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 12/2/1399؛    تاریخ پذیرش:    16/10/1398تاریخ دریافت: 

 1چکیده 
کنندده رشدد و عملکدرد گیداه اسدت، هم یسدتی  شوری یکی از مهمترین عوامل غیرزیستی محدود

مایکوری ایی در تعدیل اثرات تنش شوری در گیاهان نقش بس ایی دارد. این پدووهش بدا هددر ارزیدابی 
های مختلف شوری و تعیین مناسب ترین رقم در هم یسدتی بدا مدایکوری ا ارقام مختلف پنبه در غلظت

فاکتوریل   صورتبهترهای رشد گیاه انجام شد. این تحقیق  ها و پارامتأثیر در سنت  کربوهیدرات  واسطهبه
 4کمتدر از (، غیدر شدور)شداهد شدامل   سده سدطش شدوری  دا در قالب بلدو  کامدل تددادفی کده  

شدوری )  بر متر  زیمنسدسی  12-13بر متر و    زیمنسدسی  8-9  (،شوری متوسط)بر متر    زیمنسدسی
و بدر  پهدن Termez 14  گلسدتان،) زدایدی شددهفاکتور اصلی و سه رقم بذر پنبه کر  صورتبه (زیاد
)عدم تلقیش با قارچ و تلقیش با قارچ( در فاکتور    Rhizophagus intraradicesبا دو سطش مایکوری ا (قرم 

 صفات تعداد برچه، تعداد بذر در برچه، وزن بذر، وزن الیدار، فرعی با سه تکرار در گلخانه کشت شدند.

های پوسته وزن کاسبر ، طول بذر، قطر بذر، حجم ریشه، طول ساقه و طول ریشه، غلظت کربوهیدرات
و درصد هم یستی قارچ مایکوری ا با ریشه گیاه مدورد   )گلوک ، گ یلوز، رامنوز و نشاسته(و آندوسپرم بذر

ساکاریدی بر  پهن قرم ، بیشترین غلظت مونوساکاریدی و پلیبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد رقم  
پوسته و آندوسپرم بذر را در هم یستی با مایکوری ا و در شوری متوسط داشت و در همین شرایط دارای 

هم یستی بدا مدایکوری ا  واسطهبه ول ریشه بود. اف ایش غلظت کربوهیدراتبیشترین مقدار وزن بذر و ط
 نقش مؤثری در اف ایش تحمل به تنش شوری در رقم بر  پهن قرم  نشان داد.

 پارامترهای رشد، پنبه، شوری، کربوهیدرات، مایکوری ا    کلیدي:   هايواژه

 
 elhamfaghanibio@gmail.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه 

 و   شک  مناطق  در  مخدوصاً  کشدداورزی  مشددکالت  تدرینمهدم  از  یکدی   دا   و  آب  منابع  شوری

 2/13 ×910یک بیلیدون هکتدار از  که است آن از حاکی گ ارشات (.2012)ه هونگ،  است  شک  نیمه

درصدد از اراضدی آبدی تحدت  30تا  25هکتار از اراضی کشاورزی تحت تاثیر شوری سدیمی هستند که 

 بده  گیاهدان  در  شدوری  بده  تحمدل  (. مید ان2018)شهید و همکداران،    تاثیر آبیاری با آب شور هستند

 ارقدام  و  هاگونده  از  اسدتفاده  شدوری  بدا  مقابله  هایراه  از  یکی  دارد و  بستگی  رقم  و  گونه  جنس،   انواده،

 (. اما2009همکاران،  )دانگ وشود  می  شنا ته  شوری  به  متحمل  گیاه  یک  عنوانپنبده به.  متحمل است

 نشددان شدوری به متفاوتی واکنش نی  نمو مختلف و مراحل است محدود گیاه این در شوری به مقاومت

صدفات  دهد تنش شوری اثر محدود کنندده بدرنشان می (2012) و همکاران پورسلمطالعه مدیدهندد. 

 و غوزه تعداد  الیار،  و  وش  عملکرد  زایا،  شا ه  تعداد  کاهش  (2012)  زنگ و همکاران  مورفولوژیکی دارد.

و  5/12، 7/7  ا  هایشوری در دانه  شک ماده انددد. وزنکرده شددرایط شددور گ ارشرا در  غوزه وزن

درصدد کداهش   84و    52،  22  ترتیببدر متدر بده  زیمنسدسی  4/2به    بر متر نسبت  زیمنسدسی  1/17

کداهش   دا ، شدوری افد ایش ( بدا2016و همکاران ) پنگ  مطالعه  در  (.2010)چن و همکاران،    یافت

 نشاسته مشاهده شد. و محلول  قندهای محتوای

قارچ  جمله  از  زیستی  میعوامل  مایکوری ا  هم یست  در  های  آنها  پاسخ  و  گیاهان  رشد  بر  توانند 

طی هم یستی، مواد مغذی معدنی را به گیاه می بان در ازای جذب    هاشرایط شور مؤثر باشند. این قارچ

میکربوهیدرات  انتقال  گیاهی  رد،    دهند های  و  در2008)اسمیت  با (.  شده  تلقیش  مایکوری ا  گیاهان 

اولسنویچ )  شودکند که باعث جذب مواد مغذی از  ا  میای به طورگسترده تر رشد می سیستم ریشه 

توماس،   رشد  مایکوری ا  (. 1999و  را سبب    .Lycium barbarum Lاف ایش  و شور  غیرشور  در شرایط 

 (. 2016)لیو و همکاران، شود می

ی مدایکوری ا در هدای شور و کشت پنبه در استان گلستان و اهمیت قارچهاباتوجه به گسترش  ا 

ارقدام مختلدف پنبده در ی کشاورزی، با هدر ارتقای دامنه تحمدل بده تدنش شدوری بدذر هااکوسیستم

منظدور توسدعه کشداورزی هم یستی مایکوری ا و جایگ ینی مدرر کود شیمیایی با کود بیولدوژیکی بده

 پایدار صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

 صدورتبده (3G:و بر  پهن قرمد  1G ، :Termez 142G:گلستان) زدایی شدهسه رقم بذر پنبه کر 

 Rhizophagusفاکتوریل در پایده بلدو  کامدل تددادفی در سده تکدرار بدا دو سدطش قدارچ مدایکوری ا 

intraradices  عدم تلقیش با قارچ و تلقیش با قارچ )تهیه شده از موسسه تحقیقات  ا  و آب کشور(  و ،
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 8-9  (،متوسدطشدوری  )بر متر    زیمنسدسی  4کمتر از  (،  غیر شور)شاهد  شامل     ا سه سطش شوری  

