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بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در جنگلهای شمال ایران
2

سیده معصومه زمانی ،*1محمد متینیزاده

 .1استادیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت ،1399/08/04 :تاریخ پذیرش1399/12/28 :

چکیده
نظر به جایگاه ویژۀ قارچهای میکوریز در بهبود فیزیولوژی گیاهان میزبان و افزایش مقاومت آنهاا باه تاششهاای محیطای ،ایان
تحقیق با هدف روشن ساختن وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در رویشگاههاای جشگلای شاما
کشور و تأثیرات زیستی آنها بر بلوط بلشادمازو ( )Q. castaneifoliaدر شارایط آزمایشاگاهی اجارا شاد .باهمشظاور ششاساایی
قارچهای میکوریزِ همراه درختان بلوط ،نوکریشههای میکوریزایی درختان جمعآوری و ناحیۀ ریبوزومی قارچی تکثیر و تعیاین
توالی شد .تجزیهوتحلیل فیلوژنتیکی توالیها صورت گرفت .در مجموع  217سیستم ریشهای از شش رویشاگاه تحات بررسای
جمعآوری و  49تاکسون از قارچهای اکتومیکاوریز (شاامل سایزده جاش

،Hebeloma ،Cortinarius ،Boletus ،Amanita

 Scleroderma ،Russula ،Lycoperdon ،Lactarius ،Laccaria ،Inocybe ،Hygrophorus ،Hydnumو )Tricholoma
و چهار تاکسون از قارچهای میکوریز آرباسکوالر (شامل دو جش

 Acaulosporaو  )Glomusدر میان آنها ششاساایی شاد .در

گاااب بعاادی ،همزیسااتی ریزقلمااههااای  Q. castaneifoliaبااا قااارچ میکااوریز آرباسااکوالر  Glomus mosseaeو
اکتومیکوریز  Hebeloma sinapizansانجاب گرفت .اندازهگیاری ویژگایهاای فیزیولوژیاک ،رشاد و نیاز وضاعیت آبای گیااه
تلقیحشده در مقایسه با گیاه شاهد نشان داد که توسعۀ همزیستی اکتومیکوریزایی روی گیاهچههای بلوط موجب افزایش معشیدار
زیستتوده ساقه ،زیستتوده  ،سطح و کلروفیل برگ و نیز بهبود محتوای آبی گیاهچهها شد؛ درحالی که شواهدی از تأثیر مثبت
معشیدار تلقیح قارچ میکوریز آرباسکوالر به گیاهچههای بلشدمازو بهدست نیامد .بشابراین با توجه به بهبود وضعیت آبای ،افازایش
رشد و زیستتوده و اصالح خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تلقیحشده با قارچ اکتومیکاوریز ،مایتاوان برقاراری ایان تعامال را
راهکاری مشاسبتر برای افزایش موفقیت نهالکاری در برنامههای احیای جشگلهای بلشدمازو معرفی کرد.
واژههایکلیدی :اکتومیکوریزا ،بلوط ،رشد ،فیزیولوژی ،میکوریز آرباسکوالر.


مقدمه 

سازگارسازی گیاهان با اکوسیستمهای خشکی ،بهیشهسازی

تعامل میکوریزایی ،رابطۀ همزیستی میان ریشههای گیاهان

تغذیه گیاه و کیفیت خاک تکامال یافتاه اسات [ .]2 ،1در

آوندی و گروه ویژهای از قارچهای خاک است .این رابطاۀ

حا حاضر یکسوب از اراضی زمین بهدلیل خشاک باودن

همزیستی ،پدیدهای بسیار گسترده است که در بایش از 80

شدید برای رشد گیاهان و تولیدات آنها مشاساب نیساتشد و

درصد گونههای گیاهی زمیشی رخ مایدهاد و در راساتای

پیشبیشی میشود که گرب شدن هماهگیار زماین گساتر
خشکی را افزایش خواهد داد []3؛ از اینرو تاال

 نویسندۀ مسئول ،تلفن02144787285 :
Email: mzamani@rifr-ac.ir

بارای

یافتن راهبردهاای سازگارساازی باا تغییارات اقلیمای کاه
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ماایتوانااد بقااا و رشااد درختااان را در اکوسیسااتمهااای

بلشدمازو تلقیح شده و امکان استقرار این همزیستیها و نیز

تخریبشده بهبود ببخشد و موجب جشگلکاریهای ساریع

میزان سودمشدی این تعاامالت در رشاد ،نماو و وضاعیت

این نواحی و احیای آنها شاود در سراسار جهاان در حاا

فیزیولوژیکی میزباان در مقایساه باا گیاهچاههاای شااهد

اجراست .از جمله راهکارهای تخفیا

تاأثیرات تغییارات

فراگیر اقلیمی میتواند تا حدودی از طریاق ریاز

کاربن

در خاک بهدست آید .همزیستی میکوریزایی ممکان اسات
اثر مهمی در انتقا کاربن باه خااک داشاته باشاد ،چراکاه
بخاش اساسای از محصاو هکام کاربن توساط گیاهاان

گزار

شد.

