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چکیده
با توجه به نقش مثبت قارچهای اکتوميکوريز در جذب آب و مواد غذايي و انتقال به درختان ،شناسايي آنها از اهميت زيادی
برخوردار است .اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط تنوع قارچهای اکتوميکوريز شناساييشده با برخي ويژگيهای شيمي خاک در
سری فلورد جنگلهای فريم استان مازندران انجام شد .در سه دامنه ارتفاعي  944متری ( 7644تا  7544 ،7544تا  7044و 7044
تا  45 ،)6744درخت راش (( )Fagus orientalis Lipskyدر هر طبقه ارتفاعي  75درخت) انتخاب و نمونهبرداری از ريزريشههای
آنها بهعمق  74سانتيمتر انجام شد .در کنار محل مورد نظر برای برداشت ريشه ،يک نمونه به عمق  74سانتيمتر برای بررسي
ويژگيهای شيميايي خاک نيز برداشت شد .نمونههای ريشه در آزمايشگاه قارچشناسي از طريق استخراج  DNAناحيه

ITS nrDNA

با استفاده از زوج آغازگرهای  ITS1Fو  ITS4Bيا  ITS4تکثير و توالييابي شده و با نرمافزار  BioEditاصالح و در  NCBIبررسي
شدند .نمونههای خاک نيز پس از انتقال به آزمايشگاه ،بهمدت دو هفته در هوای آزاد خشک شده و پس از عبور از الکهای دو
ميليمتری ،مشخصههای شيمي خاک بررسي شدند .بر اساس نتايج بررسي همزيستي اکتوميکوريزی 74 ،خانواده مختلف شناسايي
شدند و بيشترين همزيستي مربوط به  Russulaceaeو  Cortinariaceaeبود .مقدار مشخصههای خاک مانند  ،pHنيتروژن ،فسفر،
پتاسيم و کربن در طبقه ارتفاعي اول بيشتر از دو طبقه ديگر بود .همچنين ،نتايج تجزيه واريانس و مقايسههای ميانگين متغيرهای خاکي در
منطقه مورد مطالعه نشان داد که بين طبقههای ارتفاعي از نظر مقدار فسفر ،پتاسيم و اسيديته تفاوت معنيداری وجود داشت .يافتههای اين
پژوهش مؤيد آن است که شرايط رويشگاهي و تنوع گونهای تودههای جنگلي ميتوانند بر ويژگيهای خاک و غنای گونهای
اکتوميکوريزها و پيرو آن ،پويايي بومسازگان جنگل مؤثر باشند.
واژههای کلیدی :اسيديته خاک ،اکولوژی گياهي ،پتاسيم ،جنگلهای هيرکاني ،سالمت جنگل ،فسفر.

