
  1394 پاييزم، ششم، شماره مسلسل پنجاه و چهارسال چهاردهم، دوره 

 

 فصلنامه گياهان دارويي

 

 
  
  

 بررسي اثرات قارچ ميكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي انيسون
)Pimpinella anisum( تحت تنش شوري  

  
  

 3، محسن اصغري*2راد ، مجتبي يوسفي1ابوالفضل معصومي زواريان
  
  

  ايران ساوه، جوان و نخبگان، پژوهشگران ساوه، باشگاه واحد دانشگاه آزاد اسالمي، -1
  اسالمي، واحد ساوه، گروه زراعت و اصالح نباتات، ساوه، ايران دانشگاه آزاد -2
  فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، گروه زراعت و اصالح نباتات، ساوه، ايران -3
  گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده كشاورزيساوه،  واحد دانشگاه آزاد اسالمي،ساوه،  :آدرس مكاتبه*

  )086( 42433088: نمابر ،09125683441 :تلفن
  m.yousefirad@iau-saveh.ac.ir: پست الكترونيك

  
  

  30/4/94 :تاريخ تصويب                                           15/9/93: تاريخ دريافت

  چكيده
قارچ ميكوريزا به عنوان يك كود . شود ترين عوامل محدودكننده رشد و توليد گياهان زراعي محسوب مي شوري يكي از مهم :مقدمه

  .تواند مفيد باشد هاي محيطي بر گياهان مي مين نياز غذايي گياهان و كاهش اثرات تنشأولوژيك در تبي
  .ارچ ميكوريزا در شرايط تنش شوريبهبود خصوصيات كمي و كيفي گياه انيسون با كاربرد ق :هدف

ه دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه هاي كامل تصادفي در گلخان به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك اين آزمايش :روش بررسي
 Glomus mosseaeو تقليح با سويه  Glomus intraradicesتلقيح ميكوريزايي شامل عدم تلقيح، تلقيح با سويه  فاكتور اول. انجام شد

   .موالر بود ميلي 100موالر و شوري  ميلي 50و فاكتور دوم شوري شامل، شاهد يا آب غير شور، شوري 
اثر متقابل شوري و ميكوريزا بر تعداد بذر در  .)>p 01/0( ثير قرار دادندأميكوريزا كليه صفات كمي و كيفي را تحت تشوري و  :نتايج

، ارتفاع بوته، وزن خشك بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در )>p 01/0( غلظت پتاسيم در برگآنتول، بوته، درصد اسانس بذر و 
افزايش شوري خاك، موجب كاهش كليه صفات مورد مطالعه . شددار  معني )>p 05/0(ت سديم در برگ چتر، تعداد بذر در چترك و غلظ

همچنين تلقيح . البته شوري سبب افزايش غلظت سديم برگ شد. موالر بيشترين خسارت مشاهده شد ميلي 100شد به طوري كه در شوري 
  . داري نسبت به گياهان تلقيح نشده بهبود داد طور معني و شرايط شاهد بهميكوريزايي صفات كمي و كيفي گياه انيسون را در شرايط شور 

تأثير  Glomus mosseaeتلقيح ميكوريزايي رشد و اسانس گياه دارويي انيسون را در شرايط شوري بهبود داد و سويه  :گيري نتيجه
  .بر روي گياه انيسون داشت Glomus intraradicesبهتري نسبت به سويه 

  

  غلظت پتاسيم برگ، غلظت سديم برگ، ميكوريزا شوري، اسانس، انيسون، آنتول، :نواژگا گل
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 ...بررسي اثرات قارچ ميكوريزا

 

  مقدمه
يكي از ) Pimpinella anisum با نام علمي( انيسون

است  )Umbelliferae( ترين گياهان دارويي تيره چتريان مهم
غذايي و  -  هاي مختلفي در صنايع دارويي كه داراي استفاده

دهنده اسانس  ترين ماده تشكيل مهم .بهداشتي و آرايشي است
. شود درصد آن را شامل مي 90تا  80انيسون، آنتول است كه 
هاي  هاي انيسون موجب تسكين اسپاسم همچنين مصرف ميوه

