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تأثیر مایهزنی با ریزجانداران محرک رشد بر برخی ویژگیهای رشدی،
فیزیولوژیکی و میزان عناصرغذایی گیاه مریم گلی ) (Salvia officinalisتحت
شرایط تنش شوری
زهرا اصالنی ،1عباس حسنی ،*2بابک عبدالهی مندولکانی  ،3محسن برین  ،4رامین ملکی
(تاریخ دریافت1399/05/27 :

5

تاریخ پذیرش)1399/08/27 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر مایهزنی قارچ  Piriformospora indicaو باکتری  Pseudomonas fluorescensبر برخی صفات رشدی،
فیزیولوژیکی و جذب عناصر غذایی گیاه مریمگلی ( )Salvia officinalisتحت شرایط تنش شوری ،آزمایشی گلدانی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل مایهزنی با ریزجانداران در سه
سطح (شاهد بدون مایهزنی ،مایهزنی با قارچ  P. indicaو باکتری  )P. fluorescensو تنش شوری در چهار سطح (صفر،25 ،
 50و  100میلی موالر نمک کلرور سدیم) بودند .نتایج نشان داد که تنش شوری و مایهزنی ریزجانداران تأثیر معنیداری بر
صفات اندازهگیریشده داشتهاند .با افزایش میزان شوری ،درصد کلونیزاسیون ریشه توسط قارچ ،ویژگیهای رشدی ،محتوای
نسبی آب برگ ،شاخص کلروفیل ( ، )SPADدرصد و عملکرد اسانس ،غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و نسبت پتاسیم
به سدیم کاهش در حالیکه مقادیر سدیم و کلر افزایش یافت .همچنین مقادیر کلیه صفات اندازهگیری شده به غیر از میزان
سدیم و کلر در گیاهان مایهزنی شده با قارچ و باکتری بیشتر از گیاهان بدون مایهزنی بود .بیشترین و کمترین مقادیر
عملکرد پیکر رویشی خشک ( 29/61و  13/51گرم در گلدان) ،محتوای نسبی آب برگ ( 82/45و  54/83درصد) ،شاخص
کلروفیل ( 35/36و  ،)26/1درصد اسانس ( 2/02و  1/37درصد) ،عملکرد اسانس ( 0/049و  0/017میلیلیتر در بوته) و فسفر
( 0/41و  0/10درصد) بهترتیب در شرایط بدون تنش و در گیاهان مایهزنی شده با  P. indicaو در سطح شوری  100میلی
موالر و در گیاهان بدون مایهزنی مشاهده گردید .در مجموع یافتههای این تحقیق نشان داد که مایهزنی با ریزجانداران محرک
رشد می تواند با حفظ مقادیر کلروفیل و بهبود جذب آب و عناصر غذایی ،اثرات سوء تنش شوری بر رشد ،عملکرد و تولید
اسانس در گیاه مریمگلی را تعدیل نماید.
واژههای کلیدی :اسانس ،باکتری محرک رشد گیاه ،تنش شوری ،قارچ همزیست ،عناصر غذایی
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افزایش تحمل گیاه در برابر تنشهای غیرزیستی مانند
خشکی و شوری میشوند ( ;Zarea et al., 2012
.)Ghorbani et al., 2018; Khademian et al., 2019
تأثیر مایهزنی با قارچ  P. indicaدر کاهش اثرات منفی
تنش شوری بر ویژگیهای رشدی و میزان جذب عناصر
غذایی در گیاهان مختلف مانند گندم ( Zarea et al.,
 ،)2012گوجهفرنگی ( )Ghorbani et al., 2018و ذرت
( )Yun et al., 2018گزارش شده است .خادمیان و
همکاران ( )Khademian et al., 2019گزارش کردند که
مایهزنی گیاه کنجد با قارچ  ،P. indicaباعث افزایش
محتوای نسبی آب ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی،
جذب عناصر غذایی و محتوای متابولیتهای ثانویه گیاه
در شرایط شوری میگردد .در تحقیقی دیگر ،بررسی
مایهزنی گیاه نعناع فلفلی با قارچ  P. indicaتحت شرایط
شوری نشان داد با افزایش سطح شوری ،میزان
کلونیزاسیون ریشه ،درصد اسانس برگ ،مقادیر کلروفیل،
عملکرد ماده خشک گیاه و محتوای نسبی آب برگ
کاهش یافت در حالیکه همزیستی با قارچ باعث بهبود
وزن خشک گیاه و کاهش اثرات منفی شوری بر درصد
اسانس و محتوای نسبی آب برگ شد ( Khalvandi et
.)al., 2017a
باکتریهای محرک رشد گیاه از جمله جنس
 ،Pseudomonasگروه دیگری از ریزجانداران هستند که
توانایی همزیستی با گیاهان را دارا بوده و در سالهای
اخیر برای تعدیل اثرات سوء تنش شوری مورد توجه و
استفاده قرار گرفتهاند ( Meena et al., 2017; Rajkumar
.)et al., 2017; Rasouli-Sadaghiani et al., 2019
مطالعات متعددی نشان دادهاند که این باکتریها می-
توانند با فرآیندهای مختلفی نظیر توسعه سیستم ریشهای
( ،)Egamberdieva, 2015تولید هورمونهای محرک
رشد نظیر اکسین ( Egamberdieva, 2015; Rajkumar
 ،)et al., 2017بهبود جذب آب و عناصر غذایی ( Yang
 ،)et al., 2008تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و افزایش
حاللیت عناصر مغذی نظیر فسفر و پتاسیم (Reyes-
 ،)Castillo et al., 2017انباشت اسمولیتها و افزایش
ترکیبات آنتیاکسیدانی ( ،)Rajkumar et al., 2017اثرات
سوء تنش شوری بر گیاهان را کاهش دهند .مایهزنی
گیاهان ذرت با باکتری  P. fluorescensتحت شرایط
تنش شوری نشان داد که همزیستی با باکتری از طریق

مقدمه
شوری خاک و آب یکی از مهمترین تنشهای محیطی
است که رشد گیاهان و تولید محصوالت کشاورزی در
بسیاری از مناطق جهان را با محدودیت جدی مواجه
ساخته است ( .)Parida & Das, 2005شوری با ایجاد
سمیت یونی (عمدتاً ناشی از یونهای سدیم و کلر) و تنش
اسمزی منجر به کاهش محتوای آب سلولی و اختالل در
جذب عناصر غذایی ،فتوسنتز و سنتز پروتئینها شده و
به تبع آن باعث کاهش رشد و تغییر در تولید ترکیبات
فعال زیستی گیاهان میگردد ( ;Parida & Das, 2005
 .)2009; Isayenkov, 2012در تحقیقات متعددی تأثیر
سوء تنش شوری بر ویژگیهای رشدی و میزان اسانس
گیاهان دارویی مختلف مانند مریمگلی ( Ben Taarit et
 ،)al., 2009آگاستاکه ( ،)Khorsandi et al., 2010نعناع
فلفلی ( )Coban & Baydar, 2016و شمعدانی
( )Hassanvand et al., 2019گزارش شده است.
باتوجه به چالش افزایش جمعیت ،یکی از دغدغههای مهم
متخصصین علوم گیاهی و کشاورزی یافتن روشهایی
برای بهحداقل رساندن اثرات سوء تنش شوری بر رشد و
تولید محصوالت کشاورزی میباشد .در این راستا ،در
سالهای اخیر روشهای بیولوژیکی مبتنی بر استفاده از
پتانسیلهای ریزجانداران خاک (نظیر قارچها و
باکتریهای محرک رشد) در ایجاد روابط همزیستی با
گیاهان ،بهعنوان یک استراتژی مقرون بهصرفه و پایدار
برای کاهش اثرات تنشهای محیطی مورد توجه و
استفاده قرار گرفته است ( ;Meena et al., 2017
;Rajkumar et al., 2017; Khademian et al., 2019
.)Barin et al., 2019; Rasouli Sadaghiani et al., 2019

قارچ  ،Piriformospora indicaیک قارچ اندوفیت متعلق
به خانواده  Sebacinaceaeو از رده قارچهای
بازیدومیستها میباشد که با ریشه طیف وسیعی از
گیاهان کلونیزاسیون تشکیل میدهد ( Weiss et al.,
 .)2004; Yun et al., 2018قارچهای اندوفیت ،به لحاظ
بهبود توانایی گیاه در جذب آب و مواد غذایی ،تعادل
یونی ،انباشت ترکیبات محافظ اسمزی (نظیر پرولین،
گالیسین بتائین و قندهای محلول) ،افزایش فعالیت
آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی ،محتوای رنگدانه-
های فتوسنتزی و فعالیت و بیان ژنهای وابسته به
مقاومت ،خطرات ناشی از تنش را کاهش داده و باعث
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افزایش جذب آب و عناصر  P ،Nو  Kباعث افزایش رشد
و عملکرد میشود ( .)Nadeem et al.,2009در مطالعه

مواد و روشها
تحقیق حاضررر بهصررورت یک آزمایش گلدانی در گلخانه
تحقیقاتی دان شکده ک شاورزی دان شگاه ارومیه ،به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصررادفی و در سرره تکرار،
طی بهار و تاب ستان سال  1397انجام گرفت .فاکتورهای
آزمایش شامل چهار سطح شوری (غلظتهای صفر،25 ،
 50و  100میلیموالر ن مک کلرورسررردیم که بهترت یب
دارای هدا یت الکتریکی م عادل  5/31 ،3/39 ،0/69و
 10/42د سیزیمنس بر متر بودند) و سه سطح مایهزنی
بررا ریررزجررانررداران مررحرررک رشررررد (کرراربرررد قررارچ
 ،Piriformospora indicaبرراکررتررری Pseudomonas
 fluorescensو عدم مایهزنی) بودند.

