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رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
و آنزیمهای خاک ریزوسفر شن ) (Lonicera nummulariifoliaدر رویشگاه چهارطاق اردل
محمد متینیزاده  ،1مصطفی خوشنویس ،2نگین آرمند ،3طاهره علیزاده 4و فرشته شمسآبادی

5

9دانشيار پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
 3مربی پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
 3کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 4کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی صومعهسرا ،دانشگاه گيالن
 5کارشناس ارشد علوم گياهی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت9313/99/43 :؛ تاریخ پذیرش)9314/40/44 :

چکیده
قارچهای ميکوریزی از اجزای حياتی سيستمهای پایدار خاک و گياهاند و یکی از راهبردهای مناسب بررای جنگلکراری
و نهالکاری پایدار محسوب میشوند .تحقيق حاضر با هدف بررسی وضعيت همزیستی ميکوریزی ،فعاليرت ننرزیمهرای
اسيد و نلکالين فسفاتاز و عناصر نيتروژن ،فسفر و پتاسيم ریزوسفر گونرۀ شرن ) (Lonicera nummulariifoliaدر
رویشگاه چهارطاق اردل واقع در استان چهارمحال و بختياری انجام گرفت .بدین منظور از ریشههای پنج پایه از شن و
خاک اطراف ننها در دو فصل بهار و پایيز نمونهبرداری شد .نتایج نشان داد که شن یک گياه ميکروریزی اسرت .درصرد
کلنيزاسيون ميکوریزی در بهار  14/3و در پایيز  04/6بود .همچنين فعاليت ننزیمهای اسريد و نلکرالين فسرفاتاز بره-
ترتيب در بهار  344/51و  313/05و در پایيز  946/40و  315ميکروگرم پارانيترو فنيل فسرفات در گررم خراک برود.
تمامی عناصر اندازهگيریشده در بهار مقادیر بيشتری نسبت بره پرایيز داشرتند .ضرریب همبسرتگی معنریداری برين
فسفاتازهای خاک با نيتروژن کل و مادۀ نلی در بهار و نلکالين فسفاتاز و نيتروژن کل در پایيز وجود داشت .برا برودن
کلنيزاسيون ميکوریز نربسکو ر و فعاليت اسيد فسفاتاز در بهار میتواند بهدليل شرایط مطلوب خاک و رشد ریشههای
مویين گياه در اوایل فصل رویشی باشد .با توجه به منشأ ميکروبی فسفاتاز قليایی ،افزایش این ننزیم در بهار شاخصری
برای افزایش کمی و کيفی ميکروارگانيسمها ،افزایش معدنی شدن مواد نلی و ازدیاد مرواد ذرذایی اسرت .در مجمرو،،
درصد چشمگير کلنيزاسيون ریشه در شن ،وابستگی این گونه را به همزیستی ميکروریزایی نشران مریدهرد ،بنرابراین
تأثير این قارچها در نهالکاری با این گونه بهخصوص در رویشگاههای تخریبیافته بسيار حياتی است.
واژههای کلیدی :نربسکو ر ،تغييرات فصلی ،فسفاتازها ،کلنيزاسيون.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس41934403534 :

ایميلmatini@rifr-ac.ir:
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مقدمه و هدف
زیستبوم جنگلهای زاگرس با وسعت تقریبی پنج
ميليون هکتار از گستردهترین مناطق جنگلی ایران
است که بيش از  914گونۀ درختی و درختچهای در
نن وجود دارد .شن با نام علمی Lonicera
nummulariifolia (Syn = Lonicera persica Jaub.
) and Spachیکی از گونههای با ارزش خانوادۀ