خوابي و سرفه نيز مورد  معده و روده شده و در درمان آسم، بي
 ].1[گيرد  استفاده قرار مي

هاي  نمك شود كه خسارت تنش شوري زماني ايجاد مي
در  .يابند محلول، بيش از حد در منطقه توسعه ريشه تجمع مي

كاهش البته . يابد اثر تنش شوري عملكرد گياهان كاهش مي
دهد كه افزايش ميزان  عملكرد در اثر تنش شوري زماني رخ مي

كند و گياه عالئمي  نمك، از جذب آب توسط گياه ممانعت مي
ي تيره، ضخيم و ها همانند تنش خشكي، پژمردگي، برگ

دهد، اين عالئم به  هاي با كوتيكول ضخيم را نشان مي برگ
 ريحان در شوري]. 2[مراحل رشدي گياه نيز بستگي دارد 

موجب كاهش وزن خشك بوته، طول ساقه و ريشه، ارتفاع 
 هاي مؤلفه كه شد بيان در تحقيقي]. 3[بوته و سطح برگ شد 

ريشه  و ساقه خشك و تر وزن ريشه، و ساقه طول قبيل از رشد
 طور به شوري افزايش با كل گياه سياهدانه بيوماس و

شوري موجب افزايش غلظت ]. 4[كاهش يافت  داري معني
 در همچنين فراواني سديم. شود هاي گياهي مي سديم بافت

در ]. 5[شود  مي گياه توسط پتاسيم به جذب لطمه باعث خاك
 جذب از مسدي يون غالبيت شوري، باالي واقع در سطوح

 ].6[كند  مي جلوگيري گياه پتاسيم توسط

 از بيولوژيكي راهكار ها، خاك شوري مشكل بر غلبه براي

 در .گيرد قرار توجه مورد بايد كه اساسي است هاي استراتژي

 هاي قارچ. كرد اشاره ميكوريزا هاي قارچ به توان مي بين اين

 شرايط در گياهان رشد و تغذيه بهبود مهمي در ميكوريزا نقش

 كنندگان اصالح عنوان به را آنها بعضي كه نحوي به دارند شور

 هاي ميكوريزا قارچ وجود]. 7[نامند  مي شور هاي خاك زيستي

 شور، هاي خاك گياهان در از بسياري ريشه با همزيستي ايجاد و

   تنش برابر در ها قارچ اين از برخي احتماالً كه دهد مي نشان

  

 رشد بهبود طريق از با گياهان همزيستي رد و بوده مقاوم شوري
]. 8[دهند  مي افزايش شوري برابر در را گياهان تحمل گياه،
افزايش  و گسترده هيفي شبكه داشتن با ميكوريزا هاي قارچ
 و آب جذب در را گياهان كارايي ريشه، جذب سرعت و سطح

 افزايش مس روي، فسفر، تحرك كم عناصر بويژه عناصر غذايي
 با قارچ همزيستي]. 9[شوند  مي آنها رشد بهبود موجبو  داده

 ].10[دهد  برابر شوري افزايش مي ميكوريزا، تحمل گياه را
 طور به هاي ميكوريزا قارچ از گونه دو با رازيانه ريشه همزيستي

 به شود، مي آن كيفيت و اسانس ميزان بهبود داري موجب معني
 با مقايسه در انساس در آنتول ارزشمند ماده ميزان نحوي كه

  ].11[يابد  مي شاهد افزايش
با توجه به اين كه بخش بزرگي از اراضي كشور با مشكل 

 رويكرد كه آنجا شوري و شور شدن دست به گريبان مي باشد و از
 هاي نظام از استفاده سمت دارويي به گياهان توليد در جهاني

 كاربرد رنظي آن مديريتي هاي روش كارگيريه و ب پايدار كشاورزي
 گياهان دارويي كيفي و كمي عملكرد ارتقاء منظور به كودهاي زيستي

ميكوريزا به  اثر قارچ بررسي پژوهش اين انجام از هدف باشد، مي
عنوان يك كود زيستي بر روي صفات كمي و كيفي گياه دارويي 

 .انيسون در شرايط تنش شوري بود

  
  ها مواد و روش

كشاورزي دانشگاه آزاد اين پژوهش در گلخانه دانشكده 
آزمايش به صورت . اسالمي واحد ساوه به مرحله اجرا درآمد

