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چکیده

با توجه به ضرورت جنگلکاری در جنگلهای زاگرس با گونههای بومي و استفاده از قارچهای ميکوريزی همزيست بومي هر

گونه ،پژوهشي با موضوع توليد نهالهای ميکوريزی تلقيحشده با قارچهای همزيست درخت تادار ( )Celtis caucasica L.انجام شد.
نمونههای بذر و خاک ريزوسفر تادار از رويشگاه چهارطاق اردل در استان چهارمحال و بختياری تهيه شدند .در آزمايشگاه مشخص
شد که دو گونه قارچ ميکوريز  Funneliformis geosporumو  Claroideoglomus etunicatumفراواني مناسبي در خاک ناحيه
ريزوسفر داشتند .پس از جداسازی اسپورها با استفاده از الک مرطوب و براساس صفاتي مانند اندازه و رنگ اسپور ،ريسه متصل به
اسپور و اليههای ديواره سلولي اسپور ،قارچها بهکمک ميکروسکوپ نوری و استريوميکروسکوپ شناسايي شدند و برای اولينبار از
ريزوسفر درخت تادار در ايران گزارش شدند .سپس ،اسپور اين دو گونه قارچ ميکوريزی با گياه ذرت در گلخانه بهصورت گلداني
تکثير شد .پس از انبوهسازی ،اسپورها با بذر تادار بهصورت تيمارهای جداگانه و تيمار ترکيبي دو گونه تلقيح شدند .پس از رشد
نهالها بهمدت شش ماه ،صفات رويشي و کلنيزاسيون ريشه تادار بررسي شد .نتايج نشان داد که قارچهای ميکوريزی بر تمامي صفات
ريختشناسي نهالها ،اثری مثبت و معنيدار داشتند .در اغلب صفات اندازهگيریشده ،بيشترين اثر مربوط به تيمار ترکيب دو قارچ
بود .بهطور کلي در اين پژوهش ،مقدار شاخصهای رويشي نهالهای ميکوريزی نسبت به نهالهای شاهد بيشتر بود ،بنابراين ميتوان
گفت استفاده از نهالهای ميکوريزی راهکاری مناسب و مقرونبهصرفه برای افزايش شانس موفقيت در جنگلکاریها و نيز احياء
مناطق تخريبشده است.
واژههای کلیدی :اردل ،صفات ريختشناسي ،قارچ ميکوريز آربوسکوالر ،همزيستي.

مقدمه
احداث و احيای جنگل در مناطق تخريبشده ازجمله
مسائل مهم در مديريت پايدار منابع طبيعي محسوب ميشود
( .)Lamb et al., 2005در اين مناطق ،تخريب خاک همگام
با تخريب پوشش گياهي اتفاق ميافتد که درنتيجه آن ،فقر

