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چکیده
Withania coagulans(پنیرباد (Stocks) Dun. (دارايگیاهاینپیکره.استسوالناسهخانوادهازسالهچندايدرختچه
آنهاازتوجهیقابلفارماکولوژیکیاثراتامروزهکهباشدمیویتانولوئیدهانامباياستروئیدهايالکتونگروهازثانویههايمتابولیت
+(پرلیتسطحسهدرکاشتبستراصلیفاکتورباتصادفیکامالًپایهطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایشاست.شدهگزارش

Glomusاهد،ش(سطحچهاردرمایکوریزاقارچفرعیفاکتورودامی)کود+باغچهخاكماسه،،کوکوپیت mosseae،
G. intraradiceاالعظمالهبقیهنیمهچاهدرواقعزابلدانشگاهکشاورزيپژوهشکدهدرتکرارسهدرقارچ)دوهرهمزمانکاربردو

هايافزارنرمکمکبهنمودارهاترسیموهادادهآماريآنالیزشد.انجامHPLCروشبهعصارهفیتوشیمیاییآنالیزشد.اجرا(عج)
SPSSوExcelقارچدوهرهمزمانکاربردودامیکود+باغچهخاكبسترکهداشت آنازحکایت آزمایشنتایج.انجام گردید
ثانویههايمتابولیتمیزانبربسترسادهاثربررسیدرداشت.خشکوزنوتروزنساقه،طولصفاتافزایشبررااثربهترین

،گلوکوویتانولیدآ،ویتانولیدآ،ویتافرینثانویههايیتمتابولافزایشباعثدامیکود+باغچهخاكتیمارکهشدمشاهده
هايمتابولیتبیشتر افزایشباعثنیزچقاردوهرهمزمانکاربردشد.آزمایشایندرکوآگولینوXویتانوزید،ویتااسترامونولید

.Gقارچگونهدوهمزمانکاربردکهداشتآنازحکایت نتایجگردید.کوآگولین)وویتااسترامونولید(بجزثانویه mosseaeو
G. intraradiceشدربادیپنییدارواهیگدردهایتانولوئیوویکیفولوژرموصفاتشیافزاسببیدامکود+باغچهخاكبستردر.

Withania،ویتانولوئیدهامایکوریزا،استروئیدي،هايالکتونکشت،بسترکلیدي:هايواژه coagulens (Stocks) Dun..

مقدمه
.استسوالناسههخانوادازسالهچندايدرختچهپنیرباد

وهنديکاکنجهندي،پنیرمایهپنیر،مایههاينامباگیاهاین
Cheese-maker)Indianالتیننام ennet, Vegetable

rennet(استشدهشناخته)Ghorbani Ghozhdi, 2014.(
اًمنحصرایراندرارزشباوداروییگونهاینپراکنش
گشت،سراوان،اطرافدرمعدوديهايرویشگاهبهمحدود
سربازشهرستانوقصرقندشهر،نیکدامن،ایرانشهر،،خاش
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Valizadeh(باشدمیبلوچستانوسیستاناستاندر &

Valizadeh, بهتوانمیپنیربادداروییخواصاز).2011
ضداسترس،،سرطانیهايتومورکنترل،ضدالتهاب

،قلبمقويخونساز،ایمنی،سیستمتقویتاکسیدان،آنتی
دکراشارهمدروضدباکتري،پارکینسونضدآلزایمر،ضد

)Mirjalili et al., Mohkami؛2008 & Bidarnamani,

Rahman؛2014 et al., Maurya؛2003 et al., 2010(.
از:عبارتندگیاهایندرشدهشناساییهايترکیب

ها،گلیکوزیدها،فنولها،ساپونینفالونوئیدها،ها،آلکالوئید
هايترکیبکننده،ءاحیاقندهايها،تاننها،آنتروکوئینون

