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 های   سهال  از ا كیت بسیاری برخوردار اسهت. در  ،خشم در منارق خشم و نیك  ویژه ب  ،استقرار گیا ا  در اصحد مراتعْ

 ر یافتی مهید برای افزایش ظاصلخیزی اراضی و اسهتقرار  منز ةب   ، ای  كزیست مانند قارچ ،اخیر، از مود ای بیو وژیكی
 های گیهاه برومهوس     این توقیق بررسی امكا  افزایش درصد استقرار و سرعت رشد نشااز د.  دف شو گیا ا  استهاده می

(Bromus kopetdaghensisتلقیح ) های   بذر ،من ور آربوسكوبر در مرتع بهارمیش قوچا  بود. بدین  اا قارچ میكوریزشده ب 
 .Gو  Glomus mosseaeگون  میكوریزا آربوسهكوبر   با دو ،سپسشد.  ای نشا( مشت  بروموس در شرایط گلخان  )سینی

intraradices  و به  صهورت   شد ب  عرص  منتقل  ای گلدانی  پس از یم ماه نهال .دش ای ماغذی منتقل  تلقیح و ب  گلدا
 های مامهل تصهادفی بها سه  تكهرار مشهت شهد. میهانگین درصهد            ررد بلهوك  ة ای خردشده بر پای ررد آزمایشی مرت

 3/81ظهدود   G. intraradicesدرصهد و بها میكهوریزا     7/62ظهدود  .mosseae  G ةگیاه بروموس با گون ةشد  ریش ملونیزه
فصهل رویهش شهد.     پایها  و  آغازافزایش درصد استقرار در  باع داری  رور معنی  درصد بود.  كزیستی قارچ میكوریزا ب

افهزایش وز    باعه  بر استقرار گیاه بروموس بیشتر بود. عحوه بر این،  كزیستی با این گونه    G. intraradices ةتأثیر گون
مها ش   باعه  mosseae . Gا م   كزیستی به   در ظا ی ،و وز  خشم ریش  شد ، وایی، وز  خشم مل گیاه  خشم انداش

را  G. intraradices های   قارچتوا   می ،بر اساس نتای  این توقیق ،برخی از این صهات شد یا اینك  اثری نداشت. بنابراین
 ةخشم و منطق گیاه بروموس در سطح مراتع نیك  ةمن ور افزایش تو ید علوف  و استقرار او ی ب  ،زیستی  ب  عنوا  نوعی مود

 د.مروچا  توصی  بهارمیش ق
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 مقدمه
 شهكار  ب مشور    و باارزش  مهی یِمل منابعِمراتع از 

خشهم و    های  ییدر اقله   ها  سهتی یاموس نیا وند.ر یم
 رایه برخوردارنهد، ز  یمضهاعه  تیه از ا ك خشهم  ك ین
و  ،ماننههد آب و  ههوا، من ههر ،سههتیز طیموهه تیهههیم

ظهه    در گروِ ، ا نیسرزم نیاز ا برداری استكرار بهره
 اتیههعكل ،جهه ینتدر  اسههت؛ یعههیرب یا یههگ  پوشههش

در ظه  آب و خاك و  تواند  ا می آ  یِایاصحد و اظ
 داشهت  باشهد.   یمشور نقش اساس  ای یازمندین نیمأت

 در  های مویطهی   تهنش  و خهاك  غهذایی  عناصهر  فقر

 موهدودیت  اع ب جها  خشم نیك  از منارق بسیاری
 شود.  می گیا ا  استقرار

 یتوقیههق ظاضههر در راسههتای مههاربرد مود هها   
 های   جهای نههاده    ب یمرتع ی ا در عرص  یكیو وژیب

و  ،مراتع ةدر اصحد و توسع ا ا یشیكیایی، استقرار گ
خشم انجاش  ك یعكلكرد مورد نیاز در منارق ن شیافزا

ی  هها قهارچ  مهاربرد   یكهی از ایهن منهابعْ    شهده اسهت.  
 ة ای خاك در چرخه   كزیست است. میكروارگانیسی

ینهد تجدیهد   اعناصر غذایی نقش مهكی دارند و در فر
پوشش گیها ی یكهی از    یِ. اظیااند پوشش گیا ی مهی

