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 چکیده
هنوز در دوره در ایران آنها  مورد درتحقيقات  ،در رشد و استقرار گياهان( AMFهای ميکوریزی آربسکوالر )قارچاهميت  دوجو با    

 آن با جذب فسفر رابطه و ميکوریزی هایقارچ تيجمع و تنوع بر چرا شدت ريتأثبررسي  منظور به قيتحق نیا ابتدایي خود است.
برداری  نمونه از بعد .شد گرفته نظر در نيسنگچرای  و شده تیریمد یچرا ،قرقشامل  متفاوت یچرا شدت با مرتع نوع سه .انجام شد

 قيتحق نیا جینتا .گرفتند قرار زيآنال مورد و منتقل شگاهیآزما به خاک یها نمونه ،غالب ياهيگ یها گونه زوسفریر اطراف خاک از
 گونه به مربوط يفراوان درصد نیشتريب که دهديم نشان متفاوت یهاتیسا در AMF یاگونه تنوع دررا  یداريمعن یها تفاوت
 در راتييتغ باعث چرا نيهمچن. است %(7/47) نيسنگ یچرا تحت منطقه در شده یيشناسا Septoglomus constrictum قارچي
 زیرا باشد، AMF تنوع شدن کم بر یشاهد توانديم نيهم که است يميمستق يهمبستگ یدارا و است شده یزیکوريم يستیهمز درصد

 گفت توانيمبنابراین . رابطه برقرار کند AMF از يمشخص یهاگونه با توانديم فقط ياهيگ گونه هر خاک درون یاسپورها وجود با
 یچرا تحت منطقه در یا گونه تنوع یهاشاخصزیرا  ،باشد AMF یاگونه تنوع و تيجمع بر يمنف يعامل تواندينم ی متناسبچرا
 از حد از شيب و زودرس یچرا از یريجلوگ و یيچرا ستميس مناسب تیریمد با توانيم و است داشته داریپا يحالت شده تیریمد
  .کرد یريجلوگ آن مخرب هایاثر

 
 .غنا ،يفراوان خاک، ،ریزجانداران ،يستیهمز :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
های  مهم در اکوسيستماجزای خاک از  ریزجانداران

طبيعي بوده و نقش آنها برای گياهان بسيار حائز اهميت 
های مختلف انساني  تغييرات اقليمي و دخالت هایاثر است.

هم خوردن توازن آنها در خاک و از بين رفتن کمي و  سبب به
 خاک، ریزجاندارانانواع از مهمترین  شود. یکي کيفي آنها مي

 65که با بيش از هستند های ميکوریز آربسکوالر  قارچ
ها در  قارچتنوع این  درصد گياهان همزیستي اجباری دارند.

ها و مراتع نسبت به  جنگلنخورده دستهای  خاک
 ،زنده هستند باالست غيرهای  تنشهایي که در معرض  خاک

گونه از این  57گونه در مراتع و  49که تاکنون  طوری به
 Zangaro) ها شناسایي و ثبت شده است جنگلها در  قارچ
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et al., 2013). های طبيعي بهبيشتر گياهان در اکوسيستم 

جذب آب و های ميکوریزی برای ميزان متفاوتي به قارچ
ازت،  عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف از قبيل فسفر،

 .(Smith & Read, 2008) تندهس وابسته رویو  پتاسيم

AMF  های گياهي پيشگام دارد و  گونهنقش مهمي در ایجاد
ي یک گياههای گونهترکيب باعث ایجاد تغيير در  تواند مي

تعامالت  کهيیآنجااز. (Allen & Allen, 1988) شود منطقه
تنوع بسيار زیاد و مهای گياهي گونهو  AMF هایگونهبين 

تواند نقش مهمي در همزیستي گياهان ایفا مي  AMFاست،
 ,.Grime et al) تأثير بگذارد يتار جامعه گياهبر ساخ وکند 

، تنوع گياهي و AMFتنوع  با افزایشکه  طوری به .(1987
 ,.Streitwolf et al)یابد ميتوده افزایش زیستتوليد 

و ساختار جوامع  تراکم یپارامترها بر چراهای اثر .(1997
 Frank) شناخته شده است خوبيبه خاکهای ویژگيگياه و 

& McNaughton, 1992)، اطالعات کمي در مورد نحوه اما 
وری  بهره در و عواقب این تعامل AMF چرا بر تنوع تأثير

