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اثر تلقیح قارچهای میکوریز جمعآوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی
ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره ()Teucrium polium L.
 منیرالسادات طباطباییزاده؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه یزد ،ایران.
 علی اکبر کریمیان*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه یزد ،ایران.
 محمد متینیزاده؛ دانشیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 محمد هادی راد؛ استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،یزد ،ایران.
 سید کاظم صباغ؛ دانشیار گروه زیستشناسی ،دانشگاه یزد ،ایران.

چکیده
همزیستی قارچهای میکوریز آربسکوالر با ریشۀ گیاهان نقش مهمی در پایداری و توسعۀ جوامع گیاهان داروئی در اکوسیستمهایی که
فشااارهای فیزیکی و اکولوژیک بر آنها حاکم اساا  ،دارد .در این بین گیاه کلپوره یکی از مهمترین گیاهان داروئی اساا که در این
اکو سی ستمها دیده می شود .در این مطالعه ،بعد از شنا سایی سه گونۀ قارچ میکوریز  G. intraradices ،S. constrictum ،G. roseaکه
در خاک ناحیۀ ریشۀ گیاه کلپوره در مرتع غالب بود ،اقدام به تکثیر اسپورها به صورت مجزا و ترکیبی از قارچها شد .سپس اسپورهای
تکثیر یافته با بذور گیاه کلپوره در قالب طرح کامالً ت صادفی در سه تکرار در محیط گلخانه تلقیح شدند که پس از پایان دورۀ ر شد ،از
نظر ارتفاع ساقه ا صلی بین تیمار قارچ  G. intraradicesو دیگر تیمارها اختالف معنیداری وجود دا ش  .از نظر وزنتر و خ شک اندام
هوایی و وزن خشک ریشه نیزاختالف معنیداری وجود داش به طوری که بیشترین وزنتر و خشک اندام هوایی با ( 4/34و 1/61گرم)
و وزن خشااک ریشااه با (0/7گرم) مربوط به تیمار ترکیبی از قارچها بود که با دیگر تیمارها اختالف معنیداری را نشااان داد .همینین
تیمار ترکیبی از قارچها بیشااترین غلظ کاروتنوئید با ( 7/32درصااد) را نیز به خود اختصاااد داد .تمام تیمارهای قارچی نیز ،غلظ
کلروفیل  aرا ن سب به شاهد به طور معنیداری افزایش دادند .بدین ترتیب نتای بیانگر آثار مفید رابطۀ همزی ستی میکوریزی در گیاه
کلپوره اس که در این بین استفاده از ترکیبی از این قارچها میتواند به مراتب تأثیر بیشتر و بهتری در بهبود شرایط رشد گیاه داشته
باشد.
کلید واژگان :قارچ میکوریز آربسکوالر ،همزیستی میکوریزی ،ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک ،گیاه کلپوره ()Teucrium polium L.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+9131519320 :

Email: akarimian@yazd.ac.ir
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 .1مقدمه
اکوسیستمهای مرتعی جزء وسیعترین اکوسیستمهای
ایران اساااا که م تأسااا فا نه کاربری عمومی این نوع
اکوساایسااتم در کشااور اسااتفاده به عنوان چراگاه بوده و
چرای بیش از ظرف ی مرتع در این نواحی اغلب منجر به
تغییر کیفی و کمی پوشااش گیاهی و همینین توسااعۀ
ب یا بانزایی گرد یده اسااا  .16در حالی که عالوه بر
اساااتفاده از مراتع به عنوان چراگاه دام ،اهمی و جایگاه
گیاهان دارویی در حفظ و پایداری این اکوسااایساااتمها،
توسااعۀ اقتصااادی در سااطح کالن ،شاااخ های زیس ا
محیطی ،اشاااتغااال ،امنی ا غااذایی ،ذخااایر ژنتیکی،
خودکفایی و امنی دارویی بر کسی پوشیده نیس .24
گیاهان داروئی اهلی شااده از نظر کیفی در مقایسااه با
گونههایی که از طبیع جمعآوری میشاااوند در ساااطح
نازلتری قرار دارند  18چرا که خصااوصاای داروئی این
گیاهان عمدتاً نا شی از وجود متابولی های ثانویهای ا س
که در محیط ر شد طبیعی و به ویژه در شرایط خا صی از
تنش و از جمله رقاب با گونههای همجوار به غلظ آنها
افزوده میشاااود که جز در عرصاااه های طبیعی چنین
شرایطی حاصل نمیشود  .42از طرف دیگر کش زراعی
برخی از گیاهان داروئی به دالیل مختلفی از جمله سرع
رشاااد پایین ،نیازهای محیطی خاد ،سااارع جوانهزنی
پایین ،خواب بذر و حسااسای به برخی آفات و بیماریها
چندان ساده نیس و گاهی اصالً میسر نمیباشد .36
لذا از آنجا که رویشااگاههای طبیعی گیاهان دارویی در
مناطق خشااک کشااور مؤید سااازگاری بلند مدت و رشااد
مطلوب آنها اس  21بنابراین طبیع استعداد بالقوهای
را برای تولید انواع گیاهان دارویی در ساااطح وسااایع و
گساترده فراهم آورده اسا  .40بدین ترتیب میتوان با
الگوبرداری از طبی ع  ،شااارایط محیطی مطلوب ج ه
افزایش سااطح زیرکش ا این گیاهان در مرتع و همینین
اهلیسازی آنها را فراهم نمود.
در این میان گیاه داروئی کلپوره ()Teucrium. Polium L.
یکی از مهم ترین گیاااهااان مرتعی-داروئی از خااانوادۀ

