مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
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همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش ( )Cathrantus roseusتحت تاثیر تنش خشکی
وحیده نگهبان* ،1علی اکبر کریمیان .،2فیروزه فیاض

3

چکیده
گیاه پروانش  ،Cathrantus roseusگیاهی چند ساله و دارویی از تیره خرزهره است.یکی از روشهای بهبود شرایط رویشی در
مناطق خشک و بیابانی بررسی همزیستی ریشه گیاهان با قارچ میکوریزا می باشد .به همین منظور تحقیق حاضر بصورت فاکتوریل
و در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفی با چهار تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه یزد انجام شد.فاکتور های مورد بررسی شامل -1
تیمار قارچ با دو سطح (قارچدار و بدون قارچ)  -2تیمار تنش خشکی (شامل  )%27 ،%71 ،%57 ،%111در نظر گرفته شد .بعد از
گذشت سه ماه گلدانها تخریب و ویژگی های مرفولوژیکی شامل تعداد برگ ،ارتفاع ساقه ،اندازه بزرگ ترین طول ریشه ،تعداد شاخه
فرعی ،شادابی و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ،نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و نیز درصد کلونیزاسیون ریشه مورد
اندازه گیری قرار گرفت.نتایج نشان داد تیمار قارچ به جز نسبت ریشه به اندام هوایی به طور معنی داری وزن تر اندام هوایی،
بزرگترین طول ریشه و شادابی را کاهش می دهد ( .)p>1/17با افزایش تیمار خشکی ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر و خشک اندام
هوایی ،وزن تر و خشک ریشه ،بزرگترین طول ریشه و شادابی به طور معنی داری کاهش یافت ( .)p>1/17نتایج نشان داد که این
نوع قارچ در این مطالعه بیشترین تاثیر را بر روی اندام زیر زمینی و ریشه گیاه داشته و بیشترین مواد غذای و آب صرف تولید ریشه
جهت استقرار بهتر گیاه شده است بنظر میرسد با ادامه روند به سال ها بعد با افزایش حجم ریشه و کلونیزاسیون با قارچ های
میکوریزا تغییرات مثبت بیشتری در گیاه پروانش اتفاق بیافتد.
کلمات کلیدی :پروانش ،تنش خشکی ،قارچ ،میکوریزا
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مقدمه
گیاه دارویی پروانش  Cathrantus roseusاز تیره
خرزهره ،درختچه ای و چند ساله (در مناطق سرد
یکساله) می باشد و منشا آن مناطق حاره ای و
گرمسیری گزارش شده است ،در دشتها و تپه هایی که
 711متر از سطح دریا ارتفاع دارند ،می رویند .دوره
رویشی نسبتا بلندی دارد .از بدو رویش بذر تا رسیدن و
کامل شدن میوه  181تا  211روز به طول می انجامد.
رشد اولیه گیاه بسیار کند است .در هر نوع خاکی تقریبا
رشد می کند ،در خاکهای سبک و شنی و حاوی مقدار
مناسبی مواد و عناصر (هوموس فراوان) بهتر رشد می
کند .درجه حرارت مناسب آن  21تا  22درجه سانتی
گراد است .رشد گیاه در دمای  11درجه متوقف و خود
گیاه در دمای صفر درجه خشک می شود .به علت وجود
آلکالوئید های ارزشمندی نظیر وینبالستین و
وینکریستین که هر دو اثر ضد تومور دارند ،اهمیت
خاصی در داروسازی داشته است ریشه این گیاه حاوی
آلکالوئید روباسین ،اجماالیسین است که اثر آنتی
فیبریلیک داشته و سبب افزایش فشار خون نیز می
گردد (امید بیگی .)1351 ،تاکنون  17نوع آلکالوئید از
آن استخراج شده که مقدار آن در پیکر رویشی دو دهم
تا یک درصد گزارش کردند .آلکالوئید های پروانش
همگی از گروه تریپتوفان می باشند .و نیز این گیاه
دارای ارزش اقتصادی باال است .قیمت هر کیلوگرم وین
بالستین یک میلیون دالر و تولید ساالنه آن 12
کیلوگرم و قیمت هر کیلوگرم وین کریستین سه و نیم

