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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

کود بیولوژیک بیان حاصل از بذر در پاسخ به عملکرد رشد گیاه شیرین

  آربسکوالر 

  
 ، 4 ، جمال سحرخیز3 ، سعید بهرامی1 ، علیرضا عباسی2 ، سعیده طریقت پیشه1 ، مهرداد زرافشار1 قاسم خداحامی

  1 فرانه زارعیان

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، فارس، شیراز. _1

  دانشجوي کارشناسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج _2

  فارس.ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان کارشناس ارشد بخش جنگل و مرتع، اداره_3

 بخش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز. _4

 
  

  چکیده

قارچ آربوسکوالر با بسیاري از گیاهان از جمله گیاه شیرین بیان رابطه ي همزیستی داشته و اثرات قابل توجهی در رشد و 

با توجه به اهمیت دارویـی   .گرددبه منظور مقاوم سازي بیشتر گیاهان اعم از گیاه شیرین بیان توصیه می و نمو گیاه دارند

گیاه بـر رشـد  تاثیرات قارچ مایکوریزا  دركگیاه شیرین بیان در ایران و بخصوص در استان فارس، تحقیق حاضر به منظور 

گلدان، حـاوي گیـاه بـا     20گلدان استفاده شد بطوریکه  40شیرین بیان در محیط گلخانه انجام گرفت. براي این منظور 

نتایج حاصل، قـارچ مـایکوریزا تـاثیري بـر      با عنایت بهگلدان دیگر بدون قارچ مایکوریزا بود.  20( قارچ مایکوریزا) و  تیمار

زمـین   بنظر می رسد آزمایش با طـول مـدت بیشـتر و در شـرایط     صفات رویشی گیاه شیرین بیان حاصل از بذر نداشت.

  مزرعه براي تصمیم گیري بهتر احتیاح است. 

  

 قارچ مایکوریزا، قارچ آربوسکوالر، همزیستی، گیاه شیرین بیان :کلیدي هاي واژه
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مقدمه_	1  

ورزي پایـدار و مقـاوم، اهمیـت    برداري از منابع به منظور دستیابی به اهداف کشـا هاي نوین مدیریت بهرهامروزه ابداع شیوه

ي زراعـی  هادر اکوسیستم کرده است. یکی از ارکان اصلی در کشاورزي پایدار و مقاوم استفاده از کودهاي بیولوژیکاي پیدا ویژه

ي از انـواع کودهـا  هاي مـایکوریزا یکـی   ). قارچ Sharma, 2002هاي شیمیایی است (ي مصرف نهادهبا هدف کاهش قابل مالحظه

باشند و از طریق افـزایش جـذب موادغـذایی و    ي اغلب گیاهان زراعی مییشهي همزیستی با رزیستی مهم بوده که داراي رابطه

 & Sylviaگردد ( ها و شرایط بحرانی زنده و غیرز نده، سبب بهبود در رشد و نمو گیاه میت در برابر اغلب تنشرطوبت و مقاوم

Williams, 1992. Sainz_et al, 1998  ي همزیسـتی و تـاثیرات قـارچ مـایکوریزا بـر      ).از این رو در  این تحقیق به بررسی رابطه

) Glycyrrhiza  )Fabaceaeرشد و نمو و همچنین صفات رویشی گیاه شیرین بیان پرداخته شد. گیاه شیرین بیان با نـام علمـی   

دارویـی  ي دارا بودن ترکیبات ) ، همچنین این گیاه بواسطهChandler F. ,2000باشد (می Liquoriceو  Licoriceو نام انگلیسی 

) و منطقه پراکنش این گیاه در مدیترانه و Amani M_et al ,2005و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیا حائز اهمیت بوده (

گـردد امـا در   ). اگرچه این گیاه بعنوان گیاه دارویی اسـتفاده مـی  Mirhaidar H. , 1373جنوب شرق آسیا گسترش زیادي دارد (