موادوروشها 

ازقارچهایمیکوریزدرختانبلوو 

شناساییگونههایی
درجنگلهایشمالایران 

Q. ،Q. castaneifolia

میکوریزایی به درون خاک ،یعشی محل حکور زیستتاوده

ریشههای درختان بلوط هیرکانی (

شریک قارچی ارسا میشود.

 macranthera Fisch. & C.A.Mey.و  )Q. petraea L.از

گونااههااای بلااوط ( )Quercus sp.از مهاامتاارین و

شش رویشگاه بلوط شامل جشگلهاای خیارود و بیششاکی

فراوانترین درختان پهانبارگ اکوسیساتمهاای جشگلای ،از

در استان مازندران ،سیاهکل و شفارود در اساتان گایالن و

جمله جشگلهای ایراناند که از نظر اقتصادی و اکولاوژیکی

لوه و توسکستان در استان گلستان جمعآوری شاد .از هار

در ناواحی شامالی

رویشگاه از ده پایه از درختان گونه(های) بلوط موجود باا

دارد.

رعای ات پااراکشش مشاسااب (حااداقل  50متاار) بااهصااورت

بلوط بلشدمازو ( )Q. castaneifolia C.A.Mey.از گونههاای

تصادفی انتخا

و از قسمت سایهانداز درخت ،نمونههایی

درختی مهم در شاما ایاران اسات و پاراکشش وسایعی در

از خاااک بااههمااراه ریشااه از ریزوساافر هاار گی ااه بلااوط

نیاز

جماااعآوری شاااد .تحااات مشااااهدات میکروسا اکوپی،

کاربردهااای فراواناای دارد [ ]4و بااا توجااه بااه اهمیاات

نوکریشههای میکوریزایی باا خصوصایات مورفولاوژیکی

زیاد اقتصادی و زیستمحیطای آن،

مشاااابه (مانشاااد رناااص ،خصوصااایات ساااطح ،نحاااوۀ

اهمیت بسیار زیادی دارناد .ایان جاش

البرز و در رشتهکوه زاگرس در غار ایاران گساتر

جشگلهای هیرکانی دارد .این گونه در صاشایع مختلا
اکولوژیکی و نیز ارز

بایااد در کشااار احی اای مشاااطق مخروبااه ،بااه افاازایش کیف ای

انشااعا یااافتگی و غیااره) بااه دسااتههااای مشااخ

نها های استفادهشده در این مشاطق نیز توجه شود .برقاراری

(مورفوتایپ) تقسیم (شکل  )1و از مورفوتایپ غالاب هار

همزیستی میکوریزایی در این گیااه از مهامتارین راهکارهاا

نمونه تعادادی ناوکریشاه (دساتکام پاش عادد) بارای

برای بهیشهسازی رشد و افزایش مقاومت آنها باه تاششهاای

مولکولی قارچهای همزیسات

مختل

محیطی است .با وجود درک اهمیت درختان بلاوط،

تاکشون تحقیق چشدانی در خصوص تأثیر (مثبات یاا مشفای)

استخراج  DNAو تشخی
بهکار گرفته شد.

اسااتخراج  DNAتوسااط پروتکاال ( CTAB

Cethyl

تلقیح میکوریزایی کشتر شده بر رشد و فیزیولاوژی گیاهاان

 )Three methyl Amonium Bromideصااورت گرفاات

بلوط ایران صورت نگرفته است.

[ .]5برای تکثیر ناحیۀ  ITSاز  DNAریبوزومی قارچ هاای

در این تحقیاق ،افازونبار ششاساایی و معرفای برخای

تشکیلدهشادۀ غاالف (اکتومیکاوریزا) ،آغازگرهاای ماورد

قارچهای میکوریزِ همراه درختان بلوط جشگلهاای شاما

استفاده  ITS1Fو  ITS4بودند [ .]5تکشیک  PCRآشیانهای

کشاااور ،همزیساااتی میکاااوریزایی آرباساااکوالر و نیا از

باارای تکثیار ناحیاۀ  ITSاز  DNAریبااوزومی قااارچهااای

اکتومیکااوریزایی روی گیاهچااههااای کشااتبااافتی بلااوط

میکوریز آرباساکوالر (قاارچ هاای بادون غاالف) توساط

بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در جنگلهای شمال ایران

آغازگرهای  LSU-Glom1و ( SSU-Glom1در  )PCR Iو
 ITS5و ( ITS4در  )PCR IIانجاب گرفت [ .]6الکتروفورز
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با ژ آگاارز  2درصاد انجااب گرفات و بانادهای تکای و
مشخ

تعیین توالی شدند.

شکل  .1برخی مورفوتایپهای مشاهدهشده از ریشههای درختان بلوط تحت مشاهدات میکروسکوپی

توالیهای باه دسات آماده باا الگاوریتم  BLASTNباا
تااوالیهااای نوکلئوتیاادی پایگاااه  GenBankمقایسااه و
نزدیک ترین توالی باه عشاوان تاوالی مرجاع انتخاا

شاد.

