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چکیده
اغلب قارچهای همزیست از طریق افزایش توان جذب آب و مواد غذایی به رشد بهتر و بیشتر گیاه میزبان کمک
میکنند که در اینمیان قارچ پیریفورموسپرا ( )Piriformospora indicaدارای قابلیت ویژهای است .جهت
بررسی تأثیر این قارچ بر خصوصیات کیفی میوه هلو ،طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با تیمار گیاهان
مایهزنی شده به قارچ پیریفورموسپرا و شاهد با  11تکرار در یکی از باغات شهرستان علی آباد واقع در استان
گلستان انجام شد .پس از برداشت ،میوهها جهت مطالعه تغییرات کیفی و تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی از
جمله مواد جامد کل ،pH ،اسیدمالیک قندکل ،گلوکز ،ساکارز ،ترکیبات فنل و فالونوئیدها ،به آزمایشگاه علوم
باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابعطبیعی گرگان انتقال یافتند .نتایج نشان داد که برخی شاخصهای کیفی میوهها
در تیمار بهطور معنیدار تغییر یافتند .میزان قند کل در میوه درختان آلوده به نسبت شاهد افزایش معنیداری
یافت .این امر در مورد ساکارز و گلوکز نیز صادق بود .میزان فنل کل میوه در زمان رسیدن به صورت معنیدار و
میزان فالونوئیدها در مقایسه با شاهد روند افزایشی ولی فاقد معنی نشان دادند.

واژگان کلیدی :فالونوئید ،فنل ،قند کل ،هلو. Piriformospora indica ،

مقدمه

1

تحقیقات نشان داده استت رابطته متقابتل گیتاه و

هُلو ( )Prunus persica L.از نظر گیاهشناسی

قارچ چه بهصورت بیمارگر و چه بهصورت همزیست

متعلق به خانواده گل سرخیان ( )Rosaceousو از

متتیتوانتتد بتتر عملکتترد اثتتر مستتتقیش داشتتته باشتتد.

جنس پرونوس ( )Prunusمیباشد (رسول زادگان،

قتتتارچ Piriformospora indica Sav. Verma

 .)1731مبدا هلو نواحی گرم چین است .بیشتر ارقام

(پیریفورموستتتپرا) قتتتارچ درونرُستتتت از ختتتانواده

هلو خود بارورند .از ارقام هلو می توان به آلبرتا،

هیمنومیستس و از شاخهی بازیدیومیکوتا استت .ایتن

ردهیون ،هلوی مشهدی و انجیری اشاره نمود

قارچ میتواند به راحتی در محیطهای مختلت

رشتد

(خوشخوی و همکاران.)1758 ،

کنتتد در ایتتن حالتتت بتته شتتکل غیرجنستتی و بتتا
کالمیدوسپور  5تا  28هستهای دیده میشود ( Verma

 .)et al., 1999گزارشتات نشتان داده استت .قابلیتت
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کشت قارچ در شترایط آزمایشتگاهی امکتان مطالعته

قارچ پیریفورموسپرا بر عملکترد و متواد متوثره گیتاه

بیشتر را فراهش میکند ( Verma et al., 1999; Rai et

دارویی زردچوبه به این نتیجه دست یافتند که درصتد

al., 2004; Rai and Varma, 2005; Deshmukh et
 .)al., 2006عنوان شده است قارچ مذکور عتالوه بتر

اسانس و ماده موثره کورکومین در گیاهان تیمار شده
با قارچ افزایش بیشتری نسبت به گیاهان شاهد داشتند

