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  هاي خاکزي بر میزان  بررسی اثر تنش شوري و ریزسازواره
  ).Plantago ovata Forskمعدنی گیاه دارویی اسفرزه (جذب عناصر 
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  23/12/96؛ تاریخ پذیرش:  13/10/96تاریخ دریافت: 
  1چکیده

از اولویت  پرداختن به زراعت آندر فلور ایران پراکنش طبیعی دارد و  )Plantago ovata Forsk( اسفرزه :سابقه و هدف
در تنش شوري، باال . خشک است ها در مناطق خشک و نیمه منظا بومهاي طبیعی  شوري یکی از ویژگی. اقتصادي برخوردار است

عنوان یکی از سازوکارهاي فیزیولوژیکی مهم در ایجاد تحمل به شوري در بعضی  هاي گیاهی به در بافت +K+/Naبودن نسبت 
کننده فسفات  هاي حل هاي میکوریزا آربوسکوالر و باکتري. مطالعات نشان داده قارچگیاهی مورد توجه قرار گرفته استهاي  گونه

هاي خاکزي  این ریزسازواره. ندکن جلوگیري می +Naدر گیاه شده و از اثرات منفی یون  +K+/Naمعدنی موجب افزایش نسبت 
هدف از این . دهند ضروري رشد داشته و در نهایت تولید گیاه را افزایش میثري در افزایش دسترسی و جذب عناصر ؤنقش م
  باشد.  هاي خاکزي بر میزان جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی اسفرزه می بررسی اثر تنش شوري و ریزسازوارهمطالعه 

  

 معدنی در گیاه دارویی اسفرزهاصر خاکزي بر تجمع عن هاي ریزسازوارهمنظور بررسی اثر تنش شوري و  به :ها مواد و روش
در گلخانه تحقیقاتی هاي کامل تصادفی با سه تکرار صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوكبه 1393آزمایشی در سال 

زیمنس بر متر (از منبع کلرید و سولفات سدیم،  دسی 10و  5، 5/2شامل دانشگاه بیرجند انجام گرفت. عامل اول سه سطح شوري 
، Funneliformis mosseaeهاي  شامل عدم کاربرد قارچ و گونهآربوسکوالر و منیزیم)، عامل دوم قارچ میکوریزا کلسیم 

Rhizophagus intraradices  وGlomus fasciculatum  کننده فسفات معدنی شامل دو سطح عدم  عامل سوم باکتري حلو
در خاك دانشگاه تهران تهیه شد.  شناسی زیستکه در آزمایشگاه بود  Pseudomonas fluorescensکاربرد و کاربرد باکتري 

گیري شد.  سپس وزن خشک هر نمونه اندازه. ندها خشک شد گیاهان از گلدان خارج و نمونهمرحله رسیدگی فیزیولوژیکی 
ظت عناصر معدنی در در ادامه غلو  استفاده شد گیري عناصر از روش سوزاندن خشک و ترکیب با اسید کلریدریک منظور اندازه به

  گیري شد. اندام هوایی گیاه اندازه
  

نتایج نشان داد افزایش شوري موجب کاهش جذب عناصر فسفر، نیتروژن و پتاسیم و افزایش جذب سدیم و نسبت  :ها یافته
ري عالوه بر مفید خاکزي در شرایط تنش شو ریزجاندارانسدیم/پتاسیم گیاه شد و وزن خشک ساقه گیاه را کاهش داد. کاربرد 

مصرف ضروري گیاه موجب کاهش جذب یون سدیم و نسبت سدیم/پتاسیم گیاه گردید و وزن خشک افزایش جذب عناصر پر
 درصد در ترکیب تیماري 21/7میزان  بهترین درصد فسفر در اندام هوایی اسفرزه  بیشبررسی نتایج نشان داد ساقه را افزایش داد. 

حاصل  Pseudomonas fluorescens + کاربرد باکتري Rhizophagus intraradicesقارچ  زیمنس بر متر + کاربرد دسی 5/2
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 Rhizophagus زیمنس بر متر + قارچ میکوریزا آربوسکوالر دسی 5/2درصد نیتروژن در ترکیب تیماري شوري  باالترین شد.

intraradices زیمنس بر متر +  دسی 5/2میزان پتاسیم در ترکیب تیماري شوري  حداکثر دست آمد و بهدرصد  28/2میزان  به
ترین  کم .گردیدگرم بر گرم وزن خشک حاصل  میلی 7/48  میزان به  Funneliformis mosseaeقارچ میکوریزا آربوسکوالر

در  06/0و گرم بر گرم وزن خشک میلی 1/3میزان  به ترتیب و نسبت یون سدیم/پتاسیم در اندام هوایی اسفرزه بهمیزان سدیم 
 .دست آمد به Rhizophagus intraradicesهاي میکوریزا آربوسکوالر  زیمنس بر متر و کاربرد قارچ دسی 5/2ترکیب تیماري 

+ عدم مصرف   Rhizophagus intraradicesزیمنس بر متر + دسی 5/2ترین وزن خشک ساقه در ترکیب تیماري  بیش همچنین
کننده  باکتري حل ترکیب تیماري که در آنداري با  . البته این میزان تفاوت آماري معنیگردیدگرم حاصل  9/3میزان  باکتري به

  نداشت. کار رفته بود  به Pseudomonas fluorescensفسفات معدنی 
  

و کاهش جذب  پر مصرفتواند با افزایش جذب عناصر  خاکزي می ریزجانداراندر مجموع نتایج نشان داد کاربرد  :گیري نتیجه
و قارچ  Pseudomonas fluorescens باکتريزمان  کاربرد هم بخشی از اثرات منفی تنش شوري را جبران نماید.عنصر سدیم 

Rhizophagus intraradices شرایط تنش شوري از خود نشان دهد و موجب تواند بهترین کارایی را در جذب عناصر در می
  ارویی اسفرزه گردد.افزایش میزان تولید گیاه د

  
   قارچ میکوریزا آربوسکوالرعناصر پر مصرف، ، شورورزيکننده فسفات معدنی،  باکتري حل کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

گیاهی از تیره ) .Plantgo ovata Forsk( اسفرزه
باشد. گیاهان تیره می) Plantaginaceae(بارهنگ 

خصوص  هبارهنگ در نواحی مختلف کره زمین، ب
هند ها  مناطق معتدل پراکنش دارند، اما منشاء اولیه آن

بخشی پزشکی اثر هاي پژوهش). 7و پاکستان است (
هاي قلبی، ریوي،  در درمان بیماريرا این گیاه 