مقدمه
موجودات زنده با يکديگر و با محيط پيرامون خود ،روابط

پيچيدهای دارند ،بهطوریکه محيط و موجودات زنده ،يک
مجموعه مرتبط را تشکيل ميدهند .اين مجموعه يک سيستم
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پيچيده اکولوژيکي را بهوجود ميآورد .يکي از اين موجودات
زنده ،قارچها هستند که در بومسازگان جنگل از اجزای مهم
محسوب ميشوند ( .)Steiner et al., 2002قارچها شامل
گروههای مختلفي هستند که نقش مهمي در سالمت
بومسازگانها دارند ( .)Newbound et al., 2010از همزيستي
موجودات زنده در بومسازگان جنگل ميتوان به همزيستي
قارچ و گياه بهعنوان ميکوريز اشاره کرد که نقش مهمي در
افزايش کيفيت کلي خاک ايفا ميکند ( Mostajeran & Zoei,
 .)2006از انواع اين قارچها ،قارچ اکتوميکوريز است که از نظر
اقتصادی از مهمترين گروههای قارچهای خاک به شمار ميرود
( .)Alikhani & Ghorchiani, 2012همزيستي اکتوميکوريزی،
فراوانترين و مهمترين نوع همزيستي در جنگلهای معتدله و
نيمهمعتدله است ( .)Smith & Read, 2008قارچهای
اکتوميکوريز عناصری مانند فسفر ،نيتروژن ،سولفور و روی را
از خاک دريافت ميکنند و آنها را به گياه ميزبان انتقال
ميدهند که اين انتقال تا حد زيادی تابع سيستم ريشه گياه
ميزبان است ( .)Siddiqui & Pichtel, 2008همچنين ،اين
قارچها ،کربن و مواد آلي ديگر مورد نياز خود را از درخت
دريافت ميکنند و در مقابل ،درخت را در جذب آب ،نمکهای
معدني و متابوليتها حمايت ميکنند ( & Alikhani
 .)Ghorchiani, 2012بيشتر اين قارچها جزء بازيديومايستها
هستند و  Cortinarius ،Lactarius ،Russula ،Suillusو
 Amanitaاز شناختهشدهترين جنسهای آنها هستند
(.)Siddiqui & Pichtel, 2008
حفظ تنوع زيستي قارچها در خاک برای حفاظت از
سالمت جنگلها و همچنين برای موفقيت برنامههای احيای اين
بومسازگان ضروری است .بيشتر درختان جنگل وابستگي
شديدی به همزيست قارچي خود دارند و در مناطقي با کيفيت
نامطلوب خاک و در غياب اين قارچها ،امکان حضور اين
درختان وجود ندارد (،)Alikhani & Ghorchiani, 2012
بنابراين در مديريت حفاظت از جنگل ،عدم مديريت قارچ
ميکوريزی ميتواند باعث خسارت به درختان و گياهان
جنگلي شود.
در پژوهشي Horton ،و همکاران ( )6479در جنگلهای
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معتدله و رو به زوال اکاليپتوس ،ارتباط جوامع قارچهای
اکتوميکوريز با ويژگيهای شيميايي خاک را بررسي کردند.
آنها به اين نتيجه رسيدند که  pHخاک ،نيترات و کربن آلي
خاک با تغييرات قارچهای اکتوميکوريز ارتباط معنيدار داشت.
همچنين ،غنای قارچهای  Russulaceaeدر خاکهای اسيدی
زياد بود ،در حاليکه گونههای متعلق به  Cortinariaceaeدر
خاکهايي که نيترات کم بود ،حضور داشتند .غنای کل
قارچهای اکتوميکوريز نيز ارتباط معکوسي با فسفر قابل
دسترس و نيترات خاک داشت .يافتههای ديگر پژوهش مذکور
نشان داد که تغيير در شيمي خاک در جنگلهای رو به زوال
اکاليپتوس باعث تغييراتي در جمعيت قارچهای اکتوميکوريز
شده بود .همچنين ،در مديريت جنگل بايد نقش آشفتگيها در
حفظ شرايط مناسب خاک برای همزيستي با قارچهای
ميکوريز درنظر گرفته شود ،زيرا اين قارچها برای حفظ
جنگلهای سالم اکاليپتوس و احيای بومسازگان جنگلي رو به
زوال مهم هستند Suz .و همکاران ( )6474با مطالعه
جنگلهای معتدله بلوط اروپا به اين نتيجه رسيدند که گونه
غالب همزيست با بلوط Lactarius quietus ،بود که در اين
مناطق به افزايش نيتروژن و کاهش  pHواکنش مثبتي نشان
