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.Salvia nemorosa Lاثر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکوالر بر شاخص هاي رشدي گیاه دارویی 

2، علی عزیزي1*نسرین کهوند

گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همداناستادیار -2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان-1
N.kahvand2010@gmail.comنویسنده مسئول:*

چکیده

امروزهاست که داراي مصارف خوراکی، دارویی و زینتی است.(Lamiaceae)از خانواده نعناعیانSalvia nemorosaگیاه
رامهمینقشمیکوریزهايقارچارگانیک،محصوالتتولیددرکهرودمیپیشارگانیکمحصوالتتولیدطرفبهکشاورزي

) ، آزمایشی .Salvia nemorosa Lبه منظور بررسی اثر قارچ میکوریز بر شاخص هاي رشد گونه اي از مریم گلی (میکنند.ایفا
Glomusگلخانه اجرار گردید. تیمارهاي آزمایش شامل کاربرد  قارچ گلدانی در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار در 

mossea, Glomus intraradices مخلوط دو گونه نام برده و عدم تلقیح قارچ بودند. نتایج نشان داد که اثر مایه زنی قارچ ,,
ریشه و وزن خشک ریشه به غیر از میکوریز بر تعداد برگ، تعداد گل، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر

ارتفاع بوته معنی دار بوده است.

، شاخص هاي رشدSalvia nemorosaقارچ میکوریز، کلیدي:کلمات 

مقدمه

با پراکنش وسیع وگونه هاي متعدد یکی از بزرگترین دسته هاي Lamiaceaeمتعلق به تیره نعناعیان Salviaجنس مریم گلی 
گونه دارد که عمده 900گونه و در جهان نزدیک به 56گیاهی معطر  و دارویی می باشد. این جنس در نقاط مختلف ایزان حدود 

به دلیل داشتن کرك هاي Salvia). 1385، امیريآن ها در غرب آسیا ، آمریکا  به ویژه منطقه مکزیک و شمال آفریقا می باشند.(
ترشحی که سرشار از روغن هاي اتري و اسانس می باشند به عنوان گیاه زینتی، دارویی، مغذي و معطر کاربرد دارد (اورمزدي، 

از عمده خواص درمانی مریم گلی که یکی از گیاهان دارویی با ارزش تیره نعناع محسوب می شود و اثرات درمانی قاطع ).1393
رد، به شرح زیر است: برگ آن به علت دارا بودن اسانس، داراي اثر نیرو دهنده و به سبب داشتن تانن، مقوي است، به عالوه دا

داراي خاصیت تسهیل کنندگی عمل هضم، مدر بودن، ضدتشنج، تب بر، ضد عفونی کننده، کم کننده قند خون و قاعده آور می 
زخم ها و جراحات استفاده می شود. شایان ذکر است که این گیاه به دلیل داشتن ترکیب باشد. در استعمال خارجی آن جهت التیام 

.G.P.Pسمی توجون در مقادیر زیاد ایجاد مسمومیت کرده و باعث فزایش ضربان قلب، باال رفتن دماي بدن و سرگیجه می شود. (

Kamatou, 2008( انجام شده و داروهاي با ماده موثره طبیعی، افق هاي در قرن حاضر تحقیقات گسترده اي بر روي گیاهان دارویی
جدیدي را براي جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. می توان گفت بیشتر از یک سوم داروهاي مورد استفاده بشر 

گیاهان دارویی در جایگاه).1391را داروهایی با منشاء گیاهی تشکیل می دهند و این میزان مسلما رو به افزایش است(عظیمی، 
حفظ و پایداري اکوسیستم ها، توسعه اقتصادي در سطح کالن، شاخص هاي زیست محیطی، اشتغال، امنیت ذخایر غذایی، ژنتیکی، 

) در نتیجه تولید گیاهان دارویی که کیفیت آن ها از Karagiannidis, 2012bخودکفایی و امنیت دارویی بر کسی پوشیده نیست(
). Karagiannidis, 2012aبرخوردار است، درنظام هاي کشاورزي پایدار مطلوب می باشد(اهمیت قابل توجهی

