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 چکیده

تصادفی با پنج تکرار در ساا    هرز، نه آزمایش مستقل در قالب طرح کامالًقارچ، روی ریشه گندم و هشت گونه علفسازی به منظور بررسی کلونی
قارچ تلقیح با (، Glomus mosseaeمیکوریزایی گلوموس ) کدام دارای سه تیمار تلقیح با قارچ های مذکور هردر شرایط گلخانه اجرا شد. آزمایش 1395
های گیاهی مورد بررسی نیز شامل گندم رقا  پیشاتاز و   گونه .ندو شاهد بدون تلقیح بود( Piriformospora indicaورموسپورا )میکوریزایی پیریفشبه
ها، اسپور قارچ گلوموس ، گندمک و خلر بود. بعد از پر کردن گلدانعلف پشمکیوحشی، خاکشیر شیرین،  های هرز چاودار، جودره، جوموشی، یوالفعلف

برگی به سه بوته در هار گلادان    4تا  2چه منتقل شد و در مرحله گیاه 10و به هر گلدان تعداد  اضافه هاگلدان بهپیریفورموسپورا  قارچیوم و قطعات میسل
شد. نتاایج   نگیری و تعییاندازه سازی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و پاسخ رشد میکوریزاییها، درصد کلونیچههفته بعد از انتقا  گیاه 8تنک شدند. 
های گلوموس و پیریفورموساپورا باه ترتیاب روی    هرز بود. قارچ هایبر رشد گیاه زراعی و علف مورد بررسی یهاثیر متفاوت قارچدهنده تأآزمایش نشان
هرز جودره باه میازان    فسازی توسط هر دو قارچ، با علهای هرز، بیشترین درصد کلونیدرصد کلونی تشکیل دادند. در بین علف 90و  9/87ریشه گندم 

درصد مشاهده شد. وزن خشک ریشه و اندام هوایی چاودار در اثر تلقیح هار   5/7سازی، با ریشه گیاه گندمک به میزان درصد و کمترین میزان کلونی 89
اساخ رشاد میکاوریزایی از    دو قارچ دچار کاهش شد. تلقیح قارچ گلوموس باعث کاهش وزن خشک ریشه و اندام هوایی یوالف وحشی و گندمک شاد. پ 

بررسای مانناد چااودار،     هرز ماورد  های علفبا توجه به واکنش متفاوت گندم و برخی از گونه های هرز، متفاوت بود.درصد در علف +78/48تا  -26/32
های در مزارع گندم بتواند خسارت علفهای مذکور رسد کاربرد قارچنظر میمیکوریزایی، بههای میکوریزایی و شبهیوالف وحشی و گندمک به تلقیح قارچ

 هرز یادشده را کاهش دهد.

 
 سازی، قارچ گلوموس، قارچ پیریفورموسپورا : پاسخ رشدی، کلونیهای کلیدیواژه

 

  3 2 1 مقدمه

هاای  تارین قاارچ   یکی از مها  4اییآرباسکوالر میکوریز هایچقار
باا   ،  پایش میلیون سا 400از  که تقریباً هستندموجود در روی زمین 

نقاش   هااین قارچ (.4) دنهمزیستی داررابطه ریشه بسیاری از گیاهان 
کشااورزی ایفاا   های سامانهویژه هبها، نظامبوممهمی در کارکرد پایدار 

 ایی، میکاوریز اییمیکاوریز هاای  قاارچ در بین انواع مختلاف  د. نکنمی
گانیسا  آمیز بین میکروارترین نوع همزیستی مسالمتآرباسکوالر رایج

                                                           
گاروه زراعات و    ،هاای هارز  دانشجوی دکتری علوم علف و دانشیار ترتیببه -2و  1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ،اصالح نبات
 (Email: gahmadvand@basu.ac.ir               و :نویسنده مسئ -)*
 پزشکی، تهران، ایرانسسه تحقیقات گیاهؤاستاد م -3

DOI: 10.22067/jpp.v34i1.74808 
4- Arbuscular- mycorrhizal fungi 

درصاد   36تاا   5ها تقریباا  باشد. این قارچزی و گیاهان میهای خاک
هاای  تاوده میکروارگانیسا   درصد زیسات  55تا  9توده خاک و زیست

تاا   10در حادود  . (13دهند )تشکیل می ،خاک را در اراضی کشاورزی
عناوان  ه هاا همزیساتی ندارناد و با    با این قاارچ  ،درصد از گیاهان 15

هاای  شوند که شامل برخی از گونهمیشناخته زبان قارچ گیاهان غیرمی
 ، اسااافناجیان(Amaranthaceae) خاااروسهاااای تاااا  خاااانواده

(Chenopodiaceae) ،شاااااب( باااااوBrassicaceae)میخاااااک ، 
(Caryophyllaceae ،)بنااادهفااات (Polygonaceae)  بعضااای از و

و  ترینمه برخی از باشند که می (Poaceae) گندمیانخانواده گیاهان 
های گیاهی قارار  های هرز دنیا نیز در این خانوادهسازترین علفمشکل
در  ،همیشاه ساودمند نیساتند    اییزیکوریم یها(. قارچ38 و 13) دارند
 .Gمانناد   اییزیکاور یمهاای  قاارچ  یهااز گونه یاز مواقع برخ یبعض

mosseae  وG. intraradices یخاصا  یهاگونه رشد کاهش سبب 
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 .Gاثاار قااارچ میکااوریزایی   . بررساای(35ند )شااویماا اهااانیگ از

intraradices هرز مه  در مزارع، نشان داد که  بر رشد نه گونه علف
کناد و بیشاترین   های هرز در حضور قارچ، کاهش پیادا مای  رشد علف

، (.Echinochloa crus-galli Lکاهش رشد در سه گوناه ساوروف )  
 (.Setaria viridis Lو چسابک )  (.Solanum nigrum Lتاجریزی )

. مکانیس  بازدارندگی قارچ میکاوریزایی در گیاهاان   (35مشاهده شد )
غیرمیزبان، ناشاناخته اسات. مشااهده شاده اسات کاه عصااره آبای         
میسیلیوم قارچ میکوریزایی در گیاهان غیرمیزبان، مانع از رشاد ریشاه   
 ،شده و یا به واسطه خاصیت دگرآسیبی عصااره آبای میسایلوم قاارچ    