میلیون دالر و تولید آن یک کیلوگرم می باشد
( .)Loyola et al., 2007باتوجه به اهمیت و ارزش
کاربردی گیاهان دارویی و نیز به علت خشکسالی های
اخیر کشور و قرار گرفتن ایران جز چهارمین کشور در
خطر خشکسالی ،بدست آوردن روشی تا بتواند شرایط
رویشی و افزایش مواد مؤثره گیاهان دارویی را بهبود
بخشد ضروری است .یکی از این روشها بررسی
همزیستی و درصد کلونیزاسیون ریشه گیاهان با قارچ
میکوریزا می باشد .قارچ های میکوریزا به عنوان ادامه
سیستم ریشه ای گیاه ،آب و عناصر غذایی را از خاک
جذب و در اختیار گیاه قرار می دهند و این امر باعث
بهبود کارایی مصرف آب ،بهبود تغذیه معدنی گیاه و نیز
کاهش اثرات تنش کمبود آب می شود و به دوام گیاه
در برابر خشکی کمک می نماید (رحیمی و همکاران ،
 .)2117کارتمیل و همکاران ( )2118در بررسی تاثیر
قارچ های میکوریزا آربوسکول بر افزایش تحمل گیاهان
وینکا در آبیاری با آب دارای قلیایی باال مشاهده نمودند
که تحمل وینکا نسبت به آبیاری با آب دارای قلیائیت
باال توسط تلقیح با میکوریزا افزایش می یابد .کارتیکیان

و همکاران ( )2111به بررسی واکنش گیاهان دارویی
تلقیح شده با قارچ آربوسکوالر میکوریزا پرداختند این
آزمایش بر روی گونه های گیاهی
،Catharanthus roseus ،sanctum

Ocimum
Coleus

 ،Cymbopogon flexuosus ،forskholiiانجام شد و
مشاهده کردند تولید کل ماده خشک (ساقه ،ریشه
خشک) ،پروتئین و محتوای کلروفیل کل در گیاهانی که
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آلوده به قارچ شدند افزایش می یابد و درصد افزایش در

همکاران ( )2113مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان

گیاه  C.roseusبیشتر است .ایوب و همکاران ()2111

داد که میکوریزاسیون ،محتوای آلکالوئیدی و الگوی

به بررسی اثر متقابل قارچ های میکروسکوپی

بیان ژنهای مورد بررسی در هر دو گونه را تغییر داده

آربوسکوالر و فسفات های مختلف بر عملکرد رشدی

است ،با این حال تفاوت بین ریشه ها و شاخه ها یافته

پرداختند مشاهده کردند در گیاهان پروانش که در

شد در واقع مایکوریزاسیون در گیاه پروانش تأثیر

حضور قارچ های میکوریزا رشد می کنند ،به ترتیب

بیشتری بر روی ریشه ها نسبت شاخه های آن داشته

(طول ساقه ،طول ریشه ،تعداد برگ ،وزن تازه و وزن

است .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر

خشک) افزایش می یابد .روزامرا و همکاران ( )2111به

خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی

بررسی تاثیر قارچهای میکوریزا آربوسکوالر و بی کربنات

پروانش تحت تنش خشکی ،به منظور تغییر شرایط

پتاسیم بر افزایش محتوای آلکالوئید وینبالستین برگ-

رویشی و عملکرد این گونه دارویی با ارزش در شرایط

های پروانش پرداختند نتایج نشان داد تلقیح میکوریزا

خشکسالی و کمبود آب می باشد.

موجب افزایش رشد گیاه در سطح یک هزارم میشود.

فرضیات :همزیستی با قارچ میکوریزا در گیاه پروانش

ارتباط بین تأثیر قارچهای آربوسکوالر در سنتز آلکالوئید

باعث بهبود معنی دار شاخص های رشد رویشی و نیز

و تجمع آن در گیاهان پروانش و توتون توسط آندراده و

باعث افزایش سطح تحمل به خشکی می شود.
سپس نشاءهای پروانش در محدوده خاک حاوی قارچ

مواد و روش

کاشته شد .برای گلدانهای بدون تیمار قارچ به همین

تحقیق حاضر در سال  1315بصورت فاکتوریل و در
قالب طرح بلوک های کامال تصادفی با چهار تکرار در