نعناعیان و متعلق به جنس  Teucriumاساا  .19آنیه
این گیاه را حائز اهمی نموده اسااا خواد درمانی آن
میباشااد که در این رابطه میتوان به اثرات ضااد التهابی
 ،6ضد دیابتی  ،13ضد توموری  25و آنتیاکسیدانی
 9آن اشاره نمود .این گیاه ،علفی ،پایا ،پرشاخه به ارتفاع
 10-35سانتیمتر و دارای ظاهر سفید پنبهای ا س که
معموالً در م ناطق فقیر از نظر مواد غذایی و مواد آلی،
نواحی بایر ،ساااواحل سااانگالخی و ماساااهزارهای نواحی
مختلف اروپا ،منطقۀ مدیترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی
آساایا از جمله ایران میروید  .44این گیاه جزء گیاهانی
اسااا که بیشاااترین فراوانی را از لحا نقاط پراکنش در
ا ستان یزد دارد  43که با توجه به شرایط سخ حاکم
بر مناطق خ شک ا ستان یزد از لحا مقاوم و سر سبزی
قابل توجه اس .
از آنجا که بر اسااااس مساااتندات علمی ،همزیساااتی
میکوریزی نقش مهمی در پایداری و توسعۀ جوامع گیاهان
داروئی در اکوسااایساااتمهای نیمه اساااتپی ،خشاااک و
کوهستانی و مناطق کویری که فشارهای گوناگون فیزیکی
و اکولوژیک بر آنها حاکم ا س ایفا میکند  3لذا توجه
به میکروارگانیسااام های موجود در ریزوسااافر این گونۀ
گیاهی به منظور افزایش توانایی آن در شااارایط ساااخ
محیطی امری قا بل تو جه اساااا  .قارچ های میکوریز
آربسکوالر ( )AMFیکی از گروههای مهم میکروارگانیسمها
هساااتند که متعلق به ردۀ قارچ های رشاااتهای بوده و با
ریشههای بیش از  80درصد از گونههای گیاهی همزیستی
دارند  .38این قارچها به دلیل نقش تنظیمکنندگی که
به عنوان کودهای زیستی و افزایش جذب بعضی از عناصر
درشاااا و ریز م غذی دار ند ،با راها ندازی مسااایر های
پیامر سانی ،سبب افزایش قدرت حیات و مقاوم گیاهان
در مقابل آفات و بیماریها شده و با ایجاد شبکۀ هیف در
ریزوسفر ،بر اصالح و حفظ ساختار خاک و انباش آب در
محیط ری شه مؤثر ه ستند و سبب فایق آمدن گیاهان در
مقابل تنش آبی می شوند .بنابراین در ا ستقرار و گ سترش
گ یا هان داروئی در رویشااا گاه های طبیعی نقش مهم و
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حیاتی دارند  ،12همینین قارچهای میکوریز آرب سکوالر
عالوه بر نقشی که در بهبود رشد و استقرار گیاهان داروئی
در اکوسااایساااتمهای رویشاااگاهی دارند ،سااابب افزایش
بیو سنتز متابولی های ثانویه در این گیاهان نیز می شوند
 .46در این زمینه تحقیقات صااورت گرفته بر روی تأثیر
قارچهای میکوریز آربسااکوالر بر افزایش تولید و اسااتقرار
گیاه بومادران ،بیانگر این بود که تلقیح گیاه بومادران با
قارچهای میکوریز اثر مثب معنیداری را بر ا ستقرار گیاه،
در صد ا سانس ،وزن تر و خ شک ساقه و ری شه و همینین
حجم ریشااه نسااب به تیمار شاااهد (عدم حضااور قارچ)
داشته اس .32
با بررساای اثر قارچهای میکوریزا بر پاسااف فیزیولوژیک
گیاااه تح ا تیمااارهااای رطوبتی ( 150،100،50و200
میلی لیتر به طور روزانه) در شاارایط گلدانی نیز این نتیجه
به دس آمد که گیاهان تلقیح یافته با قارچهای میکوریز با
 50میلیلیتر آبیاری روزانه ،رشد و عملکرد نسبتاً بیشتری
نساااب به گیاهان بدون تلقیح داشاااتند  .29همینین
پژوهشاای که بر روی قارچهای میکوریز آربسااکوالر انجام
شاااد بیانگر این بود که قارچهای میکوریز میتوانند باعث
کاهش محدودی فسااافر ،بهبود کارایی اساااتفاده از مواد
غذایی ،کاهش تأثیر منفی تغییرات جهانی برروی رشاااد
گیاه و افزایش پایداری گیاهان مرتعی گردند .22
از آن جا که یکی از مهمترین محدودی های حاکم بر
ک ش گیاهان داروئی شناخ ویژگیهای زی ستی خاک و
ایجاد شااارایط بهینۀ کاشااا اسااا  ،بنابراین شاااناخ
فیزیولوژی همزیستی میکروارگانیسمها در ریزوسفر ریشۀ
گیاهان داروئی میتواند در اساااتقرار و گساااترش گیاهان
داروئی در عرصههای طبیعی و زراعی به کار گرفته شود.
با توجه به اینکه گیاه کلپوره در پی خشااکسااالیهای
پیدرپی در ا ستان یزد از و ضعی ن سبتاً خوبی برخوردار
اسا  ،لذا در این مطالعه سااعی بر آن شااد تا با اسااتخرا
قارچهای میکوریز بومی از خاک اطراف ریشۀ گیاه کلپوره،
میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهبود شاارایط رشاادی آن
گیاه ،بررسی شود.

