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 (.Cichorium intybus L)  کاسنی ریشه روی آربوسکوالر میکوریز قارچ حضور مقایسه

 تهران و جاده چالوس مختلف مناطق در

 2و بابک دلنواز هاشملویان 2عذرا عطائی عظیمی ،*1زهرا مرتاضی

 فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، ساوه، ایران)مسئول مقاله(دانش آموخته  -*

 دانشیار زیست گیاهی، گروه زیست شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، ساوه، ایران -2

  چکیده

 برایین ینولداشتن ا با کاسنی ریشه .رویدمیچالوس  جادهل تهران و گیاهی دارویی است که در بسیاری از مناطق ایران مث کاسنی،

 یرتغی با حتی و دارند اثر گیاه رشد افزایش همچنین و فسفر ویژه به خاک عناصر جذب در میکوریزها.درمان دیابت مناسب است

 مناطق در کاسنی هایریشه در میکوریزها این وجود از گزارشی که آنجایی از. دهندمی افزایش را خاک حاصلخیزی خاک، عوامل

 مناطق نیکاس ریشه در میکوریز قارچحضور و فراوانی  که است گردیده تالش حاضر تحقیق در. نیست دسترس در ایراندر مختلف،

 ناساییش گیاه این کشت برای مناسب مناطق آن، غذایی و دارویی باالی ارزش به توجه با تا گیرد قرار بررسی مورد ایران مختلف

 سرانجام. رفتگ قرار تحلیل و تجزیه مورد میکروسکوپ بوسیله ریشه عرضی و سطحی برش روش با یکوریزادر این تحقیق م. گردد

 الوهع نتایج پژوهش این در. گردید محاسبه توکی روش و واریانس تجزیه روش با گرفته صورت عملیات از آمده بدست اطالعات

. دارد یدوتای انشعابات و بوده باریک بسیار قارچ هایریسه مناطق، همه در که داد نشان کاسنی ریشه سطح در قارچ وجود تایید بر

 شهرآفتاب، (%32) سه ودو جاجرب یک شهرآفتا درفراوانی قارچ  همچنین است سینوسیتی ساختمان دارای و عرضی دیواره فاقد ریسه

و آسارا  (%81)یک  (، جاجرود%81)دو  جاجرود ،(%1/81)دو  را(، آسا%81) (، شهرآفتاب سه%22یک ) آسارا (، بومهن و%22) دو

 .باشدمی سه دجاجرو ویک  آفتاب شهر مربوط به در ریشه کاسنی آربوسکوالر میکوریز فراوانی بیشترین نتایجطبق ( است %2)سه 

 گیاه داروییسینوسیتی، دوتایی، تیره آفتابگردان، ریسه، انشعابات واژه های کلیدی:

  seysay@yahoo.com8311Seysay  04111740190تلفن 11پالک   11آدرس :تهران اسالمشهر خیابان مدنی کوچه 

mailto:Seysay1355seysay@yahoo.com
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 مقدمه

 02تا 12قائم با ارتفاع  و ای دائمیبوتهیک گیاه دارویی مهم است که  ،از تیره آفتابگردان (.Cichorium intybus L) کاسنی

 های بلند آن سرشار ازگیاهی دارویی است که ریشهکاسنی  .(  Harsh Pal Bais and Ravishanka. 2228)سانتیمتر است

 اینولین قندی محلول در آب و با ارزش غذایی و دارویی است که در ریشه برخی از گیاهان مثل کاسنی وجود دارد. د.باشمی اینولین

 این. متفاوتند گیاهی مختلف هایتاکسون در و یابندمی تجمع گیاهان ریشه درون و سطح در میکوریز آربوسکوالر قارچهای

 ریشه رد میکوریزها این وجود. شوندمی گیاه رشد افزایش باعث و کمک غذایی مواد دیگر و  فسفر جذب برای گیاه به میکوریزها،

