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  چکيده

کـوريز  ي ميهـا قارچبا  گونهنياي همزيستي است که در بسياري از نقاط کشور پراکنش دارد ولي اطالعات زيادي در رابطه با ادرختچهگز 

ي آنهـا در اثـر   پـذير  ريتأثي ميکوريز اربوسکوالر با درختچه گز و هاقارچي همزيستوجود ندارد. بنابراين هدف اصلي اين تحقيق بررسي 

حاشيه رودخانه مارون به منطقه کنـار   هايجنگلفاصله از رودخانه و همچنين خصوصيات فيزيکي و شيمايي خاک است. براي اين منظور 

تصادفي انتخاب و  طوربهدرختچه گز  ۱۰از اين مناطق  هرکداممتري تقسيم شد. در  ۲۰۰ني و منطقه دور از رودخانه با فواصل رودخانه، ميا

ي شد. نتايج نشان داد که آغشتگي ريشه و تراکم اسپور در منطقه مياني به ترتيب کمترين آورجمع آنهاي خاک و ريشه از ريزوسفر هانمونه

ي با ديگر مناطق بود. متوسط ميزان آغشتگي ريشه در منطقه کنار رودخانه، ميـاني و  داريمعندارا بود و داراي اختالف  و بيشترين مقدار را

و  ۵/۲۴۵، ۱۸۹متوسط تراکم اسپور براي اين منـاطق بـه ترتيـب     کهيدرحالدرصد بود  ۱۷/۸۰و  ۷۷/۷۳، ۳۷/۸۲دور از رودخانه به ترتيب 

ولـي تـراکم اسـپور بـا      دهديمي نشان داريمعنود. آغشتگي ريشه با ميزان پتاسيم خاک همبستگي مثبت اسپور در پنج گرم خاک ب ۸/۱۸۸

درصـد در   ۴/۲۳و رس  ۵۰، پتاسيم ۱۹/۵۱، کربن آلي ۶/۵۲ي همبستگي نشان نداد. همچنين ميزان نيتروژن بررسمورد از متغيرهاي  کيچيه

ي بـااليي بـا   همزيسـت نشان دادند. با توجه به نتايج اين تحقيـق درختچـه گـز داراي     منطقه دور از رودخانه نسبت به کنار رودخانه کاهش

  قرار دهد. ريتأثي را تحت همزيستاين  توانديمي ميکوريز بوده که فاصله از رودخانه هاقارچ
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  مقدمه

