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 (Stevia rebaudiana Bertoni)   استویا گیاه دارویی های فتوسنتسیمحتوای رنگیسهتغییر  

 تحت تنش شوری  Piriformospora indica قارچ در واکنش به تلقیح
4اله قاسمی عمران، ولی3، یاسر یعقوبیان2اله پیردشتی، همت1آکنذی زهرا نوری

 
 

 

 بُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی عبریداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ سراػت، داًؾگ -1

 گزٍُ سراػت، پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍری کؾبٍرسی طجزعتبى، داًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی عبری داًؾیبر -2

 داًؾجَی دکتزی سراػت، داًؾگبُ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی راهیي خَسعتبى -3

 ٍرسی طجزعتبى، داًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی عبریاعتبدیبر پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍری کؾب -4
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 خالصه

ّبی فتَعٌتشی گیبُ دارٍیی ثز هحتَای رًگیشُ Piriformospora indica قبرچ ثِ هٌظَر ثزرعی اثز

ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح آسهبیؾی  ،تحت تٌؼ ؽَری (Stevia rebaudiana Bertoni)   اعتَیب

، 50)صفز،  ؽؼ عطحّبی آسهبیؼ ؽبهل تٌؼ ؽَری در کبهالً تصبدفی ثب چْبر تکزار اًجبم ؽذ. ػبهل

دٍ عطح ػذم تلقیح ٍ تلقیح قبرچ در ( ٍ تیوبر ّوشیغتی قبرچی NaClهَالر هیلی 250، 200، 150، 100

ًتبیج ًؾبى داد کِ تٌؼ ؽَری ّن در عطح ؽبّذ ٍ ّن  ثَد. Piriformospora indicaیکَریشای هؽجِ

درصذ ٍ ثز یک در عطح  a ،b ،a+b ٍ a/bکلزٍفیل ثز هحتَای  P. indicaدر عطح تلقیح ؽذُ ثب قبرچ 

 a+bزٍفیل ٍ کل a  ،bرًٍذ تغییزات کلزٍفیل .داری داؽتدرصذ اثز هؼٌیپٌج هحتَای کبرٍتٌَئیذ در عطح 

هحتَای کبرٍتٌَئیذ ثب ایي ٍجَد، . َدای ثتکِی دٍدر ّز دٍ تیوبر ػذم تلقیح ٍ تلقیح قبرچ ثِ صَرت هؼبدلِ

 (-005/0ٍ  -007/0ؽیت  ثب )ثِ تزتیتثب افشایؼ تٌؼ ؽَری در تیوبر تلقیح ٍ ػذم تلقیح ثِ صَرت خطی 

 P. indicaثب قبرچ  بى تلقیح ؽذَُعٌتشی در گیبّّبی فترًگیشُثیبًگز ثْجَد ًتبیج  ،در هجوَع کبّؼ یبفت.

 ثَد.

 

 کلزٍفیل، کبرتٌَییذ ،اعتَیب، رگزعیَى، تٌؼ ؽَریکلمات کلیذی: 

 

 

 مقذمه

-تٌؼ تزیيؽبیغ ثِ ػٌَاى یکی اسؽَری در ایي هیبى، . ]10[ داردثبری ثز رؽذ ٍ ػولکزد گیبّبى سیبى اثزات ّبی هحیطیتٌؼ

-کبّؼ سیغت. ]3[ اًذاسدهی هخبطزُ ثِ را سراػی هحصَالت آهیشهَفقیت تَلیذ گیبُ، ًوَ ٍ ؽذر ًوَدى هحذٍد ثب هحیطی ّبی

ّبی غلظت. ]8[ی ؽَری در گیبّبى اعت تَدُ تَلیذی، کن ؽذى کبرایی فتَعٌتش ٍ تغییز در هیشاى آهبط ثزگ اس اثزات اٍلیِ
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ّب ٍ تغییز در پزٍتئیي، تجشیِ کلزٍفیل –ّبی رًگذاًِ ظثبػث تخزیت عبختبر کلزٍپالعت ٍ ًبپبیذاری کوپلک ایي تٌؼ ثبالی 