در گلخانه کشت شدند. قارچ مدایکوری ا (شوری زیاد)  بر متر  زیمنسدسی  12-13بر متر و    زیمنسدسی

گیری مرحلده رسدیدگی نموندهگلدان استفاده شدد. در    گرم در هر  10  صورتبهاسپور و ریسه    صورتبه

کاسبر ، طول بذر، قطر بذر، وزن  صورت گرفت و تعداد برچه، تعداد بذر در برچه، وزن بذر، وزن الیار،

های پوسته و آندوسپرم بذر از جمله گلدوک ، حجم ریشه، طول ساقه و طول ریشه، محتوی کربوهیدرات

 گرفت.گ یلوز، رامنوز و نشاسته و درصد هم یستی قارچ مایکوری ا با ریشه گیاه مورد بررسی قرار

 کاریدها بدا اسدتفاده از کرومداتوگرافیسنجش مونوساکاریدها و دی سدا:  اندازه گیري مونوساکاریدها

پدودر  مدایع نیتروژن  ون باهاگیاه در  بافت  گرم وزن تر  1/0حدود    .انجام شد (HPLC)  باال  کارایی  مایع با

 از لیتدرمیلی 75/0 :1 مرحلده) دقیقده اتدانول اضدافه شدد 20 به مددت سپس به آن در سه مرحله. شد

 10 مددت بده مرحلده هدر مخلدو . درصد( 50از اتانول لیترمیلی 75/0 :3 و 2 مراحل ؛ درصد 80اتانول

مخلو  و با کمدک سدانتریفیوژ و ایجداد  دال   فازهای رویی باهم و شد سانتریفیوژدور  4800در دقیقه

 محلدول قندهای. شدند حل شده بار تقطیر دو مقطر آبلیتر میلی 1  در   شک  هایعداره.  تبخیر شدند

 میکرولیتدر از 20 و و صار شددند  غلیظ  لیترمیلی  2/0شدند.     الص  یونی  تبادل  هایرزین  از  استفاده  با

-Aminex HPX) کلسدیم سدتون یک از استفاده با و شد تحلیل و تج یهHPLC توسط و ت ریق محلول

87C 300 mm × 7.8 mm column Bio-Rad)  آب مقطر دوبار تقطیرشدده بدا  لیتر بر دقیقهمیلی 6/0با

بدا  (Milford, MA, USA) (Waters 2410) شکست  ضریب دتکتور با یکدرجه سانتی گراد  85دمای 

 اسدتفاده  با  و  محاسبه  نمونه  هر  برای  رامنوز  و  گلوک   گ یلوز،  اصلی،  قندهای  سرعت شسته شدند. غلظت

بر گدرم وزن   گرممیلی  عنوانبه  محلول  قندهای  مقدار.  شد  محاسبه  دا لی  استاندارد  عنوانبه  مانیتول  از

 .(2004)موئینگ و همکاران،  است شده  شک گ ارش

 روش  بدا  نشاسته  و  آب  در  محلول  هایکربوهیدرات:  نشاسته  و(  WSC)  آب  در  محلول  کربوهیدرات

 80 اتانول در بار شده، سه  شک گیاهی ماده  گرممیلی  2.  تج یه و تحلیل شدند  سولفوریک  -فنل  اسید

 بدرای  سدانتریفیوژ شدده  رسدوب  شد.  سانتریفیوژ  دور  10000  در  دقیقه  10  مدت  به  و  گرفتدرصد قرار

 و شدد اضدافه شدده  شدک رسدوب بده مقطدر آب لیتدرمیلی 10شدد. سدپس استفاده سنجش نشاسته

 3000) سدانتریفیوژ هایبه نمونده. شدند مخلو  آنها با درصد 4ZnS0  ،5 و نرمال2Ba(OH) ،3/0 سپس

 2 درصدد بده 98 سدولفوریک اسدید لیتدرمیلی 5 و درصدد 5 فندل لیترمیلی 1 ،(دقیقه 10 مدتدور به

 در نشاسدته و کربوهیددرات تعیدین برای عداره جذب می ان سرانجام. شد اضافه  محلول رویی  لیترمیلی

 (.1956شد )دوبیوس و همکاران،  مشخص  نانومتر 485

حجم ریشده از روی جابجاشددن آب در ودرور مددر  پدس از وارد : درصد همزیستیحجم ریشه و 

گیری (. جهدت انددازه2012)شاشدیدهار و همکداران،    های شسته به درون آن محاسبه شدکردن ریشه
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های ریشده پدس از نمونده (،2004و همکداران)چدن درصد هم یستی قارچ مایکوری ا بدا گیداه بدا روش 

 10های ریشه در هیدروکسید پتاسدیم  نگ آمی ی شدند. برای حذر فنل، نمونهشستشو با تریپان بلو، ر

آمی ی با معرر تریپان بلدو در صدفحات روز در دمای اتاق نگهداری شدند. پس از رنگ 5ه مدت ب درصد

با نرم اف ار آمداری   هاتج یه آماری دادهمطالعه شدند.  (  2004)  و همکاران  قاضیمشبک بر اساس روش  

SAS   و با استفاده از آزمونLSD انجام شد  ،  

 

 نتایج 

مقایسه میانگین رامنوز و گ یلوز پوسته بذر ارقام مختلف :  بذر پنبه  غلظت مونوساکاریدها در پوسته

 شدرایط بدذر در پوسدته گ یلدوز و رامنوز غلظت های مورد مطالعه نشان داد که بیشترینپنبه در شوری

دار بدود. همنندین ها و ارقام مختلف معندیوجود داشته که نسبت به سایر شوری  3G  و در رقم  غیرشور

سدایر تیمارهدا  بده نسدبت کده شد دیده شوری متوسط در 3G رقم در بذر گلوک  پوسته  مقدار  بیشترین

سدبت بده دو در شرایط غیرشور دیده شد که ن  2Gبذر در رقم    پوسته  گلوک   دار بود. کمترین مقدارمعنی

. برهمکنش شوری و مایکوری ا بیانگر آن است (1جدول  )  دار بودرقم دیگر در همین شرایط  ا  معنی

 دیدده شدورغیر در محیط مایکوری ا  پنبه تلقیش شده با  بذر  در پوسته  وگ یلوز  غلظت رامنوز  که بیشترین

 و  متوسدط  شوری  شرایط  در  مقدار  این.  بود  دارمعنی  مایکوری ا  از  استفاده  عدم  وضعیت  به  نسبت  که  شد