تأثیر مستقیش در رشد از طریق تحریک سیستش دفتاعی

به طوری که افزایش  21و  13درصتدی را بتهترتیتب

مقاومت گیاه را در مقابل بیماریها و همچنتین تتنش

نسبت که گیاهان شتاهد نشتان دادنتد .همچنتین ایتن

خشکی افزایش میدهتد ( ;Deshmukh et al., 2006

محققان بیان کردند که در گیاهان تیمار شده بتا قتارچ

 .)Waller et al., 2005بررسیها نشان داد کته تلقتی

خصوصیات مورفولتوییکی (تعتداد بترگ و عملکترد

قارچ پیریفورموسپرا در ریشه گیاه کنگر فرنگی باعت

ریزوم) نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافتت ( Bajaj

افزایش تعداد ،طول و پهنای برگ ،طول و وزن ریشته

.)et al., 2014

و درصد کافئیک اسید برگهای جتوان کنگتر فرنگتی

در مطالعهای نشان داده شتد کته فعالیتت آنزیمتی

شد (قاسشنژاد و بابایی زاد .)1731 ،با بررستی قتارچ

آنتی اکسیدانی در ریشه ها و شاخهها از گیاهتان ذرت

پیریموسپورا اندیکا بر گیتاه جتو نشتان داده شتد کته

تیمار شده با قارچ مذکور نسبت به گیاهان بدون تیمار

تلقی قارچ در ریشه توانست افتزایش پارامترهتایی از

افزایش بیشتتری داشتت ( Dat et al., 2000; Imlay,

قبیل وزنتر شاخه ،عملکرد ،شاخص برداشت و تعداد

 .)2003با توجه به مطالب فوق هدف از این پتژوهش

دانه را نستبت بته گیاهتان شتاهد در شترایط مزرعته

اثتتر قتتارچ پیریفورموستتپرا انتتدیکا بتتر برختتی از

افتتزایش دهتتد ( Bagheri .)Waller et al., 2005و

شاخصهای کیفی میوه درخت هلو مانند میتزان متواد

همکاران ( )2117با بررسی قتارچ پیریفورموستپرا بتر

جامدکل ،قند کل ،اسید مالیک ،گلوکز ،ترکیبات فنلتی

برنج بیان کردند که گیاهتان تیمتار شتده بتا قتارچ در

و فالونوئیدی بود.

شرایط شوری نسبت به گیاهان شاهد رشتد بهتتری را
نشان دادند .همچنین مشتاهده نمودنتد در انتدامهتای

مواد و روشها

هوایی و ریشه میزان پروتئین محلول ،محتتوی نستبی

مختصات جغرافیایی طرح :ایتن طترد در شهرستتان

آب ،محتوای پترولین آزاد ،فعالیتت آنتزیشهتای آنتتی

علی آباد از توابع استان گلستان با ارتفتا  121متتر از

اکسیدانی در گیاهان تیمار شتده بتا قتارچ نستبت بته

سط دریا و طول جغرافیایی  82 72 25و عتر

گیاهتتان شتتاهد افتتزایش یافتتت .بتتا بررستتی قتتارچ

جغرافیتتایی  71 21 23بتتا اقلتتیش معتتتدل و نیمتته

پیریفورموستتپرا بتتر ریشتته گیتتاه دارویتتی Coleus

مرطوب بود.

 forskohliiدریافتند که گیاهان تیمتار شتده بتا قتارچ

نمونهبرداری و کشت قارچ پیریفورموسپرا :جدایهی

افزایش پارامترهایی از قبیل افزایش گلدهی ،تعداد گل

قتتارچ پیریفورموستتپرا ( )Piriformospora indicaاز

آذین و میانگین طول گل آذیتن را بته همتراه داشتت.

گروه بیماریشناسی گیاهی دانشگاه  JLUکشور آلمان

همچنین با بررسی تجزیه اسانس گیاه مشاهده کردنتد

تهیه شد .برای شناسایی جدایه پیریفورموسپرا از روش

گیاهان تیمار شده با قتارچ نستبت بته گیاهتان شتاهد

 Parmeterو  )1331( Whitneyو )1353( Ogoshii

میزان مواد موثره بیشتتری را دارا بودنتد ( Das et al.,

که کلید شناسایی این قارچ بتوده استتفاده گردیتد .در

 Bajaj .)2012و همکتتاران ( )2112بتتا بررستتی تتتاثیر

آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشتاورزی
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و منتتابع طبیعتتی گرگتتان نمونتته قتتارچ روی محتتیط

شکل مشابه و در خردادماه (در مرحلته فنتدقی میتوه)

اختصاصتتی  ،CMکشتتت داده شتتد (قاستتشنتتژاد و

صورت گرفت.