ي هستند فردبه منحصرهاي اي رودخانه محيطهاي حاشيهجنگل

بر هيدرولوژي،  ريتأثکه بسياري از خدمات اکوسيستمي از قبيل 

خاکي را فـراهم   -هاي آبيکيفيت آب و تنوع زيستي اکوسيستم

هـاي حاشـيه رودخانـه    هاي اخيـر جنگـل  ). در سال۲۱کند (مي

کـه   انـد شـده  شـناخته هـا  اکوسيسـتم  تـرين مهميکي از  عنوانبه

هـاي آبـي و خـاکي    سپر سـاحلي بـين محـيط    عنوانبهتوانند مي

هـاي  ها براي مديريت جريـان لمحسوب شود. مطالعه اين جنگ

  ).۲۸( است يضرورآبي و کيفيت آب الزم و 

ي فـرد منحصر بهي هامجموعهي اکنار رودخانهي هاستمياکوس

). ۱۹هستند که داراي تنوع زيادي از گياهان و جـانوران هسـتند (  

يي اسـت.  هـا سـتم ياکوسي شـايع در چنـين   هـا گونـه گز يکي از 

ـ ا اي کـه بــا  درختــي و درختچـه  توجـه قابـل  از عناصــر  گونـه ني

تـرين نقـاط   ترين شرايط اقليمي سازش داشته و در خشکسخت

دهـد. گـز بـا تقليـل سـطح      هايي تشکيل ميايران کم و بيش بيشه

هاي خاصـي کـه بـراي ترشـح ذرات نمـک و      ها و مکانيسمبرگ

شـوري محـيط    جذب رطوبت جـو داراسـت، در مقابـل گرمـا و    

دهـد. گياهـان تيـره گـز نظـر بـه       مقاومت شايان توجهي نشان مي

قدرت  ازجملهساختمان اختصاصي و اعمال فيزيولوژيکي خاص 

ذخيره و ترشح امالح گچ، کربنات کلسيم و کلروسـديم، سـازش   

هاي آهکي، گچي و شور داشـته و عامـل   ي با زمينامالحظهقابل 

شـوند. بـا توجـه بـه     هاي روان محسوب مـي مهمي در تثبيت شن

هـاي زراعـي در   تان گز در حفاظـت از زمـين  نقش و اهميت درخ

ي فصلي و مقاومت باالي اين درختان به شـوري  هاالبيسمقابل 

 عنوانبهيي و نقش آنها زداابانيببراي  گونهنيازاي استفاده آب کمو 

زيســتگاه مناســب پرنــدگان، حفاظــت و شــناخت هرچــه بيشــتر 

  ).۲( شوديمامري مهم محسوب  گونهنيا

 توانـد يمـ نکته نيز بايد توجه داشت که گونه گز البته به اين 

ناشـي   تواننديمداراي اثرات منفي نيز بر محيط باشد. اين اثرات 

 توانـد يمـ گونه ). همچنين اين۲۶گونه باشد (از مهاجم بودن اين

هـدايت   شيافـزا باعث ايجاد شوري در خاک شده و موجبـات  

 توانـد يمـ نيز ) را فراهم آورد. از طرف ديگر ۱الکتريکي خاک (

  ).۱۳شود ( هاجنگلي در سوزآتشباعث افزايش خطر 

ي اجبـاري بـا   هـا همزيسـت ترين ي ميکوريز از مهمهاقارچ

ي همزيسـت ي زيخشـک گياهان  %۸۰گياهان هستند که با بيش از 

ــد ( ــا در     ۳۵دارن ــا آنه ــه ب ــداني در رابط ــات چن ــا اطالع ). ام

ر آنهـا در چنـين   ب مؤثري و عوامل اکنار رودخانهي هاستمياکوس

يي وجـود نـدارد. بنـابراين در ايـن تحقيـق وضـعيت       هـا طيمح

عنـوان يکـي از   ي ميکوريز با درختچه گـز بـه  هاقارچي همزيست

  .شوديمي بررسي ارودخانهکنار  هايجنگلعناصر گياهي 

ي خـاک  هاسميکروارگانيمي ميکوريز جز خاصي از هاقارچ

ي اجبـاري  همزيستاي هستند که با بيشتر گياهان خشکي زي دار

ي زيادي را هم براي قـارچ  هاتيمزي همزيست). اين ۳۵هستند (

ي براي قـارچ  همزيستو هم براي گياه به همراه دارد. مزيت اين 

ـ نمورد صورت خواهد بود که قارچ کربن به اين بـراي رشـد    ازي

چراکه خـود قـادر بـه توليـد آن      کنديمخود را از گياه دريافت 

ي منفعت کسـب کـرده   همزيستاهان نيز از اين ). اما گي۶( نيست

)، جـذب  ۵به کـاهش اثـرات خشـکي (    توانديمکه اين منفعت 

) و ۱۵)، کاهش اثـرات شـوري (  ۴۴مواد غذايي خصوصًا فسفر (

  ) اشاره کرد.  ۴جذب آب (

داراي اهميت بااليي براي گياهان هسـتند امـا    هاقارچاگرچه 

بر اين  ريتأثباعث  اندتويمبايد توجه داشت که عواملي مختلفي 

منفـي   راتيتـأث  توانديممثال افزايش فسفر  طوربهشود.  هاقارچ

بر ميزان آغشتگي ريشه (درصد پوشش ريشه توسط هيف قارچ 

) که البته بسـته بـه نـوع گونـه قـارچ      ۳۳ميکوريز) داشته باشد (

). عوامـل محيطـي   ۳۷متفـاوت باشـد (   توانديمکاهش آغشتگي 

و  )۱۶، فصــل ()۱۲)، بافــت خــاک (۴۲( )، اســيديته خــاک۲۹(

متغير ديگري باشـد   توانديم) ۳۴ي خصوصيات خاک (طورکلبه

  قرار دهد. ريتأثي را تحت هاقارچوضعيت اين  توانديمکه 

ي ميکـوريز در  هـا قـارچ بنابراين با توجه به اهميـت بـاالي   

کنـار  ي هـا جنگلو همچنين اهميت باالي  هاستمياکوسپايداري 

گونه گز که در مناطق وسـيعي از کشـور    خصوصًاي و ارودخانه

 ي ايـن همزيسـت تا درجـه   رسديمنظر پراکنش دارد، ضروري به

 عوامـل محيطـي بـر ايـن همزيسـتي      ريتأثبا گز تعيين و  هاقارچ
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 مطالعهمورد . موقعيت منطقه ۱شکل 

  

ي غنـي  هـا ستمياکوسي ارودخانهکنار  هايجنگلمشخص شود. 

