مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
سا ل سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1396

اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله
( )Trigonella foenum-graecum L.تحت تنش کم آبی
سینا سیاوش مقدم  ، *1امیر رحیمی ، 1سعید حیدرزاده ،2سمیرا مرادزاده ،3مصطفی

حسنلو3

چکیده
به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا بر خصوصیات گیاه دارویی شنبلیل ه تحت شرایط تنش رطوبتی ،آزمایشی به صورت
فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی
 1393-94انجام شد .سطوح آبیارى در سه سطح ،آبیاری بعد از ( 50شاهد)( 100 ،تنش متوسط) و  150میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر
کالس ( Aتنش شدید) به عنوان فاکتور اول و همزیستی قارچ (شاهد و قارچ گونه  )Glomus intraradicesبه عنوان فاکتور دوم در
نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد که با افزایش سطح آبیاری از  50به  150میلیمتر تبخیر از تشتک ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه
و عملکرد اسانس شنبلیله بطور معنی دار کاهش یافت و بیشترین درصد اسانس از سطح آبیاری  100میلیمتر تبخیر از تشتک حاصل
گردید .همچنین در هر یک از سطوح آبیاری (  150 ،100 ،50میلیمتر تبخیر) بیشترین محتوای کلروفیل کل ،محتوا یی نسبی آب برگ،
عملکرد بیولوژیک و دانه شنبلیله از تیمار کاربرد قارچ میکوریزا به دست آمد.
واژههای کلیدی  :قارچ میکوریزا ،تنش رطوبتی ،سطوح آبیاری ،شنبلیله

 -* 1عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه ارومیهss.moghaddam@urmia.ac.ir ،

 -2دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه اکولوژی دانشگاه ارومیه
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مقدمه
شنبلیله با نام علمي Trigonella foenum-graecum

 L.گیاهی نهاندانه ،از دولپهایهای جدا گلبرگ است که
جزء راسته گل سرخ ،تیره نخود ،زیر تیره پروانه داران و
جنس ( )Trigonela L.از گروه  Trifoliaاست .نام این
گیاه از کلمه یونانی به معنای مثلث ،به دلیل مثلثی بودن
برگچهها و  foenum-graecumبه معنای Greek hay

یا علف یونانی به دلیل کاربردهای فراوان در یونان باستان،
برگرفته شده است .شنبلیله گیاهی است علفی و یکساله که
ارتفاع آن تا  50سانتیمتر میرسد .دانههاي شنبلیله ،به
عنوان مهمترین قسمت دارویي در گیاه داراي مصارف
زیادي مي باشد .نکته جالب توجه در مورد شنبلیله طیف
وسیع اثرات درمانی آن میباشد به طوری که اثر ضد درد،
ضد آترواسکلروز ،ضد التهاب ،ضد نفخ ،ضد اسپاسم ،ضد
سرطان ،پایین آوردنده قند خون ،افزایش دهنده میل
جنسی ،قابض ،مقوی قلب ،صفرا آور ،ملین ،خلط آور،
کاهش دهنده کلسترول خون ،کاهش دهنده چربی خون،
کاهش دهنده پرفشاری خون ،کاهش دهنده تریگلیسرید
خون ،شیر افزایی ،مقوی رحم و ضد کرم از جمله این خواص
است ( .)Hajimehdipoor et al., 2010از آنجا که تنش
آب از بزرگترین مشکالت در تولید محصوالت زراعي در
مناطق خشك و نیمه خشك ،از جمله ایران به شمار ميرود،
شناخت واکنش هاي متفاوت گیاهان دارویي به کمبود آب
از اهمیت خاصي برخوردار مي باشد .بطوری که خشکی خاك
ناشی از فقدان آب موجب تغییراتی در شرایط فیزیکی خاك
از قبیل افزایش تشکیل فضاهاي بین ریشه و خاك می شود.
خشکی خاك مانع توسعه عادي سامانه ریشه گرهاي میشود.
کاهش تماس منجر به محدودیت جذب آب و عناصر غذایی
میشود (.)Sekhon and Singh, 2007
تنش خشکی اساساً ناشی از عدم تعادل بین تبخیر و تعرق
با مقدار رطوبت قابل دسترس خاک در محیط ریشه است.
کاهش فراهمی آب از مهمترین عواملی است که میتواند
رشد ،عملکرد و مقدار مواد موثره در گیاهان دارویی را تحت
تاثیر قرار دهد .در این زمینه ،بر تاثیر منفی تنش خشکی

در کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در رازیانه تاکید شده
است (رضائی چیانه و همکاران .)1391 ،کاهش رشد و
عملکرد در گیاهان دارویی روزماری و نعناع نیز تحت تاثیر
تنش خشکی مشاهده شده است (.)Eiasu et al., 2012
تنش های رطوبتی با تغذیه گیاهان بسیار مرتبط اس ت .یکی
از مهمترین تاثیرات تنش خشکی ،کاهش دسترسی و جذب
عناصر غذایی مختلف برای گیاه است .گیاه با تغذیه خوب،
مقاومت بهتری به خشکی خواهد داشت ( Rahimzadeh

