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های هویج حاصل از بر وزن گیاهچه Claroideoglomus claroideum دارآربسکولاثر قارچ 
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  دهیچک
گیاهان خشکی هستند که باعث افزایش جذب عناصر  %08های اجباری تقریبا دار همزیستآربسکول هایریشه-قارچ

از مشکالت حاضر در کشت بافت گیاهی، انتقال  تر گیاه خواهند شد.و در نتیجه رشد بهتر و سریع غذایی توسط گیاه
های گیاهان حاصل از باشد. در این مرحله به علت ویژگییشه به گلخانه و یا مرزعه میمحیط خارج از شاز گیاهان 

 Claroideoglomusدار کمک قارچ آربسکولبا در این پژوهش  ها از بین خواهند رفت.کشت بافت، بسیاری از آن

claroideum ، ر مواد غذایی از محیط که به علت افزایش در جذب بهتریشه گیاه هویج توانستیم سرعت افزایش وزن
  بود را افزایش دهیم.

 کشت بافت گیاهی، سرعت افزایش وزن ریشه. ، Claroideoglomus claroideum کلیدی: کلمات

 

  مقدمه. 1

گیاهان خشکی هستند که باعث افزایش جذب عناصر غذایی  %08های اجباری تقریبا همزیست دارآربسکول هایریشه-قارچ
ها ها، مطالعه بر روی آنزیستی این نوع قارچبه علت نوع هم [.0] شونداومت در برابر بیمارگرها میتوسط گیاه، رشد و مق

ها بر روی ریشه به علت نبود خاک مشاهده رفتار بافت و قارچ را ای آنهمراه دارد. کشت درون شیشههای زیادی بهدشواری
   [.6و3] کندآسان می

ها از شرایط درون بافت اهمیت زیادی دارد، مقاوم سازی گیاهان برای خارج کردن آنی مهمی که امروزه در کشت مساله
شود. ای به محیط گلخانه و یا مزرعه است. در این مرحله، تلفات زیادی در گیاهان حاصل از کشت بافت مشاهده میشیشه

ها کمک به ترین تاثیر این قارچیی که مهمجاتواند با تغییر محیط سازگارتر شود. از آنتر باشد بهتر میهر چه گیاه قوی
افزایش رشد گیاهی است، پژوهشی به همین منظور انجام گرفت تا امکان کاهش تلفات ناشی از مرحله ی مقاوم سازی در 

 گیاهان حاصل از کشت بافت بررسی شود.
 
 

 . تئوری و پیشینه تحقیق2
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بر روی م شده ااند. طبق پژوهش انجو نمو گیاهان مطالعه انجام داده دار بر رشدهای اربسکولمحققان زیادی بر روی اثر قارچ
 ها توانستند میزان تعداد برگ، گل در هر شاخه و شاخه گل دهنده را افزایش دهند. قارچ، این[7گیاه فریزیا ]

 

 مواد و روشها .3

 جداسازی و شناسایی قارچ 1-3
آوری شدند. برای جداسازی های خاک جمعسطح استان اصفهان نمونهاز خاک اطراف ریشه گیاهان هویج در چند مزرعه در 

 استفاده شد. [4]الک و خاک  از روش دارریشه آربسکول-های قارچاسپور
 های معتبر شناسایی شدند.شان و با کمک مقاالت و سایتاسپورها بعد از جداسازی با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی

 کشت آبکش ثانویه هویج 2-3
دقیقه و سه بار آبکشی، داخل  28درصد به مدت  38متری از ریشه هویج بعد از ضد عفونی در وایتکس طعات یک سانتیق

بعد از  کشت شدند.  BAلیتر بر لیتر هورمون میلی 1درصد ساکاروز و  28به همراه  MSای حاوی محیط کشت ظروف شیشه
لیتر بر لیتر هورمون میلی 1درصد ساکاروز و  28به همراه  MSظروف حاوی محیط کشت ها به تشکیل کالوس، ریزنمونه

