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Study on Simultaneous Colonization of Rhizophagus irregularis and Serendepita indica 

in Barley under Different P Levels by Using Monoclonal Antibody 

Introduction 

Recent studies show that the most crops and horticultural plants can form symbiosis with the arbuscular 

mycorrhizal fungi (AMF) and the endophytic Serendepita indica, simultaneously. The endophytic fungus plays 

an important role in alleviating environmental stresses in plants. It has also been shown that excessive available 

phosphorus in soil limits the root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. No information is available on 

how soil phosphorus affects the establishment of endophytic fungus in root. Barley roots can be colonized by 

both mycorrhizal fungi and the endophytic fungus Serendipita indica.  This study was aimed at 

assessment of the impact of single or dual inoculation with R. irregularis and S. indica in barley roots under 

different P levels by using monoclonal antibody (MAb32B11). The glomalin as signature molecule of AM fungi 

was determined in roots using monoclonal antibody MAb32B11 by ELISA method. 

Materials and Methods 

In this experiment barley plants were inoculated with Rhizaphagus irregularis (AMF) and Serendepita indica 

(endophytic fungus) with three levels of phosphorus from triple super phosphate source. At the end of the 

vegetative growth period (about three months), the plants were harvested and phosphorus concentration in the 

plant were measured. A subsample from roots was stored in -20 C for determination of glomalin content. The 

glomalin was determined in roots using monoclonal antibody MAb32B11. The latter was used to distinguish 

between the two fungi in roots and to quantify the AMF in R. irregularis treated plants. Also soil glomalin 

content was determined at the end of experiment as described above. The experiment was conducted as a 

factorial completely randomized design (CRD) with three replications. 

Results and Discussion 

The results showed that the fresh and dry weights of shoot and root increased significantly in dual inoculation. 

At zero phosphorus level, shoot and root phosphorus concentrations were significantly higher in treatments with 

R. irregularis than in those without fungus (control). Under individual inoculation with R. irregularis, or S. 

indica as well as their dual inoculations, increasing level of phosphorus had no significant effect on shoot and 

root P concentration. In dual inoculation, the percentage of total colonization (88%) was significantly higher 

than that of individual inoculation treatment (68%) but the contribution of each fungus in root colonization 

under dual inoculation was significantly reduced as estimated by glomalin content of root and determination of 

total colonization. It was found that with increasing phosphorus level, total colonization percentage significantly 

decreased and the highest percentage of colonization (61%) was observed at zero level of phosphorus. By 

increasing phosphorus level, the percentage of root colonization was significantly decreased in individual 

inoculation by R. irregularis, or S. indica as well as dual inoculation.  Results of glomalin assay in soil showed 

that the glomalin content was high in treatments of R. irregularis but control treatments without fungus and 

individual inoculation with S. indica had low glomalin. Antibody-reactive root glomalin was less in the dual 

inoculation treatment (1006.94µg.g-1) than in the R. irregularis treatment alone (1924.49µg.g-1) indicating that 
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the presence of S. indica, in root inhibits, root colonization by R.irregularis.  Moreover, the increasing of 

phosphorus level, significantly decreased root glomalin. 

Conclusions 

The increase of available phosphorus concentration in the soil caused to limit the expansion of the symbiosis of 

R. irregularis and S. indica, and this limitation was more for R. irregularis. In dual inoculation, the negative 

effect of phosphorus on colonization percentage was less. In dual inoculation, the percentage of colonization of 

each fungi decreased compared to their individual inoculation, but the total colonization percentage increased 

significantly. It seems that in the case of dual inoculation, although the colonization percentage of the whole 

root increases, the presence of S. indica causes a decrease in the colonization percentage with R. irregularis. But 

in general, the state of growth and nutrient absorption in the case of dual inoculation was better than the 

inoculation of each of them individually. It was also found that increasing the concentration of phosphorus in 

the soil caused a decrease in root colonization for both fungi, although the negative effect of phosphorus on the 

colonization of R. irregularis was more than that of S. indica. The measurement of glomalin in soil and root 

showed that the inhibitory effect of S. indica fungus on R. irregularis is less in soil than in root. 

Keywords: Endophytic fungus, Monoclonal antibody, Co-inoculation, Simultaneous symbiosis,  Arbuscular 

mycorrhizal fungus 
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در جو در سطوح مختلف  Serendepita indica  و Rhizophagus irregularis  دوگانهبررسی کلنیزاسیون 

 بادی منوکلونالکارگیری آنتیفسفر با به

 

 ملکی عاقبتی لیلی اصغرزاد؛ علی ناصر محمدی؛ دین وحیده

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، مهندسی و علوم گروه
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 چکیده

با  همراه توانندیآربوسکوالر م یکوریزم یهابا قارچ یستیعالوه بر همز یو باغ یزراع یاهانکه اغلب گ دهدینشان م یرمطالعات اخ

 یکووریز م یهاقارچکلنیزاسیون  یتجذب در خاک سبب محدودفسفر قابل  مقدار باالیکنند.  یستیهمز یجادا یزن S. indica اندوفیت قارچ

جو  یاهگ یشآزما یندر ا ر همزیستی قارچ اندوفیت اطالعات کافی در دسترس نیست.آن ب تأثیردر خصوص  اما شودیمدر ریشه  آربوسکوالر

(Hordeum vulgare L.با قارچ )یها R. irregularis ( و یکوریز آربوسکوالرمقارچ )S. indica (قارچ اندوفیت )خواک  سه سطح فسفر با 

و هوا  در ریشوه ( ینوتئیکووپر )گل ینگلوموال میزان . یپل تلقیح شدندتر سوپر فسفات( از منبع یلوگرمبر ک فسفر گرمیلیم 01، 01)شامل صفر، 

وزن تور و خشو     دو قوارچ  هور نتایج نشان داد که در حالت تلقویح  شد.  یریگاندازه MAb32B11منوکلونال  بادییآنتاستفاده از با خاک 

، غلظت فسفر بخش هوایی و ریشوه  صفر فسفردار افزایش یافت.  در سطح طور معنیبه هاآننسبت به تلقیح انفرادی بخش هوایی و ریشه 

افوزایش سوطح فسوفر    ، دوگانهانفرادی یا  هایتلقیحتر از تیمار بدون قارچ بود. در دار بیشطور معنیبه R. irregularisدر تیمارهای دارای 

سوم    اموا  بیشوتر بوود  درصد کلنیزاسیون کل  گرچهها، قارچ دوگانهداری بر غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه نداشت. در تلقیح معنی تأثیر

منفورد و  تلقویح    هوای تلقویح . با افزایش سطح فسفر درصد کلنیزاسویون در  انفرادی کاهش یافتهای تلقیح  ها در مقایسه باهری  از قارچ

تیمارهای شاهد بدون قارچ و تلقویح منفورد    زیاد بود اما R. irregularisدر تیمار خاک دار کاهش یافت. مقدار گلومالین طور معنیبه دوگانه

 .R تور از تیموار   ( کو  µg.g49/0111-1در حالوت تلقویح دو قوارچ )    گلوموالین ریشوه  دارای مقدار اندکی گلومالین  بودند.  indica .Sقارچ 

irregularis (1-µg.g94/0409بود که نشان می ) دهد حضور قارچS. indica   در ریشه، کلنیزاسیون ریشه توسط قوارچR. irregularis  را

 دار کاهش یافت.طور معنیچنین با افزایش سطح فسفر خاک، مقدار گلومالین ریشه بهکند. ه ممار می

 آربوسکوالرقارچ میکوریز ، همزمان یستیهمز ،دوگانهتلقیح  بادی،یمنوکلونال آنت اندوفیت،قارچ  های کلیدی:واژه

 مقدمه

از طریق جذب  یکوریزیم یهاقارچاست.  قرارگرفتهزیادی  موردتوجه اخیراً یاهگ ی در  یتاندوفو  یکوریزیم یهاقارچ دوگانه یستیهمز

http://doi.org/10.22067/jsw.2023.79849.1230
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 ,Koide and kabirکنند )ها حمایت میثل فسفر، از استقرار گیاه در انواع خاکدسترسی ک  م باقابلیتعناصر  ویژهبهآب و عناصر غذایی، 

2000; , 2013.al etTurner  )ای گیاه، رشد گیاه و ترشحات ریشه بر تأثیرعناصر غذایی و های میکوریزی از طریق افزایش مقدار . قارچ

نظیر گلومالین  هاآن ترشحات های میکوریز وعالوه، قارچبه(.  2009al etRichardson ,.دهد )فرآیندهای ریزوسفر را اصالح و تغییر می

و پایداری  یخاکدانه سازبه دلیل نقش در  (.and Mummey, 2006 Rilligخاک مشارکت دارند ) تشکیل ساختمانطور مستقی  در به

  ,2003Zhu and MillerRillig ,) است موردتوجهای بسیار و افزایش ذخیره کربن و نیتروژن خاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه هاآن

;2004.) 