هاي كامل تصادفي در سه تكرار  فاكتوريل در قالب طرح بلوك
انجام شد كه فاكتور اول شامل عدم تلقيح، تلقيح با سويه 

Glomus intraradices و تقليح با سويه Glomus 

mosseae سه سطح شامل، شاهد يا فاكتور دوم شوري در . بود
موالر  ميلي 100موالر و شوري  ميلي 50آب غيرشور، شوري 

سسه پاكان بذر ؤبذرهاي گواهي شده گياه انيسون از م. بود
هاي پالستيكي  جهت كشت بذور از گلدان. اصفهان تهيه شدند

تركيب خاكي مورد استفاده . دشمتر استفاده  سانتي 30به قطر 
بود كه اسه، كود دامي و خاك رس مخلوطي از مدر تحقيق، 

ها  گلدانپس از پر گردن . دشكامالً استريل خاك قبل از مصرف 
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كشت و . دشعدد بذر در هر گلدان كاشت  5توسط تركيب خاكي، 
درجه  22  ±2ها در گلخانه كنترل شده با دماي  نگهداري گياهچه

به وسيله دستگاه (درصد  70سلسيوس، رطوبت نسبي حدود 
و نور معمولي صورت ) RT/102C/Fج اتوماتيك مدل رطوبت سن
اي دو بار به طور منظم به كمك  ها هفته آبياري گلدان. پذيرفت

مقدار عناصر غذايي در محلول . دشمحلول غذايي هوگلند انجام 
  ].12[ارايه شده است  1 شماره غذايي به كار رفته در جدول

  خاك،  جهت اعمال تيمار ميكوريزا، به ازاي هر كيلوگرم
زماني . هاي مربوطه اضافه شد گرم از هر سويه درون گلدان 50

گياه در  4متر رسيد،  سانتي 15كه ارتفاع گياه در هر گلدان به 
تيمارهاي شوري . هر گلدان نگه داشته شد و بقيه حذف شدند

ها با خاك گلدان،  زني بذور و تلقيح قارچ نيز به منظور جوانه
 100و  50هاي صفر،  زودن غلظتروز بعد از كشت با اف 20

  .ده محلول غذايي هوگلمند اعمال شموالر ب ميلي
ساعت  48ها به مدت  براي محاسبه وزن خشك بوته، نمونه

گراد در آون قرار گرفتند و پس از  درجه سانتي 70در دماي 
پس از شمارش بذور، . خروج از آون، با ترازو توزين شدند

ند و با كمك دستگاه كلونجر بذور به آزمايشگاه فرستاده شد
درصد آنتول  و با دستگاه كروماتوگرافي گازي  درصد اسانس
گرم از  50مقدار براي اين منظور ]. 13[گيري شد  بذور اندازه

 و انتخاب تصادفي صورته ب دانه توليد شده در هر تيمار
 اسانس با آب، تقطير روش از استفاده با كلونجر دستگاه توسط

 آسياب كامالً ابتدا نمونه هر منظور اين شد به يگير آن اندازه
 ليتر ميلي 75 و شد ريخته ليتري  يك بالن درون و سپس شد
 دستگاه در ساعت 4 مدت به سپس د،ش آن اضافه به آب

   توسط آن آب  زدايي رطوبت از پس و داده شد قرار كلونجر
  .شد تعيين اسانس درصد سديم، سولفات

گيري دقيق تركيبات  نس و اندازههاي اسا جهت تجزيه نمونه
. موجود در آن از دستگاه كروماتوگرافي گازي استفاده شد

-Hewlettمنظور از دستگاه گاز كروماتوگراف مدل  بدين

Packard 6890 داراي انجكتور  Splitless و ستون موئينه به
  متر و ضخامت فيلم  ميلي 25/0متر و قطر داخلي  30طول 

 DB-WAX )Agilent/J and W متر مدل ميلي 25

Scientific, Folsom, CA, USA( دتكتور آن از . استفاده شد
باشد  گراد مي درجه سانتي 210نوع يونيز و اشعه آن با حرارت 