باباییزاد .)1731 ،پس از تهیته محتیط کشتت تحتت

مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی :پس از مرحلته بلتوغ

شرایط کامالً سترون ،قطعهای از محیط حاوی قارچ به

میوه ،میوهها برداشت شده و جهتت مطالعته تغییترات

تشتکهای پتری  31میلیمتری حتاوی  11میلتیلیتتر

کیفی به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و

محیط جامد  CMاضافه شد .تشتکهای پتری مایهزنی

منتتابع طبیعتتی گرگتتان انتقتتال یافتنتتد .در آزمایشتتگاه

شده تا شرایط رشد کامل قارچ ( 25روز) در انکوباتور

خصوصتتیات فیتوشتتیمیایی میتتوه متتورد مطالعتته قتترار

 28درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پتس از تکمیتل

گرفتتت .از مهمتتترین پارامترهتتای انتتدازهگیتتری شتتده

رشد زایشی ( 25روز پس از کشت قارچ) ،نمونهها از

عبارتند از مواد جامد کل ،pH ،اسید مالیک (درصتد)،

انکوباتور خارج شده و تتا زمتان استتفاده در یخچتال

قند کل ،گلوکز ،ساکارز ،فنل کل ،فالونوئیدها بتود1 .

نگهداری شدند .محلول نمک ماکرو که بترای محتیط

الی  2هفتته پتس از مایتهزنتی قتارچ در مرحلته دوم

کشت قارچ مورد استفاده گردید حاوی نیترات سدیش،

بهمنظور بررسی نفوذ قارچ در ریشه ،نمونتهبترداری از

فسفات پتاسیش ،کلریتد پتاستیش و ستولفات منیتزیش و

ریشههای باریک و مویین درختان شاهد و تیمار شتده

محلول نمک میکترو شتامل کلریتد منگنتز ،ستولفات

صتتورت گرفتتت .نمونتتههتتای ریشتته در کیستتههتتای

روی ،اسید بوریک ،یدیتد پتاستیش ،ستولفات متس و

پالستیکی به آزمایشگاه منتقل گردید و براساس روش

مولیبدات سدیش بود.

 Philipsو  )1331( Haymanرنتتتم آمیتتتزی شتتتد.

مایهزنی قارچ پیریفورموسپرا :پس از تهیه قارچ ریشه

اسالیدهایی از ریشههای رنمآمیزی شده برای بررسی

گیاهان بالغ هلو در دو مرحله به قارچ مایهزنی شتدند.

میکروسکپی تهیه شد.

اولین مایهزنی در اسفند ماه و قبل از بتاز شتدن گلهتا

سننش ق قشنند کنن  :انتتدازهگیتتری قنتتد کتتل بتته

انجام شد و مایهزنی دوم در خردادمتاه و همزمتان بتا

روش  Sadasivamو  )1331( Manickamانجام شتد.

فندقه شدن میوه صورت گرفت .بترای آغشتتهستازی

ابتدا  111میلتیگترم نمونته وزن و در لولته آزمتایش

قارچ ابتدا یک پتری حاوی قارچ به دو قسمت تقسیش

ریخته شتد .ستپس  8میلتیلیتتر استیدکلریدیک 2/8

شده و سپس در دو سمت گیاه در محلتی کته تتراکش

نرمال به محلول اضافه شده و در آب جوش بهمدت 7

ریشههای جتوان و متویین بیشتتر وجتود داشتت ،بته

ساعت تا هیدرولیز شدن کامل نمونه ها نگهداشته شد.