 میکوریز اثرخاک،  فسفر افزایش. (GUPTA and ANSARit.2221)است شده گزارش آمریکا و هند کشورهای در کاسنی

 معدنی وادم دریافت افزایش برای گیاهان غذایی، عناصر محدودیت شرایط در دهدنمی کاهش را گیاه بیوماس افزایش بر آربوسکوالر

 گیرندمی آلی ترکیبات آن از و دهندمی نیتروژن و فسفر گیاه به هاقارچ این. شوندمی همزیست آربوسکوالر قارچهای با خاک، از

 پتاسیم، سفر،ف قبیل از خاک تحرک کم یونهای جذب افزایش به را میکوریزآربوسکوالر زیستی هم توسط شده ایجاد مثبت واکنشهای

 )علیزادهدهندیم نسبت میزبان گیاه به آنها انتقال و آربوسکوالر میکوریز قارچ توسط منگنز و مس روی، آهن، گوگرد، منیزیم، کلسیم،

 شرایط رد ویژه به معدنی نیتروژن نظیر متحرک عناصر انتقال و جذب افزایش سبب همزیستی این همچنین. (8303.فرخپور اجیرلو و

 نسج این در آربوسکوالر قارچهای فراوانترین و گیردمی قرار گلومراسه یخانواده در گلوموس جنس. شودمی نیز خشکی تنش

 گیاهان که تاس داده نشان شده انجام تحقیقات. باشدمی گلومرومایکوتا شاخه در جنس بزرگترین گونه هفتاد از بیش با و دارند قرار

 جذب افزایش این. نمایندمی تخلیه بهتر را خاک رطوبت و کنندمی جذب بیشتری آب میکوریز بدون گیاهان با مقایسه در میکوریزی

 سیستم در ضروری عوامل از میکوریز هایقارچ. شودمی دیده باشد زیاد نیز خاک فسفر که شرایطی در حتی میکوریزایی گیاهان در
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 در ا میکوریز های قارچ قدمت. .دارند همزیستی گیاهان درصد 01 از بیش ریشه با که شوندمی محسوب گیاه و خاک پایدار

 مانند مستقیم هایروش به میکوریز قارچهای که است شده مشخص امروزه ، رسدمی سال میلیون 212 از بیش به خشکی اکوسیستم

 زیستی هایتنش کاهش مانند مستقیم غیر و گیاه توسط آب جذب افزایش همچنین و غذایی عناصر جذب طریق از گیاه تغذیه بهبود

 با یکوریزم قارچهای. گردندمی میزبان گیاه رشد افزایش سبب سنگین، عناصر و خشکی شوری، زیستی غیر و گیاهی بیماریهای

 به و دهندمی افزایش برابر 8222 تا 82بین را رطوبت و خاک با هاآن تماس سطح گیاهان، هایریشه اطراف در هاییشبکه تشکیل

 (.8303امانی. پور و )اسماعیلکندمی پیدا را خود اطراف محیط در موجود منابع از استفاده در بیشتری توانایی گیاه ترتیب این

 کار روش (1

 ایران مختلف مناطق از کاسنی گیاه ریشه آوری جمع (8-8

  معج( گلخندان محله) بومهن منطقه یک و شهرآفتاب منطقه سه جاجرود، منطقه سه ،(چالوس جاده) آسارا منطقه سه از گیاه ریشه

 (.8 ،جدول) شد آوری

 یاو ارتفاع از سطح در یاییبه همراه طول و عرض جغراف یکاسن یاهگ یمناطق جمع آور -(8) جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی مناطق