 WPMبا غلظت نص

از امالح نیترات و عشاصر مااکرو و

حاوی هورماون ریشاه زایای اکساین ( 0/1 mg/lاز
 )Naphthalene Acetic Acid:و (0/3 mg/l

NAA

از 3-: IBA

به مشظور یافتن جایگااه تاکساونومیکی تاوالیهاا ،درخات

 )Indolebutyric acidمشتقل و پا

تشااابه باارای هاار ی اک از آنهااا ترس ایم شااد .تااوالیهااای

شدند .نگهداری کشتها در اتاقکهای رشد تحات دماای

نوکلئوتیدی هر نمونه بههمراه مشابهترین توالیهای پایگااه

 23-25درجۀ سانتیگاراد و دورۀ ناوری  16سااعت ناور

داده با برنامۀ  ClustalXهم ردیا

و تشظایم شادند .ماد

تکاااملی مربااوط بااا اسااتفاده از نااربافزارهااای  PAUPو
 MrModeltes2انتخااا

از دو هفتاه ریشاهدار

( 3000- 5000لااوک ) و  8ساااعت تاااریکی صااورت
گرفت.

شااد .آنااالیز فیلااوژنی و ترساایم

برای برقراری همزیساتی میکاوریزایی آرباساکوالر از

( )Bayesتوساط

انتقا گیاهچههاای ریشاهدارشاده و هامانادازۀ بلاوط باه

درخت تبارششاسی مربوط با رو

بای

نربافزار  MrBayes v. 3.12انجاب گرفت.
برقرارکردنهمزیستی میکوریزایی روی گیاهچوههوای
کشتبافتی Quercus castaneifolia
اهچههایQuercus castaneifoliaتوسطقارچ
تلقیحگی 
میکوریز 

ظااروف پل ایاتیلش ای ( )Magenteaحاااوی  100میلاایلیتاار
سوبسترای پیت -ورمیکولیت ( )2 :1اساتفاده شاد (شاکل
 )2که تا حد ظرفیت زراعی (حدود  50تاا  60میلایلیتار)
توسط محلو غذایی  Long Ashtonمرطو
[ .]7مایااۀ تلقاایح قااارچی

شاده بودناد

Glomus mosseae (T. H.

تکثی ار گیاهچااههااای  Quercus castaneifoliaاز طریااق

Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe (=Funneliformis
)( mosseaeتهیااهشااده از شاارکت زیساات فشاااور تااوران

کشت بافت صورت گرفت .برای شاخه زایی گیاهچههاا از

شاااهرود) بااهمقاادار  25گاارب بااه خاااک اطااراف ریشااۀ

 )Woody Plant Medium( WPMحااوی mg/lit

گیاهچههای بلوط اضافه شد .در ظروف شاهد  25گارب از

 0/3از سیتوکیشین  )6-Benzylaminopurine( BAPاستفاده

نمونۀ قارچ که سه بار اتوکالو شده باود اساتفاده شاد [،7

شد .بهمشظور ریشهزایی ،شاخههاای تولیدشاده باه محایط

.]8

محایط
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شکل  .2برقرارسازی همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر روی  Quercus castaneifoliaدر آزمایشگاه

باارای برقااراری همزیسااتی اکتومیکااوریزایی قااارچ

 )4 :1استفاده شد (شکل  )3که توسط محیط ماایع

MMN

و توسط قارچ اکتومیکوریز باهمادت شاش هفتاه

 Hebeloma sinapizans (Paulet) Gilletنی از از انتقااا

مرطو

گیاهچههای ریشهدار و هماندازۀ بلوط به ظروف پلیاتیلشی

کامالً کلونیزه شده بودند [ .]9گیاهچهها با شرایط ذکرشده

 Magenteaحاوی سوبسترای پیت -ورمیکولیت (با نسبت

بهمدت چهارده هفته نگهداری شدند [.]10

شکل  .3برقرارسازی همزیستی اکتومیکوریزایی روی  Quercus castaneifoliaدر آزمایشگاه

دیگر برای برقراری همزیستی آرباساکوالر روی

(شکل  .)4گیاهچهها بههمراه گلدان های مربوط در داخال

رو

گیاهچههای بلشدمازو شامل انتقا گیاهچههای ریشهدار باه

کیسههای پالستیکی شفاف برای حفظ رطوبت در گلخاناه

گلدانهای محتوی مخلوط خاک و ماساه ساترون ( )2:1و

نگهداری شدند و بعد از گذشت دو هفته از زماان انتقاا ،

تلقیح ریشه با قارچ  G. mosseaeباهمقادار  50گارب باود

سازگاری با هوادهی روزانه بهتدری شروع شد [.]8 ،7

شکل  .4برقرارسازی همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر روی  Quercus castaneifoliaدر گلخانه

بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در جنگلهای شمال ایران

بررسیتأثیر همزیسوتیمیکووریزایی بور خصوصویا 
فیزیولوژیکیورویشی Quercus castaneifolia
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نتایجوبحث 
ازقارچهایمیکوریزدرختانبلوو 