ریشهها زده شد  .با توجه به مطالعات انجام شده ،قارچ

با خنثیکردن نمونه هتا بتا کربنتات ستدیش در نهایتت

مذبور از قسمت زیر سط کالهک وارد ریشه میشود

حجش نمونهها به  111میلیلیتر رسانده و بعتد بتا دور

در فضای بین سلولی گسترش یافته و در نهایتت کتل

 7811بهمدت  11دقیقه سانتریفیوی گردید .سپس 1/8

ریشه را آلوده میکند ( .)Verma et al., 1999با توجه

تا  1میلیلیتر از محلول ستطحی جهتت انتدازهگیتری

به اینکه برای اولین بار مایهزنی گیاهان بالغ در شرایط

برداشته شد  .جهت کالیبره کردن دستگاه اسپکتوفتومتر،

باغ انجام میشد ،سعی شد کته نمونتههتای قتارچ بته

گلوکز استاندارد با غلظتهتای مختلت

،1 / 2 ،1 / 2 ،1

شکلی قرار داده شوند که حداکثر تماس با نوک ریشه

 1/5 ،1/1و  1میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شده و ستط

برقرار گردد .پس از انجام مایهزنتی اول مایتهزنتی در

 1به عنوان شاهد در نظر گرفته میشتود .حجتش همته

فصل خواب (نیمه استفند ،)1755 ،مایتهزنتی دوم بته

لولهها شتامل نمونته و استتاندارد بتا آب مقطتر بته 1
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میلیلیتر رستانده شتده و ستپس  2میلتیلیتتر معترف

آرسنومولیبدات به آنها اضافه شود .حجش تمام لولههتا

آنترون به تمام نمونه هتا و استتاندارد هتا اضتافه شتد.

با آب مقطر به  11میلیلیتر رستانده شتد .پتس از 11

لوله ها بهمدت  5دقیقه در حمام آب جوش قترار داده

دقیقه جذب رنتم آبتی در طتول متوج  121نتانومتر

شده ،سپس با خنک کردن سریع نمونههتا و مشتاهده

قرائت شد.

رنم سبز و سبز تیره ،جذب نوری نمونههتا در طتول

سش ق قشدهای احیاء کششنده:انتدازهگیتری قنتدهای

موج  171نانومتر قرائت شد.

احیتتان نمونتته ،از روش دی نیتتترو سالیستتیلیک استتید

سش ق قشدهای غیر احیاء کششده :برای انتدازهگیتری

استفاده گردید (.)Sadasivam and Manickam, 1996

قند غیر احیا از روش پیشنهادی سوموگی استفاده شد

ابتدا مقدار  111میلی گرم از نمونه در  8میلیلیتر الکل

( .)Somogyi, 1952بدین صورت که ابتدا مقدار 111

 51درصد گرم له شده و سپس به مدت  11دقیقته در

میلیگرم از نمونه در  8میلیلیتر الکل  51درصد گترم

بن ماری با دمای  31درجه سانتیگراد قرار داده شتد.

له شده و سپس بهمدت  11دقیقه در بن ماری با دمای

سپس در دور 7811بهمدت  11دقیقه سانتریفیوی شتد.

