1400  زمستان 4  شماره 23 دوره
839-853 صفحههای
DOI: 10.22059/jci.2021.309204.2443

:مقاله پژوهشی

اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و
شنباغی در شرایط قطع آبیاری
 یاکسیدانت آوی
 مهای آنت
 آنزی
4

 محمدرضا مرادی تالوت،3 بابک پاکدامن سردرود،2 سیدعطااله سیادت،*1سمیه میرزایی
. ایران، مالثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشجوی دکتری.1
. ایران، مالثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، استاد.2
. ایران، مالثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشیار.3
. ایران، مالثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشیار.4
1399/11/27 :تاریخ پذیرش مقاله
1399/08/05 :تاریخ دریافت مقاله

چکیده
) و سطوح مختلف سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیمهایPiriformospora indica( بهمنظور بررسی اثر قارچ پریفورموسپورا ایندیکا
های کامل تصادفی آزمایشی بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک،) تحت تیمار قطع آبیاریThymus vulgaris L.( آنتیاکسیدانت در آویشن باغی
،300 ،150 ، تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح سالیسیلیکاسید (صفر. انجام گرفت1394-95 و با چهار تکرار در مزرعهای واقع در دهلران در سال زراعی
 و50 ،90  میکروموالر) بهصورت محلولپاشی برگی و قارچ شبهمایکوریزا دردو سطح تلقیح و عدم تلقیح و عامل قطع آبیاری آب در سه سطح (آبیاری در600
، تعداد برگ، وزن کل اندام هوایی، درصد ظرفیت زراعی باعث کاهش ارتفاع30  در این آزمایش تیمار قطع آبیاری تا سطح. درصد ظرفیت زراعی) بودند30
 میکروموالر توانست تا300  تلقیح با قارچ و تیمار با سالیسیلیکاسید تا غلظت.درصد کلونیزاسیون و همچنین میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز شد
 میکروموالر باعث تشدید اثرات تیمار قطع600  اما افزایش غلظت سالیسیلیکاسید تا سطح،حدود زیادی از اثرات مخرب تیمار قطع آبیاری بر این صفات بکاهد
.آبیاری شد و مانع از بروز اثرات مثبت قارچ شد
. همزیستی، کلونیزاسیون، کاتاالز، شبه مایکوریزا، پراکسیداز:کلیدواژهها
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Abstract
In order to investigate the effect of Piriformospora indica and different levels of salicylic acid on morphological characteristics and activity of
antioxidant enzymes of thyme (Thymus vulgaris L.) irrigation cut-off stress, an experiment has been conducted in the water year 2016. It has
employed a split factorial experiment based on randomized complete block design with four replications in the research farm of Dehloran Agricultural
Research Center. The treatments are consisted of four levels of salicylic acid (0, 150, 300, and 600 μm) as foliar application and a mycorrhiza fungus
agent at two levels of inoculation and non-inoculation and irrigation cut-off stress at three levels (irrigation at 90%, 50%, and 30% filed capacity). The
results of this study show that with increasing irrigation cut-off stress up to 30% filed capacity plant height, total weight of shoot, number of leaves,
colonization percentage, and the enzymes Catalase and Peroxidase have decreased. Inoculation and treatment with salicylic acid up to a concentration
of 300 μM could significantly reduce the destructive effects of irrigation cut-off stress on these traits. However, increasing the concentration of
salicylic acid to the level of 600 μM intensifies the effects of irrigation cut-off stress, preventing the positive effects of the fungus.
Keywords: Catalase, coexistence, colonization, mycorrhiza-like, peroxidase.
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 .1مقدمه

شرایط تنش نشان داد که تلقیح مایکوریزایی باعث

نعناییان یکی از بزرگترین خانواده های گیاهی است که

افزایش عملکرد شد (.)Shabahang et al., 2014

تنوع زیستی زیادی در سراسر جهان و بهویژه نواحی

سالیسیلیکاسید یا ارتوهیدروکسی بنزوئیک یک

Thymus

ترکیب فنلی است که در طبیعت و در برخی بافتهای

 )vulgaris L.یکی از گیاهان تیره نعناع و از مهمترین

گیاهی به فراوانی یافت میشود .گیاهان متابولیتهای

گیاهان دارویی دنیا بوده که بهدلیل کاربرد فراوان در صنایع

ثانویه با ارزش اقتصادی باال تولید میکنند که تولید این

دارویی و غذایی جایگاه ویژه ای را در بین گیاهان دارویی

ترکیبات همواره تحت تأثیر عوامل مختلف چون عوامل

دارد ( .)Naghdi Badi et al., 2015این گیاه ساختار بوتهای

محیطی و ژنتیک قرار میگیرد (.)Aminizade, 2015

دارد و دارای ساقه مستقیم و علفی یا چوبی و پرشاخه به

افزایش مقاومت گیاهان از راههای مختلف شامل بهنژادی

ارتفاع  10تا  30سانتیمتر و در بعضی موارد تا 45

و استفاده از تنظیمکنندههای رشد عملی است .در مقایسه

سانتیمتر است .وزن هزاردانه آن  0/۲5تا  0/۲۸گرم است،

با روشهای بهنژادی که اغلب بلندمدت و هزینهبر هستند،

از کاربردهای اسانس گیاه آویشن میتوان به فعالیتهای

استفاده از مواد شیمیایی مانند سالیسیلیکاسید آسانتر و

ضد اسپاسم ،آنتیاکسیدانت،ضد باکتری،ضد قارچی ،ضد

ارزانتر است ( .)Khan et al., 2015در همین راستا ،طی

رماتیسم و غیره اشاره کرد (.)Zeghad & Merghan, 2013

پژوهشی بر گیاه گندم مشاهده شد که تحت شرایط تیمار

مدیترانهای و مرطوب دارد .گیاه آویشن باغی (

تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهایی است که بر

قطع آبیاری خشکی ،محلولپاشی سالیسیلیکاسید سبب

جنبههای مختلف رشد گیاه تأثیر گذاشته و موجب کاهش

بهبود رشد و تعدیل اثرات مخرب تنش خشکی شد

و به تأخیر انداختن جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هوایی

(.)Mohamed et al., 2010

و کاهش تولید ماده خشک میشود .آویشن نیز مانند

آب وهوایی دهلران و گرایش
با توجه به شرایط 

بیشتر گیاهان نسبت به تنش خشکی عکسالعمل

کشاورزان منطقه به کاشت گیاهان دارویی نظیر آویشن و

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نشان میدهد که میزان تأثیر

همچنین وجود شرایط کمآبی طی دوره رشد این گیاه ،این

Babaee et

پژوهش بهمنظور بررسی عوامل تعدیلکننده تیمار قطع

 .)al., 2010طی پژوهشی بر گیاه آویشن باغی مشاهده شد

کمآبی نظیر تأثیر همزیستی قارچ شبهمایکوریزای
آبیاری 

که با اعمال تنش خشکی ،از عملکرد بیولوژیکی بهطور

پریفورموسپورا ایندیکا و سطوح مختلف سالیسیلیکاسید

معنیداری کاسته شد (.)Fath & Alimohammdi, 2011

همچنین تعیین بهترین اثرات متقابل هر یک از تیمارها در

تنش به مدت زمان و اندازه آن بستگی دارد (

قارچ  P. indicaمتعلق به راسته  ،Sebacinalesرده
 Hymenomycetesو شاخه بازیدیومایکوتا می باشد.
این قارچ شبه مایکوریزا عالوه بر این که سطوح مختلف
تنش را تحمل می کند تحمل به تنش در گیاه میزبان را
افزایش و بنابراین از اثرات تنش می کاهد (

