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مقاله پژوهشی

ارزیابی تأثیر اندوفیت قارچی  Penicillium chrysogenumو باکتریایی Exigubacterium

2

سهیال آقائی درگیری ،1داود صمصامپور* ،1مجید عسکری سیاهویی 2و عبدالنبی باقری

 1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس 2،گروه تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندرعباس
(تاریخ دریافت ،1399/07/30 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/10/30 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر اندوفیت قارچی  Penicilliumn chrysogenumو باکتریایی  Exigubacterium auranticumو برهمکنش
آنها روی برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک گیاه گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicum L.رقم  8320انجام شد .برای این کار بذور
گوجهفرنگی توسط اندوفیتهای قارچی  P. chrysogenumو باکتریایی  E. aurantiacumتلقیح و در سینی نشا در گلخانه دانشگاه هرمزگان
در سال  1398کشت شدند .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد و در آن صفاتی از قبیل وزن
تر و خشک اندام هوایی ،طول و عرض برگ ،تعداد برگ ،ارتفاع و قطر ساقه ،میزان سبزینگی ( ،)SPADکلروفیل فلورسانس ،کلروفیل ،a
کلروفیل  ، bکارتنوئید ،محتوای نسبی برگ ،میزان فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنل کل اندازهگیری شد .نتایج بدست آمده نشان داد که
برهمکنش اندوفیت قارچی  P. chrysogenumو باکتریایی  E. aurantiacumباعث افزایش معنیدار وزن تر و خشک اندام هوایی ،ارتفاع و
قطر ساقه ،تعداد برگ ،میزان سبزینگی ( )SPADو کلروفیل فلورسانس ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکارتنوئید ،محتوای نسبی برگ ،میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنل کل شد و هر دو اندوفیت دارای اثر سینرژیستی معنیدار بر صفات یادشده در گیاه گوجهفرنگی نسبت
به کاربرد جداگانه آنها را داشت .بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که همزیستی اندوفیتها بهصورت ترکیب هوشمندانه با گیاه
گوجهفرنگی ،اثرات مثبت برجستهای بههمراه خواهد داشت .بنابراین کاربرد ترکیبی اندوفیت  P. chrysogenumو  E. aurantiacumبرای
بهبود صفات رشدی در گیاه گوجهفرنگی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :اندوفیت ،فنل ،کلروفیل ،گوجهفرنگی

مقدمه

گزارش بدست آمده در سال  ،2018میزان کل سطح زیرکشت

گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicum L.از سبزیجات بسیار

گوجهفرنگی در ایران  158991هکتار بوده که با عملکرد

محبوب در سراسر جهان است ( .)Bergna et al., 2018کشور

متوسط  41/36تن در هکتار ،ساالنه  6577109تن محصول

ایران با تولید  6/5میلیون تن گوجه فرنگی ،رتبه ششم جهانی

گوجهفرنگی تولید میشود (.)FAO, 2018

تولید این محصول را به خود اختصاص داده است .بنابر آخرین
*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيSamsampoor@hormozgan.ac.ir :

میکروارگانیسمهای اندوفیت (قارچها و باکتریها) یک رده
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Brader et al.,

بهعنوان جایگزین ( )GMOsاستفاده شوند .دلیل این موضوع را

 ،)2017و در سراسر زندگی گیاهان ،از مرحله جوانهزنی بذر

میتوان تغییرات آبوهوایی دانست که باعث افزایش احتمال

تا رشد میوه همراه آنها هستند .اندوفیتها میتوانند بهعنوان

خشکسالی و (یا) تنش گرمایی در مناطق کشاورزی ( Solomon

یک منبع جایگزین فعال زیستی مانند آنزیمها ،فیتوهورمونها،

 )et al., 2007میشود .باکتریهای اندوفیت میتوانند در

مواد مغذی و مواد معدنی عمل کنند و همچنین در رفع

فضاهای درون یا بین سلولی در بافتهای گیاهی ساکن شوند

Schulz et al.,

( )White et al., 2018و همزیستی آنها با گیاهان ،امتیازاتی از

 .)2002; Khan et al., 2012; Kong and Glick, 2017در

قبیل افزایش مقاومت به تنشها و بهبود شرایط رشدی در

مقابل ،گیاه میزبان یک پناهگاه محافظتی خوب برای

گیاهان را بههمراه خواهد داشت (.)Hallmann et al., 1997

ریزموجودات موجود در بافتهای گیاهی فراهم میکند ،که

اندوفیتها بهواسطه تولید مواد طبیعی ،ترکیبات آلکالوئیدی و

آنها میتوانند بدون تهدید منابع رشدی گیاه ،در آنجا حضور

نیز ترکیبات ضدباکتریایی باعث تحریک رشد گیاه ،افزایش

داشته باشند ( .)Khan et al., 2015شواهدی وجود دارد که

محصول ( ،)Abdulmyanova et al., 2018افزایش مقاومت

نشان میدهد برهمکنش اندوفیتها و گیاهان میزبان نقش مهم

گیاه در برابر تنشها ( )Farhana et al., 2019و عوامل

و تعیینکنندهای در رشد گیاه و تنوع زیستی آنها دارد

بیماریزا و آفات گیاهی ( )Moonjely et al, 2016میشوند.

