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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی 

 جعفری 

 4، بهرام عابدی3مجید عزیزی ،2سید حسین نعمتی، 1آزاده امیدی

 ردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ف-1

 استادیار بخش باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد -2

 استاد بخش باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد -3

 استادیار بخش باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد -4
 

 (azi.omidi@gmail.com)  مکاتبه کنندهآدرس پست الکترونیکی 

 

 چکیده

یاهان محسوب می گردد. پژوهش ها نشان داده است که شوری خاک یکی از جدی ترین تهدید های محیطی برای بقاء گ

تواند باعث واکنش مثبت گیاهان به ویژه در همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصرغذایی می

بزی شرایط تنش شوری شود. به منظور بررسی تأثیر کود بیولوژیک قارچ میکوریزا بر کاهش اثرات منفی تنش شوری در س

آزمایش فاکتوریل با آرایش  ازدر دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت.  1390-93برگی )جعفری(، پژوهشی در سال 

 Glomusموالر( و فاکتور دوم قارچ میکوریزا میلی 122، 12، 01، 2(، فاکتور اول تنش شوری در چهار سطح )0×2)

fasciculatum الب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار بر روی سبزی در دو سطح )کاربرد و عدم کاربرد( که در ق

های مورفولوژیکی و میزان عناصر غذایی در شرایط تنش شوری، مورد ارزیابی قرار برخی ویژگیجعفری استفاده گردید. 

های رشدی شد. همچنین در اثر گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید سدیم در محلول غذایی، باعث کاهش شاخص

شوری غلظت فسفر و همچنین محتوای فسفر در برگ کاهش یافت. کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش کارایی رشد و افزایش 

 جذب فسفر در گیاه شد. 

 فسفر، کلرید سدیم، کود بیولوژیکشاخص رشدی،  کلمات کلیدی :

  مقدمه

ر سطح جهان هستند و در نقاط دهنده عملکرد محصوالت کشاورزی دین عوامل کاهشترمهمهای محیطی تنش

خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، در تولید محصوالت کشاورزی تأثیر منفی بیشتری دارند و 

گیرد. ایران یکی از این کشورهاست که در هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت می باتحملکشاورزی در آن مناطق 

ها، ها، باکتریهای زنده شامل قارچنظیر خشکی، شوری، دما، باد و تنشیرزنده غهای مهم اکثر نقاط آن تنش

ها و حشرات موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی ویروس

ر (. تنش شوری به عنوان اولین تنش شیمیایی که موجودات زنده د1379گردیده است) کافی و مهدوی دامغانی، 

های غیر زیستی، خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک اند و از مهمترین تنشطول تکامل خود با آن مواجه شده

هوآنگ و است ) یرزندهغ هایتنش ترینمهم از یکی (. شوری1300تیموری و همکاران، آید)ثابتبه شمار می

 شوری با مقابله زمینه در جدید راهکارهای یافتن انرژی، و آب مینأت زیاد هایینههز به توجه با(. 0229همکاران، 

یکی از راهکارهای تولید بیشتر محصوالت (. به دنبال روند رشد جمعیت 1392)مختاری،  باشدمی اهمیت دارای
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3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

مله انواع کودهای ها از جکشاورزی افزایش عملکرد در واحد سطح در میان مدت و بلند مدت از طریق مصرف نهاده

-و نیز استفاده از گونه 02. در این راستا، کودهای بیولوژیک مانند قارچ میکوریزا آربوسکوالرشیمیایی و زیستی است

باشند. های درختی نسبتاً مقاوم در برابر شوری، راهکارهای بهتری جهت کاهش اثرات سوء تنش شوری می

 جذب در را گیاهان کارایی ریشه، جذب سرعت و افزایش سطح و هگسترد هیفی شبکة داشتن با میکوریزا هایقارچ

 شوند )پارسامی آنها رشد بهبود موجب و داده افزایش مس روی، فسفر، تحرک کم عناصر بویژه عناصر غذایی و آب