Varma, et

 .)al., 2012نتایج پژوهشی در رابطه با اثر قارچ
شبه مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زوفا تحت

تعدیل اثرات حاصل از قطع آبیاری و ارزیابی مقاومت به
قطع آبیاری در گیاه آویشن انجام گرفت.
 .2مواد و روشها
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر قارچ شبه مایکوریزای
پریفورموسپورا ایندیکا ( )Piriformospora indicaو
محلولپاشی سالیسیلیکاسیدسالیسیلیکاسید بر عملکرد و
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کیفیت آویشنباغی ( )Thymus vulgaris L.تحت سطوح

فشاری و کالیبرهنمودن دستگاه رطوبتسنج با دادههای

مختلف آبیاری در سال زراعی  1395-96در مزرعهای

حاصل از تعیین بافت و ساختمان خاک در آزمایشگاه،

واقع در روستای جلیزی در منطقه موسیان با فاصله ۲5

میزان رطوبت خاک در تیمارهای مختلف با استفاده از

کیلومتری از شهرستان دهلران با عرض جغرافیایی 3۲

دستگاه رطوبت سنج بهطور مرتب اندازهگیری شد و نقطه

درجه و  5۲دقیقه ،طول جغرافیایی  47درجه و  37دقیقه

تفاضل رطوبت ظرفیت مزرعهای و رطوبت نقطه پژمردگی،

و ارتفاع از سطح دریا  119متر بهاجرا درآمد.

بهعنوان رطوبت قابلدسترس در نظر گرفته شد .هر روز

این پژوهش بهصورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در

درصد حجمی رطوبت خاک تعیین شد و زمان آبیاری

قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا

تیمارهای مختلف بهدست آمد .به منظور محاسـبه حجم

شد .تیمارهای آزمایش شامل تیمار قطع آبیاری آب در سه

آب آبیاری در هر کرت آزمایشی ،آبیاری با استفاده از

سطح (آبیاری در  50 ،90و  30درصد ظرفیت زراعی)،

سیستم تحت فشار مجهز به شیلنگ و کنتور انجام شد.

عامل قارچ شبهمایکوریزا در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح

زمان اعمال تیمار قارچ شبهمایکوریزا به هنگام انتقال نشا

که این قارچ یکی از قارچهای اندوفیت میکوریزا میباشد

به زمین اصلی و بهصورت تلقیح با ریشههای گیاهچه بود،

و برخالف قارچهای مایکوریزای آربوسکوالر که

بهطوریکه به تعداد هر نشا یک عدد بذر جو تلقیحشده در

همزیست اجباری گیاهان میزبان هستند ،همزیست اختیاری

کنار هر یک از نشاها قرار داده شد ،بذرهای تلقیحشده 15

است و بهآسانی در محیطهای کشت در شرایط

روز قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی از آزمایشگاه

آزمایشگاهی قابل کشت میباشد ،سالیسیلیکاسید که در

قارچشناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و

چهار غلظت صفر 600 ،300 ،150 ،میکروموالر بهصورت

منابع طبیعی خوزستان تهیه شد و بعد از مدت دو هفته

محلولپاشی برگی در سه مرحله رشدی و تا قبل از

نشاهای تلقیحشده بههمراه خاک اطراف ریشه به زمین اصلی

گلدهی با فواصل  10روزه صورت گرفت که اعمال اولین

انتقال داده شد .نشاهای گیاه آویشنباغی از رقم واریکو 3از

مرحله آن دو هفته پس از استقرار گیاهچه در مزرعه

مرکز جهاد دانشگاهی ایالم تهیه شد .برای اطمینان از وجود

(مرحله  15-10سانتی بوته) انجام گرفت و تمامی گیاهان

یا عدم وجود جمعیت قارچ پریفورموسپور ایندیکا در خاک

بهصورتیکه تمام سطوح فوقانی و زیرین اندامهای هوایی

مزرعه ،پیش از کاشت گیاه اصلی چندین نوع گیاه مختلف

کامالً خیس شوند محلولپاشی شد .در زمان اعمال تیمار

بهعنوان نمونه در مزرعه موردنظر کشت شد و سپس درصد

آبیاری جهت ممانعت از ورود آب باران به واحدهای

کلونیزاسیون این گیاهان محاسبه شد .برای تهیه محلول ،

آزمایش از محافظ نایلونی جهت حفظ تیمار قطع آبیاری

پودر سالیسیلیکاسید در  500میلیلیتر آب دوبار تقطیر با

خشکی مدنظر استفاده شد .تنش  50و  30درصد ظرفیت

غلطت ده برابر نسبت به بیشترین غلظت مورد نظر (600

زراعی بهصورتی اعمال شد که میزان رطوبت خاک از 100

میکروموالر) حل شده و سپس برای تهیه غلظتهای

درصد ظرفیت زراعی بهترتیب به  50و  30درصد ظرفیت

موردنظر با آب مقطر رقیقسازی شد.

زراعی کاهش یافت یا بهعبارتی  50و  70درصد تخلیه

قبل از کشت عملیات آمادهسازی بستر بذر شامل شخم،

رطوبتی صورت گرفت .پس از تعیین ظرفیت زراعی و

دیسکزدن ،تسطیح و مرزبندی مزرعه انجام شد .آزمون خاک

درصد تخلیه رطوبت خاک با کمک دستگاه صفحات

اطالعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی و
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شیمیایی) شامل وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و

قطع آبیاری ،سالیسیلیکاسید و قارچ شبهمایکوریزا ،اثرات

سمیتها) ،شوری ،اسیدیته ،بافت خاک و غیره را نشان

متقابل خشکی و قارچ ،خشکی و سالیسیلیک و همچنین

میدهد .بنابراین با توجه به اینکه آزمون خاک روشی مؤثر

اثرات سهگانه قطع آبیاری ،سالیسیلیکاسید و قارچ بر ارتفاع

برای جلوگیری از کمبود و مسمومیتهای عناصر غذایی در

گیاه میباشد (جدول  .)۲جدول مقایسات میانگین اثرات

خاک میباشد ،یک نمونه مرکب از خاک مزرعه (بهصورت

اصلی نشانگر معنیداربودن اثر ساده قطع آبیاری،

تصادفی از اعماق  30-0و  60-30سانتی متری خاک) تهیه و

سالیسیلیکاسید و قارچ شبهمایکوریزا بر ارتفاع آویشن

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه موردآزمایش قرار

میباشد (جدول  .)3در این آزمایش تیمار سالیسیلیکاسید

است.