( .)Gundel et al., 2010; Davitt et al., 2010نشان داده شده

برقراری ارتباط و تعامل با گیاه در باکتریهای اندوفیت بیشتر

است که حضور اندوفیتها در گیاهان میزبان ،در سازگاری

از باکتریهای ریزوسفر است

( Ali et al., 2012; Coutinho et

آنها در برابر تنشهای زنده و غیرزنده بسیار مؤثر است

.)al., 2015

بیماری ،در بافتهای گیاهی زندگی کرده (

تنشهای مختلف برای گیاهان بینظیر هستند (

( .)Waller et al., 2005; Bae et al., 2011فرآیند همزیستی

استقرار اندوفیت در بذور ،باعث تسریع در جوانهزنی بذور

بین گیاهان و میکروارگانیسمها ،سطوح مختلفی از سازگاری

شده و گیاهچه را در مقابل میکروارگانیسمهای خاک محافظت

برای ژنوتیپهای گیاهی فراهم میکند .با توجه به نقش بذور

میکند ( .)Frank et al., 2017; Nelson et al., 2018تلقیح

بهعنوان ارگانهای تولیدی در بازسازی و پراکندگی گیاهان

اندوفیت به گیاهان ،بر پاسخهای فیزیولوژیکی و مسیر دفاعی

( )Baskin and Baskin, 2004کلونیزاسیون اندوفیت در بذر

گیاهان تأثیر مثبت میگذارد ( Van Bael et al., 2012; Estrada

بهعنوان یک محرک بالقوه ،در بهبود کیفیت بذر از اهمیت

 .)et al., 2013; Salam et al., 2017در چندین گزارش

;Muhlmann and Peintner, 2008

مشخص شده است که اندوفیتهای باکتریایی و قارچی سبب

.)Adriaensen et al., 2006; White and Torres, 2010

رشد گیاهچه میشود ( .)Hardoim et al., 2012در نتایج

بنابراین ،کاربرد روشهایی که با استفاده از آنها بتوان وضعیت

پژوهش ( )Irizarry and White, 2018مشخص شد که

رشدونمو گیاهچه را تحت تنش گرما یا خشکسالی ارتقا داد،

اندوفیت باکتری  Bacillus amyloliquefaciensبر گیاهچه پنبه

بسیار ارزشمند است .استفاده از اندوفیتها یک راهکار

اثرات مثبتی دارد .همچنین در نتایج ()Gond et al., 2015

Vujanovic et al.,

مشخص شد که اندوفیت باکتری  Bacillus Spp.بر گیاه ذرت

 )2000و نیز حفاظت گیاهان در برابر عوامل تنشزای محیطی

بهطور قابل توجهی رشد گیاهچه را افزایش میدهد .بنابر

است ( .)Waller et al., 2005از نظر کاربردی ،ارتباط بین بذر

آخرین گزارش بدست آمده ،میزان کل سطح زیرکشت

و قارچ اندوفیت ،از طریق افزایش تولید مواد غذایی و کاهش

گوجهفرنگی در استان هرمزگان  11هزار و  800هکتار بوده که

خسارت محصول ناشی از تنش ،به نوعی به بخش

ساالنه  6هزار تن محصول گوجهفرنگی تولید میشود (گزارش

ویژهای برخوردار است (

امیدوارکننده برای بهبود جوانهزنی بذر (
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هرمزگان .)1399 ،بیشتر بررسیها و مطالعات موجود در مورد

تنظیم شد ( .)Shahzad et al., 2017تیمار برهمکنش شامل

اندوفیتهای بذر ،بر تنوع و توزیع آنها تمرکز داشته ،و کمتر

تهیه مایه تلقیح اسپور قارچ  P. chrysogenumو سوسپانسیون

اثرات رشدی و نقشهای عملکردی آنها مطالعه شده است

باکتری  E. aurantiacumبا غلظتهای مساوی بود.

( Rosenblueth and Martinez-Romero, 2006; Ryan et al.,

تلقیح تیمارهای اندوفیت به بذر گوجهفرنگی :برای

 .)2008پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اندوفیت قارچی

شروع آزمایش ابتدا بذر گوجهفرنگی (رقم  )8320با استفاده از

Exigubacterium

اتانول ( 70درصد) بهمدت  30ثانیه و سپس با هیپوکلریت

 aurantiacumو مطالعه اثرات احتمالی آنها بر صفات مورفو-

سدیم  0/5درصد بهمدت  90ثانیه استریل و پس از آن بهطور

 Penicillium chrysogenumو باکتریایی

فیزیولوژیک گیاه گوجهفرنگی انجام شده است.