چالشبارازیستمحیطوبشرسالمتتواندمیشیمیاییکودهايازرویهبیوپیوستهکه استفادهدهدمینشانمطالعات
برقراريباکودهااینبردارند،درتوجهیقابلمزایاينیزبیولوژیککودهايکاربرددیگر،طرفاز.سازدمواجهجديهایی
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نیتروژنتثبیتبهقادروکنندمیکمکغذاییعناصرتأمینبهزراعی،گیاهانریشهوخاكهايمیکروارگانسیمبینارتباط
شوند،میرشدگیاهتحریکموجببیوتیکآنتییاهورمونیفعالیتوسیلهبهوعناصرجذبیادسترسیافزایشاتمسفري،

کاربردپیامدهايازآگاهی.)1389(قجاوند، شود میمحسوبآنهامزایايدیگرازنیزخاكخصوصیاتبهبودومناسبقیمت
قابلوسالماينهادهعنوانبهبیولوژیککودهايبیشترچههرشناختوکشاورزيمحصوالتتولیددرشیمیاییکودهايمفرط

کشاورزي،تولیدهايسامانهوريبهرهافزایشضمنتواندمیمناسبترویجورسانیآگاهیدرکنارتولیدهايسامانهدرتجدید
.)1392( اطمینان، کندیاريپایدارکشاورزياهدافبهیابیدستدرراما

د و روش هاامو

، آزمایشی Salvia nemorosaآماده سازي خاك و کشت گیاه: براي بررسی تاثیر تلقیح قارچ هاي میکوریزا بر گیاه دارویی 
بوته) 3تکرار (هر تکرار حاوي 4این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی در اجرا شد.1393گلدانی در طی تابستان و پاییز سال 

و مخلوط دو گونه) در گلخانه همدان انجام گرفت. Glomus mosseae،Glomus intraradicesتیمار شامل: (شاهد،4و با 
سانتی متر 30گرم) و ضد عفونی اولیه در گلدان هاي پالستیکی با قطر دهانه 50پس از تهیه (حدود Salvia nemorosaبذرهاي

گرم بستر 20عدد بذر کشت گردید. اعمال تیمار ها به صورت 30حاوي ماسه: خاك معمولی: کود دامی ریخته و در هر گلدان 
اك بودند. در طی این مدت آبیاري گلدان ها به صورت دو بار در هفته انجام خاکی حاوي قارچ میکوریزا به ازاي هر کیلو خ

بوته در هر گلدان انجام گرفت. در طول مدت رشد بوته ، بعد از ظهور و باز شدن گل ها ، آن 3گرفته و تنک تدریجی تا رسیدن به 
س از اتمام گلدهی انجام می کرفت. به این ها را برداشت و به صورت سایه خشک نگه داري شدند و برداشت نهایی بوته ها پ

صورت که پس از پایان مرحله گلدهی هر بوته ارتفاع آن توسط خط کش و وزن تر اندام هوایی و ریشه توسط ترازو توزین شدند 
و در نهایت پس ازخشک شدن کامل آنها مجدد وزن خشک اندام هوایی و ریشه نیز توسط ترازو دقیق توزین گردید.در نهایت

% انجام گرفت. محاسبات آماري با 5تجریه واریانس و مقایسه میانگین داده ها از طریق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 
انجام گرفت.Excelو تهیه نمودارها و جداول با برنامه SAS 9.2استفاده از نرم افزار 

بحث و نتایج

نشان داده شده 2و 1اندازه گیري شده در طی پژوهش در جداول نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 
است. همان طور که در این جداول دیده می شود اثرمایه زنی قارچ مایکوریزا در مورد ارتفاع بوته بی معنی بوده و تفاوتی بین تیمار 

هاي رشدي اندازه گیري شده اثر مطلوبی ها مشاهده نمی شود که با تحقیقات عظیمی و سایر همکاران مغایر بود اما برسایرشاخص 
داشته.اثر این همزیستی در مورد تعداد گل آذین و برگ بین تیمارها موثر بوده به طوري که تفاوت معناداري بین کاربرد و عدم 

تغذیه که قبال به کاربرد قارچ میکوریز از این نظر بوده . احتماال علت آن را بتوان به آثار مطلوب این قارچ در سهولت آب رسانی و 
آن اشاره شده دانست. سایر پارامترهاي اندازه گیري شده شامل: وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه هم در مورد استفاده از قارچ 
میکوریز بسیار بهتر از شاهد ظاهر شده اند و تمامی این موارد در نهایت به افزایش بیوماس سالویا در صورت کاربرد قارچ هاي 