تا غلظت  300میکروموالر در کلیه سطوح آبیاری باعث

کوددهی مزرعه با توجه به نتایج آزمایش خاک انجام گرفت.

افزایش ارتفاع بوته شد (جدول  .)4بهنظر میرسد

ابعاد هر کرت  ۲×۲متر ،فاصله بین ردیفهای کاشت 50

سالیسیلیکاسید از طریق سنتز پروتئینهای خاصی به نام

سانتیمتر ،فاصله بوتهها از یکدیگر  15سانتیمتر و فاصله

کیناز که وظیفه تنظیم ،تقسیم ،تمایز و ریختزایی سلولی را

بلوکها حدوداً یک متر بود .صفات موردمطالعه شامل ارتفاع،

بر عهده دارد) فرایندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد و

تعداد شاخه جانبی ،وزن خشک شاخساره ،طول ریشه،

تکامل گیاه را تنظیم میکند و نقش مؤثری در افزایش ارتفاع

درصد اسانس ،وزن خشک ریشه ،کاروتنوئید ،کاتاالز و

در شرایط تنش خشکی دارد (.)Yadollahi et al., 2015

پراکسیداز و درصد کلونیزاسیون بودند .مقدار کلروفیل و

مقایسه میانگینها نشان داد که در تمامی شرایط آبیاری قارچ

Arnon

باعث افزایش ارتفاع بوته شد ،با اینحال افزایش ارتفاع در

) (1949با استون  ۸0درصد استخراج شد .اندازهگیری فعالیت

اثر اعمال این تیمار قارچی در سطح تیمار قطع آبیاری

& Cakmak

متوسط بیشتر مشهود بود که نشاندهنده اثرات مثبت قارچ

گرفت ،که نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده

کاروتنوئید بر اساس روش معرفی شده توسط
آنزیم کاتاالر براساس روش ارائهشده توسط

 (1991) Horstو پراکسیداز براساس روش ارائهشده توسط

در شرایط قطع آبیاری میباشد.

 )1955( Chance & Mehlyانجامگرفت .درصد کلونیزاسیون

نتایج پژوهشهای  )2014( Shabahng et al.با نتایج این

ریشهها درصدی از طول ریشه گیاه میباشد که کلنیدار شده

پژوهش مطابقت دارد ،آنها در پژوهشهای خود نشان دادند

است برای اندازهگیری درصد کلونیزاسیون از روش تقاطع

که بیشترین ارتفاع بوته در گیاه زوفا در اثر تلقیح گیاه با

شبکه ( )Philips & Hayman, 1970استفاده شد .تجزیه و

قارچ در تیمار  50درصد ظرفیت زراعی بهدست آمد و دلیل

تحلیل آماری این صفات با نرمافزار کامپیوتری  SASانجام

این امر را قدرت جذب بیشتر آب و عناصر غذایی بهویژه

گرفت و در صورت معنیداربودن اثر عوامل آزمایشی ،برای

فسفر توسط گیاهان تلقیحشده با قارچ دانستند (جدول .)5

مقایسه میانگین تیمارها از آزمون حداقل تفاوت معنیدار

بررسی اثرات سهگانه نشان داد که تلقیح با قارچ

( )LSDدر سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

شبهمایکوریزا در سطح آبیاری  90درصد ظرفیت زراعی و
تیمار با سالیسیلیکاسید  300میکروموالر بیشترین ارتفاع و

 .3نتایج و بحث

گیاهان بدون تلقیح در سطح آبیاری  30در صد ظرفیت

 .1 .3ارتفاع بوته

زراعی و بدون محلولپاشی سالیسیلیکاسید کمترین ارتفاع

نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر معنیداربودن اثر ساده

را بهخود اختصاص دادهاند (شکل .)1
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اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیمهای آنتیاکسیدانت آویشنباغی در شرایط
قطع آبیاری

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه پژوهشی
نیتروژن

فسفر

پتاسیم

)(cm

()%

()ppm

()ppm

0-30

0/04

۸/1

۲59

عمق نمونهبرداری

عدم مصرف مایکوریزا

اسیدیته
7/1

الکتریکی

()%

3/9

0/56

رسی-سیلتی

مصرف مایکوریزا

B B

G
H

BC
BC D

CD

A
A

AB B

41
CC

39
37
35

DEE

33
31

J K

29

ارتفاع بوته (سانتی متر)

D
F GH GH
I

هدایت

ماده آلی

بافت خاک

27
SA 0 SA150 SA300 SA600

SA 0 SA150 SA300 SA600

30درصد ظرفیت زراعی

50درصد ظرفیت زراعی

SA 0 SA150 SA300 SA600

25
میزان سالسیلیک اسید

 90درصد ظرفیت زراعی

مصرفی

شکل  .1اثرات متقابل قطع آبیاری ،مصرف سالیسیلیکاسید و تلقیح قارچ مایکوریزا بر میزان ارتفاع گیاه
 .2 .3وزن خشک ریشه

همین راستا ،در آزمایشی بر گیاه برنج نتایج مشابهی در

جدول مقایسه میانگینها بیانگر معنیداربودن اثرات تیمار

رابطه با اثرات مثبت قارچ گزارش شد

قطع آبیاری ،سالیسیلیکاسید و قارچ شبهمایکوریزا بر وزن

 .)2015اثر تیمار سالیسیلیکاسید بر وزن خشک ریشه

خشک ریشه گیاه میباشد (جدول  .)3این موضوع داللت

گیاه آویشن باغی در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد

بر تأثیر مثبت قارچ بر وزن خشک ریشه در رژیمهای

(جدول  .)۲بهگونهای که در سطح محلولپاشی 300

مختلف آبیاری داشت .با اینحال ،تأثیر مثبت قارچ در

میکروموالر ،وزن خشک ریشه بهترتیب میزان  31/1۲و

رژیمهای مختلف یکسان نیست و بیشترین و کمترین

 ۲0/15گرم افزایش داشتند .در پژوهشی مصرف

تأثیر قارچ بهترتیب در تیمار قطع آبیاری شدید ( 30درصد

غلظتهای پایین سالیسیلیکاسید باعث افزایش وزن

ظرفیت زراعی) و تیمار شاهد ( 90درصد ظرفیت زراعی)

