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چکیده
این تحقیق بهمنظور شناسایی قارچهای میکوریزی همزیست با گونههای گیاهی در منطقۀ مانشت و قالرنگ

اناگاگ گت گت.

بتای این منظور  06قطعه نمونۀ  066متت متبعی به روش تتانسکت در منطقۀ تحقیق پیاده و در داخل آنها با استفاده از چهگار
میکتوپالت  1متت متبعی ،گونههای علفی شناسایی شد .همچنین بتای شناسایی قارچهای میکوریزی آربوسگکورر در منطقگۀ
تحقیق نمونههای خاک از عمق  6-06سانتیمتت جمعآوری شد .جداسازی اسگوور میکگوریزی توسگل ا گ

تگت و بگه روش

سانتتیفیوژ انااگ گت ت و سوس قارچهای میکوریز بتاساس خصوصیات ریختشناسی اسوور شناسایی شد .نتایج این تحقیق
نشان داد که در منطقۀ تحقیق 53 ،گونه قارچ میکوریز متعلق به هفت خانواده و  16جنس وجود دارد .جنسهای  Glomusبا
 04/35درصد و  Entrophosporaبا  6/1درصد بهتتتیب بیشتتین و کمتتین تاوانی را در این منطقه داشتند ،عالوهبت ایگن،
گونۀ  Glomus rubiformeبا  44/55درصد و گونۀ  Funneliformis mosseaeبا  1/00درصد بهتتتیب بیشتتین و کمتتین
تاوانی را داشتند .همچنین در این مطا عه  00گونۀ گیاهی متعلق به  50جگنس و  13خگانواده شناسگایی شگد .خگانوادههگای
 Fabaceae ،Gramineaeو  Compositaeتاوانتتین خانواده در بین گونههای گیاهی بودند.
واژههای کلیدی :ایالگ ،جنگل ،قارچ میکوریز ،گونههای علفی.

مقدمه



مختلف یزیو وژی و بیوشیمی گیاه تأثیت میگذارند و موجگب

قارچهای میکوریز از مهمتتین عوامل همزیسگت اجبگاری بگا

بهبود رشدونمو آنها میشوند []1؛ بنابتاین در زندگی گیاهگان،

گیاهاناند که با بیش از  46درصگد گونگههگای گیگاهی رابطگۀ

چه در اکوسیستمهای طبیعی و چه مصنوعی ،اهمیت ویگههای

همزیسگگتی بتقگگتار مگگیکننگگد [ ]1و از گگتاوانتگگتین روابگگل

دارند .به همین د یل ،مطا عات زیادی در زمینۀ شناسگایی آنهگا

همزیستی در طبیعگت و از شگایعتگتین قگارچهگای خگاکزی

در اکوسیستمهای مختلف صورت گت ته است .ایگن قگارچهگا

بهشمار میروند [ .]0این قارچها که جزء اساسگی میکتو لگور

عالوهبت نقشهای مختلفی که بگه بتخگی از آنهگا اشگاره شگد،

خاکاند ،پس از بتقتاری همزیستی با گیاه میزبان بت جنبههگای

میتوانند معیاری بتای بترسی تنوع زیستی و کیفیت خاک نیز
باشند [ .]5عوامل متعددی بت تنوع زیستی این قارچها مؤثتنگد

 * نویسندۀ مسئول ،تلفن71494440769 :
Email: j.mirzaei@mail.ilam.ac.ir

کگه از آن جملگگه مگیتگوان بگگه نگگوع گونگه یگگا گیگگاه میزبگگان و
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خصوصیات یزیکگی و شگیمیایی خگاک اشگاره کگتد [ .]0در

خطوط همباران سا یانه ،معادل  350میلگیمتگت محاسگبه شگده

زمینۀ تنوع زیستی قارچهای میکوریز در ایگتان نیگز مطا عگاتی

است .در جدول  1میانگین بتخگی از خصوصگیات شگیمیایی

انااگ گت ته که از آن جمله مگیتگوان بگه مطا عگۀ قگارچهگای

خاک منطقۀ تحقیق آمده است.