همکاران ( Saberi-Riseh et al.,

دیگری ،صابری ریسه و
 )2020گزارش کردند که استفاده از سویههای مختلف
باکتریهای  P. fluorescensو  Bacillus subtilisدر
گیاهان تحت تنش شوری خیار ،باعث تخفیف اثرات مضر
تنش شوری بهواسطهی حفظ مقادیر کلروفیل ،انباشت
اسمولیتهای سازگار (پرولین و قندهای محلول) و
افزایش ترکیبات آنتیاکسیدانی نظیر فنلها گردیده است.
مریمگلی ( )Salvia officinalis L.یکی از گونههای
تجاری مهم در تیره نعناع ( )Lamiaceaeاست که منشأ
آن نواحی مدیترانه گزارش شده و امروزه در اکثر کشورها
کشت میشود .از برگهای خشک شده و اسانس این گیاه
در صنایع غذایی ،داروسازی ،آرایشی و بهداشتی و عطر و
ادکلن سازی استفادههای فراوانی میشود .مواد مؤثره این
گیاه بهعنوان قابض ،ضد نفخ ،ضد اسپاسم ،ضد عفونی
کننده ،آنتیبیوتیک و آرام بخش شناخته شدهاند ( Raal
 .)et al., 2007طبق گزارش بن تاریت و همکاران ( Ben
 ،)Taarit et al., 2009به علت کاهش  50درصدی
زیستتوده در شوری  100میلیموالر ،گیاه مریم گلی به
عنوان یک گیاه نیمه حساس به شوری قلمداد میشود.
تحقیقات علمی متعدد نشان میدهند که تولید
متابولیتهای ثانویه با ارزش در گیاهان دارویی و معطر،
تحت شرایط تنشی مختلف نظیر شوری میتواند بهبود
یابد (.)Ben Taarit et al., 2009; Kulak et al., 2020
باتوجه به اهمیت شوری خاک و آب در ایران ،یکی از
راهکارهایی که در سنوات گذشته برای رفع این مشکل
مورد توجه قرار گرفته است جایگزینی کشت گیاهان
تجاری حساس با گیاهان کم آببر و مقاوم به انواع
تنشهای محیطی نظیر گیاهان دارویی بوده است .در
همین راستا ،مطالعه کشت گیاهان دارویی همراه با کاربرد
ریزجانداران تقویت کننده رشد میتواند ضمن تأمین
اهداف کشاورزی پایدار ،راه حل مناسبی برای رفع یا
کاهش مشکل شوری در اکثر مناطق ایران باشد .بنابراین،
تحقیق حاضر با هدف بررسی توان قارچ  P. indicaو
باکتری  P. fluorescensدر بهبود رشد ،عملکرد و افزایش
مقاومت به شرایط تنش شوری در گیاه مریمگلی انجام
پذیرفت.

تهیه مایه تلقیح قارچ P. indica

قارچ  P. indicaاز آزمای شگاه گروه خاک شنا سی دان شگاه
ارومیه تهیه و سپس در تعدادی ظرفهای پتری محتوای
محیط جامد کفر (( )Kaefer, 1977حاوی عناصر میکرو،
ماکرو ،نمکها ،پپتون و عصررراره مخمر) کشرررت گردید.
چ هار هف ته ب عد از قرار گرفتن پل یت ها در انکو باتور با
دمای  24درجه سل سیوس ،ا سپورهای قارچ جمع آوری
و شمارش آنها با ا ستفاده از الم نئوبار انجام شد .سپس
سوسپانسیونی با غلظت  5×105اسپور در میلیلیتر تهیه
و برای مایهزنی استفاده شد.
تهیه مایه تلقیح باکتری P. fluorescens

سرررویه  PF173باکتری  P. fluorescensاز آزمایشرررگاه
گروه خاک شنا سی دان شگاه ارومیه تهیه شد .برای تهیه
سوسپانسیون ،باکتری در محیط کشت مایع لوریا برتانی
) (LBبهمدت یک شب در شیکر انکوباتور ( 120دور در
دقیقه) با دمای  28درجه سل سیوس قرار داده شد .برای
مررایررهزنی از غلظررت  108سرررلول در هر میلی لی تر
سوسپانسیون استفاده گردید.
تهیه بستر ،مایهزنی و کشت بذر

خاک مورد اسررتفاده در آزمایش (سرره قسررمت خاک
مزرعه+دو قسررمت ماسرره) در گلدانهای پالسررتیکی با
قطردهانه  23سررانتیمتر و ارتفاع  25سررانتیمتر توزیع
شررد .برخی از ویژگیهای فیزیکی و شرریمیایی خاک
مورد استفاده در آزمایش در جدول  1آورده شده است.
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P
7.24

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Some physical and chemical properties of studied soil
Soil Texture
pH
EC
O.M CaCO3
N
K
dS m-1
%
mg kg-1
Clay Loam
7.92
0.78
1.28
31.5
0.52
202

آلودگی ریشرره با قارچ در زیر میکروسررکون نوری انجام
شد .ابتدا ری شهها با آب معمولی ش سته شده و سپس
قطعات یک سرررانتیمتری ریشررره در داخل پتاسررریم
هیدرواک سید  10در صد بهمدت یک ساعت در دمای 90
درجه سلسیوس قرار گرفتند .پس از سرد شدن ،ریشهها
شرررسرررته شرررده و بهمدت چند دقیقه در داخل اسرررید
هیدرکلریک یک نرمال قرار داده شررردند .پس از خالی
کردن اسرررید هیدرکلریک ،روی ریشرررهها محلول رنگی
(ترپان بلو) اضرررافه گردیده و بهمدت  15دقیقه در دمای
 90درجه سررلسرریوس قرار داده شرردند .در مرحله پایانی
محلول رنگی خالی گردید و نمونهها در داخل محلولی از
اسررید الکتیک ،گلیسرررول و آب به نسرربت  1:1:1برای
مطالعات میکروسررکوپی نگهداری شرردند ( Phillips and
.)Hayman, 1970

برای مایهزنی ،ابتدا بذور گیاه مریمگلی (تهیه شرررده از
شرررکت پاکان بذر اصررفهان) با اتانول  70درصررد بهمدت
 30ثانیه و سپس با هیپوکلرید سدیم دو در صد بهمدت
دقیقه دقیقه ضردعفونی سرطحی شردند .سرپس چندین
مرتبه با آب استریل شستشو گردیده و روی کاغذ صافی
واتمن در پتری دیش ها به مدت پنج روز برای جوانهزنی
کشت شدند .بذور جوانه زده با سوسپانسیون قارچ حاوی
 5×105اسپور در میلیلیتر مایهزنی و بهمدت یک ساعت
بر روی شرریکر برای اتصررال اسررپورهای قارچ به سررطح
ریشرررهچه قرار داده شرررد .برای مایهزنی با باکتری ،بذور
ضدعفونی شده به محلول حاوی باکتری P. fluorescens
سررویه  PF173منتقل و بهمدت یک سرراعت در شرریکر
انکوباتور قرار داده شدند تا نفوذ باکتری به داخل شیارها
و پوست بذر امکانپذیر گردد .غلظت باکتری  108سلول
در هر میلیلیتر مایه تلقیح بود .در ن هایت  20عدد از
بذور شرراهد و تلقیحشررده در گلدانهای جداگانه کشررت
شرردند .در طول مدت آزمایش ،دمای کمینه و بیشررینه
گلخانه بهطور متو سط  20±2و  28±2درجه سل سیوس،
رطوبت نسرربی  60-50درصررد و روشررنایی مورد نیاز
گ یاهان نیز با نور طبیعی آفتاب تأمین میشرررد .پس از
سبز شدن بذور و تنک کردن گیاهچهها در چند مرحله،
در نهایت در داخل هر گلدان هفت بوته نگهداری شد .تا
مرحله ه شت برگی شدن بوتهها (یک ماه پس از کا شت
بذور) ،گ لدان ها با آب معمولی آب یاری گرد یده و از این
مرحله به بعد ،تیمارهای شوری بهصورت آبیاری گلدانها
با آب حاوی غل ظت های موردنظر ن مک کلرور سررردیم
شررروع گردید .برای جلوگیری از تنش ناشرری از غلظت
زیاد نمک ،سرررطوح شررروری طی سررره بار آبیاری به
غلظتهای نهایی رسیدند .دو ماه پس از اعمال تیمارهای
تنش شررروری ،گیاهان برای سرررنجش صرررفات مختلف
برداشت شدند.