مها ش تخریهب خهاك و     یِ ا ثرترین راهؤبهترین و م
 ،19جلوگیری از گسترش آ  ب  منارق مجاور اسهت ] 

پوشهش   ییها اظ علت شرایط نامطلوب خاكْ  [. ب 34
مهدیریت   ،نهد اسهت. بنهابراین   گیا ی در این منارق مُ

 ،یابی  كزیسهتی آ   مید بر جهتأبا ت ،جوامع میكروبی
مننده نقهش    ای مداخل  اموسیستی یتواند در اظیا می

 [. 30] مهكی داشت  باشد

تهر    های موچهم   م  در مقیاس ، ا برخی آزمایش
ر دیزا اثر مثبت تلقهیح میكهور   ةد ند نشا  ،انجاش شده

[.  كزیستی گیا ها  بها قهارچ    34مراتع است ] یاظیا
د و دارر میهیهت گیهاه   دمیكوریزا آثهارِ مثبهت زیهادی    

ناشهی از فقهر عناصهر غهذایی و      میكوریزا آثهارِ سهوء   
، 33د هد ]   ای خشكی و شوری را مها ش مهی   تنش

 مههاربرد بههر ا كیههت   در چنههدین توقیههق  [. 38، 35
اظیها   اظل توا ی دربخشید  ب  مر میكوریزا در سرعت
[. معرفهی  24 ،6]مید شده است أو بازسازی ربیعت ت

مجدد قارچ میكهوریزا توسهط انسها  بهرای اسهتقرار      
گیا ی و جوامع قارچ میكوریزا ظیهاتی    مجدد پوشش

 كزیستی میكهوریزا بها گیا ها  موجهب      [.39است ]
توانهد   شود و مهی  افزایش سرعت توا ی در ربیعت می

 های خشهم و    اموسیسهتی  یظیها ا برایابزاری مهید 
عهدش   ل اصلیِییكی از دبشاید . [9]خشم باشد  نیك 

 فقهدا ِ  موفقیت در اظیای پوشش گیا ی ایهن منهارق   
 [. 36میكوریزا باشد ]

 ههای میكههوریزا و  چ از تلقههیح قههار ،در توقیقههی
 های چهوبی مشهخص شهد مه         ا با  گهوش  رایزوبیوش

در منارقی   ای میكوریزا موجب استقرار گیا ا  قارچ
م  با مكبود آب و مواد غهذایی مواجه  بودنهد    گردید 

 Pisolithus كزیسهههتی میكهههوریزا بههها نههههال[. 5]

tinctorius   وLactarius deliciosus    نشها  داد مهه
 هها در  میكههوریزا شههرط بزش بههرای اسههتقرار نهههال   

. [15، 14] ای ربیعی و تو یدات گیا ی اسهت   عرص 
نارقی مه  عكلیهات اظیها و    میكوریزا در م دربارة آثار

اصحد روی پوشهش ربیعهی صهورت گرفته  اسهت      
به    ،عكهدتاً  ،این موضوع ؛مطا عات اندمی وجود دارد
وسهیع   ِ  ای تلقیح و مسهاظت  علت مشكحت و  زین 

 [. 34 ای ربیعی است ] عرص 

. ا یگنهدم  ةو از خانواد ایاست پا یا یگبروموس 
رزش از  وههار ا  Bromus kopetdaghensis ةگونهه 
 یخشهك  در برابهر و مقاومهت   ،علوف  دیتو  ،یاقتصاد
 ر توقیقههات بیشههت از آنجهها مهه  اسههت. تیهها ك یدارا
و در شهرایط  بهوده  گیا ها  زراعهی    دربارةشده  انجاش

د نهدة   نشها  پهژو ش  مزرع  بررسی شده است، این 
میكوریزا بر گیهاه  آثارِ  دربارةبیشتر  توقیقات ضرورت  

. نتهای   اسهت ربیعهی    های  مرتعی بروموس در عرص 
توانهایی  گویهایِ  تواند  از این پژو ش می آمده دست ب 
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 ،زیسهتی   یم مود منز ةب   ، ای میكوریزا ماربرد قارچ
گیهاه برومهوس    ةدر افزایش تو ید علوف ، استقرار او ی