 Caprifoliaceaeاست (ثابتی )9305 ،که بومی این
جنگلهاست و بهصورت درختچه و بهعنوان گونۀ
همراه با بلوط ،بادام و ...دیده میشود .جنگلهای
زاگرس در سالهای اخير بهدليل بهرهبرداریهای
ذيراصولی و شرایط نامساعد محيطی (پراکنش
نامناسب بارندگی ،شوری ،خشکی ،طغيان نفات و
بيماری و )...بهشدت تخریب یافته و با کاهش عملکرد
مواجه شدهاند ،بهنحوی که میتوان شن را در کنار
بسياری از گونههای دیگر موجود در عرصههای
جنگلی در معرض تهدید و انقراض محسوب کرد.
بهبود و احيای پوشش گياهی در این مناطق ،توسط
فرایندهای طبيعی توالی ،بسيار کند صورت میگيرد.
عالوهبر این ،فقر عناصر ذذایی خاک و شرایط
ميکروکليمای نامساعد ،سبب میشود که روشهای
سنتی در احيای اراضی تخریبیافته با موفقيت کمی
همراه باشند (اسالنی کتولی و همکاران.)9319 ،
ميکرروریز نربسررکو ر ) (AMارتبرراط همزیسررتی
تشکيلشده بين ریشۀ گياهان و یک گروه تخصصی از
قارچهای خاک هستند که میتوانند دسرتيابی گيراه را
بره مرواد ذرذایی افرزایش دهنرد (Smith and Read,
) .2008این قارچها در بيشتر شرایط از طریرق توسرعۀ
هيفهای قارچی با ایجاد دسترسی بيشرتر و کارامردتر
بهمنظور جذب عناصر ذذایی بهویژه فسفر و انتقال این
عناصر ذذایی بهطور مستقيم به گياه سبب بهبود رشد
گيراه مریشروند ) .(Siddiqui et al., 2008همچنرين
هيفهای قارچهای ميکوریزی در جرذب و انتقرال نب
به گياهان ميزبان دخالت دارند ) .(Allen, 2007نتایج
نشانداده است که گياهان مریتواننرد ترا حردود 944
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درصررد از فسررفر مررورد نيرراز خررود را از طریررق مسررير
ميکروریزی دریافرت کننرد ) (Smith et al., 2004و
 4-34درصد از کربن گياهران مریتوانرد بره قرارچهرا
منتقل شود ) .(Cavagnaro et al., 2008ایرن انتقرال
منابع بين گياهان و قارچها ،اثرهای عميقی برر رشرد،
تغذیه و اکولوژی گياهان داشته و بسيار شرایان توجره
بوده است ) .(Smith and Read, 2008از طرف دیگرر
پژوهشهای زیادی نشان میدهند که در صورت عردم
استفاده از قارچهای ميکوریزی ،برنامههای جنگلکراری
با شکست روبهرو خواهد شد ) .(Safir, 1987همچنين
نتایج تحقيقات  Barea et al. 2011نشان داده که زیاد
بودن درصد کلنيزاسريون ميکروریزی در ریشره سربب
افزایش مقاومت گياه نسبت به تنشهرای محيطری در
مناطق خشک مریشرود .بنرابراین نگراهی از پتاسريل
ميکوریزی گونههای گياهی بومی بهمنظور اسرتفاده از
ننها در برنامههای احيا بسيار اهميت دارد.
قارچهای ميکوریز نربسرکو ر فعاليرت ننرزیمهرای
خرراک شررامل دهيرردروژناز ،فسررفاتاز و اورهنز را نيررز
افزایش میدهند ) .(Wang et al., 2006بررای مارال،
براسرراس نتررایج )Chethan Kumar et al. (2008
افزایش اندازۀ کلنيزاسيون ریشه سبب افزایش فعاليرت
ننزیمهای فسفاتاز میشرود و در نتيجره مقردار جرذب
فسفر توسرط گيراه افرزایش پيردا مریکنرد .حضرور و
فعاليت اسيد فسفاتاز در ميسليومهای خرار ریشرهای
) (Van Aarle et al., 2002و فعاليت نلکالين فسرفاتاز
در ميسليومهرای داخرل ریشرهای (Tisserant et al.,
) 1993و خرار ریشرهای (Boddington and Dodd,
) 1999قارچهای ميکوریز نربسکو ر ثابت شده است.
ویژگیهای ميکروبيولوژیکی و بيوشريميایی خراک
به ترنشهرای محيطری و تغييررات در اثرر روشهرای
مختلف مدیریتی حساساند و بنرابراین شراخ هرای
مناسبی برای تعيين کيفيت خاک محسوب مریشروند
) .(Burylo et al., 2007تحقيقات نشران دادهانرد کره
رابطهای قروی برين تروالی گرمرا و سررما و رطوبرت و
خشررکی و فعاليررت ميکروبرری وجررود دارد و از ننجاکرره
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بارندگی بر رطوبت خاک تأثيرگذار است ،میتوانرد برر
فعاليررت و زیتررودۀ ميکروبرری و فعاليررت ننزیمرری نيررز
اثرگذار باشد (.)Linkins et al.,1990
براساس نتایج )Rodriaguez-Echeverria et al. (2008
کلنيزاسيون ریشره توسرط  ،AMFهنگرامی کره گيراه
فعا نه در حال رشد است افزایش مییابد .با توجه بره
یافتههای ) ،Khade et al. (2010متوسط کلنيزاسريون
ریشه ،مقدار هيف و نربسکول در اوایل فصل رویش گيراه
بيشتر است ،درحالی که در اواخر فصل رویش انردامهرای
قارچ درون ریشه بيشتر برهصرورت وزیکرول دیرده شرد.
براساس یافتههرای ) Sinsabaugh et al. (2008در pH
زیرراد خرراک ،فعاليررت نلکررالين فسررفاتاز بيشررتر از اسرريد
فسررفاتاز اسررت .تحقيقررات )Kotroczó et al. (2014
نشان داد کره فسرفاتاز خراک بيشرترین فعاليرت را در
فصل بهار همزمان با رطوبت زیاد خاک و فعاليت زیراد
ریشه داشته اسرت Matinizadeh et al. (2008) .نيرز
در تحقيقات خود نشان دادند که فعاليرت ننرزیمهرای
خاک در نذاز پایيز نسربت بره بهرار کراهش مرییابرد.
براساس نترایج ) Guo et al. (2012برين کلنيزاسريون
ریشه و فعاليت  ،pHننزیمها و عناصر خاک همبسرتگی
وجود داشت .درحالی که یافتههای )Atti et al. (2008
هيچگونه همبستگی معنریداری را برين کلنيزاسريون
ریشه با عناصر و فسفاتازهای خاک نشان نداد.
با توجه به اثرهای مفيد تلقيح ميکوریزی بر رشرد،
مقاومت و زندهمانی گياه ،برای تحقق این مهم ،بررسی
وضعيت پتانسيل ميکوریزی گونههای گياهی ضررورت
دارد .در ایررران چنررد تحقيررق در خصرروص معرفرری
گونههای ميکوریزی انجرام گرفتره اسرت (علریاحمرد
کررروری و همکرراران9309 ،؛ متينرریزاده و همکرراران،
9304؛ فيضی کمره و همکاران  ،)9314اما تاکنون در
خصوص معرفی شن بهعنوان گونۀ ميکوریزی گزارشی
مشرراهده نشررده اسررت؛ بنررابراین در ایررن پررژوهش برره
بررسی وضعيت همزیسرتی ميکروریزی در گونرۀ شرن
پرداخترره شررد .بررا توجرره برره اینکرره شررن یررک گونررۀ
پيشاهنگ است ،اميد است که بتوان برا برخرورداری از
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روشهررای جدیررد زیسررتفنرراوری ماننررد اسررتفاده از
قارچهای ميکوریزی و توليد نهالهرای ميکروریزی نن
در نینررده شرررایطی را برررای بهبررود جنگررلهررای
تخریرربشرردۀ منطقرره زاگرررس فررراهم نورد و اسررتقرار
گونههای دیگر را در پناه ایرن گونرۀ ارزشرمند ممکرن
ساخت .همچنين فعاليت ننزیمهای فسفاتاز اسريدی و
قليایی خاک رویشگاه و تغييرات برخی عناصرر ذرذایی
در ریزوسرفر شرن و همبسرتگی ننهرا برا کلنيزاسرريون
ميکوریزی بررسی شد.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

