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Abstract 

Background & Objective: This study was conducted to evaluate the interaction effects of potassium nitrate 

and arbuscular mycorrhiza on the growth and quantitative characteristics of G. glabra in the greenhouse 

condition. 

 

Materials & Methods: In order to evaluate the effects of KNO3 and Arbuscular mycorrhiza (Glomus mossea) 

on the growth and quantitative characters of G. glabra an experiment as factorial based on the completely 

randomized design with three replications was carried out. The mycorrhiza treatments included: noninoculated 

(Control), 25, 50 and 100 g per pot and potassium nitrate had three levels: 0 (control), 10, 20 mmol L-1. Some 

characters such as plant height stem diameter, leaf area, foliage and root fresh and dry weight, leaf relative 

water content, chlorophyll a and b and carotenoid content were assessed.   

 

Results: Based on the results of this study the interaction of potassium nitrate and mycorrhiza affected the 

investigated characters and treatment combination of 20 mM potassium nitrate with 100 g per pot mycorrhiza 

increased plant height (67%), stem diameter (48.5%), foliage fresh weight (48.7%)  foliage dry weight (54.9%), 

root fresh (69.1%) and root dry weight (64%) in relation to control. Also leaf area (41%) leaf relative water 

content (6.25%) chlorophyll a (28%), b (38%) and carotenoid (41%) contents increased significantly in 

comparison with control.    

 

Conclusion: Simultaneous application of potassium nitrate and mycorrhiza, significantly affected the all of 

evaluated characters and improved all of them. 
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 شدیر و خصوصیات کمی هایویژگی بر سکولاروآرب میکوریز و قارچ پتاسیم نیترات  برهمکنش یرتأث

 گلخانه شرایط در( .Glycyrrhiza glabra Lبیان ) شیرین
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 چکیده
و  میک هایویژگی بر آربوسکولار میکوریز و قارچ پتاسیم برهمکنش نیترات منظور بررسی تأثیراین مطالعه به اهداف:

 گلخانه انجام شد. شرایط در بیان شیرین رشدی خصوصیات

 
ات خصوصی کمی و هایگیویژآربوسکولار بر  زیکوریو قارچ م میپتاس تراتین ریثأت یابیمنظور ارزبهها: مواد و روش

نجام ابا سه تکرار ی طرح کاملاً تصادف هیبر پا لیفاکتورصورت ، آزمایشی بهگلخانه شرایط در انیبنیریش اهیگ رشدی
در هر  قارچ گرم 011و  21، 62 کاربرد قارچ، استفاده ازشامل عدم  Glomus mosseaتیمارهای قارچ میکوریزا . پذیرفت

نظیر ارتفاع بوته، قطر ساقه، سطح برگ، مولار بود. صفاتی میلی 61و  01 ،ات پتاسیم شامل شاهدگلدان و تیمارهای نیتر
گیری و کاروتنوئید مورد اندازه bو  aوزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای رطوبت نسبی برگ، محتوای کلروفیل 

 قرار گرفتند.

 
 گیریدازهانصفات ی، اثرات متقابل تیمارهای نیترات پتاسیم و میکوریزا دست آمده از این بررسنتایج به اساسبر ها:یافته
قارچ گرم در گلدان  011همراه مولار نیترات پتاسیم بهمیلی 61در این آزمایش را تحت تاثیر قرار داده وترکیب تیماری  شده

، وزن (9/20%)خشک اندام هواییو  (6/04%)، وزن تر(2/04%)، قطر ساقه(%26)ارتفاع بوته مقادیر توانست میکوریزی
، محتوی رطوبت (%00) سطح برگمقادیر صفات . دهدنسبت به تیمار شاهد افزایش  را (%20)و خشک ریشه (0/29%)تر

داری نسبت به تیمارهای افزایش معنینیز  (%00)و کارتنوئید  a(64%)،b  (84%) ، محتوی کلروفیل (62/2%) هانسبی برگ
  .شاهد داشت

 
اری دطور معنیرا به استفاده همزمان از نیترات پتاسیم و قارچ میکوریزا توانست همه صفات مورد بررسی ری:گینتیجه

 زایش دهد. نسبت به تیمار شاهد اف داریطور معنیو مقدار صفات مورد مطالعه را به تحت تأثیر قرار داده

 
 بیولوژیک، گیاه داروئیبیان، قارچ میکوریز، کود شیمیایی، کود شیرین کلیدی: واژه های
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 مقدمه

هزاران سال  یدر سرتاسر جهان برا ییدارو یاهانگ      
 یاهانموجود در گ ییدارو یباتمورد استفاده بوده و ترک

م ک یتبالا و سم ییدارو یتبا خاص یباتیعنوان ترکبه
و  ییدارو یاهانگ یابیکم اند.انسان شناخته شده یبرا
را  ییدارو یاهانها، کشت گآن یتقاضا برا یشافزا
 یانبیرین(. ش6106و همکاران  وتیرزداده است )گ یشافزا