 برایتكنیكی و ، Bromus kopetdaghensis ةچندسا 
خشهم بههارمیش قوچها      مراتع نیك  یاصحد و اظیا

 شد.با

 شناسی روش
واقههع در  ،ایههن پههژو ش در مرتههع ییحقههی بهههارمیش

در سهال   ،در استا  خراسا  رضوی ،شهرستا  قوچا 
بهر اسهاس    ،انجاش شد. متوسط بارندگی منطقه   1391
شههده از ایسههتگاه  واشناسههی بههار   یههابی انجههاش درو 
 صهورت  به   متر اسهت مه  عكهدتاً    میلی 346 ،نیشابور
. افتهد  مهی  اتههاق  سهال  سهرد   ای ماه در و است برف
 ن هر  از. اسهت  فراسهرد  خشم نیك  اقلیی دارای منطق 
  ها  آ  جههت  و دارد تنهد   های  شهیب  بلندی، و پستی
 3200 تا 2000 ارتهاع ظد در م  است، شكا ی عكوماً
 آزمایش، این جرایا برای. دارد قرار دریا سطح از متر
 آ  به   داش ورود از و انتخهاب   كتهاری  پن  ةقطع یم
 ارتههاعی  ظهدود  در ن هر  مهورد  ةقطع .شد یریجلوگ
 شهیب  جهت در و دریا سطح از متری 2500 ه  2400
 ایهن از   هدف  مه   آنجایی از. است شده واقع شكا ی
 سههایت نبههود، جهههت و شههیب اثههر بررسههی توقیههق
 عوامهل  ایهن  مه   شهد  انتخهاب  ای گونه   به   مطا عاتی
 در مطا عه   مهورد  سایت .باشند داشت  را تأثیر مكترین

 شهكل  به  ) فراخهی  نهاودیس  ظا هت  ب  مولی اسمقی
 جنهوبی  شهیب  و شهكا ی  شیب دارای م  است( ماس 
 تغییهر  درصد 100 از بیش تا صهر از آ  شیب و است
 گیهری  نكونه   بها  منطقه   خهاك  خصوصهیات . دنه م می

 بهر . دشه  تعیهین  آزمایشگا ی  ای بررسی و صورایی
 56شهن،   درصد 20)  وش شنی خاك بافت ،اساس این

 درصد رس(،  دایت ا كتریكهی  24و  ،لتدرصد سی

dS.m-104/0EC= ، 53/7خاك  ةو اسیدیتpH=   تعیین
 [.17]د ش

 کاشت و تلقیح میکوریزایی
 های   ای برومهوس در سهینی   علوفه   ةبذر گون نخست
پهس از   ،. نشا ای ظاصهل تایی مشت شد 160 ینشا

مه   هر    ،(9 ×7 ای ماغذی )ابعهاد   ب  گلدا  ،یم ماه
منتقهل   ،گرش خاك گنجایش داشت 160ظدود گلدا  
و در تیكار های جداگانه  بها دو گونه  میكهوریزا      شد 

Glomus intraradices  وG. mosseae  .تلقیح گردید
تهورا  تهیه     فناور خاك میكوریزایی از شرمت زیست

اسهپور زنهده    50ظهداقل   داخل  ر گرش از خاكْ .شد
 ةریشه  اسپور+ تلقیح شامل خاك+ ةوجود داشت. ماد

 دةمقهدار مها   ای قارچ میكوریزی بود.   یف ا +گیا 
( بود، 10/1تلقیح میكوریزا ب  خاك گلدا  یم ب  ده )

تلقیح بی  بی  ب  خاك گلدا  اضاف  شد. قبل  ةم  ماد
در خههاك  نخسههت ، هها در گلههدا   از ماشههت نشهها 

در  هر گلهدا  سه      ،پسشدند. س میكوریزایی غلتانده
 3یا ا  ب  ظهدود  م  ارتهاع گ نگامی نشا ماشت  شد. 