 .) and Pirzad, 2017بنابراین ،مقابله با آثار مخرب تنش
به شیوه های مختلف همچون کاربرد کودهای زیستی حائز
اهمی ت است.
گرچه استفاده از کودهاي بیولوژیک در کشاورزي قدمت
زیادي دارد ولی بهره برداري علمی از این گونه منابع سابقه
چندانی ندارد .امروزه با توجه به مشکالتی که مصرف بیرویه
کودهاي شیمیایی در مزارع و خاك ها به وجود آورده است
استفاده از منابع بیولوژیک کودي در کشاورزي بیش از پیش
مطرح است (جلیلیان و حیدرزاده .)1394 ،یکی از راههاي
دست یابی به اهداف کشاورزي پایدار ،استفاده از
میکروارگانیسم هایی است که نقش مهمی در تأمین نیاز
غذایی گیاهان دارند .کودهاي بیولوژیک به تولیدات حاصل
از فعالیت میکروارگانیسم هایی که در ارتباط با تثبیت ازت و
یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی در خاك فعالیت
میکنند اشاره دارد (نورزاده و همکاران .)1393 ،واژه
مایکوریزا به معنی قارچ ریشه به طورکلی به همزیستی بین
ریشه گیاهان و میسلیوم هاي قارچی اطالق میشود.
تحقیقات نشان داده است که قارچهاي میکوریزاي وزیکوالر
 آربیسکوالر ( ) VAMباعث افزایش رشد و نمو گیاه میزبانمیگردند ( .) Evelin et al., 2009البته عوامل مختلفی بر
این توانایی اثر دارند که از آن جمله می توان به میزان توانایی
میسلیوم هاي خارجی قارچ هاي میکوریزایی در انتشار به
درون خاك و تاثیر عوامل محیطی خاك و تهویه خاك اشاره
نمود .مطالعات بوم شناسي و فیزیولوژیکي اثبات کرده است
که اغلب همزیستي میکوریزایی باعث جذب بهتر آب از خاك
مي شود .قارچ هاي میکوریزا ،باعث افزایش سطح جذب
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ریشه مي شوند که به گیاه میزبان کمك ميکنند تا میزان آب

 1/5و فاصله بین دو بلوک 3 ،متر در نظر گرفته شد .با توجه

بیشتري از خاك جذب نماید ( Mohammadi et al.,

به نتایج آزمون خاک ،خاک مزرعه دارای بافت لوم رسی با

 .)2011قارچ های میکوریزا بر جذب عناصر غذایی مثل

 ،8 pHشوری  0/52دسی زیمنس بر سانتیمتر و 0/092

فسفر ،نیتروژن و همچنین جذب آب در شرایط تنش ،تولید

درصد نیتروژن بود ،همچنین میزان فسفر و پتاسیم در خاک

هورمون هاي گیاهی ،تعدیل اثر تنش هاي محیطی ،افزایش

مزرعه به ترتیب  7/2و  390میلیگرم در کیلوگرم بود .کلیه

مقاومت نسبت به عوامل بیماري زا در گیاه ،کاهش

مراقبتهاي زراعی در مورد تمامی تیمارها به صورت

آسیبهاي ریشهاي ،تأثیر بر دانه بندي خاك ،تشدید فعالیت

یکنواخت انجام گرفت .در پایان فصل رشد براي تعیین

تثبیت بیولوژیک نیتروژن ،همچنین بهبود خواص کمی موثر

عملکرد نهایی ،دو ردیف کناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي

هستند از مهم ترین عناصري که توسط میکوریزا به طور

هر کرت به عنوان اثر حاشیه حذف و مابقی بوتهها برداشت

فعال در سطح وسیع جذب می شود عنصر فسفر است

و عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه تعیین شد .سپس بوتهها

( .) Habibzadeh et al., 2015به این ترتیب این آزمایش

در 70درجه سانتیگراد تا ثابت ماندن وزن خشک درون آون

با هدف بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا در سطوح

قرار گرفتند و نهایتا توزین شدند .بدین ترتیب عملکرد

مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه

بیولوژیکی در واحد سطح براي هرواحد آزمایشی تعیین

دارویی شنبلیله طراحی و اجرا شد.

گردید .استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده

مواد و روشها
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
بلوک های کامل تصادفی با  6تیمار و  3تکرار در بهار سال
زراعی  1393-94در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه (با موقعیت جغرافیای  37درجه و  31دقیقه
عرض شمالی و  45درجه و  2دقیقه طول شرقی با 1320
مترارتفاع از سطح دریا) انجام شد .سطوح آبیارى در سه
سطح (آبیاری بعد از ( 50شاهد)( 100 ،تنش متوسط) و
 150میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر کالس ( Aتنش شدید)
به عنوان فاکتور اول و همزیستی قارچ (شاهد و قارچ گونه
 ) G. intraradicesبه عنوان فاکتور دوم درنظر گرفته
شدند .براي تلقیح شنبلیله با میکوریزا ،قبل از کاشت به ازاي
هر کیلوگرم خاك مزرعه 10 ،گرم از خاکی که حاوي حدود
 1000اسپور بود به خاك مزرعه اضافه گردید و به خوبی با
آن مخلوط گردید .در نیمه اردیبهشت بذور شنبلیله در
ردیفهای با فاصله  25سانتیمتر با تراکم باال ( 70بذر در
مترمربع) در عمق  3تا  5سانتیمتری کشت شدند .سپس
در مرحله  6-4برگي برای رسیدن به تراکم مناسب ( 40بوته
در مترمربع) تنك شدند .همچنین به منظور جلوگیری از
نشت آب به کرتهای مجاور ،فاصله کرت های اصلی از یکدیگر