کمتر مورد کشت که خودرو است  ییدارو یاهاناز جمله گ
 Glycyrrhiza یبا نام علم یانب شیرین .گیردیقرار م

glabra L.، چند ساله و  ی،باقلا، علف یرهاست از ت یاهیگ
آن محسوب  یشهننده رصادر ک  از کشورهای یکی یرانا
آن مرکب و  یها(. برگ6106و همکاران  خادم)شود یم

 ییبرگچه انتها یکاز چهار تا هفت زوج برگ به اضافه 
ه چسبندیره، حالت سبب ترشح شکه به یافته یلتشک

 یهاساقه یان،بیرین. قسمت مورد استفاده شدارند
 یمختلف یباتترک یکه دارا یاهگ هاییشهو ر یرزمینیز

 یتارزش و اهم(. 6101)نبی و همکاران  باشد، میاست
 ییمیایتنوع مواد ش یلدلبه یانبیرینش یزومو ر یشهر

در  یولوژیکماده فعال ب ینترمهم بوده وموجود در آن 
 یدبه نام اس یدیتریترپنوئ ،یانب یرینش یزومو ر یشهر
 یی،غذا یعثره در صناموکه ماده  است یسیریزیکگل

 یرینخواص ش ینتر. مهمباشدیات میانداروسازی و دخ
و همکاران  خادم)باشد می درمان ورم و زخم معده یانب

6100.) 
درصد کودها  01الی  01ها تنها اساس گزارشبر 

درصد کل  91تا  21توسط گیاه جذب شده و حدود 
طرق مختلف از دسترس گیاه کودهای مورد استفاده به

توانند نقش مهمی را یها مشود. میکروارگانیسمخارج می
در مدیریت تلفیقی کودها در جهت حفظ نیروی تولید و 

(. 6102حاصلخیزی خاک داشته باشند )لو و همکاران 
های های افزایش دهنده رشد گیاهی و قارچباکتری

توانند کارایی مصرف کودها را افزایش میکوریزی می
(. کودهای زیستی، محیط 6119دهند )برقعلی و برقعلی 

سازی فسفر و اک را از طریق تثبیت نیتروژن، محلولخ
ها، آزاد سازی مواد محرک پتاسیم یا معدنی نمودن آن

ها و تجزیه مواد آلی در خاک، بیوتیکرشد، تولید آنتی

دارند )سینها و غنی از عناصر ماکرو و میکرو نگه می
 (. 6100همکاران 

از ترین و های میکوریزی آربوسکولار فراوانقارچ 
درصد کل بیوماس  21های خاک بوده و ترین قارچمهم

شوند. بسیاری از اسپورهای میکروبی خاک را شامل می
طور طبیعی در خاک وجود داشته های میکوریزی بهقارچ

و اگر شرایط خاک مساعد باشد، اسپورها جوانه زده و 
یافته و ساختاری   از طریق هیف با ریشه گیاهان تماس

د که انتقال مواد غذایی را بین دو ارگانیسم کننایجاد می
های قارچ (.6102  بر عهده دارد )صالح و همکاران

طرق مختلف از جمله تسریع رشد، نمو، میکوریزی به
ها و ای، مصرف آب، مقاومت به بیماریوضعیت تغذیه

گذارند. زا بر گیاهان تأثیر میمقاومت به عوامل تنش
 هایها توسط قارچن ریشهپاسخ گیاهان به کلونیزاسیو

میکوریزی عمدتاً وابسته به نوع گیاه و سویه قارچ و 
شرایط محیطی مانند سطح مواد غذایی خاک، شدت نور 

باشد. همچنین کلونیزاسیون ریشه گیاهان و دما می
ها اثر مثبت بیشتری نسبت به توسط چند سویه از قارچ

 (. 6102کاربرد یک سویه دارد )لو و همکاران 
های میکوریزی بر متابولیسم ثانوی گیاهان تأثیر قارچ

 کند، اینگذارد و تولید اجزای فعال گیاه را تحریک میمی
ها بر کیفیت ترکیبات دارویی و عملکرد اسانس قارچ

(. 6102گذارند )تاپا و همکاران گیاهان دارویی تأثیر می
ها قارچمعنی رابطه بین ریشه با قارچ است. میکوریز به 

از سطح استریل شده  0926برای اولین بار در سال 
های پیاز جدا سازی گردیده و امروزه میکوریزی ریشه

شود شناخته می Pythium ultimumعنوان سویه به
در مقادیر  پر نیازعناصر  (.6102)آجیش و همکاران 

اتی حیگیاهان  برای کم نیازبالایی در مقایسه با عناصر 
عناصر ماکرو و  رت، تمامیهستند ولی از نظر ضرو

میکرو مورد نیاز گیاهان بوده و عناصر کربن، هیدروژن 
شوند. دیگر و اکسیژن از طریق هوا و آب تامین می

عناصر نیز بایستی در محیط گیاه به مقدار و نسبت کافی 
نبی و )برای رشد مطلوب گیاه وجود داشته باشد 

 (.6101همکاران 
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 همه یف براو پرمصر یضرور یعنصر میپتاس
 اهیگ سمیو متابول یولوژیزیزنده است و در ف موجودات

