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پاسخهای مورفوفیزیولوژیک و سیستم آنتیاکسیدانی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana

2

ندا سلیمیتملی ،1همتاله پیردشتی* ،1یاسر یعقوبیان ،2ولیاله قاسمی عمران

 1گروه زراعت ،پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 2پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت ،1395/02/08 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/10/04 :

چکیده
بهمنظور بررسی نقش قارچ اندوفیت  Piriformospora indicaدر بهبود صفات رویشی ،فیزیولوژیک ،مورفولوژیک و فعالیت آنزیمی گیاه
دارویی استویا ( )Stevia rebaudiana Bertoniتحت تنش عنصر سنگین کادمیم ،آزمایشی درونشیشهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح عنصر کادمیم (صفر 15 ،10 ،5 ،و  20میلیگرم در لیتر از منبع
کادمیم کلرید) و دو سطح همزیستی قارچی (عدم تلقیح و تلقیح قارچ  )Piriformospora indicaبود .پس از گذشت  30روز ،برخی صفات
رویشی ،رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،نشت الکترولیت و پروتئین محلول اندازهگیری گردید .براساس نتایج تجزیه
رگرسیون در تیمار عدمتلقیح وزن خشک ساقه ( 76درصد) بیشترین حساسیت را در بین صفات وزن خشک اندامهای رویشی با افزایش
غلظت کادمیم نشان داد .از طرفی همزیستی قارچی سبب بهبود وزن خشک ریشه ( 57درصد) در گیاهچههای همزیست شد .در بین صفات
مورفولوژیک ،سطح برگ با کاهش  96درصدی بیشترین حساسیت را به افزایش غلظت کادمیم نشان داد ،اما در شرایط تلقیح قارچ درصد
برگ سبز (با حدود  51درصد کاهش) مقاومترین صفت نسبت به تنش کادمیم بود .در بین رنگیزههای فتوسنتزی همزیستی قارچی توانست
افت محتوی کارتنوئید را از  77درصد به  40درصد و کلروفیل  a/bرا از  37درصد به  11درصد کاهش دهد .در مجموع ،نتایج این تحقیق
نشان داد که قارچ  P. indicaدر سطوح پایین کادمیم ،احتماالً از طریق کاهش غلظت هیدروژن پراکسید (حدود  16درصد) و بهبود میزان
رنگیزههای فتوسنتزی سبب افزایش نسبی تحمل به تنش در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد شد.
کلمات کلیدی :تجزیه رگرسیونی ،رنگیزه فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمی ،قارچ همزیست

مقدمه

و همکاران .)1395 ،یونهای فلزات سنگین زمانیکه در مقادیر

امروزه آلودگی خاک به فلزات سنگین یکی از مشکالت

زیاد در محیط وجود داشته باشند ،بهوسیله ریشه گیاهان جذب

زیستمحیطی عمده در جوامع بشری است که عالوه بر کاهش

و به اندام هوایی منتقل میشوند که این امر موجب اختالل در

رشد و عملکرد گیاهان ،با ورود به زنجیره غذایی سالمت

سوخت و ساز گیاه و کاهش رشد میگردد (.)Frossard, 1993

انسان و دیگر موجودات زنده را به مخاطره میاندازد (یعقوبیان

آثار سمی فلزات سنگین بر گیاهان ناشی از تولید انواع مختلف

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيh.pirdashti@sanru.ac.ir :
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هیدروکسیل میباشد ( )Antoniadis and Alloway, 2001که

آربوسکوالر که همزیست اجباری گیاهان میزبان هستند،

معموالً با ایجاد آسیبهای غشایی فرآیندهای مختلف سلولی را

همزیست اختیاری است و توانایی رشد در غیاب میزبان در

دچار اختالل میکنند ( .)Pereira et al., 2002در این بین،

محیط کشت و قابل کشتبودن در محیط کشت درونشیشهای

کادمیم ( )Cdیکی از سمیترین عناصر است که هیچگونه نقش

را دارند ( .)Varma et al., 1999 and 2001قارچهای اندوفیت

زیستی ندارد و عمدتاً از طریق فرآیندهای صنعتی ،کودهای

با برقراری روابط همیاری و همزیستی در تعامل با گیاهان بوده

فسفره و آفتکشها وارد خاکهای کشاورزی میشود

و با انجام فعالیتهایی نظیر تغییر متابولیتهای ثانویه ،تجزیه

(یعقوبیان و همکاران .)1395 ،کادمیم بهدلیل حاللیت باالیی که

ترکیبات مختلف آلی ،تثبیت نیتروژن ،تولید محرکهای رشد

در آب دارد ممکن است سمیت شدیدی برای گیاهان و

گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و معدنی و مقاومت

حیوانات و یا انسانها ایجاد کند .این عنصر سنگین در انسان

به تنشهای زیستی و غیرزیستی ،سبب بهبود رشد میگردند

باعث از دستدادن حس بویایی ،سرطان ،سکته مغزی ،آمفیزم

(سجادی و عاصمی1387 ،؛ .)Yaghoubian et al., 2014

و پوکی استخوان ( ،)Lalor, 2008و در گیاهان نیز سبب

از سوی دیگر امروزه مصرف روزافزون داروهای شیمیایی

اختالل در متابولیسم عناصر کممصرف ،تثبیت دیاکسید کربن،

باعث مشکالتی حاد از قبیل پدیده خودایمنی بر اثر مصرف

Kabata-Pendias and Pendias,

مداوم داروهای شیمیایی ،مقاومت عوامل بیماریزا به برخی از

( Zhang et

داروها میشود که بروز مشکالتی از این دست توجه به گیاهان

 )al., 2002و کاهش مقدار کلروفیل  b ،aوکارتنوئیدها و فرآیند

دارویی را بیش از پیش نمایان میکند (قاسمی .)1388 ،یکی از

Yaghoubian et al.,

گونههای گیاهی با ارزش که تکنیک کشتبافت ،به سبب قوه

 .)2016; Ramos et al., 2002کادمیم بهویژه در غلظتهای باال

نامیه بسیار کم بذور ،بهعنوان کارآمدترین روش ازدیاد آن

موجب بروز تنش اکسیداتیو میشود .با این وجود سلولهای

مطرح است گیاه دارویی استویا (

گیاهی برای حفاظت در مقابل آسیبهای اکسیداتیو مجهز به

 )Bertoniاست ( .)Ibrahim et al., 2008استویا گیاهی است

یک سیستم جاروبکننده رادیکالهای آزاد میباشند .این

علفی و چندساله از تیره  Asteraceaکه از پاراگوئه منشاء

سیستم شامل آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز و گایاکول

گرفته است .از مزیت این گیاه شیرینی زیاد برگها و عصاره

پراکسیداز و نیز سیستم آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی میباشد ( Cho