عناصر غذايي و شرايط نامساعد خرداقليم باعث محدوديت
در استقرار و تجديد حيات طبيعي عناصر رويشي موجود
ميشود ( .)Macedo et al., 2008بهمنظور مقابله با اين
مشکالت ،راهکارهايي الزم است تا توانايي درختان و
نهالها در برابر تنشهای محيطي از طريق بهبود جذب آب
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و مواد غذايي افزايش يابد (.)de-Bashan et al., 2012
ازجمله اين راهکارها ،استفاده از گونههای بومي هر منطقه
است که ميتواند موفقيت جنگلکاریها را افزايش دهد
( .)Urgiles et al., 2009درخت تادار ( Celtis Caucasica
 )L.گونهای پهنبرگ متعلق به خانواده  Celtidaceaeاست.
اين گونه در مقايسه با بسياری از گونههای جنگلي مورد
استفاده در جنگلکاریها ،رشد قابل مالحظهای دارد و
ميتواند برای بازسازی مناطق تخريبيافته استفاده شود
( .)Sattarian, 2006تادار از مهمترين گونهها برای
جنگلکاری در مناطق خشک و نيمهخشک بهحساب
ميآيد .اين گونه به بافت خاک حساسيت ندارد و در انواع
خاکها مستقر ميشود .تادار بهدليل حفاظت خاک و
سازگاری زياد در برابر خشکي برای جنگلکاری حائز
اهميت است .همچنين Tاين گونه بهعلت داشتن چوب
ريزبافت ،اهميت اقتصادی در صنايع چوب دارد
(.)Keneshloo et al., 2016
احياء مناطق خشک و تخريبشده با گونههای بومي
بههمراه تلقيح با قارچهای ميکوريزی ،بهدليل سازگاری و
تنوع زيستي بيشتر يکي از راهکارهای مناسب برای اصالح
پوشش گياهي اين مناطق محسوب ميشود ( Benhiba et al.,
 .)2015قارچهای ميکوريزی باعث افزايش سطح جذب آب
و عناصر غذايي بهويژه فسفر و نيتروژن در گياه ميزبان
ميشوند .در مقابل ،گياه نيز کربن و انرژی مورد نياز قارچها
را در اختيار آنها قرار ميدهد (.)Holste & Kobe, 2017
همچنين ،اين قارچها ميتوانند توانايي گياهان ميزبان را در
مقابله با تنشهای مهمي ازجمله خشکي ،شوری ،درجه
حرارت زياد و عناصر سنگين افزايش دهند که اين مسئله
بهدليل تأثير مستقيم و غيرمستقيم آنها در فرآيندهای
فيزيولوژيک گياهان است (.)Ormeño et al., 2016
قارچهای ميکوريزی با شبکه ميسيليومي گسترده خود ،مواد
مغذی و آب را برای گياه تأمين ميکنند ،بهطوریکه افزايش
شاخصهای رشدی گياه و محتوای نسبي آب در گياهان
تلقيحشده با قارچ ميکوريزی مشاهده شده است ( Ortiz et
.)al., 2015
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نتايج پژوهش  Mirzaeiو همکاران ( )7011نشان داد
که  Glomus fasciculatumدر رويشگاههای ايالم بيشترين
همزيستي را با خنجوک دارد Danielsen .و )7013( Polle
گزارش کردند که تلقيح نهالهای صنوبر ( × Populus
 )canescensتحت تنش خشکي با اکتوميکوريزا ( Paxillus
 )involutusباعث افزايش هدايت روزنهای در نهالهای
ميکوريزی و نيز کاهش مرگومير ريشه در اين نهالها در
مقايسه با نهالهای شاهد ميشود Caravaca .و همکاران
( )7004اثر قارچ ميکوريزی  Glomus claroideumرا بر
استقرار نهالهای ،Olea europaea subsp. sylvestris L.
Retama sphaerocarpa L. ،Pistacia lentiscus L.
 Boissierو  Rhamnus lycioides L.در مناطق نيمهخشک
مديترانهای بررسي کردند که نتايج آنها حاکي از آن بود که
مقدار زیتوده در نهالهای همزيست با ميکوريز نسبت به
نهالهای شاهد افزايش معنيداری دارد .در ايران،
پژوهشهايي برای شناسايي قارچهای همزيست با درختان
و درختچههای جنگلي انجام شده است ( Ali Ahmad
 ،)Korouri et al., 2002; Mirzeai et al., 2011اما تاکنون
در مورد شناسايي قارچهای ميکوريزی همزيست با تادار و
ارزيابي امکان توليد نهال ميکوريزی ازطريق آنها گزارشي
ارائه نشده است .از اينرو ،با توجه به اثرات مفيد قارچهای
همزيست ريشه و شرايط کنوني بومسازگان زاگرس و نيز
استفاده از گونههای بومي متحمل برای احيا ،پژوهشي
بهمنظور شناسايي قارچهای بومي همزيست با درخت تادار
و استفاده از آنها برای توليد نهالهای ميکوريزی تحت
شرايط گلخانهای اجرا شد .سپس ،مقدار کلنيزاسيون ريشه و
اثر آن بر صفات رويشي نهالها ارزيابي شد.

مواد و روشها
جمعآوری بذر
بهمنظور توليد نهال ميکوريزی تادار ،بذرها و نمونههای
خاک ريزوسفر از پنج پايه درخت مادری تادار (با قطر
يمتر) در رويشگاه چهارطاق اردل از توابع
متوسط  70سانت 
شهرکرد جمعآوری شد .اين منطقه با عرض جغرافيايي
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 41° 33′ 73″شمالي ،طول جغرافيايي 50° 51′ 44″
شرقي و ارتفاع  7300متر از سطح دريا در شهرستان اردل
قرار دارد .ميانگين بارش ساالنه منطقه معادل  540ميليمتر،
کمينه دمای مطلق  -13/5و بيشينه آن  45درجه سانتيگراد
است (.)Anonymous, 2013
گلخانهای و جداسازی اسپور

