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 دار آربوسکول هاي میکوریز با قارچ انگور و خاك بر همزیستی سیب تأثیر خصوصیات شیمیایی
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   پزشکی، دانشگاه یاسوج دانشیار گروه گیاه2، نشگاه یاسوجاپزشکی، د ارشد گروه گیاه آموخته کارشناسی دانش1

  28/9/95: ؛ تاریخ پذیرش 28/1/95: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
 نقش  درصد گیاهان هستند،80 که همزیست اجباري طبیعی ریشه دار  میکوریز آربوسکول  هاي قارچ: سابقه و هدف

. تولید پایدار محصوالت زراعی و باغی دارند فسفر وویژه  به غذایی افزایش جذب آب و بعضی عناصر مهمی در
هاي  به ریشه نهالها  بعضی از آنهمچنین تلقیح . ستا ریشه انگور گزارش شدهبا ها  تعدادي از این قارچهمزیستی 

هاي سیب و انگور مناطق  ها در باغ منظور بررسی حضور آن این پژوهش به. شده است ها  آنباعث افزایش رشدسیب 
   .ثیر خصوصیات شیمیایی خاك بر این رابطه همزیستی انجام شدأحمد و دنا و تبویرا

هاي میکوریز   قارچهاي هاگ. آوري شدند  شصت نمونه از ریزوسفر سیب و انگور این مناطق، جمع :ها مواد و روش
گرم  100در ها  و سپس سانتریفیوژ کردن در محلول شکر جداسازي و جمعیت هاگ تر الک به روش دار آربوسکول
هاي تله گلدانی با ذرت، براي هر نمونه کشتها قارچاین هاي سالم وردن هاگآ دستبراي به.  شدشمارشریزوسفر 

هاي  گیري خصوصیات ریختی، هاگ هاي هر نمونه با مطالعه و اندازه قارچ. شدندمستقر  هفته 14در گلخانه براي 
درصد کلنیزاسیون طول ریشه .  تله گلدانی، شناسایی گردیدندهايجداسازي شده از ریزوسفر این گیاهان و کشت

ها با محلول  آمیزي آن  درصد و رنگ10ها با محلول پتاسیم  بري آن در هر نمونه پس از رنگسیب و انگور 
.  میزان فسفر خاك هر نمونه، تعیین شدندبافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی و. بلو محاسبه گردید آنیلین الکتوفنل

 طول کلنیزاسیون ها و درصد قارچاین هاي  هاگ نین ضرایب همبستگی خصوصیات شیمیایی خاك با جمعیتهمچ
  . ریشه در هر گیاه نیز محاسبه گردیدند

 100ها در ها حضور داشتند و میانگین جمعیت هاگ این قارچ  در تمام نمونهدار هاي میکوریز آربوسکول قارچ: ها یافته
، 1045 و در انگور 3/67  و3/3، 1474ترتیب  ریشه، در سیب به طول کلنیزاسیون ا و درصدهگرم ریزوسفر، تنوع آن

  ، Funneliformis constrictum: جنس، به اسامی هشت به متعلق ها از این قارچ گونه چهارده.  بودند4/40 و 8/2
F. caledonium ،F. mosseae ،F. geosporum ،Glomus deserticola ،G. microaggregatum ،

Rhizophagus fasciculatus ،R. clarus ،Claroideoglomus claroideum ،C. etunicatum ،
Scutellospora calospora ،Entrophospora infrequens ،Acaulospora bireticulata و Ambispora 

gerdemannii گونه .ها شناسایی شدند در نمونه  F. mosseae بافت  .نی را داشتترین فراوا  درصد بیش6/76 با
هاي  الکتریکی خاك با جمعیت هاگ قارچ میزان فسفر، اسیدیته و هدایت. ها از رسی تا لومی، متغیر بود خاك نمونه
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ضریب همبستگی جمعیت .  و درصد کلنیزاسیون طول ریشه این گیاهان همبستگی منفی داشتندمیکوریزي آربوسکوالر
   - 42/0، -02/0ترتیب  ا اسیدیته، هدایت الکتریکی و فسفر خاك بهها در خاك ریزوسفري سیب، بهاگ این قارچ

  همچنین ضریب همبستگی درصد کلنیزاسیون طول ریشه سیب .  بود- 01/0 و -30/0، - 45/0 و در انگور -04/0و 
   - 16/0 و - 15/0، - 44/0 و در انگور -38/0 و -19/0، -22/0ترتیب  با اسیدیته، هدایت الکتریکی و فسفر خاك به