,Viji & Parvatham(گیاهیهاياستروئیدوترپنوئیدي

اهانیگيبراتقاضاشیافزابهییپاسخگويبرا).2011
برریاخقاتیتحقدردیکأت،داروییایعصندراستفادهمورد

موادتیفیکوعملکردبهبودمنظوربهدیجديهاروشتوسعه
هايقارچازاستفادههاتکنیکاینازیکی.تسیاهیگهمؤثر

قارچ.استکاشتزماندر)AM(سکوالروآربمایکوریزا
بیوشیمیاییوفیزیولوژیکیهايجنبهازبرخیبرمایکوریزا

گیاه،درآبروابطرشد،بهبودموجبوگذاشتهاثرگیاه
خشکی،شوريازجملهمحیطیهايتنشمقابلدرمقاومت

افزایشزا،بیماريعواملمقابلدرمقاومت،سنگینفلزاتو
افزایشوریشهتوسطفسفاتمخصوصاًعناصرجذب

,Sharifi(شوندمیگیاهدرثانویههايمتابولیت ؛2012
Smith & Read, ازیکیعنوانبهGlomusقارچ.)2008

هندوستاندرپنیربادریزوسفرناحیهدرغالبهايگونه
Panwar(استشدهشناسایی & Tarafdar, اثردر).2006

Agrobacteriumباپنیربادهايریزنمونهتلقیح

tumefaciensموئینهریشهکشتايشیشهدرونشرایطدر
هايکالوسالف)شد:ظاهرمتفاوتمورفولوژيدوبا

یدهاویتانولوئبااليیرمقادتولیدقابلیتبامانندریشه
قدرتولیباالتررشدقدرتباعاديموئینههايریشهب)

Mirjalili(ویتانولوئیدهاترپایینمقادیرتولید et al.,

باحیتلقاززوفااسانسعملکردنیباالتر.)2008
G. intraradicesوG. mosseaeشیآزماسالدوطی

Pirzad(آمددستب & Soleymani, متقابلاثر.)2014

تعدادساقه،ارتفاعبرکیالتراسونامواجوزایکوریمقارچ
عملکردشه،یرونیزاسیکلونهزاردانه،وزنبوته،درکپسول

دردانهروغنواسانسدرصد،برداشتشاخص،کیولوژیب
Nigella(دانهسیاهگیاه sativa L.(شددارمعنی

)Gholipour et al., نامتعادلورویهبیمصرف).2013
عوارضیدامی،کودهايازاستفادهبدونشیمیایی،کودهاي

آلودگیخاك،غذاییعناصرتعادلعدمشوري،سفتی،مانند 
بخشدرناپایداريکشاورزي،محصوالتکیفیفتاُو

سرمایهازعظیمیبخشرفتنهدردر نهایت وکشاورزي
,Zarei(استداشتهدنبالبهراملی وماسهافزودن).1995

مخلوطدرراهوانسبتپرورشبسترهايترکیببهپرلیت
Wilson(دهندمیشیافزایگلدان & Stoffella, ؛2006

Kuepper, ورطوبتنگهداشتباعثنیزکوکوپیت).2004
تامتوسطآنیونیکاتتبادلتیظرفگردد.میبستردرهیتهو

آنتروژنینبهکربننسبت،9/6تا4/5آناسیدیتهاد،یز
Abad(پوسدیميکندبهامااست،متوسط et al., ؛2002

Ghasemi Ghahsareh & Kafi, مطالببهتوجهبا).2008
براي زایمایکورقارچوکشتمختلفبسترهايکاربردفوق
ویکمعملکردحداکثرحصولبرايکشتبسترسازيبهینه
قراربررسیموردتحقیقایندرپنیربادداروییگیاهکیفی

گرفت.

