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تأثیر قارچهای اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهالهای توسکای قشالقی ( Alnus

 )glutinosaدر استان گیالن
احسان کهنه ،*1امیر لکزیان ،2علیرضا آستارایی ،3کاظم خاوازی ،4محبوبه مظهری
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 .1استادیار پژوهش ،پژوهشکدۀ چای ،مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،الهیجان ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استاد ،مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 .5استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت ،1398/11/15 :تاریخ پذیرش1398/12/24 :

چکیده
قارچهایاکتومیکوریزیباافزایشمقاومتگیاهبهتنشهایمحیطی،افزایشرشد وذد عانا دذید اییمدیتوانند رر
نهالستانهایذنگلیسببافزایشکیفیتوکمیتنهالهاشون .ازاینروبهمنظوربذرسیاثذقارچهدایاکتومیکدوریزیبدذ
رش وذ عفسفذررنهالتوسکایقشدققی،ززمایشدیبده دور ردذککدامقصتفدارفیبداتهدارتیمدارشدام قدارچ
،Lactarius sp،Cenoccum geophilumمفذف150کیلوگذمررهکتارفسفا وشداه ررسدهتکدذاران دامگذفدت.
نمونۀخاکذنگلیبامق ارفسفذقاب رستذسکم،پسازاستذی کذرنبااتوکقو،راخ گل انهاتوزیعش .ررهذگلد ان
یکنهالتوسکایقشققیکاشتهش هوباتیمارموررنظذتلقیحش .نهالهاررگلخانۀایستگاهتحقیقا ب رونهالذنگلی
شلماننگه اریش ن .پسازگ شترههفتهازتلقیح،نهدالهدابذراشدتشد هوخفو دیا رویشدیوته یدهایزنهدا
ان ازهگیذیش .نتایجنشانرارکهکاربذرقارچهاموذبافزایشمعنیرار30رر د یقطدذوارتفدا و50رر د یوزن
بهتذتیدبسدبب
خشکنهالررمقایسهباتیمارشاه ش هاست.همچنینقارچهایاکتومیکوریزیررمقایسهباتیمارشاه  
افزایش82،18و61رر

ییلظتنیتذوژن،فسفذوپتاسیمررنهالهایتوسکاش هاسدت.تفداو رر د کلونیزاسدیون

ریشۀتوسکابینروقارچمعنیراربور،ولیازنظذکاراییتلقیحتفاو معندیراریبدینقدارچهدایاکتومیکدوریزیوذدور
ن اشت؛بنابذاینمیتواننتی هگیذیکذرکهقارچهایاکتومیکوریزیسبببهبوررش وته یۀنهالهدایتوسدکایقشدققی
ش هان ،امامطالعا بیشتذیبذایشناساییقارچهایاکتومیکوریزیباکاراییبیشتذضذوریاست.
یتوره،کورزیستی،میکوریزایبیذونی.
واژههایکلیدی:توسکا،ز 



مقدمه

یاورررخاکهایباحا لخیزیکمیااراضیتخذیدبشد ه

بهرلی توانایی
توسکاذزوگونههایگیاهیپیشاهنگاستو 


مییاب []1وبهتشکی ذوامعگیاهیکمک
بهخوبیاستقذار 


تثبیتنیتذوژن،بهانوانکشتا لییایکگوندۀپذسدتارو

میکن .توسکاهاازنظذزیستمحیطیگیاهانمهمیبدورهو

 نویسندۀ مسئول ،تلفن013-42426503 :
Email: e.kahneh@areeo.ac.ir

منبعی اییمهمیبذایبسیاریازحیواندا وزنبدوراسد 
هستن [ .]2ان امهدایمختلدگگیداهیزن(ریشده،ذواندهو
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میوه)نیزکاربذرراروییرارر[.]3توسکایکیازگوندههدای