مهمي مثـل کنتـرل سـيالب، ايجـاد زيسـتگاه       هستند که وظايف

 ۲۵، ۳۶و همچنين حفاظت از تنوع زيستي ( وحش اتيحبراي 

داراي ارتباط تنگاتنگي بـا   هاجنگل) را بر عهده دارند. اين ۱۱و 

آنها را از فرآيندهاي خاکي  توانينممحيط خاکي خود هستند و 

 ايـن  جانبـه  همـه همـين خـاطر شـناخت    ). بـه ۱۴جدا دانست (

ي هـا سـم يکروارگانيمو ارتباط آنها با محـيط خـاکي و    هاجنگل

تحقيقي در رابطه  تاکنون متأسفانه. رسديمنظر خاک ضروري به

ي در کشـور  ارودخانـه ي کنار هاجنگلي ميکوريز در هاقارچبا 

ــعيت   ــه و وض ــورت نگرفت ــتص ــن همزيس ــارچي اي ــاق ي در ه

شـخص  گونـه گـز م   خصوصـاً ي و ارودخانـه ي کنـار  هـا جنگل

ــت.  ــا ازنيس ــهييآنج ــل ک ــاجنگ ــه ي ه ــار رودخان ــز اکن ي ج

) و از ظرفي استقرار ۳۸ي در معرض خطر هستند (هاستمياکوس

ي ميکـوريز اسـت   هاقارچي گياهي نيازمند هاگونهو رشد بيشتر 

)، ضروري به ۳۲کند (يمبهبود پيدا  هاقارچوسيله اين يا اينکه به

يان گياهان موجود در اين ي مهمزيستتا از وضعيت  رسديمنظر 

عنوان راهکاري براي حفاظت و ي ميکوريز بههاقارچها و جنگل

اسـت کـه    ذکـر  انيشـا ها اطالع پيدا کـرد. البتـه   احيا اين جنگل

ي ميکـوريز در کشـور هنـوز    هـا قـارچ ي گز با همزيستوضعيت 

ي همزيسـت يي از عـدم  هـا گزارشي روشن نشده چرا که درستبه

Tamarix hispida   از ). ۳ي ميکـوريز وجـود دارد (  هـا قـارچ بـا

ي هـا قـارچ ي همزيسـت اهداف اين تحقيـق شـامل بررسـي     اينرو

ي آنها با گـز، همچنـين بررسـي    همزيستميکوريز و تعيين درجه 

ي و در همزيسـت خواص فيزيکي و شيميايي خاک بـر ايـن    ريتأث

نهايت تعيين اثر دوري و نزديکي به رودخانه بر ميزان آغشـتگي  

  ي ميکوريز است.هاقارچورزايي و اسپ

ي ميکــوريز و هــاقــارچپيرامــون  يخاصــاگرچــه مطالعــات 

ران يـ در ا ايکنـار رودخانـه  هـاي  ي آنها در رابطه جنگلهمزيست

ن رابطـه  يمحققـ  يا برخـ يـ کـر منـاطق دن  يدر دامـا  وجود ندارد 

کنـار   يرا در ارتباط با گـز و در جنگلهـا   هاقارچن يا يستيهمز

  ). ۴۵و  ۴۳، ۷اند (نموده يبررس يارودخانه

  

  هاو روش مواد

  مطالعهمورد  منطقه

مـارون واقـع در    ايکنـار رودخانـه  هاي منطقه مورد شامل جنگل

 محدوده در هاجنگلشهرستان بهبهان، استان خوزستان است. اين 
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ــايي طــول  جغرافي 50 09 30 ــرقي و ــايي عــرض و ش  جغرافي

 30 38 53 و  30 39 38 از متـر  ۳۰۰ تـا  ۲۵۰ ارتفاع با شمالي 

 و متـر ميلـي  ۳۵۰ سـاالنه  بارنـدگي  متوسـط . دارند قرار دريا سطح

ي گيـاهي  هـا گونهاست.  گراددرجه سانتي ۲۴ ساالنه دماي متوسط

)، پـده  Tamarix arceuthoidesموجود در اين جنگل عمدتًا گـز ( 

)Populus euphratica) ســريم ،(Lycium spــه همــراه ديگــر ) ب

  باشد.يمي علفي و درختي هاگونه

  