تی های زیسها و ملکولهای برگی سرشار از عناصر غذایی، عناصر معدنی، ویتامینسبزی (.1392مطلق و همکاران، 

دارویی فعال هستند و همچنین به دلیل ارزان قیمت بودن و در دسترس بودن در طول سال، در سراسر جهان 

 Petroselinumو نام علمی  Parsley(.  جعفری با نام انگلیسی 0212محبوب هستند )دیویا و همکاران، 

crispum Mill. باشد. به نظر گیاهی از خانواده چتریان میSplittstoesser  این گیاه بومی اروپای شرقی و

در غذاهای چین، مکزیک، آمریکای جنوبی،  (.جعفری معموالً به دلیل عطر و طعم1301آسیای غربی است)پیوست، 

شود. به عالوه، استفاده از عصاره گیاهی و اسانس این گیاه به دلیل کشت هند و جنوب شرق آسیا استفاده می

صرف آنها به طور چشمگیری به عنوان منابع جایگزین برای مواد نگهدارنده گسترده آن و مؤثر و بی خطر بودن م

و عناصر معدنی مختلف از جمله  Cو  A ،Bهای (. جعفری دارای ویتامین0223) وونگ و کیتس،  رایج شده است

همکاران،  یابد )عیدی وآهن بوده و مصارف فراوانی در تهیه اغذیه دارد که از این نظر در اغلب نواحی پرورش می

(. جعفری خواص دارویی شگفت انگیزی دارند، در نتیجه میزان تحمل به شوری در آنها و همچنین یافتن 1300

تواند حائز اهمیت باشد و از آنجا که بیان شد کودهای راهکارهایی برای افزایش تحمل آنها در برابر شوری می

به  حاضر رات تنش شوری را در گیاه کاهش دهند، پژوهشهای میکوریزا قادرند تا حدی اثبیولوژیک از جمله قارچ

برگی جعفری  بررسی اثر قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر خصوصیات مورفولوژیک و جذب عناصرغذایی سبزی منظور

 آمد.ی اجرا درتحت تنش شوری، به صورت گلدانی و در شرایط مزرعه به مرحله

  مواد و روش ها  

در هوای آزاد در دانشکده کشزاورزی دانشزگاه  1390-93مایش گلدانی در سال زراعی این تحقیق به صورت یک آز

از شرکت سرو زیست پویا در شهر  Petroselinum Crispum Lفردوسی مشهد به اجرا در آمد. بذور گیاه جعفری .

تحت حمایزت از شرکت زیست فناور توران،  Glomus fasciculatumمشهد تهیه شد. مایه تلقیحی قارچ میکوریزا 

و نظارت پارک علم و فناوری استان سمنان و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه شد که این شرکت تعداد تقزیبی 

های اسپور گزارش کزرده اسزت. بزرای انجزام ایزن آزمزایش گلزدان 112تا  12اسپور زنده در هر گرم خاک را بین 

متر حزاوی سانتی 02ها تا ارتفاع متر انتخاب شدند. گلداننتیسا 32متر و ارتفاع سانتی 00پالستیکی با قطر دهانه 

قسزمت  1/2متر باالی گلدان حاوی بسزتر کشزت) سانتی 1قسمت ماسه( و  1قسمت خاک مزرعه،  0بستر کشت) 

های مورد اسزتفاده نیزز قبزل از بستر قسمت کوکوپیت، یک قسمت ماسه( بودند. 1قسمت پرالیت،  0خاک مزرعه، 

های گلزدان سزاعت ضزدعفونی شزدند. 0الی  1/1گراد به مدت درجه سانتی 102اه اتوکالو در دمای کشت با دستگ

درصزد بزه  1مورد نظر نیز با هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شدند. بذرهای تهیه شده نیز توسط هیپوکلریزت سزدیم 

 02ز ضدعفونی به مدت دقیقه ضدعفونی و سپس دوبار با آب مقطر شستشو داده شدند. سپس بذرها بعد ا 12مدت 

های استریل شده به همزان صزورت کزه بیزان ها با بستربعد از پر کردن گلدان ساعت در آب مقطر خیسانده شدند.