کامل سه بار با آبمقطر دوبار تقطیر شستوشو شد

( Soad et

 .)al., 2005برای تماس بهتر بذور با اندوفیتها ،از ماده
مواد و روشها

کربوکسی متیل سلوالز یک درصد استفاده شد .سپس بذور

بذور گوجهفرنگی (رقم  )8320تلقیحشده با اندوفیتهای مورد

انکوبهشده با تیمارهای اندوفیت بهمدت شش ساعت روی

مطالعه ،در سینیهای نشا کشت گردید و در گلخانه دانشگاه

شیکر قرار داده شدند .بذور شاهد در آبمقطر استریل غوطهور

هرمزگان با شرایط دمای ( 25-20درجه سانتیگراد) و رطوبت

شدند .قبل از کشت بذور تیمارشده ،خاک مورد استفاده (پیت

( 70-65درصد) نگهداری شدند .آزمایش بهصورت فاکتوریل

ماس و پرالیت) در دمای  121درجه سانتیگراد اتوکالو شد.

در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.

طی دوره کشت از آب اتوکالوشده برای آبیاری بذور استفاده

فاکتورهای آزمایش شامل قارچ  P. chrysogenumو باکتری

شد ( .)Soad et al., 2005آبیاری یک روز در میان انجام و

 E. aurantiacumدر دو سطح تلقیح و عدم تلقیح بود.

صفات مورد نظر بعد از رشد گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت.

تهیه اسپور اندوفیت قارچی :بهمنظور تلقیح به بذر

صفات مورفولوژیک :پس از رشد گیاهچه و مرحله چهار

گوجهفرنگی توسط اسپور قارچ  ،P. chrysogenumقارچ

برگی گوجهفرنگی ( 45روز پس ار اعمال تیمارها) ،برای

مذکور روی محیطکشت  )Potato Dextrose Agar( PDAبه

اندازهگیری صفات مورد مطالعه ،از ساقه و برگ گیاهچه

مدت چهار هفته در انکوباتور با دمای  24±1درجه سانتیگراد

نمونهبرداری شد .برای تعیین وزن خشک اندامهای هوایی،

در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان کشت و

نمونهها بهمدت  72ساعت در دستگاه آون در دمای  75درجه

نگهداری شد .اسپورهای قارچ مورد نظر با  10میلیلیتر محلول

سانتیگراد قرار داده شدند ،سپس با ترازوی دیجیتالی با دقت

آب -توئین  20درصد در پتریدیشها جمعآوری شدند .با

 0/001توزین شدند .طول و عرض از برگ بالغ با استفاده از

استفاده از الم نئوبار اسپورهای موجود در هر پتریدیش

خطکش  0/1سانتیمتری انجام گردید.

شمارش و با غلظت حدود  1×106میلیلیتر ())CFU(ml-1
آماده استفاده شدند (.)Deshmukh et al., 2006
تهیه سوسپانسیون اندوفیت باکتریایی :بهمنظور تلقیح به

صفات فیزیولوژیک ،اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی،
میزان سبزینگی ( )SPADو کلروفیل فلورسانس :اندازهگیری
میزان سبزینگی با دستگاه کلروفیلسنج دستی (

SPAD-502

بذر گوجهفرنگی سوسپانسیون باکتری ،E. aurantiacum

 )Plasانجام شد .کلروفیل فلورسانس برگهای سالم و کامالً

باکتری روی محیطکشت  )Nutrient Broth( NBبهمدت 24

رشدکرده با دستگاه کلروفیل فلومتر مدل ( Hansatech- Pocket

ساعت در انکوباتور با دمای  28±1درجه سانتیگراد با دور

 )PEAاندازهگیری شد (.)Rivero et al., 2009

 130در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان کشت و

اندازهگیری کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئید :نیم گرم
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درصد ساییده و سپس بهمدت  15دقیقه با سرعت هزار دور در

دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد نگهداری شد؛ سپس 1

دقیقه سانتریفیوژ شدند .جذب عصاره در طولموجهای ،663

میلیلیتر سدیم کربنات  12درصد به محلول اضافه شد .پس از

 647و  470نانومتر با اسپکتروفتومتر (مدل ،)Cecil CE2501

 30دقیقه قرارگرفتن در دمای آزمایشگاه ،جذب محلول حاصل

خوانده شد ( .)Lichtenthaler and Buschmann, 2001نتایج

در طولموج  765نانومتر با اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.

