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  :چكيده

در مناطق مهمترين و حساسترين مرحله در اصالح بيولوژيك اراضي مرتعي استقرار اوليه نهال گياهان در طبيعت است، كه به دليل شرايط نامساعد محيط 

ي هاي نوين و برهم كنش گياهان با ساير موجودات ممكن است بر استقرار استفاده از تكنولوژ. خشك و نيمه خشك اغلب با شكست مواجه مي شود

) .Medicago sativa L(هدف اين تحقيق بررسي امكان افزايش درصد استقرار و سرعت رشد نهال هاي گياه يونجه . گياهان در طبيعت كمك كند

كاشته و سپس با دوگونه  ) هاي كشتسيني(روز در شرايط گلخانه  20دت هاي يونجه ابتدا به ممنظور بذربدين . در مرتع بهاركيش قوچان بوده است

پس از  يك ماه گلدان ها به عرصه منتقل و كاشت آنها در قالب طرح . تلقيح گرديد Glomus intraradicesو  Glomus masseaeميكوريزا  

ابتدا و انتهاي فصل رويش و اندازه گيري خصوصيات مرفولوژيك  بررسي درصد بقاء نهال ها در دو مقطع زماني. بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد

 62.7حدود  masseaeبر اساس بررسي هاي آزمايشگاهي ميانگين همزيستي گياه يونجه با گونه . نهالهاي مستقر شده در انتهاي فصل رويش انجام شد

قرار گياه يونجه مشخص شد كه همزيستي قارچ ميكوريزا در ابتداي همچنين در ارزيابي است. درصد بود72حدود  intraradicesدرصد و با ميكوريزا 

 G. intraradicesطوريكه سبب افزايش درصد استقرار شد، كه ميكوريزا و انتهاي فصل رويش بطور معني داري بر استقرار گياه يونجه تاثير داشت به

 .Gبه عبارت ديگر همزيستي با . روي خصوصيات مورفولوژي نتايج استقرار بوداثر ميكوريزا بر . بيشترين تاثير را بر استقرار نهال هاي يونجه داشت

intraradices  سبب افزايش وزن خشك برگ، وزن خشك كل گياه، وزن خشك ساقه، وزن خشك ريشه و نسبت وزن خشك اندام هوايي به وزن

امكان تلقيح گياه ) 1(نتيجه گيري . شد يا اينكه اثري نداشت سبب كاهش برخي از اين فاكتورها  masseaeكه همزيستي با خشك ريشه شد در حالي

 G. intraradicesميكوريز قارچ مي توان از ) 2(يونجه با كودهاي ميكوريزا وجود دارد، قارچ هاي ميكوريز سبب بهبود استقرار گياه يونجه مي شود، 

در سطح مراتع خشك، نيمه خشك و  Medicago sativaيونجه چند ساله به عنوان يك كود زيستي در افزايش توليد علوفه و استقرار اوليه گياه 

  .شرايط محيطي سخت اكوسيستم ها استفاده كرد

   ، استقرار، خصوصيات مورفولوژيكي، همزيستيGlomus masseae ،Glomus intraradicesميكوريزا،  قارچ :كلمات كليدي
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