از دستگاه کلونجر انجام گرفت .براي این منظور  30گرم از
بذرهاي خرد شده با  300میلی لیتر آب مقطر ()1:10
درون بالن مخصوص دستگاه ریخته و اسانس گیري با دماي
جوش آب ،به مدت  3ساعت انجام گردید .درصد و عملکرد
اسانس در واحد سطح بر اساس عملکرد دانه تعیین شد.
براي تعیین محتوای نسبی آب برگ از روش ( Mahmood

 ) et al., 2003استفاده شد .محاسبه محتوای کلروفیل کل
با استفاده از روش ( Lichtenthaler and Wellburn,

 )1983انجام شد .برای بررسی کلونیزاسیون ریشهها توسط
قارچ از رنگ آمیزی ریشهها به روش ( Philips and

 )Hayman, 1970استفاده شد .به این ترتیب که در
مرحله انتهایي رشد ،ریشه تعداد  10بوته از هر تیمار به
طور تصادفي برداشت و پس از شستن ریشهها ،حدود یك
گرم از ریشه هاي ظریف و ریز در محلول  13( FAAمیلي
لیتر فرمالدئید غلیظ  5 +میلي لیتر اسید استیک غلیظ +

 90میلي لیتر اتانول  ) % 50قرار داده شدند تا نمونهها
تثبیت شوند .هنگام رنگ آمیزي ،ریشهها با آب معمولي
شسته شده و سپس قطعات ریشه (به طول یک سانتي متر)
در داخل  % 10 KOHبه مدت یك ساعت و در دماي 90
درجه سانتي گراد قرار گرفتند .پس از سرد شدن ،ریشه
ها شسته شده و به مدت سه د قیقه در اسید کلریدریک
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 % 1گذاشته شدند و سپس بر روي آن محلول رنگي

(شکل  -1الف) .در یک مطالعه بیان شد که تعداد دانه در

(ترپان بلو  0/05درصد) اضافه گردید و به مدت یك ربع

غالف بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکي است تا شرایط

در دماي  90درجه سانتي گراد قرار داده شدند و سپس

محیطي ،ولي شرایط محیطی (مثل دما ،نور ،آب ،مواد

محلول رنگي خالي گردید و پس از آن محلول رنگزدایي

غذایي و طول دوره رشد) نیز برآن تأثیر دارند که کمبود

الکتوگلیسرول ( 1:1:1اسید الکتیک ،گلیسرول ،آب) به

هر کدام از عوامل فوق باعث کاهش تعداد دانه در غالف

آنها اضافه شد و به مدت یک ساعت در دماي  100درجه

(سقط دانه) ميشود ( Maghsoudi and Maghsoudi

سانتيگراد در داخل حمام آب قرار داده شدند .سپس ر

 .)Moud, 2008گزارش شده است که ثبات عملکرد در

یشهها به پتري دیشهاي حاو ي  % 50گلیسرول جهت

بقوالت وابستگي شدیدي به شرایط آب و هوایي در

مشاهده در زیر میکروسکوپ نوري منتقل شدند .محلول

دورههاي بحراني رشد گیاه دارد ،بدین صورت که هواي

رنگبر تمام مواد رنگي را از بافت ریشه به جز اندامهاي

گرم و خشك سبب کاهش رشد گیاه و نمو غالف و تعداد

قارچي خارج ميکند و در نتیجه اندامهاي قارچي به رنگ

دانه در غالف را کاهش ميدهد (جلیلیان و حیدرزاده،

آبي در داخل و خارج ریشه به طور مشخص دیده ميشوند.

 .)1396به نظر ميرسد فراهمي رطوبت سبب ماندگاري

تجزیه و تحلیل داده ها ،پس از اطمینان از نرمال بودن آنها،

بیشتر گیاه و ثبات عملکرد ميشود .در حالي که در شرایط

با استفاده از نرم افزار  SAS 9.1انجام گرفت ،همچنین برای

تنش رطوبتي تلفات گیاهي افزایش یافته و منجر به

مقایسه میانگین ها از روش چند دامنهای دانکن در سطح

کاهش شاخههاي غالفدار ،تعداد دانه در بوته و در نهایت

احتمال یک درصد استفاده شد.

عملکرد دانه مي شود (رضائیان زاده و همکاران.)1390 ،
همچنین کاربرد قارچ میکوریزا در مقایسه با شاهد (عدم

نتایج و بحث

کاربرد قارچ میکوریزا) تاثیر معنیداری در افزایش تعداد دانه

تعداد دانه در غالف
طبق نتایج آزمایش ،کمترین تعداد دانه در غالف (11/87
عدد) از تیمار آبیاری در سطح  150میلیمتر تبخیر از
تشتک و بیشترین مقدار آن ( 15/36درصد) در سطح
آبیاری پس از  50میلیمتر تبخیر از تشتک به دست آمد
a
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شکل  -1مقایسه میانگین تعداد دانه در غالف تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری (الف) و همزیستی میکوریزایی (ب).
حروف غیرمشابه
بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد
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رضائی چیانه و همکاران ( ) 1394گزارش کردند که کاربرد

( 14/91گرم) و کمترین ( 12/50گرم) عملکرد اسانس به

کودهای زیستی سبب افزیش تعداد دانه در چتر زنیان شد.