اي و اسهال  رماتیسم، نقرس، دیابت، مخاطی، روده
این گونه از اسفرزه در ). 50 و 27(ثابت کرده است 

فلور ایران پراکنش طبیعی دارد و پرداختن به زراعت 
  ).3(آن از اولویت اقتصادي برخوردار است 

ها در  منظا بومهاي طبیعی شوري یکی از ویژگی
تواند  و همچنین می خشک است مناطق خشک و نیمه

 ).1هاي انسانی مانند آبیاري ناشی شود (از فعالیت
میلیون هکتار از اراضی سطح  800شوري بالغ بر 

باشد  درصد از کل سطح زمین می 6زمین، که بیش از 
نشان  ها پژوهش ).40( داده است ثیر قرارأت را تحت

دهد اسفرزه قادر است شرایط خشکی و شوري را  می

ست که گیاه ا گر آن ). مطالعات بیان25تحمل کند (
را زیمنس بر متر  دسی 8اسفرزه قادر است تا شوري 

در تنش شوري، باال بودن نسبت  ).20تحمل کند (
K+/Na+ عنوان یکی از  هاي گیاهی بهدر بافت

سازوکارهاي فیزیولوژیکی مهم در ایجاد تحمل به 
هاي گیاهی مورد توجه قرار شوري در بعضی گونه

تر سدیم در گیاه، ناشی از  ). تجمع کم2گرفته است (
تر آن به  کمتر سدیم توسط ریشه، انتقال  جذب کم

هاي خاص  اندام هوایی و اختصاص آن به اندامک
). بررسی اثر شوري بر 2واکوئل است ( مانندسلولی 

نشان داد سطوح باالي  .Plantago maritima Lگیاه 
شود.  شوري باعث کاهش وزن خشک ساقه و برگ می

با  در برگ و ریشه +Naو  +Kهمچنین محتواي 
اما در نسبت  افزایش سطح شوري افزایش یافت،

K+/Na+ ) بر اساس مطالعات  ).10تغییري ایجاد نشد
هاي بهبود شرایط رشد و انجام شده یکی از راه

افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش شوري استفاده 
ها از  هاي خاکزي است. ریزسازواره از ریزسازواره
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هاي مختلف براي کاهش تنش شوري در راهبرد
مطالعات  ).29کنند (می محصوالت کشاورزي استفاده

قارچ میکوریزا آربوسکوالر موجب  دهد مینشان 
و جلوگیري از جذب  +Caو  +Kتسهیل جذب یون 

هاي  ). قارچ46شود (به اندام هوایی گیاه می +Naیون 
 +K+/Naمیکوریزا آربوسکوالر موجب افزایش نسبت 

جلوگیري  +Naدر گیاه شده و از اثرات منفی یون 
هاي  ) نشان داد قارچ2011و همکاران ( کند. هامر می

صورت انتخابی  توانند بهمیکوریزا آربوسکوالر می
  را از محلول خاك جذب کنند  +Caو  +Kهاي  یون

جلوگیري کنند. همچنین  +Naو از جذب یون 
همزیستی میکوریزایی موجب حفظ خاصیت بافري 

شود  می +Naوجود یون  بر خالفهاي گیاهی  بافت
هاي میکوریزي  اثر قارچ پژوهشدر یک  ).32(

 Gigasporaو  intraradices  Glomusآربوسکوالر

margarita بر گیاه Plantago lanceolata  در
توانند جذب ها می هاي فقیر نشان داد این قارچ خاك

عناصر غذایی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم را 
 ).45افزایش دهند اما اثربخشی هر قارچ متفاوت بود (

 187و  169هاي تلقیح بذور با سویهدیگر  پژوهشدر 
باکتري سودوموناس باعث بهبود صفات رشدي گیاه 

هاي  ). هچنین کاربرد باکتري28دارویی اسفرزه شد (
ها، تعداد ساقه فرعی، تجمع کننده فسفر طول بوته حل

ماده خشک و محتواي پروتئین در گیاه اسفرزه 
)Plantago ovata Forsk. () 31را افزایش داد.( 

دلیل توانایی  به  Pseudomonas هاي برخی از گونه
کننده  عنوان باکتري کمک در توسعه میکوریزایی به

   ).11شوند (میکوریز نیز شناخته می
گیاه دارویی  با توجه به اهمیت دارویی و اقتصادي

و آربوسکوالر هاي میکوریزا نقش قارچو  اسفرزه
در کاهش اثرات  فسفات معدنیکننده هاي حلباکتري

هاي محیطی و بهبود جذب عناصر غذایی منفی تنش
هاي فقیر، این آزمایش با ویژه فسفر) در خاك ه(ب

کننده  قارچ میکوریزا و باکتري حلبررسی اثر هدف 
میزان تولید و عناصر فسفر در شرایط تنش شوري بر 

  شد. گیاه دارویی اسفرزه، طراحی و اجراء معدنی
  

  ها و روش مواد
در گلخانه تحقیقاتی  1393این آزمایش در سال 

  انجام  روي گیاه دارویی اسفرزه یرجنددانشگاه ب
. بذر مورد استفاده براي آزمایش از شرکت پاکان شد

  صورت فاکتوریل  آزمایش بهبذر اصفهان تهیه شد. 
   هاي کامل تصادفیر قالب طرح بلوكسه عاملی د

  . عامل اول سه سطح اجرا گردیدبا سه تکرار 
  و  5عنوان شاهد)،  (به 5/2شوري خاك شامل 

زیمنس بر متر (از منبع کلرید و سولفات  دسی 10
سدیم، کلسیم و منیزیم)، عامل دوم قارچ میکوریزا 

  و  عنوان شاهد) شامل عدم کاربرد قارچ (به
 Funneliformis mosseae، Rhizophagusهاي  گونه

intraradices و Glomus fasciculatum  که از
شرکت زیست فناور توران تهیه گردید. عامل سوم 

کننده فسفات معدنی شامل دو سطح عدم  باکتري حل
عنوان شاهد) و گونه مقاوم انتخاب شده از  کاربرد (به

آزمایشگاه  ازپیش آزمایش (گونه برتر) بود که 
ابتدا ی خاك دانشگاه تهران تهیه شد. شناس زیست
متر و قطر  سانتی 5/21ستیکی به ارتفاع هاي پال گلدان
. خاك ندکیلویی ضدعفونی شد 4متر  سانتی 20دهانه 

د و گردیآیش تهیه  تحت زمینیک مورد استفاده از 
د. براي اعمال تیمار تنش شمتري الک  میلی 4با غربال 

شوري ابتدا خاك مورد استفاده را آزمایش کرده و 
سپس با استفاده از کلرید  مشخص گردید.شوري آن 

