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چکیده
 شوری به.تنش شوری یکی از مهمترین فاکتورهای غیرزیستی است که میزان رشد و محصولدهی را در بسیاری از گیاهان محدود مینماید
 قارچ ریشهها قادرند که تحمل. وقوع و توسعه بیماریهای گیاهی میشود،علت تأثیر سوء روی گیاه میزبان باعث افزایش حساسیت میزبان
 در کنترل بیماری بوتهمیری خیار با عاملGlomus mosseae  در این تحقیق تأثیر بیولوژیکی قارچ.شوری برخی گیاهان را افزایش دهند
 تغذیه، همچنین تأثیر غلظتهای مختلف شوری درحضور میکوریز بر میزان رشد. مورد مطالعه قرار گرفتPythium aphanidermatum
) باعث کاهش شدتp≤5/51(  بهطور معنیداریG. mosseae  نتایج نشان داد که قارچ.گیاه و شدت بیماری بوتهمیری خیار ارزیابی شد
. درصد نشان داد22  در حالیکه در تیمارهای آغشته به میکوریز کاهشی تا، درصد بود15  میانگین شدت بیماری توسط بیمارگر.بیماری شد
عالوه بر این فاکتورهای رشدی گیاه از جمله طول ریشه و ارتفاع ساقه در تیمارهای آغشته به میکوریز در خاک شور در مقایسه با گیاهان
 مقدار فسفر و، با افزایش شوری.غیرآغشته به میکوریز بیشتر بود که منجر به رشد بهتر گیاه و جذب مواد غذایی توسط ریشهها گردید
 اما در تمامی سطوح شوری آزمایششده مقدار فسفر و،پتاسیم بهصورت معنیداری کاهش یافت درحالیکه مقدار سدیم افزایش یافت
 این نتایج نشان داد که کلنیزاسیون.پتاسیم در گیاهان آغشته به میکوریز بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی بود ولی مقدار سدیم کمتر بود
. در ریشههای گیاهچه خیار میتواند از اثرات مخرب شوری و بوتهمیری پیتیومی بکاهدG. mosseae
. همزیستی، میکوریز، تحمل شوری، تنش،Pythium aphanidermatum :کلیدواژگان

Effect of Glomus mosseae on cucumber damping off caused by Pythium
under salinity stress
Heliyeh Hosseyni1, Naser Panjehkeh2 and Hossein Alaei3*
1, 2. Former M.Sc. Student and Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
3. Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
(Received: Apr. 9, 2016 - Accepted: Jul. 4, 2016)

ABSTRACT
Salinity stress is one of the most important abiotic factors that restrict the growth and yield of many plants. Salinity can
increasingly influence the host susceptibility, occurrence and development of plant diseases due to its negative effects on
the host plants. Mycorrhizal fungi are able to increase the tolerance of some plants to salinity. In this study, the biological
effects of Glomus mosseae were studied against cucumber damping off caused by Pythium aphanidermatum.
Subsequently the effects of different concentrations of salinity in the presence of AM fungus were assessed on the plant
growth, the mineral nutrient uptake and also, the disease severity of cucumber damping off on seedlings. The results
showed that G. mosseae significantly (P≤0.05) decreased the disease severity. The mean of disease severity caused by the
pathogen was 56%, while in treatments inoculated to mycorrhizal showed a reduction to 28%. Furthermore, the plant
growth parameters including root length and plant hight increased in treatments inoculated with mycorrhizal fungus as
compared with non-mycorrhizal roots in saline soil. It can be a consequence of more nutrient uptake by roots. Content of
P and K was significantly reduced by increasing salinity, whereas the level of Na increased. The plants inoculated with
mycorrhizal fungus increased the nutrient content of P and K as compared to non-inoculated treatment in all levels of
salinity, but the content of Na decreased. These results showed that the colonization of cucumber seedling roots by G.
mosseae can reduce the deterimental effects of salinity and damping off disease caused by Pythium.
Keywords: arbuscular mycorrhizae, symbiosis, salinity tolerance, Pythium aphanidermatum, stress.
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مقدمه
خیار یکی از رایجترین و گستردهترین محصوالت صیفی
جهان میباشد .طبق آمار فائو در سال  2115سطح زیر
کشت جهانی خیار 2488811 ،هکتار با عملکرد متوسط
 08/7تن در هکتار و تولید  40749841تن میباشد
( .)Anonymous 2009این گیاه جزو گیاهان
نیمهحساس به شوری طبقهبندی میشود .شوری باعث
کاهش رشد و عملکرد گیاهان میشود ( Alsadon
 .)2006با توجه به اینکه بخش وسیعی از زمینهای
کشور به دلیل شرایط خاص آب و هوایی ،طبیعت مواد
مادری و کیفیت نامناسب آب آبیاری شور بوده یا روند
آنها به سمت شور شدن هر چه بیشتر میباشد ،طبیعی
است که کشت گیاهان در این شرایط با مشکل مواجه
بوده و الزم است تا حد امکان تدابیر الزم جهت
جلوگیری از کاهش عملکرد گیاهان بهعمل آید .برای
غلبه بر مشکل شوری خاکها ،راهکار بیولوژیکی از
استراتژیهای اساسی است که باید مورد توجه قرار
گیرد .در این بین میتوان به قارچهای میکوریزی اشاره
کرد .قارچهای میکوریزی نقش مهمی در بهبود تغذیه و
رشد گیاهان در شرایط شور دارند به نحوی که بعضی
آنها را بهعنوان اصالحکنندگان زیستی خاکهای شور
مینامند ( .)Singh et al. 2000میکوریزها در اغلب
خاکها وجود دارند و ریشههای بسیاری از گونههای
گیاهی را کلنیزه میکنند .معموالً بهنظر نمیرسد که این
قارچها میزبان اختصاصی داشته باشند (،)Bowen 1987
سطح جمعیتی و ترکیب گونهای این قارچها بهطور
زیادی متغیر است و تحت تأثیر مشخصات گیاه و
فاکتورهای محیطی مثل دما pH ،خاک ،رطوبت خاک و
سطوح فسفر و نیتروژن (،)Daniels and Trappe 1980
وجود میکروارگانیزمهای دیگر و بهکار بردن کودها و
آفتکشها و شوری خاک ( Barea and Azcon-Aguilar
 )1983, Zhu 2002, Yuan et al. 2007قرار میگیرند.
این گروه از قارچها میتوانند با تحریک تولید مواد
تنظیمکننده رشد ،افزایش فتوسنتز ،بهبود و تعدیل فشار
اسمزی تحت تنشهای شوری و خشکی و افزایش
مقاومت به آفات و بیماریهای خاکزاد برای گیاه مفید
باشند ( Al-karaki 2006, Jahromi et al. 2008, Zhang
.)et al. 2011