ریشههای گیاه گوجهفرنگی شد (.)Shahba et al., 2010

بهدست آمد (جدول  .)5بنابراین این نتایج داللت بر تأثیر

اثر متقابل خشکی و سالیسیلیکاسید و همچنین

مثبت قارچ بر وزن ریشه در شرایط تنش نسبت به شرایط

سالیسیلیک و قارچ و اثر متقابل سهگانه قطع آبیاری با

مطلوب دارد که این امر میتواند بهدلیل قابلیت بیشتر

سالیسیلیکاسید و قارچ بر وزن خشک ریشه از لحاظ

جذب آب توسط گیاهان تلقیحشده با قارچ باشد .در

آماری تأثیر معنیداری نداشت (جدول .)۲
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( Ghabooli et al.,

سمیه میرزایی ،سیدعطااله سیادت ،بابک پاکدامن سردرود ،محمدرضا مرادی تالوت

جدول  .2تجزیه واریانس منابع تغییر ،درجه آزادی و میانگین مربعات پروکسیداز ،کاتاالز ،درصد اسانس ،وزن خشک ریشه ،وزن
خشک شاخساره ،کاروتنوئید ،طول ریشه ،تعداد شاخه جانبی ،وزن هزاردانه ،کلونیزاسیون و ارتفاع گیاه تحت تأثیر سالیسیلیکاسید
و مایکوریزا تحت شرایط قطع آبیاری بر روی آویشن باغی
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
ارتفاع گیاه

تکرار

3

0/07 ns

قطع آبیاری

۲

**

تکرار × قطع آبیاری

6

0/09 ns
**

کلونیزاسیون وزن هزاردانه تعداد شاخه جانبی طول ریشه کاروتنوئید
**0/0۲
**

564/۲6
۲1/07

سالیسیلیک اسید

3

مایکوریزا

1

**

قطع آبیاری × سالیسیلیک اسید

6

*

0/15

قطع آبیاری × مایکوریزا

۲

*

0/55

سالیسیلیکاسید× مایکوریزا

3

*

0/04

سالیسیلیکاسید× مایکوریزا× قطع آبیاری

6

*

0/03

35۲/74

**

**

**

**
**

11

** 0/003

0/3

97/4

967/54
**

3

3/۲3 ns
*

1/3

3/06

0/006

**

1/94

**

0/96

**0/39
**

۲5/07

*

0/1۸

۲۲/۲4ns
۲0/۸3ns

0/0۲4ns

*

**

0/5 ns

0/0۲1

0/01۲ns

0/۲4

0/59 ns

*13/۸7
**

116/3

**

0/041

**
*

9/56

۲5/71

**
*

0/06

0/19

0/07 ns

*0/05
*

16/39

0/76 ns
**
*

3/59

0/09

**

0/04

0/06 ns
0/00۲ns

۲/66ns

0/01۲ns

0/33 ns

0/01 ns

0/014ns

خطا

63

0/036

۲/6۲

0/0005

0/۲6

0/1

0/05

ضریب تغییرات ()%

-

11/35

۸/3۲

7/1۸

6/5

۸/0۸

9/7

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

ادامه جدول  .2تجزیه واریانس منابع تغییر ،درجه آزادی و میانگین مربعات پروکسیداز ،کاتاالز ،درصد اسانس ،وزن خشک ریشه ،وزن
خشک شاخساره ،کاروتنوئید ،طول ریشه ،تعداد شاخه جانبی ،وزن هزاردانه ،کلونیزاسیون و ارتفاع گیاه تحت تأثیر سالیسیلیکاسید و
مایکوریزا تحت شرایط قطع آبیاری بر روی آویشن باغی
میانگین مربعات

درجه
آزادی

وزن خشک شاخساره

منابع تغییرات
تکرار

3

0/03 ns
**13/۸7

قطع آبیاری

۲

تکرار× قطع آبیاری

6

*

0/04

*

5/77

سالیسیلیک اسید

3

مایکوریزا

1

*

قطع آبیاری× سالیسیلیک اسید

6

0/0۲ ns

قطع آبیاری× مایکوریزا

۲

سالیسیلیکاسید× مایکوریزا

3

0/11 ns

سالیسیلیکاسید× مایکوریزا× قطع آبیاری

6

*

۲7/04

*

0/01

وزن خشک ریشه
**

0/007

**۲61/13
**
**
*

0/1

14/93

0/001

درصد اسانس
0/001
**0/375
0/00۲
**

0/1۸7

**

0/16۲

**

0/001

**

0/9۲

**

0/۲4

0/0004ns

1/5 ns

0/0007 ns

**

کاتاالز
**

پروکسیداز

9/7۲

0/0۲ ns

**9/45

**۸/71

**

1/46

*

0/15

**

1/۸9

**

13/7۸

**

9/۸۸

*

0/05

۸/4۸ns

۲/64ns

*

*

3/09ns

3/75

0/01

/171ns

0/001۸ ns

1/77ns

0/177ns

خطا

63

0/01

0/16

0/0011

4/49

0/0۲

ضریب تغییرات ()%

-

10/69

10/۸

5/34

9/0۲

۸/95

0/004

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
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۲/۲۲

اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیمهای آنتیاکسیدانت آویشنباغی در شرایط
قطع آبیاری

جدول  .3مقایسات میانگین اثرات اصلی سالیسیلیکاسید ،مایکوریزا و تیمار قطع آبیاری و خصوصیات مورفولوژیکی آویشن
تیمارها

ارتفاع گیاه

سطوح

)(cm

صفر میکروموالر
 150میکروموالر
 300میکروموالر
 600میکروموالر
 90درصد ظرفیت زراعی
 50درصد ظرفیت زراعی
 30درصد ظرفیت زراعی
عدم تلقیح
تلقیح

سالیسیلیکاسید

قطع آبیاری
کود زیستی

34/۲1 D
39/4 B
41/5۲A
37/34 C
3۸/55 A
34/6 B
30/15 C
33/69 B
40/77 A

خصوصیات مورد بررسی
کلونیزاسیون
وزن هزاردانه
()%
)(gr
0/119 D
51/64 B
0/161 B
53/47 A
0/17۲ A
56/33 A
0/1۲4 C
4۲/6۲ C
0/1۸3 A
54/63 A
0/161 B
5۲/۲B
0/1۲4 C
4۸/06 C
0/1۲ B
53/49 B
0/1۸ A
54/51 A

تعداد
شاخه جانبی
۲3/61 C
۲5/1۸ B
۲9/33 A
۲4/91 B
۲5/4A
۲4/۸ B
۲3/6 C
۲3/۲6 B
۲5/39 A

طول ریشه
)(cm

۲0/19 C
۲1/66 B
۲3/5 A
۲1/9۲B
16/0۸ C
۲1/۸6 B
۲7/۸9 A
۲1/73 B
50/69 A

کاروتنوئید
()mg/g.fw
4/۸3 C
5/93 B
7/۲4 A
4/5 C
7/43 A
6/59 A
3/06 B
4/39 B
6/54 A

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.