ارتفاع از 

سطح 

 دریا

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی مناطق

ارتفاع از 

سطح 

 دریا

 8232 31˚33´81932˝ 18˚22´1901˝ 8شهرآفتاب 8111 31˚2´12˝ 18˚88´ 11˝ 8آسارا 

 8232 31˚33´ 8912˝ 18˚80´81932˝ 2شهرآفتاب 8111 31˚2´11˝ 18˚88´ 82˝ 2آسارا 

 8232 31˚32´32981˝ 18˚81´18921˝ 3شهرآفتاب 8111 31˚2´12˝ 18˚88´ 22˝ 3آسارا 

 8182 31˚21´21918˝ 18˚28´ 81˝ 8جاجرود 
بومهن)محله 

 گلخندان(
˝82981 ´12˚1 ˝12´2˚31 8111 

     8123 31˚21´32922˝ 18˚28´82912˝ 2جاجرود 

     8122 31˚21´13˝ 1˚28´ 21911˝ 3جاجرود 
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 :تجهیزات و مواد (8-2

میکروسکوپ دوربین دار زیس: دوربین سونی مدل اس ریومیکروسکوپ نیکون: مدل ان ایکس، است، مینی تب نرم افزار، ریشه گیاه

 (آنیلین آبی) اختصاصی رنگ، ای پی  11دی سی  -اس سی

 روی مقداری تیغ با باشد آن روی قارچ رسیدمی نظر به که ریشه از بخشهایی از ریشه سطح از آربوسکوالر قارچهای مطالعه (8-3

 تعداد و گرفت، قرار مطالعه مورد تکرار 1 هرمنطقه از و شد ریخته( آنیلین آبی) اختصاصی رنگ قطره یک و تراشیده الم

 وپاستریومیکروسک با ریشه سطح. شد گرفته عکس میکروسکوپ با خوب هاینمونه از. شد یادداشت شده مشاهده قارچهای

 .شد گرفته عکس هانمونه از و گرفت قرار مطالعه مورد

 ریشه عرضی برش در آربوسکوالر قارچهای مطالعه (8-2

 آبی در دقیقه 81 مدت به و تهیه ریشه عرض از نازک خیلی هایبرش گردید و خیس آب در ساعت 2 مدت به شده خشک ریشه

  .شد تهیه عکس میکروسکوپ با قارچ دارای هاینمونه از و مطالعه مورد میکروسکوپ زیر در سپس گرفت قرار آنیلین

  هاداده تجزیه و تحلیل روش (8-1

تصادفی جمع آوری شده بود مورد تجزیه و  که به صورت کامالً (ف)مقایسه گیاهان مناطق مختل های حاصل از این تحقیقداده

مورد آنالیز قرار گرفت  Minitab-82تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار اکسل استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار 

 درصد انجام شد. 1روش توکی در سطح ها به و مقایسه میانگین
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 و بحث نتایج (1

 ناطقم این. شد بررسی مختلف درمناطق کاسنی ریشه سطح در آربوسکوالر میکوریز فراوانی و وجود روی مطالعه پژوهش این در

 دو و( 3آسارا و 2آسارا ،8آسارا)چالوس جاده بخش سه بومهن، ،(3 آفتاب و 2 آفتاب ،8آفتاب شهر) شهرآفتاب بخش سه شامل

 .بود( 3جاجرود و 2 جاجرود ، 8 جاجرود)جاجرود بخش

 :گرفت انجام مرحله چند طی مختلف مناطق در کاسنی ریشه در آربوسکوالر میکوریز قارچهای وجود بررسی (2-8

 نشان وپاستریومیکروسک با مختلف مناطق کاسنی تازه هایریشه سطح مشاهده: استریومیکروسکوپ با هاریشه سطح مطالعه -الف

 )شکل یک(.پوشاندمی را ریشه مناطق از بسیاری سطح ها،ریسه از نمدی شبکه یک شکل به هاقارچ این که داد

  

 آفتاب شهر منطقه کاسنی تازه ریشه سطح در ها، ریسه نمدی شبکه(: 8) شکل

 سطح در قارچ وجود تایید بر عالوه نتایج: میکروسکوپ با مطالعه آنیلین آبی با آمیزی رنگ الم، روی ریشه سطح تراشیدن -ب

 و یعرض دیواره فاقد ریسه. دارد دوتایی انشعابات و بوده باریک بسیار قارچ هایریسه مناطق، همه در که داد نشان کاسنی ریشه