گلخانه   از  ها به  بیهرو      گلدا  ،متر رسید سانتی 5تا 
مورد  ةب  عرص  گلدا  90 ،منتقل شد. پس از یم  هت 

به   بهارمیش قوچا  انتقهال یافهت و    ةمطا ع  در منطق
 ة های خردشهده بهر پایه     صورت ررد آزمایشی مرت

و در   های مامهل تصهادفی بها سه  تكهرار       ررد بلوك
 متر مربع مشت شد. 3600 مساظتی ظدود

 گیاهان استقراریافته ارزیابیِ
در اوایهل   ؛ ا در دو مرظله  ارزیهابی شهد    استقرار نشا

 های اسهتقراریافت     پایه  بهار،  ین برای نخست ،ماه خرداد
 ةمرظله  در ،مهاه  در اوایل مهرداد  ،. سپسشد شكارش

عحوه بهر شهكارش   ،  ا برگ ریزش از قبل و بذرد ی
 .شد گیری  ا نیز اندازه ، ارتهاع آ  ای استقراریافت  پای 
 تصهادفی  صهورت   بگیاه   نُ تیكار  ر از، ن ورم    بدین

 ةریش رول. دگردی خارج خاك از مامحً وشد  انتخاب
 مهش  خهط  از اسهتهاده  بها  ریش  نوك تا یق  از  ا نكون 
 آمهده  دسهت  به   اعهداد و  شهد  گیهری  اندازه متری میلی
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 از پههس. شههد گههزارش متههر سههانتی واظههد ظسههببر
 جداگان   ا نكون ، ساق  رول و ریش  رول گیری اندازه
 مهرد   خشم از پس و شد قرار داده ماغذی پامت در
ة درجه  70 دمهای  در، سهاعت  48 مهدت  به   سای ، در

 ،سهاق   خشهم  وز  .شهد  خشهم  آو  در گراد سانتی
 گهرش  01/0 دقهت  با دیجیتال ترازوی با و برگ ،ریش 
 شد. ثبت و گیری اندازه

  ها  ریش  یایمیكوریز  كزیستی میزا  تعیین برای
 از یبخشه  ،میكهوریزایی  آ ودگی درصد گیری اندازه و

 تصهادفی  صورت ب  گرش 2/0 ظدود گیا ا ة تازة ریش
 به   آب بها  مامهل  شهوی و شست از پس وانتخاب شد 

 سهازیْ  آمهاده بهرای   و قطع متری سانتی یم  ای اندازه
 10مولهول   ظهاوی   های  شیشه   داخهل  به   ها   نكون 
 دمهای  در سهاعت  48 مهدت   ب و منتقل  KOHدرصد
بهرای   و شهد  شست   ا ریش ، سپس .شد داری نگ  اتاق
مولول  در دقیق  دو مدت ب  قلیایی مویط مرد  خنثی
 آمیهزی  رنهو برای . شد داده قرارHCl  موبر د ی یم
[ 25فیلیهپس و  هیكن ]   ةافته ی تغییهر  روش از  ها  ریش 
 تعیهین  بهرای   ا، ریش  آمیزی رنو از پس .دشه استهاد

جیهووانتی و   روش از  ها  ریش  با شد  درصد ملونیزه
 ای آزمایش با استهاده از  داده. شد استهاده [16موس  ]

بنههدی و  دسههت  Excel افههزار پایگههاه ارحعههاتی  نههرش
نكودار ای مربوط تهی  شد. بهرای آنها یز واریهانس و    

 و SPSS ver.18 افزار آمهاری   ا از نرش میانگین ةمقایس
Minitab ver.16   ها به  روش    استهاده شهد. میهانگین 

ای دانكن و در سهطح اظتكهال پهن  درصهد      چنددامن 
 شد. مقایس 

 نتایج
شدن ریشة گیاه بروماوس باا تیماار     درصد کلونیزه

 میکوریزا
شهد    اثر تلقیح دو نوع میكوریزا بهر درصهد ملهونیزه   

 Bromus kopetdaghensisبروموس چندسها     ةریش
ر ایهن دو  اثآمیانگین  ة(. مقایس1 ر بود )جدولدا معنی

فصل رویش نشها  داد   پایا و آغاز نوع میكوریزا در 
ریشة گیاه برومهوس بها    شد  درصد ملونیزهم  مقدار 

