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اثر همزيستی میکوريزايی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرايط شور
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسى مشهد
 2استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسى مشهد
 3دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسى مشهد

چکیده
شورى بهعنوان تنش غیر زيستی ،مشکالت فراوانی را براى بذور در دوره جوانهزنى ايجاد کرده و بر رشد و نمو گیاهان تأثیر میگذارد .اين
پژوهش بهمنظور ارزيابى تحمل به تنش شورى گیاه گندم در مرحله جوانهزنی و رشد گیاه بهصورت آزمايش گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه
فردوسی مشهد در پايیز  1397در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با آرايش فاکتوريل در سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمايشی شامل سه سطح
شوری ( 6 ،4 ،2دسی زيمنس بر متر) و دو سطح میکوريزا آربوسکوالر (فانلی فورمس موسه و عدم میکوريزا) بود .نتايج آزمايش نشان داد که شوری و
قارچ میکوريزا اثر معنیداری بر محتوای پرولین و کلروفیل  )p>0/01( aو کلروفیل  )p>0/05(bبرگ گیاه گندم داشت .با افزايش شوری محتوای
پرولین در هر دو تیمار میکوريزی و غیرمیکوريزی افزايش يافت .گیاهان تلقیح شده میکوريزی در کلیه سطوح شوری محتوای پرولین کمتری نسبت به
شاهد بدون تلقیح نشان دادند .افزايش سطح شوری همچنین محتوی کلروفیل  aو  bرا کاهش داد ،اما اين کاهش در کلروفیل  bبیشتر بود و با افزايش
سطح شوری نسبت کلروفیل  aبه  bافزايش پیدا کرد.
کلمات کلیدی :تنش محیطی ،تنش شوری ،فانلی فورمس موسه
مقدمه
سمیت يونی ناشی از غلظت باالى نمكها در خاک و آب آبیاری ،از مهمترين تنشهای اسمزی در زمینهای کشاورزی دنیا ازجمله ايران با
اقلیمی گرم و خشك محسوب میشود (اشرف .)1994 ،تنش شوری خاک ،رشد ،عملکرد و فرايندهای مختلف فیزيولوژيکی گیاهان بهويژه محصوالت
زراعی را تحت تأثیر قرار داده و ازاينرو از مهمترين مشکالت بخش کشاورزی در نظر گرفته میشود (اکوستا موتو وهمکاران .)2017 ،گیاهان به هنگام
مواجه به شوری بهمنظور حفظ تعادل اسمزی با تجمع ترکیبات آلی خاصی مثل ساکاروز و سنتز آمینواسیدهای ويژهای مثل پرولین ،پتانسیل آب دورنی
خود را کاهش میدهند .قارچهای میکوريزا آربسکوالر نقش مهمی در تولید اين ترکیبات آلی به عهدهدارند (خلیل .)2010 ،تنش شوری عالوه بر تأثیر بر
گیاه میزبان بر قارچهای میکوريزا آربوسکوالر تأثیرگذار است (اورتاس وهمکاران .)2011 ،پرولین نقش مهمی در تنظیم اسمزی و حفاظت ساختارهای
درونسلولی در گیاهان تحت تنش دارد (اشرف و فوالد .)2007 ،تجمع قندهای محلول توسط همزيستی میکوريزايی يك پاسخ مثبت به تنش شوری
است ،زيرا قندها باعث جلوگیری از تغییر ساختار پروتئینهای محلول ،حفظ تعادل اسمزی در سلولهای گیاه و حفظ تمامیت غشاء میشوند (عبد
الباقی وهمکاران .)2000 ،اين آزمايش باهدف بررسی تأثیر قارچهای میکوريزا بر محتوی پرولین وکلروفیل گیاه گندم در شرايط تنش شوری بهعنوان
شاخصی از تحمل به تنش شوری انجام شد.
مواد و روشها
اين آزمايش در پايیز  1397بهصورت گلدانی در قالب طرح کامالً تصادفی با آرايش فاکتوريل در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی  -دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .تیمارهای آزمايشی شامل  3سطح شوری ( 6 ،4 ،2دسی زيمنس بر متر) و  2سطح میکوريزا آربوسکوالر