اندازهگیری صفات رشدی

در پا یان دوره آز مایش بهمنظور بررسررری اثرات تی مار
شرروری و مایهزنی با ریزجانداران بر ویژگیهای رشرردی
مریمگلی ،از هر واحد آزمای شی بهطور ت صادفی سه بوته
انتخاب و صررفاتی نظیر ارتفاع بوته (توسررط خط کش)،
قطر سرراقه و ضررخامت برگ (توسررط کولیس دیجیتالی)،
وزن تر و خشرررک برگ و سررراقه ( به وسررریله ترازوی
دیجی تالی) ،ت عداد و سرررطح برگ (توسرررط دسرررت گاه
ا ندازهگیری سرررطح برگ مدل  )AM-200ا ندازهگیری
گردید .برای تعیین وزن خشررک ،قسررمتهای رویشرری
بهطور جداگانه در داخل آون (دمای  70درجه سلسیوس
به مدت  48سرراعت) قرار داده شرردند و در نهایت وزن
خشک آنها محاسبه گردید.
اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی

در این بخش صفاتی نظیر شاخص کلروفیل ( )SPADو
محتوای نسررربی آب برگ ( )RWCمورد اندازهگیری قرار
گرفتند .برای اندازهگیری شرراخص کلروفیل از دسررتگاه
کلروف یل سرررنج ( Minolta SPAD-502 Chlorophyll
 )Meterاسرررت فاده شررررد .برای ا ندازهگیری  RWCنیز
دیسررکهایی به قطر هشررت میلیمتر از قسررمت میانی

تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه توسط قارچ

چهار هفته بعد از شروع تیمارهای شوری ،نمونهبرداری
از ریشرره گیاهان شرراهد و مایهزنی شررده برای تعیین
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سررپس  25گرم از برگهای خرد شررده به روش تقطیر با
آب و تو سط د ستگاه کلونجر (بهمدت سه ساعت) ،مورد
استخراد اسانس قرار گرفت.

پهنک برگ تهیه شده پس از توزین دیسکها با استفاده
از ترازوی دیجی تالی ( با د قت  0/001گرم) آن ها را به
پتری دیش های دربدار حاوی آب مقطر منتقل کرده و
به مدت شش ساعت در یخچال (چهار درجه سلسیوس)
و در تاریکی قرار داده شررررد ند .پس از خارد کردن
دیسررکها از آب مقطر و حذف رطوبت اضررافی سررطح
دیسکها ،وزن آماس آنها اندازهگیری شد .پس از تعیین
وزن آ ماس ،دیسرررک های برگی را به آون ( 70در جه
سلسیوس) منتقل کرده و پس از گذشت  48ساعت وزن
خ شک آنها تعیین گردید و در نهایت  RWCبا ا ستفاده
از رابطه  1محاسبه شد (:)Turner, 1981
رابطه RWC(%) = [FW – DW /TW – DW] ×100 1
کرره در آن ) )RWCمحتوای نسررربی آب )FW) ،وزن
تر )DW) ،وزن خشررک و ) )TWوزن آماس نمونهها می
باشد.

تجزیه آماری دادهها و نرمافزارهای مورد استفاده

برای انجام تجزیة واریانس و مقای سة میانگینهای صفات
اندازهگیری شده از نرمافزار  SASا ستفاده شد .مقای سه
میانگینها با استفاده از روش آزمون چند دامنهای دانکن
و رسرررم نمودار نیز با اسرررتفاده از نرم افزار  Excelانجام
گرفت.
نتایج و بحث
درصد کلونیزاسیون ریشه

در ارزیابی میکروسکوپی ،کالمیدوسپورهای گرد تا گالبی
شررکل و هیفهای  P. indicaدر بافت کورتکس ریشرره
مشررراهده شرررد (شرررکل  .)1نتایج نشررران داد میزان
کلونیزاسرریون ریشرره گیاهان آلوده به  P. indicaبهطور
معنیداری تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفت .در شرایط
غیر شور میزان کلونیزا سیون ری شه  81/66در صد بود.
درحالی که ری شه گیاهان مایهزنی شده با  P. indicaدر
معرض شررروریهای  50 ،25و  100میلیموالر بهترتیب
 57/33 ،71/67و  41/66در صد کلونیزه شدن ری شه را
ن شان دادند ( شکل  .)2م شابه نتایج این تحقیق ،در صد
کلونیزاسررریون ریشررررههررای گیرراهرران گوجرره فرنگی
( )Ghorbani et al., 2018و نع ناع فلفلی ( Khalvandi
 )at al., 2019در پاسخ به تنش شوری کاهش معنیداری
یافت .کاهش میزان کلونیزاسرریون ریشررهها ممکن اسررت
ناشی از اثرات سمیّت ویژه یونی یا تنش اسمزی ناشی از
غلظتهای باالی نمک کلرور سرردیم بر رشررد هیفهای
قارچ با شد .بهعالوه محدود شدن فتو سنتز تحت شرایط
تنش شررروری ،احتماالً بر میزان عرضررره کربوهیدراتها
توسررط گیاه برای قارچ اثر گذاشررته و باعث کاهش رشررد
هیفهای قارچ میگردد (.)McMillen et al., 1998

اندازهگیری عناصر غذایی

برای اندازهگیری عناصرر غذایی ،نمونههای برگی خشرک
شده در آون ،به کمک آ سیاب پودر شده و نهایتاً ع صاره
آنها به روش سوزاندن خشک تهیه گردید .میزان فسفر
برگ ها با اسرررتفاده از روش رنگ سرررنجی (رنگ زرد
مولیبدات وانادات) و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
در طول مود  470نانومتر اندازهگیری شرررد ( Cotteni,
 .)1980مقادیر پتا سیم و سدیم به روش ن شر شعلهای و
با کمک دسررتگاه فلیم فتومتر ( )Emami, 1996و مقدار
کلر به روش تیتراسرریون ()Johnson & Ulrich, 1975
اندازهگیری شد .عنصر نیتروژن نیز به روش هضم توسط
ا سید سولفوریک ،ا سید سالی سیلیک و آب اک سیژنه و با
اسررتفاده از دسررتگاه کجدال مورد اندازهگیری قرار گرفت
(.)Mulvaney, 1996
استخراج و اندازهگیری محتوای اسانس

برای اسرررتخراد و اندازهگیری میزان اسرررانس ،گیاهان
بردا شت شده ،در سایه و در دمای اتاق خ شک شدند و
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شکل -1کالمیدوسپورهای قارچ  P. indicaدر ریشه مریمگلی تلقیح شده
Fig. 1. Chlamydospores of P. indica in root cortex of inoculated sage plants.
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شکل-2تأ ثیر سطوح مختلف شوری بر درصد کلونیزاسیون ریشه مریمگلی بوسیله قارچ P. indica
Fig. 2. Effect of different salinity levels on colonization rate of sage roots by P. indica.