  .بود
طبیعی  ها حاکی از نیاز این گیاهان به این همزیستی براي رشد و نموها در تمام نمونهحضور این قارچ: گیري نتیجه
فراوانی . تر از انگور بود ریشه، در سیب بیش طول کلنیزاسیون ها و درصدها، تنوع آنجمعیت هاگ این قارچ .است
همبستگی منفی . تر آن در برقراري رابطه همزیستی با این گیاهان است  توانایی بیشبیانگر، F. mosseae تر قارچ بیش

دار و درصد کلنیزاسیون  میکوریز آربوسکول هايالکتریکی خاك با جمعیت هاگ قارچ میزان فسفر، اسیدیته و هدایت
ها در  زان تکثیر آنها با ریشه این گیاهان و میتوانایی برقراري رابطه همزیستی این قارچدهد که  طول ریشه، نشان می

ها را در  توان کاربرد این قارچ بنابراین می. تر است  بیش خنثی تا کمی قلیاییاسیدیته و شوري کم و هاي با فسفر خاك
   .ها براي بهبود رشد و محصول این گیاهان، پیشنهاد کرد این گونه خاك

  
   Funneliformis ،Glomus  شوري،فسفر،اسیدیته،  : کلیديياه هواژ

  
  مقدمه

 هاي زیستگاهدر  1دار آربوسکولمیکوریز ي ها قارچ
 گیاهان درصد 80از  بیشریشه با ،  و زراعیطبیعی

سیستم   اصلیعوامل ها از این قارچ.  دارندهمزیستی
 یش افزابا  وشوند می محسوب گیاه - خاك پایدار

هاي خارج  ، به کمک ریسهیشهرثر ؤمسطح جذب 
آب و عناصر باعث افزایش جذب  اي خود، ریشه

. )4 و 3( شوند  میانغذایی، مانند فسفر، براي گیاه
 محسوب یاهان گیهفسفر عنصري ضروري در تغذ

صورت فسفات محلول  بهتنها تواند  یشود که م یم
 فسفر یت حاللیعی طبیطاما در شرا، شودگیاه جذب 

، دار  آربوسکولمیکوریزهاي   قارچ.است کمدر خاك، 
اي  هاي خارج ریشه از ریسهآنزیم فسفاتاز با ترشح 

 را به و آنشده  فسفر خاك شدن محلول خود باعث
ها همراه با جریان سیتوپالسمی  فسفات شکل پلی

در  کنند و منتقل می درون ریشه درون ریسه خود به
                                                
1- Arbuscular mycorrhizal fungi  

قرار گیاه همزیست ها را در اختیار  آنها  آربوسکول
 دار آربوسکولمیکوریز هاي  قارچ .)10  و4( ندده می

 در اي هاي منطقه یست ریشه انگور در تاکستانهمز
، Acaulospora هاي  متعلق به جنسآفریقاي جنوبی

Gigaspora ،Glomus ،Sclerocystis و 
Scutellospora هاي   باغازدر ایران نیز . )20( بودند

 گونه از این 13خراسان و قزوین هاي استانانگور 
اي سیب ه تلقیح نهال. )28( اند ها گزارش شده قارچ

ها قبل از کاشت  قارچ  از ایناي از یک گونه جدایه اب
ها  آنتوجهی موجب افزایش رشد  طور قابل در باغ به

این اي از یک گونه  جدایهتلقیح . )25( است شده
 سیب جذب عناصر غذایی هاي نهال ها به قارچ

طور  را بهها  و رشد آنغیرمتحرك در خاك مانند فسفر 
  .)27( ده استداداري افزایش  معنی

هاي  هاي قارچ ها و تنوع گونه جمعیت هاگ
 طبیعی و 2هاي بوم  در زیستدار لمیکوریز آربوسکو

                                                
2- Ecosystems  
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گیاهی همزیست و عوامل  کشاورزي بستگی به گونه
 محیطی مانند میزان عناصر غذایی در دسترس

، بافت، اسیدیته و شوري خاك )خصوص فسفر به(
فسفر، اسیدیته و ثیر أبراي درك بهتر میزان ت .)3( دارد

 گیاهان ها با همزیستی این قارچ شوري خاك بر رابطه
ایران و سایر کشورهاي جهان در  هایی  بررسیمختلف

  ). 18 و 15، 14، 9، 6 ،2، 1(صورت گرفته است 
 ی خاصیگاه در اقتصاد کشورمان جایوهدرختان م