ليتر بر دقيقه  ميلي 40كه در آن گاز هيدروژن و هوا با سرعت 
گراد به مدت  درجه سانتي 80دماي اوليه در . شود عبور داده مي

درجه در دقيقه  10ه داشته شد و سپس با تغييرات دقيقه نگ 2
درجه در  4دقيقه با تغييرات  1درجه رسيد و پس از  140به 

دقيقه نگه داشته شد و  2درجه رسيد و به مدت  190دقيقه به 
از هليم . درجه رسيد 210درجه در دقيقه به  2سپس با تغييرات 

عنوان گاز  ليتر در دقيقه به ميلي 1فوق خالص با سرعت عبور 
هاي خروجي بر اساس زمان بازداري با  پيك. حامل استفاده شد

هاي استاندارد مقايسه و تعيين هويت شد و بر اساس  نمونه
  ].13[ دندشمنحني تعيين غلظت  سطح زير

گيري درصد سديم و پتاسيم موجود در برگ، از  براي اندازه
درجه  550روش سوزاندن نمونه خشك گياهي در كوره با دماي 

موالر  2ساعت و واكنش با اسيد كلريدريك  8سلسيوس به مدت 
فتومتر ميزان آنها محاسبه   سپس به كمك دستگاه فليم. استفاده شد

و  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده]. 14[شد 
اي دانكن در  مقايسه ميانگين تيمارها به روش آزمون چند دامنه

  ).>p 05/0(د انجام گرفت درص 5سطح احتمال 

  

  مقدار عناصر غذايي محلول غذايي هوگلمند -1 شماره جدول
  (mg/L)غلظت  عنصر    (mg/L)غلظت   عنصر

N  122   S  16  
K 118    Mg  12  
Ca  80    Cl, B, Mn, Zn, Cu, Mo  7/11  
P  31    Fe  56/0  
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  نتايج
تجزيه واريانس، اثر اصلي  جدولبر اساس  :ارتفاع بوته

ميكوريزا در سطح احتمال يك درصد و اثر متقابل آنها  شوري و
 دار شد در سطح احتمال پنج درصد بر روي ارتفاع بوته معني

د، به طوري ششوري سبب كاهش ارتفاع بوته ). 2 شماره جدول(
درصدي ارتفاع  76/57موالر باعث كاهش  ميلي 100كه شوري 

تفاع بوته شد همچنين تلقيح ميكوريزايي سبب افزايش ار. بوته شد
  و  G. intraradicesاي كه ارتفاع بوته در تلقيح با  به گونه

G. mosseae نسبت به عدم  درصد 97/43و  92/26 به ترتيب
در سطوح شور نيز همانند ). 3 شماره جدول(افزايش داشت تلقيح 

دار ارتفاع  شرايط بدون تنش، تلقيح ميكوريزايي سبب افزايش معني
به طوري كه بيشترين ارتفاع . تلقيح نشده گرديدبوته نسبت به گياه 
  متر در تلقيح ميكوريزايي با  سانتي 07/79بوته به ميزان 

G. mosseae  در شرايط عدم حضوري شوري مشاهده شد
در همه سطوح شوري بين دو سويه ميكوريزا  ).4 شماره جدول(

  .تفاوتي مشاهده نشد
اد كه اثرات نتايج تجزيه واريانس نشان د :وزن خشك بوته

احتمال يك درصد و اثر  اصلي شوري و ميكوريزا در سطح
ها در سطح احتمال پنج درصد بر وزن خشك بوته متقابل آن

سطوح شوري به طور ). 2 شماره جدول( دار بود معني
داري سبب كاهش وزن خشك بوته شدند به نحوي كه  معني

گرم در شرايط عدم وجود شوري  62/17وزن خشك بوته از 
. موالر شوري كاهش يافت ميلي 100گرم در حضور  37/5ه ب

داري  تلقيح ميكوريزايي وزن خشك بوته را به طور معني
  طوري كه وزن خشك بوته در اثر تلقيح با  افزايش داد به

G. intraradices، 97/23 و در تلقيح با  درصد  
G. mosseae ،69/36 و نسبت به شاهد افزايش داشت درصد ،
در شرايط بدون شوري و همچنين سطوح شوري  اين افزايش
 5/18و  56/19بيشترين وزن خشك بوته به مقدار . مشاهده شد