از  یکی ییایمیو ش یکیولوژیزیف فیوظاو  از نظر مقدار 
الزمان و همکاران باشد )حسنمیها ونیکات نیترمهم

-به که است ادیها چنان زاختهیدر  می. غلظت پتاس(6104

 هاآنی اسمز لیاز عوامل کنترل کننده پتانس یکیعنوان 
)تاپا و همکاران شود فشار آماس شناخته می جهیو در نت
(. پتاسیم برای فرآیندهایی مانند فتوسنتز، تشکیل 6102

ها لازم بوده و در میوه، مقاومت به سرما و بیماری
(. 6100تشکیل پروتئین نقش دارد )سینها و همکاران 

پتاسیم در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مختلف 
، سنتز هاگیاه از جمله فتوسنتز، افزایش انتقال اسمیلات در

ا نقش هپروتئین، حفظ موازنه آبی و افزایش فعالیت آنزیم
(. پتاسیم نقش مهمی در 6108دارد )دشپانده و همکاران 

ای هها، افزایش رشد بافتتنظیم باز و بسته شدن روزنه
های آنزیمی، متابولیسم سازی واکنشمریستمی، فعال

ها، کاتالیز فعالیت تعدادی از یتروژن، سنتز پروتئینن
عناصر معدنی و متابولیسم و انتقال کربن دارد )اندریوز 

در  میپتاس(. 6112زوبیر و همکاران و 6160و همکاران 
، فعال یغشائ لیمانند حفظ پتاس یکیولوژیزیف یندهایفرآ

باز و بسته شدن  ،یفشار اسمز میها و تنظمیآنز یساز
در  یکاف میدارد. پتاسنقش مهمی میها و تروپساتاستوم

 باشدمیلازم  نیز استفاده موثر از آهن یخاک برا
 (.6106و همکاران  میی)ابراه

و  میپتاس تراتین ریثأتارزیابی منظور بهاین آزمایش 
برخی صفات بر  آربوسکولار زیکوریقارچ م

 رشدی و خصوصیاتمورفولوژیکی و فیزیو لوژیکی 
 در شرایط گلخانه انجام شد. انیب نیریش اهیگ
 

 هامواد و روش
در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش  این آزمایش   

شرقی واقع کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه به در خسروشاه

 در جنوباین منطقه  کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد.
 ،شرقی  02◦  8′ ییای، با طول جغرافریزغربی شهرستان تب

                                                           
Relative Water Content (RWC) 1  

 0826و ارتفاع متوسط  شمالی 86◦ 26′ ییایعرض جغراف
  واقع شده است.های آزاد متر از سطح آب

فاکتورهای آزمایشی تحقیق شامل سطوح کود 
در سه سطح شاهد )عدم مصرف کود(،  نیترات پتاسیم

از  در هر گلدانلیتر میلی 01با حجم مولار میلی 61و  01
سطوح مختلف میکوریز در چهار  هر سه هفته یکبار و

 011و  21، 62سطح شاهد )عدم مصرف میکروریز(، 
رچ قا) در هر گلدان بود.همراه با کوکوپیت گرم میکوریز 

میکوریز استفاده شده در این آزمایش در بستر 
 هب کلونیزاسیون که بعد از کوکوپیت رشد یافته بود

دمای . (ای کشت اضافه گردیدهگلدانعنوان تیمار به 
 61- 64طور میانگین در طول دوره آزمایش هگلخانه ب

 21-61و رطوبت نسبی گلخانه نیز  گرادسانتیدرجه 
لیتر با  00 حدود حجمهای یکسان با گلدان بود.درصد 

 عدد 014به تعداد  مترسانتی 81و ارتفاع  62قطر دهانه 
 پر  6/0و  6/0ن به میزا پرلیت و کوکوپیتانتخاب و با 

دست آوردن تعداد کافی از گیاه منظور بهبه شدند.
شیرین بیان از تکنیک کشت ریزوم برای تکثیر استفاده  

های شیرین بیان پس از شست و ها و ریشهشد. ریزوم
تر تقسیم شو و پاک کردن گل و لای، به قطعات کوچک

 ای برش داده شد که حداقلشدند )قطعات ریزوم به گونه
دو یا سه جوانه رویشی داشته باشند( و سپس هر قطعه 

 Glomusشامل گونه زیکوریمدر گلدانی کاشته شد. 

mosseae یحداقل دارا زیکوریماز بستر هر گرم  و در 
 د.بواندام فعال  011

، 1منظور اعمال سطوح مختلف کود نیترات پتاسیم )به
ای مقدار کود مورد نیاز تیمارهمولار(، میلی 61و  01

 ها محاسبه و دروزن خاک گلدان مختلف براساس
مذکور مورد استفاده قرار گرفت. برای سـطوح 
درصد از آن همزمان  21از آبشـویی کـود،  جلـوگیری

ضافه ا زنیمانده، بعد از جوانهدرصد باقی 21کشت و بـا 
 گردید.