 در ی کمور و کنار  پسندیخشک یاهاندر شمال غرب هندوستان از گ 0441بار در سال  یناول یبرا Serendepita indica دوفیتانقارچ 

 بعد و شودمی کلنیزه ریشه سطح در قارچ .یدگرد یجداساز کشور هند ایالت راجستان میکوریز آربوسکوالر در بیابان تار قارچ برای آزمایش

 .باشدکند اما قادر به نفوذ به استوانه مرکزی ریشه نمیکالمیدوسپورهای گالبی شکل میو تولید  شودمی ریشه کورتکس داخل هفته دو از

یکوریز م هایقارچ اندازهبه در جذب فسفر آن ییکارا احتماالً یول کندیکم  مبه گیاه  سفرف ازجملهقارچ در جذب عناصر غذایی این 

آربوسکوالر  یکوریزاز م یبمتر ییکارا یو خشک یشور یژهوبهدر گیاهان ها تنش یلدر تعد چنیناین قارچ اندوفیت، ه  .نباشدآربوسکوالر 

 (.1998et alrma Ve ,.) دهدینشان م

محدودیت  S. indicaباشند، قارچ نمی یگیاهبرخی تیره های های میکوریز آربوسکوالر که قادر به ایجاد همزیستی با برخالف قارچ 

کشت مصنوعی قادر  هایو به آسانی در محیط بودههمزیست اختیاری  S. indicaقارچ چنین (. ه  2003et alKumari ,.)میزبانی ندارد 

ایجاد کرده و  های اندوفیت موضوع قارچبه رشد است. دامنه میزبانی این قارچ و توان رشد بر روی محیط کشت مصنوعی نقطه روشنی در 

عرصه را امیدوار به کشت و تکثیر این قارچ شبه میکوریزی بدون نیاز به کشت همراه با گیاه میزبان نموده است این محققان فعال در 

(., 1998et alVerma  .) 

 همزیستی S. indicaهای آربوسکوالر و قارچ اندوفیت بطور همزمان با قارچبا توجه به اینکه گیاهان با پتانسیل تشکیل میکوریز، قادرند 

 گیاهدر ی  آزمایش گلدانی با بستر استریل،  دوگانه ایجاد کنند لذا برهمکنش آنما در گیاهان مورد توجه محققین قرار گرفته است.

از اسیدهای  تلقیح شدند.  S. indica و   R. irregularisهای بصورت انفرادی و دوگانه با قارچتحت شرایط تنش شوری، فرنگی گوجه

چرب نشان برای تعیین زیست توده هر قارچ در ریشه استفاده شد. نتایج نشان داد که اسید چرب قارچ اربوسکوالر در ریشه در حضور قارچ  

S. indica   کاهش یافت. بطور مشابه، مقدار ارگسترول ریشه بعنوان مولکول نشان قارچS. indica  در حضور قارچ آربوسکوالر کاهش

یافت  که نشان دهنده رفتار رقابتی دو قارچ در حالت همزیستی دوگانه است. علیرغ  این برهمکنش منفی بین دو قارچ، کلنیزاسیون ریشه 

تر کمی بیش R. irregularis باتلقیح انفرادی وزن خش  گیاه در  .)کل( در تلقیح دوگانه بطور معنی داری بیشتر از تلقیح انفرادی آنما بود

 (.  et alHeidarianpour,. 2020)دست آمد بیومس گیاهی در تلقیح دوگانه بهترین بیش لیبود و S. indicaتلقیح انفرادی با   از
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ک  فسفر در  یرافزودن مقاد اما ؛دارد یکوریزی در ریشهم 0یزاسیونکلن یزانغلظت فسفر رابطه معکوس با م یشاست که افزا شدهمشاهده

 شدهانجام تحقیقات (.Kochaki, 2010and  Gholami)دهد یم یشرا افزا یزاسیونکلن یزانفسفر هستند، م یدکمبود شد دچارکه  یاهانیگ

 فسفر اثر با رابطه در ولی شودمی آربوسکوالر میکوریز هایفعالیت قارچ محدودیت سبب خاک در جذبقابل فسفر زیادی که دهندمی نشان

 .Sافزایش عملکرد دانه در گیاهان جو کلنیزه شده با قارچ  .است موجود اندکی اطالعاتS. indica قارچ اندوفیت  همزیستی روی بر

indica  اثرات مثبت قارچ مشاهده شد. اثرات قارچ عرضه فسفر و نیتروژن باال بود،  که یزمانمستقل از سطوح فسفر و نیتروژن بود. حتی

 (.  2010et alAchatz ,.فسفر وابسته نیست )  یکود دهروی عملکرد )حداقل در گیاه زراعی جو( به 

مشاهدات میکروسکوپی قادر به تفکی  سم  هری  از  یریکارگبه S. indicaقارچ میکوریز آربوسکوالر و اندوفیت  دوگانهدر همزیستی 

های میکوریز آربوسکوالر، سعی مولکول نشان برای قارچ عنوانبهگلومالین ریشه  یریگاندازهنیست. در این تحقیق با  در کلینیزاسیون هاآن

خاک بر درصد کلنیزاسیون  جذبقابلافزایش فسفر  تأثیرچنین مشخص شود. ه  دوگانهها در تلقیح شد سم  کلنیزاسیون هر ی  از قارچ

 قرار گرفت. یموردبررس دوگانهریشه توسط این دو قارچ در حالت انفرادی و 

 هامواد و روش

 هازاد مایه قارچ یسازآمادهکشت و 

پس . استفاده شد 0کفر کشت محیط از قارچ تکثیر برای. تمیه شد تبریز دانشگاه خاک ممندسی و علوم گروه از Serendepita indica قارچ

تعلیق و سوسپانسیون  01درصد توئین  10/1و در آب استریل حاوی  یآورجمعاز توسعه کلنی قارچ، توده قارچی از سطح محیط کشت 

 هاآنو تعداد  شد شمارش نئوبار الم از استفاده با قارچ زادمایه در اسپورها تعدادقرار گرفت.  مورداستفادهزادمایه قارچ  عنوانبهحاصله 

  بود. لیترمیلیاسپور در  1/0×101

از کشت گلدانی با میزبان از دپارتمان بیولوژی دانشگاه لوند سوئد اخذ گردید. برای تمیه زادمایه قارچی،  Rhizophagus irregularis قارچ

و محتویات گلدان، شامل  شدهقطعقسمت هوایی گیاه از سطح خاک دو ماه پس از شروع کشت، گیاه ذرت در بستر استریل استفاده شد. 

شاخص پتانسیل  عنوانبه ها در زادمایهزادمایه استفاده شد. درصد کلنیزاسیون قارچی ریشه عنوانبههای میکوریزی ، اسپور و ریشههیف

 (.  2001alet Aliasgharzad ,.شد ) گیریاندازهزادمایه، 

 سازی خاکآماده

متری، در لیمی 1/9ی  خاک لوم شنی برای کشت گیاه از ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز تمیه و پس از عبور از غربال 

جذب، پتاسی  ، کربن آلی، آه ، فسفر قابلEC، (عصاره اشباع) pHبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نظیر بافت، اتوکالو استریل شد. 

