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چکیده
گاه جنگلی کلم در استان ذخیرهدر(Amygdalus scoparia)بادام درختانهاي میکوریزي بامنظور شناسایی قارچاین تحقیق به

هاي خاك نمونهآنگاه . شدمتري تهیه سانتی30- 0ي خاك از عمق هانمونهان بادام درختریزوسفردر بدین منظور . شدانجامایالم،
پس از استخراج .جدا شدبه روش الک تر و سانتریفیوژهااسپور قارچبعدآزمایشگاه در هواي آزاد خشک شده و پس از انتقال به

گونه13،در این مطالعه. ندهاي مرفولوژیکی شناسایی شدبا استفاده از ویژگیها قارچید و دمی تهیه گرئها، اسالیدهاي دااسپور قارچ
، Funneliformis ،Acaulospora،Gigaspora،Septoglomus،Diversispora: جنسهفت آربوسکوالر متعلق به میکوریزقارچ

ClaroideoglomusوRhizophagusجنس که ندشدشناساییبادامریزوسفردرRhizophagus درصد، جنس غالب در 8/30با
Funneliformisهاياین گونهبرعالوه. منطقه بود caledonius ،F. mosseae ،Rhizophagus intraradices،R. fasciculatus،R.

clarum ،Claroideoglomus drummondiiوGigaspora giganteaيبیشترین فراوانی و گونهC. etunicatum کمترین فراوانی را
.بودFunneliformis mosseaeگونههمچنین بیشترین فراوانی اسپور قارچ، متعلق به . داشتندریزوسفر بادام در 

، قارچ، اندومیکوریز، اکوسیستم، ایالمکوهیبادام:کلیديهايواژه

مقدمه
scoparia(وحشی بادام SpachAmygdalus( از

خانوادهبهمتعلقجنگلهاي زاگرس وهاي بومیگونه
پوشش کهاستبادام جنسو) Rosaceae(سرخیانگل

وسیعی در منابع طبیعی ایران و کشورهاي همسایه دارد
)Sedaghat and Pazhouhanmehr, ءبادام جز.)2014

اي و درختی ایران درختچهژنتیکیهاي مهم و از ذخایرگونه
Jozi and(مطالعات زیادي روي اکولوژي . شودمحسوب می

Moradi majd, از هاي این گونهسایر ویژگیو)2014
,Mahdavi Meymand(جمله خواص ضد میکروبی 

,Jozi and Moradi Majd(شرایط رویشگاهی ،)2009

اما تاکنون در زمینه . انجام شده استآنو غیره) 2014
توانند نقش که میهاي میکوریزي همزیست با این گونهقارچ

داشته اگرسزاین گونه درهايرویشگاهياحیامهمی در 
هاي میکوریز آربوسکوالر از قارچ.استشدهباشد، انجام ن

و شوند محسوب میهاي اجباري گیاهان مهمترین همزیست
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کنندهاي گیاهی همزیستی برقرار میدرصد گونه80با اًتقریب
)Smith et al., ترین روابط از فراواندلیلهمین به. )2010

شوند میهمزیستی موجود در طبیعت محسوب 
)Schalamuk et al., آربوسکوالرمیکوریزقارچ. )2006

(AMF)حاصلخیزي حفظ، احیاي اراضینقش کلیدي در
باعث افزایشنوبه خودبهکه ، مواد مغذيو چرخهخاك

Othira).کند، بازي میشودمیوري گیاهو بهرهرشد قدرت

et al., 2014)Ghanea pour)2010 ( با بررسی گیاهان
،Acaulospora capsiculaهايگونهقیچ، افدرا و تاغ

Glomus caesaris ،G. constrictum،G. deserticola،
G. microcarpum،G. macrocarpum،G. etunicatum،

G. geosporum،G .badium،G .intraradiece،G.

fasciculatum وPacispora robiginia را شناسایی
نیز به بررسی قارچ )2013(و همکاران Al-areqi.کرد

Coffea(عربی میکوریزي آربوسکوالر همزیست با کافه

Arabica (هايدر یمن پرداختند و گونه،Glomus

proliferum ،G .etunicatum ،Acaulospora

sporocarpia وScutellospora nigraدندکررا شناسایی .
هاي همزیستی قارچاي که روي تحقیقات گستردهباوجود