 ّبی هحیطی ثِ جْت افشایؼ هیشاى هقبٍهت گیبّبى در هَاجِْ ثب تٌؼثٌبثزایي، . ]1 [ؽَدّب هیهحتَی ٍ تزکیت کبرٍتٌَئیذ

 

ّبی ؽذُ کِ قبرچهؾخص  در ّویي سهیٌِ، .یبثذای هیٍیضُ تٌؼ ؽَری، ؽٌبعبیی راّکبرّبی هختلف اّویت ٍ ضزٍرت ٍیضُ

ثِ صَرت هغتقین ّوبًٌذ ثْجَد تغذیِ گیبّبى اس طزیق جذة ػٌبصز غذایی ٍ ّوچٌیي افشایؼ  P. indicaّوبًٌذ ّوشیغت 

 ٍ ؽَری، خؾکیهبًٌذ سیغتی )ّبی گیبّی( ٍ غیزّبی سیغتی )ثیوبریجذة آة تَعط گیبُ ٍ غیزهغتقین ّوبًٌذ کبّؼ تٌؼ

-ّبی هختلف ًظیز افشایؼ عطَح آًشینایي قبرچ اس راُ ،ّوچٌیي .]2[ؽًَذ گیبُ هیشثبى هی فلشات عٌگیي (، عجت افشایؼ رؽذ

اعتَیب . ]11[ گزددّبی کلزٍفیلی هَجت افشایؼ تحول ثِ ؽَری در گیبُ هیشثبى هیّبی آًتی اکغیذاًی ٍ حفظ رًگیشُ

(Stevia rebaudiana B.) ُخبًَادُ ثِ هتؼلق ػلفی گیب ( ِآعتزاعAstraceae،) جٌَثی، ؽوبلی آهزیکبی هٌبطق ثَهی 

 ثِ اعتَیب کٌٌذُؽیزیي هبدُّب ٍ ػصبرُ آثی آى اعت. ٍیضگی جبلت تَجِ ایي گیبُ ؽیزیٌی سیبد ثزگ .اعت ثزسیل ٍ پبراگَئِ

تالل اٍری )ًَػی اخ کتَى فٌیل ثبال، فؾبرخَى ،)افت قٌذ خَى( ّیپَگلیغوی دیبثت، اس کِ افزادی ثزای ثَدى کبلزی فبقذ عجت

قٌذ . ]7[ اعت هطلَة یکٌٌذُؽیزیي یک ثزًذ رًج هی هشهي قبرچی ّبیػفًَت ٍ چبقی قلجی، ّبیًبراحتی هتبثَلیک ارثی(،

ّبی هصٌَػی ثِ کبر رٍد، کٌٌذُتَاًذ در جبیگشیٌی ؽیزیيّبی هصٌَػی هیثِ دلیل ًذاؽتي اثزات عَء هصزف قٌذ ایي گیبُ 

 .]6ٍ  5[ّب را داؽتِ ثبؽذ ّب ٍ اثزات جبًجی کلیَی یب ًَرٍلَصیکی آىصزف ایي ؽیزیي کٌٌذُثذٍى ایٌکِ اثزات عَء ًبؽی اس ه

ّبی فتَعٌتشی گیبُ دارٍیی ثز هحتَای رًگیشُ Piriformospora indicaایي تحقیق ثب ّذف ثزرعی تأثیز قبرچ ثٌبثزایي، 

 گزفت.ای هَرد ثزرعی قزار اعتَیب تحت تٌؼ ؽَری در ؽزایط کؾت درٍى ؽیؾِ

 

 مواد و روش ها

طجزعتبى،  کؾبٍرسی ؾگبُ کؾت ثبفت پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍرییدر آسهب 1393عبل ٍ سهغتبى  ایي پضٍّؼ در پبییش

-ػلَم کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی عبری ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح کبهالً تصبدفی ثب چْبر تکزار اًجبم ؽذ. ػبهلداًؾگبُ 