(. در بررسای  1دگی یا مرگ موضعی مشاهده شده اسات ) حالت پالسی
 باا ریشاه علاف    G. mosseaeقاارچ میکاوریزایی    سازیمیزان کلونی

 0باین   1( در مراتع، میزان ویزیکو  LBromus tectorum.پشمکی )

 33تا  0درصد و کلونی هیف از  10تا  0 2درصد، میزان آرباسکو  7تا 
درصد تغییر نشان داد  34تا  0ین سازی بدرصد متغیر بود و کل کلونی

. (3سازی در مرحله گلدهی گیاه مشاهده شد )و بیشترین میزان کلونی
( G. etunicatumسازی قارچ میکاوریزایی ) کلونیای دیگر در مطالعه

(. 26توده گیاه شاده اسات )  با گیاه علف پشمکی، سبب کاهش زیست
بو ز خانواده شب( ا.Sinapis arvensis L) وحشی در علف هرز خرد 

تشکیل ویزیکو ، هیف و آرباساکو  در شارایط آو و هاوایی برزیال     
 .G(. حضااور میساایلوم قااارچ میکااوریزایی )   27مشاااهده شااد ) 

intraradices       در شرایط کاربن فعاا  و عادم کاربن فعاا ، سابب )
 Stellariaتاوده علاف هارز گنادمک )    کاهش هشت برابری زیسات 

media L.نتاایج  (. 35دم کااربرد قاارچ شاد )   ( در مقایسه با شرایط ع
ساازی  بر میازان کلاونی   G. mosseaeثیر قارچ میکوریزایی أبررسی ت

 81به میازان  سازی های هرز، نشان داد که بیشترین کلونیریشه علف
( و کمتارین  .Sonchus aspera Lهارز شایرتیغی )   علاف  درصاد باا  

و  (.Cirsium arvense Lهاای هارز خارلتاه )   ساازی در علاف  کلونی
درصد  7و  9به ترتیب به میزان ( Chenopodium album) ترهسلمه

 (.30ایجاد شد )
( 32، اولین بار توسط وارما و همکااران ) P. indicaقارچ اندوفیت 

 Prosopis juliflora)پسند کهور از خاک ریزوسفری گیاهان خشکی

DC.) ( و کنااارZiziphus nummularia W.  در صااحرای تااار )
ترین ریزجاناداران  به عنوان یکی از مه  این قارچ .شد هندوستان جدا

کاربرد دارد و با ایجااد   یمفید خاک در تهیه و تولید کودهای بیولوژیک
تغییرات فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در گیاهان میزباان خاود، عملکارد    

ها را در واحد سطح افزایش داده و امکان توسعه و کاشت گیاه را در آن
(. 33کند )ای، فراه  میایط نامساعد محیطی و تغذیههایی با شرخاک

این قارچ از نظر مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و کارکرد، مشاابه جان    

                                                           
1- Vesicles 
2- Arbuscules 

 .(15باشد )گلوموس می
همزیستی این قارچ در ریشه انواعی از گیاهان بررسای و گازار    

است که با دارا بودن توانایی القای مقاومت به عوامال بیماارگر و    شده
ای محیطی مانند خشکی و شوری در رابطه همزیستی خاود باا   هتنش

گیاه، به عنوان یک عامل مه  در القای مقاومت به گیاه مطرح است و 
. گزار  شده است کاه  (8کند )های میکوریزایی عمل میمشابه قارچ
تواند با گیاهان غیرمیکوریزایی، همزیستی برقرار کارده و  این قارچ می

قاارچ ماذکور باا    . (35 و 22)ها شاود  رشد آن سبب بهبود و یا کاهش
های مختلف گیاهی حتی با آن دسته که قادر به همزیساتی باا   خانواده
های میکوریزایی نیستند، به راحتی رابطه همزیساتی برقارار مای   قارچ

هاای  باو کاه میزباان قاارچ    کند. برای مثا  با گیاهاان خاانواده شاب   
ده و هیاف آن در مجااورت   میکوریزایی نیستند، همزیستی برقارار کار  

ریشه میزبان، منشعب و سبب انباشتن و افزایش عناصری چون فسفر، 
دنبا  شود که افزایش رشد گیاه میزبان را بهنیتروژن، آهن و منگنز می

، گازار  شاده   3ای(. در مطالعات درون شیشه19 و 11داشت )خواهد 
مانناد ناوعی   باو  است که قارچ پیریفورموسپورا با گیاهان خانواده شب

( و اسافنا   .B. oleracea L(، کلا  ) .Brassica juncea Lخارد  ) 
(Spinacia oleracea L.    ( همزیساتی برقارار کارده اسات ،)29 .) در

درصاد و در گیااه    68بو، قارچ با ریشه گیاه کل   باه میازان   تیره شب
درصاد ایجااد    15به میزان  (Descurainia sophiaخاکشیر شیرین )
سازی قاارچ پیریفورموساپورا باا    درصد کلونی (.16است )کلونی داشته 

به ترتیب باه  قناری و خاکشیر تلخ  وحشی، علف های هرز یوالفعلف
هاای هارز ازماک، خاکشایر     درصاد و در علاف   39و  40،  40میزان 

 (.9درصد گزار  شد ) 20کشیش کمتر از شیرین و کیسه
رابطه با ارزیابی  با توجه به اینکه مطالعات بسیار کمی در ایران در

میکاوریزایی  هرز در حضاور قاارچ میکاوریزایی و شابه     هایرشد علف
صورت گرفته است، این پژوهش به منظاور بررسای و مقایساه پاساخ     

هرز مها  ایان گیااه زراعای، باه قاارچ       رشدی گندم و چند گونه علف
در شارایط   P. indicaمیکاوریزایی  و شبه G. mosseaeمیکوریزایی 
های هرز اجرا شد. باه ، به منظور مدیریت اکولوژیکی علفکنتر  شده
های میکوریزایی یاا  رسد چنانچه گیاه زراعی مورد نظر با قارچنظر می

میکوریزایی کلونی تشکیل دهد و پاسخ رشد آن مثبت باشاد و در  شبه
های هرز مورد بررسی غیر میکاوریزایی باوده   هایی از علفمقابل گونه

تواند باعث ها منفی باشد. کاربرد قارچ میزایی آنیا پاسخ رشد میکوری
هاای هارز   بهبود قابلیت رقابت گیاه زراعای و کااهش خساارت علاف    

 مذکور شود.