این پژوهش در رویشگاهی در چهارطاق در اسرتان
چهارمحال و بختياری انجرام گرفرت .ایرن منطقره برا
عرررض جغرافيررایی  39º 41′ 31″شررمالی و طررول
جغرافيایی  54º 59′ 33″شرقی و ارتفرا 3444 ،مترر
از سطح دریا که بيش از  34سرال از قررق نن توسرط
ادارۀ کل منابع طبيعی استان چهار محرال و بختيراری
میگذرد ،در شهرسرتان اردل و در مجراورت روسرتای
چهارطرراق در  944کيلررومتری جنرروب شرررقی مرکررز
استان قرار گرفتره اسرت .ميرانگين بارنردگی سراليانۀ
منطقه معادل  534/95ميلی متر ،کمينۀ دمای مطلرق
 -91/5و بيشررينۀ نن  35درجررۀ سلسرريوس اسررت.
روزهای خشک از اوایل خرداد تا اواسط مهر است.
نمونهبرداری از خاک و ریشه

نمونههای خاک و ریشه در دو فصرل بهرار و پرایيز
جمعنوری شدند .به این منظور ،پنج پایره از درختران
شن بهطور کامالً تصادفی انتخاب و سپس نمونرههرای
خاک از عمق  4-34سرانتیمترری هرر درخرت بررای
بررسرری برخرری ویژگرریهررای فيزیکرری و شرريميایی و
سنجش فعاليت ننزیمهرای خراک جمرعنوری شرد .از
ریشههای مویين (حدود  9ميلیمتر) شن نيز بهمنظور
بررسی درصد کلنيزاسريون ميکروریزی نمونرهبررداری
شد .نمونههرا در شررایط سررد بره نزمایشرگاه منتقرل
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شدند و سپس هر نمونه از الرک  3ميلریمترری عبرور
داده شد.
بررسی خصوصیات خاک

نمونههای خاک ریزوسرفر در هروا خشرک شردند؛
سپس برای هر نمونهی خاک pH ،به روش نب مقطرر
(نب :خاک ،)9: 3/5 ،بافت خاک به روش هيدرومتری،
ماده نلی بهروش سرد (،)Walkley and Black, 1934
مقدار نيتروژن کل با استفاده از روش هضرم کجلردال
( ،)Bremmer and Mulvaney, 1982فسفر قابل جذب
) (Olsen et al., 1954و پتاسيم قابرل جرذب برا اسرتات
نمونيرروم ( )Hanway and Hiedel, 1952در هررر دو
فصل اندازهگيری شد.

محصررول و سررنجش ننهررا بررا اسررپکتروفتومتر مرردل
 ،Jenway 6105فعاليررت فسررفاتازهای اسرريدی و
قليررایی ( )Ohlinger, 1996برحسررب ميکروگرررم پررارا
نيترو فنيل فسفات ()µg p-nitrophenol g-1 soil h-1
در گرم خاک اندازهگيری شد.
تجزیهوتحلیلهای آماری

نمادهسازی و تجزیهوتحليل دادهها برا اسرتفاده از
نرمافزارهای  Excelو  SPSSنسخه  90انجرام گرفرت.
برای مقایسۀ عاملهای اندازهگيریشده در دو فصل از
 Independent-samples T-testاسررررتفاده شررررد.
همچنين از نزمون همبسرتگی پيرسرون بررای تعيرين
ارتباط بين کلنيزاسيون ميکوریزی ،ننزیمهرا و عناصرر
ذذایی خاک استفاده شد.

رنگآمیزی و تعیین درصد کلنیزاسیون ریشهها

پس از انتقال ریشههرا بره نزمایشرگاه ،خراکهرای
چسبيده به ننها با نب شسته شد و ریشههرا ترا زمران
رنگنميزی در محلول تابيتکننده ) (FAAنگهرداری
شدند .برای رنگنميزی ،ریشههایی که بهترین شرایط
را داشتند پس از شسرتوشرو برا نب مقطرر ،براسراس
روش ) Phillips and Hayman (1970برا اسرتفاده از
محلول تریپان بلرو  4/45درصرد رنرگنميرزی شردند.
سپس ریشههرا برهمنظرور بررسری سراختار قرارچی و
تعيرررين درصرررد کلنيزاسررريون ميکررروریزی در زیرررر
ميکروسکوپ برا بزرگنمرایی  44 ،94و  944مشراهده
شدند و درصد نلودگی ریشه با استفاده از روش تقاطع
شبکه ) (Brundrett et al., 1996و بهکمرک رابطرۀ 9
محاسبه شد.
رابطۀ 9
×944

