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 چکیده:

(یكی از  گیاهان دارویی تیرره نعنراع و برومی    Dracocephalum kotschyi boissگیاه )زرین :هدف 

در طب سنتی ایران از این گیاه به عنوان درمانی برای ناراحتی های معده و کبد ، سردرد  .ایران است 

شوری خاک یكی از مخرب ترین ترنش هرای محی ری اسرت کره باعر         و احتقان استفاده می شود. 

، بهره وری و کیفیت محصول می شود. امرروزه ، اسرتفاده از    کاهش عمده س ح زمین های زیر کشت

یكری از راهكارهرایی    Piriformospora indica قارچ های همزیست با ریشه هایی مانند قرارچ هرای  

است که برای بهبود رشد و عملكرد محصول در شرایط نامسراعد محی ری ماننرد شروری خراک و آب      

در بهبرود اثررات    P. indica آزمرایش بررسری تررثیر تلقریح    مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این 

 .بود  Dracocephalum kotschyiبر گیاه گیاه  کلرید سدیم  نام لوب شوری تحمیل شده توسط

های کامل تصرادفی برا   این م العه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک شناسی پژوهش:روش

انجام شد. تیمارهای آزمایشری   1397محقق اردبیلی در سال چهار تكرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه 

شامل دو س ح قارچ )عدم تلقیح به عنوان شاهد و تلقیح برا قرارچ( و تیمرار شروری  در چهرار سر ح        

موالر کلریرد سردیم( بودنرد. . در ایرن آزمرایش، وزن ترر و وزن خشر         میلی 300و  150، 75)صفر، 

قارچ، محتوای کلروفیل،    ، درصد همزیستیFv/Fmرگ، نسبت شاخساره و ریشه، ارتفاع بوته، س ح ب

ترکیبات فنلی، پروتئین، فالونوئیدی، مالون دی آلدئید و خاصیت آنتی اکسیدانی مرورد م العره قررار    

 .گرفت

به طور معنی داری درصد کلونیزاسیون قرارچ ، وزن   P. indica که همزیستینتایج نشان داد  :هایافته

فنرل ، پرروتئین ،    قند محلرول،   کلروفیل ، محتوای خش  شاخساره ، طول ریشه ، س ح برگ ، تر و 

کلریرد سردیم     رشد رویشی گیراه برا افرزایش غل رت     د.و مالون دی آلدئید را افزایش دا آنتی اکسیدان

 کاهش یافت.

توانسرت تحمرل    گیراه به طور کلی همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیكا با ریشه زریرن  گیری:نتیجه

 .گیاهان به تنش شوری را بهبود بخشد

 ، تنش شوریPiriformospora indicaگیاه، قارچ زرین های کلیدی:واژه



 3 مقدمه و هدف

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

به همراه ضرورت و اهمیرت  در ابتدای این فصل موضوع اساسی مورد بح  در پژوهش 

هرای اساسری م العره کره در     انجام آن ارائه شده است. اهداف انجام طرح به همراه سروال 

انتهای پژوهش به آنها پاسخ داده میشود، در ادامه فصل بیان شده است. در انتهرای فصرل   

 .نیز مراحل و روش انجام پژوهش به اختصار ذکر شده است

  بیان مسئله -1-2

در طب سنتی و مدرن مهم و اقتصادی جمله منابع از  های اخیردر سالرویی گیاهان دا

گیرد. می برداری قراروری شده مورد استفاده و بهرهآصورت خام یا فرهر دو باشد که به می

دارای مواد شیمیایی با اثرات درمانی  نسبت به اعتقاد بر این است که گیاهان دارویی 

تواند درکاهش می آنهاهای شناسایی و استفاده از پتانسیلتاثیر بیشتری بوده، از این رو 

به عنوان یكی از  1گیاه. در این پژوهش گیاه دارویی زرینشودهای درمان موثر واقع هزینه

    گیرد.، مورد بح  و بررسی قرار میگیاهان دارویی بومی ایران

به من ور مقابله با پدیده شوری و به حداقل رساندن آثار  اخیر، محققانهای در سال

های نوین، استفاده از اند. از روشمضر آن، همواره به دنبال راهكارهای جدید بوده

های گیاه در تحمل تنش های مفید در بهبود رشد و عملكردریزجانداران از جمله قارچ

 باشد.  محی ی و تحكیم پایداری محصوالت می

صفات فیزیولوژیكی و زراعی در  در ایکاربرد بالقوه 2riformospora indicaPiقارچ 

کننده به عنوان تن یم P.indica قارچ کشاورزی دارد. با توجه به مزیت استثنایی

شود. زیست در بسیاری از محصوالت استفاده میبیولوژی ، کود زیستی و محافظ محیط

 P.indicaای از م العات پژوهشگران در این زمینه، اهمیت تاثیر قارچ مجموعه گسترده

زنی بذر و  را در بهبود عملكرد محصول از جمله جذب آب و مواد معدنی، فتوسنتز، جوانه

 دهد.رشد و توسعه ریشه گیاه، را نشان می

                                                                                                                               
1 Dracocephalum kotschyi bois 

 "P. indica"در ادامه به اختصار  2
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وهش، مقابله با پدیده شوری، در این پژ برایشده در ارتباط  با توجه به مزایای معرفی