ذ اگانۀفذانکیاسببافزایشوزنخشک،ساقه،ریشهوگذه

بومیتن رش وباارزشذنگ هایهیذکانیاستکهازنظذ

ش هاست[.]11کمبورفسفذ،گذهزاییوتثبیدتنیتدذوژنرا

،ششمینوازنظذح متدوبیبدا9/08

ررگیاهاناکتینوریزاییمح ورمیکن وشناساییگونههدای

،تهارمینررختت اریذنگلیشمالکشوراسدت

قارچمیکوریزیباکاراییبیشتذذ عفسفذبدذایموفقیدت

[]4ورربذنامۀکقناحیایذنگ هایمخذوبۀشمالکشور،

همزیستیتن گانهمهماست.بنابذایناینتحقید بدهمنظدور

بذایذنگلکداریاهمیدتخا دیبدهزنرارهشد هاسدت؛

بذرسیتأثیذروگونهقارچاکتومیکوریزیبذرشد وذد ع

بنابذاینباتوذهبهاهمیتاقتفاریواکولوژیکیاینگونده،

فسفذررتوسکایقشققیاذذاش تاباشناساییقارچهدای

شناساییروشهایافزایشتوانسازگاریواستقذاربهتدذو

مؤثذوهمزیستباتوسکابتوانباروشبیولوژیکیکیفیتو

املکذربیشتذاینگونهبدذایحفدممحدی زیسدت،تولید 

کمیتنهالتوسکاراافزایشرار.

تع اربا4/9رر
رر

توعموررنیاز نایعوهمچنیناستفارهاززنرربذنامههای
حفاظتیبسیارضذوریاست.
بسیاریازگیاهاناکتینوریزاییتواناییتشکی همزیستی

موادوروشها

تهیۀخاکوتولیدنهالتوسکا

ان د وواکتومیکددوریزاییرانیددزرارن د ،بنددابذاینبدداای ددار

نمونۀخاکسطحی(0-30سانتیمتذ)بامق ارفسفذقابد 

همزیستیتهارگانه،استقذارگیاهانررخاکهایفقیذبهبدور

رستذسکم،ازایسدتگاهتحقیقدا بد رونهدالذنگلدی

مییاب [.]5قارچهایاکتومیکوریزیباافزایشذ عانا ذ

شلمانتهیهشد .خداکهدواخشدکشد هوازالدکرو

ی ایی،زعومقاومتگیاهبهتنشهایزن هوییذزن هسبب

میلیمتذیابوررارهشد .سددسروبداروبدافا دلۀ48

رش بهتذوافزایشزن همانینهالمیشون ؛بنابذایناسدتفاره

سانتیگدذاروزمدان
سااترراتوکقوبارمای120ررذۀ 

هایذنگلیمیتواند 


هایاکتومیکوریزیررنهالستان
ازقارچ

یکسااتاستذی شد .بذخدیخفو دیا فیزیکدیو

موذبکاهشمفذفنهارههاوذلوگیذیاززلورگیمندابع

شیمیاییخاکپسازاستذی کذرنررذ ول1ارا هش ه

زبیوخاکیشور[.]6گزارشش هکهسذاتذ عفسدفذ

است.بذایان امززمایش ،گل انهدابدامخلدوساسدتذی 

ررتوسددکاهایاکتومیکددوریزیپددنجبذابددذتوسددکاهایییددذ

حاوینسدبت1:1خداکذنگلدیبدامقد ارفسدفذقابد 

میکوریزاییاست[.]7ررنهالستانهدایذنگلدیقدارچهدای

رستذسکموشناستذی پذش ن .ب رتوسکایقشققی

اکتومیکوریزیموذبافزایشرش ،شارابی[]8وزن همدانی

ازیکتکررختررمنطقدۀپیلمبدذایتدالشذمدعزوری

نهالهاپسازذابهذاییمیشون [.]9تلقیحهمزمانفذانکیا

بهم
ش .ب رها 

رهرقیقهبامحلولهیدوکلذیدتسد یم

وقددارچاکتومیکددوریزیزلدددواریدلوپلو ددوس( Alpova

(%1کلذی فعال)ض افونیش هوبذایذواندهرارشد ن

)diploploeusموذب افزایشرش ،تثبیتنیتذوژنوذ ع

یریشهدایحداویکاید  دافیمذردوعراخد 
ررپتذ 

انا ذی اییررتوسکایتنویفولیا()Alnus tenuifoliaش ه

ژرمیناتوربارمای25ررذۀسانتیگدذارقدذاررارهشد ن .