ادامه جدول  .3مقایسات میانگین اثرات اصلی سالیسیلیکاسید ،مایکوریزا و تیمار قطع آبیاری و خصوصیات مورفولوژیکی آویشن
تیمارها

سالیسیلیکاسید

قطع آبیاری
کود زیستی

سطوح
صفر میکروموالر
 150میکروموالر
 300میکروموالر
 600میکروموالر
 90درصد ظرفیت زراعی
 50درصد ظرفیت زراعی
 30درصد ظرفیت زراعی
عدم تلقیح
تلقیح

وزن خشک شاخساره
()gr
5/45 D
5/97 B
7/۸3 A
5/53 C
6/34A
5/1۲ B
4/۸7 C
4/۲1 B
6/63 A

خصوصیات مورد بررسی
درصد اسانس
وزن خشک ریشه
()%
()gr
0/45 D
13/61D
0/57 B
16/7۸ B
0/6۲A
۲0/15 A
0/55 C
15/۲3 C
0/45 C
۸/۲1 C
0/6۲ A
19/6۲ B
0/56 B
۲5/۸ A
0/59 A
11/۲5 B
0/5 B
17/09 A

کاتاالز

پروکسیداز

()µgr.protien/permin
0/0011 C
0/0015 B
0/0017A
0/0015 B
0/001۲ B
0/0014 A
0/001 C
0/0005 B
0/0017 A

()µgr.protien/permin
0/0019 C
0/00۲۲ B
0/00۲5 A
0/00۲5 A
0/0016 C
0/00۲4 B
0/0031 A
0/0004 B
0/0014 A

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.

 .3 .3طول ریشه

غلظت باالی سالیسیلیک اسید باعث کاهش توانایی

اثر متقابل سهگانه قطع آبیاری با سالیسیلیکاسید و قارچ

 P. indicaبرای کلونیزاسیون با گیاه آویشن از طریق

بر رشد طولی ریشه تأثیر معنیداری داشت (جدول .)۲

کاهش قطر هیف شده است ،درنتیجه تأثیرات مفید قارچ

بیشترین طول ریشه در شرایط تلقیح با قارچ در سطح

میکوریزا را درافزایش رشد طولی ریشه گیاهان

آبیاری  30درصد و محلولپاشی سالیسیلیکاسید در

میکوریزی کاهش داده است)2011( Ozgonen et al. .

غلظت  300میکروموالر مشاهده شد (شکل .)۲

نیز بیان نمودند که حضور غلظت باالی سالیسیلیک اسید

کم ترین مقدار طول ریشه نیز در شرایط بدون تلقیح

و تلقیح با میکوریزا باعث کاهش طول ریشه در

در سطح آبیاری 90درصد و تیمار بدون سالیسیلیک اسید

گوجه فرنگی نسبت به عدم حضور سالیسیلیک اسید و

به دست آمد .در این پژوهش به نظر می رسد که تیمار با

تلقیح با میکوریزا شد.
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سمیه میرزایی ،سیدعطااله سیادت ،بابک پاکدامن سردرود ،محمدرضا مرادی تالوت

جدول  .4مقایسات میانگین اثرات متقابل سالیسیلیکاسید و قطع آبیاری بر عناصر غذایی و خصوصیات مورفولوژیکی آویشن
تیمارها
قطع آبیاری

خصوصیات مورد بررسی

سالیسیلیکاسید

ارتفاع گیاه

کلونیزاسیون

وزن هزاردانه

تعداد

طول ریشه

کاروتنوئید

()cm

()%

()gr

شاخه جانبی

()cm

()mg/g.fw

صفر میکروموالر
 90درصد

 150میکروموالر

3۸/96B

45/97 B

0/17۲ A

۲5/01 A

۲0/7۸ B

5/34 B

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

39/59 A

66/۸۸ A

0/176 A

۲6/۲۲ A

۲1/71 A

5/99 A

 600میکروموالر

3۸/۲9 C

4۲/۲1 G

0/159 A

۲6/09 A

۲۲/14 A

5/۲4 B

صفر میکروموالر

33/5I

4۲/73 F

0/151A

۲3/9 B

۲۲/69 A

4/79 D

 50درصد

 150میکروموالر

34/۸F

4۲/99 E

0/166A

۲4/03 A

۲3/34 A

5/14 C

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

35/74E

43/۸5 C

0/16۸ A

۲5/۸۸ A

۲3/۲7 A

5/63 A

 600میکروموالر

34/37 H

39/۲۲ I

0/153 A

۲5/7۲ A

۲4/1۸ A

4/۸1D

صفر میکروموالر

۲۸/96 M

4۸/3۲ K

0/13۸ B

۲۲/61B

۲4/5۲ A

3/77F

 30درصد

 150میکروموالر

30/74K

3۸/95 J

0/15۲ A

۲3/۲ B

۲5/44A

4/16 E

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

31/04J

39/۸ H

0/156 G

۲4/7 A

۲5/4۲ A

4/6 D

 600میکروموالر

۲9/۸7 L

35/1۸ L

0/14 K

۲4/۲5 A

۲3/69 A

3/71 F

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.

ادامه جدول  .4مقایسات میانگین اثرات متقابل سالیسیلیکاسید و قطع آبیاری بر عناصر غذایی و خصوصیات مورفولوژیکی آویشن
تیمارها
قطع آبیاری

سالیسیلیکاسید

خصوصیات مورد بررسی
وزن خشک شاخساره

وزن خشک ریشه

درصد اسانس

کاتاالز

پروکسیداز

()gr

()gr

()%

()µgr.protien/permin

()µgr.protien/permin

صفر میکروموالر
 90درصد

 150میکروموالر

5/۸ B

11/43 A

0/55C

0/0014 D

0/00155 J

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

6/39 A

1۲/5۲ A

0/47D

0/0015C

0/0019 G

 600میکروموالر

5/۲7 C

10/9 B

0/4۲E

0/0014 D

0/0019 G

صفر میکروموالر

4/04 F

14/03 A

0/55C

0/0016 B

0/00۲ F

 50درصد

 150میکروموالر

5/14 C

14/11A

0/71A

0/0016 B

0/001۸ H

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

5/5 B

15/36 A

0/4۸D

0/0017 A

0/00۲1 E

 600میکروموالر

4/56 E

14/66 A

0/65A

0/0014 D

0/00۲1 E

صفر میکروموالر

3/73 G

16/14 A

0/46E

0/001۲ F

0/00۲۲ C

 30درصد

 150میکروموالر

4/4۸ E

17/17 A

0/6۲B

0/0013 E

0/00۲ F

ظرفیت زراعی

 300میکروموالر

5/0۸ D

1۸/۲5 A

0/66A

0/0014 D

0/00۲4 B

 600میکروموالر

3/۸7G

16/44 A

0/54C

0/0013 E

0/00۲45 A

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.
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اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیمهای آنتیاکسیدانت آویشنباغی در شرایط
قطع آبیاری