آزمایش
پژژژوهش پژژيشرو در گلخانژژه تحقيقژژات ميکژژوريز
آربسکوالر مؤسسه تحقيقات جنگژلهژا و مراتژع کشژور بژا
ميانگين دما و رطوبت روزانه بهترتيژب  71/3±4/2درجژه
سانتيگراد و  43/33±10/1درصد و ميانگين دما و رطوبت
شژژژبانه بژژژهترتيژ ژب  12/44±7/1درجژژژه سژژژانتيگراد و
 35/72±3/23درصد انجژام شژد .جداسژازی اسژپورها بژا
استفاده از روش الک مرطوب انجام شژد ( & Gerdemann
 .)Nicolson, 1968برای اين منظور ،نمونژه خژاک در يژک
بشژژر  500ميلژژيليتژژری بژژا  750ميلژژيليتژژر آب مقطژژر
سوسپانسيون شد و پس از يک دقيقه همزدن در همزن برقي
با دور زياد ،از الکهايي با قطر منافذ بژه ترتيژب  300و 35
ميکرومتژژر عبژژور داده شژژد .محتويژژات سژژطح الژژک 35
ميکرومتری بهطور مسژاوی در دو لولژه سژانتريفوژ ريختژه
شدند و بهمدت پنج دقيقه با  4000دور در دقيقه سژانتريفوژ
شدند .مايع رويي حاوی اسژپورها روی يژک کاغژذ صژافي
شطرنجي جمعآوری شد و در زير بينوکوالر با درشت نمژايي
 40برابر با سوزن مخصوص جداسازی شدند.
قارچهای میکوریزی
شناسایی 
براساس ويژگژيهژای ريخژتشناسژي ،دو گونژه قژارچ
ميکوريز آربوسکوالر شژامل Funneliformis geosporum
و  Claroideoglomus etunicatumکه فراواني بيشژتری در
خاک ناحيه ريزوسفر تادار داشتند ،جداسازی شدند .اسژپور
اين دو گونه قارچ ميکوريزی در ريزوسفر تادار بژهصژورت
غالب وجود داشتند .بهدليل فراواني مناسب ،دو گونه مژذکور
انتخاب و پس از شناسايي ،تکثير شدند .براساس شژيوهنامژه
( ،)1330اساليد اسپورها با پلژيوينيژل
 Schenckو

شناسایی و تلقیح دو گونه قارچ ...

الکژژژل ) (PVLGو پلژژژيوينيژژژل الکژژژل بژژژا ملتژژژزر
) (PVLG_Meltzerتهيه شد .پس از جهژتدهژي و مسژتقر
کردن مناسب اسپورها در جايگاه خود ،الملي بژا زاويژه 35
درجه روی آن گذاشته شد .سپس ،کمي فشار بر المژل وارد
شد تا اسپورها بهآرامي بشکنند .ايژن کژار بژهدليژل بررسژي
دقيقتر اليههای مختلف ديوارههای هاگها انجام مژيشژود،
زيرا برخي اليه ها به معرف ملتزر واکنش نشان مژيدهنژد و
رنگشژژان عژژوض مژيشژژود .اسژژاس شناسژژايي قژژارچهژژای
ميکوريزی از طريق ويژگيهای ريختشناسي مثل وجود يژا
عدم وجود اسپوروکارپ ،ابعاد ،رنژگ  ،شژکل و طژرح روی
اسپور و تعداد اليههژای ديژواره اسژپور بژود ( & Schenck
) .سژپس ،شناسژايي بژا اسژتفاده از کليژدهای
, 1990
مختلژژژژف شناسژژژژايي موجژژژژود در وبگژژژژاههژژژژای
 )INVAM,و
2018( http://invam.caf.wvu.edu
 http://www.zor.zut.edu.plانجام شد.
تکثیر قارچهای میکوریزی
بهمنظور تکثير دو گونه قارچ شناساييشده 100 ،عدد