عزدد بزذر  32بعزد از آن  به سطح گلدان اضافه کزرده و گرم از مایه تلقیحی قارچ میکوریزای تهیه شده را 12شد، 

ها با الیه نازکی از کوکوپیت پوشزانده شزد. آبیزاری سپس روی بذر ضدعفونی شده روی مایه تلقیحی کشت گردید.

                                                 

 

 
20 Arbuscular mycorrhizal fungi (AM) 
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3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

برگی شدن( به منظزور اعمزال  2کاشت ) پس از روز  21حدود آنها هر سه روز یک بار با آب آبیاری صورت گرفت. 

میلزی مزوالر بزه کزار  122و  12، 01، 2در آب آبیاری استفاده شد که در چهار سطح  NaClتنش شوری از نمک 

غلظت های نمک به منظور جلوگیری از شوک ناگهانی به گیاه، نحوه اعمال تیمار شوری به این صورت بود که  رفت.

هزا انجزام گرفزت و سزپس برای گلزدان NaClمیلی موالر  01باال برده شد، برای این منظور ابتدا، تیمار  به تدریج

فقط  رسید. برای تیمار شاهد، NaClمیلی موالر از  122به کار رفت و در نهایت به تیمار نیز میلی موالر  12 تیمار

محلول از ته گلدان خارج مزی شزد و  %12انجام گرفت. نحوه آبیاری به گونه ای بود که حدود آب آبیاری آبیاری با 

به منظور بررسی اثر تیمارها، صزفات  .گرفتنیز یک بار در هر هفته عمل آبشویی گلدان ها با آب معمولی انجام می

لوژیک از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و سطح برگ و جذب عناصر غذایی از جمله فسزفر گیزاه مورفو

  .جعفری مورد بررسی قرار گرفت

در مرحله حداکثر رشد رویشی و پس از یک ماه اعمال تیمار شوری، صفات سطح برگ، وزن تزر انزدام هزوایی، وزن 

گیری شد. سطح برگ با استفاده از دستگاه سطح سزنج ریشه اندازه خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه و وزن خشک

اندازه گیری شد. به منظزور انزدازه گیزری وزن تزر و خشزک انزدام  (Li-Cor, Model Li-1300, USA)برگ 

های آنها برای جداسازی محیط کشزت بزه در پایان آزمایش، گیاهان از گلدان خارج شده و ریشههوایی و ریشه ها، 

شستشو شدند. سپس قسمت ریشه از شاخساره جدا شده و توزین هر دو قسمت به طور جداگانزه انجزام  طور کامل

در  و ساعت( قرار داده شدند 70گراد به مدت درجه سانتی 72های مذکور در داخل آون )دمای اندام گاه گرفت. آن

رای اندازه گیری تمامی صفات از پنج الزم به ذکر است که ب آنها به طور جداگانه محاسبه گردید. وزن خشکنهایت 

 نمونه گیاهی از هر تیمار میانگین گرفته شد.

گرم نمونه آسیاب شده گیاه وزن و داخل کزروزه  3/2جهت اندازه گیری فسفر در نمونه های گیاهی نیز ابتدا مقدار 

راد قرارداده شد، پس درجه سانتی گ 212ریخته شد، سپس کروزه به مدت چهار ساعت در کوره الکتریکی با دمای 

میلی لیتزر اسزید کلریزدریک  12میلی لیتری ریخته و مقدار  122از سرد شدن کروزه،  خاکستر حاصل داخل بشر 

درجه سانتی گراد گذاشته شزد  02دقیقه برروی هیتر با دمای  12نرمال به ظرف اضافه گردید. سپس به مدت  1/2