انجام اي درختچههاي مختلف درختی و میکوریزي با گونه
هاي میکوریزي ، اطالعات محدودي در خصوص قارچشده

بنابراین .بادام وجود دارددر ریشه و ریزوسفر درختان
هاي میکوریزي مهمترین هدف این تحقیق شناسایی قارچ

تعیین فراوانی ودرختان بادامموجود در ریشه و ریزوسفر 
. باشدمیکلم در استان ایالمدر رویشگاههااسپور قارچ

در ریزوسفر درختان بادام،هاي میکوریزيشناسایی قارچ
احیایی هاي برنامهیک ابزار مناسب نقش مهمی در عنوان به

به . در مناطق خشک و نیمه خشک داردویژه هببا این گونه 
، بومیهاي ري از این قارچگیتوان با بهرهمی،عبارت دیگر

.کمک گرفتهااین رویشگاهياحیابراي

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

منطقه کلم شهرستان هاي بادام رویشگاهدر این تحقیق
و 46˚90´25"شهر در استان ایالم با طول جغرافیاییدره

ارتفاع از سطح . انجام شد33˚39´07"عرض جغرافیایی
و درصد35شیب آن متوسط،متر950منطقه این دریاي 

خصوصیات فیزیکی و .استهکتار 65مساحت آن حدود 
آورده شده 1شیمایی خاك منطقه مورد مطالعه در جدول 

شهر سال ایستگاه هواشناسی دره10براساس آمار .است
متر و میانگین دماي میلی450متوسط بارندگی ساالنه 

متوسط طول دوره خشک . استگراد سانتیدرجه 19ساالنه 
میانگین تعداد .روز است184و 181ترتیب و مرطوب به

پایه 250تا 200در هکتار درختان بادام در این منطقه بین 
.در هر هکتار است

)انحراف معیار±میانگین (هعمنطقه مورد مطالهاي فیزیکی و شیمیایی خاك ویژگی-1جدول 
مقدارویژگی مورد بررسی مقدارویژگی مورد بررسی 

27/1±18/0وزن مخصوص ظاهري46/3±77/1)درصد(ماده آلی 
11/3±81/1)سانتی متر(ضخامت الشبرگ 28/0±10/0)درصد(نیتروژن 
64/0±09/0) موس بر سانتی مترمیلی(شوري 59/32±118)ppm(پتاسیم 
46/36±77/4)درصد(شن 06/0±11/0)ppm(فسفر 

52/30±57/6)درصد(رس 23/7±14/0اسیدیته 
14/43±67/4)درصد(سیلت 
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برداري نمونه
انجـام ایـن تحقیـق، در داخـل رویشـگاه بـادام       براي

)Amygdalus scoparia( طــی بهــار و پــاییز، بــه طــور
نمونه40،با شرایط مختلفتصادفی در ریزوسفر درختان

Bouamri(شد متري سانتی0- 30خاك از عمق  et al.,

داري اتیلنی نگهپلیهاي هاي خاك در ظرفنمونه. )2006
ــراي و  ــارچب ــتخراج و شناســایی ق ــاي همزیســت، اس ه

ها بـه آزمایشـگاه منتقـل    گیري فراوانی اسپور قارچاندازه
. شدند

ها از خاكقارچجداسازي اسپور
گرم از خاك هر نمونه را برداشته و بـا اسـتفاده   100

ــک ــوب روش الـ ــرون37و 177، 707(مرطـ و )میکـ
اقدام به استخراج اسپور قارچ ساکارز سانتریفیوژ کردن با 

Manimegalai)شد  et al., از محلول حاصل را.(2011
عبور داده تـا اسـپورها پشـت آن    41کاغذ صافی مدرج

.ها تعیین شودجمع شده و فراوانی آن

میکوریزيهايقارچشناسایی
گونهشناساییواسپورخصوصیاتمشاهدهمنظوربه

درمیکروسکوپی واسالیدهايرويبراسپورها،قارچی
گلیسـیرین  –الکتیـک اسـید -وینیـل الکـل  پلـی محلـول 

)PVLG(ملرز معرفباهمراه)  1:1حجمـی بـه نسـبت(
هـاي ویژگـی اسـاس شناسـایی بـر   . شـدند دادهقـرار 

شکل واندازه، تعداد الیه،رنگشکل،نظیرمورفولوژیکی
هـا ویژگیاین گیرياندازهوبررسیبراي.انجام شدریسه 

) Olympius, BH2(شـده کالیبرهنوريمیکروسکوپاز
شناساییکلیدازاستفادهباهاگونهشناسایی. شداستفاده

SchenckوPerez)1989 (ــایتو ــايسـ ــیهـ اینترنتـ
www.amf-

phylogeny.com،
http://www.lrz.de/~schuessler/amphylo،

http://invam.caf.wvu.eduشدانجام.