نقش قارچهای میکوریز بهعنوان کاندیدای نوید
بخش برای کنترل زیستی بیماریهای گیاهی بهویژه
قارچها و اامیستهای بیماریزای خاکزی توسط بسیاری
از محققین گزارش شده است .برای مثال کاهش شدت
آلودگی و میزان پوسیدگی P. nicotianae var.
 parasiticaدر ریشههای گوجهفرنگی مایهزنی شده با
قارچ Cordier et al. 1996, Trotta et al. ( G. mosseae
 )1996, Pozo et al. 1999نشان از تأثیر مثبت
 G. mosseaeدر جلوگیری از کاهش وزن خشک ریشه،
اندام هوایی بوده است .همچنین میزان بافت مردگی
ریشه و تعداد ریسههای بیمارگر که در کورتکس
ریشههای میکوریزی رشد کرده بودند ،بهطور قابل
مالحظهای کاهش نشان داده است .بر اساس مطالعه
استی-آرنود و همکاران کلنیزاسیون G. intraradices
در ریشههای گل جعفری ( )Tagetes patulaمنجر به
کاهش آلودگی و تعداد زادمایههای اامیست Pythium
 ultimumگردیده است (.)St-Arnaud et al. 1994
تحقیقات دیویس و منگ نشان داد که نهالهای پرتقال،
که ریشه آنها به وسیله  G. fasciculatusکلنیزه شده بود
تحمل بیشتری در مقابل  P. parasiticaدارند ( Davis
 .)and Menge 1980کاهش شدت خسارت بیماریهای
قارچی پوسیدگی طوقه و ریشه بادام زمینی در اثر
،)Krishna and Bagyaraj 1983( Sclerotium rolfsi
پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان ( Matsubara et al.
 ،)1995پوسیدگی طوقه و ریشه نخودفرنگی در اثر
 )Karagiannidis et al. 2002( Rhizoctonia solaniو
پژمردگی فوزاریومی گوجهفرنگی ( Caron et al. 1986,
 )Akkopru and Demir 2006در حضور قارچهای
میکوریز نیز گزارش شده است.
با توجه به اینکه استان کرمان (منطقه جیرفت و
کهنوج) یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خیار در
ایران میباشد و برخی از مشکالت کشت و تولید خیار
در استان کرمان مسئله شوری باال و همزمان وجود عامل
بوتهمیری میباشد ،لذا انجام این پژوهش ضروری
بود .پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر مایهزنی
قارچهای میکوریز آربوسکوالر بر بیماری پوسیدگی
پیتیومی گیاهچههای خیار در شرایط شور انجام شده
است.

حسینی و همکاران :اثر قارچریشه (میکوریز)  Glomus mosseaeبر بوتهمیری پیتیومی ...