 میکوریزهاي  استفاده از پتانسیل قارچبراي . دارند
  و رشد،در افزایش جذب فسفردار  آربوسکول

هاي بومی  گونه شناسایی  نیاز بهدرختان، این محصول
 پژوهشاین . باشدمی ي کشورهاها در باغ این قارچ

 ها قارچهاي بومی این گونهجهت شناسایی و معرفی 
 سیب و انگور مناطق بویراحمد و دنا و هايدر باغ

 رخصوصیات شیمیایی خاك بهمچنین تعیین نقش 
ها صورت گرفت تا زمینه براي   آنطه همزیستیراب

  .ها فراهم گردد آناستفاده کاربردي از
  

  ها مواد و روش
 از 2013  ماه مهراواسط  تیر تااز اوایل  :برداري نمونه

 و بویراحمد مناطق باغ سیب در 30 و انگور باغ 30
بازدید به عمل  ،بویراحمد در استان کهگیلویه و دنا

 تصادفی طور بهسالم  درخت 4 آمد و در هر باغ
 ریشه از خاك، متري سانتی 30 تا 0 عمق از و انتخاب

 نمونه هر. شد بردارينمونه آن اطراف خاك همراه به
 قرارتمیز  پالستیکی هاي پاکت در جداگانه طور به

 زمان و محل ، گیاه،کامل مشخصات ثبت با و گرفته
  . نددش منتقل آزمایشگاه به برداري نمونه
 که براي نظر به این :هاي تله گلدانی رار کشتاستق

 دار  آربوسکولمیکوریزهاي  قارچهاي تمامی گونهشناسایی 
ها   آنهاي سالم هاگتعداد کافی به نمونه  حاضر در هر

هاي تله گلدانی با   کشت، براي هر نمونهاستنیاز 
ذرت با کاشت  گرم ریشه و خاك هر نمونه 100

  . )11( فتگرانجام   هفته در گلخانه14مدت  به

 : جمعیت هاگ در خاكشمارشجداسازي و 
هاي تله  ها و کشت ها از نمونه قارچاین  هاي هاگ

سوسپانسیون ریزوسفر  ، یا الکتر به روش الکگلدانی 
   در محلول شکر  کردنسانتریفیوژسپس و در آب 

تعداد . )16 و 12( شدندجداسازي   درصد50
هر ریزوسفر م  گر100 هاي جداسازي شده از هاگ
  . ندگردیدشمارش   سیب و انگورنمونه
طول کلنیزاسیون درصد تعیین آمیزي و  رنگ
براي بررسی حضور  :ي سیب و انگورها ریشه
درصد  در بافت ریشه، دارمیکوریز آربوسکولهاي  قارچ

بري  کلنیزاسیون طول ریشه در هر نمونه پس از رنگ
ها با  یزي آنآم  درصد و رنگ10ها با محلول پتاسیم  آن

   ). 24( دش تعیینبلو  آنیلین الکتوفنل محلول
ا تهیه ب :دارآربوسکول میکوریزهاي شناسایی قارچ

هاي جداشده از اسالیدهاي میکروسکوپی از هاگ
 هاي تله گلدانی و مطالعهریزوسفر این گیاهان و کشت

 ابعاد هاگ، رنگ مانند هاشناسی آن ریختخصوصیات 
هاي دیواره  داد و ضخامت الیههاگ، شکل هاگ، تع

هاگ، نحوه اتصال ریسه متصل به هاگ و اندازه آن، 
هاي قابل انعطاف تندشی و  وجود یا عدم وجود الیه

باز یا بسته بودن روزنه ریسه در محل اتصال به هاگ 
هاي  دست آمده با توصیفات قارچ ههاي ب و مقایسه داده

  .)26( ندها شناسایی شد  آن،دار  آربوسکولمیکوریز
 ،بافت :شیمیایی خاك وی  خصوصیات فیزیکتعیین

فسفر و میزان  )EC (هدایت الکتریکی ،)pH (اسیدیته
 و 22 ،7( در هر نمونه تعیین شدخاك جذب  قابل
ت هاي مربوط به هر خصوصی پس از ثبت داده .)23

 جمعیتها با  ضریب همبستگی آن ،شیمیایی خاك
ي هر ها ون ریشهو درصد کلنیزاسی ها  قارچهاي هاگ
و تعیین ضریب  SPSS20 افزار با استفاده از نرم گیاه