ترتیب در نتیجه آبیاری در سطوح  50و  150میلیمتر

بطوری که حضور مداوم عناصر غذایی (نظیر نیتروژن و فسفر)

تبخیر از تشتک مشاهده شد (شکل  -2الف) .گزارش شده

که در فرایندهای رویشی و زایشی گیاه تأثیر مهمی دارند،

است که بروز تنش خشکی به ویژه در دوره رشد رویشی

میتواند اجزای عملکرد گیاه را تا حد زیادی افزایش دهد.

گیاه از طریق کاهش سطح برگ و کاهش فتوسنتز ،میزان

در شرایط محدودیت آب ،تلقیح با قارچ میکوریزا تا حدودي

کربوهیدراتهای غیر سا ختمانی ذخیره شده در شاخه را

اثرات نامطلوب کمبود آب را جبران میکند و از کاهش

کاهش میدهد و در نتیجه به علت فقدان مواد غذایی ذخیره

بیشتر تعداد دانه در بوته جلوگیري میشود .راعی و همکاران

شده در منابع ثانویه وزن هزار دانه کاهش مییابد

( )1394در گیاه گلرنگ گزارش کردند که کاربرد تیمار

( .)Gonzalez et al., 2010بسته شدن روزنه در شرایط

ترکیبی کودهای بیولوژیکی سبب افزایش تعداد دانه در

تنش خشکی ،به منظور کاهش هدرروي آب ،باعث کاهش

طبق میشود  .گزارش کردند که حاللیت فسفر توسط

میزان فتوسنتز و کاهش مواد پرورده الزم براي پر شدن

میکوریزا و در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی ریشه به فسفر

دانهها میشود و به دنبال آن کاهش میانگین وزن هر دانه

میتواند در افزایش تعداد دانه در گیاه و نیز سایر اجزاي

رخ میدهد ( .)Emam et al., 2012همچنی ن کاربرد قارچ

عملکرد گیاه سویا موثر باشد ( Tohidi-Moghaddam et

میکوریزا در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد کود زیستی) تاثیر

.)al., 2004

معنیداری در افزایش وزن هزاردانه شنبلیله داشت .باالترین
وزن هزاردانه ( 14/02گرم) از تیمار میکوریزا حاصل شد و

وزن هزاردانه
نتایج نشان داد که تاخیر در زمان آبیاری تاثیر معنیداری
در کاهش وزن هزاردانه شنبلیله داشت ،بطوری که بیشترین
a
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نسبت به تیمار شاهد  8/77درصد وزن هزاردانه بیشتر ی

G. intraradices

همزیستی میکوریزایی

شکل  -2مقایسه میانگین وزن هزاردانه شنبلیله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری (الف) و همزیستی میکوریزایی (ب).
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتم ال  5درصد میباشد

وزن هزار دانه یکی از اجزای م هم عملکرد دانه است که تحت

داده و به تبع آن موجب افزایش وزن دانه می شود .این اثر

تاثیر میزان کربوهیدرات ذخیره شده در شروع پر شدن دانه

به دلیل نقش های حیاتی فسفر در گیاه است (سمائی و

و ژنوتیپ گیاه قرار میگیرد .قارچ میکوریزا باعث افزایش

همکاران .)1394 ،همچنین کاربرد کود زیستي به خصوص

مقدار فسفر در گیاه می شود .فسفر فتوسنتز گیاه را افزایش

در شرایط کم آبي با بهبود رشد ریشه و افزایش

اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گ یاه دارویی شنبلیله ( ). Trigonella foenum-graecum Lتحت تنش کم آبی 44 /

آسیمیالسیون مواد فتوسنتزی به علت افزایش سطح برگ

(شاهد) ،مقدار عملکرد بیولوژیک در نتیجه آبیاری در سطح

و افزایش ظرفیت فتوسنتزی در دوره قبل از گلدهي،

 150میلیمتر در مقایسه با  50میلیمتر تبخیر در شرایط

ميتواند در مرحله پس از گلدهي با انتقال مجدد این مواد

کاربرد قارچ میکوریزا تا  39درصد کاهش یافت (شکل .)3

فتوسنتزی از منبع به مخزن وزن هزار دانه را بهبود ببخشد

فراهم بودن آب و عناصر غذایي ،رشد رویشي مطلوب گیاه

( .)Boomsma and Vyn, 2008سایر محققان نیز کاربرد

را به دنبال داشته و شرط اساسي جهت تولید عملکرد باال،

قارچ میکوریزا را روي گیاه سورگوم دانهای مورد بررسی قرار

تولید ماده خشك بیشتر در واحد سطح ميباشد .کوپتا و

دادند و اعالم نمودند که قارچهای میکوریزا با قابل دسترس

همکاران ( ) 2006در مطالعه خود عنوان کردند که زیست

ساختن و افزایش جذب عناصر غذایی ،باعث توسعه رشد

توده ریحان در شرایط تلقیح با سه گونه قارچ میکوریزا

رویشی ،گسترش و دوام بیشتر سطح برگ شده و در نتیجه

افزایش یافت .آنها دلیل این امر را افزایش راندمان مصرف

در اثر باال رفتن میزان فتوسنتز و اختصاص بیشتر موا د

آب و بهبود جذب و دسترسي به عناصر غذایي براي گیاه

فتوسنتزي به دانه یا افزایش طول پر شدن دانه ،وزن هزار

تحت شرایط تلقیح با قارچ همزیست ذکر کردند .کمبود آب

دانه تحت تاثیر قارچ میکوریزا افزایش مییابد (حمزه ئي و

سبب کاهش فتوسنتز و کاهش تولید مواد پرورده و در

صادقي ميآبادي.)1393 ،

نتیجه باعث کاهش اندام های رویشي و اندامهای زایشي مي -
شود که نهایتا مي تواند منجر به کاهش عملکرد زیستي گیاه