است[،]10ارتفا گیاه،وزنخشکساقه،ریشهوگذهنیزرر

ب رهاپسازذواندهزرنررگلد انهدایسدهکیلدوگذمی

تلقیحهمزمانمیکذوارگانیسمهانسدبتبدهتلقدیحذ اگانده

حاویخداکیارشد هکاشدتهشد ن .گیاهدانررگلخاندۀ

فذانکیاافزایشمعنیرارتدذیراشدتهاسدت.تلقدیحتوسدکای

ایستگاهتحقیقا ب رونهدالذنگلدیشدلمانشهذسدتان

سدیبول یانا()Alnus sieboldianaبدافذانکیداوذایگاسددورا

لنگذوراستانگیقن،بارمایروزانۀ 28وشبانۀ14ررذۀ

مارگاریتددا()Gigaspora margaritaررمقایسددهبدداتلقددیح

سانتیگذاروروشناییروزانۀ14سااتقذارگذفتن [.]12


تأثیر قارچهای اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهالهای توسکای قشالقی ( )Alnus glutinosaدر استان گیالن
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جدول  .1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک آزمایششده
pH

EC

6/11

دسیزیمنس بر متر
0/811

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جرم

جرم

مخصوص

مخصوص

ظاهری
حقیقی
گرم بر سانتیمتر مکعب
1/43
2/49

کربن

نیتروژن

آلی

کل
درصد

1/14

0/15

فسفر

پتاسیم

میلیگرم در کیلوگرم
175
5/16

شن

42/6

سیلت
درصد
36/8

رس

20/6

جدول  .2ترکیب و مقدار مواد مورد نیاز برای محیط کشت MMN
مقدار مورد نیاز در یک لیتر
نام مادۀ شیمیایی
 0/05گرم
CaCl2
 0/025گرم
NaCl
 0/5گرم
KH2PO4
 0/15گرم
MgSO4.7H2O
 1/2میلیلیتر
FeCl31%
 100میلیگرم
thiamine HCl
 3گرم
Malt Extract
 10گرم
Glucose
 20گرم
Agar



نمونههایقارچ
تهیۀ 

اکتومیکوریزایی:الگ)سنوکومذوفیلوموع)الکتداریوس؛

نموندۀقدارچسدنوکومذفوفیلدوم()Cenoccum geophilum

-2مفذففسفا بهمق ار150کیلوگذمررهکتدار؛و-3

به ور کشتذام رریافتش وررمحی کشتMMN

تیمددارشدداه (بد ونتلقددیحقددارچوبد ونمفددذفکددور

(ذ ول)2بازکشتوتکثیذش .باتوذهبدهفذاواندیقدارچ

فسفاتی)باتهدارتکدذاروررم مدو شدانزرهگلد انرر

اکتومیکوریزیالکتاریوس().Lactarius spررریشۀررختدان

شذای گلخانهایان امگذفت.ریگذانا دذید اییمدورر

توسکاررمنطقۀتحقی ،بذایتهیۀمایۀتلقدیح،میسدلیومهدای

نیازبذمبنایتو یۀززمونخاکبه ور یکسانبهخداک

قارتیازخداکریزوسدفذیررختدانتوسدکایموذدوررر

همۀگل انهااضافهش .رر ور نیازبهزع،زبیاریهدذ

ایستگاهتحقیقا شلمانذمعزوریوپسازشناساییاولیده،

واح ززمایشیذ اگانهوبااستفارهاززعمقطذاسدتذی و

قطعاتیازمیسلیومهاررمحی کشتذام MMNرش راره

بهم
بهروشوزنیان امگذفت.گیاهانپسازتلقیح 

ره

ش هوپسازبازکشتوخدال سدازیبدذایتلقدیحزمداره

هفتهررگلخانهنگه اریش ن .سدسگیاهانبذراشتش ه

مکفارلن با
نیم 
ش ن [.]13مایۀتلقیحاکتومیکوریزیبهروش 

وقطذوارتفا نهال،وزنخشکان امهواییوریشه،رول

تددذاکمذمعیتددی1/5×108سددلولزمددارهشد هومق د ار0/5

ریشهویلظتانا ذی ایینیتذوژن،فسفذوپتاسدیمکد 

میلیلیتذبهمنطقۀریشۀهذنهالاضافهش .


رران امهایگیاهیان ازهگیذیش .

طرحآماری
بهمنظوربذرسیتأثیذتلقیحقارچاکتومیکوریزاییبذذد ع
فسفذورش نهالهایتوسکا،ززمایشیررقالبرذککامقص
تفارفیباتهارتیمدارززمایشدیشدام -1روندو قدارچ

تجزیۀشیمیاییخاکوگیاه
pHوه ایتالکتذیکیخاکررنسدبت1:2خداکبدهزع
مقطذ،کذبنزلیبهروشوالکلیوبدقک،نیتدذوژنکد بده
روشک ل ال،فسفذقاب رستذسبهروشرندگسدن یو
افارهگیذیبابیکذبنا س یمنذمال،پتاسیمقاب رستذسبا
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افددارهگیددذاسددتا زمونی دومنذمددالوقذا ددتبددارسددتگاه

مبنایح وریانبوریقفان امگذفدت.ازروشتقدارع

فلیمفتومتذوبافتخاکبدهروشهید رومتذی تعیدینشد .