نتایج
قـــارچ میکـــوریزي گونـــه13، پـــژوهشدر ایـــن 

جنس مختلف، شناسایی شـد  هفت آربوسکوالر متعلق به 
،Rhizophagusگونه متعلق به جـنس  چهار ). 1- جدول(

گونه متعلق دو ،Funneliformisگونه متعلق به جنس سه 
ــنس ــه جـ ــنسوClaroideoglomusبـ ــاي جـ ,هـ

DiversisporaSeptoglomus ،Gigaspora و
Acaulospora در منطقه مـورد مطالعـه  گونهیک هرکدام

هـاي گونـه بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه     .شناسایی شد
Rhizophagus intraradices ،Funneliformis

caledonius ،Funneliformis mosseae ،
Rhizophagus fasciculatus ،Rhizophagus clarus ،

Claroideoglomus drummondii ،Gigaspora

gigantea   ــه ــه گونـ ــوط بـ ــی مربـ ــرین فراوانـ و کمتـ
Claroideoglomus etunicatumبر اسـاس نتـایج   .بود

ــدول  ــه1ج ــاي گون ، Funneliformis caledoniusه
Funneliformis mosseae ،Rhizophagus

intraradices ،Rhizophagus fasciculatus ،
Rhizophagus clarus ،Claroideoglomus

drummondii ،Gigaspora gigantea ــامی در تمـــ
. آوري شـده از منطقـه حضـور داشـتند    هـاي جمـع  نمونه

ــه ،ایــنبــرعــالوه داراي Funneliformis mosseaeگون
گـــرم خـــاك و 100بیشـــترین میـــانگین تعـــداد در 

Claroideoglomus etunicatum داراي کمترین میانگین
).2جدول (بودخاكگرم100تعداد در 
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بادامموجود در ریشه وریزوسفر هاي میکوریزي آربوسکوالر شناسایی شده قارچ-2جدول
میانگین تعداد اسپور در 

خانوادهجنسنامدرصد فراوانیگرم خاك100

8/280S. constrictumSeptoglomus

Glomeraceae

683F. geosporum

Funneliformis 4100F. caledonius

4/13100F. mosseae

4/9100R. intraradices

Rhizophagus
2/9100R. fasciculatus

2/6100R. clarum

260R. aggregatus

4/3100C. drummondii
ClaroideoglomusClaroideoglomeraceae 8/020C. etunicatum

6/260D. trimuralesDiversisporaDiversisporaceae

4/4100Gi. giganteaGigasporaGigasporaceae

4/160A. koskeiAcaulosporaAcaulosporaceae

23

30/815/7

7/7

7/7
7/7

7/7
Funneliformis

Rhizophagus

Claroideoglomus

Diversispora

Septoglomus

Gigaspora

Acaulospora

ریزوسفرهاي مختلف در درصد حضور جنس–1شکل 
A. scoparia منطقه مورد مطالعهدر

هاشناسایی گونه
Funneliformis geosporum (Glomus geosporum)

Nicolson T. H., Gerdemann J. W. 1968

اسـپورها  . صورت منفرد در خاك دیده شدنداسپورها به
اي اي تا نارنجی متمایل به قهـوه زرد متمایل به قهوهرنگ به

الیـه  شفاف، 1الیهالیه،3داراي کروي تا نیمه کروي،تیره،
-زرد تـا نـارنجی  3اي، الیهقهوه-اي تا نارنجیقهوه-زرد2

و به رنـگ زرد تـا   کجهیف راست تا حدودي . استاي قهوه
).1شکل (است، سپتوم کجنارنجی

Funneliformisگونه -1شکل geosporum هاي اسپور، سپتوم و الیهریسهبه همراه



...هاي اندومیکوریزي جداسازي و شناسایی قارچ50

F. caledonius (G. caledonium) Nicolson T. H.,

Gerdemann J. W. 1968

رنگ تا  اسپور به صورت منفرد در خاك، به رنگ زرد کم

4زرد طالیی، کروي تا نیمه کروي و دیواره اسپور داراي 
هیف راست یا خمیده یا قیفی شکل به رنگ زرد . استالیه 