عملکرد بیولوژیک

در شرایط محدودیت آب گردد (.)Mandal et al., 2007

طبق نتایج بدست آمده ،در هریک از سطوح آبیاری (،50

نتایج مطالعات نشان میدهد که قارچهاي میکوریزا در طی

 100و  150میلیمتر تبخیر) کمترین مقدار عملکرد

دوره تنش خشکی با افزایش پتانسیل آب برگ ،افزایش

بیولوژیک از تیمار شاهد و بیشترین میزان آن از تیمار کاربرد

سرعت مصرف دياکسیدکربن و افزایش میزان تعرق و نیز

قارچ میکوریزا بدست آمد (شکل  .)3با وجود کاربرد قارچ

افزایش میزان جذب آب در واحد زمان و در واحد طول

میکوریزا از تاثیر منفی تاخیر در آبیاری بر عملکرد بیولوژیک

ریشه گیاه میزبان ،قادر اند اثرات تنش خشکی در گیاه را

کاسته شد .بطوری که در شرایط عدم کاربرد قارچ میکوریزا
شاهد

کاهش دهند (.)Ladjal and Ducrey, 2005

G. intraradices

d

c

e

f

150

100

50

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

b

a

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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شکل  -3اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد بیولوژیک.
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.
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عملکرد دانه
طبق نتایج مقایسه میانگین ها ،حداکثر عملکرد دانه به طور
معنیدار در نتیجه کاربرد قارچ میکوریزا بدست آمد (شکل
 .) 4بطوری که بیشترین ( 1151/37کیلوگرم در هکتار)
عملکرد دانه در تیمار آبیاری  50میلیمتر تبخیر از تشتک
در نتیجه کاربرد میکوریزا مشاهده گردید و کمترین
عملکرد دانه از تیمار  150میلیمتر تبخیر از تشتک در
شاهد مشاهده شد (شکل  .)4در تیمار  50میلیمتر تبخیر
از تشتک ،کاربرد قارچ میکوریزا سبب افزایش  37درصدی
عملکرد دانه در مقایسه با تیمار  150میلیمتر تبخیر از
تشتک در شرایط عدم کاربرد قارچ میکوریزا گردید (شکل
 .) 4کاهش عملکرد دانه و اجزاي آن در شرایط تنش کمآبی
نسبت به آبیاري کامل را می توان به کاهش فتوسنتز و ماده -
سازي در گیاه تحت شرایط تنش نسبت داد .چرا که کاهش
فتوسنتز خالص و کاهش مواد غذایی انتقال یافته از برگ به
دانه از پیامدهاي تنش کمبود آب است که باعث کاهش
عملکرد دانه می شود (جلیلیان و حیدرزاده .)1396 ،کاهش
میزان فتوسنتز به علت بسته شدن روزنهها (کاهش رشد
گیاه) ،کمبود مواد فتوسنتزي الزم براي پر کردن دانهها و
کاهش دوره پر شدن دانه ها از مهمترین اثرات تنش خشکی
بر گیاه است) . (Emam et al., 2012کودهای زیستی به
دلیل تأثیر مثبت بر روابط آبی گیاه میزبان ،چرخه مواد
غذایی و در دسترس قرار دادن و افزایش جذب عناصر غذایی
تحت تیمار تغذیه تلفیقی میتوانند سبب افزایش عملکرد
گیاه شوند (آقابابائی و همکاران .) 1390 ،ولی بخشی از
افزایش عملکرد دانه شنبلیله را می توان ناشی از

هورمون های گیاهی ترشح شده توسط میکروارگانیسم ها
مانند اکسین نسبت داد .همچنین میکروارگانیسم های
محرک رشد گیاه با اثر بر اندازه و مورفولوژی ریشه ،بر
توانایی ریشه در دسترسی به حجم وسیعتر خاک اثر گذاشته
و در نتیجه جذب آب و عملکرد گیاهان را افزایش میدهند
( .)Arshad et al., 2008علت افزایش عملکرد محصول در
گیاهان تلقیح شده با میکوریزا تعادل آبی آنها در شرایط
کمآبی و در نتیجه جذب بیشتر آب و عناصر غذایی معدنی
میباشد ( .)Habibzadeh et al., 2015بنابراین با توجه به
نتایج حاصله شرایط کم آبی باعث کاهش غلظت بیشتر
عناصر غذایي میگردد اما گیاهان تلقیح شده با قارچ
میکوریزا قادرند اثرات نامطلوب تنش خشکي را تعدیل
کنند .بطوری که قارچ میکوریزا از طریق انتشار
میسیلیومهاي خارجي خود در منافذ ریز خاك که امکان
ورود ریشههاي موئین براي جذب آب وجود ندارد ،آب و
عناصر غذایي را جذب و به گیاه منتقل ميکند و در نتیجه
باعث افزایش عملکرد دانه میگردد (مظلومی ممیندی و
همکاران .)1395 ،افزایش فتوسنتز گیاه توسط قارچهاي
میکوریزئ توسط کوپتا و همکاران ( Copetta et al.,