 .2روششناسی
ساااای پورتکی که بخشااای از منطقۀ کالمند بهادران
واقع در استان یزد میباشد در عرض جغرافیایی  31درجه
و  20دقیقه شااامالی و طول جغرافیایی  54درجه و 47
دقیقه شرقی واقع شده ا س  .این منطقه دارای میانگین
بارندگی حدود  94/9میلیمتر اس  .خاک آن از نظر وضع
ظاهری جزء فالت ها بوده و خاک ساااطحی دارای باف
لومی تا شنی لومی اس .45
عمق خاک ز یاد و  pHخاک  8/1تا  ،7/7هدا ی
الکتریکی برابر  0/2تا  1/5دسااایزیمنس بر متر برآورد
میگردد.
به دنبال خشکسالیهای پیدرپی در این منطقه ،رشد
و نمو گیاهان مرتعی نیز تح تأثیر قرار گرفته بود اما در
این بین یکی از گیاهانی که حتی در اواخر ف صل تاب ستان
از ساارساابزی و شااادابی خوب به همراه ریشااههای موئین
فراوان برخوردار بود گیاه داروئی کلپوره بود .لذا به منظور
اسااتخرا قارچهای میکوریز آربسااکوالر بومی و بررساای
تأثیر آنها در بهبود شرایط ر شدی این گیاه پنج نمونه از
خاک این گیاه به طور تصادفی از عمق  30 -0سانتیمتری
جمعآوری شد .4
نمونههای خاک پس از برداش بالفاصله به آزمایشگاه
منتقل گردید و جداسازی اسپور قارچهای میکوریز موجود
در خاک به روش ا لک مرطوب صاااورت گر ف  11و
اسالیدهایی از آن تهیه شد .پس از آن با بررسی اسالیدها،
اسپورها بر اساس صفات ریخ شناسی مانند اندازه ،شکل،
رنگ اساااپور ،ضاااخام الیههای موجود در دیواره ،تعداد
دیوارهها ،نحوۀ ات صال ری سه به ا سپور و محل آنها ،باز یا
ب ستهبودن ری سه در محل ات صال به ری سه و نحوۀ ان سداد
روزنهها در صورت بسته بودن ،توسط استریومیکروسکوپ
و میکروسکوپ نوری و با استفاده از کلیدهای در دسترس
 41 ،35 ،27و اطالعات وب سای  INVAMشناسایی
شدند.
به منظور تکثیر ا سپور قارچهای غالب در خاک اطراف
ریشااااۀ گ یاه کلپوره که شااااا مل ،Gigaspora rosea
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 Glomus intraradices ،Septoglomus constrictumبود
از روش کشااا تلهای وگیاه ذرت که گیاه میزبان خوبی
برای به دام انداختن و تکثیر قارچ های میکوریزی اسااا
استفاده شد .7
بدین ترتیب اسپورهای قارچها بر حسب تنوع گونههای
قارچی به صاااورت مجزا و مخلوط (به نساااب برابر از هر

