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ّوسیست با سِ  (.Catharanthus roseus L)آًالیس رضذی ٍ فیسیَلَشیک گیاّاى پرٍاًص 

 گًَِ از قارچ ّای هیکَریسای آربَسکَالر ، رضذ یافتِ در ضرایط گلخاًِ ای
  ، کوال کاظوی تبار ، جلیل خارا سواًِ رحوت زادُ 
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 :چکیذُ

گیاُ ایفا هی  - هعوَل تریي ًَع از هیکَریساّا هی باضٌذ کِ ًقص هْوی را در رٍابط خاک (AMF)قارچ ّای هیکَریسای آربَسکَالر

بِ ًام  ضذ سرطاىّای  آلکالَئیذ اّاى دارٍیی بَدُ کِاز هْن تریي گییکی (.Catharanthus roseus L)از طرفی گیاُ پرٍاًص .ًوایٌذ

 یاّاى پرٍاًص رضذ یافتِ در ضرایطگ در ایي هطالعِ ، خصَصیات رضذی ٍ فیسیَلَشیک.را تَلیذ هی ًوایذ ّای ٍیٌبالستیي ٍ ٍیٌکریستیي

ایج ًطاى داد کِ ٍزى تر ٍ خطک ٍ طَل اًذام َّایی در ًت .بررسی قرار گرفت هیکَریسایی ٍ فاقذ هیکَریسا هَرد ، بِ صَرت ای گلخاًِ

در ًوًَِ ّای ضاّذ باالتر از طَل ریطِ  .هعٌی دار بَد% 5گیاّاى هیکَریسایی باالتر از ًوًَِ ّای ضاّذ بَدُ ٍ ایي تفاٍت در سطح آهاری 

ٍ کارٍتٌَئیذ برگ ّا ٍ ّوچٌیي ا ، هیساى کلرٍفیل عذاد برگ ّت .ًطاى ًذاد% 5تفاٍت هعٌی داری را در سطح اها  ،بَدُ گیاّاى هیکَریسایی

ای قٌذ ٍ هحتَ aبرگ ّا ،کلرٍفیل  اها ایي تفاٍت برای تعذاد،بَدُ ِ ّای هیکَریسایی باالتر هحتَای قٌذ هحلَل ریطِ ٍ اًذام َّایی در ًوًَ

آًالیس  .ًطاى ًذاد% 5را در سطح آهاری  ٍ هحتَای قٌذ اًذام َّایی تفاٍت هعٌی داری bبرای کلرٍفیل   در ریطِ هعٌی دار بَدُ ٍ

   .در گیاّاى هیکَریسایی بَدG.etunicatumکلًَیساسیَى ریطِ ًیس بیاًگر باالتریي درصذ ّوسیستی برای قارچ 

 هیکَریس،پرٍاًص،کلرٍفیل، کارٍتٌَئیذ،ّوسیستی: ٍاشگاى کلیذی

 

 :هقذهِ

ایي . هی ثبؽذ  Apocynaceaeسیٌتی هؾَْر هتؼلق ثِ خبًَادُ یک گیبُ دارٍیی ٍ (.Catharanthus roseus L)گیبُ پزٍاًؼ 

آلکبلَئیذ اس گزٍُ آلکبلَئیذ ّبی ایٌذٍلی هی ثبؽذ کِ هْوتزیي آًْب ، ٍیٌجالعتیي ٍ ٍیٌکزیغتیي ، کبرثزدّبی ٍعیؼی  131گیبُ حبٍی 

ؽذُ ٍ کبرثزدّبی ٍعیؼی را در درهبى ثیوبری ّوچٌیي آلکبلَئیذ آجوبلیغیي کِ در ریؾِ یبفت .ذٌدر درهبى تَهَر اًغبًی دارا هی ثبؽ

 .داردّبی گزدػ خَى ثِ ٍیضُ در ثْجَد تخزیت جزیبى خَى طجیؼی هغشی 

ٍ ریؾِ ّبی گیبّبى خبکشی هی  (Glomales( Zygomycetes)ّوشیغتی  هیکَریشایی  ؽبهل اجتوبػبتی هیبى قبرچ ّبی راعتِ 