 

 هامواد و روش

                                                           
3- In vitro 
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هاای میکاوریزایی و شابه   ساازی قاارچ  منظور بررسای کلاونی  به
هرز، نه آزمایش مستقل میکوریزایی روی ریشه گندم و چند گونه علف

تصادفی با پنج تکرار در سا   اهی در قالب طرح کامالًروی نه گونه گی
، در گلخانه مرکز آموز  عالی کشاورزی کر  واقع در کیلاومتر  1395

های مذکور تیمارهای آزمایش پنج جاده ماهدشت اجرا شد. در آزمایش
-(، تلقیح با قارچ شابه G. mosseaeشامل تلقیح با قارچ میکوریزایی )

 ( و شااهد بادون تلقایح باود.    P. indicaرا )میکوریزایی پیریفورموسپو
 Triticum aestivum) های گیاهی مورد بررسی نیز شامل گندمگونه

L.های( رق  پیشتاز و علف( هرز چاودار وحشیSecale cereale L. ،)
 .H(، جوموشااای ).Hordeum spontaneum Kochجاااودره )

murinum L.  ( یاوالف وحشای ،)Avena ludoviciana Durieu.،) 
(، .Bromus tectorum L(، علف پشامکی ) .D. Sophia Lخاکشیر )
 ( بود. .Lathyrus sativus L) ( و خلر.S. media Lگندمک )

: قاارچ میکاوریزایی   هها تکثیر و تولید مایهه تلقهیق رهار    
( از کلینیک اسدآباد همدان تهیه شد. در هر G. mosseaeآرباسکوالر )

چ استفاده شد که در هر گرم حدود گلدان مقدار سه گرم مایه تلقیح قار
 اسپور وجود داشت. 110

دانشگاه  یشناسه قارچ پیریفورموسپورا از آزمایشگاه قارچیه اولیجدا
منظور تکثیار و تولیاد میسالیوم، باه     و به دیه گردیاصفهان ته یصنعت

مدت دو هفته، در داخل ارلن حاوی محیط کشت مرکب هیل و کاافر  
مادت دو  محیط کشت مایع منتقال و باه  کشت گردید، سپ  به  (15)

، در دور 50د و گرادرجه سانتی 25-20هفته در شیکرانکوباتور با دمای 
لیتر از محیط کشت حااوی  میلی 10تاریکی قرار داده شد. برای تلقیح، 

  (.16تعداد زیادی از قطعات میسلیوم قارچ، در هر گلدان استفاده شد )
قیقات نها  و باذر کار  تهیاه    سسه تحؤبذر گندم رق  پیشتاز از م

هرز نیز از مزارع گندم کر  و هشتگرد جماع  های علفشد و بذر گونه
آوری شده و پ  از خشک شدن، تا زمان کاشت در پاکت کاغاذی در  

گراد نگهداری شد. قبل از شکستن خواو باذر  دمای چهار درجه سانتی
درصد  5/1 های هرز، بذر گیاهان مورد بررسی با هیپوکلرید سدی علف
مدت پنج دقیقه ضدعفونی و سپ  با آو مقطر شستشاو داده شاد،   به

دیش حاوی کاغذ صاافی و آو مقطار در داخال    سپ  بذرها در پتری
ژرمیناتور قرار گرفته و بسته به گونه گیاهی باین چهاار تاا شاش روز     

متر رسید، چه به حدود یک سانتیکه طو  ریشهدار شدند و زمانیجوانه
 منتقل شدند. هابه گلدان

: خاک مورد اساتفاده باه نسابت    کشت گیاه و اعمال تیمارها
بادی بود که پ  از عبور از الک دو )یک به یک( خاک مزرعه و ماسه

متری، طی سه روز متوالی و هر روز به مدت چهار ساعت در آون میلی
هار گلادان حااوی    . (14) گراد، استریل شاد درجه سانتی 120با دمای 
رم خاک استریل شده بود و به هر گلدان بسته به نوع تیمار، یک کیلوگ

قارچ مورد نظر اضافه شد و در شرایط عدم کاربرد قارچ )شااهد( های   
گونه مایه تلقیح قارچ استفاده نشد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خااک  

 ارائه شده است. 1مورد استفاده در جدو  
 

 د استفادهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مور -1 جدول
Table 1- Physical and chemical characteristics of the used soil in the pots 

 بافت خاک
هدایت الکتریکی )دسی

 منس بر متر(یز
 اسیدیته

نیتروژن کل 

 )درصد(

پتاسیم رابل جذب 

 ام(پی)پی

فسفر رابل جذب 

 ام(پی)پی

کربن ارگانیک 

 )درصد(

Soil 

texture 
)1-.mSEC (d pH Total N (%) K (ppm) P (ppm) OC (%) 

 لومی شنی
Sandy  

lome 

2.93 7.10 1.00% 514.00 19.46 0.09 

 
ها انتقاا  داده شاد. ساپ     گیاهچه به هرکدام از گلدان 10تعداد 

در مرحله دو تا چهار برگی، تنک شده و به تراک  ساه بوتاه    هاچهگیاه
ار باا آو مقطار آبیااری    ای ساه با  ها هفتهدر هرگلدان رسیدند. گلدان

طاور یکنواخات در حادی    هها بشدند. برای ممانعت از آبشویی، گلدان
آو خروجی نداشته باشند. هشت هفته بعد از انتقا  آبیاری شدند که زه

ها، اندام هوایی گیاهان از محل طوقه، قطاع و باه   ها به گلدانچهگیاه
شو داده شد تا وآزمایشگاه منتقل شد. ریشه گیاهان با آو مقطر شست
صورت تصاادفی  کامال تمیز شود سپ  ریشه یک بوته از هر گلدان به