نهالها به یک عدد در هر گلدان کاهش یاف و نهالها در
گلخانه با  16ساع رو شنایی و  8ساع تاریکی و دمای
ثاب  28درجۀ سانتیگراد با دور آبیاری  20روزه به مدت
 6ماه نگهداری شدند.
در پایان دورۀ رشااد  6ماهه ،گیاه به صااورت کامل از
خاک خار گردید و عالوه بر تعیین میزان کلونیزاسااایون

گونۀ قارچی) ،در طی یک دورۀ  4ماهه ،در شاارایط بسااتر
کشاا اسااتریل حاوی مخلوط خاک ،ماسااه و پرلی به
نساااب حجمی 1،1و 2و در گلدان های  4کیلوگرمی ،در
مجاورت ری شه گیاه ذرت تکثیر شدند و بعد از اتمام دورۀ
رشد ،بوتههای ذرت از سطح گلدانها قطع شدند و مخلوط
داخل گلدان شاااامل هیف ها ،اساااپورها و ریشاااه های
میکوریزی همراه خاک به عنوان مایۀ تلقیح قارچی مورد

ری شهها ،برخی خ صو صیات موفولوژیک گیاه شامل (حجم
ریشاااه ،قطر یقه ،تعداد برط ،طول اندام هوایی ،وزن تر و
خشک ریشه و اندام هوایی) و همینین برخی خصوصیات
مورفولوژیک آن شاااامل (کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و
همینین کاروتنوئید ،محتوای نسااابی آب برط و غلظ
نیتروژن ،ف سفر و پتا سیم جذب شده تو سط اندام هوایی
گیاه) اندازهگیری شد .به منظور تعیین میزان کلونیزاسیون

ا ستفاده قرار گرف  .33 ،26همینین تعدادی بذر ذرت
با همین ن سب خاک بدون ح ضور میکوریزا نیز به عنوان
تیمار شاهد کاشته شد.
پس از تولید مایۀ تلقیح ،به منظور بررسااای تأثیر هر
یک از این تیمارهای قارچی بر صاافات مورفوفیزیولوژیکی
گیاه داروئی کلپوره ( ،)Teucrium polium L.آزمای شی در
قا لب طرح بلوک کا مل تصاااادفی با تی مار های قارچی

ریشاااه ها ،نمونه هایی از ریشاااه های تازه تهیه و پس از
شس شوی آن در آب مقطر در محلول فرمالئید (اتانول50
در صد ،فرمالین و ا سید ا ستیک) قرار داده شد و مراحل
رنگبری و ر نگآمیزی ریشااااه ها طبق روش فیلیپس و
هایمن ( )1970انجام شد  .3ریشهها پس از رنگآمیزی،
در زیر میکروسکوپ با بزرگنمائی  40 ،10و  100مشاهده
و در صد کلونیزا سیون ری شهها با روش تقاطع شبکه و به

،Septoglomus constrictum ،Gigaspora rosea
 ،Glomus intraradicesترکیبی از قارچها و تیمار شاااهد
(بدون تلقیح قارچ) با ساااه تکرار در هر تیمار در شااارایط
گلخانه انجام شاااد .بدین منظور بذور گیاه کلپوره پس از

کمک رابطه ( )1محاسبه گردید .5

ضدعفونی با آب ژاول (به ن سب  3به 1به مدت  5دقیقه)
و شکس خواب بذر (استفاده از اسید ژیبرلیک  1500پی
پی ام به مدت  72ساع )  ،20در گلدانهای پالستیکی
با قطر  15و ارتفاع 30سانتیمتر که دو سوم آن از مخلوط
خاک و ما سه ا ستریل به ن سب  2به  1و یک سوم رویی
آن از مایۀ تلقیح تولید شده بود ،کش گردید .تیمار شاهد
( عاری از قارچ) نیز با ه مان م قدار خاک ذرت بدون
میکوریزا پر شاااد و پس از قرار دادن بذور بر روی خاک،
روی آن با پرلی و کوکوپی پوشانده شد .20
بعد از گذش زمان  10روز از جوانهزنی گیاهان ،تعداد

()1
×100

تعداد قطعات میکوریزی
کل قطعات مشاهده شده

= درصد کلونیزاسیون

همینین با اسااات فاده از نمو نۀ برط ن هال ها ،م قدار
کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید برحسب
میلیگرم بر گرم وزن تر بر طبق رابطۀ  3،2و  4محاسااابه
گردید .2
()2
Chlorophyll a = (19/3×A663-0.86×A645)V/100W