هاروشومواد
یکوریزاامباتلقیحوبذرکشت

پژوهشکدهداروییگیاهانکلکسیونازپنیربادگیاهبذر
االعظماهللاهبقینیمهچاهدرواقعزابلدانشگاهکشاورزي

بالغهايمیوهازوماه)(شهریوررشدفصلپایاندر،(عج)
خنکوخشکمحیطدرکاشتزمانتاوگردیدجدا

Glomus(مایکوریزاهايقارچشد.نگهداري intraradices

.Gو mossae(استانتورانفناورزیستتعاونیشرکتاز
اسیدوسیلهبهکشتازقبلبذرهاشد.خریداريسمنان

ازبعدوشدهسکاریفهادقیقهیکمدتبه% 95سولفوریک
ازبذرتاشددادهقرارولرمآبدرساعت24مدتبهآن

شودپاكسولفوریکاسیدبهبودنآغشتههرگونه
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)Ranjbar et al., :تیمار3يامحتوکشتبستر.)2011
پوسیده،کامالًدامیکودباغچه+خاكالف)

اعمالازقبلبود.باديسهماج)وپرلیت+تکوکوپی)ب
Bidarnamani(بستردررفتهبکارموادقارچی،هايتیمار

et al., هاي ولجد(گرفتقرارکیفیسنجشمورد) 2010
بخارفشاروگرادسانتیدرجه180دمايدربعدو)2و1

گردیداستریلساعتدومدتبهاتمسفریک

)Gupta et al., مقطرآبباهفتهدومدتبهو)2002
شاهد،:شاملآزمایشقارچیتیمارهاي.شدآبیارياستریل

G. intraradices،G. mossaeدوهرهمزمانکاربردو
Zubek(بودگلدانهردرگرم30میزانبهقارچ et al.,

گلدانخاكمحتوايباکامالًقارچهايسویه.)2012
شدند.مخلوط

آزمایشدراستفادهموردباغچهخاكآزمایشنتایج-1جدول
EC

pH
نیتروژن فسفر پتاسیم سیلت رس شن بافت

ds/m-1 (%) )mg/kg( (%)
23/4 51/7 12/0 12 649 11 9 80 لومیشنی

بستردراستفادهموردموادسایرتجزیهنتایج-2جدول
)ppm(آهن)ppm(منیزیم)ppm(پتاسیم)ppm(فسفر)%(نیتروژناستفادهموردبسترهاي

019/02827518038/3ماسه
039/0111821404/4پرلیت

84/32191788088/42کوکوپیت
57/1298926114012/4پوسیدهدامیکود

گردید.کشتلیتريیکگلدانهردربذرپنجنهایتدر
دماي- گلخانهشرایطدررشددورهطولدرهاگلدان

نورو%70نسبیرطوبتوگرادسانتیدرجه2±25
تقطیردوبارآببادوبارايهفتهونگهداري-معمولی
درجه121دمايدردقیقه25(اتوکالودرشدهاستریل
هماچهارشدند.آبیاريبخار)سریعخروجباگرادسانتی

آزمایشپارامترهايگیرياندازهبراي گیاهانکاشت،ازپس
ارزیابیبراي پنیربادریشهشدند.خارجبسترازکاملطوربه

تقسیممتريسانتییکقطعاتبهمایکوریزاباهمزیستیاثر
میکروسکوپزیروآمیزيرنگپروتکلطبقبعد وشد

Zubek()1(شکلگردیدمشاهده et al., 2010(.

مایکوریزاقارچباشدههمزیستریشهتصاویر-1شکل
.Gچپبهراستازترتیببه mossae،G. intraradicsقارچگونهدوهرباهمزیستیو
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بههمؤثرهايترکیبمیزانسنجشايبرگیريعصارهروش
HPLCکمک

ازپسریشه)وساقه(برگ،گیاهرویشیپیکرهکل
وخشکشستشو،،مورفولوژیکیصفاتارزیابیوبرداشت
براي گیاهخشکبافتگرم2/0در نهایت وشدهآسیاب

Abuzid(گرفتقراراستفادهمورداتانولیعصارهتهیه et

al., دستگاهبهسازيآمادهازپساتانولیعصاره).2010
HPLCشدتزریق)Rekhas et al., 2006(.

