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 1392 تابستان شماره ویژه هشتم، سال گیاهی، علوم هايپژوهش فصلنامه 
  

 بر  سطوح مختلف تنش شوري و همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکوالر تاثیر
 )Sorghum bicolor (L.) Moenchعملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سورگوم (

  

 4، جالل احسانی3کی، غالمرضا بخشی خانی2نیا، عباسعلی نوري1*مریم احسانی

  ، گرگان، ایراننورمربی، دانشگاه پیام 1
  طبیعی استان گلستان، گرگان، ایراناستادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 2

  استاد، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه پیام نور واحد تهران، تهران، ایران 3
 اه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشجوي دکتري، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگ 4

  
  23/6/92تاریخ پذیرش:           5/11/91تاریخ دریافت: 

  چکیده
ي رشد و عملکرد گیاه سورگوم در همزیستی با قارچ میکوریز در سال هااثر شوري بر برخی از شاخص

وریل و در قالب صورت فاکتطبیعی استان گلستان بهمنابع در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزي و 1385زراعی 
 M1(بدون قارچ) و)  M0ژوهش فاکتور قارچ در دو سطح طرح پایه بلوك کامل تصادفی اجرا شد. در این پ

در نظر گرفته شد. بذرهاي جوانه دار سورگوم   ds/m 14و  7، 8/0(داراي قارچ) و فاکتور شوري در سه سطح 
سطح برگ، طول  ی نظیردر شوري باال پارامترهای تلقیح شدند. نتایج پژوهش نشان داد Glomus intradices با

اندام هوایی، وزن خشک پانیکول، طول پانیکول، وزن دانه و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه با نمونه 
. طول ریشه، وزن خشک ساقه، برگ، دانه و بوته با ندداشتدرصد  5و  1داري در سطح شاهد اختالف معنی

طول ریشه، ساقه، اندام هوایی و پانیکول، تعداد دانه همچنین اي داشتند. مالحظه حضور میکوریز افزایش قابل
با توجه به نتایج ند. دار داشتدر قیاس با نمونه شاهد تفاوت معنی درصد 1در پانیکول و وزن دانه در سطح 

 حاصل حضور میکوریز تاثیر مثبتی روي رشد و عملکرد گیاه سورگوم داشت.   
  

  تنش شوري، سورگوم، میکوریز آربوسکوالر  :واژگان کلیدي
 

  1مقدمه
کشت  تحتمساله شوري در اغلب مناطق    

 .)Taylor et al., 1975( سورگوم در دنیا مطرح است
رفولوژیکی این گیاه سبب شده است وخصوصیات م

عنوان شاخص گیاهان زراعی مقاوم به خشکی که به
نوان عمعرفی گردد. از لحاظ تحمل به شوري نیز به

شناخته  ds/m 8/6نیمه متحمل به شوري یک گیاه 
ي هاالین احتماالً .)Francois et al., 1984شده است (

انتخاب شده سورگوم در مناطق نیمه خشک مقاومت 

                                                
 @gmail.comehsany.maryamمسئول مکاتبه: *

 ,.Sunseri et al( دهندمیبیشتري به شوري نشان 

مساحت  دهد،گزارش دانشمندان نشان می ).2002
و شوري بر ت رو به افزایش اس ي شورهاخاك

 Yuncai et( تاثیر دارد عملکرد محصوالت کشاورزي

al., 2005(، ي علمی هاضرورت دستیابی به راه حل
ر شرایط شوري بیشتر براي افزایش بازده محصول د

 زاستفاده ا ها. یکی ازاین راه حلشوداحساس می
. همزیستی گیاهان با باشدکودهاي بیولوژیک می

فزایش عملکرد گیاهان ث اي میکوریزي باعهاقارچ
یی با حاصلخیزي پایین هادر خاك زراعی خصوصاً