()3
Chlorophyll b = (19/3×A645-3.6×A663)V/100W
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()4
Carotenoide = (1000A480-1/8 Chla-85/02Chlb)/198

که در آن  Wوزن تر نمونه بر حساااب گرم V،حجم
محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ) و
 Aمیزان جذب صااورت گرفته در طول مو مدنظرchla ،
نشاااندهندۀ کلروفیل  aو  Chlbنشاااندهندۀ کلروفیل b
اس .
محتوای نسااابی آب برط نیز بر اسااااس راب طۀ ()5
محاسبه شد (.)1
()5

)RWC=(LWF-LWD)/(LWT-LWD

که در این راب طه  LWFوزن برط تازه LWT ،وزن
برط اشباع شده و  LWDوزن خشک برطها میباشد.
اندازهگیری نیتروژن کل به روش تیتراساایون یا هضاام
در لوله های مخصاااود با اساااید ساااولفوریک ،اساااید
سالی سیلیک و آب اک سیژنه (روش کجلدال) انجام گرف
 .28همینین برای اندازهگیری درصاد غلظ پتاسایم و
فسااافر نیز ابتدا قسااامتی از نمونه های گیاهی در کورۀ

الکتریااک در دمااای 550درجااۀ سااایلیسااایوس بااه
خاک سترتبدیل شد و در مرحلۀ بعد با ا سید کلریدریک دو
موالر ه ضم و با ا ستفاده از ع صارۀ به د س آمده ،غلظ
عناصاار پتاساایم با دسااتگاه فلیمفتومتر و غلظ فساافر با
دسااتگاه اسااپکتروفتومتر اندازهگیری شااد  .8در نهای
برای تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به نرمال بودن دادهها
از روش تجزیه واریانس یکطرفه و برای مقایساااۀ میانگین
دادهها از روش  LSDاستفاده شد.

 .3نتایج
 .3.1اثر قااارچهااای میکوریز آربوساااکو ر بر
صفات مورفولوژیک اندام هوایی گیاه کلپوره
نتایج حاصااال از تجزیه واریانس داده های مربوط به
تأثیر تیمارهای مختلف قارچی بر ویژگیهای مورفولوژیک
ا ندام هوایی گ یاه کلپوره ( )T. Polium L.ب یانگر این بود
که نوع میکوریز بر ارتفاع ساقۀ اصلی و همینین وزن تر و
خشک اندام هوایی گیاه معنیدار بود (جدول .)1

جدول .1نتایج تجزیۀ واریانس اثر تیمارهای قارچ های میکوریز بر روی صفات مورفولوژیکی اندازهگیری شده در اندام هوایی گیاه کلپوره
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

مجموع ارتفاع
انشعابات ساقه ()cm

ارتفاع ساقه
اصلی ()cm

تعداد برط

تعداد
ساقهچه

وزن تر
اندامهوایی ()g

وزن خشک
اندامهوایی ()g

قطر یقه
()cm

تیمارهای قارچی

4

17/4ns

**284/233

1268/667ns

17/4ns

*2/003

**0/3

1/106ns

خطا

10

418/891

35/95

2233/867

8/333

0/579

0/039

0/533

نتایج حاصل از مقایسۀ میانگینها نشان داد که از نظر
مجموع ارتفاع شاخ سارهها اگر چه تیمارهای قارچی باعث
افزایش این صاااف شااادند اما اختالف معنیداری بین
تیمارهای قارچی و تیمار شااااهد مشااااهده نشاااد اما از
نظرارتفاع ساقۀ ا صلی در بین گونههای میکوریز بی شترین
طول سااااقه (50/33ساااانتیمتر) مربوط به کاربرد تیمار
قااار چی  Glomus intraradicesبود و ک م تر ین آن

تلقیح گیاهان با قارچ میکوریز آربوسکوالر نیز نتوانس
تأثیر معنیداری را بر قطر ی قۀ گ یاه ب گذارد و از این نظر
اختالف معنیداری را نسب به تیمار شاهد (گیاهان تلقیح
نشده) نشان ندادند (جدول.)1
همینین نتایج حا صل از تجزیۀ واریانس دادهها بیانگر
این بود که از نظر تعداد برط و تعداد شااااخههای جانبی
بین تیمارهای قارچی و تیمار شااااهد اختالف معنیداری

(27سانتیمتر) در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل.)1

مشاهده نشد.
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شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز بر ارتفاع ساقۀ اصلی گیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

