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مقاله پژوهشی

اثرات تلقیح با قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر رشد و پاسخهای اکسیداتیو گندم به تنش شوری و

*

فیروزه فیاض و مرتضی زاهدی

گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی ،اصفهان
(تاریخ دریافت ،1397/07/09 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/11/02 :

چکیده
در دهههای اخیر وقوع همزمان تنش شوری و فلزات سنگین در مناطق خشک و نیمهخشک روند افزایشی داشته و به تهدید فزایندهای برای
تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی انسان تبدیل شده است .کادمیم بهعنوان یک فلز سنگین به آسانی جذب گیاه شده و باعث ایجاد اختالل
در فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه میشود .بر این اساس ،این آزمایش گلدانی با هدف بررسی اثر همزیستی با میکروارگانیسمهای سودمند بر
پاسخ ارقام گندم نان (روشن و بهار) و گندم دورم (یاواروس و بهرنگ) به شوری در یک خاک آلوده به کادمیم ،بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح کامالً تصادفی اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح شوری (شاهد 75 ،و  150میلیموالر کلرید سدیم در آب آبیاری)
و چهار سطح تلقیح (عدم تلقیح ،تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا شامل  Funneliformis mosseaeو  Rhizophagus intraradicesو تلقیح
با باکتری  Azotobacter Sp.بودند .تنش شوری موجب افزایش غلظت کادمیم اندام هوایی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،محتوای پرولین،
پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش وزن خشک اندام هوایی گردید .در ارقام متحمل (روشن و بهرنگ) نسبت به ارقام
حساس (بهار و یاواروس) به ش وری میزان افزایش غلظت کادمیم اندام هوایی در شرایط شور کمتر ولی میزان افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و محتوای پرولین بیشتر بود .در گیاهان گندم تلقیحشده با قارچ میکوریزا گونه  ،F. mosseaeگونه  Rh. intraradicesو
باکتری  Azotobacter Sp.در مقایسه با گیاهان تلقیحنشده وزن خشک اندام هوایی ( 12 ،20و  7درصد) و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
کاتاالز ( 18 ،22و  12درصد) ،پراکسیداز ( 32 ،39و  ،)20آسکوربات پراکسیداز ( 56 ،64و  47درصد) باالتر و غلظت کادمیم اندام هوایی
( 11 ،24و  5درصد) و پراکسیداسیون لیپیدی ( 10 ،14و  5درصد) کمتر بود .در این تحقیق شورشدن خاک موجب افزایش غلظت کادمیم
در گیاهان گندم گردید ولی تلقیح گیاهان با قارچهای میکوریزا و ازتوباکتر موجب فعالشدن سیستم دفاع آنتیاکسیدانی آنزیمی و کاهش
پراکسیداسیون لیپیدی و جذب کادمیم از خاک گردید.
کلمات کلیدی :شوری ،فلزات سنگین ،میکروارگانیسمهای همزیست ،گندم نان ،گندم دورم

مقدمه

نظر سطح زیرکشت و تولید ساالنه نسبت به سایر غالت در

گندم مهمترین گیاه زراعی از دیدگاه اقتصادی در سطح جهانی

درجه اول اهمیت است .براساس آمار فائو در سال  2017سطح

است که در مساحت وسیعی از زمینهای دنیا کشت شده و از

زیرکشت گندم در ایران در حدود  5میلیون و  681هزار هکتار

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmzahedi@cc.iut.ac.ir :

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 9:04 IRST on Saturday February 27th 2021

آلودگی کادمیم

258

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

و میزان تولید آن در حدود  11میلیون تن بوده است (

 .)2018شوری خاک یکی از عمدهترین عواملی است که

آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گندم بررسی نموده و گزارش

رشدونمو گیاهان را در مناطق خشک و نیمهخشک تحت تأثیر

کردند که القای همزمان این دو تنش باعث کاهش رشد گیاه و

قرار میدهد .تنش شوری با ایجاد اختالل در بسیاری از

محتوای کلروفیل و افزایش محتوای مالون دآلدئید و فعالیت

واکنشهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از جمله فتوسنتز،

آنزیمهای سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز گردید.

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،تعادل عناصر غذایی ،تجمع

امروزه ثابت شده است که قارچهای آربوسکوالر میکوریزا

اسمولیتها و سنتز هورمونها باعث محدودیت رشدونمو گیاه

میتوانند اثرات زیانبار تنشهای محیطی مختلف از قبیل فلزات

میشود (.)Khan et al., 2012

سنگین ،شوری و خشکی را بر رشد و عملکرد گیاه کاهش

خاکهای کشاورزی در سراسر دنیا با شدتهای متفاوتی

دهند .میزان اثر تعدیلکنندگی این قارچها در شرایط تنش

آلوده به فلزات سنگین از جمله کادمیم هستند که درنتیجه آن

فلزات سنگین به عوامل متعددی از جمله نوع و غلظت فلز

تولید گیاهان زراعی و دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی

سنگین ،گونه گیاه و شرایط رشد گیاه بستگی دارد .بعالوه،

ممکن در آنها و همچنین امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار

قارچهای میکوریزا باعث افزایش رشد و تولید گیاه از طریق

میدهد .از جمله مهمترین منابع آلودگی میتوان به

تشکیل شبکه های هیفی گسترده و تولید مواد بیوشیمیایی مهمی

کارخانجات ،مصرف سوختهای فسیلی ،سموم و مواد

مانند گلومالین میگردد .این قابلیت قارچها میتواند باعث

شیمیایی بهخصوص کود فسفره ،لجن فاضالب و

افزایش جذب آب و عناصر غذایی و بهبود ساختار خاک شود

کمپوستهای شهری مورد استفاده در بخش کشاورزی اشاره

( .)Jahromi et al., 2008قارچهای آربوسکوالر میکوریزا

نمود که سهم قابلمالحظهای در آلودگی اراضی کشاورزی

میتوانند تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانی را در راستای خنثی

دارند ( .)Farid et al., 2013کادمیم در تعادل تغذیهای عناصر

کردن اثر رادیکالهای آزاد اکسیژن که در شرایط شوری و

ریزمغذی اختالل ایجاد میکند و توانایی گیاهان و حتی

آلودگی فلزات سنگین تولید میشوند ،افزایش دهند

ژنوتیپهای مختلف یک گیاه در سمیتزدایی از کادمیم تا حد

( .)Miransari, 2010در مطالعهی  Gargو ،)2012( Chandel

زیادی از یکدیگر متفاوت است (.)Metwally et al., 2004

همزیستی بین گیاه دال نخود ( )Cajanus cajan L.با قارچهای

اکثر تنشهای واردشده به گیاهان تحت تنشهای غیرزیستی از

آربوسکوالر میکوریزا بهعنوان راهکار بسیار مؤثری برای تعدیل

جمله کادمیم ،با صدمات اکسیداتیو در سطح سلول که منجر به

اثرات تنشهای شوری و کادمیم معرفی گردید.

