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ان قندهای محلول، پرولین و محتوای کلروفیل در گندم در زاثر همزیستی میکوریزایی بر می

 شرایط شور
 

 ، معصومه فرزانه، موسی مسکرباشیسمانه حبیبی

 دانشگاه شهید چمران ،گروه زراعت
s.habibi84@yahoo.com 

 
 چکیده

گناد    پرولین و محتواي کلروفیل گیااه هاي آربوسکوالر میکوريزا بر محتواي قندهاي محلول،  ر قارچبه منظور بررسی تأثی

قالا  رار     آزمايشی گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشاگاه شاهید چماران اهاواز باه فاورو فاکتوريال در        تحت تنش شوري

ايش شامل فاکتور اول، شوري آب )کیفیت آب( در سه آمد. فاکتورهاي مورد آزم هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در بلوک

1سطح آب تصفیه )
dS m

- 1 ≥ EC( آب شهري به همراه نمک ،)1
dS m

- 8EC =     ( و آب تصافیه باه هماراه نماک )1
dS m

- 

8EC = گوناه   ساه سطح که باا   9هاي میکوريزا در  ( و فاکتور دو  کاربرد قارچe Glomus mossea ،G. intraradices ،G. 

geosporum( عاري از، مخلوط سه گونه قارچ و شاهد  )نتايج آزمايش نشان داد که تلقیح  .اعمال گرديددر خاک استريل قارچ

شاد و تیماار ترکی ای      منجر به تجمع میزان بیشتري از قندهاي محلول در ريشه G. geosporumو  G. mosseaeگیاهان با 

نداشت. در داري  نس ت به شاهد اختالف معنی G .intraradicesل در تیمار اما میزان قندهاي محلو ،بعد از اين دو قرار گرفت

اين آزمايش با اعمال شوري محتواي پرولین فقط در تیمارهاي قارچی در مقايسه با شاهد کاهش يافت ولای در شارايط بادون    

گ پارچ  را کااهش داد. ولای    بار  bو  a دار ن ود. اگرچه شوري محتاواي کلروفیال   نمک تفاوو تیمارهاي قارچی با شاهد معنی

 G. mosseaeکااهش داد.   aرا بیشتر ازکلروفیل  bبه ع ارو ديگر تنش شوري کلروفیل . افزايش يافت bبه  aنس ت کلروفیل 
  باالتري در شرايط شور تولید نمودند.b محتواي کلروفیل b/aبا کاهش نس ت کلروفیل  G. geosporumو 

 

 a/bمحلول، پرولین، نس ت کلروفیل  وريزا، قندهايمیکقارچ  ،شوريتنش  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

باه  گیاهان به هنگا  مواجاه باا شاوري    (. 4باشد ) تولید محصوالو زراعی میرشد و کننده  شوري يک فاکتور مه  محدود

انسایل آب  پت ،اي مثل پرولین ترکی او آلی خافی مثل ساکارز و سنتز آمینواسیدهاي ويژهتجمع  ابمنظور حفظ تعادل اسمزي 

 تانش  .(8) به عهده دارند ترکی او آلی اين هاي میکوريزا آربوسکوالر نقش مهمی در تولید قارچ .دنده کاهش می درونی خود را

پرولین نقش مهمی در تنظی   .(5)باشد  هاي میکوريزا آربوسکوالر نیز تأثیر گذار می شوري عالوه بر تأثیر بر گیاه میزبان بر قارچ

تجماع قنادهاي محلاول توساط همزيساتی       .(4دارد ) تانش سااختارهاي درون سالولی در گیاهاان تحات     اسمزي و حفاظت 

هااي محلاول، حفاظ     ها باعث جلوگیري از تغییر ساختار پروتئین زيرا قند ،باشد میکوريزايی يک پاسخ مث ت به تنش شوري می

گونه قارچ میکوريزا  سه تأثیر ايش با هدف بررسیاين آزم .(1شوند ) هاي گیاه و حفظ تمامیت غشاء می تعادل اسمزي در سلول

در شارايط شاور   به ود عملکارد داناه گناد      محتواي پرولین، قندهاي محلول و ربها  در ترکی  با يکديگر و کاربرد جداگانه آن

 .انجا  گرديد

 

 

 ها مواد و روش
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در  1356-51رار در ساال زراعای   تکا  3اين آزمايش به فورو اسپلیت فاکتوريل در قال  رر  بلوک کامال تصاادفی باا    