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر کنترلی میکوریز بر بیماری
بوتهمیری پیتیومی خیار آزمایشی با چهار تیمار در چهار
تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت .تیمارها شامل
شاهد سالم ( ،)Cشاهد آلوده ( ،)Pگیاهچههای
میکوریزی ( ،)Mگیاهچههای میکوریزی آلوده به پیتیوم
( )Mبودند .قارچ میکوریز  G. mosseaeاز مؤسسه
تحقیقات پسته کشور تهیه شد .مخلوط خاک بکر و
ماسه شستهشده به نسبت  0 :0در دمای  020درجه
سلسیوس و فشار  0اتمسفر ،به مدت  0ساعت اتوکالو
شد .به ازای هر  511گرم از این مخلوط 41 ،گرم ماده
تلقیح میکوریز ( 25اسپور در گرم خاک ،تهیه شده از
موسسه تحقیقات پسته کشور) اضافه کرده و بعد از
اختالط و همزدن در گلدانها ریخته شد .بذرهای خیار
رقم استورم  5301بهمدت  5دقیقه در محلول
هیپوکلریت سدیم  1/5درصد ضدعفونی سطحی شدند.
سپس پنج بذر خیار روی سطح مخلوط خاک میکوریزی
هر گلدان گذاشته و روی آنها با ماسه سترون به ضخامت
 5میلیمتر پوشانده شد .هر گلدان روزانه با 91
میلیلیتر آب مقطر آبیاری شد به نحوی که پس از
افزودن این مقدار آب ،فقط چند قطره آب از زیر گلدان
خارج شد .پس از چهار برگی شدن گیاهچههای خیار،
آلودهسازی با قارچ پیتیوم انجام شد .به این منظور حدود
 21گرم بذر شاهدانه درون آب مقطر به مدت  21دقیقه
جوشانیده شد و پس از خشک شدن در زیر جریان هوای
هود 21 ،عدد بذر شاهدانه ،درون محیط کشت دو روزه
قارچ  P. aphanidermatumقرار داده شد .تشتکها
درون انکوباتور در دمای  25درجه سلسیوس قرار
گرفتند .پس از  24ساعت ،سه بذر شاهدانه آغشته به
قارچ در اطراف طوقه هر گیاهچه در عمق  0سانتیمتری
از سطح خاک ،قرار داده شد .ابتدا گلدانها غرقاب شد
تا رطوبت محیط افزایش یابد و سپس با آبپاش روی
گیاهچهها مهپاشی شد و روی آنها با پالستیک پوشانده
شد .بعد از  72ساعت پوشش پالستیکی برداشته شد .در
گلدانهای شاهد به جای بذر شاهدانه آلوده ،بذر
شاهدانه سترون بهکار رفت (.)Rostami et al. 2010
برای بررسی اثر متقابل شوری و قارچ میکوریز بر
توسعه بیماری بوتهمیری ،آزمایش جداگانهای با 08
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تیمار و چهار تکرار انجام شد ،هر تکرار شامل پنج
گیاهچه بود .آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح
کامالً تصادفی انجام شد ،تیمارها شامل :شاهد سالم (،)C
شاهد آلوده ( ،)Pگیاهچههای میکوریزی (،)M
گیاهچههای میکوریزی آلوده به پیتیوم (،)MP
گیاهچههای سالم آبیاری شده با شوری  2دسیزیمنس
بر متر ( ،)S1( )dSm-1گیاهچههای آلوده آبیاریشده با
شوری  ،)S1P( 2 dSm-1گیاهچههای میکوریزی آبیاری
شده با شوری  ،)MS1( 2 dSm-1گیاهچههای میکوریزی
آلوده آبیاریشده با شوری  ،)MS1P( 2dSm-1گیاهچههای
سالم آبیاری شده با شوری  ،)S2( 4 dSm-1گیاهچههای
آلوده آبیاریشده با شوری  ،)S2P( 4dSm-1گیاهچههای
میکوریزی آبیاریشده با شوری ،)MS2( 4dSm-1
گیاهچههای میکوریزی آلوده آبیاریشده با شوری 4dSm-1
()MS2Pگیاهچههای سالم آبیاریشده با شوری 8dSm-1
( ،)S3گیاهچههای آلوده آبیاریشده با شوری 8dSm-1
( ،)S3Pگیاهچههای میکوریزی آبیاریشده با شوری
 ،)MS3( 8dSm-1گیاهچههای میکوریزی آلوده آبیاریشده
با شوری  )MS3P( 8dSm-1بودند .در این آزمایش تیمار
شوری هنگام دو برگی شدن گیاهچههای خیار اعمال شد.
به این منظور آبیاری روزانه گلدانهای مربوط به هر تیمار
با  91میلیلیتر از یکی از سطوح شوری ( 4 ،2و 8
دسیزیمنس بر متر) تهیه شده با نمک کلرورسدیم و یا آب
مقطر (در تیمار شاهد) صورت گرفت.
یادداشت برداری از گیاهچههای آلودهشده ،روزانه تا
04روز پس از آلودهسازی انجام گرفت .برای ارزشگذاری
شدت بیماری و ارزیابی عکسالعمل گیاهچهها به قارچ
عامل بیماری از معیار نمرهدهی  1تا  5با روش ازگونن و
اریکلیک استفاده شد که در آن  :1بدون عالئم:0 ،
پژمردگی اندک برگهای گیاهچهها و ظهور لکههای
قهوهای و نکروزه در ناحیه ساقه و طوقه :2 ،آلوده شدن
 91تا  51درصد هر گیاهچه :9 ،آلوده شدن  50تا 71
درصد هر گیاهچه :4 ،آلوده شدن  70تا 31درصد هر
گیاهچه :5 ،از بین رفتن کامل گیاهچهها بود ( Ozgonen
 .)and Erikilic 2007با استفاده از درجهبندی آلودگی
در واکنش قابل مشاهده بین میزبان و بیمارگر ،شدت
بیماری برای هر تکرار از فرمول زیر محاسبه شد
(.)Rostami et al. 2010
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])[(0 × n0) +( 1 × n1 )+( 2 × n2 )+ (3 × n3 )+( 4 × n4 )+ (5 × n5
5 × (n0 + n1 + n2 + n3 + n4 + n5) × 100