آبی آن است .ماده شیرینکننده استویا بهسبب فاقد کالریبودن

.)and Park, 2000

برای افرادی که از دیابت ،هیپوگلیسمی (افت قند خون)،

تعرق و فتوسنتز میشود (

 .)2001همچنین کادمیم سبب کلروز و نکروز برگ
جوانهزنی ،رشد و نمو گیاه میشود (

Stevia rebaudiana

از طرف دیگر ،ریزجانداران ریزوسفری از طریق ساز و

فشارخون باال ،فنیل کتون اوری (نوعی اختالل متابولیک ارثی)،

کارهای مستقیم و غیرمستقیم میتوانند زیستتوده گیاه و

ناراحتیهای قلبی ،چاقی و عفونتهای قارچی مزمن رنج

Glick,

میبرند ،یک شیرینکننده مطلوب است (.)Mishra et al., 2010

مهمترین

این گیاه دارای ترکیباتی است که بهعنوان ضدفشارخون ( Chan

میکروارگانیسمهای خاک محسوب میشوند ،با ایجاد تغییرات

 ،)et al., 2000ضدپوسیدگی و ضدقند خون ( Jappesen et al.,

ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و بومشناختی در گیاهان میزبان خود،

 )2000مطرح هستند .همچنین ،استویا سرشار از پروتئین،

عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش میدهند (امامی.)1375 ،

کلسیم ،فسفر و سایر مواد غذایی است که ضرورت استفاده از

تحمل گیاهان را به فلزات سنگین افزایش دهند (
.)2003

اندوفیتهای

میکروبی

که

یک نوع از قارچهای اندوفیت ریشه به نام

از

Piriformospora

 indicaاز بازیدیومایستها بوده و دارای ویژگیهایی همانند

آن را بهعنوان گیاه دارویی بهاثبات میرساند (

Viana et al.,

 .)1998بنابراین باتوجه به مخاطرههای ایجاد شده در اثر
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اندوفیت در افزایش تحمل گیاهان و همچنین اهمیت گیاه

اندازهگیری گردید .جهت تعیین وزن خشک اندامهای گیاهی،

استویا ،این پژوهش با هدف بررسی اثر قارچ اندوفیت

نمونهها بهمدت  48ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد قرار

 Piriformospora indicaبر تحمل به تنش عنصر سنگین

گرفتند .همچنین صفات فیزیولوژیک شامل نشت الکترولیت و

کادمیم بر گیاه دارویی استویا در شرایط کنترلشده با تأکید بر

رنگیزههای فتوسنتزی و همچنین صفات بیوشیمیایی شامل

پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی انجام شد.

میزان پروتئین ،هیدروژن پراکسید و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
پراکسیداز مورد اندازهگیری قرار گرفت.
رنگیزههای فتوسنتزی با نمونهبرداری از آخرین برگ

مواد و روشها
پژوهش حاضر در پاییز  1394در آزمایشگاه کشتبافت

گسترشیافته گیاه و با استفاده از روش  Lichtenthalerو

پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان،

 )2001( Buschmannاندازهگیری و میزان کلروفیل  b ،aو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح

کارتنوئید بر اساس رابطههای  1تا  3محاسبه گردید.

کامالً تصادفی بهصورت فاکتوریل در سه تکرار انجام شد.

)1

Ca (µg/ml) = 16.72 A665.2 - 9.16 A652.4

تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح عنصر کادمیم (صفر،5 ،

)2

Cb (µg/ml) = 34.09 A652.4 - 15.28 A665.2

 15 ،10و  20میلیگرم در لیتر از منبع کادمیم کلرید) و تیمار

)3

Car (µg/ml) = (1000 A470 - 1.63 Ca - 104.96 Cb)/221

همزیستی قارچی شامل دو سطح (عدمتلقیح و تلقیح قارچ

که در این رابطهها  Caو  Cbبهترتیب کلروفیل  aو  bو همچنین

اندوفیت  )Piriformospora indicaبود .قارچ  P. indicaدر

 A470 ،A652.4 ،A665.2میزان نور جذبی محلول در طولموجهای

محیطکشت مایع کفر ( )Kafer, 1997و در دمای  24درجه

 652/4 ،665/2و  470نانومتر است.

سانتیگراد بهمدت دو هفته کشت شد .بهمنظور فراهمسازی

بهمنظور اندازهگیری نشت الکترولیت ،نمونه برگی در

نمونههای گیاهی مورد استفاده در این تحقیق ،ریزنمونههای

لولههای آزمایش حاوی  10میلیلیتر آبمقطر قرار گرفت .پس

جوانهی انتهایی بهطول دو سانتیمتر از گیاهچههای رشدیافته

از گذشت  24ساعت ،هدایت الکتریکی هر نمونه با استفاده از

در شرایط درون شیشهای تحت شرایط استریل جداسازی شد

دستگاه  ECمتر ( ،CON 410ساخت کشور سنگاپور)