 سدیم، کلسیم و منیزیم شوري خاكو سولفات 
زیمنس بر متر)  دسی 10و  5، 5/2میزان مورد نظر ( به

خصوصیات خاك مورد استفاده در جدول . ه شدرساند
  آمده است. 1
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  یش (پیش از کاشت).هاي شیمیایی و فیزیکی خاك محل مورد آزماویژگی -1جدول 
Table 1. Selected physical and chemical characteristics of the studied soils (Preplant). 

pH EC   
(dS/m) 

  منگنز
Mn  

)ppm(  

  روي
Zn 

)ppm( 

  آهن
Fe 

)ppm(  

  نیتروژن کل
Total N  

(%)  

  جذب فسفر قابل
P  

)ppm(  

  مس
Cu  

)ppm(  

7.12 0.93 1.96 0.63 2.65 0.08 8 0.25  
  کلر
Cl 

)meq.L-1(  

  بیکربنات
Bicarbonate 

)meq.L-1(  

  سدیم
Na  

)meq.L-1(  

  منیزیم
Mg 

)meq.L-1(  

  کلسیم
Ca 

)meq.L-1(  
  بافت

Soil Texture  

  جذب پتاسیم قابل
K 

)ppm(  

   لومی شنی 2.6 3.14  4  0.3  0.5
Sandy Loam 210 

  
میکوریز آربسکوالر، در جهت اعمال تیمار قارچ 

متر از  هنگام کشت بذور حدود پنج تا هفت سانتی
قسمت باالیی خاك هر گلدان برداشته شد و در 
واحدهاي آزمایشی که قرار بود تیمار قارچ میکوریزا 

گرم خاك حاوي مایه  50ابتدا  ،مورد بررسی قرار گیرد
تلقیح قارچ به هر گلدان اضافه شد و سپس در هر 

. در واحدهایی از آزمایش شد هعدد بذر کاشت 15گلدان 
 ،فتکننده فسفر مورد استفاده قرار گر که باکتري حل

از زادمایه باکتري لیتر  از کاشت با یک میلی بذرها قبل
ها در زنی شدند. گلدان مایه cfu/ml108×1 با جمعیت 

 5ها تنک شدند و در نهایت  برگی گیاهچه 4مرحله 
نگین درجه حرارت روز و شب گیاهچه باقی ماند. میا

گراد و  درجه سانتی 18و  25ترتیب  در گلخانه به
درصد در نظر گرفته شد.  40رطوبت نسبی هوا نیز 

صورت کامل و  ها پس از کاشت به آبیاري روزانه گلدان
بر مبناي ظرفیت زراعی، با وزن کردن هر گلدان انجام 

سب و این روال تا زمان اطمینان از استقرار منا شد
در تمام مدت آزمایش، هاي موردنظر ادامه یافت.  بوته

صورت وجین دستی بود و  ههاي هرز ب کنترل علف
کشی مورد استفاده قرار نگرفت. آبیاري  گونه علف هیچ
بار در حد ظرفیت مزرعه با توزین  روز یک 7هر 

اطمینان از یکسان بودن ها انجام شد. جهت گلدان
مختلف شوري، آبیاري میزان آب آبیاري در سطوح 

  صورت کنترل شده انجام شد. به

براي محاسبه  مرحله رسیدگی فیزیولوژیکیدر 
وزن خشک ساقه ابتدا گیاه از خاك گلدان خارج و 

درجه  75ساعت در دماي  72مدت  ها به نمونه
سانتیگراد قرار گرفت. سپس وزن خشک هر نمونه 

هوایی گیاه هاي  منظور تجزیه اندام بهگیري شد.  اندازه
گیري عناصر از روش سوزاندن خشک و جهت اندازه

گیري  ترکیب با اسید کلریدریک استفاده شد. اندازه
سنجی (رنگ زرد  روش رنگ یافسفر در گیاه 
) انجام گرفت. فسفر در نمونه 154مولیبدات وانادات

  محاسبه شد:  خشک گیاه بر حسب درصد از رابطه زیر
  

)1                                      (푃 = ( × × × )
( × )%

  
  

  ، )ppmغلظت فسفر قرائت شده ( Cکه در آن، 
N ضریب رقت ،V و  لیتر) حجم عصاره (میلی  
W (گرم) وزن نمونه خشک گیاه.  

گیري غلظت عنصر سدیم و پتاسیم از براي اندازه
). سري 8( استفاده شد ELEفتومتر مدل  دستگاه فلیم

هاي  هاي استاندارد و نمونه شاهد و عصاره محلول
فتومتر در طول موج  گیاهی با استفاده از دستگاه فیلم

نانومتر جهت سدیم  589نانومتر جهت پتاسیم و  5/766
قرائت شده و در مقایسه با منحنی کالیبراسیون حاصل 

 هاي استاندارد، غلظت عناصر از قرائت سري محلول
گرم در گرم  ها بر حسب میلیسدیم و پتاسیم در محلول
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گیري نیتروژن  ). اندازه13ماده خشک محاسبه شدند (
). تجزیه 6گیاه با استفاده از دستگاه کجلدال انجام شد (

ها، محاسبات آماري و رسم نمودارها با استفاده از  داده
  صورت گرفت. مقایسه EXCELو  SASافزارهاي  نرم

 شده در محافظت LSDنیز توسط آزمون  ها میانگین
  سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

  
  نتایج و بحث

 ها دادهتجزیه واریانس : درصد فسفر اندام هوایی
نشان داد اثر تنش شوري، قارچ میکوریزا آربوسکوالر، 

کننده فسفات معدنی، اثر متقابل تنش  باکتري حل
متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر، اثر 

کننده فسفات معدنی، اثر متقابل  شوري و باکتري حل
کننده  قارچ میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل

فسفات معدنی و اثر متقابل تنش شوري، قارچ 
کننده فسفات  میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل

  معدنی بر درصد فسفر اندام هوایی در سطح احتمال 
  ).2جدول باشد (دار می درصد معنی 1

  
  گیاه دارویی اسفرزه.و وزن خشک ساقه میانگین مربعات میزان عناصر معدنی  -2جدول 

Table 2. Mean square of element concentration and shoot dry weight of isabgol. 
  میانگین مربعات