متری بر  داده شد و برای تعیین درصاد  جدا و به قطعات یک سانتی
ها نیز جداگاناه در  سازی آماده شد. اندام هوایی هر کدام از گونهکلونی

ه شاد و  گراد قرار داددرجه سانتی 60ساعت در دمای  24آون به مدت 

هاای دو  بعد از خشک شدن، وزن خشک اندام هوایی تعیین شد. ریشه
 24بوته باقیمانده از هر گلدان نیز برای تعیین وزن خشک، باه مادت   

 گراد قرار داده شد. درجه سانتی 60ساعت درآون با دمای 

: ریشه توسه  رهار   سازی آمیزی و بررسی کلنیرنگ
متری ریشه هر گونه، بسته تیبرای مطالعه همزیستی، قطعات یک سان

ده  KOHبه گونه گیاهی به مدت چهار تاا هشات دقیقاه در محلاو      
وشو داده شد بری شده، سپ  سه مرتبه با آو مقطر شستدرصد رنگ

درصد قارار داده  یک HClازآن به مدت چهار دقیقه، در محلو  و پ 

انجاام   1آمیزی با استفاده از محلو  الکتوفنل کاتن بلوشد سپ  رنگ

                                                           
1- Lactophenol katen blue 
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ریشه، یاک صاد قطعاه    سازی گیری درصد کلنیبرای اندازه (.12شد )
آمیازی شاده روی چهاار الم    هاای رناگ  متاری از ریشاه  یک ساانتی 

قطعه( قرار داده شد و با اضافه کاردن چناد    25میکروسکوپ )هر الم 
ها باا المال پوشاانیده شادند و باا      قطره محلو  الکتوگلیسرو ، ریشه

کلونیزاسایون تعیاین و میاانگین درصاد      کمک میکروسکوپ، درصاد 
 (.24ای محاسبه گردید )سازی قطعات ریشهکلونی

از  (MGR) 1باارای محاساابه پاسااخ رشااد میکااوریزایی گیاهااان
 (.35معادالت زیر استفاده شد )

 (1معادله )

 

 ( 2معادله )
 

یااه در تیماار شااهد    توده کال گ متوسط زیست در این معادالت 
توده کل هر گونه در حضور قارچ. در زیست AMF)عدم کاربرد قارچ(، 

برای تعیین میازان   ،تیمارهایی که حضور قارچ باعث افزایش رشد شد
پاسخ رشدی مثبت، از معادله یک و برای تعیین میزان پاساخ رشادی   

از معادلاه دو   شاد،  رشاد  کااهش  باعاث  قارچ حضور که منفی، زمانی
 .فاده شداست

هاا بررسای و در   وتحلیل، نرما  بودن باقیمانده دادهقبل از تجزیه

هاا انجاام شاد    ( بار روی آن Arc sinصورت نیاز تبدیل مناسب )
صورت جداگانه ها برای هر آزمایش بهوتحلیل آماری دادهتجزیه(. 18)

ده از آزماون  ها با استفاو مقایسه میانگین SAS 9.1افزار آماری با نرم
درصد انجام شاد.  پنج ( در سطح احتما  LSD) دارحداقل تفاوت معنی

 صورت گرفت. sigma plotافزار ها نیز با استفاده از نرمرس  شکل

 

 نتایج و بحث

یک از گیاهاان ماورد مطالعاه،    در تیمار عدم کاربرد قارچ، در هی 
ه نشان مای سازی قارچ با ریشه گیاهان مشاهده نشد. این مسئلکلونی

دهد که خاک مورد استفاده برای آزمایش به دلیل اتوکالو کردن، فاقد 
ساازی روی ریشاه   های مورد بررسی بوده اسات. درصاد کلاونی   قارچ
درصاد )توساط قاارچ     5/7های مختلف گیاهی ماورد مطالعاه از   گونه

درصااد )توسااط قااارچ    3/90گلومااوس روی ریشااه گناادمک( تااا   
های گیاهی متغیار باود   ندم( در بین گونهپیریفورموسپورا روی ریشه گ

و  3/90ساازی در گنادم باه میازان     بیشترین درصد کلونی .(2)جدو  
درصد به ترتیب در همزیستی ریشه باا قاارچ پیریفورموساپورا و     9/87

ساازی قاارچ   (. کمترین میازان کلاونی  2گلوموس مشاهده شد )جدو  
 10تیب به میزان ترپیریفوموسپورا و گلوموس در علف هرز گندمک به

سازی هر دو گونه قارچ، با ریشه علف درصد مشاهده شد. کلونی 5/7و 
                                                           

1- Mycorrhizal groeth response 

ساازی قاارچ   درصاد باود. میازان کلاونی     89هرز جاودره باه میازان    
هاای گیااهی ماورد بررسای بجاز      پیریفورموسپورا با ریشه همه گوناه 

سازی قارچ گلوموس کلونی جودره، بیشتر از جن  گلوموس بود. میزان
ساازی قاارچ   که کلاونی بود در حالی درصد 13 وحشی یوالف هبا ریش

درصاد باود کاه در     40پیریفورموسپورا با ریشه یوالف وحشی معااد   
 شاه یر در یسازدرصدی کلونی 27 مقایسه با گلوموس، سبب افزایش

های سازی قارچ پیریفورموسپورا با ریشه علفدرصد کلونی .شد والفی
ترتیاب  پشمکی، خاکشیر و گندمک بهفهرز خلر، جوموشی، چاودار، عل

درصد بیشاتر از گوناه گلوماوس باود.      5/2و  5/11 ،12، 12، 15، 23
عواملی مانند گوناه گیااهی، فعالیات میکروبای و شارایط فیزیکای و       

های میکوریزایی و سازی قارچشیمیایی خاک، بر میزان و شدت کلونی
 (.28 و 22، 17، 5شه گیاهان موثر هستند )میکوریزایی با ریشبه

سازی قاارچ گلوماوس و پیریفورمورساپورا باا ریشاه      میزان کلونی
باسبی  (.39درصد گزار  شده است ) 12/52و  38/73ترتیب گندم به

 34پشامکی تاا   قارچ گلوموس را با ریشه علف سازی( میزان کلونی3)
ساازی قاارچ   ( میزان کلونی2درصد گزار  کرد و در بررسی الغراوی )

درصاد   45/71ریشه علف پشمکی در سامانه تک کشاتی،  گلوموس با 
سااازی قااارچ میکااوریزایی   میاازان کلااونی گاازار  شااده اساات.   