گیاه شامل ارتفاع بوته، در گیری صفات مورد اندازه
رگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و قطر ساقه، سطح ب

)محتوای رطوبت نسبی برگ(، محتوای RWC0ریشه، 
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و کاروتنوئید بود. مساحت سطح برگ با  bو  aکلروفیل 
 مـدل  House Gate سـنجسـطح برگاستفاده از دستگاه 

Aok 4cht  مورد  متر مربــعســانتی 10/1بــا دقــت
توای رطوبت گیری قرار گرفت. برای تعیین محاندازه

های بالغ و گسترده نسبی برگ قبل از آبیاری، از برگ
 دندش توزین بلافاصلهها برداری شد. نمونهها نمونهبوته

 با مقطردر آب  ساعت چهار مدتبه  سپس و تر(وزن )

 ورغوطهو نور اندک  گرادسانتیدرجه  2حدود  دمای
، وزن صافیها با کاغذ آب روی آن گرفتنو پس از  شده

ساعت در  60 مدت بهها نمونه اشباع(، سپسوزن ) شدند
و وزن شدند  شدهداده  قرار گرادسانتیدرجه  41دمای 

رطوبت نسبی برگ از  محتوی نهایتدر  (.وزن خشک)
، مورد محاسبه قرار گرفت )فاوزی و 0 طریق رابطه

   (.6116 همکاران

 = RWC ]0[ رابطه
وزن خشک −وزن تر

وزن خشک −وزن اشباع
 × 100 

مورد  2تا  6گیری شده و توسط روابط اندازه (0926روش آرنون )به و کارتنوئید نیز a ،b کلروفیل محتوای میزان
 محاسبه قرار گرفتند. 

 در هر گرم برگ تر   aگرم کلروفیل میلی= V / 1000× W645(2.69× A –)663[(12.7× A×[(              ]6[رابطه      
 در هر گرم برگ تر   bگرم کلروفیل میلی= V / 1000× W663(4.69× A –)645[(22.9× A×[(              ]8[رابطه      
 در هر گرم برگ تر  کل گرم کلروفیل میلی= V / 1000× W663(8.02× A –)645[(20.2× A×[(              ]0[رابطه      

 در هر گرم برگ تر  گرم کاروتنوئیدمیلی= V/1000×W51014.9 × (A –) 4807.6×(A × (                   ]2[رابطه      
 

 Vموج موردنظر، جذب در طول زانیم A ،در روابط بالا
 وزن Wو ترلییلیدرصد برحسب م 41استون  ییحجم نها

 .باشدیبرگ تازه برحسب گرم م
برداری از مشاهدات یادداشتپس از تکمیل درنهایت 

های تجزیهبرداری و نمونه و صفات مورفولوژیکی،
دست آمده گردآوری و از نظر های بهداده آزمایشگاهی،

مورد مقایسه و تحلیل قرار  SASآماری توسط نرم افزار 
ای گرفتند. مقایسات میانگین به کمک آزمون چند دامنه

 شدند.دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام 
 

 نتایج و بحث
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات،     

ر داری تحت تأثیطور معنیبیان بههای شیرینارتفاع بوته
اثر متقابل تیمار نیترات پتاسیم و تیمار میکوریزی قرار 

اساس نتایج حاصل از مقایسه (. بر0گرفته است )جدول 
یان گیاه دارویی شیرین ب ها، بیشترین ارتفاع بوتهمیانگین

مولار نیترات پتاسیم همراه با میلی 61تحت تأثیر سطوح 
متر( و سانتی 2/08گرم قارچ میکوریزی )  011تیمار

کمترین ارتفاع گیاه در تیمار شاهد نیترات پتاسیم و عدم 

متر(، )جدول سانتی0/00) مشاهده شدمصرف میکوریزا 
نقش میکوریزها در (. ایجاد رابطه میکوریزی و اعمال 6

بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی گیاهان، در مطالعات 
( 6100) جان و همکاران( و 6102)و همکاران شیآج

مشخص شده است. میکوریزها از طریق افزایش سطح 
جذبی، جذب آب و مواد غذایی را افزایش داده و از این 

 مطالعاتافزایند. در طریق بر ارتفاع بوته گیاهان می
 (6100( و وفادار و همکاران )6114وا و همکاران )داسیل

های میکوریزی بر رشد های مختلف قارچثیر سویهأت
که  شدهو مشاهده  گرفتهمورد مطالعه قرار  زنجبیل

ا بر ثیر بیشتری رأهای قارچ میکوریزی تترکیبی از سویه
-در مقایسه با کاربرد هر یک به زنجبیلهای ارتفاع بوته

-ین محققین نشان دادند که ترکیبی از قارچتنهایی دارد. ا

اثر افزایشی درصد  06های میکوریزی مختلف تا 
تفاع ربر اتنهایی ها بهبیشتری نسبت به هر یک از سویه

. در این مطالعه دارد Stevia rebaudianaبوته های 
داری را در ارتفاع کاربرد انفرادی کودها نیز افزایش معنی

  .ه استها باعث شدبوته
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 ایگلخانه تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه شیرین بیان در شرایط -1جدول 

 وزن تر ریشه وزن خشک اندام هوایی وزن تر اندام هوایی قطر ساقه ارتفاع بوته درجه آزادی منابع تغییر

