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اثر قارچ  Piriformospora indicaبر رنگیزههای فتوسنتزی و کارکرد سیستم آنتیاکسیدانی

فهیمه سراج ،همت¬اله پیردشتی* ،یاسر یعقوبیان و ولیاله قاسمی عمران
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
(تاریخ دریافت ،1395/03/03 :تاریخ پذیرش نهایی)1395/10/01 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر همزیستی قارچ  Piriformospora indicaبر سیستم آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (

Stevia

 )rebaudiana Bertoniتحت تنش شوری و خشکی ،آزمایشی درونشیشهای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه
تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح پتانسیل اسمزی (صفر -5 ،و  -10بار) ،سه منبع اسمزی شامل  ،)Na( NaClمانیتول
( )Mو  + NaClمانیتول ( )Na+Mو تیمار همزیستی قارچی در دو سطح عدم تلقیح و تلقیح قارچ  P. indicaبود .نتایج نشان داد که در
مجموع ،در بین منابع اسمزی مورد مطالعه تنش شوری ناشی از  NaClبیشترین اثر بازدارندگی را بر رنگیزههای فتوسنتزی استویا داشت .از
طرفی ،با افزایش غلظت مانیتول فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز در گیاهان همزیست نشده افزایش نشان داد .در شرایط
بدون تنش (سطح اسمزی صفر) ،قارچ  P. indicaسبب بهبود قابلتوجه رنگیزههای فتوسنتزی شامل کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید شد.
همچنین ،میزان کلروفیل  bو  a+ bدر سطح اسمزی  -5بار ناشی از تنش همزمان شوری و خشکی ( ،)Na+Mدر گیاهچههای همزیستشده
نسبت به شاهد به ترتیب حدود  41و  57درصد افزایش یافت .از سوی دیگر ،همزیستی قارچی سبب افزایش فعالیت بیشتر آنزیمهای
آنتیاکسیدانی نسبت به شرایط عدم تلقیح شد .بر این اساس ،در سطح اسمزی  -5بار ،در تنش شوری و ترکیب شوری و خشکی ()Na+M
فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز بهترتیب  62و  185درصد نسبت به شاهد بیشتر شد .در مجموع ،نتایج بیانگر اثر مثبت قارچ

P. indica

در افزایش تحمل به تنش ،بهویژه تنش همزمان خشکی و شوری بود.
کلمات کلیدی :پتانسیل اسمزی ،فعالیت آنزیمی کلروفیل ،منابع اسمزی ،همزیستی قارچی

مقدمه

شرایط نامساعد محيطي داراي اهميت است (فالحي و

با افزایش وسعت اراضي تحت تنش شوري و خشکي در ایران

همکاران1387 ،؛ نظامي و همکاران .)1387 ،در بين تنشهاي

و با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعيت جهان همراه با

غيرزنده ،تنشهاي خشکي و شوري در سطح جهان با توجه به

كاهش و تخریب منابع آب و خاك ،تحقيق در خصوص

آسيبهاي گسترده به از اهميت بيشتري برخوردارند

گياهان مقاوم به شرایط نامساعد و بررسي پاسخ گياهان به این

(ميرمحمدي ميبدي و قرهیاضي .)1381 ،گياهان با كاهش

تنشها و همچنين امکان كشت آنها ،بهویژه گياهان دارویي در

شاخصهاي رشد ،بستن روزنهها ،كاهش فتوسنتز ،تغيير در

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيh.pirdashti@sanru.ac.ir :

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:11 IRST on Monday September 21st 2020

استویا تحت تنش شوری و خشکی

32

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

آنزیمهاي آنتياكسيدان با تنش خشکي مقابله مينمایند .با این

مورد استفاده قرار ميگيرد .این قارچ با ریشه بسياري از

وجود ،تنش خشکي با كاهش سطح برگ و هدایت روزنهاي

گونههاي گياهي همزیستي داشته و رشد رویشي و عملکرد

ميتواند به طور مستقيم بر فرآیندهاي بيوشيميایي مربوط به

آنها را افزایش ميدهد ( )Oelmüller et al., 2009و عالوه بر

فتوسنتز اثر گذاشته و با كاهش ورود دياكسيدكربن به داخل

تحمل سطوح شوري و خشکي زیاد قادر است موجب القاي

;Safarnejad, 2008

مقاومت در گياهان ميزبان شده و از اثرات سوء این تنشها

 .)Hojati et al., 2011; Sajedi et al., 2012اگرچه پاسخ

بکاهد ( .)Zarea et al., 2012a; Trivedi et al., 2016در همين

گياهان در بيشتر موارد به تنش خشکي و شوري مشابه ارزیابي

راستا ،گزارش شده است كه قارچ  P. indicaاز راههاي

ميشوند ( )Shaheen et al., 2005اما ،تنش شوري عالوه بر تنش

مختلف نظير افزایش فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيداني،

اسمزي از طریق سميت یوني ،برهمزدن تعادل یوني و پتانسيل

اسموليتها (بهویژه پرولين) و حفظ رنگيزههاي كلروفيلي،

اسمزي و همچنين بهوسيله تنشهاي ثانویهاي چون اختالل

موجب كاهش خطرات ناشي از تنش و افزایش تحمل گياه

تغذیهاي ،سميت متابوليک و جلوگيري از فعاليت فتوسنتزي بر

ميزبان به تنشهاي محيطي زنده و غيرزنده از قبيل خشکي

رشد و نمو گياهان تأثير ميگذارد (.)Baisakh et al., 2008

( ،)Sun et al., 2010شوري (

روزنهها منجر به كاهش فتوسنتز شود (

تنشهاي محيطي باعث تخریب رنگيزههاي فتوسنتزي
ميگردند ،بهطوريكه گزارشهاي متعددي مبني بر كاهش
مقدار رنگيزههاي فتوسنتزي در گياهان تحت تنش شوري و

;Waller et al., 2005

 )Baltruschat et al., 2008و بيماريها ()Kumar et al., 2009
ميشود.
اهميت و جایگاه گياهان دارویي در حفظ و پایداري

