جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران
دورۀ  ،73شمارۀ  ،3پاییز 1399
ص ( 281-271پژوهشی)

DOI: 10.22059/jfwp.2019.268142.972
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 .1دانشجوی دکتری علوم جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .2استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .3دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 .4استاد گروه زراعت دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت ،1397/08/03 :تاریخ پذیرش1398/04/01 :

چکیده
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر دو قارچ میکوریزی و دو باکتری محرک رشد بر زندهمانی و صفات رویشیی نهیا هیای میورد
( )Myrtus communis L.در شرایط کمآبی ،بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد .تیمارهای تنش خشکی در
سه سطح شامل  100درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش) 60 ،درصد ظرفیت زراعی (تنش مالیم) و  30درصد ظرفیت زراعی (تنش
شیدید) ،و تیمارهییای کیود زیتییتی در هفییت سیطح شییامل شییاهد (بیدون تلقییح) ،قییارچ  Funneliformis mosseaeو قیییارچ
 ،Rhizophagus intraradicesترکیب این دو قارچ ،باکتری  Pseudomonas fluorescensو باکتری  ،P. putidaترکیب این دو
باکتری ،در سه تکرار در نظر گرفته شد .نتایج آشکار کرد که تنش خشکی سبب کاهش ،و تلقیح کودهای زیتتی (بیهوییژه ترکییب
قارچها ،ترکیب باکتریها) سبب افزایش صفات بررسیشده شد .در تنش کمآبی شدید ،تیمارهای ترکیبی قارچ یا باکتری نتبت بیه
شاهد ،رویش ارتفاعی را  28-31درصد ،زیتودۀ برگ را  51-52درصد ،زیتودۀ ریشه را  36-42درصد ،زیتیودۀ کیل را 37-41
درصد و زندهمانی را  50درصد بهبود بخشیدند .نها مورد توانتت در شرایط خشکی شدید ،بدون تلقیح نزدیک به  50درصد و با
تلقیح  90-100درصد زندهمانی داشته باشد .بهطور کلی ،با توجه به کاهش اثر مخرب تنش کمآبی با کودهای زیتتی بر متغیرهیای
نها مورد ،استفاده از این کودها بهویژه ترکیب دو قارچ میکیوریزی و ییا ترکییب دو بیاکتری محیرک رشید مییتوانید در بهبیود
شاخصهای رشد آن مفید باشد.

واژههای کلیدی :باکتری محرک رشد ،زیتوده ،رویش ارتفاعی ،قارچ میکوریزی ،نها مورد.


محتوب می شود [ .]1خشکی سیبب کیاهش جیبب آب

مقدمه

در طبیعت ،گیاهان بهطور مداوم در معرض شرایط محیطی

توسط ریشهها و کیاهش آب بافیتهیای گییاهی و تینش

نامطلوب هتتند که بر بقا ،توسیعه و عملکیرد گییاه تیأثیر

اسمزی میشود .تنش اسمزی ناشی از خشکی ،بر رشید و

منفی دارند .تنش خشکی از مهمترین عوامل محدودکننیدۀ

نمو طبیعی گیاهان در اثر تغییر فرایندهای فیزیولیو یکی و

رشد و عملکیرد گییاه در منیاطق خشیک و نیمیهخشیک

بیوشیمیایی دخالت میکنید و در نتیجیه بیر زنیدهمیانی و

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09112246250 :
Email: mtabari@modares.ac.ir

بهرهوری آنها تأثیر میگبارد .با افزایش تنش خشکی ،قطر
ساقه و ارتفاع گیاه کاهش میییابید و بیه کوچیک مانیدن
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سلو ها میانجامد .همچنین با کیاهش پتانتییل آب بیرگ،

زیتوده و مقدار پروتئین محلو در شیرایط تینش خشیکی

تعداد و سطح برگ کاهش پییدا مییکنید .اثیر راییج تینش

میشود .همچنین گونگ و همکاران [ ]7نتیجیه گرفتنید کیه

خشکی بر گیاهان ،کاهش وزن خشک و تر گیاه است [.]2

تنش خشکی میانع توسیعۀ کلنیزاسییون میکیوریزی ،رشید،

میکروارگانیتمهای مفید خاک با سیازوکار همزیتیتی در

عملکرد و متابولیتم اکتیژن فعا در گیاه شد ،درحیالی کیه

خاک و ریشه سبب جیبب آب و میواد مغیبی مییشیوند و

تلقییح قیارچ  G. intraradicesدر نهیا هیای تحیت تینش

مقاومت گیاه را در برابیر تینش خشیکی بهبیود مییبخشیند.