                                                           
2- Colonization 
2 - Kaefer Medium   
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( 2013et al. Najafi ,( در تحقیقات قبلی توسط نجفی و همکاران )Mn, Fe, Zn, Cuخاک ) مصرفک عناصر جذب و برخی از قابل

 شود.( دیده می0در جدول ) هاآنگیری شده بودند که نتایج اندازه

 

 

 سازی بذرآماده

ثانیه، به  01به مدت  %11ورسازی در اتانول وشو با آب مقطر و غوطهاز چندین بار شست ( بعد.Hordeum vulgare Lبذرهای گیاه جو )

 وشو داده شدند.بار با آب مقطر استریل کامالً شست 01انتقال یافتند و بعد از ده دقیقه، حدود  %0داخل محلول هیپوکلریت سدی  

 گیری شده در خاک مورد آزمایشبرخی خصوصیات اندازه -0 جدول

 مقدار خصوصیات خاک )واحد(

pH 0/1 

EC )1-(dS.m 10/1 

P 1(جذب قابل-(mg.kg 9/0 

K 1(جذب قابل-(mg.kg 009 

Fe 1(جذب قابل-(mg.kg * 8/0 

Zn 1(جذب قابل-(mg.kg* 0 

Cu 1(جذب قابل-(mg.kg* 4/1 

Mn 1(جذب قابل-(mg.kg* 0/0 

%OC 0/1 

N %10/1 کل خاک 

 01/0 رس%

 41/00 سیلت%

 81/80 شن%

 شن لومی کالس بافت

CCE% 44/0 

PC (w/w %) 91/09 

 (.2013et al. Najafi ,) اخذ شده استخاک نتایج گزارش شده در این جدول از کارهای قبلی در همین *: 

CCE: Carbonate calcium equivalent, PC: Soil moisture at Pot Capacity 

 کشت گیاه و اعمال تیمارها



 

7 
 

عدد بذر ضدعفونی شده جو در هر گلدان کشت شد.  در  پنجهای پالستیکی استریل حاوی دو کیلوگرم خاک استریل آماده شدند. گلدان

ی  الیه  صورتبهمتری از سطح خاک گرم زادمایه در عمق پنج سانتی 01، مقدار Rhizophagus irregularis (RI)تیمارهای قارچ 

لیتر از سوسپانسیون قارچ در مجاورت هر بذر ریخته شد. در تلقیح ، ی  میلیSerendepita indica (SI)پخش گردید. در تیمارهای قارچ 

. گیاهان شاهد (RI+SI)به کنار بذر افزوده شد  SIلیتر نیز سوسپانسیون قارچ ، ی  میلیRIگرم زاد مایه قارچ  01نیز عالوه بر  دوگانه

ها، تعداد آنما به سه بعد از ظمور گیاهچه( دریافت کردند. 0از کاغذ واتمن شماره  شدهداده، فقط عصاره زادمایه قارچ )عبور  F)0 (بدون قارچ

شدند. فسفر در گیاهان در گلخانه با نور طبیعی نگمداری زه نگه داشته شدند. های ه  انداعدد در هر گلدان تن  شد بطوریکه فقط گیاهچه

استفاده شد. از کود  پلیتر( از منبع کود سوپر فسفات P10,P20P ,0 (بر کیلوگرم، به ترتیب  فسفر گرممیلی 01، 01سه سطح شامل صفر، 

به مقدار  هرکداممنبع نیتروژن، از کودهای سولفات روی، سولفات مس و سولفات منگنز  عنوانبهگرم بر کیلوگرم میلی 081اوره به مقدار 

منبع آهن  عنوانبهگرم بر کیلوگرم میلی 00منبع روی، مس و منگنز و از کود کالت آهن به مقدار  عنوانبهگرم بر کیلوگرم میلی 00

ها گیاه وجود داشت به همین دلیل کود پتاسی  استفاده نشد. رطوبت گلدان آزمون خاک، پتاسی  در مقادیر کافی برای بر اساساستفاده شد. 

 .( 2015et alJunker ,.) شدند( در طول آزمایش به روش توزین، روزانه تنظی  PC)0رطوبت ظرفیت گلدانی  8/1-1/1در محدوده 

 خصوصیات گیریاندازهبرداشت گیاه و 

از  دقتبهها طور جداگانه برداشت شدند. ریشهای بهروز(، بخش هوایی و ریشه 41بعد از سپری شدن دوره رشد )قبل از تشکیل سنبله( )

هایی از ریشه جمت چنین نمونهدست آمد. ه ه ذرات خاک جدا و چندین بار با آب شسته شده و بعد از گرفتن آب اضافی، توزین  و وزن ب

درصد( و  01)نگمداری در اتانول وس(، تعیین درصد کلنیزاسیون قارچی درجه سلسی 01گلومالین )نگمداری در دمای منفی  گیریاندازه

های گیاهی گیری شد. کلیه نمونهاندازه هاآنگیری غلظت عناصر غذایی تمیه شد. بخش هوایی گیاهان از سطح خاک قطع و وزن تر اندازه

مدت به  ینا زا پسدرجه سلسیوس به مدت دو روز خش  و  11و در دمای  شدهمنتقل فن داراخل آون های کاغذی به ددر داخل پاکت

 تعیین شد. هاآنوزن خش   ± g  10/1کم  ترازو با دقت

 تعیین درصد کلنیزاسیون قارچی

 ,kormanic and Graw) گراوو م ش تغییریافته کورمانی  ها با استفاده از روآمیزی ریشهرنگ برای تعیین درصد کلنیزاسیون قارچی،

درصد  01و در اتانول  شدهیدهبرمتری های تازه تمیه شدند و به قطعات ی  سانتیهای ی  گرمی از ریشهانجام شد. نمونه( 1982

 09ده درصد به مدت  KOHهای حاوی محلول شو و در لولهوها سه الی چمار مرتبه با آب شست)حجمی/حجمی( تثبیت شدند. ریشه

آید. سپس محلول مذکور دور رنگ درمیبه رنگ زرد یا زرد ک  KOHساعت در دمای محیط قرار داده شدند. در پایان این مرحله محلول 

ها حداقل به مدت پنج دقیقه در محلول اسیدکلریدری  ی  شو شدند. سپس نمونهوها سه الی چمار مرتبه با آب شستشد و ریشه ریخته

ها اضافه شد و وشو با آب، محلول رنگی به ریشهپذیری شوند. در ادامه اسید را خالی کرده و بدون شستدرصد قرار داده شدند تا آماده رنگ

                                                           
3 - Pot Capacity 
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بر به نسبت حجمی محلول رنگبر )درصد در محلول رنگ 10/1داری گردید. محلول رنگی شامل تریپان بلو محیط نگه ساعت در دمای 09

استفاده شد  9بود. جمت تعیین درصد کلنیزاسیون ریشه از روش تقاطع خطوط شبکهبود(  شدهیلتشک: گلیسیرین: اسیدالکتی  از آب 09:0:0

(1992., et alNorrif  ;Schenck and Perez, 1988 .) 