بهطوریکه بیشترین و کمترین مقدار صفات یاد شده
بهترتیب در گیاهان مایهزنی شده با قارچ و گیاهان بدون
مایهزنی مشاهده گردید (جدول  .)2در گیاهان بدون
مایهزنی ،عملکرد پیکر رویشی خشک در شوری 100
میلیموالر نسبت به شاهد 49/6 ،درصد کاهش یافت .این
در حالی است که کاهش عملکرد پیکر رویشی خشک در
شوری  100میلیموالر نسبت به شاهد برای گیاهان
مایهزنی شده با قارچ و باکتری بهترتیب  29/1و 37/5
درصد بود .به عبارت دیگر مایهزنی با ریزجانداران محرک
رشد بهویژه  P. indicaمنجر به افزایش تولید زیستتوده
گردید که این افزایش در تیمار  100میلیموالر شوری
مشهودتر بود (جدول .)2
در تأیید یافتههای این تحقیق ،کاهش رشد و عملکرد
تحت تأثیر تنش شوری در سایر گیاهان دارویی نظیر

صفات رشدی

براساس نتایج بدست آمده ،کاربرد ریزجانداران و تنش
شوری بر ویژگیهای رشدی اندازهگیری شده تأثیر
معنیداری داشته است .همچنین اثرات متقابل این دو
عامل بر تمام ویژگیهای رشدی بهغیر از ضخامت برگ و
وزن خشک برگ معنیدار بود (جدول .)2
مقایسه میانگینهای مربوط به اثر تیمارهای شوری بر
ویژگیهای رشدی نشان میدهد که با افزایش غلظت
شوری مقادیر صفات یاد شده (بهغیر از ضخامت برگ)
کاهش یافته است ،بهطوریکه بیشترین و کمترین
میزان صفات رشدی گیاه بهترتیب در شرایط بدون شوری
و تیمار  100میلیموالر مالحظه گردید .همچنین کاربرد
ریزجانداران باعث بهبود ویژگیهای رشدی در تمام
سطوح شوری نسبت به گیاهان بدون مایهزنی گردید،
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میگردد .اثرات اسمزی و یونی ناشی از نمک کلرور سدیم
تبعات پیچیدهای نظیر کاهش پتانسیل محلول خاک،
سمیت یونی و بهم خوردن تعادل تغذیهای دارد (Munns,
) ،2002که میتواند منجر به کاهش محتوای آب گیاه،
بسته شدن روزنهها ،تخریب کلروفیل ،کاهش تعداد و
سطح برگها ،افت چشمگیر کارایی فتوسنتز و در نهایت
کاهش رشد و تولید گیاه گردد (.)Zhu, 2001

آگاستاکه ( ،)Khorsandi et al., 2010نعناع فلفلی
( ،)Coban & Baydar, 2016اسطوخودوس
( ،)Chrysargyris et al., 2018آویشن باغی و آویشن
دنایی ( )Emami Bistgani et al., 2019و شمعدانی
( )Hassanvand et al., 2019نیز گزارش شده است .تنش
شوری همانند بسیاری از تنشهای غیرزیستی دیگر ،رشد
گیاه را محدود میکند و کاهش رشد یک نوع سازگاری
برای زندهماندن گیاه تحت شرایط تنش محسوب

جدول  -2اثر مایهزنی با  P. indicaو  P. fluorescensبر برخی ویژگیهای رشدی مریمگلی تحت سطوح مختلف شوری
)Table 2. Effect of P. indica and P. fluorescens inoculation on some growth parameters of sage (S. officinalis
under different salinity levels
PBRM1
inoculation
P. indica

Leaf thickness
)(mm

Leaf area
)(cm2

Leaf number

Stem diameter
)(mm

Plant height
)(cm

0.186
0.286
0.406
0.556

271.91 a
270.48 a
254.30 bc
244.61 cd

32.00 a
30.00 a
24.00 cde
23.00 def

3.32 a
3.37 a
2.88 bc
2.82 c

60.33 a
51.66 b
38.16 cde
40.66 cd

0.190
0.250
0.353
0.473

267.93 a
268.04 a
262.91 ab
239.20 de

27.00 b
26.66 bc
24.66 b-e
22.66 def

3.24 a
3.16 ab
2.85 cd
2.75 cd

50.50 b
41.83 c
39.33 cde
35.66 e

0.163
0.206
0.283
0.350

246.54 cd
229.80 e
200.14 f
187.14 g

25.00 bcd
23.33 de
22.00 ef
20.33 f

2.67 cd
2.75 cd
2.45 d
2.57 cd

48.00 b
36.00 de
38.00 cde
29.93 f

0
25
50
100

0.180 d
0.247 c
0.347 b
0.460 a

262.13
256.11
239.11
223.66

28.00
26.66
23.55
21.99

3.07
3.09
2.74
2.71

52.94
43.16
38.50
35.42

)NaCl (mM
0
25
50
100

0.359 a
0.316 a
0.250 b

260.33
259.52
215.90

27.25
25.25
22.66

3.09
3.00
2.61

47.70
41.83
37.98

PBRM inoculation
P. indica
P. fluorescens
control

**
**
NS

**
**
*

**
**
*

**
**
**

**
**
**

)Microorganism (M
)Salinity (S
M×S

)NaCl (mM
0
25
50
100

P. fluorescens
0
25
50
100
Control

1- PBRM= Plant beneficial rhizospheric microorganism
NS, * and ** are non-significant, significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan’s test (p<0.05).

;2008; Jogawat et al., 2013; Khalvandi ett al., 2017
 .)Ghorbani et al., 2018اثرات مفید همزیستی قارچ P.

افزون بر این ،نتایج این تحقیق نشان داد که مایهزنی گیاه
مریمگلی با ریزجانداران محرک رشد باعث تعدیل اثرات
نامطلوب شوری و بهبود صفات رشدی و عملکرد گیاه در
مقایسه با گیاهان بدون مایهزنی گردید .مطابق با نتایج
این تحقیق ،اثرات سودمند مایهزنی با قارچ  P. indicaبر
رشد گیاه تحت شرایط تنش شوری توسط محققین
دیگری نیز گزارش شده است ( Baltruschat et al.,

 indicaبا گیاهان تحت شرایط شوری ممکن است ناشی
از بهبود ویژگیهای فیزیولوژیکی نظیر وضعیت آبی گیاه
و فتوسنتز ( ،)Ghorbani et al., 2018افزایش رشد و
تکثیر ریشهها بهواسطه تولید اسید ایندول استیک
( )Sirrenberg et al., 2007و بهبود جذب مواد غذایی
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شوری میگردند شامل کاهش جذب و انتقال یونهای
سمی (سدیم و کلر) به برگها ،افزایش قابلیت انحالل و
جذب سایر عناصر غذایی نظیر فسفر ،تحریک تولید
تنظیمکنندههای رشد گیاهی نظیر اکسین و پایین
نگهداشتن میزان سنتز اتیلن درونی در ریشه از طریق
فعالیت  -1آمینوسیکلو پروپان  -1کربوکسیالت ()ACC
دآمیناز میباشند ( Hasnain & Sabri, 1996; Kohler et

بهویژه تغذیه بهتر عنصر فسفر ()Evelin et al., 2009
باشد .افزایش رشد و عملکرد گیاه مریمگلی مایهزنی شده
با باکتری  P. fluorescensکه در این تحقیق مشاهده
گردید در سایر گیاهان نظیر گندم ( Hasnain & Sabri,
 ،)1996ذرت ( )Bano & Fatima, 2009و تربچه
( )Mohamed & Gomaa, 2012نیز گزارش شده است.
فرآیندهای احتمالی که باکتریهای محرک رشد از طریق
آنها باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان تحت شرایط

al., 2009; Mohamed & Gomaa, 2012; Rasouli
.)Sadaghiani et al., 2019

ادامه جدول  -2اثر مایهزنی با  P. indicaو  P. fluorescensبر برخی ویژگیهای رشدی مریمگلی تحت سطوح مختلف شوری
Continued Table 2. Effect of P. indica and P. fluorescens inoculation on some growth parameters of sage (S.
officinalis) under different salinity levels
Stem dry
weight
)(g plant-1

Stem fresh
weight
)(g plant-1

Leaf dry weight
)(g plant-1

Leaf fresh
weight
)(g plant-1

Herb fresh Herb dry
yield
yield
)(g pot-1
)(g pot-1
29.61 a
26.74 bc
22.89 d
21.00 de

86.94 a
79.87 b
65.38 d
60.13 d

1.81 a
1.51 cd
1.34 ef
1.09 h

5.40 a
4.60 c
4.04 e
3.19 g

2.42
2.31
1.93
1.91

7.02 a
6.81 ab
5.30 d
5.40 cd

28.21 ab
24.99 c
21.56 d
17.64 f

84.35 ab
73.57 c
64.82 d
53.13 e

1.73 ab
1.53 c
1.23 fg
0.90 i

5.22 ab
4.40 cd
3.65 f
2.71 h

2.30
2.04
1.85
1.62

6.83 ab
6.11 bc
5.61 cd
4.88 d

26.81 bc
21.63 d
19.39 ef
13.51 g

80.57 b
64.61 d
59.85 d
40.74 f

1.67 b
1.40 de
1.15 gh
0.64 j

4.99 b
4.17 de
3.41 fg
1.86 i

2.16
1.69
1.62
1.29

6.52 ab
5.06 d
5.14 d
3.96 e

28.21
24.43
21.28
17.43

83.93
72.66
63.35
51.24

1.74
1.48
1.24
0.88

5.20
4.39
3.70
2.58

2.29 a
2.01 b
1.80 c
1.61 d

6.79
5.99
5.35
4.74

)NaCl (mM
0
25
50
100

24.99
23.10
20.37

73.08
68.95
61.46

1.43
1.35
1.22

4.31
3.99
3.61

2.14 a
1.95 b
1.69 c

6.13
5.86
5.17

PBRM
inoculation
P. indica
P. fluorescens
control

PBRM
inoculation

NaCl
)(mM

P. indica
0
25
50
100
P. fluorescens
0
25
50
100
Control
0
25
50
100

Microorganism
**
**
**
**
**
**
)(M
)Salinity (S
**
**
**
**
**
**
M×S
*
NS
**
**
*
*
NS, * and ** are non-significant, significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan’s test (p<0.05).