 غیرشدور  شدرایط  بده  نسدبت  تیمار شدوری  دو  هر  در  کاهش  این  و  داد  نشان  را  کاهشی  سیر  زیاد  شوری

تلقدیش   در  بدذر  گلدوک  پوسدته  کند کده بیشدترینبود. اثر متقابل شوری در مایکوری ا بیان می  دارمعنی

کده طوریبده.  بود  دارمعنی  مایکوری ا  از  استفاده  عدم  به  نسبت  که  شد  دیده  متوسط  شوری  در  مایکوری ا

 بدود  دارمعندی  زیداد  شدوری  در  کداهش  ایدن  و  داد  نشان  را  کاهشی  سیر  زیاد  شوری  غیرشور و  در تیمار

بدا   3Gرقدم    در  بدذر  پوسدته  رامندوز  بیشترین  برهمکنش مایکوری ا با ارقام پنبه نشان داد که.  (2)جدول

و نید  نسدبت بده دو رقدم دیگدر در همدین  مایکوری ا تلقیش  عدم  به  نسبت  که  شد  دیده  تلقیش مایکوری ا

 کده شدد دیده مایکوری ا با تلقیش 3G رقم در  بذر  پوسته  گ یلوز  بیشترین  همننین  دار بود.وضعیت معنی

شدده بدا   تلقدیش  1G  رقدم  در  بدذر  پوسته  گلوک   بودند. بیشترین  دارمعنی  تلقیش مایکوری ا  عدم  به  نسبت

 بدذر  پوسته  مقدار گلوک   بود. کمترین  دارمعنی  مایکوری ایی  به عدم تلقیش  نسبت  که  شد  دیده  مایکوری ا

 .  (3بود )جدول دارمعنی  دو رقم دیگر به نسبت که  شد  دیده تلقیش مایکوری ا در  2G  رقم در

ارقدام مختلدف بدذر در   گ یلوز آندوسدپرم  و  مقایسه میانگین رامنوز: بذر مونوساکاریدهاي آندوسپرم

تفداوت  غیرشدور و در تیمدار 3G در آندوسدپرم بدذر رقدم  گ یلوز  و  رامنوز  پنبه بیانگر آن است که مقدار

آندوسپرم بذر در ارقام مختلف پنبه  اثر شوری در می ان گلوک . تیمارها داشت  سایر  به  نسبت  داریمعنی

 غیرشدور  شدرایط  در 3G  رقم  در  پنبه  مختلف  ارقام  آندوسپرم بذر در  گلوک   مقدار  بیشترین  نشان داد که
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غلظدت  (. مطدابق نتدایج، بیشدترین1بدود )جددول دار معندی بده سدایر تیمارهدا نسدبت کده شدد دیده

در   کاهشدی  بدود و سدیر  غیرشدور  شدرایط  در  مدایکوری ا  تلقیش  در  بذر،  رامنوز،گ یلوز و گلوک  آندوسپرم

 بدود دارمعندی کده از نظدر آمداری تفداوت  مشاهده شدد  زیاد  و  متوسط  شوری  وگ یلوز در  غلظت رامنوز

و گلدوک    گ یلدوز  رامندوز،  بیشدترین  اثر متقابل مایکوری ا با ارقام پنبده بیدانگر آن اسدت کده.  (2)جدول

 بدود دارمعندی مدایکوری ا تلقدیش عدم به نسبت که شد با تلقیش مایکوری ا دیده 3G رقم در آندوسپرم بذر

 (.3)جدول

و در   3Gبدذر در رقدم    پوسدته  نشاسدته  بیشدترین مقددار:  و آندوسپرم بذر  ساکاریدهاي پوستهپلی

(. 1)جددول بدود داردو سدطش دیگدر  دا  معندی در همین رقدم به شوری متوسط دیده شد که نسبت

 در تلقدیش مدایکوری ا در بدذر پوسته نشاسته برهمکنش شوری و مایکوری ا نشان دهنده بیشترین غلظت

(. اثرمتقابدل 2)جددول بدود دارمعندی مدایکوری ا از  استفاده  عدم  به  نسبت  که  بود  شوری متوسط  شرایط

 بدا تلقدیش 3G رقدم بدذر در پوسدته نشاسدته کند کده بیشدترینارقام مختلف پنبه بیان می مایکوری  در

 (.3)جدول  بود دارمعنی مایکوری ا تلقیش  عدم  به نسبت که شد  دیده مایکوری ا

 آندوسپرم بذر در شرایط مختلف شوری در ارقام مختلف پنبه نشان داد که بیشدترین  می ان نشاسته

شدرایط غیرشدور و   بده  نسدبت  کده  شدد  دیدده  شوری زیاد  شرایط  در  2G  رقم  آندوسپرم بذر در  نشاسته

محیط غیرشور مربو    بذر در  نشاسته آندوسپرم  کمترین.  بود  دارشوری زیاد معنی  در  1G  همننین رقم

 (. مقایسده میدانگین نشاسدته1دار بود )جددولمعنی  شرایط  این  در  3G  رقم  به  نسبت  که  بود  1G  به رقم

 بیشدترین  آندوسپرم بذر در ارقام مورد مطالعه در حضور و عدم حضور مایکوری ا حاکی از آن اسدت کده

 از استفاده عدم وضعیت به نسبت که شد مایکوری ا دیدهشده با    تلقیش  2G  رقم  در  آندوسپرم بذر  نشاسته

 (.3)جدول بود دار  معنی تلقیش شده با مایکوری ا  سایر ارقام به نسبت  مقدار این.  بود دارمعنی مایکوری ا

 

 همزیستی  درصد

دارای بیشدترین درصدد  1Gمایکوری ا با ریشه ارقام مختلف پنبه نشان داد که رقم  هم یستی درصد

دار در شدوری متوسدط تفداوت معندی G 2 باشد که تنها نسبت به رقدمهم یستی در شرایط غیرشور می

تلقدیش مدایکوری ا و در شدوری  در هم یسدتی  درصد  (. با اف ایش شوری  ا  بیشترین1  )جدول  داشت

 مشاهده شدد.  مایکوری ا  با تلقیش  1G  رقم  مایکوری ایی در  هم یستی  (. بیشترین درصد2  )جدول  بود  زیاد

 (.3  )جدول
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 ه( اثر متقابل رقم و شوري بر خصوصیات مونوساکاریدي و پلی ساکاریدي پوسته و آندوسپرم بذر و درصد همزیستی مایکوریزا با ریشه گیاه پنب1جدول 

 

