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چکیده

برگ چهار گونه و منیزیم کلسیم،میزان فسفرروي ابه منظور بررسی تاثیر سه گونه قارچ میکوریز1393این پژوهش در سال 
،  )Poa pratensis(2، کنتاکی بلوگرس) Lolium perenne(1گراس چند سالهرايشاملهاي چمنانجام شد. گونهچمن سردسیري

Agropyron(اگروپیرونو )Festuca aurandiancea(3بلندپافستوکاي  elongatum(شاملمیکوریزاهاي قارچبوده و گونه
clarumGlomus ،Glomus fasiculatumوmosseaeGlomus گرم از خاك حاوي قارچ میکوریز 50با ها و شاهد بودند. گلدان

قارچ میکوریزا بر بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد. طبق نتایج بدست آمده آزمایشتلقیح شدند. این 
بیشترین میزان فسفر مربوط به چمن لولیوم  با گونه فسیکوالتوم و کمترین دار داشت.میزان فسفر، کلسیم و منیزیم برگ تاثیر معنی

در برگ چمن اگروپیرون آنفسفر در  چمن فستوکا بدون قارچ مشاهده شد. یشترین میزان کلسیم در برگ چمن لولیوم و کمترین
یم فقط قارچ فسیکوالتوم  نسبت به در خصوص منیزهاي مختلف قارچ وجود نداشت.دار بین گونهشد ولی تفاوت معنیمشاهده

توان این چنین اظهار داشت که طبق نتایج میشاهد تفاوت معنی دار داشت و بیشترین میزان منیزیم برگ مربوط به چمن پوآ بود.
ز توجه به اینکه هر یک اجذب عناصر غذایی توسط چمن شود باتواند باعث افزایش آربوسکوالر میاکاربرد قارچهاي میکوریز

سازگارتر ي هابراي شناسایی گونهداشته باشد بنابراینچمنمختلف هايگونهتواند تاثیر متفاوتی روي میاهاي قارچ میکوریزگونه
تحقیقات بیشتري انجام شود.باید با یکدیگر

، لولیومگلوموس، فستوکا، اگروپیرون، پوآ کلمات کلیدي: 

مقدمه

Van der Heijden)و همکارانواندرهیجنتایج حاصل از مطالعاتن et al., 1998) بر ضرورت توجه به قارچ هايAM و
ضمن کمک به جذب مواد غذایی، در انحالل ،هیف هاي توسعه یافتهسایر ریز موجودات در عملیات مدیریتی تأکید می نماید.

و پتاسیم برگفسفرمحتوايمیکوریزاقارچباتلقیح. Rilling et al., 1999)(دنعناصر غیر متحرك از قبیل فسفر بسیار موثر می باش

1 - Perennial ryegrass

2 - Kentucky bluegrass

3 - Tall fescue
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پور و همکاران، اسماعیل(افزایش دادداريمعنیطوربهنشدهتلقیحگیاهانبامقایسهدرخشکیتنششرایطدررامرزهگیاه
با گیاهان در مقایسهAMشده با قارچ هاي تلقیحهايریحاننشان داد که)1390(و همکاراناصالنیآزمایشات نتایج.)1392

هاي گراس در گونه.ندبودبرخوردار مایه کوبی نشده از میزان فسفر بیشتري هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط بدون تنش
هاي فصل برند و چمنهاي رشدي و کسب مواد غذایی سود میخانواده پوآسه به میزان زیادي از کلونیزاسیون مایکوریزا در دوره

ه مقدار فسفر خاك پایین باشد، ارتباط بویژه زمانی کبا مایکوریزاهاي نرم و لطیف)هاي بنت گرس (با ریشهله گونهسرد از جم
,.Gemma et al)ندکنزیادي برقرار می Glomusهاي گونه.(1997 mosseae وGlomus intraradices ارتباط خوبی با چمن

داشته باشند ها ن قارچ روي ریشهلولیوم برقرار کرده و توانستند تاثیر مثبت بر کیفیت ظاهري، حجم ریشه گیاه و درصد کلونیزاسیو
باشد که درصد می2/1تا 3/0درصد و دامنه کلسیم حدود 7/0تا 3/0دامنه فسفر در برگ چمن حدود .)1392و همکاران، (کافی

باشد میزان این عناصر در برگ چمن لولیوم بیش از فستوکاي بلند و پوآ میتگی کامل به گونه و رقم چمن دارد، بطوریکه وابس
(Bulter and Hodges, 1992)ها هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمنهاي موجود، اطالعات در خصوص واکنشدر پژوهش

، بر  غلظت فسفر،AMهاي قارچ است. لذا در این پژوهش، تاثیر تعدادي از گونهبسیار محدود AMبا  قارچ نسبت به همزیستی
گردد.سی میبرگ چمن بررو منیزیم کلسیم 

هاواد و روشم

دانشگاه گیالن اغاز شد. این دانشکده علوم کشاورزيدر گلخانه تحقیقاتی1393سالعملیات اجرایی این پژوهش در بهار
هاي فاکتوریل با دو فاکتور و بر پایه طرح کامالً تصادفی اجرا شد. فاکتور اول شامل چهار سطح (گونهبصورت طرح آزمایش 

و فاکتور دوم شامل چهار سطح (قارچهاي میکوریز )گراس چند ساله ، کنتاکی بلوگرس، فستوکاي بلند و علف گندمیراي:چمن
برنامه تکرار 3تیمار و 16و کنترل) بود که در ,mosseaeGlomusوclarumGlomus ،Glomus fasiculatumشامل  اربوسکوالر 