  يبردارنمونه

ــه ــردارنمون ــاي ي در جنگــلب ــهه ــار رودخان ــه  ايکن ــارون ب م

صورت انجام گرفت که پهناي جنگل به سـه منطقـه تقسـيم    اين

 ۲۰۰شد. منطقه کنار رودخانه، منطقه مياني يا منطقـه بـا فاصـله    

ودخانه و منطقه سه که در لبـه بيرونـي جنگـل و بـا     متر از لبه ر

از اين مناطق  هرکداممتر از رودخانه قرار داشت. در  ۴۰۰فاصله 

درختچه گز انتخاب و نمونه خـاک از عمـق    ۱۰تصادفي  طوربه

ي مـويين  هاشهيرمتري ريزوسفر برداشت شد. سانتي ۱۰صفر تا 

از  همزيسـت ي ميکـوريز  هـا قـارچ نيز بـراي بررسـي وضـعيت    

در فصـل بهـار    هـا نمونـه ي گز برداشـت شـد. کليـه    هادرختچه

  ).۲۹زمان به آزمايشگاه منتقل شد ( نيترکوتاهبرداشت در 

  

  يمحاسبه درصد آغشتگ واستخراج اسپور از خاک 

گرم از خاک ريزوسـفر برداشـت شـد و     ۵براي استخراج اسپور 

ي هـا نمونـه اسـپورها از  ) ۱۸(با استفاده از روش الک مرطـوب  

 بـرروي از خـاک   شده استخراجخاک جداسازي شد. اسپورهاي 

 منظـور بـه کاغذ صافي قرار گرفت و شمارش اسـپورهاي سـالم   

گـرم خـاک) در    ۵تعيين تراکم اسپور (تعداد اسـپور موجـود در   

  خاک انجام گرفت.

ي گـز بالفاصـله   هـا درختچهاز  شده برداشتي هاشهيرکليه 

آب شير شسته و در محلول تثبيـت  بعد از انتقال به آزمايشگاه با 

 ۵، کياسـت  دياس تريليليم ۵کننده قرار گرفت. اين محلول شامل 

ي هانمونهبود.  درصد ۷۰اتانول  تريليليم ۹۰و  نيفرمال تريليليم

ـ ليف روشريشه با استفاده از   ) رنـگ آميـزي  ۳۱( منيهـا  و پسي

و  بيــرمن بــر اسـاس روش  هـا شـه ير يآغشــتگ زانيـ م شـدند و 

ي قـارچ  هـا انـدامک منظور مشاهده به محاسبه شد. )۹( منليندر

متـري رنـگ   سانتي ۱۰ريشه  ۱۰(اربوسکول، ويزيکول و هيف) 

الم قرار گرفـت و در زيـر ميکروسـکوپ نـوري      برروي آميزي

  .بررسي گرديد

  

  خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک

زيـادي بـر    ريتـأث  توانـد يمـ کـه خصوصـيات خـاک     يياز آنجا

ي ميکوريز داشته باشد، در اين مطالعه برخـي  هاچقاري همزيست

ـ گانـدازه از خواص فيزيکي و شيميايي خاک نيز  ي شـد. ايـن   ري

)، روش هيـدرومتري (تعيـين بافـت خـاک     :خواص عبارتنـد از 

 pHروش پتانسيومتري و با استفاده از دستگاه (اسيديته خاک به 

ال روش کجلـد (نيتروژن، پتاسيم و فسفر قابل جذب خاک  )،متر

کربن آلـي خـاک   و  ))۳۰)، فليم فتومتري و روش اولسون (۱۰(

  ي شد.ريگاندازه )۳۹( نيز با روش والکي و بلک

  

  هادادهآناليز 

براي بررسي وضعيت خصوصـيات فيزيکـي و شـيميايي خـاک     

همچنين ميزان آغشتگي و تـراکم اسـپور در منـاطق مختلـف از     

منظـور  اي ايـن استفاده شـد. بـر   طرفهکآزمون تجزيه واريانس ي

و لـک  يو-رويشـاپ ي موجـود بـا اسـتفاده از آزمـون     هادادهکليه 

با استفاده از آزمون ليون مورد ارزيـابي قـرار    هاانسيوارهمگني 

، هـا دادهگرفتند و بعد از اطمينان نسبت به نرمـال بـودن توزيـع    

ي کلـي و از  هـا سـه يمقابـراي   طرفـه کآزمون تجزيه واريانس ي

استفاده شد. همچنـين   هانيانگيمقايسه بين دانکن براي م آزمون

 آزموني از بررسمورد بررسي همبستگي بين متغيرهاي  منظوربه

همبستگي پيرسـون اسـتفاده شـد. کليـه آناليزهـا بـا اسـتفاده از        

  انجام شد. SPSS ۱۶ افزارنرم

  