MS  
  غلظت
  فسفر

P 

  غلظت
  نیتروژن

N  

  غلظت
  پتاسیم

K 

  غلظت
  سدیم
Na 

  پتاسیم سدیم/
Na/K 

  وزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight 

درجه 
 آزادي

DF 

 منابع تغییر
S.O.V 

0.02ns 0.006 ns 3.95 ns 0.12 ns 0.001 ns 0.01 ns 2 بلوك 
Block 

 تنش 2 **7.25 **0.54 **324.35 ** 1380.8 **0.72 **20.99
Stress 

  میکوریزا 3 **3.3 **0.11 **33.51 **381.72 **2.94 **25.14
Mycorrhiza  

58.42** 0.01 ns 53.59** 0.72* 0.004** 0.96** 1  باکتري  
Bacteria  

0.81** 0.04** 43.05** 8.14** 0.04 ** 0.15** 6  
  میکوریزا  تنش

Stress Mycorrhiza  

1.13** 0.0008 ns 0.054  ns 0.07  ns 0.0009 ns 0.05 ** 2  
  باکتري  تنش

StressBacteria  

0.13** 0.0005  ns 0.053 ns 0.021 ns 0.0002ns 0.01 ns 3  
  باکتري  میکوریزا

Mycorrhiza Bacteria  

0.39 ** 0.006 ns 2.71 ns 0.08 ns 0.0005 ns 0.02 ** 6  
  باکتري  میکوریزا  تنش

Stress Mycorrhiza Bacteria  

  خطا 46 0.0004 0.0004 0.1 2.22 0.006  0.01
Error  

2.2  4.3  3.8 4.6 9.8 2.1   
  ضریب تغییرات (درصد)

CV (%)  
  . داري دار در سطح احتمال پنج، یک درصد و عدم معنی ترتیب معنی به nsو  **، *

*, ** and ns respectively significant at 5%, 1% and non significant.  
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مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري، قارچ 
کننده فسفات  میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل

   هاي ترین درصد فسفر در اندام معدنی نشان داد بیش
 5/2هوایی گیاه در ترکیب تیماري شوري 

 Rhizophagusزیمنس بر متر + قارچ میکوریزا  دسی

intraradices کننده فسفات  + مصرف باکتري حل
 21/7میزان  به Pseudomonas fluorescensمعدنی 

 41/1میزان  ترین میزان فسفر به درصد حاصل شد. کم
زیمنس بر  دسی 10درصد در ترکیب تیماري شوري 

متر + عدم مصرف قارچ میکوریزا آربوسکوالر + عدم 
کننده فسفات معدنی حاصل شد  مصرف باکتري حل

انگر دامنه بسیار گسترده ). بررسی نتایج بی3(جدول 
در ترکیبات تیماري متفاوت بود درصد فسفر گیاه 

ترین درصد فسفر گیاه و نزدیک به  اي که کم گونه به
ترین  تر از ترکیب تیماري بود که بیش درصد کم 80

  درصد فسفر گیاه را حاصل نمود. افزایش سطح 
  تنش شوري موجب کاهش درصد فسفر گیاه 

  این کاهش در ترکیبات تیماري که  .دش
هاي خاکزي بودند مشهودتر بود.  فاقد ریزسازواره

واسطه  هدیگري نیز کاهش جذب فسفر ب پژوهشگران
). از 49 و 18اند ( افزایش تنش شوري را گزارش کرده

مصرف براي رشد  که فسفر عنصر ضروري و پر جا آن
واسطه  هکاهش جذب آن ب بنابراینباشد،  گیاه می

فتوسنتز و فرآیند تواند در  افزایش تنش شوري می
از طرفی نتایج نشان داد تولید گیاه خسارت ایجاد کند. 

هاي خاکزي موجب افزایش درصد  کاربرد ریزسازواره
که در هر سطح شوري  طوري هفسفر گیاه شده است. ب

ترین درصد فسفر گیاه به ترکیب تیماري فاقد کود  کم
توان نتیجه گرفت  ن نتایج میاز ایتعلق داشت.  زیستی

واسطه کاربرد قارچ میکوریزا آبوسکوالر و باکتري  هب
اي  توان وضعیت تغذیهکننده فسفات معدنی می حل

 گیاه را در شرایط تنش شوري بهبود بخشید.
هاي  هاي متعددي در زمینه نقش قارچ گزارش

کننده فسفات  هاي حل میکوریزا آربوسکوالر و باکتري
افزایش فراهمی و جذب فسفر وجود دارد معدنی در 

هاي  نتایج نشان داد در بین گونه ).35 و 23، 16، 4(
 Rhizophagusمختلف قارچ میکوریزا آربوسکوالر 

intraradices ري در جذب فسفر در ت کارایی بیش
شرایط تنش شوري از خود نشان داده است. همچنین 

 الر وزمان از قارچ میکوریزا آربوسکو همگیري  بهره
 Pseudomonas کننده فسفات معدنی حل باکتري

fluorescens  فسفر در گیاه  درصدموجب افزایش
هاي  افزایی قارچ اسفرزه گردید که خود بیانگر هم

کننده فسفات  میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل
  ).3باشد (جدول  معدنی در فراهمی و جذب فسفر می

تجزیه واریانس نتایج  :درصد نیتروژن اندام هوایی
نشان داد تنش شوري، قارچ میکوریزا آربوسکوالر و 
اثر متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر 

درصد بر درصد  1داري در سطح احتمال  اثر معنی
  ). 2نیتروژن گیاه داشته است (جدول 

مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري و قارچ 
ترین درصد  یشمیکوریزا آربوسکوالر نشان داد ب

 5/2نیتروژن گیاه در ترکیب تیماري شوري 
 زیمنس بر متر + قارچ میکوریزا آربوسکوالر دسی

Rhizophagus intraradices درصد  28/2میزان  به
ترین درصد نیتروژن در ترکیب تیماري  حاصل شد. کم

زیمنس بر متر + عدم مصرف قارچ  دسی 10شوري 
درصد بود (شکل  05/1میزان  میکوریزا آربوسکوالر به

). نتایج نشان داد افزایش شوري موجب کاهش 1
جذب نیتروژن توسط گیاه شده است. مطالعات مشابه 

واسطه افزایش  هکاهش درصد نیتروژن گیاه ب بیانگرنیز 
). همچنین نتایج نشان داد 43 و 21تنش شوري است (

ترین درصد نیتروژن به ترکیبی  در هر سطح شوري کم
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علق داشت که در آن قارچ میکوریزا از تیمار ت
عبارت دیگر کاربرد  آربوسکوالر استفاده نشده بود، به

قارچ میکوریزا آربوسکوالر باعث افزایش جذب 
نیتروژن گیاه شده است. از طرفی در تمام سطوح 
 شوري کاربرد قارچ میکوریزا آربوسکوالر

Rhizophagus intraradices ترین درصد  بیش

). 1(شکل  نشان داددر اندام هوایی را نیتروژن موجود 
افزایش جذب نیتروژن یکی از اثرات مثبت قارچ 

 هاي پژوهشیزا آربوسکوالر است که در مایکور
نیز  پژوهشگزارش شده است و نتایج این  متعددي

  ).26 و 22، 17باشد ( آن می بیانگر

  
کننده فسفات معدنی بر  اثرات متقابل سطوح مختلف تنش شوري، قارچ میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حلمقایسه میانگین  -3جدول 

   گیاه دارویی اسفرزه. و وزن خشک ساقه درصد فسفر اندام هوایی
Table 3. Comparison of means of interaction between different levels of salinity, AMF and PBS on P (%) and 
shoot dry weight of isabgol. 