  و  G. intraradicesگرم به ترتيب مربوط به تلقيح با 
G. mosseae  جدول(در شرايط عدم حضور شوري بود 

در كليه سطوح شوري تفاوتي بين دو سويه  ).4و  3 هاي شماره
  .نداشتميكوريزا وجود 

  

  

دهد اثر  نتايج تجزيه واريانس نشان مي :تعداد چتر در بوته
اصلي شوري و ميكوريزا در سطح احتمال يك درصد و اثر 
متقابل شوري با ميكوريزا در سطح احتمال پنج درصد بر روي 

شوري به ). 2 شماره جدول( دار شد تعداد چتر در بوته معني
ر بوته شد و با داري سبب كاهش تعداد چتر د طور معني

افزايش سطوح شوري، كاهش شديدتري در تعداد چتر در بوته 
در تيمار شاهد به  44/18د به طوري كه تعداد چتر از شايجاد 

 موالر شوري كاهش پيدا يافت ميلي 100چتر در تيمار  56/9
اما تلقيح ميكوريزايي بر تعداد چتر در بوته ). 3 شماره جدول(

  وي كه تعداد چتر در تلقيح با تأثير مثبت گذاشت به نح
G. intraradices ،05/31 و در تلقيح با درصد 

G. mosseae، 02/53 افزايش پيدا كردنسبت به شاهد  درصد .
گياهان ميكوريزايي در هر دو سطوح شور و شرايط بدون تنش 
داراي تعداد چتر در بوته بيشتري نسبت به شرايط عدم تلقيح 

 )4 شماره جدول( يسه ميانگينبر اساس نتايج مقا. بودند
چتر مربوط به تلقيح  22بيشترين تعداد چتر در بوته به ميزان 

در عدم حضور شوري بود، البته بين دو سويه  G. mosseaeبا 
داري در تمام سطوح شوري وجود  ميكوريزا تفاوت معني

  . نداشت
بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اثر  :تعداد چترك در چتر

و ميكوريزا در سطح يك درصد و اثر متقابل اصلي شوري 
شوري با ميكوريزا در سطح پنج درصد بر روي تعداد چترك 

شوري موجب كاهش ). 2 شماره جدول(دار شد  در چتر معني
د، به طوري كه باعث تقليل تعداد شتعداد چترك در چتر 

چترك  89/8چترك در چتر در تيمار شاهد به  11/14چترك از 
همچنين مشاهده . موالر شوري شد ميلي 100ار در چتر در تيم

طوري كه ، به شد كه ميكوريزا موجب افزايش تعداد چترك شد
 G. intraradices، 55/19تعداد چترك در چتر در تلقيح با 

افزايش  درصد G. mosseae، 71/36و در تلقيح با  درصد
گياهان ميكوريزايي در شرايط بدون ). 3 شماره جدول(يافت 

نش شوري داراي تعداد چترك در چتر بيشتري بودند، تنش و ت
  )4 شماره جدول(به طوري كه در نتايج مقايسه ميانگين تيمارها 
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چتر  33/16شود بيشترين تعداد چترك در چتر به تعداد  ديده مي
در شرايط عدم تنش  G. mosseaeمربوط به تلقيح ميكوريزايي با 

بين دو سويه ميكوريزا در كليه باشد، الزم به ذكر است  شوري مي
  .داري مشاهده نشد سطوح شوري اختالف معني
دست آمده از تجزيه ه اطالعات ب :تعداد بذر در چترك

در  مشخص كرد كه اثر اصلي شوري و ميكوريزا 2واريانس 
ها در سطح پنج درصد بر روي سطح يك درصد و اثر متقابل آن

داري  به طور معنيشوري . دار بود تعداد بذر در چترك معني
باعث كاهش شديد تعداد بذر در چترك شد و كمترين تعداد 

موالر  ميلي 100بذر در تيمار  89/7بذر در چترك به مقدار 
همچنين مشاهده شد كه ). 3 شماره جدول(د ششوري مشاهده 

شود،  حضور ميكوريزا موجب افزايش تعداد بذر در چترك مي
  اي كه تعداد بذر در چترك در تلقيح با  به گونه