است. در واقع پژوهش حاضر با  مورد بررسی قرار گرفته P.indicaاثر همزیستی قارچ 

های رشدی و دارویی زرین در بهبود ویژگی P.indicaهدف بررسی تاثیر همزیستی قارچ 

 .شده استگیاه در شرایط شوری طراحی و اجرا 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

باشد. وری محصوالت کشاورزی میکاهنده بهرههای محی ی از مهمترین عوامل تنش

کیفیت پایین به من ور  باهای شور یا استفاده از آب در کنارمنابع آب شیرین  کاهش

از این رو شوری محیط کشت یكی از  ،شودآبیاری موجب افزایش شوری خاک می

 باشد.مشكالت جدی در کشاورزی می

گیاهان  حفظزنی و بر جوانه ایعمدهکه تاثیر ای زنده غیراز جمله عوامل محی ی 

های مختلف گیاه دارویی ارزیابی و تعیین میزان رشد ژئوتیپ باشد.دارد، تنش شوری می

که ی  راب ه  P.indicaگیاه در شرایط مختلف تنش شوری با وجود قارچ زرین

های مقاوم در مناطق شور باشد. تواند راهنمای کشت ژنوتیپهمزیستی با ریشه دارد، می

های مختلف گیاه دارویی زرین گیاه در مراحل رشد ژنوتیپ توان با ارزیابیمیهمچنین 

 های حساس را شناسایی کرده و با انتخاب رقمژنوتیپ ،س وح مختلف تنش شوری

 .محصول قابل قبولی به دست آورد P.indicaدر اراضی شور با بكارگیری قارچ تر مناسب

 های پژوهشاهداف و سوال -1-4

بر تعدیل تنش  P.indicaقارچ  گذاریاثر میزان بررسی پژوهش حاضر، اصلی هدف

در همچنین  .باشدمی تعیین س ح بهینه شوری برای کشت زرین گیاهدر  شوری خاک

 -شده  ارائههای پرسشپاسخ مناسبی به  ی این م العهدر انتهاتا بر آن است  تالشادامه 
 داده شود.   -های اصلی پژوهشعنوان سوالبه 

رویشی، فیزیولوژیكی و  های رشدبر شاخصتا چه میزان  P.indicaقارچ  .1

 گیاه تاثیری دارد؟ زرین بیوشیمیایی

تواند اثرات منفی شوری برخصوصیات رشدی میزان میچه تا  P.indicaقارچ  .2

 تعدیل نماید؟ را گیاهزرین
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 نوآوری در پژوهش -1-5

اسرت. امرروزه بره     و زمان زیاد صرف هزینه نیازمندبر آن های غلبه حلراهو مسئله شوری 

در تولیرد   م لروب نرا های تكنولوژی استفاده ازاز منابع طبیعی و  غیر اصولیاستفاده  دلیل

هرای  بخش قابل تروجهی از زمرین   ،با آب آبیاری ارتباطدر  بخصوصمحصوالت کشاورزی 

 ورزیخراک . اگرچه عملیرات  شده استکشاورزی در مناطق خش  با پدیده شوری مواجه 

 برا   لیكنرفع مشكل شوری ضروری است،  در راستایآبیاری در مناسب مدیریت  به همراه

ن برودن کیفیرت آب آبیراری، نیراز بره      ییخراک و پرا   یشور توجه به تدریجی بودن پدیده

از  P.indica قرارچ  . .وجرود دارد  شوریگیاهان زراعی با تحمل بیشتر به عملكرد  افزایش

غرذایی   ننده برای انتقال عناصرر کافزایش س ح جذب با های آندوفیت است کهجمله قارچ

راب ره   شرود. ایرن قرارچ   مری باع  افرزایش رشرد گیراه     ،موجود در خاک به ریشه گیاهان

 باع  توسعه ریشره و تحریر  رشرد   از این رو  و  داردهمزیستی وسیعی با گیاهان میزبان 

هرای رشردی و   در بهبرود ویژگری   P.indicaمیشود. ارزیابی تراثیر همزیسرتی قرارچ    ا نهآ

که ارزش دارویری زیرادی    به عنوان یكی از گیاهان دارویی بومی ایران -دارویی زرین گیاه 

 توجه است. ددر این پژوهش موردر شرایط شوری  -دارد

 روش انجام پژوهش -1-6

های کامل تصادفی با چهار تكررار  این م العه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

انجام شد. تیمارهای آزمایشی  1397در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

شامل دو س ح همزیستی )عدم تلقیح به عنوان شاهد و تلقیح برا قرارچ( در چهرار سر ح     

هرای  ( بودنرد. پرارامتر  کلرید سردیم موالر میلی 300و  150، 75آبیاری )صفر،  شوری آب

وزن تر و وزن خش  اندام هوایی و ریشه، ارتفاع بوته، س ح بررگ، فلورسرانک کلروفیرل،    

، محتروای  پروتئینکربوهیدرات، محتوای ترکیبات فنلی، محتوای  میزان ،درصد همزیستی

به عنروان صرفات رفتراری مرورد      آلدئیدو مالون دی یدی، خاصیت آنتی اکسیدانی، ئفالونو

 م العه قرار گرفت.