خشکی سبب افزایش ارتفاع ،قطر یقه ،کاهش غلظت میالون

مهییمتییرین ایین میکروارگانیتییمهییا ،قییارچهییای میکییوریزای

دیآلدهیید و پراکتیید هیییدرو ن شید .در تحقیقییی دیگییر،

آربوسکوالر و باکتریهای محرک رشد هتیتند .میکیوریزا از

امیری و همکاران [ ]8با قرار دادن گیاه در معیرض کیمآبیی

انواع کود زیتتی و همزیتتی انواعی از قارچهای خیاکزی بیا

دریافتند که تلقیح بیا قیارچهیای میکیوریزی میانع کیاهش

ریشۀ گیاهان است .این قارچها اثرهای نامطلوب تنش خشکی

پارامترهای رویشی و فیزیولو یک شد.

ماننید افیزایش

گیاه دارویی میورد ) Myrtus communis (L.درختچیهای

را در گیاهان از طریق سیازوکارهای مختلی

جبب عناصر غبایی کمتحرک یا غییرمتحیرک ماننید فتیفر،

همیشهسبز (به ارتفاع  1تیا  3متیر) از خیانوادۀ  Myrtaceaeو

روی و مس ،افزایش فعالییت فتوسینتزی ،تولیید آنیزیمهیای

بومی جنوب اروپا و غرب آسیاست که اقلیم نیمهمدیترانیهای

آنتیاکتیدانی و اصالح ریزوسفر تعدیل میکنند و با گتترش

دارند .در ایران در استانهای گیالن ،کرمانشاه ،ایالم ،لرستان،

ریته های خارجی و تغییر مورفولو ی ریشیۀ گیاهیان ،سیطح

چهارمحا و بختیاری ،خوزستان ،ییزد ،فیارس ،هرمزگیان و

جبب ریشه و انتقا مواد غبایی به ریشه را افزایش میدهنید

منطقه بلوچتتان حضور دارد ،اما بهرهبرداری غیراصیولی آن

[ .]3باکتریهای محرک رشد نیز که سبب تعدیل تیأثیر منفیی

توسط سودجویان ،رویشگاههای طبیعی آن را تا مرز انقیراض

تنش خشکی میشوند ،گروه دیگری از میکروارگانیتیمهیای

پیش برده است [ .]9تا کنون در جهان در خصوص اسیتفاده

خاکزی هتتند که از طریق سازوکارهایی مانند تثبیت نیترو ن،

از همزیتتی میکروارگانیتمهایی مانند قارچهای میکوریزی و

حل کردن فتفاتهای نامحلو  ،تأمین آهین از طرییق تولیید

باکتریهای محرک رشد روی نها مورد ،پیژوهش خاصیی

سیدروفورها ،تولید هورمیونهیای گییاهی ماننید اکتیینهیا،

گزارش نشده است .نبود اطالعات علمی در خصوص نحیوۀ

سیتوکینینها و جیبرلینها و کم کردن اتیلن میتوانند بهشیکل

تأثیرپبیری از تینش خشیکی و تلقییح میکروارگانیتیمهیا و

متتقیم سبب بهبود و افزایش رشد گیاه شوند [.]4

اثرهای متقابل آنها بر نها ایین گونیه کیامالا مشیهود اسیت،

از جمله تحقیقات در زمینۀ تلقیح قارچهیای میکیوریزی

بهطوری که تحقیق در این زمینه را اجتنابناپبیر مییکنید .از

و باکتریهای محیرک رشید گیاهیان تحیت تینش خشیکی

اینرو ،هدف پژوهش حاضر این است که برای اولین بار اثیر

میتوان به موارد زیر اشاره کرد .بنابر نتایج پژوهش بهمنی و

تلقیح قارچهای میکوریزی و باکتریهای محیرک رشید بیر

همکییاران [ ]5در تیینشهییای خشییکی شییدید ،ریزوبییاکتر

بهبود برخی صفات رویشی و مورفولو یکی نها میورد را در

سودوموناس مانع کاهش اندازۀ برخی پارامترهیای رویشیی

شرایط کمآبی بررسی کند.