 

 

 گیری گلومالین خاک و ریشه اندازه

( استفاده شد. ی  گرم از خاک گلدان داخل لوله =8pHموالر سیترات سدی  )میلی 01از محلول بافر  خاک برای استخراج گلومالین کل

دقیقه در دمای  11موالر قرار گرفت و ی  دقیقه ورتکس شد، سپس به مدت میلی 01لیتر بافر سیترات سدی  فالکون حاوی هشت میلی

 11. سه سیکل متوالی ( 2006et alRosier ,.) به مدت ده دقیقه سانتریفوژ گردید  g×0111درجه سلسیوس اتوکالو گردید. سپس در  000

های ریشه ی  گرم ریشه تازه . در مورد نمونهنتریفوژ به عصاره قبلی افزوده شدگیری تکرار شد و عصاره حاصل بعد از ساای عصارهدقیقه

and Upadhyaya  Wright ,قرار گرفت و سایر مراحل مشابه استخراج گلومالین از بستر کشت گلدانی بود ) مورداستفادهجمت استخراج 

 یباًتقر( )pH ،0PBS=0/1با بافر فسفات ) شدهیقرقمیکرولیتر نمونه  01غیرمستقی ،  االیزای روش به گلومالین برای سنجش (.1999

ها به مدت . نمونهوینیل کلراید  اضافه گردیدشکل از جنس پلی Uهای میکروپلیت میکروگرم پروتئین( به داخل چاه  10/1معادل غلظت 

درصد در  0بدون چربی ) خش  یرشمیکرولیتر  001پس از افزودن  درجه سلسیوس داخل انکوباتور قرار گرفت. 00در دمای  شبی 

PBS بادی منوکلونال میکرولیتر آنتی 01ها با افزودننمونهدقیقه بر روی شیکر،  00ها و انکوباسیون به مدت به داخل چاه  شدهیهتم( تازه

32B11  صورتبهو  شدهیخال ییشوظرفبه هر چاه  به مدت ی  ساعت روی شیکر انکوبه شدند. سپس محتویات میکروپلیت داخل 

درصد توئین  10/1حاوی  PBSها سه بار با بافر شستشو )بافر کن کامالً خش  گردید. چاه  ضرباتی روی کاغذ خش واردکردنوارونه با 

پراکسیداز ضد ایمونوگلوبولین موش  1ژن گلومالین از کنژوگههای منوکلونال متصل به آنتیبادی( شستشو گردید. برای آشکار کردن آنتی01

(HRP-Goat anti mouse-Igm)  0:0111با رقت (در  شدهیقرقBSA 0%،استفاده شد. برای این منظور )میکرولیتر از کنژوگه   01

آنزیمی به هر چاه  اضافه شد و به مدت ی  ساعت روی شیکر انکوبه شد. بعد از اتمام زمان انکوباسیون، محتویات میکروپلیت تخلیه 

تترامتیل  - 0̍، 0، ̍ 0، 0میکرولیتر از سوبسترای  01 .شد کن کامالً خش ضرباتی روی کاغذ خش  واردکردنوارونه با  صورتبهگردید و 

دقیقه بعد از افزودن سوبسترای رنگی، قرار گرفتن در فضای  01تولید رنگ استفاده شد.  منظوربه( در هر چاه  TMB, Merckبنزدین )

 901 موجطولدر  گیری میزان جذب نوراز طریق اندازه رنگ تولیدی ( شدت Sigmaدرصد ) 1تاری ، و پایان واکنش با اسیدسولفوری  

همه مراحل انکوباسیون روی شیکر چرخشی  و نتایج ثبت شد. ( قرائتStat Fax 303, Germanyاالیزا ) قرائت گرنانومتر توسط دستگاه 

                                                           
4 - Grid line Intersection Method (GIM) 
5 - Phosphate buffer solution 
6 - Conjugate 
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با  خاکهای نی و نمونهمیکروگرم با استفاده از گلومالین حاصل از کشت گلدا 19/1تا  110/1انجام شد. نمودار استاندارد در محدوده غلظت 

 (. 1996et alWright ; ; Rillig, 2004 Nichols and Wright, 2004 ,.بادی تمیه گردید )پذیری با آنتیدرصد واکنش 011

 گیاهگیری فسفر اندازه

 و خش ( ریشه یا بخش هوایی) گیاهی هاینمونه از گرم ی  استفاده شد. هض  خش غلظت عناصر در گیاه، از روش  گیریاندازهبرای 

 کامالً هاآن خاکستر تا شدند داده قرار الکتریکی کوره در هاکروزه. شد ریخته چینی هایبوته در و توزین گرم ±110/1 ترازوی با شده، پودر

 گذاشته ماریبن روی دقیقه 01 به مدت و شد ریخته داغ نرمال ی  اسیدکلریدری  لیترمیلی 01 خاکستر، شدن سرد از پس. گردید سفید

 لیتریمیلی 01 بالون داخل به صافی کاغذ از استفاده با کروزه محتویات دقیقه، 01 از بعد. شد پوشانده ساعت شیشه با هاکروزه روی و شد

 مولیبدات – وانادات سنجیرنگ روش از فسفر گیریاندازه منظوربه (.Westerm, 1990) شد رسانده حج  به مقطر آب با و گردید صاف

 (.Cottenie, 1980) استفاده شد (زرد روش)

 دوگانهنحوه تعیین سهم هر قارچ در تلقیح 

پی( و مقدار گلومالین ریشه، رابطه خطی بین مقدار گلومالین و درصد کلنیزاسیون در ودرصد کلنیزاسیون )روش میکروسکپس از تعیین 

ها، برای تعیین سم  هر ی  از قارچ دوگانهآمد. سپس در تیمارهای تلقیح  به دستگیاهانی که فقط قارچ اربوسکوالر دریافت کرده بودند، 

کارگیری رابطه خطی، محاسبه و از درصد کلنیزاسیون کل کسر هآربوسکوالر از طریق مقدار گلومالین و ب ابتدا درصد کلنیزاسیون قارچ

 گردیده و درصد کلنیزاسیون با قارچ اندوفیت تعیین شد.

 طرح آزمایشی و آنالیز آماری

فاکتوریل در طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل چمار سطح تلقیح قارچ )قارچ  صورتبهاین آزمایش 

ها و فاکتور دوم شامل سه سطح فسفر بود. تجزیه واریانس و مقایسات میانگین داده و بدون قارچ( دوگانهآربوسکوالر، قارچ اندوفیت، تلقیح 

 .انجام گرفت Excelو رس  نمودارها با  SPSSافزار آماری درصد، با استفاده از نرم 0نکن در سطح احتمال ای داآزمون چند دامنه یلهوسبه

 نتایج

 بخش هوایی و ریشه خشکوزن 

  (.>10/1pدار شد )اندام هوایی و ریشه معنی خش ( اثرات متقابل قارچ و فسفر بر وزن 0ها )جدولبا توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

 بخش هوایی و ریشه. خش  سطوح قارچ و فسفر بر وزن تلقیح قارچ و تجزیه واریانس اثر  0جدول 
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 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 وزن خش  ریشه وزن خش  بخش هوایی  

 191/0** 009/0** 0 قارچ

 910/8** 801/1* 0 فسفر

 001/0** 084/0** 1 فسفر×قارچ

 008/1 018/1 09 خطا

 000/8 108/1  ضریب تغییرات )%(

 %0دار در سطح ** معنی

بر گرم  10/1)ترین وزن خش  بخش هوایی (. بیش0دار بود )جدولاثرات متقابل قارچ و فسفر بر وزن خش  بخش هوایی و ریشه معنی

ترین وزن خش  ریشه (. بیش0داری نداشت )شکل اختالف معنی 20Pو  (I+RSI)مشاهده شد که با تیمار  10P و SI در تیمارگلدان( 

 (. 0مشاهده شد )شکل  20Pو سطح  I+R(SI)در تیمار گرم بر گلدان(  00/1)

 

 

کیلوگرم گلدان. گرم بر میلی 02P :01گرم بر کیلوگرم گلدان و میلی 01P :01: بدون فسفر، 0Pکنش قارچ و فسفر بر وزن خش  بخش هوایی. اثر بره  -0شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون  چند دامنههای دارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف معنیمیانگین
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های بر کیلوگرم گلدان. میانگینگرم میلی 02P :01گرم بر کیلوگرم گلدان و میلی 01P :01: بدون فسفر، 0Pکنش قارچ و فسفر بر وزن خش  ریشه. اثر بره  -0شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون  چند دامنهدارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف معنی

 

 درصد کلنیزاسیون ریشه

در سطح احتمال ی  درصد  اسیونزقارچ و فسفر بر درصد کلنی ( اثرات متقابل0نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول  بر اساس