 (. 2شکل)است سینوسیتی ساختمان دارای

 هایریشه زمیکوری قارچهای داد نشان مطالعات این: میکروسکوپ با مطالعه و آنیلین آبی با آمیزی رنگ ریشه، عرضی برش تهیه -پ

 (.3کند)شکل می تغذیه ریشه سلولهای درون محتویات از و بوده سلولی درون مکنده دارای کاسنی
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  :کاسنی ریشه سطح میکوریز های قارچ ساختمان(: 2) شکل

 انشعابات -پ و سینوسیتی ساختمان -ب باریک، ریسه -آ

  .دوتایی

 سطح میکوریز قارچهای شده آبی هایمکنده(: 3) شکل

 و( چپ سمت)برابر 8222بزرگنمایی دو با کاسنی هایریشه

 راست( سمت)برابر 222

 

  آربوسکوالر میکوریز فراوانی بر سطح ده با منطقه فاکتور اثر واریانس تجزیه نتایج

 ،3آسارا ،2آسارا ،8آسارا بومهن، ،3افتاب شهر ،2آفتاب شهر ،8فتابآ شهر)  سطح ده با فاکتورمنطقه ساده اثر هایواریانس تجزیه

 ).2لجدو) داد نشان را %1 سطح در دار معنی اختالف آربوسکوالر، میکوریز تعداد بر(  3 جاجرود و2جاجرود ،8جاجرود

 )Pنتیجه آزمون( F میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

21/2 320 0 منطقه    *23/2  

1/821 22 خطاها  
  

  20 کل

p≤ 2/21 *وجود اختالف معنی دار در سطح :  

  آربوسکوالر میکوریز فراوانی بر منطقه فاکتور میانگین قایسهم (9

 وجود % 1 حسط در توکی روش با آربوسکوالر، میکوریز فراوانی بر منطقه فاکتور ساده اثر از حاصل تیمارهای هایمیانگین مقایسه

 ( کمترین فراوانی%2با ) 3( بیشترین و آسارا %32با ) 3و جاجرود 8که در ظاهر منطقه شهر آفتاب. داد نشان را دارمعنی اختالف

 (.3جدول)دارد ردهند و باقی مناطق بین این دو منطقه قرارا نشان می میکوریزآربوسکوالر

 فروانی میکوریز در مناطق مختلفتجزیه واریانس (2) جدول
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 میکوریز میانگین منطقه شماره میکوریز میانگین منطقه شماره

8آفتاب شهر 8  a3/82±32 1 3افتاب شهر ab 12/3±81 

3 جاجرود 2  a3/82±32 1    2آسارا ab22/2±12/81 

2 افتاب شهر 3  ab02 /2±22 1 2جاجرود ab   82/3±81 

 ab02/2±81 8 جاجرود ab 12 /3±22 0 بومهن 2

8آسارا    1  ab13/3±22/22 82    3آسارا b 21/2±2 

  .است دار معنی میانگین تفاوت مشابه غیر و معنی بی مشابه حروف*

باالخص ریشه گیاه کاسنی به باتوجه به اینکه اطالعات جامعی در خصوص میزان و تعداد قارچهای میکوریزی در ریشه گیاهان 

باشد و با توجه به اینکه در مقاالت فراوانی که رشد گیاهان در همزیستی با این قارچ به میدسترس موجود نایران  صورت کمی در

 لاثبات رسیده است به اجبار تعداد قارچ میکوریز موجود در ریشه گیاهان و مزایای عملکرد این قارچها به صورت کیفی مورد تحلی

 , Dubey and Negi)است شده گزارش آمریکا و هند کشورهای در کاسنی ریشه در میکوریزا وجود قرار خواهد گرفت.