 مونوساکاریدي و پلی ساکاریدي پوسته و آندوسپرم بذر و درصد همزیستی مایکوریزا با ریشه گیاه پنبه( اثر متقابل شوري و مایکوریزا بر خصوصیات 2جدول 

 گلوک  پوسته  رقم * شوری

 ( dw1-mgg)بذر

  پوستهگ یلوز 

 ( dw1-mgg)بذر

 رامنوز پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

گلوک  آندوسپرم  

 ( dw1-mgg)بذر

  آندوسپرم گ یلوز

 ( dw1-mgg)بذر

  رامنوز آندوسپرم

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته آندوسپرم  

 ( dw1-mgg)بذر 

هم یستی 

 ( %مایکوری ایی ) 

 a04/46±0/1 b11/99±0/1 b14/24±0/2 b24/77±0/1 b12/99±0/1 b15/24±0/2 bcd001/217±0/0 e002/264±0/0 a82/91±3/72 غیرشور 1رقم 

 c04/71±0/0 b02/92±0/1 b03/16±0/2 b02/9±0/1 b02/92±0/1 b02/16±0/2 d001/210±0/0 cde0003/266±0/0 ab38/42±5/54 غیرشور  2 رقم

 a06/35±0/1 a05/51±0/2 a06/87±0/2 a36/52±0/2 a32/51±0/2 a19/87±0/2 cd002/216±0/0 abc002/276±0/0 ab47/39±1/60 غیرشور  3 رقم

 a07/50±0/1 b12/14±0/2 b14/42±0/2 ab04/12±0/2 b03/14±0/2 b04/42±0/2 abc003/227±0/0 cde001/268±0/0 ab74/38±5/63 1تیمارشوری 1 رقم

 bc03/98±0/0 b02/01±0/2 b03/26±0/2 b12/94±0/1 b1/01±0/2 b12/26±0/2 d004/211±0/0 ab004/279±0/0 b6/33±4/47 1تیمارشوری 2 رقم

 a04/57±0/1 b12/06±0/2 b15/32±0/2 b01/01±0/2 b004/06±0/2 b005/32±0/2 a01/236±0/0 bcde0005/272±0/0 ab99/18±4/65 1تیمارشوری 3 رقم

 a06/46±0/1 b06/05±0/2 b08/3±0/2 b11/01±0/2 b09/05±0/2 b11/3±0/2 ab002/229±0/0 de005/265±0/0 ab29/26±3/66 2تیمارشوری 1 رقم

 bc009/98±0/0 b003/95±0/1 b004/19±0/2 b006/95±0/1 b003/95±0/1 b004/19±0/2 bcd0009/218±0/0 a0003/286±0/0 ab62/35±3/68 2تیمارشوری 2 رقم

 b004/05±0/1 b006/94±0/1 b007/19±0/2 b01/85±0/1 b02/94±0/1 b02/19±0/2 d0004/214±0/0 abcd008/276±0/0 ab7/58±1/60 2تیمارشوری 3 رقم

 گلوک  پوسته  شوری * مایکوری ا 

 ( dw1-mgg)بذر

 گ یلوز پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 رامنوز پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 گلوک  آندوسپرم 

 ( dw1-mgg)بذر

  آندوسپرم گ یلوز

 ( dw1-mgg)بذر

  آندوسپرم رامنوز

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته آندوسپرم  

 ( dw1-mgg)بذر

هم یستی 

 ( %مایکوری ایی ) 

 b06/05±0/1 c05/82±0/1 c06/04±0/2 c011/64±0/1 c04/82±0/1 c04/0±04/2 b001/2114±0/0 a007/2692±0/0 ab91/1 58/93± غیرشور * بدون مایکوری ا 

 ba17/3±0/1 a139/46±0/2 a16/81±0/2 a22/48±0/2 a2/46±0/2 a24/0±81/2 b001/2185±0/0 a003/2678±0/0 ab48/20±4/66 غیرشور * با مایکوری ا 

 b03/14±0/1 b037/17±0/2 b03/46±0/2 b03/16±0/2 b03/17±0/2 b03/0±46/2 b002/2141±0/0 a005/2714±0/0 b34/91±2/50 بدون مایکوری ا  *1تیمارشوری

 a16/55±0/1 bc137/96±0/1 bc16/2±0/2 bc05/89±0/1 bc04/96±0/1 bc05/0±2/2 a007/2362±0/0 a003/2753±0/0 ab94/33±4/66 * با مایکوری ا 1تیمارشوری

 ba11/25±0/1 bc088/06±0/2 bc1/32±0/2 b06/16±0/2 bc04/06±0/2 bc05/0±32/2 a003/2292±0/0 a006/2666±0/0 ab57/03±2/59 * بدون مایکوری ا 2تیمارشوری

 b04/07±0/1 c036/91±0/1 c04/14±0/2 c03/89±0/1 c01/91±0/1 c02/0±14/2 b001/2178±0/0 a004/2744±0/0 a29/09±2/71 * با مایکوری ا 2تیمارشوری
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 کمتدرین  در برچه ارقام مختلدف حداکی از آن اسدت کدهارزیابی تعداد بذر  :  صفات مورفولوژیکی بذر

 شدرایط همدین در ارقدام سدایر به نسبت که شد دیده زیاد شوری شرایط در 3G  رقم  برچه  در  بذر  تعداد

 از  و عددم اسدتفاده  مدایکوری ا  از  (. ارقدام مختلدف پنبده در دو وضدعیت اسدتفاده4)جدول  دار بودمعنی

 کده شدد دیده مایکوری ا عدم تلقیش در 2G  رقم  در  برچه  تعداد بذر در  بیشتریننشان دادند که    مایکوری ا

   (.6)جدول  بود دارمعنی وضعیت همین در  3G  رقم به نسبت

 غیدر  شرایط  در  و  3G  رقم  بذر در  وزن  نتایج حاصل از اثرمتقابل شوری و رقم نشان داد که بیشترین

بررسدی تداثیر  (.4 بدود )جددول دارمعندی شدرایط تمامی در هارقم سایر به نسبت وجود داشته که شور

 شرایط  در  و  مایکوری ا  عدم تلقیش  بذر در  وزن  شوری و مایکوری ا بر وزن بذر مبین آن است که بیشترین

شوری متوسط و غیرمایکوری ا مشداهده شدد کده از نظدر آمداری   شرایط  و کمترین وزن بذر در  غیرشور

 کده بود تلقیش شده با مایکوری ا بیشترین 3G (. وزن بذر در رقم5 )جدولدار بود نسبت به غیرشور معنی

تلقیش شده با   1G  رقم  بذر در  وزن  کمترین.  بود  دارو سایر ارقام معنی  مایکوری ا  از  عدم استفاده  به  نسبت