تعداد قطعات ميکوریزی
کل قطعات مشاهده شده

= درصد کلنيزاسيون

سنجش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی

با استفاده از واکنش ننزیم/سوبسترا و بهدستنمدن

نتایج
بررسی خصوصیات فیزیکی -شیمیایی خاک

نتایج نزمایشهای فيزیکی -شيميایی خاک نشران
داد که منطقه دارای بافت شنی -رسی -لرومی (شرن:
 ،46/40رس 33/96 :و سرريلت )34/36 :و  pHقليررایی
 0/3است .همچنين نتایج بررسی عناصر خراک نشران
داد که ارتبراط معنریداری برين تغييررات مراده نلری،
پتاسيم قابل جذب ،نيتروژن کل و فسرفر قابرل جرذب
در دو فصل بهار و پایيز وجود ندارد ،اما مقادیر ننها در
فصل بهار بيشتر از پایيز بود (جدول .)9
همزیستی میکوریزی و تعیین درصد کلنیزاسیون در
دو فصل بهار و پاییز

ریشههای رنگنميزیشدۀ شن در هر دو فصل بهار
و پایيز دارای انردامهرای قرارچ برهصرورت نربسرکول،
وزیکول و هيفهای درونسلولی و برينسرلولی بودنرد
(شکل  .)9این شررایط کره روی همرۀ پایرههرا وجرود
داشررت نشرران داد کرره گونررۀ شررن دارای همزیسررتی
ميکوریزی است.
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جدول  -9ميانگين عناصر خاک در دو فصل بهار و پایيز
فصل

مادۀ نلی
(درصد)

نيتروژن کل
(درصد)

)(mg/kg

بهار
پایيز

4/40
3/90

./331
./935

94/50
0/54

045/10
533/90

T

ns

ns

ns

ns

فسفر قابلجذب

پتاسيم قابلجذب
)(mg/kg

ns

بدون اختالف معنیدار

V

A

S

H

شکل  -9موقعيت نربسکول ) ،(Aهيف ) ،(Hاسپور ) (Sو وزیکول ) (Vدرون ریشۀ شن

بررا محاسرربۀ درصررد کلنيزاسرريون در ریشررههررای
رنگنميزیشده مشخ شد که قرارچ توانسرته اسرت
بهترین همزیستی را با گياه برقرار کند ،این درصرد در
فصل بهار  14/3و در فصل پایيز  04/6بود.

درصد کلنیزاسیون در فصل بهار بیشتر از پاییز بود ،اما بیی
مقییدار ن در دف فصییل ت ییاف م نیی دار مشییاهدن دشیید
(شکل .)2

a
a

شکل  -3ميانگين درصد کلنيزاسيون ریشۀ شن در دو فصل بهار و پایيز
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کرد (شکل .)3

تغییرات فعالیت اسید فسفاتاز در دو فصل بهار و پاییز

بررر اسرراس محاسرربات نمرراری مشرراهده شررد کرره
بررين تغييرررات فعاليررت اسرريد فسررفاتاز در دو فصررل
بهررار و پررایيز اخررتالف معنرریدار در سررطح  9درصررد
وجررود دارد .فعاليررت اسرريد فسررفاتاز در فصررل بهررار
بيشرررتر از پرررایيز برررود .ایرررن فعاليرررت از 344/51
ميکروگرررم پررارا نيترررو فنيررل فسررفات در گرررم خرراک
تررا  946/40ميکروگرررم پررارا نيترررو فنيررل فسررفات در
گرم خاک تغيير کرد (شکل.)3

همبستگی عناصر خاک با کلنیزاسیون میکووریزی و
آنزیمهای خاک

هرريچگونرره همبسررتگی معنرریداری بررين عناصررر
خرراک بررا درصررد کلنيزاسرريون دو فصررل دیررده نشررد.
اما در فصل بهار ،بين مرادۀ نلری و نيترروژن برا اسريد
فسررفاتاز همبسررتگی مابترری در سررطح  11درصررد،
بررين نلکررالين فسررفاتاز بررا مرراده نلرری همبسررتگی در
سررطح  11درصررد و بررا نيتررروژن کررل همبسررتگی در
سرطح  15درصررد وجررود داشررت .امررا در فصررل پررایيز
تنهرررا برررين نلکرررالين فسرررفاتاز برررا نيترررروژن کرررل
همبسررتگی مابررت و معنرریدار در سررطح  15درصررد
وجررود داشررت .همچنررين بررين درصررد کلنيزاسرريون و
فعاليرت ننررزیمهررای خرراک در دو فصررل بهررار و پررایيز
همبستگی معنیداری وجود نداشت (جدول .)3

تغییرات فعالیت آلکالین فسفاتاز در دو فصل بهار و پاییز

هماننررد اسرريد فسررفاتاز ،مقرردار نلکررالين فسررفاتاز
در فصرل بهرار بيشرتر از پرایيز برود ،امرا تغييررات نن
اخررتالف معنرریداری را در سررطح  9درصررد نشرران
نداد .ایرن فعاليرت از  313/05ميکروگررم پرارا نيتررو
فنيررل فسررفات در گرررم خرراک تررا  315ميکروگرررم
پررارا نيترررو فنيررل فسررفات در گرررم خرراک تغييررر

a
a
a
b

شکل  -3تغييرات فعاليت اسيد و نلکالين فسفاتاز بر حسب ميکروگرم پارا نيترو فنيل فسفات در گرم خاک
در دو فصل بهار و پایيز ،حروف انگليسی ناهمسان ،نشانۀ معنیدار بودن در سطح  9درصد است.
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جدول  -3همبستگی عناصر خاک با کلنيزاسيون ميکوریزی و ننزیمهای خاک