اسپور از هر گونه در گلدانهای حاوی خاک استريلشده با بذر
ذرت ( )Zea mays L.در فصل پاييز  1434تلقيح شدند و
بهمدت چهار ماه گلدانها در حد ظرفيت زراعي آبياری شدند.
سپس بهمنظور اسپورزايي بيشتر ،گلدانها بهمدت دو ماه تحت
تنش خشکي (بدون آبياری) قرار گرفتند .در اين بازه زماني،
همزمان بذرهای تادار با آب ژاول  10درصد ،استريل شدند.
سپس در ماسه استريلشده بهمدت سه ماه تحت تيمار سرما
قرار گرفتند .بهمنظور آلوده کردن بذرهای تادار با قارچهای
مورد نظر ،حدود  100گرم مايه تلقيح از خاک ريزوسفر ذرت
(حاوی حدود  700عدد اسپور و اندامهای مختلف قارچ از هر
دو گونه) در اطراف بذرها قرار داده شد .همچنين ،مخلوطي از
دو گونه قارچ ( )F&Cنيز بهعنوان يک تيمار با بذر تادار تلقيح
شدند .مشخصات خاک مورد استفاده در اين پژوهش ،رس 77
درصد ،سيلت  42/17درصد ،شن  30/11درصد و  pHبرابر
با  1/77بود.
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تیمارهای آزمایشی
اين پژوهش در فروردين  1433با چهار تيمار شامل
نهالهای تلقيحشده با  F. geosporumو ،C. etunicatum
ترکيب اين دو گونه ( )F&Cو نهال شاهد (بدون تلقيح
ميکوريزی) در  10تکرار و در گلدانهای پالستيکي انجام
شد .تا زمان استقرار کامل نهالها ،بهمدت شش ماه ،گلدانها
تحت آبياری در حد ظرفيت زراعي قرار گرفتند .سپس ،از
نظر صفات رويشي ،وزن تر و خشک برگ ،وزن تر و
خشک ساقه ،وزن تر و خشک ريشه ،ارتفاع ،قطر طوقه،
سطح برگ ،تعداد برگ ،قطر ريشه ،طول ريشه و تعداد
ريشههای فرعي در پاييز  1433بررسي شدند.
اندازهگیری درصد کلنیزاسیون ریشه
برای اندازهگيری درصد کلنيزاسيون ريشه ،پس از انتقال
ريشهها به آزمايشگاه شسته شدند .سپس ،ريشههای نازک و
مناسب رنگآميزی جدا شدند و در محلول تثبيتکننده
) (FAAنگهداری شدند .برای رنگآميزی ريشهها ،ابتدا
ريشهها با آب مقطر شسته شدند .سپس رنگآميزی بهروش
 Phillipsو  )1320( Haymanانجام شد .در ادامه ،برای
بررسي ساختارهای ميکوريزی در ريشهها و تعيين درصد
کلنيزاسيون براساس روش خطوط متقاطع ،از ميکروسکوپ
با بزرگنمايي  30 ،10و  100براساس رابطه  1استفاده شد
(.)Brundrett et al., 1996
رابطه ()1
درصد کلنيزاسيون = (تعداد قطعات ميکوريزیشده  /تعداد
کل قطعات مشاهدهشده × )100
دادهها
تجزیهوتحلیل 
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،ابتدا توسط آزمونهای
کولموگروف-سميرنوف و لون ،نرمال بودن و همگني
واريانس دادهها بررسي شد .برای مقايسه ميانگينها از طرح
کامل تصادفي با نرمافزار آماری  SAS ver. 9.2و از آزمون
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دانکن در سطح اطمينان  35درصد استفاده شد.

نتایج
شناسایی قارچهای میکوریز
قارچ ميکوريزی F. geosporum

اسپورهای قارچ مذکور بهشکل کروی تا نيمهکروی بودند
و تا  730ميکرومتر قطر داشتند .همچنين ،اين اسپورها
بهرنگ زرد قهوهای بودند و سه اليه داشتند که درمجموع
ضخامت آنها هشت تا  11ميکرومتر بود (شکل  -1الف).
ديواره اول با معرف ملتزر واکنش نداد ،يک تا سه ميکرومتر
ضخامت داشت ،شفاف بود و پس از تجزيه بهحالت دانهدانه
درآمد .اليه دوم ورقهای ،زرد قهوهای تا نارنجي قهوهای بود
که رنگ آن بهتدريج از بيرون به داخل تيرهتر ميشد و تا
 10ميکرومتر ضخامت داشت .اليه سوم با ضخامت يک تا
سه ميکرومتر ،بهنسبت سخت بود که بهرنگ تيرهتری نسبت
به اليههای بيروني مشاهده شد و به فضای داخل ريسه
متصل کشانده ميشد تا يک سپتوم پايدار ايجاد کند .ريسه
متصل ،صاف تا کمي خميده بود 11 ،تا  47ميکرومتر
ضخامت داشت و کمي در بيرون بهحالت متسع درميآمد.
همچنين ،اين ريسه دو اليه بود که اليه خارجي در امتداد
اليه خارجي اسپور بود.
قارچ میکوریزی C. etunicatum