 از هادلیل افزایش سطح جذب ریشه، که بهباشدمی
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 ).Ortas, 1996( شودطریق قارچ در خاك ایجاد می
باعث مقاومت  هااین قارچ همزیستی با ،عالوه بر این

کاهش نیاز  ي خاکزي در گیاهان زراعی وهابه بیماري
 Al-karaki and( شودمی اهان به کودهاي شیمیاییگی

Al-omoush, 2002.( با  نیزه شدن ریشهوعلت کلبه
گیاهان نسبت به ، ي میکوریز آربوسکوالرهاقارچ

، شوري یا عناصر سنگین کمبود مواد غذایی، خشکی
طبق گزارشات . شوندمیتر مقاوم هاهجوم پاتوژن و

 درصد 80ریشه ي میکوریز آربوسکوالر با هاقارچ
 ,Allen(کنند همزیستی برقرار میي گیاهی هاگونه

1992; Gianinazzi and Pearson, 1986( همزیستی  و
ذرت و سورگوم مورد بررسی  ،گندم، جوآنها با ریشه 

همزیستی  .)Sadravi et al., 2001( قرار گرفته است
 با قارچ میکوریز باعث تحمل در برابرشوري و

شود لوژیکی تحت تنش شوري میتغییرات فیزیو
)Zhongqunlle et al., 2007(یی هرچند ها. پژوهش

است اندك در این زمینه صورت گرفته که نشان داده 
 رشد گیاهان میکوریزي در شرایط شور کاهش نیافته و

کاهش اندکی  یزیا در مقایسه با گیاهان غیرمیکور
 اگر .)Al-karaki and Al-omoush, 2001(داشته است 

ي میکوریز آربوسکوالر در هاچه استفاده از قارچ
که در اثر این همزیستی  ه استشرایط شور نشان داد

گیاه تحمل بیشتري در مقابل تنش شوري دارد اما 
مورد نوع نمک ایجاد کننده  در ي اندکیهاپژوهش

یی که هاررسیاغلب ب تنش شوري صورت گرفته و
مک کلرید ، با استفاده از نروي شوري انجام شده

  .)Inal, 2002(سدیم بوده است 
استرالیایی سورگوم  رقم اصالح شده و اسپیدفید

 ها. این رقم در دامنه وسیعی از خاكاي استعلوفه
در برابر  ،باشدقادر به رشد و نمو و تولید محصول می

خشکی و شوري مقاوم است و سرعت رشد  ،گرما
ناسب مو براي علوفه سریع بهاره  مجدد آن باالست

پائیزه و زمستانه توصیه  . این رقم براي کشتاست

. این واریته را بایستی قبل از به گل رفتن شودنمی
. قرار داده و یا چین برداري نمود مورد چراي دام

ي این هیبرید هامتوسط پروتئین خام موجود در اندام
در حال حاضر بذر سورگوم  واست  درصد 13حدود 

از طریق کشت  آن فیدعلوفه اي هیبرید اسپید 
شود میي والد به میزان کافی در ایران تولید هاالین

 رضایی وصانعی  ؛1363 ساالردینی،؛ 1377 ،صدربنی(
  ).1373 ،و موسوي

این  با توجه به اهمیت اقتصادي این محصول
پژوهش با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف کلرید 

ي رشد گیاه هاسدیم بر عملکرد و برخی از شاخص
جام در همزیستی با این قارچ میکوریز آربوسکوالر ان

   .شد
  

  هاروش مواد و
در مرکز  1385سال زراعی این تحقیق در 

 اقعتحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان و
آزمایش به صورت فاکتوریل  .در شهر گرگان اجرا شد

 تکرار 3با  قالب طرح پایه بلوك کامل تصادفی در
(بدون قارچ)  M0تور قارچ در دو سطح . فاکانجام شد

 فاکتور شوري در سه سطح (داراي قارچ) و M1و 
 براي کشت گیاهان از .بودند ds/m 14 و 7، 8/0