و در محیط  MSکشت گردید .ریزنمونهها در اتاق کشت با

انـدازهگیری شد ( .)EC1جهت اندازهگیری میزان کل نشت

فتوپریود  16ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی و دمای

الکترولیتها در اثر مرگ سلول ،لولههای آزمایش بهمدت 20

 25درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از رشد و ریشهدهی

دقیقه در دستگاه بنماری با دمای  90درجه قرار داده و مجدداً

گیاهان در مدت  14روز ،ریشهی این گیاهان بهمدت  30ثانیه

هدایت الکتریکی نمونهها ثبت گردید ( .)EC2سپس درصد

با سوسپانسیون قارچ  P. indicaآغشته و در محیطکشتهای

نشت الکترولیتها با استفاده از معادله  4محاسبه شد

حاوی تیمارهای مختلف کادمیم واکشت شدند .گیاهچههای

(.)Teutonica et al., 1993

شاهد (عدمتلقیح) نیز قبل واکشت بهمدت  30ثانیه در

)4

سوسپانسیون اتوکالوشده قرار گرفتند .گیاهچهها  30روز پس

اندازهگیری میزان پروتئین محلول کل بهروش

Bradford

از رشد ،از محیطکشت حاوی عنصر کادمیم خارج و صفات

( )1976صورت گرفت .کمپلکس واکنش شامل 200

مورفولوژیک شامل ارتفاع بوته ،قطر ساقه (با استفاده از کولیس

میکرولیتر از عصاره استخراجی نمونه با  500میکرولیتر معرف

دیجیتالی) ،تعداد برگ سبز ،درصد برگ سبز و سطح برگ (با

بردافورد و  1800میکرولیتر آب دیونیزه بود که بعد از پنج

نرمافزار  Digimizerنسخه  )4/1و همچنین وزن تر و خشک

دقیقه میزان جذب مخلوط در طولموج  595نانومتر خوانده
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شد و با قراردادن عدد بهدست آمده در منحنی استاندارد میزان

)5

پروتئین نمونه مجهول بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر بهدست

)6

آمد.
میزان هیدروژن پراکسید با استفاده از روش  Alexievaو
تعیین گردید .در این روش  500میلیگرم از بافت تازه برگ در
پنج میلیلیتر  0/1 TCAدرصد در حمام آب یخ ساییده شد.
عصاره حاصل بهمدت  15دقیقه در  12000 gسانتریفیوژ
گردید .سپس بـه  0/5میلیلیتر از محلول رویی 0/5 ،میلیلیتر
بـافر فسفات پتاسیم  10میلیموالر و اسیدیته  7/5و یک
میلیلیتر پتاسیم یدید  1موالر اضافه گردید .مخلوط واکنش
بهمدت یک ساعت در تاریکی در دمای اتاق قرار گرفت و
سپس جذب نمونهها در  390نانومتر اندازهگیری شد.
فعالیت کاتاالز بـهروش  )1984( Abiاندازهگیری شد که
بر پایه تجزیه هیدروژن پراکسید با آنزیم کاتاالز استوار است.
مخلوط واکنش شامل  3میلیلیتر بافر فسفات  50میلیموالر،
 10میکرولیتر هیدروژن پراکسید  15میلیموالر و  50میکرولیتر
عصاره بود .پس از اضافهکردن عصاره ،کاهش جذب در
طولموج  240نانومتر بهمدت یک دقیقه با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر

اندازهگیری شد.

کمپلکس واکنش آنزیم پراکسیداز (دو میلیلیتر) شامل یک
میلیلیتر بافر فسفات  100میلیموالر ( 250 ،)pH=7میکرولیتر
 0/1 EDTAمیلیموالر ،یک میلیلیتر گایاگول  5میلیموالر،
یک میلیلیتر هیدروژن پراکسید  15موالر و  50میکرولیتر از
محلول آنزیمی استخراجشده بود .واکنش با اضافهکردن محلول
آنزیمی شروع شده و افزایش جذب در طولموج  470نانومتر
بهمدت یک دقیقه ثبت شد (.)Tang and Newton, 2005
در نهایت ،دادههای هر یک از صفات مورد بررسی با
استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه ( 9/1

SAS Institute

 )2004تجزیه و تحلیل شدند .جهت کمیسازی و توصیف
معادالت از تجزیه رگرسیونی و برازش معادالت خطی (معادله
 )5و دو تکهای (معادله  )6پیشنهادشده توسط
و همکاران ( )2012استفاده شد.

Bakhshandeh

x ≤ x0

 yمقدار

if

y=b1x +a

)y= (b1x0+a)+b2 (x-x0
if x > x0
پیشبینیشده برای صفات مورد نظر a ،مقدار ثابت در

غلظت صفر کادمیم x ،غلظت کادمیم x0 ،نقطه چرخش بین دو
فاز معادله و  b1و  b2شیب تغییرات صفات (کاهشی یا
افزایشی) بهترتیب در فاز یک و دو معادله هستند .رسم
منحنیها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
صفات مورفولوژیک :نتایج تجزیه رگرسیون دادههای حاصل
از آزمایش نشان داد که اثر تنش کادمیم بر صفات مورفولوژیک
شامل ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد برگ سبز ،درصد برگ سبز
و سطح برگ هم در تیمار شاهد (عدمتلقیح) و هم در تیمار
تلقیح با قارچ  P. indicaدر سطح احتمال یک درصد معنیدار
بود (جدول .)1
براساس نتایج حاصل از برازش منحنی ،دو صفت ارتفاع
بوته و قطر ساقه در تیمار عدمتلقیح و تلقیح با قارچ

P. indica

با افزایش غلظت کادمیم بهصورت معادله خطی کاهش یافتند
(شکل  bو  1 - aو جدول  .)2در غلظتهای باالی کادمیم
( 10تا  20میلیگرم در لیتر) بوتههای تلقیحشده با قارچ

P.

 indicaارتفاع بیشتری داشتند بهطوریکه در غلظت کادمیم 20
میلیگرم در لیتر افزایش  6درصدی در ارتفاع بوته گیاهان
تلقیحشده نسبت به عدمتلقیح مشاهده شد (شکل .)1 - a

Rai

و  )2005( Varmaنیز در تحقیقات خود نشان دادند که قارچ
 P. indicaباعث افزایش رشد و عملکرد گیاه دارویی کنگر
( )Adhatoda vasicaشد .همچنین  Sylviaو

Wiliams

( )1992در آزمایشی روی آفتابگردان نشان دادند که همزیستی
قارچ میکوریزا در گیاهان بهدلیل اینکه عناصر غذایی و آب
بیشتری از خاک جذب مینمایند سبب افزایش رشد گیاه،
عملکرد و مقاومت بیشتر در برابر تنشهای زیستی و
غیرزیستی میشود .از طرفی قطر ساقه نیز در این آزمایش در
تمام سطوح کادمیم بهوسیله تلقیح قارچ تحت تأثیر قرار
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جدول  -1تجزیه رگرسیون اثر قارچ  P. indicaو سطوح مختلف کادمیم بر صفات ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد و درصد برگ سبز گیاه استویا
ارتفاع بوته