Phizophagus intraradices میکااوریزایی پیریفورموسااپورا و شاابه
درصاد   58و  72باه ترتیاب    Elusine coracanaروی ریشاه گیااه   
 .(31گزار  شده است )
 Rumexباا گوناه ترشاک )   سازی قارچ میکوریزایی میزان کلونی

crispus L. ) 03/3   پای  )  درصاد، نیلاوفرIpomea ramosissima 

Poir. )33/68  ( درصااد، ساایزاو ایراناایVeronica persica L. )
درصاد و   06/4( .Conyza canadensis Lاسب )درصد، علف 63/18

درصاد، گازار  شاده اسات      10/34( .Bidens pilosa Lدودنادان ) 
(20 .) 

( روی چند گوناه  37که توسط واتووی  و همکاران ) ایدر مطالعه
های هرز مورد بررسی در سه دسته گیاهاان  هرز انجام شد، علف علف

 Abutilonدرصد( مانند گاوپنبه ) 29سازی باالی میکوریزایی )کلونی

theophrasti L.( آمبروزیا ،)Ambrosia artemisifolia L.  کنگار ،)
( .Solanum nigrum Lجریزی )، تا(.Cirsium arvense L)وحشی 
( گیاهان میکاوریزایی ضاعیف   .Xanthium srrumarium Lو توق )
 Setariaدرصاد( مانناد گیاهاان ارزناک )     16سازی کمتار از  )کلونی

faberi L.دم ،)( روباااااهیSetaria lutescens L.  و ماااار )
(Agropyron repens L.  ساازی  ( و گیاهان غیرمیکاوریزایی )کلاونی

 Amaranthusقرماز ) خروس ریشهدرصد(  مانند تا  3/2تا  2/0بین 

retroflexus L.(  خرد ،)Brassica kaber L.بناد  تره، هفت(، سلمه
(Polygonum lapathifolium L.( و خرفااااه )Portulaca 

oleracea L.ساازی  بندی شدند. دالیل کاهش میازان کلاونی  ( دسته
ل شناخته نشده اسات.  قارچ با ریشه برخی از گیاهان هنوز به طور کام
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سازی قارچ  با ریشاه گیاهاان   در برخی مطالعات، کاهش میزان کلونی
 و 6این گیاهان نسبت داده شده است )به ترکیبات دگرآسیب در ریشه 

35.) 

 
هرز، در آزمایش های سازی، وزن خشک اندام هوایی و ریشه گندم و علفهای پیریفورموسپورا و گلوموس بر درصد کلونیثیر رار تأ -2جدول 

 گلدانی
Table 2- Effect of P. indica and G. mosseae on root colonization percentage, shoot and root dry weight of wheat and weeds in 

pot experiment. Data indicate means ± standard errors 

 یگونه گیاه پارامترها رار  پیریفورمسپورا رار  گلوموس شاهد

Control G. mosseae P. indica Parameters Plant species 

0.0 c 87.90 ±1.01 b 91.30±0.83 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  Wheat گندم
(Triticum aestivum) 0.44± 0.08 b 0.57 ± 0.0 a 0.54 ±0.09 a 

 وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوته(

Shoot dry weight (g/plant) 

0.12 ± 0.003 c 0.29±0.004 a 0.25± 0.09 b 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 c 13.00± 0.21 b 40.0± 0.08 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  Wild oat یوالف
 (Avena ludoviciana) 0.36±0.007 b 0.31±0.004 c 0.47± 0.009 a 

ه(وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوت  

Shoot dry weight (g/plant) 

0.16± 0.01 b 0.11± 0.007 c 0.25± 0.01 a 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 c 8.00± 0.16 b 20.00± 0.14 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  brome Drooping علف پشمکی
 (Bromus tectorum) 0.23± 0.009 c 0.26 ±0.003 b 0.31± 0.003 a 

 وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوته(

Shoot dry weight (g/plant) 

0.14 ±0.009 b 0. 15 ± 0.003 b 0.19± 0.003 a 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 c 8.50± 0.002 b 20.50± 0.004 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  Flixweed خاکشیر
 (Descorainia sophia) 0.15± 0.01 c 0.18± 0.10 b 0.22± 0.10 a 

 وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوته(

Shoot dry weight (g/plant) 

0.04± 0.003 c 0.07± 0.003 b 0.12 ± 0.008 a 
 یشه )گرم دربوته(وزن خشک ر

Root dry weight (g/plant) 

0.0 c 24.99± 0.21 b 39.33± 0.09 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  arleyb Wall جوموشی
 (Hordeum murinum) 0.13±0.22 c 0.18± 0.14 b 0.27±0.10 a 

 وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوته(

Shoot dry weight (g/plant)  

0.04 ±0.009 c 0.12± 0.005 b 0.17± 0.01 a 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 b 89.00± 0.06 a 89.50± 0.06 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  barley Wild جودره
 (Hordeum spontaneum) 0.45 ±0.005 c 0.53 ±0.009 b 0.61± 0.009 a 

ه(وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوت  

Shoot dry weight (g/plant) 

0.21±0.005 c 0.24±0.005 b 0.34 ± 0.006 a 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 c 31.50±0.29 b 54.00± 0.44 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

 pea sGrasخلر 
 (Lathyrus sativus) 0.25 ±0.01c 0.37 ± 0.02 b 0.41± 0.02 a 

ه(وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوت  

Shoot dry weight (g/plant)  

0.16±0.02 c 0.19± 0.01 b 0.22 ± 0.02 a 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 
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0.0 c 61.50 ± 0.11b 73.00± 0.007 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  Wild rye چاودار
(Secale cereal) 0.19± 0.006 a 0.14± 0.004 b 0.13 ± 0.003 b 

ه(وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوت  

Shoot dry weight (g/plant) 