در نها استبرق ( )Calotropis procera Ait.شد .ایرانخواه
و همکاران [ ]6مشاهده کردند که بیاکتری Pseudomonas

مواد و روشها

 putidaو قییارچ  Glomus intraradicesاز طری یق افییزایش

محل آزمایش و گونۀ گیاهی

جبب عناصر غبایی و حفظ و نگهداری آب سبب افیزایش

برای این تحقییق در اواخیر اردیبهشیت  1396نهیا هیای
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گلدانی دو سالۀ مورد (همگن از نظر قطر یقه و ارتفیاع) از

شدند .سپس در اوایل تیر به گلدانهای پالستیکی  5لیتری

نهالتییتان شهرسییتان ایییبۀ اسییتان خوزسییتان بییه گلخان یۀ

(با قطر دهانۀ  ،26ارتفاع  28و قطیر کی

 20سیانتیمتیر)

دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت میدرس منتقیل شیدند.

دارای خاک مخلوط (خاک ،کود دامیی شین کوکوپییت

برای سازگار شدن نها ها با محیط جدید ،گلیدانهیا ییک

با نتبت  )1:1:1:2منتقل شدند .اطالعات خاک در جیدو

ماه در فضای جداگانه نگهداری و تا اواخر خرداد آبییاری

 1آمده است.

جدول  .1برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک گلدانها
pH
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5/6

0/18

طرح آزمایش و تیمارهای بررسیشده

را با ریشههای نها داشته باشد .برای تلقیح ریزوباکترها از 15

این آزمایش بهصورت فاکتوریل  3×7در قالب طیرح پاییۀ

سیسی مایۀ تلقیح استفاده شد .برای تلقیح تیمارهای ترکیبی

کامالا تصادفی و با تعداد کل  252نهیا صیورت گرفیت.

دو قارچ 80 ،گرم پودر قارچی ( 40گیرم 40 F. mosseae

تیمار تنش خشکی بهعنوان فاکتور او بهصورت سه سطح

گرم  )R. intraradicesو دو باکتری  30سیسی ماییۀ تلقییح

 100درصیید ظرفیییت زراعییی (بییدون تیینش) 60 ،درصیید

( 15سیسیی P. fluorescens

 15سییسیی ) P. putida

ظرفیت زراعی (تنش مالیم) 30 ،درصید ظرفییت زراعیی

بهکار رفت.

(تنش شدید) و تیمار تلقیح کود زیتتی بیهعنیوان فیاکتور

اعمال تنش خشکی

دوم در هفت سطح (شاهد یا بدون تلقیح ،تلقیح بیا قیارچ

آبیاری نها ها با اعما تنش خشیکی در سیه سیطح 100

میکییوریزی  ،Funneliformis mosseaeتلقییح بیا قییارچ

درصد (شاهد) 60 ،و  30درصد ظرفیت زراعی بهمیدت 6

میکیییوریزی  ،Rhizophagus intraradicesتلقیییح بییا

ماه انجام گرفت .برای این کار ابتیدا ییک کیلیوگرم خیاک

 ،R. intraradicesتلقیح با بیاکتری

خشک هر گلدان پس از تیوزین ( )p1بیا آب اشیباع شید،

ترکیب F. mosseae

 ،Pseudomonas fluorescensتلقیح با باکتری ،P. putida
تلقیییح بییا ترکیییب P. fluorescens

 )P. putidaدر 3

بهطوریکه آب اضافی بهصورت ثقلی از گلدانهیا خیار
شد .برای جلوگیری از تبخیر ،گلدانهیای آبییاریشیده بیا

تکرار (در هر تکرار  4اصله نها ) انجام گرفت.

نییایلون سیییاه پوشییانده شییدند و  48سییاعت در شییرایط

تلقیح قارچ میکوریزی و ریزوباکتر

گلخانه ای مرطوب قرار گرفتند تا کل آب اضافی از گلدان

قارچهای میکوریزی و ریزوباکترهای سودوموناس از بانیک

خار شود .سپس خاک اشباعشدۀ گلدان ها وزن شد ()p2

میکروبی بخش میکروبیولو ی مؤستۀ تحقیقات خاک و آب

و تفاوت  p2و  p1بهعنوان مقدار آبی که نیاز است خاک از

تهران تهیه و عمل تلقیح در اواسط تیرماه آغاز شد و  6ماه به

آب اشباع شود بهعنوان ظرفیت زراعی  100درصد در نظر

طو انجامید .برای تلقیح قارچ ،خاک سطح گلدان تا عمق 5

گرفته شد .برای تعیین مقیدار آبییاری هیر گلیدان در هیر

سانتیمتری کنیار زده شید ،بیهطیوری کیه بیشیترین حجیم

وعده ،برای هیر ییک از سیطوح رطیوبتی  60 ،30و 100

ریشههای نها نمایان شوند .سپس برای هر گلیدان  40گیرم

درصد ظرفیت زراعی بهصورت زیر عمل شد:

پودر قارچی بهگونهای به خاک اضافه شد که بیشترین تماس

)1) 30%FC=0.30 × (p2-p1
)2) 60%FC=0.60 × (p2-p1
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)3) 100%FC=0.10 × (p2-p1

در طو دورۀ تنش ،هر گاه رطوبیت خیاک گلیدان از

بهدست آمد؛ سپس سطح ویژۀ برگ (سطح برگ بر روی وزن
خشک برگ) محاسبه شد [.]11

حد مورد نظر کمتر میشد (میدت زمیان آن بیا توجیه بیه
تبخیر آب از خاک گلدان و خشک شدن آن متفاوت بود)،

تجزیه و تحلیل آماری

به همان مقدار آب به خاک اضافه می شد تا به وزن میورد

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنتخۀ  19و

نظر در هر یک از سطوح تنش برسد [.]10

رسم نمودارها در نرمافزار  Excelصورت گرفیت .بیهمنظیور

پارامترهای بررسیشده در انتهای دورۀ آزمایش
در انتهای دورۀ آزمایش ،زندهمانی نها هیا ثبیت شید .بیرای
اندازهگیری قطر یقیه و ارتفیاع نهیا هیا از دسیتگاه کیولیس
دیجیتالی و متر نواری استفاده شد .برای اندازهگیری زیتوده،
از هییر تکییرار ،ی یک نهییا از خییاک خییار ش ید و پییس از
شتتوشوی خاک اطراف ریشه ،طو ریشه انیدازهگییری و
حجم ریشه از تغییر حجم آب در استوانۀ مدر اندازهگییری
شد .سپس سه قتمت ریشه ،ساقه و برگ در دمای  70درجۀ
سانتیگراد بیهمیدت  48سیاعت خشیک شید و انیدامهیای
خشکشده با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/0001گرم تیوزین
شد .بدین ترتیب ،زیتودۀ ریشه ،ساقه ،برگ و زیتودۀ کیل
نها تعیین شید و نتیبت زیتیودۀ ریشیه بیه انیدام هیوایی
( )root/shootمحاسبه شد .برای اندازهگیری سطح برگ ابتیدا
شش برگ کامالا توسعهیافته از باالترین قتمت هر نها چیده
شد و با استفاده از دستگاه  Leaf Area Meterسطح هر برگ

بررسیی نرمییا بییودن و همگیین بییودن دادههییا بییهترتییب از
آزمونهای کولموگروف -اسیمیرنوف و لیون اسیتفاده شید.
مقایتۀ تیمارهای اعما شده و مقایتۀ میانگینها بهترتیب بیا
آزمونهای تجزیۀ واریانس دوطرفه و دانکن انجام گرفت.

نتایج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس دوطرفه نشان داد که اثر تنش خشکی
بر تمام صفات و اثر تلقیح کیود زیتیتی (قیارچ میکیوریز
آربتکوالر و ریزوباکتریایی سودوموناس) بر همۀ صیفات
بهجز نتبت زیتودۀ ریشه به اندام هوایی در سطح آمیاری
 1درصد معنیدار بود (جدو  .)2اثر متقابل تنش خشکی
و تلقیح کود زیتتی ،همۀ صفات رویشی نها مورد بهجیز
رویش قطری ،سطح ویژۀ برگ ،زیتیودۀ سیاقه و نتیبت
زیتودۀ ریشه به اندام هوایی را در سطح آمیاری  1درصید
تحت تأثیر قرار داد (جدو .)2

جدول  .2تجزیۀ واریانس دوطرفۀ اثرهای تلقیح کود زیستی بر زندهمانی و صفات رویشی نهالهای تحت تنش خشکی
خشکی × تلقیح
تلقیح
خشکی
میانگین
درجۀ
میانگین
درجۀ
میانگین
درجۀ
صفات
مربعات
آزادی
مربعات
آزادی
مربعات
آزادی
*317/46
12
*317/46
6
*573/80
2
درصد زندهمانی
*
ns
0/56
12
4/76
6
*61/78
2
رویش قطری
*2/37
12
*23/11
6
*1368/87
2
رویش ارتفاعی
*0/21
12
*1/97
6
*24/71
2
سطح برگ
*
ns
2/51
12
125/43
6
*1966/49
2
سطح ویژۀ برگ
*8/09
12
*71/05
6
*1149/91
2
طول ریشه
*
*
16/30
12
109/85
6
*976/80
2
حجم ریشه
*3/19
12
*30/96
6
*233/77
2
زیتودۀ برگ
*
1/12ns
12
20/47
6
*176/19
2
زیتودۀ ساقه
*8/65
12
*78/67
6
*949/99
2
زیتودۀ ریشه
*
*
18/803
12
357/03
6
*3514/20
2
زیتودۀ کل
0/01ns
12
0/002ns
6
*0/11
2
زیتودۀ ریشه به اندام هوایی
توضیح :عالمت *و  nsبهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار و نبود اختالف معنیدار آماری در سطح  1درصد است.