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. خصوفیاو فیزيکی و شیمیايی خااک، ق ال از   

سطح شامل آبیاري باا آب   3تیمارهاي آزمايش شامل فاکتور اول سطو  شوري )کیفیت آب( در  آمده است. 1کشت در جدول 

dS mتصفیه )
-11 ≥ ECکشی شهري به همراه نماک )  (، آب لولهdS m

-1 8EC =     ( و آب تصافیه باه هماراه نماک )dS m
-1 

8EC =  که نمک مورد استفاده )NaCl  3ساطح کاه باا     9شامل کاربرد قارچ میکوريزا به خااک در   دو )مرک( بود و فاکتور 

قاارچ و شااهد )عااري از قاارچ( باود.       ، مخلاوط ساه گوناه   Glomus mosseae ،G. intraradices ،G. geosporum گوناه  

 آمده است. 2خصوفیاو شیمیايی آب آبیاري در جدول 

 
 متر محل آزمایش سانتی 3 -03خصوصیات شیمیایی خاک عمق  - 1 جدول

 فسفر قابل دسترس نیتروژن کل پتاسی  سدي  مواد آلی
pH 

 هدايت الکتريکی
 بافت خاک

 (دسی زيمنس بر متر) (ی گر  بر کیلوگر میل) (درفد) (میلی گر  بر کیلوگر ) (درفد)

55/3  165 151 371/3  10 6/7  03/5  لومی رسی 

 

 
 آب آبیاریخصوصیات شیمیایی  - 2 جدول

 پتاسی  سدي  کلر سولفاو کلسی  منیزي 
pH 

 هدايت الکتريکی
 آب آبیاري

 )دسی زيمنس برمتر(   )میلی گر  بر لیتر(  

72/3  36/2  36/131  16/263  66/13  72/3  11/7  63/3  آب تصفیه 

5/11  26/12  16/653  36/606  02 66/13  66/3  آب شهري 2 

 

 Glomus mosseae (Gerdemann and Trappe)،Glomusهاااي مااورد بررساای قااارچ میکااوريزا شااامل   گونااه

intraradicese (Schenk and Smith)  وGlomus geosporum (Nicolson and Gerdemann) از شرکت زيست فناور 

توران تهیه شدند که حاوي شن، قطعاو ريشه، هیف و اسپورهاي قارچ بود و به عناوان اينوکلاو  ماورد اساتفاده قارار گرفات.       

کیلوگرمی مورد استفاده  9هاي  سه  خاک( براي پر کردن گلدان 1سه  ماسه و  3)به نس ت استريل مخلوری ازماسه و خاک 

سااعت اساتريل گردياد.     48گراد باه مادو    درجه سانتی 169ها در دماي  گلدانق ل از پرشدن  مورد استفاده قرارگرفت. خاک

 3گرمای از هار    36گر  در گلدان با خاک بستر بذر مخلوط گرديد. براي تیمار ترکی ی مخلوری  36اينوکلو  قارچی به میزان 

درفاد در   9/6 هیپوکلريات سادي   هاي مساوي با يکديگر مورد بررسی قرار گرفت. بذور ضدعفونی شده باا   گونه قارچ به نس ت

اي از شن و خاک پوشانده شدند. براي جلوگیري از وارد آمدن شوک به گیاه، تیمار شاوري   سپس با اليه بستر کشت قرار گرفت

زنای اعماال شاد و هماواره تاا انتهااي آزماايش )زماان          به فورو تدريجی پس از استقرار کامل گیاهچه و ق ل از شروع پنجاه 

 Multi Parameterگیاري هادايت الکتريکای )    یزان آب ورودي و خروجی به هر گلادان باا دساتگاه انادازه    برداشت( شوري م

PCTester 35 .پارولین باه رو  باتس و     ، محتاواي (1580) 1یگللباه رو  اشا  هاي محلول ريشه  میزان قند( کنترل گرديد

گیري قرار  دهی مورد اندازه روز بعد از گل 16 (1546) 3برگ پرچ  به رو  آرنون bو  aمحتواي کلروفیل ( و 1593) 2همکاران

هاي کلونیزه شده باه رو  فیلیاپس و    هاي قارچی با مشاهده ريشه . بعد از ارمینان از ايجاد همزيستی بین گیاه و تیمارندگرفت

                                                      
1- Shlegl 

2 - Batse etal. 