شناساییگونههایی

گیاهچهها در طرح کامالً تصادفی با دو تیمار ،تلقیح باا قاارچ

درجنگلهایشمالایران 


میکوریز (قارچ  G. mosseaeو  )H. sinapizansو عدب تلقیح

در مجموع  217سیستم ریشه ای از رویشاگاه هاای تحات

از تلقیح پانزده گیاهچه از هار

مطالعااه جمااعآوری شااد 183 .عاادد دارای همزیسااتی

تیمار باهطاور تصاادفی انتخاا و باا قیچای باه دو قسامت

اکتومیکوریزایی قابل تمایز و  9عدد محتمل به شارکت در

شاااخوباارگ و ریشااه تقساایم شاادند .باارای مشاااهدات

همزیستی آرباسکوالر بودناد .پا

از اساتخراج  DNAاز

میکروسکوپی (بزرگشمایی  )40Xرنصآمیزی ریشهها به رو

مورفوتایپ غالب این ریشهها 65 ،عدد توسط پرایمرهاای

کشت شدند .چهارده هفته پ

فیلیپ

و هایمن انجااب گرفات .شااخوبارگ نهاا هاا بارای

قارچی تکثیار شادند و تاوالیهاای  DNAخاال

تولیاد

ارزیابی رشد شااخوبارگ و نیاز پارامترهاای فیزیولاوژیکی و

کردند .پ

ساختاری برگ استفاده شد که برای ماورد اخیار از هار گیااه

پایگاااه داده  GenBankو  UNITEبااا اسااتفاده از آنااالیز

دادههای مربوط به جاوانتارین و گساتر یافتاهتارین بارگ

بالست ،مشخ

شد که  49عدد با تاکسونهای قارچهای

یادداشت شد [ .]2طو شاخه و تعداد بارگهاا در هار گیااه

اکتومیکوریز [ ]11و  4عدد با تاکسونهاایی از قاارچهاای

ارزیابی شد .جهت اندازهگیری میزان کلروفیل و ساطح بارگ

اناادومیکوریز مطابقاات داشااتشد و  12عاادد هاام دارای

Chlorophyll Content

توالی های مرتبط باا قاارچ هاای سااپروفیت ،پارازیات یاا

Leaf Aerea

قارچهایی که میکوریز بودن آنها در ابهاب است بودند .ایان

به ترتیاب از دساتگاه کلروفیالمتار (

 )Meterو دساتگاه انادازهگیاری ساطح بارگ (

 )Meterاستفاده شد .برای انادازهگیاری وزن خشاک شااخه،

از مطابقت دادن این تاوالیهاا باا تاوالیهاای

نتای در شکل  5خالصه شده است.

بافت بهمدت  48سااعت در آون  60درجاۀ سلسایوس قارار

شد که  49تاکساون اکتومیکاوریز باه سایزده

مشخ

داده شد .وضعیت آبی گیاهان با اندازهگیاری محتاوای نسابی

جااااش

آ برگ ( )Leaf Relative Water Contentتخماین زده شاد

،Hydnum

[ .]2توزیع نرما دادهها با آزماون کولماوگروف -اسامیرنوف

 Scleroderma ،Russula ،Lycoperdon ،Lactariusو

( )P=0.05تأیید شد .نتای با نربافزار  SPSSو در قالب طارح

 ]11[ )Tricholomaو چهار تاکساون انادومیکوریز باه دو

آزمایش فاکتوریل  GLMبرپایۀ طرح کاامالً تصاادفی تجزیاه
شد و مقایسۀ میانگینها به رو

جش

(،Hebeloma ،Cortinarius ،Boletus ،Amanita
،Hygrophorus

،Inocybe

،Laccaria

تعلق دارند (جدو .)1

آزماون چشددامشاهای دانکان

برای هر متغیر در سطح  0/01انجاب گرفت.

شکل  .5نسبت همزیستی اکتومیکوریزایی و همزیستی آرباسکوالر در مجموع سیستم ریشهای تحت مطالعه (الف) و نتایج حاصل از
شناسایی مولکولی قارچهای همزیست ریشه بلوط بلندمازو (ب)
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جدول  .1نتایج شناسایی مولکولی قارچهای میکوریز آرباسکوالر همراه ریشههای بلوط جنگلهای شمال ایران
ردیف

گونۀ بلوط

رویشگاه

1
2
3
4

Q. castaneifolia

بینشکی
لوه
لوه
لوه

Q. castaneifolia
Q. castaneifolia
Q. castaneifolia

کد

طول

مورفوتایپ

()bp

Cas-4-30

609

Acaulospora scrobiculata

درصد

بیشترین مشابهت

کد دسترسی
FR692351

98%

تشابه

Cas-5-30

652

Acaulospora spinosa

FR750155

99%

Cas-5-35

596

Acaulospora spinosa

FR750152

100%

Cas-5-45

617

Glomus macrocarpum

FR750530

99%

شکل  .6درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای مربوط به ناحیۀ  ITSجنس  Acaulosporaو  Glomusبه روش ( Bayesianاعداد کنار
شاخه به احتمال پسین بیزین ) (BPPمربوط هستند)

درختهای فیلوژنتیکی هریک از جاش هاا باههماراه
موقعیت تاکسونومیکی هریاک از تاکساونهاا در شاکل 6
آمده است.
ششاسااایی مولکااولی قااارچهااای میکااوریز در مشاااطق

ششاسایی قارچهای میکوریز در عرصههاای جشگلای ایاران
تأیید شد.
در آنالیزهای بالست مقدماتی این تحقیق مشخ