میلزی لیتزر از  1/2لی لیتر رسانده شد. سپس در مرحله بعزد مقزدار می 12و با استفاده از آب مقطر حجم نمونه به 

 01)ترکیبی از چند ماده شیمیایی( بزا آب مقطزر بزه حجزم   Bعصاره گرفته شده همراه با چهار میلی لیتر محلول

 332میلی لیتر رسانده شد، سپس مقداری از محلول بدسزت آمزده، داخزل دسزتگاه اسزپکتروفتومتر بزاطول مزوج 

محاسبه و میزان فسفر موجود در نمونه گیاهی   Excelقرار داده شد و عدد قرائت شده با استفاده از نرم افزارنانومتر

گرم بر کیلوگرم بدست آمد. همچنین محتوای فسفر هر گیاه با فرمول زیر محاسزبه گردیزد)نادیان و بر حسب میلی

 (:1390همکاران،

 محتوای فسفر اندام هوایی = وزن خشک اندام هوایی× غلظت فسفر اندام هوایی

 

 

 داده هاتجزیه آماری 

( در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار بر روی سبزی جعفری استفاده 0×2آزمایش فاکتوریل با آرایش ) از

موالر( و قارچ میکوریزا در میلی 122، 12، 01، 2گردید که عوامل مورد بررسی شامل تنش شوری در چهار سطح )

صورت  8JMP افزارنرمها به صورت تجزیه واریانس توسط تجزیه آماری داده اربرد و عدم کاربرد( بودند.دو سطح )ک

( در سطح احتمال یک درصد LSDدار )ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیگرفت. مقایسه میانگین

)21/2>(P  افزارنرمانجام شد. ترسیم نمودارها با EXCEL  .انجام گردید 

 ایج و بحثنت
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3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

( نشان داد در تمامی صفات اندازه گیری شده بین شوری، قارچ میکوریزا، و 1نتایج تجزیه واریانس)جدول 

 برهمکنش آنها در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی داری مشاهده می شود.

نها بر صفات . تجزیه واریانس میانگین مربعات اثرات سطوح مختلف شوری، قارچ میکوریزا و برهمکنش آ1 جدول

 .مورفولوژیک گیاه جعفری

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

وزن تر 

اندام 

 هوایی

وزن تر 

 ریشه

وزن 

خشک 

اندام 

 هوایی

وزن خشک 

 ریشه
محتوای  فسفر

 فسفر

 سطح برگ

 20/023** 3737/2** 207/1** 22711/2** 20203/2** 1073/2** 333/2** 3 شوری

 93/103** 1320/2** 102/2** 22033/2** 21117/2** 2337/2** 030/2** 1 قارچ میکوریزا

 03/1** 2121/2** 190/2** 22201/2** 22307/2** 2113/2** 201/2** 3 شوری*قارچ میکوریزا

 خطای آزمایش

 

13 

 

222/2 

 

2221/2 

 

22223/2 

 

22223/2 

 

229/2 

 

2222/2 

 

72/2 

 

 باشد.داری میعدم اختالف معنی nsد و احتمال یک درصد و پنج درص به ترتیب معنی داری در سطح *و **

با میکوریزا( بر صفات مورفولوژیک  Mبدون میکوریزا و  NMمقایسه میانگین اثرات اصلی شوری و قارچ میکوریزا ). 2جدول 

 گیاه جعفری.

وزن تر  تیمار

اندام 

 هوایی

)گرم/گیاه

) 

وزن تر 

 ریشه

)گرم/گیاه

) 

وزن خشک 

 اندام هوایی

 )گرم/گیاه(

وزن 

خشک 

 ریشه

)گرم/گیاه

) 