شبکهنیدزبدذایمحاسدبۀرر د کلونیزاسدیونمیکدوریزا

یلظتنیتذوژنک موذورررنموندههدایگیداهیبدهروش

استفارهش .اینروشبذپایۀتع اربذخوررریشدههدابدا

ک ل الان ازهگیذیش .بذایتعیینیلظتفسدفذوپتاسدیم

خطوسشبکهاستواراست[.]16

پددسازه ددمخشددکنمونددههدداوافددارهگیددذیبددا

تجزیههایآماری


اسی کلذی ریکرونذمال،مق ارفسفذبهروشرندگسدن ی

ت زیۀواریانسخفو یا رویشیوته یدهایگیاهدان،

باوانارا فسفومولیب ا ومق ارپتاسیمباقذا تبارسدتگاه

گذههاوخفو یا خاکیبذراشتش هپسازارمیناناز


فلیمفتومتذان ازهگیذیش [.]14


نذمالبورنرارههابااسدتفارهازززمدونکولموگذومدوف-

اندازهگیریطولریشه


اسمیذنوف،ان امگذفدت.رر دور معندیراربدورن،F

بااستفارهازروشتقارعشبکه،ابت اشبکهایشطذن یبا

میدانگینهددابددااسددتفارهازززمدونتددوکیمقایسددهشد ن .

ابعار1رر1سانتیمتذتذسیموزیذپتذیریدشتسدبان ه

گیذیش هنیزتعیینش .
همبستگیبینمشخفههایان ازه 

ش .سدسمق ارمساویازریشۀهدذنهدالراخد پتدذی

هایزماریبانذمافزارSASان امگذفت.

همۀت زیه

ریشریختهوکامقصپخشش .نقاسبذخوررریشههدابدا

نتایجوبحث

خطوساموریوافقیشبکهشمارشش وبااسدتفارهاز

خصوصیاترویشینهال

فذمولزیذرولریشۀهذنهالمحاسبهش [.]15
()1

بات زیۀواریانسرارههامشخ

رولریشه(سانتیمتذ)=تع اربذخوررباشبکه×0/786


شد کدهکداربذرقدارچ

اکتومیکوریزیوفسفذبذقطذیقۀتوسکاررسطحزمداری
معنیراراسدت(ذد ول.)3مقایسدۀمیدانگینهدا

تعییندرصدکلونیزاسیونریشه

1رر

بذایبذرسیتشکی همزیسدتیمیکدوریزاریشدۀنهدالهدا

نشانرارکهاستفارهازقارچموذبافزایشقطدذیقدهرر

کامقصبازعشسدتهشد هوسددسمقد ارمسداویریشده

توسکاش هاست،ولیبدینروندو قدارچاسدتفارهشد ه

رورتفارفیبذراشتوررظذفهایحاویاتانول%60

به

تفاو معنیراریوذورن اشت.

نگه اریش .سدسبابینیکوالرگذوهبند ینهدالهدابدذ
جدول  .3تجزیۀ واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات رویشی نهال
منابع تغییر

درجۀ آزادی

تیمار
خطای آزمایش
ضریب تغییرات ()%

3
12

*
:معنیرارررسطحاحتمال5رر


میانگین مربعات
قطر
**0/96
0/054
5/91

ارتفاع
**75/2
3/5
5/51

**
:معنیرارررسطحاحتمال1رر

،

نتایجنشانرارکهمفذفقارچهایاکتومیکوریزیرر
مقایسهباشداه بدهردورمیدانگینسدببافدزایش30/12
رر

یقطذنهدالشد هاسدت.مفدذففسدفذهدماثدذ

وزن خشک هوایی
**1/48
0/025
5/79

وزن خشک ریشه
**0/33
0/028
16

طول ریشه
30/7ns
13/4
16

:nsنبورتفاو معنیرار.