میکوریزی همزیست با درختان بنه در استان ایالگ اشگاره کگتد
[]3؛ عگگالوهبگگت ایگگن ،در پگگهوهشهگگای دیگ گتی بگگهصگگورت
همزیسگت بگگا درختگگان زا زا گ

[ ]0و بگگاداگ [ ]3در زاگگگتس

گزارش شده است .یکی از عوامل مؤثت بت این قگارچهگا نگوع
گیاه میزبان است و به همین د یل در جهگان مطا عگات زیگادی
در زمینۀ شناسایی رابطۀ قارچهای میکوریز بگا گیاهگان علفگی
انااگ گت ته است [ .]4در ایتان نیگز پگهوهشهگایی در زمینگۀ
شناسایی قارچهای میکوریز اربوسکورر و عوامل مؤثت بت آنهگا
در اکوسیستمهای مختلف جنگلهای خگزری [ ]9و توگههگای
شنی [ ]16انااگ گت ته است؛ اما بهسبب وسعت و تنوع منگابع
جنگلگگی و گیگگاهی ،تحقیقگگات متنگگوع در همگگۀ اکوسیسگگتمهگگا
ضتوری است.
با توجه به اینکه در ایتان مطا عهای در زمینۀ شناسگایی
رابطۀ این قارچها با گیاهان علفی انااگ نگت ته اسگت و در
منطقۀ مانشت و قالرن

نیز با وجگود تنگوع زیسگتی زیگاد

گونه های گیاهی ،اطالعاتی در زمینۀ قارچهای همزیست با
گونه های گیاهی وجود ندارد ،هدف این پهوهش شناسایی
گونههای قارچهای میکوریز همزیست با گونههای گیگاهی
(درختی و علفی) در این منطقه است.

مواد و روشها
منطقۀ تحقیق
ایگگن تحقیگگق در بخشگگی از منطقگگۀ حفاظگگتشگگدۀ مانشگگت و
قالرن

در استان ایالگ صورت گت ت .این منطقه بگا وسگعت

 166هکتار در طول  00درجه و  14دقیقه تگا  00درجگه و 53
دقیقۀ شتقی و عتض  55درجه و  00دقیقه تا  55درجه و 03
دقیقۀ شما ی واقع شده و بخشی از رشتهکگوه زاگگتس اسگت.
دامنۀ ارتفاعی منطقۀ تحقیق بین  1163تا  0036متگت از سگط
دریا متغیت است .میانگین بارندگی سگا یانۀ آن بتاسگاس نقشگۀ

نمونهبرداری
بتای اجتای این پهوهش در منطقۀ تحقیق  06قطعه نمونه بگه
مساحت  066متت متبگع بگا نقطگۀ شگتوع تصگاد ی بگه روش
تتانسکت پیاده و در هت قطعه نمونه ی
(از هت میکتوپالت ی

نمونۀ تتکیبگی خگاک

نمونگه) از عمگق  6-06سگانتیمتگتی

بتای شناسایی قارچ هگای میکگوریز بتداشگت شگد .همچنگین
گونههای گیاهی موجود در هت قطعه نمونگۀ  066متگت متبعگی
شناسایی شد تا بتوان هتستی از گونههای گیگاهی موجگود در
منطقۀ تحقیق ارائه شود .شایان ذکت اسگت کگه بگتای بترسگی
پوشش علفی از چهگار میکگتوپالت  1متگت متبعگی در داخگل
قطعه نمونۀ اصلی استفاده شد .نمونههای خاک پگس از انتقگال
به آزمایشگاه ،شستوشو داده شده و اسوور قارچها با اسگتفاده
از روش ا

تت و سانتتیفیوژ اسگتختا شگد [ .]0ا گ هگای

بهکارر ته دارای ابعاد  066 ،066و  53میکگتون بودنگد .بگتای
استختا اسوور از  166گتگ خاک خش

اسگتفاده و تاوانگی

اسوورها در  166گتگ خاک محاسبه شگد .بگتای رنگ آمیگزی
اسوورها از محلولهای ( PVLGپلیوینیل ا کگل گلسگیتین) و
 Melzerاسگگتفاده شگگد .اسگگوورهای اسگگتختا شگگده پگگس از
رن آمیزی بتاساس صفات مور و وژیکی مشابه مانند اندازه و
شکل اسوور ،تعداد ریههای دیوارۀ اسوور ،ضخامت ریگههگای
دیواره و رن