شد

که توالی ناحیۀ  ITSقارچی تکثیرشده از ساه مورفوتایاپ
 Acaulosporaاساات .پ ا

از

مختلفی از جهان با اهداف اقتصادی یا اکولوژیکی در حا

ماارتبط بااا اعکااای جااش

اجراساات .ب اهخصااوص در دو دهااۀ اخیاار ،تکشیااکهااای

آنالیزهای فیلوژنتیکی این تحقیق ،رابطۀ نزدیک مورفوتایپ

مولکولی تکثیرِ  DNAبرای حل چالش های اکولاوژیکی و

 Cas-4-30بااا گوناااۀ تیااپ  A. scrobiculataباااا کاااد

سیستماتیکی مرتبط با ششاسایی ارگانیسام هاای باا قرابات

 FR692350مشخ

شد .این نمونه تیاپ در ساا 2011

نزدیااک ،بااهخصااوص وقتاای دادههااای مورفولااوژیکی

توسط  Oehlو همکااران آناالیز فیلاوژنتیکی شاده [ ]13و

کمککششده یا بهقدر کافی متمایزکششده نبوده ،بهکاار گرفتاه

توالی ناحیۀ  ITSآن در پایگاه دادۀ  NCBIقارار داده شاده

شده است [ .]12در تحقیق حاضار نیاز اساتفاده از تاوالی

اساات .مورفوتای اپ  Cas-4-30بااا ای ان گون اۀ تی اپ کااالد

ناحیۀ  ITS rDNAبهعشوان ابزاری دقیق و ارزشامشد بارای

مونوفایلتیکی را ایجاد کرد کاه باه لحااع معتبار باودن آن

بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در جنگلهای شمال ایران

موجااب ششاسااایی ایاان مورفوتایااپ بااهعشااوان گونااۀ

A.

گستر
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گونه های مختل

بلوط در زیستگاه های مختلا

 scrobiculataشااد .مورفوتایااپ  Cas-5-30بااا تاکسااون

و حتی ارتفاعات مختل

 )FR750155( Acaulospora spinosaو  Cas-4-35نیز باا

جداگانااۀ نااوع میزبااان گیاااهی و نااوع زیسااتگاه باار تشااوع

تاکسااون  )FR750152( A. spinosaمعرفاایشااده توسااط

جمعیت قارچ های میکوریز میسر نبود .طبق گازار هاای

 Krugerو همکاران [ ،]14گروهی مونوفایلتیک با حمایات

بااهدسااتآمااده از دیگاار محققااان ،هاام نااوع زیسااتگاه و

زیاااد ایجاااد کاارد کااه موجااب تأییااد ششاسااایی ایاان

خصوصیات خاک آن و هم نوع میزباان گیااهی مایتواناد

مورفوتایپها بهعشوان گوناۀ  Acaulospora spinosaشاد.

توزیع تاکسون های میکوریزایی را تغییر دهاد [ .]12بارای

همچشین در میان نوکریشه های میکوریزایی بلاوط ،قاارچ

کامل شدن این تحقیق ،بررسیهای بیشتری الزب اسات تاا

میکوریز یک مورفوتایپ با کد  Cas-5-45بیشاترین تشاابه

تأثیر جایگاه تاکساونومیکی ،توزیاع جغرافیاایی و تفااوت

( 99درصد) را باا گوناۀ  Glomus macrocarpumباا کاد

اکولااوژیکی درختااان بلااوط را در اختصاصاایت میزبااانی

دسترسی  FR750530که توسط  Krugerو همکااران []14

میکوریزایی بهتر تفکیک کشد.

براساااس دادههااای مولکااولی معرف ای شااده داشاات .ای ان
مورفوتایااپ پاا

از آنالیزهاااای فیلاااوژنتیکی گروهااای

مونوفایلتیک با حمایت  99درصد را با نمونههاای

برقرارکردنهمزیستی میکوریزایی روی گیاهچههای
کشتبافتی Quercus castaneifolia

Kruger

و همکاران [ ]14و نیز دیگر نمونههایی از این گونه ایجااد
کاارد و باادین ترتی اب ششاسااایی آن بااهعشااوان گونااۀ

اهچههایQuercus castaneifoliaتوسطقارچ
تلقیحگی 
میکوریز 

G.

 macrocarpumمیسر شد.

یک زیستگاه ،امکان تماایز تاأثیر

پ

از برقراری همزیستی آرباسکوالر روی گیاهچاههاای

به این ترتیب این بررسی نشان داد که مشابه گروههای

بلوط ،استخراج و رنص آمیزی ریشه های تلقیحشده (شاکل

گزار شده در دیگر اقلیمها معتد [ ،]12در کشار جمعیت

 ،7ال

 Wangو همکااران

متشوعی از قارچ های اکتومیکوریز در جشگلهاای هیرکاانی

[ ]7که در آن گیاه و قارچ میکوریز آرباساکوالر در محایط

بههمراه درختان بلاوط [ ]11جمعیاتهاایی از قاارچهاای

پیت :پرلیات در ظاروف  Magenteaکشات مایشادند و

میکوریز آرباسکوالر نیز در ایان جشگال هاا قابال ردیاابی

همچشااین در کشاات گلخانااهای همزیسااتی میکااوریزایی

شاد کاه گوناۀ گیااهی بلاوط یاا

آرباسکوالر ،ساختار آرباسکو در سیستم ریشهای میزباان

زیسااتگاه موجااب بااروز تغییراتاای در توزیااع قااارچهااای

پا

از رنااصآمیازی مشاااهده نشااد (شااکل  7د) ،امااا در

میکوریز در سطح ریشهها شدهاناد .بارای مثاا بارخالف

مشاهدات صورتگرفته باا استریومیکروساکو

است .همچشین مشخ

و

) مشخ

شد ،در رو

از ریشاۀ

قارچ های اکتومیکوریز که از روی هر سه گونه بلوط یافت

نها  Q. castaneifoliaدر هر دو رو

شاادند [ ،]11قااارچهااای میکااوریز آرباسااکوالر تاارجیح

هی های )Vesicular Arbuscular Mycorrhizal( VAM

مشخصااای را در کلاااونیزه کاااردن گوناااۀ بلاااوط

Q.