  پژوهشساختار فصول  -1-7

ارائه شده است.  بح  و روش انجام پژوهشت و ضروراهداف  ،در فصل اول، مقدمه

پرداخته شده و در  P.indicaگیاه و قارچ زرین اجمالی معرفی در فصل دوم، در ابتدا به
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  . همچنینخاک، انواع آن و تاثیرات شوری بر گیاهان عنوان شده استشوری  هادامه پدید

در انتهای این فصل بیان های صورت گرفته پیرامون موضوع مورد بح ، پیشینه پژوهش

های برداشت پارامترهای مورد جزئیات مراحل انجام آزمایش و روشمعرفی  شده است.

تفسیر های انجام گرفته و آزمایش از حاصل. نتایج اشاره شده استبررسی در فصل سوم 

به من ور نهایی و پیشنهادات  گیریشده است. نتیجه بیانها، در فصل چهارم پاسخ آن

   در فصل پنجم ذکر شده است.نیز کارهای آتی ادامه این م العه در 

 

 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه  -2-1

  پرداخته شده و در ادامه P.indicaگیاه، قارچ در این فصل ابتدا به معرفی زرین

مروری بر م العات صورت نیز است. در انتهای فصل  مفاهیم شوری و انواع آن بیان شده

 .گرفته پیرامون موضوع پژوهش ارائه شده است

   گیاهگیاهشناسی زرین -2-2

نیمره   ه،چنرد سرال   ،"Dracocephalum kotschyi boiss"گیاه با نام علمری  زرین

هرای چروبی بره ارتفراع     ساقهاین گیاه دارای  باشد.می 3نعناعیانخانواده چوبی و متعلق به 

 یهرا لگر و  ایهای کنگرره دندانهمرغی شكل دارای تخم یهارگببا ، مترسانتی 20تا  10

ایرن  هرای  یشره ر باشد.های انتهایی میبه صورت خوشه، بزرگ سفید یا سفید مایل به زرد

)قهرمان،  گرددبه خشكی میمتر نفوذ کرده و سبب مقاومت نسبی سانتی 40گیاه تا عمق 

1362.) 

  رویشگاه زرین گیاه -2-2-1

 هرای در اسرتان و این گونه گیاهی انحصاری ایران بروده و در من قره مرکرزی ایرران     

-شرود. در رشرته کروه   در ارتفاعات سمیرم مشاهده میو اصفهان و چهار محال و بختیاری 

مترری از   3500تا   1600ارتفاعات ای و در های البرز و زاگرس در مناطق مرتفع و صخره

( و اسریدیته  EC<1س ح دریا رویش دارد. شوری خاک محل رویشگاه بدون محردودیت ) 

؛ اسعدی و خشرنود،  1391آن در محدوده خنثی تا کمی قلیایی است )فتاحی و همكاران، 

1390.) 

                                                                                                                               
3 Lamiaceae 



 

 
 (http://www.nargil.ir)گیاه بوته زرین  1-2شکل

  شرایط آب و هوایی و خاک  -2-2-2

گرراد و  درجره سرانتی   22تا  5بین گیاه در مناطقی که دمای سالیانه آن کشت زرین

گیاه گیراهی مقراوم   متر باشد مناسب است. زرینمیلی 350میانگین بارش سالیانه بیش از 

 کنرد درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل می -16تا دمای  4به سرما است و در حالت روزت

 (.1393طبیعی سمیرم،  عفصل نامه شرکت تعاونی کشاورزی مناب)

های لومی های سب  و شنی قادر به رشد و نمو است ولی در خاکاین گیاه در خاک

های رسی به علت زهكشری ضرعیف و   این گیاه در خاک رشد باشد.دارای رشد مناسبی می

   .(Sajjadi et al .1998)یابدها کاهش میتوسعه کم ریشه

 خواص دارویی زرین گیاه  -2-2-3

تسركین درد  ترب و   کراهش  ،درد مفصلتوان به کاهش گیاه میاز اثرات درمانی زرین

 اس، تسریع گرردش جریران خرون،    درمان بیماری امکم  به  و تقویت حاف ه ،روماتیسم

 .(Golshani et al .2004) وزوز گوش و سردرد اشاره کرد و درمان سر گیجه

بره عنروان   لیمرونن   اشاره نمود. 5لیموننتوان به میگیاه اسانک زریناز اجزای اصلی 

 ضرد تومرور،   ضرد ویرروس،   کُرش، ضرد  براکتری ، 6کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسینی  مهار

-مورد توجه میها و مسكن رشد قارچ بازدارندهاز سرطان،  کنندهجلوگیریعامل  ،اسپاسم

                                                                                                                               
4 Rosette 
5 Limonene 
6 Angiotensin 
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-رشد و سنتزکاهش گیاه است که سبب نیز از دیگر ترکیبات اسانک زرین 7. ژرانیولباشد