 31درجتته ستتانتیگتتراد قتترار داده شتتد .ستتپس در

در ادامه با جمعآوری مواد شناور ستطحی ایتن عمتل

دور 7811به مدت  11دقیقه سانتریفیوی شد .در ادامته

سه مرتبه تکرار شد .سپس در حمام آب گرم با دمتای

با جمعآوری مواد شناور سطحی این عمل سته مرتبته

 31درجه سانتیگراد قرار داده تتا الکتل کتامالً تبخیتر

تکرار شد .سپس در حمام آب گرم با دمای  31درجه

شود .مقدار  11میلیلیتر آب مقطر بته لولتههتا اضتافه

سانتی گراد قرار گرفته تا الکل کامالً تبخیر شود .مقدار

شده تا مواد قندی کامالً حل شود سپس مقدار  1/8تتا

 11میلیلیتر آب مقطر به لولهها اضافه کترده تتا متواد

 7میلیلیتر عصاره حاصل در لوله آزمایش با آب مقطر

قندی در آن کامالً حل شود .سپس یتک میلتیلیتتر از

به حجش  7میلیلیتر رسانده شد .سه میلیلیتتر معترف

محلول فوق با یک میلیلیتر اسید سولفوریک  1نرمال

دی نیترو سالیسیلیک اسید به تمتام لولتههتا اضتافه و

مخلتتوش شتتد .مخلتتوش فتتوق در دمتتای  23درجتته

لوله ها بهمدت  8دقیقه در حمام آب جوش قترار داده

سانتی گراد بهمدت  71دقیقه قرار داده شد تا هیدرولیز

شدند .زمانی کته هنتوز محتویتات لولته گترم بتود 1

کامل صورت گیرد .پس از سرد شدن نمونهها  1تتا 2

میلی لیتر محلول نمکتی تارتتارات ستدیش پتاستیش 21

قطره معرف قرمز متیل به آن اضافه گشت .با افتزایش

درصد به تمام لوله ها اضافه شد .پس از خنتک شتدن

سود  1نرمال  pHنمونه مشابه نمونه شاهد شد .مقتدار

جذب رنم قرمتز تیتره در طتول متوج  811نتانومتر

 1/1تا  1/2میلیلیتر از مواد قندی فوق به لوله آزمایش

قرائت گشت.

افزوده و با اضافه نمتودن  1/5 ،1/1 ،1/2 ،1/2 ،1و 1

سش ق اسد مالیک :جهت اندازهگیری اسیدمالیک بته

میلی لیتر و به حجش رساندن بته  2میلتیلیتتر ستطود

روش اسیدیته قابتل تیتراستیون انجتام گرفتت بتدین

استاندارد تهیته و غلظتت  1نمونته بتهعنتوان

صورت که  1گرم نمونه میوه با  81میلیلیتر آب مقطر

شاهد استفاده شد .حجش نمونهها و لولههای استاندارد

درهاون کامال له شده و با پیپتت  2التی  7قطتره فنتل

با آب مقطر به دو میلیلیتر رسانیده شد .سپس مقتدار

فتالئین به مخلوش حاصل اضافه شتد .ستپس استیدیته

یک میلیلیتر معرف تاتتارات متس آلکتالین بته تمتام

قابل تیتر به وسیله سود  1/1نرمال تیتر شد .عمل تیتر

لولههای آزمایش اضافه گشت .در مرحله بعد لولتههتا

شدن تتا زمتان حصتول رنتم صتورتی ادامته یافتت

مختل

(.)AOAC, 1984

برای مدت  11دقیقه در حمتام آب جتوش قترار داده
شتتده و پتتس از ستترد شتتدن  1میلتتیلیتتتر معتترف
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سش ق فش ک  :به منظور تهیه عصاره متتانولی ابتتدا

روش آلومینیوم کلرید ( )Chang et al., 2002استفاده

نمونههای برگی با آسیاب برقی به خوبی پودر شتدند.

شد به این صورت که  1/8میلیلیتر از عصاره متانولی

نمونههای پودر شده از الک شماره  15گذرانده شدند.

با  1/8میلیلیتر متانول 1/1 ،میلیلیتر آلومینیوم کلریتد

نمونههای الک شده توزین و مقدار  1گرم از هر نمونه

11درصد در اتانول ( 11گرم آلومینیوم کلریتد در 111

به ارلن  81میلی لیتری انتقال و با  11میلیلیتر متتانول

میلیلیتر اتانول و آب مقطتر) 1/1 ،میلتیلیتتر استتات

 51درصد مخلوش شد (نسبت  1بته  .)11پتس از 22

پتاسیش یک متوالر ( 2/21گترم در  11میلتیلیتتر آب

ساعت عصاره متانولی حاوی نمونته بتا کاغتذ صتافی

مقطر) و  2/5میلیلیتر آب مقطر مخلتوش شتد .بترای

صاف شده و متانول در دستگاه روتاری اواپوراتتور از

تهیه شاهد ،متانول خالص جایگزین عصتاره متتانولی

نمونه جدا شد .برای اندازه گیری فنل  1/8میلیلیتتراز

گردید .محلول حاصل  71دقیقه در تاریکی قترار داده

عصاره متانولی ( 111میلیگرم عصاره حل شده در 81

شده و سپس در طول موج  218نانومتر توسط دستگاه

میلیلیتر متانول) با  8میلیلیتر فولین ستیوکالتیو ( 1بته

اسپکتوفتومتر قرائت شد.