3 - Arnon 
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ها با کماک   یانگینو مقايسه م گرديدها استفاده  به منظور انجا  محاس او آماري داده SAS( از نر  افزار آماري 1596) 1هیمن

 .فورو گرفت LSDآزمون 

 

 و بحثنتایج 

 قندهای محلول ریشه

داري بر میزان قندهاي محلول ريشه داشات. باا افازايش     ( که شوري تأثیر معنی3نتايج تجزيه واريانس نشان داد )جدول 

کمترين میزان قندهاي محلول دار گرديد.  شوري، میزان قندهاي محلول ريشه افزايش يافت و اختالف بین تمامی سطو  معنی

گر  بر گر  ماده خشک ريشه و بیشترين مقدار در تیمار آب تصفیه به همراه  میلی 38/0در ريشه در تیمار آب تصفیه به میزان 

 (.  4گر  بر گر  ماده خشک ريشه مشاهده شد )جدول میلی 24/84نمک به میزان 

هاا   نتاايج مقايساه میاانگین    .(3دار باود )جادول    معنی يک درفد تأثیر میکوريزا بر میزان قندهاي محلول ريشه در سطح

( را باه خاود اختصااا داد و بعاد از آن     26/09باالترين میزان قندهاي محلول ريشه ) G. mosseae( نشان داد که 4)جدول 

اشتند. کمترين ( بیشترين میزان قندهاي محلول ريشه را د39/30و  12/96و تیمار ترکی ی به ترتی  ) G. geosporumگونه 

در ايان  دار نگردياد.   و شاهد بود که اخاتالف ايان دو باا ها  معنای      G. intraradicesمیزان قندهاي محلول ريشه مربوط به 

( اظهاار نمودناد کاه    2664) هاي قارچ در تجمع قندها در ريشه متفاوو از يکديگر باود. شااين و همکااران    آزمايش رفتار گونه

که متحمل به شوري هستند، با تجمع قند در ريشه و افزايش سرعت تعار  بارگ تحمال گیااه باه       قارچ میکوريزا از یيها گونه

هاي قارچی غیر متحمل به شوري افوالَ باعث به ود جذب نیتارون و فسافر ماورد     دهند در حالی که گونه شوري را افزايش می

هااي میکاوريزا    هاي کلونیزه شده توسط قارچ ودند ريشه( نیز بیان نم2664) 2پروسل و رويیز لوزانو .(19) گردند نیاز میزبان می

کاه دلیال   کناد.   ها خواهند بود زيرا اين قارچ انرژي خود را به فورو کربوهیدراو از گیاه دريافت می من ع غنی از کربوهیدراو

هاي جذب آب و  فعالیتبخشی از افزايش میزان قندهاي محلول ريشه به علت نیاز قارچ به کربوهیدراو گیاه میزبان براي ادامه 

 .(12) عنافر غذايی بود

در (. 3داري داشات )جادول    تأثیر معنی برهمکنش شوري و میکوريزا بر میزان قندهاي محلول ريشه در سطح يک درفد

ولی  سه گونه قارچ میکوريزا توانست تجمع قندهاي محلول در ريشه را نس ت به شاهد افزايش دهد هر يک از سه سطح شوري

ساه  اختالفای باین   در مقايسه با کاربرد نمک ار آب تصفیه در تیم و فقط رکی ی با شاهد در يک گروه آماري قرار گرفتتیمار ت

 (. 9وجود نداشت )جدول  گونه قارچ

هااي محلاول در میزباان دلیال      شوري درگیر است، تغییر در غلظت کربوهیدراو هاي خفیف تنشدر شرايطی که گیاه با 

هاا ريشاه و درفاد     باشاد و هم ساتگی مث ات میاان افازايش کربوهیادراو       ن در شرايط نامسااعد مای  به ود تحمل اين گیاها

هاي شديد شوري، انرژي گیاه بیشتر فرف حفظ وضاعیت   ولی در شرايط تنش .(19گزار  شده است )نیز کلونیزاسیون ريشه 

( و 2رود ) کار می د براي تنظی  اسمزي گیاه بهگردد و فتوسنتاو گیاه بیشتر از آن که فرف رشد گرد ها می تعرقی و انتقال يون