و  تنوع پوشش گياهي وبر ترکيب  چرا .مراتع وجود دارد
منجر  در نتيجه ،گذاشته تأثير مواد مغذی به دسترسي گياهان

و همچنين ترکيب گونه  AMFتغيير همزیستي ریشه با  به
 و Mendoza تحقيقات .(Eom et al.,  2001) شودمي

 یها يستماکوسدر  ی دامچرا کهنشان داد  (7111) همکاران
تنوع در  ييراتتغ باعث ،درجات متفاوت چرا بامختلف 

به  با توجهکه  شودمي آن يو فراوان های ميکوریزگونه
زنده مانند رطوبت خاک، در دسترس بودن يرعوامل غ

تغيير در  باعث همچنين .متفاوت استو کربن خاک  يتروژنن
 يرغالب و غ و رشد یک گونه گياهي یها گونهترکيب 

تابع شدت  ييراتتغ ینا البته ،است شدهمنطقه در شاخص 
 رابطه رسدمي نظر  بهبنابراین  .استمختلف  های دامبرداشت 

 وابسته آن ساختارو  است يچيدهپ ياهانو گ  AMFدام، ينب
و  ياهينوع پوشش گ ،و نوع دام تعداد به شدت چرا،

 ;Barto & Rillig, 2010) است متفاوت يتوپوگراف

Mendoza et al., 2011). مبني زیادی  هایتاکنون گزارش
جوامع مدت که بر  يدر طوالن یيچرا یانگراد بر تأثيرات

گذاشته است منتشر شده ثير أتي خاک ياتو خصوص ياهيگ

با افزایش چرا  است که برخي از آنها نشان دادند
 ,Allsopp) ون ميکوریزی نيز افزایش یافته استيکلونيزاس

1998; Currie et al., 2006) . در صورتي که برخي دیگر
بيان کردند با افزایش شدت چرا از درصد کلونيزاسيون 

منفي بر جمعيت ثير أتو  ميکوریزی به شدت کاسته شده
 Barto & Rillig, 2010; Maherali) است ميکوریزی داشته

et al., 2007; Wearn & Gange, 2007). نيز این تحقيق 
هاست با مراتع مرکزی ایران که سالاز در یکي کند  ميسعي 

 مواجه است به دنبال جواب این پرسش باشد که دامچرای 
ميکوریزی چه تغييراتي در جمعيت  شدت متفاوت چرایي

 دید یک توانيم يجهدر نت است. منطقه و تنوع آنها داشته
 زیستي هایشاخصیکي از  سالمت وضعيت بيان برای کلي

   .کرد پيدا خاک
 

 روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه مشخصات
 طول در ساوه شهر نزدیکيمورد مطالعه در  منطقه
 واقع 95˚ 78/2     جغرافيایي عرض و 51˚41   جغرافيایي

ميزان  ومتر  1411منطقه از سطح دریا  ارتفاع .است شده
در . است متر ميلي 161بارش ساليانه در این منطقه برابر با 

-سيستم یکسان جغرافيایي های ویژگي وجود بااین منطقه 

 ،نشده مدیریت و سنگين چرایشامل:  متفاوت چرایي های
 يحو صح يعلم یدار با مرتع يریتأخ-يتناوب یریتچرا با مد

 بالتيپ گياهي غ وجود دارد. )بدون چرا( قرق شده یتسا و
 و  Artemisia sieberi, Stipa hohenackeriana منطقه

Salsola laricina است. 
 

 میدانی عملیات
 تيمار سه ،پژوهشاز منطقه  يدانيم یداز بازد بعد

 يکامال تصادف در قالب طرحو  گرفته نظر در یيچرا مدیریت
از خاک اطراف در هر منطقه  .شد برداری انجام نمونه

 ,Artemisia sieberiيياهگ سه گونه از یکهر یزوسفرر

Stipa hohenackeriana   وSalsola laricina  نمونهسه 
در  برداشت شد. (Ba et al., 2012) متریيسانت 71در عمق 
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 .گردیدتهيه  منطقه( 9 ×گونه 9 ×تکرار 9) نهنمو 72مجموع 
 

 شدهارزیابیهای ویژگی

از آنها  جداسازی اسپورها و تعيين درصد فراواني برای
 و سانتریفوژ کردن با ساکارز روش الک مرطوب

