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 چکیده

 غیرزیستی هایتنش ایجاد مقاومت به و نمو گیاه میزبان سبب رشد تحریک عالوه بر Piriformospora indicaقارچ  اهداف:

بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه  P. indicaبررسی تاثیر قارچ اندوفیت  .شودنظیر تنش فلزات سنگین می

 است. تربچه و همچنین مقاومت به تنش فلزات سنگین از اهداف این پژوهش

 

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی  ها:مواد و روش

 تلقیح) قارچی تیمار 2 و روی، نیکل، سرب و شاهد() فلز سنگین نوع 2 شامل آزمایش دانشگاه مالیر انجام شد.  تیمارهای

خصوصیات مورد بررسی شامل وزن خشک اندام هوایی، محتوای نسبی  .بودند( تلقیح عدم و ومیلیسیم با حیتلق اسپور، با

 ، پروتئین و پرولین بود.کل محلول آب، رنگیزه های فتوسنتزی، نشت یونی، کربوهیدرات

 

وزن خشک، محتوای نسبی آب، کلروفیل، کاروتنوئید،  ی دردارفلزات سنگین کاهش معنی ،تنش طی نتایج نشان داد ها:یافته

درات قارچ بر صفاتی نظیر پرولین، کربوهیاسپور و میسیلیوم ؛ در حالیکه تلقیح با ایجاد کردمیزان کربوهیدرات و پروتئین 

نگین با س داشت و باعث افزایش این صفات و کاهش تاثیرات منفی فلزات سنگین شد. تنش فلزات یدارمعنی اثرو پروتئین 

ن میزان نشت یونی ناشی از پراکسیداسیو خصوصا اسپور افزایش نشت یونی باعث ناپایداری غشاء گردید اما تلقیح با قارچ

 لیپیدها را پائین آورد.

 

وجه به با ت تواند نقش مهمی در مقابله با اثرات سمی فلزات سنگین داشته باشد.های زیستی میکاربرد روش گیری:نتیجه

 یستیکود ز کی، امکان استفاده از آن به عنوان و نتایج بدست آمده بر روی محیط کشت مصنوعی P. indicaقارچ  ریتکث

 . قابل بررسی است های آلوده به فلزات سنگیندر اصالح خاک
 

 ، نشت یونی، همزیستینیسنگ فلزات تنش ،پراکسیداسیون لیپید های فتوسنتزی،رنگیزه های كلیدی:واژه

mailto:m.ghabooli@malayeru.ac.ir
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Abstract 

Background and Objective: Piriformospora indica is an endophytic fungus, which transfers several benefits 

to hosts including enhance plant growth and induce tolerance to abiotic stress as heavy metals stress. The aim 

of this study was to investigate the effect of P. indica on some morphophysiological parameters of radish 

(Raphanus sativus) under normal conditions and heavy metal stress.  
 

Materials and Methods: This experiment was conducted as a factorial experiment in a completely 

randomized design with three replications in the greenhouse of Agricultural Faculty of Malayer University. 

The experimental factors included four heavy metals (zinc, nickel, lead and control) and three fungal inoculums 

(inoculated with spores and mycelium and non-inoculated). Shoot dry weight, relative water content, 

photosynthetic pigments, electrolyte leakage, total soluble carbohydrate, protein and proline contents were 

investigated parameters.  

 

Results: The results showed that the heavy metal stress significantly decreased dry weight, RWC, chlorophyll, 

total soluble carbohydrate, protein and proline contents; whereas inoculation with fungual spore and mycelium 

affected parameters such as proline, total soluble carbohydrate and protein and mitigated the adverse effect of 

heavy metal stress. Heavy metal stress with increasing electrolyte leakage causes membrane instability, 

whereas inoculation with P. indica especially spore decreased lipid peroxidation.  

 

Conclusion: Using biotic methods can play an important role in counteracting with toxic effect of heavy 

metals. Based on these results and because P. indica can be propagated axenically on various medium, it can 

be concluded that this endophytic fungus serves as a promising approach to clean soil contaminated with heavy 

metal ions.  

 

Keywords: Phtotosynthetic Pigmants, Lipid Peroxidation, Heavy Metal Stress, Symbiosis, Electrolyte 

Leakage 
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 مقدمه

 و یصنعت ،یخانگ زائد مواد عیتوز لیدل به امروزه

 آلوده درحال ستیز طیمح انسان، توسط یکشاورز

 بیترک نیتریاصل. باشدیمبا مواد آلی و معدنی  شدن

 سرب، مس، جمله از نیسنگ فلزات ،یمعدن هایآالینده

 نیب در (.3222)دبیری  باشدیم میکادم و آهن ،یرو

-مک عناصر بعنوان که دارد وجود یعناصر نیسنگ فلزات

 سمیمتابول یبرا( و ...  ,Fe, Mo, Mn, Zn, Ni) مصرف

 درش طیمح در آنها مقدار یوقت اما هستند تیاهم با یاهیگ

 ازتیمسموم اهانیگ یبرا باشد، نرمال حد از ادتریز اهیگ

 اب سنگین فلزات به آلوده هایخاک اصالح امکان .هستند

 تیزیس یا و فیزیکی شیمیایی، هایتکنیک از استفاده

معموال  شیمیایی و فیزیکی هایروش اما دارد، وجود

. اشندبمی زیست محیط کنندهتخریب و گیر وقت بر،هزینه

 درصدد پژوهشگران اخیر هایسال طی رو، این از

 ندبتوان که برآمدند زیستی هایتکنیک توسعه و طراحی

 بر آنکه بدون را سنگین فلزات به آلوده هایمکان

 هداشت یئسو اثرات خاک بیولوژیکی تنوع و حاصلخیزی

سروار و همکاران ) نمایند تعدیل و پاکسازی ،باشند

3212.) 