ترکیب به عنوان  8زانتومیكرولهمچنین شود. های سرطانی انسان میها در سلولآمینپلی

)اسرعدی وخشرنود   اسرت  گیاه عامل اصلی خاصیت ضد سرطانی های زریندر برگفالونی 

 (.1389یزدی، 

همچنرین   دارای فعالیت آنتی اکسیدانی براالیی بروده و  اسانک موجود در زرین گیاه 

 (.1393)کمالی،  خاصیت ضد باکتریایی و ضدعفونی کنندگی دارد

  گیاهکننده پراکنش زرینعوامل محدود -2-2-4

توان به خشكسرالی، برداشرت   گیاه در ایران، میکننده پراکُنش زریناز عوامل محدود

هرا و شررایط   انسان، چرای بریش از حرد توسرط دام    رویه و غیر اصولی این گیاه توسطبی

 (.1389)اسعدی و خشنود،  اقلیمی اشاره کرد

  روش کاشت -2-2-5

باشد. کشت مستقیم به علت رشد کُنرد و ب نری در   گیاه به وسیله بذر میتكثیر زرین

کاری بهتر اسرت. عمرق کاشرت در خزانره     نشاءباشد و تكثیر به صورت مزرعه مناسب نمی

-کاشته میگرم بذر با کیفیت در خزانه کیلو 8تا  3سانتیمتر است. در هر هكتار  2 تا 5/1

 باشرند برگی رسیدند؛ آماده انتقال به زمین اصلی مری  8تا  6ها به مرحله . وقتی نشاءشود

 (.1393طبیعی سمیرم،  ع)فصل نامه شرکت تعاونی کشاورزی مناب

  کاشت تاریخ و فواص -2-2-6

کشت نمرود.   ،باید در هوای خن  که شدت تابش نور خورشید کم استگیاه را زرین

گیاه نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت ماه ترین زمان برای کاشت زرینمناسب

 (.1393طبیعی سمیرم،  ع)فصل نامه شرکت تعاونی کشاورزی مناب باشدمی

 های گیاهیآفات و بیماری -2-2-7

هرا  آفات کمی دارد و در شرایط رطوبت زیاد و نور کم، شرته  گیاهدر حالت کلی زرین

 کنند. تاکنون بیماری خاصی در این گیاه مشاهده نشده استبه آن خسارت کمی وارد می

                                                                                                                               
7 Geraniol 
8 Xanthomicrol 



 

 (.1390)فتاحی و همكاران، 

  برداشت زرین گیاه -2-2-8

-کند کره در سرال  این گیاه در شرایط بهینه در سال اول، دو چین محصول تولید می

 یابرد های دوم و سروم کراهش مری   دهی در چینیابد. گلبعد تا سه چین افزایش می های

 (.1390)فتاحی و همكاران، 

کیلوگرم در هكترار و در سرال    700الزم به ذکر است که میزان عملكرد در سال اول 

 (.1393طبیعی سمیرم،  ع)فصل نامه شرکت تعاونی کشاورزی مناب باشدتن می 2دوم 

 

  Piriformospora indicaقارچ  -2-3

  جملره  و از زیخشركی  گیاهران  یریشه یکنندهکلون 9اندوفیت ،P. indica قارچ

  میكروریز  هرای قرارچ  مشرابه  آن خصوصیات بیشتر و باشد.می 10های بازیدیومیستقارچ

 خرانواده  بره  متعلرق  قرارچ  که این دهدمی مولكولی نشان هایبررسی است. 11آربوسكوالر

 ).Varma et al ,تاس 13گلومرومیكوتا سباسیناسه جدید یراسته و 12سباسیناسه جدید

2012)   
 غرالت،  جملره  از گیاهران بیشرتر   در 14زیست توده افزایش باع  ،P. indica قارچ 

 افزایش این قارچ نقش مهمی در و شودمی اقتصادی مهم از ن ر گیاهان و دارویی گیاهان

-کلرون  گیراه  مقاومت افزایش سنگین، فلزات برابر در مقاومت و گیاه محاف ت گیاه، رشد

 و دمرا  برابرر  در مقاومت ایمنی، یکننده، تعدیلهاعلفكش قارچی، هایبیماری علیه شده

 هایبوده و متابولیت ایتحقیقات پایه برای ابزاری همچنین و زیستی کود عنوان به نم 

 و کلری  رشرد  و داده تغییرر  ،هستند اهمیت اقتصادی دارای کهرا  مختلفی گیاهان ثانویه

 ,Bagde et al, 2010 & Varma et al). دهد افزایش تواندمی نیز را گیاهان بذر تولید

2012) 
 مجزا طور به و آسانی به تواندمی 15آربوسكوالر میكوریز هایقارچ خالف بر قارچ این

                                                                                                                               
9 Endophyte 
2 Basidiomycetes  
3 Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) 
4 Sebacinaceae 
13 Glomeromycota 
6 Biomass  
15 Arbuscular mycrrhizo 
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 ایرن  همچنرین . کنرد  رشد پیچیده یا و حداقل ترکیبات با هایدر محیط میزبان، گیاه از