نسبت اما به جای خاک حاوی قارچ ،خاک اتوکالو شده

گلخانه پژوهشی دانشگاه یزد انجام شد .فاکتور های

بدون قارچ اضافه گردید و به مدت یک ماه مورد آبیاری

مورد بررسی شامل  -1تیمار قارچ با دو سطح (قارچدار

قرار گرفت سپس به مدت دو ماه بر روی گیاهان تیمار

و بدون قارچ)  -2تیمار تنش خشکی (شامل ،%111

های خشکی به روش وزنی (،%71 ،%57 ،%111

 )%27 ،%71 ،%57در نظر گرفته شد .به منظور

 )%27اعمال گردید .بعد از این مرحله گلدانها تخریب

آمادهسازی بستر کاشت گیاه دارویی پروانش از  32عدد

و ویژگی های مرفولوژیکی شامل تعداد برگ ،ارتفاع

گلدان پالستیکی به ارتفاع  12و قطر  11سانتیمتر

ساقه ،اندازه بزرگ ترین طول ریشه ،تعداد شاخه فرعی،

استفاده شد .دو سوم حجم گلدانها با خاک اتوکالو

شادابی و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ،نسبت

شده و یک سوم باالیی آن باخاک حاوی اسپور قارچ پر

وزن خشک ریشه به اندام هوایی و نیز درصد

شد .وزن تمام گلدانها  1223گرم در نظر گرفته شد.

کلونیزاسیون ریشه مورد اندازه گیری قرار گرفت .به
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منظور اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه از روش

در نیمه ماه سوم دیگر آبیاری نشد تا گیاهان خشک

راچاپاکز و میلر استفاده شد .برای تهیه ماده تلقیح از

شدند .سپس ذرت ها را از باالی یقه بریده و گلدان ها

 88گلدان سطلی به ارتفاع  18سانتیمتر و قطر 15

جهت گرفتن نمونه تخریب شدند .نمونه خاک را به

سانتی متر استفاده شد .بدین صورت که دو سوم هر

روش الک مرطوب آماده گردید و در زیر بینی کولر قارچ

گلدان را مخلوط خاک اتوکالو شده (حاوی ماسه ،خاک

های موجود در آن مورد شمارش قرار گرفت

معمولی مناسب از نظر شوری و بافت) ،پرلیت به نسبت

( .)Gerdemann et al., 1963دادهها با نرمافزار

 )1:2:1و یک سوم روی آن خاک حاوی قارچ که از

) SPSS (Version 21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

صحرا جمع آوری و قارچ در آن شمارش شده بود،

و نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف – اسمیرونوف

ریخته شد .سپس بذر جوانه زده ذرت را در خاک کاشته

بررسی شد و تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها با

و تا سه ماه مورد آبیاری قرار گرفت (احمدی و همکاران،

استفاده از آزمون دانکن انجام شد.

 .)1318در این مدت گیاه دوره رشد خود را کامل کرده

نتایج
صفات مرفولوژی مورد بررسی تحت تاثیر تیمار های
قارچ و سطوح مختلف تنش خشکی در جدول ( )1آمده
است .نتایج جدول تجزیه واریانس دو طرفه بیانگر آن
است که تیمار قارچ بر وزن تر اندام هوایی ،بزرگترین
طول ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی در سطح پنج
درصد اثر منفی معنی داری داشته است .در حالی که بر
روی درصد کلونیزاسیون ریشه اثر معنی دار مثبت داشت
( .)p<1/17ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر ریشه ،وزن

خشک اندام هوایی ،وزن خشک ریشه ،تعداد شاخه فرعی
و نسبت ریشه به اندام هوایی تحت تاثیر قارچ قرار
نگرفته است .تیمارهای مختلف تنش خشکی در سطح
پنج درصد بر روی ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر اندام
هوایی ،وزن تر ریشه ،وزن خشک اندام هوایی ،وزن
خشک ریشه و بزرگترین طول ریشه تاثیر معنی داری
داشته است .تعداد شاخه فرعی و نسبت ریشه به اندام
هوایی تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی قرار
نگرفته است (.)p>1/17
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جدول -1نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار قارچ و سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه پروانش
میانگین مربعات
منابع