Gerdemann & Nicolson, 1963) ).استفاده شد 
 استریوميکروسکوپ از استفاده با جداشده اسپورهای

 اندازه و رنگ شکل، مانند مورفولوژیک های ویژگي براساس
 ونيل پلي با اسپورها. شدند تقسيم مشخص های دسته به

 .شدند چسبانده( Melzer) ملزر و( PVLG) الکتيک الکل
 Olympus model)ميکروسکوپ استفاده از با  ها قارچ

DP73)  کليدهای کمکو با  1111تا  111و با بزرگنمایي 
 Morton & Redecker 2001; Oehl et )) موجود شناسایي

al., 2011b; Oehl et al., 2011a; Redecker et al., 

2013) http://invam.caf.wvu.edu و 

http://www.zor.zut.edu.pl/Glomeromycota. )
 PASTافزار نرم از استفاده با سپس .ندشد شناسایي

(PAleontological Statistics, 2.17) از برخي 
(، Dominance) بودن غالبمانند  اکولوژیک های شاخص

 هایشاخص و( Evenness) یکنواختي (،Richness) غنا
 محاسبه سایت سه هر در( Shannon, Simpson) تنوع
 .ندشد

، شهیر کلونيزاسيون درصد نييتع منظوربه نيهمچن 
برداری، در  ترین زمان ممکن پس از نمونه ها در کوتاه ریشه

 (FAA) فرمالين، اسيداستيک و الکلکننده  محلول تثبيت
سانتيمتری از  1قطعه  71نگهداری شدند. در هر نوبت 

و  شدهمتر جدا ميلي 1های فرعي نازک با قطر حدود  ریشه
 ,Phillips & Hayman) روش فيليپس و هایمن اساس بر

 رنگدر این روش برای بي .ندگردید یزيآم رنگ (1970

محلول  در ها، قطعات ریشهبافت شدن نرم و کردن
گراد  درجه سانتي 61درصد و دمای  11پتاسيم هيدروکسيد

 حاوی محلول در دقيقه قرار داده شدند. سپس 91 مدت به

نگهداری دقيقه  11مدت اکسيژنه قليایي )ده درصد( به  آب
یک  دقيقه در محلول اسيدکلریدریک 4شدند و در نهایت 

ها ریشه شود. پذیری رنگ آماده تا داده شد قرار درصد
بلو  آنيلين رنگي محلول به اسيدی محلول از طور مستقيم به

 این محلول در مدت یک ساعتمنتقل و به درصد 15/1

. قارچي نگهداری شدند هایساختمان پذیری رنگ برای
 ,.McGonigle et al) متقاطع خطوط روش اساس بر پسس

 ي شامل هيف، آربسکول و وزیکولهای قارچ اندام (1990
 محلول در فسفر گيری برای اندازههمچنين  شد. شمارش
 (Olsen & Summers, 1982)روش اولسن  ازخاک 
 شد.  استفاده

 
 وتحلیل آماری تجزیه

در این تحقيق، از روش نمونه برداری کامال تصادفي 
های برای ارزیابي فاکتورها استفاده شد. ابتدا توسط آزمون

( تست Leveneو  (Shapiro-Wilkشاپيروویلک و لون 
ها سنجش و آزمون نرمال بودن و همگني واریانس داده

و معني گيری شده انجام شد  تجزیه واریانس متغيرهای اندازه
درصد مورد  65داری اثر عامل اصلي در سطح اطمينان 

ها به روش توکي مقایسه بين ميانگين .ارزیابي قرار گرفت
بيان ميزان همبستگي بين پارامترهای مورد برای شد.  انجام

خاک از زیستي و  شيميایي هایویژگيدر ارتباط با  مطالعه
 تمامي .دید( استفاده گرlinear regression)خطي  رگرسيون

انجام  Rافزار  نرم به وسيلهها  تجزیه
 .(R_Core_Development_Team, 2008)شد

 
 نتایج

در مناطق مورد مطالعه  AMFگونه  هفت مجموع در
 ترکيب وبا  ها گونهکه  نحوی به ،(1)جدول شناسایي شد

 با تيمارهای مختلف متفاوتي در مناطق درصدهای فراوانيِ
 گونه به مربوط يفراوان درصد نیشتريب .داشتند وجودچرا 