 از و دهدمی تشکیل زیستی هم گیاهان اغلب ریشه با که بوده زیستی کودهای انواع از یکی آربوسکوالر میکوریز قارچهای(8001

 شافزای محیطی هایتنش منفی اثرات کاهش گیاهی، هایهورمون تولید آب، جذب ایش افز غذایی، عناصر جذب افزایش طریق

 قارچهای. (,8302رجالی و ساجدی) گرددمی میزبان گیاهان عملکرد و رشد در بهبود ،سبب زابیماری عوامل برابر در مقاومت

 آنها رشد بر مطلوبی اثرات و است همزیست کوهستانی و بیابانی یهااکوسیستم در دارویی گیاهان بیشتر با آربوسکوالر میکوریز

 Calendula officinalis  .(Malik. et al, 2288)باشدمی آنها منفی اثرات و شیمیایی مواد مصرف کاهش ای بر راهی و دارد

L ( همیشهگل )ریشه .باشدمی فراوان اهمیت حائز دارویی جنبه از هم و زینتی نظر از هم که است کاسنی تیره از علفی گیاهی بهار 

 درباره شده انجام طالعاتم .(Wang and Qiu. 2221) دارد را آربوسکوالرزمیکوری قارچ با همزیستی قابلیت بهار همیشه گیاه

 مقایسه میانگین درصد فراوانی میکوریز کاسنی در مناطق مختلف(3) جدول
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 طبیعی شرایط با تطابق دلیل به زیستی، کشاورزی نظام از استفاده که آنستگویای  زراعی و طبیعی هایاکوسیستم در دارویی گیاهان

 تولید شرایطی چنین در مؤثره ماده حداکثر و آوردیم فراهم گیاهان این تولید برای را شرایط بهترین محصول کیفیت اصالت و

 عناصر جذب آربوسکوالرزمیکوری هایچقار و میکوریزی همزیستی هایقابلیت از استفاده (.Khalesro et al.2282) گرددمی

 بهبود باعث آلی کودهای مصرف همچنین (Gryndler et al.2220)بخشند می بهبود را گیاه رشد و افزایش مواد آلی از را غذایی

 یزراع عملیاتهای بهترین از یکی و بوده مساعد زیستی کشاورزی برای که شودیم خاک بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی، خواص

 بر میکوریزآربوسکوالر قارچهای و یآل مواد همزمان کاربرد مورد در. سازد برآورده را پایدار کشاورزی اهداف تواندمی که است

 هایاکوسیستم در دارویی گیاهان بیشتر با میکوریزآربوسکوالر .(Ibiremo .2282)است شده متناقضی گزارش نتایج گیاهان رشد

 آنها نفیم اثرات و شیمیایی مواد مصرف کاهش ای بر راهی و دارد آنها رشد بر مطلوبی اثرات و است همزیست کوهستانی و بیابانی

 درش قابلیت کوهستانی و بیابانی اکوسیسیتم در جهان نقاط همه مانند گیاه این همچنین. (8303 )زارعی و همکاران. باشد می

 گرفت قرار بررسی مورد گلخانه شرایط در تلقیح عدم و تلقیح میکوریزا قارچ زیستی کودهای تاثیر تحت  بابونه دارویی گیاه.دارد

 اختالف رصدد یک سطح در اسانس عملکرد و مقدار بوته، خشک وزن صفات بر تآثیر نظر از میکوریزا تلقیح عدم و تلقیح بین که

 و یبررس مورد صفات بهبود باعث میکوریز قارچ با مرزه بذر تلقیح نتایج (.8303.اسد شتابی و کریمی )بنیشد مشاهده داریمعنی

 در ساقه و ریشه طول کاهش عموماً که دهدمی نشان نتایج .گرددمی( میکوریز با تلقیح بدون) شاهد به نسبت آنها دارمعنی افزایش

گیاهان همزیست با قارچ  بهتر رشد وجود قارچ میکوریزایی در بنابراین. است میکوریزاییغیر گیاهان از کمتر میکوریزایی گیاهان

 میزبان گیاه بیشتر رشد موجب فسفر چون دانست، غذایی عناصر به آن دسترسی و گیاه ایتغذیه وضعیت بهبود به مربوط را میکوریز