جدول  .5مقایسات میانگین اثرات متقابل قطع آبیاری و کود زیستی بر عملکرد کیفی آویشن.
تیمارها
کود زیستی
عدم تلقیح

تلقیح

خصوصیات مورد بررسی
قطع آبیاری

ارتفاع گیاه

کلونیزاسیون

وزن هزاردانه

تعداد شاخه جانبی

طول ریشه

 90درصد ظرفیت زراعی

3۸/31B

13/09D

0/16۲B

۲5/06C

۲0/47B

 50درصد ظرفیت زراعی

34/31D

10/۲6E

0/156C

۲4/۲۸D

۲۲/3۸A

 30درصد ظرفیت زراعی

۲9/67F

5/01F

0/144E

۲3/۲6 F

۲4/4۲A

 90درصد ظرفیت زراعی

41/7۸ A

5۸/16 A

0/169 A

۲5/7۸ A

3۲/69 A

 50درصد ظرفیت زراعی

39/۸9C

55/14B

0/163 B

۲5/49 B

40/34 A

 30درصد ظرفیت زراعی

3۸/64 E

51/11 C

0/15 D

۲4/1۲ E

5۲/36 A

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون

LSD

در سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.

ادامه جدول  .5مقایسات میانگین اثرات متقابل قطع آبیاری و کود زیستی بر عملکرد کیفی آویشن.
تیمارها
کود زیستی
عدم تلقیح

تلقیح

خصوصیات مورد بررسی

قطع آبیاری

کاروتنوئید

وزن خشک شاخساره

وزن خشک ریشه

کاتاالز

پروکسیداز

 90درصد ظرفیت زراعی

5/35A

5/64B

11/ ۲3E

0/001۲D

0/0017 I

 50درصد ظرفیت زراعی

5/09A

4/۸C

14/53C

0/0014 B

0/0019D

 30درصد ظرفیت زراعی

4/06B

4/۲D

16/15B

0/01۲5D

0/00۲۲B

 90درصد ظرفیت زراعی

5/5۲ A

6/6 A

11/3۸D

0/0013 C

0/001۸E

 50درصد ظرفیت زراعی

A5/1

B5/9

C14/55

A0/0015

0/00۲1C

 30درصد ظرفیت زراعی

4/06 B

5/۲ B

17/1 A

0/001۲9 D

0/00۲3 A

میانگین هایی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون

LSD

در سطح احتمال  5درصد باهم تفاوت معنیداری ندارند.

 .4 .3تعداد ساقه جانبی

مقایسه میانگین سطوح قطع آبیاری با قارچ

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها حاکی از معنیداربودن

شبهمایکوریزا نشان داد که با افزایش سطح تنش  ،قارچ از

اثر قطع آبیاری ،قارچ  P. indicaو سالیسیلیکاسید و اثرات

کاهش تعداد شاخههای جانبی جلوگیری کرده و در

متقابل قطع آبیاری با قارچ شبهمایکوریزا بر تعداد شاخه

باالترین سطح تنش (تیمار قطع آبیاری در  30درصد

جانبی بود (جدول  .)۲سومین سطح محلولپاشی

ظرفیت زراعی) باعث افزایش معنیدار تعداد شاخههای

سالیسیلیکاسید ( 300میکروموالر) با تولید  ۲9/33شاخه

جانبی در مقایسه با عدم تلقیح میشود .تلقـیح با قارچ

بیشترین تعداد شاخه جانبی را در بین تیمارها بهخود

مایکوریزا ،شاخصهای رشد رویشی گیاه نخود را در

اختصاص داد و کمترین میزان آن در تیمار شاهد (غلظت

شرایط تنش در مقایسه با گیاهان تلقیحنشده بهطور

صفر) مشاهده شد .بهنظر میرسد سالیسیلیکاسید با

معنیداری افزایش داد و باعث افزایش تعداد شاخههای

متعادلکردن وضعیت هورمونی گیاه باعث افزایش میزان

جانبی این گیاه شد ( .)Garg & Chandel, 2011اثر متقابل

اکسین و سیتوکینین میشود و از این طریق تقسیم سلولی را

خشکی و سالیسیلیک و اثر سه گانه قطع آبیاری با

درون مریستم رأسی گیاهچه افزایش میدهد و باعث افزایش

سالیسیلیکاسید و قارچ بر تعداد شاخههای جانبی از

شاخه جانبی در گیاه میشود (.)Bayat et al., 2011

لحاظ آماری معنیدار نشد.
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مصرف مایکوریزا

عدم مصرف مایکوریزا

27
A

B

B
D

C
D

25
DE
E

DE
E

24

E
F

EF
FG

EFG EFG

FG

FG

23
FG
I

H

22
21

J

میانگین طول ریشه (سانتی متر)

B

A

26

20
SA150 SA300 SA600

SA 0

30درصد ظرفیت زراعی

SA150 SA300 SA600

SA 0

SA150 SA300 SA600

SA 0

 90درصد ظرفیت زراعی

 50درصد ظرفیت زراعی

19
میزان سالسیلیکاسید
مصرفی

شکل  .2اثرات متقابل قطع آبیاری ،مصرف سالیسیلیک و تلقیح قارچ مایکوریزا بر رشد طولی ریشه گیاه
Soltanian & Tadayyon,

 .5. 3وزن خشک شاخساره

نوری در شرایط تلقیح باشد (

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر قطع آبیاری،

 .)2016سایر اثرات متقابل دوگانه و سهگانه بر این صفت

سالیسیلیکاسید و قارچ شبهمایکوریزا و همچنین اثر متقابل

معنیدار نشد.