Glomus constrictum یچرا تحت منطقه در شده یيشناسا 
 Diversispora spurca گونه اما دو بود نيسنگ

 نشد یدهد منطقهاین در  Archaeospora schenckiiو
داری در تفاوت معنيکه همچنين نتایج نشان داد  .( جدول)

تعداد کل اسپورهای هر منطقه در یک گرم خاک وجود دارد 

http://invam.caf.wvu.edu/
http://www.zor.zut.edu.pl/Glomeromycota
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ترتيب به یک دوم در منطقه  بهکه با افزایش چرا مقدار آن 
به یک سوم در منطقه تحت  بعدتحت چرای مدیریت شده و 

 چرای سنگين رسيده است.

 

 شده ییشناسا و جدا یزیکوریم هایقارچ یاسپورها هاییژگیو -1 جدول

 نام گونه

 ویژگي      

Diversispora 

spurca 

Claroideoglo

mus 

drummondii 

Archaeospora 

schenckii 
Glomus 

mosseae 
Glomus 

deserticola 
Scutellospora 

erythropa 
Glomus 

constrictum 

 رنگ

زرد خيلي 

کمرنگ مایل به 

سفيد با بقایایي 

 از دیگر

ه ميکروارگانيسم

 ا بر روی آن

زرد به رنگ دانه 

 و مات ذرت

کامال شفاف 

)سفيد و 

 درخشان(

زرد طالیي رنگ 

 گاهيو براق و 

 ای قهوه

زرد کم رنگ 

متمایل به 

 نارنجي

نارنجي متمایل 

ای تا  به قهوه

 قرمز تيره 

ای  قهوه

بسيارتيره تا 

 تقریبا سياه

 شکل
کروی و غير 

 کروی

کروی به  اًنسبت

ای  شکل استوانه

 و بيضوی

اغلب کروی و 

بعضا بيضوی به 

 مرغي شکل تخم

کروی کامل و 

تقریبا کروی و 

 نامنظم گاهي

کروی کامل و 

 تقریبا کروی

اغلب کروی و 

بعضا بيضوی به 

مرغي  شکل تخم

 نامنظم

کروی کامل و 

به تقریبا کروی 

 ندرت نامنظم

 µm) سایز

in 

diameter) 

171-81 65-51 66-24 761-161 62-68 141-192 171-66 

 ضخامت

 اًنسبتیک الیه 

نازک که اغلب 

صورت چين به 

و چروک دیده 

 شود مي

 اًنسبتدیواره 

 ضخيم و منعطف

و  ضخيمدیواره 

پذیری  انعطاف

خوب در برابر 

 شکسته شدن

های  دیواره

 ضخيم اًنسبت

اغلب با 

 ضخامت جانبي

های  دیواره

و  ضخيمدروني 

 رویي نازک

دیواره الیه 

بيروني پایدار تا 

زماني که تجزیه 

 و انباشته شود

 فرم اسپور

معموال به 

منفرد صورت 

اما به دليل 

های  الیه

نازک و  ،شکننده

به  بي رنگش

در خاک  سختي

 شوددیده مي

ای و منفرد  دانه

 در خاک

 ای و منفرد دانه

 در خاک

ای و دارای  دانه

 انشعاب

در خاک به 

تنهایي و یا 

چسبيده به 

های شسته  دانه

 خاکشده 

ای و منفرد  دانه

به  ،در خاک

ندرت در 

 ها خوشه

ای و منفرد  دانه

 در خاک

 .است INVAMهای  های تعریف شده با توجه به توصيهویژگي
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 متفاوت تحت چرای مناطق در یزیکوریم هایگونه یفراوان درصد -2 جدول

 نيسنگ یچرا شده تیریمد یچرا قرق گونه

Diversispora spurca 6/11  4/1  1 

Claroideoglomus drummondii 7/15  5/14  7/18  

Archaeospora schenckii 6/6  2/5  1 

Glomus mosseae 19 2/16  75 

Glomus deserticola 5/5  9 7/2  

Scutellospora erythropa 6/11  9/18  4/6  

Glomus constrictum 2/94  9/96  7/47  

56/16 تعداد کل اسپور در یک گرم خاک   a 68/17  b 24/8  c 
 های مختلف هستند.بين سایت در  ( تعداد کل اسپورP<0.05داری )معنيدهنده تفاوت  حروف کوچک انگليسي نشان

