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اثر قارچ میکوریز آربوسکوالر بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و رافلمون تحت
تنش خشکی
Effect of Arbuscular Mycorrhizae on Vegetative Growth and Phosphorous Uptake of
Two Rootstocks of Sour Orange and Rough Lemon Under Drought Stress
زهرا حیدریانپور ،*1محمدحسین شمشیری 2و مجید
تاریخ دریافت94/01/20 :

اسماعیلیزاده3

تاریخ پذیرش95/03/30 :

چکیده
ﺧشﻜی یﻜی از مﻬﻢترین عوامﻞ محدودﮐﻨﻨده رشد و ﻧمو در مﻨاﻃﻖ ﺧشﮏ و ﻧیمﻪﺧشﮏ است .ارزیـاﺑی عملﻜـرد ﮔیاهان ﺑاغی در شرایﻂ
تﻨﺶ و اسﺘﻔاده از میﻜروارﮔاﻧیسﻢهای مﻔید ﺧاك ﺟﻬت ﮐاهﺶ ﺧسـارتهـای ﻧاشـی از تـﻨﺶهـای محیﻄی از راهحﻞهای ﻧوین در
ﮐشاورزِی پایدار در مﻨاﻃﻖ ﺧشﮏ و ﻧیمﻪﺧشﮏ محسوب میشود .ﺑﻪ این مﻨظور در یﮏ مﻄالعﻪ ﮔلخاﻧﻪای ،اثر یﮏ قارچ میﻜوریز
آرﺑسﻜوالر و چﻬار دور آﺑیاری ( 8 ،6 ،4 ،2روز یﻜبار) ﺑر میزان همزیسﺘی ریشﻪ ،صﻔات رویشی (تعداد و سﻄح ﺑرگ در هر ﮔلدان ،ارتﻔاع
و قﻄر ساقﻪ ،وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ) و غلظت فسﻔر شاﺧساره ﺑر روی دو پایﻪ ﻧارﻧج و رافلمون ﺑﻪصورت آزمایﺶ فاﮐﺘوریﻞ و در قالب ﻃرح
ﮐامأل تصادفی در سﻪ تﻜرار در ﮔلخاﻧﻪای واقع در ﺟﻬرم ﺑررسی شد .ارزیاﺑی صﻔات رویشی (تعداد و سﻄح ﺑرگ در هر ﮔلدان ،ارتﻔاع و
قﻄر ساقﻪ ،وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ) ﻧشان داد افزایﺶ سﻄوح ﺧشﻜی ﺑﻪﻃور معﻨیداری ﺑاعث ﮐاهﺶ آنها ﮔردید؛ اما همزیسﺘی میﻜوریزی از
اثرات مخرب تﻨﺶ ﺧشﻜی روی پایﻪهای ﻧارﻧج و رافلمون ﮐاست .افزایﺶ تﻨﺶ ﺧشﻜی ﺑاعث ﮐاهﺶ معﻨیدار در ﺟذب فسﻔر شاﺧساره
ﮔردید و ﺟذب این عﻨصر در داﻧﻬالهای تلقیح شده ﺑا قارچهای میﻜوریز تحت تﻨﺶ افزایﺶ یافت .آلودﮔی میﻜوریزی ریشﻪ داﻧﻬالهای
مرﮐبات در ﺑاالترین سﻄح ﺧشﻜی ﮐاهﺶ  44/8درصدی ﻧشان داد.
واژههای کلیدی :شاﺧص رشد ،مرﮐبات ،همزیسﺘی ،میﻜروارﮔاﻧیسﻢ

 2 ،1و  .3ﺑﻪترتیب داﻧشجوی ﮐارشﻨاسیارشد ،داﻧشیار و اسﺘادیار ﮔروه علوم ﺑاغباﻧی ،داﻧشﻜده ﮐشاورزی ،داﻧشگاه ولیعصر(عج) رفسﻨجان ،رفسﻨجان
Email: yalda.heidarian1029@yahoo.com
* :ﻧویسﻨده مسئول
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محصوالت مﻬﻢ ﺑاغباﻧی میﺑاشﻨد ﮐﻪ از لحاظ میزان تولید ﺑعد از
موز ،در مقام دوم ﺟﻬاﻧی قرار داشﺘﻪ و همﻪ سالﻪ ﺑﻪ سﻄح زیر
ﮐشت و میزان تولید آﻧﻬا در ﺟﻬان افزوده میشود (اسﺘوری و
والﻜر .)1999 ،11ﺑراساس ﮔزارش سازمان ﺧوار و ﺑار ﺟﻬاﻧی
) ،(FAOسﻄح زیرﮐشت مرﮐبات ﺟﻬان در سال  2012میالدی
 8700000هﻜﺘار ﺑوده ﮐﻪ تولیدی معادل  131میلیون تن
مشﺘمﻞ ﺑر اﻧواع مرﮐبات داشﺘﻪ است و میزان صادرات ﺟﻬاﻧی
مرﮐبات در سال  2011میالدی ﺑیﺶ از  124500000تن،
مشﺘمﻞ ﺑر اﻧواع مرﮐبات ﺑوده است و ﺑراساس آمارﻧامﻪ وزارت
ﺟﻬاد ﮐشاورزی  1391میزان تولید و صادرات مرﮐبات در ایران
ﺑﻪترتیب  4560000و  62000تن ﮔزارش شده است .ﻧارﻧج
ﻧخسﺘین پایﻪای است ﮐﻪ در مرﮐباتﮐاری اسﺘﻔاده شده است.
این پایﻪ درﺧﺘاﻧی تولید میﮐﻨﻨد ﮐﻪ دارای محصول ﺧوﺑی
میﺑاشﻨد .رافلمون پایﻪ مﻨاسب ﺑرای مﻨاﻃﻖ ﮔرم ،مرﻃوب ﺑا
ﺧاكهای شﻨی عمیﻖ و حاصلخیز میﺑاشد .این پایﻪ سریع رشد
میﮐﻨد و درﺧﺘاﻧی ﮐﻪ ﺑر روی این پایﻪ رشد میﮐﻨﻨد سریع
رشد ،زود ﺑارده و پرﺑار هسﺘﻨد (رادﻧیا.)1375 ،
مﻬرآوران و میﻨاسیان ( )1984در مورد پراﮐﻨدﮔی و تﻨوع
ﺟﻨسهای قارچهای میﻜوریزی مﻄالعاتی اﻧجام دادﻧد .در این
مﻄالعات مشخص شد ﮐﻪ ﮔوﻧﻪهای مخﺘلف مرﮐبات
واﺑسﺘگیهای مﺘﻔاوتی ﺑﻪ قارچهای میﻜوریزی دارﻧد ﺑﻪﻃوریﮐﻪ
ﺑعضی پایﻪها ﻧظیر ﻧارﻧج ،12لیمو ،13ﺑﻜرایی14ﺑﻪ این قارچها
واﺑسﺘگی ﺑسیار زیادی دارﻧد .اولین ﺑار ﮐالین اشمیت و
ﮔردمن )1972( 15ﻧشان دادﻧد ﮐﻪ ﺑا مایﻪ زﻧی مرﮐبات ﺑا قارچها
میﻜوریز آرﺑسﻜوالر میتوان مشﻜﻞ ﮐوتولگی ﻧاشی از سﺘرون
ﮐردن ﺧاك ﺧزاﻧﻪ را ﺑرﻃرف ﮐرد .آنها ﺑا اسﺘﻔاده از اﻧواع
مرﮐبات در حضور قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر تواﻧسﺘﻨد
افزایﺶ رشدی از  1تا  2/5ﺑراﺑر را مشاهده ﮐﻨﻨد .ﺑراساس
آزمایشات اﻧجام شده ،قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر همزیست ﺑا
مرﮐبات ﺑیشﺘر ﺑﻪ ﮔوﻧﻪهای ﺟﻨس ﮔلوموس تعلﻖ دارﻧد
(دیویس 16و همﻜاران .)1994 ،زﻧگﻨﻪ و همﻜاران ( )1384در
تحقیقی  23ﮔوﻧﻪ از قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر را در ریزوسﻔر
مرﮐبات ایران شﻨاسایی ﻧمودﻧد .تﻨﺶ آﺑی ﺑﻪﻃور معﻨیداری
میزان وزن ﺧشﮏ اﻧدامهای هوایی ،وزن ﺧشﮏ ریشﻪ ،ارتﻔاع
ﮔیاه و قﻄر ساقﻪ را ﮐاهﺶ میدهد .تلقیح قارچ ﮔلوموس
ورسیﻔرم ﺑﻪﻃور مشخصی وزن ﺧشﮏ اﻧدام هوایی ،ارتﻔاع ﮔیاه،