خطا
درجۀ
آزادی
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

میانگین
مربعات
59/52
0/61
7/15
0/01
7/11
2/78
2/68
1/56
1/91
2/60
6/54
0/01
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تنش خشکی ضمن تأثیر معنی دار (جدو  )2موجب

(عدم تلقیح) شدند (جدو  ) 3و در تنش مالیم ،روییش

کاهش صفات زندهمانی (شکل  )1و قطر یقه (شیکل -2

قطری را بهترتیب  43و  36درصد افزایش دادند (شیکل

حروف بزرگ) و رویش طولی (جدو  )3نها های مورد

 -2حیروف کوچیک) .افیزایش رشید طیولی و قطیری

شد .کاهش رویش قطری و طیولی نهیا هیا بیا افیزایش

نها های میکوریزی و باکتریایی در مقایته با نها شاهد

شدت خشکی نتیجۀ سیازگاری گییاه در مقابیل خشیکی

در پژوهش محققان دیگر نیز تأیید شده است [.]8 ،7

است ،زیرا گیاه در ایین شیرایط انیر ی خیود را صیرف

همزیتیتی قیارچ میکیوریزا بیا ریشیه (از راه توسیعۀ

افزایش قطر و ارتفاع نمیکنید و بیرای افیزایش حجیم و

هی های خود) از طریق جبب آب و عناصر غبایی سبب

طو ریشه از آن بهره میبرد تا بتوانید در مقابیل خشیکی

افزایش فتوسنتز ،زیتوده و بهبود رشد (مانند رشد ارتفاع)

مقاومییت کنیید .تلقیییح میکییوریزی و ریزوباکتریییایی

گیاه میشیود [ .]12افیزایش قطیر گیاهیان تلقییحشیده بیا

به خصوص ترکییب دو گونیه قیارچ و ترکییب دو گونیه

باکتریهای محرک رشد را میتوان به نیتیرو ن حاصیل از

باکتری ،این کاهشها را تیا حید زییادی جبیران کردنید؛

باکتریهای تثبیتکنندۀ نیترو ن نتبت داد کیه بیا مصیرف

به طور ی که در تنش خشکی شدید ( 30درصید ظرفییت

کربوهیدراتها در سلو های رویشی ،سبب افیزایش قطیر

زراعی) ،نها ها بدون تلقیح 50 ،درصد و با تلقیح  90تا

سییاقه م ییشییوند .از طرفییی ،اییین بییاکتریهییا بییا تولییید

 100درصد زنده مانی خیود را حفیظ کردنید .تیمارهیای

هورمونهای گیاهی مانند ایندو استیک اسید ( )IAAتأثیر

ترکیبی قارچ و باکتری در تنش شدید ،بیه ترتییب سیبب

زیادی در افزایش طو سلو های گیاهی ،تحریک تقتییم

افزایش  28و  31درصدی رویش طولی نتبت به شیاهد

سلولی و تمایز گیاه دارند [.]13

شکل  .1اثر متقابل تنش خشکی و کود زیستی بر درصد زندهمانی نهال

شکل  .2اثر سطوح مختلف تنش خشکی (حروف بزرگ) و سطوح مختلف کود زیستی (حروف کوچک) بر رویش قطری نهال
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در این پژوهش ،با افزایش شدت خشکی از اندازههای

در برابر خشکی است .کوچک شدن برگ در شرایط کمبود

سطح بیرگ (جیدو  )3و سیطح وییژۀ بیرگ (شیکل -3

آب برای گیاه مفید است ،زیرا یک سازوکار اجتناب از تنش

حروف بزرگ) کاسته شد؛ بهطیوری کیه بیشیینۀ آنهیا در

در اثر از دست رفتن آب است .کاربرد میکروارگانیتمها در

نها های تلقیحشده با دو قارچ یا دو باکتری رشدیافتیه در

تحقیق پیش رو توانتت اثر تنش خشکی را تعدیل کنید و

ظرفیییت زراعییی  100درصیید و کمینیۀ آن در نهییا هییای

سبب افزایش سطح برگ و سطح ویژۀ بیرگ شیود کیه بیا

تلقیحنشدۀ رشدیافته در تنش خشکی شدید مشاهده شید.