 40/2متر در  5/4به ابعاد  ي الي سیمتريهاچهحوض
 .استفاده شدلومی عمیق پرشده با خاکی با بافت متر 

 پس از ضدعفونی با یدفیدبذرهاي سورگوم رقم اسپ
دیش ، در ظروف پتريدرصد 3هیپوکلریت سدیم 

، کشت داده شد، سپس ورقه کاغذ صافی یک يحاو
زنی) و مدت یک هفته در ژرمیناتور (اتاقک جوانهبه

چه و . پس از اینکه ریشهده شددا قرار C2±22°دماي 
داخل کاغذ کشت قرار در  ،شد لچه بذرها تشکیساقه

برگی به گلخانه،  دو يهایاهچه. قبل از انتقال گگرفت
 -10000ز با رو 3مدت ي الي سیمتري بههاحوضچه

آبشویی شد، در مرحله بعد معمولی  آب لیتر 8000
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، که از آن به قارچ میکوریز آغشته شد یمیخاك ن
 ،ماده حامل بود Kg1اسپور در  105قارچ حدود  یزانم

 .یرفتپذ انجام هایاهچهسپس عمل انتقال گ
یعنی  هاهچهحل مختلف رشد گیاگیري در مرامونهن

دهی و در مرحله ، مرحله گلدر در مرحله سه برگی
طول ریشه و ی همچون صفات .شدخوشه رفتن انجام 

توسط خط کش و متر ، سنبله برگفاع ساقه، ارت
ي هاوزن تر اندامبراي اندازه گیري گیري شد. اندازه

از محیط  ، پس از خارج کردن گیاهانهوایی و ریشه
آب  آب  و سپس بابا  را سریعاً ها، ابتدا ریشهکشت

با  هامقطر شسته و آب اضافی موجود در سطح ریشه

از بخش هوایی  هادستمال گرفته شد و سپس ریشه
طور جداگانه م بهتر هر کداجدا و بالفاصله وزن

 هاتر نمونهگیري وزن. پس از اندازهگیري شداندازه
در  Memmert854 ساعت در آون مدل 48مدت به

سپس و  شدندگراد قرار داده درجه سانتی 70±2 دماي
توسط ترازوي دیجیتالی با دقت  هاوزن خشک آن

با استفاده از دستگاه  سطح برگ گیري شد.ندازها 01/0
گیري کننده سطح برگ مدل دلتا و با استفاده از اندازه

متر مربع افزار کامپیوتري دیاز در واحد سانتینرم
  گیري شد.هانداز

  

  
  و قارچ میکوریز )ds/m 14تحت تیمار شوري (سورگوم  .1شکل 

 
  نتایج

وزن خشک ریشه در سطوح ه: وزن خشک ریش
ولی ، ندادداري نشان مختلف شوري اختالف معنی

داري استفاده از میکوریز باعث ایجاد اختالف معنی
جدول مقایسه  رشد. د) P<0.05( احتمالدرسطح 

 بیشترین میزان وزن خشک مربوط به تیمار هامیانگین
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که مقدار آن  بودمیکوریز  تیمار بدون شوري با حضور
ین با توجه به مقایسه . همچنبودگیاه  گرم بر 23/9

، مشاهده شد که وزن خشک ریشه در هامیانگین
   است. حضور قارچ افزایش یافته

سطوح مختلف  دروزن خشک ساقه : وزن خشک ساقه
، ولی با حضور میکوریز نداشت داراختالف معنیشوري 

 درصد 5در سطح داري نسبت به شاهد طور معنیبه
میکوریز × همچنین اثرات متقابل شوري  یافت.افزایش 

نشان  داري رانیز براي وزن خشک ساقه اختالف معنی
   ).P<0.05( داد

، دادنشان  هامقایسه میانگین: خشک برگوزن
. بودغیر شور یشترین وزن خشک برگ در محیط ب