داده بود .در مقابل ،گونههای متعلق به ،Crotinarius
 Tricholomaو  Pilodermaهمبستگي منفي با پارامترهای
خاک (اسيديته و نيتروژن) داشتند Craig .و همکاران ()6472
قارچهای اکتوميکوريز و ارتباط آنها با برخي عوامل
رويشگاهي جنگل را شناسايي کردند .بر اساس نتايج آنها،
عوامل زنده و غيرزنده و نيز باليای طبيعي نقش مهمي در
پراکنش ساختاری قارچهای اکتوميکوريز ايفا ميکردند.
همچنين ،ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک از جمله ماده
آلي و  ،pHنقش مهمي در ساختار جوامع قارچهای
اکتوميکوريز داشتند .بهعنوان مثال ،خاکهای شني تأثير قابل
مالحظهای در فراواني کم جوامع قارچهای اکتوميکوريز داشتند.
 Wangو همکاران ( )6477در جنگلهای چين ،قارچهای
اکتوميکوريز گونهای بلوط ( )Quercus liaotungensisرا
بررسي کردند .آنها به اين نتيجه رسيدند که ارتفاع از سطح
دريا و مواد آلي خاک ،همبستگي مثبتي با غنای قارچها
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داشتند )6474( Zamani .در مطالعه شناسايي مولکولي
قارچهای اکتوميکوريز همزيست با درختان بلوط در
جنگلهای بنيشکي و خيرود مازندران ،جنگل لوه و
توسکاستان گلستان و جنگل سياهکل و شفارود گيالن44 ،
آرايه متعلق به  79جنس را شناسايي کرد،Lactarius .
Russulaو  Inocybeغالبترين و متنوعترين آرايههای
يافتشده در پژوهش مذکور بودند.
در ايران ،اطالعات اندکي در مورد قارچهای اکتوميکوريز و
شيمي خاک جنگل وجود دارد .هدف پژوهش پيشرو،
شناسايي قارچهای اکتوميکوريز همزيست با راش ( Fagus
 )orientalis Lipskyدر راشستانها و ارتباط آنها با برخي
ويژگيهای شيميايي خاک جنگل مانند اسيديته ،نيتروژن ،فسفر،
پتاسيم و کربن بود .نتايج اين پژوهش ميتواند اطالعات
باارزشي در ارتباط با حمايت ،سالمت و پايداری جنگل و نيز
حفاظت از درختان در مقابل بيمارگرها در اختيار کارشناسان
جنگل قرار دهد.
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و باالی راش ( 6744متر) در منطقه مشخص و دامنه ارتفاعي
به سه طبقه  944متری تقسيمبندی شد ( Fisher & Fulé,
 .)2004; Jarvis et al., 2015با توجه به اينکه کل منطقه مورد
مطالعه راشستان بود ،نقشه تيپبندی بر اساس  GISتجزيه و
تحليل شد و با تلفيق نقشه تيپ و طبقههای ارتفاعي ،واحدهای
همگن مشخص شدند .سپس ،اطالعات مربوط به  75درخت
راش در هر طبقه ارتفاعي و در مجموع  45پايه برداشت شد
(شکل  .)7نمونهبرداری از ريزريشهها بهعمق  74سانتيمتر
انجام شد ( .)Bruns, 1995; Bakker et al., 2000در کنار
محل مورد نظر برای برداشت ريشه ،يک نمونه به عمق 74
سانتيمتر برای بررسي ويژگيهای شيميايي خاک برداشت شد
و به آزمايشگاه دانشکده منابع طبيعي ساری منتقل شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در سری فلورد جنگلهای فريم استان
مازندران ،در قسمت جنوب شرقي شهر پلسفيد با مختصات
طول جغرافيايي  59° 44′تا  59° 47′و عرض جغرافيايي
 92° 46′تا  92° 45′انجام شد .ارتفاع از سطح دريا در
محدوده مورد مطالعه بين  7644تا  6744متر و متوسط بارش
ساالنه  050ميليمتر است .بر اساس روش آمبرژه ،اين منطقه،
اقليم سرد و مرطوب دارد .جهت عمومي شيب در جنگلهای
سری فلورد ،شمالي و شمال غربي و متوسط شيب حدود 45
درصد است .عمده درختان غالب در منطقه راش هستند و
ممرز ،گيالس وحشي ،بارانک ،توسکا ،پلت ،نمدار ،ملج و
شيردار گونههای همراه آن را تشکيل ميدهند ( Anonymous,
( )2010شکل .)7
روش پژوهش
پس از جنگلگردشي اوليه ،حد ارتفاعي پايين ( 7644متر)