 Ghahraman A. ,1999., AOAC , 2002شود (عنوان علف هرز در مزارع نخود و گندم نیز محسوب میهاي ایران ببرخی استان

 Sabbioniتواند به صـورت پتاسـیم یـا کلسـیم باشـد (     ترین ترکیبات شیمیایی این گیاه، نمک گلیسریزین است که میو مهم )

C_et al , 2005. , B Radley PR , 1992 ( ( کیب در گیاه شیرین بیان بستگی به شرایط اقلیمی، محـل  و همچنین مقدار این تر

 Douglas JA_et al , 2004. , Rhizophouhou S & Diamantoglonباشد(درصد می 20تا  5ي گیاه دارد و بین رویش و واریته

S. , 1991 (  ) این ترکیب شیمیایی (گلیسریزنیک اسید) با توانایی مهار بـاکتري هلیکوپیلـوري  ،Haraguchi H_et al ,1998 در (

و ) Csuk R_et al , 2010. , Fukai T_et al , 1449درمان زخم معده، مشکالت مخاطی معده و کاهش اسید معـده مـوثر اسـت (   

هاي مختلـف ایـران، بیشـترین و بـا     ي گیاه شیرین بیان از رویشگاههاي انجام شده در راستاي ارزیابی کیفیت ریشهبنابر بررسی

 Mori K_etهاي جمع آوري شده از کرمانشاه، سرحد فارس و کرمان ثبت شـد ( اسید گلیسیریزیک در نمونه ترین مقدارکیفیت

al ,1990(هاي آربوسکوالر نتایج امیدبخشی را در راستاي افـزایش  ،  در سالیان اخیر استفاده از کودهاي بیولوژیک از جمله قارچ

دهـی آنهـا   اهان سویا، ارزن، پرتقال، گیالس و برنج سبب ارتقـا محصـول  دهی گیاهان داشته است بعنوان مثال تلقیح گیمحصول

 , .Vinayak & Bayyaraj , 1990. , Tewari_et al, 1993. , Khalil_et al, 1994. , Secilia & Bagyaraj, 1994(شـد  

Duponnois_et al, 2001( نتایجکه  ،). در جدیدترین تحقیق انجام شده بر روي گیاه شیرین بیانLiu ،نشـان  2014و همکاران (

هاي آربوسکوالر بیوماس ریشه و برگ شیرین بیان را افزایش داد. همچنین در تحقیق آنهـا میـزان   توان با استفاده از قارچداد می

متابولیت هاي ثانویه نیز در پاسخ به تیمارهاي قارچ مایکوریزا نیز افزایش داشت. ما در این تحقیق سعی بـر آن داشـتیم کـه بـا     

) سبب ارتقا صفات رشد گیاه شیرین بیـان شـویم، بطـوري کـه ایـن      Glomusستفاده از کود قارچ مایکوریزا از جنس گلوموس (ا

 ي با مایکوریزا و بدون مایکوریزا مورد تحقیق قرار گرفت.تیمارهاي یادشده در دو مرحله

 :هامواد و روش -2

  ي مواد گیاهی:تهیه - 1- 2

هاي مورد نظر از شرکت پاکان بذر و ریزوم براي کاشت شیرین بیان استفاده شد. بذر در این تحقیق از دو روش بذر

هاي اطراف % بود. همچنین با مراجعه به زمین100ي آن % بوده و قوه نامیه95اصفهان خریداري شد. درجه خلوص این بذرها 

هاي مورد طبیعی و آبخیرداري استان فارس ریزوم شیراز، استان فارس، وابسته به اداره کل منابع_زرقان_نهالستان شهید روستا

  نظر تهیه شد.