 :niتعداد بوتههای آلوده مورد ارزیابی در درجهبندی
میباشد.
به منظور بررسی اثر تحریککننده میکوریز روی
رشد گیاهچههای خیار ،در پایان آزمایش از هر تیمار به
طور تصادفی سه گیاهچه انتخاب شد و ارتفاع ساقه و
طول ریشه و همچنین وزن تر و خشک ریشه و اندامهای
هوایی گیاهچهها اندازهگیری شد.
برای رنگآمیزی ریشههای گیاهچههای خیار آغشته
به میکوریز و آلودهشده به پیتیوم و یا آلوده نشده
(شاهد) از روش فیلیپس و هایمن استفاده شد ( Phillips
 .)and Hayman 1970بدین منظور ریشهها در لوله
آزمایش قرار داده شد و محلول هیدروکسید پتاسیم 01
درصد به اندازهای که سطح ریشهها را بپوشاند به لولهها
اضافه شد .سپس به مدت یک ساعت در حمام آب گرم
با دمای  81درجه سلسیوس قرار داده شدند .نمونهها
پس از خارج شدن از حمام آب گرم ،با آب مقطر شسته
شدند و به مدت  21دقیقه در دمای اتاق داخل محلول
پراکسیدهیدروژن قلیایی که از اضافه کردن  2میلی لیتر
هیدروکسیدآمونیوم به  91میلیلیتر پراکسیدهیدروژن
 01درصد و  578میلیلیتر آب مقطر حاصل شد ،قرار
داده شدند .ریشهها پس از خارج شدن از محلول
پراکسیدهیدروژن قلیایی ،با آب مقطر شستشو داده شد
و به مدت  9تا  4دقیقه در محلول اسیدکلریدریک 0
درصد قرار داده شد .بعد از قرار دادن نمونهها داخل
معرف تریپان بلو ،به مدت  01دقیقه در حمام آب گرم
با دمای  81درجه سلسیوس قرار داده شد .برای نگه-
داری طوالنی مدت ،نمونهها در محلول بیرنگکننده
( 575میلیلیتر اسیدالکتیک به عالوه  89میلیلیتر
گلیسیرین و  89میلیلیتر آب مقطر) قرار داده شدند.
بعد از رنگآمیزی ریشهها و تهیه المهای میکروسکوپی
میزان آلودگی بر اساس روش بیرمن و لیندرمن با
استفاده از میکروسکوپ نوری اندازهگیری شد ( Bierman
.)and Linderman 1981
برای اندازهگیری عناصر فسفر ،سدیم و پتاسیم از
روش شرح داده شده توسط چاپمن و پرات استفاده شد
( .)Chapman and Pratt 1982مقدار 1/5گرم ماده
خشک از بافت گیاهچههای خیار از تیمارهای شوری
i

دارای میکوریز و بدون میکوریز داخل بوته چینی ساییده
شد .سپس به مدت نیم ساعت در کوره با دمای 251
درجه سلسیوس و بالفاصله در دمای  511درجه
سلسیوس به مدت  4ساعت کامالً خاکستر شدند ،پس از
آن به مدت  24ساعت داخل کوره باقی ماندند تا به
دمای محیط برسند .سپس  5میلیلیتر اسید کلریدریک
دو نرمال به آن اضافه شد ،پس از گذشت  8دقیقه از
کاغذ صافی دو الیه عبور داده شدند و با آب مقطر به
حجم  51میلیلیتر رسانده شد .این عصاره به طور
مستقیم برای اندازهگیری عناصر سدیم و پتاسیم توسط
فلیم فتومتر استفاده شد .برای اندازهگیری فسفر از روش
آمونیوم مولیبدات و آمونیوم وانادات (زرد) شرح داده
شده توسط چاپمن و پرات استفاده شد که ابتدا پنج
میلی لیتر از عصاره تهیه شده در مرحله قبل را با 01
میلی لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات وانادات مخلوط
کرده و در نهایت توسط آب مقطر به حجم  51میلی
لیتر رسانده شد و میزان فسفر بعد از عصارهگیری با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 471
نانومتر اندازهگیری شد (.)Chapman and Pratt 1982
تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  SASانجام شد و مقایسه میانگین صفات با
استفاده از آزمون  LSDصورت گرفت.
نتایج و بحث
بررسی دادههای بهدستآمده از آزمایش تأثیر کنترل
زیستی میکوریز بر بیماری بوتهمیری پیتیومی خیار
نشان میدهد که بین تیمارها در سطح احتمال پنج
درصد اختالف معنیداری وجود دارد .قارچ میکوریز
 G. mosseaeباعث کاهش معنیداری در شدت بیماری
ایجاد شده توسط  P. aphanidermatumمیشود.
میانگین شدت بیماری ایجاد شده توسط این اامیست
برابر با  58درصد بود ،در حالیکه در تیمارهای آغشته
به قارچ میکوریز به  28درصد رسید بهطوریکه شدت
بیماری به میزان 51درصد کاهش نشان داد .ظهور عالئم
بیماری روی گیاهچههای تیمارشده با قارچ میکوریز
کمتر و یا با تأخیر مشاهده شد (جدول  .)0در این
مطالعه میکوریز باعث کاهش  51درصدی شدت بیماری
پیتیومی خیار شد که مشابه اثر کنترل کنندگی میکوریز
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 Glomus fistulosumاز رشد اامیست
 fragariaeروی توتفرنگی وحشی بود ( Mark and
 .)Cassells 1996این نتایج مشابه با نتایج سایر محققین
میباشد که قارچ میکوریز باعث کنترل اامیستهای
بیمارگر  P. fragariaeو  Phytophthora nicotinaeبه
ترتیب روی توتفرنگی و گوجهفرنگی میشود ( Trotta
 G. mosseae .)et al. 1996شدت بیماری مرگ گیاهچه
فلفل را که توسط  Phytophthora capsiciایجاد
میشود ،بهطور چشمگیری کاهش میدهد ( Ozgonen
.)and Erikilic 2007
تجزیه واریانس دادهها بیانگر این است که قارچ
میکوریز تأثیر معنیداری ( )p≤1/15بر فاکتورهای
رشدی گیاهچههای خیار دارد (جدول  .)2با بررسی
تیمارهای میکوریزدار مشخص شد که تلقیح گیاهچهها
با میکوریز ،به طور معنیداری رشد گیاه را تحریک
میکند و باعث افزایش فاکتورهای رشدی گیاه از جمله
وزن تر و وزن خشک ریشه و بخشهای هوایی ،ارتفاع
بوته و طول ریشه میشود .از طرف دیگر با آلودهسازی
گیاهچهها با  P. aphanidermatumارتفاع گیاهچه ،طول
Phytophthora
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ریشه و وزن خشک و تر ریشه و اندامهای گیاهی کاهش
معنیداری ( )p≤1/15نسبت به گیاه شاهد نشان داد
(جدول  .)2ترکیب دو قارچ میکوریز و بیمارگر روی
فاکتورهای رشدی گیاهچهها اثر معنیداری داشت
( .)p≤1/15گیاهچههای تیمار شده با میکوریز و بیمارگر در
مقایسه با گیاهچههای میکوریزدار احتماالً به علت کاهش
کلنیزه شدن ریشهها ،در برابر بیماری ضعیفتر بودند ،اما در
مقایسه با تیمار بیمارگر تنها خیلی قویتر بودند.
جدول  .0تأثیر میکوریز  Glomus mosseaeبر شدت بیماری
بوتهمیری خیار ناشی از Pythium aphanidermatum
Table 1. Effect of Glomus mosseae on disease severity
of cucumber damping off caused by Pythium
aphanidermatum
)Disease severity (%
0.0 c
28.0 b
0.0 c
56.0 a