 
  منطقه فسفر زانیم و ونیزاسینوکل درصد و یزیکوریم تنوع هایشاخص به مربوط اتیخصوص -3 جدول

 منطقه یبررس مورد یمارهایت در

ريمتغ شده تیریمد یچرا قرق  نيسنگ یچرا   

 a 2 a 5 b 2 غنا

يرگيچ  717/1  ( 111/1 ) b 788/1  ( 119/1 ) ab 991/1  ( 115/1 ) a 

مپسونيس تنوع  226/1  ( 111/1 ) a 294/1  ( 119/1 ) ab 886/1  ( 115/1 ) b 

شانون تنوع  294/1  ( 119/1 ) a 576/1  ( 112/1 ) b 766/1  ( 11/1 ) c 

يکنواختی  61/1  ( 119/1 ) a 884/1  ( 115/1 ) b 298/1  ( 112/1 ) ab 

شهیر ونيزاسيکلون درصد   15/55  ( 24/1 ) a 59/98 ( 56/1 ) b 75/79  ( 71/1 ) c 

(گرم بر گرم يلي)م قابل جذب فسفر   85/2  ( 92/1 ) a 61/5  ( 16/1 ) a 91/6  ( 44/1 ) a 

 .هستند ميانگين از معيار انحراف پرانتز داخل اعداد و های مورد بررسي بين تيمارهای مختلفویژگي( P<0.05) یداردهنده تفاوت معنينشانانگليسي متفاوت حروف 
 

افزایش چرا در منطقه  دهد کهنشان مي تحقيق این نتایج
طور  نيزاسيون ریشه بهومورد بررسي سبب کاهش درصد کل

داری شده است. ميانگين درصد کلونيزاسيون ریشه در معني
 59/98و در منطقه تحت سيستم چرایي  15/55منطقه قرق 

بود که تفاوت  75/79نگين تحت چرای س و در منطقه
طور کلي  به دهد.نشان مي 15/1در سطح را داری  معني

 نداشته، داریتغيير معني منطقه سه در خاک فسفر تغييرات
 تحت چرای منطقه در ميانگين فسفر خاک گفت توانمي اما

 با در منطقه در نهایت و قرقاز منطقه  يشترب يبترت به ينسنگ
است. همچنين افزایش چرا تا حدود  بوده چرایي سيستم

ای و بعکس افزایش چيرگي زیادی باعث کاهش غنای گونه
 بررسي مورد تنوع شاخص دو داری شده است.طور معني  به
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 طور به را قارچي ایگونه تنوع کاهش چرا افزایش با نيز
 چرایبا  در منطقه کلي طور به .است داده نشان داریمعني

 دو بين وسط حد مقادیر هاشاخص از شده بسياریمدیریت
 خود پایدار توانسته است حالت و داده نشان را دیگر تيمار

 چرای با مناطقي بر نظر این از که کند حفظ زیادی حد تا را
و ثابت کرده چرای مدیریت شده عامل  دارد برتری سنگين 

 (. جدول) آید منفي به حساب نمي

 مورد فاکتورهای بين همبستگي نمودارهایحاصل از  نتایج
 کلونيزاسيون درصد با خاک فسفر يزانمنشان داد که  بررسي
 .دارند یکدیگر با دار(معني طور به نه )اما منفي همبستگي ریشه
با درصد تنوع  هایشاخصبرآن همبستگي بين  عالوه

طور  به و مثبت يهمبستگکلونيزاسيون ریشه محاسبه شد که 
های تنوع با ميزان شاخص ينب اما نشان داده شد. داریيمعن

 (.1 شکل)فسفر قابل جذب خاک همبستگي وجود نداشت 
 

  

 
 P<0.05 و R2 با همراه معادالت) تنوع یهاشاخص با گریکدی با شهیر ونیزاسینوکل و خاکقابل جذب  فسفر نیب یهمبستگ -1 شکل

 (است شده ارائه یخط ونیرگرس یها مدل از کیهر به مربوط
 

 بحث
های مرتعي  عوامل متعددی بر حفظ و پایداری گونه

ازجمله  خاک مفيد ریزجاندارانتأثيرگذار است که حضور 
عنوان یکي از عوامل  به و تنوع آن های ميکوریزی قارچ

