهان در

 مقدار رد تغییر ،AM حضور. یافتند افزایش داری معنی طور به تنش طی PPO و SOD، POX فعالیت و TF و H2O2 ، TP محتوای

H2O2 مقدار کمترین و بیشترین که طوری به کرد تعدیل را H2O2 خشکی تنش تحت و غیرمیکوریزی گیاهان در ترتیب به 

(µmol/g FW 96/5 )مناسب آبیاری با میکوریزی گیاهان و (µmol/g FW 26/3 )تنش تحت و همزیست گیاهان. شد مشاهده 

 SOD (unit/mg pr های آنزیم فعالیت وTF (mg QE/g DW 37/14 ) و TP (mg GAE/g DW 93/43) مقدار بیشترین خشکی،

57/10)، POX (ΔOD530/min mg pr 92/0 )و PPO (μmol/min mg pr 47/61 )دادند نشان را  

 

 بحث

(. Smith & Read, 2008) است ها میکرواورگانیسم و گیاهان بین سودمند کنش برهم نوع ترین گسترده AM و گیاه بین همزیستی

 خوانی هم قبلی مطالعات با که شد مشاهده AM های قارچ و بادرنجبویه گونه بین آمیز موفقیت همزیستی یک حاضر، مطالعه در

 نتایج با مشابه خشکی، تنش با مواجهه در بررسی مورد های بادرنجبویه(. Zubek et al., 2014; Engel et al., 2016) داشت

  AM با همزیستی حال، بااین. دادند نشان را آب کمبود عالئم( ;Nasab et al., 2015; Farahani et al., 2009) دیگر مطالعات
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AM و تاثیر همزیستی با (RC) اندام خشک های وزن شاخص بر جدول 1. بررسی درصد کلونیزاسیون ریشه ( هواییSDW و )

 های آنزیم فعالیت و( TF) کل فالونوئید و( TP) فنل ،(H2O2) پراکسیدهیدروژن محتوای (،LATبرگ ) مجموع سطح

.بادرنجبویه گیاه( PPO) اکسیداز فنل پلی و( POX) ، پراکسیداز(SOD) سوپراکسیددیسموتاز
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-b61/1b03/982b78/4c36/32d09/10c85/6c58/0c25/38

AM-ww
b30/48a93/1a40/1197d26/3c70/32c78/10b99/7bc66/0bc06/45

NAM-ws
-c52/1c97/926a96/5b41/41b44/13b17/8b67/0b57/50

AM-ws
a79/50a92/1a40/1160c65/4a93/43a37/14a57/10a92/0a47/61

NAM :غیرمیکوریزی؛ گیاهان AM :میکوریز؛ با همزیست گیاهان ww :مناسب؛ آبیاری ws :تکرار 3 میانگین ها داده. خشکی تنش 

.ندارند( P≤ 0.05) داری معنی تفاوت یکسان، حروف واجد های گروه ستون، هر در. باشند می

همزیست  گیاهان LA و SDW در خشکی تنش عمالا که طوری به داد، افزایش خشکی تنش با مواجهه در را بادرنجبویه مقاومت

 قابل طور به AM با( Zea mays) ذرت همزیستی داد نشان نیز( 2017) همکاران و Quiroga مطالعه نتایج. نداشت داری معنی تاثیر

 گسترش تحرک، کم عناصر و آب بهتر جذب در AM نقش. کند می ممانعت خشکی تنش با مواجهه در رشد کاهش از توجهی

 مقدار افزایش(. Xu et al., 2018) بخشد می بهبود همزیست گیاهان در را رشد و فتوسنتز ای، روزنه هدایت افزایش و برگ طحس

H2O2 ، دار معنی افزایش حاضر، بررسی. است تنش به پاسخ های نشانه ترین مهم از یکی H2O2 تنش تحت های بادرنجبویه در را 

 با که بود غیرمیکوریز گیاهان از کمتر توجهی قابل طور به AM با همزیست گیاهان در H2O2 مقدار حال، بااین. داد نشان خشکی