مقدمه
ﺧشﻜی در ایران و ﺟﻬان پدیدهای اﺟﺘﻨابﻧاپذیر است ﮐﻪ همﻪ
سالﻪ ﺑا شدتهای مﺘﻔاوتی ،تولید موفقیتآمیز محصوالت
ﮐشاورزی را ﺑا مخاﻃره روﺑﻪرو میسازد .تﻨﺶ ﺧشﻜی هﻨگامی
روی می دهد ﮐﻪ آب موﺟود در ﺧاك ﮐاهﺶ یافﺘﻪ و شرایﻂ
ﺟوی ﺑﻪدفع آب از ﻃریﻖ تعرق و تبخیر ﮐمﮏ ﮐﻨد
(حﻜمتشعار .)1372 ،تﻨﺶ ﺧشﻜی مﻬﻢترین عامﻞ
محدودﮐﻨﻨده تولید در مﻨاﻃﻖ ﮐشاورزی ﺧشﮏ و ﻧیمﻪﺧشﮏ ﺑﻪ
شمار میرود (اوویس .)1997 ،1ﮔیاهان در اثر ﺧشﻜی ،عالوه ﺑر
واﮐﻨﺶهای فیزیولوژیﮏ تغییرات مورفولوژیﮏ ﻧیز از ﺧودشان
ﻧشان میدهﻨد (یورداﻧوو 2و همﻜاران .)2003 ،ایران ﺑﻪدلیﻞ
قرارﮔرفﺘن در ﮐمرﺑﻨد ﺧشﮏ آب و هوایی ﺟﻬان ،یﻜی از
ﮐشورهای ﮐﻢ آب و ﺧشﮏ دﻧیا محسوب میشود .مﺘوسﻂ
ﺑارﻧدﮔی ساالﻧﻪ ایران حدود  250میلیمﺘر است ﮐﻪ از مﺘوسﻂ
ﺑارﻧدﮔی در ﺟﻬان ( 860میلیمﺘر) ﺑسیار ﮐمﺘر است لذا هر
ﮔوﻧﻪ تولید محصول و ﮐشاورزی پایدار ﺑﻪ اسﺘﻔاده صحیح از
مﻨاﺑع آب محدود ﮐشور و مدیریت مﻨﻄقی آنها ﺑسﺘگی دارد
(رضواﻧی .)1391 ،یﻜی از روش های قاﺑﻞ اسﺘﻔاده ﺑرای ﮐاهﺶ
اثرات مخرب ﻧاشی از تﻨﺶ های محیﻄی زﻧده و غیرزﻧده،
اسﺘﻔاده از قارچهای میﻜوریز است (آیوج .)2001 ،3واژه میﻜوریز
ﺑﻪ همزیسﺘی ﺑین قارچ و ریشﻪ ﮔیاه میزﺑان اﻃالق میشود ﮐﻪ
در حالت ﮐلی هر دو ﻃرف از این همزیسﺘی سود میﺑرﻧد (آلن،4
 .)2000در ﺑین اﻧواع مخﺘلف میﻜوریز ،میﻜوریز آرﺑسﻜوالر،
رایجترین ﻧوع همزیسﺘی مسالمتآمیز ﺑین میﻜروارﮔاﻧیسﻢهای
ﺧاﮐزی و ﮔیاهان میﺑاشد .تقریبا ﺑیﺶ از  80درصد ﮔوﻧﻪهای
ﮔیاهی دارای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر میﺑاشﻨد (اسمیت و رد،5
 .)1997قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر در ﮐشاورزی پایدار دارای
اهمیت فراواﻧی هسﺘﻨد زیرا ﺑاعث ﺑﻬبود رواﺑﻂ آﺑی و افزایﺶ
مقاومت ﺑﻪ ﺧشﻜی در ﮔیاه میزﺑان (آلن و آلن ،)1986 ،6ﺑﻬبود
ﮐﻨﺘرل ﺑیماریها (لیﻨدرمن )1994 ،7و افزایﺶ ﺟذب عﻨاصر
غذایی ﻧظیر فسﻔر ،پﺘاسیﻢ ،روی ،مس ،ﮐلسیﻢ و آهن در ﮔیاه
میزﺑان میشوﻧد (اسمیت و رد )1997 ،و اسﺘﻔاده از ﮐودها و
سموم شیمیایی را ﮐاهﺶ میدهﻨد.
مرﮐبات مﺘعلﻖ ﺑﻪ ﺟﻨس سیﺘروس 8از ﺧاﻧواده سدابساﻧان9
و زیر ﺧاﻧواده اوراﻧﺘیوییده 10هسﺘﻨد .مرﮐبات از ﺟملﻪ
1. Oweis
2. Yordanov
3. Auge
4. Allen
5. Smith and Read
6. Allen and Allen
7. Linderman
8. Citrus spp.
9. Rutacea