های گياهي  گونه هایو تنوع جمعيت تأثيرگذار بر گسترش
 فراواني و ترکيبکه  داد نشان تحقيقاین  نتایج .مطرح است

 است. کرده ييرچرا کامال تغ فشاربا  يکوریزیم هایگونه
 فقط نه که داد نشان (1662) و همکارانGrime تحقيق 
 AMF هویت و تنوع بلکه همزیستي، وجود عدم یا حضور
. است توده زیست توليد و گياهي تنوع کننده تعيين عامل

 AMF به نسبت متفاوت گياهي های گونه که دریافتند انآن
 AMF ترکيب در تغييرات بنابراین دادند، متفاوتي های پاسخ
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در این  .شود مي گياهي جامعه ترکيب و ساختار تغيير باعث
با  G. constrictum گونه کل سه منطقه تحقيق نيز در

البته بيشترین درصد  ،ي حضور داردفراوان درصد بيشترین
 نتيجه این که بود فراواني در بين سه منطقه در چرای سنگين

 تحت خشک نيمه و خشک مناطق در قبلي های بررسي با
 همسو شده مدیریت و شده حفاظت مناطق به نسبت چرا

  Mendoza.(Tian et al., 2009،Su & Guo, 2007) است
دارای  Glomusجنس که  بيان کردند (7111) همکاران و

 که است های دیگرراکنش بيشتری نسبت به جنسپ گستره
 کلي طور به خاصي هستند. فقط مختص منطقه بقيه به مراتب

 يقتحق ینا مورد بررسي مراتع در یکمتر يکوریزیم یغنا
گونه  19که  Wilson (7117)  و Hartnett مانند تحقيق

مراتع  یگرنسبت به د یگراند يقاتبه تحق نسبت ندمعرفي کرد
و  Tianو  گونه Zhao (7112)  42 و Zhao شد که یافته

معرفي کردند و این را  AMFگونه  49(7116)   همکاران
 دمایهای بيشتر محيطي شامل افزایش شاید به دليل تنش

 .Di چرای دام کامال دو گونه ميکوریزی زیاد منطقه باشد.

spurca و  Ar. schenckii قرار داده است يرتأثتحت ا ر، 
دو گونه در منطقه تحت  ینارا چفشار  یشبا افزا که یطور به
است و با  یافتهحضورشان کاهش  یادیز يزانبه م یریتمد

-رفته بين از کامال سنگين فشارتحت  در منطقه يشترفشار ب

شود و چرای شدید دام، تهویه هوا در خاک کم مي در. اند
 با بحران روبرو کند. ها راقارچتواند زندگي برخي  این مي

 درصد تر باشند. ی اربسکوالر حساسها شاید برخي گونه
 یچرا تحت مناطق یرسا از قرقمنطقه  در یشهر همزیستي

 با دیگربر اساس مطالعات  .است بيشتر یدار يمعنطور  به دام
 شودمي کاسته ميکوریزی نيزاسيونوکل ميزان از چرا افزایش

(Jirout et al., 2009, Wearn & Gange, 2007).  هرگاه
در یک منطقه درصد پوشش گياهي بر روی زمين بيشتر 

ها برای ای خوبي از کربوهيدراتباشد به دليل منبع تغذیه
AMF، پوشش  تنوعو  اتفاق خواهد افتادبيشتری  همزیستي

 تأثيرزیرزمين  ریزجاندارانبر تنوع  ينزم یروبر  ياهيگ
 مثبتي هيچ همبستگي .(Ba et al., 2012) اشتگذخواهد 

که با  نيزاسيون وجود نداشتوک با درصد کلابين فسفر خ

این  ،خواني دارد هم (Tchabi et al., 2008) های یافته
که در جاهایي که ميزان فسفر قابل جذب تئوری بيان شده 

کافي وجود داشته باشد دیگر گياه نيازی  هاندازبرای گياه به 
که در این  در حالي، به برقراری همزیستي به قارچ ندارد

تحقيق با افزایش فشار چرای دام ميزان فسفر افزایش و 
-مي سویيکاهش یافته که از  گياه ریشهدرصد کلونيزاسيون 

ين سنگ یدر منطقه چراتوان این افزایش فسفر در خاک را 
به دليل  ؛نسبت داد مدت در خاک به انباشت آن در طوالني