 دار بود.معنی

 گلومالین ریشه. گلومالین خاک و و جدول تجزیه واریانس اثر سطوح قارچ و فسفر بر درصد کلنیزاسیون ریشه -0جدول

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 گلومالین ریشه گلومالین خاک درصد کلنیزاسیون ریشه  

 181/00101081** 440/180190** 001/00080** 0 قارچ

 101/991118** 04/04041** 000/091** 0 فسفر

 104/001111** 101/1918** 101/11** 1 فسفر×قارچ

 411/00101 801/0001 909/01 09 خطای اصلی

 110/00 1010/00 11/0  ضریب تغییرات )%(

 %0دار در سطح احتمال ** معنی

است. در این تیمار درصد  SIو  RIتر از بیش )I+RSI(، درصد کلنیزاسیون کل ریشه در تیمار 0P( در سطح فسفر 0با توجه به )شکل 
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مشاهده شد. در  دارییمعن یرغکاهش  02Pدار داشت ولی با افزایش سطح فسفر به کاهش معنی 01Pبه سطح  0Pکلنیزاسیون کل از سطح 

، با افزایش SI در تیمار کهیدرحالدار کاهش یافت طور معنی، درصد کلنیزاسیون ریشه به02Pو  0P، با افزایش سطح فسفر از  RI تیمار

دار نداشت، همین روند در تیمار تغییر معنی 02Pبه  01Pدار کاهش یافت ولی از طور معنیدرصد کلنیزاسیون ریشه به 01Pو  0Pسطح فسفر از 

تر از تلقیح منفرد هر بیش یطورکلبهدر همه سطوح فسفر  (SI+RI)قارچ نیز دیده شد اگرچه درصد کلنیزاسیون ریشه در تیمار  دوگانهتلقیح 

 ها بود.ی  از قارچ

 

گرم بر کیلوگرم گلدان. میلی 02P: 01 گرم بر کیلوگرم گلدان ومیلی 01P: 01بدون فسفر،  :0P. ریشه کنش قارچ و فسفر بر درصد کلنیزاسیوناثر بره  -0شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون  چند دامنههای دارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف معنیمیانگین

 ریشهو  بادی در خاکپذیر با آنتیگلومالین واکنش

در سطح احتمال ی  درصد قارچ و فسفر بر گلومالین خاک و ریشه ( مشخص شد اثرات متقابل 0با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول 

 ازاست ولی  RI  تر ازبیش )I+RSI( تیمار، گلومالین خاک در 0Pشود در سطح صفر فسفر ( مشخص می9با توجه به )شکل دار بود.معنی

در این سطح فسفر کاهش  کهیطوربهاست  RI تر ازبیش )I+RSI(، گلومالین خاک در حالت 01Pدار نبود. در سطح فسفر آماری معنی نظر

 در کهیدرحالدار کاهش یافت طور معنیبه )I+RSI(، مقدار گلومالین در حالت 02Pمشاهده شد. در سطح فسفر  RIدار گلومالین در معنی

RI 01دار در سطح فسفر این کاهش معنیP .مقدار گلومالین خاک در تیمارهای دارای یطورکلبه مشاهده شد RI  زیاد بود و تیمارهای شاهد

ای، با افزایش سطح فسفر از مقدار گلومالین ریشه )I+RSI(( در حالت 0با توجه به )شکل  دارای مقدار اندک گلومالین در خاک بودند. SIو 

0P  01بهP 02با افزایش سطح فسفر به  امادار کاهش نیافت طور معنیبهP دار کاهش یافت. در تیمارطور معنیبه RI   با افزایش سطح فسفر

داری کاهش معنی 02Pداری مشاهده نشد. در همین تیمار با افزایش سطح فسفر به ای کاهش معنیدر مقدار گلومالین ریشه 01Pاز صفر به 

داری با آماری اختالف معنی ازنظرمشاهده شد که  0Pو  RI  ای در تیمارومالین ریشهترین مقدار گلای مشاهده شد. بیشدر گلومالین ریشه

 داشت. 0Pو   )I+RSI(مقدار گلومالین در 
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های میانگینگرم بر کیلوگرم گلدان. میلی 02P :01 وگرم بر کیلوگرم گلدان میلی 01P: 01: بدون فسفر، 0Pکنش قارچ و فسفر بر گلومالین خاک. اثر بره  -9شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون چند دامنهدارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف معنی

 

های گرم بر کیلوگرم گلدان. میانگینمیلی 02P: 01گرم بر کیلوگرم گلدان و میلی 01P :01بدون فسفر،  :0Pکنش قارچ و فسفر بر گلومالین ریشه. اثر بره  -0شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون چند دامنهدارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف معنی

 بادیپذیر با آنتیای واکنشرابطه خطی بین درصد کلنیزاسیون ریشه و مقدار گلومالین ریشه

خطی  ، رابطه(9)جدول گیری مقدار گلومالین ریشه در تیمارهای تلقیح انفرادی با قارچ اربوسکوالردر اندازه آمدهدستبههای با توجه به داده

 .( 2015et alMalekzadeh ,.) (1)شکل  به دست آمدریشه  ینگلومالزیر بین درصد کلنیزاسیون و مقدار 
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 .خطی بین مقدار گلومالین ریشه و درصد کلنیزاسیون ریشه رابطه -9 جدول

 درصد کلنیزاسیون ریشه (µg/g)بادی ریشه پذیر با آنتیمقدار گلومالین واکنش

00/0009  00/10  
01/0011  81/11  

11/0114  89/11  

11/0140  01/10  

41/0811  10/14  

90/0081  89/11  

11/0898  04/19  

09/0811  09/10  

11/991 08/91 

 

 

.خش  ریشه دی بر حسب میکروگرم بر گرمباپذیر با آنتیرابطه خطی بین درصد کلنیزاسیون ریشه و گلومالین واکنش – 1 شکل  

، ابتدا درصد کلنیزاسیون ریشه از روی مقدار گلومالین  دوگانهها توضیح داده شد، در تیمارهای تلقیح که در بخش مواد و روش گونههمان

روش مورد استفاده در این آزمایش  با کسر آن از درصد کلنیزاسیون کل، درصد تقریبی کلنیزاسیون با قارچ اندوفیت تعیین گردید.محاسبه و 

های بیشتر برای برآورد کلنیزاسیون ریشه با قارچ اندوفیت در تلقیح دوگانه، بصورت ابتکاری بوده و برای صحت سنجی آن نیاز به آزمایش

 است.

  دوگانه ها در حالت تلقیحکلنیزاسیون قارچ (تقریبی) درصد

، سم  درصد (SI+RI)کاهش یافت. در حالت دار طور معنی، با افزایش سطح فسفر درصد کلنیزاسیون بهRI( در حالت 1شکل )با توجه به 

، 02Pبه  01Pسطح فسفر  از اما ؛مشاهده نشد داریکاهش معنی 01Pبه  0Pبا افزایش سطح فسفر از  R. irregularisکلنیزاسیون قارچ 

y = 0.0137x + 42.162
R² = 0.8546
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دار کاهش یافت ولی با طور معنیدرصد کلنیزاسیون به 01Pبه  0Pبا افزایش سطح فسفر از  SIدار کاهش یافت. در حالت طور معنیبه

، سم  درصد کلنیزاسیون قارچ (SI+RI)داری در درصد کلنیزاسیون مشاهده نشد. در حالت کاهش معنی 02Pبه  01Pافزایش سطح فسفر از 

. indicaS  0با افزایش سطح فسفر ازP  01بهP 01دار کاهش یافت ولی با افزایش سطح فسفر از طور معنیبهP  02بهP  درصد کلنیزاسیون

 (.1افزایش یافت )شکل  دارغیر معنیطور به

 

 

بدون فسفر،  :0Pاز طریق برآورد )*(.  دوگانهدر تیمار تلقیح  هاآنکنش قارچ و فسفر بر درصد کلنیزاسیون در حالت تلقیح منفرد و سم  هری  از اثر بره  - 1شکل 