اسوور با میکتوسکوپ نوری بترسی و تفکیگ

شدند [ .]0بتای محاسبۀ درصد تاوانی اسوورهای هگت گونگه،
تعداد پالتهای دارای گونۀ مورد نظت بت تعداد کل پگالتهگا
تقسیم و در  166ضتب شد تا بهصورت درصد بیان شود.
جدول  .1میانگین برخی از ویژگیهای خاک منطقۀ تحقیق
پارامتر
اسیدیته
شوری ()ds.m-1
کربن آلی (درصد)

مقدار
0/94
7/01
6/64

آهک (درصد)

60/66

پارامتر
ازت کل (درصد)
فسفر ()ppm
پتاسیم ()ppm
ظرفیت تبادل کاتیونی
-1

cmolº. Kg

مقدار
7/64
66/11
990/93
69/34
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.)0 بیشگگتتین تاوانگگی را در منطقگگۀ تحقیگگق داشگگتند (جگگدول

نتایج و بحث

گیاهان موجود در منطقگۀ تحقیگق دارای شگکلهگای رویشگی

گونههای گیاهی منطقه

،) درصگگگد13/9(  کتیوتو یگگگت،) درصگگگد50/69( تتو یگگگت

 گونگۀ00 نتایج بترسی پوشش گیاهی نشان داد که در ماموع

 درصگگگد) و9/69(  کامفیگگگت،) درصگگگد0/41( انتو یگگگت

 خانواده در این منطقه رویگش13  جنس و50 گیاهی متعلق به

 شایان ذکت.)0  درصد) بودند (جدول51/41( همیکتیوتو یت

15  بگاGramineae ، در بین خانوادههگای بترسگیشگده.دارند

 گونگۀ گیگاهی را در منطقگۀ051 ،است که در تحقیق دیگگتی

گونه تاوانتتین خانواده در منطقگۀ تحقیگق بگود و بعگد از آن

.]11[ شناسگگایی کتدنگگد

، هت کداگ با پنج گونگهCompositae  وFabaceae خانوادههای

حفاظگگتشگگدۀ مانشگگت و قالرنگگ

 فهرست برخی از گونههای گیاهی شناساییشده در منطقۀ تحقیق.2 جدول
شکل

خانواده

گونه

شکل

خانواده

گونه

Th
Rubiaceae
Galium setaseum L.
Th
Gramineae
Aegilops triuncialis L.
Form
زیستی
Agropyrum trichophorum (Link)
Cr
Geraniaceae
Geranium stepporum Davis
Cr
Gramineae
form
Richter Boiss.
Cr
Geraniaceae
Geranium tuberosumL.
Cr
Liliaceae
Allium stamineum
Alyssum marginatum Steud. ex
He
Compositae
Gundelia tournefortii L.
Th
Brassicaceae
Cr
Gramineae
Hordeum bulbosum L.
Ph
Rosaceae
AmygdalusBoiss.
lycioides Spach.
Th
Gramineae
Hordeum spontaneum C. Koch.
Ph
Rosaceae
Amygdalus scoparia Spach.
Th
Malvaceae
Malva neglecta Wallr
Ch
Compositae
Artemisia haussknechti iBoiss.
Astragalus adscendens Boiss. &
He
Laminaceae
Marrubium vulgare L.
Ch
Fabaceae
Hausskn.
Th
Fabaceae
Medicago rigidula (L.) All.
He
Fabaceae
Astragalus
ovinus Boiss.
Th
Fabaceae
Medicago radiate L.
Th
Gramineae
Avena wiestii Steud.
Ch
Laminaceae
Nepeta persica Boiss.
Th
Gramineae
Bromus danthoniae Trin.
He
Boraginaceae
Onosma microcarpum DC.
Th
Gramineae
Bromus sterilis L.
He
Boraginaceae
Onosma rostellatum lehm.
Th
Gramineae
Bromus tectorum L.
He
Laminaceae
Phlomis olivieri Benth.
He
Gramineae
Bromus tomentellus Boiss.
Cr
Gramineae
Poa bulbosa L.
Ch
Capparidaceae
Capparis parviflora
Ph
Fagaceae
Quercus brantii Lindl.
He
Compositae
Centaurea behen L.
Stachys kurdica Boiss. &
He
Gramineae
Th
Compositae
Centaurea depressa M. B.
Hohen. Trin. &
Stipa hohenackeriana
He
Gramineae
He
Compositae
Echinops kotschyi Boiss.
Rupr L.
He
Gramineae
Stipa pennata
He
Euphorbiaceae
Euphorbia denticulate Lam.
Torilis tenella (Delile)
Th
Apiaceae
Th
Violaceae
Viola modesta Fenz l.
Reichenb.
Th
Fabaceae
Trifolium
scabrum L.
He
Brassicaceae
Fibigia suffroticosa (Vent Sweet)
Th: Therophytes; Cr: Cryptophytes; Ph: Phanerophytes; Ch: Chamaephytes; He: Hemicryptophytes