خشکی و قارچ شبهمایکوریزا بر وزن خشک شاخساره
معنیدار گردید (جدول  .)۲طبق مشاهدات افزایش غلظت

 .6 .3وزن هزاردانه

سالیسیلیکاسید تا  300میکروموالر توانست وزن خشک

نتایج جدول تجزیه واریانس بیانگر معنیداربودن سطوح

شاخساره را افزایش دهد (جدول ،)3که این افزایش

مختلف

قارچ

مشاهدهشده را میتوان به بهبود فتوسنتز در اثر کاربرد غلظت

پریفورموسپورایندیکا و اثر متقابل قطع آبیاری و قارچ

مناسب سالیسیلیکاسید نسبت داد ،این ماده از طریق افزایش

شبهمایکوریزا بر وزن هزاردانه گیاه آویشن بود .درحالیکه

فعالیت آنزیم روبیسکو و افزایش کلروفیل ،فتوسنتز کل را

دیگر اثرات متقابل دوگانه و سهگانه بر این میزان معنیدار

افزایش میدهد ( .)Habibi, 2012تأثیر اعمال تیمار قارچ بر

نشد (جدول  .)۲در این آزمایش قطع آبیاری باعث کاهش

وزن خشک شاخساره درتمامی سطوح آبیاری مشهود بود با

معنیدار در میزان وزن هزاردانه گیاه شد ،درحالیکه

این وجود باالترین میزان در تیمار تلقیح قارچ در شرایط عدم

محلولپاشی سالیسیلیکاسید تا غلظت  300میکروموالر

تنش مشاهده شد (جدول  .)5افزایش مشاهدهشده در وزن

باعث افزایش وزن هزاردانه گیاه شد (جدول  .)3نتایج این

خشک گیاه تلقیحشده با قارچ پریفورموسپورا ممکن است با

بررسی نشان داد با اعمال تیمار قطع آبیاری در این گیاه وزن

افزایش جذب آب و محتوای نسبی آب مرتبط باشد و

هزاردانه کاهش یافت ،اما کاربرد قارچ شبهمایکوریزا توانست

همچنین میتواند بهدلیل جذب بهتر و بیشتر عناصر غذایی،

وزن هزاردانهی گیاه آویشن را در شرایط قطع آبیاری افزایش

افزایش میزان محتوای کلروفیل برگ و نقش فعالتر واکنش

دهد (جدول  .)5بهنظر میرسد در این آزمایش با تلقیح
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قطع

آبیاری،

سالیسیلیکاسید

و

اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیمهای آنتیاکسیدانت آویشنباغی در شرایط
قطع آبیاری

گیاهچهها بهوسیله قارچ شبهمایکوریزا جذب عناصر غذایی از
خاک بیشتر شده و باعث افزایش شاخص سطح برگ،
افزایش فتوسنتز و طول دوره پرشدن دانه شده و با افزایش
تجمع ماده خشک وزن هزاردانه نیز افزایش داشته است.
 .7 .3کلونیزاسیون

تصاویر بهدستآمده از بررسی میکروسکوپی ریشه نشان
داد که قارچ قابلیت جوانهزنی و فعالیت در ریشه
آویشنباغی را دارد و کالمیدوسپورهای قارچ تقریباً در
بیشتر نقاط ریشه دیده شدند ،بهطوریکه تعداد انبوهی از
ریسههای قارچ و اندامکهای کروی در سطح خارجی و
بخش کورتکس ریشه مشاهده شد (شکل .)3

شکل  .3کالمیدوسپور داخل سلولی قارچ

کاهش معنیدار درصد کلونیزاسیون با افزایش سطح تنش

پریفورموسپورایندیکا در کورتکس ریشه

احتماالً بهعلت کاهش در تندش و رشد هیف میباشد
مرحله مهمتر از تندش اسپور ،رشد هیف حاصل از تندش

. 8. 3آنزیمهای آنتیاکسیدانت

است که نقش اساسی در کلونیزاسیون ریشه ایفا میکند.

اثر قطع آبیاری بر میزان آنزیمهای آنتیاکسیدانت در سطح

ظاهراً رشد هیف بیشتر از تندش اسپور تحت تأثیر پتانسیل

 5درصد معنیدار شد (جدول  .)۲بهطوریکه در تیمار 50

اسمزی قرار میگیرد ( .)Mazaraie et al., 2017در این

درصد ظرفیت زراعی میزان آنزیم کاتاالز و پروکسیداز

آزمایش اثر متقابل بین سالیسیلیکاسید و خشکی بر صفات

افزایش پیدا کرد ،اما با قطع آبیاری در تیمار  30درصد

کلونیزاسیون معنیدار شد (جدول  .)۲جدول مقایسه

ظرفیت زراعی از میزان آنزیم کاتاالز کاسته شد و باالترین

میانگینها نشان داد که تیمار با سالیسیلیک  600میکروموالر

میزان آن در تیمار دوم قطع آبیاری ( 50درصد ظرفیت

در تیمار قطع آبیاری شدید ( 30درصد ظرفیت زراعی) باعث

زراعی) با میانگین  0/0014مشاهده شد .باالترین میزان

درواقع

آنزیم پراکسیداز مربوط به تیمار قطع آبیاری در  30درصد

کاهش

شدید

درصد

کلونیزاسیون

شد.

سالیسیلیکاسید در این شرایط باعث کاهش کلونیزاسیون

ظرفیت زراعی با میانگین  0/0031بود .که این افزایش

ریشه آویشن شده است .اثر متقابل سهگانه بین خشکی،

تفاوت معنیداری را نسبت به شاهد (آبیاری  90درصد

سالیسیلیکاسید و قارچ نیز در سطح  1درصد معنیدار شد،

ظرفیت زراعی) نشان داد .در هنگام قطع آبیاری بهدلیل

بهطوریکه بیشترین کلونیزاسیون مربوط به تلقیح قارچ در

محدودشدن جذب و تثبیت  CO2و افزایش فعالیت

سطح آبیاری شاهد (بدون تنش) و تیمار سالیسیلیکاسید

اکسیژنازی آنزیم روبیسکو تنفس نوری افزایش مییابد،

 300میکروموالر و کمترین میزان مربوط به گیاهان بدون

که این امر منجر به افزایش تولید  H2O2میشود ،آنزیم

تلقیح بود (شکل  .)4این نتیجه با یافتههای

کاتاالز و پراکسیداز در حذف این  H2O2نقش مهمی ایفا

( )2016مطابقت داشت.

Ansari et al.

میکنند (.)Habibi, 2010
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مصرف مایکوریزا
عدم مصرف مایکوریزا
70
60

A
AB

AB
C

D
E

30

E

EF
F
PQ

NP

PQ

CD

40

N

SA 0 SA150SA300SA600

NM

HIJ

IJ

H

HI

10

SA 0 SA150SA300SA600

30درصد ظرفیت زراعی

G

G

GH

20

درصد کلونیزاسیون

B

B

50

SA 0 SA150SA300SA600
 90درصد ظرفیت زراعی

 50درصد ظرفیت زراعی

0
میزان سالسیلیک اسید
مصرفی

شکل  .4اثرات متقابل قطع آبیاری ،مصرف سالیسیلیک و تلقیح قارچ مایکوریزا بر کلونیزاسیون

سازوکار قارچ  P. indicaبر سیستم آنتیاکسیدانی گیاهان

سالیسیلیکاسید باشد ( .)Alyemeni et al., 2014براساس

تلقیحشده تحت تیمار قطع آبیاری شناختهشده نیست ،اما

نتایج این پژوهش ،همزیستی با قارچ پریفورموسپورایندیکا

بهنظر میرسد که قارچ بهطور مستقیم باعث خنثیکردن

سیستم آنتیاکسیدانت گیاه را فعال کرد .باالترین فعالیت

فعالیت رادیکالهای آزاد اکسیژن در گیاه میشود.