 11رقیق شده با آب مقطتر) مخلتوش شتده ،ستپس 2

این تحقیق در قالب بلوک کامل تصادفی و با 11

میلیلیتر کربنات سدیش یک موالر ( 11/1گرم در 111

تکرار انجتام شتد .بترای تجزیته و تحلیتل دادههتا از

میلیلیتر آب مقطر) به نمونه اضافه شد .کالیبره کتردن

نرمافزار  SPSS 17استفاده شد و مقایسه میانگینها بتا

دستتتگاه استتپکتروفتومتر بتتا ترکیتتب متتتانول ،فتتولین

آزمون حداقل معنیداری ( )LSD 5%صورت گرفت.

سیوکالتیو و کربنات سدیش انجام شد .محلول فوق 18
نتایج

دقیقه در تاریکی نگه داشته شده و سپس جذب آن در
طول موج  311نانومتر قرائت شد .برای رسش منحنتی

تصاویر میکروسکوپی ریشته رنتم آمیتزی شتده

کالیبراستتیون از غلظتتتهتتای متفتتاوت گالیتتک استتید

گیاهان آلوده و شاهد که در شکل  1آورده شده است.

استفاده گردید (.)McDonald et al., 2001

تصاویر نشان داد که در مقایسته بتا شتاهد (تصتویر c

سش ق فالونوئیدها :برای اندازهگیری فالونوئیدها بته

شکل  )1عامتل قتارچ در ستط ریشته جوانته زده و
گسترش سطحی داشته است.

شک  :1تصاویر برش عرضی رنم آمیزی شده ریشه گیاهان سالش (تصویر  )cو تیمار شده (تصاویر aو )b

بر اساس شکلهای  2تا  3نتایج این تحقیق نشان

بگذارد .همچنین بررسیها نشان داد که میزان قند کتل

داد مایتتهزنتتی گیتتاه هلتتوی زعفرانتتی بتته قتتارچ

و ستتاکارز در شتتاهد و تیمارهتتای قتتارچ تفتتاوت

پیریفورموسپرا میتواند بسیاری از خصوصیات کیفتی

معنیداری در سط  8درصتد دارد .همتانطور کته در

میوه از جمله میزان ساکارز ،قند کل و استیدیته تتأثیر

شتتکل ( )2آمتتده استتت ،تغییتترات قنتتد کتتل در میتتوه
34

بررسی خصوصیات کیفی هلوي زعفرانی ( )Prunus persica L.مایهزنی شده با...

درختان آلوده بته مراتتب از انتوا شتاهد بیشتتر بتود

همچنین نتایج مقایسه درصد اسید مالیک و pH

( 131/2در مقابل  178/2میلیگرم در گرم بهترتیب در

میوه نشان داد که تفاوت معنیداری بین نمونههای

انوا آلوده و شتاهد) .نتتایج مشتابهای نیتز در میتزان

شاهد و تیمار شده وجود نداشت (شکل  2و .)8

ساکارز مشتاهده شتد .بتهطتوری کته میتزان ستاکارز
میوههای آلتوده ( 12/7میلتیگترم در گترم) بیشتتر از
شاهد بود (شکل .)2

شک  :4تغییرات درصد اسید مالیک میوه هلو در درختان
شاهد و تیمار با قارچ .حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت
معنیدار در سط پنج درصد است.

شک  :2میزان قند کل و ساکارز میوه نمونههای شاهد و
تیمار با قارچ .حروف مشابه نشان دهندهی عدم تفاوت
معنیدار در سط پنج درصد است.

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،میزان
گلوکز میوه درختان تیمار شده به صورت معنیداری
شک  :5تغییرات  pHمیوه هلو در درختان شاهد و تیمار

بیشتر از انوا شاهد بود .بهطوریکه میزان گلوکز در

با قارچ .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سط

مقایسه با شاهد افزایش داشت.

پنج درصد است.