درجه ارتفاع ()cm

تعداد

وزن تر اندام

وزن تر

وزن

وزن

بزرگترین

تعداد

نسبت وزن

درصد

تغییر

آزادی

برگ

هوایی ()gr

ریشه

خشک

خشک

طول ریشه

شاخه

خشک ریشه به

کلونیزاسیو

()gr

اندام

ریشه

()gr

فرعی

اندام هوایی ()gr

ن ریشه

هوایی

()gr

/113ns

*37/181

()gr
بلوک

5

*178/871

تیمار

1

112/111ns

1/111

**

**11/838

*1/273

*

1/111

*

7/713

1/353

ns

25/383

ns

1/281

*

ns

3/581

**

1/115

*

1285/853

*

8171/327

125
**

/131ns

71/811

ns

ns

35/887

1/158

128

قارچ
تنش

3

*

283/221

*

235/117

*

15/117

ns

72/113

**

25/818

**

1/187

ns

1/235

**

2/111

**

1/117

ns

1/311

ns

35/835

ns

1/131

13/883

ns

1/117

ns

1/111

ns

1/115

ns

13/118

خشکی
قارچ*

3

ns

22/812

ns

13/117

ns

ns

13/118

تنش
خطا
*و

**

28

87/317

5/833

15/711

به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  7و  1درصد و

ns

2/823

1/381

1/118

1/131

1/888

1/115

11/718

عدم تفاوت معنیدار

نتایج حاصل از مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش

قارچ بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه پروانش به ترتیب

خشکی و نیز مقایسه میانگین تیمار قارچ و بدون تیمار

در جدول ( )2و ( )3آمده است.

جدول -2مقایسه میانگین تیمار قارچ بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه دارویی پروانش
میانگین مربعات
وزن تر اندام

بزرگترین طول

نسبت ریشه به

شادابی

درصد کلونیزاسیون

تیمار

هوایی ()gr

ریشه ()cm

اندام هوایی ()gr

رتبه ای

ریشه

قارچ

1/71b

11/78

a

1/87

2

35/15

بدون قارچ

1/11

21/51

b

1/37

3/27

1

a

b
a

b
a

a

b

بر اساس آزمون دانکن حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در بین میانگین هاست.
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جدول -3مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه پروانش
میانگین مربعات
تیمار

ارتفاع

تعداد

وزن تر اندام

وزن تر

وزن خشک

وزن خشک

بزرگترین

()cm

برگ

هوایی ()gr

ریشه

اندام هوایی

ریشه ()gr

طول ریشه رتبه ای

()gr

()gr
a

a

ab

ab

شادابی

()cm

شاهد %111

33/51a

31/57a

13/17a

1/81a

2/71

1/81

23/11

8

تنش خشکی

37/12

a

31/27

11/13

8/82

1/11

1/15

27/71

a

8

25/87

ab

25/71

5/11

b

3/87

1/82

1/88

11/35

b

3

8/18

b

2/22

1/33

11/17

a

ab

ab

a

ab

a

%57
تنش خشکی %71

ab

تنش خشکی %27

11/71

21/12

b

b

bc
c

ab

ab

1/81

b

b
b

b

2

c

بر اساس آزمون دانکن حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در بین میانگین هاست.

در جدول ( )8وضعیت شادابی گیاه پروانش را در چهار

(جدول  )7نشان می دهد تیمار قارچ تاثیر معنی داری

کالس کیفی تحت تاثیر قارچ میکوریزا برحسب درصد

منفی بر شادابی گیاه پروانش داشته است (.)p>1/17

آمده است مقایسه درصد ها نشان می دهد تیمار قارچ

تاثیر متقابل تیمار قارچ و تنش خشکی نشان میدهد در

دارای شادابی ضعیف و تیمار شاهد دارای شادابی خوب

تمام سطوح تنش خشکی دارای شادابی ضعیف می باشد

است .نتایج حاصل از بررسی شادابی گیاه پروانش

(( )p<1/17جدول  7و.) 1

جدول شماره -8تعیین وضعیت شادابی گیاه دارویی پروانش در چهار کالس کیفی بر حسب درصد تحت تاثیر تیمار قارچ
شادابی خوب

شادابی متوسط

شادابی ضعیف

کامال خشکیده

تیمار

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

قارچ

1

1

111

1

شاهد (بدون قارچ)

71

27

27

1

جدول  -7نتایج آزمون کروسکال والیس بر روی شادابی گیاه پروانش
خالصه آزمون فرضیه تاثیر قارچ بر روی شادابی
تصمیم گیری

sig

آزمون

فرضیه صفر

تیمار
قارچ

رد فرضیه صفر

1/111

نمونه های مستقل آزمون کروسکال

توزیع شادابی در مقادیر ها یکسان

والیس

است.