اسپورهای اين قارچ ،کروی تا نيمهکروی ،نارنجي تا
قهوهای قرمز بودند و قطر  10تا  10ميکرومتر داشتند .ديواره
اسپور از دو اليه تشکيل ميشد .اليه اول هم در ديواره اسپور
و هم در ديواره ريسه متصل ،ژلهای (تاحدی قابل انعطاف) بود
و بهرنگ صورتي تا قرمز ارغواني در معرف ملتزر درميآمد.
اين اليه در اسپورهای جوان تا سه ميکرومتر قطر داشت
(شکل  -1ب) .اليه مذکور در اسپورهای مسنتر بهشکل
تجزيهشده و دانهدانه ديده شد .اليه دوم ورقهای با سطحي
صاف و بهرنگ نارنجي قهوهای تا قرمز قهوهای بود و تا پنج
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ميکرومتر ضخامت داشت .ريسه متصل ،صاف تا خميده و
استوانهای تا کمي دهانهگشاد بود و در محل اتصال به اسپور
تا ده ميکرومتر قطر داشت .ديواره ريسه متصل از دو اليه که
در امتداد با اليههای ديواره اسپور بود ،ساخته شده بود .روزن

اسپور توسط سپتومي که از داخليترين زيراليه ديواره اسپور
تشکيل شده بود ،بهوجود ميآمد .ريسه متصل توسط سپتومي
منحنيشکل در فاصله صفر تا  40ميکرومتری از اسپور بسته

ميشد.

الف

ب

شکل  -1اسپور قارچهای همزیست با درخت تادار ،الف)  ،Funneliformis geosporumب) Claroideoglomus etunicatum

درصد کلنیزاسیون ریشه
براساس نتايج رنگآميزی ريشه ،هيچ اثری از
ساختارهای ميکوريزی مانند ميسيليوم ،هيف ،اسپور،
آربوسکول و وزيکول در ريشه نهالهای شاهد مشاهده نشد
(شکل  -7الف) ،اما تيمارهای مختلف ميکوريزی ،نرخ
همزيستي متفاوتي را در ريشه نهال تادار نشان دادند

(شکلهای  -7ب و ج) .بيشترين درصد کلنيزاسيون (21
درصد) مربوط به تيمار ترکيب دو قارچ  F. geosporumو
 )F&C( C. etunicatumبود .مقدار کلنيزاسيون ريشه
نهالهای تلقيحشده با  F. geosporumو C. etunicatum
بهترتيب  11/54و  51/44درصد بود (شکل .)4

H

شکل  -2کلنیزاسیون میکوریزی ریشه نهال تادار ،الف) ریشه نهال شاهد بدون اندامهای قارچی ،ب) اسپور قارچهای میکوریزی درون
ریشه نهال تادار ،ج) هیف قارچهای میکوریزی درون ریشه نهال تادار
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C. etunicatum

شکل  -3درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه

F. geosporum

شاهد

10
0

نهال تادار تلقیحشده با C. etunicatum ،F. geosporum

و ترکیب دو قارچ ( )F&Cدر مقایسه با شاهد

نهالهای تلقيحشده بژا  C. etunicatum ،F. geosporumو
ترکيب آنها تفاوتي معنيدار مشژاهده نشژد (جژدول  .)1در
بيشتر صفات ،تأثير ترکيبي دو قارچ مذکور بهمراتب بيشتر از
تلقيح آنها بهصورت منفرد بود ،اما اين تفاوت معنيدار نبود.

صفات رویشی اندام هوایی
تلقژژيح ميکژژوريزی بژژا قژژارچهژژای ،F. geosporum
 C. etunicatumو ترکيب آنها ( ،)F&Cبهطور معنژيداری
باعث افزايش صفات رويشي اندام هژوايي نهژالهژای تژادار
نسبت به تيمار شاهد شد (جدول  ،)1امژا از ايژن نظژر بژين

جدول  -1تأثیر قارچهای میکوریزی بر صفات رویشی اندام هوایی نونهال تادار ()Mean ± SE
تيمار
شاهد

وزن تر برگ وزن خشک برگ وزن تر ساقه وزن خشک ساقه
()g

()g

()g

()g

ارتفاع

سطح برگ

()cm

()cm2

تعداد برگ

قطر يقه
()mm

4/14±0/43 b 11±7/01 b 1/12±0/32 c 70±7/01 b 0/43±0/12 b 0/13±0/4 b 0/011±0/07 b 1/01±0/34 b