). 2شکل (است رنگ تا زرد طالییکم

دیواره اسپورالیهبه همراه ریسه وFunneliformis caledoniusگونه-2شکل

F. mosseae (G. mosseae)

رنگ تـا زرد طالیـی، کـروي و    اسپورها به رنگ زرد کم
الیـه کـه  3اسـپورها داراي  دیواره. شکل هستندبیضیگاهی 

بـه رنـگ   سـوم شفاف و الیهدومشفاف، الیهي اولالیه
باشـد شـکل مـی  ریسه قیفی. رنگ تا زرد طالیی استزردکم

).3شکل(

به همراه ریسهFunneliformis mosseae-3شکل

Rhizophagus intraradices (G. intraradices)

Schenck N. C., Smith G. 1982

اسپورها به صورت منفرد یـا مجتمـع در  در این گونه، 
سفید، کرم تا زرد مایـل بـه   اسپورها. شوندخاك دیده می

شـکل و  اي، کروي تا نیمه کروي، نـامنظم یـا بیضـی   قهوه
هیف به رنگ زرد کمرنگ . استالیهسهدیواره آن داراي

اسـت  تا زرد متمایل بـه خاکسـتري، راسـت یـا خمیـده     
).4شکل(

Rhizophagus- 4شکل  intraradices. ریسهودیوارههايالیهبه همراه
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به همراه ریسهFunneliformis mosseae-3شکل

Rhizophagus intraradices (G. intraradices)

Schenck N. C., Smith G. 1982

اسپورها به صورت منفرد یـا مجتمـع در  در این گونه، 
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).4شکل(

Rhizophagus- 4شکل  intraradices. ریسهودیوارههايالیهبه همراه
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R. fasciculatus (G. fasiculatum)

اي در اسپورها به صورت منفرد یا دسته،در این گونه
رنگ یا زرد اسپورها به رنگ زرد کم. شوندخاك دیده می

3اي، کروي تا نیمه کروي، دیواره اسپور داراي مایل به قهوه
اياستوانهورنگ راست یا اندکی خمیدهالیه، ریسه زرد کم

.)5شکل(است

به همراه الیه هاي دیوارهRhizophagus fasciculatus-5شکل

Rhizophagus clarus (G. clarum) Schenck N. C.,

Smith G. S. 1981

، شفاف تا شونداسپورها به تنهایی در خاك تشکیل می

3زرد طالیی، کروي تا نیمه کروي، دیواره اسپور داراي 
رنگ، راست یا خمیده، مخروطی الیه، ریسه شفاف تا زرد کم

.)6شکل(استاي شکل یا استوانه

به همراه الیه هاي دیواره ، ریسه و سپتومRhizophagus clarus-6شکل

G. aggregatum (Rhizophagus aggregatus)

Schenck N. C., Smith G. S. 1982

اي مایل به زرد، اغلب اسپورها به رنگ زرد پاستیلی تا قهوه

3ندرت نامنظم، دیواره اسپور داراي کروي تا نیمه کروي و به
مایل به زرد، راست یا اي ریسه زرد پاستیلی تا قهوه. استالیه 

).7شکل(اي یا مخروطی شکل استخمیده، استوانه

هاي دیواره و ریسهبه همراه الیهRhizophagus aggregatus-7شکل
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G. drummondi (Claroideoglomus drummondii)

شوند، زرد به صورت منفرد تشکیل میاسپورها در خاك 
پاستیلی تا زرد ذرتی، کروي تا نیمه کروي گاهی اوقات بیضی

الیه، ریسه شفاف تا زرد ذرتی، راست یا 3شکل، دیواره داراي
الیه ، منفذ توسط سپتوم مسدود شده که ادامهايخمیده، استوانه

).8شکل(سوم دیواره اسپور است

هاي دیواره ، ریسه و سپتومبه همراه الیهG. drummondi-8شکل

G. etunicatum (Claroideoglomus etunicatum)

Becker W. N., Gerdemann J. W. 1977

کروي تا رنگ تا زرد تا نارنجی، کماسپورها به رنگ زرد
اولالیه که الیه2ي اسپور داراي دیواره. کروي هستندنیمه

