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چکیده
بهمنظور بررسی و مقایسه تاثیر تلقیح گونههای مختلف قارچ مایکوریزا بر زیستتوده تر و خشک و
صفات فیزیولوژیکی شنبلیله )(Trigonella foenum-groecum L.آزمایشی بر پایه طرح کامال
تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
صفات مورد ارزیابی شامل زیستتوده تر و خشک ،محتوای نسبی آب برگ ،میزان پروتئین کل،
فعالیت آنزیمهای پلیفنلاکسیداز و گایاکولپراکسیداز و درصد کلونیزاسیون بودند .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان داد که اثر همزیستی مایکوریزا بر کلیه صفات مورد مطالعه در این تحقیق در
سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .بیشترین وزن تر و خشک به ترتیب در تلقیح گیاهان با قارچ
 Scutellospora castaneaو  Acalospora langutaبدست آمد .بیشترین درصد کلونیزاسیون
و باالترین درصد رطوبت نسبی برگ مربوط به قارچ  Glomus.mosseaeبود .میزان پروتئین و
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی تحت تاثیر گونه قارچ متفاوت بود .طبق این تحقیق و با توجه به
اهمیت وزن تر و خشک زیستتوده گیاهی کاربرد قارچ  Sc. castaneaبرای شنبلیله توصیه می-
شود.

مقدمه
شنبلیله ) (Trigonella foenum-groecum L.گیاهی یک ساله با کاربرد سبزی-داروئی و
متعلق به خانواده  Fabaceaeیا  Leguminosaeمیباشد ( .)1کودهای زیستی شامل
میکروارگانیسمهای مفیدی بوده که هر یک برای هدف خاصی مانند تثبیت نیتروژن ،رهاسازی
یونهای فسفات ،پتاسیم ،آهن و غیره تولید میشوند .این میکروارگانیسمها معموالً در اطراف
ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب عناصر یاری میکنند ،مایکوریزا از مجموعه کودهای
زیستی است که شامل بخش عمدهای از موجودات خاکزی میشود ( ،)2قارچهای آربسکوالر
مایکوریزا ( )AMFهمه جا وجود دارند و با ریشه اکثر گونههای گیاهی رابطه همزیست داشته،
که تلقیح قارچها با رایزوبیومها و سایر باکتریها باعث رشد ،مقاومت در برابر بیماریها و تحمل
به شرایط نامساعد در گیاهان میشود ( .)3این قارچها روشی امیدوارکننده که راه را برای جوان
شدن خاک باز مینمایند .باتوجه به اینکه خاک یکی از پیچیدهترین اکوسیستمهای جهان بوده
و این قارچها درون خاک هستند ،بنابراین قارچ یک جز ضروری زنده بوده که باعث حفظ تداوم
گیاه-خاک میشود ( ،)4باتوجه به ویژگیهای قارچهای مایکوریزا و اهمیت باالی گیاه سبزی-
دارویی شنبلیله در صنایع غذایی ،دارویی و  ...هدف از این پژوهش بررسی اثر قارچ مایکوریزا بر
بیوماس تر و خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه شنبلیله می باشد.

مواد و روش ها
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در فروردین  1400اجرا
گردید.تیمارهای اعمالشده شامل تلقیح گونههای مختلف قارچ مایکوریزا از جنسهای
Gigaspora ،Scutellospora ،Glomusو  AcalosporaشاملG. ،Scutello :
G. ،G. fasiculatum ،G. mosseae ،G. clarodium ،G. etanicatum ،interaradices
Gigaspora margaritaspora ،Acalospora languta ،G. calednium ،versiform
 ،castaneaشاهد (خاک غیر استریل) و خاک استریل بود 300 .گرم قارچ در هرگلدان  10کیلوگرمی با
مخلوط خاکی با نسبت مساوی ماسه ،خاک باغچه و خاک برگ مخلوط گردید ،رشد این گیاهان در گلخانه
در دمای روزانهی  25 ± 2و دمای شبانهی  18 ± 2درجه سانتیگراد ،و رطوبت نسبی  72تا  %84انجام
گرفت .آبیاری این گیاهان در روزهای اول برای حفظ و تثبیت گیاه در خاک روزانه و پس از آن با توجه به
نیاز گیاهان انجام شد .دادهها توسط نرم افزار  Minitab 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون  Bonnferroniدر سطح احتمال  5درصد انجام شد .نمودارها با استفاده از
نرم افزار  Excel 2016رسم شدند.