 ,.Schuman et al)رد توان جذب آن را ندا ياهگ اینکه

 های ميکوریزیقارچ مهم سازوکار ینانياز به  و  (1999

 وجود اندازه به فسفر که جایي در .است فسفر جذب برای
 و کند ترشح فسفاتاز آلکالين تا بيند نمي نيازی قارچ دارد،
با  .نماید مي کمک فسفر فيزیکي جذب در فقط را گياه

 وکرده است  يداپ یشافزا چيرگي شاخص چرای دامافزایش 
 چرا چهاگر .است یافته کاهش یکنواختي و تنوع آن تبع به

تنوع شده  هایشاخص و همزیستي درصد کاهش باعث
 دیدهچرا و عدم آن  یریتمد بين داریمعني تفاوتاست اما 

 عاملي تواندنميی متناسب چراتوان گفت  ياست و م شده
-شاخص زیرا ،باشد AMF ایگونه تنوع و جمعيت بر منفي

 شده مدیریت چرای تحت منطقه در ای گونه تنوع های
 مناسب مدیریت با توانمي و است داشته پایدار حالتي
 حد از بيش و زودرس چرای از جلوگيری و چرایي سيستم

تنوع در  يزانم ينهمچن .کرد جلوگيری آن مخرب هایاثر از
نشان نداد  يفسفر خاک همبستگ يزانبا م AMF یاسپورها

 ینا نتایج همراستاست. Han (7116)  و Guo  یجنتابا که 
و  چرایي سيستم مدیریت يتاهم يانگرب آشکارا يقتحق

تبع آن  خاک و به ریزجانداراندر حفظ  حفاظت از مراتع
همچنين نظر  باشد.ميهای گياهي در مراتع حفظ تنوع گونه

دام و  علوفه تأمين درمرتعي های به اهميت اکوسيستم
 يندر حفظ تعادل ب هااکوسيستم ینا یباال ظرفيت ينهمچن
خاک های  ویژگيو  ستهمزی ریزجانداران ياه،گ ينب روابط

درست و  استفادهدر باال بردن را تواند نقش مهمي مي
 داشته باشد.  مناطق این درمدیریت شده 

داری بر ترکيب جمعيت قارچ طور معني چرای دام به
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گذاشت که با افزایش چرای دام تأثير ميکوریزی آربسکوالر 
در خاک و  AMFدر منطقه از درصد فراواني و تنوع  اسپور 

های گياهان غالب منطقه کاسته شد. همزیستي با ریشه
طورکلي ميکوریز جذب فسفر را از خاک به گياه حمایت  به

جایي که کمبود  کند و در این تحقيق نشان داده شد هرمي
کوریز برای افزایش جذب آن فسفر وجود داشته فعاليت مي

که همبستگي قوی بين افزایش  . در حاليبيشتر شده است
و درصد کلونيزاسيون ریشه یافت شد، هيچ  AMFتنوع 

دیده  AMFارتباطي بين فسفر قابل جذب خاک و تنوع 
از توان با اعمال مدیریت سيستم چرای دام ميبنابراین  نشد.

در خاک مفيد یست تغييرات تنوع جمعيت ریزجانداران همز
 جلوگيری کرد.
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Abstract 

   Despite the importance of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant growth and 

establishment, research on them is still in its infancy in Iran. This study was conducted to 

investigate the effect of grazing intensity on the diversity and population of mycorrhizal fungi 

and its relationship with phosphorus uptake. Three types of rangelands with different grazing 

intensities, including no grazing, managed grazing, and heavy grazing were considered. After 

sampling the soil around the rhizosphere of dominant plant species, soil samples were 

transferred to the laboratory and analyzed. The results showed significant differences in the 

diversity of AMF species at different sites that the highest percentage of frequency was related 

to the Septoglomus constrictum identified in the area under heavy grazing (42.2%). Besides, 

grazing caused changes in the mycorrhizal symbiosis percentage and had a direct correlation, 

which can be evidence of a decrease in AMF diversity. Despite the spores in the soil, each plant 

species can only establish a relationship with certain species of AMF. It can be said that 

proportional grazing cannot be a negative factor on the population and diversity of AMF species 

because the species diversity indices in the area under managed grazing are stable and can be 

managed with proper management of the grazing system and prevented premature and excessive 

grazing from its destructive effects.  
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