شکل  -1منطقه مورد مطالعه در سری فلورد جنگل فریم استان
مازندران .موقعیت درختان نمونه در طبقههای ارتفاعی مختلف
نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل نمونههای قارچ
استخراج DNA

تخريب ديواره سلولي بهمنظور استخراج  DNAتوسط
ساييدن بافت نوک ريشه درون ميکروتيوب دو ميليليتری با
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نيتروژن مايع انجام شد .از هر سيستم ريشهای ،يک تا هشت
نوکريشه همشکل ( )Huang et al., 2014جدا شد.
نوکريشهها بر اساس نوع رنگ سطحي ،شکل و ويژگيهای
ريختشناسي شامل ساده (بدون شاخه و انشعاب)،
مونوپوديال پرمانند (باريکريخت) ،هرمي دوشاخه،

برگچهای نامنظم ،مرجاني و گرهدار و غيره جدا شدند (شکل
 .)6هدف از اين تفکيک ،جداسازی گونههای مختلف يک
جنس بود که شکل ،رنگ و ويژگيهای ظاهری نزديک
بههم داشتند (.)Ishida et al., 2007; Agerer, 1987-2012

شکل  -2نمونههایی از نوکریشههای میکوریزی مورد بررسی زیر استریومیکروسکوپ

به هر يک از نمونههای نوکريشه 244 ،ميکروليتر بافر
 744( CTABميليموالر تريس 64 ،ميليموالر  EDTAو
 7/4موالر کلريد سديم و وزن حجمي از  CTABدو درصد؛
( ))pH = 0افزوده شد .بهمنظور حذف پروتئـينها،
پليساکاريدها و پليفنولهای ريشه گياه که ميتوانند از
واکنش زنجيرهای پليمراز ممانعت کنند ،پليوينيلپيروليدين
( )PVPدو درصد دو ميليگرم ،بتا -مرکاپتواتانول دو درصد
 74ميکروليتر و نيز پنج ميکروليتر از پروتئيناز 64( K
ميليگرم بر ميليليتر) به هر نمونه اضافه شد .نمونهها پس از
ورتکس ،در حمام بنماری در دمای  25درجه سلسيوس
بهمدت  94دقيقه قرار داده شدند .سپس با افزودن يک حجم
برابر از محلول کلروفرم :ايزواميل الکل ( ،)64: 7 v\vسر و ته
کردن آرام ويال بهمدت سه دقيقه بهمنظور مخلوط شدن
محتويات آن و سپس بهمدت  75دقيقه با  79444دور در
دقيقه سانتريفيوژ شد .در نهايت ،اليه بااليي که حاوی DNA
بود ،به ميکروتيوب جديد منتقل شد .رسوبدهي  DNAبا
اضافه کردن  4/0حجم ايزوپروپانول سرد ،چندين مرتبه سر و
ته کردن آرام ويـالها و در نهايت نگهداری بهمدت حداقل دو
ساعت در فريزر با دمای  -64درجه سلسيوس انجام شد.

سپس ،سانتريفوژ نمونهها بهمدت  64دقيقه با دور 79444
دور در دقيقه در دمای چهار درجه سلسيوس انجام شد .مايع
رويي دور ريخته شد و  DNAرسوبکرده با افزودن 544
ميکروليتر از اتانول  74درصد سرد شستشو داده شد .سپس،
سانتريفوژ ديگری بهمدت سه دقيقه و با دور  74444دور در
دقيقه انجام شد .اتانول رويي دور ريخته شد و ميکروتيوبها
بهطور وارونه بر روی دستمال کاغذی قرار گرفتند تا رسوب
 DNAدر مجاورت هوا خشک شود .سپس 54 ،ميکروليتر
آب ديونيزه استريل به رسوب  DNAاضافه شد .به محلول
فوق ،يک ميکروليتر  64( RNAsميليگرم بر ميليليتر) اضافه
شد و  75دقيقه در دمای  64درجه سلسيوس نگهداری شد.
ميکروتيوبها يک شب در يخچال نگهداری شدند تا DNA
بهطور کامل در آب حل شود .سپس ،محلول بهدستآمده در
دمای  -04درجه سلسيوس نگهداری شد ( ;Zamani, 2014
.)Aghajani et al., 2017
واکنش زنجیره پلیمراز ()PCR
مواد مورد استفاده و تکثير  DNAدر حجمي معادل 65
ميکروليتر از مخلوط واکنش ،)PCR master mix( PCR
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شامل  70ميکروليتر آب ديونيزه ،دو ميکروليتر بافر PCR