 castaneifoliaنشااان دادنااد؛ اگرچااه بااهدلیاال اسااتقرار و

کشت همزیساتی،

ناشی از جوانهزنی اسپور دیده شد (شکل  ،7ج).
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شکل  .7همزیستی گیاهچههای  Quercus castaneifoliaو قارچ .Glomus mossae
الف :استخراج ریشههای مورد تلقیح؛ ب :رنگآمیزی ریشهها؛ ج :مشاهده ریشهها با استریومیکروسکوپ؛ د :مشاهدۀ ریشهها با
میکروسکوپ

در بیشتر تحقیقات و توصای هاای دیگار محققاان از

بدین ترتیب که جوانهزنی اسپور باهطاور خودباهخاود در

برقراری همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر روی گونه های

غیا

میزبان گیاهی مشاسب اتفا میافتاد ،اماا اگار قاارچ

بلااوط نی از آرباسااکو مشاااهده نشااد (تحقیااق  Dickieو

ریشۀ میزبان را بهمشظور کلونیزه کردن آن ح

همکاران [ ]15روی نها های  )Q. rubraیا به میزان بسیار

لولۀ تشدشی دیوارهدار شده و محتوای آن به داخال کشایده

کمی تشکیل شد (مطالعۀ  Watsonو همکااران [ ]16روی

میشود و اسپور به حالت غیرفعا بازمیگردد .گفتاه شاده

Rothwell

است که ژنی به ناب  GmGIN1کدکششدۀ یک پروتئین دارای

کردند که وزیکو ها و هی های

همولوژی با پروتئین های هی هاگ ( )hedgehogبا فعالیت

 Glomus sp.موجب تلقیح بلوط  Q. imbricariaمیشوند،

 GTPaseدر این مرگ سلولی برنامهریزیشدۀ هیفی دخیل

اما آرباسکو ها پیچیدگیهای هیفی را مشااهده نکردناد و

است و این ممکن است باهدلیال نباود ترکیباات میزباانی

همانشد آنچه در تحقیق حاضر مشاهده شد ،تشها مقداری از

محاارک یااا آزاد شاادن ترکیبااات بازدارنااده در حکااور

هی های میکوریزایی و اساپورها در اطاراف ریشاه قابال

ریشههای غیرمیزبان اتفا بیفتد [.]19

نها های  Q. rubraو  .)Q. palustrisهمچشاین
و همکاران [ ]17گزار

نکشاد ،کال

مشاااهده بودنااد .بااهطااور مشااابه  ]18[ Ocampoتلقاایح

اما برخالف همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر مشاهده

میکااوریزایی آرباسااکوالر را بااهطااور معمااو در گیاهااان

شد که ساختارهای مرتبط با همزیستی اکتومیکاوریزایی در

غیرمیکوتروف مشاهده کرد ،اما تشها هی ها و اساپورها را

مح ایط هی ادروپونیک بااا اسااتفاده از پی ات و ورمیکولی ات

یافت .نبود آرباساکو هاا ممکان اسات بیاانکششادۀ نباود

باهعشااوان سوبسااترا بااهخاوبی تشااکیل شاادند (شااکل .)8

پاسخ های رشدی و تغذیاهای گیاهچاه هاای بلشادمازو باه

برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی در این رو

براسااس

همزیستی میکوریزایی آرباساکوالر باشاد .توضایح ایشکاه

تشااکیل ریشااههااای کوتاااه اکتومیکااوریزایی (یااا همااان

همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر باه صاورت مرحلاه باه

ریشههای جاانبی) کاه کوتااهتار و ضاخیمترناد ،حکاور

مرحله و در حکور سیگشا های مشتقشده میزباان گیااهی

هی های سفید-کرب ،شل و مجعد در اطاراف ریشاههاای

مشاسب برقرار می شاود [ .]19در قاارچ هاای میکاوریزایی

جانبی  Q. castaneifoliaکه از خصوصیات غالف قارچی

آرباسکوالر ،چشادین مرتباه متاوالی جواناه زنای اساپور و

جش

 Hebelomaاست و نبود ریشههای مویین تأیید شاد

پ گیری هستهها و سیتوپالسم ممکن است اتفاا بیفتاد؛

[.]9

بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط ( )Quercus sp.در جنگلهای شمال ایران
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شکل  .8همزیستی میان گیاهچههای  Quercus castaneifoliaو قارچ اکتومیکوریز Hebeloma sinapizans