  کود بیولوژیک مایکوریزا:-2-2
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از کلینیک گیاهپزشکی ارگانیک واقع در اسدآباد همدان خریداري  )AMکود بیولوژیک قارچ هاي مایکوریزاي آربوسکوالر (

  ) بود.Glomusشد. این کود بیولوژیک شامل اسپور قارچ هایی از جنس گلوموس (

  اعمال تیمارهاي آزمایشی:	-3

گلدان با خاك زراعی پر شد. ترکیب این خاك شامل: خاك رسـی، خـاك سـیلتی و     40ي مواد گیاهی، تعداد پس از تهیه

 20ي رودخانه بود. از آنجایی که روش کاشت بذر شامل دو تیمار (با کود مایکوریزا و بـدون کـود مـایکوریزا) و لـذا تعـداد      ماسه

 براي هر تیمار اختصاص داده شد. در گلدان هایی که براي تیمار کود مایکوریزا در نظر گرفتـه شـده بودنـد طبـق روش     گلدان 

)Liu ،گرم از کود یاد شده به خاك گلدان ها اضافه شد در ادامه بذر ها پس از خراش دهی سـطحی و در   5)، 2014و همکاران

  ماه) پارامترهاي مورد نظر بر  روي آنها اندازه گیري شد. 6ي رویشی (گلدان هاي مورد نظر کشت شدن و پس از یک دوره 

  پارامترهاي مورد اندازه گیري: - 4

پارامترهاي طول ساقه و ریشه، وزن تر ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه براي هر دو تیمار (با مـایکوریزا  

ابتدا با خـط کـش طـول تمـامی قسـمت هـوایی سـاقه در دو تیمـار و          و بدون مایکوریزا ) مورد بررسی قرار گرفتند. بدین گونه

همچنین طول قسمت ریشه ي دو تیمار بصورت جدا با خط کش اندازه گیري شد. پس از اندازه گیري طول ساقه و ریشه ي دو 

براي هر تیمار (بـا   تیمار، قسمت ساقه ي گیاه را از ریشه ي آن جدا شد و سپس هرکدام را بصورت جداگانه وزن گردید (گرم) و

مایکوریزا و بدون مایکوریزا) داده هاي مربوط یادداشت شد. پس از بررسی و یادداشت داده هاي حاصل از وزن تر ریشـه و سـاقه   

ي سـانتیگراد قـرار گرفـت. پـس از مـدت یادشـده،       درجه 60ساعت و با دماي  48ي دو تیمار، آنها را در دستگاه آون به مدت 

ریشه ي دو تیمار مورد بررسی را از دستگاه آون خارج و دوباره آنها را بصورت جداگانه (با مایکوریزا و بـدون  قسمت هاي ساقه و 

  مایکوریزا) با ترازوي دقیق وزن گردید.

  تجزیه و تحلیل آماري:_	5

سـازماندهی   excelبعد از جمع آوري داده هاي حاصل از اندازه گیري، تمامی اطالعات بدست آمده بوسـیله ي نـرم افـزار    

غیرجفتی، اخـتالف  Tو آزمون  SPSSگردید. سپس نمودار داده هاي حاصل از هر تیمار رسم شد. و پس از آن، توسط  نرم افزار 

  معنی دار بین دو تیمار از هر روش کاشت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

  :نتایج_	6

  نتایج مربوط به روش بذر: -6-1

  زنده مانی :	_

بیـان حاصـل از بـذر، بـا کودبیولوژیـک       مـانی در گیـاه شـیرین   از یک دوره رشد نشان داد که زنده بررسی زنده مانی پس

  % بود.70% و تیمار بدون کودبیولوژیک مایکوریزا 90مایکوریزا 

  

  تاثیر مایکوریزا بر رویش گیاه شیرین بیان حاصل از بذر:	-6-2

بیولوژیک مایکوریزا تاثیر معنادار آماري بر روي طول ساقه  غیرجفتی، کودTطبق محاسبات آماري انجام شده توسط آنالیز 

) و نتیجه اي مشابه براي طول ریشه دو تیمار(بـا مـایکوریزا و بـدون مـایکوریزا) نیـز      Sig=0.594بیان نداشته است (گیاه شیرین