خشکي وجود دارد ،از جمله ميتوان به گزارشهایي روي لوبيا

اكوسيستمها ،توسعه اقتصادي در سطح كالن ،شاخصهاي

(Glycin

زیستمحيطي ،ذخایر ژنتيکي ،خودكفایي و امنيت دارویي بر

( Sheteawi, 2007; Yu

كسي پوشيده نيست (ميرحسيني و سابقي .)1384 ،در همين

 .)et al., 2007از سوي دیگر ،شوري و خشکي از مهمترین

راستا ،استویا با نام علمي  Stevia rebaudiana Bertoniگياهي

عوامل ایجاد تنش اكسيداتيو و افزایش گونههاي فعال اكسيژن

علفي متعلق به خانواده كالپركسانان ( ،)Asteraceaeبومي

( )ROSهستند كه تجمع آنها سبب پراكسيداسيون چربيها،

مناطق شمالي آمریکاي جنوبي ،پاراگوئه و برزیل است ( Mishra

انفعال آنزیمها ،خسارت به اسيدهاي نوكلئيک و تخریب

 .)et al., 2010همچنين ،این گياه سرشار از پروتئين ،كلسيم،

غشاهاي سلول ميشود ،هر چند ،آنزیمهاي آنتياكسيدان سبب

فسفر و سایر مواد غذایي است كه ضرورت استفاده از آن را به

حذف و غيرفعال شدن برخي رادیکالهاي آزاد اكسيژن ميشوند

عنوان گياه دارویي به اثبات ميرساند (

(  .)Mittler, 2002; Bailly, 2004پاسخ آنتياكسيداني ،فرآیندي

 .)1998ماده شيرینكننده استویا به سبب فاقد كالري بودن براي

مهم براي محافظت گياهان در مقابل آسيبهاي اكسيداتيوي است

افرادي كه از دیابت ،هيپوگليسمي ،فشار خون باال ،چاقي و

كه در اثر طيف وسيعي از تنشهاي محيطي شامل شوري ،خشکي

عفونت هاي قارچي مزمن رنج ميبرند یک شيرینكننده

و سرما ایجاد ميشود (.)Mittler et al., 2004

مطلوب است (.)Woelwer-Riek et al., 2010

) (Phaseolus vulgaris L.تحت تنش خشکي و سویا
) max L.تحت تنش شوري اشاره كرد

Viana and Metivier,

امروزه استفاده از روشهاي زیستي مبتني بر استفاده از

بنابراین باتوجه به مطالب فوق ،این پژوهش با هدف

پتانسيل ریزجانداران مفيد خاكزي در برقراري روابط همزیستي

بررسي تأثير قارچ  P. indicaبر فعاليت آنزیمهاي

با گياهان ،به عنوان راهکاري مؤثر در افزایش تحمل گياه به

آنتياكسيداني و رنگيزههاي فتوسنتزي گياه دارویي استویا تحت

تنشهاي محيطي عنوان شده است (.)Bacilio et al., 2004

تأثير جداگانه و همزمان تنش شوري و خشکي در شرایط
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)1
)2
)3

مواد و روشها
پژوهشکده ژنتيک و زیست فناوري كشاورزي طبرستان،

 b ،aو كاروتنوئيد و همچنين  A470 ،A652.4 ،A665.2ميزان نور

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري به صورت

جذبي محلول در طول موجهاي  652/4 ،665/2و  470نانومتر

فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي و در سه تکرار انجام

ميباشد.

شد .تيمارهاي آزمایشي شامل سه سطح پتانسيل اسمزي (صفر،

ميزان پراكسيد هيدروژن با استفاده از روش  Alexievaو

 -5و  -10بار) ،سه منبع اسمزي شامل  ،)Na( NaClمانيتول

همکاران ( )2001و براساس واكنش  H2O2با یدیدپتاسيم ()KI

( )Mو  +NaClمانيتول ( )Na+Mو تيمار همزیستي قارچي

تعيين گردید .در این روش  500ميليگرم از بافت تازه برگ در

شامل دو سطح (عدم تلقيح و تلقيح قارچ اندوفيت )P. indica

پنج ميلي  0/1 TCAدرصد در حمام آب یخ سایيده شد.

بود .مقدار  NaClو مانيتول براي هریک از سطوح شوري و

عصاره حاصل به مدت  15دقيقه در  12000gسانتریفيوژ

خشکي به ترتيب از روش  Poljakoff mayberو همکاران

گردید .سپس بـه  0/5ميليليتر از محلول رویي 0/5 ،ميليليتر

( )1994و  Pantو همکاران ( )2014محاسبه شد .براي تيمارهاي

بـافر فسفات پتاسيم  10ميليموالر و اسيدیته  7/5و یک

تركيب شوري و خشکي ( +NaClمانيتول) نيز از پنجاه درصد

ميليليتر یدید پتاسيم یک موالر اضافه گردید .مخلوط واكنش

مقادیر محاسبه شده براي هریک از آنها استفاده شد.

به مدت یک ساعت در تاریکي در دماي اتاق نگهداري و

قارچ  P. indicaدر محيط كشت مایع كفر ()Kaefer, 1977

سپس جذب نمونهها در  390نانومتر اندازهگيري شد.

و در دماي  24درجه سانتيگراد به مدت دو هفته كشت شد.

سنجش فعاليت آنزیم سوپراكسيددیـسموتاز بر اساس

بهمنظور فراهمسازي نمونههاي گياهي مورد استفاده در این

روش  Beauchampو  )1971( Fridovichانجام شد .محلول

تحقيق ،ریزنمونههاي جوانه انتهایي به طول دو سانتيمتر از

واكنش در حجم نهایي شامل  835ميکروليتر بافر فسفاتسدیم

گياهچههاي رشدیافته در شرایط درونشيشهاي تحت شرایط

 50ميليموالر ( 33 ،)pH=8ميکروليتر نيتروبلوتترازوليـوم 0/75

Murashige and Skoog,

ميليموالر 33 ،ميکروليتر ریبوفالوین و  33ميکروليتر عصاره

 )1962كشت گردید .ریزنمونهها در اتاق كشت با فتوپریود 16

آنزیمي بود .تغييرات جذب محلول واكنش نسبت به شاهد در

ساعت روشنایي و هشت ساعت تاریکي و دماي  25درجه

طول موج  560نانومتر اندازهگيري و فعاليت آنزیم سوپراكسيد

سانتيگراد نگهداري شدند .پس از رشد و ریشهدهي گياهان در

دیسموتاز براساس واحد بر ميليگرم پروتئين بيان گردید.

استریل جداسازي و در محيط ( MS

مدت  14روز ،ریشه این گياهان به مدت  30ثانيه با

فعاليت آنزیم كاتاالز بـه روش  )1984( Abiو بر پایه

سوسپانسيون قارچ  P. indicaآغشته و در محيط كشتهاي

تجزیه پراكسيدهيدروژن توسط آنزیم كاتاالز اندازهگيري شد.

حاوي تيمارهاي مختلف شوري و خشکي واكشت شدند .یک

مخلوط واكنش شامل سه ميليليتر بافر فسفات  50ميليموالر،

ماه پس از رشد ،نمونهبرداري از برگهاي باالي گياه صورت

ده ميکروليتر پراكسيد هيدروژن  15ميليموالر و  50ميکروليتر

گرفته و رنگيزههاي فتوسنتزي با استفاده از روش

عصاره بود .پس از اضافه كردن عصاره ،كاهش جذب در طول

 Lichtenthalerو  )2001( Buschmannاندازهگيري و ميزان

موج  240نانومتر به مدت یک دقيقه با استفاده از دستگاه

كلروفيل  aو  bو كاروتنوئيد به ترتيب براساس معادلههاي  1تا

اسپکتروفتومتر اندازهگيري شد.