 (.6  )جدول شد  مایکوری ا دیده

 شدرایط  در  و  3G  رقدم  الیدار، در  وزن  مطالعه برهمکنش شوری و رقم بیانگر آن است که بیشدترین

 در 2G رقم در الیار وزن کمترین.  بود  دارمعنی  شرایط  این  در  ارقام  سایر  به  نسبت  که  شد  دیده  غیرشور

(. اثرمتقابدل 4)جددول بدود دار معندی شدرایط همدین در 1G رقم به نسبت که شد دیده  متوسط  شوری

 شدرایط در و نشدده بدا مدایکوری ا گیاهان تلقیشالیار در  وزن شوری و مایکوری ا نشان داد که بیشترین

 داری داشدتمعندی  متوسدط کداهش  شد. وزن الیار در گیاهان تلقدیش نشدده در شدوری  دیده  غیرشور

از  کده تلقیش شده با مایکوری ا مشاهده شدند 2Gو  3G رقم در الیار و کمترین وزن (. بیشترین5)جدول

 (.6)جدول داشتندداری لحاظ آماری باهم تفاوت معنی

 ایدن در ارقدام سایر  به  نسبت  که  مشاهده شد  غیرشور  شرایط  در  3G  رقم  در  کاسبر   وزن  بیشترین

سدایر  بده نسبت  که  شد  دیده  متوسط  شوری  در  2G  رقم  در  کاسبر   وزن  کمترین.  بود  دارمعنی  شرایط

تلقدیش شدده بدا   3G  رقدم  (. بیشدترین وزن کاسدبر  در4  )جدول  نبود  دارمعنی  شرایط  همین  در  ارقام

 (.6)جدول  بود دارمعنی مایکوری ا تلقیش  شرایط عدم به نسبت که  بدست آمد مایکوری ا

 

 صفات فیزیکی بذر 

زیداد   به شدوری  نسبت  از نظر آماری  که  شد  دیده  غیرشور  شرایط  در  3G  رقم  بذر در  طول  بیشترین

 در 2G رقدم بدذر در قطدر اثر شوری بر ارقام مختلف پنبه حاکی از آن است کده بیشدترین .بود  دارمعنی

 بدود داررا دارد معندی بدذر قطر کمترین شرایط که همین در 3G رقم به نسبت که شد دیده زیاد شوری

 شدد. غیرشدور دیدده شدرایط  در  و  مدایکوری ا  از  استفاده  وضعیت عدم  بذر در  طول  (. بیشترین4  )جدول
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 ه پنبه( اثر متقابل رقم و مایکوریزا بر خصوصیات مونوساکاریدي و پلی ساکاریدي پوسته و آندوسپرم بذر و درصد همزیستی مایکوریزا با ریشه گیا3جدول

 

 الیاف گیاه پنبه ( اثر متقابل رقم و شوري بر خصوصیات مورفولوژیکی بذر، کاسبرگ، ریشه و 4جدول

گلوک  پوسته  رقم * مایکوری ا 

 ( dw1-mgg)بذر

گ یلوز پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 رامنوز پوسته بذر 

(dw1-mgg ) 

گلوک  آندوسپرم  

 ( dw1-mgg)بذر

  گ یلوز آندوسپرم

 ( dw1-mgg)بذر

  آندوسپرم رامنوز

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته پوسته 

 ( dw1-mgg)بذر

 نشاسته آندوسپرم 

 ( dw1-mgg)بذر 

هم یستی 

 ( %مایکوری ایی ) 

 bc08/31±0/1 b06/06±0/2 b07/33±0/2 b17/93±0/1 b23/06±0/2 b10/33±0/2 ab003/2232±0/0 c002/2647±0/0 ab07/24±3/63 بدون مایکوری ا  1رقم

 de04/97±0/0 b03/05±0/2 b03/31±0/2 ab05/13±0/2 b04/05±0/2 b05/31±0/2 c002/2103±0/0 c0007/2688±0/0 b83/72±2/48 بدون مایکوری ا  2رقم

 cd03/17±0/1 b02/94±0/1 b03/19±0/2 b05/88±0/1 b04/±0 94/1 b04/19±0/2 bc001/2130±0/0 ab003/2790±0/0 ab23/92±2/56 بدون مایکوری ا  3رقم

 a09/64±0/1  b07/06±0/2 b09/32±0/2 ba07/00±0/2 b06/06±0/2 b07/±0 32/2 a002/2264±0/0 c002/2674±0/0 a84/78±3/71 با مایکوری ا  1رقم

 e04/81±0/0 b03/87±0/1 b04/10±0/2 b04/82±0/1 b03/87±0/1 b03/±0 10/2 bc002/2143±0/0 a003/2803±0/0 ab61/67±4/64 با مایکوری ا  2رقم

 ab12/48±0/1 a 10/40±0/2 a12/73±0/2 a24/36±0/2 a21/40±0/2 a20/±0 73/2 a007/2318±0/0 bc003/2707±0/0 a75/17±3/67 با مایکوری ا  3رقم

 ( cmطول ریشه )  ( cm-3حجم ریشه)  (mmقطر بذر ) ( mmطول بذر ) ( gوزن کاسبر  )  ( gوزن الیار )  ( gوزن بذر )  تعداد بذر در برچه   رقم * شوری

 ab41/8±0/4 b26/53±0/1 bc0005/91±0/0 c0003/93±0/0 b0005/53±0/7 abcd083/51±0/4 d57/0±0/5 abc05/5±2/46 غیرشور 1رقم 

 a88/2±0/5 b34/72±0/1 bc001/04±0/1 c0005/04±0/1 ba0008/8±0/8 ab16/25±0/5 a24/83±1/9 bc69/75±4/41 غیرشور  2 رقم

 a53/11±0/5 a24/68±0/2 a001/67±0/1 a001/2±0/2 a0012/28±0/9 abc108/18±0/5 abc7/83±0/7 c24/58±7/37 غیرشور  3 رقم

 a41/93±0/5 b13/47±0/1 ab0008/27±0/1 cb0009/31±0/1 b001/63±0/7 cd098/35±0/4 cd22/5±0/5 ab51/00±3/53 1تیمارشوری 1رقم 

 a38/32±0/5 b09/38±0/1 c0002/67±0/0 c0005/84±0/0 ab0015/35±0/8 abcd065/85±0/4 a71/5±0/8 bc86/25±2/43 1تیمارشوری 2 رقم

 ab98/55±0/4 b27/43±0/1 bc001/97±0/0 bc0004/06±0/1 ab0018/06±0/8 bcd199/5±0/4 abc94/83±0/7 a90/41±6/58 1تیمارشوری 3 رقم

 a20/66±0/5 b13/36±0/1 b0006/15±0/1 bc0006/2±0/1 ab0009/73±0/7 abcd122/5±0/4 bcd44/00±0/6 ab80/41±1/50 2تیمارشوری 1رقم 

 a21/41±0/5 b22/63±0/1 bc0006/9±0/0 bc0005/21±0/1 ab0002/63±0/8 a081/36±0/5 ab35/16±1/8 bca85/91±1/45 2تیمارشوری 2 رقم

 b24/27±0/3 b12/69±0/1 bc0004/005±0/1 b001/6±0/1 b0012/52±0/7 d11/11±0/4 d91/83±0/4 bc96/25±4/43 2تیمارشوری 3 رقم