رگرسیون

1

**53/963

باقیمانده

3

0/429

1/583

8/20

15/88

ضریب تغییرات

درصد برگ سبز

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

**77/228

**0/552

**0/542

**250/866

**250

**2221/494

**1365/532

**10/184

**3/339

0/00121

0/0125

0/0555

4/619

2/1103

14/396

0/026

0/0705

4/30

10/93

1/42

15/06

1/83

5/56

10/309

12/36

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
جدول -2معادله مناسب توصیفکننده اثر همزیستی قارچ اندوفیت  P. indicaبر روند تغییرات ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد و درصد برگ
سبز در بوته و سطح برگ گیاه استویا در سطوح مختلف کادمیم
صفات

تلقیح با قارچ

شاهد

ارتفاع بوته

y = -0.4646x + 12.642
R2 = 0.976 P<0.001 CV= 8.20

y = -0.5558x + 13.478
R2 = 0.942 P= 0.006 CV=15.88

قطر ساقه

y = -0.047x + 1.278
R2 = 0.993 P<0.001 CV= 4.305

y = -0.0466x + 1.49
R2 = 0.935 P=0.007 CV= 10.93

تعداد برگ سبز دربوته

y = -0.4x+ 24 if x≤ 9.84
y = -1.5x+ 20.06 if x> 9.84
R2 = 0.999 P<0.001 CV= 1.419

y = -1x + 24.268
R2 = 0.947 P=0.005 CV= 15.06

درصد برگ سبز

y = -0.911x+ 98.97 if x≤ 10
y = -6.344x+ 87.398 if x> 10
R2 = 0.997 P<0.001 CV= 1.828

y = -2.3371x + 91.575
R2 = 0.969 P=0.0023 CV= 5.56

سطح برگ

y = -0.461x+ 4.151 if x≤ 5
y = -0.123x+ 1.843 if x> 5
R2 = 0.992 P<0.001 CV= 10.30

y = -0.1156 + 3.303
R2 = 0.940 P=0.0063 CV= 12.366

گرفت ،بهطوریکه میزان کاهش این صفت با افزایش غلظت

واحد کاهش داد ،با این وجود ،میزان کاهش صفت در هر دو

کادمیم از صفر تا  20میلیگرم در لیتر در تیمار عدمتلقیح

تیمار حدود  80درصد بود (شکل  .)1 - cدرصد برگ سبز در

حدود  72درصد و در تیمار همزیستی با قارچ حدود 60

بوته نیز در تیمار عدمتلقیح با افزایش غلظت کادمیم از صفر تا

درصد بود و این نشاندهنده افزایش رشد و تحمل گیاهان

 20میلیگرم در لیتر بهصورت معادله دوتکهای و حدود 60

تلقیحشده تحت تنش است (شکل .)1 - b

درصد نسبت به سطح صفر کادمیم کاهش یافت و در تیمار

روند تغییرات نمودار در صفت تعداد برگ سبز در تیمار

همزیستی قارچی در اثر افزایش غلظت کادمیم روند کاهش

عدمتلقیح با قارچ  P. indicaبهصورت معادله دوتکهای و

نمودار بهصورت خطی و حدود  51درصد بود (شکل .)1 - d

کاهشی بود ،بهطوریکه با افزایش غلظت کادمیم از صفر تا

از طرفی ،کادمیم باعث کاهش گسترش برگ نیز میشود

حدود  10میلیگرم در لیتر ،شیب کاهش  -0/4واحد بود و با

( .)Vassilev, 1997نتایج حاصل از این تحقیق نیز مؤید این

افزایش غلظت کادمیم تا  20میلیگرم در لیتر میزان شیب

موضوع است بهطوریکه سطح برگ تحت تأثیر افزایش غلظت

کاهش به  -1/5واحد رسید .در حالیکه همزیستی قارچی تعداد

کادمیم در هر دو تیمار تلقیح و عدمتلقیح کاهش یافت هر چند

برگ سبز در بوته را بهصورت معادله خطی با شیب -1/0

میزان کاهش و حساسیت در گیاهان شاهد ( 92درصد) نسبت
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شکل  -1روند پاسخ صفات ارتفاع بوته ( ،)aقطر ساقه ( ،)bتعداد ( )cو درصد برگ سبز ( )dو سطح برگ ( )eگیاه استویا به سطوح
مختلف کادمیم در شرایط تلقیح و عدمتلقیح با قارچ اندوفیت

P. indica

به گیاهان همزیستشده ( 72درصد) بیشتر بود .در همین

ارتجاعی دیواره سلول باعث کوچکشدن سلولها و کاهش

زمینه Vassilev ،و همکاران ( )1997اثرات منفی کادمیم بر

فضای بینسلولی در گیاهان تحت تنش کادمیم میشود.

سطح برگ را بهدلیل اختالل در جذب آب و درنتیجه کاهش

وزن خشک اندام رویشی :نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون

فشار تورگر دانستند که این کاهش همراه با کاهش قابلیت

مربوط به وزن خشک اندامهای رویشی گیاه استویا
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جدول  -3تجزیه رگرسیون اثر قارچ  P. indicaو سطوح مختلف کادمیم بر وزن خشک برگ ،ساقه ،بخش هوایی ،ریشه و بوته گیاه استویا
وزن خشک
برگ