نتایج و تحلیل
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تلقیح قارچهای مایکوریزا بر همه صفات
مورد مطالعه در این تحقیق در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد.
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد بیشترین زیستتوده تر مربوط به گیاهان تلقیح شده با
قارچ . Sc. castanaeبود که نسبت به گیاهان شاهد  106/71درصد افزایش داشت ،بیشترین
زیستتوده خشک نیز مربوط به گیاهان تلقیح شده با قارچ Sc. castaneaبود که نسبت به
گیاهان شاهد  129/71درصد افزایش یافت .نتایج مقایسه میانگین دادهها بیانگر آن بود که
بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تلقیح با قارچ  G. versiformمشاهده شد که نسبت به
تیمار شاهد 26/06درصد افزایش نشان داد و کمترین میزان آن مربوط به گیاهان کاشته شده در
خاک استریل بود که نسبت به تیمار شاهد (خاک غیراستریل)  48/59درصد کاهش داشت.

محتوای نسبی آب برگ روشی ساده و مؤثر که نسبت حجم آب برگ را به محتوای آب برگ در
حالت تورژسانس نشان میدهد که در ارقامی با محتوای نسبی آب برگ باالتر مقاومت به تنش
خشکی هم بیشتر میباشد (.)1در این همزیستی گیاهان مشخص شد بیشترین میزان پروتئین در
گیاهان شاهد و کمترین آن در گیاهان تلقیح یافته با قارچ G. fasciculatumبوده است که
نسبت به شاهد  53/76درصد کاهش یافت.نتایج مقایسه میانگین دادهها بیانگر آن بود که بیشترین
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در تلقیح با قارچ  6/67(G. fasciculatumواحد بین المللی در
میلیگرم پروتئین) بود که نسبت به تیمار شاهد  33/94درصد افزایش نشان داد و کمترین میزان
فعالیت آن در تیمار با قارچ  0/38(G. etanicatumواحد بین المللی در میلیگرم پروتئین) بود
که نسبت به تیمار شاهد  92/37درصد کاهش داشت .بیشترین فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در
تلقیح با قارچ 76/3(G. fasciculatumواحد بین المللی در میلیگرم پروتئین) بود که نسبت به
تیمار شاهد  283/66درصد افزایش نشان داد و کمترین میزان فعالیت آن در تیمار با قارچ G.
 0/43(claroidiumواحد بین المللی در میلیگرم پروتئین) مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد
 56/12درصد کاهش داشت همچنین بیشترین درصد کلونیزاسیون مربوط به گیاهان تلقیح شده با
قارچ G. mosseaeبود که نسبت به گیاهان شاهد  86/67درصد افزایش یافت ،کمترین درصد
کلونیزاسیون نیز مربوط به قارچ G. fasciculatumبود که نسبت به گیاهان شاهد  33/33درصد
کاهش داشته است .بهبود در صفات مورفولوژی و فیزیولوژیکی توسط قارچهای مایکوریزا پیش از
این به وسیله خیری و همکاران ( ،)5در گیاه همیشهبهار )(Calendula officinalis L.گزارش
شده است که با نتایج بهدست آمده در این تحقیق در مورد برخی از قارچها همخوانی دارد؛ اما
تعدادی از قارچها بهویژه قارچ مایکوریزا نه تنها اثر بهبود دهنده نداشتند بلکه زیستتوده تر را
نسبت به شاهد کاهش داد.

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد میان اکثر گونههای قارچ مایکوریزای مورد استفاده در این تحقیق با
ریشه گیاه شنبلیله ،همزیستی باالیی صورت گرفته ،بهطوریکه صفات اندازهگیری شده در اغلب
گیاهان تلقیح شده با قارچهای مایکوریزا نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری یافت که علت آن
را میتوان ناشی از بهبود روابط آبی گیاه و احتماالً جذب بهتر عناصر غذایی توسط قارچهای
مایکوریزا دانست .در بین قارچهای مورد مطالعه سه گونه ،Sc. castanea ،G. mosseae
 Acalospora langutaپتانسیل باالی در توانایی بهبود وزن تر و خشک زیستتوده ،محتوای
نسبی آب برگ و درصد کلونیزاسیون در شنبلیله نشان دادند .هرچند  G. mosseaeبا ریشه گیاه
بهترین کلونیزاسیون را داشت؛ ولی تأثیر مثبتی بر زیستتوده تر و خشک گیاهان تلقیح شده با این
قارچ نشان نداد .با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق گونههای  Sc. castaneaو
Acalospora langutaتوانستند بهترین شرایط را برای زیستتوده تر و خشک فراهم نمایند و
بعنوان کود بیولوژیک جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی برای شنبلیله پیشنهاد میشوند.
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