معنیرارومثبتیبذقطذیقۀتوسکایقشققیراشتهاسدت
(ذ ول.)4
ت زیۀواریانس(ذ ول)3ومقایسۀمیدانگین ارتفدا 
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نهالها(ذ ول)4مشخ
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کذرکدهررمقایسدهبداتیمدار

قارچهدایاکتومیکدوریزیموذدبافدزایش30رر د ی

شاه ،اسدتفارهازهدذروقدارچسدببافدزایشمعندیرار

ارتفا نهالهایتوسکایقشققیش هان ،اماارتفا نهدال

ارتفددا نهددالش د هاسددت،ولددیبددینروقددارچتفدداو 

ررتیمارهایشاه ومفذففسدفذاخدتقفمعندیراری

معنیراریوذورن ارر.نتایجنشانرارکهبهرورمتوسد ،

ن ارن (ذ ول.)4

جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر قارچ اکتومیکوریزی و فسفر بر خصوصیات رویشی نهالهای توسکای قشالقی
میانگین مربعات
منابع تغییر

قطر یقه

ارتفاع

وزن خشک هوایی

شاهد
کود فسفاته
سنوکوم
الکتاریوس

میلیمتر
1/09b
1/19ab
1/26a
1/24ab

سانتیمتر
28/75b
31/50b
37/50a
37/25a

2/15c
2/31c
3/07b
3/37a

وزن خشک ریشه

طول ریشه

0/77b
0/83b
1/30a
1/29a

سانتیمتر
19/37b
21/87ab
25/67a
24/27ab

گرم

هایباحذوفمشابهررهذستوناختقفمعنیرارین ارن .


میانگین

مشاه هش کهاثذتیمارهایززمایشیبذوزنخشدک
نها
ان امهواییمعنیراراست(ذ ول.)3بامقایسۀمیانگی 
مشخ

واختقفبینریگدذتیمارهدابداشداه معندیرارنیسدت
(ذ ول.)4

تلقیحشد هبداهدذروقدارچرر
ش کهنهالهای 

یرار
تلقیحقارچهایاکتومیکوریزیسدببافدزایشمعند 

مقایسهباتیمارشاه وزنخشکبیشتذیرارن .بیشدتذین

شاخ هایرویشیگیاهانررمقایسهباتیمدارشداه شد .

وزنخشکررتوسدکاهایتلقدیحشد هبداکداربذرقدارچ

بکددذاوهمکدداران()2009هددمگددزارشکذرن د کددهتلقددیح

اکتومیکوریزی الکتداریوسحا د شد هاسدت.میدانگین

توسکایاکومیناتا()Alnus acuminataبداقدارچهدایزلددوا

افزایشوزنخشکان امهواییررنهالهدایتلقدیحشد ه

استذولنیکوال ) (Alpova austroalnicolaوزلدواریدلوفلووس

بور(ذ ول.)4بات زیدۀ

سببافزایشوزنان امهواییوگدذهریشدهایشد هاسدت

ش کهاثذتیمارهایززمایشدیبدذوزن

[.]17بذاساسگزارشبذونذوشای گذ( )1995پسازتلقیح

میانگینهدا

خشکریشهمعنیراراست(ذ ول.)4مقایسۀ

پیسهزابیس()Picea abiesباقارچهبلومداکذوسدتولینیفورم


نسبتبهتیمارشاه 50رر
واریانسمشخ

1

نشانرارکهوزنخشکریشهررنهدالهدایتلقدیحشد ه

()Hebeloma crustuliniformeشبکۀهارتیگ مشاه هنش ،

تفاو معنیراریبانهالشاه رارروقارچهااثذافزایشی

اماتشکی یدقفقدارتیرویریشدهسدببافدزایشوزن

راریبذوزنریشهراشتهان ،ولیمق ارافدزایشوزن

معنی

خشکگیاهررمقایسهباگیاهانشاه ش .بهنظذزنهداایدن

خشکریشهبینرونو قارچمعندیرارنیسدت.مفدذف

بهرلی تولی هورمدونهدایرویشدیو
موضو ممکناست 

فسفذررمقایسهباتیمارشاه اثذمعنیراریبذوزنریشۀ

ویتامینهاتوس قارچهمزیستباش [.]18


توسکان اشت(ذ ول.)4نتایجت زیۀواریانسنشانرار

میانگینافزایشوزنخشکان امهواییررنهدالهدای

کهاثذتیمارهابذرولریشهمعنیراراست(ذ ول.)4بدا



مقایسۀمیانگینهامشخ

تلقیحش ۀتوسکایقشققینسبتبهتیمارشاه 50رر


ش کهرولریشدۀنهدالهدای

نیزگزارشکذرهان کهتلقدیح

بور .مونزون و ززکون()2001

تلقیحش هباقارچسنوکومتفاو معنیراریباشاه رارر


توسکایکورراتاواینکاناباقارچمیکوریزازربوسدکوالررر
1. Hartig net
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بهتذتیدبسدببافدزایش441و
مقایسهباکوررهیفسفاتی 