الف :استخراج ریشههای مورد تلقیح؛ ب :مشاهده ریشهها با استریومیکروسکوپ

بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر خصوصیا 
فیزیولوژیکیورویشی Quercus castaneifolia
تلقیح اکتومیکوریزایی گیاهچههای بلشدمازو تأثیر مثبتی بار
رشد گیاهچهها در مقایسه با گیاهچههاای غیرمیکاوریزایی
داشت (جدو  .)2این یافته مطابق با نتای تحقیقات روی
دیگر گونه هاای گیااهی اسات کاه نشاان دهشادۀ تاأثیرات
سودمشد کلونیزاسیون اکتومیکوریزایی شامل افزایش رشاد،
افزایش پتانسیل فتوسشتز و بهبود تغذیۀ گیاه است [ .]2اماا
شواهدی از تاأثیر مثبات معشایدار تلقایح قاارچ میکاوریز

آرباسکوالر به گیاهچههای بلشدمازو بهدست نیامد (جادو
 2و شکل  .)9باا توجاه باه مشااهده نشادن سااختارهای
آرباسکو درون ریشۀ میزبان این نتیجه دور از انتظار نبود؛
چراکه آرباسکو ها اصلیترین ساایتهاای تبااد غاذایی
میان قارچهای میکوریز آرباسکوالر و میزبانهای گیاهیاند
[ .]1نتااای پااژوهشهااای  Dickieو همکاااران [ ]15در
برقراری همزیستی میکوریزایی آرباسکوالر روی بلوط
 rubraنیز نشان دهشدۀ تأثیرات مثبت اندکی در جذ

Q.

مواد

غذایی و رشد نها های میزبان گیاهی است.

جدول  .2تأثیر قارچ میکوریز آرباسکوالر  Glomus mossaeو اکتومیکوریز  Hebeloma sinapizansروی خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی
گیاهچههای Quercus castaneifolia؛ چهارده هفته پس از تلقیح
تیمار

تعداد برگ

گیاه اکتومیکوریزایی
گیاه اندومیکوریزایی
گیاه شاهد

13/3±2/3 a
10/3±2/02 a
11/6±2/01 a

سطح برگ
()cm2
3/12±0/38 a
2/24±0/13 b
1/92±0/16 b

زیستتوده
برگ
()mg
27/46±1/52 a
21/66±1/58 b
19/36±2/22 b

ارتفاع ساقه
()cm
5/7±0/41 a
4/83±0/31 a
5/03±0/56 a

زیستتوده
ساقه
()mg
87/43±3/71 a
70/8±3/26 b
68/26±2/09 b

کلروفیل
-2

محتوای

( )µg cm

نسبی آب ()%

32/3±2/12 a
22/53±1/39 b
24/23±1/69 b

79/8±1/61 a
75/7±1/56 b
74/8±1/44 b

حروف نامشابه در هر ستون بیانگر اختالف معشیدار است.

شکل  .9گیاهچههای  Quercus castaneifoliaشاهد (راست) ،تلقیحشده با قارچ اکتومیکوریز ( Hebeloma sinapizansوسط) و تلقیحشده
با قارچ میکوریز آرباسکوالر ( Glomus mossaeچپ)؛ چهارده هفته پس از تلقیح
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اندازهگیری محتوای کلروفیل برگ )بهعشاوان شااخ

غذایی برقرار شده و این همزیستی تشها باهمشزلاۀ دریافات

سشجش میزان فتوسشتز( نشاندهشدۀ افازایش معشایدار ایان

یکطرفۀ کربن از گیاه میزباان بارای قاارچ نیسات ،چراکاه

رنگدانههای فتوساشتزی در گیاهچاههاای اکتومیکاوریزایی

افزایش سطح برگ ،وزن خشک شاخ و برگ ،تعداد بارگ

نسبت به گیاهچههای شاهد بود (جدو  )2که این مسائله

و طو ساقه و نه کاهش در زیستتوده (یا غلظت کربن و

فعا تر نور و فتوسشتز بیشتر در گیاهچههای

دیگر عشاصر) هاوایی گیااه در مقایساه باا گیاهاان کشتار

موجب جذ

تلقیحشده میشود که تجلای آن افازایش معشایدار ساطح

مشاهده شد .همچشین افزایش معشیدار محتوای نسابی آ

برگ و وزن خشک شاخ و برگ اندازهگیاریشاده در ایان

در گیاهچههای بلوط اکتومیکوریزایی دلیال دیگاری بارای

آزمایش ها بود .درحالی که در مورد گیاهچههای تلقیحشده

اثبات این تعاد میان تعامالت قارچ و گیاه اسات ،چراکاه

با قارچ میکوریز آرباسکوالر ،محتوای کلروفیل برگ کمتار

تغذیۀ کافی گیاهان میزبان موجب افزایش کاارایی و باازده

از گیاهان غیرمیکوریزایی بود .افزایش کلروفیل و در نتیجه

دستگاه فتوسشتزی مایشاود کاه در بازگشات در صاورت

فعالیت فتوسشتزی در گیاهاان تلقایحشاده توساط افازایش
جذ

عشاصر غاذایی مانشاد نیتاروژن و فسافر در گیاهاان

میزبان همزیستی یا درخواست زیاد کربن از جاناب قاارچ
در ریشههاای کلاونیزهشاده توجیاهپاذیر اسات .در واقاع
سودمشدی همزیستی میکوریزایی برای گیاه میزباان زماانی
حاصل میشود که میان درخواسات قاارچ بارای انارژی و
نیاز گیاه برای عشاصار غاذایی و آ

تعااد برقارار شاود.