Treatment
Control
Mycorrhizae+ Pythium
Mycorrhizae
Pythium

اعداد جدول میانگین چهار تکرار هستند.
اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون بر حسب آزمون  LSDدر سطح
پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.
Data are means of four replications
Values followed by the same letters in each column are not
)significantly different (P=0.05

جدول  .2تأثیر میکوریز  Glomus mosseaeبر فاکتورهای رشدی گیاهچههای خیار
Table 2. Effect of Glomus mosseae on growth parameters of cucumber seedlings
Root dry weight
)(g
0.34a
0.24b
0.25b
0.15c

Shoot dry weight
)(g
0.87a
0.5b
0.38b
0.14c

Root fresh weight
)(g
1.94a
1.26b
1.0c
0.63d

Shoot fresh weight
)(g
4.67a
2.68b
1.72bc
0.69c

Plant height
)(cm
15.0a
10.93b
10.33b
7.5c

Root length
)(cm
10.33a
7.26b
6.93b
3.86c

Treatment
Mycorrhizae
Control
Mycorrhizae+ Pythium
Pythium

اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند.
اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون بر حسب آزمون  LSDدر سطح پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.
Data are means of three replications
)Values followed by the same letters in each column are not significantly different (P=0.05

مشاهدات میکروسکوپی روی میزان کلنیزاسیون
ریشهها توسط میکوریز نیز نشان داد که درصد کلنیزه
شدن ریشهها در حضور  P. aphanidermtumنسبت به
عدم حضور آن ،کاهش  98درصدی داشته است .میزان
کلنیزاسیون ریشههای گیاهچههای خیار با میکوریز در
عدم حضور و حضور قارچ بیمارگر به ترتیب  88و 58
درصد محاسبه شد .افزودن میکوریز به خاک
گیاهچههای خیار باعث افزایش رشد گیاهچهها شد،
نتایج حاصله با یافتههای سایر محققین مطابقت داشت
( Aguilera-Gomez et al. 1999, Ozgonen et al.