یافتههای کائوآ و همکاران [ ]14همراستاست .در حقیقت،

در تنش کمآبی شدید ،تلفیق دو باکتری (همانند تلفییق دو

با کاربرد میکروارگانیتمها ،بهدلیل جبب و انتقا بهتر آب

قارچ) سطح برگ را  42-44درصد بهبود بخشید (جیدو

و عناصر معدنی بهویژه فتیفر ،پتاسییم ،نیتیرو ن ،منییزیم،

 .)3یکی از راهکارهای گیاهیان در زمیان تینش خشیکی،

آهن ،روی و منگنز و تأثیر این عناصیر در رشید و توسیعۀ

کاهش سطح برگ است که به کاهش از دست رفتن آب از

گیاه ،اندازههای سطح برگ و سیطح وییژۀ بیرگ افیزایش

طریق تعرق منجر میشود و نختتین سازوکار دفاعی گییاه

مییابد [.]15

جدول  .3اثر متقابل تنش خشکی و کود زیستی بر خصوصیات ریشه ،زیتودۀ برگ و زیتودۀ کل نهال
تنش
خشکی

تلقیح
C
F.m
R.i

 100درصد

F.m+R.i
P.p
P.f
P.p+P.f
C
F.m
R.i

 60درصد

F.m+R.i
P.p
P.f
P.p+P.f
C
F.m
R.i
F.m+R.i

 30درصد

P.p
P.f
P.p+P.f

رویش طولی

سطح برگ
2

()cm
b

طول ریشه

( )cm
d

حجم ریشه
3

()cm
bc

زیتودۀ ریشه

( )cm

زیتودۀ برگ

()g

bc

cde

زیتودۀ کل
()g

()g
cd

c

10/2±1/0
11/1±0/9ab
11/2±0/5ab
13/2±1/1a
11/0±1/0ab
10/2±1/2b
12/8±1/2ab

3/2±0/03
3/6±0/04b
3/6±0/1b
5/0±0/1a
3/6±0/04b
3/7±0/1b
5/0±0/05a

26/7±0/6
28/5±1/0b
28/2±0/9b
36/8±0/5a
27/9±1/2b
27/7±0/6b
35/3±0/8a

25/5±1/0
31/8±0/8b
31/5±0/5b
41/9±1/4a
31/4±1/0b
31/1±0/8b
41/3±0/6a

23/4±0/5
25/7±0/5dc
25/1±0/1bcd
34/4±0/5a
26/4±1/2b
26/9±1/2b
34/2±0/6a

14/0±1/0
15/6±0/7bc
15/5±1/0bc
20/1±1/0a
14/9±0/5bcd
15/0±0/7bcd
19/7±0/8a

52/2±1/1
58/9±0/6b
57/8±1/0b
74/6±1/0a
57/6±0/5b
58/6±0/7b
73/0±0/8a

4/8±0/8c-f
6/5±0/4cde
6/2±0/4cde
7/4±0/5c
6/2±0/1cde
6/2±0/2cde
7/0±0/6cd

2/2±0/04g
2/8±0/1ef
2/9±0/04e
3/4±0/03c
2/8±0/1ef
2/7±0/1f
3/3±0/04cd

24/1±1/5c
26/4±1/0bc
27/0±0/7bc
28/5±1/6b
26/8±0/9bc
26/9±0/8bc
29/3±1/3b

23/4±0/7cd
25/4±0/5c
25/6±1/5c
30/7±0/8b
25/5±0/7c
25/6±0/6c
31/4±1/5b

20/2±0/6fg
21/7±1/0ef
22/8±1/6c-f
26/6±0/5b
23/1±0/5c-f
22/4±1/1def
27/3±1/4b

13/2±0/9cd
15/2±1/1bcd
15/1±0/5bcd
16/5±0/7b
15/1±0/7bcd
14/9±0/4bcd
15/3±0/7bcd

46/0±1/3d
51/1±2/2c
52/3±2/7c
60/0±1/0b
53/2±0/3c
51/7±1/6c
60/1±1/3b

2/9±0/2f
3/2±0/3f
3/1±0/4f
4/1±0/4ef
3/3±0/6f
3/2±0/1f
4/2±0/2def

1/2±0/04i
1/8±0/1h
1/8±0/04h
2/2±0/03g
1/7±0/1h
1/8±0/1h
2/1±0/04g

13/3±1/6f
16/5±0/5e
16/5±0/4e
20/5±0/6d
12/8±0/8f
13/3±0/7f
19/5±0/5d

16/5±0/6f
20/6±0/6de
20/1±1/2e
21/8±0/9de
19/5±0/6e
19/3±1/3e
21/4±0/9de

10/3±0/6j
15/7±0/4hi
15/4±0/6hi
17/8±2/1gh
14/1±0/9i
14/0±0/5i
16/0±0/3hi

6/5±0/3e
9/6±0/8d
9/7±1/1d