استفادهموردHPLCدستگاهمشخصات
HPLCدستگاهازثانویههايمتابولیتشناساییمنظوربه

)Manwar et al., Unicam-Crystal-Zoeمدل)2012

ستوندارايمعکوسفازسیستمباانگلستانساخت
Lichrocart-C داخلیقطرمتر،سانتی25طولبه18

مقدارشد.استفادهمیکرومتر5ذراتقطرومترسانتی5/4
شد.تزریقستوناینبهاستخراجیعصارهازمیکرولیتر20
آبو%1استیکاسید%،40استونیتریلشامل:متحركفاز

برلیترمیلییکچرخشسرعتدارايکهبود%59مقطر
وبودهيدیودآرایهنوعازسیستماینکتورتداست.دقیقه
وخروجیپیکبازداريزمانبراساسمادههرمقدارونوع

استانداردهاينمونهازاستفادهباآنمنحنییرزسطح
.گردیدمشخص

هادادهآماريتحلیل وتجزیه
وواریانستجزیهازجملههادادهآماريتحلیل وتجزیه
ثیرأتوصفاتبینروابطبهتردركبرمیانگینمقایسات

تمامی.شدمانجاSPSSکمکبهصفاتبرآزمایشفاکتور
شدند.ترسیمExcelافزارنرمتوسطنمودارها

نتایج
تیمارهايکهدادنشانهادادهوتحلیلتجزیهنتایج

اختالفآنهامتقابلاثراتومایکوریزاقارچ،بسترمختلف
گیاهکیفیویکمصفاتبر%5احتمالسطحدرداريیمعن

).3(جدولاستداشتهپنیرباددارویی

آزمایشتیمارهايدر پنیربادکیفیویکمصفاتواریانستجزیه-3جدول
درجهتغییراتمنابع

آزادي
مربعاتمیانگین

دیتااسترامونولیوآدیتانولیوآویتافرینخشکوزنتروزنریشهطولساقهطول
A(2**24/27**01/23**70/459**83/63**14/1189**2/52040**196/0(بستر

B(3**37/25**17/52**81/287**05/18**34/61**85/854**172/0(مایکوریزاقارچ
Aمتقابلاثر × B)(6**44/2**02/12**42/25*34/1**11/29**53/434**0509/0

24208/051/024/1727/0020/00103/00004/0آزمایشخطاي
204/3381/5094/388/648/1034/232/3-(%)تغییراتضریب

داريیمعنعدمو%1، %5سطحدرداريیمعن:nsو***،

- 3جدولادامه
درجهتغییراتمنابع

آزادي
مربعاتمیانگین

تانونیونیکوآگولویتانوزیددیتانولویگلوکووXدیتانوزیوVIIIدیتانوزیو
A(2**61/5**56/18**39/121**1008/0**414/0ns344/0(بستر

B(3**18/4**58/2**61/4**111/0*037/0ns174/0(مایکوریزاقارچ
Aمتقابلاثر × B)(6**011/1**72/0**17/0**046/0**59/0ns173/0

24007/00037/0103/00007/00037/0156/0آزمایشخطاي
47/235/241/288/538/470/56-تغییرات(%)ضریب
داريیمعنعدمو%1، %5سطحدرداريیمعن:nsو***،
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رشديهايشاخصبرتیمارهاثیرأت
کاربردکهدادنشانهادادهواریانستجزیهنتایج
هايشاخصبريدارمعنیاثرکاشتمختلفبسترهاي

خشکوزنوتروزنساقه،طولمانند فولوژیکیرمو
)P≤0.05(ساقهطولبیشترینکهطوريهباست.داشته
خشکوزنوگرم)50(تروزن،متر)سانتی9/17(