( ٍ تیوبر ّوشیغتی قبرچی NaClهَالر هیلی 250، 200، 150، 100، 50)صفز،  ؽؼ عطحؼ ؽَری در ّبی آسهبیؼ ؽبهل تٌ

در هحیط  P. indica. قبرچ در ًظز گزفتِ ؽذ Piriformospora indicaهیکَریشای دٍ عطح )ػذم تلقیح ٍ تلقیح قبرچ ؽجِ در

، ًوًَِ گیبّی اعتَیبی اًتْبیی هتز اس جَاًِدٍ عبًتی گزاد ثِ هذت دٍ ّفتِ کؾت ؽذ.عبًتیدرجِ 24در دهبی  ]4[کؾت کفز 

دّی اس رؽذ ٍ ریؾِ پظی ایي گیبّبى ریؾِ کؾت گزدیذ. MSدر هحیط کؾت ثزداؽت ٍ ،اس آسهبیؾگبُ کؾت ثبفت ؽذُتْیِ

هحیط کؾت حبٍی  در ٍ آغؾتِ  P. indicaثبًیِ ثب عَعپبًغیَى قبرچ  30ثِ هذت ٍ  رٍس اس هحیط کؾت خبرج  14در هذت 

ّبی رًگیشٍُ ّبی ثبالی گیبُ صَرت گزفتِ ثزداری اس ثزگرٍس ، ًوًَِ 20پظ استیوبرّبی هختلف ؽَری ٍاکؾت ؽذًذ. 

گیبُ اعتَیب تحت فتَعٌتشی عبسی رًٍذ تغییزات در ًْبیت جْت کوی ؽذ.گیزی اًذاسُ ]9[رٍػ پَرا  فتَعٌتشی ثب اعتفبدُ اس

افشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمای اعتفبدُ گزدیذ. رعن هٌحٌیًی ٍ ثزاسػ هؼبدلِ درجِ یک ٍ دٍ تکِتٌؼ ؽَری اس تجشیِ رگزعیَ

Excel .اًجبم ؽذ 
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 نتایج و بحث

ّبی حبصل اس آسهبیؼ ًؾبى داد کِ تٌؼ ؽَری ّن در عطح ؽبّذ ٍ ّن در عطح تلقیح دادُ یًتبیج حبصل اس تجشیِ  رگزعیًَ

درصذ پٌج درصذ ٍ ثز هحتَای کبرٍتٌَئیذ در عطح یک در عطح  a ،b ،a+b ٍ a/bکلزٍفیل حتَای ثز ه P. indicaؽذُ ثب قبرچ 

 (. 1اثز هؼٌی داری داؽت )جذٍل

 
های فتوسنتسی در مختلف شوری بر میسان رنگیسه و سطوح P. indicaتجسیه  رگرسیون اثر قارچ  -1جذول 

 گیاه استویا

ه درج aکلزٍفیل   b کلروفیل  a+bکلزٍفیل 

 آزادی

 منابع تغییر

 شاهذ قارچ  ؽبّذ قبرچ  شاهذ قبرچ
**90/28  **18/31  **636/0  **088/0  رگرسیون 1 34/32** 71/35**  

452/0  373/3  017/0  001/0  باقی مانذه 4 334/3 542/3  

66/10  63/14  78/10  09/4 ضریب   56/17 52/14  

تغییرات 

 )درصذ(

 طح احتوبل پٌج ٍ یک درصذدار در عهؼٌیثِ تزتیت *ٍ ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ّز دٍ تیوبر ػذم تلقیح ٍ تلقیح قبرچ ثِ صَرت  a+bٍ کلزٍفیل  a  ،bرًٍذ تغییزات کلزٍفیل ثز اعبط یبفتِ ّب، 

ثب  a  ٍbٍ هجوَع کلزٍفیل  a. در تیوبر ػذم تلقیح هحتَای کلزٍفیل الف، ة ٍ ج( -1)ؽکل  ای ثیبى ؽذتکِی دٍهؼبدلِ