مرگ سلول میشوند ،مرتبط است ( .)Mittler, 2002تنش

مشکل سمیت ناشی از کادمیم در دانههای غالت و کاهش

اکسیداتیو در سلولهای گیاهی از طریق هدرروی الکترون در

عملکرد ناشی از آن در گیاهان مختلف بهوفور در مناطق

مسیر اکسیژن مولکولی در فرآیندهای فتوسنتزی و تنفسی باعث

صنعتی آلوده به فلزات سنگین گزارش شده است (

افزایش تولید انواع رادیکالهای آزاد اکسیژن و بهدنبال آن

 .)al., 2013این عناصر پس از جذب از خاک و تجمع در

موجب افزایش فرآیندهای اکسیداتیو از قبیل پراکسیداسیون

گیاهان وارد زنجیره غذایی انسان میشوند و ممکن است اثرات

لیپیدهای غشاء ،اکسیداسیون پروتئینها و بازدارندگی فعالیت

زیانباری بر سالمت و بهداشت انسان و دام داشته باشند .لذا،

آنزیمها میشود ( .)Asada, 2006شوری بهواسطهی افزایش

این مطالعه بهمنظور ارزیابی تأثیر قارچهای میکوریزا و

حاللیت فلزات در محلول خاک حتی در خاکهای کشاورزی

 Azotobacter Sp.بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی دو

با غلظت پایین کادمیم ،جذب آن توسط گیاهان را شدیداً

رقم گندم نان و دو رقم گندم دورم به وقوع همزمان تنشهای

افزایش میدهد ( Shafi .)Norvell et al., 2000و همکاران

شوری و آلودگی به کادمیم خاک انجام گرفت.

Farid et
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این آزمایش در فضای باز مجاور گلخانههای پژوهشی دانشکده

سانتیگراد بهمدت یک ساعت ضدعفونی شد .سپس گلدانهای

کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بهصورت فاکتوریل در قالب

 8کیلویی با خاک آلوده به کادمیم با غلظت  9میلیگرم بر

طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .در این تحقیق تأثیر

کیلوگرم خاک پر شدند و بذرهای ضدعفونی شده ارقام گندم

سه سطح شوری (شاهد یا آب آبیاری 75 ،و  150میلیموالر

به تعداد  10عدد در هر گلدان کاشته شدند .پس از سبزشدن

کلرید سدیم در آب آبیاری) و چهار سطح تلقیح گیاهان (عدم

گیاهچهها و رشد اولیه آنها تا مرحله دو تا سه برگی،

گونه

گیاهچههای اضافی حذف شد تا تعداد نهایی بوتههای موجود

 ،Funneliformis mosseaeتلقیح با قارچ میکوریزا گونه

در هر گلدان به  5عدد برسد .برای تلقیح قارچ از روش

Azotobacter

آغشتهکردن خاک گلدانها در تیمارهای مورد نظر با زادمایه

 Sp.بر دو رقم گندم نان (روشن و بهار) و نیز دو رقم گندم

قارچی میکوریزایی (شامل اسپور و ریسه قارچ و قطعات ریشه

دورم (بهرنگ و یاواروس) مورد مطالعه قرار گرفت .ارقام مورد

مورد استفاده برای کلونیزهشدن قارچ) به میزان  10گرم زادمایه

نظر بر نتایج مطالعات قبلی که در این گزارشات و تحقیقات

بهازای هر کیلوگرم خاک گلدان استفاده شد .برای تلقیح باکتری

ارقام روشن و بهرنگ مقاوم و ارقام بهار و یاواروس حساس

پس از کشت باکتری در محیط سوسپانسیون ،بهازاء هر  10گرم

به تنش شوری معرفی شده بودند ،انتخاب شدند (اکبری

بذر ،میزان  10میلیلیتر از سوسپانسیون باکتری ،که حاوی 108

قوژدی و همکاران1389 ،؛ علوی متین و همکاران1394 ،؛

سلول باکتری بود ،بهمدت نیم ساعت با بذور هم زده شد و

نقوی و همکاران .)1395 ،در ابتدای آزمایش ،برای سبزشدن

پس از خشکشدن آنها در شرایط استریل ،کاشت انجام

یکنواخت و استقرار کامل گیاه ،کلیه گلدانهای حاوی 6

گرفت .برای سبزشدن یکنواخت تا مرحله دو تا سه برگی و تا

EC

استقرار کامل گیاه از آب معمولی برای آبیاری استفاده شد و

حدود  1/8دسیزیمنس بر متر آبیاری شدند .تیمارهای شوری

پس از آن گیاهان شاهد با آب غیرشور و گیاهان تحت تنش با

پس از استقرار کامل گیاهان اعمال شد و در طول دوره رشد

آب شور حاوی  75و  150میلیموالر کلرید سدیم آبیاری

گیاهان ادامه یافت .تعیین زمان آبیاری با اندازهگیری رطوبت

شدند.

تلقیح

یا

شاهد،

تلقیح

با

قارچ

میکورایزا

 Rhizophagus intraradicesو تلقیح با باکتری

کیلوگرم خاک تا مرحله دو تا سه برگی با آب معمولی با

خاک گلدانها صورت گرفت .آبیاری گلدانها پس از تخلیه

اندازهگیری صفات :برای اندازهگیری غلظت کادمیم در

 40درصد آب قابل استفاده در خاک در تیمار شاهد و با در

گیاه از روش هضم تر با اسید استفاده شد .در این روش 0/5

نظر گرفتن  15درصد آبشویی انجام شد .کلیه تیمارهای شوری

گرم ماده خشک گیاهی و  4میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ داخل

با حجم یکسانی از آب ( 1لیتر برای هر گلدان) آبیاری شدند.