NAA زایی منتقل شدند.جهت ریشه 
 تلقیح قارچ  3-3

های حاوی محیط کشت دقیقه، در پتری دیش 18درصد کلرآمین تی به مدت  4اسپورهای قارچ بعد از ضدعفونی با محلول 
MS  ی حاصل از کالوس تولید شده از زنی، اسپورها در کنار ریشهجوانه گراد قرار گرفتند. بعد ازدرجه سانتی 22و در دمای

 متری از محیط کشت خارج و وزن شدند.سانتی 14ها به اندازه تقریبی آبکش ثانویه هویج قرار گرفتند. بعد از رسیدن گیاهچه
 هاآنالیز داده 4-3

 انجام شد. SPSS16.0و  Excel 2013افزار ها توسط نرمآنالیز داده
 

  نتایج و بحث. 4
 

 

 روز رشد ریشه. 11طی وزن تر گیاه در   .1جدول شماره 
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های در روز حله نفوذ اولیه قارچ به ریشه،در مردر مراحل اولیه رشد ریشه، تفاوتی در رشد در بین دو تیمار مشاهده نشد. اما  
تواند خاطر پاسخ منفی به استقرار قارچ باشد که از دالیل آن میکاهش وزن تر ریشه مشاهده شد. این امر به هشتم تا دهم،

ر شود که دبا توجه به شکل مشاهده می [.1] ای و یا تجمع باالی مواد معدنی قابل دسترس گیاه باشدنوع سیستم ریشه
دهد قارچ باعث جذب بهتر مواد از مراحل بعد از نفوذ و مستقر شدن قارچ وزن ریشه افزایش یافته است. این افزایش نشان می

 تر ریشه نسبت به شاهد شد.نتیجه  رشد بیش محیط کشت و در

د و منشعب شدن ریسه های فالونوئیدی وجود دارد که از رش، ترکیب دارآربسکول هایدر برخی گیاهان غیر میزبان قارچ
 های همزیست دارندکنند. بنابراین فالونوئیدها هم نقش تحریک کنندگی و هم ممانعت کنندگی برای قارچقارچ جلوگیری می

توانند رسد که هردوی گیاهان میزبان و غیرمیزبان میاین ویژگی در گیاهان میزبان نیز دیده شده بنابراین به نظر می [.2]
 [.9و 2] ها را با تغییر در فالونوئیدهای تولیدی خود، تغییر دهند و مهار کنندزیستی همتوسعه

 

  گیری. نتیجه5

دهد و گیاه خاطر کمبود آندوسپرم در بذرهایشان و تغییرات ژنتیکی که در بذر رخ میتکثیر بسیاری از گیاهان از طریق بذر به
دارد، جوانه زنی پایین و کند برخی بذور و بسیاری از دالیل دیگر،  ها در برخی خصوصیات با گیاه مادری اختالفحاصل از آن

های دیگری از جمله قلمه، تقسیم بوته، پاجوش و مشکل است و زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین این قبیل گیاهان را با روش
کنند. یکی از افت، تکثیر میتری از آن گیاه خاص است، کشت بهای صنعتی که نیازمند تولید تعداد بیشبه خصوص در طرح

ای به محیط مزرعه است. مشکالتی که در روش کشت بافت وجود دارد، سازگار سازی گیاه برای انتقال از محیط درون شیشه
ای سیستم ها از بین خواهند رفت. در شرایط درون شیشهها تعداد بسیار زیادی از آندر این بین بخاطر ضعیف بودن گیاهچه

شود. نتایج این تحقیق نشان داد ها با مشکل روبرو میف مانده و جذب مواد از محیط خاک بعد از انتقال گیاهچهای ضعیریشه
در نتیجه  که قارچ مایکوریز توانست مقدار جذب ریشه را افزایش دهد و در نتیجه وزن تر گیاه نیز در نتیجه آن افزایش یافت.

ها در مرحله سازگارسازی تلفات گیاهچه جهت کاهشدر مرحله مقاوم سازی  وهای صنعتی در طرح هاتوان ازاین قارچمی
 بهره برد و سود اقتصادی را افزایش داد.
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