گًَِ ّبی گیبّی عطح سهیي را درگیز عبختِ  ٪91ّوشیغتی حذٍد  هطبلؼبت صَرت گزفتِ ثیبًگز آى اعت کِ ایي .ثبؽذ

اجتوبػبت هیکَریشایی هْوتزیي ٍ ػوذُ تزیي ًَع ّوشیغتی هی ثبؽذ کِ عِ هغیز ثزّوکٌؾی را هیبى گیبّبى هیشثبى، قبرچ ّبی .اعت

در گیبُ  2118ًؼ در عبل ٍ ّوکبرا Karthinkeyan (.2111ٍ ّوکبراى  Gadkar)ٍ فبکتَرّبی خبکی درگیز هی عبسد ّوشیغت

هَجت افشایؼ رؽذ ٍ تغییز در فبکتَرّبی هی تَاًذ  G.mosseaeپزٍاًؼ ًؾبى دادًذ کِ ّوشیغتی ایي گیبُ ثب قبرچ هیکَریشای 

 .فیشیَلَصیک ایي گیبُ ؽَد

 

 

 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ؼ رؽذ یبفتِ در ّذف اس ایي هطبلؼِ ثزرعی اثز عِ گًَِ اس قبرچ ّبی هیکَریشا ثز خصَصیبت رؽذی ٍ فیشیَلَصیک گیبُ پزٍاً

ّوچٌیي در ایي تحقیق اثز ایي عِ گًَِ اس قبرچ ّبی هیکَریشا ثز رٍی ثزخی پبراهتزّبی رؽذی هَرد .ؽزایط گلخبًِ ای هی ثبؽذ

 .هقبیغِ قزار خَاّذ گزفت

 :هَاد ٍ رٍش ّا

سیٌتی ؽْزداری ؽْزعتبى کِ اس ثخؼ خشاًِ گیبّبى  (.Catharanthus roseus L)اثتذا ثذرّبی عبلن ٍ یکٌَاخت گیبُ پزٍاًؼ 

گلذاى ّبی هیلیوتز  ثِ  5جَاًِ سًی ثِ هیشاى دقیقِ ٍ  5هذت  ثِ ٪1.2کلزیذ جیَُ پظ اس ضذ ػفًَی تَعط ثْؾْز ثذعت آهذُ ثَد، 

گزم  51ٍ عپظ ُ ثب ّن هخلَط ؽذ 3ثِ  1خبک ٍ هبعِ ثِ ًغجت .عبًتی هتز هٌتقل ؽذًذ 18عبًتی هتز ٍ ارتفبع  25پالعتیکی ثِ قطز 

ثِ گلذاى ّبی هزثَط ثِ ّز تیوبر هیکَریشایی  G.etunicatum,G.versiforme  ٍG.intraradicesهبیِ تلقیح اس عِ گًَِ قبرچ 

آسهبیؼ ثِ صَرت طزح کبهال تصبدفی .درصذ عطح خبک را تؾکیل هی داد ، پَؽبًذُ ؽذ11عطح خبک تَعط َّهَط کِ .ؽذ اضبفِ

ٍ دهبی ؽجبًِ حذٍد  27گلذاى ّب در اتبقک کؾت ٍ ثب دهبی رٍساًِ حذٍد .ی ّزیک اًجبم ؽذتکزار ثزا 4ٍ ثب قبرچ یب ثذٍى قبرچ در 

دٍرُ ؽجبًِ رٍسی .ًذهبُ ًگْذاری ؽذ 3درصذ ثِ هذت  61-71لَکظ ٍ رطَثت ًغجی  5111درجِ عبًتی گزاد، ؽذت ًَر  21

د ثزگ اًذاسُ گیزی ٍ ٍسى تز ٍ خؾک ریؾِ ٍ اًذام طَل ریؾِ ٍ اًذام َّایی ٍ تؼذا.عبػت ثَد 8ٍ  16رٍؽٌبیی ٍ تبریکی ثِ تزتیت 

جْت تؼییي درصذ کلًَیشاعیَى ریؾِ ّب، پظ اس رًگ آهیشی آًْب ، اس رٍػ تالقی .َّایی ثب اعتفبدُ اس تزاسٍی دیجیتبل ثِ دعت آهذ

