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 چکیرٌ

ذار بوًذٌ ي ذر ذي جوىط    َوای سووًتط   ؼوًور از رذٌ سظکًمیعوت   َای خًراکی کٍ تحت عىوًان ذووبالن ؼوىاختٍ موی     قارچ 

ذارای ريابو    کىىور ي  َوا اووراب بوارذٌ خوًذ را زیور زمویه تً یور موی         ایوه گًووٍ قوارچ   . ؼوًور  بىری موی  طبقٍتیًبر ي ترفیسیا 

ذر ایه ووصيَػ، بوٍ مىروًر ؼىاظوایی گیاَوان َمسیعوت، بوا اودواب بازذیورَای میوراوی           . باؼىر با بعضی گیاَان می میکًریسی

ر اظواض ؼوکظ هواَری ریؽوٍ ي َم ىویه يجوًذ ریعوٍ قوارچ         َای مکرر از گیاَان، ذر مىطقٍ مًرذ مطا عٍ، بو  ي ومًوٍ برذاری

َوا ي بوٍ کمو      َوای مرفً وًشیکی سن   ظوسط بوا تًجوٍ بوٍ يیصگوی     . ظوط  ریؽوٍ، گیاَوان َمسیعوت مؽودی گرذیروور       بر

از   lippii (L.) Pres.  Helianthemum         گیوواٌبوور ایووه اظوواض، . فلًرَووای گیوواَی، گیاَووان َمسیعووت ؼىاظووایی ؼوورور 

ز ا .Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Boeck   َووا ي َم ىوویه گیوواٌ  ای ، از رذٌ ذي سووCistaceaeٍخوواوًاذٌ 

ٍ Cyperaceaeخاوًاذٌ  بوا قوارچ ذووبالن کوًَی، رؼور یافتوٍ ذر مىطقوٍ،         میکوًریسی  ذارای َمسیعوتی َوا،   ای ، از رذٌ ت   سو

 . َعتىر

 .، مرتعسیعت، قارچ ذوبالن کًَی، میکًریسَم: ياشگان کلیری

 

 مقرمٍ

ثرب ریؽرِ گیبّربى      بدرًرد از لحرب  هبّیرت اظرتثٌب ّعرتٌد ٍ      یهیکرَریس ّربی   اکثر هحققیي ثرر ایري ثبٍرًرد کرِ  ربر        

ایري  ػقیردُ ثرر ایري اظرت کرِ ثردٍى       . تؽرکی  دٌّرد  ّوسیعرتی هیکرَریسی   اّلی ٍ ٍحؽری  ثرِ ررَر هٌحفرر ثرِ  رردی       

در . ت ؼردُ در  لورٍّربی رجیؼری خربو ًنَاٌّرد ثرَد      ، اغلت گیبّبى  ربدر ثرِ زًردُ هبًردى در جَاهرغ ر ربثتی یب ر       رٍاثط

 . ٍا غ ثبال آهدى گیبّبى را ثِ ایي تؽکیالت ًعجت هی دٌّد

ّربی   ّربی هرتؼری، ػلر     در هجربٍرت توربم گیبّربى زراػری، ثربغی ٍ زیٌتری ٍ ًیرس گرراض        ثِ رَر هؼوَل هیکَریسّب   

ثرِ ػلرت گعررتردگی   . ؼرًَد  َثی یب رت هری  ّرب ٍ حتری ثؼ ری از درختربى  ر      ّررز، گیبّربى ًرَاحی گرهعریری ٍ کربکتَض     

تَاًٌرد ثررای تَلیرد دبیردار گیربُ در کؽربٍزی دارای ًقرػ         ّرب هری   رظرد کرِ آى   اجتوبع آًْب ثب گیبّبى زراػی هْن ثِ ًظر هری 

 .ای ثبؼٌد ػودُ

ثبػر  ا رسایػ ظر      ( 1 :گیرًرد  ثرِ دالیر  زیرر ثْررُ هری      یاز  ربر  ّربی هیکرَریس    ّوسیعرت، ثِ رَر کلی گیبّبى   

،  عرفر، دتبظرین   ثررای جر ة آة ٍ هرَاد غر ایی هثر  ازت     تَاًربیی گیربُ را   ( 2. ؼرًَد   یسیَلَشیکی ظریتن ریؽرِ هری     ؼبل

تحور  گیربُ را ثرِ خؽرکی، حررارت ثربالی خربو ٍ اظریدیتِ ثربالی ایجربد ؼردُ            ( 3.  دٌّرد  ٍ کلعین از خبو ا رسایػ هری  

گیربُ را در هقبثر  ثؼ ری از ػَاهر  ثیوربری گرر       ( 4. دٌّرد  تَظط  لساتی هثر  گرَگرد، هٌگٌرس ٍ آلرَهیٌین ثربال ا رسایػ هری       
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ؼرَد،   کٌٌرد کرِ ثبػر  هری     رٍاثرط َّرهرًَی ایجربد هری    ( 5. کٌٌرد  حفبظرت هری   ،کٌٌرد   بر ی ٍ ًوبتد کِ ثِ ریؽِ حولِ هری 