تنش خشکی

رد فرضیه صفر

1/112

نمونه های مستقل آزمون کروسکال

توزیع شادابی در مقادیر ها یکسان

والیس

است.

پذیرش

1/111

نمونه های مستقل آزمون

توزیع شادابی در سطوح آبیاری

کروسکال والیس

یکسان است.

قارچ*تنش

فرضیه صفر

همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش ( )Cathrantus roseusتحت تاثیر تنش خشکی 21 /

اهمیت های نا متقارن نمایش داده میشود .سطح اهمیت  1/17است.

جدول  -1تعیین تاثیر متقابل تیمار قارچ و سطوح مختلف تنش خشکی بر روی وضعیت شادابی گیاه دارویی پروانش در چهار کالس کیفی
برحسب درصد
تاثیر

شادابی خوب

شادابی متوسط

شادابی ضعیف

کامال" خشکیده

متقابل

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

%111

1

1

111

1

%57

1

1

111

1

%71

1

1

111

1

%27

1

1

111

1

بعد از شمارش و بررسی درصد کلونیزاسیون نمونه های

درصد می باشد .نتایج نشان می دهد که اختالف درصد

ریشه نتایج حاصل در جدول ( )5آورده شد .بر اساس

کلونیزاسیون بین سطوح مختلف تنش خشکی معنی دار

این جدول بیشترین درصد کلونیزاسیون گیاه پروانش در

نبوده است (( )p<1/17جدول.)1

سطح تنش  57درصد و کمترین آن سطح تنش 71
جدول  -5نتایج درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی پروانش
سطوح تنش خشکی

درصد کلونیزاسیون

%111

35/11

%57

82/21

%71

37/21

%27

35/27

بحث
تیمار قارچ به جز نسبت ریشه به اندام هوایی اثر منفی
معنی داری بر روی وزن تر اندام هوایی ،بزرگترین طول
ریشه و شادابی گیاه دارویی پروانش داشت (.)p>1/17
آندراده و همکاران ( ،)2113ایوب و همکاران (،)2111
کاراتیکایان و همکاران ( )2111به نتایج مثبت معنی دار
تلقیح قارچ بر روی گیاه پروانش دست یافتند .تیمار
قارچ بر برخی دیگر از صفات مرفولوژیکی از جمله

ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن خشک اندام هوایی ،وزن خشک
ریشه ،تعداد شاخه فرعی و وزن تر ریشه گیاه دارویی
پروانش در سطح پنج درصد معنی دار نبوده است .این
نتایج مشابه تحقیقات روزامرا و همکاران ( )2111و
کارتمیل ( )2118بر روی گیاه پروانش است.
تیمار قارچ بر روی وزن تر اندام هوایی و بزرگترین طول
ریشه پروانش اثر منفی معنی داری داشته است
( .)p>1/17اما نسبت ریشه به اندام هوایی تحت تاثیر
قارچ میکوریزا بطور معنی داری بیشتر از شاهد بوده
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شاخه فرعی و نسبت ریشه به اندام هوایی معنی دار
است ( .)p>1/17افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی

نبوده است ( .)p<1/17افزایش شدت تنش خشکی

نشان دهنده افزایش حجم ریشه های دارای تیمار قارچ

ارتفاع گیاه دارویی پروانش را به طور معنی داری کاهش

نسبت به شاهد بوده و نیز نشان می دهد قارچ در طول

می دهد ( .)27 >71 >111 >57( )p>1/17رضوی

دوره سه ماهه تیمار بیشترین تاثیر را بر روی اندام زیر

زاده و همکاران ( )2118بر روی زنیان ،مزارعی و

زمینی و ریشه گیاه داشته و بیشترین مواد غذای و آب

همکاران ( )2115بر روی گیاه دارویی خار مریم کاهش

صرف تولید ریشه جهت استقرار بهتر گیاه شده است.