عت ا ٍاحذ( کبّؼ یبفت ایي در حبلی -0405/0ٍ  -0436/0هَالر )ثِ تزتیت ثب ؽیت هیلی 142تب عطح  NaClافشایؼ غلظت 

. در تیوبر تلقیح ثب ُ ؽذؾبّذهa  ٍb (a+b )ٍ هجوَع کلزٍفیل  aکبّؾی کوتزی در هحتَای کلزٍفیل  ثیؼ اس ایي غلظتکِ 

درصذ ًغجت ثِ عطح صفز ؽَری  14ٍ  13هَالر ثِ هیشاى هیلی 87ٍ  78تیت تب عطح ثِ تز a  ٍa+bقبرچ هحتَای کلزٍفیل 

در تیوبر ػذم  bهیشاى کلزٍفیل  الف ٍ ج(. -1)ؽکل  کبّؼ یبفت a  ٍa+bافشایؼ یبفت اهب ثب افشایؼ تٌؼ هحتَای کلزٍفیل 

ثِ  a. ًغجت کلزٍفیل ة( -1)ؽکل  شایؼ یبفتهیلی هَالر اف 204هَالر ٍ در تیوبر تلقیح قبرچ تب عطح هیلی 68تلقیح تب عطح 

b  ایي صفت در تیوبر ػذم  .ٍاحذ کبّؼ یبفت -0437/0ثب افشایؼ ؽَری در تیوبر تلقیح ثب قبرچ ثِ صَرت خطی ٍ ثب ؽیت

هیلی  5/122ٍاحذ کبّؼ یبفت اهب ثب افشایؼ ؽَری ثِ ثیؼ اس عطح  -0637/0هَالر ؽَری ثب ؽیت هیلی 5/122تلقیح تب عطح 

. هحتَای کبرٍتٌَئیذ ًیش ثب افشایؼ تٌؼ د( -1)ؽکل  ٍاحذ افشایؼ ًؾبى داد 0045/0ثب ؽیت  bثِ  aَالر ًغجت کلزٍفیل ه

 1ادامه جذول 

درجِ   a/bکلزٍفیل   کبرٍتٌَئیذ

 آسادی
 هٌبثغ تغییز

  ؽبّذ قبرچ  ؽبّذ قبرچ
*199/1  *096/2   **54/83  **66/47  رگزعیَى 1  

055/0  105/0   252/1  001/0  ثبقی هبًذُ 4  

44/22  45/28   87/20  16/1   
 

 ضزیت تغییزات

 )درصذ(

 دار در عطح احتوبل پٌج ٍ یک درصذهؼٌیتزتیت  ثِ*ٍ ** 
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ثب تیوبر ػذم تلقیح  ّزچٌذ کبّؼ یبفت  844/0ٍ  833/0ؽَری در تیوبر تلقیح ٍ ػذم تلقیح ثِ صَرت خطی ٍ ثب ضزیت تجییي 

 ُ(. -1)ؽکل کبّؼ یبفت  ؽیت ثیؾتزی 

 

 
 

 
 

 گیریتیجهن

ًغجت  بى تلقیح ؽذُّبی فتَعٌتشی در گیبّرًگیشُثْجَد هیشاى عجت  P. indicaًتبیج ًؾبى داد کِ تلقیح ثب قبرچ  ،در هجوَع

 ؽذ.ثِ تیوبر ؽبّذ 

 
 

 سپاسگساری

ٍ فٌبٍری  دثیزخبًِ طزح کالى هلی داًؼ ٍ ایي پضٍّؼ ثب حوبیت هبلی پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍری کؾبٍرسی طجزعتبى

هٌبثغ طجیؼی عبری  ّبی ؽَر ثزای اعتفبدُ در کؾبٍرسی، ؽزة ٍ صٌؼت در داًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍاعتفبدُ اس آة دریب ٍ آة

 گزدد.اًجبم ؽذُ کِ ثذیٌَعیلِ عپبعگشاری هی
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