                                                                 111                                                                                                                                           همکارانالهام مقیسه و 

 

 ( اثر متقابل شوري و مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی بذر، کاسبرگ، ریشه و الیاف گیاه پنبه 5جدول 

 

( اثر متقابل رقم و مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی بذر، کاسبرگ، ریشه و الیاف گیاه پنبه 6جدول 

 ( cmطول ریشه )  ( cm-3حجم ریشه)  (mmقطر بذر ) ( mmطول بذر ) ( gکاسبر  ) وزن  ( gوزن الیار )  ( gوزن بذر )  تعداد بذر در برچه   شوری * مایکوری ا 

 ab42/50±0/5 a22/05±0/2 a20/32±0/1 a22/29±0/1 a3/66±0/8 a17/00±0/5 ab92/66±0/6 b06/72±5/38 غیرشور * بدون مایکوری ا 

 ab54/58±0/4 a43/91±0/1 ab18/09±0/1 a29/49±0/1 ab27/41±0/8 a13/96±0/4 a95/44±0/8 ab79/16±2/45 غیرشور * با مایکوری ا 

 ab61/63±0/4 b14/25±0/1 b12/86±0/0 a07/03±0/1 ab17/65±0/7 a17/47±0/4 ab78/44±0/7 a07/38±5/52 * بدون مایکوری ا 1تیمارشوری

 a36/90±0/5 ab11/61±0/1 ab15/08±0/1 a15/0±11/1 ab24/37±0/8 a14/65±0/4 ab63/11±0/7 a49/72±3/50 * با مایکوری ا 1تیمارشوری

 ab35/44±0/4 ab04/48±0/1 ab08/00±0/1 a10/18±0/1 b25/32±0/7 a11/37±0/4 b84/88±0/5 a92/83±1/50 * بدون مایکوری ا 2تیمارشوری

 ab29/12±0/5 ab18/64±0/1 ab09/04±0/1 a17/5±0/1 a22/60±0/8 a18/96±0/4 ab95/77±0/6 ab62/22±2/42 * با مایکوری ا 2تیمارشوری

 ( cmطول ریشه )  ( cm-3حجم ریشه)  (mmقطر بذر ) ( mmطول بذر ) ( gوزن کاسبر  )  ( gوزن الیار )  ( gوزن بذر )  تعداد بذر در برچه   رقم * مایکوری ا 

 a27/43±0/5 b15/61±0/1 ab09/07±0/1 b1/09±0/1 b08/44±0/7 b08/42±0/4 c50/44±0/5 a66/83±2/49 بدون مایکوری ا  1رقم

 a44/63±0/5 b19/65±0/1 ab17/06±0/1 b05/08±0/1 ab21/61±0/8 a08/21±0/5 b05/66±1/7 a78/05±2/42 بدون مایکوری ا  2رقم

 b56/51±0/3 b27/53±0/1 ab23/05±0/1 b22/33±0/1 b31/58±0/7 c17/22±0/4 bc80/88±0/6 a00/05±7/50 بدون مایکوری ا  3رقم

 a37/50±0/5 b12/30±0/1 a12/14±0/1 b12/20±0/1 ab14/82±0/7 abc09/51±0/4 c17/55±0/5 a70/11±1/50 با مایکوری ا  1رقم

 a49/00±0/5 b21/51±0/1 b1/68±0/0 b12/98±0/0 ab15/57±0/8 ab11/10±0/5 a55/00±0/10 a51/22±2/45 با مایکوری ا  2رقم

 a49/11±0/5 a20/34±0/2 a01/38±0/1 a27/91±0/1 a24/99±0/8 ab15/97±0/4 bc87/77±0/6 a34/77±4/42 با مایکوری ا  3رقم
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مشداهده شدد کده از  مدایکوری ا از استفاده عدم وضعیت در شوری زیاد بذر در شرایط  طول  کمترین

 نسبت  که  شد  تلقیش با مایکوری ا دیده  3G  رقم  بذر در  طول  (. بیشترین5)جدول  بود  دارنظر آماری معنی

 مدایکوری ا عدم تلقیشبا  1G  رقم  بذر در  طول  کمترین.  دار بودمعنی  مایکوری ا  از  استفاده  عدم  وضعیت  به

 عدم حضور در 2Gرقم  در بذر قطر نبود. بیشترین دارمعنی مایکوری ا حضور در این رقم  به  نسبت  که  بود

در  3G رقم در بذر قطر بود. کمترین دار که نسبت به سایر ارقام در این شرایط معنی  شد  دیده  مایکوری ا

 (.  6)جدول  بود دار  معنی که نظر آماری  مشاهده شد مایکوری ا عدم حضور

 های متفاوت بیانگر آن است که بیشترینحجم ریشه در ارقام مختلف پنبه و شوری: خصوصیات ریشه

. بدود دارمعندی شدرایط این در 1Gرقم  به نسبت که شد دیده غیرشور شرایط در 2G رقم ریشه در حجم

 بود  دارمعنی  سایر تیمارها  به  نسبت  که  شد  دیده  زیاد  شوری  شرایط  در  3G  رقم  در  ریشه  حجم  کمترین

 حضور  ریشه در  حجم  (. مقایسه میانگین شوری و مایکوری ا نشان دهنده آن است که بیشترین4)جدول

 در و مدایکوری ا  از  اسدتفاده  عددم  کمترین حجم ریشه مربو  به  باشد.می  غیرشور  شرایط  در  و  مایکوری ا

شدود کده متقابل مایکوری ا در رقم ایدن طدور اسدتنبا  می(. از بررسی اثر 5)جدول  باشدمی  زیاد  شوری

 بدود  دارمعندی  سایر تیمارها  به  نسبت  که  داشت  شده با مایکوری ا  تلقیش  2G  ریشه را رقم  حجم  بیشترین