ارتفاع گیاه را اعالم نمودند .با تشدید تنش خشکی

تیمار قارچ بر روی شادابی گیاه پروانش اثر منفی معنی

تعداد برگ و بزرگترین طول ریشه در گیاه پروانش به

داری داشته است ( .)p>1/17بطوری که در گیاه

طور

()p>1/17

پروانش تیمارهای شاهد شادابی باالتری نسبت به تیمار

( .)27>71>57>111مزارعی و همکاران ( )2115نیز

قارچ داشته اند .مطالعات نشان می دهند که قارچ های

به نتایج مشابهی بر روی گیاه خار مریم دست یافتند .به

میکوریزا به رشد گیاهان بوسیله کاهش اثر تنش و

نظر می رسد کاهش رشد ریشه (مجموع طول ریشه و

افزایش جذب عناصر غذایی تحت شرایط تنش خشکی

یا وزن ماده خشک ریشه) تحت تاثیر تنش خشکی به

کمک می کنند ( .)Ruiz-Lozano et al., 1996در

دلیل افزایش مقاومت مکانیکی خاک باشد .چنانچه فشار

این مطالعه بهنظر می رسد همزیستی گیاه پروانش با

ریشه ای گیاه کمتر از مقاومت مکانیکی خاک باشد،

قارچ های میکوریزا بجای بهبود شرایط برای افزایش

رشد ریشه کاهش می یابد (Whitmore et al., 2009؛

عملکرد گیاه نقش انگل را ایفا کرده و موجب کاهش

نادیان و همکاران  .)2111این در حالی است که

عملکرد آن شده است .این در حالی است که مطالعات

خراسانی نژاد و همکاران ( )2111در گیاه اسطوخودوس

کاراتیکایان و همکاران ( )2111که به بررسی واکنش

ابتدا افزایش و بعد کاهش طول ریشه را بر اثر تنش

گیاهان دارویی تلقیح شده با قارچ آربوسکوالر میکوریزا

خشکی بیان نموند .به نظر می رسد علت این اختالف،

پرداختند نشان داد که تولید کل ماده خشک (ساقه،

در سطوح متفاوت آبیاری باشد .همچنین برخی از

ریشه خشک) ،پروتئین و محتوای کلروفیل کل در گیاه

محققین از جمله سودائی زاده و همکاران ()2111

دارویی پروانش آلوده به قارچ نسبت به شاهد افزایش

افزایش طول ریشه را بر اثر تنش خشکی بیان نموند .با

یافته است.

افزایش شدت تنش خشکی وزن خشک ریشه ،وزن تر

اثر تنش خشکی بر روی صفات مرفولوژیکی مانند

اندام هوایی و ریشه در گیاه پروانش به طور معنی دار

ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر

کاهش یافت ( .)27>71>57>111( )p>1/17رمضانی

و خشک ریشه ،بزرگترین طول ریشه و شادابی معنی دار

و همکاران ( )2111به نتایج مشابهی بر روی گیاه

بوده است ( .)p>1/17اثر تنش خشکی بر روی تعداد

دارویی گل گاوزبان دست یافتند .به نظر میرسد کاهش

معنی

دار

کاهش

یافت

همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش ( )Cathrantus roseusتحت تاثیر تنش خشکی 22 /

معنی دار ماده خشک ریشه در اثر افزایش تنش خشکی،

طول ریشه ،تعداد شاخه فرعی ،نسبت ریشه به اندام

داللت بر تحت تاثیر قرار گرفتن ریشه به عنوان یکی از

هوایی گیاه معنی دار نبوده است .مزارعی و همکاران

مهمترین اجزای گیاه در اثر این پدیده محیطی باشد .در

( )2115در پژوهش خود بر روی گیاه خار مریم معنی

واقع با پیشرفت تنش خشکی همچنان که فتوسنتز برگ

دار نبودن اثر متقابل تنش خشکی و تلقیح با قارچ

کاهش پیدا می کند ،احتیاجات قندی برای تنظیم

میکوریزا را اعالم نمودند.