  . شد تعیینهمبستگی پیرسون
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  نتایج و بحث
 در ریزوسفر سیب    میکوریزهاي     قارچ  جمعیت هاگ 

 درصد  : ها و انگور و درصد کلنیزاسیون طول ریشه آن
هـاي    قـارچ  جمعیـت هـاگ   کلنیزاسیون طول ریشه و     

 ریزوسـفر سـیب و انگـور،        دار در    آربوسکول میکوریز
از هـا    ایـن قـارچ   جداشـده    يهـا  گونـه  تعدادهمچنین  

هـاي تلـه گلـدانی در        ریزوسفر این گیاهـان و کـشت      
تـر بـودن     بـیش  بیـانگر  که    آورده شده است،   1 جدول

طـول  نسبی میانگین جمعیت هاگ، درصد کلنیزاسیون    
ها در سیب نسبت به      قارچ هاي این تعداد گونه ریشه و   
ــور ــستنانگ ــستی   . د ه ــه همزی ــراري رابط ــزان برق می

هـا   دار با ریشه گیاهان و تکثیر آن     هاي آربوسکول  قارچ
بسته به سـاختار ریـشه گیـاه، مـواد مترشـحه از آن و              

  ). 15( خصوصیات شیمیایی خاك متفاوت است
  دار سیب و انگور  هاي میکوریز آربوسکول قارچ

 با مطالعه خصوصیات :در مناطق بویراحمد و دنا
شده از ریزوسفر این گیاهان و  هاي جدا ی هاگریخت

 8 به متعلق گونه 14 در مجموعهاي تله گلدانی  کشت

، Funneliformis ،Glomus، Rhizophagusجنس 
Claroideoglomus ،Scutellospora ،Entrophospora، 

Ambispora و Acaulospora شناسایی شدند 
درصد  6/76با  F. mosseae گونه). 2جدول (

. ها داشتدر بین این قارچ را فراوانی ترین بیش
یگر شناسی این قارچ و دو گونه دخصوصیات ریخت

اي از  تلقیح جدایه. نشان داده شده است1در شکل 
هاي سیب باعث افزایش جذب فسفر این قارچ به نهال

  ها   تمامی گونه).27 و 25( ها شده استو رشد آن
 بار از بر اساس منابع در دسترس براي نخستین

  هاي  گونه. شوند ریزوسفر سیب در دنیا گزارش می
G. microaggregatum ،Am. gerdemannii ،  

A. bireticulata، E. infrequens، C. claroideum 
  براي نخستین بار از ریزوسفر انگور  R. clarus و

 هاي شوند و بقیه از تاکستان در ایران گزارش می
  .)27(اند  گزارش شدهخراسان و قزوین نیزهاي  استان

  
دار سیب و انگور در منطقه  هاي میکوریز آربوسکول هاي قارچ ها و تعداد گونه ها، جمعیت هاگ  درصد کلنیزاسیون طول ریشه-1 جدول

   .بویراحمد و دناي استان کهگیلویه و بویراحمد
Table 1. Percentage of root length colonization, spores population and number of species of arbuscular 
mycorrhizal fungi of apple and grape in BoyerAhmad and Dena area of Kohgiluyeh and BoyerAhmad 
province of Iran. 

  گیاه
Plant 

 ریشهطول  درصد کلنیزاسیون
Root length colonization 

هاي میکوریز  هاي قارچ جمعیت هاگ
  گرم ریزوسفر100  دردار  آربوسکول

Spores population of arbuscular 
mycorrhizal fungi in 100 gr. rhizospher 

   هاي هاي قارچ  گونهتعداد
 دار ل آربوسکومیکوریز

Number of species of 
arbuscular mycorrhizal fungi  

  انگور
Grape 

(18.56-) 40.44 (-65.57)  (474-) 1045 (-2099)  (2-) 2.8 (-5)  

  سیب
Apple  

(18.28-) 37.94 (-67.28)  (704-) 1474 (-2035)  (2-) 3.3 (-4)  
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   .دار انگور و سیب در منطقه بویراحمد و دنا آربوسکول هاي میکوریز  قارچ-2جدول 
Table 2. Arbuscular mycorrhizal fungi of grape and apple in the BoyerAhmad & Dena area. 