حاصل از اندازهگیری مقدار رنگیزههای فتوسنتزی برحسب
میلیگرم کلرفیل بر گرم وزن تر محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار ( SAS )V 9.4و مقایسه
میانگینها به روش ( )LSDدر سطح  5درصد انجام شد.

محتوای نسبی آب برگ ( :)RWCبرای تعیین محتوای
نسبی آب برگ ( )RWCاز جوانترین برگ بالغ در هر گیاه سه

نتایج و بحث

دیسک برگی تهیه و برای تعیین وزن نمونهها ،بالفاصله وزن

وزن تر و خشک اندام هوایی :براساس نتایج تجزیه واریانس

شدند ( ،)FWسپس تمامی نمونهها بهمدت  24ساعت در دمای

دادهها ،تأثیر عامل اندوفیت قارچی ،اندوفیت باکتریایی و نیز

اتاق و تاریکی در آبمقطر غوطهور شده و وزن اشباع آنها

برهمکنش قارچ و باکتری بر وزن تر و خشک در سطح احتمال

اندازهگیری شد ( .)TWبعد از آن نمونهها  72ساعت در دمای

پنج درصد معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها،

 70درجه سانتیگراد در آون خشک شدند و وزن خشک آنها

عامل اندوفیت قارچی ( ،)31/57%عامل اندوفیت باکتریایی

تعیین گردید ( .)DWمحتوای نسبی آب ( )RWCبا استفاده از

( )24/56%و نیز برهمکنش آنها ( )45/61%افزایش وزن تر در

روش ( )Karimi et al., 2012محاسبه شده است .دادههای

گیاهان تلقیحشده نسبت به گیاهان کنترل نشان دادند

بدست آمده با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شد:

(شکل  .)1aهمچنین ،با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها،

× 100

عامل اندوفیت قارچی ( ،)25/84%عامل اندوفیت باکتریایی

تهیه عصاره آنتیاکسیدانی و فنل :سه میلیلیتر متانول 85

( )31/46%و نیز برهمکنش آنها ( )44/94%افزایش وزن

درصد به نیم گرم بافت تازه برگ کوبیده در ازت مایع اضافه

خشک نسبت به کنترل (گیاهان بدون اندوفیت) نشان دادند

کرده ،سپس بهمدت  20دقیقه با سرعت ده هزار دور در دقیقه

(شکل  .)1bنتایج این پژوهش نشان داد که اثر برهمکنش

Brand-

اندوفیت قارچی و باکتریایی باعث افزایش وزن تر و خشک

در دمای چهار درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند (

.)Williams et al., 1995; Singleton and Rossi, 1965
اندازهگیری میزان فعالیت آنتیاکسیدان :این آزمایش
مطابق روش ( )Nanjo et al., 1996و براساس فعالیت مهار

اندام هوایی نسبت به عدم تلقیح در گیاهچه گوجهفرنگی شده
است .مطابق با نتایج این پژوهش  Egamberdievaو همکاران
( )2017نشان دادند که به کارگیری باکتریهای

رادیکال ( )DPPHمحاسبه شد .محلول حاصل بهمدت 30

،cereus

دقیقه در دمای اتاق و تاریکی قرار گرفت و جذب عصاره در

 thuringiensisو  Bacillus subtilisروی گیاه نخود (

طولموج  517نانومتر با اسپکتروفتومتر خوانده شد.

 )arietinum L.باعث افزایش زیست توده وزن خشک ،24 ،5%

xylosoxidanas

،Achromobacter

Bacillus
Bacillus
Cicer

اندازهگیری فنل کل :سنجش محتوای فنل کل با معرف

 43و  45نسبت به عدم تلقیح شدند .دلیل افزایش وزن خشک

فولین -سیوکالتو و روش ( )Singleton and Rossi, 1965انجام

را میتوان به افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاهان همزیست با

شد .نیم گرم از بافت تازه برگ در متانول  80درصد همگن و

اندوفیتها در گیاه مرتبط دانست .همچنین  Bareaو

سپس با سرعت  5000دور بر دقیقه بهمدت  15دقیقه

( )1974نشان دادند که تلقیح بذر گیاه با اندوفیتها در گیاه

سانتریفیوژ شد و  1میلیلیتر محلول متانول ( 1/8میلیلیتر آب

گوجهفرنگی موجب افزایش وزن خشک ریشهها و برگها

Brown
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بر ( )Aوزن تر )B( ،وزن خشک گیاه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد تفاوت
معنیداری با یکدیگر ندارند.

میشود Sadeghi .و همکاران ( )2020در بررسی تأثیر

گوجهفرنگی شده است .در پژوهش  Silveiraو همکاران

Penicillium citrium + Aurobassium

( )2006نشان داده شده که همزیستی قارچ میکروریزا با گیاهان

Citrus

باعث بهبود ویژگیهای رشدی گیاه از جمله توسعه بخشهای

برهمکنش سه قارچ (

 )pullunts + Dothideomycetes sp.بر گیاه (

 )reticulata L.نشان دادند که ترکیب سه اندوفیت قارچی

رویشی و افزایش وزن تر و خشک بافتهای گیاهی میشود.