 درصگگد بیشگگتتین تاوانگگی و گونگۀ44/55

قارچهای میکوریز شناساییشده

.)5  درصد کمتتین تاوانی را داشتند (جدول1/00 باmoseae

 گونگگه قگگارچ53 ، در مامگگوع در منطقگگۀ مانشگگت و قالرن گ

0 تصویت بتخی از گونههای میکوریز شناساییشگده در شگکل

شناسایی شد که به هفگت خگانواده و ده جگنس تعلگق دارنگد

.آمده است

 پگگانزده گونگه متبگگوط بگگه جگگنس، از ایگگن تعگگداد.)5 (جگدول

Funneliformis

 گونه قگارچ دارای پتانسگیل زیگادی بگه53 این منطقه با

 دو،Funneliformis  شش گونه متبگوط بگه جگنس،Glomus

 علگت احتمگا ی.حاظ تنوع زیستی قارچهای میکوریز است

،Acaulospora گونگگگگه متبگگگگوط بگگگگه جگگگگنسهگگگگای

 چتاکگه، غنای تاوان گیاهان این منطقه است،این تنوع زیاد

 سگگه گونگگه متبگگوط بگگه،Archaeospoa  وCalroideoglomus

دیگت مطا عات نشان دادهاند هتچه غنای گونگههگای گیگاهی

گونگه متبگوط بگه جگنسهگای

 تنوع قارچهای میکگوریز نیگز ا گزایش مگییابگد،بیشتت باشد

 وGiaspora ،Intraspora ،Enterophospora ،Paraglomus

00 ، در منطقۀ تحقیق نیز همچنان که نتگایج نشگان داد.]10[

 بگاGlomus rubiforme  گونگۀ. شناسایی شدندDiversispora

 و یگ،Rhizophogus جنس
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گونۀ گیاهی حضور دارند که میتواند د یلی بگت زیگاد بگودن

قارچی تعیین شد .در این تحقیق تتاکم اسوور بتابت با میگانگین

تعداد قارچ های میکوریزی باشد .همچنین با توجه به اینکگه

 569عدد در  166گتگ خاک بگود کگه دامنگهای از  1تگا 1114

منطقۀ تحقیق بهعنوان ی

منطقۀ حفاظتشده معت گی شگده

عدد را در پالتهای بترسیشده داشت (جدول .)5

است ،میتوان گفت حفاظت از منطقه سبب ا گزایش تعگداد

همانطور که در شکل  1نشگان داده شگده اسگت ،تاوانگی

گونههای گیاهی شگده و بگهتبگع آن گونگههگای قگارچهگای

 04/35 Glomusدرصگگگگگگگگگگگگد6/59 Claroideoglomus ،

میکوریز نیز که همزیست اجباریاند و بتای زیست به گیگاه

درصگگگد 1/00 Rhizophagus ،درصگگگد11/00 Domnikia ،

میزبان نیاز دارند ا زایش یا ته است.

درصگگگد 1/63 Acaulospora ،درصگگگد1/10 Archaeospora ،

بتاساس متور منابع در زمینگۀ تنگوع زیسگتی قگارچهگای

درصگگگد 5/93 Paraglomus ،درصگگگد6/1 Entrophosphora ،

رویشگاه

درصگگد 6/59 Giaspora ،درصگگد ،و 56/53 Diversispora

میکوریز ،تاکنون بیشتتین تنوع این قارچها در ی
 53گونه و متبوط به ی

علفزار در آمتیکا بوده است []15؛

است.