0.14± 0.005 a 0.11± 0.003 b 0.09± 0.004 c 
 وزن خشک ریشه )گرم دربوته(

Root dry weight (g/plant) 

0.0 b 7.50± 0.36 b 10.50± 0.31 a 
 سازی ریشه )درصد(کلونی

Root colonization (%) 

  Chickweed گندمک
 (Stellaria media) 0.41 ± 0.01b 0.53± 0.005 a 0.35± 0.009 c 

ه(وزن خشک اندام هوایی )گرم دربوت  

Shoot dry weight (g/plant) 

0.31± 0.01 b 0.36 ± 0.01 a 0.25± 0.008 c 
 ریشه )گرم دربوته(وزن خشک 

Root dry weight (g/plant) 
 دار ندارند.دار در سطح پنج درصد اختالف معنیاساس آزمون حداقل اختالف معنی های دارای حرف مشترک در هر ردیف، برمیانگین

 

 هوایی اندام و ریشه خشک وزن

گیاهان مورد بررسی بطور معنای وزن خشک ریشه و اندام هوایی 
هاای پیریفورموساپورا و   ثیر همزیساتی قاارچ  ( تحت تأp<0.05داری )

گلوموس قرار گرفت. در اثر همزیستی هر دو گونه قارچ با ریشه گندم، 
جوموشی، جودره، خاکشیر، علف پشمکی و خلر، وزن خشاک ریشاه و   

در حضور هر  اندام هوایی افزایش نشان داد و در برخی دیگر از گیاهان
، وزن خشک ریشه و اندام هاوایی در مقایساه باا    هادو یا یکی از قارچ

(. در گیااه زراعای گنادم، کااربرد قاارچ      2شاهد، کاهش یافت )جدو  
گلوموس و پیریفورموسپورا در مقایسه با شاهد، به ترتیب سبب افزایش 

 7/22و  5/29درصدی وزن خشک ریشه و افازایش   3/108و  7/141
 زن خشک اندام هوایی شد.درصدی و

وزن خشک ریشه و اندام هوایی چاودار در حضور هار دو قاارچ و   
وزن خشااک ریشااه و اناادام هااوایی گناادمک در حضااور قااارچ       
پیریفورموسپورا در مقایسه با شاهد، کاهش یافات. وزن خشاک انادام    

ترتیب هوایی چاودار و گندمک در همزیستی با قارچ پیریفورموسپورا به
دربوته و در همزیستی باا قاارچ گلوماوس    گرم 35/0و  13/0میزان به

که در مقایسه باا شااهد،   طوریدربوته بود. بهگرم 53/0و  14/0معاد  
کاربرد قارچ پیریفورموساپورا در چااودار و گنادمک باه ترتیاب سابب       

درصدی و کاربرد قارچ گلوماوس در چااودار    63/14و  58/31کاهش 
(. 2 ک اندام هوایی شد )جدو درصدی وزن خش 32/26سبب کاهش 

همزیستی قارچ گلوموس با گیاه یوالف وحشی در مقایساه باا شااهد،    
گارم در بوتاه شاد     05/0میزان سبب کاهش وزن خشک ریشه آن به

درصادی وزن   4/30که قارچ پیریفورموساپورا سابب افازایش    درحالی
خشک ریشه یوالف وحشی در مقایسه با شاهد شد. وزن خشک انادام  

دربوتاه در حضاور قاارچ    گارم  31/0یوالف وحشی باه میازان    هوایی
درصدی را  9/13گلوموس مشاهده شد که در مقایسه با شاهد کاهش 

 (. 2نشان داد )جدو  
 یهاااقااارچ یسااتیهمز( 39در بررساای یعقوبیااان و همکاااران ) 

 یدرصاد  73و  18 شیافزا سبب بیترت به گلوموس و فورموسپورایریپ

. همزیستی ریشه علاف هارز   است شده گندماندام هوایی وزن خشک 
با قارچ میکوریزایی در مقایسه با عدم کااربرد   (S. nigrumریزی )جتا

وزن (. 7درصاد شاد )   21میزان قارچ، سبب افزایش وزن خشک آن به
در حضاور قاارچ    L.  Elusine coracanaخشک اندام هاوایی گیااه  

ر حضاور قاارچ   درصد و د 40میزان به P. intraradicesمیکوریزایی 
درصد نسبت به شاهد افزایش نشاان داده   81میزان پیریفورموسپورا به

سازی قارچ میکوریزایی با گیاه علف پشمکی سابب  . کلونی(30است )
توده علف هارز  (. کاهش زیست25توده گیاه شده است )کاهش زیست

درصد در مقایسه با عدم  26میزان تره در حضور قارچ میکوریز بهسلمه
(. کاااربرد قااارچ  7ربرد قااارچ میکااوریزا گاازار  شااده اساات )   کااا

درصادی وزن   82/44و  25ترتیاب سابب افازایش    پیریفورموسپورا به
( و .Aleopecuras myosuroides Lروبااهی ) خشک علاف هارز دم  
(. در حضااور قااارچ  23)( شااده اساات  A. fatuaیااوالف وحشاای ) 

مک باه  تاوده علاف هارز گناد    زیست G. intraradicesمیکوریزایی 
برابر نسبت به شرایط عدم کااربرد قاارچ، کااهش یافات. در      8میزان 

دربوته بود گرم 8توده کل گیاه گندمک شرایط عدم تلقیح قارچ، زیست
(. کااهش وزن خشاک   37دربوته رسید )گرم17/0و در حضور قارچ به 

( نیاز در حضاور قاارچ    .Galium aparine Lراخ )تای علف هارز بای  
(.  کااهش وزن خشاک علاف   23زار  شده است )پیریفورموسپورا گ
کشیش وحشی، کیسه(، خرد .Cardaria draba Lهای هرز ازمک )

(Capsella bursa-pastoris L.و علف )( قناریPhalaris minor 

Retz.( در همزیستی با قارچ پیریفورمسپورا گزار  شده است )9.) 
ایی و شابه میکاوریز های مکانیس  بازدارندگی )اثرات منفی( قارچ