اسمزی در گیاهان زیاد شده و به دنبال آن رشد ریشه

نتایج تیمار های مختلف تنش خشکی بر روی درصد

به طور اجتناب ناپذیری متوقف می گردد (مختاری و

کلونیزاسیون گیاه نشان داد که سطح تنش  57درصد

همکاران .)1311 ،وزن خشک اندام هوایی بر اثر افزایش

بیشترین درصد کلونیزاسیون ( ،)82/21کمترین درصد

شدت تنش در گیاهان دارویی پروانش به طور معنی

در سطح تنش  )37/21( 71و نیز سطوح تنش  111و

داری کاهش یافت (.)27>71>57>111( )p>1/17

 27درصد به ترتیب  35/27 ،35/11درصد کلونیزاسیون

رضوی زاده و همکاران ( )2118بر روی گیاه زنیان،

را به خود اختصاص داده است .بنابراین درصد

رمضانی و همکاران ( )2111بر روی گیاه گل گاو زبان

کلونیزاسیون ریشه ابتدا افزایش و سپس کاهش و دوباره

کاهش وزن خشک اندام هوایی در اثر تنش را اعالم

در  27درصد افزایش یافته است .این تغییرات از نظر

نمودند.

آماری در سطح پنج درصد معنی دار نبوده است.

اثر متقابل تیمار قارچ و سطوح مختلف تنش خشکی در
سطح پنج درصد بر روی ارتفاع ،تعداد برگ ،وزن تر
وخشک اندام هوایی ،وزن تر و خشک ریشه ،بزرگترین
نتیجه گیری
همان گونه که نتایج نشان می دهد در این مطالعه قارچ
های میکوریزا بر برخی صفات مرفولوژیک گیاه تاثیر
مثبت و بر برخی تاثیر منفی معنی دار داشته است که
مطالعات دیگر بر روی این گونه نیز موید همین مطلب
هست .آنچه مسلم است اینکه قارچ های میکوریزا باعث
افزایش حجم ریشه ها نسبت به شاهد شده و نیز نشان
می دهد این نوع قارچ در این مطالعه بیشترین تاثیر را
بر روی اندام زیر زمینی و ریشه گیاه داشته و بیشترین
مواد غذای و آب صرف تولید ریشه جهت استقرار بهتر

گیاه شده است و لذا بر روی شادابی اندام هوایی گیاه
پروانش در این مدت اثر منفی گذاشته است بر این
اساس بنظر می رسد در صورت ادامه روند بررسی به
سال بعد با افزایش حجم ریشه و کلونیزاسیون با قارچ
های میکوریزا تغییرات مثبت بیشتری در گیاه پروانش
اتفاق بیافتد.
تقدیر و تشکر
از مسئولین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد به خاطر
فراهم نمودن امکانات و تمام عزیزانی که همکاری های
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الزم برای انجام این تحقیق اعمال نمودند تشکر و

قدردانی می کنیم.
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The coexistence of mycorrhizal fungus on the Cathrantus Roseus medicinal
plant under the influence of drought stress
Vahideh Negahban*1, Ali Akbar Karimian 2, Firoozeh Fayaz3

Abstract
The Cathrantus roseus plant is a shrub, perennial and medicinal plant Of the Lamiaceae
family. One of the methods for improving vegetative conditions in arid and desert regions is
the study of the roots colonization of plants with mycorrhizal fungi. For this purpose, the
present study was conducted as a factorial based on completely randomized block design
with four replications in Yazd University of Agriculture. The studied factors included 1treatment of native mycorrhizal fungi with two levels (fungicidal and non-fungal) 2- drought
stress treatments (containing 100%, 75%, 50%, 25%). After three months, the pots were
degraded and morphological characteristics such as number of leaves, stem height, size of the
largest root length, number of branches, fresh and dry weight of the shoot and root, root to
shoot ratio, and percentage of colonization the root was measured. The results showed that,
except for the root to shoot ratio, fungal treatments significantly reduced the fresh weight of
the shoot, root length, and vitality (p<0.05).Increasing dry weight treatments, height, number
of leaves, fresh weight of shoot, root fresh weight, dry weight of shoot, root dry weight, root
length, and salinity significantly decreased (p<0.05).The results showed that this type of
fungus in this study had the most impact on the plant's underground organs and that the
highest amount of food and water was used for root preparation for better plant
establishment. It seems that by case of the continuation of the survey to the next year with
increasing root volume and colonization with mycorrhizal fungi more positive changes occur
in the plant.
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