بنابتاین منطقۀ تحقیق دارای تنوع بسیار زیادی از گونگههگای

تاوان تگتین گونگۀ میکگوریز مشگاهدهشگده در منطقگۀ

رویشگاه اسگت .شگایان ذکگت

تحقیق  G. rubiformeبگود .ایگن گونگه در آمتیکگا [ ]13و

قارچهای میکوریز تنها در ی

است که عالوهبت دریل ذکتشده ،ارتفاع از سگط دریگا نیگز

چین [ ]10نیز گزارش شده اسگت .بعگد از

می تواند عامگل تأثیتگگذاری بگت تنگوع گونگهای قگارچهگای

گونۀ  F. badiumتاوانتتین گونه در منطقۀ تحقیگق بگود.

میکوریز باشد [ .]10در منطقۀ تحقیق نیز اختالف ارتفگاع از

ایگگن گونگگه نیگگز پگگتاکنش وسگگیعی در جهگگان دارد و در

سط دریا بیش از  1366متت است که ممکن است در تنگوع

کشورهای مختلف از جمله در اروپگا [ ]13گگزارش شگده

زیاد این قارچها تأثیت زیادی داشته باشد.

است .تاوانی بیشتت این گونگههگا ممکگن اسگت ناشگی از
ویهگیهای اسوورزایی آنهگا باشگد؛ چتاکگه گونگههگایی بگا

فراوانی گونههای قارچ میکوریز
محاسبۀ تتاکم اسوور بهصورت شگمارش تعگداد آنهگا در 166
گتگ خاک خش

جمعآوریشگده از منطقگه اناگاگ گت گت و

تاوانی نسبی بهصورت درصدهای متعلق به ی

G. rubiforme

گونه خاص

اسگگگوورهای کوچگ گ تگگگت ماگگگل انگگگواع Glomusهگگگا و
Funneliformisها توانایی تو ید اسگوورهای بیشگتتی را در
مقایسه با گونههای دارای اسوورهای بزرگتت دارند [.]14

شکل  .1فراوانی جنسهای قارچ میکوریز شناساییشده در منطقۀ تحقیق
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جدول .5مشخصات گونههای قارچ شناساییشده در منطقۀ تحقیق
فراوانی

گونه

جنس

خانواده

رنگ اسپور

شکل هیف

16/11

Badium

Funneliformis

Glomeraceae

نارنجی مایل به قهوهای خرمایی

07

Arenarium

Glomus

Glomeraceae

خاکستری ،زرد قهوهای

11/99

Rubiforme

Glomus

Glomeraceae

زرد رنگپریده تا قهوهای روشن

66/11
69/99

Clarus
Aureum

Rhizophogus
Glomus

Glomeraceae
Glomeraceae

شیشه ای تا زرد رنگپریده
نارنجی تا نارنجی کمرنگ

66/11

Caledonium

Funneliformis

Glomeraceae

زرد تا زرد طالیی

16/11

Constrictum

Funneliformis

Glomeraceae

نارنجی مایل به قهوهای تا قهوهای تیره

9/99

Caesaris

Glomus

Glomeraceae

نارنجی کمرنگ تا نارنجی تیره

61/99

Fuegianum

Glomus

Glomeraceae

زرد رنگپریده

9

Etunicatum

Claroideo glomus

Claroideoglomeraceae

زرد رنگپریده تا زرد

9/99

Aurntium

Glomus

Diversisporaceae

زرد نارنجی ،خاکی

47

Aggregatum

Glomus

Glomeraceae

زرد ،خردلی ،نارنجی

97
9/99
1/11
66/11

Coronatum
Xanthium
Macrocarpum
Versiforme

Funneliformis
Funneliformis
Glomus
Glomus

Glomeraceae
Glomeraceae
Glomeraceae
Glomeraceae

نارنجی تا قهوهای متمایل به نارنجی
زرد روشن تا زرد تیره
زرد
زرد رنگپریده تا زرد تیره