آنزیم کاتاالز و پروکسیداز در برگ گیاهان تلقیحشده با قارچ

محلولپاشی سالیسیلیکاسید بر میزان آنزیمهای کاتاالز و

در ظرفیت زراعی  30درصد بهدست آمـد کـه تفـاوت

پراکسیداز تأثیر معنیداری در سطح یک درصد گذاشته است

معنیداری با گیاهان تلقیحنشده داشته است (جدول .)4

(جدول  .)۲محلولپاشی باعث افزایش میزان آنزیمهای
مذکور میشود ،بهطوریکه محلولپاشی تا سطح 300

. 9. 3کاروتنوئید

میکروموالر باعث افزایش آنزیم کاتاالز و پراکسیداز به میزان

تیمار قطع آبیاری ،سالیسیلیکاسید ،قارچ و همچنین اثر

 0/0017و  0/00۲5نسبت به تیمار شاهد شد.

متقابل قطع آبیاری و سالیسیلیکاسید تأثیر معنیداری در

در غلظت  600میکروموالر سالیسیلیکاسید باعث

سطح یک درصد بر میزان کاروتنوئید گیاه آویشن باغی

کاهش میزان و فعالیت آنزیم کاتاالز شد .اثر مهارکنندگی

داشت (جدول  .)۲در این آزمایش تلقیح با قارچ میزان

کاتاالز توسط غلظتهای باالی سالیسیلیکاسید در بسیاری

کاروتنوئید افزایش داد (جدول  .)3بنابراین بهنظر میرسد این

از گونههای گیاهی دیگر نیز مانند سیب زمینی به اثبات

افزایش راهکاری در جهت مقاومت به تیمار قطع آبیاری باشد

رسیده است ( .)Ahmed, 2010احتمال میرود کنترل

در واقع  P. indicaبا ایجاد تغییراتی در سلولها از کاهش

سالیسیلیکاسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان میتواند از

کلروپالست در شرایط تنش جلوگیری میکند .اثر متقابل

طریق افزایش موقتی و گذرای آبسیزیکاسید ناشی از

تیمار قطع آبیاری و سالیسیلیکاسید بر میزان کاروتنوئید گیاه
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قطع آبیاری

در سطح یک درصد معنیدار شد ،بهطوریکه بیشترین

 .4نتیجهگیری

میزان کاروتنوئید در آبیاری  90درصد ظرفیت زراعی و

براساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،با افزایش شدت

سومین سطح از غلظت سالیسیلیک مشاهده شد (جدول .)4

تنش قطع آبیاری رشد رویشی گیاه کاهش یافت .تلقیح با

بهنظر میرسد سالیسیلیکاسید از طریق تأثیر مثبت بر

قارچ پریفورموسپورایندیکا در کنار تیمار با غلظت مناسب

شاخصهای رشد ،میزان رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل–

سالیسیلیکاسید باعث افزایش برخی صفات نسبت به شرایط

کاروتنوئید) استحکام غشا و در نتیجه کاهش درصد نشت

بدون تلقیح و بدون تیمار با اسید شد ،اما نسبت به شرایط

الکترولیتی باعث کاهش اثرات تیمار قطع آبیاری شده است

تلقیح با قارچ شبهمایکوریزا و عدم کاربرد سالیسیلیکاسید

(.)Moein & Shariait, 2011

صفات موردبررسی را کاهش داد که این حالت نشاندهنده
عدم وجود اثر افزایشی بین مایکوریزا و غلظتهای باالی

 .10 .3درصد اسانس

سالیسیلیکاسید است .در بین تیمارهای سالیسیلیکاسید

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر متقابل تیمار قطع

غلظت متوسط یعنی  300میکروموالر تأثیر مثبتی بر افزایش

آبیاری و سالیسیلیکاسید ،بر صفت درصد اسانس درسطح

تحمل به تنش قطع آبیاری داشت و ازآنجاییکه این ماده از

احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)۲بیشترین

تنظیمکنندههای رشد است .از اینرو ،در غلظتهای زیاد و

درصد اسانس از اثر متقابل سطح دوم تیمار قطع آبیاری و

کم ممکن است عملکرد را کاهش دهد .بهطورکلی ،در این

سطح سوم سالیسیلیکاسید و کمترین آن از اثر متقابل

گیاه صفات مورفولوژیکی از قطع آبیاری تأثیر منفی گرفته و

سطح اول تیمار قطع آبیاری و سطح اول سالیسیلیکاسید

در این زمینه کاربرد الیستورهای زیستی مانند سالیسیلیکاسید

حاصل شد (جدول  .)4براساس فرضیه موازنه رشد-

در غلظتهای مناسب و همچنین بهکارگیری قارچهای

تمایز ،تا زمانی که شرایط محیطی (عدم وجود عوامل

همزیستی مانند  P. indicaبا تعدیل اثرات تخریبی تنش

تنشزا در محیط اطراف گیاه) اجازه تقسیم و گسترش

همچون کاهش وزن هزاردانه ،کاهش وزن تر و خشک

سلولی را بدهد کربوهیدرات صرف رشد گیاه میشود .اما

شاخساره و کاهش تعداد شاخه جانبی و بهبود وضعیت

با وقوع تنش فرایند رشد متوقف شده ،سلولها تمایز یافته

فیزیولوژیکی گیاه میتواند باعث افزایش مقاوت گیاه

و مخازن متابولیتهای ثانویه را تشکیل میدهند و گیاه

آویشنباغی به تنش و افزایش عملکرد گیاه در شرایط قطع

کربن را به تولید مواد مؤثره دارویی اختصاص میدهد

آبیاری شود.

(.)Mazaraie et al., 2017
براساس نتایج بهدست آمده (جدول  )3اعمال تیمار
مایکوریزیی موجب کاهش درصد اسانس گیاهان
مایکوریزایی نسبت به گیاهان غیرمایکوریزایی شد ،دلیل
این امر می تواند بهبود وضعیت آبی گیاهان مایکوریزایی
نسبت به گیاهان غیرمایکوریزایی و اختصاص بخش
بیشتر

فتوآسیمالتها

(.)Ghabooli et al., 2015

برای

رشد

گیاه

باشد

 .5تشکر و قدردانی
از زحمات بیشائبه آقای کاظم مرادی دانشجوی دکترای
روزانه زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،تقدیر و تشکر میگردد.
 .6تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود
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