باعث بهبود رشد در گیاهان در معرض تنش خشکی شد و در

طول و عرض برگ :براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها،

این گیاهان وزن خشک ساقه و ریشه در مقایسه با کنترل

تأثیر عامل اندوفیت قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و نیز

(گیاهان بدون اندوفیت) افزایش یافت .افزایش رشد ساقه و

برهمکنش قارچ و باکتری بر صفات طول و عرض برگ به

سیستم ریشه ،رایجترین پاسخ گیاهان به تلقیح اندوفیتها در

ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار بود .با

گونههای مختلف گیاهان بوده است ( ;Golparyan et al., 2018

بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها ،عامل اندوفیت قارچی

 .)Naveed et al., 2014براساس اطالعات بدست آمده از

( ،)15/16%عامل اندوفیت باکتریایی ( )21/91%و نیز

پژوهش حاضر و همچنین نتایج  Romeroو همکاران ()2016

برهمکنش آنها ( )4/49%کاهش طول برگ نسبت به کنترل

میتوان بیان داشت که احتماالً حضور اندوفیت باکتریایی

(گیاهان بدون شاهد) نشان دادند (شکل  .)2aهمچنین ،با

 E. aurantiacumسبب افزایش وزن تر و خشک در گیاه

بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها ،عامل اندوفیت قارچی
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باکتریایی بر ( )Aطول برگ )B( ،عرض برگ گیاهچه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح پنج
درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

( )2/16%افزایش ،عامل اندوفیت باکتریایی ( )9/88%و نیز اثر

برهمکنش قارچ و باکتری بر صفت تعداد برگ در سطح

برهمکنش آنها ( )3/48%کاهش عرض برگ نسبت به عدم

احتمال پنج درصد معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه میانگین

تلقیح نشان دادند (شکل  .)2bدر این پژوهش همچنین عرض

دادهها ،عامل اندوفیت قارچی ( ،)44/10%عامل اندوفیت

برگ گیاه گوجهفرنگی با تلقیح عامل باکتریایی و برهمکنش

باکتریایی ( )44/10%و نیز برهمکنش آنها ( )45/01%باعث

آنها کاهش اما با عامل قارچی افزایش نشان داد که با نتایج

افزایش تعداد برگ نسبت به کنترل شدند (شکل .)3

پورعالی و همکاران ( )1394مطابقت دارد .قارچهای اندوفیت،

و  )1993( Elkhiderگزارش کردند که تلقیح قارچ میکوریزای

با برقراری روابط همزیستی در تعامل با گیاهان بوده و با انجام

آربوسکوالر در گیاه گوجهفرنگی ،تعداد برگهای گیاه را

فعالیتهایی نظیر تولید انواع بیشماری از متابولیتها ،تجزیه

افزایش داد که با نتایح این پژوهش مطابقت دارد .مشابه این

ترکیبات مختلف آلی ،تثبیت نیتروژن جوی ،تولید مواد محرک

نتایج ،افزایش تعداد برگ در گیاهان ذرت (

رشد گیاه و افزایش قابلیت فراهمی عناصر معدنی برای گیاه

 )2001و ریحان ( )Copetta et al., 2006همزیستی با

سبب رشد گیاه میگردند (.)Oelmuller et al., 2009

قارچهای میکوریزا نیز گزارش شده است .آنها بیان کردند که

Khalied

Amerian et al.,

تعداد برگ :براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تأثیر

قارچ  ،Piriformospora indicaبا دامنه وسیعی از تشکیل کلنی

عامل اندوفیت قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و نیز

در ریشه گیاهان ،تحریک شدید رشد میزبانهای خود را سبب
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باکتریایی بر تعداد برگ گیاه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد تفاوت معنیداری
با یکدیگر ندارند.