گیـري گـزارش نشـد    ي چشم). همچنین در وزن تر ساقه با بررسی تیمارهاي کنترل نیز اختالف آمارSig=0.06مشاهده گردید (

)Sig=0.191کند (بیان در دو تیمار نیز صدق میي گیاه شیرین) و این امر براي وزن تر قسمت ریشهSig=0.7.(  

غیرجفتی داده هاي مـذکور، تفـاوت معنـاداري در وزن خشـک سـاقه در دو      Tهمراستا با نتایج بدست آمده از نتایج آنالیز 

). بعـالوه ایـن نتـایج بـراي وزن خشـک ریشـه دو تیمـار حـاوي         Sig=0.285مایکوریزا) مشاهده نشد (تیمار(با مایکوریزا و بدون 

  ).Sig=0.075کند (بیان نیز صدق میمایکوریزا و بدون مایکوریزا گیاه شیر ین
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  از کشت بذر: تاثیر کود بیولوژیک مایکوریزا بر روي صفات رویشی و بیوماس گیاه شیرین بیان حاصل 1شکل 

  بحث: -7
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سازي گیاهان بـه انـواع   هاي خشکسالی مقاومنزوالت آسمانی و افزایش طول دورهبا عنایت به پدیده تغییرات اقلیم، کاهش 

دهی آنها حائز اهمیت می باشد. شـیرین بیـان بعنـوان یـک گیـاه دارویـی ارزشـمند اغلـب در         ها و همچنین ارتقا محصولتنش

در هنگـام همزیسـتی قـارچ    ) Akhzari ،)2015خاکهاي کم حاصلخیز، زمین هاي بایر و مراتع کشـت مـی شـود و طبـق نظـر      

هاي خشکی را دارا می باشد پس کاشت ایـن گیـاه در منـاطق    بیان، این گیاه توانایی تحمل تنشمایکوریزا با ریشه گیاه شیرین 

خشک بسیار مناسب است که با توجه به محدودیت منابع آبی در این اراضی تقویت و مقاوم سازي این گونه حـائز اهمیـت مـی    

که مقـدار فسـفر   باشد، ، مقاوم بودن این گیاه از نظر محققین در برابر تنش هاي آبی بعلت بهبود جذب فسفر در خاکهایی است 

همچنین کمبود مواد غذایی گیاه یکی از مهمترین تنش هایی اسـت کـه   ).  Huang_et al, 1985( قابل دسترسی گیاه کم باشد 

توان بر آن غلبه نمود که این همزیستی باعث افزایش جذب فسفر و در نتیجـه افـزایش   به کمک همزیستی با قارچ مایکوریزا می

ي کـود بیولوژیـک مـایکوریزا بـر     . در این تحقیق سعی بر بررسـی رابطـه   ). Smith & Read,1997سطح جذب ریشه ها گردد ( 

صفات کمی گیاه شیرین بیان حاصل از بذر داشته، بطوریکه هر روش کاشت  بصورت مستقل و جداگانه مـورد بررسـی و بحـث    

عـث افـزایش بیومـاس گیاهـان و همچنـین ایجـاد       توانـد با )، قارچ مایکوریزا مـی Smith،)2003  و Smithقرار گردید. طبق نظر 

مقاومت آنها و کمک به جذب مواد مغذي بیشتر، از خاك شود. در صورتی که در تحقیق حاضر قارچ مایکوریزا تاثیر چشـمگیري  

، کـه تلقـیح قـارچ     )2001و همکـاران (،  Dupponoisبر صفات گیاه شیرین بیان نداشته و در ادامه ي ایـن مطلـب طبـق نظـر     

کوریزا شود و همچنین همبستگی گیاه مـورد مطالعـه بـا قـارچ مـای     کوریزا با خاك ، باعث افزایش قابل توجه رشد در گیاه میمای

گردد، مطابقت ندارد و بـرخالف ایـن نظـر و پـژوهش هـاي انجـام شـده        هاي آن میو شاخه هاموجب افزایش وزن خشک ریشه