ٍ  Wellburn جْت عٌجؼ هیشاى کلزٍفیل ٍ کبرٍتٌَئیذ ثزگی اس رٍػ .اعتفبدُ ؽذ (Gridline intersect)خطَط هؾجک 

Lichtenthaler ثزای اًذاسُ گیزی قٌذّبی هحلَل اس رٍػ فٌل عَلفَریک کِ ثز اعبط ّیذرٍلیش قٌذّبی هحلَل ٍ  .اعتفبدُ ؽذ

ٍ آسهَى داًکي  16.1آًبلیش آهبری ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ، ٍرصى  .ایجبد تزکیت فَرفَرال کِ ثب فٌل کوپلکظ ایجبد هی کٌذ، اعتفبدُ ؽذ

 .اًجبم ؽذ

 :ًتایج ٍ بحث

 :اثر قارچ ّای هیکَریس بر رضذ گیاُ

در گیبّبى در گیبّبى پزٍاًؼ هیکَریشایی ٍ غیز هیکَریشایی ًؾبى داد کِ رؽذ طَلی اًذام َّایی  ثزرعی رؽذ طَلی اًذام َّایی

ثِ ًوًَِ ّبی غیز  جتًغ G.etunicatum ٍG.versiformeهیکَریشایی افشایؼ هی یبثذ کِ ایي افشایؼ در ًوًَِ ّبی ّوشیغت ثب 

دّذ کِ طَل  اهب در ثزرعی طَل ریؾِ در ایي گیبّبى ًتبیج ًؾبى هی. (5ًوَدار )هؼٌی دار اعت 5٪هیکَریشایی در عطح احتوبل 

هؼٌی دار ًوی 5٪احتوبلریؾِ در ًوًَِ ّبی ؽبّذ غیز هیکَریشایی ًغجت ثِ اًَاع هیکَریشایی ثبالتز ثَدُ ٍ ایي تفبٍت در عطح 

هطبلؼِ ثزرٍی ٍسى تز ٍ خؾک ریؾِ ٍ اًذام َّایی ًؾبى داد کِ ٍسى تز ریؾِ ٍ اًذام َّایی در گیبّبى هیکَریشایی  .(6دار ًوَ)ثبؽذ

َّایی ٍ گیبّبى  ثبالتزیي ٍسى تز اًذامG.etunicatumi  ثبثبالتز اس ًوًَِ ّبی ؽبّذ ثَدُ کِ در ایي هیبى گیبّبى ّوشیغت 

 ًوَدار ()1 ًوَدار)هؼٌی دار ثَد5٪ي ٍسى تز ریؾِ را دارا ثَدًذ کِ ایي تفبٍت در عطح آهبری ثبالتزی G.versiforme ّوشیغت ثب 

 5٪ّوچٌیي ٍسى خؾک ریؾِ ٍاًذام َّایی ًیش در ًوًَِ ّبی هیکَریشایی ثبالتز اس ؽبّذ ثَدُ کِ ایي تفبٍت در عطح آهبری(. 2

 (.4ًوَدار()3ًوَدار  ) هؼٌی دار ثَد
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(       اًحراف استاًذارد ±)ایی پس از ٍزى تر اًذام َّ. ًوَدار   (               راف استاًذارداًح ±)ریطِ پس از ٍزى تر . ًوَدار  

 

                           
( اًحراف استاًذارد ±)ایی پس از اًذام َّخطک ٍزى . ًوَدار                (  اًحراف استاًذارد ±)پس از ریطِ  خطکٍزى .4ًوَدار          

           

                                     
(              داًحراف استاًذار ±)ایی پس از اًذام َّ طَل5ًوَدار              (اًحراف استاًذارد ±)پس از  طَل ریطِ. 6ًوَدار                

 

                              
  

 (اًحرافاستاًذارد ±)پس از  تعذاد برگ ّا.7ًوَدار   (استاًذارد اًحراف ±)پس از   aهحتَای کلرٍفیل .8ًوَدار              
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 (  اًحراف استاًذارد ±)پس از  b هحتَای کلرٍفیل .9ًوَدار   (                اًحراف استاًذارد ±)پس از  هحتَای کارٍتٌَئیذ.1 ًوَدار                 

                               
   