13/3±0/6cd
9/1±0/6d
9/4±0/8d
13/0±1/1cd

26/1±1/0h
37/0±1/0fg
37/4±0/7fg
44/6±3/3de
34/3±0/9g
34/5±1/0g
41/2±1/3ef

F.m+R.i= F.mosseae+R.intraradices P.p= P. putida

R.i= R.intraradices
P. putida

F.i= F.mosseae
P.p+P.f= P. fluorescens

C= Control
P.f= P. fluorescens
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طو  ،حجم و زیتودۀ ریشه با افیزایش تینش خشیکی

از مهمترین پارامترهایی است که بهشدت تحت تیأثیر تینش

کاهش یافت (جدو )3؛ اما تلقیح سبب بهبود مقیادیر آنهیا

خشکی قرار میگیرد ،درحالی که باکتریهای افزایندۀ رشید

شد ،چنانکه تیمارهای تلفیقی دو گونه قارچ و نیز دو گونیه

در پی ایجاد تغییرات فیتوهورمونی و همچنین تشکیل ریشیه

باکتری در سطح خشکی  30درصد ،طیو ریشیه را 32-35

و افزایش ریشهموها ،سبب افزایش طو و وزن خشک ریشه

درصد ،حجم ریشه را  23-24درصید و زیتیودۀ ریشیه را

میشوند [ .]16قارچهیای میکیوریزی قادرنید بیا گتیترش

 36-42درصیید افییزایش دادنیید (جییدو  )3کییه بییا نتییایج

ریتههای خارجی و تغییر مورفولو ی ریشۀ گیاهان ،طو و

تحقیقات بهمنی و همکیاران [ ]5و گونیگ و همکیاران []7

سطح جبب ریشه و انتقا مواد غبایی به ریشیه را افیزایش

همتوست .سیتتم ریشهای بهدلیل ارتباط متتقیم با خیاک،

دهند و موجب بهبود رشد گیاه شوند [.]17

شکل  .3اثر سطوح مختلف تنش خشکی (حروف بزرگ) و سطوح مختلف کود زیستی (حروف کوچک) بر سطح ویژۀ برگ نهال

اثر منفی تنش خشیکی بیر زیتیودۀ بیرگ (جیدو ،)3

مولکو های نگهداریکننده در برابر تینش هیدایت مییکنید.

زیتودۀ ساقه (شکل  -4حروف بزرگ) ،زیتودۀ کل (جدو

بهعبارت دیگر ،کمبود آب در هر مرحله از رشد گیاه ،جبب،

 )3و نتبت زیتودۀ ریشه به اندام هوایی (شکل  -5حیروف

انتقا و مصرف عناصر غبایی را کاهش میدهد که پیامید آن

بزرگ) بهوضوح مشخص بود .استفادۀ همزمان دو گونه قارچ

کم شدن ذخیرۀ کربن و کاهش مادۀ خشک است [.]18

و دو گونه باکتری سبب جبران اثرهای منفیی تینش خشیکی

یکی از مهمترین سازوکارهای تأثیر میکوریزا بیر رشید

شد ،بهطوری که در تنش خشیکی شیدید بیهترتییب سیبب

رویشی گیاه ،نقش آن در جبب عناصیر غیبایی از جملیه

افزایش  51تا  52درصدی زیتودۀ بیرگ 22 ،تیا  29درصید

نیترو ن ،فتفر و پتاسیم خاک است که این عمل با استفاده

زیتودۀ ساقه (شکل  -4حروف کوچک) و  37تا  41درصد

از گتترش ریته های خارجی و تغییر مورفولیو ی ریشیۀ

زیتودۀ کل نتبت به تیمار شاهد (عدم تلقیح) شد .عملکیرد

گیاهان انجام میگیرد که در نتیجه ،سطح جیبب ریشیه و

جداگانییۀ هییر یییک از بییاکتریهییای  P. putidaو P.

انتقا مواد غبایی به ریشیه و انیدام هیای هیوایی افیزایش

 flourescenseو نیز اثر جداگانۀ قارچهای  F. mosseaeو R.