  (%)فراوانی 
Frequency  

 کل
Total  

 انگور
Grape  

 سیب
Apple  

 رچقا
Fungus  

11.66  10.00  13.33  1- Ambispora gerdemannii (S.L. Rose, B.A. Daniels & Trappe) C. Walker, Vestberg & A. Schüßler 
5.00  3.33  6.66  2- Acaulospora bireticulata F.M. Rothwell and Trappe 

8.33  10.00  6.66  3- Entrophospora infrequens (Hall) Ames and Schneider 
1.60  -  3.33  4- Scutellospora calospora (Nicolson and Gerdman) Walker and Sanders 

20.00  23.33  16.66  5- Funneliformis constrictum (Trappe) Walker and Schüßler 

48.30  43.33  53.33  6- F. caledonium (Nicolson and Gerdman) Walker and Schüßler 

76.60  73.33  80.00  7- F. mosseae (Nicolson and Gerdman) Walker and Schüßler 

18.33  13.33  23.33  8- F. geosporum (Nicolson and Gerdman) Walker and Schüßler 

21.66  20.00  23.33  9- Glomus deserticola Trappe, Bloss and Menge 

13.33  6.66  20.00  10- G. microaggregatum Koske, Gemma and Olexia 
13.33  13.33  13.33  11- Rhizophagus fasciculatus (Thaxter) Walker and Schüßler 

16.66  10.00  23.33  12- R. clarus (Nicolson and  Schenck) Walker and Schüßler 
35.00  36.66  33.33  13- Claroideoglomus claroideum (Schenck and Sm.) Walker and Schüßler 

15.00  16.66  13.33  14- C. etunicatum (Becker and Gerdman) Walker and Schüßler 
  

  
، A,B Funneliformis mosseae-: دار در ریزوسفر سیب و انگور در استان کهگیلویه و بویراحمد سه گونه قارچ میکوریز آربوسکول -1شکل 

A- ،هاگ به همراه ریسه مادري B - ریسه قیفی شکل .C- Claroideoglomus claroideum  الیه، الیه خارجی لزج 2هاگ با دیواره 
دیواره داخلی که در معرف ملزر  شکل و هاگ با سلول مادري پیازي D- Scutellospora calospora. اي داخلی ورقهضخیم ناپایدار و الیه 

   ). میکرومتر10= هاي مقیاس خط(به رنگ قرمز تیره درآمده است 
Figure 1. Three species of arbuscular mycorrhizal fungi from rhizospher of grape and apple in the Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad province: A,B- Funneliformis mosseae, A- Spore with mother hyphae, B- Funnel shape 
subtending hyphae. C- Claroideoglomus claroideum, with 2 layers spore wall, thick mucilaginous impermanent 
outer layer and laminate inner layer. D- Scutellospora calospora, with bulbous shape mother cell and dark red 
colour inner wall in Melzer,s reagent (Bars= 10µm).  
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 بافت خاك :شیمیایی خاك خصوصیات فیزیکی و
رسی،  لومی، سیلتی ها از رسی تا لومی، رسی نمونه
شنی  لومی شنی و حتی رسیلومی، رسی رسی سیلتی

هاي انگور بین  در نمونهpHدامنه تغییرات  .متغیر بود
هاي سیب   و در نمونه78/7 با میانگین 1/8 تا 34/7

دامنه تغییرات .  بود81/7 و با میانگین 3/8 تا 57/7بین 
ECبا 180/2 تا 299/0 هاي انگور بین  در نمونه ،

 تا 176/0هاي سیب بین   و در نمونه947/0میانگین 
. زیمنس بر متر بود دسی 688/0، با میانگین 821/1

هاي انگور از  نمونهفسفر خاك در  دامنه تغییرات میزان
سیب هاي   و در نمونه2/41، با میانگین 8/100 تا 9/2

 گرم بر  میلی02/56با میانگین  ،2/87 تا 9/21از 
  . کیلوگرم خاك تعیین گردید

رابطه  با خاكشیمیایی  هاي ویژگی بین همبستگی
هاي میکوریز   با قارچسیب و انگور همزیستی

نتایج بررسی ضریب همبستگی این  :دار آربوسکول
  . اند  نشان داده شده3عوامل در جدول 

جذب  قابلیب همبستگی فسفر اضر :ثیر فسفر خاكأت
 مانند دار  آربوسکولمیکوریزهاي  قارچرابطه خاك با 

سیب و جمعیت هاگ و درصد کلنیزاسیون طول ریشه 
 که این همبستگی ،بودند منفیانگور در این پژوهش 

  براي درصد کلنیزاسیون طول ریشه سیب در سطح 
دار بود، پس  دار و براي بقیه غیرمعنی  درصد معنی5