 6 *06/8620 *22/2402 *89/026 **22/069 **80/600 (A) نیترات پتاسیم

 8 *86/0266 *28/2086 ns06/800 *40/008 **20/096 (B) میکوریز

AB 2 **26/8026 *84/8022 **68/260 *09/84 **40/96 
 02/86 66/20 60/090 20/9080 00/096 60 خطا

 60/02 90/04 84/61 29/06 86/02  ضریب تغییرات %

 باشند. داری در سطح احتمال یک و پنج درصد می** و * به ترتیب نشان دهنده معنی
 

 1ادامه جدول 

 وزن خشک ریشه درجه آزادی منابع تغییر
محتوای رطوبت نسبی 

 برگ
مساحت سطح 

 برگ
 b کلروفیل a کلروفیل

 6 *04/019 ns02/008 sn26/240 *26/8900 *68/6940 (A) نیترات پتاسیم

 8 **02/96 *86/680 **29/690 *09/6462 ns86/6206 (B) میکوریز

AB 2 *19/26 *80/012 *66/140 *62/6141 *82/6020 

 24/896 26/029 90/09 66/89 89/09 60 خطا

 24/09 04/60 26/02 86/62 86/02  ضریب تغییرات %

 باشند. ** و * به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح احتمال یک و پنج درصد می
 

 ایهگلخان مقایسات میانگین صفات مورد بررسی گیاه شیرین بیان در شرایط -2جدول 

 تیمار
میکوریزا )گرم 

 در گلدان(
ارتفاع بوته 

(cm) 
قطر ساقه 

(mm) 
وزن تر اندام 

 (gهوایی )
وزن خشک 
 (gاندام هوایی )

وزن تر ریشه 
(g) 

وزن خشک 
 (gریشه )

 نیترات پتاسیم
 )صفر(

1 f 0/00 e 8/8 e 8/08 f 0/9 f  0/00 g 0/2 

62 e 6/09 d 6/0 e 8/68 ef 8/00 f 8/09 f 2/2 

21 d 8/66 c 6/2 cd0/10 e 0/60 ef 6/68 g 8/2 

011 d 2/60 c 6/2 c2 /06 c 6/02 e 4/62 e 2/6 

 نیترات پتاسیم
 مولار(میلی 01)

1 d 8/06 de 2/0 d 9/84 e 0/80 f 0/04 g 0/2 

62 d 0/68 c 0/2 c0 /60 d 6/00 e 6/62 e 6/6 

21 c 6/68 c 2/2 b 2/21 c 8/02 c 0/86 c 2/00 

011 b 2/00 b 2/4 ab 2/20 b 6/04 b2/48 b6/80 

 نیترات پتاسیم
 مولار(میلی 61)

1 c 8/80 d 0/2 d 0/82 ef 0/80 d 0/81 d 2/9 

62 b 0/01 b 6/6 b 2/21 d 6/00 b 9/98 c 8/00 

21 b 2/10 ab 9/4 ab 2/22 c 2/02 ab 2/00 b 6/08 

011 a2/80 a8/01 a6/21 a6/61 a6/20 a0/02 
 باشد. اساس آزمون دانکن میبر درصد 2دار در سطح احتمال یاختلاف معن انگریحروف متفاوت ب

 

ها نشان داد که قطر ساقه تحت تجزیه واریانس داده     
تأثیر اثرات متقابل تیمار نیترات پتاسیم و میکوریزا قرار 

متر در میلی 8/01( و بیشترین قطر ساقه 0گرفته )جدول 

 011مولار نیترات پتاسیم همراه با تیمار میلی 61تیمار 
 8/8)و کمترین مقدار  گرم قارچ میکوریزا حاصل گردید

آن در تیمار عدم مصرف نیترات و بدون قارچ متر(میلی
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(. قطر ساقه با مصرف 6میکوریزا مشاهده گردید )جدول 
بیشتر نیترات پتاسیم افزایش نشان داد ولی  کاربرد قارچ 

زمان با نیترات پتاسیم میزان افزایش این میکوریزا هم
ها نشان داد صفت را تشدید نمود. تجزیه واریانس داده

که اثرات متقابل نیترات پتاسیم و تیمار قارچ میکوریزا بر 
ترتیب در های وزن تر و خشک اندام هوایی بهروی صفت

(. 0دار بود )جدول سطح احتمال یک و پنج درصد معنی
و خشک اندام هوایی در تیمار نیترات  بیشترین وزن تر

گرم میکوریزا در  011میلی مولار با اعمال  61پتاسیم 
گلدان و کمترین مقدار هم در تیمار عدم مصرف نیترات 

 (.6پتاسیم بدون میکوریزا حاصل گردید )جدول 

هایی هستند که با گیاهان میکوریزها میکروارگانیسم
یافت مواد غذایی زندگی همزیستی داشته و در قبال در

غذایی را برای گیاه جذب  مورد نیازشان، آب و عناصر
ها جذب اغلب عناصر غذایی کنند. این میکروارگانیسممی