تلقیحنهالهایتوسکاباقدارچاکتومیکدوریزیموذدب

یوزنخشکان امهواییش .اسدتفارهازکدور

تلقیحش هباقدارچ
افزایشیلظتنیتذوژنش .ررنهالهای 

فسفاتیتأثیذیبذوزنخشکتوسکایقشققین اشت.به

اکتومیکددوریزی،نسددبتنیتددذوژنبددهفسددفذررمقایسددهبددا

اقی ۀزنهاایننتایجبیانگذوابستگیزیارمیکدوریزاورفتدار

نهالهایشاه کاهشیافتکهبیانگذتأثیذبیشتذقدارچهدا

متفاو ذنسهایتوسکابهمفدذفکورهدایشدیمیاییو

ررذ عفسفذنسبتبهنیتذوژناست.بهاقی ۀ مونزون و

بیولددوژیکیاسددت[.]19نتددایجایددنتحقید نشددانرارکدده

ززکون()2001ریشههایتوسدکاررهمزیسدتیبدافذانکیدا

قارچهایمیکوریزااثذمثبتیبذردولووزنریشدهرارند ،

تثبیتنیتذوژنراان اممیرهن ،ازایدنروافدزایشیلظدت

روریکههمبستگیمثبدتومعندیراری()r=0/65بدین

به

نیتذوژنررگیاهانمیکوریزایداگدذهرارررشدذای ربیعدی

رولریشهوکلونیزاسیونمیکوریزامشاه هش .

منشأاتمسدفذیرارر؛بندابذاینمدیتدوانگفدتررگیاهدان

644رر

میکوریزا،بهبوروضعیتفسفذیگیاه،سبببهبوروضدعیت

غلظتعناصرغذاییدرگیاه
نتایجت زیۀواریانسنشانرارکهتیمارهایززمایشیاثدذ
معنیراریبذمق ارنیتذوژن،فسفذوپتاسیماند امهدوایی
نهالهایتوسکارارن .بامقایسۀمیانگینهامشدخ

شد 

کهفق تلقیحقارچسنوکومررمقایسهباشاه اثذمثبدت
ومعنیراریبذمق ارنیتذوژنان امهواییررنهالتوسکا
راشت،بهروریکهتوانستمقد ارنیتدذوژنرا15رر د 
افزایشره .تیمارهایریگذتفاو معندیراریبداتیمدار
شاه ن ارن .بینرونو قارچهمتفداو معندیراریاز
نظذمق ارنیتذوژنگیاهوذورن ارر(شک .)1
مقایسۀمیانگینهانشانرارکدهررنهدالهدایتوسدکای
قشققی،قارچهایاکتومیکوریزیمق ارفسفذگیاهرابهردور
معنیراریافزایشرارن کهافزایشح ور82رر

یثبدت

ش ،ولیتفداو بدینقدارچهدایاکتومیکدوریزیمعندیرار
نیست.مفذففسفذهمررنهالهایتوسکایقشدققیاثدذ
مثبتومعنیرارراشدتوافدزایشحد ور36رر د یرر
مق ارفسفذان امهواییمشاه هش (شک .)1
بامقایسۀمیانگینهدامشدخ

شد کدهررتوسدکای

قشققی،قارچهایاکتومیکوریزیتوانستبهرورمتوسد 
مق ارپتاسیمگیاهرا61رر
مق ارپتاسیمبا 74رر

افدزایشرهد وبیشدتذین

تلقیحشد ه
افزایشررنهالهای 

باقارچالکتاریوسمشاه هش .تفاو معنیراریهمبین
قارچهاوذوررارر(شک .)1


نیتذوژنش هاست.افزونبذایدنزنهدامشداه هکذرند کده
تلقیحشد هبداقدارچ
نسبتنیتذوژنبهفسفذررتوسکاهای 
میکوریزازربوسکوالرافزایشیافتهکهبیانگذتأثیذقارچهابذ