67

Intraradices

Rhizophogus

Glomeraceae

شیشهای زرد رنگپریده تا زرد

66/11

Fascicultum

Glomus

Glomeraceae

زرد رنگپریده

9/99

Pubescens

Glomus

Glomeraceae

شیشه ای

6/11

Mosseae

Funneliformis

Glomeraceae

زرد رنگپریده تا زرد طالیی

1/99

Diaphanus

Rhizophogus

Glomeraceae

شیشهای براق

9/99

drummondii

Claroideo glomus

Claroideoglomeraceae

زرد تا زرد ذرتی رنگ

61/99

Deserticola

Glomus

Glomeraceae

زرد رنگپریده تا نارنجی

9/99
19
1/99
97
49/99
9
9/99
47
46/11
9
9/99
1/99

Corymbiforme
Minuta
Gibbosum
Microcarppum
Thomii
Paulinae
Trappei
Laccatum
Infrequens
Schenckii
Gigantea
Spurca

Glomus
Dominikia
Glomus
Glomus
Acaulospora
Acaulospora
Archaeospoa
Paraglomus
Enterophospora
Archaeospora
Gigaspora
Diversispora

Glomeraceae
Glomeraceae
Glomeraceae
Glomeraceae
Acaulosporaceae
Acaulosporaceae
Archaeosporaceae
Paraglomeraceae
Acaulosporaceae
Archaeosporaceae
Gigasporaceae
Diversisporaceae

زرد تا نارنجی
شیشهای
شیشهای تا زرد روشن
زرد تا زرد طالیی
نارنجی مایل به قهوهای تا قهوهای
شیشهای تا زرد رنگپریده
شیشهای
شیشهای ،براق
زرد طالیی تا نارنجی متمایل به قهوهای
شیشهای
زرد مایل به سبز
شیشهای تا زرد رنگپریده

راست یا استوانهای نامنظم ،اندکی فرورفته
راست یا کج ،استوانهای نامنظم ،بهندرت دارای
فرورفتگی
راستیاکج ،قیفشکل ،گاهی استوانهای و
دارای فرورفتگی
راست تا خمیده ،استوانهای تا قیفشکل
راست یا خمیده ،استوانهای و اندکی نامنظم
راست یا کج ،استوانهای و قیفشکل و دارای
فرورفتگی
راست یا خمیده ،فرورفتگی بهسمتپایۀ اسپور،
استوانهای نامنظم تا قیفشکل
راست یا خمیده ،استوانهای بهنسبت نامنظم
راست تا کج ،قیفشکل ،استوانهای ،دارای
فرورفتگی
راست یا خمیده ،استوانهای ،اندکی نامنظم
راست یا کج ،استوانهای ،اندکی نامنظم ،بهندرت
دارای فرورفتگی
غالبا راست یا منحنی ،استوانهایتاقیفیشکل،
بهندرت پایۀ اسپور متورم یا منقبض میشود
قیفشکل
راست یا کج ،استوانهای یا نامنظم
راست یا خمیده ،بهندرت دارای فرورفتگی
راستیاکج ،استوانهاینامنظم
راست یا خمیده ،استوانه یا اندکی نامنظم ،دارای
اندکی فرورفتگی
راست یا خمیده ،استوانهای
راست یا اندکیخمیده ،استوانهای تا
اندکینامنظم
قیفشکل
راست یا اندکیخمیده ،استوانهای تا اندکی
نامنظم
راست یا کج ،استوانهای نامنظم ،بهندرت دارای
فرورفتگی
راست یا خمیده ،نامنظم ،قیفشکل ،بهندرت
فرورفته
راستیاکج ،نامنظم ،استوانهایدارایفرورفتگی
استوانهاییااندکینامنظم ،ندرتا دارای فرورفتگی
راست یا کج ،استوانهایگاهی نامنظم
راست یا خمیده ،استوانهای بهسمت نامنظم
فاقد هیف
فاقد هیف
فاقد هیف
راست یا خمیده ،اندکی قیفشکل
فاقد هیف
فاقد هیف
تخممرغی
راست یا کج ،استوانهای

(درصد)
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شکل  .2تصویر برخی از گونههای شناساییشدة قارچ میکووریز همزیسوت بوا گونوههوای علفوی ( A: Funneliformis badium; B: F.
canstrictum; C: Claroideglomus drommondi; D: Rhizophagus intradices; E: Glomus caesaris; F. caledonium; G:
)R. clarus; I: R. diaphanous; J: C. etunicatum; K: R. fasciculatus; L: G. macrocarpium

F.