 محتوای افزایش زا، تنش شرایط در(. Chitarra et al., 2016) داشت مطابقت خشکی تنش به میکوریزی های فرنگی گوجه پاسخ

H2O2 شود می نیز گیاه اکسیدانی آنتی سیستم شدن فعال موجب عالمت، مولکول یک عنوان به اکسیداتیو، تنش القای بر عالوه 

(Wu et al., 2006 .)پی در بادرنجبویه فنلی ترکیبات افزایش. هستند غیرآنزیمی های اکسیدان آنتی از مهمی گروه فنلی، ترکیبات 

 Pelargonium) شمعدانی در خشکی تنش مثال، برای. داشت خوانی هم قبل مطالعات نتایج با خشکی، تنش و AM حضور

graveolens )مقدار دار معنی افزایش موجب TP و TF شد میکوریزی گیاهان در خصوص به (Amiri et al., 2015 .)سنتز ارتقای 

 جاروب با فنلی ترکیبات(. Li et al., 2017) دهد می روی میکوریزی گیاهان در فتوسنتز میزان افزایش نتیجه در فنلی، ترکیبات

ROS ،های آنزیم فعالیت خشکی، تنش تحت. دارند تنش به گیاه مقاومت افزایش در مهمی نقش تولیدشده SOD،POXوPPO

ارتقایآنمتعاقبواکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت افزایش. یافت افزایش توجهی قابل طور به میکوریزیهایبادرنجبویهدر

،SOD فعالیت خشکی، تنش تحت مثال، برای. است هشد گزارش نیز قبل مطالعات در میکوریزی گیاهان در تنش به مقاومت

POXوPPO زنیان در (Chlorophytum borivilianum )با همزیست AM یافت افزایش غیرهمزیست گیاهان به نسبت (Dave & 

Tarafdar, 2012 .)با که شود می سوپراکسید فراوان تولید موجب فتوسنتزی، الکترون انتقال زنجیره در اختالل با خشکی، تنش 
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 مس و روی آهن، کوفاکتورهای حضور به وابسته SOD فعالیت(. Carvalho, 2008) گردد می تبدیل H2O2 به SOD گری میانجی

 دنبال به(. Chang et al., 2018) شود می SOD فعالیت افزایش موجب همزیست، گیاهان در معدنی عناصر بهتر جذب است،

 های دهنده که ها، فنل پلی محتوای افزایش با میکوریز چنین هم. یافت افزایش زنی PPO و POX فعالیت ،SOD فعالیت افزایش

 و فنلی ترکیبات محتوای افزایش(. Smirnoff, 2005) شود می آنزیم دو این فعالیت افزایش موجب هستند، PPO و POX الکترون

 علیه حمایت بهبود برای گیاهان این های مکانیسم از یکی تواند می میکوریز، با همزیست گیاهان در اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت

 .باشد زا تنش شرایط در اکسیداتیو تخریب
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Abatract: Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi-plant symbiosis induces plant resistance to stress. Melissa officinalis 

L. is an important species in the Lamiaceae family that can form a mutualistic relationship with AM. The aim of this 

study was to examine the effect of mycorrhizal symbiosis on improvement of antioxidant system and the resistance 

of M. officinalis to drought stress. Drought stress was applied to 130-day-old plants. Twenty days after stress, shoot 

dry weight and leaf area were investigated in M. officinalis. Content of total phenol (TP) and flavonoid (TF) and 

enzyme activities of superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POX) and polyphenol oxidase (PPO) were examined. 

AM symbiosis prevented drought-induced growth decline. Under drought stress, growth, the content of non-

enzymatic antioxidant and activity of antioxidant enzymes in mycorrhizal M. officinalis were higher than non-AM 

plants. In conclusion, AMF-mediated induction of antioxidant system could improve the resistance of M. officinalis 

to oxidative stress under drought conditions. 
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