-مری  هسرته  25 تا 8 حاوی 16تشكیل کالمیدیواسپور جنسی غیر طور به میكروارگانیسم،

 ,Varma et al).  اسرت  نشرده  مشراهده  تاکنون آن جنسی زندگی سیكل مرحله و دهد

1998) 

  P. indica قارچ مورفولوژی -2-3-1

 یر   شركل  بره  و سبیدهچزیادتری به هم شدت اب P. indica قارچ 17هایمیسلیوم

انرد و  شرفاف  غالباً و بودهتر سفید بالغ هایهیف رسند.به ن ر می تنیدههم به طناب مانند

دیده  نامن م طور به تازه هایشاخه .شودمشاهده می زیرین هایالیه در مس ح به صورت

 مترورم  نرامن م  طور به اغلب هاهیف ریشه، س ح در و ترقدیمی هایکشت در .شوندمی

 مرن م  هرای فاصله در به صورت متراکم شكل مرجانی های گرددانه صورتبه  که اندشده

مری  رنر   بلرو  تولوئن با به شدت هاپروتئین برخی یا ساکاریدپلی شاید که شودمی ایجاد

 یر  هسرته   از بیش تواندمی به طور مجزا ی  قسمت نامن م، هایتقسیم دلیله ب گیرند.

 گر متوسرط نمایان ایالیه چند به صورت و بوده نازک بسیار سلولی یدیواره باشد. داشته

 هنگرام بره   هرا میسرلیوم  باشد.می 3/0 و 7/0 ترتیب به هیفی یدیواره اسپورها و ضخامت

-بره  کره  (2-2شركل  ) کننرد می تولید گالبی مخصوصی را اسپورهای کالمیدیوبالغ شدن 

عرر    میكرومترر  10-17 و طرول  میكرومتر 16-45 اندازه در ایدسته یا انفرادی صورت

 از اسپورها کالمیدیو .باشندمشخص می خود مانند گالبی خاطر شكل به و شوندمی نمایان

 دارای تازه خیلی اسپورهای. شوندایجاد می هاهیف رأس در نازک یدیواره با هاییکیسه

 میكرومترر  5/1 هرا دیوارهضخامت  ،بالغ شدن هنگام در .باشندمی نازک و شفاف یدیواره

به  ایدانه مواد با سپوراکالمیدیو سیتوپالسم .گرددمی ظاهر الیه دو صورت به که باشدمی

 و جفرت  اتصراالت  بروده و هسرته   8-25حراوی   معمروالً و شرده  بنردی بسته متراکم طور

 (.Varma & Hock, 2012) شوندنمی مشاهده جنسی ساختارهای

                                                                                                                               
16 Chlamydia spore 
17 Mycelium 



 

 ها و کالمیدیواسپورتصویر میکروسکوپی از هیفP. Indica  قارچ از کاملنمایی   2-2شکل
(Varma & Hock, 2012) 

 P. indicaقارچ  خصوصیات کشت -2-3-2

مشراهده مری   18کرافر و  هیل سنتزی کشت، درP. indica قارچ رشد شرایط بهترین

 5اولیره   تلقریح  مرایع  انردازه  (بهینره  کشت شرایط (. تحتKafer & Hill, 2001) شود.

 در (گرراد سرانتی  30 ی، دمرا 5/6 اولیره  pH  دقیقره،  در دور 200 زنیهم سرعت درصد،

 سرت د روز بر  پنج از بعد سلول خش  وزن بیشترین لیتری،میلی 500 مایر ارلن فالس 

 از بعرد  19اسپور بازده بیشترین و شودمی آغاز رشد از روز شش از بعد اسپورزایی .آیدمی

توسرعه   لیتری چهارده بیوراکتور در قارچ  این زمانی که ن ای در گردد.ایجاد می روز هشت

 دو و چهل از بعد سلولی خش  وزن بیشترین کافر، –هیل کشت محیط وجود با می یابد

 کندمی آغاز ساعت هشت و از چهل بعد را اسپورزایی قارچ .گرددایجاد می رشد از ساعت

 شرود ایجاد میرشد  از ساعت شصت از بعد )لیتر میلی /اسپور( 25/9×710اسپور  بازده و

.(Varma et al, 2012) 

  P. indica قارچ عملکردی و فیزیولوژیکی خصوصیات -2-3-3

 کند.یجاد میا سلولی داخل و سلولی بین هیف و شده هاریشه وارد  P. indicaقارچ

 درون ایشراخه  سراختارهای  یرا  متراکم هیفی هایحلقه ها غالباًقارچ رویی هایدر سلول

 یرا  سرلولی  درون ماننرد  کیسه ساختارهای ها معموالًین قارچا دهند.تشكیل میرا  سلولی

                                                                                                                               
18 Hill & Kafer 
19 Spores 
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 قشرری  بافرت  در هرا هیف میكوریز آربوسكوالر، هایقارچ در کند.می تولید ی راسلول بین

 (گیاه هوایی هایبخش این قارچ کنند.نمی گذر آندودرم از هرگز و شوندمی تكثیر میزبان

 کره دهدمری  نشران  هرا قارچ برروی تحقیقات .دهندنمی قرار هجوم مورد را )برگ و ساقه

 فرآینرد  یر   میزبران  آن بره  انتقال و محیط از قارچ یواس ه ( با32P) کددارفسفر جذب