بهه  رههور   G. intraradicesتیكههار میكههوریزا نههوع  
ریشهة گیهاه    شهد   درصد ملهونیزه داری بیشتر از  معنی

ده اسهت و ایهن   بو G. mosseaeبروموس با میكوریزا 
ایهن   ةبا ریشه  ا ای میكوریز قارچ شد  درصد ملونیزه

 (.1 گیاه با گذشت زما  افزایش یافت )شكل

 

 میکوریزا بر روی استقرار و همزیستی نهال بروموس ةواریانس تأثیر زمان و دو گون ةتجزی .1 جدول

 منابع تغییر آزادی ةدرج  كزیستی استقرار

 تكرار 2 2/14 22/172

 میكوریزا 2 **6/9411 **56/505

 خطای اصلی 4 2/30 22/122

 فصل رویش 1 **2/150 **450

50 ns 6/3 ns 2 رویش فصل*میكوریزا 

 خطای فرعی 6 5/12 34/33

 نشا  داده شده است. MSمقادیر میانگین مربعات  
 ،* ،** ns داری و عدش معنی، 05/0، 01/0دار در سطح  ب  ترتیب معنی 
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 فصل رویش پایانو  آغاز( در Bromus kopetdaghensisگیاه بروموس ) ةشدن ریش كلونیزه درصد. 1شکل 

 

اثر همزیستی میکوریزایی بر میازان اساتقرار   
 بروموس

 ای  اثر تلقیح دو نوع میكوریزا بر درصد استقرار نهال
 پایها  به    آغهاز از . (1 دار بود )جهدول  معنی بروموس

مهوس به  رهور    فصل رویش درصد استقرار گیهاه برو 
 (.2 داری ما ش یافت )شكل معنی

و  آغازهای بروموس در  درصد استقرار نهال
 فصل روی  پایان

تیكار ههای مختلههف میكههوریزا بهه  رههور ملههی تههأثیر  

 پایها  و  در آغاز ا  ر افزایش استقرار نهالدداری  معنی
 آغاز(. با وجود این، در 1 فصل رویش داشت )جدول

میكوریزا بر اسهتقرار   ةنفصل رویش اثر تسهیل دو گو
تیكهار   ةبروموس یكسا  نبود و تعداد نهال مستقرشهد 

G. intraradices  داری بیشتر از تیكار  رور معنی  بG 

.mosseae  فصل  پایا ا ف(. در  3و شا د بود )شكل
 های   ر استقرار نههال دداری  رویش میكوریزا اثر معنی

 ههای  مهه  تعههداد نهههال رههوری  بهه  ؛برومههوس داشههت
شده با میكهوریزا بیشهتر از    تیكار ای تلقیح ةتقرشدمس

 .ب( 3تیكار شا د بود )شكل 

 

 
 فصل رویش پایانو  آغازاستقرار گیاه بروموس در  درصد. 2شکل 
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 فصل رویش پایان ب( ؛فصل رویش آغازالف(  :استقرار گیاه بروموس درصد بر مختلف تیمارهای اثر. 3شکل 

 

 صفات مورفولوژیک رشد بروموسروی  برمیکوریزا  ةدو گون تأثیر واریانس ةتجزی .2 جدول

 میانگین مربعات

منابع 
 تغییر

 ةدرج
 آزادی

وز  
خشم 
 ریش 

وز  
خشم 
 ساق 

وز  خشم 
 مل )گرش(

نسبت وز  خشم ریش  
ب  وز  خشم انداش 

  وایی

ریش   نسبت رول
  ب  رول انداش
  وایی

 ارتهاع

 38/18 39/0 44/48 26/0 07/0 09/0 2 تكرار

تیكار ای 
 میكوریزا

2 28/27** 38/3** 71/46** 18/144** 61/3* 63/41 

 74/6 13/0 63/17 93/2 17/0 11/2 22 خطا

 نشا  داده شده است. MSمقادیر میانگین مربعات  
 ،* ،**  nsداری و عدش معنی، 05/0، 01/0دار در سطح  ب  ترتیب معنی 

 