 )2006به اثبات رسیده است .شواهد بسیار زیادي وجود
دارد که گیاهان می توانند سرعت فتوسنتز خود را افزایش
دهند تا نیازهاي همزیست خود را تامین نمایند .این عمل
از طریق افزایش سطح برگ و افزایش مقدار تثبیت CO2

به ازاي واحد وزن برگ انجام میگیرد .گیاهان میکوریزي
در دورههاي خشکی بهتر از گیاهان غیر میکوریزي CO2

را جذب می نمایند .در نتیجه با افزایش آسیمیالت و
ماده سازی باعث افزایش عملکرد میگردد.

اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گ یاه دارویی شنبلیله ( ). Trigonella foenum-graecum Lتحت تنش کم آبی 46 /
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اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی
شکل  -4اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد دانه.
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد.

درصد اسانس
طبق نتا یج آزمایش ،کمترین درصد اسانس ( 1/07درصد)
از تیمار آبیاری در سطح  150میلیمتر تبخیر از تشتک و
بیشترین مقدار آن ( 1/59درصد) در سطح آبیاری پس از
 100میلیمتر تبخیر از تشتک به دست آمد (شکل  -5الف).
به طوری کلی ،تشکیل و تجمع اسانس در شرایط کم آبی
افزایش مییابد و این افزایش اسانس را تحت شرایط تنش
خشکی ،به نوعی سازوکار دفاعی و سازگاری بیوشیمیایی به
شرایط محیطی نسبت دادند (.) Petropoulos et al., 2008
اما نکتهای که باید ذکر شود این است که همیشه همراه با
افزایش تنش ،درصد اسانس نمی تواند افزایش یابد ،چرا که
در تنشها ی بسیار شدید ،گیاه بیشتر مواد فتوسنتزی خود
را صرف تولید ترکیبات تنظیم کننده اسمزی از جمله
پرولین ،گلیسین -بتائین و ترکیبات قندی همانند ساکاروز،
فروکتوز و فروکتان میکند تا بتواند پتانسیل آب سلولی را
کاهش دهد .این ترکیبات برای گیاه هزینه بر است و گیاه
این هزینه را با کاهش عملکرد دانه جبران میکند (رضائی
چیانه و همکاران.)1394 ،

همچنین کاربرد قارچ میکوریزا در مقایسه با شاهد (عدم
کاربرد قارچ میکوریزا) تاثیر معنیداری در افزایش درصد
اسانس داشت (شکل  -5ب) .طبق نتایج ،درصد اسانس در
نتیجه کاربرد قارچ میکوریزا ( 1/42درصد) در مقایسه با
شاهد ( 1/29درصد) تا  9درصد افزایش نشان داد (شکل -5
ب) .میزان تشکیل مواد مؤثرۀ گیاهان تحت تأثیر عوامل
متعددی قرار میگیرد .نتایج برخی از تحقیقات نشان داد
که کاربرد کودهای زیستی و فراهمی عناصر غذایی ،موجب
افزایش تولید اسانس شد .ازآنجا که اسانسها ترکیباتی
ترپنوئیدی هستند ،واحدهای سازندۀ آنها مانند ایزوپنتنیل
پیرو فسفات و دیمتیل آلیل پیروفسفات ،به  ATPو
 NADPHنیاز مبرمی دارند (رضوانی مقدم و همکاران،
 .) 1392با توجه به این موضوع که عناصری مانند نیتروژن
و فسفر برای تشکیل ترکیبهای اخیر ضروری اند ،بنابراین
قارچهای میکوریزا از طریق فراهمی عناصر غذایی به
خصوص نیتروژن ،فسفر و عناصر کم مصرف (آهن ،منگنز،
روی و مس) سبب بهبود رشد و فتوسنتز و به تبع آن افزایش
مقدار اسانس این گیاه دارویی شدند (رضائی چیانه و
همکاران.)1394 ،
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شاهد

G. intraradices

همزیستی میکوریزایی

شکل  -5مقایسه میانگ ین درصد اسانس تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری (الف) و همزیستی میکوریزایی (ب).
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد.

همچنین کاربرد قارچ میکوریزا در مقایسه با شاهد (عدم

عملکرد اسانس
نتایج نشان داد که تاخیر در زمان آبیاری تاثیر معنیداری
در کاهش عملکرد اسانس شنبلیله داشت ،بطوری که
بیشترین ( 17/74کیلوگرم در هکتار) و کمترین (9/42
کیلوگرم در هکتار) عملکرد اسانس به ترتیب در نتیجه
آبیاری در سطوح  50و  150میلیمتر تبخیر از تشتک
مشاهده شد (شکل  -6الف) .کاهش عملکرد اسانس در
نتیجه کاهش رطوبت خاک ممکن است ناشی از اثر زیانبار
تنش آبی بر رشد اندام رویشی و زایشی گیاه باشد .گزارش
شده تنش کم آبی عملکرد اسانس را در گیاه رازیانه کاهش