  ها میانگین
Means 

  تیمار
Treatment  

  )فسفر اندام هوایی (درصد
Shoot P (%) 

  وزن خشک ساقه (گرم)
Shoot dry weight (gr) 

Phosphate solubilizing bacteria  Arbuscular mycorrhiza  
  شوري 
Salinity 

)m/dS(  
5.58 g 3.23 g Pseudomonas fluorescens Non inoculated 

2.5 

3.68 l 3.1 h No bacteria Non inoculated 

6.98 bc 3.81 ab Pseudomonas fluorescens Glomus fasciculatum 

6.05 ef 3.59 def No bacteria Glomus fasciculatum 
7.21 a 3.84 a Pseudomonas fluorescens Rhizophagus intraradices 
5.9 f 3.9 a No bacteria Rhizophagus intraradices 
7.19 a 3.86 a Pseudomonas fluorescens Funneliformis mosseae 
5.64 g 3.62 cde No bacteria Funneliformis mosseae 
4.22 jk 2.97 ij Pseudomonas fluorescens Non inoculated 

5 

2.24 o 2.55 l No bacteria Non inoculated 

6.82 c 3.66 cd Pseudomonas fluorescens Glomus fasciculatum 
4.88 h 3.48 f No bacteria Glomus fasciculatum 
7.13 ab 3.72 bc Pseudomonas fluorescens Rhizophagus intraradices 
4.58 i 3.59 de No bacteria Rhizophagus intraradices 
6.92 c 3.52 ef Pseudomonas fluorescens Funneliformis mosseae 
4.29 jk 3.28 g No bacteria Funneliformis mosseae 
3.17 n 1.88 n Pseudomonas fluorescens Non inoculated 

10 

1.41 p 1.65 o No bacteria Non inoculated 

6.13 e 3.06 hi Pseudomonas fluorescens Glomus fasciculatum 
4.14 k 2.77 k No bacteria Glomus fasciculatum 
6.41 d 3.29 g Pseudomonas fluorescens Rhizophagus intraradices 
4.24 jk 2.87 jk No bacteria Rhizophagus intraradices 

4.35 j 2.65 l Pseudomonas fluorescens Funneliformis mosseae 
3.44 m 2.31 m No bacteria Funneliformis mosseae 

   .باشد نمی دار محافظت شده معنیLSD  روش به درصد 5 سطح در آماري لحاظ از هستند مشترك حرف داراي که ستون هر هاي میانگین
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on protected LSD. 
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  . اثر متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر درصد نیتروژن اسفرزه -1شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنی میانگین
Fig. 1. Interaction beetwen salinity and AMF on N (%) of isabgol.  

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD.  

  
واریانس نشان نتایج تجزیه : میزان پتاسیم اندام هوایی

داد تنش شوري، قارچ میکوریزا آربوسکوالر، باکتري 
کننده فسفات معدنی و اثر متقابل تنش شوري و  حل

قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر میزان پتاسیم اندام 
باشد  دار می درصد معنی 1هوایی در سطح احتمال 

  ). 2(جدول 
مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري و قارچ 

ترین میزان پتاسیم  ا آربوسکوالر نشان داد بیشمیکوریز
زیمنس بر  دسی 5/2گیاه در ترکیب تیماري شوري 

 Funneliformisمتر + قارچ میکوریزا آربوسکوالر

mosseae گرم بر گرم وزن خشک  میلی 7/48میزان به
زیمنس بر متر  دسی 5/2حاصل شد. در سطح شوري 

م در اندام داري بین میزان پتاسیتفاوت آماري معنی
هاي مختلف قارچ هوایی گیاه در اثر کاربرد گونه

میکوریزا آربوسکوالر وجود نداشت. تنها ترکیب 
تیماري که در آن قارچ میکوریزا آربوسکوالر استفاده 

تري از پتاسیم در اندام هوایی  نشده بود در سطح پایین
ترین میزان پتاسیم در اندام هوایی گیاه  قرار داشت. کم

زیمنس بر متر +  دسی 10کیب تیماري شوري در تر

 2/24میزان  عدم مصرف قارچ میکوریزا آربوسکوالر به
بررسی  ).2گرم بر گرم وزن خشک بود (شکل  میلی

نتایج نشان داد افزایش شوري موجب کاهش میزان 
 بیانگرپتاسیم اندام هوایی گیاه شده است. این نتایج 

کاهش جذب در زمینه  پژوهشگرانهاي دیگر  یافته
). 21 و 5واسطه افزایش تنش شوري است ( هپتاسیم ب

هاي  یطاي گیاه در مححفظ سطح کافی پتاسیم و بق
ترین عنصر ست. پتاسیم، برجستهور ضروري اش

راي پایین نگه داشتن پتانسیل اسمزي شونده ب حل
از براي تورژسانس نی یشهاي ریشه و پ سلول
زیاد بودن یا، هاست. تحت شرایط شور و قل سلول

غلظت سدیم نه تنها در جذب پتاسیم توسط ریشه 
ه و هاي ریش کند، بلکه غشاي سلول اخـتالل ایجاد می

). 38د (ده تأثیر قرار می خاصیت انتخابی آن را تحت
نشان داده است که جذب و انتقال پتاسیم  ها پژوهش

دارد اما در شرایط  برتريوسیله گیاه نسبت به سدیم  هب
بودن میزان یون سدیم در خاك جذب  شوري و باال

  ).39یابد (پتاسیم کاهش می
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هاي میکوریزا کاربرد قارچهمچنین نتایج نشان داد 
آربوسکوالر میزان پتاسیم اندام هوایی گیاه را افزایش 

که در همه سطوح شوري عدم کاربرد  طوريداد به
دار  قارچ میکوریزا آربوسکوالر موجب کاهش معنی

  پتاسیم اندام هوایی گیاه شد. در سطح شوري 
ترین میزان پتاسیم به  زیمنس بر متر بیش دسی 5/2

 Funneliformisکاربرد قارچ میکوریزا آربوسکوالر 

mosseae  10و  5تعلق داشت، اما در سطوح شوري 

زیمنس بر متر قارچ میکوریزا آربوسکوالر   دسی
Rhizophagus intraradices میزان  ترین بیش

). 2پتاسیم در اندام هوایی گیاه نشان داد (شکل 
هاي میکوریزا  مطالعات نشان داده است قارچ

آربوسکوالر از طریق افزایش سطح جذب عناصر 
ضروري در ریشه و جلوگیري از جذب عناصر مضر 
مثل سدیم باعث افزایش میزان پتاسیم در اندام هوایی 

  ). 12شوند ( گیاه می
  

  
  . اثر متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر غلظت پتاسیم اسفرزه -2شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنی میانگین
Fig. 2. Interaction beetwen salinity and AMF on K concentration of isabgol.  