لوله هضم بهمدت  24ساعت قرار گرفت .لولهها بعد از قرار

آمادهسازی خاک و اعمال تیمارها :خاک مورد آزمایش از

گرفتن داخل بلوک هضم ،بهمدت  1ساعت در دمای 120

Safari Sinegani

درجه حرارت داده شد .سپس  4میلیلیتر پراکسید هیدروژن تا

 )and Shanbeh Dastjerdi, 2009در نزدیکی معادن و

زمان بیرنگشدن محلول اضافه شد .محلول از کاغذ صافی

کارخانجات استخراج فلزات سنگین تهیه شد .قبل از اجرای

عبور داده شد و با آبمقطر به حجم  10میلیلیتر رسید .در

آزمایش بهمنظور آمادهکردن و تعیین ویژگیهای فیزیکی و

آخر غلظت کادمیم عصارهی بهدستآماده با دستگاه جذب

شیمیایی خاک محل آزمایش (جدول  ،)1نمونه خاک تهیه و

اتمی شعلهای خوانده شد.

بخش نکاشت یک مزرعه آلوده به کادمیم (

پس از خرد کردن کلوخهها از الک  2میلیمتری گذرانده شد.

برای اندازهگیری وزن خشک اندام هوایی ،هر گلدان

برای حذف میکروارگانیسمهای موجود در خاک ،خاک هوا

بهعنوان یک تکرار در نظر گرفته شد .پس از برداشت سه بوته
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جدول  -1مقادیر مربوط به اسیدیته ،هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر) ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کادمیم کل (میلیگرم بر کیلوگرم) و
کادمیم قابل عصارهگیری با  EDPAدر نمونه خاک مورد استفاده
pH

EC

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

کادمیم کل

8/01

2/2

435

17

131

9

کادمیم قابل عصارهگیری

با EDPA

1/2

دمای  65درجه سانتیگراد خشک و سپس با ترازوی دقیق وزن

داخل کوئتهای شاهد و نمونه عالوه بر  4/51میکرولیتر

شدند.

 30( H2O2درصد) حاوی  3/35میکرولیتر گویاکول

جهت اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز،

( )GUACOLدر هر کووت بود .طولموج جذبی طیفسنج

آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز ابتدا  0/1گرم از نمونه پودر

 470نانومتر تنظیم شد .مدت زمان الزم برای ثبت واکنشها یا

شده از بافت گیاه همراه با یک میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم

تکمیل تأثیر آنزیمهای پراکسیداز داخل کووت نمونه  2دقیقه

 100میلیموالر با  pH=7/8حاوی  0/1 EDTAمیلیموالر و

بود (.)Chance and Maehly, 1955; Herzog, 1973

( PVPپلیوینیل پیرولیدون)  1درصد بر روی یخ هموژنیزه

محتوای پرولین برگ بهروش  Batesو همکاران ()1973

شد .سپس عصارهی حاصل از هر نمونه در دمای  4درجه

اندازهگیری شد .در این روش 0/4گرم از برگ تازهی گیاه به

سانتیگراد بهمدت  30دقیقه با استفاده از سرعت  1400دور در

همراه  10میلیلیتر اسید سولفوسالسیلیک  3درصد داخل هاون

ساعت سانتریفوژ شد (.)Aebi, 1984

کوبیده شدند .سپس  2میلیلیتر از محلول صافشده بههمراه 2

کاتاالز ( :)CATفعالیت آنزیم کاتاالز با استفاده از 3

میلیلیتر از محلول ناینهیدرین و  2میلیلیتر محلول اسید

میلیلیتر محلول واکنش بهصورت  50میلیموالر بافر فسفات

استیک بهمدت یک ساعت در حمام بنماری قرار گرفتند و با

سدیمی با  10 ،pH=7میلیموالر آب اکسیژنه و  40میکرولیتر

اضافهکردن  4میلیلیتر تولوئن ،میزان جذب فاز باالیی محلول

عصاره آنزیمی براساس روش  )1984( Aebiاندازهگیری شد.

در طولموج  520نانومتر خوانده شد.

پس از اضافهکردن آب اکسیژنه ( )H2O2فعالیت کاتاالز موجود

غلظت مالون دیآلدهید به روش  Heathو )1968( Packer

در عصاره آنزیمی ،در طولموج  240نانومتر در مدت یک

اندازهگیری شد .بدین منظور  0/1گرم برگ تازه در 2/5

دقیقه با دستگاه طیفسنج (مدل )Beckman Du 530

میلیلیتر محلول  TCAساییده و بهمدت  5دقیقه با دور 3000g

اندازهگیری شد.

سانتریفوژ شد .یک میلیلیتر از محلول رویی به  2/25میلیلیتر

آسکوربات پراکسیداز ( :)APXفعالیت این آنزیم براساس

محلول  TBA-TCAاضافه و پس از  30دقیقه روی حمام

روش  Nakanoو  )1981( Asadaدر یک میلیلیتر بافر واکنش

بنماری بالفاصله در یخ قرار داده شد .پس از سانتریفوژ

بهصورت  50میلیموالر بافر فسفات پتاسیم با 0/5 ،pH=7

نمونهها ،مقدار جذب در دو طولموج  532و  600نانومتر

میلیموالر آسکوربیک اسید 0/1 ،میلیموالر 1/25 ،EDTA
میلیموالر آب اکسیژنه و  60میکرولیتر عصاره آنزیمی
اندازهگیری شد .طولموج جذبی طیفسنج  290نانومتر و در
مدت یک دقیقه اندازهگیری شد .ضریب خاموشی آسکوربات
پراکسیداز برابر  2/8 mM-1 cm-1در نظر گرفته شد.
پراکسیداز ( :)POXروش اندازهگیری این آنزیم همانند

اندازهگیری شد .ضریب خاموشی مورد استفاده برای
اندازهگیری مالون دیآلدهید  155 mM-1cm-1بود.
برای اندازهگیری غلظت پراکسید هیدروژن 0/2 ،گرم بافت
تازه برگ بههمراه  2میلیلیتر تری کلرواستیک اسید ()TCA
 0/1درصد ساییده شد و عصاره بهمدت  4دقیقه در دمای 4
درجهی سانتیگراد با دور  10000در دقیقه سانتریفوژ گردید.
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سپس به  0/5میلیلیتر از عصارهی رویی 0/5 ،میلیلیتر بافر

معنیدار نبود .گیاهان تلقیحشده با قارچ میکوریزا گونه

فسفات پتاسیم ( )pH=7و  1میلیلیتر محلول  KIیک موالر

 ،F. mosseaeگونه  Rh. intraradicesو باکتری

اضافه شد .پس از  1ساعت تاریکی ،میزان جذب محلول در

 Sp.با افزایش شوری دارای غلظت کادمیم اندام هوایی کمتری

طولموج  390نانومتر خوانده و با استفاده از منحنی استاندارد،

( 13 ،26و  9درصد) در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده بودند

Velikova

(جدول  .)5مطالعات نشان داده است که عدم جذب توسط

( )2001سنجیده شد.