-توجهی افزایش می میزان قابلمورد نیاز گیاهان را به

توان به نیتروژن، فسفر، آهن، دهند که از آن جمله می
گوتیرز و )اشاره کرد  مولیبدن و روی، منیزیم، مس، بر

ها نشان داده که تمامی این (. بررسی6106همکاران 
ها نقش موثری بر عناصر در فتوسنتز و تولید اسمیلات

( و بر بیوماس گیاه 6161دیاگن و همکارانعهده دارند )
افزایند. بررسی سایر محققان نیز حاکی از نقش موثر می

عظیمی میکوریزها در افزایش رشد عمومی گیاهان است. 
ثیر کاربرد کودهای أای تطی مطالعه (6104همکاران ) و

سی برر کاکوتی کوهیمیکوریزی مختلف را بر رشد گیاه 
نمودند. این محققان نشان دادند که تمامی تیمارهای 

داری بر وزن میکوریزی مورد بررسی اثر افزایشی معنی
. در بررسی ه استداشت این گیاهخشک اندام هوایی 

های ( تأثیر سویه6106همکاران ) ذوالفقاری ودیگری 
اه ریحان مورد های میکوریزی را در گیمختلف قارچ

های میکوریزی مورد بررسی گونهمطالعه قرار دادند. 
 Rhizophagusو  G.mosseae ،G.fasciculatumشامل 

irregularis این محققان نشان دادند که کاربرد . بود
درصد  062تا ، G.mosseaeویژه و بهکودهای میکوریزی 

یک گیاه برای  افزاید.می ریحانبر وزن خشک اندام هوایی 
عوامل رشدی متعددی مانند کود، آب و رشد مطلوب به

ها نشان داده که کودهای مواد غذایی نیاز دارد. بررسی

میکوریزی میزان جذب آب و مواد غذایی مختلف مانند 
 فزایشنیتروژن، فسفر، آهن، روی و منگنز را در گیاهان ا

ها سطح جذبی ریشه دهد، چرا که این میکروارگانیسممی
(. بر اساس 6102دهند )حبیب زاده گیاهان را افزایش می

های میکوریزی موجود تحقیقات انجام گرفته تنوع قارچ
در خاک هر چه بیشتر باشد، میزان افزایش جذب آب و 
مواد غذایی از طریق میکوریزها بهتر خواهد بود )کارا 

ها کاربرد تلفیقی (. در مطالعه آن6102ان و همکاران آسل
های داری را در عملکرد خشک بوتهکودها افزایش معنی

( 6108) نارایاناپا و بادرنجبویه  باعث شده است. مورتی
 Ruta graveolensدر یک بررسی بر روی گیاه دارویی 

ری دانشان دادند که کاربرد کود میکوریزی افزایش معنی
ده است. این محققین گردیملکرد خشک باعث را در ع

همچنین مشاهده نمودند که کاربرد تلفیقی از کودهای 
-میکوریزی، افزایش بیشتری را در عملکرد خشک بوته

در مقایسه با هر یک به تنهایی  Ruta graveolensهای 
( نیز در 6114داشته است. در این رابطه کومار و چاندرا )

بررسی که در گیاه دارویی بادرنجبویه انجام دادند، 
های قارچ میکوریزی مشاهده نمودند که ترکیبی از سویه

تأثیر بیشتری بر وزن خشک بادرنجبویه در مقایسه با 
و خشک ریشه شیرین  هر یک به تنهایی دارد. وزن تر

ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد تحت بیان به
تأثیر اثرات متقابل سطوح مختلف نیترات پتاسیم و 

(. بیشترین مقدار وزن تر 0میکوریزا قرار گرفتند )جدول 
میلی مولار نیترات پتاسیم با  61و خشک ریشه در تیمار 

. گرم در گلدان میکوریزا حاصل گردید 011کاربرد 
گرم  0/02،  6/02بالاترین مقدار وزن تر و خشک ریشه 

ا هها وابسته به انتقال اسمیلاترشد ریشه (.6)جدول  بود
ها است که این مولفه تحت های هوایی به ریشهاز اندام

ا هتأثیر وضعیت آبی گیاه و وجود مقدار کافی از اسمیلات
هبود هر (. میکوریزها با ب6161قرار دارد )بلال و همکاران 

دو وضعیت آبی گیاه و افزایش فتوسنتز و تولید 
 وند وافزایند )شهابیها، بر وزن تر ریشه میاسمیلات

(. محتوی نسبی رطوبت برگ در سطح 6104همکاران 
احتمال پنج درصد تحت تأثیر اثرات متقابل تیمار نیترات 

(. بالاترین 0پتاسیم و میکوریزا قرار گرفته است )جدول 
درصد( مربوط به تیمار  24طوبت نسبی برگ )محتوی ر
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گرم میکوریزا  21میلی مولار نیترات پتاسیم همراه با  01
(. با افزایش سطح نیترات پتاسیم از 0باشد )شکل می

داری کاسته شد. کمترین طور معنیمقدار این صفت به
میلی مولار  61درصد( در تیمار  21مقدار این صفت )