 به آن انتقال عدم و خود در فلز نگهداری با قادرند قارچی هیفهای به قارچهای میکوریزایی، آغشته گیاهان در طرفی از. شودمی
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 توانمی را هوایی اندام و ریشه بر کادمیوم متمایز تأثیر ((Horst. 2222 شوند سنگین فلز سمیت کاهش باعث گیاه سیستم داخل

 به کمی مقدار و یابد می تجمع ریشه در کادمیوم به علت وجود قارچ میکوریز گیاهی هایگونه اغلب در که داد نسبت امر این به

 در کادمیوم به علت کمبود یا فقدان قارچ میکوریز تجمع که است شده گزارش .(Hegedus et al.2222) نمایدمی منتقلهابرگ

 درصد 2  فقط نیزبه علت دارا بودن این قارچ سویا گیاه در و است آن هوایی اندام از بیش برابر 82 تا 1 قند چغندر هایریشه

 گیاهان به نسبت میکوریزایی گیاهان که مواردی در (.Larsson et al.001)شودمی منتقل برگها به شده انباشته کادمیوم

 ضروری عناصر جذب بهبود به توان می را شدن مثبت میکوریزایی تأثیرات برخوردارند، بیشتری خشک و تر وزن از غیرمیکوریزایی

 ازجمله اینوکولوم میزان بودن کم کلی طور به (.Chen et al. 2223)داد نسبت میکوریزایی قارچهای توسط فسفر عنصر بخصوص

 جمعیت باید خاک، از فسفر جذب شدن بهتر برای بنابراین. گرددمی فسفر جذب شدن کم نتیجه در و کم آغشتگی به منجر اسپورها

 ذرت گیاه میکوریزی تلقیح (.and Abbott.8008 Robson)باشد داشته خاک وجود در کافی اندازهای به میکوریزی قارچهای

 فسفر زیاد سطوح در و % 11 فسفر کم سطوح در و گردید برابر دو حدود زیرزمینی و هوایی اندام در فسفر غلظت که داد نشان

. نمودند بررسی گندم در غذایی عناصر جذب بر را موسه میکوریزی قارچهای ثرا (.Liu et al.. 2222)داد نشان افزایش ، 10%

 و گیاهان به نسبت بیشتر درصد 0 و 82 ترتیب به پتاسیم جذب قارچ با همزیست گیاهان هوایی اندام در که داد نشان  GEنتایج،

 Glomus صورت که به شد داده نشان نعناع گیاه روی بر مطالعه در (.8310 وهمکاران. رجالی)گرفت انجام موسه گلوموس

fasciculatum کلنیزاسیون درصد و رویشی محصول عملکرد خشک، ماده عملکرد گیاه، ارتفاع ،داری قارچ معنی با گیاه زنی مایه 

 میکوریزی قارچ همزیستی که کردند پژوهش عنوان این در محققان. است داده افزایش نشده، زنی گیاهان مایه با مقایسه در را ریشه

تولید  موجب نتیجه در و فتوسنتز افزایش پتاسیم، و نیتروژن، فسفر غذایی عناصر و آب جذب افزایش سبب گیاه نعناع، ریشه با
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 گیاه زنی مایه (.Coptta et al.2221)است شده گیاه اسانس مقدار و خشک ماده عملکرد گیاه، ارتفاع افزایش و بیشتر فرآورده

 درصد فسفر، غلظت توده، زیست دانه، چتر، وزن تعداد داریمعنی طور به آربوسکوالرزمیکوری گونه قارچهای دو با رازیانه

 کاسنی تازه هایریشه سطح مشاهده تحقیق این در .(Kapoor et al.2222)است داده بهبود را اسانس میزان و ریشه کلنیزاسیون

 ریشه اطقمن از بسیاری سطح ها،ریسه از نمدی شبکه یک شکل به قارچها این که داد نشان میکروسکوپ استریو با مختلف مناطق