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD.  

  
کننده فسفات  تري حلمقایسه میانگین نتایج اثر باک

معدنی بر میزان پتاسیم موجود در اندام هوایی گیاه 
کننده  دارویی اسفرزه نشان داد کاربرد باکتري حل

باعث  Pseudomonas fluorescensفسفات معدنی 
اي که  گونه افزایش میزان پتاسیم گیاه شده است، به

کننده فسفات  میزان پتاسیم گیاه با کاربرد باکتري حل
 5/39میزان  به Pseudomonas fluorescensمعدنی 

گرم بر گرم وزن خشک بود. عدم کاربرد باکتري  میلی
گرم بر گرم وزن  میلی 8/37کننده فسفات معدنی  حل

خشک پتاسیم در اندام هوایی گیاه را حاصل نمود 
متعددي نشان داده است که  هاي پژوهش). 3(شکل 
باعث افزایش جذب پتاسیم در هاي محرك رشد  باکتري

 بیانگرنیز  پژوهششوند و نتایج این  اندام هوایی می
  ).48 و 44، 33باشد ( می پژوهشگرانهاي این  یافته
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 . کننده فسفات معدنی بر غلظت پتاسیم اسفرزه اثر باکتري حل -3شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنیهاي داراي حداقل یک حرف  میانگین
Fig. 3. Effect of PSB on K concentration of isabgol. 

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD. 

  
تجزیه واریانس نتایج نشان : میزان سدیم اندام هوایی

داد اثر تنش شوري، قارچ میکوریزا آربوسکوالر و اثر 
متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر 

 1میزان سدیم اندام هوایی اسفرزه در سطح احتمال 
فسفات معدنی در سطح کننده  درصد و باکتري حل

  ).2باشد (جدول  دار می درصد معنی 5 احتمال
مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري و قارچ 

ترین میزان سدیم  میکوریزا آربوسکوالر نشان داد کم
 1/3میزان  در اندام هوایی گیاه دارویی اسفرزه به

 5/2گرم بر گرم وزن خشک در ترکیب تیماري  میلی
هاي میکوریزا  ر و کاربرد قارچزیمنس بر مت دسی

 یا Rhizophagus intraradicesآربوسکوالر 
Glomus fasciculatum  حاصل شد. این مقدار

داري با کاربرد قارچ میکوریزا تفاوت آماري معنی
نداشت. در  Funneliformis mosseaeآربوسکوالر 

زیمنس بر متر عدم کاربرد  دسی 5/2ترکیب تیماري 
دار  ربوسکوالر باعث افزایش معنیقارچ میکوریزا آ

میزان سدیم در اندام هوایی گیاه شد. با افزایش سطح 

شوري میزان سدیم موجود در اندام هوایی گیاه 
ترین میزان  که بیش طوري هداري یافت، ب افزایش معنی

زیمنس بر  دسی 10سدیم در ترکیب تیماري شوري 
میزان  متر + عدم مصرف قارچ میکوریزا آربوسکوالر به

. در دست آمد بهگرم بر گرم وزن خشک میلی 8/14
داري  زیمنس بر متر تفاوت آماري معنی دسی 5شوري 

واسطه  هبین میزان سدیم موجود در اندام هوایی گیاه ب
هاي مختلف قارچ میکوریزا ایجاد نشد،  مصرف گونه

زیمنس بر متر کاربرد قارچ  دسی 10اما در شوري 
 Funneliformis mosseaeمیکوریزا آربوسکوالر 

هاي  تري نسبت به کاربرد قارچ تجمع سدیم بیش
 Rhizophagus intraradicesمیکوریزا آربوسکوالر 

از خود نشان داد (شکل  Glomus fasciculatum یا
جا که یون سدیم عامل اصلی شوري خاك  از آن). 4

افزایش یون سدیم در خاك و سپس  بنابراینباشد  می
باعث ایجاد اثرات منفی تنش شوري  جذب آن به گیاه

). کاهش جذب پتاسیم در نتیجه 34شود ( در گیاه می
رقابتی است و ارتباطی به نوع  ديافزایش سدیم، فراین
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کمبود، در مورد  دارد. ایننمک غالب در خاك ن
 مانندوالت مختلفی کاهش رشد و عملکرد محص

زارش شده فرنگی، اسفناج، رازیانه و ذرت گ گوجه
ه در ضمن، مقادیر زیاد سدیم در محیط ریشه ن است.

کند، بلکه بر عمل اسیم مداخله میفقط در جذب پت
غشاي ریشه مؤثر بوده و حساسیت گیاه را تغییر 

  ).24دهد ( یم

هاي میکوریزا در مجموع نتایج نشان داد قارچ
آربوسکوالر جذب سدیم به گیاه را کاهش داده و در 

در گیاه جلوگیري  نتیجه از افزایش غلظت سدیم
کنند. جلوگیري از جذب سدیم حاصل از افزایش  می

هاي شور را  تر گیاه در خاك شوري امکان رشد بیش
  .)37 و 30سازد ( فراهم می

  

  
 .اثر متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر غلظت سدیم اسفرزه -4شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنیهاي  میانگین
Fig. 4. Interaction beetwen salinity and AMF on Na concentration of isabgol. 

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD.  