مییابد [ .]17اثرهای مثبت باکتریها بر رشد گیاهیان نییز

 intraradicesبر پارامترهای مبکور تقریباا مشابه بود .بهطیور

ممکن است به این دلیل باشد که ریزوباکترها متابولیتهای

کلی رشد کم ،یک حالت سازگارکننده برای زنده ماندن گییاه

متعددی مانند تنظیمکنندههای رشد گییاهی (ماننید اکتیین

در شرایط تنش است ،به این دلیل کیه گییاه ،میواد غیبایی و

که از طریق سنتز آنزیم  ACCسیب کیاهش تولیید اتییلن

انر ی را بهجای اسیتفاده بیرای رشید شاختیاره ،بیهسیمت

میشود و رشد ریشه را تحریک می کند) ،کربوهیدرات هیا
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و ویتامین ها را تولید میکنند که ممکن است بر رشد گییاه

رشد در شرایط خشکی در پژوهش ایرانخواه و همکیاران

اثر بگبارند [ .]19افزایش زیتوده و رشد گونههای دیگیر

[ ]6و ماروالندا و همکاران [ ]13گزارش شده که با نتیایج

با استفاده از قارچ های میکوریزی و بیاکتریهیای محیرک

تحقیق حاضر همخوانی دارد.

شکل  .4اثر سطوح مختلف تنش خشکی (حروف بزرگ) و سطوح مختلف کود زیستی (حروف کوچک) بر زیتودۀ ساقۀ نهال

شکل  .5اثر سطوح مختلف تنش خشکی (حروف بزرگ) بر نسبت زیتودۀ ریشه به ساقۀ نهال

نتیجهگیری

زراعی) ،بدون تلقیح نزدیک به  50درصد و با تلقیح  90تا

نتایج این تحقیق آشکار کرد که تنش خشکی اثر منفی بیر

 100درصد زندهمانی خود را حفظ کند که بییانگر تحمیل

زندهمانی و صفات رویشی نها مورد دارد .ایین در حیالی

زیاد این گونه در برابر خشکی است .به طور کلی ،با توجه

است که استفاده از هر دو گونه قیارچ میکیوریزا و هیر دو

به کاهش یافتن اثر تخریبی تنش خشکی توسیط کودهیای

گونه باکتری محرک رشد و بهویژه کاریرد ترکیبی آنها بیه

زیتتی بر صفات اندازهگیریشدۀ نها مورد ،بهکیارگیری

کاهش اثر تنش خشکی بر صفات بررسیشیدۀ ایین گونیه

این میکروارگانیتم ها به خصوص تلقیح ترکیبیی دو قیارچ
 Funneliformisو

Rhizophagus

منجر شد .نتایج همچنین حاکی از عملکرد بهنتبت یکتان

mosseae

کاربرد جداگانۀ هر یک از باکتریها و قارچ هیا بیر بیشیتر

 ،intraradicesیا دو باکتری Pseudomonas fluorescens

پارامترهای مبکور بود .از طرفی ،معلوم شد که نها میورد

و  P. putidaمییتوانید در بهبیود شیاخصهیای رشید آن

میتواند در شرایط تنش خشکی شدید ( 30درصد ظرفیت

سودمند باشد.
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ABSTRACT
The present study was carried out to investigate the effect of two mycorrhizal fungi and two growthpromoting rhizobacteria on survival and growth traits of Myrtus communis L. in water deficit
conditions, as a completely randomized factorial design. Drought stress in three levels: 100% field
capacity (without stress), 60% field capacity (mild stress) and 30% field capacity (severe stress) and
biofertilizer in seven levels: control (without inoculation); inoculation with mycorrhizals of
Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, and combination of these two fungi; inoculation
with rhizobacterias of Pseudomonas fluorescens, P. putida, and combination of these two bacteria was
considered in three replicates. Drought stress reduced and biofertilizers (in particular, composition of
fungus, and combination of bacterias) increased the studied traits. In severe water deficit, combined
treatments of fungal or bacterial improved height increment by 28-31%, leaf biomass by 51-52%, root
biomass by 36-42%, total biomass by 37-41% and survival by 50% compared with the control (noninoculation) ones. In severe drought stress, almost 50% of the seedlings survived without inoculation
and 90-100% of them with inoculation, indicating the high tolerance of this species to drought. Due to
the reduction of the destructive effect of water stress on M. communis seedling traits using
biofertilizers, the use of these treatments, especially the combination of two fungi of Funneliformis
mosseae and Rhizophagus intraradices or two rhizobacteria of Pseudomonas fluorescens and P.
putida can be useful to improve seedling's growth characteristics.
Keywords: Biomass, common myrtle seedling, growth-promoting rhizobacteria, height growth,
mycorrhizal fungi.
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