کتدنگگد [ .]00گونگگۀ  G. aggregatumاز هسگگتان [ ]05و

یکی از گونههای همزیسگت بگا پوشگش علفگی گونگۀ

 Caledoniumاست ،این گونه پتاکنش جهانی دارد ،بهطگوری

آمتیکگگگای شگگگما ی [ ]00گگگگزارش شگگگده اسگگگت .گونگگگۀ

کگگه او گگین بگگار از آمتیکگگا [ ]13و سگگوس در اسگگکاتلند []19

 Claroideoglomus drummondiiرا نیگگگز او گگگین بگگگار

گزارش شد .گونۀ  F. mosseaeغا بتتین قگارچ میکگوریزی

 Blaszkowskiو همکاران در هستان گزارش کتدند [.]05

آربوسکورر همزیست با گیاهان مختلف در جهگان محسگوب

 C. etunicatumدر ایگگتان از ریزوسگگفت نیشگگکت اسگگتانهگگای

میشود [ ،]06اما در منطقۀ تحقیق کمتتین تاوانی را داشگت.

مازندران و خوزسگتان [ ]03و ریزوسگفت بنگه در اسگتان ایگالگ

د یل این مسئله ممکن است ناسازگاری این گونگه در شگتایل

گزارش شده است [.]3

اکوسیستم تحت بترسی باشد ،چتاکه گونگههگای قگارچهگای
میکوریز که با شگتایل اکوسیسگتم سگازگار باشگند اسگوورزایی
بیشتتی دارند [ .]01ایگن گونگه در ایگتان از اسگتان ایگالگ []3
گگزارش شگده اسگت .گونگۀ  Rhizophagus intraradicesرا
او گگین بگگار  Schenck and Smithدر لوریگگدا گگگزارش

نتیجهگیری
در مامگوع ایگگن تحقیگگق نشگگان داد کگگه منطقگگۀ مانشگگت و
قالرن

دارای تنوع زیادی از قارچهای میکوریز است کگه

نشاندهندۀ اهمیت منگاطق حفاظگتشگده در نگهگداری از
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حفاظتشده می توانند تأثیت مهمی در حف و ا زایش تنوع

 تنوع زیاد پوشگش گیگاهی سگبب تنگوع.تنوع زیستی است

.زیستی داشته باشند

 بنگابتاین هگت گونگه،زیاد قارچ های میکگوریز شگده اسگت

سپاسگزاری
در عملیات

 پناه و دارابی بتای کم،از مهندس خستوپور

صگگحتایی و همچنگگین از کارشناسگگان آزمایشگگگاههگگای
خاکشناسی و بیماری های گیاهی دانشگاه ایگالگ تقگدیت و
.تشکت بهعمل میآید

تغییتی در پوشش گیاهی نهتنهگا ممکگن اسگت بگا از بگین
 سگبب کگاهش تنگوع زیسگتی منطقگه،ر تن پوشش گیاهی
 بلکه احتمال دارد کاهش و از بین ر تن تنوع زیستی،شود
 ایگن مسگئله.قارچهای میکوریز را نیز در پی داشگته باشگد
بیانگت اهمیت زیگاد حفگ پوشگش گیگاهی در حفاظگت و
 در نتیاگگه منگگاطق.نگهگگداری از تنگگوع زیسگگتی اسگگت
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ABSTRACT
This study was conducted to identify the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in Manesht and
Ghalarang protected area. For this purpose, 60 plots (400 square meters) were laid out using transect
method. In each plot, four micro-plots (one square meter) were established and plant species were
identified in these micro-plots. Soil samples were also taken from 0-20 cm depth. Spore extraction was
done by wet sieving followed by centrifuge. Then AMF identification was carried out by
morphological features of spores. Our result showed that 35 AMF species belonged to the seven
families and 10 genera in the studied area. Glomus and Entrophospora with 48.73 and 0.1 percent
were the most and least abundant genus, respectively in the studied area. Also, Glomus rubiforme with
88.33 percent and Funneliformis mosseae with 1.66 percent were the most and least frequent species,
respectively. In the present study 44 plant species belonging to 32 genera and 17 families were
identified. Gramineae, Fabaceae, and Compositae were more abundant families between the studied
families.
Keywords: Ilam, Forest, Mycorrhizal Fungi, Herbaceous species
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