10. Auranitideae
11. Storey and Walker
12. Sour orange
13. C. limon
14. C. bergamia
15. Kleinschmidt and Gerdemann
16. Davies
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قﻄر ساقﻪ داﻧﻬالهای ﻧارﻧج سﻪ ﺑرگ را تحت هر دو شرایﻂ
تﻨﺶ ﺧشﻜی و آب مﻨاسب افزایﺶ داده است .تعداد ﺑرگ در
ﮔیاه و وزن ﺧشﮏ ریشﻪ در ﮔیاهان غیر میﻜوریزی تحت شرایﻂ
آب مﻨاسب ﺑاالتر ﺑوده است (وو .)2006 ،1پژوهشگران تأثیر 5
ﮔوﻧﻪ قارچ ﮔلوموس را روی داﻧﻬالهای ﻧارﻧگی در شرایﻂ تﻨﺶ
ﺧشﻜی ﺑررسی و مشاهده ﮐردﻧد ﮐﻪ پارامﺘرهای رشدی و ﺟذب
عﻨاصر غذایی در ﮔیاهان میﻜوریزی ﺑیشﺘر از ﮔیاهان ﺑدون
میﻜوریز ﺑود و تﻨﺶ ﺧشﻜی سبب ﮐاهﺶ این پارامﺘرها شد (وو
و همﻜاران .)2006 ،ماﻧجوﻧات 2و همﻜاران ( )1983اﻇﻬار
داشـﺘﻨد ﮐـﻪ تلقیح مرﮐبـات ﺑـا قـارچ میﻜـوریزی ﮔلومـوس
فــسیﻜوالتوم 3ســبب افزایﺶ وزن ماده ﺧشﮏ اﻧـدامهـای
هـوایی و ریشﻪهای ﮔیـاه شـده است .در مﻄالعﻪ دیگری پاسخ
پایﻪ ﻧارﻧج سﻪ ﺑرگ ﺑا  18ﮔوﻧـﻪ قــارچ میﻜـوریز مورد ارزیـاﺑی
قرار ﮔرفت و مشخـص ﮔردید ﮐـﻪ ﮔوﻧﻪهـای ولـوم،4
ماﮐروﮐارپوم ،5مــردوم 6و ﮐالدوﻧیﻜوم 7مؤثرترین ﮔوﻧههـا در
ﺑﻬبود شاﺧص های رشد ،ماﻧﻨد ارتﻔاع ﮔیاه ،قﻄر ساقﻪ ،وزن
زیست تـوده و ﻧیـز ﺟذب عﻨاصر غـذایی فسﻔر ،روی و مس
ﺑودهاﻧد (ویﻨیﮏ و ﺑاﮔیاراج .)1990 ،8این واﮐﻨﺶهای مﺜبت
ایجاد شده توسﻂ همزیسﺘی میﻜوریز آرﺑسﻜوالر را ﺑﻪ افزایﺶ
ﺟذب یونهای ﮐﻢتحرك ﺧاك از قبیﻞ فسﻔر ،مس ،مﻨگﻨز،
مﻨیزیﻢ ،ﮐلسیﻢ ،پﺘاسیﻢ ،روی ،آهن و ﮔوﮔرد توسﻂ قارچ
میﻜوریز آرﺑسﻜوالر و اﻧﺘقال آنها ﺑﻪ ﮔیاه میزﺑان ﻧسبت
میدهﻨد (لیو 9و همﻜاران .)2000 ،هﻢچﻨین این همزیسﺘی
سبب افزایﺶ ﺟذب و اﻧﺘقال عﻨاصر مﺘحرك ﻧظیر ﻧیﺘروژن
معدﻧی ﺑﻪویژه در شرایﻂ تﻨﺶ ﺧشﻜی ﻧیز میشود (ازﮐن 10و
همﻜاران .)2003 ،از آﻧجایی ﮐﻪ تحرك عﻨاصر غذایی در شرایﻂ
تﻨﺶ ﺧشﻜی پایین میﺑاشد میﻜوریز آرﺑسﻜوالر ،میتواﻧد تأثیر
زیادی روی رشد و ﻧمو تمام اﻧدامهای ﮔیاه در شرایﻂ تﻨﺶ
ﺧشﻜی ﻧسبت ﺑﻪ شرایﻂ آﺑیاری ﻧرمال داشﺘﻪ ﺑاشد (ﺑوم اسما و
وین .)2008 ،11تورك 12و همﻜاران ( )2006اﻇﻬـار ﻧمودﻧـد ﮐـﻪ
ﻧقـﺶ اصلی قارچهـای میﻜـوریزی تـأمین فـسﻔر ﺑـرای ریشﻪ
ﮔیاه است ،زیرا فـسﻔر در ﺧـاك عﻨـصری فوقالعاده ﮐﻢتحـرك
اسـت .حﺘـی درصـورتیﮐﻪ فسﻔر ﺑﻪ شﻜﻞ محلول ﺑﻪ ﺧاك
1. Wu
2. Manjunath
3. Glomus fasciculatum
4. velum
5. Macrocarpum
6. Merredum
7. Caledonicum
8. Vinayak and Bagyaraj
9. Liu
10. Azcon
11. Boomsma and Vyn
12. Turk