صل گردید. پیرزاد و همکاران بدون مصرف میکوریزا حا
های مختلف میکوریزی از جمله ثیر سویهأت (6106)

Funneliformis mosseae ،Glomus Hoei و 
Rhizophagus irregularis  .را مورد مطالعه قرار دادند

های مختلف افزایش این محققین نشان دادند که سویه
همیشه های داری را در محتوای رطوبت نسبی برگمعنی

پتاسیم معمولاً در تنظیم اسمزی، . دنشوباعث می هارب
ها دخالت حفظ موازنه الکتروشیمیایی و فعالیت آنزیم

را در وضعیت انرژی گیاه،  کند. پتاسیم نقش مهمیمی
گیاهان بر  قدرتها و حفظ سازی اسمیلاتانتقال و ذخیره

(. حقیقی و همکاران 6116عهده دارد )فاوزی و همکاران 
را  هانیز اظهار داشتند که پتاسیم فعالیت آنزیم( 6100)

اسیم دهد. پتکند و شدت فتوسنتز را افزایش میتنظیم می
دهد )خادم و محتوای رطوبت نسبی گیاه را افزایش می

محتوای نشاسته،  شیموجب افزا میپتاس(. 6100همکاران 
سطح کاروتن در  شیها و افزا نیها، پروتئدراتیکربوه
 (. 6100)پری و همکاران  شودیم گیاهانبرگ 

 

 
 سطوح نیترات پتاسیم و میکوریزا برای مقایسه میانگین محتوی رطوبت نسبی برگ  -1شکل 

 

اثرات متقابل تیمار نیترات پتاسیم و  میکوریزا  به 
 .سطح برگ را تحت تأثیر قرار داد داری میزانطور معنی

( در متر مربعسانتی 0611بیشترین میزان سطح برگ )
گرم  011میلی مولار و  01نیترات پتاسیم  توامتیمارهای 

مار تی در دست آمد، البته با مقدار سطح برگمیکوریزا به
گرم میکوریزا اختلاف  011مولار نیترات پتاسیم ومیلی 61

 (6161(. التونی و همکاران )6داری نداشت )شکل معنی
های های میکوریزی را بر سطح برگثیر قارچأت

Antirrhinum majus  بررسی نمودند. این محققین نشان
داری های میکوریزی افزایش معنیددادند که کاربرد کو

-باعث می Antirrhinum majusهای را در سطح برگ

شود. این محققین اظهار داشتند که بهبود فتوسنتز گیاه، 

ها با کاربرد ترین دلایل افزایش سطح برگیکی از مهم
های ها نشان داده که قارچ. بررسیباشدمیکوریز می

 طرق مختلف بهبودمیکوریزی فتوسنتز گیاهان را به
های میکوریزی جذب مواد غذایی از جمله بخشند. قارچیم

ایش د، افزننیتروژن و فسفر را که در فتوسنتز نقش دار
(. از سوی دیگر 6108کریشنا کومار و همکاران د )ندهمی

های رشدی، سازی هورمونهای میکوریزی با آزادقارچ
دلیان و همکاران بخشد )فتوسنتز گیاهان را بهبود می

های مختلف ( تأثیر سویه6106ارانگو و همکاران ) (.6100
های میکوریزی را بر سطح برگ بررسی نمودند. کود

نتایج بررسی این محققین نیز نشان داد که کاربرد کود 
گ نعناع داری را در سطح برمیکوریزی افزایش معنی
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های مختلف کود میکوریزی فلفلی باعث شده، ولی سویه
 Glomus، اثر متفاوتی داشتند. گونه بر وزن تر کل

intraradices   .موثرترین سویه در افزایش این صفت بود
در بررسی این محققین کاربرد کود شیمیایی فسفره نیز 

های نعناع فلفلی باعث داری را در سطح برگافزایش معنی
، ولی میزان تأثیر وابسته به سویه میکوریز مورد شد

بررسی بوده و بیشترین سطح برگ با کاربرد کود 

دست به   Glomus intraradices شیمیایی فسفره و گونه 
( در بررسی که در گیاه 6119آمد. برقعلی و همکاران )

انجام دادند، مشاهده  Coriaria nepalensisدارویی 
م کودهای شیمیایی فسفره و نمودند که کاربرد توأ

دار بیشتری را در زیستی میکوریزی افزایش معنی
 Coriariaهای مقایسه با هر یک از سطح برگ

nepalensis شود.باعث می 

 
 نیترات پتاسیم و میکوریزا برای سطوحمقایسه میانگین سطح برگ  -2شکل 

 
داری )سطح احتمال طور معنیبه bو   aمقدار کلروفیل 

درصد( تحت تأثیر کاربرد همزمان  کود نیترات  پنج
(. بیشترین میزان 0پتاسیم و میکوریزا قرار گرفت )جدول 

میلی گرم در گرم وزن تر( مربوط به  22/0) aکلروفیل 
میلی مولار نیترات پتاسیم به همراه  61و 01تیمار  

(. بیشترین 8گرم میکوریزا بود ) شکل  011مصرف 
مولار میلی 61مربوط به سطح نیز  bمیزان کلروفیل 