میزان مواد جامد محلول تحت تاثیر تیمار قارچ
قرار گرفت .بهطوری که مشخص گردید مواد جامد
کل میوه درختان تیمار شده با قارچ پیریفورموسپرا
بهطور معنیداری بیشتر از شاهد بود (شکل .)1
شک  :3تغییرات گلوکز میوه هلو در نمونههای شاهد و
تیمار با قارچ .حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار
در سط پنج درصد است.
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افزایش جذب آب توستط گیتاه ( Smith and Read,

 )1997و غیر مستقیش مانند کاهش تنش هتای زیستتی
(بیماریهای گیاهی) ( Calvet et al., 1995; Calvet et

 )al., 2001و غیرزیستتی (شتوری ،خشتکی ،فلتزات
سنگین) سبب افزایش رشتد گیتاه میزبتان متیشتوند
( ;Feng et al., 2002; Ghazi and Karaki, 1998
Morte et al., 2000; Rabie, 2005; Ruiz-Lozano et
 .)al., 1996پژوهشها نشتان داده استت کته پتس از

شک  :6تغییرات مواد جامد کل میوه هلو در نمونههای
شاهد و تیمار با قارچ .حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت

تلقی

معنیدار در سط پنج درصد است.

قتارچ ،استپور قتارچ Piriformospora indica

قادر است که در سط ریشته گیاهتان کنگتر فرنگتی
بررسیها نشان داد که میزان فنل کل میوه در زمان

جوانه زده و در سط ریشته گستترش یابتد و تعتداد

رسیدن به صورت معنیداری تحت تأثیر تیمار قارچ

ریشه را نسبت به گیاهان غیرآلتوده افتزایش دهتد .در

پیریفورموسپرا افزایش یافت .بهطوریکه میزان فنل کل

تفسیر نحوه اثر عمل قارچ پیریفورموسپرا ،بستیاری از

از  3/3میلیگرم در گرم وزن خشک در نمونههای

محققین بر این باورند که قارچ از طریق تحریک تولید

شاهد به  3/1میلیگرم در گرم در نمونههای تیمار شده

ریشه و افزایش تعداد آن و باال بتردن قتدرت جتذب

افزایش یافت .در مقابل اگر چه میزان فالونوئید کل در

مواد غذایی ،رشد گیاه را افزایش میدهد (قاسشنژاد و

مقایسه با شاهد روند افزایشی داشت ،با این وجود

بابتتاییزاد .)1731 ،قتتارچهتتای میکتتوریزا بتتر روابتتط

افزایش دارای تفاوت معنی داری نبود (شکل .)3

رطوبتی گیاه نیز تأثیر میگذارند ،بدین صورت که این
قارچ ها با تتأثیر بتر میتزان آب بافتت هتای گیتاهی و
تبادالت گازی برگها ،سبب افزایش میزان آب موجود
در بافت های گیاهی میشوند و از سوی دیگر تبخیرو
تعرق را نیز کاهش میدهند (Bagheri .)Auge, 2001

و همکاران ( )2117نیز بیان کردند کته گیاهتان بترنج
تیمار شده با قارچ پیریفورموسپرا طول ،وزن تر و وزن
خشک شاخه بیشتری نسبت به گیاهان شاهد داشتتند.
همچنتتین بتتا بررستتی گیاهتتان تیمتتار شتتده بتتا قتتارچ

شکل  :3تغییرات میزان فنل کل و فالونوئید کل میوه هلو

پیریفورموسپرا نسبت به شاهد ،در مجمو بترگهتای

در نمونههای شاهد و تیمار با قارچ .حروف مشابه

پهنتری در گیاهان آلوده شتده بترنج بتا قتارچ تولیتد

نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سط پنج درصد است.