اثاار همزیسااتی میکااوریزا باار خصوصاایا  
هااای گیاااه  رفولااوژیکی و رشااد اناادام وم

 بروموس
مشخص شد مه    ،شده بر اساس تولیل واریانس انجاش

 ههای میكههوریزا اثههر  تلقههیح گیههاه برومههوس بهها قههارچ
وز  خشم مهل، ریشه ، انهداش  هوایی     در داری  معنی

نسهبت وز   و نسبت رول ریش  ب  رول انداش  وایی، 
 (.2 خشم انداش  وایی ب  ریش  داشت )جدول

 هوایی اندام خشك وزن
 بهین  مه   داد نشها   گونه   دو این  ای میانگین ةمقایس

 .G  و شها د ر های  تیكا بها G. intraradices  تیكهار 

mosseaeوجود دارد. تلقیح گیا ها    یدار معنی تهاوت
افزایش وز  خشم انهداش   باع بروموس با میكوریزا 

دار در تیكهار    وایی این گیاه شد، اما تنها تهاوت معنی
ظا ی مه  بهین    دربود،  G. intraradicesشده با  یحتلق

و شهها د  G .mosseae ههای تیكارشههده بهها  برومههوس
 .ا ف( 4)شكل تهاوتی وجود نداشت 

 )ب( )الف(
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 وزن خشك ریشه
  امیكههوریز مهه مشههخص شههد  ،بهها توجهه  بهه  نتههای 

G. intraradices  وG. mosseae وز  ر افههزایش د
شت. دار دا نسبت ب  تیكار شا د اثر معنی خشم ریش 

  تیكههار ،میههانگین اتمقایسههبهها توجهه  بهه  نتههای    
G. intraradices  ر وز  خشم ریشه   دتأثیر بیشتری

 G. mosseaeداشت و وز  خشم بیشتری نسبت به   
 ب(. 4ر شا د تو ید مرد )شكل تیكاو 

 نسبت وزن خشك اندام هوایی به ریشه
 بین م  داد نشا  گون  دو این  ای میانگینة مقایس
 تهههاوت G. mosseae بههاG. intraradices  تیكههار
اما بین تیكار شا د با دو نهوع   ،وجود دارد یدار معنی

 .Gر تیكها  داری وجود نداشت. میكوریزا تهاوت معنی

intraradices   نسههبت وز  خشههم انههداش  ههوایی بهه
موجب مها ش  G. mosseae اما  ،را افزایش داد ریش 

 5شد )شكل  نسبت وز  خشم انداش  وایی ب  ریش 
 ا ف(.

 هوایی  ریشه به طول اندام نسبت طول
و ر شا د تیكا بینبا توج  ب  نتای  مقایسات میانگین، 

 G. mosseaeامها   ،ی وجهود نداشهت  دار معنی تهاوت
تهههاوت   G. intraradices اایههن دو بهها میكههوریز   

 ا كزیستی با میكوریزم   روری  ب ؛داری داشتند معنی
G. intraradices  ریشه    ولنسبت ره موجب ما ش

 ب( 5شد )شكل   وایی  ب  رول انداش
 
 

 
 گیاه بروموس ةب( وزن خشک ریش؛ وزن خشک اندام هوایی بر الف( مختلف میکوریزا تیمارهای اثر .4شکل 

 

 
اندام ب( نسبت طول ریشه به طول  ؛الف( نسبت وزن خشک اندام هوایی به وزن خشک ریشه میکوریزا بر مختلف تیمارهای اثر. 5شکل 

 هوایی گیاه بروموس

 )ب( )الف(

 )ب( )الف(
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 ارتفاع گیاه
ارتهاع گیاه بروموس در تیكار ای مختلهف   ةاز مقایس

 تیكار های  از یهم   ی  اثر م میكوریزایی معلوش شد 
نبهود   دار معنهی  بروموس گیاه ارتهاع رد شده ماربرده  ب

 (.2 )جدول

 گیری بحث و نتیجه
 گیااه  باا  هاا امیکوریز شادن  کلونیزه درصد بررسی

 بروموس
در این توقیق مشخص شد مه  گیهاه برومهوس قهادر     
اسهت بها قهارچ میكهوریز  كزیسهتی داشهت  اسهت و        