 (.6)جدول

 کده متوسدط بدود شدوری در  3G رقم  در  ریشه  طول  بیشترین  مطالعه طول ریشه مبین آن است که

 غیرشور  شرایط  در  3G  رقم  مربو  به  ریشه  طول  همننین کمترین.  بود  دارمعنی  تیمارهابه سایر    نسبت

(. ارزیابی طول ریشه در حضور و عدم حضور 4)جدول  بود  دارمتوسط معنی  به شوری  نسبت  که  باشدمی

 شوری  در  و  مایکوری ا  عدم حضور  در  ریشه  طول  بیشترین  های مختلف نشان داد کهمایکوری ا در شوری

 (.5)جدول بود دارمعنی به محیط غیرشور نسبت که بود متوسط

 

 بحث  

ها بدا افد ایش در پووهش حاضر بررسی اثر متقابل شوری و رقم نشدان داد کده مقددار کربوهیددرات

شوری کاهش یافته است و فقط نشاسته آندوسپرم بذر اف ایش یافته است. در شوری متوسط، اف ایشدی 

ارقام مختلدف بده  ها مانند گلوک  و نشاسته پوسته بذر دیده شد. می ان حساسیتکربوهیدراتدر بعضی  

مشاهده شد.   3Gو بیشترین آن در رقم    1Gاف ایش شوری، متفاوت بود به طوری که کمترین آن در رقم  

 بده منجدر شدوری تدنش تحدت ریشده بده بر  از ساکارز ( بیان کردند انتقال2000بالیبره و همکاران )

 برابدر  در  کولتیوارهدای مقداوم  بر   در  ساکارز  و  محلول  قند  شود.می  بر   بافت  در  کربوهیدرات  انباشت

 تدی تدی ساکسداکول، )پاتانداگول و یابدمی اف ایش نمک به حساس هایگونه در اما اند،ثابت نمک نسبتاً

قنددهای   واسدطهبههای سلولی بر  و بذر  به این نتیجه رسید که اندامک  (2011(. اسلوینسکی )2008
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کنندد. در ایدن مطالعده محتدوای هگ وز با تغییر دیواره سلولی و نشت سلولی به تعدیل تنش کمک مدی

قندهای محلول کاهش یافت در حالی که در می ان نشاسته اف ایش دیده شد که نشان دهندده واکدنش 

 باشد.ای در پاسخ به تنش شوری میی ذ یرهگیاه در انباشت قندها

بررسی اثر متقابل مایکوری ا در رقم نی  نشان داد که حضدور مدایکوری ا در محدیط  دا  و اطدرار 

ها در ارقام مختلف مورد مطالعده را فدراهم کدرده اسدت. ایدن ریشه موجبات اف ایش می ان کربوهیدرات

نشدان داده   2Gو    1Gوضعیت بهتری را نسبت به ارقام    3G  اف ایش در بین ارقام مختلف متغیر بوده و رقم

 بدا  تدأثیر  تحدت  گیاهدان  در  و دی ساکاریدها  مونوساکاریدها  شامل  محلول  قندهای  تجمع  است. اف ایش

 ،Thymus vulgarisدر. افد ایش یافدت مدایکوری ااین قندها در هم یسدتی بدا  انباشت و شوری دیده شد

 غلظدت افد ایش تحمدل باعدث هاکربوهیددرات تجمدع  اف ایش  که  است  کرده  مشاهده(  2010)  حسینی

 ایدن، بدر شود. عالوهمی  شرایطی  چنین  برابر  در  باعث محافظت از متابولیسم  طریق  این  از  و  شده  شوری

، تحمدل بده تدنش  ROSتشکیل کاهش و غشا  سا تار حفظ با تنش، شرایط در هاانباشت کربوهیدرات

بددا کسددب  مددایکوری ا  (.2014آهنگددر و همکدداران،  ؛ 2013)مسددعود و همکدداران،  دهددد مددی افدد ایش

شدود همننین مایکوری ا سدبب می  به ذ یره باالتر در ریشه می بان کمک می کند.،  کربوهیدرات بیشتر

(. در پووهش حاضدر نید  بررسدی اثدر 2002)فنگ و همکاران،  گیاه به طور بالقوه به نمک متحمل شود

شددوری و مددایکوری ا نشددان داد کدده در شددرایط مختلددف شددوری در حضددور مددایکوری ا، میدد ان متقابددل 

باشد. از طرفی حتدی در حضدور مدایکوری ا هدم بدا از تیمارهای فاقد مایکوری ا می ها بیشترکربوهیدرات

ها کاهش یافته است. اگرچه در شوری متوسط اف ایشدی در گلدوک  و اف ایش شوری، می ان کربوهیدرات

 شود.استه پوسته بذر دیده مینش

یابد به علت تجمع امالح در محیط ریشده و جدذب کمتدر هنگامی که شوری آب آبیاری اف ایش می

یابد. زیرا رشد گیاه در ارتبا  ن دیک با شوری  دا  و آب و مواد غذایی توسط گیاه عملکرد، کاهش می

افتدد. همنندین در شدرایط یه اتفداق میباشد که حداکثر جذب آب در آن ناحای از ریشه میدر منطقه

نماید. اگر مدت زمدان قدرار گدرفتن در گیاه انرژی زیادتری را صرر جذب آب و مواد غذایی می  ،شوری

شرایط تنش طوالنی باشد و یا در مراحل حساس گیاه، تنش روی دهد، باعث کاهش عملکدرد و اجد ای 

العده بدا افد ایش شدوری کداهش بسدیاری از (. در ایدن مط2013شدود)دهقانی و همکداران، عملکرد می

پارامترهای رشد در ارقام مختلف دیده شد و فقط در شوری متوسط، طول ریشده افد ایش یافتده اسدت. 