4/37±0/7 a F. geosporum

14±3/45 a 1/14±0/73 a 7/33±0/74 a 0/31±0/1 a

3/15±0/01 a 71/44±1/35 a 11±1/44 a

3/4±0/77 a 77/44±0/44 a 15/13±7/01 a 13/5±1/13 a 1/55±0/11 a 7/11±0/44 a 0/22±0/03 a 4/47±0/01 a C. etunicatum
F&C

3/3±0/77 a 71/44±1/21 a 10/35±0/44 b 53/14±1/51 a 1/2±0/73 a 7/32±0/35 a 1/01±0/71 a 3/71±0/13 a

براساس نتايج آزمون دانکن ،تيمارهای با حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنيدار در سطح اطمينان  35درصد هستند.

ریختشناسی ریشه
نتايج بررسيهای مربوط به شاخصهای ريختشناسي
ريشه نشان داد که تلقيح ميکوريزی بر تمام اين ويژگيها

اثرگذار بود (جدول  .)7تلقيح با تيمار ترکيب قارچي در
صفات وزن تر و خشک ريشه ،تعداد ريشههای فرعي و قطر
ريشه ،تأثير بيشتری نسبت به تلقيح منفرد هرکدام از دو
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قارچ  F. geosporumمشاهده شد ،هرچند که اختالف آن
يدار نبود.
با شاهد و ترکيب قارچي معن 

قارچ داشت .همچنين ،آنها اختالف معنيداری نسبت به
شاهد داشتند .درمورد طول ريشه ،بيشترين مقدار در تلقيح با

جدول  -2تأثیر قارچهای میکوریزی بر ریختشناسی ریشه نهال تادار ()Mean ± SE
تيمار

وزن تر ريشه

وزن خشک ريشه

طول ريشه

()g

()g

()cm

تعداد ريشههای فرعي

قطر ريشه
()mm

شاهد

1/12±0/43 b

0/51±0/17 b

30/12±2/1 ab

73/44±4/13 c

4/45±0/5 c

F. geosporum

3/11±0/1 a

7/1±0/71 a

51/12±2/71 a

31±4 ab

3/42±0/41 bc

C. etunicatum

4/32±0/12 ab

1/3±0/41 a

45/12±4/37 b

30/44±1/35 b

3/11±0/77 b

F&C

5/25±1/03 a

7/22±0/11 a

33/44±4/13 ab

51/44±4/13 a

1/01±0/45 a

براساس نتايج آزمون دانکن ،تيمارهای با حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنيدار در سطح اطمينان  35درصد هستند.

جدول  3نشان ميدهد ،کاربرد تيمار قارچي ميکوريزی
باعث بهبود صفات رويشي شد ،بهطوریکه نتايج همبستگي
نيز حاکي از اثرات مثبت اين قارچها بود .همبستگي مثبت و
معنيداری نيز بين مقدار کلنيزاسيون و صفات ريشهای
نهالهای تادار بهغيراز طول ريشه مشاهده شد (جدول .)3
همچنين ،بيشترين همبستگي مثبت و معنيدار بين
کلنيزاسيون و وزن خشک ريشه وجود داشت (=0/23.)r

همبستگی
براساس نتايج همبستگي پيرسون مشخص شد که بين
مقدار کلنيزاسيون و صفات رويشي اندام هوايي ،همبستگي
مثبت و معنيدار وجود داشت (جدول  .)4بيشترين
همبستگي بين درصد کلنيزاسيون و وزن خشک ساقه و نيز
ارتفاع نهال مشاهده شد ( ،)r =0/12هرچند که همبستگي
بين مقدار کلنيزاسيون با صفات ديگر اندام هوايي نيز مثبت و
در سطح اطمينان  33درصد معنيدار بود .همانطور که

جدول  -3همبستگی پیرسون بین درصد کلنیزاسیون و صفات رویشی اندام هوایی نهال تادار
صفت