 74غلظتي 4/2 ،ميکروليتر محلول حاوی  54ميليمول
 4/4 ،MgCl2ميکروليتر از محلول  74ميليمول dNTPs
حاوی  6/5ميليمول از هر يک از  4/5 ،dNTPميکروليتر
محلول حاوی پنج واحد آنزيم Smart Taq DNA
 ،polymeraseيک ميکروليتر از محلول حاوی  74پيکومول
از آغازگر  ،ITS1Fيک ميکروليتر از محلول حاوی 74
پيکومول از آغازگر  ITS4Bيا  ITS4و  7/5ميکروليتر
محلول حاوی  DNAقالب انجام شد ( ;White et al., 1990
 .)Gardes & Bruns, 1993همه مواد بهکار رفته در مخلوط
 PCRاز شرکت سيناژن تهيه شدند.
برنامــه حرارتــي بــرای واکــنش  PCRبــهصــورت مرحلــه
واسرشتگي مقدماتي ( )Initial denaturationپنج دقيقـه در 45
درجــه سلســيوس (يــک چرخــه) ،مرحلــه واسرشــتگي
( 94 )Denaturationثانيــه در  44درجــه سلســيوس ،مرحلــه
اتصال ( 94 )Annealingثانيه در  55درجه سلسيوس ،مرحلـه
گسترش ( )Extensionيک دقيقه در  76درجه سلسـيوس (95
چرخه) و مرحله گسترش نهـايي ( )Final extensionده دقيقـه
در  76درجه سلسيوس بود ( .)Gardes & Bruns, 1993پـس
از تکثير ،برای مشاهده محصـول  PCRو رديـابي قطعـه DNA
ريبوزومي تکثيرشده ،الکتروفورز با ژل آگارز  7/5درصد انجام
شد .باندهای شارپ و مشخص بر روی ژل برای تعيـين تـوالي
بــه شــرکت تکاپوزيســت ارســال شــدند .نتــايج تــواليهــا
( )Sequencesدر ناحيـــه  ITSدر ژن بانـــک ()Gen bank
( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ارزيــابي شــد.
تواليهای بهدستآمده بررسي شد و با نرمافزار  BioEditنسخه
)http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html( 7.1.9
اصالح شدند .سپس ،با استفاده از برنامه جستجوی بالسـت بـا
توالي های ذخيره شده در بانک داده های ژني مقايسه شدند.
اسامي گونه ای به جدايه هايي داده شد کـه شـباهت تـوالي
بيشتر يا مساوی  47درصد داشتند و برای اسـامي جـنس،
شباهت های  44تا  47درصد درنظر گرفته شـد و آنهـايي
که شباهت کمتـر از  44درصـد داشـتند ،در حـد خـانواده
ناميــده شــدند ( .)Huang et al., 2014تــواليهــای
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به دست آمده در اين مطالعه در بانک داده های ژنـي ثبـت و
شماره دستيابي آنها مشـخص شـد ( Aghajani et al.,
.)2017
نمونههای خاک نيز پس از انتقال به آزمايشگاه ،بهمدت
دو هفته در هوای آزاد خشک شده و از الکهای دو
ميليمتری عبور داده شدند .اسيديته خاک بهوسيله دستگاه
 pHمتر ،هدايت الکتريکي پس از عصارهگيری با استفاده از
دستگاه  ECمتر ،نيتروژن کل بهروش کجلدال با کمک
دستگاه  ،Kjeltect Distribution Unitکربن آلي بهروش
تيتراسيون با تغيير رنگ ارتوفنانترولين (والکي -بالک)،
پتاسيم با روش نشر شعله و با دستگاه فليمفتومتر و فسفر
قابل جذب خاک بهروش اولسن اندازهگيری شدند ( Jafari
.)Haghigh, 2003
تجزیه و تحلیل دادهها
ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف-
سميرنوف و همگني واريانسها با آزمون ليون بررسي شد.
برای تعيين معنيداری اختالف مشخصههای شيمي خاک در
طبقههای ارتفاعي مختلف از تجزيه واريانس ( )ANOVAو
آزمون مقايسه ميانگين دانکن استفاده شد.

نتایج
نتايج پژوهش نشان داد که  45آرايه قارچ اکتوميکـوريز
با راش همزيست بودند 79 .جنس همزيست با اين درختـان
شـــــامل ،Inocybe ،Lactarius ،Russula ،Cortinarius
،lavulina ،Tomentella ،Boletus ،Amanita ،Hebeloma
 Cantharellus ،Thelephora ،Clavuliciumو Helvella
در منطقه مورد مطالعه شناسايي شدند .در بـين جـنسهـای
مذکور Russula ،Cortinarius ،و  Lactariusغالب بودند.
همچنين 74 ،خانواده مختلف شناسايي شـدند کـه بيشـترين
همزيستي مربوط به  Russulaceaeو  Cortinariaceaeبود.
پـــــس از آنهـــــا Inocybacea ،Thelephoraceae ،و
 Amanitaceaeفراواني بيشتری داشتند .کمترين پراکنش نيز
مربوط به Helvellaceae ،Boletaceae ،Cantharellaceae
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و  Stereopsidaceaeبود (شکل .)6

فراوانی (درصد)

95
94
65
64
75
74
5
4

خانواده

شکل  -2فراوانی خانواده قارچهای اکتومیکوریز همزیست با راش

پس از بررسي عوامل ادافيک در طبقههای ارتفاعي
مختلف مشخص شد که در طبقه ارتفاعي اول ( 7044تا
 6744متر) ،اسيديته ،هدايت الکتريکي ،نيتروژن ،فسفر،
پتاسيم و کربن بيشتر از طبقههای ارتفاعي دوم ( 7544تا
 7044متر) و سوم ( 7644تا  7544متر) بود .همچنين ،نتايج
تجزيه واريانس و مقايسههای ميانگين متغيرهای خاکي در منطقه

مورد مطالعه نشان داد که مقدار فسفر ،پتاسيم و اسيديته خاک بين
طبقههای ارتفاعي مختلف ،تفاوت معنيداری با هم داشتند
(جدول .)7
نتايج آرايههای قارچهای اکتوميکوريز در هر طبقه
ارتفاعي در جدول  6ارائه شده است.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای ( ±اشتباه معیار) متغیرهای خاک
ارتفاع از سطح دريا (متر)