فصل
بهار

پایيز

عامل

کلنيزاسيون
(درصد)

مادۀ نلی
(درصد)

کلنيزاسيون

9

4/593

اسيد فسفاتاز

4/469

نلکالين فسفاتاز

4/340

نيتروژن کل
(درصد)
4/649

فسفر

پتاسيم

)(mg/kg

)(mg/kg

4/410

4/515

**

4/103

**

4/139

کلنيزاسيون

9

-4/340

4/445

اسيد فسفاتاز

-4/934

4/004

4/004

4/450

نلکالين فسفاتاز

4/446

4/053

*

4/334

4/119
4/165

**

4/440

*

4/993

4/393

4/903

4/443
4/065

4/146

4/654

4/003

*م ن دار در سطح احتمال  59درصد ** ،م ن دار در سطح احتمال  55درصد

بحث
همزیستی میکوریزی و درصد کلنیزاسیون ریشه

فسفر یکی از عناصر ضروری و محدودکنندۀ رشرد
گياهان در بسياری از محيطها بهشمار میرود .زیسرت
بومهای طبيعی بيشتر فسفر مورد نياز خود را از طریق
رابطۀ همزیستی با قارچ ميکوریز برهدسرت مرینورنرد.
کلنيزاسيون ميکوریز نربسکو ر در گياه ميزبان ،سربب
تحریک واکنشهای فيزیولوژیک مانند منشعب شردن
ریشه و ترشح فسفاتاز برای افزایش ذيرمستقيم جرذب
فسررفر مرریشررود ) .(Siddiqui et al., 2008در ایررن
پژوهش مشخ شد که شن ،گياهی ميکوریزی است،
درصد کلنيزاسون در بهرار و پرایيز برهترتيرب  14/3و
 04/6برررود ،کررره برررا توجررره بررره دسرررتهبنررردی
) Giovanettii and Mosse. (1980در تيپ پنج قررار
میگيرد .این مقدار نلودگی نشان مریدهرد کره قرارچ
توانسرته بهترررین همزیسرتی را بررا گيراه برقرررار کنررد.
براسرراس ایررن نتررایج ،در صررورت اسررتفاده نکررردن از
قررارچهررای ميکرروریزی در نهالکرراری بررا ایررن گونرره
بررهخصرروص در منرراطق تخریرربیافترره ،برنامررههررای
جنگلکاری با شکست روبهرو خواهد شد .پژوهشهرای
مختلف ماننرد تحقيرق ) Safir (1987دليلری برر ایرن
مدعاست .بنابراین با توجه به برنامههای در دست اجرا
برای جنگلکاری مناطق مختلف بهویژه نواحی زاگرس،

اهميت این همزیستی برای استقرار و زنردهمرانی ایرن
گونه مشرخ مریشرود .همچنرين نترایج تحقيقرات
) Barea et al. (2011نشان داد که زیاد برودن درصرد
کلنيزاسرريون ميکرروریزی در ریشرره سرربب افررزایش
مقاومت گياه به تنشهای محيطی در منراطق خشرک
میشود ،کره برا توجره بره درصرد زیراد کلنيزاسريون
ميکرروریزی در ریشررۀ شررن ،اسررتفاده از قررارچهررای
ميکوریزی در توليد نهال ایرن گونره ضرروری برهنظرر
میرسد .در پژوهش حاضر تمامی مراحل کلنيزاسريون
ریشه توسط قارچ  AMمشهود برود .در ریشره ،هيرف
مسئول جذب مواد ذرذایی برهویرژه فسرفر ،نربسرکول
ساختار کليدی همزیستی  AMو مسئول تبرادل مرواد
ذذایی از قارچ به گياه در بازگشت کربوهيدرات ميزبان
است ،در حرالی کره وزیکرول یرک انردام خيررهای و
مرحله نخر رشد قارچهای  AMدر ریشۀ ميزبان اسرت
) .(Khade et al., 2010تحقيق حاضرر نشران داد کره
بين مقدار کلنيزاسريون ریشره طری دو فصرل تفراوت
وجود دارد ،اما این اخرتالف معنریدار نبرود .در فصرل
بهررار ،متوسررط کلنيزاسرريون ریشرره و مقرردار هيررف و
نربسکول بيشتر از پایيز بود ،درحالیکه در اوایل فصل
پایيز ،اندامهرای قرارچ درون ریشره بيشرتر برهصرورت
وزیکرررول دیررررده شررررد کررره بررررا یافتررررههررررای
) Khade et al. (2010همخروانی داشرت .زیراد برودن
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درصد کلنيزاسيون در فصل بهار ممکن است برهعلرت
فعل و انفعا ت رویشی و فيزیولوژی گيراه و نيرز نيراز
بيشتر نن به جذب نب و مواد معردنی باشرد .براسراس
نترررایج )Rodriagues-Echeverria et al. (2008
کلنيزاسيون ریشره توسرط  ،AMFهنگرامی کره گيراه
فعا نه در حال رشد است افزایش مییابد.
فعالیت آنزیمهای اسید و آلکالین فسفاتاز