نمودند .افزایش پهنای برگ در واقع منجر به افتزایش
میزان کلروفیل و در نهایت رانتدمان فتوستنتزی بترگ

بحث
امتتروزه مشتتخص شتتده استتت کتته قتتارچهتتای

شده و از این طریق عتالوه بتر ایتن کته بته صتورت

میکوریزی به روشهای مستقیش مانند بهبود تغذیه گیاه

مستقیش سبب افزایش عملکرد اندام رویشی متیشتود

از طریق افزایش جتذب عناصتر غتذایی و هتشچنتین

بلکه با افزایش فتوسنتز ،افزایش مواد حد واسط را در
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بر داشته که بیشتر آنها یا بهطور مستقیش در گروه مواد

راستا گزارش شده است که تلقی قارچ پیریفورموسپرا

ثانویتته قتترار دارنتتد و یتتا ایتتن کتته در نهایتتت بتته

در ریشه گیتاه کنگتر فرنگتی باعت

افتزایش درصتد

متابولیت هتای ثانویته در بترگ کنگتر فرنگتی تبتدیل

کافئیک اسید برگهای جوان کنگر فرنگتی متیشتود

میشوند (قاسشنژاد و باباییزاد .)1731 ،افتزایش قنتد

(قاستشنتژاد و بابتاییزاد .)1731 ،لتذا مشتاهده رونتتد

کل چه محلول و چه نتا محلتول نشتان دهنتده بلتوغ

افزایشی میزان فنل کل تحت تأثیر تیمار قارچ میتواند

بیشتر و رسیدهگی باالتر میوه است .با توجه به نقشتی

مسیر تازه در تولید و بهرهبرداری میوه هلو باز کند.

که برای قارچ پیریفورموسپرا متصتور استت ،بته نظتر
میرسد کته افتزایش جتذب آب و افتزایش رانتدمان

نتی هگیری

فتوسنتزی سبب تسریع رشد میوه و بلوغ ستریعتتر و

با توجه به شرایط اجترای آزمتایش و استتفاده از

در نهایت افزایش میزان قند آن شده است Bagheri .و

گیاهان بالغ بهعنوان منابع آزمایشی بته نظتر متیرستد

همکاران ( )2117مشاهده کردند که گیاهان برنج تیمار

استفاده از نمونههای دانهالی (کاشته شده با بذر) بتواند

شده با قارچ پیریفورموسپرا رشد ریشه ،میزان پترولین

در توانمندی درخت هلو بهعنوان میزبان مناستب ایتن

و جذب آب بیشتری نسبت بته شتاهد را دارا بودنتد.

عامل هم زیست بهتر مورد بررسی قرار دهد .از طترف

فنل از اجزای اصلی تشکیل دهنده ستاختار ترکیبتات

دیگتتر در بررستتی خصوصتتیات کیفتتی و صتتفات

آنتی اکسیدانی از جمله فالونوئیدهای و ترکیبات فنلی

ریختشناختی میوه بته وضتود تفتاوت معنتیدار در

دیگر همچون کافئیک اسید و مشتتقات آن متیباشتد.

اغلب موارد مورد آزمایش مشاهده شد .افزایش میتزان

افزایش میزان فنل کل میتواند بتهصتورت مستتقیش و

قند کل ،میزان گلوکز ،ساکارز و فنل کتل میتوه کته از

غیر مستقیش در افزایش ترکیبات آنتتیاکستیدانی میتوه

فاکتورهای مهش کیفی میوه هستند نتتایج ایتن فرضتیه

نقش داشته باشتد و از ایتن طریتق اهمیتت غتذایی و

(بلوغ سریعتر میوه) را تأیید متینماینتد .لتذا پیشتنهاد

دارویتتی محصتتول را افتتزایش دهتتد (قاستتشنتتژاد و

میشود از قارچ متذکور بترای بهبتود کیفیتت میتوه و

باباییزاد .)1731 ،محققین نشان دادند که گیاهان تیمار

تولید ترکیبات بیوشیمیایی در برنامه بهنژادی و دستور

شده با قارچ پیتری فعالیتت آنتتیاکستیدانی بیشتتری

کار برنامهریزان کشاورزی قرار گیرد.

نستبت بته شتاهد دارنتد ( Dat et al., 2000; Imlay,

 .)2003در گیاهان ترکیبات پلی فنلی عموما در پاست

مشابع
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فنلی در گیاه هلو در تحقیق حاضر با نتتایج کته روی

 )scolymus L.تحتتت تتتأثیر قتتارچ متتایکوریز

کنگر فرنگی انجام شده بود مطابقتت داشتت .در ایتن
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