بر اسااااس نتایج حاصااال از تجزیۀ واریانس داده ها
مشااخ شااد که از نظر وزن تر و خشااک اندام هوایی،
اختالف بین تیمارهای قارچی با تیمار شاهد ،به ترتیب در
سااطح 1و  5درصااد معنیدار بود (جدول )1به طوری که
بیشااترین وزن تر و خشااک اندام هوایی مربوط به تلقیح

گیاه با تیمار ترکیبی از قارچها بود که به ترتیب برابر4/34
و 1/61گرم بود که با دیگر تی مار های قارچی اختالف
معنیداری را نشااان داد و کمترین آن در تیمار شاااهد با
وزن تر  2/3گرم و وزن خشااک  0/7گرم مشاااهده شااد
(شکل.)1

شکل  .2مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز بر ،وزن تر و خشک گیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

 .3.2اثر قااارچهااای میکوریز آربوساااکو ر بر
صفات مورفولوژیک ریشۀ گیاه کلپوره
نتایج حاصااال از تجزیۀ واریانس صااافات مورفولوژیک
اندازهگیری شااده در ریشااه نشااان داد که از نظر وزن تر
ریشااه بین تیمارهای قارچی و شاااهد اختالف معنیداری
وجود نداش ا اما از نظر وزن خشااک ریشااه در سااطح 1

درصااد اختالف معنیداری مشاااهده شااد (جدول ،)2به
طوری که تیمار ترکیبی از قارچ ها بیشاااترین میزان وزن
خشااک ریشااه ( 0/7گرم) و تیمار شاااهد کمترین میزان
( 0/37گرم) را به خود اختصاد داد .الزم به ذکر اس که
دیگر تیمارهای قارچی از نظر وزن خشااک ریشااه اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل.)2
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ن تایج حاصااال همینین نشاااان داد که قارچ های
میکوریزای مورد استفاده نتوانستند تغییر معنیداری را در
حجم ریشه گیاه کلپوره ایجاد نمایند (جدول.)2

همینین از نظر نسب وزن خشک ریشه به ساقه نیز،
این صف تح تأثیر تیمارهای مورد برر سی قرار نگرف
و اختالفی بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نشد.

شکل .3مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز بر وزن خشک ریشۀ گیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریز بر روی صفات مورفولوژیکی اندازهگیری شده در ریشۀ گیاه کلپوره
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمارهای قارچی

4

**0/056

خطا

10

0/003

وزن خشک ریشه ()g

وزن تر ریشه ()g

حجم ریشه

نسب وزن خشک ریشه
به اندام هوایی

0/715 ns

1/778 ns

0/023ns

0/371

1/253

0/012

 .3.3درصد کلونیزاسیون ریشۀ گیاه کلپوره
باااا بررسااای میااازان کلونیزاسااایون ریشاااههاااای
رنااگآمیزی شااده مشااخ شااد کااه همااه تیمارهااای
قارچی توانستهاناد بهتارین همزیساتی را باا گیااه برقارار
کننااد .ایاان درصااد در همااه تیمارهااای قااارچی باااالتر از
 95درصد بود کاه باا تیماار شااهد اخاتالف معنایداری
را در سطح  1درصاد نشاان داد اماا باین ایان تیمارهاای
قااااارچی از نظاااار درصااااد کلونیزاساااایون اخااااتالف
معنیداری مشاهده نشد (شکل.)3

 .3.4اثر قااارچهااای میکوریز آربوساااکو ر بر
صفات فیزیولوژیک گیاه کلپوره
با برر سی صفات فیزیولوژیکی گیاه کلپوره نتایج ن شان
داد کااه تاایاامااارهااای قااارچاایS. Constrictum,
 G. intraradices, G. roseaهر کدام به طور جدا گا نه
تأثیر معنیداری را در سااطح  5درصااد نسااب به تیمار
شاااهد بر کلروفیل  aو کلروفیل کل داشااتند این در حالی
بود کااه از نظر میزان کلروفیاال  bدر گیاااهااان اختالف
معنیداری مشاهده نشد.
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شکل .4مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز برمیزان کلونیزاسیون ریشۀ گیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

شکل .5مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز برمیزان کلروفیل  ،aکلوفیل bوکاروتنوئیدگیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

از نظر میزان کاروتنوئ ید نیز تی مار ترکیبی از قارچ ها
با عث افزایش معنی دار کاروتنوئ ید در م قایساااه با دیگر

کاروتنوئید در این تیمار (7/34درصاااد) بود در حالی که
کمترین میزان کاروتنوئید ( 5/85درصااد) مربوط به تیمار