میکوریزایی در گیاهان تاا حادودی ناشاناخته اسات. یکای از عوامال       
هاای  بازدارندگی و کاهش رشد گیاهان در شرایط همزیستی باا قاارچ  

میکوریزایی، احتماال این اسات کاه در برخای از گیاهاان باه دالیال       
فیزیولوژیکی، قارچ سبب کاهش غلظت نیتروژن و فسفر در گیاه شاده  

(. یکای دیگار از عوامال    1یابد )توده گیاه کاهش میو درنتیجه زیست
های هرز در حضور قاارچ میکاوریزایی را خاصایت    بازدارنده رشد علف

دگرآسیبی قارچ بیان کرده اند که سبب کاهش تعداد ریشه مویین شده 
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 (.6و درنتیجه سطح جذو مواد غذایی را کاهش می دهد )

 

 (MGRرشد میکوریزایی ) پاسخ

بر رشد گیاه  های مورد بررسیثیر قارچأع از میزان تبه منظور اطال
و مقایسه آن با شاهد )غیار میکاوریزایی( از پاساخ رشاد میکاوریزایی      

های هرز مورد بررسای و گنادم در حضاور    علف (.21شود )استفاده می
قارچ پیریفورموسپورا و گلوموس، از نظر پاسخ رشد میکاوریزایی تناوع   

زراعای گنادم پاساخ رشاد نسابت باه        (. درگیااه 1نشان دادند )شکل 
ترتیاب  همزیستی هر دو قارچ پیریفورموسپورا و گلوموس، مثبات و باه  

های هرز باریک برگ، درصد بود. در بین علف 18/34و  12/30معاد  
بیشترین پاسخ رشد نسبت به همزیستی قارچ پیریفورموسپورا، در علف 

شااهده شاد.   درصد( م 14/44درصد( و جودره ) 78/47هرز جوموشی )
همزیستی گلوموس نیز با جودره و جوموشی مثبت بود و سبب افزایش 

هارز علاف پشامکی، خلار و      هاای رشد گیاهان مذکور شاد. در علاف  
خاکشیر نیز در حضور هر دو قاارچ پیریفوموساپورا و گلوماوس پاساخ     

هرز یوالف وحشی و گنادمک   هایرشدی، مثبت بود. پاسخ رشد علف
ارچ پیریفورموسااپورا مثبات و نسابت بااه   نسابت باه همزیسااتی باا قا    

(. هاار دو قااارچ 1همزیسااتی بااا قااارچ گلومااوس منفاای بااود )شااکل 
پیریفورموسپورا و گلوموس سبب پاسخ رشدی منفای در گیااه چااودار    

کاه پاساخ رشاد در حضاور پیریفورموساپورا      طاوری وحشی شدند، باه 
درصد بود کاه کااهش    -32/23درصد و در حضور گلوموس  -06/32

لف هرز چاودار وحشی در حضور پیریفورموساپورا، بیشاتر باود.    رشد ع

( در حضور Rumex crispus) ترشک هرز علف در یمنف یرشد پاسخ
  .(20) است شدهگزار   درصد -44قارچ گلوموس تا 

مختلاف گیااهی    هاای نتایج بررسی پاسخ رشد میکوریزایی گوناه 
ی دارد و نشان داده است که واکنش گیاهان، به گوناه گیااهی بساتگ   

درصاد    -35+ درصاد تاا   38پاسخ مثبت و منفی در گیاهاان از دامناه   
(. متفااوت باودن پاساخ رشاد میکاوریزایی در      35گزار  شده است )

بر گونه گیاهی، به نوع خاک و شارایط محیطای   های هرز، عالوهعلف
نیز بستگی دارد، برای مثا  در یک آزمایش، پاسخ رشاد میکاوریزایی   

کاه در  طوری ای هرز مختلف گزار  شده است، بههمتفاوت در علف
(. 37درصد متفااوت باود )   55تا  20علف هرز گاوپنبه پاسخ رشدی از 

های گیاهی باه همزیساتی   پاسخ رشدی منفی برخی گونه (6کامرون )
داناد و معتقاد   میکوریزایی را ناشی از کاهش غلظت مواد غاذایی مای  

للوپاتیاک قاارچ، باعاث    واساطه خاصایت آ  است رابطه میکوریزایی باه 
دنبا  آن باعث کاهش جذو ماواد  های موئین و بهکاهش تعداد ریشه

تواند شود. ترکیبات تراو  شده بوسیله قارچ میکوریزایی میغذائی می
باعث تغییرات مورفولوژیکی اساسی شده )پتانسیل فیزیولاوژیکی( کاه   

(. 1)شاود  سبب تغییر در ساختمان ریشاه و کاارکرد نامناساب آن مای    
های میکاوریزایی روی گیاهاان   کند که قارچها بیان مینتایج آزمایش

عناوان یاک   توانناد باه  غیر میکوریزایی اثرات بازدارندگی داشته و می
هاای هارز غیرمیکاوریزایی، در    عامل بیولوژیکی جهت کنتار  علاف  

 (.10گیاهان زراعی میکوریزایی مورد استفاده قرار گیرند )

1 
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 های گلوموس و پیریفورموسپوراهای هرز به تلقیق رار پاسخ رشد میکوریزایی گندم و علف -1شکل 

Figure 1- Mycorrhizal growth response (%) of wheat and weeds to Glomus and Piriformospora colonization 
 

                                                           
1- Mycorhizal growth response 
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   یریگجهینت

های رچ توانستند روی ریشه تمام گونهنتایج نشان داد که هر دو قا
ساازی هار دو   مورد بررسی، کلونی تشکیل دهند، گرچه درصد کلاونی 

های هرز مورد مطالعه، متفااوت  قارچ با ریشه گیاه زراعی گندم و علف
کلونی سازی قارچ پیریفورموسپورا و گلوموس با ریشاه  طوریکه بود. به

سبب افزایش زیست تاوده  درصد بود که  87گیاه زراعی گندم بیش از 
های هرز مورد مطالعه، بیشاترین  ریشه و اندام هوایی آن شد. در علف