این  این بین سطوح مختلف شوري براي عالوه بر
، لیکن با توجه به دیده نشد دارصفت تفاوت معنی

دار بین اختالف معنی، هانتایج حاصل از میانگین
وزن شترین میزان بی سطوح قارچ مشاهده شد و

. مقایسه خشک برگ در حضور میکوریز بود
که با حضور قارچ میزان وزن  دهدمینشان  هامیانگین

. یافتعدم حضور قارچ افزایش  خشک برگ نسبت به
 1دار بین سطوح مختلف قارچ در سطح تفاوت معنی

، ولی اثرات متقابل )P<0.01( داشتوجود درصد 
ندانی را میکوریز براي این صفت تفاوت چ× شوري 

  ).1شکل( ندادنشان 
 ds/m 14 سطح شوريایج، با توجه به نت: وزن دانه

 و داد درمقایسه با شاهد، تفاوت معنی دار را نشان 
 .کمترین میزان میانگین را به خود اختصاص داد

با مقایسه  .حضور قارچ وزن دانه افزایش یافتدر
بیشترین میزان وزن دانه در محیط غیر شور  هامیانگین

گرم  43/8حضور میکوریز مشاهده شد که مقدار آن  و
گیاه بود. بین سطوح مختلف شوري و قارچ براي بر 

وجود  درصد 5دار در سطح این صفت تفاوت معنی
 ×همچنین اثرات متقابل شوري .)P<0.05( داشت

درصد  1دار در سطح میکوریز نیز تفاوت معنی

)P<0.01(  دادرا نشان )2 شکل.(  
تعداد دانه در پانیکول  نظر از: پانیکول تعداد دانه در

مشاهده دار مختلف شوري اختالف معنیسطوح  در
تیمار بدون تنش شوري  بیشترین تعداد دانه در و نشد

اختالف قابل نتایج نشان می دهد، مشاهده شد. 
اي درسطوح مختلف قارچ وجود نداشت ولی مالحظه

 قارچ مشاهده شد. بیشترین تعداد دانه در حضور
شوري براي این  تجزیه واریانس در سطوح مختلف

 درصد 5سطح  در ي رادارصفت، اختالف معنی
)P<0.05( که اثرات متقابل  حالی نشان داد، در

تفاوت ) P<0.01درصد ( 1میکوریز در سطح × شوري
  ).  5شکل ( دادرا نشان  يدارمعنی

، دادنتایج این پژوهش نشان : وزن خشک پانیکول
در شوري باال تحت تاثیر فقط وزن خشک پانیکول 

سطح  در ي راداربا شاهد تفاوت معنیمقایسه 
)P<0.05( بیشترین میانگین در محیط غیر . نشان داد
. بین سطوح گرم بر گیاه بود 733/8میزان  ور وش

مختلف قارچ اختالف چندانی مشاهده نشد، ولی در 
با  .نیکول افزایش یافتحضور قارچ وزن خشک پا

خشک پانیکول  بیشترین میزان وزن هامقایسه میانگین
که  بودبا حضور میکوریز  و مربوط به محیط غیرشور

با توجه به  .باشدیگرم بر گیاه م 83/10مقدار آن 
ول تفاوت ، با حضورمیکوریز وزن خشک پانیکنتایج

، همچنین اثرات متقابل را نشان نداد يمعنی دار
درصد  5در سطح  يدارمیکوریز تفاوت معنی×شوري

 ). 6شکل( )P<0.05( شتدا

ش میزان شوري وزن بوته کاهش با افزای: وزن بوته
نگین وزن بوته مربوط به . بیشترین میزان میایافت

 .بودگرم درهر گیاه  53/71حدود  شور ومحیط غیر
بین ) P<0.01( درصد 1دار در سطح تفاوت معنی

قارچ وزن بوته که با حضور  سطوح قارچ مشاهده شد
  . افزایش یافت

شوري  داداین آزمایش نشان  طور کلی نتایجبه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بر... تاثیر سطوح مختلف تنش شوري و همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکوالر

 

5 

سبب کاهش اغلب صفات مورد بررسی شد. با 
) ds/m 8/0افزایش شوري در تیمار شاهد (شوري 

اغلب صفات شامل طول ریشه، وزن بوته، وزن دانه، 
تعداد دانه در پانیکول، طول خوشه، وزن خشک 
پانیکول، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ کاهش یافت. 