 .G امیكوریز ةشد  آ  با گون  كچنین درصد ملونیزه

intraradices  بیشههتر ازG. mosseae  بههود. درصههد
با گذشت زما  افزایش  ا ای میكوریز  كزیستی قارچ

یافههت. در بعضههی از توقیقههات مشههخص شههد مهه    
 Bromus از جكله    های دیگهری از برومهوس    نه  گو

rubens  وBromus tectorum  بهها انههدومیكوریزا ا از
 [.22 ،2 كزیستی داشت ] Glomusگروه 

 بروموس استقرار بر امیکوریز همزیستی اثر
 ای میكهوریزا و  كزیسهتی آ  بها گیهاه      ظضور قارچ
 هها در  افههزایش توانههایی تسهههیل آ باعهه  برومههوس 

 های   پای  ةتسهیل در استقرار او ی .  شداستقرار گیا ا
رروبههت، فسهههر،  بههود  فههرا ی ةبرومههوس در نتیجهه

و مواد آ ی بیشتر در تلقیح میكوریزایی ایجاد  ،نیتروژ 
ر د G. intraradices[. میكههوریزا 26 ،9شههود ] مههی

شهاید به     ،استقرار گیاه بروموس تأثیر بیشتری داشت
افهزایش   باعه   G. intraradicesاین علت است مه   

( توههت شههرایط WUEمههارایی بیشههتر مصههرف آب )
این امر به  توكهل و دواش    در نتیج ، ؛شود خشكی می

[. در 23] منجهر شهد   گیاه در شرایط سهخت مویطهی  
 G. intraradicesتوقیقی مشخص شد م  میكهوریزا  

در بهبهود اسهتقرار   سیار زیادی ب در منارق بیابانی تأثیر

 G. intraradices[.  كچنههههین 31] ردگیا هههها  دا
 كزیستی بیشتری با این گیاه داشت و ب   كین د یهل  

 [.37درصد استقرار و اظیای مراتع شد ] باع  افزایش

 خصوصاایا  باار امیکااوریز همزیسااتی اثاار
 بروموس گیاه های اندام رشد و رفولوژیكوم

ر د های میكهوریزا    قهارچ  مه   داد نشا  آزمایش نتای 
  های  انداش رفو وژیم و رشدوبرخی از خصوصیات م

 Bromus  ةای برومههوس چندسهها   گیههاه علوفهه  

kopetdaghensisبها  نتهای   ایهن  ؛تأثیر مطلوبی داشت 
 تلقهیح  اسهت  داده نشها   مه  ، گذشت  توقیقات نتای 

 گیا ها   رویشهی  پارامتر های  افزایش در یایمیكوریز
 قهارچ در این میها    ؛[4 ،1]دارد  مطابقت، دارد نقش

 بسهیار  افهزایش عحوه بر ، G. intraradices ازمیكوری
 خصوصهیات  برخهی  رد  كزیسهتی،  درصهد  دار معنی

. تلقههیح اسههت داشههت  یفراوانهه ثیرأتهه نیههزآ   رویشههی
میكوریزایی موجب افزایش جذب مواد غهذایی و آب  

رشد باع  افزایش  ،در نتیج  ؛رشد شد ةدر رول دور
 [. 28د ]ش گیاه

در ایجهاد  كزیسهتی بها گیا ها       AM های   قارچ
 AM هر   مننهد. تقریبهاً   اختصاصی عكل می غیر میزبا  
 كزیستی تشهكیل بد هد.    میزبا   ةتواند با یم گون می

 G. intraradices ةسهوی  ،با توج  ب  نتای  این توقیق
دارای بیشترین مهارایی در افهزایش وز  بیومهاس یها     

  قهارچ  بها ای بروموس  گیاه علوف  تلقیح .عكلكرد بود
G. intraradicesةاری نسبت ب  گونه د تأثیر معنی G. 

mosseae  ر افههزایش وز  خشههم انههداش  دو شهها د
مناسهب   ة وایی داشت. گیا ها   كزیسهت بها سهوی    

فسههر(  ویهژه   غذایی )ب   میكوریزا جذب آب و عناصر
این نقهش میكهوریزا باعه      ،در نتیج  ؛ندداربیشتری 