پنبه  رقم نسبت به سایر ارقام مشهود است. در آزمایشی که روی سه  3Gکاهش پارامترهای رشد در رقم  

Sarvottam (G. herbaceum) ،  Laxmi (G. hirsutum) و G.arboretum  کمتدر ) شوری کم محیط در

 زیمدنسدسی 67/7-6/14) (، زیادبر متر زیمنسدسی 1/5-67/7) متوسط (،بر متر زیمنسدسی 1/5 از

)اومدا و پاتیدل،  یافدت کداهش عملکدرد و رشدد  پارامترهدای  تمام  شوری،  اف ایش  با  ( انجام گرفتبر متر
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شدد)بابو و  الیدار طدول و دانه پنبه عملکرد غوزه،  در  دانه  تعداد  کاهش  باعث  شور  آب  با  (. آبیاری1996

  (.1987همکاران،

( همننین دریافتند هرچه شوری آب آبیاری زیداد شدد، شدیب کداهش 2013و همکاران )  دهقانی 

شد. تعداد غوزه نی  در بوته کاهش یافت که احتماالً به دلیدل عددم تدأمین مدواد غدذایی عملکرد بیشتر  

کافی برای گیاه است. آنها اوهار داشتند گیاه برای ادامه بقا  و دوام زندگی رو به رشد  دود مجبدور بده 

ها کدوچکتر شدده و در نتیجده وزن ده ها در هر بوته شده است و مشاهده کردند اندازه غوزهری ش غوزه

عملکرد مشاهده شدد   ی مختلف تفاوتهاغوزه کاهش یافته است. ضمناً در ارقام مختلف پنبه در شوری

نتدایج حاصدل از تحقیقدات  تواند مرتبط با ژنوتیپ گیاه، شدرایط رشدد و عوامدل محیطدی باشدد.که می

محققین دیگر نی  حاکی از آن است که شوری به طور کلی سبب کاهش رشد ریشه مدی شدود)زونگ و 

غلظدت پدایین اسدت   ها نشان دهنده اف ایش رشد ریشده در شدوری بدا(. اما بر ی یافته1993الئوچلی،

را نشدان داد و ایدن بدا   هدانمک  از  کمدی  غلظدت  با  رشد  اف ایش  (1996)گورهام    هایطوری که یافتهبه

 کده  دهددمی  نی  نشان(  1985)  های صالش و حلیمهای حاصل از این پووهش همخوانی دارد. یافتهیافته

 .  دهدمی اف ایش را دانه پنبه عملکرد  مغذی مطلوب، مواد  تأمین  با کم شوری

در این تحقیق تغییرات اکثر پارامترهای رشد در حضور یا عدم حضور مایکوری ا بدا افد ایش شدوری 

تفاوتی را نشان نداد. بررسی اثر متقابل مایکوری ا در رقم نشان داد که حضور مایکوری ا در محیط  دا  

د مطالعه را فراهم کرده است. ایدن و اطرار ریشه موجبات اف ایش پارامترهای رشد در ارقام مختلف مور

نشدان داده   2Gو    1Gوضعیت بهتری را نسبت به ارقام    3Gاف ایش در بین ارقام مختلف متغیر بوده و رقم  

شددیداً   .Lycium barbarum L( نی  به این نتیجده رسدیدند کده فتوسدنت 2016) و همکارانلیو است. 

شده است که پس از آن رشدد گیداه را بدا تأکیدد بدر متوسط تقویت  شوری تنش تحت مایکوری ا توسط

 دهد. توسعه ریشه به نوبه  ود، جذب آب را بدرای کداهش آسدیب پدذیری ازگسترش ریشه اف ایش می

تواند تحمل بده شدوری را از طریدق تنظدیم می کند. تلفیق شدن گیاه با مایکوری احفظ می شوری تنش

بر رشد گیداه تحدت تدنش شدوری بده طدور  مایکوری ا بتاثر مث .اسم ی اف ایش دهد تعادل و هورمونی

( و این در نتایج حاصل از این پووهش 2014)چندراسکاران و همکاران،    گسترده ای پذیرفته شده است

 ی سایر محققین همسو می باشد.هاکامالً مشهود بوده و با یافته

داری تیمارهای مختلف، تفداوت معندیاگرچه درصد هم یستی با مایکوری ا در ارقام مورد بررسی در  

بده طدور  ( مدایکوری ا آربوسدکوالر2014را نشان نداد ولی بر طبق تحقیقات چاندراسکاران و همکداران )

بدرای کداهش  مایکوری ا ی مورد استفادههانقش دارد. مکانیسم مؤثری در اف ایش تحمل به نمک می بان

 (، متعدادل کدردن یدون هوموسدتاز2015پانددی، )گار  و  تنش نمک شامل اف ایش مدرر مواد مغذی

افد ایش قابلیدت   ،(2014)اولین و کاپور،  ی آنتی اکسیدانها(، بهبود سیستم2013  )استرادا و همکاران،
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( 2007)آروکدا و همکداران،  و اف ایش تنظدیم اسدم ی در گیاهدان (2008 )شنگ و همکاران، فتوسنت 

ر مایکوری ا در محیط  ا  و اطرار ریشه سبب افد ایش باشد. نتایج این پووهش نشان داد که حضومی

ها و پارامترهای رشد در ارقام مختلف پنبه شد. اگرچه با اف ایش شوری مید ان آنهدا می ان کربوهیدرات

کاهش یافته است ولی این کاهش در تیمارهای دارای مایکوری ا کمتر از تیمارهای فاقد مدایکوری ا بدوده 

 است. 

 

 گیري نهایی نتیجه

ها کاهش یافته است و فقدط نشاسدته آندوسدپرم در این پووهش با اف ایش شوری مقدارکربوهیدرات

ها مانندد گلدوک  و نشاسدته بذر اف ایش یافته است. در شوری متوسط اف ایشی در بعضدی کربوهیددرات

مقابلده بدا اثدرات زیدان آور پوسته بذر دیده شد. به عبارت دیگر ارقام مختلف پنبه مورد مطالعه جهدت  

اند. از طرفی با اف ایش شوری، کاهش بسدیاری از ها را به شکل نشاسته ذ یره نمودهنمک، کربوهیدرات

شود و فقط در شوری متوسط، طول ریشه اف ایش یافته است پارامترهای رشد در ارقام مختلف دیده می

نمک شروع بده کداهش پارامترهدای رشددی  و این نشان دهنده آن است که گیاه جهت مقابله با سمیت

در شرایط مختلف شوری، اگرچه درصد هم یستی با مایکوری ا در ارقدام مختلدف تفداوتی را  نموده است.

ها بیشدتر از تیمارهدای فاقدد مدایکوری ا دهد ولی در حضدور مدایکوری ا، مید ان کربوهیددراتنشان نمی

باشدد. هبود وضعیت گیاه در مقابلده بدا شدرایط شدور میدهنده اثر مثبت مایکوری ا در ب باشد و نشانمی

، متحمل ترین و رقم 1Gمی ان حساسیت ارقام مختلف به اف ایش شوری متفاوت است به طوری که رقم 

3G1ترین رقم به شوری بود بنابراین در این شرایط  ا ، کشت رقم  ، حساسG   نسبت به سایر ارقام بده

 گردد.می دوص در حضور مایکوری ا پیشنهاد 
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