(اًحراف استاًذارد ±)هحتَای قٌذ هحلَل اًذام َّایی پس از .  ًوَدار(      اًحراف استاًذارد ±)ریطِ پس از  هحتَای قٌذ هحلَل.  ًوَدار   

  

 

( اًحراف استاًذارد ±)   درصذ کلًَیساسیَى ریطِ پس از.  ارًوَد   

   

Karthikeyanًؾبى دادًذ کِ ّوشیغتی گیبّبى پزٍاًؼ ثب قبرچ هیکَریش2118در عبل (17)ٍ ّوکبراًؼG.mosseae هَجت

ّوشیغتی ثب قبرچ ّبی هیکَریش هَجت افشایؼ جذة فغفز ٍ ّوچٌیي . گیبّبى ؽذُ اعت يایٍ ٍسى تز ٍ خؾک افشایؼ در ارتفبع 

کبّؼ در طَل ریؾِ در گیبّبى هیکَریشایی . ؽًَذ هَجت افشایؼ رؽذ ٍ ارتفبع گیبُ ؽذُ کِ ایي ػَاهل هی تَاًٌذ   IAAافشایؼ

 .ًغجت ثِ ؽبّذ هی تَاًذ ثِ دلیل افشایؼ هیشاى آة ٍ فغفز قبثل دعتزط ریؾِ در خبک ثبؽذ

ًغجت ثِ گیبّبى ؽبّذ داؽتِ اهب ایي تفبٍت در عطح ثیؾتزی  گًتبیج ثذعت آهذُ ًؾبى داد کِ گیبّبى ّوشیغت ثب هیکَریش تؼذاد ثز

 .(7 ًوَدار ) هؼٌی دار ًجَد 5٪احتوبل

ل هالحظِ ای ثٍ کبرٍتٌَئیذ،افشایؼ قب a ٍ bثزرعی ًتبیج حبصل اس اًذاسُ گیزی رًگیشُ ّبی فتَعٌتشی ًؾبى داد کِ هحتَای کلزفیل 

ثبالتزیي هیشاى  G.intraradices ّوشیغت ثب گیبّبى ج ًؾبى داد کًِتبی. را در ًوًَِ ّبی هیکَریشایی ًغجت ثِ ؽبّذ ًؾبى داد

 .(11ٍ 8،9ًوَدار ) هؼٌی دار ثَد 5٪طح احتوبل ّبی ّوشیغت در ع ؽبّذ ٍ گزٍُرا داؽتِ ٍ تفبٍت در هیبى  a کلزٍفیل

هب ایي افشایؼ در عطح احتوبل ، افشایؼ در عطح ایي رًگیشُ در ًوًَِ ّبی هیکَریشایی هؾبّذُ ؽذ، ا bفیل ٍدر ثزرعی هحتَای کلز

افشایؼ قبثل تَجْی را ًغجت ثِ ؽبّذ ًؾبى  G.versiformeّوچٌیي هحتَای کبرٍتٌَئیذ در گیبّبى ّوشیغت ثب . هؼٌی دار ًجَد ٪5
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ثب چٌذ گًَِ  ّوشیغت Pogostemon patchouliدر گیبّبى  a ٍ bًؾبى داد کِ هحتَای کلزٍفیل ّبی  Selvaraj(2009).داد

ثِ ثبال ثَدى جذة فغفز ثِ  ثبال ثَدى عطح کلزٍفیل در ًوًَِ ّبی هیکَریشایی را هی تَاى .کَریش ًغجت ثِ ؽبّذ ثبالتز ثَدقبرچ هی

ثزرعی ًتبیج حبصل اس اًذاسُ گیزی هیشاى قٌذ ّبی هحلَل در اًذام َّایی ٍ  .ػٌَاى یک حبهل اًزصی در طی فزایٌذ فتَعٌتش ًغجت داد

هؼٌی دار  ٪5یبّبى ّوشیغت ثبالتز اس ؽبّذ ثَد کِ ایي تفبٍت در اًذام َّایی در عطح احتوبل بثَلیت در گریؾِ ًؾبى داد کِ ایي هت

ًؾبى دادًذ کِ هیشاى  2119ٍ ّوکبراًؼ در عبل  Selvaraj  (.12ٍ 11ًوَدار) هؼٌی دار ثَد ٪5، اهب در ریؾِ در عطح احتوبل ًُجَد