(فانلی فورمیس موسه و بدون میکوريزا) بودند .برای انجام اين آزمايش خاک سطحی از عمق ( 30-0سانتیمتر) از دانشگاه فردوسی مشهد نمونهبرداری
شد و پس از هوا خشك شدن و عبور از الك  2میلیمتری تا زمان شروع آزمايش در محلی مناسب نگهداری شد .بهمنظور حذف قارچهای بومی خاک و
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بهطورکلی ايجاد يك محیط عاری از قارچ و حذف عوامل بیماريزا ،نمونه خاک در  121درجه سانتیگراد و فشار  1اتمسفر اتوکالو شد و در محیط
مناسب تا زمان شروع آزمايش نگهداری شد .خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک با روشهای معمول آزمايشگاهی اندازهگیری شد 8 .عدد بذر گندم
واريته سیروان در گلدانهای  3کیلويی ضدعفونی شده (الکل  )%70کاشته شد و پس از سبز شدن به  5عدد تنك شد ،گلدانها در گلخانه در دمای
مناسب و رطوبت زراعی نگهداری شدند .بعد از گذشت  60روز گیاه برداشت شد .سپ س نمونه گیاهی جمع شد و برای انجام آزمايشات به آزمايشگاه
انتقال يافت 100 .گرم خاک حاوى مايه تلقیحی قارچی در منطقه رشد ريشه به گلدانها اضافه گرديد .به گلدانهايی که تیمار میکوريزای (فانلی
فورمس موسه) را نداشتند  100گرم مايه تلقیح اتوکالو شده (فانلی فورمس موسه) اضافه شد تا از ايجاد تفاوت احتمالی در خصوصیات فیزيکی و
شیمیايی خاک اجتناب شود .برای شور کردن خاک نیز از مخلوط چهارترکیب  NaCl ،Na2SO4 ،MgSO4. 7H2Oو  CaCl2. 2H2Oاستفاده
شد .مقدار  91 ،2036 ،4182و  3691میلیگرم از هريك از نمكهای فوق به ترتیب برای تهیه  10گرم نمك مخلوط استفاده شد (برين و همکاران،
 1385الف و ب؛ علیاصغر زاده .)1379 ،سپس برای ايجاد هدايت الکتريکیهای موردنظر در نمونه خاک مورد آزمايش به ترتیب مقدار 1/6 ،1/2 ،0/5
گرم از ترکیب نمك ساختهشده به ازای هر کیلوگرم خاک اضافه تا اينکه هدايت الکتريکیهای  4 ،2و  6دسی زيمنس بر متر در نمونه خاک حاصل شد.
مقدار پرولین با استفاده از روش  Batesو همکاران ( )1973اندازهگیری شد .بهمنظور اندازهگیری مقدار کلروفیل از روش  )1967( Arnonاستفاده شد.
در پايان آزمايش اطالعات حاصل با نرمافزار آماری  JAMP 8آنالیز و میانگین دادهها با استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال  1و  5درصد
مقايسه گرديدند.
نتايج و بحث
نتايج حاصل از تجزيه واريانس در جدول  1نشان دادهشده است .با توجه به جدول آنالیز واريانس مشاهده میشود که شوری و قارچ میکوريزا
هر دو بر محتوی پرولین برگ گیاه گندم و میزان کلروفیل  aدر سطح آماری  1درصد تأثیر معنیداری داشتهاند .تأثیر اين دو فاکتور بر محتوای کلروفیل
 bمعنیدار بود اما اين معنیداری در سطح آماری  5درصد رخ داد .البته دو فاکتور مورد آزمايش بر نسبت کلروفیل  a/bتأثیر معنیداری نداشتند .تأثیر
متقابل شوری و قارچ میکوريزا بر میزان پرولین در گیاه گندم ازنظر آماری تأثیر معنیداری نداشت .به نظر میرسد که شوری و قارچ میکوريزا تأثیر
متفاوتی بر گیاه در مقابله با شوری دارند .شوری تأثیر منفی و قارچ میکوريزا تأثیر مثبت بر روی گیاه در شرايط آزمايش داشته است .به همین دلیل
تأثیر متقابل اين دو فاکتور که در دو جهت متقابل عمل کرده است که اين امر سبب شده است تا تأثیر متقابل اين دو فاکتور ازنظر آماری معنیدار
نشود.
جدول ( )1نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) بین دادههای پرولین و محتوی کلروفیل  aو  bو نسبت کلروفیل a/b
منابع تغییرات