 تایید بر عالوه نتایجدارد  وجود میکوریز مختلف مناطق تیمارهای تمام در که داد نشان واضح بطور تحقیق این انجام. پوشانندمی را

 سهری. دارد دوتایی انشعابات و بوده باریک بسیار قارچ هایریسه مناطق، همه در که داد نشان کاسنی ریشه سطح در قارچ وجود

 حضور زانمی داد نشان مختلف مناطق در شده انجام آزمایشهای نتایج مقایسه. است سینوسیتی ساختمان دارای و عرضی دیواره فاقد

 مواردی هب متعلق میکوریز تعداد بیشترین و بوده دارمعنی اختالف دارای مختلف مناطق در کاسنی ریشه در میکوریزآربوسکوالر

که پس مشاهده باال بودن مقدار این قارچها و بررسی  باشدمی %32 ، برابر باسه جاجرود شهر و یک آفتاب شهر از ازتیمارهایی

رودخانه و اند که به دور از مسیر مشخص گردید که هر دو نمونه  از مناطقی برداشت شدههای گیاهی مناطق برداشت، این نمونه

اند و در راستای  تطبیق این فرضیه، با اسناد علمی، مشخص گردید این همزیستی از ویژگیهای گیاه در های روان بودهآبمسیر 

ها چبرای رشد قاررا نماید. و همچنین شرایط میباشد که گیاه را در جذب رطوبت کمک میراستای مقاومت در برابر تنش خشکی 

خانه تهیه مسیر رود هایی که ازتوان درخصوص نمونهمینماید. و همچنین فراهم میو تشکیل ریسه های نمدی و مکنده های آبی 

یکوریزی م قارچهایآبهای روان قرار گیرد و آب فراوان به ریشه گیاه برسد رشد  گیاه در مسیرگردیده بودند نتیجه گرفت که هر چه 

 از خود نشان خواهد داد. هاتحت تاثیر قرار گرفته و گیاه تمایل کمتری در خصوص همزیستی با این قارچ
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Comparison of presence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi 

on the root of( Cichorium intybus L.) in various regions  

of Tehran and Chaloos Road 

 

Abstract:  

Chicory is a herbaceous plant which grows in many regions of Iran such as Tehran and Chaloos 

Road. The roots of Chicory are succulent and its main root is 11 cm long. Chicory is a herbaceous 

plant; its root, due to its inulin, is good for remedying diabetes. Micorrhizs are effective on 

absorbing the elements of soil particularly phosphorus as well as increasing the growth of the plant, 

and they increase the fertility of soil, even through changing the elements of the soil. Since there 

is not available any report about the presence of this Micorrhizs in the roots of Chicory in various 

regions of Iran, in this study we have tried to investigate the presence of Mycorrhizal Fungi in the 

root of Chicory in various regions of Iran, so that regarding to its high herbaceous & nutritional 

Values, the appropriate regions for cultivation of this plant can be identified. In this study, 

Micorrhizs were analyzed using a microscope and through surface transverse section of the root. 

At last, the data obtained from the carried out operations were processed and calculated by analyze 

of variance (ANOVA) and Tukey methods. The results of this study, in addition to conforming the 

presence of fungi on the surface of the root of the Chicory, demonstrated that the hyphae of fungi 

are very elongated, dichotomizing branches, without transverse wall and have a sinuosity structure. 

The frequencies of fungi are as follows: Shahr Aftab 8 and Jajrood3 (%32), Shahr Aftab 2 (%22), 

Bumehen and Asara8 (%22), Shahr Aftab 3 (%81), Asara2 (%8191), Jajrood8 (%81) and Asara3 (%2). 

The results showed that the maximum frequencies are for Shahr Aftab 8 and Jajrood3 and they are 

harvested from locations far from rivers and streams that are appropriate for agricultural cultivation 

of Chicory. 

 

Keywords: herbaceous plant, Helianthus, Hyphae, dichotomizing branches, sinuosity 
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