کاربرد کود زیستی) تاثیر معنیداری در افزایش عملکرد
اسانس شنبلیله داشت (شکل  -6ب) .باالترین عملکرد
اسانس ( 15/29کیلوگرم در هکتار) از تیمار میکوریزا حاصل
شد و نسبت به تیمار شاهد  25درصد عملکرد اسانس
بیشتری داشته است (شکل  -6ب) .گزارش شده است که
تلقیح با مایکوریزا ،با توسعه سیستم ریشهای و فراهمی
عناصر غذایی به ویژ فسفر ،سبب افزایش عملکرد اسانس و
نیز درصد اسانس در گیاهان رازیانه و زنیان شد (شباهنگ
و همکاران.)1392 ،

داد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (میر شکاری و
فرح وش.)1390 ،

b
c

150

100

50

سطوح آبیاری (میلیمتر تبخیر از تشتک)

عملکرد اسانس ( کیلوگرم در هکتار)

الف

b

شاهد

عملکرد اسانس ( کیلوگرم رد هکتار)

a

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ب

a

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

G. intraradices

همزیستی میکوریزایی

شکل  -6مقایسه میانگین عملکرد اسانس تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری (الف) و همزیستی میکوریزایی (ب).
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد

اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گ یاه دارویی شنبلیله ( ). Trigonella foenum-graecum Lتحت تنش کم آبی 48 /

آب برگ و بسته شدن روزنهها اولین اثر خشکی بوده که از

محتوای نسبی آب برگ

طریق اختالل در ساخت مواد فتوسنتزي ،موجب کاهش

نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با تاخیر در

میزان عملکرد میشود ( Rahimzadeh and Pirzad,

آبیاري محتوای نسبی آب برگ به طور معنیداري کاهش

 .)2017میسلیوم قارچ میکوریزا آربوسکوالر در خاك نقش

یافت ،در حالی که کاربرد قارچ میکوریزا در مقایسه با شاهد

مهمي در تأثیر قارچ بر را بطه آبي گیاه میزبان دارد و باعث

(عدم کاربرد کود زیستی) تاثیر معنیداری در افزایش

جذب آب از منافذ بسیار ریز خاك مي شود .اوگه ()2001

محتوای ن سبی آب برگ در هریک از سطوح آبیاری (،50

بیان کرد که میکوریزا احتماالً از طریق تغییر در

 100و  150میلیمتر تبخیر) نشان داد (شکل  .)7بطوری

مورفولوژي ریشه و طویل کردن سیستم ریشه گیاه میزبان

که در شرایط کاربرد قارچ میکوریزا ،محتوای نسبی آب برگ

و افزایش سطح جذب از طریق ریسههاي قارچ ،میزان آب

در نتیجه آبیاری در سطح  50میلیمتر در مقایسه با 150

بیشتري جذب کرده و باعث بهبود روابط آبي گیاه میزبان

میلیمتر تبخیر در شرایط عدم کاربرد قارچ میکوریزا تا 36

ميگردد.

درصد افزایش نشان داد (شکل  .)7کاهش محتوای نسبی
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اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی

شکل  -7اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی بر محتوای نسبی آب برگ.
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد.

کلروفیل کل
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با تاخیر در
آبیاري میزان کلروفیل کل به طور معنیداري کاهش یافت،
در حالی که کاربرد قارچ میکوریزا در مقایسه با شاهد (عدم
کاربرد کود زیستی) تاثیر معنیداری در افزایش میزان
کلروفیل کل در هریک از سطوح آبیاری ( 100 ،50و 150
میلیمتر تبخیر) نشان داد (شکل  .) 8بطوری که در شرایط
کاربرد قار چ میکوریزا (شاهد) ،میزان کلروفیل کل در نتیجه
آبیاری در سطح  50میلیمتر ( 1/94میلیگرم در گرم) در

مقایسه با  150میلیمتر تبخیر ( 2/89میلیگرم در گرم) در
شرایط عدم کاربرد قارچ میکوریزا تا  32درصد افزایش نشان
داد (شکل  .) 8میزان کلروفیل در گیاهان زنده یکی از
ف اکتورهای مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزی است .گزارش شده
که در شرایط کمآبیاری میزان کلروفیل و کارتنوئیدها در
گیاه کتان کاهش مییابد ( Rahimzadeh and Pirzad,

 .)2017مسلماً کاهش میزان کلروفیل در شرایط کمآبیاری
به دلیل تخریب کلروپالست در این شرایط و کاهش
ساخت رنگیزهها میباشد .به نظر میرسد که دلیل کاهش
میزان کلروفیل در شرایط تنش کمآبی ،افزایش تخریب
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این رنگیزهها و یا کاهش ساخت آنها و نیز ،اختالل در