کاربردویدامکود+باغچهخاكماریتدرگرم)5/18(
.Gهايقارچهمزمان intraradicesوG. mosseae

ریشهطولبیشترینکهحالیدر.)4جدول(شددهمشاه
وکوکوپیت+پرلیتخاكتیماردرمتر)سانتی64/18(

).4(جدولگردیدمشاهدهintraradicesقارچکاربرد

پنیربادمورفولوژیکصفاتبرمایکوریزاقارچوکشتمختلفبسترهايتأثیر-4جدول
CG.I,MG.MG.Iبسترتیمارپارامتر

ساقهطول
متر)(سانتی

d2/14a9/17c3/15b2/16دامیکود+باغچهخاك
f8/12b1/16e9/13d3/14ماسه

g53/10b96/15g73/10e76/13کوکوپیت+پرلیت

تروزن
(گرم)

h9/32a50c8/43b4/46دامیکود+باغچهخاك
i5/30d8/40i5/30g34ماسه

j3/22c2/36i2/30f8/35کوکوپیت+پرلیت

خشکوزن
(گرم)

c2/13a5/18j8/13b5/15کوددامی+باغچهخاك
h8/9c1/13g8/10e7/11ماسه

i7/8f24/11fg96/10d24/12پرلیت+کوکوپیت

ریشهطول
متر)(سانتی

g57/10c6/15f4/11e1/12کوددامی+باغچهخاك
i21/9e9/11d1/14b4/16ماسه

h18/10d48/13b6/16a64/18کوکوپیت+پرلیت
C: Control G.I, M: G. intraradices + G. mosseae G.M: G. mosseae G.I: G. intraradices

ثانویههايمتابولیتبرتیمارهاثیرأت
متقابلاثروزایکوریامقارچگونهدوازاستفادهریتأث

برداريیمعناثر،شاهدباسهیمقادرکاشتبسترباآنها
.استداشتهپنیرباداهیگدرثانویههايتیمتابولزانیم

آویتافرینآلکالوئیدهايمیزانبیشترینکهطوريبه
)µg/g D.W4/29(،آویتانولوئید)µg/g D.W1/15(،

µg/g(دیتانولیگلوکوو D.W83/8(دیتااسترامونولیوو
)µg/g D.W96/0(کاربردودامیکود+باغچهبستردر

.)5جدول(استشدهتولیدمایکوریزاقارچدوهرهمزمان
) VIII)µg/g D.W212/5دیتانوزیوبیشترین میزان 

در بستر پرلیت + کوکوپیت و کاربرد همزمان هر دو قارچ 

مایکوریزا مشاهده گردید. بیشترین میزان متابولیت 
) در بستر خاك باغچه + X)µg/g D.W36/4ویتانوزید 

بیشترین مشاهده شد. G. mosseaeکود دامی و قارچ 
کود در بستر خاك باغچه + میزان متابولیت کوآگولین 

متابولیت ویتانون در بستر ) و µg/g D.W71/1دامی (
) در تلقیح با µg/g D.W42/1خاك پرلیت + کوکوپیت (

.Gقارچ  intraradice که با نتایج وجود داشته است
Ceccarelli) در تجمع توتال فنول در 2010و همکاران (

)Cynara cardunculusهاي آرتیشوي خاردار (برگ
).6(جدول مطابقت داشت
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پنیربادثانویههايمتابولیتبرمایکوریزاقارچوشتکمختلفبسترهايتأثیر-5جدول
ویتااسترامونولید)وگلوکوویتانولیدآ،ویتانولوئیدآ،(ویتافرین