های مشخصی برای مسگیاهان بطور وراثتی مکانی

 و مقابله با اثرات مضر اکسیداتیوتنش مبارزه با خسارت 

 هادارند که این مکانیسمها( ROSهای فعال اکسیژن )گونه

، SODهای آنزیمی )اکسیدانتآنتیافزایش فعالیت شامل 

CAT و ،POX و غیر آنزیمی نظیر گلوتاتیون، تیول و )

از  (.3212)تونواجام و همکاران  باشدمیکارتنوئیدها 

 امیکوریزهای ارتباط همزیستی گیاهان با قارچطرفی 

د نتواو می کردهنقش مهمی در سیستم دفاعی گیاه بازی 

به نحو موثری فلزات سنگین را در خاک محدود و اثرات 

های ژن .(3216و همکاران  )التف دهآن را تخفیف د

مختلف درگیر در مقاومت به فلزات سنگین از قبیل 

ها و گلوتاتیون اس ، متالوتیونینZIPترانسپورترهای 

 اهای میکوریزشده با قارچترانسفراز در گیاهان کلونیزه

  (.3222)هیلدبرانت و همکاران  اندافزایش بیان داشته

 ، قارچامیکوریزهای اندوفیت شبهیکی از قارچ

Piriformospora indica 1991 سال در باشد کهمی 

 هندوستان در کشور( 1999) همکاران و وارما توسط

 یعال گیاهان از زیادی تعدادبا  گردید. این قارچ شناسایی

 داری برایتوانایی معنی نموده و برقرار همزیستی رابطه

ها دارد که می غیرفعال کردن فلزات سنگین در ریشه

اران و همک لی)گ امیدوار کننده باشد پاالییزیستتواند در 

بر مقاومت به تنش فلزات  P. indicaقارچ  ری(. تاث3216

قرار گرفته  یمورد بررس یکم یهادر گزارش نیسنگ

 قیاز طر P. indica با قارچ حیتلق ددانشان  جیاست. نتا

و  لیکلروف یو محتوا دانتاکسییآنت هایمیآنز شیافزا

مقاومت به تنش فلز  شی، باعث افزاROSکاهش  نیهمچن

اران و همک این یدر گل آفتابگردان )شهاب ومیکادم نیسنگ

(، برنج )دابرال و 3212و همکاران  ی(، تنباکو )هو3212

. شودی( م3232و همکاران  ی)ل ونجهی( و 3219همکاران 

و  نیپرول شی( نشان دادند که افزا3211ناندا و آگراوال )

 ونیداسیدر کنار کاهش پراکس دانتیاکسیآنت یهامیآنز

 Cassia اهانیدر گ دروژنیه دیو پراکس دیپیل

angustifolia شده با قارچ حیتلقP. indica  باعث مقاومت

و  انیپی. سرتشودیمس م نیآنها به تنش فلز سنگ

-گوجه اهانیدر مورد گ یمشابه جی( نتا3212همکاران )

 نیتنش سرب گزارش کردند. همچن طیدر شرا یفرنگ

گندواش با قارچ مذکور  اهیگ جیگزارش شده است که تلق

 و دانتیاکسیآنت یهامیتوده، آنزستیز شیباعث افزا

 شیفزارا ا کیرسنتآشده و مقاومت به تنش  یفنل باتیترک

نتایج این مطالعات (. 3219)رحمان و همکاران  دهدیم

تواند به عنوان یک عامل بالقوه میدهد که قارچ نشان می

حذف زیستی فلزات سنگین مورد توجه قرار گیرد. برای 

های سازی زمیندر پاک P. indicaاینرو، کاربرد عملی از 

نیاز به بررسی بیشتری دارد و آلوده به فلزات سنگین 

 در کشاورزی پایدار باشد. یتواند ابزار مهممی

گیاهی یکساله و علفی  (.Raphanus sativus L) تربچه

بو و در مناطق مختلف ایران کشت از خانواده شب

شود. بخش خوراکی این گیاه ستبر و در تماس می

مستقیم با خاک قرار دارد. بنابراین فلزات سنگین به 



 1011/ سال 3شماره  31نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                         ایزدی، قبولی                  121

 

کنندگان مضر راحتی در آن تجمع یافته و برای مصرف

 واسطه به ایدن نقاط از یاریبس درد بود. این گیاه نخواه

اکرم ) شودیم کشت باال ییغذا ارزش و کوتاه رشد دوره

در زمینه معدودی  مطالعات نحال،یا با. (3212و همکاران 

 نینگس فلزات و یخشک مانند یستیز ریغ یهاتنش تاثیر

 . است شده انجام اهیگ نیا یرو بر

 اتفلز انتقال در یمهم نقـش اهانیگ نکهیا به توجه با

 جهینت در ،دندار عهده بر آلوده یهاخاک در نیسنگ

از . گردند ییغذا چرخه به سموم ورود توانند سببمی

 خصوص به اهانیگ توسط فلزات جذب یبررس اینرو

هدف  .است برخوردار یاژهیو ـتیاهم از جاتیسبز

 قارچارتباط همزیستی ارزیابی تاثیر مطالعه حاضر 

به فلزات بر مقاومت با گیاه تربچه   P. indicaاندوفیت

 سنگین روی، سرب و نیکل و توانایی قارچ در کاهش

 . باشداین فلزات در گیاه مذکور میاثرات مضر 

 