G. intraradices  وG. mosseae  2/32و  7/16به ترتيب 
). 3 شماره جدول(افزايش پيدا كرد نسبت به عدم تلقيح  درصد

بر اساس نتايج تحقيق، تلقيح ميكوريزايي در شرايط بدون تنش 
ترك را داري در تعداد بذر در چ و تنش شوري افزايش معني

همچنين مشاهده شد كه بين دو  ).4 شماره جدول( سبب شد
داري از نظر  سويه ميكوريزا در تمام سطوح شوري تفاوت معني

  .آماري وجود نداشت
دهد  نتايج تجزيه واريانس نشان مي :درصد اسانس بذر

ها و همچنين اثر متقابل آن تأثير هر دو عامل شوري و ميكوريزا
دار  د بر ميزان اسانس در بذر معنيدر سطح احتمال يك درص

مقايسه ميانگين سطوح شوري، كاهش ). 2شماره جدول (د ش
دار درصد اسانس را با افزايش شوري خاك نشان داد، به  معني

  ، )درصد 77/3(نحوي كه ميزان اسانس بذر در تيمار شاهد 
موالر شوري  ميلي 100و ) درصد 49/3(موالر شوري  ميلي 50

 بر اساس نتايج جدول). 3 شماره جدول(ود ب) درصد 91/2(
، ميكوريزا موجب افزايش درصد اسانس بذر داشت، 3 شماره

 ،G. intraradicesبه نحوي كه درصد اسانس در تلقيح با 
درصد  G. mosseae، 59/21و در تلقيح با  درصد 95/15

همچنين مشاهده شد كه تلقيح . افزايش يافتنسبت به شاهد 
افزايش درصد اسانس بذر در شرايط بدون ميكوريزايي موجب 

دست آمده، بيشترين ه بر اساس نتايج ب. دشتنش و شوري 

درصد در تلقيح ميكوريزايي  04/4درصد اسانس بذر به مقدار 
همچنين بر  در عدم حضور تنش شوري بود، G. mosseae با

اساس نتايج بين دو سويه ميكوريزا در سطوح شوري تفاوت 
  ).4 شماره جدول(داشت دار وجود ن معني

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان  :درصد آنتول اسانس
داد اثر اصلي شوري و ميكوريزا بر روي درصد آنتول بذر در 

دار شد، ولي اثر متقابل شوري و  سطح احتمال يك درصد معني
با افزايش ميزان ). 2 شماره جدول( دار نشد ميكوريزا معني

در  درصد 68/87هش يافت و از شوري درصد آنتول بذر كا
موالر تقليل  ميلي 100در شوري  درصد 19/78سطح شاهد به 

كه تلقيح با ميكوريزا سبب افزايش درصد  پيدا كرد، در حالي
  اي كه درصد آنتول بذر در تلقيح با  به گونهد، شآنتول بذر 

G. interaradices  وG. mosseae  و  درصد 6/2به ترتيب
بر اساس ). 3شماره جدول (پيدا كرد  افزايش درصد 37/4

نتايج حاصل شده تلقيح ميكوريزايي باعث بهبود درصد آنتول 
نتايج تحقيق نشان داد كه بيشترين . بذر تحت تنش شوري شد

مربوط به تلقيح  درصد 92/85درصد آنتول بذر به ميزان 
الزم . در عدم حضور شوري بود G. mosseaeميكوريزايي با 

بين دو سويه ميكوريزا در سطوح شوري  به ذكر است كه
  ).4 شماره جدول( دار وجود نداشت تفاوت معني

دهد  تجزيه واريانس نشان مي نتايج :غلظت سديم در برگ
اثر اصلي شوري و ميكوريزا بر روي غلظت سديم برگ در 
سطح احتمال يك درصد و اثر متقابل آنها در سطح احتمال پنج 

با افزايش ميزان شوري ). 2 شماره جدول( دار بود درصد معني
خاك، غلظت سديم برگ نسبت به شاهد افزايش قابل توجهي 

  گرم در گرم در تيمار شاهد به  ميلي 44/4يافت و از 
موالر شوري افزايش  ميلي 100گرم در گرم در تيمار  ميلي 2/12