ها عمال   يابد. در اين زمان میکوريزا به عنوان يک رقابت کننده قوي با ريشه براي دريافت کربوهیدراو فتوسنتز گیاه کاهش می

گاردد   هااي میکاوريزا مشااهده مای     نموده و هم ستگی منفی بین غلظت کربوهیدراو و درفد کلونیزاسیون ريشه توسط قاارچ 

هااي قاارچی کاه متحمال باه شاوري        گیرد فقط گوناه  (. در چنین شرايطی از شوري که فتوسنتز گیاه تحت تأثیر قرار می16)

                                                      
1 - Philips and Hayman 

2- Porcel and Ruiz-Lozano 
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تحمال گیااه باه      هاي بیشتر به ريشاه،  باشند و با تسهی  کربوهیدراو هستند قادر به برقراري همزيستی میکوريزايی با گیاه می

  .(9دهند ) تنش شوري را افزايش می

 

 محتوای پرولین برگ

داري بر محتواي پرولین در برگ پرچ  داشات )در ساطح     دهد شوري اثر معنی ( نشان می3نتايج تجزيه واريانس )جدول 

يک درفد(. با اعمال شوري، میزان پرولین افزايش يافت. کمترين محتواي پرولین در تیماار آب تصافیه و بیشاترين مقادار در     

(. 4مشااهده شاد )جادول     (گر  بر گر  وزن تر برگ میلی 41/16و  83/3به میزان ) به ترتی   کتیمار آب تصفیه به همراه نم

هاا نشاان    ( و نتايج مقايسه میانگین3دار بود )جدول  معنی تأثیر میکوريزا بر محتواي پرولین در برگ پرچ  در سطح يک درفد

شاهد کمتار باود ولای کااهش چشامگیري میاان سااير         داد که محتواي پرولین در برگ پرچ  در تیمار ترکی ی در مقايسه با

 (. 4)جدول  تیمارهاي قارچی با شاهد مشاهده نشد

اي که به جازء تیماار    گونه( به 3تأثیر گذاشت )جدول  درفد 9برهمکنش شوري و میکوريزا بر محتواي پرولین در سطح 

پارولین هم ساتگی    .کمتاري را نشاان دادناد   ، در دو تیمار ديگر سطو  قارچی نس ت باه شااهد محتاواي پارولین      آب تصفیه

عنوان يک اسمولیت  که پرولین به( گزرا  نمودند 2669) 1ربیع و المدينی (.0جدولهاي محلول نشان نداد ) داري با قند معنی

 6-0شاوري ) مختلف ی در سطو  ايدر باقالي غیرمیکوريز و تجمع آن کند سمی در شرايط شور عمل می حفاظت کننده و غیر 

همزيساتی باا   بیاان نمودناد    (2665) 2گاراگ و مانکانادا  . (13) باود ی ايزيمنس بر متر( همواره باالتر از باقالي میکاوريز  دسی

 گردياد حفظ تعادل اسامزي گیااه    اعثکه ب تجمع بیشتر پرولین در لوبیا در شرايط شور و غیر شور شد سنتز و باعث میکوريزا

(9). 

 bو  aمحتوای کلروفیل 

)در ساطح ياک درفاد( و     b و aداري بر محتاواي کلروفیال    يه واريانس نشان داد که شوري تأثیر معنینتايج جدول تجز

را کااهش    bو aاعمال شوري با آب تصافیه محتاواي کلروفیال     (.3درفد( داشت )جدول  9)در سطح  bبه  aنس ت کلروفیل 

در حاالی کاه کااهش     ،داشات  bداد. اعمال شوري چه با آب شهري و چه با آب تصفیه کاهش يکسانی بار محتاواي کلروفیال    

اعماال   (.4داري بیشتر از آب شهري به همراه نماک باود )جادول     در تیمار آب تصفیه به همراه نمک به رور معنی aکلروفیل 

اي که در تیمار آب تصفیه به همراه نمک باالترين مقدار اين نس ت مشااهده   ه گونهرا افزايش داد ب b/aشوري، نس ت کلروفیل 

ولای   گاردد  دچاار خساارو بیشاتري مای     aنسا ت باه کلروفیال     bرسد که در اثر شوري کلروفیل  (. به نظر می4)جدول  شد

اي کلروفیل کااهش يافات ولای    ( بیان نمودند در گیاه شاه توو تحت تنش شوري اگرچه محتو1553) 3رامانوجالیو و همکاران