همانطور که گفته شد ،تحقيقات نشان داده اسرت
که در  pHزیاد خاک ،فعاليت نلکالين فسفاتاز برهطرور
معمررررول بيشررررتر از اسرررريد فسررررفاتاز اسررررت
) .(Sinabaugh et al., 2008در پرژوهش حاضرر نيرز
فعاليت نلکالين فسفاتاز در هر دو فصل بهطور تقریبری
دو برابر اسيد فسفاتاز بود که با توجه به قليرایی برودن
خاک منطقه ،وابسته بودن فعاليرت فسرفاتازها بره pH
خاک را نشان میدهد .در این بررسری فعاليرت اسريد
فسفاتاز در بهار بيشتر از پایيز بود کره مریتروان نن را
ناشی از فعاليت زیاد ریشره در دورۀ رویشری و بيشرتر
بررودن کلنيزاسرريون ریشرره در فصررل بهررار دانسررت
کررره بررره افرررزایش اسررريد فسرررفاتاز منجرررر شرررده
است که با یافترههرای ) Matinizadeh et al. (2008و
) Chethan Kumar et al. (2008مطابقررت دارد .در
خصوص نلکالين فسفاتاز نيز با طی فصل رونرد کاهشری
مشاهده شد .کاهش فعاليت نلکالين فسفاتاز را میتروان
ناشرری از کرراهش دمررا و رطوبررت و در نتيجرره کرراهش
فعاليت ميکروارگانيسمها در پایان فصل رویرش گيراهی
دانسرت کره برا یافترههرای )Kotroczó et al. (2014
همخوانی دارد .با توجره بره منشرأ ميکروبری فسرفاتاز
قليایی ،افزایش این ننزیم در فصل بهار ،شاخصی برای
افررزایش کمرری و کيفرری ميکروارگانيسررمهررا ،افررزایش
معدنی شدن مواد نلی و ازدیاد مواد ذذایی است.
تغییرات برخی عناصر غذایی خاک

بر اساس بررسیهای شيميایی خاک هريچ یرک از
عناصر ،تفاوت معنیداری را بين دو فصل نشران نرداد.

رابطۀ همزیستی ميکوریزی با برخی عناصر ذذایی و...

در مورد تغييرات فسفر قابل جرذب و نيترروژن کرل از
بهار تا پایيز روند کاهشی مشاهده شد که ممکن است
برره دليررل مصرررف گيرراه در طرری فصررل رویررش باشررد
) .(Nadja et al., 2010ميانگين پتاسريم قابرل جرذب
نيز در بهار بيشتر از پایيز بود .ازننجا که پتاسريم یکری
از عناصر بسيار مهم در بافت دانه و ميروۀ درختران در
زمان تکامرل ميروه اسرت ،بنرابر ایرن در پرایيز بررای
رسيدن بذرها ،درخت نياز به جذب پتاسريم بيشرتری
دارد که عامل مهمی در کاهش پتاسيم فراریشرۀ گيراه
در این فصل است ).(Vinichuk et al., 2010
همبستگی عناصر خاک با کلنیزاسیون میکووریزی و
آنزیمهای خاک

در این پژوهش ضریب همبستگی معنیداری برين
فسفاتازهای خاک با نيتروژن کل و مادۀ نلی در فصرل
بهار ،و نلکالين فسفاتاز و نيتروژن کل در پرایيز وجرود
داشت که با یافترههرای ) Guo et al. (2012مطابقرت
دارد .تحقيقات زیادی همبسرتگی برين عناصرر خراک
بهویژه فسفر و ننزیمهای خاک را با کلنيزاسيون ریشره
نشان دادهاند Guo et al. (2012) .در تحقيقرات خرود
نشان دادند که نيترروژن قابرل دسرترس ،کرربن نلری،
اسرريد و نلکررالين فسررفاتاز همبسررتگی مابررت بررا
کلنيزاسررريون وزیکرررولی و همبسرررتگی منفررری برررا
کلنيزاسررريون نربسرررکولی دارنرررد .براسررراس نترررایج
) ،Smith and Read (2008کلنيزاسريون قرارچهرای
ميکوریز نربسکو ر همبستگی مابتی با نيترروژن کرل
نشان داد ،درحالی که ارتباط معنیداری با فسفر قابرل
جذب نداشرت؛ امرا نترایج تحقيرق حاضرر هريچگونره
همبستگی معنریداری را برين کلنيزاسريون ریشره برا
عناصر و فسفاتازهای خاک نشان نداد .نبود همبستگی
معنیدار بين کلنيزاسيون ریشره و فعاليرت فسرفاتازها
ممکن است به این دليل باشد کره ترشرح ننرزیمهرای
یادشده تنها تحت تأثير قارچهای ميکوریزی نيسرت و
ریشۀ گياه و ميکروارگانيسمهای دیگرر در توليرد ننهرا
دخيلاند .نتایج ) Atti et al. (2008نيز نشران داد کره
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هريچگونره همبسرتگی معنریداری برين کلنيزاسريون
ميکرروریزی و فسررفر قابررل جررذب وجررود نررردارد.
شاخ های اقليمی و ميکروارگانيسرمهرای متعرددی
نظير باکتریهای حلکنندۀ فسفات مریتواننرد مقردار
فسفر قابل جرذب را کنتررل کننرد ،بنرابراین فعاليرت
قارچهای ميکروریزی برهتنهرایی تعيرينکننردۀ مقردار
فسفر قابل جذب در خاک نيست.
با توجه به درصد زیاد کلنيزاسريون ميکروریزی در
گونررۀ شررن ،وابسررتگی ایررن گونرره برره همزیسررتی
ميکوریزایی ضرورری بهنظر میرسد؛ بنابراین تأثير این
قررارچهررا در نهالکرراری بررا ایررن گونرره ب رهخصرروص در
رویشگاههای تخریبیافته بسيار حياتی است.
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جنگل ایران.393-339:)3( 3 ،