وزن تر برگ

وزن خشک برگ

وزن تر ساقه وزن خشک ساقه سطح برگ

ارتفاع

قطر

تعداد برگ

کلنيزاسيون
ضريب همبستگي

**0/14

**0/14

**0/12

**0/11

**0/22

**0/12

**0/11

**0/11

يداری
معن 

0/001

0/001

0/000

0/000

0/003

0/000

0/000

0/007

جدول  -4همبستگی پیرسون بین درصد کلنیزاسیون و صفات ریشهای نهال تادار
صفت

طول ريشه

تعداد ريشه فرعي

قطر ريشه

وزن تر ريشه

وزن خشک ريشه

کلنيزاسيون
ضريب همبستگي

0/41

**0/21

**0/24

**0/21

**0/23

معنيداری

0/753

0/003

0/002

0/003

0/007
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بحث
امروزه در مجامع علمي ،مباحث مربوط به استفاده از
قارچهای ميکوريزی و اقدامات عملي برای توليد نهال

بهمنظور توليد نهال برای مناطق تخريبشده ،بسيار گسترده
است .با اين وجود ،استفاده از قارچهای بومي همزيست با
درختان ،بهدليل نياز به تجهيزات آزمايشگاهي برای توليد و
تکثير چندان مورد توجه قرار نميگيرد و از قارچهای
تجاری موجود استفاده ميشود .پژوهشهای زيادی برای
شناسايي قارچهای بومي هر گونه انجام شده است .در
پژوهش پيشرو نيز دو گونه قارچ همزيست
 F. geosporumو  C. etunicatumدر ريزوسفر تادار
شناسايي شدند که پس از شمارش اسپور ،مشخص شد که
اين دو گونه در حدود  30درصد از قارچهای موجود در
ريزوسفر تادار را تشکيل ميدادند .اين مسئله نشان ميدهد
که درخت تادار ،ارتباطي تنگاتنگ و موفق با اين دو گونه
قارچ ميکوريزی در رويشگاه چهارطاق اردل داشت .غالب
بودن برخي گونههای قارچ ميکوريزی حاکي از سازگاری با
شرايط محيطي آن منطقه و قدرت رقابت بيشتر در مقايسه با
ديگر اسپورها است (.)Oliveira et al., 2005
قارچ  F. geosporumدر ايران توسط  Mirzaeiو
همکاران ( )7012از ريزوسفر بادام کوهي Rokni ،و
همکاران ( )7010از ريزوسفر نيشکر Zangeneh ،و
همکاران ( )7005از ريزوسفر پرتقال و Rezaee Danesh
( )7014از ريزوسفر جو گزارش شده است .همچنين،
 Zangenehو همکاران ( )7005و Rezaee Danesh
( C. etunicatum )7014را در ايران گزارش کردند.
دو قارچ مذکور همزيستي زيادی با ريشه نهالهای تادار
نشان دادند .نتايج بهدستآمده از درصد کلنيزاسيون ريشه با
اين دو قارچ و بهبود صفات رويشي نهالها حاکي از تأثير
مثبت قارچهای ميکوريزی بومي تادار بر رشد اين گونه
ارزشمند است .در پژوهشهای ديگر نيز گزارش شد که
قارچهای بومي جداشده از ريزوسفر گونهها ،اثرات مثبت
بيشتری بر رشد و زندهماني نهالها داشتند ( Estrada et al.,
 .)2013تأثير مثبت قارچهای ميکوريزی بر نهالهای
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) Alsophila firma (Bakerنيز در پژوهش  Lara-Pérezو
همکاران ( )7013مشاهده شد .در مناطق زاگرس و نواحي
خشک بهدليل افزايش يونهای کربنات کلسيم ،کمبود فسفر
و عناصر ضروری ديگر ،استقرار نهالها با مشکل مواجه
است .قارچهای ميکوريزی باعث ايجاد تعادل مناسب بين
عناصر موجود در خاک و جذب آن توسط گياه ميشوند.
همچنين ،در شرايط سخت بومشناختي که با تنشهای
مختلف همراه است ،اين قارچها باعث افزايش توانايي
گياهان ميزبان ميشوند (.)Jiménez-Leyva et al., 2017
 Haghighatniaو همکاران ( )7014نيز اثرات مثبت و
معنيدار اين قارچها را بر ويژگيهای ريشه و اندام هوايي
نهالهای  Citrus aurantifoliaتحت شرايط خشکي گزارش
کردند .در مناطق خشک و نيمهخشک بهدليل قليايي بودن
خاک ،کمبود رطوبت و نيز شکل ترکيبي عناصر ،امکان
تبادل و استفاده از مواد مغذی برای درختان محدود است.
قارچهای ميکوريزی با ترشح آنزيمها مقدار ازت ،فسفر،
پتاسيم و عناصر کممصرف مس و آهن را برای گياه قابل
تبادل ميکنند .درنتيجه با در دسترس قرار گرفتن عناصر
پرمصرف ،رشد گياه ميزبان بهبود مييابد و با افزايش سطح
پهنک برگ ،مقدار فتوسنتز بيشتر ميشود ( Salehi et al.,
 .)2012در پژوهش پيشرو نيز همبستگي مثبت و معنيداری