ّرربی ثرردٍى هیکررَریس از ًظررر  یسیَلررَشیکی  ؼرربل  ّرربی رررَالًی در هقبیعررِ ثررب ریؽررِ ّرربی تی یررِ کٌٌرردُ ثرررای دٍرُ ریؽررِ

ّررب را از گیرربُ دریب ررت  ّررب ٍ ٍیترربهیي ّیرردرات ، کرثررَیّرربی هیکررَریس در ارتجرربب ثررب ایرري ًررَع  َایررد،  رربر . ًٌرردثررب ی ثوب

ِ   رظد اغلت  بر   َى ثِ ًظر هی. کٌٌد هی ثبؼرٌد، ایري هرَاد ثررای      ّربی الساهری ثرب گیبّربى هری      ایری از ّوسیعرت   ّربی ریؽر

 .ثبؼد ّب ضرٍری هی رؼد ایي  بر 

 تَظررط تؼرردادی از  رربر  ؼٌبظرربى ارا ررِ گردیررد 1987در ظرربل ( Sedges)ّررب  ز ّوسیعررتی جگرريّررب ا اٍلرریي گررسارغ      

(Harley et al., 1987 .)  دارای %( 40)ب ّرر  گًَررِ آى 88گًَررِ جگرري   221ّرربی هَجررَد، از   ثررر اظرربض گررسارغ

 یّررب گررسارغ . ب ررد ارتجرربب هیکررَریسایی ّعررتٌد %( 49)گًَررِ  109هیکررَریسای اختیرربری ٍ %( 11)گًَررِ  24هیکررَریسا، 

 .Helianthemum sppاز جولررِ   Cistaceaeثررب ریؽررِ گیبّرربى خرربًَادُ      رربر  تر یسیررب هتؼررددی از ّوسیعررتی  

ِ    .(Fortas et al., 1992) ٍجرَد دارد  ّرربی  در هٌرربرقی کرِ اهکرربى رؼررد ٍ رٍیرػ گیبّرربى هرر کَر ٍجرَد ًرردارد گًَرر

ّربی   ثرب دًرجالى   بؼرد در ّوسیعرتی هیکرَریسی   ث کرِ ًرَػی  وري هرتؼری هری      .Stipagrostis spp ػلفری دیگرر هبًٌرد     

ّربیی در راث رِ ثرب ّوسیعرتی ایري  ربر  ثرب ًرَػی جگري ثرب ًربم ػلوری              ّوچٌریي گرسارغ  . هرتؼی گسارغ گردیردُ اظرت  

Kobresia bellardii  ُاز خبًَادCyperaceae ُاظت ػٌَاى گردید (Muthukumar et al., 2004). 

ثررِ ایررراى اظررت ٍ ثررب تَجررِ ثررِ ارزغ غرر ایی ٍ  کررَّی،جیؼرری  رربر  دًررجالى ّرربی ر از آًجررب کررِ یکرری از زیعررتگبُ       

ارزغ ا تفرربدی ثرربالی ایرري  رربر   ٍ ٍجررَد ثرربزار هفرررل هٌبظررت در داخرر  ٍ خرربر  کؽررَر، الزم اظررت      خفررَؾ

ثررای رظریدى ثرِ ایري ّردل       . در کؽرَر ـرَرت گیررد    کرَّی تحقیقبتی ثِ هٌظَر ثررظری اهکربى کبؼرت   ربر   دًرجالى      

ِ   لؼِ ٍ ثِ ه ب اثتدا ثبید ثرِ   رظریدى ایري تحقیرد در راظرتبی    . ّربی ایري  ربر  ٍ گیبّربى ّوسیعرت درداخرت       ؼٌبظربیی گًَر

 .ایي ّدل اًجبم گر ت

 

 َا مًاذ ي ريغ

هتری از هح  تؽرکی  آظرکَکبرح  ربر      5/1ؼؼبع  ّبی هکرر، کلیِ گیبّبًی کِ در ثب ثبزدیدّبی هیداًی ٍ ًوًَِ ثرداری  

ِ . خبو اررال ریؽِ ّب ثیرٍى آٍردُ ٍ ثِ آزهبیؽگبُ هٌتق  گردیدًد  رار داؼتٌد ثب ّرب ثرب آة ؼعرتِ ٍ ترات خربو جردا       ریؽر

ّوچٌیي ٍجَد ریعِ  ربر  رٍی ظر     ّب ٍ  ، ثب تَجِ ثِ ؼک  ظبّری ریؽِظپط ثِ هٌظَر تؽنیؿ گیبّبى ّوسیعت. ؼدًد