ز باعث افزایش پارامترهاي تلقیح با قارچ میکوری
نامبرده شد، همچنین روي دیگر صفات نیز تاثیر 

داشت. وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، سطح 
برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک پانیکول، تعداد 

تا سطح شوري  دانه در پانیکول، وزن دانه، وزن بوته
ds/m 7 ري شو .ندداري با شاهد نداشتاختالف معنی

گ گردید، اما تلقیح شک برموجب کاهش وزن خ
  .شد ds/m  14 افزایش آن در شوريدرصد  50باعث 
 

 
  

 میانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر وزن خشک برگ .1شکل 

 

    
 میانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر وزن خشک دانه .2شکل 
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  یشهمیانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر وزن خشک ر .3شکل 

    
  میانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر وزن خشک بوته .4شکل 

  

  
  میانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر تعداد دانه در پانیکول. 5شکل     
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  میانگین اثرات متقابل شوري با میکوریز بر وزن خشک پانیکول .6شکل 

  
  بحث

باعث کاهش میزان که شوري  است گزارش شده
کاهش سرعت رشد  وي سورگوم و ذرت هارگرشد ب
طویل  و گرددریشه می رشد طولیمنطقه  يهاسلول

که این با تغییر در  شدن برگ ذرت را محدود کرده
ي رشد هاظرفیت اسیدي شدن دیواره سلولی در بافت

 ).Yuncai et al.‚ 2005( کرده تعادل ندارد

میزان شوري  با افزایشنتایج این تحقیق نشان داد 
توان به کاهش از دالیل آن می .وزن دانه کاهش یافت

زه برگ تحت شرایط شور اشاره کاهش اندا فتوسنتز و
، از )1384( همکاران مطابق نتایج کامکار و، نمود

 که در غالت رابطه جبرانی بین وزن دانه و آنجایی
، کاهش وزن دانه در این شرایط د داردتعداد دانه وجو

هش طول دوره پر کا و مربوط به تسریع رسیدگی
تلقیح با  ds/m7  . اما در شوريباشدشدن دانه می

  افزایش وزن دانه شد. درصد 50قارچ باعث 
با افزایش سطوح شوري وزن خشک ریشه نیز 

مقدار  ds/m 7 کاهش یافت اما تلقیح با قارچ در شوري
 و میرمحمدي میبدي آن را به سه برابر شاهد افزایش داد.

تنش شوري  تحت گزارش کرد )1381( قره یاضی
در اثر پتانسیل پایین آب در کاهش رشد ریشه احتماالً 

ي هااشی از تجمع یونمسمومیت ن محیط اطراف ریشه و
ي هوایی بسته ها، روزنهباشد. تحت این شرایطسمی می

نهایت  در یابد وشود و میزان فتوسنتز کاهش میمی
و بدین تواند رشد ریشه را متوقف نموده شوري می

غذایی از  طریق ظرفیت جذب و انتقال آب و عناصر
   .کاهش دهدرا  خاك به طرف اندام هوایی

دلیل  )1381( و قره یاضی میرمحمدي میبدي
 کاهش فتوسنتز در اثررا کاهش وزن اندام هوایی 

 Naکاهش سطح برگ، کاهش هدایت روزنه اي، تجمع

ست یا تخریب ساختمان کلروپال و هادر اندامCl  و 
شوري ممکن است از طریق به هم زدن تعادل  .دانست
  اثر روي تغذیه نیز رشد گیاه را محدود کند. یونی و