.2001, Karagiannidis et al. 2002, Marschner and
 .)Timonen 2005, Ortas 2010وجود قارچ بیمارگر در
ریزوسفر در برقراری رابطه همزیستی بین میکوریز و
گیاه تأثیر داشت و باعث کم شدن میزان کلنیزه شدن
ریشهها توسط میکوریز شد .که چنین نتیجهای با
بررسیهای سایر محققین نیز مطابقت داشت
( McAllister et al. 1994, Karagiannidis et al.
 .)2002به هرحال گزارشهای موجود در خصوص کنترل
بیولوژیکی بیمارگرهای خاکزاد توسط قارچهای میکوریز
نشان میدهد که تحت تأثیر یک یا چندین مکانیسم
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شامل بهبود جذب عناصر غذایی ،رقابت برای فتوسنتز
میزبان ،جایگاه آلودگی ،تغییرات مورفولوژیکی در
ریشهها ،تغییرات بیوشیمیایی در بافتهای گیاهی،
تغییرات آناتومیکی سلولها ،کاهش تنشهای غیرزنده و
تغییر جمعیت میکروبی در فراریشه از جمله سازوکارهای
بیوکنترل پوسیدگی فیتوفتورایی گوجهفرنگی توسط
قارچهای میکوریزی میباشد ( Azcón-Aguilar and
 .)Barea 1997, Vigo et al. 2000فعالیت بیشتر کیتیناز
در ریشههای میکوریزایی ممکن است رشد و تکثیر
بیمارگر ریشه را در گیاه میزبان کاهش دهد .همچنین
رقابت مستقیم بر سر فضا ،ضخیم شدن دیواره های
سلولی از طریق لیگنینی شدن (چوبی کردن) و تولید
سایر پلیساکاریدها برای جلوگیری از ورود بیمارگر به
ریشه ممکن است دلیل عمدهای در بهبود مقاومت به
بیماریها در ریشههای میکوریزایی باشد ( Mukerji and
 .)Chamola 2003همچنین میکوریزی هورمونها و مواد
آنتیبیوتیکی را تولید میکند که رشد ریشه را زیاد کرده
و از گسترش بیماری ممانعت میکند .قارچهای میکوریز
بر سر مواد غذایی با بیمارگرها به رقابت میپردازند
( )Sylvia et al. 2005و با کمک به جذب بهتر مواد
غذایی توسط گیاه باعث رشد گیاهان قویتر شده که
قادر خواهند بود در برابر بیمارگرهای ریشهای مقاومت
بیشتری از خود نشان دهند ( Bethlenfalvay and
.)Linderman 1992
بررسی دادههای بهدستآمده از آزمایش اثر متقابل
شوری و قارچ میکوریز بر توسعه بیماری بوتهمیری
پیتیومی خیار کنترل نشان داد که با افزایش شوری،
اختالف معنیداری ( )p≤1/15بین شدت بیماری
گیاهچههای خیار مایهزنیشده با میکوریز و بدون
میکوریز در هر سطح شوری دیده شد ولی بین دو
فاکتور شوری و میکوریز اثر متقابل معنیداری
( )p≤1/15مشاهده نشد ،که این نشان میدهد دو عامل
مورد مطالعه مستقل از یکدیگر اثر میکنند .اختالفات در
سطوح مختلف شوری در زمان آلودهسازی گیاهچهها با
بیمارگر پیتیوم یا عدم آلودهسازی با آن ،بسیار متفاوت
است (جدول  .)9با مقایسه میانگین شدت بیماری
مشخص شد که با باال رفتن میزان شوری ،شدت بیماری

پیتیومی در گیاهچههای خیار میکوریزی نسبت به
گیاهچههای غیر میکوریزی در هر سطح شوری کاهش
معنیداری ( )p≤1/15نشان داده است.
در آزمون بررسی اثر شوری بر رشد گیاهچههای
خیار مشخص شد که با باال رفتن شوری آب آبیاری
فاکتورهای رشدی هم در گیاهچههای میکوریزی و هم
در گیاهچههای غیرمیکوریزی کاهش یافت (شکل  .)0در
تمامی موارد ،بین فاکتورهای رشدی گیاهان میکوریزی
خیار نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی با افزایش شوری
اختالف معنیداری ( )p≤1/15وجود داشت (جدول .)4
بهطور کلی با افزایش سطح شوری از  2به 8dSm-1
فاکتورهای رشدی کاهش یافت ،بهطوریکه به علت اثرات
منفی پتانسیل اسمزی باالی محلول خاک و جذب کم
آب و عناصر غذایی و تأثیر شوری بر فتوسنتز و
فرایندهای جانبی آن ،انرژی الزم برای رشد مناسب
ریشه و اندامهای هوایی در اختیار آنها قرار نمیگیرد
( .)Ashraf and Foolad 2007افزایش بیماری بوتهمیری
با افزایش میزان شوری را هم میتوان به علت حساس
بودن گیاه خیار به شوری و به دنبال آن ضعیف شدن
سیستم ریشه و مناسبتر شدن آن برای حمله بیمارگر
به آن دانست.
جدول  .9اثر متقابل سطوح مختلف شوری و میکوریز
 Glomus mosseaeبر شدت بیماری بوتهمیری خیار
Table 3. Effect of Glomus mosseae and salinity on
disease severity of cucumber damping off
)Disease severity (%
0.0 g
18.0 de
0.0g
56.0b
13.0fg
29.0de
23.0ef
50.0bc
17.0ef
38.0cd
26.0de
61.0b
19.0ef
51.0b
37.0d
77.0a

Treatment
Mycorrhizae
Mycorrhizae+ Pythium
Control
Pythium
Mycorrhizae+Salinity1
Mycorrhizae+Salinity1+Pythium
Salinity1
Salinity1+Pythium
Mycorrhizae+Salinity2
Mycorrhizae+Salinity2+Pythium
Salinity
Salinity2+Pythium
Mycorrhizae+Salinity3
Mycorrhizae+Salinity3+Pythium
Salinity3
Salinity3+Pythium

اعداد جدول میانگین چهار تکرار هستند.
اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون بر حسب آزمون
پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.