ذ عنیتذوژنررمقایسهبافسفذاست[.]19ذ عانا ذ
ی اییتوس گیاهان،افدزونبدذقابلیدت رستذسدیانا دذ
ی اییررمحلولخاکبهتواناییسیستمریشدهررذد ع
انا ذی ایینیدزوابسدتهاسدت.افدزایشذد عفسدفذو
تلقیحش هباقارچمیکوریزافق بدهرلید 
نیتذوژنررگیاهان 
افزایشوزنخشکگیاهنیسدت،بلکدهبداافدزایشیلظدت
فسفذونیتدذوژنررگیاهدانمیکدوریزانیدزرابطدهرارر.رر
شذای کمبورانا ذی ایی،هیگهایخارذیقدارچهدای
میکوریزابااتفالمنار تخلیۀریشدهبدهیکد یگذ،ذد ع
انا ذی اییراافزایشمیرهند ؛امدابداافدزایشانا دذ
ی اییبهخاک،سیستمریشهایمتذاکمتذمیشورومندار 
تخلیۀریشههمدوشانیمیکنن .افدزایشذد عیدونهدای
متحذکوییذمتحذکررگیاهانمیکوریزاممکدناسدتبدا
تهییذمورفولوژیریشده،تذشدحاسدی هایزلدی،تذکیبدا 
کقتیمث سدی روفورهایداافدزایشرهاسدازیریاکسدی 
کذبن[]20توس ریشههدایمیکدوریزانیدزمدذتب باشد .
تذشحاسی هایزلیباتهییذتعارلبدینفسدفا محلدولو
تبارلیخداکمدیتواند یلظدتفسدفا محلدولخداکرا
افزایشره .تذشحزندزیمهدایفسدفاتازوپذوتفدازتوسد 

تأثیر قارچهای اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهالهای توسکای قشالقی ( )Alnus glutinosaدر استان گیالن

301

قارچهایمیکوریزاهممیتوان سدببافدزایشحقلیدتو

اسی یوقلیاییقارچها،یافسفاتازقلیداییبداکتذیهاسدت.

قابلیترستذسیفسفذونیتذوژنزلیبذایگیاهانشور.این

وقتیکهنسبتکذبنبهفسفذ100باش ،موارزلدیتوسد 

زنزیمهاشدام فسدفاتازاسدی یریشدۀگیداه،فسدفاتازهای

میکذوعهات زیهش هوفسفا ززارمیشور[.]21


شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر قارچ اکتومیکوریزی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی نهالهای توسکا (میانگینهای با حروف
مشابه در سطح  5درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند)

خصوصیاتهمزیستی

مق ارفسفذخاکوذوررارر.بهنظذایدنمحققدان،رلید 

نتددایجت زیددۀواریددانسنشددانرارکددههددذروقددارچ

رر د کلونیزاسددیونکددمممکددناسددتوذددورهمزمددان

کلونیزاسیونریشده

همزیستیاکتو/ان ومیکوریزیررریشۀتوسکاباش [.]22

اکتومیکوریزیاثذمعنیراریبذرر

ررنهالتوسکارارن (.)p<0/05مقایسۀمیانگینهدانشدان
رارکهقارچسنوکومبا 45رر

کلونیزاسدیونریشدهرر

گذوهبذتذقذاررارر(شک .)2نتایجت زیۀواریانسنشان
رارکهتفاو معنیراریبینقارچهدایاکتومیکدوریزیاز
نظددذکدداراییتلقددیحوذددورندد ارر(شددک .)2رر دد 
تلقیحش هبین38تدا53
کلونیزاسیونریشههمررگیاهان 
رر دد متهیددذبددور.بکددذا وهمکدداران()2005نیددز
کلونیزاسیونیبین30/3تا94رر

راتوس قدارچهدای

اکتومیکوریزیررریشۀتوسکایاکومیناتاگزارشکذرهان 
ورابطۀمثبتدی )(R2=0.69بدینرر د کلونیزاسدیونبدا

پارامترهایبررسیشده

بررسیروابطهمبستگیبین
ضذایبهمبستگیموذوربینخفو یا مختلگنهالها
ررذدد ول5ارا ددهشدد هاسددت.نتددایجنشددانرارکدده
کلونیزاسیونمیکوریزایریشهرابطۀمثبتومعنیراریبدا
مق ارفسفذان امهوایی،رولریشه،قطذوارتفا نهالهدا
راشددتهاسددت.ایددنموضددو بیددانگذتددأثیذمفی د ومددؤثذ
قارچهایاکتومیکوریزیززمایشش هررتأمینفسفذمورر
نیازگیاهاست.بیشتذین()0/90ضذیبهمبستگیهمبین
قطذنهالبامق ارپتاسیمان امهواییمشاه هش .
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40

b

35
30

Lactarius sp.