و ساعت اتوکالو گردیدند5/1گراد به مدت درجه سانتی100بستر کشت که خاکی با بافت شنی لومی بود و در دماي . ریزي شد
هاي ها ریخته شدند و در گلدانریشهدر عمق فعالیت ها گلدان، پیش از پر کردن کامل قارچ میکوریزاگرم مایه تلقیح50سپس

ها، ها،  بذور چمن متناسب با سطح گلدانشاهد مقدار یکسانی از مایه تلقیح اتوکالو شده ریخته شد و پس از پر کردن کامل گلدان
یده  و تا سبز وزن هزار دانه و گونه چمن توزین و بصورت دستی کاشته شدند. روي بذور به ارتفاع حدود نیم سانتی متر با پیت پوش

شد. چمنها اولین بار پس آبیاريدرصد ظرفیت زراعی80تابذور خاك شدن بذور روزانه آبیاري انجام گردید و پس از سبز شدن
در این صفات مورد بررسیانجام شد.بصورت هفتگی ها سرزنی  چمنشدند و پس از آن سرزنیسانتی متر 7از رسیدن به ارتفاع 

به و منیزیمکلسیم،مولیبدات-واناداتروش رنگ سنجیبهبرگ بود. فسفر برگ و منیزیمکلسیم،ار فسفرشامل مقدآزمایش
انجام شد.درصد5در سطح احتمال توکی زمون آشد. در پایان مقایسه میانگین ها بر اساس اندازه گیريروش تیتراسیون

نتایج

. در خصوصبوددار میکوریزا بر میزان فسفر، کلسیم و منیزیم برگ معنیقارچ نتایج تجزیه واریانس داده نشان داد که تاثیر
دار شدمعنینیز هاي میکوریزا (حرف اول نام علمی) هاي چمن(حرف اول نام علمی) و گونهگونهاثرات متقابل،فسفرمیزان

گونه فسیکوالتوم و کمترین وجودلولیوم  با مربوط به چمن بیشترین میزان فسفرشود).  همانطوري که در شکل مشاهده می1(شکل
مالحظه شد چمن اگروپیرون برگ. یشترین میزان کلسیم در برگ چمن لولیوم و کمترین دربودفسفر در  چمن فستوکا بدون قارچ 

تفاوت در خصوص منیزیم فقط قارچ فسیکوالتوم  نسبت به شاهد هاي مختلف قارچ وجود نداشت.دار بین گونهولی تفاوت معنی
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توان این چنین اظهار داشت که کاربرد طبق نتایج می.منیزیم برگ مربوط به چمن پوآ بودمعنی دار داشت و بیشترین میزان 
قارچهاي میکوریزا آربوسکوالر میتوانند باعث افزایش جذب عناصر غذایی توسط چمن شوند که با نتایج محققان ذکر شده 

کند.ي دیگر عناصر غذایی بیشتري را از خاك جذب مینسبت به سه گونهمطابقت داشت و همچنین چمن لولیوم 

نتیجه مقایسه میانگین عناصر اندازه گیري شده در برگ  چمن بصورت درصد-1جدول

باشندنمی)P<0.05(دار اعداد  با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

اثر متقابل گونه هاي چمن(حرف اول نام علمی) و گونه هاي میکوریزا(حرف اول نام علمی) بر میزان فسفر برگ- 1شکل

منابع

تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات . 1392.ج،و هادیان.پ، ، جلیلوند.ب،اسماعیل پور.1
Satureja hortensisمورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه( L(.177-2:169ماره، ش5جلد .نشریه بوم شناسی کشاورزي.
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منیزیم برگ کلسیم برگ فسفر برگ تیمار
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23/0 ab 33/0 ab 49/0 a (M)آموسه

20/0 b b27/0 b27/0 (N)بدون قارچ
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Abstract

This study was done in 1393 to assess the effect of three species mycorrhizal fungi on growth of
four turfgrass species. Turfgrass species was including Perennial ryegrass (Lolium perenne), Kentucky
bluegrass (Poa pratensis), tall fescue (Festuca aurandiancea) and agropyron (Agropyron elongatum)
and fungi species was include Glomus clarum, Glomus fasiculatum, Glomus mosseae and non-fungi.
Pots with 50 g of soil content of mycorrhizal fungi colonized. The project was conducted in a
completely randomized factorial design. According to the results, mycorrhizal fungi had a significant
effect on the phosphorus, calcium and magnesium of Turfgrass leaf. The highest phosphorus was
shown in the Lolium with the presence of Glomus fasiculatum and the lowest was observed in the
Festuca without the presence of the fungus. Highest amount of calcium in the leaves of Lolium and the
lowest in the leaves of Agropyron were observed But no significant difference was seen between
different species of fungi. About magnesium significant difference compared to the control only with
the presence of the Glomus fasiculatum was shown and the highest amount of magnesium in the leaves
of Kentucky bluegrass sod was observed. The results of this project can be stated that the application
of arbuscular mycorrhizal fungi can increase nutrient uptake of turfgrass. According to the results can
say one of the species of mycorrhizal fungi can different influence on different grass species,
therefore, more research should be conducted to identify species more compatible with each other's.

Key Word: Agropyron, Festu, Glomus, Lolium, Poa
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