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  چکیده:

و  یآهک يها نیزم م عمده بطور درمقاوانبوه و ، قیعم شهیدارا بودن ر لیاسپرس به دل اهیگ

 يبرا بیشتر این نوع خاکها، این گیاه انتخاب خوبی بودن سایشیربا توجه به ماهیت فمی روید. یگچ

مناسب  دارندعمق کم خاك که  ي مرتعیها نیو زم بداریش یاصالح اراض ،خاك شیاز فرسا يریجلوگ

آن با سایرگونه هاي گیاهان تاثیر خاك قلیایی بر رویش این گیاه و رقابت  ، بستروجود این با.دباش یم

همزیستی هاي قارچی میکوریزایی از عوامل  موثر در رویشهاي گیاه می باشد ولی منفی می گذارد.

 ساختاربررسی هاي ، در این تحقیق بنابراینما از این پدیده در گیاه اسپرس بسیار ناچیز است. شناخت

ي گیاه اسپرس کوهی داراگرفت.انجام گونه اسپرس کوهی  اي ریشههمزیستی  تعیین نوع و ساختاربراي 

می باشد. ستی اسپرس کوهی،گلوموس جنس غالب تشکیل دهنده همزییستی اندو میکوریزایی است.همز

خاك منطقه رویشگاهی  از اسپرس کوهی در پایداري اکوسیستمی و حفاظتزایی ریمیکو نقش گیاه

  .کندوان مورد بحث قرار می گیرد

 زیستی هم.  . میکوریزا . قارچ : اسپرسکلیدي واژگان

  :مقدمه

جلوگیري از فرسایش خاك و نیز جلوگیري از کویرزایی یا براي برنامه هاي متعدد حفاظت از خاك، 

که بتوان ن است ای اهمیت بیشتري دارد انجام شده و در حال انجام است.آنچه که توسعه کویر زدایی در ایران

 هاي شکننده کوهسري مویژه اکوسیسته کرد اکوسیستمی مراتع، بظرفیت موجود جوامع گیاهی،خدمات و عمل

ی توانند در ند ساله که مچدر این راستا، شناسایی جوامع گیاهی پایداري اکوسیستمی را حفظ نمود.و در نتیجه 

 دست یافتنداشته باشند و نیز چگونگی عملکرد اکولوژیکی جوامع گیاهی براي  حفظ این پایداري نقش مهمی

 بسیار ضروري می نماید.محیطی، برنامه هاي حفاظت اکوسیستمی و مدیریت منابع طبیعی و زیست

  )1395(افرادي،

مقاوم بوده و  یدر مقابل خشک يو قو قیعمو همچنین  یو فرع یاصل يها شهیداشتن ر لیاسپرس به دل

 یم متر یلیم 300 یبا بارندگ یدر مناطق نیهمچنرد.دا يگرم سازگار يو محل ها یگچ،قیعم يها خاكبا 

گزارش شده  لوگرمیک 3500عملکرد علوفه خشک تا  یطیشرا نیدر چنکشت کرد. میتوان آن را به صورت د

مقاومت اسپرس نسبت به سرما ، .در گزارشی که پیرامون مقاومت اسپرس ارائه شده است)1387،حدادي( است

گراد قادر به رشد و نمو  یدرجه سانت +38تا  +20یاست و در محدوده حرارت شتریب ونجهیاز  یو خشک

 یوبباشد به خ متر یلیم 300تا  250 نیب یبارندگ يکه دارا یدر مناطق مید طیدر شرا اهیگ نیا.باشد یم

هاي  ، توجه کافی به رویشگاهد.با این وجودینما  دیتول را یعلوفه کاف می تواند سال 4تا  3مستقر شده و مدت 
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در این تحقیق، اط با پایداري آن گزارش شده است.کمی در ارتب هاي پژوهش صرفاً و است اسپرس کوهی نشده