اضافﻪ شود ﺑـﻪ سرعت در اشﻜال فسﻔات ﮐلسیﻢ یا دیگر اشﻜال
تﺜبیت شده و ﺑﻪصورت غیر مﺘحرك در مـیآیـد .ﺑﻨاﺑراین
قارچهای میﻜوریزی در افـزایﺶ ﺟـذب مواد معدﻧی ،ﺑﻪویژه
فـسﻔر و تجمـع زیـست تـوده ﺑسیاری از محصوالت ،در
ﺧـاكهـای ﺑـا فـسﻔر ﮐﻢ ،تأثیر مﺜبت دارﻧد .ﮐیاﻧگ یو 13و
همﻜاران ) (2009اثر قارچ میﻜوریز آرﺑسﻜوالر را روی ﺟذب مواد
غذایی ﻧارﻧج سﻪﺑرگ در معرض تﻨﺶ ﺧشﻜی مورد ارزیاﺑی قرار
دادﻧد .همزیسﺘی میﻜوریزی ﺑاعث افزایﺶ غلظت فسﻔر و روی
ﺑرگ و پﺘاسیﻢ و مﻨیزیﻢ ریشﻪ در داﻧﻬالهای تحت تﻨﺶ شد.
ﺑﻨاﺑراین همزیسﺘی میﻜوریزی مﻨجر ﺑﻪ ﺑﻬبود ﺟذب مواد غذایی
و در ﻧﺘیجﻪ افزایﺶ مقاومت ﺑﻪ تﻨﺶ ﺧشﻜی در مرﮐبات
میشود.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ مسألﻪ ﮐمبود آب ،مشﻜالت ﻧاشی از ﺧشﻜسالی و
اهمیت مرﮐبات و هﻢچﻨین ﻧقﺶ قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر
در ﮐاهﺶ اثرات سوء تﻨﺶ ﺧشﻜی ،این پژوهﺶ ﺑا هدف ﺑررسی
اثر قارچ میﻜوریز آرﺑسﻜوالر ﺑر رشد داﻧﻬالهای ﻧارﻧج و رافلمون
در شرایﻂ تﻨﺶ ﺧشﻜی و ارتباط آن ﺑا میزان ﺟذب فسﻔر اﺟراء
ﮔردید.
مواد و روشها
ﺑذر پایﻪهای ﻧارﻧج و رافلمون از ایسﺘگاه تحقیقات ﮐشاورزی
ﺟﻬرم تﻬیﻪ شد .سپس چﻬار عدد ﺑذر را در ﮔلدانهای
پالسﺘیﻜی حاوی ﺧاك سﺘرون ﮐﻪ ﺧصوصیات آن در ﺟدول 1
آورده شده است ،ﮐشت و ﺑﻪمدت سﻪ ماه ﻧگﻪداری ﮔردید.
در این آزمایﺶ از قارچ ﮔلوموس موسﻪ اسﺘﻔاده ﮔردید .این
ﮔوﻧﻪ قارچ را ﺑا اسﺘﻔاده از ذرت ﺑﻪعﻨوان ﮔیاه تلﻪ در یﮏ ﺑسﺘر
ﺧاك (شامﻞ دو قسمت ماسﻪ و یﮏ قسمت ﺧاك مزرعﻪ)
سﺘرون (اتوﮐالو ﺑﻪمدت یﮏ ساعت در دمای  120درﺟﻪ
سیلسیوس و فشار  1/5اتمسﻔر) و ﺑﻪمدت چﻬار ماه در ﮔلخاﻧﻪ
تﻜﺜیر شدﻧد .پس از این مدت ،ﺑخﺶهای ﮔیاه میزﺑان قﻄع و
پس از قﻄعﻪ قﻄعﻪ ﮐردن ریشﻪ و مخلوط ﮐردن آن ﺑا ﺧاك
ﮔلدان ،مخلوط یﻜﻨواﺧت شامﻞ قﻄعات ریشﻪ آلوده ،اسپور و
ﺧاك ﮔلدان تﻬیﻪ ﮔردید ﮐﻪ در مرحلﻪ ﺑعد ﺑﻪعﻨوان مایﻪ تلقیح
مورد اسﺘﻔاده قرار ﮔرفت .آزمایﺶ ﺑﻪصورت فاﮐﺘوریﻞ و در قالب
ﻃرح ﮐامأل تصادفی در سﻪ تﻜرار در ﮔلخاﻧﻪای (میزان ﻧور 10
 ،50رﻃوﺑت ﻧسبی  37.1درصد ،دما  30 2درﺟﻪ سیلسیوس)
واقع در شﻬرسﺘان ﺟﻬرم اﻧجام شد.

13. Qiang-Wu
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ﺟﻬت اﻧدازهﮔیری فسﻔر شاﺧساره ،اﺑﺘدا  0/5ﮔرم از ﻧموﻧﻪ
ﺧشﮏ و آسیاب شده را وزن ﮐرده و سپس در ﮐوره ﺑا دمای
 550درﺟﻪ ساﻧﺘیﮔراد ﺑﻪمدت  3ساعت قرار داده شد تا ﻧموﻧﻪها
تبدیﻞ ﺑﻪ ﺧاﮐسﺘر شدﻧد و سپس  5میلیلیﺘر اسید ﮐلریدریﮏ
 2ﻧرمال ﺑﻪ هر ﻧموﻧﻪ اضافﻪ ﮔردید و توسﻂ آب مقﻄر ﺑﻪ حجﻢ
 50میلیلیﺘر رساﻧیده شد .در ﻧﻬایت از این عصاره ﺑﻪﻃور
مسﺘقیﻢ و ﺑﻪ روش رﻧگسﻨجی (رﻧگ زرد آموﻧیوم مولیبداتو
واﻧادات) و ﺑا اسﺘﻔاده از دسﺘگاه اسپﻜﺘروفﺘومﺘر (در ﻃول موج
 470ﻧاﻧومﺘر) میزان فسﻔر شاﺧساره قرائت ﮔردید (اولسن 2و
همﻜاران.)1954 ،
ﺟﻬت تعیین درصد همزیسﺘی ریشﻪ مرﮐبات در محیﻂ

ﺑﻪمﻨظور اﺟرای آزمایﺶ ،اﺑﺘدا ﺑین ﻧﻬالهای رشد یافﺘﻪ ،دو
داﻧﻬال ﮐﻪ از لحاظ ﻇاهری یﻜسان و هﻢاﻧدازه ﺑودﻧد ﺑﻪ
ﮔلدانهای پﻨج ﮐیلوﮔرمی حاوی ﺧاك سﺘرون مﻨﺘقﻞ و
همزمان ،عمﻞ تلقیح قارچ میﻜوریز آرﺑسﻜوالر ( 70ﮔرم از مایﻪ
تلقیح قارچ ﮔلوموس موسﻪ شامﻞ اسپور ،هیف و قﻄعات
ریشﻪ ای و ﺑسﺘر) اﻧجام شد .ﺑعد از ﮔذشت هﻔت ماه از ﮐاشت،
تست آلودﮔی ریشﻪ داﻧﻬالها ﺟﻬت اﻃمیﻨان از آلوده ﺑودن
ریشﻪها قبﻞ از اعمال تیمارهای ﺧشﻜی ﺑا اسﺘﻔاده از روش
ﺑیرمن و لیﻨدرمن )1981( 1اﻧجام و میزان آلودﮔی ریشﻪ
داﻧﻬالهای ﻧارﻧج و رافلمون ﺑﻪترتیب  80و  85درصد تشخیص
داده شد .سپس دورههای مخﺘلف آﺑیاری ( 8 ،6 ،4 ،2روز در
میان) ﺑﻪمدت  70روز ﺑر روی ﮔلدانها اﻧجام و در هر دوره،
آﺑیاری تا حد ﻇرفیت مزرعﻪ صورت ﮔرفت .ﺑرای تعیین ﻇرفیت
مزرعﻪ ،اﺑﺘدا سﻪ ﮔلدان هر ﮔلدان حاوی پﻨج ﮐیلوﮔرم ﺧاك
آزمایﺶ (ﺑدون وزن ﮔلدان) آﺑیاری شده و روی آنها ﺑا ﻧایلون
پوشاﻧیده ﮔردید تا تبخیر صورت ﻧگیرد و پس از ﺧروج آب
اضافی ( 24ساعت ﺑعد) ،ﮔلدانها مجددأ توزین شده و میاﻧگین
اعداد ﺑﻪدست آمده ﺑﻪعﻨوان وزن ﮔلدان در حالت ﻇرفیت مزرعﻪ
در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ شد .در پایان آزمایﺶ پس از اﻧدازهﮔیری
پارامﺘرهای رویشی (تعداد و سﻄح ﺑرگ در هر ﮔلدان ،ارتﻔاع و
قﻄر ساقﻪ) ،شاﺧساره و ریشﻪها در داﺧﻞ آون (در دمای 70
درﺟﻪ ساﻧﺘیﮔراد ﺑﻪمدت  48ساعت) قرار داده شدﻧد و در
ﻧﻬایت وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ (در هر ﮔلدان) آنها محاسبﻪ ﮔردید.