330

متينیزاده ،محمد ،سرودابه علریاحمرد کرروری ،مصرطفی
خوشنویس و مریم تيمروری .9304 ،شناسرایی قرارچهرای
ميکرروریزی همزیسررت بررا ارس و بررسرری فراوانرری ننهررا در
رویشگاه سيراچال ،تحقيقرات جنگرل و صرنوبر ایرران93 ،
(.444-306 :)4
Allen, M.F., 2007. Mycorrhizal fungi:
highways for water and nutrients in arid soils,
Vadose Zone Journal, 6: 291–297.
Atti, T., C. Danny, H. Fabien, I. Lous, W.
Andres, and O. Fritz, 2008. Arbuscular
mycorrhizal fungal communities in subSaharan Savannas of Benin, West Africa, as
affected by agricultural land use intensity and
ecological zone, Mycorrhiza, 18: 181-195.
Barea, J.M., J. Palenzuela, P. Cornejo, I.
Sánchez-Castro, C. Navarro-Fernández, A.
Lopéz-García, B. Estrada, R. Azcón, N. Ferrol,
and C. Azcón-Aguilar, 2011. Ecological and
functional roles of mycorrhizas in semi-arid
ecosystems of Southeast Spain, Journal of Arid
Environments, 75: 1292-1301.
Boddington, C.L., and J.C. Dodd, 1999.
Evidence that difference in phosphate
metabolism in mycorrhizas formed by species
of Glomus and Gigaspora might be related to
their life-cycle strategies, New Phytologist,
142: 531-538.
Bremmer, J.M. and C.S. Mulvaney, 1982.
Nitrogen-total. In: Methods of Soil Analysis,
Part 2, Chemical and Biological Methods,
edited by Albert Lee Page, American Society
of Agronomy and Soil Science Society of
America, Madison, Wisconsin ,USA 595-624.
Brundrett, M., N. Bougher, T. Grove, and N.
Malajczuk, 1996. Working with Mycorrhizas
in Forestry and Agriculture, Monograph 32
Australian
Center
for
International
Agricultural Research, Canberra, Australia,
374 pp.
Burylo, M., F. Rey, and P. Delcros, 2007.
Abiotic and biotic factors influencing the early
stages of vegetation colonization in restored
marly gullies (Southern Alps, France),
Ecological Engineering, 30 (3): 231–239.

...رابطۀ همزیستی ميکوریزی با برخی عناصر ذذایی و
Cavagnaro T.R, A.J. Langley, L.E. Jackson,
S.M. Smukler, and G.W. Koch, 2008. Growth,
nutrition, and soil respiration of a mycorrhizadefective tomato mutant and its mycorrhizal
wild-type progenitor, Functional Plant
Biology, 35: 228-235.
Chethan Kumar, K.V., K.R. Chandrashekar,
and R. Lakshmipathy, 2008. Variation in
arbuscular mycorrhizal fungi and phosphatase
activity associated with Sida cardifolia in
Karnataka. World Journal of Agricultural
Sciences, 4: 770-774.
Giovannetti, M., and B. Mosse, 1980. An
evaluation of techniques for measuring
vesicular-arbuscular mycorrhizal infection in
roots. New Phytologist, 84: 489-500.
Guo, H., X. He, and Y. Li, 2012. Spatial
distribution of arbuscular mycorrhiza and
glomalin in the rhizosphere of Caragana
korshinskii Kom. in the Otindag sandy land,
China, African Journal of Microbiology
Research, 6 (28): 5745-5753.
Hanway, J.J., and H. Heidel, 1952. Soil
analysis methods as used in Iowa state college,
soil testing laboratory, Iowa Agriculture
Journal, 54: 1-31.

Khade S.W., B.F. Rodrigues, and P.K.
Sharma, 2010. Symbiotic interactions
between arbuscular mycorrhizal (AM)
fungi and male papaya plants: Its status,
role and implications, Plant Physiology and
Biochemistry, 48: 893-902.
Kotroczó, Z., Z. Veres, I. Fekete, Z.
Krakomperger, J.A. Tóth, K. Lajtha, and B.
Tóthmérész, 2014. Soil enzyme activity in
response to long-term organic matter
manipulation, Soil Biology and Biochemistry,
70: 237-243.
Linkins, A.E., R.L. Sinsabaugh, C.A.
McClaugherty, and J.M. Melills, 1990.
Cellulase activity on decomposing leaf litter in
microcosms, Plant Soil, 123:17-25.
Matinizadeh, M., S.A.A. Korori, M. Teimouri,
and W. Praznik, 2008. Enzyme activities in
untouched and tampered forest soils under oak
(Quercus brantii var. persica) as affected by
soil depth and seasonal variation, Asian
Journal of Plant Science, 7(4): 368-374.

330
Nadja, F., F. Roger, B. Thomas, and E. Malin,
2010. Functional diversity in arbuscular
mycorrhiza – the role of gene expression,
phosphorous
nutrition
and
symbiotic
efficiency, Fungal Ecology, 3: 1 – 8.
Ohlinger, R., 1996. Acid and alkaline
phosphomonoesterase activity with the
substrate pnitrophenyl phosphate. In: Schinner,
F., Kandeler, E., Ohlinger, R., Margesin, R.
(Eds) Methods in soil biology, Springer-Verlag
Berlin, 210-214.
Olsen.S.R., C.V.Cole, F.S.Vatanbe, and L.A.
Dean, 1954. Estimation of available
phosphorus in soils by extraction with sodium
bicarbonate, U.S.D.A. Circular No. 939.
Washington D.C., 1-19.
Philips, J.M., and J.M. Hayman, 1970.
Improved procedures for clearing roots by
staining parasitic and vesicular mycorrhizal
fungi for rapid assessment of infection, British
Mycological Society, 55: 158-160.