کاربرد ریزجانداران ،با افزایش غلظت نمک کلرورسدیم در
آب آبیاری میزان  RWCکاهش یافت .مقایسه میانگین-
های مربوط به اثرات متقابل شوری و مایهزنی با
ریزجانداران نیز نشان داد که مایهزنی با ریزجانداران
اندوفیت باعث افزایش  RWCگردید؛ بهطوری که در

صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی
محتوای نسبی آب برگ )(RWC

محتوای نسبی آب برگ بهطور معنیداری تحت تأثیر
تنش شوری ،مایهزنی با ریزجانداران و اثر متقابل آنها
قرار گرفت (جدول  .)3نتایج نشان داد که صرفنظر از
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قارچ P. indica

سطوح شوری ،گیاهان مایهزنی شده با
نسبت به گیاهان مایهزنی شده با باکتری P. fluorescens
و گیاهان بدون مایهزنی ،از  RWCباالتری برخوردار بودند
(جدول .)3

باالترین سطح شوری ( 100میلیموالر) ،مایهزنی با قارچ
 P.indicaو باکتری  ،P. fluorecennsمیزان  RWCرا به-
ترتیب  26/99و  12/78درصد نسبت به گیاهان بدون
مایهزنی افزایش داد .همچنین باید اضافه نمود که در تمام

جدول  -3اثر مایهزنی با  P. indicaو  P. fluorescensبر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مریمگلی
تحت سطوح مختلف شوری
Table 3. Effect of P. indica and P. fluorescens inoculation on some physiological and phytochemical
parameters of sage (S. officinalis) under different salinity levels
PBRM
inoculation
P. indica

NaCl
)(mM

Essential oil yeild
)(ml plant-1

Essential oil content
)(%

Chlorophyll
)(SPAD

)RWC (%

0.049
0.044
0.030
0.028

2.02
1.92
1.59
1.47

35.36
33.83
30.00
28.40

82.45 a
77.71 b
74.91 bcd
69.63 ef

0.039
0.035
0.027
0.021

1.71
1.70
1.51
1.33

34.43
32.78
28.00
28.00

78.81 ab
75.33 bc
71.00 cde
61.84 g

0.037
0.028
0.023
0.017

1.72
1.71
1.42
1.37

31.86
30.46
26.00
26.10

78.21 b
71.78 cde
67.15 f
54.83 h

0.041 a
0.036 b
0.027 c
0.022 d

1.82 a
1.77 a
1.51 b
1.39 c

33.88 a
32.36 b
28.02 c
27.60 c

79.82
74.94
71.02
62.10

)NaCl (mM
0
25
50
100

0.038 a
0.030 b
0.026 c

1.75 a
1.56 b
1.55 b

31.91 a
30.82 a
28.66 b

76.01
72.08
67.91

PBRM inoculation
P. indica
P. fluorescens
control

**
**
NS

**
**
NS

**
**
NS

**
**
**

)Microorganism (M
)Salinity (S
M×S

0
25
50
100
P. fluorescens
0
25
50
100
Control
0
25
50
100

NS, * and ** are non-significant, significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan’s test (p<0.05).

است .محتوای نسبی آب گیاه ،معیار مناسبی برای بررسی
وضعیت آبی گیاه است .در شرایط شوری مقدار آب
مصرفی گیاه کاهش پیدا میکند که میتواند مربوط به
کاهش پتانسیل آب محیط ریشه و کاهش توان گیاه در
جذب آب ،افزایش مقاومت در مسیر جریان آب در داخل
گیاه و یا افزایش مقاومت روزنهای و کاهش تعرق باشد
( .)Heidari Sharif Abad, 2001همچنین نقش
ریزجانداران محرک رشد در بهبود محتوای رطوبتی بافت-
های گیاه را میتوان به توسعه سیستم ریشهای گیاه و در
نتیجه افزایش سطح جذبی ریشهها ،افزایش کارآیی

کاهش محتوای نسبی آب برگ در اثر تنش شوری در
سایر گیاهان دارویی نظیر نعناع فلفلی ( Khalvandi et
 ،)al., 2017aآویشن باغی و آویشن دنایی ( Emami
 )Bistgani et al., 2019و شمعدانی ( Hassanvand et
 )al., 2019نیز گزارش شده است که نتایج تحقیق حاضر
را مورد تأیید قرار میدهد .افزون بر این ،مشابه نتایج این
تحقیق ،نقش مثبت مایهزنی با قارچ P. indica
( )Khalvandi et al., 2017aو باکتری P. fluorescens
( )Bazyar et al., 2017در حفظ محتوای نسبی آب
بافتهای گیاه تحت شرایط شوری مورد تأکید قرار گرفته
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مصرف آب و بهبود روابط آبی گیاه نسبت داد
.)et al., 2009; Khalvandi et al., 2017a

ساخت کلروفیل نقش اساسی دارند و با کاهش جذب آنها
سنتز کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز گیاه کاهش مییابد
( .)Munns, 2002افزون بر این ،تحت شرایط تنش شوری،
گونههای فعال اکسیژن تولید شده میتوانند آسیبهای
جدی (تنش اکسیداتیو) به مولکولهای زیستی مثل
لیپیدها ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و کلروفیل وارد
نمایند (.)Yasar et al., 2008
نقش مثبت قارچ  P. indicaدر بهبود رنگیزههای
فتوسنتزی از جمله کلروفیل تحت شرایط شوری در نعناع
فلفلی ( )Khalvandi et al., 2017aو گوجه فرنگی
( )Ghorbani et al., 2018نیز گزارش شده است .کادیان
و همکاران ( )Kadian et al., 2013گزارش نمودند اثرات
نامطلوب تنش شوری که باعث کاهش محتوای کلروفیل
میگردد در گیاهان مایهزنی شده با قارچ مایکوریزا کمتر
از گیاهان بدون مایهزنی بود .آنها همچنین اظهار داشتند
همزیستی با قارچ از طریق افزایش جذب عناصر غذایی
نظیر فسفر و منیزیوم میتواند باعث افزایش بیوسنتز
کلروفیل و در نتیجه بهبود رشد و عملکرد گیاه تحت
شرایط تنش شوری گردد.