 3زیرمحاسبه گردید.

مخلوط واكنش آنزیم پراكسيداز شامل یک ميليليتر بافر
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a/b

ميليموالر ،یک ميليليتر گایاگول  5ميليموالر ،یک ميليليتر

( )P ≤0/01معنيدار بود .در ميان صفات مورد مطالعه ،تنها از

پراكسيد هيدروژن  15موالر و  50ميکروليتر از محلول آنزیمي

نظر غلظت كلروفيل  aو  a+ bبين تيمار سطوح ،منبع اسمزي

استخراج شده بود .واكنش با اضافه كردن محلول آنزیمي شروع

و همزیستي قارچي برهمکنش معنيداري ( )P ≤0/05مشاهده

شده و افزایش جذب در طول موج  470نانومتر به مدت یک

شد (جدول .)1

دقيقه ثبت شد (.)Tang and Newton, 2005
اندازهگيري ميزان پروتئين محلول كل به روش

براساس نتایج حاصل از مقایسه ميانگين ،با افزایش سطوح
Bradford

پتانسيل اسمزي ،غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي شامل كلروفيل

( )1976صورت گرفت .بدین منظور كمپلکس واكنش شامل

 a+ b ،b ،aو كاروتنوئيد كاهش نشان داد كه ميزان كاهش در

 200ميکروليتر از عصاره استخراجي نمونه با  500ميکروليتر

تيمار شوري ناشي از  NaClنسبتاً بيشتر بود .بهطوريكه در

معرف بردفورد و  1800ميکروليتر آب دیونيزه ميباشد .بعد از

تيمار عدم همزیستي افزایش تنش اسمزي ناشي از  NaClاز

پنج دقيقه ميزان جذب مخلوط در طول موج  595نانومتر قرائت

صفر به  -10بار ،غلظت كلروفيل  a+ b ،b ،aو كاروتنوئيد را

شد و با قراردادن عدد بدست آمده در منحني استاندارد ميزان

نسبت به سطح صفر به ترتيب حدود  34 ،40 ،31و  42درصد

پروتئين نمونه مجهول بر حسب ميکروگرم بر ميليليتر بدست

كاهش داد (جدول  .)2شوري با تسریع زوال رنگيزههاي

آمد.

كلروفيلي ،كوچکتر شدن فضاي بين سلولي و كاهش هدایت
SAS

دياكسيدكربن موجب كاهش فتوسنتز در گياهان ميگردد.

در نهایت دادهها با استفاده از نرمافزارهاي آماري

نسخه ( 9/1سلطاني )1391 ،و  MSTATCتجزیه شده و

همچنين از دیگر اثرات سوء شوري بر محتوي كلروفيل كاهش

ميانگينها توسط آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال

در جذب عناصر معدني (مانند منيزیم) مورد نياز جهت بيوسنتز

پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفت.

كلروفيل است (كرمي و زارع .)1393 ،با توجه به مشاهدات
رضويزاده و محققيان ( )1394تنش شوري مقدار كلروفيل ،a

نتایج و بحث

 ،bكل و كاروتنوئيد را در گياهچههاي آویشن در شرایط كشت

رنگیزههای فتوسنتزی:نتایج تجزیه واریانس دادههاي حاصل از

درون شيشه بهطور معنيداري كاهش داد.

آزمایش نشان داد (جدول  )1كه اثر ساده سطوح و منبع

در پژوهش حاضر ،همزیستي قارچي غلظت كلروفيل  aرا

اسمزي بر تمام صفات مربوط به رنگيزههاي فتوسنتزي در

در سطح اسمزي صفر نسبت به شاهد (عدم همزیستي) حدود

سطح احتمال یک درصد معنيدار بود .همزیستي قارچي نيز بر

 37درصد افزایش داد (جدول  .)2در همين راستا ،محققين

تمام رنگيزههاي فتوسنتزي به غير از نسبت كلروفيل  a/bاثر

افزایش محتواي كلروفيل  b ،aو كل در گياهان تلقيح شده با

معنيداري ( )P ≤0/01داشت .براساس نتایج ،برهمکنش

 indicaرا به دليل بهبود وضعيت آبي گياه و جذب عناصر

سطوح و منبع اسمزي موجب اختالف معنيداري بر غلظت

( Jenschke et al., 2000 Giri et

معدني مانند منيزیم دانستهاند

P.

كلروفيل  bو كاروتنوئيد در سطح احتمال پنج درصد و

 .)al., 2002همچنين ،نقش مثبت این قارچ در بهبود

كلروفيل  a/bدر سطح احتمال یک درصد گردید ،اما بر غلظت

رنگدانههاي فتوسنتزي از جمله كلروفيل و در نتيجه فتوسنتز در

كلروفيل  aو كل ( )a+bاثر معنيداري نداشت .در این ميان،

گياهچههاي سجافي ( )Chlorophytum borivilianumتوسط

برهمکنش سطوح اسمزي و همزیستي قارچي بر غلظت

 Gosalو همکاران ( )2010بيان شده است .از سوي دیگر،

كلروفيل  aو  a+ bمعنيدار بود .غلظت كلروفيل  ،bكل ()a+b

غلظت كلروفيل  aدر تنش اسمزي ناشي از  NaClو تركيب

و كاروتنوئيد تحت تأثير برهمکنش منبع اسمزي و همزیستي

همزمان  NaClو مانيتول ( )Na+Mدر سطح اسمزي  -5بار در
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جدول  -1میانگین مربعات اثر سطوح ،منبع اسمزی و قارچ  Piriformospora indicaبر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا
منابع تغيير

درجه

غلظت

آزادي

كلروفيل

غلظت
كلروفيل

a

غلظت كلروفيل
a+b

b

كلروفيل

a/ b

كاروتنوئيد

منبع اسمزي

2

**47/79

**16/94

**117/22

**0/45

**329/69

قارچ

1

**41/45

**6/55

**87/91

0/07 ns

**143/84

سطوح اسمزي×منبع اسمزي

2

1/04ns

*3/03

1/49 ns

**0/55

*58/40

سطوح اسمزي×قارچ

1

**36/58

1/79ns

**71/82

0/004 ns

46/55 ns

منبع اسمزي× قارچ

2

**6/41

2/26ns

9/66ns

**0/26

36/97 ns

سطوح اسمزي×منبع اسمزي×قارچ

2

*5/26

1/35ns

*11/64

0/01ns

25/58 ns

خطاي آزمایش

28

1/02

0/79

3/06

0/04

16/30

ضریب تغييرات (درصد)