میکرومتر که در معرف ملزر 5/0-5/2شفاف، به ضخامت 
دوم به رنگ زردالیه. شودبه رنگ صورتی نمایان می

اي شکل که به صورت ریسه استوانه. استرنگ تا نارنجی کم
. )9شکل(راست به اسپور متصل است

هاي دیواره اسپورسپتوم و الیهبه همراه ریسه، Claroideoglomus etunicatum-9شکل
G. trimurales (Diversispora trimurales) Koske

R. E., Halvorson W. L. 1989

زرد متمایل به.شوندمیتشکیلدر خاكمنفردها اسپور
بیضی،کروي، رنگ، کروي تا نیمهزرد کماي، قهوه

الیهمتشکل از سهاسپوردیوار، نامنظمو یاشکلگالبی
شکل، اي یا مخروطی، استوانهیا خمیدهریسه راست.است

).10شکل(استشفاف یا سفید مایل به زرد

هاي دیواره اسپوربه همراه ریسه و الیهDiversispora trimurales-10شکل 
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G. constrictum (Septoglomus constrictum)

Trappe J. W. 1977.

. شـود اسپورها به صورت منفـرد در خـاك تشـکیل مـی    
اي تیـره،  اي، قهـوه اسپورها به رنگ نارنجی مایـل بـه قهـوه   

شکل، دیواره اسپور یبیضکروي یا نیمه کروي، گاهی اوقات 
اي اي یا قهـوه ریسه نارنجی مایل به قهوه. استالیه2داراي 

سپتوم خمیده که ادامه الیه ورقه .استتیره، راست یا خمیده 
. )11شکل(استاي دوم دیواره اسپور ورقه

هاي دیواره اسپور، سپتوم و ریسهبه همراه الیهSeptoglomus constrictum- 11شکل

Gigaspora gigantea Nicolson T. H.,

Gerdemann J. W. 1968.

. شونداسپورها به صورت منفرد در خاك تشکیل می

گاهی اوقات بیضوي، دیواره اسپور ،کروي تا نیمه کروي
خصوصیات متمایزکننده این گونه رنگ .استالیه2داراي 

. )12شکل (استو اندازه آن 

هاي اسپوربه همراه الیهGigaspora gigantea-12شکل 
Acaulospora koskei Błaszkowski. J. 1995.

شوند، به رنگ اسپورها به تنهایی در خاك تشکیل می
سفید مایل به نارنجی تا نارنجی مایل به قرمز، کروي تا نیمه 

.)13شکل (استالیه 3کروي، دیواره اسپور داراي

هاي اسپوربه همراه الیهGigaspora gigantea-13شکل 
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بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که در ریزوسفر درختان بادام 

برخی از .متنوعی وجود دارندهاي میکوریزي قارچکوهی،
بادام، قبال نیز جنسهاي گونهها در ریزوسفر سایر این قارچ

) 2004(و همکاران Calvetمثال عنوانبه .اندشناسایی شده
هاي جنس گونهبا برخی از G. geosporumنشان دادند که 
گونهدر این تحقیق نیز.داردیبادام همزیست

Funneliformis geosporumدرختان ریزوسفر ریشه ودر
دلیلبهG. verruculosumاین قارچ از . شدمشاهدهبادام 

واکنش دادن دیواره بودن الیه سوم دیواره اسپور وصاف 
این گونه اولین. خارجی در معرف ملزر قابل تشخیص است

Hordeum vulgareجوبار از ریزوسفر L.) ( در اسکاتلند
Nicolson)توسط نیکلسون و گردمان and Gerdemann,

,Blaszkowski)و بعداً از لهستان(1968 ، امریکا (1993
(Walker et al., Oehl)، سوئیس و فرانسه (1982 et al.,

این قارچ ، و بیشتر نقاط جهان گزارش شده است(2003
Zangeneh)(همچنین در ایران از ریزوسفر مرکبات  et al.,

,Sadravi(از مزارع گندم ،2005 گوجه فرنگی، )2006
)Ghorbani, یکی دیگر از .گزارش شده است)2012

.Fهاي همزیست با بادام گونه گونه caledoniusباشدمی.
که اولین بار از طوريپراکنش جهانی دارد بهنیزاین گونه 

Gerdemann)امریکا and Trappe, در بعدو (1974
Nicolson)اسکاتلند and Gerdemann, رژیم ، (1968