Al- karaka  وHammad )2001(  دو رقم گوجه
با حضور قارچ  فرنگی را تحت تنش شوري و

به این نتیجه رسیدند که وزن  میکوریز بررسی کردند و
تر از خشک بوته در گیاهان میکوریزي شده بیش

  گیاهان تلقیح نشده با قارچ بوده است.
روي تعداد دانه در پانیکول نیز اثر منفی بر شوري 

ي هانداما که شروع تشکیل آنجایی داشته است. از
گردد زایشی همزمان با طویل شدن ساقه آنها آغاز می

غالت در مرحله تشکیل ساقه به مقدار بسیار زیادي  و
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لذا کمبود آنها در  ،تندمواد غذایی نیازمند هس آب و
گردد این مرحله باعث کاهش تعداد دانه در سنبله می

 ). 1380نورمحمدي و همکاران،(

انیکول با افزایش شوري کاهش وزن خشک پ
، شوري که گیاه به رشد زایشی وارد شد . زمانییافت

تواند در بسیاري از فرایندهاي خاص این مرحله می
ورد نیاز است که براي حصول بیشینه عملکرد م

نمو زایشی گیاه صدمه وارد  اختالل ایجاد کرده و به
. تلقیح با قارچ میکوریزي )et al.‚ 1990 Awad( سازد

وزن  درصدي 90باعث افزایش  ds/m 7 در شوري
لکرد در گیاعان . افزایش عمخشک پانیکول شد

در  به خاطر افزایش سطح جذب و میکوریزي احتماالً
  ملکرد بیشتر بوده استع نتیجه تغذیه بهتر و

)Al-karaki and Al-omoush‚ 2002(.   
  

  گیري نهایینتیجه
و اختالف بین تیمارهاي تلقیح شده در این تحقیق 
برخی صفات  ریزي از نظري میکوهاتلقیح نشده با قارچ

اي از صفات مورد در مجموعه نمایان است. بنابراین
صفات ارزیابی، مشاهده شد که تلقیح روي تمامی این 

ز پارامترهاي رشد اثر آن مثبت تاثیر داشته و در برخی ا
 قارچ میکوریز باعث تحمل در برابر بنابراین باشد.می

فیزیولوژیکی تحت تنش شوري تغییرات  شوري و
  .شودمی
  

  سپاسگزاري
 وسیله از مسئوالن محترم مرکز تحقیقات جهادبدین

ر اختیار گلستان به خاطر د استان طبیعیمنابع کشاورزي و
همچنین  قرار دادن امکانات مورد نیاز این تحقیق و

 ي ارزشمندهاصالحی به خاطر راهنمایی دکترخانم سرکار
  نمایم. قدردانی می شان تشکر و

  

  منابع 
اي. نشر زراعت سورگوم علوفه. )1377( .ن ،صدربنی

  .آموزش کشاورزي
ي خاك. حاصلخیز .)1363( .ا.، عساالردینی

  .441 صفحه .نشگاه تهرانانتشارات دا
مقاومت  ).1373(، و. موسويرضاییو  صانعی، ج.

 .به شوري در گیاهان. نشریه ادواري واحد گرگان
  .28-20 اتصفح .1شماره 

 ، م.محالتینصیريو  .، مکافی ،.کامکار، ب
استفاده از تجزیه علیت در تعیین . )1384(

 Triticum)حساسترین دوره رشد گندم (

aestivum تنش شوري. مجله علوم و صنایع  به
  .34-25 اتصفح .1شماره  .19جلد  .کشاورزي

 .)1381(. یاضی، بقره . وع ،میرمحمدي میبدي
نژادي تنش شوري وژیک و بهي فیزیولهاجنبه

  .دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نشر .گیاهان
 .)1380(، ع. کاشانیو  .، عسیادت، .نورمحمدي، ق

 .انشگاه شهید چمرانزراعت غالت. انتشارات د
  .446 صفحه
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