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:چکیده

ایجادباخاک،مفیدریزجاندارانترینمهمازیکیعنوانبهاندوفیتقارچ های

درراآن هاردعملکخود،میزبانگیاهاندراکولوژیکیوفیزیولوژیکیژنتیکی،تغییرات

شرایطباخاک هاییدرراآن هاکشتتوسعهامکانومی دهندافزایشسطحواحد

قارچمعرفیوکشفبا1998سالدر.می آورندفراهمتغذیه ایومحیطینامساعد

Piriformosporaنامبهجدیدیاندوفیت indicaکهورپسندخشکیگیاهانخاکاز

(Prosopis juliflora)کُنارو(nummulariaZizyphus)کشوردرتارصحرایاز

معلدرروشنینقطهاست،مصنوعیکشتمحیط هایدررشدبهقادرکههندوستان

Piriformosporaقارچ.شدایجادمیکوریز indicaشبهاندوفیتقارچ هایازیکی

افزایشودرشتحریکسببمختلف،گیاهانریشهکلونیزاسیونباکهاستمیکوریزی

کوریز،میقارچ هایخالفبرقارچاین.می شودزیستیغیروزیستیتنش هایبهمقاومت

ینااز.کندمیرشدمصنوعیکشتمحیط هایدرسهولتبهواستاختیاریهمزیست

ازطیمحیتنش هایبهگیاهانمقاومتافزایشجهتقارچاینپتانسیلازگیریبهرهرو

.می دهدشرحرامذکورقارچپرورشروشمقالهاین.استبرخوردارویژه ایاهمیت

Piriformosporaاندوفیت،قارچ:کلیدیواژه های indica،غیروزیستیتنش های
زیستی

:کاراجرایروش

PDAمحیط Piriformospora indicaمحیط کشت مناسب برای قارچ 

(Potato Dextrose Agar )برای تهیه محیط کشت . استPDA گرم 200ابتدا

یب سیب زمینیِ پوست کنده را به صورت نگینی خورد کرده و بعد پختن کامل س

سپس . لیتر رسانده می شود1زمینی ها مایع رویی آن را برداشته و با آب مقطر به حجم 

.  گرم آگار اضافه می شود15و ( یا ساکاروز)گرم دکستروز 20به محلول به دست آمده 

از عدم پس از اطمینان. محلول به دست آمده را در اتوکالو گذاشته تا کامال استریل شود

.   گرددآلودگی محیط کشت، مقداری از اسپور قارچ برداشته و به محیط کشت اضافه می

وباتور بعد از انتقال اسپورها به محیط های کشت، پتری دیش ها به مدت یک هفته در انک

.  درجه سانتی گراد قرار می گیرند25در دمای 

ن همان محیط کشت سوسپانسیو. سپس نوبت به کشت سوسپانسیون می رسد

مقداری از پتری دیش ها را در داخل ارلن های . ولی بدون آگار استPDAمحیط کشت 

روز روی شیکر با دور متوسط قرار 20حاوی محیط کشت گذاشته شده و به مدت 

میدوسپور پس از سانتریفیوژ یا عبور محیط کشت از کاغذ صافی در نهایت کال. می گیرند

با  ماسه بادی استریل مخلوط و به عنوان مایه تلقیح بذر10به 1و اسپوها با نسبت 

cottonبرای اطمینان از تلقیح قارچ در ریشه گیاه، از رنگ های . استفاده خواهد شد

blue یاaniline blueاستفاده می شود.
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