ترتیاب در گیااه جاودره و    سازی توسط هار دو قاارچ، باه   درصد کلونی
چاودار مشاهده شد که در گیاه جودره سابب افازایش زیسات تاوده و     
پاسخ رشدی مثبت شد، اما در گیااه چااودار در حضاور هار دو قاارچ،      
زیست توده گیاه کاهش نشان داد و پاسخ رشدی منفی بود. همزیستی 
ریشه گیاهان یوالف و گندمک با قارچ پیریفورموسپورا مثبت و عامال  

توده این گیاهان بود، درحالیکه همزیستی ریشه گیاهان افزایش زیست
 هاا تاوده آن مذکور با قارچ گلوموس منفی بود و باعث کاهش زیسات 

پشمکی، جوموشی، خاکشیر و خلر با گیاهان علف شد. همزیستی ریشه
هر دو قارچ مثبت بود با این تفاوت که قارچ پیریفورموسپورا در مقایسه 

تاوده گیاهاان   با قارچ گلوموس، سبب افازایش بیشاتر رشاد و زیسات    
 مذکور شد. 

هاای  در مجموع، با توجه به واکنش متفاوت گندم و برخی از گونه
ند چاودار، یوالف وحشی و گندمک به تلقیح هرز مورد بررسی مانعلف
میکاوریزایی جان    هاای میکاوریزایی جان  گلوماوس و شابه     قارچ

های مذکور در مزارع گندم رسد کاربرد قارچپیریفورموسپورا، به نظر می
 بتواند خسارت علف های هرز یاد شده را کاهش دهد.
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Introduction: Arbuscular mycorrhizal fungi are one of the most important fungi in the soil, which coexist 
with the roots of many plants almost from 400 million years ago. These fungi play an important role in the 
sustainable functioning of agricultural ecosystems. Mycorrhizal fungi are not only beneficial and can increase 
the growth of plants, in some cases, some mycorrhizal species also cause growth reduction in certain species of 
plants. Investigating the effect of mycorrhizal fungus on growth of nine important weed species in the fields 
showed that the growth of weeds in the presence of fungi decreases. The Piriformospora indica is a root-
endophytic fungus that was isolated from the rhizosphere soil in the Thar Desert of India. This fungus same as 
typical AMF greatly improves the grown and overall biomass production of a broad spectrum of hosts. This 
fungus coexists on the root of a number of crops and weeds of monocotyledons, dicotyledons, Chenopodiaceae 
and Brassicaceae that do not inoculated by mycorrhizal fungi. This research was conducted to evaluate and 
compare the growth response of wheat and some important weeds of this crop, to Glomus mosseae and P. indica 
in controlled conditions, for ecological management of weeds. 

Materials and Methods: In order to investigate fungal root colonization of wheat and some weed species, 
nine separated trails were carried out as completely randomized design with five replications in 2016. 
Treatments were inoculation with  Glomus mosseae, Piriformospora indica and non-inoculated control on nine 
plant species of wheat (Tritium asativum L.) wild rye (Secale cereal L.), wild barley (Hordeum spontaneum 
Koch), barley (Hordeum morinum L.), wild oats (Avena ludoviciana Durieu), flixweed (Descurainia Sophia L.), 
drooping brome )Bromus tectorum L.), chickweed (Stellaria media L.) and grass pea (Lathyrus sativus L.). The 

soil used was (1:1) soil and fine sand. After passing through a sieve of two mesh, for three consecutive days and 
for four hours per day was sterilized in oven at 120 °C. After filling pots out with one kg of autoclaved soil, 
spores of G. mosseae and mycelia pieces of P. indica, were added to the pots. Ten seedlings were transferred in 
to each pot and were thinned to three seedlings per pot at 2-4 leaves stage. Plants were harvested 8 weeks after 
transplanting, the plants were removed from the crown and transferred to the laboratory. The roots of the plants 
were washed with distilled water to be thoroughly cleaned, and then the root of a plant from each pot was 
randomly cut into pieces of one centimeter and prepared to determine the percentage of colonization. Shoot and 
root dry matter and mycorrhizal growth responses were determined as well. 

Results and Discussion: The results indicated the different effects of fungi on wheat and weed species. 
Roots of wheat were colonized by G. mosseae and P. indica fungi by 87.9 and 90%, respectively. The lowest 
amount of root colonization by P. indica and G. mossea was observed in the chickweed by 10 and 7.5%, 
respectively. As a result of coexistence of both species of fungi with barley, wild barley, flixweed, drooping 
brome and grass pea, root and shoot dry weight were increased, and in some other plants, in the presence of 
either G. mosseae or P. indica, the root and shoot dry weight decreased, compared to the control. The dry weight 
of wild rye and chickweed in coexistence with P. indica was 0.13 and 0.35 g plant-1, respectively, and in 
coexistence with G. mosseae was 0.14 and 0.33 g plant-1, respectively. Compared to the control, the use of P. 
indica reduced shoot dry weight of wild rye and chickweed by 31.58% and 14.63%, respectively, and the use of 
G. mosseae in wild rye reduced 26.36% of shoot dry weight. Dry weight of Elusine coracana in presence of 
Phizophagus intraradices mycorrhizal fungus increased by 40% and in the presence of P. indica increased by 
81% compared with control. Biomass reduction in lambsquarters in the presence of mycorrhizal fungi was 26% 
compared with the un-inoculated plants. The weeds and wheat in the presence of P. indica and G. mosseae 
varied in terms of mycorrhizal growth response. Mycorrhizal growth response of weeds was varied from -32.26 
to +48.78 percentages. Among the monocotyledon weeds, the highest growth response was observed in the 
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presence of P. indica in the weed of barley (47.78%) and wild barley (44.14%). Both P. indica and G. mosseae 
caused a negative growth response in wild rye, so that the growth response in the presence of P. indica was -
0.66% and in the presence of G. mosseae -23.22%, indicates that the growth reduction of wild rye was higher in 
the presence of P. indica. The difference in mycorrhizal growth response in weeds, in addition to plant species, 
depends on the type of soil and environmental conditions. 

Conclusion: In general, due to the different reactions of wheat and some studied weed species to P. indica 
and G. mosseae inoculation, it seems that the application of these fungi in wheat fields could cause reduction in 
grass weed damages. 
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