آلودگی میکوریزی(درصد)

a

35
30
25
20
15

کارآیی تلقیح میکوریزی(درصد)

50
45

40

10

Lactarius sp.

C. geophilum

C. geophilum

شکل  .2مقایسۀ میانگین اثر قارچ اکتومیکوریزی بر درصد کلونیزاسیون و کارایی تلقیح در نهالهای توسکا

جدول  .5ضرایب همبستگی بین کلونیزاسیون میکوریزا و خصوصیات رویشی و تغذیهای نهالها
ارتفاع

وزن هوایی

سانتیمتر

قطر
ارتفاع
وزن خشک هوایی
وزن خشک ریشه
طول ریشه
نیتروژن گیاه
فسفر گیاه
پتاسیم گیاه

**0/82
1

*:معنیرارررسطحاحتمال5رر


وزن ریشه
گرم

**0/76
**0/77
1

طول ریشه

نیتروژن

سانتیمتر

**0/77
**0/64
**0/87
1

*0/52
0/38
0/28
*0/53
1

فسفر

درصد

**0/61
*0/53
*0/51
**0/55
0/31
1

**:معنیرارررسطحاحتمال1رر

**0/68
*0/54
*0/52
**0/64
**0/83
0/35
1

پتاسیم

کلونیزاسیون میکوریزا

درصد

**0/90
**0/85
**0/87
**0/85
*0/46
**0/62
**0/64
1

*0/47
*0/47
0/40
0/39
**0/65
0/07
**0/75
0/39



نتیجهگیری


بیشتذیررافزایشرش وتدأمینید اییگیاهدانرارر.از

ررم مو باتوذدهبدهبذرسدینتدایجحا د ازت زیدۀ

اینروباتوذهبهتأثیذمهمسازگاریواسدتقذاراولیدهرر

واریانسومقایسۀمیانگینهامیتدواننتی ده گذفدت کده

رش وتوسعۀنهالهاررسالهای بع ،تلقدیحنهدالهدای

اگذتهتلقیحهدذروقدارچاکتومیکدوریزیررمقایسدهبدا

توسکاباقارچمیکوریزیررنهالستانبهمنظورذنگلکاری

شاه سدبببهبدوررشد و ته یدۀنهدالهدایتوسدکای

ه ف ار وموف بای م نظذ مد یذانوکارشناسدانبخدش

میرسد قدارچاکتومیکدوریزی
قشققیش هاست،بهنظذ 

اذذاقذارگیذر.
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ABSTRACT
Ectomycorrhizal fungi can increase the quality and quantity of seedlings by increasing plant resistance
to environmental stresses, and increasing growth and nutrient uptake in forest nurseries. In order to
study the effect of ectomycorrhizal fungi on phosphate (P) uptake and growth of Alnus glutinosa
seedlings, an experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments
including ectomycorrhizal fungi: Cenoccum geophilum, Lactarius sp, 150 kg/ha phosphate and control
in three replications. A soil with low available P content were collected from Shalman Forest Seed and
Seedling Research Station, and after sterilization by autoclave, was distributed in pots. In each pot,
one seedling of Alnus glutinosa were planted and inoculated with the desired treatment. After ten
weeks of inoculation, seedlings were harvested and their growth and nutritional characteristics were
measured. The results showed that fungi inoculations significantly increased diameter, height and dry
weight of seedlings by 30% compared with the control. In addition, ectomycorrhizal fungi increased
nitrogen, phosphorus and potassium concentration in alder seedlings by 18, 82 and 61%, respectively .
There was a significant difference between the percentages of alder root colonization between two
fungi, but there was no significant difference in the efficiency of inoculation between the
ectomycorrhizal fungi. It looks like that Lactarius is more effective compared with Cenococcum
geophilum. Therefore, it can be concluded that ectomycorrhizal fungi improve growth and nutrition of
alder seedlings, but further studies are needed to identify more efficient ectomycorrhizal fungi.
Keywords: Alder, biomass, biological fertilizer, ectomycorrhizal.

 Corresponding Author, Email: e.kahneh@areeo.ac.ir, Tel: +981342426503