ریشه ،کالتهشدن کادمیم در درون قارچ و یا جذب آن به کیتین

محاسبات آماری بهصورت آزمایش فاکتوریل سه عاملی در

در دیواره سلولی قارچ باعث تجمع کادمیم در ریشه گیاه شده

قالب طرح کامالً تصادفی و تجزیه دادهها برای صفات مختلف

و از انتقال آن به اندام هوایی جلوگیری میکند Siani .و

با نرمافزار آماری  SASنسخه  9/4انجام گرفت .بهمنظور بیان

همکاران ( )2017گزارش کردند که قارچهای آربسکوالر

تفاوتهای آماری در بین میانگین صفات اندازهگیری شده ،در

میکوریزا میتوانند از طریق آزادکردن گلومالین که یک

صورت معنیدارشدن اثر عوامل آزمایشی ،از آزمون حداقل

گلیکوپروتئین محلول است و به عناصر سنگینی که فرارتر از

تفاوت معنیدار ( )Least Significant Differenceدر سطح

محدوده ریزوسفر گیاه قرار دارند متصل میشود و از جذب

احتمال  5درصد استفاده شد.

آنها توسط ریشه جلوگیری کنند .میزان اثر تعدیلکنندگی
قارچهای آربسکوالر میکوریزا در شرایط تنش فلزات سنگین

نتایج و بحث

به عوامل متعددی از جمله نوع و غلظت فلز سنگین ،گونه و

غلظت کادمیم اندام هوایی :اثرات شوری ،رقم ،تیمار تلقیح و

شرایط رشد گیاه بستگی دارد ( .)Jahromi et al., 2008تلقیح

برهمکنش دوگانه بین آنها بر غلظت کادمیم اندام هوایی در

گیاهان با باکتری  Azotobacter Sp.فقط در سطح شوری 150

سطوح احتمال  1و  5درصد معنیدار بود (جدول  3و  .)2تنش

میلیموالر موجب کاهش معنیدار غلظت کادمیم اندام هوایی

شوری موجب افزایش غلظت کادمیم اندام هوایی در هر چهار

گردید ولی در شرایط غیرشور و در سطح شوری 75

رقم مورد مطالعه گندم گردید (جدول  .)4بیشترین مقادیر

میلیموالر تأثیر معنیداری بر غلظت کادمیم اندام هوایی

افزایشی در سطوح شوری  75و  150میلیموالر بهترتیب برابر

نداشت.

 70و  124درصد به رقم حساس یاواروس و کمترین آنها

نتایج برهمکنش رقم و تیمار نشان داد که بیشترین میزان

برابر  27و  65درصد به رقم متحمل روشن تعلق داشت .بر این

کاهش غلظت کادمیم اندام هوایی در اثر تلقیح گیاهان با

اساس بهنظر میرسد که در این مطالعه میزان افزایش غلظت

گونههای قارچ  32( F. mosseaeدرصد) و

کادمیم در اثر شوری در ارقام متحمل کمتر بوده است .در

( 17درصد) و باکتری  13( Azotobacter Sp.درصد) در رقم

مطالعه  Xuو همکاران ( )2017نیز افزایش حاللیت فلزات

یاواروس ،که حساسترین رقم به تنش شوری بود ،بهدست

سنگین با افزایش سطح شوری در خاک گزارش شده است.

آمد (جدول .)6

Rh. intraradices

تلقیح گیاهان با دو گونه قارچ  Rh. intraradicesو

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی :اثرات شوری ،رقم ،تیمار

 F. mosseaeدر سطوح شوری  75و  150میلیموالر موجب

تلقیح و برهمکنش دوگانه بین آنها بر فعالیت آنزیمهای

کاهش غلظت کادمیم اندام هوایی گردید (جدول  .)5با این

آنتیاکسیدانی در سطح احتمال  1درصد (به استثنای برهمکنش

حال ،در شرایط غیرشور فقط تلقیح گیاهان با گونه قارچ

رقم و تیمار تلقیح برای آنزیم کاتاالز و برهمکنش شوری و

 F. mosseaeموجب کاهش معنیدار غلظت کادمیم شد ولی

تیمار تلقیح برای آنزیم پراکسیداز) معنیدار بود (جدول .)2

تأثیر تلقیح گیاهان با گونه قارچ  Rh. intraradicesاز این نظر

اثرات برهمکنش رقم و تیمار تلقیح بر آنزیم کاتاالز و
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی بر غلظت کادمیم و فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز

میانگین مربعات

درجه

منابع تغییر
شوری

2

**24/26

**21/62

**4/32

**139/54

رقم

3

**2/69

**0/676

**2/69

**83/07

تیمار تلقیح

3

**2/38

**2/38

**2/68

**115/93

شوری × رقم

6

**0/615

**0/232

**0/180

**14/73

شوری× تیمار تلقیح

6

**0/269

**0/269

*0/150

**8/38

رقم × تیمار تلقیح

9

*0/101

*0/101

**0/996

**8/84

شوری × رقم × تیمار تلقیح

18

0/051 ns

0/051 ns

0/077 ns

2/48 ns

96

0/049

0/049

0/057

2/45

خطا
*

 :nsعدم معنیدار ،و

**

بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

جدول  -3اثرات اصلی شوری ،رقم و تیمار تلقیح بر غلظت کادمیم و فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز

منابع تغییر
شوری

غلظت کادمیم

کاتاالز

)(mg kg-1 DW

آسکوربات پراکسیداز

پراکسیداز

-1

)(mg protein

)(mM

صفر

1/51c

2/31c

1/83c

11/3c

75

2/37b

3/10b

2/13b

13/0b

150

2/92a

3/64a

2/43a

14/7a

رقم
روشن

1/89c

3/20a

2/39a

15/2a

بهار

2/27b

2/94bc

2/09c

12/4b

یاواروس

2/54a

2/89c

1/76d

11/6c

بهرنگ

2/37b

3/04b

2/27b

12/8b

تیمار تلقیح
شاهد

2/51a

2/67d

1/45d

10/6c

F. mosseae

1/92d

3/26a

2/38a

14/7a

Rh. intraradices

2/25c

3/15b

2/26b

14/0a

Azotobacter Sp.