-

8/33

17/73

10/10

8/47

18/72

 ** ،nsو * به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
جدول -2مقایسه میانگین برهمکنش سطوح ،منبع اسمزی و قارچ ( P. indica )Piبر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا
سطوح

منبع

اسمزي

اسمزي

صفر
Na

-5

M

Na+M

Na

-10

M

Na+M

غلظت
قارچ

كلروفيل

غلظت
a

كلروفيل

غلظت كلروفيل
a+b

b

كاروتنوئيد
كلروفيلa/ b

(ميکروگرم در
ميليليتر)

(ميکروگرم در ميليليتر)
-Pi

12/99c

5/71b-e

18/71c

2/33c-f

24/61b-e

+Pi

17/78a

8/82 a

26/60a

2/03 fg

38/77a

-Pi

10/11de

4/35e-h

14/45 de

2/33c-f

18/47efg

+Pi

12/43c

3/70f-i

17/15cd

2/64bcd

17/02efg

-Pi

15/25b

6/59bcd

21/84 b

2/31c-f

28/57bcd

+Pi

16/23ab

6/66bc

23/46b

2/24efg

28/88bc

-Pi

9/64de

5/10c-f

14/74de

1/89g

22/09cde

+Pi

b

15/91

b

7/20

b

23/11

efg

2/24

b

31/37

-Pi

8/99ef

3/43ghi

12/42ef

2/66bc

14/18fgh

+Pi

7/61f

2/40i

10/01f

3/17a

9/30h

-Pi

12/02c

4/97d-g

17/00cd

2/44b-e

21/23def

+Pi

11/43 cd

5/16c-f

16/60cd

2/26d-g

22/19cde

-Pi

10/04de

3/28hi

13/91de

2/80b

13/42gh

+Pi

9/48e

2/97hi

12/45ef

3/19a

11/84gh

میانگینهای دارای حرف یا حروف مشابه براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
 :-Piعدم تلقیح با قارچ ( P. indicaشاهد) :+Pi ،تلقیح با قارچ  :M ،NaCl :Na ،P. indicaمانیتول +NaCl :Na+M ،مانیتول
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سطوح اسمزي

1

**100/03

**32/39

**261/95

**2/04

**734/95
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

بود بهطوريكه ،قارچ  P. indicaبهترتيب سبب افزایش حدود

 a/bدر سطح اسمزي  -10بار تحت تأثير همزیستي قارچي

 23و  65درصدي این صفت نسبت به شاهد شد (جدول .)2

افزایش یافت كه این افزایش بهترتيب حدود  19و  14درصد

براساس مطالعات Sharma ،و همکاران ( )1994محتواي

نسبت به شرایط عدم همزیستي بود (جدول  .)2در همين

كلروفيل برگ یکي از عوامل مهم در حفظ ظرفيت فتوسنتزي و

زمينه Gill ،و  )2010( Tutejaبيان كردند كاروتنوئيد بهعنوان

توليد ماده خشک است .از اینرو ،براساس مشاهدات حاجينيا

آنتياكسيدانهاي بيولوژیکي نقش بسيار مهمي در حفاظت از

و همکاران ( ،)1390افزایش محتواي كلروفيل در برگ گياهان

بافت گياهي ایفا مينمایند و عدم حضور آنها ممکن است

تلقيح شده با قارچ  P. indicaتحت تنش شوري در گندم

سبب آسيب فتواكسيداتيو شدید در بافتهاي گياهي گردد .در

گزارش شده است.

پژوهش حاضر ،در سطح اسمزي صفر قارچ  P. indicaموجب

مطابق نتایج ،در سطح اسمزي صفر نتایج اثر همزیستي

افزایش معنيدار كاروتنوئيد نسبت به شاهد شد .همچنين ،در

قارچي بيانگر بهبود قابلتوجه غلظت كلروفيل  bو  a+ bدر

تركيب همزمان دو منبع اسمزي  NaClو مانيتول ( )Na+Mدر

گياهچههاي همزیستشده نسبت به گياهچههاي شاهد بود .در

سطح  -5بار افزایش  42درصدي این رنگيزه در گياهچههاي

همين زمينه Zarea ،و همکاران ( )2012bبيان كردند كه باال

همزیست شده در مقایسه با تركيبهاي تيماري بدون تلقيح

بودن ميزان كلروفيل در گياهان تلقيح شده با قارچ ميتواند

مشاهده گردید (جدول .)2

بهعلت وجود رابطه مثبت بين غلظت فسفر و مقدار كلروفيل در

فعالیت آنزیمی:نتایج تجزیه و تحليل ميانگين مربعات

گياهان تلقيح شده باشد .همچنين ،سپهري ( )1388نيز گزارش

صفات مورد مطالعه حاكي از آن بود كه سطوح اسمزي اثر

كرد كه قارچ اندوفيت  P. indicaبا تأثير بر پروتئينهاي مهم

معنيداري بر فعاليت آنزیمهاي كاتاالز و گایاكولپراكسيداز در

درگير در فرایند فتوسنتز و چرخه كالوین و افزایش بيان آنها،

سطح احتمال یک درصد داشت .از طرفي منبع اسمزي اثر

نقش مؤثري در حفظ و پایداري فتوسنتز ایفا مينماید.

معنيداري بر فعاليت آنزیم گایاكول پراكسيداز و محتوي

غظت كلروفيل  bو  a+ bدر تركيب همزمان دو منبع

پروتئين محلول نداشت ولي اثر آن بر فعاليت آنزیمهاي كاتاالز،

اسمزي  NaClو مانيتول ( )Na+Mدر سطح اسمزي  -5بار در

سوپراكسيد دیسموتاز ( )P≤0/01و غلظت پراكسيدهيدروژن

تيمار همزیستي قارچي نسبت به شاهد به ترتيب حدود  41و

( )P≤0/05معنيدار بود .از طرفي ،همزیستي قارچي تنها بر

 57درصد افزایش یافت درحاليكه ميزان این صفات ،در

فعاليت آنزیمهاي كاتاالز و گایاكولپراكسيداز معنيدار بود.

تركيب  NaClو مانيتول ( )Na+Mدر سطح  -10بار تفاوت

براساس نتایج ،برهمکنش سطوح و منبع اسمزي اثر معنيداري

یافتههاي

بر صفات مورد مطالعه شامل فعاليت آنزیمهاي كاتاالز

 Yaghoubianو همکاران ( )2014در گندم غلظت كلروفيل ،a

(،)P≤0/05

غلظت

 bو كلروفيل كل ( )a+bدر گياهان تيمارشده با قارچهاي

پراكسيدهيدروژن و پروتئين محلول ( )P≤0/01نشان داد .اثر

ميکوریزا و  P. indicaتحت شرایط تنش خشکي افزایش

متقابل سطوح اسمزي و همزیستي قارچي نيز بر تمام صفات

معنيداري نسبت به گياهان تيمار نشده داشتند ،در همين راستا،

مورد مطالعه به جز فعاليت آنزیم گایاكولپراكسيداز معنيدار

افزایش محتواي كلروفيل یونجه تلقيحشده با قارچهاي

بود .از طرفي ،برهمکنش منبع اسمزي و همزیستي قارچي بر

ميکوریزا در تنش شوري توسط كرمي و زارع ( )1393نيز

صفات كاتاالز ،پراكسيداز ،سوپراكسيد دیسموتاز و پروتئين

گزارش شده است.