 شرود. مری  نمایران  هروایی  انردام  در فسرفات،  محتروای  بیشتر شدن با که باشدزا میانرژی

 وسیعی طیف جایبهجا برای را20اسید فسفاتازای از مالح ه قابل مقدار P. indica قارچ

 برا  توانرد مری  میزبران  گیراه  و کنرد مری  ایجاد فسفات متراکم یا غیرقابل حل هایشكل از

 ,Singh et al).  باشرد  فسفر موجرود در خراک را جرذب کنرد     ،منابع به کافی دسترسی

2000) 

 گیاهان همزیستی بر P. indica قارچ اثر -2-3-4

 ماندن زنده باع  وداده افزایش  را عناصر معدنی جذب و گیاه رشد  P. indicaقارچ

 بره ) سیسرتمی   (مقاومرت  باعر   قرارچ  ایرن  شرود. مری  نم  و دما، آب تنش تحت گیاه

 تحری  موجب همچنین و شودمی زاعوامل بیماری و سنگین فلزات هاییون ،21توکسین

-زیسرت  تولیرد  و رشرد  توجهی قابل طور به قارچ این .گرددمی دانه تولید افزایش و رشد

 جملره  از گیراهی  گونره  150 به طرور تقریبری   .بخشدبهبود می را میزبانگیاهان  یتوده

 همزیسرتی   P. indicaبرا  متقرابالً  کره  انرد، شده شناسایی دارویی و باغی زراعی، گیاهان

 بیشرتری  افرزایش  شرود. مری  همزیست آنها با اندوفیت این که هاییریشه کنند.می برقرار

 این قارچ که رسدمی ن ر به دهند.می نشان رشد مراحل تمام در شاهد، گیاهان نسبت به

  دهد.می انجام رشد یکنندهتن یم هایبیان ژن افزایش با را اعمال

 شرامل  نیرز  ی میسرلیوم شرده فیلتر کشت به همراه گیاه ریشه با همزیست میسلیوم

شررایط   در .باشرد مری  هرا پرروتئین  و هرا آنرزیم  ها،هورمون معدنی، مواد قارچی، ترشحات

 محلول از( میكرولیتر 50) کمی بسیار مقدار حتی که است شده داده نشان آزمایشگاهی،

 شده، فیلتر کشت محلول است. کافی هابرگ و ریشه رشد افزایش برای شده، کشت فیلتر

 قرارچی  قروی  پراتوژن  چند رشد مهار در همچنین و نهال بذر، رشد زنیجوانه افزایش در

  (Varma et al, 2012). است موثر نیز ریشه

                                                                                                                               
20 Acid phosphatase 
21 Toxin 



 

  P. indica قارچ بیوتکنولوژیکی کاربردهای -2-3-5

-مری  باعر   و داده افزایش را غذایی مواد جذب  P. indicaبا قارچ ریشه همزیستی

 سموم، به مقاومت موجب قارچ، این بمانند. زنده نم  و دما تنش آب، تحت گیاهان شود

 تحریر   را دانره  نمرو  و رشد و شودمی زاهای بیماریارگانیسم و سنگین فلزات هاییون

 ارزشرمندی  خاص ترکیبات ، P. indicaقارچ که است شده ثابت حاضر حال در کند.می

دارد.  دهی اثرگل تسریع و بوته بهتر وریبهره بذر، یاولیه زنی جوانه بر که کندمی ترشح

 زابیماری هایقارچ برابر در میزبان ازP. indica  توده،زیست تولید بر محرک اثر از غیر به

 اکسیدانیآنتی سیستم قارچ، با همزیستی اثر بر کهاست  شده مشاهده. کندپشتیبانی می

 کندمی شرکت زیستی و غیرزیستی تنش به تحمل افزایش قارچ در این و شده فعال گیاه

 رشد شرایط از مستقل طور به را خود لیكوپن اندوفیت، محتوای این با شده تلقیح گیاهان

 از قارچ این با شده همزیست دارویی گیاهان یثانویه هایمتابولیت مقدار .کنندمی حفظ

 برابر چند افزایش Artemisia annua و Oscimum sanctum  ،Linum albumجمله

 P. indica کره  است داده نشاندار نشان فسفر از استفاده باهای انجام شده آزمایش .دارد

 ریشره داد  از فسرفر  جرذب  در مهمری  نقرش  نیمره خشر    و خشر   منراطق  در ویژه به
.(Varma et al, 2012) 

 

   شوری -2-4

-مری کره   باشرد نام لوب در کشاورزی می رزندهیغ یهاتنشجمله از  22یشور تنش

 بره وجرود آمردن    سربب  ی. تنش شرور تحت تاثیر قرار دهدرا  یاراض دیتول لیپتانستواند 

 تیسرم  ،یترنش خشرك  بره  توان میشود که می اناهیگ یاهدر بافتجداگانه چهار تنش 

 .اشاره کرد 23ویداتیو تنش اکس مغذیعدم تعادل عناصر  ،یونی

 مقاومرت درجه و  شده اناهیگ یكیولوژیزیساختار ف این تنش سبب ایجاد واکنش در

ایجراد   آناز اثر که اجتناب  ایتحمل و  جهت گیاه پتانسیل ندیآفردر مواجهه با را  اناهیگ