آزمایشگاه ،ﺑا اسﺘﻔاده از روش فیلیپس و هیمن)1970( 3
رﻧگآمیزی ریشﻪای صورت ﮔرفت و سپس ﺑرای تعیین درصد
آلودﮔی از روش ﺑیرمن و لیﻨدرمن )1981( 4اسﺘﻔاده ﮔردید .ﺑر
اساس این روش  100قﻄعﻪ یﮏ ساﻧﺘیمﺘری از ریشﻪهای
رﻧگآمیزی شده ،ﺑﻪﻃور تصادفی اﻧﺘخاب و روی الم قرار داده
شدﻧد و سپس زیر میﻜروسﻜوپ آلودﮔی ﺑراساس مشاهده
وزیﻜول ،آرﺑسﻜول و ریسﻪهای قارچ محاسبﻪ و ﺑر مبﻨای درصد
ﺑیان ﮔردید.
تجزیﻪ آماری دادهها ﺑا اسﺘﻔاده از ﻧرمافزار  SASاﻧجام و
مقایسﻪ میاﻧگین دادهها ﺑا اسﺘﻔاده از آزمون چﻨد دامﻨﻪای داﻧﻜن
در سﻄح  5درصد محاسبﻪ ﮔردید و ﻧمودارها ﻧیز توسﻂ ﻧرمافزار
 Excelترسیﻢ شد.

ﺟدول  :1ﺑرﺧی ویژﮔیهای فیزیﻜی و شیمیایی ﺧاك اسﺘﻔاده شده در آزمایﺶ

ﺑافت
Texture

Table 1: Some physical and chemical properties of the soil used in experiment
آهن
فسﻔر
درصد
شوری
درصد
درصد درصد
درصد
(میلیﮔرم در (میلیﮔرم در
ﻇرفیت
زیمﻨس
(دسی
رس
شن
سیلت
pH
ﮐرﺑن آلی
ﮐیلوﮔرم)
ﮐیلوﮔرم)
زراعی
ﺑر مﺘر)
Clay
Sand
Silt
)O.C. (%
)FC (%

)(%

)(%

)(%

پﺘاسیﻢ
(میلیﮔرم در
ﮐیلوﮔرم)

)P (mg/kg

)Fe (mg/kg

)K (mg/kg

13.9

26.5

52.1

21.4

9.7

2.4

205

)EC (ds/m

شﻨی لوم رسی

7.8

0.7

0.78

Clay loam sandy

2. Olsen
3. Phillips and Hayman
4. Bierman and Linderman

1. Bierman and Linderman
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میان) در هر دو پایﻪ ﻧارﻧج و رافلمون ( 1/53و  1/93میلیمﺘر)
و ﮐمﺘرین میزان قﻄر ﺑاال در هر دو پایﻪ در ﮔیاهان ﺑدون
میﻜوریزی و در دور آﺑیاری  8روز در میان ( 0/94و 1/02
میلیمﺘر) مشاهده ﮔردید (شﻜﻞ  -1د) .دالیﻞ مخﺘلﻔی ﺑرای
ﮐاهﺶ اثرات مﻨﻔی تﻨﺶ ﺧشﻜی ﺑر شاﺧصهای رشد ﮔیاهان
میﻜوریزی عﻨوان ﮔردیده است .ازﺟملﻪ این مﻜاﻧیسﻢها میتوان
ﺑﻪ اصالح تغذیﻪای ﮔیاه میزﺑان ﺑﻪویژه فسﻔر (وو و همﻜاران،
 ،)2007افزایﺶ ﮔسﺘرش ریسﻪهای ﺧارﺟی و تغییر مورفولوژی
ریشﻪ ﮔیاهان و افزایﺶ سﻄح ﺟذب ریشﻪ (ﺟیمس 9و همﻜاران،
 )2008اشاره ﮐرد .ﻧﺘایج این آزمایﺶ ﻧیز ﺑا ﻧﺘایج تحقیقات ﺑر
روی مرﮐبات تلقیح شده ﺑا قارچ میﻜوریز و در شرایﻂ ﺧشﻜی
مﻄاﺑقت دارد اشاره ﮐرد (ﮔراهام و سیورتسن ;1985 ،وو و
همﻜاران.)2009 ;2006 ،
ﺑر اساس ﻧﺘایج تجزیﻪ واریاﻧس دادهها (ﺟدول  ،)2تیمارهای
ﺧشﻜی ،میﻜوریز و پایﻪ ﺑر فسﻔر شاﺧساره در سﻄح  1درصد
معﻨیدار شد .میزان فسﻔر شاﺧساره در پایﻪ ﻧارﻧج و رافلمون ﺑا
افزایﺶ سﻄوح ﺧشﻜی ﮐاهﺶ یافت ﺑﻪﮔوﻧﻪای ﮐﻪ ﮐمﺘرین
میزان فسﻔر شاﺧساره در هر دو پایﻪ در تیمار ﺑا دور آﺑیاری 8
روز در میان و در داﻧﻬالهای ﺑدون میﻜوریز مشاهده شد ﮐﻪ
ﻧسبت ﺑﻪ شاهد  41/77و  16/5درصد ﮐاهﺶ داشت در حالی
ﮐﻪ میزان ﮐاهﺶ در ﮔیاهان ﺑدون میﻜوریز ﺑیشﺘر از ﮔیاهان
میﻜوریزی ﺑود و ﻧیز در سﻄوح مخﺘلف ﺧشﻜی از ﻧظر ﮐاهﺶ
میزان فسﻔر شاﺧساره در ﺑین ﮔیاهان میﻜوریزی و غیر
میﻜوریزی در پایﻪ ﻧارﻧج تﻔاوت معﻨیداری مشاهده شد (شﻜﻞ
 -2الف).
ﺑرﺧی محققین معﺘقدﻧد تحرك فسﻔر در ﺧاك ﮐﻢ میﺑاشد
و زماﻧیﮐﻪ تﻨﺶ ﺧشﻜی ایجاد میشود ،از تحرك این عﻨصر ﺑﻪ
دلیﻞ ﮐاهﺶ رشد ریشﻪ ،ﺑیشﺘر ﮐاسﺘﻪ شده و سرعت اﻧﺘشار آن
در ﺧاك محدود میشود (ﺟیمس و همﻜاران .)2008 ،تورك و
همﻜاران ( )2006ﺑیان ﻧمودﻧـد قارچهای میﻜوریزی در افـزایﺶ
ﺟـذب مواد معدﻧی ،ﺑﻪویژه فـسﻔر در ﺧـاكهـای ﺑـا فـسﻔر
ﮐﻢ ،تأثیر مﺜبت دارﻧد .قارچهای میﻜوریز قادرﻧد ﺑا اسﺘﻔاده از
ﮔسﺘرش ریسﻪهای ﺧارﺟی سﻄح ﺟذب فسﻔر ریشﻪ را افزایﺶ
دهﻨد (سوﻧگ .)2005 ،10محققین در راﺑﻄﻪ ﺑا افزایﺶ میزان
فسﻔر در ﮔیاهان میﻜوریز ﻧسبت ﺑﻪ ﮔیاهان ﺑدون میﻜوریز چﻨد
مﻜاﻧیسﻢ ﺑیان ﮐردﻧد -1 :از آﻧجایی ﮐﻪ اﻧﺘشار فسﻔات در ﺧاك
ﺑسیار ﮐﻨد ﺑوده و در مقاﺑﻞ ،سرعت ﺟذب آن توسﻂ ریشﻪ
ﮔیاهان ﺑسیار ﺑاال میﺑاشد ،محیﻂ اﻃراف ریشﻪ ﺑﻪ سرعت از
فسﻔات تخلیﻪ میﮔردد و پیوسﺘﻪ ﺑر وسعت این ﻧاحیﻪ از ﺧاك