 هامواد و روش

 P. indica   قارچ تلقیح مایه تکثیر و تشخیص تهیه،

برای کشت قارچ از محیط کشت پیچیده )محیط کشت 

آسپرژیلوس تغییر یافته حاوی عناصر ماکرو، میکرو، 

 یهجداکشت مخمر، پپتون و کازئین( استفاده شد.  عصاره

 و انجام( 3212) همکاران وقبولی  روش با مطابق قارچ

 با اسپورها تعداد قارچ، اسپورهای آوریجمع از پس

 وم،یلسیم هیته یبرا. دیگرد شمارش نئوبار الم از استفاده

 در و برداشته کشت طیمح از قارچ فعال یهاسکید

 طیمحلیتر میلی 122 یحاو لیتریمیلی 322 یهاارلن

 یماد با انکوباتور شیکر در سپس و داده قرار عیما کشت

 مدت به قهیدق در دور 122 و گرادیسانت درجه 3±31

 از استفاده با بعد مرحله در. ندشد داده قرار روز 12-2

سپس  و جدا کشت طیمح از هاومیسلیم ،یکاغذ لتریف

)بجاج و  شد داده شستشو مقطر آب با بار نیچند

   (.3212همکاران 

 تیمارها اعمال و گیاه كشت

 کامالً طرح قالب در لیفاکتور صورت به شیآزما نیا

 نجاما گلخانه شدهشرایط کنترل در تکرار سه با یتصادف

 قارچ مختلف مایه تلقیح شامل شیآزما یمارهایت. شد

 فاکتور عنوانبه( قارچ بدون شاهد و اسپور وم،یسلیم)

 نیترات سرب،شامل نیترات ) نیسنگ فلزنوع  سه و اول

 دوم فاکتور عنوان به( شاهد و کلیننیترات  ،یرو

 شده دارجوانه یبذرها در تیمار با اسپور قارچ، .باشدیم

اسپور در  2×212قارچ )حاوی  اسپور سوسپانسیون با

 با رکیش یرو بر ساعت کی مدت به ومیلی لیتر( تلقیح 

 اتصال امکان تا شدند داده قرار دقیقهدر  دور 22

 سپس شود، فراهم چهشهیر سطح به قارچ یاسپورها

 ماریت یبرا. ندشد کاشته گلدان در شدهحیتلق یهااهچهیگ

)وزنی به وزنی( میسیلیوم و  %1از مخلوط  وم،یسلیم

. شدند کاشته آن در هااهچهیگ سپس وخاک استفاده 

 ماه 3 مدت به و منتقل گلخانه به کشت از پس هاگلدان

 تدااب ن،یسنگ فلزات تنش اعمال یبرا .گردیدند ینگهدار

 و هیته (یرو و کلین سرب،) نیسنگ فلزات یحاو محلول

با غلظت  نیسنگ فلزات یحاو محلول با هاگلدانسپس 

تا میزان مورد نظر  شدند یاریآبگرم در لیتر میلی 222

ه ها بگلدانسپس . از فلزات سنگین به خاک اضافه شود

 ذکر به الزممدت دو ماه در شرایط طبیعی حفظ شدند. 

 فلزات تنش اعمال عدم) کنترل طیشرا در که است

 فلزات بدونبا آب آبیاری و  هاگلدان یاریآب ،(نیسنگ

 ها،خروج گیاهچه از پس هفته چهار. گرفت انجام نیسنگ

 یصفاتصورت گرفت و  هوایی یهااندام از یبردارنمونه

دام ان خشک وزن اه،یگ هردر  برگ تعداد بوته، ارتفاع مانند

 ی،فتوسنتز یهازهیرنگ ،آب ینسب ایمحتو ،هوایی

مورد سنجش قرار  نیپروتئ و نیپرولکربوهیدرات، 

 .گرفتند
 

 کیولوژیزیف و کیمورفولوژ صفات یبررس

 شده،برداشت گیاهی هاینمونه تروزن تعیین از پس

 22 دمای با آون در ساعت 21 مدت به مذکور هاینمونه

 نیز هاآن خشک وزن و شدند داده قرار گرادسانتی درجه

آب برگ  ینسب یمحتوا یرگیاندازه یبرا .گردید محاسبه

(RWCاز روش ،) ( و معادله 1963) بار و وثرلیRWC 

(%)= [(FW - DW)/(TW - DW)] × 100 ستفاده شد ا
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وزن تر، وزن آماس  بیبه ترت DWو  FW ،TWکه در آن 

 ،a لیکلروف) برگ یهازهیرنگ. اشدبیو وزن خشک م

درصد،  12 استون از استفاده با( کل لیکلروف و b لیکلروف

 (1929آرنون ) روش با مطابق آن سنجش و استخراج

کل و  لی، کلروفb لی، کلروفa لیغلظت کلروف. شد انجام

و  623، 622، 662 هایدر طول موج بیبه ترت دیتنوئوکار

 روش با مطابق ییون نشت .دیگرد نیینانومتر تع 222

های برگ از استفاده با و( 3226) همکاران و والنتوویچ

 تیابتدا هدا. شد یریگاندازه متر EC دستگاهتازه و 

ر ها دسپس نمونه ی وریگ( اندازهEC1) هیاول یکیالکتر

اتوکالو و بعد از  قهیدق 32مدت  گراد بهدرجه سانتی 132

مجدداً  یکیالکتر تیهدا ط،یمح یکاهش دما تا دما

 =ELرابطه  قیاز طر یونی(. نشت EC2شد ) یریگاندازه

(EC1/EC2)×100 و استخراج .دیمحاسبه گرد 

 برادفورد سنجیرنگ روش به کل نیپروتئ یریگاندازه

 زاانجام شد.  اسپکتروفتومتر دستگاه توسط و (1912)