متغير

7044-6744

7544-7044

7644-7544

F

معنيداری

نيتروژن (درصد)

4/97 ± 4/494

4/62 ± 4/465

4/67 ± 4/460

4/779

ns

فسفر ()ppm

95/47 ± 4/27a

64/67 ± 6/7b

64/74 ± 6/50b

5/7

**

پتاسيم ()ppm

454/76 ± 54/77 a

920/9 ± 97/57 ab

642/5 ± 74/7 b

9/9

**

کربن (درصد)

7/44 ± 4/59

2/46 ± 4/44

2/65 ± 4/52

4/24

ns

اسيديته ()pH

5/46 ± 4/40 a

5/44 ± 4/402 b

5/50 ± 4/79 b

5/05

**

هدايت الکتريکي ()EC

6/76 ± 4/94

7/42 ± 4/65

7/26 ± 4/72

4/49

ns

** معنيدار در سطح اطمينان  44درصد؛

ns

غيرمعنيدار .حروف متفاوت التين در هر سطر بيانگر اختالف معنيدار بين ميانگينها در سطح اطمينان  45درصد است.
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 نتایج آرایههای قارچهای اکتومیکوریز در سه طبقه ارتفاعی مورد مطالعه-2 جدول
خانواده

آرايه

Russulaceae

Russula chloroides

Cortinariaceae

Cortinarius trivialis

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Russulaceae

Russula delica

Russulaceae

Russula sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Russulaceae

Russula delica

Russulaceae

Russula brevipes

Russulaceae

Russula faginea

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Russulaceae

Russula chloroides

Russulaceae

Russula integriformis

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Cortinariaceae

Cortinarius rigens

Cortinariaceae

Cortinarius alpinus

Cortinariaceae

Cortinarius collinitus

Russulaceae

Russula sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Inocybacea

Inocybe adaequata

Russulaceae

Lactarius hepaticus

Russulaceae

Lactarius chrysorrheus

Russulaceae

Lactarius subdulcis

Russulaceae

Lactarius sp.

Cortinariaceae

Cortinarius sp.

Inocybacea

Inocybe sp.

Cortinariaceae

Cortinarius alboaggregatus

Cortinariaceae
Helvellaceae
Cantharellaceae
Thelephoraceae

Hebeloma bulbiferum
Helvella sp.
Cantharellus sp.
Thelephora sp.

Thelephoraceae

Tomentella sp.

Clavulinaceae

Clavulina sp.

Stereopsidaceae

Clavulicium sp.

Clavulinaceae

Clavulina sp.

Amanitaceae

Amanita sp.

Boletaceae

Boletus sp.

Amanitaceae

Amanita sp.

Thelephoraceae

Tomentella sp.

Thelephoraceae
Russulaceae
Russulaceae
Inocybacea

Tomentella sp.
Russula sp.
Lactarius sp.
Inocybe sp.