 . (14) بود bبیشتر از کلروفیل  aکاهش در کلروفیل 

)در سطح  bبه  aو نس ت کلروفیل   bو aداري در سطح يک درفد بر محتواي کلروفیل  کاربرد قارچ میکوريزا اثراو معنی

نس ت به شاهد )عد  تلقیح قاارچ(   داري رور معنی  توسط تیمارهاي قارچی به a(. محتواي کلروفیل 3درفد( داشت )جدول  9

را در مقايسه با ديگر سطو  قاارچی    bبیشترين محتواي کلروفیل G. geosporumو  G. mosseae(. 4افزايش يافت )جدول 

و شااهد افازايش   تیمار ترکی ای   ،G. intraradicesتوسط  bبه  a(. نس ت کلروفیل 4و شاهد به خود اختصاا دادند )جدول 

و شااهد نتوانساتند    G. intraradicesدهاد کاه    قايسه با ديگر سطو  قارچی نشان داد. اين موضوع نشان میداري در م معنی

                                                      
1 - Rabie and Almadini 

2 - Garg and Manchanda 

3 - Ramanujalu etal. 
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در ايان تیمارهاا در    b را در شرايط اعمال شوري در مقادير باالتر حفظ نمايند. در نتیجه محتواي کلروفیل  bمحتواي کلروفیل

 (.4کاهش يافت )جدول  b/aل کاهش بیشتري يافت و نس ت کلروفی aمقايسه با کلروفیل 

 

 گیری نتیجه

هاي آلی از جمله  سازد تا با تجمع محلول هاي میکوريزا اين امکان را براي گیاه فراه  می در شرايط شور همزيستی با قارچ

قندهاي محلول و پرولین منجر به افزايش تحمل به شوري گردد و با کااهش پتانسایل آب ريشاه، جاذب آب توساط ريشاه را       

در بارگ پارچ ،    bو  aرسد که میزان قندهاي محلول ريشه در مقايسه با مقاادير پارولین و کلروفیال     يش دهد. به نظر میافزا

 باشند. هاي قارچ مقاو  به شوري می تري براي معرفی گونه شاخص مناس 

 

  b/aنسبت کلروفیل  و  bو aمحتوای کلروفیل  ،یانس میانگین مربعات میزان قندهای محلول ریشه، پرولینوار یهتجز -0جدول 
 منابع تغییراو درجه آزادي دهاي محلول ريشهنق پرولین aمحتواي کلروفیل  bمحتواي کلروفیل  a/bنس ت کلروفیل 

21/3  61/3  12/3  23/3  52/03  بلوک 2 

33/3 * 63/3 ** 33/10 ** 71/135 ** 73/20666  شوري 2 **

73/3 * 01/1 * 33/3 ** 51/3 ** 72/2033  میکوريزا 6 **

61/3 n.s 22/3 n.s 12/3 n.s 62/3 * 57/636  میکوريزا ×شوري  3 **

23/3  63/3  11/3  16/3  36/21  خطا 23 

 دار : غیر معنی nsدرفد؛ 9و  1دار در سطح  ** و * به ترتی  معنی

 

 

قیح یافته با تل گندمدر  b/aنسبت کلروفیل و  bو aمحتوای کلروفیل  مقایسه میانگین قندهای محلول ریشه، پرولین، -4جدول 

 شور شرایط در امیكوریز

 a/bنس ت کلروفیل 
 قندهاي محلول ريشه پرولین aمحتواي کلروفیل  bمحتواي کلروفیل 

 تیمارها
 گر  بر گر  ماده خشک( )میلی گر  بر گر  وزن تر( )میلی

33/1  b 36/2  a 36/6  a 30/0  c 03/6  c آب تصفیه 

36/1  ab 33/1  b 63/0  b 71/3  b 06/00  b آب شهري به همراه نمک 

23/2  a 51/1  b 35/0  c 61/13  a 26/36  a آب تصفیه به همراه نمک 

65/1  b 66/2  a 26/6  a 30/7  bc 23/65  a G. mosseae 

61/2  a 36/1  bc 31/0  b 12/3  ab 53/23  d G. intraradices 

31/1  b 05/2  ab 31/0  b 36/7  bc 12/53  b G. Geosporum 

13/2  ab 33/1  bc 36/0  b 73/7  c 05/06  c ترکی  سه گونه 

13/2  ab 70/1  c 06/0  c 01/3  a 63/25  d شاهد 

 دار با يکديگر ندارند. درفد اختالف معنی 9و  1در سطح  LSDبر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه در هر ستون  میانگین
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 گندمدر گیاه  پرولین برگ های محلول ریشه وقند شوری و قارچ میکوریزا بر برهمکنشمقایسه میانگین  - 5جدول 
 پرولین