. شد استفاده استاندارد عنوان به یگاو نیآلبوم سرم

 روش به تر بافت از محلولکل  دراتیکربوه استخراج

 دستگاه از استفاده با( 1993) همکاران و ایروجوین

 با و قرائت نانومتر 632 موج طول در اسپکتروفتومتر

 یهاغلظت از آمده بدست استاندارد یمنحن از استفاده

 روش نیپرول سنجش جهت. دیگرد انیب گلوکز مختلف

ها با استفاده نمونه و شد انتخاب( 1922) همکاران و بیتس

 توسط نانومتر 232 موج طول درو هیدرین از معرف نین

 به لک فنول استخراج. شد خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه

گلتون سین روش با مطابق ویوکالتیس نیفول معرف لهیوس

 262 موج طول در و گرفت صورت( 1962و روسی )

 مقدار. شد خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه توسط نانومتر

 یداستاندار ونیبراسیکال یمنحن از استفاده با کل فنول

 ود،ب شده هیته مختلف هایغلظت در کیگال دیاس یبرا که

 گیاهان و شاهد گیاهان مقایسه منظوربه. شد محاسبه

 با نتایج، آماری تجزیه ،P. indica قارچ با شده تلقیح

. دیگرد انجام MSTAT-C:2015 افزارنرم از استفاده

 آزمون اساس بر و %2 سطح در نیز هامیانگین مقایسه

 .شد انجام دانکن

 نتایج و بحث

 اندام هوایی خشک وزن

 فلزات تنش ساده اثرات آمده دستبه جینتا اساس بر

 1 احتمال سطح در اندام هوایی خشک وزن بر نیسنگ

اما اثر ساده قارچ و اثرات متقابل  شد داریمعن درصد

 کاهش باعث نیسنگ فلزات تنش(. 1 جدول) دار نشدمعنی

 خشک وزن نیکمتر کهیطوربه ،است دهیگرد خشک وزن

 و( در بوته گرم 2/2) سرب نیسنگ فلز ماریت به مربوط

( در بوته گرم 2/2) شاهد به مربوطمیزان آن  نیشتریب

اندام اگرچه اثرات قارچ بر وزن خشک  (.1 شکل) بود

دار نبود اما قارچ تا حدی شده معنیگیاهان تلقیح هوایی

توانسته بود اثرات مضر فلزات سنگین را بر وزن خشک 

شده جبران نماید؛ بطوریکه گیاهان گیاهان تلقیح

 کرده، رشد سریعتر شاهد گیاهان به شده نسبتتلقیح

ودند ب برگ بیشتری تعداددارای  و ارتفاع بیشتری داشته

 مرتبط با ارتفاع و تعداد برگ آورده نشده است یها)داده

داد تلقیح با قارچ خصوصا میسیلیوم قارچ  اما نتایج نشان

 (.دهدتعداد برگ و ارتفاع گیاه را افزایش می

 عنوان به اهیگ یطول رشد و (توده یستزبیوماس )

 شناخته اهانیگ در نیسنگ فلزات تیسم یهاشاخص

 یوقت که است داده نشان یمتعدد یهاپژوهش. شوندیم

 قرار نیسنگ فلزات یباال یهاغلظت معرض در اهانیگ

 و ییهوا بخش طول و اهیگ خشک و تروزن رند،یگیم

 نامطلوب ریتاث (.3229 یگیدبیام)یابد یم کاهش شهیر

ر گید   و  تر  و خشک   وزن  ارتفاع،  بر  نیسنگ  فلزات

 نتایج است که شده گزارش برنج رشدی هایشاخص

 لیدال نیترمهم از. باشدمی منطبقبا آن  حاضر مطالعه

 طیشرا در اهیگ خشک ماده و عملکرد داریمعن کاهش

 شدن بسته ،یسلول میتقس کاهش به توانیم تنش

 رشد از ممانعت متعاقبا و فتوسنتز کاهش ها،روزنه

 (. 3222)شانکر و همکاران  کرد اشاره
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 تربچه گیاه اندام هوایی خشک وزن در سنگین فلزات مختلف تیمارهای میانگین مقایسه نتایج  -1 شکل

 

 سنگین و قارچهای فتوسنتزی گیاه تربچه تحت تنش فلزات نتایج تجزیه واریانس محتوای نسبی آب و رنگیزه -1جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

وزن خشک 

 اندام هوایی

محتوای 

 نسبی آب
 b  کلروفیل a  کلروفیل

  کلروفیل

 کل
 نشت یونی کارتنوئید

کربوهیدرا

 ت
 پروتئین پرولین

 ns212/3 ns 39/6 ns2291/2 ns2122/2 ns112/2 ns2226/2 **631/26 **2223/2 **111/1 **2222/2 3 قارچ

 ns22/2 ns2233/2 ns2113/2 *111/2 **2121/2 *211/12 **2232/2 **611/2 **2216/2 32/16** 2 سنگینفلزات 

 فلزات×قارچ

 سنگین
6 ns 22/1 *29/11 **2232/2 *2222/2 **361/2 *2222/2 *922/12 **2221/2 **231/2 **2226/2 

خطای 

 آزمایش
32 29/1 23/2 2122/2 2122/2 221/2 2219/2 129/2 2221/2 2222/2 222/2 

ضریب 

 تغییرات
- 22/6 32/3 12/3 22/1 19./ 22/1 61/2 22/2 12/2 22/2 

ns   درصد  می باشد. 2و  1داری در سطح داری و معنیبه ترتیب غیر معنی *و **و 

 

 