 فسفر

گرم )میلی

/کیلوگرم وزن 

 خشک(

محتوای 

 فسفر

3×گرم)میلی

 / گیاه(10 -

سطح 

 برگ

)سانتی

متر 

مربع/

 گیاه(

 سطوح شوری )میلی موالر(

0 a*31/1 a23/2 a01/2 a12/2 a23/3 a33/2 a29/19 

25 b91/2 b23/2 b13/2 b13/2 b31/0 b22/2 b31/10 

50 b00/2 c01/2 c12/2 c12/2 c23/0 c09/2 c11/11 

100 c29/2 d11/2 d27/2 d27/2 d93/2 d27/2 d01/2 

        سطوح میکوریزا

NM  b02/2 b09/2 b10/2 b12/2 b12/0 b09/2 b30/9 

M a21/1 a33/2 a17/2 a10/2 a02/0 a22/2 a00/12 

اختالف  LSDر اساس آزمون ، بP)> 01/0(ها با حروف مشابه در هر ستون، در سطح احتمال یک درصدمیانگین*

 داری ندارند.معنی
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 صفات مورفولوژیک:

ها مشخص گردید که با افزایش شوری، میزان سطح برگ جعفری کاهش یافته است با بررسی مقایسه میانگین داده

(Error! Reference source not found.0همچنین بررسی اثر مت .) قابل شوری و قزارچ میکزوریزا نشزان

هزای غیرمیکزوریزی های میکوریزی بیشتر از جعفریداد که در هر یک از سطوح شوری، میزان سطح برگ جعفری

(. با افزایش سطح شوری، صفات رویشی از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و سزطح 3بوده است )جدول 

میلزی مزوالر(  122شوری بر صفات رویشی در بزاالترین سزطح شزوری )  برگ کاهش یافتند. بیشترین تأثیر منفی

( در اسفناج، چندراکی و همکاران 0221کاهش رشد ناشی از کلرید سدیم ، توسط کایا و همکاران )مشاهده گردید. 

 افزایش شزوری، ( در گشنیز نیز گزارش شده است.1390زاده بهابادی )مهر و اسماعیل( در جعفری، ستایش0210)

 وزن تر اندام هوایی و ریشه را در گیاه جعفری کاهش داد و بر تجمع ماده خشک در گیاه نیز تأثیر منفی گذاشت.

در این پژوهش به احتمال فراوان، عوامل مهمی مانند پتانسیل منفی بسیار زیاد آب در محیط اطراف ریشه، سمیت 

ریشه و بزرگ و عزدم تعزادل یزونی و تغذیزه ای در  های سدیم و کلر دریونی ناشی از تجمع غلظت های باالی یون

های اصزلی در توان گفت یکی از مکانیسمکاهش شاخص های رشد، نقش چشمگیری داشته است. به طوری که می

و  ر، بهم خوردن تعادل تغذیه ای ناشی از تنش شوری بود. براسزاس پزژوهش کراتزاین گیاهکاهش رشد رویشی در 

ری غلظت برخی عناصر غذایی در گیاهان زیاد و غلظت برخی دیگر کم می شود )عدم (، تحت تاثیر شو0212گریو )

 تعادل یونی(، در نتیجه شاخص های رویشی گیاهان کم می شود.

 همزین (. در1903مزانز و ترمزات، باشد ) کاهش سطح برگ، اولین واکنش گیاهان گلیکوفیت در برابر شوری می 

بزه  بایسزتی شزور هزایمحیط در گیاهزان رشزد کزاهش جهزت درک کزه ( معتقدند1991همکاران ) و مانز رابطه

 یزک عنزوان بزه برگ مساحت شوری اثر در واقع و در داشت توجه سازدمی محدود را برگها توسعه که فرآیندهایی

 شود.ه میکاست فتوسنتزی مواد تولید از میزان آن، نتیجه در یابد ومی اولیه کاهش مکانیزم

( که عنوان کردند که وزن خشک گیاه با وضزعیت تغذیزه گیزاه و سزرعت 1371به نظر می رسد بر طبق عامریان )

هوایی، تنفس و فتوسنتز در ارتباط است، کاهش در مقادیر زیاد یون سدیم و افزایش میزان پتاسیم و فسفر در اندام