 خاك جذب قابلتوان نتیجه گرفت با افزایش فسفر  می
این گیاه به نحو درصد کلنیزاسیون طول ریشه 

و جمعیت هاگ این )  درصد5در سطح (داري  معنی
 کاهشداري  معنی به میزان غیر خاك ها در قارچ

که مقدار فسفر خاك  است زمانیگزارش شده . دنیاب می
 ها کاهش ریشهباال رود میزان کلنیزاسیون میکوریزایی 

 میزان پژوهشی دیگر نیز نشان داده، که ).5 (یابد می
با ها  توسط این قارچریشه ذرت طول کلنیزاسیون 
تر از منوفسفات کلسیم   گرم یا بیش5/1اضافه کردن 

 بدیا می شدت کاهش ازاي هر کیلوگرم خاك به به
هاي گندم و جو  سی میزان کلنیزاسیون ریشهربر. )21(

استفاده   میزان فسفر قابلختلف از نظردر پنج خاك م
ها  نشان داده که میزان کلنیزاسیون ریشهنیز براي گیاه، 

هایی با میزان فسفر  ها در خاك توسط این قارچ
براي گیاه، بسیار باال است و با کاربرد کم استفاده  قابل

ها و  ریشه کودهاي فسفره در خاك میزان کلنیزاسیون
یابد  ر خاك کاهش میها دجمعیت هاگ این قارچ

 افزایش که اندداده نشان هاي انجام شده پژوهش). 17(
 میزان کاهش باعث خاك در گیاه استفاده قابل فسفر

یکی از ). 19  و8( شود می ها ریشه کلنیزاسیون
دار  هاي میکوریز آربوسکول هاي قارچ ترین ویژگی مهم

هایی با میزان کم فسفر  توانایی جذب فسفر از خاك
باشد و همین امر به استقرار و رشد  جذب گیاه می لقاب

. کند ها، کمک میگیاهان همزیست در این نوع خاك
افزایش غلظت فسفر محلول در خاك از کلنیزه شدن 

نتیجه افزایش رشد حاصل از این  ریشه گیاه و در
بین میزان . )30  و29 (کند همزیستی جلوگیري می

ریشه  زیستهاي همفسفر خاك و تعداد هاگ قارچ
درختان پسته در استان خراسان نیز همبستگی منفی 

 بیانگرها   بررسی). 13( دار گزارش شده است غیرمعنی
این است که مصرف کودهاي شیمیایی حاوي فسفر 
محلول اولین مانع براي ایجاد این نوع همزیستی است 

محدود بودن فسفر قابل دسترس گیاه، سبب استقرار  و
). 30 (شود دار می کوریز آربوسکولهاي می سریع قارچ

خاك کم باشد،  رسد هنگامی که میزان فسفر نظر می به
گیاهان مقدار زیادي قند و اسیدهاي آمینه در خاك 

زنی  کنند، که موجب جوانهریزوسفري تراوش می
دار  هاي میکوریز آربوسکولهاگ و رشد ریسه قارچ

  ).2( شوند می
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دار و درصد کلنیزاسیون  هاي میکوریز آربوسکول هاي قارچ ي شیمیایی خاك با جمعیت هاگها  ضریب همبستگی ویژگی-3 جدول
   .ریشه سیب و انگور

Table 3. The correlation coefficient of chemical properties of soil properties and spores population of 
arbuscular mycorrhizal fungi and root length colonization of apple and grape.  

 هاي شیمیایی خاك ویژگی
Soil chemical properties گیاه  

Plant  
  ارد هاي میکوریز آربوسکول قارچ

Arbuscular  mycorrhizal fungi اسیدیته  
pH (mol / l)  

 هدایت الکتریکی
EC (dS / m)  

 فسفر
Phosphorus (mg / Kg) 

 جمعیت هاگ
Spores population 

-0.017ns -0.418* -0.037ns 

  سیب 
Apple  کلنیزاسیون ریشه 

Root length colonization 
-0.216ns -0.188ns -0.378* 

 جمعیت هاگ
Spores population 

-0.454* -0.296ns -0.008ns 

  انگور
Grape  کلنیزاسیون ریشه 

Root length colonization 
-0.436* -0.152ns -0.164ns 

  . داري  عدم معنیns  درصد و5سطح  داري در معنی *
* significant in 5%, ns no significant.  