میشود .این قارچ به دو شکل درون و بین سلولی رشد میکند

عدم تلقیح نشان دادند (شکل  .)4bنتایج پژوهشی نشان داد که

و با تولید کالمیدوسپورهای گالبی شکل در کورتکس ،ریشه،

تلقیح بذر  Nicotiana attenuataبا  Piriformospora indicaو

کلنی تشکیل میدهد ،اما قادر به حمله کردن به قسمتهای

 Serendipita vermiferaباعث تحریک جوانهزنی و افزایش

داخلی بافتهای ریشه نیست (.)Das et al., 2012

رشد و کشیدگی ساقه شد ( Rai .)Barazani et al., 2005و

ارتفاع و قطر ساقه :براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها،

همکاران ( )2001گزارش کردند که طول ساقه و ریشه،

عامل اندوفیت قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و نیز

زیستتوده ،سطح برگ ،تعداد گل آذین و تولید بذر در

برهمکنش قارچ و باکتری بر صفات ارتفاع و قطر ساقه در

 Spilanthes calvaو  Withania somniferaدر حضور

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه

 Piriformospora indicaافزایش یافت .همچنین در مطالعه

میانگین دادهها ،عامل اندوفیت قارچی ( ،)3/55%عامل اندوفیت

 Shahabو همکاران ( )2009افزایش معنیداری در طول ساقه

باکتریایی ( )177/51%و نیز برهمکنش آنها ()197/33%

گیاه ماش تیمارشده با اندوفیت  Bacilllus thuringinsisو

افزایش ارتفاع ساقه نسبت به عدم تلقیح نشان دادند (شکل

 Pesudomonus aerugnsisمشاهده شد .با توجه به اینکه قارچ

 .)4aهمچنین ،با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها ،عامل

میکوریزا از طریق افزایش سطح ریشه ،موجب افزایش جذب

اندوفیت قارچی ( ،)3/84%عامل اندوفیت باکتریایی ()23/07%

آب و عناصر غذایی میشود ،این شرایط میتواند سبب

و نیز برهمکنش آنها ( )37/46%افزایش قطر ساقه نسبت به

فتوسنتز بیشتر و درنهایت رشد بهتر اندامهای گیاه شود
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باکتریایی بر ( )Aارتفاع ساقه )B( ،قطر ساقه گیاهچه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح پنج
درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

(.)Osonubi, 1994

همکاران ( )1396نشان داده شد که همزیستی قارچ

رنگیزههای فتوسنتزی :براساس نتایج تجزیه واریانس

 Piriformospora indicaبا گیاه گوجهفرنگی باعث افزایش

دادهها ،تأثیر عامل اندوفیت قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و

کلروفیل در همه تیمارها نسبت به گیاهان بدون همزیست شد.

نیز برهمکنش قارچ و باکتری بر صفات میزان سبزینگی

این نتایج همچنین با نتایج ( )Colla et al., 2008همسو است.

( )SPADو کلروفیل فلورسانس در سطح احتمال یک درصد

محتوای بیشتر کلروفیل در گیاهان همزیست ،میتواند

معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها ،عامل

نشاندهنده ضرورت میزان فتوسنتز بیشتر برای تأمین کربن

اندوفیت قارچی ( ،)8/50%عامل اندوفیت باکتریایی ()11/27%

اندوفیت در رابطه همزیستی با گیاه باشد (

و نیز برهمکنش آنها ( )31/04%افزایش محتوای کلروفیل

 .)1998افزایش میزان کلروفیل برگها در رابطه همزیستی

نسبت به عدم تلقیح نشان دادند (شکل  .)5aهمچنین ،با

میکورریزایی میتواند بهدلیل افزایش جذب فسفر از خاک و

بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها ،عامل اندوفیت قارچی

نقش آنها بهعنوان حامل انرژی در طی فتوسنتز توسط

( ،)2/59%عامل اندوفیت باکتریایی ( )5/19%و نیز برهمکنش

اندوفیتها باشد ( Sadegei .)Eissenstat et al., 1993و

آنها ( )7/79%افزایش محتوای کلروفیل فلورسانس نسبت به

همکاران ( )2020نشان دادند که بهترین تیمار برای افزایش

عدم تلقیح نشان دادند (شکل  .)5bدر نتایج پژوهش قربانی و

کلروفیل فلورسانس ترکیب سه قارچ اندوفیت (

Wright et al.,

Penicillium
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باکتریایی بر ( )Aمیزان سبزینگی )B( )SPAD( ،کلروفیل فلورسانس گیاه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون
 LSDدر سطح پنج درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

)citrium + Aurobassium pullunts + Dothideomycetes sp.

به عدم تلقیح نشان دادند (جدول  .)1در نتایج این پژوهش

در گیاه ( )Citrus reticulata L.بوده که در آن نسبت

کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید بهطور قابل توجهی با تلقیح