  
کننده فسفات  مقایسه میانگین نتایج اثر باکتري حل

معدنی بر میزان سدیم موجود در اندام هوایی گیاه 
کننده  ه نشان داد عدم کاربرد باکتري حلدارویی اسفرز

باعث  Pseudomonas fluorescens فسفات معدنی
اي که میزان افزایش میزان سدیم گیاه شد، به گونه

کننده فسفات معدنی  سدیم گیاه با کاربرد باکتري حل
Pseudomonas fluorescens 9/6 گرم بر گرم  میلی

کننده فسفات  وزن خشک بود. عدم کاربرد باکتري حل
گرم بر گرم  میلی 1/7درصد  8/2معدنی با افزایش 

وزن خشک سدیم در اندام هوایی گیاه را حاصل نمود 
کننده فسفات  جا که باکتري حل ). از آن5(شکل 

کاهش موجب  Pseudomonas fluorescens معدنی
توان نتیجه  می بنابراینجذب یون سدیم در گیاه شد 

تواند از اثرات منفی تنش گرفت کاربرد این باکتري می
مشابه نیز اثرگذاري  ايه پژوهش. بکاهدشوري 

هاي محرك رشد را بر کاهش جذب یون  باکتري
  ).42 و 14کند (یید میأسدیم ت
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 . کننده فسفات معدنی بر غلظت سدیم اسفرزه اثر باکتري حل -5شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت  میانگین
Fig. 5. Effect of PSB on Na concentration of isabgol.  

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD.  

  
تجزیه : پتاسیم اندام هوایی نسبت یون سدیم/

واریانس نتایج نشان داد تنش شوري، قارچ میکوریزا 
کننده فسفات معدنی و اثر  آربوسکوالر، باکتري حل

  متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر 
  درصد بر نسبت  1داري در سطح احتمال  اثر معنی

یون سدیم/پتاسیم اندام هوایی اسفرزه داشته است 
  ).2(جدول 

کننده فسفات  مقایسه میانگین نتایج اثر باکتري حل
پتاسیم اندام هوایی نشان  معدنی بر نسبت یون سدیم/

پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی  داد نسبت یون سدیم/
کننده فسفات معدنی  اسفرزه با کاربرد باکتري حل
Pseudomonas fluorescens 2/0  بود. این مقدار

کننده فسفات  در صورت عدم مصرف باکتري حل
) که بیانگر 6درصد افزایش یافت (شکل  10معدنی 

پتاسیم در اندام هوایی گیاه  افزایش نسبت یون سدیم/
کننده  واسطه عدم مصرف باکتري حل هدارویی اسفرزه ب

 پژوهشگرانهاي  فسفات معدنی است. بر اساس یافته
پتاسیم در اندام هوایی گیاه بیانگر  نسبت سدیم/

اي  گونه باشد به شاخصی از مقاومت به تنش شوري می
دهنده وضعیت  که کاهش این نسبت در گیاه نشان

   جا ). از آن9باشد ( بهتر مقاومت در برابر شوري می
پتاسیم اندام هوایی گیاه برآیندي از  که نسبت سدیم/

باشد، با توجه به  پتاسیم میمیزان جذب یون سدیم و 
کننده فسفات  و نقش باکتري حل بررسیاین نتایج 

در افزایش  Pseudomonas fluorescensمعدنی 
کاهش نسبت کاهش جذب سدیم،  جذب پتاسیم و

  بینی بود.  پتاسیم اندام هوایی گیاه قابل پیش سدیم/
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 . پتاسیم اسفرزه کننده فسفات معدنی بر نسبت سدیم/ حلاثر باکتري  -6شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنی میانگین
Fig. 6. Effect of PSB on Na/K concentration of isabgol.  

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD.  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري و قارچ 

ترین نسبت یون  میکوریزا آربوسکوالر نشان داد کم
رزه پتاسیم در اندام هوایی گیاه دارویی اسف سدیم/

زیمنس بر  دسی 5/2در ترکیب تیماري  06/0میزان  به
هاي میکوریزا آربوسکوالر متر و کاربرد قارچ

Rhizophagus intraradices شد (شکل  مشاهده
داري با کاربرد قارچ ). این مقدار تفاوت آماري معنی7

یا  Funneliformis mosseaeمیکوریزا آربوسکوالر 
Glomus fasciculatum  .در ترکیب تیماري نداشت

زیمنس بر متر + عدم کاربرد قارچ میکوریزا  دسی 5/2
پتاسیم در اندام هوایی گیاه  آربوسکوالر نسبت سدیم/

داري افزایش یافت که بیانگر ورود صورت معنی به
تر یون سدیم به گیاه در نبود قارچ میکوریزا  بیش

 آربوسکوالر بود. با افزایش سطح شوري نسبت سدیم/
داري یافت، در اندام هوایی گیاه افزایش معنی پتاسیم

پتاسیم در  ترین نسبت یون سدیم/ که بیش طوري هب
زیمنس بر متر + عدم  دسی 10ترکیب تیماري شوري 

 1016مصرف قارچ میکوریزا آربوسکوالر با افزایش 
پتاسیم در گیاه  نسبت یون سدیم/درصد حاصل شد. 

تنش شوري به بیانگر میزان ورود یون سدیم در اثر 
باشد. افزایش این نسبت موجب بر هم خوردن  گیاه می

تعادل یونی در گیاه شده و باعث اثرگذاري منفی تنش 
مشابه نیز افزایش  هاي پژوهشباشد.  شوري بر گیاه می
پتاسیم در اندام هوایی گیاه را در  نسبت یون سدیم/

با  ).36اند (اثر افزایش تنش شوري گزارش کرده
پتاسیم  وري تفاوت بین نسبت سدیم/افزایش ش

هاي  موجود در اندام هوایی گیاه بواسطه مصرف گونه
مختلف قارچ میکوریزا و عدم مصرف قارچ میکوریزا 

ترین و  که تفاوت بیش طوري هتر شد ب آربوسکوالر بیش
پتاسیم در اندام هوایی گیاه در  ترین نسبت سدیم/ کم

  و در شوري  05/0زیمنس بر متر  دسی 5/2شوري 
). در شوري 7بود (شکل  37/0زیمنس بر متر  دسی 10
زیمنس بر متر قارچ میکوریزا آربوسکوالر  دسی 10

Funneliformis mosseae /پتاسیم  نسبت سدیم
هاي میکوریزا تري نسبت به کاربرد قارچ بیش

 یا Rhizophagus intraradicesآربوسکوالر 
Glomus fasciculatum  از خود نشان داد که بیانگر

باشد.  هاي باال می کاهش کارایی این قارچ در شوري
در  پژوهشگرانهاي دیگر  یافته بیانگر ها پژوهش

اثرگذاري مثبت کاربرد قارچ میکوریزا آربوسکوالر در 
پتاسیم در اندام هوایی گیاه  کاهش نسبت یون سدیم/

  ).41 و 37، 15باشد ( می
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 . پتاسیم اسفرزه اثر متقابل تنش شوري و قارچ میکوریزا آربوسکوالر بر نسبت سدیم/ -7شکل 

  . ندارندشده  محافظت LSDبر اساس آزمون داري  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنی میانگین
Fig. 7. Interaction beetwen salinity and AMF on Na/K ratio of isabgol. 