 شده باتأثیر قارچ بر میزان وزن خشک گیاهان تلقیح   

 (،3212)قبولی و همکاران  شرایط تنش خشکیقارچ در 

)ناندا و  و فلزات سنگین( 3222)والر و همکاران شوری 

 مختلفی هایمکانیسم. شده است گزارش (3211آگراوال 

 یرویش رشـد بـر های اندوفیتقارچ أثیرت با ارتباط در

در پژوهش حاضر، این تاثیرات . است شده ذکر گیاهان

دالیل متعددی  ناشی ازتواند میاین امر  دار نبود کهمعنی

اوت یا پاسخ متفیکنواخت گیاهان از جمله کلنیزاسیون غیر

 .گیاه به تلقیح با میسیلیوم یا اسپور قارچ باشد

  

  برگ آب ینسب یمحتوا

 مختلف یمارهایت برهمکنش آمدهدستبه جینتا اساس بر

 طحس در برگ آب ینسب یمحتوا بر نیسنگ فلزات و قارچ

 سهیمقا جینتا(. 1ل جدو) شد داریمعن درصد 2 احتمال

 رد برگ آب ینسب یمحتوا نیشتریب دادنشان نیانگیم

a

ab
b

b

0

1

2
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9

شاهد روی نیکل سرب

دام
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سطوح مختلف فلزات سنگین
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 6/93) لکین نیسنگ فلز باشده  ماریتنشده و گیاهان تلقیح

 2/12) نشدهتلقیح شاهد ماریت در اثر نیکمتر و( درصد

 (.3جدول ) است شده دهید( درصد

 طحس تعیین برای فاکتوری عنوانبه هابرگ آبی محتوای

 ایهفعالیت کنندهمنعکس که است شده شناخته گیاه آب

 رگب آب نسبی محتوای کاهش ؛هاستبافت در متابولیکی

 یندهایفرا یبرا ازین مورد آبفراهمی  کاهش سبب

)فرخنده و  گرددمی فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی

 در( 3213) یانیصدق و لویعلکاظم .(3213همکاران 

 با تیسم اثر درکه  دادند نشان بنگدانه اهیگ یرو یقیتحق

 یبنس زانیم ،فلز غلظت شیافزا با و سرب نیسنگ فلز

 .افتی کاهش( RWC) برگ آب محتوای

ها نشان داده است که قارچ تاثیر رسیخی برنتایج بر

مثبت و مستقیمی بر محتوای نسبی آب در شرایط 

(. 3211های غیر زیستی دارد )قبولی و همکاران تنش

تری را الهای قارچ سطح جذب بارسد میسلیومنظر میبه

فراهم آورده و از طرفی به نگهداری ان میزبان برای گیاه

اند و همین مسئله سبب شده آب در اطراف آن کمک کرده

شده نسبت به گیاهان تلقیح ،است تا در شرایط یکسان

  د.آب بیشتری باشنرای محتوای نسبی داگیاهان شاهد 

 

  یفتوسنتز یها زهیرنگ

ها، از تجزیه واریانس داده آمدهدستبه جینتا اساس بر

 بر نیسنگ فلزات و قارچ مختلف یمارهایت برهمکنش

 داریمعن(. 1 جدول) شد داریمعن b و a لیکلروف زانیم

 زا مستقل فاکتور دو که دهدیم نشان متقابل اثرات شدن

با  ماریت در a لیکلروف مقدار نیشتریب. اندنکرده عمل هم

 بر گرمیلیم 31/1) نیسنگ فلزات تنش بدون و ومیسلیم

 قارچ و ومیسلیمبا  ماریت در اثر نیکمتر و( تروزن گرم

 دهید( تروزن گرم بر گرمیلیم 69/2) یرو نیسنگ فلز

 ماریت در b لیکلروف زانیم نیشتریب (.3جدول ) است شده

( تروزن گرم بر گرمیلیم 93/2) یروفلز سنگین و  اسپور

  یرو نیسنگ فلز و ومیسلیم قارچ رامیت در اثر نیکمتر و

جدول ) است شده دهید( تروزن برگرم گرمیلیم 22/2)

3). 

 تنش ساده اثرات دادنشان هاداده انسیوار تجزیه     

 فلزات و قارچ یمارهایت متقابل اثرات و نیسنگ فلزات

 است داریمعن دیتنوئوکار و کل لیکلروف زانیم بر نیسنگ

با  ماریت در کل لیکلروف زانیم نیشتریب. (1)جدول 

 بر گرمیلیم 22/3) نیسنگ فلزات تنش بدون و ومیلیسیم

 زفل و ومیسلیم با ماریت در اثر نیکمتر و( تروزن گرم

 .شد مشاهده( تروزن برگرم گرمیلیم22/1) یرو نیسنگ

 ومیلیسیمبا  ماریت در دیتنوئوکار زانیم نیشتریب نیهمچن

-وزن گرم بر گرمیلیم 22/2) نیسنگ فلزات تنش بدون و

 یرو نیسنگ فلز و ومیسلیم با ماریت در اثر نیکمتر و( تر

جدول ) است شده دهید( تروزن برگرم گرمیلیم 39/2)

3  .) 