رگرسیون

1

**3098/29

باقیمانده

3

ساقه

شاهد

ضریب تغییرات

تلقیح
**

شاهد
**

تلقیح
**

شاهد
**

2858/92

1232/10

3639/56

7650/84

ریشه

تلقیح
**

13065

شاهد
**

1578/96

تلقیح
**

4974/73

شاهد
**

15596

تلقیح
**

33593

52/10

15/55

11/30

103/64

45/58

203/99

7/98

32/69

24/781

3/554

18/41

7/32

8/619

14/14

8/63

11/33

12/49

15/12

4/94

1/15

نشان داد که اثر تنش کادمیم چه در سطح تیمار شاهد

براساس یافتهها ،تقریباً در تمام سطوح کادمیم گیاهان تلقیح-

(عدمتلقیح) و چه در تیمار تلقیح با قارچ  P. indicaبر وزن

شده با قارچ  P. indicaرشد رویشی بیشتری داشته و وزن

خشک برگ ،ساقه ،ریشه ،بخش هوایی و بوته در سطح احتمال

خشک اندامهای رویشی در این گیاهان بیشتر از گیاهان تلقیح-

یک درصد معنیدار بود (جدول .)3

نشده با قارچ بود .این افزایش در سطوح صفر و  20میلیگرم

روند تغییرات وزن خشک اندامهای رویشی گیاه استویا

در لیتر کادمیم برای وزن خشک برگ بهترتیب  2/17و 20/83

شامل وزن خشک برگ ،ساقه ،بخش هوایی ،ریشه و بوته در

درصد ،برای وزن خشک ساقه بهترتیب  74/60و بیش از دو

پاسخ به افزایش غلظت کادمیم محیط در تیمار شاهد

برابر و برای وزن خشک بوته بهترتیب  43/60و  64/40درصد

(عدمتلقیح) و تلقیح با قارچ  P. indicaبهصورت معادله

بود (شکل  eو  2 - aو جدول  .)4این نتایج بیانگر بهبود

دوتکهای و کاهشی بوده و تنها وزن خشک ساقه در تیمار

تحمل بیشتر گیاهان تلقیحشده با قارچ نسبت به تنش کادمیم

شاهد روند خطی داشت .بیشترین وزن خشک اندامهای

در مقایسه با گیاهان تلقیحنشده است .در پژوهش حاجینیا و

رویشی گیاه در غلظت صفر کادمیم مشاهدهشد که با افزایش

همکاران ( )1391بر گیاه گندم نیز ،زیتوده تر و خشک در

غلظت کادمیم تا  20میلیگرم در لیتر روند کاهشی داشت،

گیاهان تلقیحشده با قارچ  P. indicaبهطور متوسط حدود

بهطوریکه در سطوح پایین و متوسط کادمیم با شیب باال و

 48/96و  41/58درصد بیشتر از گیاهان تلقیحنشده بود.

سپس با شیب کمتری کاهش یافت (شکل  eو  2 - aو جدول

یعقوبیان ( )1394نشان داد که در خاکهای آلوده به عنصر

 .)4در آزمایش  Yaghoubianو همکاران ( )2016در گیاه

کادمیم ،حضور قارچ  P. indicaموجب تجمع بیشتر این عنصر

خرفه نیز عکسالعمل صفات رویشی نسبت به سمیت کادمیم

در ریشهها و انتقال کمتر به بخش هوایی شده است .در

بهصورت معادله درجه دوم بود .در پژوهشی دیگر ،قادریان و

پژوهشهای دیگر همزیستی گیاهان با قارچ  P. indicaافزایش

جمالیحاجیانی ( )1389در گیاه

Matthiola chenopodiifolia

ریشهدهی گیاهان ( ،)Verma et al., 1999گلدهی (

Rai and

نشان دادند که افزایش غلظت کادمیم باعث کاهش وزن خشک

 ،)Varma, 2005عملکرد و اجزای عملکرد (

ریشه و بخش هوایی میشود .در همین زمینه Khan ،و

2005؛ یعقوبیان و همکاران )1391 ،و همچنین افزایش قدرت

همکاران ( )2006کاهش وزن خشک بخش هوایی در اثر

تحمل گیاهان به تنشهای محیطی زیستی و غیرزیستی

سمیت کادمیم در ارقام گندم را بهطور مستقیم در اثر مهار

( )Waller et al., 2005در پی داشته است.

فتوسنتز و در نتیجه تأثیر کادمیم بر میزان مادهسازی خالص

Waller et al.,

صفات فیزیولوژیک :براساس نتایج تجزیه رگرسیون اثر

( )NARو میزان رشد نسبی ( )RGRو یا اختالل و بههم

سطوح مختلف کادمیم در شرایط تلقیح و عدمتلقیح قارچ

خوردن تعادل آبی در سلولهای گیاهی و یا درنتیجه تأثیر

 indicaبر صفات فیزیولوژیک شامل رنگیزههای فتوسنتزی و

کادمیم بر سوخت و ساز عناصر ضروری دانستند.

نشت الکترولیت نشان داد که اثر سمیت کادمیم در کلروفیل

P.
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شکل  -2منحنی پاسخ صفات وزن خشک برگ ( ،)aساقه ( ،)bریشه ( ،)cبخش هوایی ( )dو بوته ( )eگیاه استویا به سطوح مختلف کادمیم
در شرایط تلقیح و عدمتلقیح با قارچ اندوفیت .P. indica

 ،b ،aو  a + bمعنیدار بود .همچنین اثر کادمیم بر کارتنوئید در

این وجود ،برای تیمار عدمتلقیح در دو صفت کلروفیل  a/bو

شرایط عدمتلقیح قارچ و بر کلروفیل  a/bو نشت الکترولیت در

نشت الکترولیت و برای تیمار تلقیح با قارچ در کارتنوئید اثر

شرایط تلقیح قارچ در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .با

معنیداری مشاهده نشد (جدول .)5
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جدول  -4معادله مناسب توصیفکننده اثر همزیستی قارچ اندوفیت  P. indicaبر روند تغییرات وزن خشک برگ ،ساقه ،بخش هوایی ،ریشه
و بوته گیاه استویا در سطوح مختلف کادمیم.
صفات

تلقیح با قارچ

شاهد

وزن خشک ساقه

y = -2.22x+ 61.2
R2 = 0.973 P<0.001 CV= 8.619

y =- 5.50x+ 117.5 x≤ 13.73
y = 0.8x+ 41.985 if x> 13.73
R2 = 0.921 P=0.0096 CV= 14.139

وزن خشک ریشه

y = -9.66x+ 58 if x≤ 5
y = -0.54x+ 9.7 if x> 5
R2 = 0.985 P=0.0008 CV= 12.49

y = -14.6x+ 101 if x≤ 5
y = -0.08x+ 28 if x> 5
R2 =0.980 P<0.001CV=15.125

وزن خشک بخشهوایی

y = -14.92x+ 153 if x≤ 5
y = -2.52x+ 78.40 if x> 5
R2 = 0.982 P<0.001 CV= 8.63

y = -10.8x+ 212.3 if x≤12.189
y = -0.6x+ 80.65 if x> 12.189
R2 = 0.955 P=0.004CV=11.33

وزن خشک بوته

y = -24.5x+ 211 if x≤ 5
y = -1.98x+ 88.1 if x> 5
R2 = 0.995 P<0.001 CV= 4.938

y = -19x+ 304.3 if x≤ 10
y = -0.6x+ 91.680 if x> 10
R2 = 0.999 P<0.001 CV= 1.15

جدول  -5تجزیه رگرسیون اثر قارچ  P. indicaو سطوح مختلف کادمیم بر میزان کلروفیل  ،a/b ،a + b ،b ،aکارتنوئید و نشت الکترولیت
در گیاه استویا
منابع تغییر