Blaszkowski)اشغالگر قدس et al., استرالیاو(2001
McGee, .Fگونه .گزارش شده است)(2002 mosseae

ترین قارچ میکوریزي آربوسکوالر همزیست با گیاهان غالب
Blaszkowskiشود مختلف در دنیا محسوب می et al.,

,Janani(هاي سمناناین قارچ در ایران از استان).(2001

Mirzaei)و ایالم ) 2010 et al., .گزارش شدند(2012
Rhizophagus intraradices شباهت ظاهري با وجود

با بعضی ) اي بودناز نظر رنگ، شکل و دسته(اسپورهایش 
ها، این قارچ از نظر ساختمان سه الیه دیواره اسپور، از گونه

هاي الیه سوم و انتوژنی اسپور منحصر به جدا شدن ورقه
Sturmer)فرد است and Morton, و اسمیت شنگ.(1997

Schenck).اولین بار این گونه را از فلوریدا گزارش کردند

and Smith, , صدروي این گونه را از مزارع گندم (1982
,Sadravi(استان گلستان گزارش کرد  .Rگونه).2006

clarus از نظر تعداد الیه کمتر ازG. Luteum متمایز
نظر رنگ و اندازه و از R. aggregatusگونه .شودمی

.Gاي در خاك شبیهتشکیل شدن منفرد یا دسته

intraradices وG. hoi است).(Koske, این گونه 1985
Blaszkowskiاز لهستان et al., امریکاي شمالی،)(2002

(Friese & Koske Koske)ویسکانسین،(1991 & Tews,

Claroideoglomusگونه.گزارش شده است(1987

drummondii بالزوفسکی و همکارانش از اولین بار توسط
خاك ریشهبا مخلوطايتلهیک کشت

گزارش شددر لهستانOenothera drummondiiریزوسفر
.(Blaszkowski et al., صفات ظاهري متمایز کننده (2003

این قارچ اسپور کوچک و زرد رنگ با الیه دیواره درونی 
قابل انعطاف نازك، بی رنگ، و به شدت در معرف ملزر 

.C.استشود، میرنگ آمیزي  etunicatumایست نام گونه
Becker)ي خارجی اشاره دارد به ناپایداري الیهکه and

Gerdeman, هاي دیگر آسانی با گونهاین گونه به . (1977
اشتباه گرفته ,G. CaledoniumGlomus clarumمانند

شود ولی این گونه داراي اسپورهاي بزرگتر و ساختمان می
نیشکر از ریزوسفر این قارچ در ایران .دیواره متفاوتی است

Kariman)هاي مازندران و خوزستاناستان et al.,2005) و
)2012،و همکارانMirzaei(ریزوسفر بنه در استان ایالم

این گونه براي اولین بار از ریزوسفر . گزارش شده است
Allium cepa مریکا گزارش شده است آدر(Becker and

Gerdeman, Diversisporaقارچ . (1977 trimurales

(1989)وKoskeاولین بار توسط HalvorsonازSan

Miguelایسلند گزارش شد .Septoglomus constrictum

ها متمایز رنگش از سایر گونهدلیلگونه به آسانی به 
این گونه توسط تراپ از مکزیک، کالیفرنیا و . گرددمی

,Trappe)جزیره گوادلوپ گزارش شده است گونه .(1977
Acaulospora koskei اولین بار توسط بالزوفسکی در

این گونه از لحاظ شکل و . از لهستان گزارش شد1995
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مشابه باشد ولی فقط A. laevis ،A. capsiculaرنگ با  
ونه قبل در گدودیواره اسپور در این گونه بر خالف سه الیه 

.شودمعرف ملرز رنگ می

نتیجه گیري کلی
قارچ میکوریزي آربوسکوالر گونه13در این تحقیق، 

گونه متعلق سه.جنس مختلف شناسایی شدهفتمتعلق به 
گونه متعلق به جنسدووFunneliformisبه جنس 

Claroideoglomusهاي از جنسوDiversispora

Septoglomus ،Gigaspora وAcaulospora یکفقط
ها براي میکروفلور تمامی این قارچالبته .گونه شناسایی شد

هاي شناسایی قارچبنابراین .جدید هستندبادام کوهی
هاي در احیا رویشگاهگامیتواند همزیست با این گونه می

.این گونه باشد
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