CG.I,MG.MG.Iبسترتیمارپارامتر

آویتافرین
)µg/g D.W(

d5/15a4/29b8/21c5/17کوددامی+باغچهخاك
i3g35/4h83/3i16/3ماسه

j26/2e1/5f68/4g12/4کوکوپیت+پرلیت

آویتانولوئید
)µg/g D.W(

c3/11a1/15d09/10b32/14کوددامی+باغچهخاك
g02/1e69/1g12/1f46/1ماسه

i56/0f3/1h81/0g09/1کوکوپیت+پرلیت

یدولتانیگلوکوو
)µg/g D.W(

d56/6a83/8b1/8c76/7کوددامی+باغچهخاك
h4/2e66/3f17/3g86/2ماسه

k82/0h4/2i13/2j82/1پرلیت+کوکوپیت

دیتااسترامونولیو
)µg/g D.W(

de53/0a96/0ab88/0cde6/0باغچه+کوددامیخاك
ef42/0ef43/0cd62/0de5/0ماسه

f31/0de53/0bc76/0cd68/0پرلیت+کوکوپیت

پنیربادثانویههايمتابولیتبرمایکوریزاقارچوشتکمختلفبسترهايتأثیر-6جدول
)ویتانوزیدوویتانونکوآگولین،،Xویتانوزید،VIII(ویتانوزید

CG.I,MG.MG.Iبسترتیمارپارامتر

VIIIویتانوزید

)µg/g D.W(

f1/3c14/4e37/3d6/3کوددامی+باغچهخاك
i11/2g94/2h66/2g82/2ماسه

i11/2a12/5b63/4c02/4کوکوپیت+پرلیت

Xویتانوزید

)µg/g D.W(

e24/3b07/4a36/4c69/3کوددامی+باغچهخاك
j05/1g88/1j1h48/1ماسه

i31/1d46/3f3/2e18/3کوکوپیت+پرلیت

کوآگولین
)µg/g D.W(

bc5/1cd4/1b53/1a71/1کوددامی+باغچهخاك
g01/1de31/1f16/1ef23/1ماسه

ab61/1de29/1d38/1bc5/1کوکوپیت+پرلیت

ویتانون
)µg/g D.W(

b65/0ab81/0b48/0ab7/0کوددامی+باغچهخاك
b43/0b48/0ab7/0b59/0ماسه

ab75/0b55/0ab81/0a42/1کوکوپیت+پرلیت

ویتانوزید
)µg/g D.W(

fg38/0d51/0gh33/0ef4/0کوددامی+باغچهخاك
h3/0e44/0c59/0ef42/0ماسه

fg37/0a8/0b73/0ef41/0کوکوپیت+پرلیت
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بحث
راپنیربادرشديپارامترهايتواندمیکشتبسترترکیب

باالترینکهدادنشانتحقیقایننتایجدهد.قرارتأثیرتحت
طولاستثناي(بهمورفولوژیکصفاتبهمربوطمقادیر
علت.داشتوجوددامیکود+باغچهخاكتیماردرریشه)

ایندرموجودمغذيهايترکیببودنباالتردلیلبهامراین
دربسزایینقشکهازتعنصرمخصوصاًاست،بستر

بستردرریشهطولالبتهدارد.گیاهبیومستولیدافزایش
دلیلبهکهبودبسترهاسایرازبیشترکوکوپیت+پرلیت

macro(درشتتخلخل pore(بهنسبتبسترایندربیشتر
رويانجام شدهتحقیقنتایجباکهاستبودهدیگربستردو

داشتمطابقتپردهپشتعروسکداروییگیاه
)Mohamadi et al., 2014.(

کیفیویکمراتیتغیتواندمیمایکوریزاباتلقیح
بهمتعدديمطالعات.کندءالقاداروییگیاهاندرراخاصی

داروییگیاهانمورفولوژیکیصفاتبرمایکوریزاتأثیر
وزندانه،عملکردبوته،درکپسولتعدادساقه،ارتفاعمانند 

وزن،کیولوژیبعملکردشه،یرونیزاسیکلونهزاردانه،
Gholipour(برداشتشاخص،شهیرخشک et al.,

Asghari؛ 2013 et al., ترشحیهايکركتعداد،)2012
ساقهبه ریشهنسبتوریشهانشعاباتتعدادوبرگسطح

)Copetta et al. Berta؛ 2006 et al., داشتهاشاره)2002
هايقارچازاستفادهکهتحقیقات نشان دادهاست.