و تو یههد  Co2افههزایش فعا یههت فتوسههنتزی و تثبیههت 
 اعه  ب ،در نهایهت  ، شهود مه   سطح بهرگ بیشهتر مهی   
ب  د یل افهزایش جهذب    ، وایی  افزایش بیوماس انداش
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 ،غههذایی و  كچنههین فعا یههت فتوسههنتزی  آب و مههواد
 ةد هد مه  سهوی    این موضوع نشا  مهی  [.20شود ] می

( ب  جذب بیشهتر  G. intraradices) امناسب میكوریز
و مهواد   ،غهذایی، پتاسهیی، فسههر، نیتهروژ       آب، مواد

و باعه  بهبهود    منهد  میه مكم بیشتری معدنی ب  گیا
باعهه   ،در نتیجهه  ؛شههود سههاختار و ثبههات خههاك مههی

بیوماس و رشد گیاه نسبت ب  گیا ها  شها د   افزایش 
 ا در شرایط سهخت مویطهی    و ب  استقرار آ شود  می

گیههاه  تلقههیح[. 29، 13، 12، 11، 9د ]منهه مههیمكههم 
 Bromus ةای برومههههوس چندسهههها   علوفهههه 

kopetdaghensis باعه   امیكوریز قارچ  ر دو نوع با 
 افزایش وز  خشم ریش  شد. 

 های گیها ی و افهزایش      ا با تو ید  ورمو  قارچ
توانند رشد گیاه یا رشهد ریشه  را     ا می فعا یت آنزیی
غهذایی     رفیت جذب عناصهر  ،در نتیج  ؛تشدید منند

د و شانس گیاه را در اجتناب از خشهكی  نبر میرا باب 
 ههای خههارجی میكههوریزا   یههف د نههد. افههزایش مههی

 شهكار  به  ین مهربن در خهاك   أمته  تهرین عامهلِ   اصلی
[. ارتههاع گیهاه در  هر دو تیكهار     7، 6، 3، 2وند ]ر می

 .Gو ههی میكههوریزا   ،داری نداشههت تهههاوت معنههی 

intraradices      ب  رور نسهبی باعه  افهزایش ایهن دو
افهزایش رهول انهداش  هوایی در      ،در نتیجه   ؛شده بود

بهها نهههال   G. intraradicesیزا  كزیسههتی میكههور 
بروموس باع  ما ش نسبت رول ریش  ب  ساق  شد. 

 هوایی در    ریش  ب  رول انهداش  بود  نسبت رول  پایین
بر گیا ا   ا كزیستی میكوریز ةد ند این آزمایش نشا 

غهذایی    زیرا در شرایطی م  عناصر است،استقراریافت  
 اصهر مكهم به  جهذب عن    بها  اقارچ میكوریز ،می بود

در  ؛غذایی و آب مهارایی فتوسهنتز را بهبهود بخشهید     
افزایش رول ریش  در گیاه مصرف  برایانرژی  ،نتیج 

 ا مكم  نشد و این امر ب  توكل گیاه و ظه  گیا چ 
 [.20مرد ]

در این توقیق مشخص شهد مه  گیهاه برومهوس     
 باشد كزیستی داشت   ا ای میكوریز قادر است با قارچ

 امیكهوریز  ةآ  با گونه  شد  نیزهدرصد ملوو  كچنین 
G. intraradices  .شهده بها     ای تلقهیح  نهالبیشتر بود

بیشترین توانایی را در استقرار  G. intraradicesقارچ 
 ، كچنهین  .داشتند میش قوچا  بهارخشم  منارق نیك 
 ا با میكهوریزا باعه  افهزایش بیومهاس و      تلقیح نهال

بررسهی بیهانگر    نتای  ظاصل از این تو ید گیا ا  شد.
 یم مهود  منز ةب   ، ای میكوریزا توانایی ماربرد قارچ

گیهاه   ةدر افزایش تو ید علوف  و استقرار او یه  ،زیستی 
در  Bromus kopetdaghensis ةبرومههوس چندسهها  

 میش قوچا  است. بهار خشم سطح مرتع نیك 
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