 یهااز اندازه نم  شیبحضور  عبارت است یورش بنا به تعریف .دهدکاهش می ،گرددیم

 (.1375 ،آذر ی)م لب گرددمانع رشد گیاه می که محلول

                                                                                                                               
22 Salt stress 
23 Oxidative 
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 سدیم لیمحلول از قب یهانم های یون از حد غل ت شیب شیافزا (1984)24یتلو

(+aNکلس ،)2+) میCa( سولفات ،)-2
4SOکربناتی( و ب (-3HCO در خاک ) که رشرد و  را

 کند.دهد، به عنوان تعریف شوری بیان میمیقرار  ریرا تحت تاث اهیگ نمو

واحرد   پرذیرد. انجرام مری  آن در  یكیالكتر تیهدا لهیخاک به وس یشور یریگاندازه 

طبرق جردول ارایره شرده توسرط      اسرت.   SI  ،dS/mسیسرتم  در( EC) یكیالكتر تیهدا

  4ز خراک ا  یكر یالكتر تیهردا  ، در مرواقعی کره  (1954) متحرده  االتیا یشور شگاهیآزما

dS/m شور بسته به  یها. خاکنامندی، خاک را شور مبیشتر شودEC ،pH  خاک، درصد

-گرروه   یسد-و شور  یسه گروه شور، سد درخاک  یكیزیف طیقابل تبادل و شرا میسد

 .ارائه شده استبه اختصار  1-2جدول شوری در  ماتی. تقسگرددبندی می
 

 بندی خاک های شورگروه  1-2جدول 

  EC pH بندیگروه
 سدیم قابل تبادل

 )درصد(

شرایط فیزیكی 

 خاک

 شور

 سدیمی

 سدیمی-شور

4< 

4> 

4< 

5/8> 

5/8< 

5/8> 

15> 

15< 

15< 

 معمولی

 فقیر

 معمولی

 

 ایر معتردل   منراطق از بیشرتر  گررم و خشر ،    یهرا میدر اقلاغلب  یشدن اراض شور

 به دلیل زیاد بودن میزان بارنردگی سربب  آب  ادینفوذ مقدار زاست، قابل مشاهده  مرطوب

 (.1370 زاده،یعل ؛1368زاده، یحاج) شودیها از خاک مشسته شدن نم 

بمن رور   (2001) 25توسرط کران و همكراران   صرورت گرفتره    یابیارز 2-2در جدول 

منرابع آب و  خراک    یشور ارائه شده است.ق مختلف طتخمین میزان شوری خاک در منا

 یکره مسراحت اراضر    یبره طرور   باشد،می یکشاورزاساسی از مشكالت  یكی زین رانیدر ا

 کشور اسرت  یدرصد از اراض 15معادل ، هكتار ونیلیم 24در حدود  رانیا ی درشورتحت 

 (.1395و همكاران،  انیازین)
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25 Khan et al. 



 

 توسط کان و همکارانی میزان شوری خاک در مناظق ابیارز  2-2جدول 

 ایاسترال من قه

شمال 

 و

مرکز 

 ایآس

 یكایآمر

 یجنوب

جنوب 

 ایآس
 اروپا قایآفر

جنوب 

 یشرق

 ایآس

 یكایآمر

 یشمال

  یمكز

و 

 یكایآمر

 یمرکز

 3/357 7/211 9/129 6/87 5/80 8/50 20 7/15 2  (mhe)مساحت

 

 ریتحرت تراث   ایدن یهایخشكدرصد  6از  شیب ،(FAO)26طبق گزارشات سازمان فائو

( و درصرد 5/19هكتار ) ونیلیم 45 ،یآب نیهكتار زم ونیلیم 230هراز  و قرار دارند یشور

( برا درجرات مختلرف    درصرد 1/2هكتار ) ونیلیم 32 م،ید نیهكتار زم ونیلیم 1500هراز 

 (.Parihar et al., 2015) قرار دارند یشورتنش  ریتحت تاث
 

 

 (http://arashsaedi.com) های کشاورزیزمین پدیده شوری خاک دری از نمای  3-2شکل

 

، زراعی محصوالت لیبه پتانس یابیدست جهت اساسی دیتهد  ی یشوربه طور کلی 

در برابرر   گیاهران اگرچره تحمرل   الزم به ذکرر اسرت،    باشد.کم آب میدر مناطق  ژهیبه و

در اکثر  مگاپاسگال 3از  شتریب یاسمز لیبا پتانس یورشلیكن است،  ریمتغ یشور طیراش

بهبرود   بره من رور   هرای گذشرته  در سرال . دارد یت باالتریحساس یزراع اهانیگ یهاگونه

اسرت   گرفتره  صورت ییهاتالش یسنت یاصالح یهابرنامه قیاز طر اهانیگ یشور لمتح

-چشرم  یهرا تیر قموف برا  ،یتحمل به شور رفتاربودن  دهیچیپ لیبه دلها این تالش لیكن