کلروفیل

df

کلروفیل

a

کلروفیل

b

a+b

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

رگرسیون

1

*100/519

*118/088

*28/042

**36/579

*237/363

*265/019

باقیمانده

3

3/057

5/097

2/206

0/0012

13/052

10/741

15/50

19/97

22/51

0/678

20/21

19/84

ضریب تغییرات ()%

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
ادامه جدول5 -
منابع تغییر

df

کلروفیل

کارتنوئید

a/b

نشت الکترولیت

تلقیح

شاهد

شاهد

تلقیح

شاهد

تلقیح

رگرسیون

1

**0/2038

0/272

**2/460

0/325

160/784

**632/502

باقی مانده

3

0/0057

0/030

0/030

0/0327

16/47

12/722

3/57

9/41

9/84

11/004

5/105

4/621

ضریب تغییرات ()%

* و ** بهترتیب معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد

منحنی روند تغییرات صفات فیزیولوژیک گیاه استویا شامل

(شکل  fو  3 - aو جدول  .)6میزان کلروفیل  aبا افزایش

کلروفیل  ،a/b ،a+b ،b ،aکارتنوئید و نشت الکترولیت در پاسخ

غلظت کادمیم روند کاهشی نشان داد .روند تغییرات کلروفیل

به افزایش غلظت کادمیم در دو تیمار تلقیح و عدمتلقیح با

در تیمار عدمتلقیح بهصورت معادله دوتکهای و در تیمار تلقیح

قارچ از معادالت خطی و دوتکهای تبعیت کردند

قارچ  P. indicaبهصورت خطی بود که با افزایش غلظت

a
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وزن خشک برگ

y = -11.98x+ 90 if x≤ 5
y = -0.48x+ 30.1 if x> 5
R2 = 0.952 P=0.004 CV= 18.41

y = -5.196x+ 94.14 if x≤ 10
y = -1.302x+ 42.177 if x> 10
R2 = 0.983 P<0.001 CV=7.32
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درصد کاهش یافت (شکل  .)3 - aدر همین راستا Prasad ،و

داشته و با شیب کمتری ( )-0/036نسبت به تیمار عدمتلقیح

همکاران ( )2004نشان دادند که عنصر کادمیم از تشکیل

( )-0/099کاهش یافت (شکل  3 -eو جدول  .)6در گیاهان

کلروفیل از طریق تداخل با تولید پروتوکلروفیلید جلوگیری

عالی کارتنوئیدها باعث حفاظت از دستگاه فتوسنتزی در برابر

میکنند Vassilev .و همکاران ( )2002نیز گزارش کردند که

فوتونهای اضافی و تنش اکسیداتیو میشوند (.)Young, 1991

کادمیم باعث بروز کلروز در برگها ،قهوهایشدن ریشه و

 Sanitataو  )1999( Gabbriellaگزارش کردند کارتنوئیدها

کاهش مقدار کلروفیل برگهای جو شده است .کاهش

نقش حفاظتی در برابر تنش اکسیداتیو دارند بههمین علت از

رنگیزههای فتوسنتزی بهواسطة افزایش تولید رادیکالهای آزاد

بین میروند.

اکسیژن و پراکسیداسیون و درنتیجة تجزیة کلروفیلها است
(.)Schutz and Fangmier., 2001

نشت الکترولیت با افزایش غلظت کادمیم از صفر تا 20
میلیگرم در لیتر در هر دو تیمار شاهد و تیمار قارچی روند

میزان کلروفیل  bو  a+bنیز در پاسخ به افزایش سمیت

افزایشی داشت .در سطوح پایین کادمیم تا غلظت حدود 13

کادمیم روند کاهشی داشتند .تقریباً در تمام سطوح کادمیم

میلیگرم در لیتر درصد نشت الکترولیت در برگ گیاهان

غلظت کلروفیل  bو  a+bدر تیمارهای تلقیح قارچ نسبت به

تلقیحشده با قارچ کمتر از تیمار عدمتلقیح بود که نشان از

تیمار عدمتلقیح کمتر بود .نسبت کلروفیل  a/bبا افزایش غلظت

تحمل بیشتر گیاهان تلقیحشده با قارچ در سطوح پایین و

کادمیم محیط در تیمار عدمتلقیح روند کاهشی و در تیمار

متوسط کادمیم دارد اما با افزایش کادمیم تا  20میلیگرم در

تلقیح قارچ روند افزایشی داشت (شکل  dو  3 – bو جدول

لیتر تلقیح قارچ توانایی القای تحمل به سمیت کادمیم را از

 Hegedus .)6و همکاران ( )2001بیان کردند در برگ-های

دست داده است (شکل  .)3 - fعموآقایی و همکاران ()1391

تحت تنش کادمیم ،تشکیل  LHCIIبهعلت مهار سنتز پروتئین

در بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید و کادمیم در گیاه سویا

 LHCIIدر مرحله نسخهبرداری مختل شده و باعث فتواکسید

نشان دادند که کادمیم در گیاهان شاهد درصد نشت الکترولیت

شدن کلروفیل تازه تشکیل شده میگردد .براساس یافتهها،

را بهمیزان  58/1درصد افزایش داد.

تلقیح قارچ  P. indicaاثر چندانی بر افزایش میزان کلرفیل

فعالیت آنزیمی :نتایج تجزیه رگرسیون دادههای حاصل از

تحت تنش کادمیم نداشت .از طرفی ،کاری دولتآبادی و

آزمایش نشان داد که اثر سمیت کادمیم چه در تیمار شاهد

همکاران ( )1391در پژوهشی روی گیاه کنگر فرنگی نشان

(عدمتلقیح) و چه در تیمار تلقیح با قارچ  P. indicaبر فعالیت

دادند گیاهان تلقیحیافته با قارچ  P. indicaبرگهای پهنتری

آنزیم کاتاالز و میزان هیدروژن پراکسید و پروتئین محلول در

در مقایسه با گیاه شاهد تولید کردند .آنها همچنن بیان کردند

سطح احتمال یک درصد و بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در

افزایش پهنای برگ منجر به افزایش میزان کلروفیل و درنهایت

سطحاحتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول .)7

راندمان فتوسنتزی برگ شد .باالبودن میزان کلروفیل در گیاهان

براساس یافتهها ،با افزایش غلظت کادمیم روند تغییرات

تلقیحشده با قارچ ،احتماالً بهعلت وجود رابطه مثبت بین

غلظت هیدروژن پراکسید در تیمار تلقیح و عدمتلقیح قارچ به

غلظت فسفر و مقدار کلروفیل در گیاهان تلقیحشده باشد زیرا

صورت دوتکهای بود .غلظت هیدروژن پراکسید در سطوح

گزارشهای مکرر از افزایش جذب فسفر توسط این قارچ به

پایین کادمیم تغییر چندانی نداشت ولی در ادامه و با افزایش

گیاه میزبان ارائه گردیده است ()Zarea et al., 2012؛ که با

غلظت کادمیم محیط بهبیش از  10میلیگرم در لیتر برای تیمار

نتایج این پژوهش مطابقت نداشت.