10P :01 20گرم بر کیلوگرم گلدان و میلیP :01 دار به روش آزمون چند اختالف معنیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد گرم بر کیلوگرم گلدان. میانگینمیلی

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دامنه

 فسفر بخش هوایی و ریشه   محتوای  وغلظت 

بخش هوایی و فسفر  یمحتواو ( >10/1pو  >110/1p یببه ترتاثرات متقابل سطوح فسفر و قارچ بر غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه ) 

طوور  بوه  20Pبوه   0P، غلظت فسفر بخش هوایی با افزایش سوطح فسوفر از   0F( در تیمار 8با توجه به )شکل  (.>10/1pدار بود )ریشه معنی

داری بور غلظوت   ها، افزایش سطح فسوفر توأثیر معنوی   ها و تلقیح دوگانه آنکه در تیمارهای تلقیح منفرد قارچدار افزایش یافت درحالیمعنی

تورین غلظوت   بود. کو   0Fتر از تیمار دار بیشطور معنیبه RIفسفر بخش هوایی در تیمار  ، غلظت0Pفسفر بخش هوایی نداشت. در سطح 

( در سطح صفر فسفر، غلظت فسفر ریشه فقط در تیموار  4مشاهده شد. با توجه به )شکل  0Pو سطح فسفر  0Fفسفر بخش هوایی در تیمار 

RI دار نشان داد. در تیمارهای افزایش معنیSI  و(SI+RI)20فسفر ریشه فقط در سطح فسفر  ، غلظتP  تور فسوفر،   نسبت به سطوح پوایین

 دار نشان داد.افزایش معنی
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 فسفر بخش هوایی و ریشه. محتوای غلظت و تجزیه واریانس اثر سطوح قارچ و فسفر بر -0جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

فسفر غلظت   

 بخش هوایی

فسفر غلظت 

 ریشه

بخش فسفر  محتوای

 هوایی

 فسفر ریشه محتوای

 ns11101/1 **11/0 ***08/00 11189/1** 0 قارچ

 01/0* 11/00*** 1104/1*** 1100/1*** 0 فسفر

 910/0** 01/1** 11191/1* 11140/1*** 1 فسفر×قارچ

 900/1 148/0 11109/1 11101/1 09 خطا

 111/09 00/00 00/00 10/4  ضریب تغییرات )%(

 110/1و  10/1، 10/1دار در سطح احتمال معنی به ترتیب*، ** و *** 

 

گرم بر کیلوگرم گلدان. میلی 20P :01گرم بر کیلوگرم گلدان و میلی 01P: 01: بدون فسفر، 0Pکنش قارچ و فسفر بر غلظت فسفر بخش هوایی. اثر بره  -8شکل 

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دار به روش آزمون چند دامنهمعنیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک فاقد اختالف میانگین
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 02P :01گووورم بووور کیلووووگرم گلووودان و میلوووی 01P :01: بووودون فسوووفر، 0Pکووونش قوووارچ و فسوووفر بووور غلظوووت فسوووفر ریشوووه.  اثووور بوووره  -4شوووکل  

ای دانکوون دار بووه روش آزمووون چنوود دامنووه   اخووتالف معنووی هووای دارای حووداقل یوو  حوورف مشووترک فاقوود     گوورم بوور کیلوووگرم گلوودان. میووانگین   میلووی

 هستند. در سطح احتمال ی  درصد

در  کوه درحوالی دار افوزایش یافوت   طوور معنوی  به 01Pبه  0Pفسفر بخش هوایی با افزایش سطح فسفر از  محتوای، (SI+RI)و  0Fدر تیمار 

فسوفر بخوش   محتووای   ،0Pفسفر بخش هوایی نداشوت. در   یحتوامداری بر معنی تأثیرها، افزایش سطح فسفر تیمارهای تلقیح منفرد قارچ

 (.01بود )شکل   0F تر از تیماردار بیشطور معنیبه RI هوایی در تیمار

فسوفر   یمحتووا داری بور  معنوی  توأثیر ، افزایش سطح فسفر SIدار نشان داد. در تیمار افزایش معنی RIفسفر ریشه فقط در  محتوای، 0Pدر 

دار نشان داد )شوکل  تر فسفر، افزایش معنینسبت به سطوح پایین 02Pفسفر ریشه فقط در سطح محتوای ، (SI+RI)ریشه نداشت. در تیمار 

00.) 

 

گووورم بووور کیلووووگرم گلووودان و میلوووی 01P: 01بووودون فسوووفر،  :0Pفسوووفر بخوووش هووووایی.  محتووووای کووونش قوووارچ و فسوووفر بووورثووور بوووره ا -01شوووکل 

20P: 01 دار بوووه روش آزموووون چنووود هوووای دارای حوووداقل یووو  حووورف مشوووترک فاقووود اخوووتالف معنوووی  گووورم بووور کیلووووگرم گلووودان. میوووانگین میلوووی

 ای دانکن در سطح احتمال ی  درصد هستند.دامنه
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 02P: 01گووورم بووور کیلووووگرم گلووودان و میلوووی 01P: 01بووودون فسوووفر،  :0Pفسوووفر ریشوووه. محتووووای  کووونش قوووارچ و فسوووفر بووورثووور بوووره ا -00شوووکل 

ای دانکوون دار بووه روش آزمووون چنوود دامنووه   هووای دارای حووداقل یوو  حوورف مشووترک فاقوود اخووتالف معنووی      گوورم بوور کیلوووگرم گلوودان. میووانگین   میلووی

 در سطح احتمال ی  درصد هستند.

 بحث

 وزن خشک اندام هوایی و ریشه 

شدند وزن تر و خش  اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. بنابراین کلنیزاسیون همزمان هر دو قارچ همزمان تلقیح  زمانی کهنتایج نشان داد 

اثر مثبتی بر وزن تر و خش  اندام هوایی و ریشه داشت. البته ذکر شود که وزن تر و  S. indicaو  R. irregularisهای هر دو قارچ

در تر از گیاهان شاهد بدون قارچ بود. بیش S. indicaو  R. irregularisلقیح شده انفرادی با قارچ اندام هوایی و ریشه در گیاهان تخش  

ها در شرایط تنش شوری در تلقیح دوگانه گیاه گوجه فرنگی با این قارچوزن خش  اندام هوایی و ریشه گزارش کردند که  تحقیق دیگر نیز

 (. 2020et alHeidarianpour ,.) آنما بودبیشتر از تلقیح انفرادی دار طور معنیبه

تواند به دلیل انتشار تر گیاهان میکوریزی در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی میکه وزن تر و خش  بیشهمچنین گزارش شده است 

های رشد گیاه مانند اکسین و و تشکیل ی  سیست  جذب اضافی مکمل سیست  ریشه گیاه و تولید هورمون AMFهای قارچ میسلیوم

در  AMFترین کارکردهای قارچ گردد. یکی از اصلیباشد و همین امر سبب بمبود تغذیه و تقویت رشد گیاهان میکوریزی میسیتوکسین 

 ; Neumann and George, 2004., 2011et al; Jansa) هستعناصر غذایی  های گیاه بهی کشاورزی افزایش دسترسی ریشههانظام

., 2010et alFeddermann .) 