   جينتا

  خصوصيات فيزيکي و شيمايي خاک

اک مشـخص  نتايج مربوط به خصوصيات شيميايي و فيزيکي خـ 



  ...يايي، کلنيزاسيون و اسپورزاييميزان فاصله از رودخانه بر خصوصيات فيزيکيوشيم ريتأث

  

۷۱  

  اشتباه معيار)± مطالعه (ميانگين مورد . خصوصيات فيزيک و شيميايي خاک در منطقه ۱جدول 

  
  منطقه دور از رودخانه  منطقه مياني  کنار رودخانه

  a۰۳۶/۰±۱۹/۰  ab۰۱۸/۰±۱۶/۰  b۰۲/۰±۰۹/۰ نيتروژن (درصد)

  a۲۹/۰±۶۴/۱  ab۱۴/۰±۳۶/۱  b۱۸/۰±۷۸/۰ کربن الي (درصد)

  a۵/۲±۸/۴  a۶/۴±۰/۹  a۱۶/۰±۵/۱  در کيلوگرم) گرميليمفسفر (

 a۵/۲۹±۸/۲۵۰  ab۶/۱۱±۶/۱۹۸  b۰۵/۷±۰/۱۴۸  در کيلوگرم) گرميليمپتاسيم (

  a۵/۰±۴/۹  a۷/۰±۴/۹  b۲/۰±۲/۷  رس (درصد)

  ab۹/۲±۸/۱۸ a۸/۰±۸/۲۲  b۲/۱±۶/۱۴  سيلت (درصد)

 ab۵/۳±۰/۷۲  b۱/۰±۴/۶۸  a۳/۱±۲/۷۸ شن (درصد)

  a۰۶/۰±۹/۷  a۰۹/۰±۸/۷  a۰۹/۰±۸/۷  اسيديته

  دهنديمدرصد را نشان  ۵داري در سطح حروف مختلف در يک سطر اختالف معني   

  

داري مطالعه داراي تفاوت معنيمورد کرد که برخي از متغيرهاي 

در ســه فاصــله مــورد بررســي هســتند. نيتــروژن در ريزوســفر  

ي گز در مجاورت رودخانه داراي بيشـترين مقـدار و   هادرختچه

درصـدي نسـبت    ۶/۵۲ترين فاصله از رودخانه با کاهش در دور

ي کـه تفـاوت   اگونهبهبه کنار رودخانه داراي کمترين مقدار بود. 

داري در ميزان نيتروژن در منطقه مجاور رودخانه نسبت به معني

منطقه دور از رودخانه وجود داشت و منطقه بينـابين نسـبت بـه    

  ).۱جدول داري نداشت (دو منطقه ديگر تفاوت معني

رودخانـه  از فاصـله  پتاسيم نيز همانند نيتـروژن بـا افـزايش    

درصـد نسـبت بـه منطقـه کنـار       ۵۰داراي روند کاهشي بود که 

داري پتاسيم همانند نيتـروژن  رودخانه کاهش داشت. روند معني

در منطقه مجاور رودخانه و منطقه دور از  داريمعنداراي تفاوت 

داري بـين  هـيچ اخـتالف معنـي   فسـفر   کهيدرحالرودخانه بود. 