عدمتلقیح و بیش از  15میلیگرم در لیتر برای تیمار تلقیح قارچ

کارتنوئید نیز با افزایش غلظت کادمیم با روند کاهشی

میزان آن بهترتیب با شیب  0/178و  0/078واحد افزایش
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کادمیم از صفر تا  20میلیگرم در لیتر بهترتیب حدود  76و 67

روبرو گردید ،با اینحال ،تیمار تلقیح قارچی حساسیت کمتری
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شکل  -3روند پاسخ کلروفیل  ،)d( a/b ،)c( a + b ،)b( b ،)a( aکارتنوئید ( )eو نشت الکترولیت ( )fگیاه استویا به سطوح مختلف کادمیم
در شرایط تلقیح و عدمتلقیح با قارچ

اندوفیت P. indica

یافت .در مجموع گیاهان تلقیحشده با  P. indicaهیدروژن

بیان کردند تیمار گیاه ذرت با نیکل موجب افزایش قابل توجه

Duman

هیدروژن پراکسید درونزا و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

پراکسید پایینتری داشتند (شکل  4 - aو جدول .)8

و  )2010( Ozturkدر آزمایشی در رابطه با اثر فلزات سنگین

در این گیاه میگردد.
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جدول  -6معادله مناسب توصیفکننده اثر همزیستی قارچ اندوفیت  P. indicaبر روند تغییرات کلروفیل  ،a/b ،a+b ،b ،aکارتنوئید و نشت
الکترولیت گیاه استویا در سطوح مختلف کادمیم
شاهد

صفات

Pi

کلروفیل b

y = -0.3349x + 9.9476
R2 = 0.809 P= 0.037 CV= 22.51

y = -0.643x+ 9.878 if x≤ 11.403
y = -0.081x+ 2.537 if x> 11.403
R2 = 0.999 P<0.001 CV= 0.678

کلروفیل

a+b

y = -0.974x + 27.61
R2 = 0.858 P= 0.023 CV= 20.21

y = -1.029x + 26.809
R2 = 0.891 P= 0.015 CV= 19.84

کلروفیل

a/b

y = -0.033x + 2.1912
R2 = 0.747 P= 0.058 CV= 9.415

y = 0.041x+ 1.821 if x≤ 17.40
y = -0.195x+ 2.541 if x> 17.40
R2 = 0.922 P=0.009 CV= 3.57

کارتنوئید

y = -0.0992x + 2.753
R2 = 0.9647 P= 0.0002 CV= 9.841

y = -0.036x + 2.0054
R2 = 0.767 P= 0.051 CV= 11.004

نشت الکترولیت

y = 0.802x + 71.487
R2 = 0.764 P= 0.0523 CV= 5.105

y = 1.590x + 61.272
R2 = 0.943 P<0.001 CV= 4.621

کلروفیل

جدول  -7تجزیه رگرسیون اثر قارچ  P. indicaو سطوح مختلف کادمیم بر میزان هیدروژن پراکسید ،فعالیت کاتاالز ،پراکسیداز و پروتئین
محلول در گیاه استویا
منابع تغییر

df

هیدروژن پراکسید
شاهد

رگرسیون

1

**0/4621

باقیمانده

3

0/0000

ضریب تغییرات ()%

0/0000

کاتاالز

تلقیح
**

شاهد

0/1345

**

0/0729

0/00017

0/00023

0/447

6/009

پراکسیداز
تلقیح

**
**

0/006

شاهد
471/510

پروتئین محلول

تلقیح
1498/98

شاهد
**

4/268

تلقیح
**

1/936

0/0001

372/910

184/726

0/0751

0/0291

5/85

14/47

17/005

4/58

2/29

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
جدول -8معادله مناسب توصیفکننده اثر همزیستی قارچ اندوفیت  P. indicaمیزان هیدروژن پراکسید ،فعالیت کاتاالز ،پراکسیداز و پروتئین
محلول گیاه استویا در سطوح مختلف کادمیم
صفات

شاهد

Pi

هیدروژن پراکسید

y = -0.0518x+ 3.128 if x≤ 9.46
y = 0.178x+ 2.638 if x> 9.46
R2 = 1 P<0.0001 CV= 0

y = -0.0067x+ 2.945 if x≤ 13.97
y = 0.0784x+ 2.851 if x> 13.97
R2 = 0.996 P<0.001 CV= 0.447

کاتاالز

y = 0.0618x+ 0.134 if x≤ 5
y = -0.0210x+ 0.443 if x> 5
R2 = 0.990 P<0.001 CV= 6.009

y = -0.0046x+ 0.1793 if x≤12.75
y = 0.0162x+ 0.1206 if x>12.75
R2 = 0.951 P<0.001 CV= 5.85

پراکسیداز

y = 1.722x+ 116.19
R2 = 0.398 P=0.253 CV= 14.47

y = 2.448 + 55.435
R2 = 0.730 P=0.065 CV= 17.005

پروتئین

y = -0.485x+ 6.94 if x≤ 5
y = -0.163x+ 4.512 if x> 5
R2 = 0.949 P<0.001 CV= 4.58

y = -0.012x+ 7.183 if x≤ 14.64
y = -0.318x+ 7.0075 if x> 14.64
R2 = 0.956 P<0.001 CV= 2.29
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a

y = -0.048x+ 16.00 if x≤ 6.536
y = -0.883x+ 15.68 if x> 6.536
R2 = 0.916 P=0.0105 CV= 15.5

y = -0.687x + 18.178
R2 = 0.885 P= 0.017 CV= 19.97
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شرایط تلقیح و عدمتلقیح با قارچ اندوفیت