2/40b

3/00c

2/13c

12/7b

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

برهمکنش شوری و تیمار تلقیح بر آنزیم پراکسیداز در سطح

احتمال  5درصد معنیدار بود .فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
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غلظت کادمیم

کاتاالز
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پراکسیداز
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات برهمکنش شوری و رقم بر غلظت کادمیم ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز
عامل آزمایشی
شوری

)(mM

75

150

رقم

)(mg kg-1 DW

کاتاالز

)(mg-1 protein

روشن

1/45g

2/34f

2/00ef

12/1cdef

بهار

1/51g

2/28f

1/86fg

11/3ef

g

f

h

f

یاواروس

1/54

2/20

1/55

10/9

بهرنگ

1/53g

2/32f

1/90f

10/9F

روشن

1/84f

3/22d

2/33c

15/1b

de

de

c

بهار

de

2/48

3/08

2/12

12/8

یاواروس

2/62d

2/94e

1/70gh

11/5def

بهرنگ

2/56de

3/16d

2/36bc

12/7cd

روشن

e

a

a

a

2/39

4/04

2/86

18/3

بهار

2/82c

3/42c

2/28cd

13/2C

یاواروس

3/45a

3/50bc

2/03ef

12/5cde

بهرنگ

3/02b

3/62b

2/53b

14/8b

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در اثر شوری در هر

مطالعات متعددی وجود همبستگی مثبت بین ظرفیت

چهار رقم مورد مطالعه گندم افزایش یافت (جدول .)4

آنتیاکسیدانی و میزان تحمل به شوری گونههای مختلف

بیشترین افزایش فعالیت این آنزیمها در رقم متحمل روشن

گیاهی گزارش شده است (

مشاهده شد (به استثنای آسکوربات پراکسیداز در سطح شوری

.)al., 2003

Abbas et al., 2018; Nunez et

 75میلیموالر که میزان افزایش فعالیت این آنزیم (24درصد)

تلقیح گیاهان با گونههای قارچ میکوریزا و باکتری

در رقم متحمل بهرنگ بیشترین بود) .میزان افزایش فعالیت

 Azotobacter Sp.موجب افزایش فعالیت آنزیمهای

آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در رقم

آنتیاکسیدانی کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در

روشن در سطح شوری  75میلیموالر بهترتیب  16 ،38و 25

کلیه سطوح شوری گردید (جدول  .)5میزان افزایش فعالیت

درصد و در سطح شوری  150میلیموالر  43 ،73و  51درصد

آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در کلیه سطوح شوری در

بود .افزایش بیشتر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در اثر

گیاهان تلقیحشده با گونه قارچ  F. mosseaeدر مقایسه با

شوری در ارقام روشن (گندم نان) و بهرنگ (گندم دورم)

گیاهان تلقیحشده با گونه قارچ  Rh. intraradicesو باکتری

نشاندهنده نقش مؤثر این آنزیمها در القای تحمل به تنش

 Azotobacter Sp.بیشتر بود .در اثر تلقیح گیاهان با گونه قارچ

شوری در ارقام متحمل گندم است .بروز شرایط تنش و کاهش

 F. mosseaeدر شرایط غیرشور و در سطوح شوری  75و 150

سرعت فتوسنتز منجر به افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن

میلیموالر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز بهترتیب 45 ،28

شده و از این طریق فعالیت آنزیمهای مسئول سمیتزدایی

و  35درصد و فعالیت آنزیم پراکسیداز  42 ،26و  46درصد

رادیکالهای آزاد را افزایش میدهد ( .)Khan et al., 2017در

افزایش یافت .در اثر تلقیح گیاهان با قارچ موسه ،قارچ
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرات برهمکنش شوری و تیمار تلقیح بر غلظت کادمیم ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز،
پراکسیداز و مالون دیآلدئید ()MDA
عامل
شوری

)(mM

75

تیمار تلقیح

)(mg kg-1 DW

شاهد

1/54g

2/15h

1/60g

9/84g

42/8fg

F. mosseae

1/35h

2/33g

2/04ef

12/4de

38/5h

gh

g

ef

ef

gh

Rh. intraradices

1/53

2/43

2/00

11/5

41/3

Azotobacter Sp.

1/63g

2/33gh

1/67g

11/5ef

41/0gh

شاهد

2/67c

2/68f

1/66g

10/8fg

52/4d

f

c

bc

b

ef

F. mosseae

1/96

3/40

2/40

14/8

46/4

Rh. intraradices

2/35e

3/26cd

2/25cd

14/1b

47/4e

Azotobacter Sp.

2/53cd

3/61b

2/19de

12/8cd

52/6d

a

de

def

a

شاهد
150

)(mg-1 protein

3/32

3/17

f

1/99

11/6

66/8

F. mosseae

2/44de

4/04a

2/68a

16/9a

54/9cd

Rh. intraradices

2/89b

3/76b

2/53ab

16/5a

57/9bc

Azotobacter Sp.

3/03b

3/61b

2/52ab

13/8bc

60/8b

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

اینتراردیسیس و ازتوباکتر در مقایسه با شاهد بدون تلقیح

سدیم در هیفهای درون سلولی قارچ در ریشه نسبت داد که

فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح شوری  75میلیموالر بهترتیب

موجب کاهش انتقال سدیم به اندام هوایی (

 45 ،38و  21درصد و در سطح شوری  150میلیموالر 37 ،49

 )2011میشود .مطالعات متعددی نشان داده است که همزیستی

و  22درصد ،فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سطح

با قارچهای آربسکوالر میکوریزا میتواند از طریق افزایش

شوری  75میلیموالر بهترتیب  57 ،38و  26درصد و در سطح

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در بهبود تحمل به شوری مؤثر

شوری  150میلیموالر  30 ،26و  18درصد و فعالیت آنزیم

واقع شود (.)Fileccia et al., 2017; He et al., 2007

پراکسیداز در سطح شوری  75میلیموالر بهترتیب  44 ،48و

 Mahajanو  )2005( Tutejaگزارش کردند که گیاهان

 22درصد و در سطح شوری  150میلیموالر  36 ،41و 14

همزیست با قارچهای میکوریزا توان فتوسنتزی و کارایی

درصد افزایش یافت (جدول  .)5این نتایج نشان میدهد که در

مصرف آب بهتری را در شرایط تنش شوری و کادمیم نشان

صورت مواجهه با تنش شوری ،تلقیح با قارچهای میکوریزا و

میدهند .این گیاهان در راستای خنثیکردن اثر رادیکالهای

باکتری  Azotobacter Sp.میتواند با افزایش ظرفیت

آزاد اکسیژن که در شرایط تنش تولید میشوند ،فعالیت

آنتیاکسیدانی گیاه ،آسیبهای ناشی از شوری را تعدیل کند.