محلول در سطح احتمال یک درصد و بر غلظت

معنيداري

نداشتند

(جدول

.)2

براساس

براساس یافتههاي حاصل از مقایسه ميانگين ،در تنش ناشي

پراكسيداز،

سوپراكسيددیسموتاز،

پراكسيدهيدروژن در سطح احتمال پنچ درصد معنيدار گردید.
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جدول  - 3میانگین مربعات اثر سطوح ،منبع اسمزی و قارچ  Piriformospora indicaبر فعالیت آنزیمی و غلظت پراکسید هیدروژن در گیاه
دارویی استویا

فعاليت آنزیم

غلظت

سوپراكسيد

پراكسيد

دیسموتاز

هيدروژن
0/36 ns

1/01 ns
1/04 ns

آزادي

كاتاالز

پراكسيداز

سطوح اسمزي

1

**1/09

**17952/91

0/06 ns

منبع اسمزي

2

**0/09

1055/08 ns

**0/17

*2/57

قارچ

1

**0/10

**9819/01

0/05 ns

0/80 ns

0/01 ns

سطوح اسمزي×منبع اسمزي

2

*0/05

**2636/19

**0/31

**3/80

**11/35

سطوح اسمزي×قارچ

1

**0/25

842/40ns

**1/21

*3/75

*3/52

منبع اسمزي×قارچ

2

**0/75

**3342/10

**0/24

*2/87

**12/64

سطوح اسمزي ×منبع اسمزي×قارچ

2

**0/32

**8723/92

*0/14

1/40 ns

0/066 ns

خطاي آزمایش

28

0/01

412/88

0/02

0/62

0/83

ضریب تغييرات (درصد)

-

18/84

22/63

24/31

18/34

13/13

محلول

 ** ،nsو * به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

با توجه به نتایج ،برهمکنش معنيداري نيز بين سطوح ،منبع

ترتيب حدود  65و  120درصد كاهش داد .از سوي دیگر ،در

اسمزي و همزیستي قارچي از نظر فعاليت آنزیم كاتاالز،

سطح اسمزي  -10بار و تنش همزمان شوري و خشکي ،در

پراكسيداز و سوپراكسيددیسموتاز مشاهده شد (جدول .)3

گياهچههاي همزیست كاهش  83درصدي فعاليت این آنزیم

بر طبق نتایج ،فعاليت آنزیم كاتاالز با افزایش تنش اسمزي

مشاهده شد (جدول  .)4مشاهدات  Baltruschatو همکاران

افزایش یافت ،بهطوريكه با افزایش غلظت مانيتول در سطح

( )2008نشان داد كه قارچ  P. indicaاز طریق تأثير بر فعاليت

 -10بار فعاليت این آنزیم نسبت به سطح صفر بيش از سه

آنزیمهاي آنتياكسيداني موجب بهبود رشد و كاهش اثرات

برابر بيشتر شد (جدول  .)4آنزیم كاتاالز نقش مهمي در

تنش شوري در گياه جو شد .همچنين ،نوري آكندي ()1394

جمعآوري پراكسيدهيدروژن و كاهش اثرات تخریبي آن در

گزارش كرد كه تلقيح قارچ  P. indicaدر سطوح پایين شوري

Seckin et al.,

كاهش فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيداني ازجمله كاتاالز را

پراكسيزوم و گلياكسيزوم ایفا مينماید (

 .)2010نتایج این پژوهش با یافتههاي  Yeو همکاران ()2000
مبني بر افزایش فعاليت آنزیم كاتاالز در گياه آرابيدوپسيس

بهدنبال داشت.
براساس نتایج حاصل از مقایسه ميانگين (جدول  ،)4در

تحت تنش خشکي و در نتيجه افزایش مقاومت گياه و در

تيمار بدون همزیستي با افزایش سطوح اسمزي از صفر تا -10

نهایت عملکرد محصول مطابقت دارد .از طرفي ،در شرایط

بار ،فعاليت آنزیم پراكسيداز در تنش همزمان شوري و خشکي

بدون تنش (سطح اسمزي صفر) ميزان فعاليت این آنزیم در

( )Na+Mافزایش یافت بهطوريكه ،در سطح  -10بار نسبت

همزیستي قارچي افزایش معنيداري در مقایسه با شاهد نشان

به سطح صفر ميزان این صفت افزایش بيش از سه برابري نشان

داد .ولي در تنش  -5و  -10بار و در تيمار خشکي ناشي از

داد .افزایش فعاليت آنزیم پراكسيداز تحت تنش خشکي در

مانيتول ،قارچ  P. indicaفعاليت این آنزیم را نسبت به شاهد به

ذرت توسط  Kumarو همکاران ( )2009و گندم
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درجه

فعاليت آنزیم

فعاليت آنزیم

منابع تغيير

پروتئين

38

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه سطوح ،منبع اسمزی و قارچ ( P. indica )Piبر فعالیت آنزیمی و غلظت پراکسیدهیدروژن در
گیاه استویا

اسمزي

كاتاالز

پراكسيداز

سوپر اكسيد

هيدروژن

دیسموتاز

(نانومول بر

(واحد آنزیمي بر ميليگرم پروتئين در دقيقه)
صفر
Na

-5

M

Na+M

Na

-10

M

Na+M

گرم وزن تر)

(ميليگرم در
گرم وزن نر)

-Pi

0/33efg

43/24gh

1/04 ab

4/55ab

8/39abc

+Pi

0/66bc

84/52 def

0/53cd

4/16 b

7/83bcd

-Pi

0/25fg

49/08fgh

0/56 cd

4/27 ab

9/60a

+Pi

0/43def

69/67d-h

0/91ab

5/78a

6/64de

-Pi

0/54cd

68/03d-h

0/55 cd

4/79 ab

6/60de

+Pi

g

cd

bc

-Pi

0/48de

+Pi

def

0/19
0/41

100/73

40/37h
cd

102/76

0/75

b

4/16

0/40de

1/73c

a

ab

1/14

4/35

de

6/43

4/67f
de

6/65

-Pi

0/33efg

81/33d-g

0/74bc

4/22b

6/36de

+Pi

0/81 b

150/36ab

0/87ab

4/32ab

5/74ef

-Pi

1/19a

60/35e-h

1/15a

4/64ab

6/38de

+Pi

0/54 cd

130/28bc

0/42de

4/14b

6/96cde

-Pi

1/30 a

178/81a

0/46cde

4/47ab

6/13def

+Pi

g

cde

ab

ab

0/22

97/48

e

0/17

4/50

میانگینهای دارای حرف یا حروف مشابه براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر

8/78

ندارند.