 LSDدر سطح

Data are means of four replications
Values followed by the same letters in each column are not
)significantly different (P=0.05
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جدول  .4تأثیر میکوریز  Glomus mosseaeبر رشد گیاهچههای خیار تحت تنش شوری
Table 4. Effect of Glomus mosseae on cucumber seedling growth parameters in salinity stress
Root dry weight
)(g
0.34a
0.24bc
0.3ab
0.21dc
0.19cde
0.16de
0.17cde
0.12e

Shoot dry weight
)(g
0.87a
0.5b
0.76a
0.48b
0.34bc
0.24cd
0.25cd
0.17d

Root fresh weight
)(g
1.94a
1.26b
1.81a
1.24b
1.18b
1.03cb
1.08cb
0.83c

Shoot fresh weight
)(g
4.67a
2.68b
4.35a
2.71b
3.01b
1.22c
2.0cb
0.91c

Root length
)(cm
10.33a
7.26dc
9.16ab
6.16d
8.5bc
4.66e
7.76bc
4.33e

Plant height
)(cm
15.0a
10.93c
14.16a
11.16a
12.83b
9.33d
11.5c
7.66e

Treatment
Mycorrhizae
Control
Mycorrhizae+Salinity1
Salinity1
Mycorrhizae+Salinity2
Salinity2
Mycorrhizae+Salinity3
Salinity3

اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند.
اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون بر حسب آزمون  LSDدر سطح پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.
Data are means of three replications
)Values followed by the same letters in each column are not significantly different (P=0.05

با اعمال تنش شوری ،بیشترین وزن خشک و تر
ریشه و اندام هوایی ،ارتفاع گیاهچه و طول ریشه در
گیاهچههای میکوریزدار مشاهده شد .یکی از مهمترین
اثرات قارچهای میکوریز افزایش میزان رشد و محصول
گیاهان میباشد که معموالً این کار از طریق بهبود جذب
عناصر غذایی کم تحرک محلول در خاک نظیر فسفر،
روی و مس ( )Al-Karaki et al. 2001و یا تسریع در
جذب و انتقال آب و مواد غذایی به گیاهان صورت
میگیرد ( .)Smith and Read 2008بر اساس نظرات
محققین مختلف ریشههای میکوریزی قادر به پراکنش
بیشتر در خاک بوده و با جذب بیشتر فسفر و احتماالً
سایر مواد غذایی میتوانند باعث تحمل بیشتر گیاهان به
عوامل بیماریزا شوند ( Hattingh et al. 1973, Davis
 .)and Menge 1980, Ross and Harper 1970در این
پژوهش بررسی اندازهگیری میزان فسفر در بافت گیاه
خیار در حضور میکوریز  G.mosseaeدر سطوح مختلف
شوری نیز تأییدی بر افزایش میزان جذب فسفر میباشد
(جدول  .)5فسفر یکی از عناصر پر مصرف گیاه میباشد
و یکی از عناصر ضروری برای رشد و تولید محصول
محسوب میشود ( .)Jalali 2007بررسی های انجام شده
حاکی از آن است که باال رفتن غلظت بیکربنات سدیم،
منجر به کاهش غلظت فسفر در برگ میشود ( Celik et
 .)al. 2006در این مطالعه نیز ،نتایج نشان داد که با
افزایش شوری آب ،مقدار فسفر هم در گیاهچههای
میکوریزی و هم در گیاهچههای غیر میکوریزی کاهش
یافت .در سطوح شوری  2و  8 dSm-1غلظت فسفر در
گیاهان میکوریزی بهطور معنیداری ( )p≤1/15بیشتر از
گیاهان غیرمیکوریزی بود .یکی از مهمترین

مکانیسمهای میکوریز در جهت افزایش تحمل تنش
شوری ،اثر افزایشی آن در جذب فسفر میباشد ( Rabie
 .)and Almadini 2005, Al-Khaliel 2010با افزایش
شوری آب ،غلظت یون سدیم در گیاهچههای میکوریزی
و غیرمیکوریزی افزایش یافت اما این اختالف معنیدار
نبود .این افزایش در گیاهچههای غیرمیکوریزی بیشتر
بود بهطوریکه بیشترین میزان جذب یون سدیم در
شوری سطح  8dSm-1برای گیاهچههای غیرمیکوریزی و
کمترین میزان آن در گیاهچههای شاهد میکوریزدار
صورت گرفت.
جدول  .5تأثیر میکوریز  Glomus mosseaeبر غلظت عناصر
فسفر ،سدیم و پتاسیم گیاهچههای خیار تحت تنش شوری
Table 5. Effect of Glomus mosseae on nutrient uptake
of P, Na and K in cucumber seedlings in salinity stress
)K (%
1.33a
1.17ab
1.43a
1.26ab
1.38a
1.20ab
1.17ab
1.00b

)Na (%
0.82b
0.96ab
0.88ab
1.04ab
1.15ab
1.1ab
1.35ab
1.38a

)P (%
1.51a
1.27bc
1.43ab
1.18c
1.18c
1.07c
1.08c
0.81d

Treatment
Mycorrhizae
Control
Mycorrhizae+Salinity1
Salinity1
Mycorrhizae+Salinity2
Salinity2
Mycorrhizae+Salinity3
Salinity3

اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند.
اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون بر حسب آزمون
پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.