درحالی که در تحقیق حاضر و نیز برخی دیگر پژوهشهاا
مشاهده شده است که قارچهای میکاوریز تحات بررسای
موجب کاهش رشد گیاهان میزبان شدهاند .بارای مثاا در
ایان تحقیاق ،تلقایح همزیسااتی میکااوریزایی آرباسااکوالر
موجب کاهش تعداد برگ و نیز ارتفاع ساقه شاد کاه ایان
مسئله مربوط به نبود تعاد بین ارساا کاربن باه قاارچ و
دریافت عشاصار غاذایی از قاارچ اسات .در واقاع در ایان
وضعیت ممکن است ارسا کربن به بافتهای همزیسات
زیرزمیشی برای رشد قارچ صورت گیارد ،درحاالی کاه در
پاسخ بهدلیل نگهداری و ابقای عشاصر غاذایی در میسالیوب
قارچی ،افزایشی در فتوسشتز میزبان رخ نمیدهد [.]20
باارخالف آنچااه در مااورد همزیسااتی میکااوریزایی
آرباسکوالر ذکر شد ،در این بررسی مشخ

شد که پا

از کلونیزاسیون ریشۀ  Q. castaneifoliaتوساط قاارچ

H.

 sinapizansتعاد میاان انتقاا کاربن و دریافات عشاصار

ثابت ماندن نرخ تعر  ،باازده اساتفاده از آ

(

water use

 )efficiencyافزایش خواهد یافت.

نتیجهگیریکلی 

در تحقیق حاضار باهکاارگیری تاوالی

ناحیاۀ ITS rDNA

بااهمثابااۀ راهکاااری ارزشاامشد باارای ششاسااایی قااارچهااای
میکوریز همزیست با درختان در عرصههای جشگلی کشور
تأییااد شااد .براساااس ایاان رو ِ ششاساااییِ قااارچهااای
همزیست ،مشخ

شد که در کشار جمعیت متشوعی که از

قارچهای اکتومیکوریز در جشگلهاای هیرکاانی باه هماراه
درختان بلاوط وجاود دارد ،جمعیاتهاایی از قاارچهاای
میکوریز آرباسکوالر نیز در این جشگلها همراه بلوط قابال
ردیابی است .توجه به این گاروه از موجاودات همزیسات
که با میزبان گیاهی و نیز با محیط خود در حالت تعاد باه
سر میبرناد و از عشاصار اصالی اکوسیساتمهاای جشگلای
محسو

می شاوند ،بارای رسایدن باه توساعۀ پایادار در

جشگاالهااا ضااروری اساات و تشهااا بااا بهاارهباارداری
برنامهریزیشده و اصولی از آنها میتوان به توساعۀ پایادار
دست یافت.
همچشین نتای آزمایشهای این تحقیق نشاان داد کاه در
مقایسۀ دو نوع همزیستی میکوریزایی (آرباسکوالر میکوریزا
و اکتومیکااوریزا) ،میااان گیاااه  Q. castaneifoliaو قااارچ
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) در جنگلهای شمال ایرانQuercus sp.( بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط

اکتومیکوریزایی برای بهبود وضعیت فیزیولوژیکی میزبان در

 تعامالت و در نتیجه ساازگاریH. sinapizans اکتومکیوریز

.طی جشگلکاریها و احیای مشاطق آسیبدیده استفاده کرد

بیشاااتری وجاااود دارد و ما ایتاااوان از ایا ان همزیساااتی
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ABSTRACT
Due to the special position of mycorrhizal fungi in improving the physiological status of host plants
and increasing their resistance to environmental stresses, this study was conducted to explain the
mycorrhizal symbiosis of oak trees (Quercus sp.) in northern forest of Iran and their biological effects
on Q. castaneifolia. In order to identify mycorrhizal fungi associated with oak trees, mycorrhizal root
tips of hosts were collected and then the fungal internal transcribed spacer (ITS) regions were
amplified and sequenced. Phylogenetic analysis of sequences was performed by Bayesian method. A
total of 217 root systems were collected from the studied habitats and 49 taxa from ectomycorrhizal
fungi (including 13 genera of Amanita, Boletus, Cortinarius, Hebeloma, Hydnum, Hygrophorus,
Inocybe, Laccaria, Lactarius, Lycoperdon, Russula, Scleroderma and Tricholoma ) and 4 taxa of
Arbuscular mycorrhizal fungi (including Acaulospora and Glomus) were identified among them. In
the next step, the symbiosis of Q. castaneifolia plantlets with Arbuscular mycorrhizal fungus Glomus
mosseae and Hebeloma sinapizans ectomycrrhizal fungus were performed. Measurement of
physiological characteristics, growth and water status of the inoculated plant in comparison with the
control plant showed that the development of ectomycorrhizal symbiosis on oak plantlets significantly
increased stem biomass, leaf biomass, leaf area and chlorophyll and also improved seedlings water
content; However, there was no evidence of a significant positive effect of inoculation of arbuscular
mycorrhizal fungi on Q. castaneifolia plantlets. Therefore, considering the improvement of water
status, increase of growth and biomass and modification of physiological characteristics of the plant
inoculated with ectomycorrhizal fungus, establishing this symbiosis can be introduced as a more
appropriate approach to increase the success of planting in Q. castaneifolia forests restoration
programs.
Keywords: Arbuscular mycorrhizal symbiosis, Ectomycorrhizas, Growth, Oak, Physiology.
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