از نظر اکولوژیکی و  قرار می گیرد زیرا قارچیبراي همزیستی  بررسیمورد  یریشه هاي گیاه اسپرس کوه

ثر می ایا ترکیب جوامع گیاهی  اهمیت انتقال مواد غذایی بین گیاه میزبان بر محصول گیاهی،بقاکشاورزي 

انتقال مواد غذایی بین ریشه هاي گیاهان همزیست بوسیله ي ریسه هاي  ).1989،و مارتینلی (اسکوبرتگذارد

  ).1992) و (نوریث،1995گیاهی در اکوسیستم می شود(آلن، قارچ باعث حفظ ساختار جوامع

ات ها و سایر با فرستادن اندام هاي مکنده به داخل سلول میزبان،کربوهیدر همزیست گیاهیقارچ هاي 

جذب آب و  شبکه گسترده میسلیومی خود در ریزوسفر، د و در عوض بانرمواد مورد نیاز خود را بدست می آو

این قارچ ها با گسترش ریسه ها  ،.همچنینمی کند تسریع تسهیل ورشد و نمو گیاه میزبان را  براي مواد معدنی

شرایط و افزایش مقاومت خاك، به یکدیگر چسباندن ذرات خاك ، ضمندر داخل خاك و ترشح مواد عالی

   . به نفع گیاه به وجود می آورند را رقابتی در ریزوسفر

  مواد و روش ها 

خاك از مناطق برداشته شده و  Aسانتی متري الیه  15تا  10ابتدا نمونه خاك و ریشه گیاه تا عمق 

تجزیه شیمیایی و نمونه ریشه مورد مورد ، نمونه خاك به آزمایشگاه منتقل گردید. پالستیکیکیسه هاي در

متري تقسیم  ریشه هاي تثبیت شده گیاهان به قطعات یک سانتیهاي دستی تشریحی قرار گرفت. ابتدا، برش

برش هاي طولی و  جدا و با کمک تیغ تیز و برش دستی ي اصلیاز ریشه ها ریشه هاي نازكدند و سپس ش

در محلول دقیقه تا یک ساعت  45ها به مدت  برش. رنگ آمیزي گرفت موردعرضی تهیه شد و طی مراحل زیر

KOH 10%  تا ریشه ها کامالً نرم و شفاف  درجه سانتی گراد قرار داده شد 90در بن ماري با درجه حرارت

هاي ریشه به  برشن برود.از بی KOHشست و شو داده شد تا اثر  برش ها سه مرتبه با آب مقطر ،سپس. شود

ریشه ها  تثبیت این عمل باعث که در درجه حرارت اتاق قرار داده شدیقه در آب اکسیژنه قلیایی دق 10مدت 

 سپسبرش هاي ریشه سه مرتبه با آب مقطر شست و شو داده شد و ،براي حذف اثر آب اکسیژنه قلیاییگردید.

 سیدي به خود بگیرند.قرار داده شد تا ریشه ها حالت ا %1(اسید کلریدریک)  HCLدقیقه در  5تا  3به مدت 

دقیقه تا یک ساعت  45کاتن بلو قرار داده شد و به مدت  شست و شو در محلول رنگی الکتوفنلها بدون  برش

المهاي میکروسکوپی برشهاي رنگ آمیزي شده زیر  .)1384(اردستانی،در بن ماري در حال جوش قرار گرفت

  بررسی و تصاویر مناسب عکسبرداري گردید.  BH2میکروسکوپ المپیوس مدل 

  گیري نتیجه

 ینا کهداد  ننشا  Onobrichys cornuta يها  یشهور  سفرویزر كخا سیربراز  همدآ ستد به نتایج

شبکه .)1(شکل  می باشدگلومالیز سته از را گلوموس با قارچ جنس ییایزرمیکو اندو هم زیستیداراي  هگیا

نشان می  )3و شکل  2(شکل وزیکولهاي متعدد و متراکم در ریشه هاي  اسپرس سلولی  و   ریسه هاي بین

ا در محدوده ریزوسفر جریان بصورت خیلی پوی متقابل بین ریشه گیاه و ریسه قارچ دهد که همزیستی

شادابی رویشی و زایشی اسپرس و نیز تولید هاگهاي متعدد توسط قارچ است ، زیستی حاصل این همدارد.