همچنين بر اساس نتايج مقايسه ميانگين، تلقيح . پيدا كرد
كاهش غلظت سديم برگ نسبت به شاهد ميكوريزايي موجب 

 G. intraradicesاي كه غلظت سديم در تلقيح با  به گونه شد،
نسبت به  درصد 47/17و  43/9ترتيب  به G. mosseaeو 

مقايسه ميانگين  نتايج). 3 شماره جدول( كاهش يافتشاهد 
نشان داد كه تلقيح ميكوريزايي سبب كاهش غلظت سديم برگ 

شد، به طوري كه بيشترين غلظت سديم  در تيمارهاي شوري
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گرم در گرم مربوط به عدم تلقيح  ميلي 37/13برگ به ميزان 
موالر و كمترين غلظت سديم  ميلي 100ميكوريزايي در شوري 

  گرم در گرم مربوط به تليقح  ميلي 76/3برگ به ميزان 
G. mosseae نتايج نشان داد . بود در عدم حضور تنش شوري

موالر شوري بين  ميلي 50ر شوري و حضور كه در عدم حضو
داري از نظر آماري وجود  دو سويه ميكوريزا اختالف معني

 G. mosseaeموالر شوري  ميلي 100نداشت، ولي در حضور 

غلظت سديم را بيشتر از سويه ديگر نسبت به حالت عدم 
  ).4 شماره جدول( تلقيح كاهش داد

گر اين نس بياننتايج تجزيه واريا :غلظت پتاسيم در برگ
كوريزايي و همچنين اثر متقابل بود كه اثر شوري و تلقيح مي

برگ در سطح احتمال يك درصد  ها بر روي غلظت پتاسيمآن
با افزايش ميزان شوري ). 2 شماره جدول(دار شدند  معني

گرم در گرم  ميلي 74/8غلظت پتاسيم برگ كاهش پيدا كرد و از 
 100در گرم در حضور  گرم ميلي 62/3در تيمار شاهد به 

موالر شوري رسيد، ولي تلقيح ميكوريزايي باعث افزايش  ميلي
طوري كه غلظت پتاسيم در تلقيح با  بهغلظت پتاسيم برگ شد، 

G. intraradices  وG. mosseae 96/28و  58/19 به ترتيب 
). 3 شماره جدول( افزايش پيدا كردنسبت به عدم تلقيح  درصد

ن تيمارها نيز نشان داد كه بيشترين غلظت نتايج مقايسه ميانگي
گرم در گرم مربوط به تلقيح با  ميلي 15/9پتاسيم برگ به ميزان 

G. mosseae  در عدم حضور شوري و كمترين غلظت پتاسيم
گرم در گرم مربوط به عدم تلقيح در  ميلي 49/2برگ به ميزان 
همچنين   ).4 شماره جدول( موالر بود ميلي 100حضور شوري 

مشخص شد كه بين دو سويه ميكوريزا در همه سطوح شوري 
  .دار وجود نداشت تفاوت معني

  
  بحث

كاهش ارتفاع، وزن خشك، تعداد چتر در  سببشوري 
بوته، تعداد چترك در چتر و تعداد دانه در چترك، درصد 
اسانس، درصد آنيول اسانس و غلظت پتاسيم شد و غلظت 

شوري از طريق كاهش . دادهاي هوايي را افزايش  سديم اندام
، اثر سميت يوني و كاهش جذب ]15[پتانسيل اسمزي خاك 

بر ] 16[ مواد غذايي الزم براي گياهان و افزايش مصرف انرژي
 به گياه در چتر تعداد. گذارد ثير منفي ميأرشد و وزن خشك گياه ت

 اثر در رويشي رشد كاهش و داشته گياه بستگي رويشي رشد ميزان
. شود مي گياه در چتر تعداد به كاهش منجر ]17[شوري  تنش

 تعداد چترها، نمو طبيعي و رشد از جلوگيري طريق از شوري
 در چتر دانه در تعداد كاهش .دهد مي كاهش را چتر در دانه

 سمي ناشي اثرات .شود مي گياه عملكرد كاهش به منجر نهايت
 در مهمي نقش ]17[شوري  باالي سطوح در نمك تجمع از