)طبقه ارتفاعي (متر

7044-6744

7544-7044

7644-7544
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بحث
نقش قارچهای اکتوميکوريز در سالمت بومسازگان
جنگل ،اهميت زيادی دارد .همچنين ،ويژگيهای شيميايي
خاک در تغذيه معدني گياهان نقش بسيار مهمي را ايفا
ميکنند .نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که اسيديته خاک
در طبقه ارتفاعي اول ( 7044تا  6744متر) بيشتر از
طبقههای دوم ( 7544تا  7044متر) و سوم ( 7644تا
 7544متر) بود .اين موضوع با ويژگيهای طبقه ارتفاعي
اول که بيشتر شامل تودههای خالص بودند و عمق الشبرگ
آن بيشتر از طبقههای ارتفاعي دوم و سوم بود ،مرتبط است.
البته ،مقدار  pHخاک بين  4/79تا  2/94بود ،بنابراين همه
قارچها در خاکهای اسيدی و با اسيديته کمتر از 2/94
حضور داشتند .غنای گونههای متعلق به ،Russulaceae
 Cortinariaceaeو  Thelephoraceaeبهترتيب در طبقههای
ارتفاعي اول ،دوم و سوم بيشتر بود .در پژوهشهای مشابه،
غنای زياد قارچهای  Russulaceaeو  Cortinariaceaeدر
خاکهای اسيدی گزارش شد ( .)Horton et al., 2013در
واقع ،کم بودن اسيديته خاک در رويشگاه راش بهواسطه
تجزيه کند الشبرگ و به دنبال آن ،توليد اسيد آلي و تأخير
در بازگشت کاتيونهای بازی به خاک ،قابل توجيه است
(.)Hagen-Thorn et al., 2004
مقدار نيتروژن کل خاک در سه طبقه ارتفاعي مورد
مطالعه روند مشابهي داشت .اگرچه مقدار اين متغير در طبقه
ارتفاعي اول بيشتر از طبقههای دوم و سوم بود ،اما اختالف
ميان طبقهها معنيدار نبود .همانطور که ذکر شد ،در طبقه
اول Russulaceae ،غنای بيشتری داشت .بيشتر بودن
نيتروژن در طبقه ارتفاعي اول نسبت به دو طبقه ارتفاعي
ديگر را ميتوان به مقدار مواد آلي غني از ازت که بهواسطه
الشريزی به خاک اين رويشگاه اضافه ميشود ،مربوط
دانست .بنابراين ،نيتروژن تأثير فراواني در غنا و تنوع
زيستي قارچهای اکتوميکوريز جنگل دارد ( Horton et al.,
 .)2013مقدار فسفر قابل جذب در طبقه ارتفاعي اول بهطور
معنيداری بيشتر از دو طبقه ديگر مشاهده شد .با توجه به
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اينکه عمق نمونهبرداری در اين پژوهش  74سانتيمتر بود،
فسفر در اليههای سطحي بيشتر از اليههای عمقي حضور
داشت ،بنابراين ميتوان گفت که در خاکهای غني از مواد
آلي ،قسمت اعظم فسفر قابل جذب در افقهای سطحي
وجود دارد ( .)Zarrinkafsh, 2001اين عنصر تأثير زيادی
در غنا و تنوع زيستي قارچهای اکتوميکوريز جنگل دارد
( .)Horton et al., 2013فسفر در خاک به دو صورت آلي و
معدني موجود است .در راستای نتايج پژوهش پيشرو،
 )7440( Zarrinkafshذکر کرد که در خاکهای غني از
مواد آلي ،قسمت اعظم فسفر قابل جذب بهصورت فسفر آلي
و در خاکهای جنگلي بيشترين فسفر قابل جذب در
افقهای سطحي قرار دارد .از داليل ديگر زيادتر بودن فسفر
در اليههای بااليي خاک ،فعاليت کند و سطحي فسفر است
( .)Zarrinkafsh, 2001همچنين ،همزيستي درختان با
اکتوميکوريزها باعث ميشود که قارچهای اکتوميکوريز با
افزايش پتاسيم و فسفر قابل جذب برای ميزبان ،مقدار
متابوليسم و رويش آنها را افزايش دهند و در نتيجه باعث
زياد بودن اين عناصر در درختان همزيست شوند ( Martin
.)et al., 1997
پتاسيم در کنار دو عنصر نيتروژن و فسفر ،عناصر اصلي
مورد نياز گياهان را تشکيل ميدهند .بر اساس نتايج بهدست
آمده ،مقدار پتاسيم قابل جذب در طبقه ارتفاعي اول بيشتر
از طبقههای دوم و سوم بود .زياد بودن پتاسيم در طبقه
ارتفاعي اول ممکن است بهدليل شيوه مديريت جنگل (شدت
بهرهبرداری کمتر) باشد که باعث افزايش سرعت بازگشت
برخي از عناصر ازجمله پتاسيم به خاک ميشود ( Kazemi,
 .)2014يافتههای ديگر نشان داد که کربن و ماده آلي خاک
در طبقه ارتفاعي اول بيشتر از طبقههای دوم و سوم بود ،اما
اين اختالف معنيدار نبود.
مواد آلي ،معرف مهمي از کيفيت خاک هستند که با تأثير
بر ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک و همچنين کنترل
فعاليتهای ميکروبي ،نقش کليدی در حاصلخيزی خاک
ايفا ميکنند ( .)Solomon et al., 2002اين مشخصه اثرات
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زيادی بر ويژگيهای فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي خاک
دارد .اگرچه نتايج آزمون تجزيه واريانس يکطرفه بيانگر
عدم وجود اختالف معنيدار درصد کربن آلي خاک بود ،اما
بيشتر بودن مقدار عددی کربن در طبقه ارتفاعي اول در
اليههای سطحي خاک جنگلهای راش و ممرز را ميتوان
به افزوده شدن ساالنه الشبرگ درختان راش و تجزيه
ضعيف مواد آلي ( )Engler & Patrick, 1975بهواسطه کمتر
بودن متوسط درجه حرارت در ارتفاع باالتر مرتبط دانست.
در پژوهش پيشرو ،کربن آلي در طبقههای دوم و سوم
ارتفاعي کمتر بود .دليل آنرا ميتوان عواملي مانند آميختگي
جنگل و ترکيب الشبرگ گونههای توسکا و ممرز در اين
طبقهها بيان کرد ،زيرا آميختگي اين گونهها باعث افزايش
سرعت تجزيه الشبرگ ميشود ( Marvie-Mohadjer,
 .)2011در واقع ،رويشگاههای خالص از نظر مواد آلي
نسبت به رويشگاههای آميخته غنيتر هستند ( Ahmadi
 .)Delesam et al., 2000; Kianmehr, 2013الشبرگها
در تودههای خالص راش و ارتفاعات باالتر نسبت به ممرز
و گونههای ديگر ،سنگينتر هستند .در نتيجه ،تحرک و
جابهجايي کمتری دارند و بر اثر الشريزی در پای درختان
راش ،الشبرگ بيشتری وجود دارد .بنابراين ،ويژگيهای
فيزيکي و شيميايي خاک ازجمله ماده آلي ،تأثير مهمي بر
ساختار جوامع قارچهای اکتوميکوريز دارند ( Craig et al.,
.)2016
مقدار هدايت الکتريکي خاک در طبقه ارتفاعي سوم
بهطور معنيداری کمتر از دو طبقه ديگر بود .هدايت
الکتريکي از مهمترين شاخصهای مشخصکننده مقدار
امالح خاک است .هر چه امالح خاک بيشتر باشد ،هدايت
الکتريکي نيز بيشتر است .کم بودن مقدار هدايت الکتريکي
در در پژوهش پيشرو را ميتوان تا حد بسيار زيادی
بهدليل سنگ مادر ،خاک با زهکشي خوب و تاحدی
بارندگي زياد در منطقه دانست.
گياه ميزبان ،فراواني گونه گياهي ،درجه حرارت،
بارندگي و عاملهای ادافيکي بهويژه رطوبت خاک pH ،و
نسبت کربن به نيتروژن در شکلگيری جوامع قارچهای
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اکتوميکوريز در مناطق معتدل تأثيرگذار هستند ( Jarvis et
al., 2015; Miyamoto et al., 2015; Rincón et al.,