                                                                                                                               
26 Food And Agriculture Organization Of The United Nations 
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 بوده است.ن گیری همراه

  انواع شوری -2-4-1

 .شودمی بندیدسته هی( و ثانویعی)طب هینوع اولدو به  یبراساس منبع شور یشور

مردت  هرا در طرول   نمر   متمرکز شردن  حاصلاین نوع از شوری  :هیاول یشور( الف

بره   ینیرزمیز یهاآب ایخاک  یدر رو یعیطب یندهایفرا قیاز طراست که  یمتماد زمان

 یمرواد حراو   در رویرداد نخسرت   ؛افترد یاتفاق م رویداددر اثر دو  پدیده نی. اآیدوجود می

قابرل   یهرا انواع نم  رها شدنو  هاسن  بیتخرسبب  یدر اثر هوازدگمحلول  یهانم 

. شرود یو به نسبت کمتر سولفات و کربنات( م میزیو من میکلس م،یسد دهایکلر اغلب) حل

 Parihar) شروند یمر  منتقلباد و باران  لهیبه وس دریایی یهادوم، رسوب نم در رویداد 

et al., 2015.) 

شرود و  ایجراد مری   یانسران  یهرا تیفعال دلیلبه  هینوع ثانو یشور :هیثانوی شور( ب

(. Mian, 2010) باشرد یاز نمر  مر   یغنر  یاریر اسرتفاده از آب آب  نمونه آن نیترمتداول

-ناشری از فعالیرت   یابانیب مهیو ن یابانیب یتجمع نم  در نواح ،یاریخاک در اثر آب یشور

 .آیدمی به حسابهای ثانویه شوریدر زمره  ایدر یشرویپو  نامناسب یزهكشهای انسانی 

 اهانیبر گ یثرات شورا -2-4-2 

 م،یکراهش جرذب پتاسر    قیر از طر یاهیر تغذ یهرا تیمحردود  جادیاتاثیر به با توجه 

 ،یترنش اسرمز  ایجاد و  یدرون سلولهای یونغل ت  شیافزا و نیزفسفر و  میکلس ترات،ین

 باشرد مری ان مرورد بحر    اهر یرشرد گ در عامل محدودکننده   ی همواره به عنوان یشور

 (.Fretag et al., 1990 ؛1370 زاده،یعل ؛1368زاده،ی)حاج
 یونیدراسیه یهاهیبه داخل ال ،یشور تنش طیشرا در Cl-و  Na+ همچون ییهاونی

ترنش   .شروند یهرا مر  نیپرروتئ  نیا کارکرداختالل در  ایجاد سبب و نفوذ کرده هانیپروتئ

 عردم تعرادل   باعر   ناشی از وقوع شروری،  معدنیو کمبود مواد  یونی تیمسموم ،یاسمز

 برا  تروان یرا م یشوردر برابر  تحمل مكانیزم .گردندیم ویداتیو تنش اکس یكیتوان متابول

فعال و  27یاسمز میتن  شه،یدر ر فسفر یهاونی یبندو کلر، کد میسد ونیکاهش جذب 

 (.Taiz & Zeiger, 1991) دانست در ارتباط دانیاکس یآنت یهامیشدن آنز
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Abstract: Dracocephalum kotschyi boiss is one of the medicinal plants in 

Lamiaceae family and native to Iran. In Iranian traditional medicine, the plant 

is used as a remedy for stomach and liver disorders, headache and congestion. 

Soil salinity is one of the most devastating environmental stresses, which 

causes major reductions in cultivated land area, crop productivity and quality. 

Today, the use of fungi symbiotic with roots such as Piriformospora indica 

fungi is one of the strategies used to improve the growth and yield of crops 

under adverse environmental conditions such as soil and water salinity. The 

purpose of this experiment was to inspect the influence of P. indica 

inoculation on improving the adverse effects of salinity imposed by NaCl on 

Dracocephalum kotschyi boiss plant. 

Research method: This study was carried out as factorial based on a randomized 

complete block design with four replications at research greenhouse of 

Mohaghegh Ardabili University, in 2018. Experimental treatments consisted 

of two levels of fungi (non-inoculation as control and inoculation with fungi) 

and salinity treatment at four levels (0.75, 150 and 300 mM NaCl). In this 

experiment, fresh and dry weight of shoot and root, plant height, leaf area, 

Fv/Fm ratio, chlorophyll content, fungi colonization percentage, phenolic 

compounds, protein, flavonoid and malondialdehyde content and antioxidant 

properties were measured. 

 Findings: The results showed that P. indica symbiosis significantly increased 

fungi colonization percentage, shoot fresh and dry weight, root length, leaf 

area, chlorophyll, phenol carbohydrate, protein, antioxidant and 

malondialdehyde content. Plant vegetative growth decreased by increasing 

NaCl concentration.  
Conclusion: Generally,Thesymbiosis of Piriformospora indica with 

Dracocephalum kotschyi boiss could improve plans tolerance to salinity 

stress. 

Keywords: Dracocephalum kotschyi boiss, fungoid Piriformospora indica, 

Salinity stress . 
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