( Kohler

شاخص کلروفیل )(SPAD

بررسی نتایج نشان میدهد که فقط اثرات ساده تنش
شوری و کاربرد ریزجانداران بر شاخص کلروفیل معنیدار
بوده است (جدول  .)3طبق نتایج مقایسه میانگینها ،با
افزایش غلظت نمک در آب آبیاری میزان کلروفیل کاهش
یافت بهطوری که بیشترین ( )33/88و کمترین ()27/6
میزان شاخص کلروفیل بهترتیب در سطوح شوری صفر و
 100میلیموالر مشاهده گردید و البته اختالف بین
سطوح  50و  100میلیموالر شوری از این نظر معنیدار
نبود .همچنین نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به اثر
مایهزنی با ریزجانداران بر شاخص کلروفیل نشان میدهد
که گیاهان مایهزنی شده با قارچ  P.indicaو باکتری P.
 fluorescensاز شاخص کلروفیل بیشتری نسبت به
گیاهان شاهد برخوردار بودند (جدول .)3به نقل از پاریدا
و همکاران ( )Parida et al., 2004در گیاه مانگرو ،در اثر
شوری مقدار اتیلن برگ افزایش و میزان کلروفیل به دلیل
فعالیت آنزیم کلروفیالز بهطور معنیداری کاهش مییابد.
در همین ارتباط محمد و گوما ( Mohamed & Gomaa,
 ،)2012ضمن بررسی اثر مایهزنی گیاه تربچه با باکتری
 P. fluorescensتحت شرایط شوری گزارش نمودند که
این باکتری احتماالً از طریق افزایش فعالیت آنزیم ACC
دآمیناز و کاهش سنتز اتیلن باعث کندشدن روند تخریب
و تجزیه کلروفیل در اثر شوری میگردد .در تحقیق
مشابهی ،بازیار و همکاران ( )Bazyar et al., 2017نقش
مثبت مایهزنی با باکتری  P. fluorescensرا در حفظ
مقادیر کلروفیل گیاهان کلزا تحت شرایط تنش شوری
گزارش نمودند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
همچنین طبق گزارش سانتوس ( )Santos, 2004کاهش
محتوای کلروفیل تحت شرایط شوری عمدتاً ناشی از
کاهش فعالیت آنزیم آمینو لوولینیک اسید سنتاز1
( )ALAمیباشد .قابل ذکر است که این آنزیم ،سنتز -D
آمینو لوولینیک اسید را که اولین پیش ماده مسیر
بیوسنتزی کلروفیل است کاتالیز میکند .از دالیل دیگر
کاهش کلروفیل در تیمارهای تحت تنش شوری ،اختالل
در جذب عناصری مثل منیزیوم و آهن میباشد که در

درصد و عملکرد اسانس

بر اساس نتایج بدست آمده ،فقط اثرات ساده تنش شوری
و کاربرد ریزجانداران بر درصد و عملکرد اسانس معنیدار
بوده است (جدول  .)3با افزایش سطح شوری درصد و
عملکرد اسانس کاهش یافت بهطوری که بیشترین و
کمترین مقادیر این صفات بهترتیب در تیمار شاهد و
شوری  100میلیموالر مشاهده گردید و البته از نظر
درصد اسانس اختالف معنیداری بین تیمار شاهد و
شوری  25میلیموالر وجود نداشت .همچنین مایهزنی با
ریزجانداران  P. indicaو  P. fluorescensباعث افزایش
درصد و عملکرد اسانس در مقایسه با گیاهان بدون مایه-
زنی گردید .بهطوری که بیشترین درصد ( 1/75درصد) و
عملکرد اسانس ( 0/038میلیلیتر در گیاه) در گیاهان
مایهزنی شده با  P. indicaو کمترین درصد ( 1/55درصد)
و عملکرد اسانس ( 0/026میلیلیتر در گیاه) در گیاهان
بدون مایهزنی مشاهده گردید .همچنین از نظر درصد
اسانس اختالف معنیداری بین گیاهان مایهزنی شده با

1. Aminolevulinic acid synthase

113

جلد ،9شماره  ،3پاییز 1400

تحقیقات کاربردی خاک

در نتیجه  NADPHو  ATPمورد نیاز برای بیوسنتز
ترکیبات ترپنوئیدی موجود در اسانسها را تأمین
مینمایند .مشابه نتایج این تحقیق ،تأثیر مثبت مایهزنی
با باکتریهای ریزوسفری بر میزان اسانس در گیاهان
نعناع ( )Bharti et al., 2014و رزماری ( Dehghani
 )Bidgoli et al., 2019نیز گزارش گردیده است .در
تحقیق دیگری قربانپور و همکاران (Ghorbanpour et
) ،al., 2014علت افزایش درصد و عملکرد اسانس گیاهان
مریمگلی مایهزنی شده با  P. fluorescensو P. putida
نسبت به گیاهان بدون مایهزنی را افزایش تراکم کرکهای
ترشحی اسانس در برگ گیاهان مایهزنی شده اعالم
نمودند .در تحقیق حاضر مایهزنی گیاه مریمگلی با
ریزجانداران مورد آزمایش ،باعث بهبود ویژگیهای رشدی
و عملکرد گیاه در شرایط تنش شوری شد .بنابراین
افزایش عملکرد اسانس را میتوان به بهبود عملکرد پیکر
رویشی در نتیجه مایهزنی با ریزجانداران تقویت کننده
رشد نسبت داد.

 P. fluorescensو گیاهان بدون مایهزنی وجود نداشت
(جدول .)3
کاهش محتوای و عملکرد اسانس در اثر شوری که در
تحقیق حاضر مشاهده گردید در سایر گیاهان دارویی
نظیر نعناع سبز و مرزنجوش بستانی ( & El-Keltawi
 ،)Croteau, 1987رازیانه (،)Ashraf & Akhtar, 2004
آگاستاکه ( ،)Khorsandi et al., 2010نعناع فلفلی
( )Khalvandi et al., 2017a,bو شمعدانی
( )Hassanvand et al., 2019نیز گزارش شده است .طبق
اظهار محققین ،تولید و انباشت ترکیبات ثانویه گیاهی تا
حدود زیادی وابسته به شرایط رشد گیاه و بهویژه تنش-
های محیطی است .در این راستا غلظت متابولیتهای
ثانویه گیاهی در پاسخ به تنشهای محیطی (نظیر خشکی
و شوری) ممکن است افزایش یا کاهش یابد ( Selmar,
 .)2008طبق گزارش عزیز و همکاران ()Aziz et al., 2008
کاهش محتوای اسانس میتواند ناشی از کاهش فتوسنتز
یا تغییر در سایر سیستمهای متابولیکی گیاه باشد .هرگونه
اختالل در سیستمهای متابولیکی طبیعی گیاه میتواند
منجر به اختالل در بیوسنتز اسانس و در نتیجه کاهش
محتوای آن گردد .همچنین کاهش عملکرد اسانس در
نتیجه شوری که در این تحقیق مشاهده گردید ممکن
است ناشی از اثر زیانآور تنش بر رشد و عملکرد پیکر
رویشی گیاه باشد .به عبارت دیگر با کاهش عملکرد پیکر
رویشی گیاه تحت شرایط شوری عملکرد اسانس نیز
نقصان مییابد .ال-کلتاوی و کروتیو ( & El-Keltawi
 )Croteau, 1987بیان داشتند که محدود شدن عرضه
سیتوکینین توسط ریشهها به شاخسارهها و بدنبال آن
تغییر نسبت سیتوکینین به اسید آبسیزیک برگ ممکن
است عامل کاهش عملکرد اسانس تحت شرایط شوری
باشد .نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که کاربرد
ریزجانداران محرک رشد ،درصد و عملکرد اسانس را
نسبت به گیاهان بدون مایهزنی افزایش داد .طبق گزارش
خالوندی و همکاران ( ،)Khalvandi et al., 2019مایهزنی
گیاهان نعناع فلفلی با قارچ  P. indicaباعث افزایش درصد
و عملکرد اسانس تحت شرایط تنش شوری گردید .در
تفسیر این نتایج اظهار شد که ریزجانداران اندوفیت باعث
افزایش جذب عناصر غذایی بهویژه فسفر از طریق افزایش
تولید اکسین ،سیتوکینین و فعالیت آنزیم فسفاتاز شده و

عناصر غذایی برگ

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق ،مقادیر نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلر و نیز نسبت پتاسیم به سدیم
در برگها ،بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای شوری،
مایهزنی با ریزجانداران و اثر متقابل آنها قرار گرفت
(جدول .)4
نیتروژن

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل شوری و مایهزنی با
ریزجانداران نشان میدهد که صرفنظر از کاربرد
ریزجانداران با افزایش غلظت شوری در آب آبیاری میزان
نیتروژن برگها کاهش یافت .بیشترین میزان نیتروژن
برگ ( 2/28درصد) در شرایط بدون تنش شوری و در
گیاهان مایهزنی شده با  P. fluorescensو کمترین میزان
نیتروژن برگ ( 1/82درصد) در تنش شوری 100
میلیموالر و در گیاهان بدون مایهزنی مشاهده گردید .در
گیاهان بدون مایهزنی ،علیرغم کاهش میزان نیتروژن در
اثر افزایش غلظت شوری ،اختالف مشاهده شده بین
سطوح مختلف شوری معنیدار نبود .همچنین در باالترین
سطح شوری ،اختالف بین گیاهان مایهزنی شده و گیاهان
شاهد (بدون مایهزنی) معنیدار نبود (جدول .)4
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Table 4. Effect of P. indica and P. fluorescens inoculation on leaf nutrient of sage (S. officinalis) under
different salinity levels
PBRM
inoculation
P. indica