  
این همبستگی منفی بین اسیدیته  :خاكاسیدیته  ثیرأت

 و تنوع  هاگو جمعیت) 34/7-1/8(ها  خاك
دهد، که با افزایش ها نشان میهاي این قارچ گونه

تر خاك از رشد و تکثیر  اسیدیته و قلیایی شدن بیش
بررسی جمعیت هاگ و . شودها کاسته می چاین قار

هاي موز هاي میکوریزي آربوسکوالر در باغ تنوع قارچ
هاي با اي در هند نیز نشان داده که در خاك ناحیه

جمعیت ) 5/7- 4/8( فسفر کم واسیدیته کمی قلیایی
هاي آلوده به  تر از خاك ها بیشهاگ و تنوع این قارچ

 گونهF. mosseae ها بوده است و قارچ  کش آفت
 که ه نشان دادپژوهشیک نتیجه ). 2( غالب بوده است

 اسیدیتهدر  معموالً ها جمعیت هاگ این قارچحداکثر 
شود و در خارج از این محدوده   دیده می8 تا 6بین 

رسد اسیدیته  نظر می ، ولی به کم استها هاگ جمعیت
. )15( ها تفاوت دارد بهینه براي رشد و تکثیر این قارچ

ابراین با توجه به مشابه بودن نتیجه این پژوهش و بن
موز هند مبنی بر هاي  پژوهش صورت گرفته در باغ

رسد که این  نظر می به ،F. mosseae غالب بودن گونه
هاي بااسیدیته خنثی تا کمی قلیایی قارچ در خاك

هاي انجام شده، نشان  پژوهش. تري دارد فراوانی بیش
هاي   با جمعیت هاگ خاكاسیدیته بین اند داده

همبستگی منفی   آربوسکوالريمیکوریزهاي  قارچ
 در پژوهش حاضر نیز مشخص ).29( وجود دارد
هاي  قارچجمعیت هاگ  خاك با اسیدیتهگردید که 

 رابطه .دارد سیب و انگور همبستگی منفی میکوریز
هاي میکوریز  منفی اسیدیته خاك با رشد و تکثیر قارچ

 و افزایش نل شدوحلموان به تر را میدا آربوسکول
هاي  در اسیدیتهخاك عناصر غذایی قابل استفاده 

تر و آماده شدن زمینه براي رشد و تکثیر این  پایین
  ).2( ها نسبت داد قارچ

 دار آربوسکول میکوریزهاي  قارچ :ثیر شوري خاكأت
  و کشاورزيهاي طبیعی بومزیستجزء مهمی از 

 و ها با گیاهانتی آنبرقراري رابطه همزیسهستند که 
ضریب هدایت الکتریکی یا میزان تأثیر   تحتشانتکثیر
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 نتیجه این پژوهش نشان .گیردمیقرار شوري خاك 
ها   خاك با جمعیت هاگ این قارچECدهد که بین  می

و میزان کلنیزاسیون ریشه سیب و انگور همبستگی 
ثیر أ تپژوهشی در موردهمچنین در . منفی وجود دارد

ز افزودن چهار سطح کلریدسدیم و چهار سطح ناشی ا
مخلوط چهار نوع نمک بر میزان کلنیزاسیون ریشه 

ها و وزن میوه و وزن تر و  توسط دو گونه از این قارچ
 882خشک بخش هوایی و ریشه رقم اسپکتروم 

فرنگی در ایران، گزارش شده که درصد  گوجه
 کلنیزاسیون طول ریشه، وزن تر میوه، وزن تر و خشک

ترین سطح شوري از  بخش هوایی و ریشه در کم
داري  معنی میزان کلرید سدیم و مخلوط امالح به

 بیانگرتر از سایر سطوح بوده است، که این حالت  بیش
 ها است ثیر منفی شوري خاك بر کارآیی این قارچأت
 میکوریزي أثیر منفی شوري خاك بر رابطهت). 6(

زدن  جوانه: لتواند ناشی از دو عامل باشد، او می
 دار ي میکوریز آربوسکولها ها و رشد ریسه قارچ هاگ

ابد، ی ها در خاك کاهش می با افزایش غلظت نمک
خصوص تولید  به گیاه هاي فیزیولوژیک فعالیت: دوم

ها و تراوش مواد از ریشه که براي  کربوهیدرات
ها مورد نیاز این قارچها و رشد زدن هاگ جوانه

    ).1(یابد کاهش میوري خاك با افزایش شهستند، 
  

  گیري نتیجه
 نیاز این بیانگرها ها در تمام نمونه حضور این قارچ

طبیعی  گیاهان به این همزیستی براي رشد و نمو
 ها و درصدها، تنوع آن جمعیت هاگ این قارچ.است