P. indica

فعالیت آنزیم کاتاالز نیز در هر دو تیمار بهصورت معادله

میشود .همچنین با کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز ،تجمع

H2 O2

دوتکهای بود ،بهاینصورت که در تیمار عدمتلقیح با افزایش

افزایش مییابد که این فرآیند نیز باعث مهار آنزیمهای کاتاالز

غلظت کادمیم از صفر تا پنج میلیگرم در لیتر روند تغییرات

و پراکسیداز میگردد ( Vajpaee .)Dell Rio et al., 2003و

فعالیت آن بهصورت افزایشی ( 0/062واحد) بوده و سپس با

همکاران ( )2000علت کاهش فعالیت کاتاالز همراه با افزایش

شیب  -0/021واحد کاهش یافت .از طرفی ،فعالیت کاتاالز در

غلظت کادمیم در برخی گیاهان را کاهش در میزان پروتئینهای

تیمار همزیستی قارچی تحت تنش کادمیم با شیب حدود

گیاه در اثر سمیت این فلز و تنش اکسیداتیو بیان کردند.

 -0/005با روند کاهشی روبهرو شد و با افزایش غلطت کادمیم

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش تنش چه در تیمار

با شیب حدود  0/016واحد افزایش یافت (شکل  .)4 - bنتایج

عدمتلقیح و چه در تیمار تلقیح با قارچ بهطور خطی افزایش

پژوهش  Gallecoو همکاران ( )1996روی گیاه آفتابگردان

یافت؛ حال آنکه در گیاهان بدون قارچ فعالیت این آنزیم شیب

نشان داد که رادیکالهای آزاد اکسیژن که در شرایط تنش ناشی

افزایشی ( 1/72واحد) کمتری نسبت به گیاهان همزیستشده

از فلزات سنگین بهوجود میآیند با حمله به آنزیمهای

با قارچ ( 2/44واحد) داشت .با اینحال فعالیت این آنزیم

آنتیاکسیدان و آسیبهای اکسیداتیو باعث مهار این آنزیمها

همواره در گیاهان تلقیحشده با قارچ کمتر از گیاهان تلقیحنشده
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شکل  -4روند پاسخ هیدروژن پراکسید ( ،)aکاتاالز ( ،)bپراکسیداز ( ،)cپروتئین ( )dو گیاه استویا به سطوح مختلف کادمیم در
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سیستم آنتیاکسیدانی گیاهان تلقیحشده تحت شرایط تنش

شاهد در شرایط تنش از خود نشان دادند براساس نتایج با

P. indica

افزایش تدریجی غلظت کادمیم سطح برگ با حدود  96درصد

بهطور مستقیم باعث خنثیکردن فعالیت رادیکالهای آزاد

کاهش بیشترین حساسیت را از خود نشان داد .از طرفی قارچ

اکسیژن در گیاه میشود (.)Yaghoubian et al., 2014

اندوفیت  P. indicaسبب افزایش قابل توجه صفت پراکسیداز

شناخته شده نیست اما میتوان اظهار داشت که قارچ

میزان پروتئین محلول نیز در تیمار تلقیح با افزایش غلظت

در گیاهچههای همزیست نسبت به سایر صفات مورد بررسی

کادمیم از صفر تا  20میلیگرم در لیتر بهمیزان  21/35درصد

شد بهطوریکه این افزایش حدود  54درصد بود .همچنین

نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافت ،درحالیکه تیمار عدمتلقیح

کاهش میزان رنگیزههای فتوسنتزی و آنزیمهای پراکسیداز و

با  0/33درصد افزایش کمتری را از خود نشان داد

کاتاالز برگها نشان از آثار سمیت کادمیم و تولید رادیکالهای

(شکل  .)4 - dدر مجموع ،میزان پروتئین در تیمار تلقیح قارچ

آزاد اکسیژن میباشد که آسیبهای اکسیداتیو و کاهش رشد را

نسبت به تیمار عدمتلقیح باالتر بود Wang .و همکاران ()2008

بهدنبال دارد .این نتایج ،بیانگر اهمیت ارتباط همزیستی قارچ

در بررسی روی گیاه تاجریزی نشان دادند که تنش کادمیم با

 P. indicaبا گیاه استویا و افزایش تحمل آن به سمیت کادمیم

اختالل در متابولیسم نیتروژن از طریق مهار فعالیت آنزیمهایی

است که میتواند در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد .با

مانند گلوتامین سینتاز ،گلوتامات سینتاز و نیترات ردوکتاز و

این وجود ،برای تعیین سازوکارهای مرتبط در افزایش تحمل

فرآیند احیاء نیترات سبب کاهش تولید پروتئین شده و رشد را

گیاه به سمیت کادمیوم نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری است.

متوقف میکند.
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Abstract

In order to investigate the role of Piriformospora indica endophyte fungi on some vegetative, physiological
and morphological parameters along with antioxidant activity of stevia (Stevia rebaudiana) under cadmium
(Cd) stress, an in vitro experiment was conducted. Experiment was arranged in completely randomized
design with three replicates. Treatments were five levels of Cd (0, 5, 10, 15 and 20 mg/L from cadmium
chloride source) and two levels of fungi inoculation (including control and inoculation with P. indica). After
30 days, some growth characteristics, photosynthetic pigments, antioxidant enzyme activity, electrolyte
leakage and soluble protein were measured. Regression analysis indicated that among vegetative dry
weights, stem dry weight in the uninoculated plants showed the maximum sensitivity (76%) to Cd
concentration gradients. Fungi inoculation, however, markedly improved root dry weight up to 57%. Among
morphological parameters, leaf area showed the highest reduction when Cd increased in the growing
medium. By contrast, where P. indica was inoculated, green leaf percentage (51% reduction) was the most
tolerant parameter. In terms of photosynthetic pigments, fungi inoculation could ameliorate reduction of
carotenoid and chlorophyll a/b contents from 77 and 37 to 40 and 11%, respectively. In conclusion, results of
the present study indicated that P. indica inoculation particularly at lower Cd concentrations could relatively
improve stevia tolerance by decreasing H2O2 accumulation and enhancing photosynthetic pigments.
Key words: Regression analysis, Enzyme activity, Endophyte fungi, Photosynthetic pigments
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