تﻨﺶ ﺧشﻜی توسﻂ ﮐاهﺶ میزان آب ،فشار تورژساﻧس،
پژمردﮔی و ﺑسﺘﻪ شدن روزﻧﻪها در اثر ساﺧﺘﻪ شدن
اسیدآﺑسیزیﮏ در ریشﻪها در شرایﻂ تﻨﺶ ﺧشﻜی ،اﺧﺘالل در
ساﺧﺘار غشاء تیالﮐوئیدها ،تأثیر روی تولید ایتیپی1توسﻂ
ایتیپیآز ،2تأثیر روی فعالیت آﻧزیﻢ روﺑیسﻜو ،تأثیر روی تﻨﻔس
و مﺘاﺑولیسﻢ ﮐرﺑوهیدراتها و ﮐاهﺶ در اﻧﺘقال مواد فﺘوسﻨﺘزی
ﺑﻪصورت ﮐاهﺶ رشد و توسعﻪ ﮔیاهان ﻧمایان میشود
(آمارﺟیت 3و همﻜاران ;2005 ،لیو و همﻜاران .)2000 ،ﮐاهﺶ
قﻄر ساقﻪ و ارتﻔاع ساقﻪ در داﻧﻬالهای مرﮐبات میتواﻧد ﻧاشی از
ﮐاهﺶ تقسیﻢ سلولی در مریسﺘﻢ ﻧوك ساقﻪ و رشد سلولها در
شرایﻂ ﺧشﻜی ﺑاشد (داﻧدریا 4و همﻜاران .)1995 ،محققین علت
ﮐاهﺶ تعداد ﺑرگ و سﻄح ﺑرگ را در زمان تﻨﺶ ﺧشﻜی،
ﮐاهﺶ سرعت تقسیﻢ سلولی و فشار تورژساﻧس میداﻧﻨد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻢ ﮐردن سﻄح تبخیر و تعرق ﮔیاه ﺑرای ﺟلوﮔیری از هدر روی
آب ﮐمﮏ میﻧماید و این عمﻞ ﺑا ترشح هورمونهای مؤثر در
ریزش ﺑرگ و هورمونهای مؤثر در ﮐاهﺶ تقسیﻢ سلولی
صورت میﮔیرد (شیلپی و ﻧارﻧدرا .)2005 ،5وو )2011( 6ضمن
تحقیﻖ ﺑر روی ﻧارﻧج سﻪ ﺑرگ ﮔزارش ﮐرد ﮐﻪ ﺑا افزایﺶ تﻨﺶ
ﺧشﻜی ،رشد ﮔیاه ﮐاهﺶ معﻨیداری یافت و ﮔیاهاﻧی ﮐﻪ تحت
آﺑیاری مﻄلوب قرار داشﺘﻨد وزن تر و ﺧشﮏ ﺑیشﺘری تولید
ﮐردﻧد .یﮏ اثر رایج تﻨﺶ ﺧشﻜی روی ﮔیاهان ،ﮐاهﺶ وزن تر و
ﺧشﮏ ﮔیاه میﺑاشد (اﻧجوم 7و همﻜاران .)2011 ،ﻧﺘایج مشاﺑﻬی
در ﻧارﻧگی (وو و همﻜاران )2006 ،و آویشن (دوﻧﻔورد 8و
همﻜاران )2005 ،ﻧیز ﮔزارش شده است.
اسﺘﻔاده از قارچهای میﻜوریزی ﺑاعث افزایﺶ پارامﺘرهای
رویشی (تعداد ﺑرگ در هر ﮔلدان ،سﻄح ﺑرگ )...داﻧﻬالهای
مرﮐبات در مقایسﻪ ﺑا شاهد (دور آﺑیاری  2روز) ﮔردید.
ﻃوریﮐﻪ ﮔیاهان میﻜوریزی ﻧسبت ﺑﻪ ﮔیاهان ﺑدون میﻜوریز از
رشد ﺑیشﺘری ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد (شﻜﻞ  .)1ﻃبﻖ ﻧﺘایج در پایﻪ
ﻧارﻧج ﺑین ﮔیاهان میﻜوریز و ﺑدون میﻜوریز از ﻧظر وزن ﺧشﮏ
ﮐﻞ تﻔاوتی مشاهده ﻧشد؛ اما در پایﻪ رافلمون وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ
ﮔیاهان میﻜوریزی  20/96درصد ﺑیشﺘر از ﮔیاهان ﺑدون
میﻜوریز ﺑود (شﻜﻞ  -4ح) .ﺑا افزایﺶ سﻄوح ﺧشﻜی از میزان
قﻄر ﺑاالی ساقﻪ ﮐاسﺘﻪ شد و ﺑیشﺘرین میزان قﻄر ﺑاال در
ﮔیاهان میﻜوریزی و در سﻄح شاهد (دور آﺑیاری  2روز در
1. ATP
2. ATPase
3. Amrijit
4. Dandria
5. Shilpi and Narendra
6. Wu
7. Anjum
8. Dunford

9. James
10. Song
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توسعﻪ قارچ میﻜوریز در ﮔیاه میزﺑـان تـأثیر سـوء داشـت (وو و
همﻜاران )2007 ;2006 ،ﮐﻪ ﺑا ﻧﺘایج آزمایﺶ ما مﻄاﺑقت داشت.