ّوشیغت ثب چٌذ گًَِ اس قبرچ ّبی  Pogostemon patchouliاری در گیبّبى قٌذّبی احیب کٌٌذُ ٍ قٌذ کل ثِ صَرت هؼٌی د

ٍ افشایؼ فغفز، هیشاى فتَعٌتش راثِ هیشاى کبفی ثزای تبهیي کزثي  AMکلًَیشاعیَى قبرچ ّبی  .هیکَریش ثبالتز اس ًوًَِ ّبی ؽبّذ ثَد

بی گیبّی هبًٌذ عیتَکیٌیي ٍ جیجزلیي هَثز هی ثبؽٌذ قبرچ ّبی هیکَریش ّوچٌیي در افشایؼ عطَح ّزهَى ّ .قبرچ تحزیک هی ًوبیذ

کِ افشایؼ در هیشاى ایي ّزهَى ّب ثب اًتقبل یَى ّبی هَثز در ثبس ؽذى رٍسًِ ّب ٍ تٌظین عطح کلزٍفیل هَجت افشایؼ فتَعٌتش ٍ در 

ِ گیبّبى پزٍاًؼ هَرد هطبلؼِ ، ثزرعی درصذ ّوشیغتی در ایي گیبّبى ًؾبى داد ک .ًْبیت تؾکیل کزثَّیذرات ّب در گیبّبى هی ؽَد

ًؾبى دادًذکِ ایي تفبٍت  G.intraradices,G.versiforme,G.etunicatumثبالتزیي درصذ ّوشیغتی را ثِ تزتیت ثب قبرچ ّبی 

ثز رٍی کؾت  2112دس عبل Griffee ٍ Methaدر هطبلؼبت صَرت گزفتِ تَعط  ( .13ًوَدار )هؼٌی دار ثَد ٪5در عطح احتوبل 

 .ًتبیج هثجتی را ثِ دًجبل داؽتِ اعت G.mosseae ٍ G .aggregatumیبّبى پزٍاًؼ، ًؾبى دادُ ؽذ کِ ّوشیغتی ثب گلذاًی گ

 

تَاًٌذ هَجت افشایؼ  اس ًتبیج ثذعت آهذُ هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ قبرچْبی هیکَریشا ثِ صَرت قبثل تَجْی هی:ًتیجِ گیری کلی

اعتفبدُ اس گًَِ ّبی  .ٌذ جبیگشیي هٌبعجی ثزای کَدّبی ؽیویبیی هحغَة ؽًَذرؽذ ٍ حبصلخیشی گیبُ پزٍاًؼ ؽذُ ٍ هی تَاً

.  هختلف قبرچ ّبی هیکَریشا هی تَاًذ سهیٌِ هٌبعجی ثزای تحقیق پیزاهَى افشایؼ رؽذ ایي گیبُ دارٍیی ارسؽوٌذ ؽَد  
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Growth and Physiological analysis of Perwinkle  (Catharanthus roseus L.) plants colonized by 
three species of arbuscular mycorrhizal fungi in greenhous condition. 
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Arbuscular mycorrhizal fungi(AMF) are most common mycorrhizas that play an important role in 

the plant – soil relations. On the other hand, Perwinkle (Catharanthus roseus L.) plant is one of the 

most important medicinal plants that produces anticancer alkaloids , named vinblastine and 

vincristine.In this study, we evaluated growth and physiological properties of Perwinkle plants 

grown in  the greenhous condition,as mycorrhizal and non-mycorrhizal samples.Results showed 

that fresh and dry weight and length of shoots in mycorrhizal plants was higher than control 

samples and this difference was significant at 5% statistical level.Root length in control samples 

was higher than mycorrhizal plants, but it didn’t show significant difference at 5% level.Number of 

leaves , chlorophyl and carotenoid content of leaves and also soluble sugar content of root and shoot 

was higher in mycorrhizal samples,but this difference was significant for number of 

leaves,chlorophyl a and sugar content of root and it didn’t show significant difference at 5% level 

for chlorophyl b and shoot sugar content.Analysis of root colonization also,was indicating higher 

symbiosis percentage for G.etunicatum fungi in mycorrhizal plants. 
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