آنزیمهای آنتیاکسیدانی خود را افزایش میدهند.

Hammer et al.,

تحمل باالتر گیاهان میکوریزایی نسبت به گیاهان

اثر برهمکنش رقم و تیمار تلقیح نشان داد که در کلیه ارقام

غیرمیکوریزایی در شرایط شوری را میتوان به توانایی بیشتر

تلقیح گیاهان با گونههای قارچ میکوریزا و باکتری

آنها در جلوگیری از جذب سدیم از خاک به گیاه و نیز ذخیره

 Azotobacter Sp.موجب افزایش فعالیت آنزیمهای
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صفر

آزمایشی
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کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

پراکسیداز

MDA
))nmol/gr-1
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جدول  -6مقایسه میانگین اثرات برهمکنش رقم و تیمار تلقیح بر فعالیت کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز و پراکسید هیدروژن
()H2O2
عامل آزمایشی

روشن

بهار

یاواروس

تیمار تلقیح

)(mg kg-1 DW

شاهد
F. mosseae
Rh. intraradices

2/06e

2/71fg

1/88ef

11/4gh

g

1/60

a

a

ab

d

2/39

3/66

b

3/27

2/98

b

2/58

a

16/7

17/1

0/511cd
f

0/418

de

0/476

Azotobacter Sp.

2/08e

3/17bcd

2/13cd

15/5bc

0/453ef

شاهد

2/46bcd

2/63fg

1/95de

10/2h

0/547bc

bcd

cd

bc

cd

0/505

cd

0/518

ef

F. mosseae

d

Rh. intraradices

1/96

2/30

cd

3/13

3/05

c

2/11

2/22

15/3

def

12/9

Azotobacter Sp.

2/38cd

2/96de

2/07cde

11/3gh

0/512cd

شاهد

3/00a

2/60g

1/61g

10/3h

0/607a

e

F. mosseae
Rh. intraradices

2/05

bcd

Azotobacter Sp.

شاهد
بهرنگ

)(mg-1 protein

F. mosseae
Rh. intraradices
Azotobacter Sp.

2/50

bcd

3/06

bcd

3/08

g

1/65

fg

1/70

2/60b

2/83ef

2/17cd

bc

fg

g

2/52

2/73

1/56

def

13/0

fgh

11/6

11/6fgh
h

10/5

cd
c

0/508

0/547

0/593ab
c

0/546

2/06e

3/19bc

2/81a

13/7de

0/429f

cd

bc

b

cd

ef

2/38

2/50bc

3/21

3/05cd

2/57

2/13cd

14/3

12/5efg

0/442

0/539c

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

آنتیاکسیدانی گردید (جدول  .)6بیشترین میزان افزایش فعالیت

محتوای پرولین :اثرات شوری ،رقم ،تیمار تلقیح و

آنزیم کاتاالز ( 35درصد) در رقم روشن تلقیحشده با قارچ

برهمکنش شوری و رقم بر محتوای پرولین در سطح احتمال 1

 F. mosseaeو کمترین آن ( 9درصد) در رقم یاواروس تلقیح

درصد معنیدار بود (جدول  .)7بیشترین میزان افزایش پرولین

شده با باکتری  ،Azotobacter Sp.بیشترین میزان افزایش

در گیاهان تلقیحشده با گونه قارچ  F. mosseaeبهدست آمد

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ( 80درصد) در رقم بهرنگ

(جدول  .)8در اثر شوری محتوای پرولین در کلیه ارقام افزایش

تلقیحشده با قارچ  F. mosseaeو کمترین آن ( 6درصد) در

یافت (جدول  .)9بیشترین و کمترین میزان افزایش در سطوح

رقم بهار تلقیحشده با باکتری  Azotobacter Sp.و بیشترین

شوری  75میلیموالر ( 28و  15درصد) و  150میلیموالر (47

میزان افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز ( 50درصد) در رقم

و  26درصد) بهترتیب به رقم متحمل روشن و رقم حساس

روشن تلقیحشده با قارچ  Rh. intraradicesو در رقم بهار

یاواروس تعلق داشت .این نتایج نشان میدهد که در این

تلقیحشده با قارچ  F. mosseaeو کمترین آن ( 11درصد) در

آزمایش افزایش محتوای پرولین در اثر شوری در تحمل به

رقم بهار تلقیحشده با باکتری  Azotobacter Sp.بهدست آمد.

شوری گندم نقش داشته است .پرولین از مهمترین تنظیم
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رقم

غلظت کادمیم

کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

پراکسیداز

H2O2
)(µmol/gr-1
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جدول  -7نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی بر محتوای پرولین ،مالون دیآلدئید ،پراکسید هیدروژن و وزن خشک اندام هوایی
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییر
شوری

2

**34/56

**4385/37

**0/408

**42/90

رقم

3

**2/46

**1296/32

**0/066

**9/71

تیمار تلقیح

3

**

**

**

**

3/81

359/15

0/052

4/28

شوری × رقم

6

*0/554

**95/29

**0/011

**0/969

شوری× تیمار تلقیح

6

0/134 ns

*49/37

0/0035 ns

0/058 ns

رقم × تیمار تلقیح

9

ns

شوری × رقم × تیمار تلقیح
خطا
*

 :nsعدم معنیدار ،و

**

ns

0/038

*

12/77

0/006

ns

0/467

18

0/028 ns

11/27 ns

0/0022 ns

0/068 ns

96

0/246

20/00

0/0024

0/308

بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

جدول  -8اثرات اصلی شوری ،رقم و تیمار تلقیح بر محتوای پرولین ،مالون دیآلدئید ،پراکسید هیدروژن و وزن خشک اندام هوایی
منابع تغییر
شوری

پرولین
()mg/g-1

MDA
()nmol/gr-1

H2O2
()µmol/gr-1

وزن خشک اندام هوایی
()g/pot-1

)(mM

صفر

c

4/40

c

40/9

c

0/418

a

5/47

75

5/31b

49/7b

0/508b

4/62b

150

6/10a

60/0a

0/602a

3/59c

رقم
روشن

5/60a

43/0c

0/464d

5/26a

بهار

5/16bc

54/4a

0/521b

4/30c

c

a

a

c

یاواروس
بهرنگ

4/98

5/34b

55/8

47/6b

0/564

0/489c

4/07

4/62b

تیمار تلقیح
شاهد

4/84c

53/9a

0/553a

4/16c

F. mosseae

5/63a

46/6d

0/465d

4/99a

b

5/34

c

c

b

4/64

b

5/27

b

4/46

Rh. intraradices
Azotobacter Sp.