درجه آزادی

پرولین

محتوی کلروفیل a

محتوی کلروفیل b

نسبت کلروفیل a/b

شوری
میکوريزا
شوری *میکوريزا
خطا

2
1
2
12

**151/98

**0/5295

*0/1552

1/4350ns

**24/1
1/70ns
0/615

**1/1031
**0/5246
0/0226

*0/2817
**0/5320
0/0345

0/01590ns
**4/9024
0/47096

**و* به ترتیب معنیدار در سطح  1و  5در صد؛  :nsغیر معنیدار

به مراجعه به جدول  2مربوط به مقايسه میانگینها میتوان دريافت که تلقیح گیاه گندم با قارچ میکوريزا سبب کاهش میزان پرولین در برگ گیاه گندم
شده است .به نظر میرسد که قارچ میکوريزا با افزايش فراهمی آب برای گیاه نیاز تولید پرولین توسط گیاه را شديداً کاهش داده است و به همین دلیل
میزان پرولین در تیمارهای حاوی قارچ میکوريزا در گیاه گندم کاهشيافته است .گیاهان میکوريزی با استفاده از روابط آبی و تغذيهای بهتر نسبت به
گیاهان غیر میکوريزی ،قادرند از شرايط تنش خشکی بهطور موقت فرار کنند؛ بنابراين میزان پرولین و قندهای محلول در گیاهان همزيست باقارج
نسبت به گیاهان غیر میکوريزی افزايش کمتری نشان میدهند (اسماعیلپور و همکاران)1392 ،؛ اما اين میزان پرولین در رابطه با شوری روندی
متفاوت با فاکتور میکوريزا داشت .بدين معنی که با افزايش شوری يا هدايت الکتريکی ،میزان پرولین برگ افزايش يافت .کمترين محتوی پرولین در
تیمار شوری  2دسی زيمنس بر متر و بیشترين مقدار آن در تیمار شوری  6دسی زيمنس بر متر به ترتیب به میزان  4/80و  14/85میلیگرم برگرم
وزنتر برگ مشاهده شد (جدول .)2
2

جدول  :2اثرات اصلی قارچ و سطوح شوری بر پرولین و محتوی کلروفیل و نسبت کلروفیل در گندم
کلروفیل a

کلروفیل b

نسبت کلروفیل a/b

بدون تلقیح میکوريزا
میکوريزا

11/15a

1/19b

0/688b

2/151a

8/83b

1/68a

0/938a

2/091a

شوری 2
شوری 4
شوری 6

4/80c
10/31b
14/85a

1/66a
1/54a
1/10b

0/628b
0/914a
0/898a

2/675a
1/942ab
1/747b

تیمارها

پرولین

میانگینهای داری حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح  1و  5در صد اختالف معنیدار با يکديگر ندارند

همانطور که در جدول يك نشان داده شد برهمکنش شوری و قارچ میکوريزا بر محتوی پرولین برگ گندم تأثیر معنیداری نداشت؛ اما با مراجعه به
جدول  3و مقايسه میانگین برهمکنش شوری و میکوريزا بر میزان پرولین میتوان گفت که میکوريزا در تمام سطوح شوری سبب کاهش پرولین برگ
گندم شده است .در تیمارهای  4 ،2و  6دسی زيمنس بر متر به ترتیب سبب کاهش  30 ،25و  25درصدی میزان پرولین نسبت به برگ گیاه غیر
میکوريزايی شد .نکته قابلتوجه اين است که در تیمارهای میکوريزی نسبت به غیر میکوريزی محتوی پرولین کمتر بوده که نشان دهنده تنش کمتر در
اين گیاهان است .؛ بهعبارتديگر با افزايش میزان شوری گیاه تلقیح شده با میکوريزا در کاهش پرولین بهرهمندی بیشتری را به دست آورده است.
 )2005( Rabieگزارش کرد که پرولین بهعنوان يك اسمولیت حفاظت کننده و غیر سمی در شرايط شور عمل میکند و تجمع آن در باقالی غیر
میکوريزايی در سطوح مختلف شوری ( )0- 6دسی زيمنس بر متر همواره باالتر از باقالی میکوريزايی بود .به عبارتی نتايج اين تحقیق علیرغم تفاوت
گیاه مورد آزمايش با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد.
جدول  :3اثرات متقابل شوری و قارچ میکوريزا بر محتوای پرولین و کلروفیل  aو  bو نسبت کلروفیل a/b
شوری

میکوريزا

کلروفیل a

پرولین

کلروفیل b

نسبت کلروفیل a/b

)(ds/m

2
2
4
4
6
6

میکوريزا
بدون میکوريزا
میکوريزا
بدون میکوريزا
میکوريزا
بدون میکوريزا

2/09a
1/24b
1/95a
1/12b
1/00b
1/19b

4/26e
5/35e
8/89d
11/72c
13/34b
16/73a

0/77bc
0/47c
0/72c
1/09ab
1/30a
0/48c

2/73a
2/61a
2/77a
1/11b
0/77b
2/72a

میانگینهای داری حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح  1و  5در صد اختالف معنیدار با يکديگر ندارند

نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد که شوری تأثیر معنیداری بر محتوی کلروفیل ( aدر سطح آماری  1درصد) و ( bدر سطح آماری  5در صد)
داشت ولی بر نسبت کلروفیل  aبه  bاثر معنیداری نداشت (جدول  .)1با افزايش میزان شوری محتوی کلروفیل  aو  bهردو کاهش يافت اما اين کاهش
در کلروفیل  bبیشتر بود درنتیجه نسبت کلروفیل  a/bافزايش يافت .محتوی کلروفیل  aتوسط تیمارهای قارچی بهطور معنیداری نسبت به تیمار عدم
تلقیح با قارچ میکوريزا افزايش يافت .رامانو جالیو و همکاران ( )1993بیان نمودند در گیاه شاهتوت تحت تلقیح شده با قارچ میکوريزا اگرچه محتوی
کلروفیل کاهش يافت ولی کاهش در کلروفیل  aبیشتر از کلروفیل  bبود.
نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان داد که در شرايط شور همزيستی با قارچهای میکوريزا اين امکان را برای گیاه فراهم میسازد تا با افزايش جذب آب
ضرورت تجمع اسمولیتهای آلی ازجمله پرولین کاهش يابد .قارچ میکوريزا سبب افزايش محتوی کلروفیل  aو  bدر گیاه گندم شد ولی نسبت اين دو را
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کاهش داد .به نظر میرسد که تلقیح گیاه با قارچ میکوريزا میتواند آثار نامطلوب شوری را به مقدار هرچند ناچیز کاهش دهد و کشت گیاهان را در تنش
شوری بهبود بخشد.
منابع
برين ،م .علیاصغر زاده ،ن .صمدی ،ع 1385 .الف .اثر قارچهای میکوريز آربسکوالر بر عملکرد و جذب عناصر غذائی در گوجهفرنگی تحت شوری حاصل
از  NaClو مخلوط نمكها .مجله علوم خاک و آب.94-105 :)1( 20 .
برين ،م .علی اصغر زاده ،ن .صمدی ،ع 1385 .ب .اثر شوری حاصل از کلريد سديم و مخلوط امالح بر غلظت پرولین و برخی شاخصهای رشد
گوجهفرنگی در همزيستی با قارچهای میکوريز آربسکوالر .مجله علوم کشاورزی ايران.139-147 :)1( 37 .
علی اصغرزاده ،ن .1379 .بررسی پراکنش و تراکم جمعیت قارچهای میکوريز آربسکوالر در خاکهای شور دشت تبريز و تعیین اثرات تلقیح آنها در
بهبود تحمل پیاز و جو به تنش شوری .پاياننامه دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
اسماعیلپور ،ب .جلیل وند ،پ .و هاديان ،ج .1392 .تأثیر تنش خشکی وقارچ میکوريزا بر برخی از صفات مورفوفیزيولوژيك و عملکرد مرزه ( Satureja
 ،)horensis L.نشريه بومشناسی کشاورزی ،جلد  ،5شماره  ،2ص .169 -177
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Abstract
Salinity as non-biological stress has caused many problems in seed germination and it also affect plant growth and
development. This study was conducted to evaluate the impact of mycorrhizal symbiosis on proline and chlorophyll
contents of wheat under saline stress. Experiment was carried in the form of completely randomized with factorial
arrangement in three replications in greenhouses condition at Ferdowsi University of Mashhad in the fall of 1397. The
experimental factors consisted of three levels of salinity (2, 4, 6 ds/m) and two levels of arbuscular mycorrhiza
(Funneliformis mosseae, and non-mycorrhiza). The results showed that salinity and mycorrhizal inoculation had a
significant effect on proline and chlorophyll a (p<0.01) and chlorophyll b (p<0.05) content in wheat leaf... With increasing
salt content, proline content increased in both mycorrhizal and non-mycorrhiza treatment. Inoculated plants of mycorrhiza
showed lower proline content at all salinity levels than control without inoculation Salinity stress also reduced the content of
chlorophyll a and b, but reduction was greater in chlorophyll b content. With increasing salinity, the chlorophyll a/b ratio
increased.
Keywords: Environmental stress, salinity stress, Funneliformis mosseae
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