( ،)Fv/Fmبه میزان  10/6درصد در مقایسه با شاهد افزایش

اندوفیت افزایش یافت که با نتایج ( )Eleiwa et al., 2012در

یافت که با نتایج ما مطابقت داشت .در تحقیقاتی نشان داده شد

تلقیح دانههای گندم با کود زیستی ،Bacillus polymyxa ،یا

که نسبت 0/7 ،یا باالتر  Fv/Fmنشان میدهد که گیاه سالم

 Azospirillum brasilinseasهمسو بود .کاروتنوئیدها در حال

است و از تنش رنج نمیبرد (.)Bu et al., 2012

تثبیت و محافظت از فاز لیپیدی غشای تیالکوئید هستند و به

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تأثیر عامل اندوفیت

عنوان سرکوبکنندههای اکسیژن و رادیکالهای اکسیژن فعال

قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و نیز برهمکنش قارچ و

رفتار میکنند ( )Bu et al., 2012که محتوای باالتر در

باکتری بر صفات کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئید در سطح

گوجهفرنگی تیمارشده با اندوفیت ممکن است که گیاهان را در

احتمال یک درصد معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه

برابر تنشهای زنده و غیرزنده محافظت کند .در همین راستا

میانگین دادههای کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئید عامل

مطالعات دیگری توسط

( Dawwam et al., 2013; Sadeghi et

اندوفیت قارچی بهترتیب  7/89 ،18/75و  45/83درصد) ،عامل

)al., 2020; Beneduzi et al., 2012; Hashem et al., 2016

اندوفیت باکتریایی ( 44/73 ،34/37و  75درصد) و نیز

انجام شد.

برهمکنش آنها ( 73/68 ،25و 16 /66درصد) افزایش نسبت

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تأثیر عامل اندوفیت
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جدول  -1تأثیر عامل اندوفیت قارچی  ،P. chrysogenumعامل اندوفیت باکتریایی  E. aurantiacumو برهمکنش اندوفیت قارچی و
باکتریایی بر کلروفیل  aو  ،bکارتنوئید و محتوای نسبی آب برگ گیاه گوجهفرنگی
کلروفیل a

تیمار

کاروتنوئید

کلروفیل b

RWC

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

شاهد ()Control

0/64±0/12c

0/38±0/13c

0/24±0/017c

65/94±0/74d

اندوفیت قارچی ()P. chrysogenum

0/76±0/11b

0/41±0/23c

0/35±0/040b

68/65±0/49c

اندوفیت باکتریایی ()E. auranticum

0/86±0/07b

0/55±0/025b

0/42±0/023a

87/82±0/87a

اندوفیت قارچی × باکتریایی ()P. chrysogenum × E. auranticum

a

a

bc

b

0/80±0/09

0/54±0/010

0/28±0/014

میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر

76/60±0/41

ندارند.

قارچی ،عامل اندوفیت باکتریایی و نیز برهمکنش قارچ و

(شکل  .)6bبهمنظور تداوم همزیستی پایدار ،اندوفیتها گیاه

باکتری بر محتوای نسبی آب برگ در سطح احتمال یک درصد

میزبان را وادار به تولید متابولیتهایی میکنند که رشد گیاه را

معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادههای محتوای

تقویت کرده تا بهتر با محیط سازگار شوند

( Das and Varma,

نسبی آب برگ عامل اندوفیت قارچی ( ،)4/19%عامل اندوفیت

 .)2009اندوفیتها در حفظ سالمت گیاهان نقش ضروری

باکتریایی ( )33/18و نیز برهمکنش آنها ( )16/16افزایش

دارند ،زیرا آنها میتوانند گیاهان را در برابر تنشهای زنده و

نسبت به عدم تلقیح نشان دادند (جدول  .)1محتوای نسبی آب

غیرزنده محافظت و به رشد

و عملکرد کمک کنند ( Tanaka et

برگ ( )RWCیکی از بهترین معیارها برای اندازهگیری

;al., 2005; Vega et al., 2008; Lugtenberg et al., 2016
 .)Das and Varma, 2009آنتیاکسیدانها میتوانند نقش

وضعیت آب گیاه محسوب میشود ،زیرا در فعالیت متابولیک
در بافتها نقش دارد ( .)Jarvis and Jarvis, 1963مطالعات
نشان داده که گیاهان تلقیحشده با اندوفیت در مقایسه با گیاهان
غیرتلقیح ،محتوای آب نسبتاً باالتری را حفظ میکنند (

Colla

.)et al., 2008; Jahromi et al., 2008; Sheng et al., 2008
میزان فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنل کل :براساس
نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تأثیر عامل اندوفیت قارچی ،عامل
اندوفیت باکتریایی و نیز برهمکنش قارچ و باکتری بر میزان
فعالیت آنتیاکسیدان و محتوای فنل کل در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود .با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها،
عامل اندوفیت قارچی ( ،)12/45%عامل اندوفیت باکتریایی
( )4/49%و نیز برهمکنش آنها ( )16/92%افزایش میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی نسبت به عدم تلقیح نشان دادند
(شکل  .)6aهمچنین ،با بررسی نتایج مقایسه میانگین دادهها،
عامل اندوفیت قارچی ( ،)18/95%عامل اندوفیت باکتریایی
( )27/67%و نیز برهمکنش آنها ( )34/50%افزایش محتوای
کلروفیل فلورسانس نسبت به عدم تلقیح نشان دادند