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on 
protected LSD. 

  
شان داد تجزیه واریانس نتایج ن: وزن خشک ساقه

میکوریزا آربوسکوالر، باکتري  تنش شوري، قارچ
کننده فسفات معدنی، اثر متقابل تنش شوري و  حل

قارچ میکوریزا آربوسکوالر، تنش شوري و باکتري 
کننده فسفات معدنی و اثر متقابل تنش شوري،  حل

کننده  قارچ میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل
دار  درصد معنی 1فسفات معدنی در سطح احتمال 

  ).2باشد (جدول  می
مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوري، قارچ 

کننده فسفات معدنی  میکوریزا آربوسکوالر و باکتري حل
ترین وزن خشک ساقه در ترکیب تیماري  نشان داد بیش

 Rhizophagus intraradices زیمنس بر متر + دسی 5/2
ل شد. گرم حاص 9/3میزان عدم مصرف باکتري به +

وزن خشک ساقه در این ترکیب تیماري تفاوت آماري 
زیمنس بر متر +  دسی 5/2داري با ترکیب تیماري  معنی

Glomus fasciculatum + کننده  حل مصرف باکتري
 Pseudomonas fluorescens ،5/2فسفات معدنی 

 Rhizophagus intraradices زیمنس بر متر + دسی

کننده فسفات معدنی  + مصرف باکتري حل
Pseudomonas fluorescens ، 5/2 زیمنس بر  دسی

+ مصرف باکتري  Funneliformis mosseaeمتر + 
 Pseudomonas fluorescensکننده فسفات معدنی  حل

). این نتایج نشان داد در شوري کم 3نداشت (جدول 
هاي مختلف داري بین اثر گونهتفاوت آماري معنی

خاکزي بر وزن خشک ساقه وجود هاي  ریزسازواره
ترین  زیمنس بر متر کم دسی 5/2نداشت. در شوري 

وزن خشک ساقه به تیمار عدم مصرف قارچ میکوریزا 
کننده فسفات  آربوسکوالر + عدم مصرف باکتري حل

گرم تعلق داشت. نکته جالب آن  1/3میزان  معدنی به
بود که میزان وزن خشک ساقه در تمامی ترکیبات 

زیمنس بر متر که قارچ  دسی 5شوري  تیماري
میکوریزا آربوسکوالر استفاده شده بود بیش از ترکیب 

زیمنس بر متر + عدم مصرف قارچ  دسی 5/2تیماري 
ترین وزن  میکوریزا + عدم مصرف باکتري بود. کم

خشک ساقه در بین تمامی ترکیبات تیماري به ترکیب 
رچ زیمنس بر متر + عدم مصرف قا دسی 10تیماري 
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گرم  65/1میزان  میکوریزا + عدم مصرف باکتري به
هاي این پژوهش نشان داد افزایش  تعلق داشت. یافته

نش شوري موجب کاهش وزن خشک ساقه شده 
که افزایش تنش شوري موجب از بین  جا از آن .است

 بنابراینلولی و کلروفیل گیاه شده است، رفتن غشاء س
کاهش نتز گیاه عنوان نتیجه فتوس وزن خشک ساقه به

مختلفی اثر منفی افزایش تنش  پژوهشگرانیافته است. 
اند  شوري بر وزن خشک ساقه گیاهان را گزارش کرده

هاي خاکزي موجب  کاربرد ریزسازورههمچنین  ).47(
کاهش اثرات منفی تنش شوري و افزایش وزن خشک 

مختلفی نشان داده است کاربرد  هاي پژوهشساقه شد. 
خاکزي با افزایش فراهمی و سطح  هاي ریزسازواره

جذب آب و عناصر غذایی براي گیاه، تحریک تولید 
ها و جلوگیري از جذب عناصر مضر  اکسیدان آنتی

موجب افزایش فتوسنتز، تولید و در نهایت وزن 
  ).42 و 15شود (خشک ساقه گیاه می

 هاي با افزایش تنش شوري اثرگذاري کاربرد ریزسازواره
ترین  که تفاوت بین بیش طوري هشد، ب تر خاکزي نمایان

 5/2ترین وزن خشک ساقه در شوري  و کم
درصد بود اما با افزایش تنش  21زیمنس بر متر  دسی

ترین وزن خشک  ترین و کم شوري تفاوت بین بیش
درصد  46زیمنس بر متر به  دسی 10ساقه در شوري 

که وزن خشک ساقه شاخص بسیار  جا رسید. از آن
یابی واکنش گیاه به تیمارهاي آزمایشی و مهمی در ارز

با توجه به واکنش بنابراین باشد،  میزان رشد آن می

هاي  توان نتیجه گرفت کاربرد ریزسازواره گیاه می
در  وصخص هتواند شرایط رشدي گیاه را ب خاکزي می

  شرایط تنش شوري بهبود بخشد.
  

  گیري نتیجه
نتایج بررسی نشان داد افزایش تنش شوري 

و نیتروژن پتاسیم، کاهش غلظت عناصر فسفر، موجب 
افزایش غلظت سدیم و نسبت وزن خشک ساقه و 

پتاسیم در اندام هوایی گیاه دارویی اسفرزه شد.  سدیم/
ي موجب هاي خاکزکاربرد ریزسازوارهاز طرفی 

ایش ، نیتروژن، افزپتاسیمعناصر فسفر،  جذبافزایش 
و کاهش جذب سدیم و نسبت وزن خشک ساقه 

که عناصر  جا پتاسیم اندام هوایی گیاه شد. از آن سدیم/
عناصر ضروري و  زفسفر و پتاسیم ج نیتروژن،

جذب این عناصر افزایش  بنابراین ،باشند مصرف میپر
هاي  ریزسازوارهدر شرایط تنش شوري بواسطه کاربرد 

، گیاه داردفتوسنتز و تولید بر  یمثبت خاکزي اثر
هاي خاکزي موجب  کاربرد ریزسازواره بنابراین

. همچنین کاهش افزایش وزن خشک گیاه شده است
واسطه کاربرد کودهاي زیستی از اثرات  هجذب سدیم ب

به افزایش رشد و تولید  کاسته ومنفی تنش شوري 
هاي میکوریزا  در میان قارچ .ه استگیاه کمک کرد

ترین  بیش Rhizophagus intraradices آربوسکوالر
مصرف و جلوگیري از  توانایی در جذب عناصر پر

  از خود نشان داد. سدیمجذب 
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