 .تر از انگور بود ریشه، در سیب بیش طول کلنیزاسیون
 توانایی بیانگر، F. mosseae تر قارچ فراوانی بیش

تر آن در برقراري رابطه همزیستی با این گیاهان  بیش
در شرایط اسیدیته خنثی تا کمی قلیایی، شوري و 

همبستگی منفی میزان فسفر، . فسفر کم خاك است
الکتریکی خاك با جمعیت هاگ  اسیدیته و هدایت

 و درصد کلنیزاسیون دار  آربوسکولمیکوریز هاي قارچ
توانایی برقراري رابطه دهد که ان میطول ریشه، نش

ها با ریشه این گیاهان و میزان  همزیستی این قارچ
هاي با فسفر، اسیدیته و شوري ها در خاك تکثیر آن
ها  توان کاربرد این قارچ بنابراین می. تر است کم، بیش

ها براي بهبود رشد و محصول  را در این گونه خاك
   .این گیاهان، پیشنهاد کرد

  
  سگزاريسپا

وسیله از مشاوره ارزنده جناب آقاي دکتر  بدین
ابراهیم ادهمی، دانشیار محترم گروه علوم خاك دانشگاه 

  . نمائیم  میسپاسگزاريیاسوج، در اجراي این پژوهش 
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Abstract1 
Background and Objectives: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), are natural obligate root 
symbiont of 80 percent of plants and play a key role in water and some nutrients, particularly 
phosphorus, absorption and sustainable production of field crops and fruit trees. Some of these  
fungi reported from grape's rhizosphere and some species increased apple seedlings growth. This 
research was conducted to investigate the presence of these fungi in apple and grape orchards of 
Boyer-Ahmad and Dena areas, southwest Iran and the impact of soil chemical properties on their 
symbiotic relationships. 
Materials and Methods: Sixty samples were collected from the rhizosphere of apples and grapes in 
this region. Spores of AMF were isolated by wet sieving and decanting method and then centrifuged 
in sugar solution and spores population of these fungi estimated at 100 grams of each samples. The 
trap pot culture for each sample was established with maize in the greenhouse, for 14 weeks. AMF 
species were identified with study the morphological characteristics of isolated spores from the 
samples and trap pot cultures. Root length colonization was measured in each sample, after 
discoloring roots with 10% KOH and their staining with Lactophenol-Anilinblue solution. Soil 
texture, pH, EC and soil phosphorus, were appointed, for each sample. The correlation coefficients 
of soil chemical properties with AMF spores population and root length colonization were measured, 
for each plant.  
Results: AMF were present in all samples. The mean of the spores population, species richness and 
root length colonization in apple were 1474, 3.3 and 67.28 and in grape were 1045, 2.8 and 40.41. 
Fourteen species of these fungi belong to the 8 genera were identified as follow: Funneliformis 
constrictum, F. caledonium, F. mosseae, F. geosporum, Glomus deserticola, G. microaggregatum, 
Rhizophagus fasciculatus, R. clarus, Claroideoglomus claroideum, C. etunicatum, Scutellospora 
calospora, Entrophospora infrequens, Ambispora gerdemannii, Acaulospora bireticulata.  
F. mosseae had the highest frequency by 76.6%. The soil texture of samples were varied from clay 
to loamy. Soil pH, EC and phosphorus, had negative correlations with AMF spores population and 
root length colonization. The correlation coefficient of AMF spores population with soil pH, EC and 
phosphorus was -0.02, -0.42 and -0.04 in apple and -0.45, -0.30 and -0.01 in grape respectively.  
Also correlation coefficients of the root length colonization with soil pH, EC and phosphorus were -
0.22, -0.19 and -0.38 in apple and -0.44, -0.15 and -0.16 in grape respectively.  
Conclusion: The presence of AMF in all samples indicated that these plants need to this symbiosis 
for their natural growth and development. AMF spores population, species richness and root length 
colonization in apple samples were greater than the grape. More frequency of F. mosseae, reflects its 
ability to establish symbiotic relationship with these plants and the impact on their growth. The 
negative correlation between the amount of phosphorus, pH and electrical conductivity of soil with a 
spores population of AMF and root length colonization indicate that the ability of AMF symbiosis 
with these plants and their propagation are higher in soils with low phosphorus, pH and salinity. 
Therefore the use of AMF to improve the growth of these plants can be suggested in such soils.  
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