 گر  بر گر  وزن تر( )میلی

 قندهاي محلول در ريشه

 گر  بر گر  ماده خشک( )میلی
 شوري میکوريزا

59/3  de 68/21  hij G. mosseae آب تصفیه 

98/4  d 93/4  ij G. intraradices آب تصفیه 

93/3  de 44/7  j G. Geosporum آب تصفیه 

49/3  e 21/5  k آب تصفیه ترکی  سه گونه 

02/3  de 28/1  k آب تصفیه شاهد 

96/5  c 85/96  e G. mosseae آب شهري به همراه نمک 

96/5  c 03/22  f G. intraradices آب شهري به همراه نمک 

06/5  c 04/42  g G. Geosporum آب شهري به همراه نمک 

01/5  c 99/31  h همراه نمک آب شهري به ترکی  سه گونه 

39/16  ab 89/18  hi آب شهري به همراه نمک شاهد 

34/16  b 84/131  a G. mosseae آب تصفیه به همراه نمک 

31/16  b 48/01  b G. intraradices آب تصفیه به همراه نمک 

35/16  b 31/166  c G. Geosporum آب تصفیه به همراه نمک 

64/16  bc 19/92  d به همراه نمکآب تصفیه  ترکی  سه گونه 

59/16  a 44/99  de آب تصفیه به همراه نمک شاهد 

 دار با يکديگر ندارند. درفد اختالف معنی 9و  1در سطح  LSDبر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه در هر ستون  میانگین

 

 

 شور ایطگندم تلقیح یافته با میکوریزا در شرگیری در  ضرایب همبستگی بین صفات مورد اندازه -6جدول 
 قندهاي محلول ريشه پرولین aکلروفیل  bکلروفیل  a/bنس ت کلروفیل

 

    

66/1  قندهاي محلول ريشه  

   

66/1  62/6  n.s  پرولین 

  

66/1  - 28/6 * 20/6-  n.s  کلروفیلa 

 

66/1  18/6- n.s 36/6- n.s 49/6   b کلروفیل ** 

66/1  01/6 ** 41/6- ** 63/6 n.s 85/6  a/bنس ت کلروفیل **

 دار : غیر معنی nsدرفد؛ 9و  1دار در سطح  ** و * به ترتی  معنی
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Effect of Mycorrhizal associations on suger soluble accumulation, prolin and chlorophyll 

content in wheat under salinity conditions 

 

Samaneh Habibi, Masoumeh Farzaneh, Mousa Mesgarbashi 

 

Abstract 

In order to evaluate the influence of arbuscular mycorrhizal fungi on physiological indices in 

wheat plant under saline stress, a pot experiment was conducted in research farm of Shahid Chamran 

Ahvaz University. Experimental design was a randomized complete block design arranged in split 

factorial with three replications. The factors were water salinity (water quality) including filtered 

water (EC ≥ 1 dS m
-1

), tap water plus NaCl (EC = 8 dS m
-1

) and filtered water plus NaCl (EC = 8 dS 

m
-1

); soil and mycorrhizal inoculation in five levels (non-inoculated, inoculated with  Glomus 

mosseae, G. intraradices, G. geosporum and mixture of them in the steriled soil. The results showed 

that plants inoculated with G. mosseae and G. geosporum led to accumulation of higher soluble sugars 
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in the roots and mix treatment followed them but there is not significant differences in soluble sugars 

amount between G.intraradices and control treatments. With the use of salt water decreased proline 

content in the inoculated treatment by mycorrhiza than control but under unsalted condition there 

were no significant differences between mycorrhizal and control treatments. Salinity decreased a and 

b chlorophylls in the flag leaf but increased chlorophylls a/b ratio. On the other hand salinity resulted 

in higher decrease of b chlorophyll than a one. G. mosseae and G.geosporum had lower chlorophyll 

a/b ratio, therefore higher b chlorophyll. 
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