LSD

در سطح

Data are means of three replications
Values followed by the same letters in each column are not
)significantly different (P=0.05

پتاسیم یکی دیگر از عناصر پر مصرف در گیاه میباشد
و در تنظیم پتانسیل اسمزی نقش دارد و با افزایش سدیم،
به علت رقابت بین سدیم و پتاسیم ،میزان پتاسیم در اندام
هوایی و ریشه کاهش مییابد ( .)Lu et al. 2009نتایج این
پژوهش نیز نشان داد که با افزایش شوری آب ،یون پتاسیم
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در گیاهچههای میکوریزی و هم در گیاهچههای
غیرمیکوریزی کاهش می یابد اما این اختالف معنیدار
نبود .در تمامی سطوح شوری غلظت پتاسیم در گیاهان
میکوریزی بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی بود (جدول .)5
در بررسی اثر میکوریز ( )G. mosseaeبر رشد گیاه جو در
شرایط شوری مشخص شده است که غلظت پتاسیم در
شاخساره و ریشه گیاهان میکوریز بیشتر از گیاهان
غیرمیکوریز بود و میزان سدیم در شاخساره گیاهان
میکوریز کاهش معنیداری نسبت به گیاهان غیرمیکوریز
نشان داد که نشاندهنده انتقال کمتر این یون به این
اندامها میباشد .در گیاه جو مکانیسم مقاومت به شوری،

کاهش جذب سدیم و انتقال آن به اندام هوایی و
افزایش انتقال پتاسیم است که گیاهان میکوریزی
توانایی گیاه را برای این اعمال افزایش میدهند ( Mansoori
 .)and Ahmadimoghadam 2007در بررسی اثر
 G. intraradicesدر مقاومت به شوری گیاه شبدر مشخص
شد که شبدر ،که گیاه حساس به شوری است بیشتر توسط
سدیم و کلر آسیب میبیند و مخربترین نمک کلرید
سدیم است .میزان سدیم در ریشه گیاهان میکوریزی
بیشتر از گیاهان بدون میکوریز بوده و در مقابل تجمع
سدیم در شاخسارههای گیاهان میکوریزی کمتر بود
(.)Gharineh et al. 2009

)(b
Control

Salinity 1

Salinity 2

)(a
Salinity 3

Control

Salinity 1

Salinity 2

Salinity 3

شکل  .0مقایسه ارتفاع ریشه و اندامهای هوایی گیاهچههای خیار میکوریزی ( )aو غیرمیکوریزی ( )bدر سطوح مختلف شوری
Figure 1. Comparison of shoot and root height of cucumber seedlings inoculated mycorrhizae (a) and non-inoculated
mycorrhizae (b) at different levels of salinity.

بهطور کلی چندین مکانیسم وجود دارد که نشان
میدهد قارچهای میکوریز استرس شوری را در گیاهان
میزبان کاهش میدهند و باعث افزایش مقاومت گیاه در
برابر تنش شوری میشوند که مهمترین آنها شامل
افزایش جذب عناصر غذایی ،کنترل جذب و انتقال یون
های کلر ،سدیم و پتاسیم ،تعدیل و تنظیم اسمزی و
حفاظت در برابر خسارت اکسیداسیون حاصل از تنش
شوری میباشد در این پژوهش نیز ،نتایج نشان داد که
با افزایش میزان  NaClآب آبیاری ،میزان جذب یون
سدیم در تیمارهای حاوی میکوریز کمتر از تیمارهای
بدون میکوریز بود ،تصور میشود نقش میکوریزها در کم
کردن تنش شوری از طریق جلوگیری از جذب یون
سدیم توسط ریشهها و انتقال آنها به بافتهای ساقه

باشد .ظاهراً کاهش جذب یون سدیم در فرایند رشدی
گیاه تأثیری ندارد .مطالعات اولیه نیز نشان دادهاند که
میکوریزها میتوانند رشد گیاه و جذب مواد غذائی را
باال ببرند و خسارت وارده ناشی از تنش شوری به
محصول را کاهش دهند ،در نتیجه تحمل گیاه را به
شوری افزایش میدهند (Ruiz-Lozano 1996, Al-
.)Karaki 2000
با وجود اثر کنترلی میکوریز ،مشخص شد که بهدلیل
عکسالعکل شدید گیاه به سطوح مختلف شوری و
حساسیت بیش از حد آن در مقابل شوریهای باال،
بیمارگر نیز میتواند خسارت بیشتری وارد نماید که خود
حاکی از اهمیت نقش شوری در بیماری بوتهمیری است که
این موضوع با مطالعات بنیهاشمی و طباطبایی منطبق
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کرمان خسارت زیادی وارد میکند و با در نظر گرفتن
،اینکه آب و خاک این مناطق شوری باالیی دارد
.پیشگیری و مبارزه با این بیماری بسیار ضروری است
 باعث،چرا که شوری عالوه بر تأثیر سوء بر میزبان
 بنابراین.افزایش وقوع و توسعه بیماری نیز میشود
استفاده از عواملی که باعث تحمل تنش شوری در گیاه
 میتواند رشد و محصولدهی را زیاد،در این شرایط شود
 بنابراین در گلخانههای منطقه که اکثراً آلوده به قارچ.کند
 الزم است بیشتر به مسئله،عامل بوتهمیری جالیز میباشند
شوری آب و خاک توجه شود و اقدامات الزم در جهت
.کاهش رخ دادن بیماری بوتهمیری صورت گیرد

 میتواند موجبNaCl است که نشان داد افزایش غلظت
افزایش درصد آلودگی فیتوفتورا در ریشه و کاهش معنیدار
وزن خشک و طول ریشه در رقم فندقی پسته (حساس به
شوری) شود در حالیکه در رقم بادامی پسته (متحمل به
شوری) اثرات منفی بیمارگر در شرایط شور کاهش یافت
.)Banihashemi and Tabatabaee 2004(
Pythium بیماری بوتهمیری ناشی از گونههای
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه
در کشتهای خیار محسوب میشود و از عوامل
 از آنجائی که این.محدودکننده کشت این گیاه است
بیماری در اکثر گلخانههای کشت تجاری خیار استان
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