فتوسنتزی در گیاه شد که این افزایش نیز خود موجب

فعالیت آنزیمهای مسئول سنتز رنگیزههای فتوسنتزی

افزایش تولیدات گیاهي مي شود .بررسیهاي دمیر ()2004

باشد .با افزایش شدت تنش کمآبی یا کاهش پتانسیل آب

نشان دادهاند که قارچ هاي میکوریزي با افزایش محتوي قند،

خاک ،روند تخریب رنگیزههای کلروفیل با سرعت بیشتری

افزایش سطح هورمونهاي گیاهی مانند سیتوکینین و

صورت میگیرد (.) Rahimzadeh and Pirzad, 2017

جیبرلین در گیاهان را به همراه دارند .افزایش میزان این

رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل و کاروتنوئید) همیشه در

هورمون ها به ویژه سیتوکینین با انتقال یونهاي مؤثر در

اتصال با پروتئینها یافت ميشود (عباسی و همکاران،

تنظیم سطح کلروفیل موثر واقع شده است .آنها تفاوت

 )1390بنابراین ،ميتوان با کمک قارچ های میکوریزا ،

میزان کلروفیل کل بین تیمارهاي مختلف را به تولید

نیتروژن مورد نیاز رنگیزههای فتوسنتزی و پروتئینهاي

سیتوکینین هاي سنتز شده توسط قارچها نسبت دادند ،زیرا

گیاهي را تأمین نمود و باعث افزایش مقدار رنگیزههای

که این هورمون واکنش زیادي به فسفر جذب شده دارد.
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50

اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی
شکل  -8اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی بر کلروفیل کل.
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد.

درصد کلونیزاسیون
طبق نتایج بدست آمده ،در هریک از سطوح آبیاری (،50
 100و  150میلیمتر تبخیر) کمترین میزان درصد
کلونیزاسیون از تیمار شاهد و بیشترین میزان آن از تیمار
کاربرد قارچ میکوریزا بدست آمد (شکل  .) 9با وجود کاربرد
قارچ میکوریزا از تاثیر منفی تاخیر در آبیاری بر میزان درصد
کلونیزاسیون کاسته شد .بطوری که در شرایط عدم کاربرد
قارچ میکوریزا (شاهد) ،میزان درصد کلونیزاسیون در نتیجه
آبیاری در سطح  150میلیمتر ( 1/82میلیگرم در گرم) در
مقایسه با  50میلیمتر تبخیر ( 1/27میلیگرم در گرم) در

شرایط کاربرد قارچ میکوریزا تا  30درصد کاهش یافت
(شکل  .)9نتایج این آزمایش نشان میدهد که میزان
توسعه میکوریزا با کاهش میزان رطوبت خاك ،کاهش
مییابد که نشان دهنده اثر تنش آبی بر میزان همزیستی
میکوریزا است .این آزمایش نشان داد که تنش آبی داراي
اثر بازدارندهاي بر توسعه فعالیت میکوریزا است .نتایج این
آزمایش با نتایج سایر آزمایشهاي انجام گرفته نیز مطابقت
دارد .کاهش درصد همزیستی میکوریزایی با افزایش سطوح
آبیاری (میلیمتر تبخیر از تشتک) توسط محققان گزارش
شده است (.)Rahimzadeh and Pirzad, 2017

اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گ یاه دارویی شنبلیله ( ). Trigonella foenum-graecum Lتحت تنش کم آبی 50 /
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اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی
شکل  -9اثر متقابل سطوح آبیاری و همزیستی میکوریزایی بر درصد کلونیزاسیون.
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد میباشد

نتیجهگیری کلی
به طور کلی ،نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد قارچ
میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری (میلیمتر تبخیر از تشتک)
به دلیل توسعه سیستم ریشهای از یک طرف باعث فراهمی
رطوبت و دسترسی به عناصر غذایی قابل دسترس به ویژه
فسفر و از طرف دیگر ،منجر به تولید انواع هورمونها و مواد
بیولوژیکی محرک رشد گیاه گردید که در نهایت موجب

بهبود رشد رویشی گیاه شد .با توجه به بهبود رشد گیاه در
حضور این قارچ همزیست ،کلیه خصوصیات رشدی گیاه نیز
افزایش یافت که در نتیجه باعث ب هبود درصد و عملکرد
اسانس شنبلیله شد .عالوه بر این ،افزایش حجم آبیاری به
دلیل بهبود رشد رویشی و سطح فتوسنتزکننده گیاهی باعث
افزایش سرعت فتوسنتز و بهبود تولید ماده فتوسنتزی شد
که در نهایت عملکرد دانه و اسانس شنبلیله را افزایش داد.
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The effect of mycorrhizal symbiosis on the yield and biochemical traits of
fenugreek under water deficit stress
Sina Siavash Moghadam 1* , Amir Rahimi 1 , Saeid Heydarzadeh 2 , Samira Moradzadeh 3 , Mostafa Hasanlo 3
Abstract
In order to investigate the effect of mycorrhizal fungus on the characteristics of herbaceous plant under stress
conditions, a factorial experiment was carried out in a randomized complete block design with three
replications at the Agricultural Research Farm of Urmia University in 2012-2013. Irrigation at three levels;
irrigation after 50 (control), 100 (medium stress) and 150 mm evaporation from class A evaporation pan
(severe stress) as the first factor and association of fungi (control and glomus intraradices) as a second factor
was considered. The results showed that with increasing irrigation levels from 50 to 150 mm (evaporation from
pan), seed number per pod, 1000 seed weight and essential oil yield of Fenugreek decreased significantly. The
highest percentage of essential oil was obtained from 100 mm irrigation water evaporation from the pan. Also,
at each level of irrigation (50, 100, 150 mm evaporation), the maximum total chlorophyll content, relative
water content of leaves, biological yield and grain yield of Fenugreek were obtained was obtained from
treatment of mycorrhizal fungi.
Key words: Mycorrhizal fungus, Water deficit stress, Irrigation levels, Fenugreek
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