تخصیصبرودادهافزایشراگیاهرشدسرعتایکوریزام
همچنین طول آنها ونسبتوساقهوریشهبینبیوماس

Fanگذارد (اثر میریشه et al., باکهطوريبه)،2011
خشکوزنآنها،انتقالوغذاییعناصربیشترجذب
قادرمایکوریزاهمچنینیابد.میافزایشهواییهاياندام
فسفرمانندمعدنیعناصرغلظتدرتغییراتیاست

)Torelli et al., Copetta؛ 2000 et al., ازتو)2006
)Pirzad & Soleymani, گیاهیهايهورمون،)2014

Torelli(هاجیبرلینوسیتوکنیناکسین،مانند et al.,

Asghari(فتوسنتزيهايرنگیزه،)2000 et al., و)2012
دانهروغنواسانسدرصدمانندثانویههايمتابولیت

)Gholipour et al., Abu-Zeyad(آلکالوئیدها،)2013 et

al., Rojas-Andrade؛ 1999 et al., ترپنوئیدها،)2003
)Akiyama & Hayashi, Kapoor؛ 2002 et al.,

2002a,b ؛Kapoor et al., Copetta؛ 2007 et al., ؛ 2006
Jurkiewicz et al., Fester(تنوئیدهاوکار،)2010 et al.,

Larose(فالونوئیدها،)2002 et al., اسیدهايو)2002
Toussaint(فنولی et al., 2007, Ceccarelli؛ 2008 et

al., گیاهتلقیحازناشیتغییراتسازوکار .کندءالقا)2010
همؤثرهايترکیبفیتوشیمیاییغلظتدرمایکوریزابا

است.چندجانبهزایشی)(رویشی/گیاهپیکرهدرموجود
دهایآلکالوئودهایفالونوئمانندهاییبیترکغلظتاصالح

نیبیگنالیسسازوکارهايازايجهینتاستممکنگیاهدر
Larose(باشدقارچوزبانیماهیگ et al., -Rojas؛ 2002

Andrade et al., بهگیاهپاسخنتیجهدرو)2003
،دیگرعبارتبهشود.حاصلمایکوریزاقارچونیزیسیکلون
راثانویههايمتابولیتسنتزگیاهانکهکرد بیانتوانمی
افزایشAMFحضوربهدفاعیواکنشیکعنوانبه

Copetta(دهندمی et al., سنتزافزایشطرفیاز).2006
مایکوریزا،باشدهتلقیحگیاهاندرثانویههايمتابولیت

نیتروژنیاوفسفربهترتغذیهدرنتیجهاستممکن
)Kapoor et al., 2002a,b ؛Toussaint et al., و)2007

قارچباهمزیستیاثردرمیزبانهورمونیحوسطتغییرات
AMFباشد)Copetta et al., Kapoor؛ 2006 et al.,

Toussaint؛ 2007 et al., نتایجدرکههمانطور.)2007
ویزیکوالرهايقارچمختلفهايگونهگردید،مشاهده

متفاوتهايترکیبتولیددرمختلفیتغییراتآرباسکوالر
وCopettaنتایجباکهکنند میءالقاثانویههايمتابولیت
هايقارچهمزمانکاربرد.داشتمطابقت)2006(همکاران

ویتانولوئیدآ،ویتافرینيویتانولوئیدهاتجمعدرمایکوریزا
بهترVIIIویتانوزیدوویتااسترامونولیدگلوکوویتانولید،آ،
اثردراستممکنکهاستبودهتنهاییبهآنهاکاربرداز

Zubekنتایجباوباشدمایکوریزاهايقارچمتقابلروابط

راعیگلدرهایپرسینتجمعدر)2012(همکارانو
دارد.مطابقت
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ایـن نتـایج باید بیان کرد کهکلیگیرينتیجهعنوان به
همزیستیوکشتبسترشگرفاثراتازحکایت آزمایش