 :-Piعدم تلقیح با قارچ ( P. indicaشاهد) :+Pi ،تلقیح با قارچ  :M ،NaCl :Na ،P. indicaمانیتول +NaCl :Na+M ،مانیتول

توسط  Yaghoubianو همکاران ( )2014نيز گزارش شد.

از بين بردن رادیکالهاي آزاد اكسيژن و ایجاد مقاومت نسبت

همزیستي قارچي در شرایط بدون تنش (سطح اسمزي صفر)

به تنشهاي اكسایشي ،پاسخ به تنش آلودگي هوا و ترميم زخم

ميزان فعاليت آنزیم پراكسيداز را نسبت به شاهد حدود 95

در گياهان ایفا ميكنند و نقش اساسي در سيستم دفاعي گياهان

درصد افزایش داد (جدول  .)4افزایش فعاليت آنزیم پراكسيداز

در مواجهه با تنشهاي محيطي دارند .از طرفي Sun ،و

گياه توسط قارچهاي همزیست مانند ميکوریزا ميتواند به علت

همکاران ( )2010نيز علت افزایش مقاومت گياهان

افزایش جذب فسفر باشد (.)Mathur and Vyas, 1996

شبهميکوریزایي را ناشي از بيان ژنهاي مربوط به توليد و

همچنين ،همزیستي قارچي در تنش شوري و خشکي  -10بار

فعاليت آنتياكسيدانهاي گياهي دانستند كه باعث جمعآوري

سبب افزایش قابلتوجه فعاليت آنزیم پراكسيداز در مقایسه با

بهتر گونههاي اكسيژن فعال و جلوگيري از تنش اكسيداتيو

تركيب تيماري بدون تلقيح شد ،به طوريكه این افزایش در

ميشوند P. indica .سيستم دفاعي را تعدیل كرده و به منظور

تنش شوري و خشکي بهترتيب حدود  85و  116درصد بود

جبران خسارت به فتوسنتز و جلوگيري از آسيب اكسيداتيو

(جدول  .)4براساس مطالعات  Kanzokو همکاران ()2001

ناشي از تنش ،در متابوليسم گياه تغييراتي ایجاد ميكند.

پراكسيدازها ،نقش مهمي از جمله دخالت در متابوليسم اكسين،

همچنين این قارچ سبب افزایش فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيدان
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سطوح

منبع اسمزي

قارچ

فعاليت آنزیم

فعاليت آنزیم

فعاليت آنزیم

پراكسيد

پروتئين محلول
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39

).(Kumar et al., 2012; Varma et al., 2013از سوي دیگر،

محلول با افزایش تنش شوري ( )NaClكاهش یافت (جدول

افزایش غلظت مانيتول در تيمار شاهد فعاليت آنزیم سوپراكسيد

 .)4تنش شوري به صورت منفي بر متابوليسم پروتئين تاثير

دیسموتاز را تحت تأثير قرار داده و سبب افزایش حدود 11

ميگذارد كه ميتواند به علت كاهش سنتز پروتئين ،تسریع

درصدي فعاليت این آنزیم در سطح اسمزي  -10بار نسبت به

پروتئوليز ،كاهش در اسيدهاي آمينه فراهم و یا واسرشته شدن

سطح صفر شد (جدول  .)4آنزیم سوپراكسيددیسموتاز در

آنزیم هاي درگير در سنتز پروتئين باشد

گياهان نقش حفاظتي را برعهده داشته و بهعنوان دفاع اوليه در

 .)et al., 2000نتایج مشابهي نيز در تربچه ( Raphanus sativus

مقابل رادیکالهاي آزاد اكسيژن در نظر گرفته ميشود .این

 )Muthukumarasamy et al., 2000( )L.و لوبيا

( Phaseolus

آنزیم یک آنتياكسيدان قوي است كه اولين ماده توليد شده از

 )Khadri et al., 2007( )vulgaris L.مشاهده شده است.

احياي یک ظرفيتي اكسيژن ،یعني رادیکال سوپراكسيد را از بين

همچنين ،در سطح اسمزي  -5و  -10بار در تركيب همزمان

برده و تبدیل به اكسيژن و پراكسيدهيدوژن ميكند و در نتيجه

 NaClو مانيتول ( )Na+Mهمزیستي قارچي ميزان پروتئين

باعث پایداري غشا سلولهاي گياهي تحت تنش خشکي

محلول را به ترتيب حدود  42و  43درصد بهبود بخشيد

ميشود ( .)Alscher et al., 2002در این ميان ،در سطح اسمزي

(جدول .)4

 -5بار ناشي از شوري ( )NaClو تركيب شوري و خشکي
( )Na+Mميزان فعاليت آنزیم سوپراكسيددیسموتاز در
گياهچههاي همزیست با قارچ به ترتيب حدود  62و 185
درصد افزایش یافت (جدول  .)4براساس نظر  Sunو همکاران
( )2010ساز و كار اثر قارچ  P. indicaبر سيستم آنتياكسيداني
گياهان تلقيح شده تحت شرایط تنش شناخته شده نيست اما
بهنظر ميرسد كه قارچ  P. indicaبه طور مستقيم باعث
خنثيكردن فعاليت رادیکالهاي آزاد اكسيژن در گياه ميشود.
همچنين  Khalafallahو  )2008( Abo-Ghaliaنيز افزایش
فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيداني در گياهچههاي گندم
همزیستشده با قارچ را گزارش دادند.
ميزان پراكسيدهيدروژن در سطح اسمزي  -5بار در گياهان

( Muthukumarasamy

نتیجهگیری
در مجموع ،در بين منابع اسمزي مورد مطالعه تنش شوري
ناشي از  NaClبيشترین اثر بازدارندگي را بر رنگيزههاي
فتوسنتزي استویا با افزایش سطوح اسمزي داشت .از طرفي ،با
افزایش غلظت مانيتول فعاليت آنزیمهاي كاتاالز

و

سوپراكسيددیسموتاز بيشتر شد .از طرفي ،قارچ  P. indicaنيز ،با
بهبود غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي بهخصوص كاروتنوئيد و
افزایش فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيدان نظير پراكسيداز و
سوپراكسيددیسموتاز سبب افزایش تحمل به تنش در استویا شد.
در این ميان ،همزیستي قارچ تأثير بيشتري را در تركيب همزمان
 NaClو مانيتول ( )Na+Mدر مقایسه با سایر منابع نشان داد.