 .)2015نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که پس از
 ،Cortinariaceaeخانواده  Russulaceaeبيشترين پراکنش
را داشت .در سيستم مديريت جنگلهای ناهمسال ،برای
افزايش غنای گونهای اکتوميکوريز ميتوان با ايجاد توده
آميخته و نگه داشتن موجودی درختان سرپا و در حال رشد
اقدام کرد ( .)Pena et al., 2017جنسهای قارچي غالب در
جنگلهای معتدله با خاکهای سطحي شامل ،Russula
 Tomentella ،Lactariusو  Xerocomusهستند ( Pena et
 .)al., 2017نظر به اينکه مديريت جنگل ميتواند موجب
تغيير در ويژگيهای خاک و پيرو آن تنوع قارچهای
اکتوميکوريز شود ،بنابراين انتخاب شيوههای مناسب
جنگلشناسي متناسب با شرايط رويشگاهي ،تضمينکننده
غنای گونهای اکتوميکوريزی و پويايي و سالمت بومسازگان
جنگل است.
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Abstract
According to the positive role and symbiosis of ectomycorrhizal fungi for absorbing water
and nutrition and transferring to trees, identification of them are of great importance. The aim of
this study was to investigate the relationship between recognized ectomycorrhizal fungi and
some soil chemical properties in the Flourd series of Farim forests, Mazandaran province. Forty
five beech trees were measured in three elevation classes (1200-1500, 1500-1800, and 18002100m a.s.l.) and samples were taken from the root tips at a depth of 10 cm. ITS nrDNA was
replicated and sequenced using ITS1F and ITS4B or ITS4 primer pairs, then was corrected by
BioEdit software and studied in NCBI. After specified the desired tree for sampling root tips, a
sample was taken next to the same tree at a depth of 10 cm to examine of soil chemical
properties. The results of this study showed that 10 different families were identified that the
most symbiosis was in the Russulaceae and Cortinariaceae families. The results showed that
edaphic factors such as soil pH, N, P, K, and C in the first elevation were higher than two other
elevations. Moreover, the results of statistical analysis showed that P, K, and pH had a
significant difference. Our results suggested that forest site conditions and tree diversity can
influence on soil properties and the richness of ectomycorrhizal fungi and consequently on
forest ecosystem dynamic.
Keywords: Forest health, Hyrcanian forests, phosphor, plant ecology, potassium, soil pH.