 . ظی  رار گر تٌدّبی گیبّی در زیر دظتگبُ ثیٌَکَلر، هَرد ثرر ریؽِ گیبّبى، ًوًَِ

–1 ؼک ) اظتاغلت هٌؽؼت ٍ کَتبُ  ؼٌبظی هتفبٍت ثَدُ ٍاز ًظر رینت ، هیکَریسیّوسیعتی  گیبّبى دارایدرریؽِ   

A ٍ B). هبًٌد ترب الیرِ    ّبیی کِ از الیِ تبر ، اًتْبی ریؽِ آلَدُ ثب ریعِ  ّبی ثیرٍى ریؽِ یب اکتَهیکَریسدر ضوي در اًَاع  بر

هؼورَل  ثرِ ررَر   ، ّبی درٍى ریؽِ یب ایٌدٍهیکَریس در  بر  ٍ (C ٍ D -1 ؼک ) هی ثبؼٌد، دَؼیدُ ؼدُ ییردبراًؽین هبًٌد هت

 . ؼَد ّیچ ًَع ریعِ هتراکن درظ   ریؽِ دیدُ ًوی

ّب ٍ ثِ کوک  لَرّبی گیبّی،  در ًْبیت دط از هؽنؿ ؼدى گیبّبى ّوسیعت، ثب تَجِ ثِ خفَـیبت هر َلَشیکی آى  

 .گردیدًدیبّبى ؼٌبظبیی گ
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 Kobresia sibirica (D ٍ B.)  ٍ درlippii Helianthemum (C ٍ A )  ریؽِ ٍ ارتجبب هیکَریسی در هر َلَشی   -1 ؼک 

 

 وتایج ي بحث

 ٍ (هیرساى دهرب، زهربى ٍ هقردار ثبرًردگی     )ثعتِ ثِ ؼرایط ا لیوی  ؼْرظتبى اظتْجبى، در ،(A-2 ؼک )  بر  دًجالى کَّی  

 10ترب   6ػورد    ربر  هرَرد ًظرر، در   . ؼرَد  تؽکی  هری از اٍاخر اظفٌد تب اٍاظط  رٍردیي هبُ،  بى ّوسیعت،دٍرُ رٍیػ گیبّ

ِ ثب ت ٍ هیساى ررَثت خبو،  رار ، ثب تَجِ ثِ (B-2ؼک  ) هتری از ظ   خبو ًتیظب ّربیی کرِ رٍی    ٍ تَظرط ؼرکبل   داؼرت

 .گردید، ؼٌبظبیی ٍ جوغ آٍری ؼَد یهاًدام ثبردُ در زیر زهیي ایجبد در اثر رؼد  (C-2 ؼک ) ظ   زهیي
 

 

 

 

 
 

 (.C)ؼکبل در ظ   خبو ، (B)  بر  دًجالى در ػود خبو ،(A) در هٌ قِ هَجَدًوًَِ  بر  دًجالى   -2ؼک 
 

     ّررب ای از ردُ دٍلپررِ ،Cistaceae از خرربًَادُ  lippii (L.) Pres.  Helianthemum گیرربًُترربیت تحقیقرربت ًؽرربى داد       

از ردُ ترک   ،Cyperaceaeاز خربًَادُ   .Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Boeckّوچٌیي گیربُ   ٍ (B-3 ؼک )

ًتبیت ایري تحقیرد ثرب     .ّعتٌد در هٌ قِ هَرد ه بلؼِ، ثب  بر  دًجالى کَّی، ّوسیعتی هیکَریسی، دارای (A-3 ؼک ) ّب ای لپِ

   .ه بثقت دارد (2009) وکبراىٍ ّوچٌیي هَتَکَهبر ٍ ّ (1992) گسارغ  رتبض ٍ ّوکبراى

  
 

 

 

 

 

 

 
 Kobresia sibirica (A)،   lippii Helianthemum (B.)  -3 ؼک 
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 گیری وتیدٍ

ّب ٍ دٍ  ای ی ثب گیبّبى هنتل ، از ردُ تک لپِهیکَریستَاًبیی ثر راری راث ِ   بر  دًجالى هَجَد در هٌ قِ هَرد ه بلؼِ،  

 .ّب، را دارا اظت ای لپِ

 

 تؽکر تقریر ي

جْت اًجربم ایري درصٍّػ را  رراّن      ، کِ اهکبًبت الزمًَیعٌدگبى از حَزُ دصٍّؽی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحد اظتْجبى  

 . ًوبیٌد تؽکر ٍ  درداًی هی ،ًوَدًد
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Aَbstract 
Edible fungi that are known as the truffle are from discomycetes and classify in two genera 

of Tuber and Terfezia .These kinds of fungi produce their ascocarp under ground and have 

mycorrhizal associations with some plants. Based on experiments carried out, in studied areas, 

plant Helianthemum lippii (L.) Pres. (Cistaceae) from dicotyledons and also plant Kobresia 

sibirica (Tuacz. ex Ledeb.) Boeck. (Cyperaceae) from monocotyledons are symbiotic with the 

truffle grown in studied areas. 

Keywords: symbiotic, truffle, mycorrhiza, desert.