ویشزی گیاهزان میکزوریزایی بزه ویزژه وزن خشزک آنهزا های راز دالیل اصلی کاهش تأثیر منفی شوری بر شزاخص

( نیزز بهبزود وضزعیت تغذیزه گیزاه را بزه دلیزل 1991( و اولسزن و هبزت )1992باشد. مدیروس و همکزاران )می

وزن تزر گیاهزان توان گفت یاند. ممیکوریزایی شدن، عامل اصلی افزایش وزن خشک گیاهان آزمایشی خود دانسته

جذب آب بیشتر را در گیاهزان میکزوریزایی بزه  .آب بیشتر، از سایر گیاهان بیشتر است میکوریزایی به دلیل جذب

دلیل افزایش طول و قطر ریشه، افزایش جذب و انتقال آب از میسلیوم قارچ به ریشه و کزاهش پتانسزیل آب بزرگ 

(. در تحقیق دیگری بر 1371اند )عامریان، ای گیاهان در جذب آب دانستهگیاهان میکوریزایی و افزایش فشار ریشه

روی پنبه عنوان شده است که میکوریزا از طریق تغییر فیزیولوژی ریشه و تغییر هورمونی گیاه قادر اسزت فتوسزنتز 

(. همچنزین 1903گیاه را افزایش دهد و موجب افزایش در جذب آب و وزن تر گیاه شود )گیانینازی و گیانینزازی، 

(، افزایش پتانسیل آب در برگ گیاهان میکزوریزایی مزورد 1900و سفیر ) ( و نلسون1991سوبرامانیان و چارست )

 .مطالعه را عامل اصلی افزایش سطح برگ در این گیاهان معرفی کردند

میلی موالر(، از نظر آماری معنی دار نبود و یزا ایزن تزأثیر کزم  122کاربرد قارچ میکوریزا در سطوح باالی شوری ) 

، 0223باشزد )جزونیپر و ابزوت، هزای بزاال میش فعالیت قزارچ میکزوریزا در شزوری رنگ بود که این به دلیل کاه

( در طی گزارشی اعالم کرده است که در سطوح شوری 0227(. همچنین زوکارینی )0212عبداللطیف و همکاران، 

ه بزین گیاهزان شود. در این پژوهش نیز در بیشتر صفات در این گیاها بهتر نمایان میمتوسط تأثیر مثبت این قارچ
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

داری مشاهده نشد. که این نتیجه بزا موالر و گیاهان غیر میکوریزی شاهد تفاوت معنیمیلی 12میکوریزی در سطح 

 ای( مطابقت دارد.( در گوآر )لوبیای خوشه0213( در کاهو و کادیان و همکاران )0227) وکارینینتایج ز

  

 عناصرغذایی:

ان داد که با افززایش شزوری از میززان غلظزت فسزفر در گیزاه کاسزته شزد. ( نش0ها )جدول مقایسه میانگین داده

موالر شوری مشاهده گردید. کزاربرد میلی 122بیشترین غلظت فسفر در تیمار شاهد و کمترین غلظت آن در تیمار 

ری و (. بررسی اثر متقابزل شزو0قارچ میکوریزا نیز باعث افزایش میزان غلظت فسفر در گیاه جعفری گردید )جدول 

قارچ میکوریزا نشان داد که گیاهان میکوریزی تنها در تیمار شاهد، میززان فسزفر بیشزتری در مقایسزه بزا گیاهزان 

غیرمیکوریزی دارند، اما کاهش غلظت فسفر در گیاهان میکوریزی با افزایش شوری نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی 

و کلسیم خاک افزایش یافته، منجر بزه غیزر فعزال  pHبا افزایش قلیاییت و شور شدن خاک، (. 3جدول )کمتر بود 

های کلر و سولفات نیز در جذب فسفر اشکال ایجزاد شود. ضمن اینکه در شرایط شوری، آنیونشدن فسفر خاک می

(. در روابط همزیستی بین میکوریزا و گیاه، بارزترین اثر سودمند همزیستی، افززایش 1379اصغرزاده، کنند )علیمی