افزوده میشود .اسﺘقرار میﻜوریز ﺑر روی ریشﻪ ﮔیاه میزﺑان ﺑاعث
میﮔردد ﮐﻪ هیفهای قارچ ﺑﻪ سمت ورای ﻧاحیﻪ تخلیﻪ فسﻔر
ﮔسﺘرش یافﺘﻪ ،ﺑﻨاﺑراین ریشﻪهای میﻜوریزی ﻧسبت ﺑﻪ
ریشﻪهای ﺑدون میﻜوریز ،ﺑﻪ حجﻢ ﺑیشﺘری از ﺧاك دسﺘرسی
پیدا میﮐﻨﻨد (اسمیت و رد -2 .)1997 ،ریشﻪ ﮔیاهان
میﻜوریزی از ﻃریﻖ افزایﺶ تراوش پروتون ،ریزوسﻔر را اسیدی
ﮐرده و ﺑاعث مﺘحرك شدن فسﻔر و افزایﺶ ﺟذب آن در
ﺧاكهای آهﻜی میﮔردد (ﮐیوی و ﮐالدول-3 .)1992 ،1
میﻜوریز آﻧزیﻢ فسﻔاتاز تولید میﮐﻨد ﮐﻪ میتواﻧد فسﻔر آلی را ﺑﻪ
شﻜﻞ قاﺑﻞ ﺟذب آن تبدیﻞ ﻧماید (ﻃرفدار و مارشﻨر.)1994 ،2
ﻧاﻇری اردﮐاﻧی ( )1382ﺑیان ﮐرد ﮐﻪ ﮔیاهان یوﻧجﻪ تلقیح شده
ﺑا میﻜوریز ﺑﻪ میزان  153درصد ،فسﻔر ﺑاالتری ﻧسبت ﺑﻪ
ﮔیاهان غیر میﻜوریزی داشﺘﻨد .ﺑیشﺘرین غلظت فسﻔر در
ﮔیاهان میﻜوریزی ﻧسبت ﺑﻪ ﮔیاهان ﺑدون میﻜوریز در سﻄوح
ﺧشﻜی در مﻜزیﻜن الیﻢ توسﻂ حقیقتﻧیا و همﻜاران ()2011
ﮔزارش شده است .مﻄالعات مﻨافی و همﻜاران ( )1391ﺑر روی
ﮔوﺟﻪفرﻧگی ﻧشان میدهد ﺑا افزایﺶ تﻨﺶ رﻃوﺑﺘی غلظت فسﻔر
ﺑخﺶ هوایی ﮐاهﺶ پیدا میﮐﻨد ﺑﻪﻃوریﮐﻪ ﺑیشﺘرین غلظت
فسﻔر ﺑخﺶ هوایی در تیمار قارچی ﮔلوموس ایﻨﺘرارادیسز و
سﻄح رﻃوﺑت ( D0رﻃوﺑﺘی  42/6 )0/9 FCدرصد ﺑیشﺘر از
تیمار ﺑدون قارچ در همان رﻃوﺑت ﺑود .ﻧﺘایج حاصﻞ از پژوهﺶ
وو و همﻜاران ( )2009افزایﺶ ﺟذب فسﻔر در داﻧﻬالهای ﻧارﻧج
سﻪﺑرگ تلقیح شده ﺑا قارچ ﮔلوموس موسﻪ در شرایﻂ تﻨﺶ
ﺧشﻜی در مقایسﻪ ﺑا ﮔیاهان ﺑدون قارچ را ﻧشان داد ﮐﻪ ﺑا ﻧﺘایج
این آزمایﺶ در ارتباط ﺑا میزان فسﻔر در پایﻪ ﻧارﻧج مﻄاﺑقت
دارد.
ﻧﺘایج ﺑﻪدست آمده ﻧشان داد درصد ریشﻪهای آلوده ﺑﻪ
میﻜوریز ﺑﻪﻃور معﻨیداری ﺑا افزایﺶ تﻨﺶ ﺧشﻜی ﮐاهﺶ یافت
ﺑﻪﻃوریﮐﻪ ﺑیشﺘرین همزیسﺘی میﻜوریزی در سﻄح شاهد
( 78/23درصد) و ﮐمﺘرین همزیسﺘی در دور آﺑیاری  8روز در
میان ( 43/16درصد) ﺑود (شﻜﻞ  -2ب) .ﮐاهﺶ میزان آلودﮔی
ریشﻪ داﻧﻬالهای مرﮐبات در شرایﻂ تﻨﺶ ﺧشﻜی را میتوان ﺑﻪ
دلیﻞ ﺑسﺘﻪ شدن روزﻧﻪها ،ﮐاهﺶ فﺘوسﻨﺘز و میزان ترشحات
ریشﻪ (مواد آلی) داﻧست (اسمیت و رد .)2008 ،3تـﻨﺶ
ﺧـشﻜی ،ﮐلﻨیزاسـیون میﻜـوریزی ﺑـا قـارچ ﮔلوموس ورسیﻔرم
را روی پایـﻪ سیﺘروس تاﻧجرین 4ﺑﻪﻃور معﻨـیداری ﮐـاهﺶ
داد .آنها پیشﻨﻬاد ﻧمودﻧد ﮐﻪ محیﻂ ﺧشﮏ و ﻧیمﻪ ﺧشﮏ ﺑر

1. Cui and Caldwell
2. Tarafdar and Marschner
3. Smith and Read
4. Citrus tangerine
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ﺟدول  :2ﻧﺘایج تجزیﻪ واریاﻧس شاﺧص های رشد و فسﻔر شاﺧساره تحت تأثیر یﮏ قارچ میﻜوریز آرﺑسﻜوالر و تﻨﺶ ﺧشﻜی در دو پایﻪ مرﮐبات
Table 2: Analysis of variance of the growth indices and phosphorus in shoots affected by AM fungi and drought in two citrus rootstocks
میاﻧگین مرﺑعات
Mean squares

مﻨاﺑع تغییرات

درﺟﻪ آزادی

S.O.V.