 یک ییایزرمیکو همزیستی دیجاا قابلیت ندارند مطلوبی ضعیتو معدنی تغذیه نظراز  که مناطقیدر  ). 1(شکل 

خاك  که نتایج این تحقیق نشان می دهد). Bagyaraj، 1991( می شود بحسوم هگیا ايبر مهم ربسیا ناییاتو

به همین دلیل، غذایی است. ار فقر چمناطق مطالعه شده از لحاظ غناي غذایی در حد متوسط ولی براي فسفر د

ه رشد طوالنی زیستی میکوریزایی یک برتري رقابتی را براي اسپرس به وجود می آورد که بتواند دور ایجاد هم
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پویایی باعث پایداري خاك و ها  این ویژگیمندي تولید بیشتري داشته باشد.تر و توان تر، شرایط رشد آسان

این مناطق تحت شرایط سخت فرسایش بادي ندوان می گردد.مناطق سالوك و ک اکوسیستمی جامعه گیاهی

رود و  قرار دارند و ماهیت گچی بستر زیست نسبت به بارندگیها واکنش نشان داده و در طول زمان تحلیل می

که در نتیجه چراي ي میدانی نشان داده است در مناطقی بررسی ها زمینه فرسایش بادي را تشدید می کند.

سایر گیاهان کوهزي به محدوده ریزوسفر این تغییر اقلیم بستر زیست گیاه آسیب دیده است،یش از حد و یا ب

جامع چند ساله گیاهان  مطالعهري است. گیاه نفوذ کرده و به تدریج جایگزینی جمعیتی در حال شکل گی

دل سازیهاي ینده و مپویایی و پایداري این جوامع طی چند سال آ ه تصویري فراگیر از نحوهکوهسري و ارائ

 اقلیمی پیشنهاد می گردد.

  

 X 1000 کوھی اسپرس تولید هاگهاي متعدد توسط قارچ میکوریزي در ریشه - شکل1

    )2شکل(

 اسپور
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  X 400 ) شبکه هیف و وزیکولهاي میکوریزایی درریشه اسپرس کوهی2شکل(

  )3شکل(

100بزرگنمایی   

  

X 400 شبکه هیف، هاگ و وزیکولهاي میکوریزایی درریشه اسپرس کوهی) 3شکل(   

) در Onobrychis aureaارتباط عوامل محیطی با ویژگی هاي گیاهی گونه اسپرس(. 1395،ج، افرادي -1

دانشکده ، مرتع داري- پایانامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، منطقه خواجه آذربایجان شرقی

  .9 ه، صدانشگاه ارومی ،منابع طبیعی

یکولوز  

 ھیف

 ھیف
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Onobrychis cornuta and its root fungal symbiosis 

Abstract: Onobrychis cornuta because of its deep and abundant roots 
grows in sodic and gypsic soils.  Since, these soils are intrinsically erodible, 
the Onobrychis plant is a good species for preventing of soil erosion and 
aspect stabilization in rangelands with low soil depth.  However, the basic 
pH of the soil affects the root performance of this plant.   Mycorrhizal 
symbiosis of this plant is one of the most important factors in determining 
its growth rate and range of distribution, however, our knowledge in this 
regard is scarce.  In this research, the mycorrhizal symbiosis of Onobrychis 
cornuta is determined to be endomycorrhizal type.  The dominant 
mycorrhizal fungi were the species of the genus Glomus.  The role of the 
O. cornuta in ecosystem stability and soil preservation is discussed in 
Kandovan vegetation population.  
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