همچنزین هبزت و  (.1992توسط گیاه است که توسط محققین گزارش شده است )بایون و همکزاران، جذب فسفر 

( گزارش کردند که غلظت فسفر ساقه گیاهان میکوریزایی به کلونیزاسیون میکوریزایی پاسزخی نزداد، 1993فکس )

حاسبه میزان محتزوای فسزفر اما وزن خشک گیاه و مقدار فسفر آن تحت تأثیر میکوریزا قرار گرفته است. بنابراین م

باشد. بعضی از محققزین نیزز گیاه جعفری برای اثبات تأثیر مثبت قارچ میکوریزا در افزایش جذب فسفر ضروری می

(. کزه 1907یابد )هارتمند و همکزاران، اند که با میکوریزایی شدن گیاهان غلظت فسفر آنها کاهش میگزارش کرده

گیاه کمبود فسفر داشته، با تشزکیل میکزوریزا، افززایش ناگهزانی در جزذب  علت اصلی آن است که در شرایطی که

(. 1901آید )پزوس و همکزاران، یابد و اثر رقت در گیاه پدید میدهد و رشد گیاه به شدت افزایش میفسفر رخ می

(. 0221، اما تحقیقات زیادی افزایش جذب فسفر را در گیاهان میکوریزایی گزارش کردنزد )موتوکومزار و همکزاران

های جذب در واحزد سزطح ریشزه و افززایش توانزایی بیشتر محققین این افزایش را ناشی از افزایش در تعداد مکان

( نشزان داد کزه بزا افززایش شزوری از 0ها )جزدول میانگین داده مقایسه(. 1991، باالناند )ریشه در جذب دانسته

 122در تیمزار شزاهد و کمتزرین میززان آن در تیمزار  محتوای فسفر در گیاه کاسته شد. بیشترین محتوای فسزفر

توان گفت به دلیل کاهش بیوماس گیاه با افزایش شوری میزان محتوای فسفر میموالر شوری مشاهده گردید. میلی

کاربرد قارچ میکوریزا نیز باعث افزایش محتوای فسزفر در گیزاه (. 1390گیاه کاهش یافته است )نادیان و همکاران، 

بررسی اثر متقابل شوری و قارچ میکوریزا نشان داد که محتوای فسفر گیاهان میکوریزی  (.0ردید )جدول جعفری گ

داری بزین میلی موالر شوری تفاوت معنی 122در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی، بیشتر بود هرچند که در سطح 

 Error! Reference source notگیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی از لحاظ محتوای فسفر مشاهده نشزد )

found..)  
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

و بدون میکوریزا  (M). اثر متقابل سطوح مختلف شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه جعفری با میکوریزا 3جدول 
(NM) 

سطوح 

 شوری

موالر)میلی

) 

میکور

 یزا

 وزن تر

اندام 

 هوایی

ه)گرم/گیا

) 

 وزن تر ریشه
 

 )گرم/گیاه(

وزن خشک 

 اندام هوایی

 )گرم/گیاه(

 وزن خشک

 ریشه

 )گرم/ گیاه(

 فسفر

یگرم/ک)میلی

لوگرم وزن 

(خشک  

 سطح برگ

)سانتیمتر 

 مربع/گیاه(

 

0 
NM b0100/1 bc2390/2 b0203/2 b1211/2 b73/0 b3333/13 

M a3731/1 a2023/2 a0039/2 a1123/2 a22/3 a1133/01 

 

25 

NM d0010/2 c2013/2 d1397/2 c1093/2 b13/0 d1722/12 

M c2020/1 b2231/2 c1972/2 b1203/2 b33/0 c1222/11 

 

50 
NM e3102/2 ef1137/2 e2930/2 d2721/2 c13/0 e0022/7 

M b1373/1 d3307/2 bc0211/2 c1090/2 c22/0 c2033/12 

 