NaCl
)(mM

K/Na

)Cl (%

)Na (%

)K (%

)P (%

)N (%

4.19 b
2.93 c
1.18 ef
0.85 f

2.54 f
2.92 f
4.13 d
5.01 c

0.88 h
1.18 fg
2.49 d
3.08 b

3.69 a
3.46 a
2.93 b
2.63 bc

0.41 a
0.29 b
0.20 c
0.14 de

2.11 b
2.07 b
2.09 b
1.90 c

6.28 a
2.60 cd
1.13 ef
0.80 c

2.47 f
3.07 ef
4.46 cd
5.97 b

0.60 i
1.42 ef
2.48 d
2.83 bc

3.77 a
3.69 a
2.80 b
2.28 c

0.33 b
0.20 c
0.14 cd
0.13 de

2.28 a
2.07 b
2.17 ab
1.91 c

2.41 d
1.51 e
0.34 g
0.22 g

2.77 f
3.81 de
5.68 b
7.04 a

1.05 fg
1.56 e
2.61 cd
3.74 a

2.53 bc
2.35 c
0.88 d
0.82 d

0.20 c
0.16 cd
0.12 de
0.10 e

1.93 c
1.87 c
1.81 c
1.82 c

3.96
2.28
0.87
0.59

2.58
3.26
4.75
6.01

0.84
1.39
2.53
3.21

3.33
3.17
2.20
1.91

0.31
0.21
0.15
0.12

2.11
2.02
2.00
1.88

)NaCl (mM
0
25
50
100

1.66
1.71
0.73

3.65
3.99
4.82

1.91
1.83
2.24

3.18
3.14
1.64

0.26
0.20
0.14

2.04
2.10
1.86

PBRM inoculation
P. indica
P. fluorescens
control

**
**
**

**
**
**

**
**
**

**
**
*

**
**
**

**
**
**

)Microorganism (M
)Salinity (S
M×S

0
25
50
100
P. fluorescens
0
25
50
100
Control
0
25
50
100

* and ** are significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.
The means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan’s test (p<0.05).

و هم در گیاهان بدون مایهزنی کاهش یافت اما کاربرد
ریزجانداران در تمام سطوح شوری باعث افزایش میزان
پتاسیم برگ نسبت به گیاهان بدون مایهزنی گردید.
بیشترین میزان پتاسیم برگ ( 3/77درصد) در شرایط
بدون تنش شوری و در گیاهان مایهزنی شده با P.
 fluorescensمشاهده گردید که اختالف معنیداری با
گیاهان مایهزنی شده با  P. indicaدر شوریهای صفر و
 25میلیموالر و نیز گیاهان مایهزنی شده با P.
 fluorescensدر شوری  25میلیموالر نداشت .کمترین
میزان پتاسیم برگ ( 0/82درصد) نیز در شوری 100
میلیموالر و در گیاهان بدون مایهزنی مشاهده گردید.
گیاهان مایهزنی شده با قارچ و باکتری در هیچکدام از
سطوح شوری اختالف معنیداری از نظر میزان پتاسیم
برگ نداشتند (جدول .)4

فسفر

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل شوری و مایهزنی با
ریزجانداران نشان میدهد که صرفنظر از کاربرد
ریزجانداران ،با افزایش غلظت شوری در آب آبیاری میزان
فسفر برگها کاهش یافت .بیشترین میزان فسفر برگ
( 0/41درصد) در شرایط بدون تنش شوری و در گیاهان
مایهزنی شده با  P. indicaو کمترین میزان فسفر برگ
( 0/1درصد) در تنش شوری  100میلیموالر و در گیاهان
بدون مایهزنی مشاهده گردید .در تمام سطوح شوری،
گیاهان مایهزنی شده از میزان فسفر بیشتری نسبت به
گیاهان بدون مایهزنی برخوردار بودند .همچنین در
باالترین سطح شوری ،اختالف بین گیاهان مایهزنی شده
و گیاهان شاهد (بدون مایهزنی) معنیدار نبود (جدول .)4
پتاسیم

براساس نتایج مقایسه میانگینها ،اگرچه با افزایش غلظت
شوری میزان پتاسیم برگها هم در گیاهان مایهزنی شده
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نیترات در برگها شده و در نتیجه فعالیت آنزیم نیترات
ردوکتاز کاهش مییابد (.)Tabatabaei, 2006
با توجه به مشابه بودن فرآیند جذب فسفر با کلر ،افزایش
جذب کلر تحت شرایط شوری ناشی از کلرور سدیم
میتواند باعث کاهش میزان جذب فسفر گردد و بدین
ترتیب قابلیت دسترسی گیاه به فسفر کاهش پیدا میکند
( .)Jindal et al.,1993افزایش غلظت سدیم باعث برهم
زدن هموستازی یونی درون سلولی ،اختالل در عملکرد
غشاها و تضعیف فعالیتهای متابولیکی میگردد
( .)Hassanvand et al., 2019تجمع یونهای سدیم در
سیتوسول به عنوان یک معضل جدی در نظر گرفته می-
شود که افزون بر کاهش رنگدانههای فتوسنتزی ،از طریق
مهار فعالیت آنزیم روبیسکو در طول چرخه کالوین نیز بر
فرآیند فتوسنتز اثر میگذارد و در نهایت باعث کاهش
تجمع ماده خشک در گیاه میگردد ( Parida and Das,
 .)2005از آنجایی که یونهای سدیم و پتاسیم ساختار
فیزیکو-شیمیایی مشابهی دارند و جذب آنها از طریق
سیستمهای انتقالی یکسانی انجام میگیرد لذا معموالً
برای جذب مؤثر با یکدیگر رقابت میکنند .بنابراین
باالبودن مقدار سدیم میتواند از جذب پتاسیم ممانعت
نموده و منجر به تجمع سمی سدیم و کاهش نسبت
پتاسیم به سدیم گردد (Serrano and Rodriguez-
 .)Navarro, 2001میزان جذب و انتقال یونهای سدیم و
پتاسیم در گیاهان تحت تنش شوری در تحمل گیاهان به
تنش بسیار مهم است .از این رو باالبودن نسبت پتاسیم
به سدیم در گیاهان تحت شرایط شوری به عنوان یکی از
معیارهای مهم انتخاب برای تحمل به نمک در نظر گرفته
میشود ( .)Ashraf, 2002نتایج این تحقیق همچنین
نشان داد که در تمام سطوح شوری ،گیاهان مایهزنی شده
با  P. indicaو  P. fluorescensاز میزان نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم بیشتر و مقادیر سدیم
و کلر کمتری نسبت به گیاهان بدون مایهزنی برخوردار
بودند .در تحقیق مشابهی ،بررسی تأثیر تنش شوری ناشی
از کلرور سدیم بر گیاهان کنجد مایهزنی شده با قارچ P.
 indicaو باکتری  Azospirillum lipoferumنشان داد که
تنش شوری باعث افزایش انباشت یون سدیم و کاهش
مقادیر یونهای پتاسیم ،فسفر ،نیتروژن و نسبت پتاسیم
به سدیم گردید در حالیکه مایهزنی گیاهان با
ریزجانداران یادشده موجب کاهش معنیدار سدیم و

سدیم و کلر

مقایسه میانگینهای مربوط به اثرات متقابل شوری و
کاربرد ریزجانداران نشان میدهد اگرچه با افزایش غلظت
شوری میزان سدیم و کلر برگها هم در گیاهان مایهزنی
شده و هم در گیاهان بدون مایهزنی افزایش یافت اما
گیاهان مایهزنی شده در تمام سطوح شوری از میزان
سدیم و کلر کمتری نسبت به گیاهان بدون مایهزنی
برخوردار بودند .در مجموع گیاهان مایهزنی شده با P.
 fluorescensاز میزان سدیم کمتر و گیاهان مایهزنی شده
با  P. indicaاز میزان کلر کمتری نسبت به سایر تیمارها
برخوردار بودند (جدول .)4
نسبت پتاسیم به سدیم