مطالعه نداشت. اما بيشترين مقدار فسـفر در منطقـه   مورد مناطق 

مياني مشاهده شد و کمترين مقدار آن در منطقه دور از رودخانه 

وجود داشـت. ميـزان کـربن آلـي خـاک نيـز در منطقـه دور از        

ـ متغدرصدي نشـان داد کـه ايـن     ۱۹/۵۱رودخانه کاهش  نيـز   ري

. نتـايج  باشديممطالعه مورد داري در مناطق نيداراي اختالف مع

مطالعـه  مـورد  مربوط به اسيديته خاک نشـان داد کـه در منـاطق    

در هر سه  بًايتقري بين سه منطقه وجود ندارد و داريمعنتفاوت 

  ).۱منطقه ميزان آن يکسان بود (جدول 

بافت خاک پارامتر ديگري بود که در اين مطالعه بررسي شد 

مطالعـه از ايـن نظـر داراي    مورد نشان داد که مناطق و نتايج آن 

صورت بود که کمتـرين  ي هستند. تفاوت به اينداريمعنتفاوت 

رس در منطقـه دور از رودخانــه مشـاهده شــد و داراي تفــاوت   

داري با دو منطقه ديگر بـود. ميـزان رس در منطقـه دور از    معني

نشـان   درصـد کـاهش را   ۴/۲۳رودخانه نسبت به کنار رودخانه 

داد. وضعيت سيلت نيز تقريبًا رونـدي مشـابه بـا رس داشـت و     

ترتيب در منطقه دور از رودخانـه  کمترين و بيشترين مقدار آن به

ميـزان سـيلت وضـعيت متفـاوتي      و کنار رودخانه مشاهده شـد. 

داشت و بيشترين مقدار آن در منطقه مياني و بيشترين مقـدار آن  

  )۱داشت (جدول در منطقه دور از رودخانه وجود 

  

  تراکم اسپور و آغشتگي ريشه

وضعيت تراکم اسپور نشـان داد کـه بيشـترين مقـدار اسـپور در      

داري بـا دو  منطقه ميـاني مشـاهده شـد و داراي اخـتالف معنـي     

 منطقه ديگر بود. در اين مطالعه متوسط تراکم اسپور در پنج گرم

ترتيـب  بهخاک در منطقه کنار رودخانه، مياني و دور از رودخانه 

  ).۲اسپور بود (جدول  ۸/۱۸۸و  ۵/۲۵۴، ۱۸۹

آغشتگي اسپور روندي مخالف با تراکم اسـپور داشـت و در  



  ۱۳۹۵زمستان / هشتم و هفتاد/ شماره  مبيست/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه 

  

۷۲  

  اشتباه معيار)± مطالعه (ميانگين مورد . تراکم اسپور و آغشتگي اسپور در منطقه ۲جدول 

  منطقه دور از رودخانه  منطقه مياني  منطقه کنار رودخانه  

  a۹/۱±۳۷/۸۲  b۹/۲±۷۷/۷۳ a۵/۲±۱۷/۸۰  آغشتگي ريشه (درصد)

  b۶/۱۹±۰/۱۸۹  a۵/۱۹±۵/۲۵۴  b۲/۱۹±۸/۱۸۸  گرم خاک) ۵تراکم اسپور (تعداد در 

  .دهنديمدرصد را نشان  ۵داري در سطح حروف مختلف در يک سطر اختالف معني

  

  بررسيمورد . همبستگي پيرسون بين پارامترهاي ۳جدول 

 نيتروژن کربن آلي فسفر پتاسيم رس سيلت شن pH کلنيزاسيون تراکم اسپور
 

 نيتروژن ۱         

 کربن آلي **۰/۹۹۹ ۱        

       ۱ ۴۳۹/۰  ۴۳۶/۰  فسفر 

      ۱ ۰۲۱/۰  پتاسيم *۰/۵۲۵ *۰/۵۲۰ 

     ۱ ۰/۵۶۶* ۲۸۰/۰  ۳۳۸/۰  ۳۳۲/۰  رس 

    ۱ ۰/۷۲۷** ۰/۶۴۱* ۲۹۳/۰  ۳۱۹/۰  ۳۱۷/۰  سيلت 

   ۱ -۰/۹۹۱** -۰/۸۰۵** -۰/۶۸۱** ۶۷۲/۰  ۳۳۹/۰ -  ۳۳۷/۰ -  شن 

  ۱ ۰۵۶/۰  ۰۴۱/۰-  ۲۴۲/۰ -  ۳۴۲/۰  ۱۸۰/۰  ۳۹۶/۰  ۴۰۳/۰  
pH 

 ۱ ۲۹۸/۰ -  ۱۲۳/۰ -  ۱۰۷/۰  ۰۴۱/۰-  ۰/۵۴۴* ۲۰۰/۰-  ۳۲۵/۰  ۳۲۶/۰  آغشتگي 

۱ ۲۸۴/۰ -  ۳۶۲/۰ -  ۱۶۳/۰ -  ۱۳۶/۰  ۳۸۵/۰  ۱۵۶/۰ -  ۲۷۴/۰  ۲۶۵/۰ -  ۲۷۲/۰ -  
تراکم 

 اسپور

  در سطح يک درصددار معني :* و دار در سطح يک درصدمعني :**

  

ي اگونـه بهمنطقه مياني کمترين ميزان آغشتگي مشاهده شد. 