لیمـو،  بر روي گیاه علف )2001و همکاران ( Rattiگیاه دارویی اکالیپتوس و  در ارتباط با )2007و همکاران ( Arriagadaتوسط 

زنی گیاهان با قارچ مـایکوریزا مـی گـردد و در ادامـه،     یهکه قارچ مایکوریزا باعث افزایش پارامترهاي مورفولوژیک در تیمارهاي ما

ب آب و عناصر غذایی پـر مصـرف را در ایـن امـر     همزیستی قارچ مایکوریزا بوسیله ایجاد سیستم ریشه اي نازك براي بهبود جذ

موثر دانستند و همانطور که در این تحقیق بیان شد، نتایج بررسی هاي گیاه با مبدا بذر نشان داد کـه قـارچ مـایکوریزا بـر روي     

ایـن تیمـار    صفات مختلف گیاه شیرین بیان، هیچ گونه تاثیر و تغییر معناداري اعمال نکرده پس حضور کود مایکوریزا در خـاك 

(با بذر) بدون تاثیر باقی ماند. در این رابطه می توان اذهان داشت که ریشه هاي کوتاه و نازك گیاهـان حاصـل از بـذر در طـول     

دار در کنند. نتایج بسیار برجسته و معنـی ها استفاده ارچ هاي آربوسکوالر در خاك گلداناین مدت نتوانستند از مزایاي حضور ق

نهـال هـاي   و همکاران مشاهده شد چرا که آنها در طول زمان آزمـایش   Liuگیاه شیرین بیان در تحقیقات  صفات کمی و کیفی

ي شیرین بیـان سـبب   همزیستی قارچ مایکوریزا با ریشه هاي غذایی نیز تغذیه کردند که در این شرایطشیرین بیان را با محلول

و  Liu( یچ گونـه مـواد غـذایی بـه گیـاه شـیرین بیـان داده نشـد        جذب بیشتر عناصر غذایی شد، در حالیکه در تحقیق حاضر ه

ان بـه  بر ریشه ي گیاه شیرین بیـ  )Glomus(طبق تلقیح قارچ گلوموس  )1392(، بنابر نظر اروجی و همکاران ).2014همکاران،

مثبـت شـده، کـه اثـرات     ي گیاه شیرین بیان، سبب القا اثـرات  ي همزیستی قارچ گلوموس با ریشهاین نتیجه رسیدند که رابطه

مثبت اعم از افزایش طول ساقه و ریشه ي گیاه مدنظر (ارتفاع)، تعداد برگچه ها یا همان وزن تر و خشک گیاه شـیرین بیـان در   

تیمارهاي تلقیح شده با قارچ آربوسکوالر مایکوریزا پس از شش ماه رشد، شده اسـت، همچنـین اثـرات مثبتـی بـر روي صـفات       

ي تـاثیر مثبـت و افزایشـی    هد داشته. که این نظـر نشـان دهنـده   ترکیبات ثانویه) در مقایسه با گیاهان شا کیفی گیاه (عناصر و

صفات کمی و کیفی گیاه شیرین بیان تلقیح شده با قارچ مایکوریزا می باشد در صورتیکه طبق تحقیـق و پـژوهش انجـام شـده     
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The Growth Performance of Licorice from seed origin in response 
to Arbuscular Fungi Fertilization 

 
Abstract: 
Arbuscular fungi have a good symbiosis with the most of plant species such as Licorice and have a 
considerable effects on growth of plants so it can be suggested for improving of resistance. With 
regards to importance of the species in whole Iran espacially in Fras province, the current research was 
avaluated effects of the biological fertilization on growth of licorice. In this research 40 pots were used 
that half of them were reciecved the Arbesucular fertilization and the rest of them was not revcoeved 
the treatment. Accroding to the results, the teratements did not affect on growth parameterets. It seems 
that the same study with longer period under field condotion is needet to make a better decision. 
 
Key words: Mycorrhiza, Arbuscular, symbiosis, licorice. 
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