براساس نتایج مقایسه میانگینها ،اگرچه با افزایش غلظت
شوری در آب آبیاری میزان این نسبت هم در گیاهان
مایهزنی شده و هم در گیاهان بدون مایهزنی کاهش یافت
اما گیاهان مایهزنی شده در تمام سطوح شوری از نسبت
پتاسیم به سدیم باالتری در مقایسه با گیاهان بدون
مایهزنی برخوردار بودند (جدول .)4مشابه نتایج این
تحقیق ،افزایش غلظت سدیم و کلر و کاهش پتاسیم و
نسبت پتاسیم به سدیم در گیاه رازیانه ( Ashraf and
 ،)Akhtar, 2004افزایش غلظت سدیم و کاهش پتاسیم و
فسفر در گیاه نعناع فلفلی (،)Khalvandi et al., 2017b
کاهش محتوای پتاسیم و افزایش محتوای سدیم در گیاه
شمعدانی ( ،)Hassanvand et al., 2019افزایش انباشت
یون سدیم و کاهش مقادیر یونهای پتاسیم ،فسفر و
نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم در گیاه کنجد
( ،)Khademian et al., 2019افزایش محتوای سدیم و
کاهش غلظت پتاسیم و کلسیم در دو گونه از آویشن
( )Emami Bistgani et al., 2019تحت شرایط تنش
شوری گزارش گردیده است.
شوری ناشی از غلظت باالی یون سدیم میتواند باعث
مشکالت اسمزی و متابولیکی شده و فعالیت آنزیمهای
مرتبط با جذب و آسیمیالسیون برخی عناصر غذایی را
تغییر دهد ( .)Siddiqui et al., 2012شوری تأثیر منفی
بر فعالیت آنزیمهای  H+-ATPaseو نیترات ردوکتاز دارد
که منجر به اختالل در هموستازی یونی و آسیمیالسیون
نیتروژن میگردد ( .)Yu et al., 2016کاهش جذب یا
انتقال نیترات تحت شرایط شوری موجب کاهش غلظت
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سطح بیشتری از خاک را برای دسترسی به آب و مواد
مغذی مورد کاوش قرار دهد ( Egamberdieva et al.,
 .)2015همچنین گزارش شده است که باکتریهای
ریزوسفری محرک رشد قادر به تثبیت نیتروژن و افزایش
قابلیت انحالل فسفر هستند (.)Canbolat et al., 2006
بانو و فاتیما ( ،)Bano and Fatima, 2008نشان دادند که
توانایی باکتری  Pseudomonasدر افزایش انحاللپذیری
فسفر ،گیاهان ذرت را در برابر تنش شوری محافظت
میکند .آنها همچنین اظهار داشتند که افزایش رشد و
نمو گیاه ممکن است به قابلیت باکتری Pseudomonas
برای افزایش جذب عناصر غذایی (نظیر پتاسیم ،فسفر و
کلسیم) توسط گیاه نسبت داده شود .عناصر غذایی ممکن
است بهواسطه تغییراتی که ریزجانداران با ترشح اسیدهای
آلی در  pHریزوسفر ایجاد میکنند و یا با کالته شدن
توسط مولکولهای آلی تولید شده توسط ریزجانداران
(سیدروفورها) برای گیاه قابل دسترستر گردند ( Kasotia
 .)et al., 2015بهعالوه کاهش انباشت یونهای سدیم
میتواند بهواسطه ترشح اگزو پلی ساکاریدها توسط
باکتری باشد که در ریشه با کاتیونها (بهویژه سدیم) باند
شده و در نتیجه مانع انتقال آن به برگها و کمک به
تعدیل اثرات شوری در گیاهان میگردد ( Ashraf et al.,
 .)2004این مطالعات نشان میدهند که باکتریهای
محرک رشد میتوانند اثرات تنش شوری بر گیاهان را با
افزایش فراهمی زیستی عناصر غذایی و یا با افزایش جذب
آنها توسط گیاه تعدیل نمایند.

افزایش پتاسیم ،فسفر و نیتروژن گردید .افزایش جذب
مواد مغذی در گیاهان مایهزنی شده با قارچهای اندوفیتی
و باکتریهای محرک رشد به تولید هورمونهای گیاهی
توسط ریزجانداران در محل اتصال به ریشه نسبت داده
شده است که میتواند باعث بهبود تشکیل ریشه و در
نتیجه جذب بیشتر عناصر غذایی و آب از خاک شود
( .)Khademian et al., 2019همچنین مایهزنی گیاه نعناع
فلفلی با قارچ  P. indicaتحت شرایط شوری ،باعث
افزایش محتوای فسفر و پتاسیم و کاهش میزان سدیم
نسبت به گیاهان بدون مایهزنی گردید ( Khalvandi et
 .)al., 2017bافزایش تحمل به شوری در اثر همزیستی
با قارچها ،به جذب انتخابی یونها و کاهش انباشت یون-
های مضر در بافتهای گیاهی نسبت داده میشود .قارچ-
های مفید میتوانند با انباشت یونهای سدیم در وزیکول-
ها ،در داخل واکوئول سلولهای ریشه و یا در هیفهای
قارچی داخل ریشه از انتقال یونهای سدیم از ریشه به
شاخساره ممانعت کنند ( Evelin et al., 2013; Hammer
 .)et al., 2011پتاسیم به عنوان یک عنصر ضروری دارای
نقش اساسی در فرآیندهای حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز،
تنظیم اسمزی ،فعال سازی آنزیمها و سنتز پروتئین
میباشد .از این رو حفظ هموستازی سلولی ،غلظت باالتر
پتاسیم و نسبت کمتر سدیم به پتاسیم در شرایط شوری
توسط  P. indicaمیتواند نقش مهمی در تحمل گیاهان
به تنش داشته باشد ( .)Ghorbani et al., 2018همچنین
گزارش شده است که قارچ  P. indicaباعث بهبود
آسیمیالسیون نیتروژن و فسفر بهترتیب از طریق افزایش
فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و ناقلین فسفات میگردد
(.)Khademian et al., 2019
مایهزنی گیاهان ذرت ( )Nadeem et al., 2009و تربچه
( )Mohamed and Gomma, 2012با باکتری P.
 fluorescensتحت شرایط شوری باعث افزایش محتوای
عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم
در مقایسه با گیاهان بدون مایهزنی گردید .ریزجانداران
محرک رشد میتوانند قابلیت گیاه برای جذب عناصر
غذایی از خاک را یا با توسعه سیستم ریشهای گیاه و یا با
افزایش قابلیت انحالل عناصر ماکرو بهبود بخشند
( .)Meena et al., 2010در همین راستا ،نشان داده شده
است که اکسین تولید شده توسط باکتریها باعث توسعه
سیستم ریشهای شده و بنابراین به گیاه کمک میکند تا

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج این تحقیق ،تنش شوری ناشی از کلرور
سدیم از طریق کاهش جذب آب و عناصر غذایی مورد نیاز
گیاه ،کاهش کلروفیل و افزایش انباشت یونهای سدیم و
کلر باعث کاهش رشد ،عملکرد و میزان اسانس گیاه
مریمگلی شد در حالیکه مایهزنی با قارچ  P. indicaو
باکتری  P. fluorescensبا بهبود جذب آب و عناصر
غذایی ،حفظ مقادیر کلروفیل ،کاهش انباشت یونهای
سدیم و کلر و افزایش نسبت پتاسیم به سدیم باعث
افزایش رشد ،عملکرد و سنتز اسانس گیاه تحت شرایط
شوری گردید .بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان از
رابطه همزیستی ریزجانداران محرک رشد برای بهبود
رشد ،عملکرد و تولید اسانس گیاه مریمگلی تحت شرایط
شوری خاک و آب بهره برد.
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Abstract
To evaluate the effect of Piriformospora indica and Pseudomonas fluorescens inoculation on some
growth and physiological parameters and nutrient acquisition of sage (Salvia officinalis) under salt
stress conditions, a pot experiment was conducted in factorial based on randomized complete blocks
design with three replications. The treatments included inoculation with microorganisms at three
levels (non-inoculation and inoculation with P. indica and P. fluorescens) and salinity stress at four
levels (0, 25, 50 and 100 mM of NaCl). The results showed that salinity stress and inoculation with
microorganisms had significant effect on the measured parameters, so that by increasing salinity
concentration, percentage of root colonization by P. indica, growth paramaters, leaf relative water
content (RWC), chlorophyll index (SPAD), essential oil conten and yield, N, P and K content and
K/Na ratio decreased while Na and Cl content increased. The amounts of all evaluated parameters in
fungi and rhizobacteria inoculation were more than non-inoculation treatments except for Na and Cl
content. The highest and lowest of dry herb yield (29.61 and 13.51 g pot-1), RWC (82.45 and
54.83%), chlorophyll content (35.36 and 26.1), essential oil content (2.02 and 1.37%), essential oil
yield (0.049 and 0.017 ml plant-1) and P content (0.41 and 0.10%) were observed in non-stress
conditions+ P. indica inoculated plants and 100 mM salinity+ non-inoculated plants, respectively.
Overall, the findings of this study showed that plant growth-promoting microorganisms inoculation
can ameliorate the adverse effects of salinity stress on growth, yield and essential oil production in
sage by maintaining chlorophyll content and improving water and nutrient uptake.
Keywords: Essential oil, Plant growth-promoting bacteria, Salt stress, Symbiotic fungus, Nutrients
elements
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