Rodrıguez-Echeverrıa, S., W.H. Gera Hol,
H. Freitas, W.R. Eason, and R. Cook, 2008.
Arbuscular mycorrhizal fungi of Ammophila
arenaria (L.) Link: Spore abundance and
root colonization in six locations of the
European coast, European Journal of Soil
Biology, 44: 30-36.
Safir, G.R., 1987. Ecophysiology of VAM
plants, CRC Press, INc., 224 pp.
Siddiqui, Z.A., M.S. Akhtar, and K. Futai,
2008. Mycorrhizae: Sustainable Agriculture
and Forestry, Springer, 365 pp.
Sinsabaugh, R.L., C.L. Lauber, M.N.
Weintraub, B. Ahmed, S.D. Allison, C.
Crenshaw, A.R. Contosta, D. Causack, S. Frey,
M.E. Gallo, T.B. Gartner, S.E. Hobbie, K.
Holland, B.L. Keeler, J.S. Powers, M.
Stursova,
C.
Takacs-Vesbach,
M.D.
Wallenstein, D.R. Zak, and L.H. Zeglin, 2008.
Stoichiometry of soil enzyme activity at global
scale, Ecology Letters, 11: 1252-1264.
Smith S.E., F.A. Smith, and I. Jakobsen, 2004.
Functional diversity in arbuscular mycorrhizal
(AM) symbioses: the contribution of the
mycorrhizal P uptake pathway is not
correlation with mycorrhizal responses in
growth or total P uptake, New Phytologist,
162: 511-524.

331

344  تا331  صفحۀ،9314  پایيز،3  شمارۀ، سال هفتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Smith, S.E., and D.J. Read, 2008. Mycorrhizal
Symbiosis, Academic Press, London, 800 pp.
Tisserant, B., V. Gianinazzi-Pearson, S.
Gianinazzi, and A. Gollotte, 1993. In planta
histochemical staining of fungal alkaline
phosphatase activity for analysis of efficient
arbuscular mycorrhizal infections, Mycological
Research, 97: 245-250.
Van Aarle, I.M., H. Rouhier, and M. Saito,
2002. Phosphatase activities of arbuscular
mycorrhizal intraradical and extraradical
mycelium, and their relation to phosphorus
availability, Mycological Research, 106: 12241229.
Vinichuk, M., A.F.S. Taylor, K. Rosén, and
K.J. Johanson, 2010. Accumulation of
potassium, rubidium and caesium (133Cs and
137Cs) in various fractions of soil and fungi in
a Swedish forest, Science of The Total
Environment, 408: 2543–2548.

Walkley, A., and I.A. Black, 1934. An
examination of the Degetiareff method for
determining soil organic matter and a proposed
modification of the chromic acid titration
method, Soil Science, 37: 29-38.
Wang, F.Y., X.G. Lin, R. Yin, and L.H. Wu,
2006. Effects of arbuscular mycorrhizal
inoculation on the growth of Elsholtzia
splendens and Zea mays and the activities of
phosphatase and urease in a multi-metalcontaminated
soil
under
unsterilized
conditions, Applied Soil Ecology, 31: 110-119.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 3, Autumn 2015

340

Relationship of mycorrhizal symbiosis with nutrients of
phosphorus, nitrogen and potassium, and soil enzymes in rhizosphere of Lonicera
nummulariifolia in Chahartagh Ardal habitat
M. Matinizadeh1, M. Khoshnevis2, N. Armand3, T. Alizadeh4, and F. Shamsabadi5
1

Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran
Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran
3
M.Sc. in Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
4
M.Sc. in Silviculture and Forest Ecology, Research Institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran
5
M.Sc. in Plant Sciences, Faculty of Sciences, University of Kharazmi, I. R. Iran
2

(Received: 22 January 2015, Accepted: 26 September 2015)

Abstract
Mycorrhizal fungi are essential components of sustainable soil–plant systems and have a main
role in sustainable forestry. The present study was carried out to investigate the evaluating
status of mycorrhizal symbiosis, activities of acid and alkaline phosphatase and some
nutrients (phosphorus, nitrogen and potassium) in rhizosphere of Lonicera nummulariifolia
located in Chahartagh Ardal habitat in Chaharmahal va Bakhtiari Province. For this purpose,
roots of five trees of L. nummulariifoli and soils around them were sampled in spring and
autumn. The results showed that Lonicera is an incredible symbiosis since the percentage of
colonization was 90.2 and 80.6 in spring and autumn, respectively. The activity of acid and
alkaline phosphatase also was 240.59 and 392.85 in spring and 146.48 and 295 (ρNP) in
autumn, respectively. All measured elements had higher values in spring than autumn.
Correlation was significant between soil phosphatases with total nitrogen and organic matter
in spring and alkaline phosphatase with total nitrogen in autumn. High level of AMF
colonization and acid phosphatase activity in spring may be due to good conditions of soil and
growing of root hairs are in the early growing season. With regard to the microbial origin of
alkaline phosphatase, increasing this enzyme in spring illustrated increasing the quality and
quantity of microorganisms and mineralization of organic matter and rising nutrients. In
general, impressive percentage of mycorrhizal colonization in L. nummulariifolia indicates
dependency of this species to mycorrhizal symbiosis. Therefore, the role of these fungi in
planting with this species, especially in destruction habitats, is vital.
Keywords: Arbuscular, Colonization, Phosphatases, Seasonal variation.
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