داري بـا دو منطقـه ديگـر بـود. متوسـط      که داراي اختالف معني

ميزان آغشتگي در منطقه کنار رودخانه، مياني و دور از رودخانه 

  ).۲درصد بود (جدول  ۱۷/۸۰و  ۷۷/۳۷، ۳۷/۸۳ترتيب به

  

زيکي و شيميايي خاک، تـراکم  همبستگي بين خصوصيات في

 اسپور و آغشتگي

مـورد  نتايج نشان داد که بين تراکم اسـپور و ديگـر پارامترهـاي    

بين  کهيدرحالداري ديده نشد. همبستگي معني گونهچيهبررسي 

داري ميزان آغشتگي ريشه و پتاسيم خاک همبستگي مثبت معني

  ).۳در سطح پنج درصد مشاهده شد (جدول 

داري بـين کـربن الـي خـاک،     عه همبستگي معنيدر اين مطال

پتاسـيم و نيتـروژن وجـود داشــت. همچنـين همبسـتگي مثبــت      

داري بين پتاسيم با رس و سيلت مشاهده شد در حالي کـه  معني

پتاسيم داراي همبستگي منفي با ميـزان شـن خـاک بـود. ديگـر      

داري را نشـان ندادنـد   پارامترهاي مورد بررسي همبستگي معنـي 

 ).۳(جدول 

  

  بحث

ند که نقش مهمي را ي مهمي هستهاسميارگاني ميکوريز هاقارچ

. بنابراين آگـاهي از ميـزان کمـي و    کننديمبازي  در زندگي گياه

راهکـاري مناسـب در    توانـد يمـ ي آنها با گياهـان  همزيستکيفي 

مطالعـه باشـد. در ايـن    مـورد  هـاي  جهت مديريت بهتر جنگـل 

ي بـااليي  همزيستز داراي ي ميکوريهاقارچمطالعه مشخص شد 



  ...يايي، کلنيزاسيون و اسپورزاييميزان فاصله از رودخانه بر خصوصيات فيزيکيوشيم ريتأث

  

۷۳  

 بــرخالف) هســتند کــه ايــن نتيجــه T. arceuthoidesبــا گــز (

) ۷و  ۳(و بیشـامپ و همکـاران   ي کريمي و همکـاران  هاافتهي

ي کريمـي و همکـاران   هاافتهاست که در ي ذکرانيشااست. البته 

ي اگونـه مطالعـه قـرار گرفتـه بـود کـه      مـورد   T. hispidaگونه 

ايـن محققـين عنـوان     چراکـه تحقيق بود. متفاوت نسبت به اين 

ي هـا قـارچ ي بـا  همزيسـت نمودند که گـز در منطقـه خـارتوران    

است که در مطالعـه   ذکر انيشاميکوريز اربوسکوالر ندارد. البته 

 ۷۳حاضر ميزان متوسط آغشتگي در منطقه تحت تنش بـيش از  

 هـا قـارچ ارتباط تنگاتنگ اين  دهندهنشانآمد که  دستبهدرصد 

) ۴۳و همکـاران (  يانـگ گز است. اين يافته همسـو بـا يافتـه    با 

ي ميکـوريز  هـا قـارچ ي بـين  همزيسـت است که درجه بـااليي از  

 اربوسکوالر را با گز گزارش دادند.