48/9

b

51/5

0/495

b

0/525

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

کنندههای پتانسیل اسمزی است که در پاسخ به تنشهای

آن ،گیاهان پایداری وضعیت اسمزی خود را حفظ کنند و

مختلف از جمله شوری توسط گیاه تولید میشود تا بهوسیله

اثرات نامطلوب تنش را کاهش دهند .بعالوه ،پرولین در
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جدول  -9مقایسه میانگین اثرات برهمکنش شوری و رقم بر محتوای پرولین ،مالون دیآلدئید ،پراکسید هیدروژن و وزن خشک اندام هوایی
عامل آزمایشی
شوری

)(mM

75

150

MDA

H2O2

رقم

( )mg/g

()nmol/gr-1

()µmol/gr-1

( )g/pot

روشن

4/48g

36/1f

0/408f

5/89a

بهار

4/30g

44/0e

0/416f

5/24b

g

e

f

b

یاواروس

-1

4/38

43/9

0/433

-1

5/38

بهرنگ

4/47g

39/7f

0/412f

5/43b

روشن

5/72cd

44/2e

0/432f

5/40b

ef

c

d

cd

بهار

5/18

53/1

0/536

4/28

یاواروس

5/04f

52/6bc

0/590bc

4/12de

بهرنگ

5/30ef

44/9e

0/477e

4/68c

روشن

a

d

cd

cd

6/60

48/8

0/553

4/50

بهار

6/00bc

66/1a

0/611b

3/36f

یاواروس

5/53de

67/1a

0/670a

2/71g

بهرنگ

6/25ab

58/0b

0/575bcd

3/77ef

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،براساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ،اختالف معنیداری ندارند.

فرآیندهایی از قبیل تخریب رادیکالهای آزاد و ایجاد پایداری

بیشترین و کمترین میزان افزایش غلظت مالون دیآلدئید در

Porcel

سطح شوری  75میلیموالر به ارقام روشن ( 23درصد) و

 Goudarzi .)et al., 2012و  )2009( Pakniyatبا مطالعه 15

بهرنگ ( 13درصد) و در سطح شوری  150میلیموالر به ارقام

رقم گندم ایرانی در سطوح مختلف شوری گزارش نمودند که

یاواروس ( 53درصد) و روشن ( 35درصد) و برای غلظت

شوری باعث افزایش غلظت پرولین و فعالیت آنزیم

پراکسید هیدروژن بهترتیب ( 36و  6درصد) و ( 55و 36

آنتیاکسیدانی پراکسیداز در این گیاه میشود .در مطالعه حاضر

درصد) به ارقام یاواروس و روشن تعلق داشت .براساس این

میزان تجمع پرولین در رقم متحمل روشن نسبت به ارقام دیگر

نتایج ،کمترین درصد افزایش غلظت مالون دیآلدئید و

بیشتر بود (جدول .)9

پراکسید هیدروژن در سطح شوری  75میلیموالر بهترتیب در

در ساختارهای سلولی در شرایط تنش نیز نقش دارد (

غلظت مالون دیآلدئید و پراکسید هیدروژن :اثرات

رقم بهرنگ و روشن و در سطح شوری  150میلیموالر در رقم

شوری ،رقم ،تیمار تلقیح و برهمکنش شوری و رقم بر غلظت

روشن مشاهده شد که میتواند بهدلیل افزایش بیشتر فعالیت

مالون دیآلدئید و پراکسید هیدروژن در سطح احتمال  1درصد

آنزیمهای آنتیاکسیدانی و پایداری بیشتر ساختار غشا در این

معنیدار بود .برهمکنش شوری و تیمار تلقیح بر غلظت مالون

ارقام متحمل باشد Porcel .و همکاران ( )2012گزارش کردند

دیآلدئید در سطح احتمال  1درصد و برهمکنش رقم و تیمار

که میزان تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن درنتیجه تنش شوری

تلقیح در سطح احتمال  5درصد بر غلظت پراکسید هیدروژن

تا حد زیادی بهشدت تنش ،گونه و سن گیاه بستگی دارد.

معنیدار بود (جدول  .)7در اثر شوری غلظت مالون دیآلدئید

 )2009( Ashrafاز مهمترین اثرات شوری را افزایش میزان

و پراکسید هیدروژن در کلیه ارقام افزایش یافت (جدول .)9

مالون دآلدئید در بافت گیاهی در اثر اکسیداسیون چربیهای
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گزارش شده است .برهمکنش شوری و تیمار تلقیح نشان داد

شرایط تنش شوری گونههای فعال اکسیژن مانند رادیکال

که تلقیح گیاهان با گونههای قارچ میکوریزا و باکتری

آنیونی سوپراکسید ( )O2.-و پراکسید هیدروژن ( )H2O2در گیاه

 Azotobacter Sp.موجب کاهش غلظت مالون دیآلدئید در

تولید میشوند که به اسیدهای نوکلئیک ،پروتئینها و

Azotobacter

چربیهای غشا حمله کرده و فعالیت آنها را مختل میکنند

 Sp.در سطح شوری  75میلیموالر) و بیشترین میزان کاهش

( .)Alscher et al., 2002در این مطالعه نیز افزایش غلظت

در گیاهان تلقیحشده با گونه قارچ  F. mosseaeبهدست آمد

پراکسید هیدروژن و مالون دآلدئید نشاندهنده افزایش تولید

(جدول  .)5در شرایط غیرشور و در سطوح شوری  75و 150

گونههای فعال اکسیژن در گیاهان گندم تحت تنش است .نتایج

میلیموالر میزان کاهش غلظت مالون دیآلدئید در اثر تلقیح

مشابهی توسط دیگر محققین برای گندم ( Shahabivand et al.,

گیاهان با گونه قارچ  F. mosseaeبهترتیب  12 ،10و 17

 )2017و برنج ( )Li et al., 2007گزارش شده است.

کلیه سطوح شوری گردید (به استثنای باکتری

درصد و در اثر تلقیح با گونه قارچ  10 ،4 Rh. intraradicesو

وزن خشک اندام هوایی :اثرات شوری ،رقم ،تیمار تلقیح

 13درصد بود که نشان میدهد که میزان تأثیر مثبت تلقیح

و برهمکنش شوری و رقم بر وزن خشک اندام هوایی در

گیاهان با میکوریزا با افزایش سطح شوری افزایش یافته است.