اشاره دارد.میکوریز
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)تولید اکسین در صورت تلقیح با میکوریز افزایش یافته و همین موجب Sirreberg)2007در مورد رشد ریشه طبق اظهارات 
رشد بیشتر ریشه و درنتیجه افزایش حجم آن نسبت به گیاهانی است که یا میکوریز تلقیح نشده اند و در نتیجه افزایش وزن تر و 

میکوریزا با فراهم کردن بیشتر مشخص کرده اند کهQuerejet (2006)خشک ریشه را در پی خواهد داشت.یررسی هاي قبلی  
میزان فسفر، منگنز و آهن در اندام هاي هوایی گیاهان موجب افزایش تعداد شاخ و برگ می شود که تمام این موارد می تواند گواه 

Glomusبر افزایش تعداد برگ ووزن تر خشک و تر اندام هوایی باشند.در بین قارچ هاي میکوریز مورد استفاده در این پژوهش 

intraradicesپارانترهاي اندازه گیري شده رتبه اول را به خود اختصاص داده است هر در تمامی کارآمدتر ظاهر شده به طوري که
چند در مواردي با سایر تیمار هاي قارچی تفاوت معنا داري نداشته است اما آن چه که حائز اهمیت است تفاوت معنا دار آن با تیمار 

Glomusتیمار قارچی شامل مخلوط دو قارچ راتفاع بوته در سایر موارد این تفاوت بسیار چشگیر بوده استشاهد است که به جز

mossea وGlomus intraradices هم در تمام موارد هم پاي قارچ میکوریزGlomus intraradices پیش رفته و این تیمار هم
یشه با گیاهان شاهد داراي تفاوت معنی دار ست. اما کاربرد قارچ میکوریز جز در مورد وزن تر اندام هوایی و وزن خشک اندام ر

Glomus mossea تنها در شاخص رشدي وزن خشک ریشه با تیمار شاهد داراي تفاوت چشگیر بوده و در مورد سایر پارامتر ها
نابراین می توان چنین استنباط کرد که در تفاوت معنی داري با شاهد نداشته است و تقزیبا بینابین بین تیمار ها عمل کرده است.ی

Glomusتیمار قارچیSalvai nemorosaمورد گیاه دارویی  intraradices توانسته همزیستی  برتري نسبت به سایر تیمارها داشته
آنچه که از تجزیه و تحلیل داده بر می آید، به نظر می رسد به طور کلی موجب عملکرد مطلوب آن نسبت به سایر بوده است. 

کاربرد کودهاي بیولوژیک حاوي ریز موجودات قارچی به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر، در بهبود عملکرد شاخص اي رشدي 
وم توجه به کشت گیاهان در نظم هاي اثر مطلوب داشته و با توجه به ضرورت تولید لزSalvai nemorosaگیاه دارویی مریم گلی 

کم نهاده ، می توان با انتخاب گونه و جنس ها متناسب با گیاه مورد نظرو با توجه به هدف کشت، جایگزین مناسبی براي کودهاي 
شیمیایی در تولید گیاهان دانست.
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The effect of symbiosis whit arbuscular mycorrizha fungi on growth indices Salvia nemorosa
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Abstract

Salvia nemorosa as a member of Lamiaceae, is used in food , pharmaceutical  and ornamental
industries. Nowadays agriculture trend is the production of organic products, inorganic crop
production, and mycorrhizal fungi play an important role.  In order to study effect of arbuscular
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mycorrhizal on growth indices a specie of salvia (Salvia nemorosa L.) , a pot experiment was
conducted based on randomized completely design with four replications in greenhouse. Treatment
included application of three mycorrhizal fungi(Glomus mossea,Glomus intraradices ,and Glomus
mossea+Glomus intraradices) plus a control check( non application).Results showed that mycorrhiza
had signification effects on number of nod flowers, number of  leaf, fresh weight of shoot , dry weight
of shoot, fresh weight of root, dry weight of root and , except, plant height.

Keywords: mycorrhizal fungi, Salvia nemorosa , growth indices
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