در اين مطالعه مشخص شد که دوري و نزديکي به رودخانه 

در ميزان آغشتگي ريشه و همچنـين تـراکم    ريتأثباعث  توانديم

ي که کمترين ميزان آغشتگي ريشه اگونهبهود. اسپور در خاک ش

ناشـي از   توانـد يمدر منطقه مياني مشاهده شد. علت اين مسئله 

و  هـا نيماشـ آن رفت و آمد  جهيدرنتوجود معدن شن و ماسه و 

در اين منطقه باشد. بنابراين چنـين آشـفتگي در کنـار     هاونيکام

روسـتاييان  ي روستايي و رفت و آمـد ناشـي از   هاگذرگاهوجود 

ي هـا شهيرآن رشد  جهيدرنتباعث تراکم خاک شده که  توانديم

) و ۴۱مويين کاهش پيدا کرده و ميـزان آغشـتگي نيـز کـاهش (    

). ديگـر  ۴۰( کنـد يمـ افـزايش پيـدا    هـا قـارچ ميزان اسپور زايي 

 طـور بـه که ميزان آغشتگي ريشه  اندکردهتحقيقات نيز مشخص 

ي ناشـي از  هـا يآشـفتگ ني و ي انسـا هاتيفعال ريتأثمنفي تحت 

. البتـه آغشـتگي ريشـه    رديـ گيمـ ) قـرار  ۲۲ي معدني (هاتيفعال

) نيز باشد که در اين مطالعه چنين ۲۴فسفر ( ريتأثتحت  توانديم

همبستگي مشاهده نشد. در اين مطالعـه نيـز مشـخص شـد کـه      

آغشتگي ريشه با ميـزان پتاسـيم خـاک داراي همبسـتگي مثبتـي      

) اسـت.  ۲۰و همکـاران ( هالـدر  ي هـا فتـه ااست که همسو بـا ي 

 ريتـأث تحـت   توانـد يمـ تحقيقات نشـان داده کـه تـراکم اسـپور     

ــاده آلــي (۲۴آغشــتگي ( ) باشــد. ۲۷و  ۱۷) و اســيديته (۲۷)، م

اگرچه در اين تحقيق همبستگي بـين ميـزان آغشـتگي و تـراکم     

ي ديگر محققـين اسـت   هاافتهاسپور مشاهده نشد که همسو با ي

ي مشـاهده  امنطقـه ا حداکثر ميزان تراکم اسـپور در  ) ام۲۹و  ۸(

شد که حداقل ميزان آغشتگي ديده شد. بيشتر بودن ميزان تراکم 

همسو  شوديممشاهده  که کمترين ميزان آغشتگيييدرجااسپور 

. بنـابراين توضـيح   باشـد يمـ ) ۱۷و همکاران (فونتال ي هاافتهبا ي

در شـرايط آشـفتگي   اين باشـد کـه    توانديماحتمالي اين مسئله 

محيطي و آغشتگي پايين، قارچ وارد مرحله اسـپورزايي شـده و   

اطمينان از بقا خـود   منظوربهانرژي خود را بر توليد اسپور بيشتر 

  در آينده گذاشته است.

مطالعـه  مـورد  از ميان خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک 

در منطقه نيتروژن، پتاسيم، رس و شـن داراي رونـد کـاهش بـا     

فزايش فاصله از رودخانه بودند. بنـابراين دوري و نزديکـي بـه    ا

بر اين متغيرها باشد. فسـفر خـاک    ريتأثباعث  توانديمرودخانه 

ــود.   ــدار ب ــاني داراي بيشــترين مق ــه مي ــه  اگرچــهدر منطق رابط

ي بين ميزان فسفر خاک و آغشتگي در اين مطالعه ديده داريمعن

ه ميزان فسفر بيشـتر باشـد   نشد اما مطالعات نشان داده که هر چ

و  ۲۳( شـود يمـ ي ميکوريز کم هاقارچآغشتگي ريشه و کارايي 

در قسـمت نتـايج گفتـه شـد کمتـرين ميـزان        همچنان کـه ). ۴۴

آغشتگي ريشه در اين منطقه ديده شد که زيـاد بـودن فسـفر در    

باعث کاهش آغشتگي ريشه در ايـن منطقـه    توانديماين منطقه 

  شده باشد.
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Abstract 

Salt cedar is widely spread out in most part of the country but there is lack of information about its symbiosis with 
arbuscular mycorrhizal fungi. Then, the main objective of this study was to evaluate the symbiosis of AMF with salt 
cedar and its affectability by distance from river and soil physiochemical properties. For this purpose, riparian Maroon 
forest width was divided to three locations including riverside area, intermediate area and the area far from river with 
200-hundred-meter interval. In each site 10 salt cedars were randomly selected and soil plus hair root samples were 
gathered from the salt cedar rhizosphere. Our result indicated that root colonization and spore density in the 
intermediate distance had the lowest and highest values, respectively. These values were significantly different 
compared to the other two sites. The average root colonization percent in the riverside area, intermediate area and the 
area far from river sites were 82.37, 73.77 and 80.17, respectively. While the average spore density in the riverside area, 
intermediate area and the area far from river were 189, 245.5 and 188.8 in five gram soils, respectively. Root 
colonization had significant positive correlation with soil potassium while spore density had significant correlation with 
studied soil physiochemical properties. Also, soil nitrogen, organic carbon, potassium and clay showed 52.6, 51.19, 50 
and 23.4% decreasing trend from the riverside area to the area far from river. Regarding this research results, salt cedar 
showed high level of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi but this symbiosis could be affected by distance from 
river in riparian forest. 
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