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول  .)7در اثر شوری

تلقیح گیاهان با باکتری  Azotobacter Sp.فقط در سطح شوری

وزن خشک اندام هوایی در کلیه ارقام کاهش یافت و میزان

 150میلیموالر تأثیر معنیداری بر غلظت مالون دیآلدئید

کاهش آن در ارقام گندم نان شامل روشن و بهار و ارقام گندم

داشت .میزان افزایش غلظت مالون دیآلدئید در اثر شوری در

دورم شامل یاواروس و بهرنگ در سطح شوری  75میلیموالر

Rh.

بهترتیب  23 ،18 ،8و  14درصد و در سطح شوری 150

 intraradicesو  F. mosseaeو باکتری  Azotobacter Sp.در

میلیموالر  50 ،36 ،24و  31درصد بود (جدول  .)9بر این

سطح شوری  75میلیموالر بهترتیب  15 ،21 ،22و  28درصد

اساس از بین ارقام گندم نان رقم روشن و از بین ارقام گندم

و در سطح شوری  150میلیموالر  43 ،55و  40و  48درصد

دورم رقم بهرنگ به شوری متحملتر بودند ،که این نتایج

بود (جدول  .)5بر این اساس ،کمترین میزان افزایش غلظت

مطابق نتایج مطالعات قبلی در رابطه با متحملبودن ارقام روشن

مالون دیآلدئید در هر دو سطح شوری در گیاهان تلقیحشده با

و بهرنگ و حساسبودن ارقام بهار و یاواروس به تنش شوری

گونه قارچ  Rh. intraradicesبهدست آمد .برهمکنش رقم و

است که مبنای انتخاب این ارقام برای آزمایش حاضر قرار

تیمار تلقیح نشان داد که در کلیه ارقام مورد مطالعه میزان

گرفته بود.

تیمار بدون تلقیح و در تیمارهای تلقیح با گونههای قارچ

کاهش غلظت پراکسید هیدروژن در اثر تلقیح گیاهان با گونه

در اثر تلقیح گیاهان با گونههای قارچ ،F. mosseae

Rh. intraradices

 Rh. intraradicesو باکتری  Azotobacter Sp.وزن خشک

و باکتری  Azotobacter Sp.بیشتر بود (جدول  .)6بیشترین

اندام هوایی بهطور میانگین ،صرفنظر از سطح شوری و رقم

میزان کاهش غلظت پراکسید هیدروژن در اثر تلقیح گیاهان با

مورد مطالعه ،بهترتیب  12 ،20و  7درصد افزایش یافت

Rh. intraradices

(جدول  ،)8که نشان میدهد که تلقیح گیاهان با گونه قارچ

( 19درصد) در رقم بهرنگ ولی بیشترین میزان کاهش در اثر

 F. mosseaeبیشترین تأثیر مثبت را بر رشد و تجمع ماده

تلقیح گیاهان با باکتری  11( Azotobacter Sp.درصد) در رقم

خشک در گیاهان گندم داشته است Daei .و همکاران ()2009

روشن بهدست آمد .این نتایج نشان میدهد که در این آزمایش

نشان دادند که قارچهای آربوسکوالر میکوریزا باعث افزایش

پاسخ مثبت به تلقیح گیاهان با گونههای قارچ میکوریزا و

رشد و جذب عناصر غذایی و بهبود رشد تحت شرایط تنش

قارچ  F. mosseaeدر مقایسه با گونه قارچ

گونههای قارچ  21( F. mosseaeدرصد) و
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غشا ذکر کرد .نتایج مشابهی توسط  Shafiو همکاران ()2009

باکتری  Azotobacter Sp.در ارقام متحمل بیشتر بوده است .در
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 آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز و نیز افزایش،جمله کاتاالز

شوری در گندم میشوند و شدت تأثیرات مثبت آنها بر

ًتولید مواد تنظیمکننده اسمزی مانند پرولین گردید که مجموعا

.ژنوتیپهای مختلف متفاوت است
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در خنثیکردن اثر رادیکالهای آزاد اکسیژن و کاهش
پراکسیداسیون لیپیدهای غشا بهعنوان شاخصی از خسارت
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Abstract
In recent decades, the increasing trend of concurrent soil salinity and heavy metal stresses in arid and semi-arid regions
all over the world have become a serious threat for agricultural production and human food security. Cadmium (Cd), as
a heavy metal, can be readily absorbed by plant roots, leading to disruptions in plant physiological and biochemical
activities. A factorial pot experiment was carried out based on a completely randomized design with the aim of
investigating the beneficial effects of root symbiosis with mycorrhizal fungi and azotobacter on the responses of two
bread wheat (Roshan and Bahar) and two durum wheat (Yavarus and Behrang) cultivars grown in a naturally Cdcontaminated soil to salinity stress. Experimental factors included (1) irrigation water salinity in three levels including
0, 75 and 150 mM NaCl and (2) inoculation treatments in four levels including no-inoculation as control, plus separate
inoculation by Rhizophagus intraradices and Funneliformis mosseae mycorrhizal fungi and Azotobacter sp. bacteria.
Salinity stress was observed to cause an increase in shoot Cd concentration, antioxidant enzymes activity and the levels
of proline, hydrogen peroxide and malondialdehyde, while it decreased shoot dry weight. Under saline condition, the
salt tolerant cultivars (Roshan and Behrang) showed a lower increase rate of shoot Cd concentration as compared to the
salt sensitive cultivars (Bahar and Yavarus), while they showed a higher increase rate of antioxidant enzymes and
proline content. Wheat plants inoculated by F. mosseae, Rh. intraradices and Azotobacter sp. revealed a higher shoot
dry weight (20, 12 and 7%, respectively) as well as higher activities of catalase (22, 18 and 12%), peroxidase (39, 32
and 20%) and ascorbate peroxidase (64, 56 and 47%) antioxidant enzymes, while a lower shoot Cd concentration (24,
11 and 5%) and lipid peroxidation activity (14, 10 an 5%) as compared to the non-inoculated plants. The results from
this experiment showed that soil salinization increased cadmium concentration in wheat plants whereas the inoculation
by mycorrhiza and rizobacter stimulated antioxidant enzyme defense system and reduced lipid peroxidation and
cadmium absorption from soil.
Key words: Salinity, Heavy metals, Symbiotic microorganisms, Bread wheat, Durum wheat
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