بين مقدار کلنيزاسيون و صفات رويشي نهالهای تادار بهجز
طول ريشه مشاهده شد .قارچهای ميکوريزی
 F. geosporumو  C. etunicatumسبب افزايش وزن تر و
خشک برگ ،وزن تر و خشک ساقه ،ارتفاع ،سطح برگ،
تعداد برگ ،قطر طوقه ،وزن تر و خشک ريشه ،تعداد ريشه
فرعي و قطر ريشه شدند .پژوهشگران مختلف کاهش
پتانسيل آب خاک بهدليل افزايش فشار اسمزی در گياهان
ميکوريزی نسبت به گياهان شاهد را گزارش کردند ( Silva
 ،)et al., 2015بنابراين در نهالهای ميکوريزی ،فشار
اسمزی بيشتری نسبت به نهالهای شاهد ايجاد ميشود .از
سوی ديگر ،توسعه ريشه در خاک افزايش مييابد .درنتيجه
آن ،جذب آب و عناصر غذايي برای مراحل بعدی رشد
نهالها بيشتر خواهد بود.
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 پژوهش پيشرو اثرات مثبت قارچهای،بهطور کلي
 اگرچه در.ميکوريزی بر رشد نهالهای تادار را تأييد کرد
 تفاوت معنيداری بين،بيشتر صفات اندازهگيریشده
 با اين وجود استفاده از،قارچهای ميکوريزی مشاهده نشد
ترکيب قارچي بهمراتب تأثيری بيشتر و بهتر نسبت به
 چنانچه در طبيعت نيز قارچها.استفاده منفرد داشت
 واضح است که همزيستي.بهصورت ترکيبي وجود دارند
 افزايش توان،ميکوريزی باعث بهبود شاخصهای رويشي
نهالها برای جذب آب و عناصر غذايي و نيز فتوسنتز بيشتر
 قارچهای بومي هر گونه درختي در شرايط.ميشود
 گاهي بسيار اختصاصي عمل،بومشناختي خاص منطقه
 بنابراين شناسايي و استفاده از قارچهای بومي هر،ميکنند
 در اين. منطقيتر بهنظر ميرسد،گونه برای توليد نهال
پژوهش مشخص شد که معرفي گونههای بومي گياهان در
ارتباط با توليد نهالهای ميکوريزی متحمل به تنشهای
 يک ابزار موفقيتآميز برای کمک به بهبود،محيطي
 اما الزم است که نهالهای،بومسازگانهای تخريبشده است
ميکوريزی در عرصه نيز بررسي شوند تا از نتايج
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Abstract
Motivated by the general necessity of reforestation in the Zagros forest using native species
under limited water resources, this study was conducted on the production of mycorrhizal
inoculated-seedlings of Caucasian hackberry (Celtis Caucasica L). Seed samples and
rhizosphere were selected from a site in the Chahartagh Ardal of the Chaharmahal and Bakhtiari
Province. Two species of mycorrhizal fungi, namely Funneliformis geosporum and
Claroideoglomus etunicatum, showed high frequencies in the rhizosphere of C. Caucasica sites.
Following isolation by wet sieve method, identification was done according to morphological
properties such as spore size and color, spore-attached ridge, and spore cell wall layers, which
led to their first-ever description from rhizospheres of C. caucasica in Iran. Next step was to use
trap culture method for culturing spores of mycorrhizal fungus in the greenhouse. After
propagation of the species, they were inoculated with C. Caucasica seeds. Growth
characteristics and root colonization of the seedlings were then assessed during a period of 6
months. The results demonstrated a significant and positive effect of the mycorrhizal fungi on
all traits. For most of the measured traits, the highest value was observed in the combined
fungus treatment. Therefore, mychorrhizal seedlings were concluded to be advantageous
compared with control seedlings. In addition, the use of mychorrhizal seedlings is concluded as
a suitable and cost-effective solution to increase the success rates of afforestation as well as the
restoration of degraded areas.
Keywords: Arbuscular mycorrhizal, Ardal, morphological traits, symbiosis.