 نویآم –گاما هایمیآنز مهار لهیوس به نیسنگ فلزات

 ردوکتاز لدیپروتوکلروف و دوژنازیده دیاس کیلوالون

 تقابلم همکنش بر. شوندیم لیکلروف وسنتزیب مهار سبب

 میکانسم نیترمهم هامیآنز لیدریسولف گروه با نیسنگ فلز

 وسنتزیب مهار بر عالوه. است شده عنوان مهارها نیا

 هیتجز باعث فلزات نیا ن،یسنگ فلزات ۀلیوس به لیکلروف

(. 3222)شارما و دوبی  شوندیم زین لیکلروف یستیز

 قرار نیسنگ فلزات ریتاث تحت کمتر دهایکاروتنوئ

 لیکلروف نسبت شدن کمتر موجب جه،ینت در و رندیگیم

)واسیلو و یوردانو  شوندیم اهانیگ در دیکاروتنوئ به

1992.) 

 شیافزا باعث قارچ حیتلق داد نشان آمدهدستبه جینتا

 دگردیم شاهد اهانیگ به نسبت یفتوسنتز یهازهیرنگ

 و باساک و( 3212) همکاران وکریمی  جینتا با که

 گرید یپژوهش در. داشت مطابقت( 3211) همکاران

 Coleus forskohlii ییدارو گیاه شهیر حیتلق شد مشخص

  اندام تودهستیز کلی افزایش به منجر P. indicaبا قارچ 
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)داس و همکاران  گرددیم a، b کلروفیل محتوای هوایی،

 انزیم بر قارچ ریتاث با رابطه در یمشابه مطالعات (.3213

 ریغ یهاتنش طیشرا در شدهحیتلق اهانیگ در لیکلروف

 (3212)هوی و همکاران  نیسنگ فلزات رینظ یستیز

 یرو بر ریتاث با قارچ رسدیم نظر به. است شده گزارش

 و نیوکال چرخه و فتوسنتز ندیفرآ در ریدرگ یهانیپروتئ

 یداریپا و حفظ در یموثر نقش ها،آن انیب شیافزا

)کریمی و  کنندیم فایا زبانیم اهانیگ در فتوسنتز

  (.3212همکاران 

 

 

 

  ءغشا یداریپا نشت الکترولیت و

-داده انسیوار هیتجزآمده از به دست جینتا بر اساس      

ساده فلزات  اثرو  درصد 1قارچ در سطح  ساده اثر ها،

در  یونی نشت زانیم برتیمارها  متقابل سنگین و اثرات

دار شدن معنی(. 1 جدول) شد داریمعندرصد  2سطح 

دهد که دو فاکتور مستقل از هم اثرات متقابل نشان می

با بررسی جدول مقایسه میانگین )جدول اند. عمل نکرده

 به مربوط یونی نشت زانیم نیباالتر (، مشاهده شد3

 چقارنشده با در گیاهان تلقیح یرو نیسنگ فلز ماریت

 اناهیگ ماریت داد نشان جینتا نیچنهم. بود( درصد63/11)

 هاآن در یونی نشت کاهش باعث P. indica قارچ با تربچه

 با ماریت کهیطوربه گردد؛یم غشاء یداریپا شیافزا و

قارچ با تیمار و فلزات سنگین تنش تأثیر تحت تربچه گیاه فیزیولوژیک صفات میانگین مقایسه -2جدول   

 روتئینپ

 FW)1-(mg.g 

 پرولین

 FW)1-g.g( 

کربوهیدرات 

 کل محلول

FW)1-(mg.g 

نشت یونی 

(%) 
 کارتنوئید

کلروفیل 

 کل
کلروفیل 

b 

کلروفیل 

a 

محتوای 

نسبی آب 

(%) 

 تیمارها

f222/2 j221/2 f222/2 b22/2 ab222/2 abc12/3 ab222/2 ab923/2 b39/12 CF0 

d221/2 i222/2 e112/2 a63/11 ab232/2 abc93/1 ab229/2 ab122/2 ab21/12 ZF0 

e221/2 h922/2 e119/2 b11/2 b213/2 bc16/1 ab661/2 ab113/2 a22/93 NF0 

e222/2 g222/1 e112/2 ab22/2 ab222/2 ab32/3 ab111/2 a212/1 ab63/92 PF0 

f229/2 g222/1 ef126/2 b31/2 ab262/2 abc12/3 ab222/2 ab212/1 ab92/12 CF1 

c221/2 d222/1 d322/2 b21/3 ab222/2 ab22/3 a912/2 a126/1 ab26/12 ZF1 

c223/2 e222/1 cd322/2 b23/2 ab222/2 abc16/3 ab222/2 ab262/1 ab26/12 NF1 

b212/2 b623/1 bc326/2 b23/2 b212/2 abc21/3 ab696/2 ab222/1 ab22/16 PF1 

f229/2 f192/1 ef122/2 b21/3 a222/2 a22/3 ab192/2 a311/1 ab22/92 CF2 

c221/2 c222/1 d321/2 b22/2 b311/2 c22/1 b221/2 b696/2 ab33/11 ZF2 

b291/2 e222/1 b369/2 b21/2 ab221/2 abc22/3 ab212/2 ab262/1 ab21/16 NF2 

a122/2 a122/1 a236/2 ab33/2 b212/2 bc22/1 ab622/2 ab921/2 ab21/12 PF2 

 سطح در دانکن ایدامنه آزمون چند براساس داریمعنی اختالف یکدیگر با اند،شده مشخص مشترک حرف یک حداقل با ستون یک در که هاییمیانگین

 . ندارند درصد 2احتمال

(F0نشده؛ : تلقیحF1 ؛)اسپور( تلقیح شده با قارچ :F2 ؛)تلقیح شده با قارچ )میسیلیوم : C گیاه شاهد در شرایط بدون تنش فلزات سنگین؛ :Z تیمار با فلز :

 :تیمار با فلز سرب(.P: تیمار با فلز نیکل؛ Nروی؛ 
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 بر نیگسن فلز تنش یمنف اثرات است توانسته قارچ اسپور