تی مارهای قارچی شاااد به طوری که بیشاااترین میزان

شاااا هد بود .این در حالی بود که ساااه تی مار قارچی
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 G. intraradices ،S. constrictum, G. roseaبااه طور
جداگانه تأثیر معنیداری را در میزان کاروتنوئید ن سب به
شاااهد نشااان ندادند .از نظر محتوای نساابی آب برط نیز
هیچ اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد.
همینین در ارتباط با تأثیر تیمارهای قارچ میکوریز بر

محتوای نیتروژن ،فساافر و ازت موجود در اندام هوایی نیز
اگر چه تیمارهای قارچی از نظر جذب نیتروزن و پتاساایم
نتوانسااتند اختالف معنی داری را نشااان دهند اما از نظر
میزان جذب فسفر این اختالف در سطح  5درصد معنیدار
بود.

جدول .3نتایج تجزیۀ واریانس اثر تیمارهای قارچهای میکوریز بر روی صفات فیزیولوژیکی گیاه کلپوره
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

()mg/g

تیمارهای قارچی

4

*14/742

1/159ns

خطا

10

3/324

0/416

کلروفیل
کل
()mg/g

کاروتنوید
()mg/g

محتوای
نسبی آب
برط ()%

ازت اندام
هوایی ()%

فسفر اندام
هوایی ()%

پتاسیم
اندام
هوایی ()%

کلونیزاسیو
ن ریشه
()%

*1/356

78/857ns

0/637ns

*0/010

0/156ns

**4590/96

0/387

57/33

0/305

0/003

0/105

13/652

کلروفیلa

کلروفیلb

()mg/g

*24/09
5/88

شکل .6مقایسۀ میانگین اثر گونههای قارچ میکوریز بر میزان فسفر جذب شده توسط گیاه دارویی کلپوره ()Teucrium polium L.

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصاال از بررساای درصااد کلونیزاساایون ریشااۀ
گیاهان تلقیح شااده با قارچهای میکوریز بومی نشااان داد
که اضافه کردن مایۀ تلقیح قارچ ،از طریق افزایش جمعی
این میکوروارگانیسااامها در مجاورت ریشاااۀ گیاه کلپوره،
باعث تسااریع در برقراری رابطۀ همزیسااتی و به دنبال آن
افزایش در صد کلونیزا سیون ری شۀ گیاه میزبان شده ا س

که این همزیسااتی بهبود شاارایط رشااد گیاه نسااب به
گیاهان عاری از میکوریز را شامل شده اس ؛ به طوری که
نتایج حاصااال از این مطالعه بیانگر این بود که حضاااور
قارچهای میکوریزا در گیاه کلپوره توانساااته اسااا نقش
مؤثری در افزایش طول ساقه دا شته با شد که در این بین
گونۀ  Glomus intraradicesنقش بیشاتری را در افزایش
رشد اندام هوایی نشان داد.
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برر سی تأثیر تلقیح دو نوع قارچ  Glomus mosseaeو
 Glomus intraradicesبر روی بذورگیاه آویشااان کرک
آلود ( )Thymus pubescens Boissنیز به افزایش ارتفااااع
و عااماالااکاارد گاایاااهااان تاالااقاایااح شااااده بااا قااارچ
 Glomus intraradicesاشاره داش .17
لذا با توجه به نتایج این تحقیق گونۀ G. intraradices

 aو کلروفیل کل در گیاه کلپوره بود که مشااابه این نتایج
در بررسااای ت اأ ثیر قااارچهااای میکوریز بر صااافااات
مااوروفااوفاایاازیااولااوژیااک گاایاااه ماارزۀ تااابسااااتااانااه
( )Satureja hortensis L.به نقش قارچ های میکوریزا بر
افزایش میزان کلروفیل  aاشاره شد .31
در ارتباط با باال بودن غلظ کلروفیل در گیاه کلپوره

دارای بیشترین کارایی در افزایش ارتفاع ساقۀ گیاه داروئی
کلپوره بود.
همینین از نظر وزن تر و خشاااک ا ندام هوایی گ یاه
کلپوره نیز تیمارهای قارچی اختالف معنیداری را نسااب
به شاهد ن شان دادند که در این بین تیمارهای ترکیبی از
قارچ های میکوریزا توانساااتند نقش مؤثرتری را داشاااته
باشندکه به نظر میرسد تلقیح قارچهای میکوریزی با گیاه

( )T. polium L.نیز میتوان به این نکته اشااااره کرد که
شاااا ید قارچ های میکوریز از طریق افزایش جذب آب و
عناصااار غذایی دخیل در سااانتز کلروفیل موجب افزایش
فعالی آنزیمهای مسئول سنتز کلروفیل شده که به دنبال
آن غلظ کلروفیل افزایش و میزان فتوساانتز بهبود یافته
اس .14
بنابراین میتوان گف از عواملی که سااابب رشاااد و