تيمار شده با قارچ  P. indicaدر تركيب همزمان دو منبع
اسمزي ( )Na+Mداراي اختالف معنيداري با گياهان تيمارنشده

سپاسگزاری

بود ولي تفاوت معنيداري بين تيمارهاي عدمهمزیستي و

بدینوسيله از پژوهشکده ژنتيک و زیستفناوري طبرستان و

همزیستي قارچي براي سایر منابع مشاهده نشد و همه تيمارها

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بهخاطر

در هر یک از منابع اسمزي در یک گروه آماري قرار گرفتند

حمایتهاي مالي جهت انجام این پژوهش قدرداني ميگردد.

منابع
حاجينيا ،س ،.زارع ،م .ج ،.محمدي گلتپه ،ا .و رجال ،ف )1390( .بررسي سودمندي قارچ اندوفيت  Piriformospora indicaو
باكتري  Azospirillum Sp.در افزایش تحمل گندم رقم سرداري ( )Triticum aestivumبه تنش شوري ،مجله تنشهاي محيطي در
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ميشود كه در سمزدایي گونههاي اكسيژن فعال نقش دارند

(جدول  .)4مطابق با نتایج مقایسه ميانگين ،ميزان پروتئين

1398  سال،29  شماره،8  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی

40

.21 -31 :4 علوم زراعي
) بررسي تغييرات فعاليت آنزیمهاي آنتياكسيدان و متابوليتهاي ثانویه گياهچههاي آویشن1394( . ن، و محققيان. ر،رضويزاده
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 بر تحمل به شوري گياه استویاPiriformospora indica ) اثر قارچ شبهميکوریز1394( . ز،نوري آكندي

. ایران، ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، پایاننامه كارشناسي ارشد.در شرایط كنترل شده
 همایش ملي توسعه پایدار گياهان.) بررسي اقتصادي تجارت و صادرات گياهان دارویي ایران1384( . ح، و سابقي. م،ميرحسيني
. ایران، مشهد،دارویي
 انتشارات دانشگاه.) جنبههاي فيزیولوژیک و بهنژادي تنش شوري گياهان1381( . ب، و قره یاضي. م. ع. س،ميرمحمدي ميبدي
.صنعتي اصفهان
Abi, H. (1984) Catalase in vitro. Method of Enzymology 105: 121-126.
Alexieva, V., Sergiev, I., Mapelli, S. and Karanov, E. (2001) The effect of drought and ultraviolet radiation on growth
and stress markers in pea and wheat. Plant Cell and Environment 24: 1337-1344.
Alscher, R. G., Erturk, N. and Heath, L. S. (2002) Role of superoxide dismutases (SOD) in controlling oxidative stress
in plant. Journal of Experimental Botany 153: 1331-1341.
Bacilio, M., Rodrguez, H., Moreno, M., Hernandez, J. P. and Bashan, Y. (2004) Mitigation of salt stress in wheat
seedlings by a gfp-tagged Azospirillum lipoferum. Biology and Fertility of Soils 40: 188-193.
Bailly, C. (2004). Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Science Research 14: 93-107.
Baisakh, N., Subudhi, P. K. and Bhardwaj, P. (2008) Primary response to salt stress in halophyte smooth cordgrass
(Spartina alterniflora Loisel). Functional and Integrative Genomics 8: 287-300.
Baltruschat, H., Fodor, J. B. D., Harrach, E., Niemczyk, B., Barna, G., Gullner, A., Janeczko, K., Kogel, H., Schafer, P.,
Schwarczinger, I., Zuccaro, A. and Skoczowski, A. (2008) Salt tolerance of barley induced by the root endophyte
Piriformospora indica is associated with a strong increase in antioxidants. New Phytologist 180: 501-510.
Beauchamp, C. and Fridovich, I. (1971) Superoxide dismutase: Improved assayand an assay applicable to acrylamide
gels. Analytical Biochemistry 44: 276-287.
Bradford, M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantization of microgram quantities of protein utilizing
the principle of protein-dye Binding. Analytical Biochemistry 72:248-254.
Gill, S. S. and Tuteja, N. (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop
plants. Plant Physiology and Biochemistry 48: 909-930.
Giri, B., Kapoor, R. and Mukerji, K. G. (2002) VA Mycorrhizal techniques VAM technology in establishment of plants
under salinity stress condition. In: Techniques in Mycorrhizal Studies (eds. Mukerji, K. G., Manoharachary, C.,
Chamola B. P.) Pp.313-327. Springer, Netherlands.
Gosal, S., Karlupia, A., Gosal, S., Chhibba, I. and Varma, A. (2010) Biotization with Piriformospora indica and
Pseudomonas fluorescens improves survival rate, nutrient acquisition, field performance and saponin content of
micropropagated chlorophytum sp. Indian Journal of Biotechnology 9: 289-297.

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:11 IRST on Monday September 21st 2020