100 

NM f2032/2 f1223/2 f2701/2 d2723/2 e39/2 g0133/3 

M ef3112/2 e1720/2 ef2012/2 d2700/2 e92/2 f7722/1 

 سطح در LSDآزمون  بر اساس باشندکه حداقل در یک حرف مشترک می هاییمیانگین ستون هر در -*

 باشند.دارای تفاوت معناداری نمی  %5 احتمال

 

 

به ترتیب عدم  Mو  NM)میانگین اثر متقابل شوری و قارچ میکوریزا بر محتوای فسفر گیاه جعفری . 1 شکل

 کاربرد قارچ میکوریزا(.کاربرد و 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 نتیجه گیری کلی:

های رشدی گیزاه جعفزری و همچنزین جزذب فسزفر آن را کزاهش دهزد.  تنش شوری توانست بسیاری از شاخص

همچنین کاربرد قارچ میکوریزا تا حدودی توانست از طریق افزایش جذب فسزفر، اثزرات منفزی شزوری تزا 

 موالر را بر این گیاه کاهش دهد.میلی 12سطح 

 نابعم

.تأثیر قارچ میکوریزا و کود فسفر بر غلظت  1392زاده، م.زهان، م.ح. و نقیب. محمودی، س. سیاری پارسامطلق،

در شرایط تنش شوری. نشریه بوم  (.Phaseolus vulgaris L) های فتوسنتزی و عناصر غذایی لوبیارنگیزه

 .033-022(: 0)3شناسی کشاورزی، 

 صفحه. 302انتشارات نشر علوم کشاورزی. کاری. . سبزی1301پیوست، غ. 
. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و 1300تیموری، م.، خزاعی، ح.ر.، نصیری محالتی، م. و نظامی، ا. ثابت

. (.Sesamum indicum L)اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد 
 .119-132(: 0)0کشاورزی. های محیطی در علوم مجله تنش

. اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 1390زاده بهابادی، ص. مهر، ز. و اسماعیلستایش
 .02(3 :)100-111(، .Coriandrum sativumm Lدر گیاه گشنیز )

فسفر چند رقم یونجه ایران. . بررسی حضور و تأثیر میکوریزایی وزیکوالر آربوسکوالر در جذب 1371عامریان، م. 

 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی. دانشگاه تربیت مدرس.

های شور دشت های میکوریز آربوسکوالر در خاک. بررسی پراکنش و تراکم جمعیت قارچ1379علی اصغرزاده، ن. 

مه دکتری رشته خاکشناسی. تبریز و تعیین اثرات تلقیح آنها در بهبود تحمل پیاز و جو به تنش شوری. پایان نا

 دانشگاه تهران.

 Petroselinum). بررسی اثر ضد دردی عصاره الکلی برگ گیاه جعفری 1300عیدی، ا.، عیدی، م. و بدیعی، ل. 

crispum L.) 101-102(: 3) های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی،در موش. 

های محیطی در گیاهان. اِی اِس های مقاومت به تنش. مکانیسم1379. )ترجمه(. کافی، م. و مهدوی دامغانی، ع

 بسرا و آر کا بسرا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

. تأثیر همزیستی میکوریزی بر رشد و برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام گلرنگ 1392مختاری، ح. 

(Carthamus tinctorious L. در سطوح مختلف )نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شوری. پایان

 اصفهان.

. اثر سطوح مختلف کلرید سدیم و کلونیزاسیون 1390نادیان، ح.، حیدری، م.، قرینه، م. ح. و دانشور، م. ح. 

(، تولیدات گیاهی .Crocus sativus Lمیکوریزایی بر رشد و جذب فسفر، پتاسیم و سدیم توسط گیاه زعفران )

 .29-17(: 0)33له علمی کشاورزی(، )مج
Abdel-Latef, A.A.H. and Chaoxing, H. 2011. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on 

growth, mineral nutrition, antioxidant enzymes activity and fruit yield of tomato 

grown under salinity stress. Sci Hort, 127:228–233.  
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