df

تﻨﺶ ﺧشﻜی

3

ارتﻔاع داﻧﻬال

تعداد ﺑرگ

سﻄح ﺑرگ

Stem height

Leaf number

Leaf area

٭٭٭1054.2

٭٭٭3380.5

٭٭٭166

قﻄرﺑاالی ساقﻪ
(ارتﻔاع  2ساﻧﺘیمﺘری)

قﻄرپایین ساقﻪ
(ارتﻔاع  2ساﻧﺘیمﺘری)

Top diameter stems

Down diameter stems

٭٭٭0.49

٭٭٭7.5

وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ

فسﻔر شاﺧساره

Total dry weight

P in shoots

٭٭٭770.6

٭٭٭199314

Drought

میﻜوریز

1

٭٭٭459.4

٭٭٭2610.7

٭٭٭0.56

٭٭٭137.1

٭٭٭9.4

٭٭٭582.6

٭٭٭236645

Mycorrhiza

پایﻪ

1

٭٭٭751.2

٭٭٭3333

٭٭٭1

٭٭٭90.8

٭٭٭20

٭٭٭985.5

٭٭٭636947

Rootstock

درصد ضریب تغییرات

9.02

9.4

8.12

9.4

5.9

)CV (%

 :nsغیرمعﻨیدار :*** ،** ،* ،ﺑﻪترتیب معﻨیدار در سﻄوح  1 ،5و  0/1درصد
ns: non-significant, *, ** and ***: significant at the levels of 5, 1 and 0.1%, respectively
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)(پ

)(ب

)قﻄر ﺑاالی ساقﻪ (میلیمﺘر
)Diameter top stems (mm

)(ح

)(ج

2.5
2.0 ab

1.5

dfe

)(الف

R

a
cd

bc
dfe
fgh fe

1.0

cde
fgghi fgh

S
fg

hi i

hi

0.5
0.0

)(د
،) سﻄح ﺑرگ (پ و ج،) تأثیر ﺑرهﻢﮐﻨﺶ ﺧشﻜی و پایﻪ و همزیسﺘی میﻜوریزی و پایﻪ ﺑﻪترتیب ﺑر روی تعداد ﺑرگ (الف و ب:1 شﻜﻞ
 ﺑﻪترتیب دور:D4  وD3 ،D2 ،D1 . رافلمون:R  ﻧارﻧج و:S . میﻜوریزی:M  ﺑدون میﻜوریز و:NM .)وزن ﺧشﮏ ﮐﻞ (ح) و قﻄر ساقﻪ (د
) میﺑاشد± SE(  شاﺧص ﺑاالی هر سﺘون ﻧشاندهﻨده ﺧﻄای اسﺘاﻧدارد. روز در میان8  و6 ،4 ،) (شاهد2 آﺑیاری
Fig. 1: Interaction effect of drought and rootstock, and mycorrhizal symbiosis and rootstock, respectively on the number
of leaves (A and B), leaf area (p and g), total dry weight (h) and stem diameter (D). NM: no inoculation and M:
mycorrhizal. S: Sour orange and R: Raf lemon. D1, D2, D3 and D4, respectively irrigation 2 (control), 4, 6 and 8 days.
Indexes in the top of each column indicate the standard error (± SE)
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(ب)
(الف)
شﻜﻞ  :2تأثیر ﺑرهﻢﮐﻨﺶ ﺧشﻜی ،پایﻪ و همزیسﺘی میﻜوریزی ﺑر روی فسﻔر شاﺧساره (الف) و اثر ﺧشﻜی (ب) ﺑر درصد آلودﮔی ریشﻪ.
 :NMﺑدون میﻜوریز و  :Mمیﻜوریزی :S .ﻧارﻧج و  :Rرافلمون D3 ،D2 ،D1 .و  :D4ﺑﻪترتیب دور آﺑیاری ( 2شاهد) 6 ،4 ،و  8روز در میان.
شاﺧص ﺑاالی هر سﺘون ﻧشاندهﻨده ﺧﻄای اسﺘاﻧدارد ( )± SEمیﺑاشد
Fig. 2: Interaction effects of drought, the rootstock and mycorrhizal symbiosis on shoot´s phosphorous (A), and the
effect of drought (b) on the percentage of root infection. NM: no inoculation and: M mycorrhizal. S: Sour orange and R:
Raf°lemon. D1, D2, D3 and D4, respectively irrigation 2 (control), 4, 6 and 8 days. Indexes in the top of each column
)indicate the standard error (± SE

 1و  ) 2اما میزان ﮐاهﺶ در ﮔیاه ﻧارﻧج ﮐمﺘر ﺑود ﮐﻪ ﻧشان از
تحمﻞ ﺑیشﺘر این پایﻪ ﺑﻪ تﻨﺶ ﺧشﻜی است .هﻢچﻨین ﻧﺘایج
آزمایﺶ ﻧشان داد قارچهای میﻜوریز آرﺑسﻜوالر ﺑا ﺑرقراری راﺑﻄﻪ
همزیست ﺑا پایﻪهای ﻧارﻧج و رافلمون ﺑاعث ﺑﻬبود رشد و
عملﻜرد این پایﻪها در ﺑراﺑر تﻨﺶ ﺧشﻜی ﮔردیدﻧد اما ﺑین دو
پایﻪ ،پایﻪ رافلمون ﻧسبت ﺑﻪ پایﻪ ﻧارﻧج از رشد ﺑﻬﺘری ﺑرﺧوردار
ﺑود.
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Effect of Arbuscular Mycorrhizae on Vegetative Growth and Phosphorous Uptake of
Two Rootstocks Under Drought Stress of Sour Orange and Rough Lemon
Heidarian Pour1*, Z., Shamshiri2, M. H. and Esmailizadeh3, M.
Abstract
Drought is one of the most restricting factor affecting plants growth and development in arid and semi-arid regions.
Evaluation of plant yield under stress condition and the use of soil microorganisms to reduce stress damages is a new
strategy for sustainable agriculture in these regions. The effect of an arbuscular mycorrhizal fungus and four irrigation
interval (2, 4, 6 and 8 days) on the symbiotic root, and growth parameters (leaf number and area per pot, stem height
and diameter, total dry weight) and concentration of P in shoots of two rootstocks (Sour orange and Rhough lemon) was
studied through a factorial experiment based on a completely randomized design, with three replications in a
greenhouse located in Jahrom. Evaluation of growth parameters (leaf number and area per pot, stem height and
diameter, total dry weight) showed that these parameters were significantly reduced with increasing drought levels but
mycorrhizal symbiosis decreased the adverse effects of drought on both rootstocks. Uptake of phosphorous was
increased under stress in mycorrhizal plants. Drought stress reduced root colonization of both rootstocks for about
44.8%.
Keywords: Growth index, Citrus, Symbiosis, Microorganis
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