 .دینما یخنث یادیز حد تا را غشاء یداریپا

 تنش اثر در و ROS تجمع افزایش طریق از سنگین فلزات

ء اغش ساختار آسیب به به منجر آن، از حاصل اکسیداتیو

 غشاهای نفوذپذیری قابلیت لذا ؛دنشومی و ساختار آن

 نشت باعث امر همین. شودمی مختل دیدهآسیب

)داوی و همکاران  شودمی سلول خارج به هاالکترولیت

 ROS لیتشک از یریجلوگ توسط تواندمی قارچ (.3222

 ابلهمق تنش پاسخ نیا با ینسب بطور ،تنش طیشرا تحت

 هب را آنها هیتجز ای شود دهایپیل نیا هیتجز مانع و کند

 قارچ رسدیم نظربه. (3211ناندا و آگراوال ) اندازد ریتاخ

 در یونی نشت از یریجلوگ و غشاء یداریپا به کمک با

 کمک اهیگ یکیولوژیزیف یهاتیفعال بهبود به تنش طیشرا

و همچنین  اهای میکوریزتاثیر قارچ .دینمایم یانیشا

بر متابولیسم  P. indicaمانند  امیکوریزهای شبهقارچ

ROS ها و کمک به حفظ هموستازیROS ها در شرایط

 )ناث و گزارش شده است پژوهشگران دیگرتنش توسط 

 (.3216همکاران 

 

 نیپروتئ و نیپرول درات،یکربوه محتوای

 ساده اثرات داد نشان هاداده انسیوار هیتجز جینتا       

 رب مارهایت متقابلاثرات  و قارچ و تنش فلزات سنگین

 بچهتر اهیگ برگ نیپروتئ و نیپرول درات،یکربوه زانیم

(. 1 جدول) است داریمعن درصد 1 احتمال سطح در

دار شدن اثرات متقابل در مورد این صفات نشان معنی

 جینتااند. دهد که دو فاکتور مستقل از هم عمل نکردهمی

 زانیم نیکمتر که داد نشانها داده نیانگیم سهیمقا

 یلیم 222/2) قارچ بدون ماریت به مربوط دراتیکربوه

 نیترشیب و بود بدون تنش طیشرا در( تروزن گرم بر گرم

لقیح ت و سرب نیسنگ فلز تنش مربوط دراتیکربوه زانیم

. بود( تروزن گرم بر گرم یلیم 236/2) قارچ ومیسلیمبا 

 زانیم نیکمتر که داد نشان نیانگیم سهیمقا جینتاهمچنین 

 بر کرومولیم 221/2) قارچ بدون ماریت به مربوط نیپرول

 زانیم نیشتریب و بود فاقد تنش طیشرا در( تروزن گرم

 ومیلسیم و سرب نیسنگ فلز به تیمار با مربوط نیپرول

 جینتا کلدر . بود( تروزن گرم بر کرومولیم 122/1) قارچ

 ارمیت به مربوط نیپروتئ زانیم نیکمتر که داد نشان

 طیشرا در( تروزن گرم بر گرم یلیم 222/2) قارچ بدون

 یمار بابه ت مربوط نیپروتئ زانیم نیشتریب و بود طبیعی

 بر گرم یلیم 122/2) قارچ ومیسلیم و سرب نیسنگ فلز

 (.3جدول ) بود( ترنوز گرم

 یطیمح هایتنش به اهانیگ سازش متعددی درموارد      

 دمانن ییهاتیمتابول انباشت با نیسنگ فلزات جمله از

 و دهاینواسیآم ریسا ن،یپرول) دارتروژنین باتیترک

 ریسا ساکارز،) هادراتیکربوه و( هانیآمیپل

و  )الین ردیگیم انجام( دهایساکاریپل و دهایگوساکاریاول

 در نیپرول و محلول یقندها تجمع. (3229همکاران 

 و ندکیم کمک سلول تهیاسموالر میتنظ به تنش طیشرا

 غشاها و یستیز یهامولکول ینگهدار و حفظ موجب

 زین حاضر پژوهش در. (3211 ناندا و آگراوال) گرددیم

 شیافزا نیسنگ فلزات تنش تحت هادراتیکربوه زانیم

 .کرد دایپ

 در دراتیکربوه زانیم شیافزا سبب قارچ با حیتلق     

 تاس شده یرطوبت مختلف طیشرا در شدهحیتلق اهانیگ

( 3212) همکاران و باقری و( 3212) قبولی جینتا با که

 میزان P. indica قارچ با تلقیح. دارد مطابقت

 داد افزایش را پرولین و محلول یهادراتیکربوه

 به هادراتیکربوه راتییتغ (.3221شات و همکاران )بالترا

 رینظ یکیولوژیزیف یندهایفرا با آنها میمستق ارتباط لیدل

 . به نظردارند یخاص تیاهم تنفس و انتقال فتوسنتز،

ها در شرایط رسد قارچ با افزایش میزان کربوهیدراتمی

ین فرایندهای متابولیسمی در اتنش به تثبیت فتوسنتز و 

گزارش داده شده است که  نماید.شرایط کمک شایانی می

 ،یهگزوز هایدهندهانتقال یبرخ قیاز طر P. indicaقارچ 

. در رابطه دهدیم شیرا افزا هادراتیجذب کربوه

 یدر ازا اهیاست که گ ییبها دراتیکربوه ،یستیهمز

کند )رانی و یقارچ پرداخت م فسفات عرضه شده توسط

  (.3216همکاران 
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 که است یتیمتابول نیتر فراوان نیپرول نهیآم دیاس      