در عملكرد  كاهش اين همچنين و كند مي ايفا چتر دانه در دتعدا
 مرحله در] 16، 17[شوري  از ناشي تنش آبي علت به تواند مي

اسانس با توازن درست عناصر غذايي  .باشد نيز ها دانه پرشدن
از قبيل پتاسيم كه نقش اساسي در سنتز تركيبات روغني دارد و 

حالي كه تحت تنش در . شود همچنين ازت و فسفر حاصل مي
شوري، سبب تغيير توازان عناصر غذايي شده و در نتيجه 

  .]18[ شود كاهش سنتز اسانس در گياه را باعث مي
انيسون كليه صفات كمي و كيفي مورد  ميكوريزاييتلقيح 

اين تحقيق نشان داد گياهان . مطالعه در تحقيق را بهبود داد
به گياهان  ميكوريزايي در وضعيت شور، رشد بهتري نسبت

گياهان تلقيح شده با ميكوريزا در . تلقيح نشده نشان دادند
محيط شور به دليل بهبود جذب مواد غذايي به ويژه فسفر و يا 

به تنش شوري تحمل بيشتري ] 19[تغيير در فيزيولوژي گياهان 
بنابراين گياهان ميكوريزايي شده وزن خشك . دهند را نشان مي

 استنباط توان مي .دهند را نشان مي و مقاومت به شوري بيشتري
 افزايش و مناسب تغذيه طريق از همزيستي مايكوريزايي كه كرد

 بوته در تعداد چتر بهبود و گلدهي در تسريع موجبات بيوماس،
يكي ]. 11[ در تحقيقات ديگر نيز نتايج مشابه ديده شد .شود مي

شوري  هايي كه احتماالً در افزايش مقاومت گياه به از مكانيسم
گيرد، تحريك سنتز مواد  توسط ميكوريزا مورد توجه قرار مي

در چندين مطالعه مشخص . اسمتيك به وسيله ميكوريزا است
هاي آمينه و  ها روي تركيب اسيد شده است اين قارچ

هاي گياهان ميزبان رشد كرده در شرايط شوري  كربوهيدرات
  ].20[گذارند  تأثير مي
 اي مالحظه قابل طور ميكوريزا به قارچ با نعناع گياه تلقيح

 ريشه با قارچ مايكوريزا همزيستي .داد افزايش ا ر اسانس ميزان
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 در پرمصرف و عناصر آب جذب افزايش طريق از نعناع گياه
 كه مشابهي بررسي در]. 21[است  بوده مؤثر اسانس ميزان بهبود

 مالحظه بود، گرفته زيره انجام و شويد روي بر همين منظور به
اين  اسانس ميزان توجهي قابل طور كاربرد ميكوريزا به كه شد

 آنتول مقدار]. 11[بخشيد  بهبود شاهد با مقايسه در را گياهان
 گياه اين اسانس مطلوب دهنده كيفيت نشان اسانس در بيشتر

  مايكوريزايي كه همزيستي رسد مي به نظر و] 22[است  دارويي
 گيري بهره و غذايي مناسب عناصر جذب بر تأثير طريق از

 ميزان افزايش موجب گياه، رشدي توسط فاكتورهاي مطلوب
نتايج مشابه در تحقيقات ديگر ديده . شود اسانس مي در آنتول
 .]11[ شد

  گيري كلي نتيجه
  

شوري سبب افزايش غلظت سديم و كاهش غلظت پتاسيم 
هاي گياه شد بنابراين باالنس عناصر را در گياه بر هم   در برگ

و در مجموع خصوصيات رشد و عملكردي گياه و ميزان  زده
گياهان تلقيح شده نسبت به . اسانس و آنتول بذر را كاهش داد

گياهان تلقيح نشده وضعيت رشدي و عملكردي بهتر داشتند و 
ميزان اسانس و آنتول بذر نيز با حضور ميكوريزا افزايش يافت 

با  G. interaradicesنسبت به سويه  G. mosseaeو سويه 
به طوري كه كليه . گياه انيسون بهتر رابطه همزيستي برقرار كرد

صفات مورد بررسي گياه انيسون در همزيستي با سويه موسيه 
  .از وضعيت بهتري نسبت به سويه اينتراراديسه برخوردار بودند
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