 یموردبررسذرت، تنباکو، جعفری، آرتمیزیا و درخت سپیدار  توده گیاهانیزرا در افزایش  S. indicaقارچ  تلقیح تأثیردر مطالعات مختلف، 

 گیاهان به برابر نسبت دو میزان به قارچ با شده تلقیح گیاهان ریشه و های هواییقسمت تودهیستز افزایش حاکی از هاآن نتایج و قراردادند

 Adhatodaدارویی  گیاه و افزایش وزن خش  و تر بخش هوایی رشد (. افزایش 1998et alVerma ,.است ) بوده نشده تلقیح شاهد
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vasica تلقیح با قارچ  اثر درS. indica گزارش را ( کردندRai  and Varma, 2005., 2001et al; Rai  نشان دادند که قارچ .)S. indica 

(. تلقیح ریشه گیاه جو با قارچ  2010et alDolatabadi ,.دهد )وزن تر و خش  ریشه و بخش هوایی در گیاهان تلقیح شده را افزایش می

S. indica  سبب افزایش مقدار وزن خش  اندام هوایی و ریشه نسبت به شرایط بدون تلقیح گردید. مقایسه وزن خش  اندام هوایی و

ییدکننده اثر تأی خوببهنسبت به گیاه شاهد در شرایط بمینه ازنظر رطوبت خاک )ظرفیت مزرعه(  S. indicaریشه گیاهان تلقیح شده با قارچ 

های گیاه میزبان سطح جذب های قارچ با پراکنش در اطراف ریشهرسد که میسلیومط قارچ است. به نظر میکنندگی رشد گیاه توسی تحر

تری را در اختیار داشته باشند شوند تا در شرایط یکسان گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد آب بیشآب باالتری را فراه  آورده و باعث می

(., 2011et al Ghabuli.) 

فقط در سطح بدون فسفر توانست ماده خش  بخش هوایی را نسبت به شاهد بدون قارچ افزایش دهد  R. irregularisتلقیح با  طورکلیبه

ترین ماده خش  بیش S. indicaدر تلقیح با دار نیز شد. اثر مثبت نداشت بلکه سبب کاهش معنی تنمانهو در سطوح باالتر، تلقیح این قارچ 

جذب است، گرچه سطوح باالتر فسفر تر این قارچ از فسفر قابلیرپذیری ک تأثحاصل شد که احتماالً به دلیل  10Pبخش هوایی در سطح 

20P .سبب کاهش رشد بخش هوایی شده است 

 هایقارچ مثبت شود. اثرگیاه نیز میجذب در بستر کشت با محدود کردن فعالیت قارچ همزیست، سبب کاهش رشد افزایش فسفر قابل

 ,Aliasgharzad) باشد ترک  محلول فاز در فسفر نظیر عناصر غذایی غلظت که شودمی دیده هاییخاک در عموماً گیاه، رشد در میکوریزی

افتد گرچه آستانه غلظت فسفر نیز تابع شرایط دیگر ازجمله گونه میهای باالی فسفر اتفاق اثر بازدارندگی فسفر قاعدتا در غلظت (.1997

، گرچه وزن خش  شاخصاره در تلقیح انفرادی قارچ میکوریز کاهش یافته ولی در تلقیح 10Pگیاهی است. در آزمایش حاضر، در سطح 

، 20Pو  10P( . عالوه بر این، وزن خش  ریشه در سطوح 0شود )شکل ، بیشترین وزن خش  شاخصاره دیده می20P، حتی در سطح دوگانه

نه تنما نسبت به شاهد بدون فسفر، کاهش نداشت بلکه افزایش قابل مالحظه نیز نشان داد  دوگانهدر تلقیح انفرادی قارچ میکوریز و تلقیح 

مندی گیاه از همزیستی (. بمره0دار داشت )شکل کاهش معنی 20Pو  10Pسطوح و این در حالی است که درصد کلنیزاسیون ریشه در 

میکوریزی عالوه بر مقدار فسفر قابل جذب خاک، به گونه گیاهی و مورفولوژی ریشه آن نیز بستگی دارد. گیاهان با ریشه افشان نظیر 

ثال در مقایسه سه گیاه گرامینه ذرت، شود. مهایی دیده میها، معموال وابستگی میکوریزی کمتری دارند ولی در بین آنما نیز تفاوتگرامینه

گردد.  ترین آن در گندم مشاهده میجو و گندم، بیشترین درصد کلنیزاسیون میکوریزی در شرایط یکسان، مربوط به ذرت بوده و ک 

در  (. 2001et alAliasgharzad ,.) باشدمشاهدات مزرعه ای و گلدانی حاکی از آن است که کلنیزاسیون گیاه جو غالبا از گندم بیشتر می

برخی تحقیقات نشان داده شده که با افزایش فسفر قابل جذب خاک، میزان همزیستی و عملکرد قارچ همزیست کاهش می یابد و با توجه 

به اینکه قارچ همزیست فقط نقش تامین فسفر نداشته بلکه سایر اثرات مثبت نیز در گیاه دارد لذا با کاهش همزیستی مسلما این اثرات نیز 

رتنایاک و همکاران یابد و در مقام مقایسه با گیاهان میکوریزی با فسفر قابل جذب متعادل ، رشد و توسعه گیاه بمبود می از بین رفته

(., 1978al etRatnayake  ،گزارش کردند در زیادی فسفر )کافی از ریشه قارچی به مقدار کلنیزاسیون های موردنیاز برای ایجاد یتمتابول

 افزایش تندشها در مقدار کافی برای تقویت رشد اولیه و یتمتابولشوند. در کمبود فسفر، افزایش نفوذپذیری غشا منجر به ترشح ترشح نمی
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 یابد.میای کاهش به دنبال ان، ترشحات ریشهو  شدهفسفر جذب ها منجر به بمبود شود. کلنیزاسیون ریشهمی قارچ میکوریزاسپورهای 

  ریشه درصد کلنیزاسیون

مشاهده شد. با افزایش سطح  0Pترین درصد کلنیزاسیون در سطح فسفر صفر با افزایش سطح فسفر درصد کلنیزاسیون کاهش یافت و بیش

دار کاهش یافت. درصد کلنیزاسیون ریشه میزان موفقیت همزیستی بین قارچ میکوریز و طور معنیدرصد کلنیزاسیون به 02Pو  01Pفسفر به 

البته به خاک و درصد کلنیزاسیون ریشه رابطه منفی وجود دارد.  شدهاضافهدهد. بنابراین بین فسفر شبه میکوریز و گیاه میزبان را نشان می

گیرد و برای رشد و نمو ریشه، وجود فسفر که رشد و توسعه قارچ میکوریزی در بستر ریشه زنده صورت میذکر این نکته ضروری است 

شود بلکه در استقرار اولیه قارچ نیز مفید واقع قابل جذب در مراحل اولیه ضرورت دارد و این مقدار نه تنما سبب محدودیت کلنیزاسیون نمی

ت نشان داده شده است که با افزایش فسفر قابل جذب در خاک، از ی  حدی به باال، اثر بازدارندگی چنین در بسیاری از تحقیقاگردد. ه می

گردد ولی این حد بستگی به نوع گیاه دارد و در گیاهان پرتوقع نسبت به فسفر، این اثر بازدارندگی ممکن است در بر قارچ نمایان می

این ارتباط، اختصاص کربن از گیاه به قارچ تابع مقدار فسفر تحویلی به گیاه از طرف قارچ های باالتر فسفر قابل جذب اتفاق بیفتد. در غلظت

 (. 2010et alOlsson ,.است )

گردد زیرا برمی ها در ریشهاین امر به حضور دوگانه قارچدار درصد کلنیزاسیون کل ریشه شد. دو قارچ منجر به افزایش معنی دوگانهتلقیح 

گرچه رود. شود و درصد کلنیزاسیون ریشه باال میها اشغال میتری از ریشه توسط قارچو قارچ در ریشه حضور دارند حج  بیشوقتی د

و تر است ولی سم  هر قارچ در این حالت، در مقایسه با تلقیح انفرادی آنما کمتر است درصد کلنیزاسیون کل در حالت تلقیح دوگانه بیش

یابد و شود و سم  هر ی  از آنما کاهش میچنین حالتی نیز قابل تفسیر است چون محصوالت فتوسنتزی گیاه بین دو قارچ تقسی  می

 .  گرددمیزان کلنیزاسیون آنما منعکس می نتیجه ان در

قارچ میکوریز کلنیزاسیون ریشه توسط ، Serendipita قارچ هایکه حضور گونه گزارشمای دیگری نیز وجود دارند که نشان میدهد،

 (.2020et allasgo lHa ,.)د ندهآربوسکوالر را تحت تاثیر قرار نمی

تر از سایر تیمارها بود و با افزایش دار بیشطور معنی، درصد کلنیزاسیون در تمامی سطوح فسفر بهتلقیح دوگانه ( در تیمار0شکل )مطابق با  