گیـاه مورفولوژیکپارامترهايبریکوریزاامهايقارچبا
طـول بیشـترین کـه طوريبه؛ه استداشتپنیرباددارویی
کود+باغچهخاكماریتدرخشکوزنوتروزنساقه،

.Gهـاي قـارچ همزمـان کاربردویدام intraradicesو
G. mosseaeطـول بیشـترین کـه حـالی درشد.دهمشاه

قـارچ کـاربرد وکوکوپیت+پرلیتخاكتیماردرریشه
intraradicesــاهده ــد.مش ــزونگردی ــرایناف ــزانب می

تیمارهـاي تـأثیر تحـت هـم پنیربادگیاهدرآلکالوئیدها
؛گرفـت قـرار میکـوریزا قارچوکشتبسترنوعمختلف

ـ تانوزیومیـزان بیشترینکهترتیببدین بسـتر درVIIIدی
ــت ــت+پرلی ــاربردوکوکوپی ــانک ــرهمزم ــارچدوه ق

میـزان بیشـترین کـه  نحـوي بهگردید.مشاهدهمایکوریزا
دامـی کود+باغچهخاكبستردرXویتانوزیدمتابولیت

میـزان بیشـترین وشـد مشـاهده G. mosseaeقـارچ و
ودامـی کـود +باغچهخاكبستردرکوآگولینمتابولیت
درکوکوپیـت +پرلیـت خـاك بستردرویتانونمتابولیت

.Gقارچباتلقیح intraradice بـا اسـت. داشـته وجـود
رسـد مینظربه،شواهدسایروتحقیقاین نتایجبهتوجه

مایکوریزاهايقارچکاربردباریزوسفرجوامعدستکاري
ممکـن کشتبسترسازيبهینهوزیستیکودهايسایریا

تولیـد وپایـدار کشاورزيتوسعهاهدافپیشبرددراست
باشد.مؤثرداروییگیاهازبیشترهمؤثرمواد

سپاسگزاري 
بررسی"عنوانباپژوهشیطرحازمستخرجمقالهاین

خصوصیاتبرآرباسکوالرویزیکوالرقارچهمزیستیاثر
پنیربادداروییگیاهفیتوشیمیاییویکژمورفولو

)Withania somnifera("باکهبوده9201004کدو
زابلدانشگاهپژوهشیمعاونتازپژوهشیگرنتدریافت

است.شده اجراکشاورزيپژوهشکدهدر
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Abstract
Withania coagolense (Stocks) Dun. is a perennial shrub, belonging to the Solanaceae family.

The study species is rich in a group of valuable compounds as steroidal lactones called
withanolides. Nowadays, significant pharmacological properties of withanolides have been
reported. The effects of mycorrhizal fungi symbiosis and substrate were studied on withania in
the greenhouse of Agricultural Institute at the University of Zabol. The study was conducted in
a factorial experiment based on a completely randomized design. The main plot was substrate
(cocopit + perlit, garden soil+ manure, sand) and the subplot consisted of mycorrhizal fungi
(control, Glomus intraradice, G. mosseae, simultaneous use of both fungi). Phytochemical
analysis of the extract was performed by HPLC. Statistical analysis was done using Excel and
SPSS software. The results indicated that the garden soil+ manure and simultaneous use of both
fungi had the best effect on increased shoot length and fresh and dry weight. According to the
results, the garden soil+ manure resulted in increased production of secondary metabolites. The
simultaneous use of both fungi resulted in higher production of secondary metabolites (except
withastramonolid and coagolin). Our results clearly showed that the simultaneous use of both
fungi in garden soil+ manure resulted in increased morphological traits and withastramonolid in
the study specie.

Keywords: Substrate, steroid lactones, mycorrhizal fungi, Withania coagolense (Stocks) Dun.,
withanolides.