محوری در افزایش تحمل تنش گیاه داشته باشند (

Bartosz,

 .)1997اندوفیتها میتوانند گونههای اکسیژن واکنشی ()ROS
تولید کنند که تولید آنتیاکسیدان را در گیاهان میزبان تحریک
میکند و آنتیاکسیدانها به نوبه خود مسئول محافظت از
میزبان در برابر تنش اکسیداتیو هستند (

White and Torres,

 .)2010در مطالعهای روی قارچ اندوفیت

Aspergillus

 fumigatesدر گیاه میزبان مشخص شد که این قارچ به فعالیت
آنتیاکسیدانی کمک میکند .نتایج نشان داد که قارچهای
اندوفیت میتوانند در آزمایش آنتیاکسیدانی به خوبی فعالیت
محافظتی در برابر آسیبهای اکسیداتیو  DNAنشان دهند
( .)Zhao et al., 2014فنولها بهطور گستردهای توزیع میشوند
و در روند اصلی متابولیسم و فیزیولوژیک گیاهان نقش دارند
( .)Boudet, 2007; Kumar et al., 2019ترکیبات فنلی بر
روندهای مختلف فیزیولوژیکی مربوط به رشدونمو در گیاهان
از جمله جوانهزنی بذر ،تقسیم سلولی ،سنتز رنگدانههای
فتوسنتزی و بهبود متابولیسم گیاه تأثیر میگذارند (

Bujor et
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باکتریایی بر ( )Aمیزان فعالیت آنتیاکسیدانی )B( ،محتوای فنل گیاه گوجهفرنگی .میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون

LSD

در سطح پنج درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

 .)al., 2015فنولیک گیاهی نقش مهمی در چندین فرایند

نشان داد که مصرف توأم باکتری و قارچ دارای اثرات بهتری

فیزیولوژیکی برای بهبود تحمل و سازگاری گیاهان در شرایط

نسبت به کاربرد جداگانه آنها بود .در این پژوهش ،برهمکنش

غیربهینه دارند (.)Andersen, 2003; Dixon and Paiva, 1995

اندوفیتها سبب بهبود صفات مورفو -فیزیولوژیک در گیاه

استفاده از قارچ و باکتریهای اندوفیت محرک رشد گیاه و

گوجهفرنگی شد .نتایج نشان داد که اثر عامل اندوفیت

Radi et al.,

باکتریایی در بهبود صفات گیاه گوجهفرنگی بیشتر از عامل

افزایش محتوای فنل در برگ گیاهان توسط (

 )2013; Sarahi Nobar et al., 2010گزارش شده است.

اندوفیت قارچی بود .بهطورکلی با توجه به نتایج این پژوهش،
میتوان بیان کرد که اثرات پیشتیمار بذر توسط اندوفیتها،

نتیجهگیری

میتواند اثرات مفیدی در افزایش رشد گیاه گوجهفرنگی داشته

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داده که استفاده از

باشد.

اندوفیتهای قارچی و باکتریایی و برهمکنش بین آنها
میتواند در بهبود صفات رشدی گیاهان مؤثر باشد .همچنین
منابع
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Abstract
In this study, we planned to investigate the symbiotic effects of a fungal (Penicillium chrysogenum) and bacterial
(Exigubacterium aurantiacum) endophytes and their interaction on some growth and physiological traits of tomato
plant (Solanum lycopersicum L.) cultivar 8320. For this purpose, tomato seeds were inoculated by the studied
endophytes P. chrysogenum and bacterial E. aurantiacum and then transplanted in seedling trays in the
greenhouse of Hormozgan University in 2019. The experiment was performed as a factorial experiment in a
completely randomized design with three replications with inoculation of fungal endophytes and bacterial
endophytes in which some traits such as fresh and dry weight aerial organs, leaf length and width, number of
leaves, stem height and diameter, chlorophyll content (SPAD), fluorescence chlorophyll, chlorophyll a,
chlorophyll b, carotenoids, relative water content, as well as antioxidant activity and total phenol content were
measured. The results showed that the interaction of P. chrysogenum and E. aurantiacum significantly increased
fresh and dry weight aerial organs, stem height and diameter, leaf number, chlorophyll content (SPAD),
chlorophyll fluorescence, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, relative water content, antioxidant activity and
total phenol content of the tomato plants. However, both endophytes significantly reduced leaf length and width of
the plants compared to the symbiotic-free ones. Also, the results showed that the simultaneous application of both
endophytes had a significant synergistic effect on the mentioned traits in tomato plants compared to their separate
application. In general, it can be concluded that the symbiosis of endophytes in a bio-rational combination with the
tomato plant Improving growth traits possesses significant positive effects. Therefore, the simultaneous
application of P. chrysogenum and E. aurantiacum endophytes is strongly recommended to improve the growth
traits of tomato plants.
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