 یستیز ریغ هایتنش تحت یاهیگ هایگونه از ارییبس در

)زابادوس و ساوور  ابدییم تجمع نیسنگ فلزات مانند

 که است یدفاع سمیمکان ینوع پرولین افزایش (.3212

 زا حفاظت و تنش شرایط با سلول بیشتر سازش باعث

 شودمى سلولى ساختارهاى و سیتوزول هاىآنزیم

 اهیگ زین حاضر پژوهشدر  (.3221)وانگ و همکاران 

 نیگسن فلز از حاصل تنش برابر در دفاع منظور به تربچه

 رسدیم نظر به. داد شیافزا را آزاد نیپرول زانیم سرب،

 در هانیپروتئ هیتجز قیطر از نیپرول زانیم شیافزا

 دباش هاکلروپالست در نیپرول سنتز ای و  بالغ هایبرگ

  (.1992)کرس و هاره 

 شدهحیتلق اهانیگ نیپرول یمحتوا بر قارچ ریتاث      

)قبولی  است شده گزارش مختلف پژوهشگران توسط

 گزارش شده است (.3212و شهابیوند و همکاران  3212

 سطوح شیافزا نظیر مختلف یهاراه از P.indica قارچ که

 خصوصبه) هااسمولیت ها،دانتیاکسیآنت یهامیآنز

 شیافزا موجب یکلروفیل یهارنگیزه حفظ و( پرولین

)زارع و همکاران  گرددیم میزبان گیاه در تنش به تحمل

3213.) 

 یسازرهیذخ شیافزا ن،یپرول تجمع با اهیگ       

 تنش برابر در تواندیم یسازنیپروتئ و هادراتیکربوه

 نیپروتئ محتوای هیاول اهشک (.3222)هونگ  کند مقاومت

 ای و هانیپروتئ یبعض سنتز در کاهش علت به تواندیم

 اشدب کیتیپروتئول هایمیآنز تیفعال شیافـزا  احتمـاالً

 طیشرا تحت که است شده مشاهده (.3222)پاندا و خان 

 با توانندیم( هاROS) فعال ژنیاکس هایهگون تـنش،

 ادییز شمار نابودی باعث اهیگ پروتئوم به زدن صدمه

(. 3222)تورگات و همکاران  شوند اهیگ هاینیپروتئ از

 تروژنین تیتثب ندیفرآ در اختالل با نیسنگ فلزات نیهمچن

 نیگلوتام ماننـد ییهامیآنز هایتیفعال مهار قیطر از

 ندیفرآ و ردوکتاز تراتین و نتازیس گلوتامات ،نتازیس

 را رشد و شده نیپروتئ دیتول کاهش سبب تراتین ءایاح

بر اساس نتایج  (.3222)پاندا و خان  دنکنیم متوقف

 زانیم بر P. indica قارچ مختلف یمارهایت پژوهشگران،

 هم کهیربطو د؛ی داشتنداریمعنتاثیر  بالطیسنبل نیپروتئ

 نیپروتئ زانیم نرمال، طیشرا در هم و تنش طیشرا در

 بود باالتر دارییمعن طور به شدهحیتلق اهانیگ در

( 3212) همکارانباقری و . (3211)لرستانی و همکاران 

 P. indica قارچ با برنج اهانیگ ماریت که کردند گزارشنیز 

 .گرددیم محلول کل نیپروتئ زانیم شیافزا باعث
 

 گیری كلینتیجه

 اثرات سمیت یابیارز هدف با حاضر مطالعه        

 و کلین و سرب ،یرو نیسنگ فلزات توسط شدهالقاء

 P. indica قارچ ونینزاسیکل قیطر از اثرات نیا یسازبه

فلزات  که داد نشان جینتاانجام گردید.  تربچه اهیگ در

 رتاثی شدهبسیاری از صفات اندازه گیری رویسنگین 

یوم اسپور و میسل با اهانیگ حیتلقاز طرفی  ند؛منفی داشت

 هدیگرد شدهیبررس صفات از برخی بهبود سبب قارچ

، نیپرول سطح در داریمعن شیافزا است؛ بطوریکه

 در گیاهان تلقیح شده با قارچ کربوهیدرات و پروتئین

 P. indica یپارامترها بهبود بر عالوه. شد مشاهده 

 ونیداسیپراکس میزان نشت یونی ناشی از قارچ ،یحفاظت

همچنین نتایج مقایسه اسپور و . آورد نیپائرا نیز  دهایپیل

که هر دو مایه تلقیح )اینوکولوم(  دادمیسیلیوم قارچ نشان 

که بطوری شده دارند،گیرینتایج مثبتی بر صفات اندازه

های فتوسنتزی در برخی صفات مانند رنگیزهمیزان 

شده با اسپور و برخی دیگر از صفات مانند گیاهان تلقیح

ه با شددر گیاهان تلقیحلین کربوهیدرات کل محلول و پرو

اما با توجه به سهولت بیشتر  میسیلیوم قارچ باالتر بود؛

تهیه میسیلیوم نسبت به اسپور، استفاده از آن در 

در مجموع نتایج بدست گردد. توصیه می آتیمطالعات 

های زراعی و غیر آمده با توجه به افزایش آلودگی خاک

د دهاست و نشان میزراعی به فلزات سنگین حائز اهمیت 

 P. indicaهایی نظیر در آینده استفاده از اندوفیت

 کننده وتواند نقش مهمی در مقابله با اثرات محدودمی

 اب کهمضر فلزات سنگین بازی کند؛ البته نیاز است 
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 این ریشه، کلنیزاسیون سازیبهینه و بیشتر هایپژوهش

 .نمود عملی را امکان
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