41

... بر رنگیزههای فتوسنتزی و کارکرد سیستمPiriformospora indica اثر قارچ

Hojati, M., Modarres-Sanavya, S. A. M., Ghanati, F. and Panahi, M. (2011) Hexaconazole induces antioxidant
protection and apigenin-7-glucoside accumulation in Matricaria chamomilla plants subjected to drought stress.
Plant Physiology 168: 782-791.
Jenschke, G., Brandes, B., Kuhn, A. J., Schoder, W. H., Becker, J. S. and Godlbdd, D. L. (2000) The Mycorrhizal
fungus Paxillus in volutes magnesium to Norway spruce seedlings. Evidence from stable isotope labeling. Plant and
Soil 220:243-246.
Kaefer, E. (1977) Meiotic and mitotic recombination in Aspergillus and its chromosomal aberrations. Advances in
Genetics 19: 33–131.
Kanzok, S. M., Fechner, A., Bauer, H., Ulschmid, J. K., Muller, H. M., Botella- Munoz, J., Schneuwly, S., Schirmer, R.
and Becker, K. (2001) Substitution of the thioredoxin system for glutation reductase in Drosophila melanogaster.
Science 291: 643-646.
Khadri, M., Tejera, N. A. and Lluch, C. (2007) Sodium chloride–ABA interaction in tw common bean (Phaseolus
vulgaris) cultivars differing in salinity tolerance. Environmental and Experimental Botany 60: 211–218.
Khalafallah, A. A. and Abo-Ghalia, H. H. (2008) Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the metabolic products and
activity of antioxidant system in wheat plants subjected to short-term water stress, followed by recovery at different
growth stages. Journal of Applied Science Research 4: 559–569
Kumar, M., Sharma, R., Jogawat, A., Singh, P., Dua, M., Gill, S. S., Trivedi, D. K., Tuteja, N., Varma, A. K.,
Oelmueller, R. and Johri, A. K. (2012) Piriformospora indica a root endophytic fungus, enhances abiotic stress
tolerance of the host plant. Improving Crop Resistance to Abiotic Stress 1 and 2: 543-548.
Kumar, M., Yadav, V., Tuteja, N. and Johri, A. K. (2009) Antioxidant enzyme activities in mays plants colonized with
Piriformospora indica. Microbiology 155: 780-790.
Lichtenthaler, H. K. and Buschmann, C. (2001) Chlorophylls and carotenoids measurement and characterization by
UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry P. F4.3.1–F4.3.8.
Mathur, N. and Vyas, A. (1996) Biochemical changes in Ziziphus xylopyrus by VA mycorrhizae. Botanical Bulletin of
Academia Sinica 37: 209-212.
Mishra, P. K., Singh, R., Kumar, U. and Prakash, V. (2010) Stevia rebaudiana - A Magical Sweetener. Global Journal
of Biotechnology and Biochemistry 5: 62-74.
Mittler, R. (2002) Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science 7: 405-410.
Mittler, R., Vanderauwera, S., Gollery, M. and Vanbreusegem, F. (2004) Reactive oxygen gene network of plants.
Trends Plant Science 9: 490-498.
Murashige, T. and Skoog, F. (1962) A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures. Plant
Physiology 15: 437-497.
Muthukumarasamy, M., Dutta Gupta, S. and Panneerselvam, R. (2000) Influence of triadimefon on the metabolism of
NaCl stressed radish. Biologia Plantarum 43: 67-72.
Oelmuller, R., Sherameti, I., Tripathi, S. and Varma, A. (2009) Piriformospora indica, a cultivable root endophyte with
multiple biotechnological applications. Symbiosis 19: 1-19.
Pant, N., Agrrawal, R. and Agrrawal, S. (2014) Mannitol-induced calli of Trigonella foenum-graecum L. Var. RMt-303.
Indian journal of experimental biology 52: 1128-1137.
Poljakoff mayber, A., Somers, G. F., Werker, E. and Gallagher, J. I. (1994) Seeds of Kosteletzkya virginica
(Malvaceae), their structure, germination and salt tolerance. American Journal of Botany 81: 54-59.
Safarnejad, A. (2008) Morphological and biochemical response to osmotic stress in alfalfa (Medicago sativa L.).
Botany 40: 735-746.
Sajedi, N. A., Ferasat, M., Mirzakhani, M. and Mashhadi Akbar Boojar, M. (2012) Impact of water deficit stress on
biochemical of safflower cultivars. Physiology and Molecular Biology of Plants 18: 323-329.
Seckin, B., Turkan, I., Sekmen, A. H. and Ozfidan, C. (2010) The role of antioxidant defense systems at differential salt
tolerance of Hordeum marinum huds. (sea barley grass) and Hordeum vulgare L. (cultivated barley). Journal of
Environmental and Experimental Botany 69: 76-85.
Shaheen, R., Rebecca, C. and Hood, N. (2005) Effect of drought and salinity on carbon isotope discrimination in wheat
cultivars. Plant Science 168: 901-909.
Sharma, P. N., Kumar, N. and Bisht, S. S. (1994) Effect of zinc deficiency on chlorophyll content, photosynthesis and
water relations of cauliflower plants. Photosynthetica 30: 353-359.
Sheteawi, S. A. (2007) Improving growth and yield of salt-stressed soybean by exogenous application of jasmonic acid
and ascobin. International Journal of Agriculture and Biology 9: 473-478.
Sun, C., Johnson, J. M., Cai, D., Sherameti, I., Oelmuller, R. and Lou, B. (2010) Piriformospora indica confers drought
tolerance in Chinese cabbage leaves by stimulating antioxidant enzymes, the expression of droughtrelated genes and
the plastid-localized CAS protein. Journal of Plant Physiology 167: 1009-1017.

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:11 IRST on Monday September 21st 2020

1398  سال،29  شماره،8  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی

42

Tang, W. and Newton, R. J. (2005) Peroxidase and catalase activities are involved in direct adventitious shoot
formation induced by thidiazuron in eastern white pine (Pinus strobus L.) zygotic embryos. Plant Physiology and
Biochemistry 43: 760–769.
Trivedi, D. K., Verma, P. K., Srivastava, A., Gill, S. S. and Tuteja, N. (2016) Piriformospora indica: a friend in need is
a friend in deed. Research and Reviews: Journal of Botanical Sciences 5:16-19.
Varma, A., Kost, G. and Oelmuller, R. (2013) Priformospora indica. Sebacinales and Their Biotechnological
Applications Series: Soil Biology 33: 397.
Viana, A. M. and Metivier, J. (1998) Changes in the levels of total soluble proteins and sugars during leaf ontogeny in
Stevia rebaudiana Bertoni. Annal of Botany Fennici 45: 469-474.
Waller, F., Achatz, B., Baltruschat, H., Fodor, J., Becker, K., Fischer, M., Heier, T., Huckelhoven, R., Neumann, Ch.,
Wettstein, D., Franken, P. and Kogel, K. H. (2005) The endophytic fungus Piriformospora indica reprograms barley
to salt-stress tolerance, disease resistance, and higher yield. Proceeding of the National Academy of Sciences of the
United States of America 102: 13386-91.
Woelwer-Rieck, U., Lankes, C., Wawrzun, A. and Wust, M. (2010) Improved HPLC method for the evaluation of the
major steviol glycosides in leaves of Stevia rebaudiana. Europen Food Research and Technology 231: 581-588.
Yaghoubian, Y., Mohammadi Goltapeh, E., Pirdashti, H., Esfandiari, E., Feiziasl, V., Kari Dolatabadi, H., Varma, A.
and Haryani Hassim, M. (2014) Effect of Glomus mosseae and Piriformospora indica on growth and antioxidant
defense responses of wheat plants under drought stress. Agricultural Research 3: 239–245.
Ye, Z., Rodriguez, R. and Tran, A. (2000) The development transition of flowering represses ascorbate
peroxidaseactivity and induces enzymatic lipid peroxidation in leaf tissue in Arabidopsis thaliana. Plant science
158: 115-127.
Yu, X., Du, X. and Song, L. (2007) Effects of water stress on the growth and ecophysiology of seedlings of the Rhus
typhina. Scientia Silvge Sinicae 43: 57-61
Zarea, M. J., Chordia, P. and Varma, A. )2012a( Piriformospora indica versus Salt Stress. In: Sebacinales (eds. Varma,
A. Kost, G. and Oelmuller, R.) Pp263-281.Springer,Verlag.
Zarea, M. J., Hajinia, S., Karimi, N., Mohammadi Goltapeh, E., Rejali, F. and Varma, A. (2012b) Effect of
Piriformospora indica and Azospirillum strains from saline or non-saline soil on mitigation of the effects of NaCl.
Soil Biology and Biochemistry 45: 139-146.