باعث جذب بی شتر آب و عنا صر پر م صرف و کم م صرف
گردیده که به دنبال آن میزان فتوسااانتز خال و تولید
مادۀ تر و خشاااک گیاه را افزایش داده اسااا  .39در
پژوهش مشااابهی عل افزایش وزن خشااک اندام هوایی و
تعداد شاااخههای گیاه آویشاان باغی ( Thymus vulgaris
 )L.را نیز همزی ستی گیاه با قارچ های میکوریز آرب سکوالر
دانستند .34

حیات گیاه کلپوره در مناطق با شاارایط سااخ اکولوژیک
می شود میتواند همین قارچهای میکوریز باشد که در این
مطالعه نقش ترکیبی از قارچ ها چشااامگیرتر بود .لذا به
دلیل تفاوت در ویژگی های ژنتیکی گونه های قارچی و به
دن بال آن ت فاوت در عکسالع مل گو نه های مختلف قارچ
میکوریزا نسااب به هر یک از صاافات اندازهگیری شااده
میتوان چنین نتی جه گر ف که نه تن ها این گو نه های

از نظر تأثیر حضاااور قارچ های میکوریز بر صااا فات
مورفولوژیک ریشاااۀ گیاه نیز اگر چه هیچکدام از صااافات
اندازهگیری شااده شااامل (ارتفاع ،حجم و وزن تر ریشااه و
همینین نسااب وزن خشااک ریشااه به ساااقه نتوانسااتند

قارچی در ک نار ی کدیگر اثر ر قابتی ندار ند بل که در ک نار
یکدیگر اثر همدیگر را افزایش میدهند ،در نتیجه استفادۀ
ترکیبی از قارچهای بومی میتواند به مراتب تأثیر بی شتر و
بهتری در گیاه داشته باشد ،چنانیه در طبیع نیز قارچها

اختالف معنیداری را نساب به تیمار شااهد نشاان دهند
اما گونههای قارچ میکوریز توانستند باعث افزایش معنیدار
وزن خشک ریشۀ گیاه نسب به تیمار شاهد شوند که در
این بین تی مار ترکیبی از قارچ ها نقش بیشاااتری را در
افزایش این صف نشان داد .در این رابطه به نظر میرسد
که قارچ های میکوریزا با افزایش جذب آب و مواد غذایی و
به دنبال آن فتوسنتز برط ،با اختصاد کربن به ریشه ،در
افزایش وزن خشااک ریشااه نقش مؤثری داشااتند .39
همینین از نظر تأثیر قارچ های میکوریزا بر صااا فات
فیزیولوژیک گیاه نیز نتایج بیانگر افزایش میزان کلروفیل

به صورت ترکیبی وجود دارند.
از آنجا که بر اساس مستندات علمی قارچهای میکوریز
بومی همزیساااا با گ یا هان از یک طرف اثرات مث ب
بیشااتری بر رشااد و زندهمانی نهالها نسااب به گیاهان
عااری از میکوریز دارناد  37 ،10و از طرفی دیگر در
طبیع گیاهانی که در همسااایگی گیاهان تلقیح شااده با
قارچهای بومی قرار میگیرند رشااد بیشااتری نسااب به
گ یا هان بدون قارچ یا با قارچ های ت جاری دار ند و این
میتواند به گیاهان همسایه تا دو متری نقطه تلقیح انتشار
پیدا کند .23
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عنوان کود بیولوژیک و محرک رشاااد در شااارایط خاد
.15 استفاده کرد
بدین ترتیب به منظور بهبود در اسااتقرار و رشااد این
گیاه پیشااانهاد میگردد که در خزانههای تولید نهال ابتدا
ریشاااههای نهالها با گونههای قارچ میکوریز بومی تلقیح
.شوند و سپس نهالها به عرصههای طبیعی منتقل گردد

...اثر تلقیح قارچهای میکوریز جمعآوری شده از

از اینرو استخرا و تکثیر قارچهای میکوریز آربسکوالر
بومی تنها م ستلزم هزینۀ اولیه ا س که اگر تداوم قارچها
در خاک با موفقی همراه باشاااد میتواند این هزینه در
.طول چند سال سرشکن شود
لذا شاااناساااایی قارچهای مؤثر در مناطق با شااارایط
مختلف بساایار ارزشاامند اساا چرا که میتوان با معرفی
جنس و گونۀ قارچ همزیسااا مؤثر در رشاااد از آنها به
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