گرم میکوریزا بود  62نیترات پتاسیم همراه با کاربرد 
 (.0)شکل 

های لازم برای تولید مطالعات نشان داده که هورمون
 وها هستند ها و اکسینکلروفیل در گیاهان سیتوکنین

ثیر أها در گیاهان میکوریزی، تحت تمیزان این هورمون
کریشنا کومار و یابد )می فعالیت میکوریزها افزایش

طور مستقیم و از (. میکوریزها چه به6108همکاران 
طور غیر مستقیم از طریق تغییر فعالیت آنزیم و چه به

طریق افزایش جذب آب و مواد غذایی، بر فعالیت این گروه 
(. 6100دلیان و همکاران گذارند )ثیر میأها تاز هورمون

ثیر أت (6104اخظری و همکاران )در یک بررسی 

تیمارهای میکوریزی را بر میزان کلروفیل گیاه 
Chrysopogon zizanioides  .مورد بررسی قرار دادند

این محققین نشان دادند که تیمار قارچ میکوریزی به 
-برگ aدرصد بر محتوای کلروفیل  86میزان 

 .افزایدمی Chrysopogon zizanioidesهای
د کلروفیل در برگقارچ میکوریزی باعث افزایش تولی

شود. این تیمار کود میکوریزی  از طریق های گیاهان می
افزایش انرژی درونی گیاه و افزایش دسترسی گیاه به 

نا کریشافزاید )مواد غذایی، بر میزان تولید کلروفیل می
( 6104اخضری و همکاران )(. 6108 کومار و همکاران

اه را در گی ثیر کاربرد کودهای میکوریزیأای تطی مطالعه
Chrysopogon zizanioides  مورد مطالعه قرار دادند. با

توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی کاربرد 
درصدی را در محتوای  86کودهای میکوریزی افزایش 

باعث  Chrysopogon zizanioidesدر گیاه  bکلروفیل 
 (6161موستاکاس و همکاران )شد. در بررسی دیگری 

در  bداری را در محتوای کلروفیل معنی نیز افزایش
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Salvia fruticosaبا کاربرد تیمار قارچ میکوریزی به ،-

نشان  زی( ن6119و همکاران ) انینیزیتام دست آوردند.
-یمعن شیافزا یزیکوریم یستیدادند که کاربرد کود ز

مورد  ییدارو اهیدر گ b لیکلروف یرا در محتوا یدار

 .ه استباعث شد Coleus aromaticusشان یبررس

 

 
 سطوح نیترات پتاسیم و میکوریزا برای aمقایسه میانگین کلروفیل  -3شکل 

 

 

 
 سطوح نیترات پتاسیم و میکوریزا برای bمقایسه میانگین کلروفیل  _4شکل 

 

داری )سطح طور معنیمیزان کارتنوییدهای برگی به
درصد( تحت تأثیر کاربرد سطوح نیترات  2احتمال 

(. بالاترین مقادیر 0سیم و میکوریزا قرار گرفت )جدول پتا
میلی مولار   61و  01کارتنویید در سطوح نیترات پتاسیم 

گرم میکوریزا مشاهده شد  011همراه با مصرف 
 (.2)شکل

( طی بررسی که انجام دادند، 6119) و همکاران انینیزیتام
-ها در برگداری را در محتوای کاروتنوییدافزایش معنی

های گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد کود شیمیایی 

ای هپتاسیم فعال کننده آنزیم .گزارش کردندنیتروژنه 
کاتالیزور ساخت ها زیادی در گیاه است و این آنزیم

 روتئین هستند. پتاسیمپموادی از جمله نشاسته و 
همچنین در فتوسنتز، تنظیم اسمزی، رشد سلولی، تنظیم 

 هایآبی گیاه، بارگیری هیدروکروبن ای و نظامروزنه
 ،ها در گیاهساخته شده در برگ به آوند آبکش و انتقال آن

عنوان کاتیون همراه در انتقال کاتیون و به -تعادل آنیون
 (.6102زاده د )حبیبدار نیتروژن نقش
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 سطوح نیترات پتاسیم و میکوریزابرای مقایسه میانگین کارتنوئیدهای برگ  _5شکل 

 
 گیرینتیجه

با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از کودهای 
ی صفات مورفولوژیک توانستپتاسیمی و قارچ میکوریزا  

گیاه شیرین بیان خصوصاً بخش ریشه را بهبود ببخشد. 
مقدار وزن تر و خشک ریشه در گیاه دارویی شیرین بیان 

 تکه مورد استفاده دارویی و غذایی دارد، با مصرف نیترا
ت داری افزایش یافطور معنیپتاسیم همراه با میکوریزا به

و این نتایج، استفاده از کود نیترات پتاسیم و میکوریزا را 
 کند. در کاشت این گیاه توجیه و پیشنهاد می

 سپاسگزاری
بدین وسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 نخصوصاً همکارا شرقی،منابع طبیعی استان آذربایجان
خاطر همکاری بخش گلخانه و آزمایشگاهی مرکز، به

صمیمانه در اجرای این پژوهش قدردانی و تشکر 
 گردد.می
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