اثر کاهشی فسفر بر درصد  دوگانهدر تلقیح  دیگر به عبارتتر کاهش یافت. سطح فسفر درصد کلنیزاسیون کل به نسبت تیمارهای منفرد ک 

نسبت به تلقیح  R. irregularisاثر فسفر بر سم  کلنیزاسیون قارچ  تلقیح دوگانه،در  (1شکل )مطابق با شود. تر میک  ،کلنیزاسیون کل

رسد که در داخل ریشه حضور دار کاهش یافت. به نظر میطور معنیبه 20Pکه فقط در سطوح باالتر فسفر طوریشود بهتر میمنفرد آن ک 

ین حالت در سطوح باالتر فسفر که در ا. شود می R. irregularisسبب کاهش اثر منفی فسفر بر درصد کلنیزاسیون قارچ  S. indicaقارچ 

دار طور غیر معنیبه S. indicaدار کاهش یافت، سم  درصد کلنیزاسیون قارچ طور معنیبه R. irregularisسم  درصد کلنیزاسیون قارچ 

 دوگانهشود در تیمار تلقیح ( مشاهده می1شکل)که در  طورهمان بین دو قارچ رابطه آنتاگونیستی وجود دارد.الً احتماافزایش یافت به عبارتی 

(SI+RI)و این کاهش در قارچ  باشدمی هاآنتر از تلقیح منفرد ها، ک ، سم  درصد کلنیزاسیون هر ی  از قارچS. indica تر از قارچ بیش
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R. irregularis  و غالبیت با قارچR. irregularis  .بود 

 خاک و ریشهمقدار گلومالین  

رسد که در داخل به نظر می یافت.ولی در ریشه کاهش  گرفتقرار  S. indica تأثیرتر تحت ، ک (SI+RI) تلقیح دوگانهگلومالین خاک در 

 برای گرنشانبعنوان مولکول گلومالین  کهییازآنجاشود. می R. irregularis زیست توده  قارچسبب کاهش  indicaS .ریشه، حضور 

نسبت به حالت  R. irregularisدر ریشه باعث کاهش جمعیت قارچ  S. indicaحضور لذا  استدر ریشه و خاک  AMقارچ  زیست توده

بود. این نشان  (SI+RI) تلقیح دوگانهتر از دار بیشطور معنیای بهمقدار گلومالین ریشه RI تلقیح منفرد در حالت .شودتلقیح منفرد آن می

مقدار  (SI+RI)در تلقیح دوگانه  است. یافتهکاهشنسبت به حالت منفرد آن  R. irregularis، همزیستی قارچ دوگانهدهد در تلقیح می

بر همزیستی قارچ  S. indicaیح دوگانه حضور قارچ در تلقیجه، درنتدار کاهش یافت. طور معنی( بهR. irregularisگلومالین )فعالیت قارچ 

R. irregularis  تأثیر داشته است و همزیستیAMF .را کاهش داده است 

توان نتیجه گرفت که با کاهش فعالیت قارچ در اثر افزودن فسفر به خاک می ای کاهش یافت؛قدار گلومالین ریشهبا افزایش سطح فسفر م

 گزارش شده استمیکوریزی به خاک و تشکیل همزیستی  شدهاضافهی  همبستگی منفی بین فسفر  یابد.تولید گلومالین کاهش می

(Sanders and Tinker, 1973) . 

 فسفر بخش هوایی و ریشهمحتوای  غلظت و

کاربرد فسفر، قارچ میکوریز و شبه میکوریز قرار گرفت. با افزایش سطح  تأثیردر مطالعه حاضر، غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه تحت 

تر از تیمار است )حتی ک  شدهحاصل 10Pترین درصد فسفر ریشه در سطح که ک . اینافزایش یافتفسفر مقدار فسفر بخش هوایی و ریشه 

0P فسفر در بخش هوایی و ریشه محاسبه شد.  یمحتوابدین منظور  باشد؛ 1تواند به دلیل اثر رقتاست( می 

  تلقیح دوگانهو  S. indicaقارچ  تلقیح منفرد بادر  هده شد؛مشا R. irregularis تلقیح منفردترین مقدار فسفر بخش هوایی در بیش

تواند به دلیل اثر رقت باشد، وقتی در اثر تیماری )قارچ یا فسفر( وزن گیاه . این اتفاق نیز مینداشتشاهد بدون قارچ داری با اختالف معنی

ن فسفر بخش هوایی و ریشه ایی محتوایابد. نتایج غلظت فسفر در ماده خش  کاهش می یجهدرنتشود ماده خش  ه  زیاد شده و زیاد می

در ی  سطح آماری  R. irregularisو  S. indicaقارچ تلقیح منفرد و  تلقیح دوگانه فسفر بخش هوایی در گفته را به اثبات رساند. محتوای

 یمحتوا. دار بوددار نشد ولی بر محنوای فسفر ریشه معنیاثرات قارچ بر غلظت فسفر ریشه معنی. بودند شاهدداری با و دارای اختالف معنی

با شاهد  S. indica تلقیح منفرددر  شاهد بود وتر از دار بیشطور معنیبه R. irregularisتلقیح منفرد و  تلقیح دوگانهدر فسفر ریشه 

 توسط ریشه دارد. شدهجذبتری در مقدار فسفر نقش بیش R. irregularisرسد قارچ داری نداشت. به نظر میاختالف معنی

                                                           
7 -Dilution effect 



 

22 
 

در  R. irregularisقارچ  به عبارتی .اثر مثبتی روی فسفر بخش هوایی و ریشه داشت صفر فسفردر سطح  R. irregularis تلقیح منفرد

 تأثیرها افزایش سطح فسفر قارچ دوگانهدر تیمارهای تلقیح منفرد و تلقیح  .شودفسفر گیاه می سطوح پایین فسفر موجب افزایش غلظت

 شود. جذب در بستر کشت فعالیت قارچ همزیست محدود میداری بر غلظت فسفر بخش هوایی نداشت زیرا با افزایش مقدار فسفر قابلمعنی

 گیرینتیجه

در  و در تلقیح انفرادی و دوگانه S. indicaو  R. irregularisهای هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تغییرات کلنیزاسیون ریشه جو با قارچ

 بود. اثر منفی فسفر بر کلنیزاسیون قارچ AMFگیری گلومالین به عنوان مولکول نشان برای سطوح مختلف فسفر از طریق اندازه

 ترین درصد کلنیزاسیون( مشاهده شد که بیشآربوسکوالرقارچ  زیست تودهچنین مقدار گلومالین )به عنوان شاخصی از و ه  آربوسکوالر

 دیگر، عبارتن در سطح صفر فسفر بود و در سطوح باالتر فسفر درصد کلنیزاسیون و مقدار گلومالین کاهش یافتند. بهو مقدار گلومالی ریشه

را محدود کرد و این محدودیت برای  S. indicaو  R. irregulrisهای جذب خاک، گسترش همزیستی قارچافزایش غلظت فسفر قابل

 ،دوگانهکه در تلقیح طوریشد. به هاآنکنش منفی بین دو قارچ در ریشه سبب بره  هرهمزمان تر بود. حضور بیش R.  irregulris قارچ 

دار افزایش طور معنیها کاهش یافت اما درصد کلنیزاسیون کل بهآن ها نسبت به حالت تلقیح انفرادیقارچسم  درصد کلنیزاسیون هری  از

ها به صورت منفرد بود. در این بمتر از تلقیح هری  از آن دوگانهر حالت تلقیح طور کلی وضعیت رشد و جذب عناصر غذایی دیافت. به

ها را در حالت توانستی  درصد کلنیزاسیون هری  از قارچ R. irregularisقارچ  گرعنوان مولکول نشانگیری گلومالین بهتحقیق با اندازه

  های بیشتری است. آزمایش سنجی روش، نیاز بهنمایی  ولی برای صحتبرآورد  دوگانهتلقیح 
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