
 و همکاران ساره مرادي بهبهانی
 

17 

  
 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1396 ،اول شماره ،چهارم و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  
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  09/08/1395 تاریخ پذیرش:؛ 04/04/1395تاریخ دریافت: 
 

  1چکیده
 در یکم اطالعات که است يفرد به منحصر یجنگل يهاستمیاکوس از یکی يارودخانه کنار يها جنگل سابقه و هدف:

 ينابود خطر معرض در امروزه دارند رودخانه ستمیر اکوسد ینقش مهمکه  ها جنگل نیا. دارد وجود ها آن با رابطه
این . باشدیم )Populus euphratica( پده ، گونهها جنگل نیموجود در ا يهاگونه نیترعیاز شا یکی. اندگرفتهقرار 

که اطالعات  با توجه به اینخشک است.  مهیمناطق خشک و ن یو بومپراکنش داشته  هاحاشیه رودخانهدر گونه 
در این مطالعه هاي میکوریز با درختان پده در کشور در دست نیست چندانی در رابطه با وضعیت همزیستی قارچ

و اثر دوري و نزدیکی به رودخانه در گرفته مورد بررسی قرار با پده آربوسکوالر هاي میکوریز  همزیستی قارچ
خاکی مورد مطالعه با  متغیرهايین ترثرؤمنظور تعیین م . همچنین بهشده استارزیابی ها قارچ آغشتگی، اسپورزایی این

  . شده استتعیین  متغیرهامیزان آغشتگی و تراکم اسپور، همبستگی بین این 
 200به سه منطقه با فاصله  ،باشدمتر می 400مارون که  رودخانه عرض جنگل کنار در این مطالعه ها: مواد و روش

در هر  .بودند 3) و منطقه 2)، منطقه بینابینی (فاصله 1رودخانه (فاصله حاشیه  :شاملها تقسیم شد. این فاصلهمتري 
آوري  هاي مویین جمعآوري شد. براي هر نمونه نیز ریشه  نمونه از خاك ریزوسفر پده جمع 10 هافاصلهکدام از این 

. همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردیدمشخص  هانمونهها و اسپورزایی براي غشتگی قارچشد و میزان آ
  نیز محاسبه شد. ها در فواصل مورد مطالعه مربوط به هرکدام از این نمونهخاك 
که  وجود دارد(منطقه بینابینی) کمترین میزان آغشتگی ریشه در فاصله دوم  نتایج این پژوهش مشخص کرد که ها:یافته

هاي مورد بررسی اختالف همچنین، اگرچه بین تراکم اسپور در فاصله .ا دو فاصله دیگر بودداري بداراي اختالف معنی
 ،وصیات فیزیکی و شیمایی خاكصاز بین خ داري مشاهده نشد اما بیشترین تراکم در فاصله سوم مشاهده شد.معنی

خصوصیات مورد بررسی  ولی دیگر داشتندسی رداري در مناطق مورد برمیزان فسفر، شن و رس خاك تفاوت معنی

                                                
   moradi4@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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غشتگی و اسپورزایی با متغیرهاي داري بین میزان آ ی معنیتگسهیچ همبهمچنین داري را نشان ندادند.  تفاوت معنی
  داري بین رس و سیلت با فسفر خاك مشاهده شد.  مورد بررسی مشاهده نشد ولی همبستگی معنی

توان این گونه نین تراکم اسپور باال در ریزوسفر پده، میریشه و همچباالي با توجه به میزان آغشتگی  گیري:نتیجه
توان از این همزیستی به عنوان راهکاري میهاي میکوریز بوده که پده داراي همزیستی باالیی با قارچعنوان نمود که 

موثر در میزان عنوان یک عامل  بهتواند فاصله از رودخانه میاستفاده نمود. همچنین  پده هاي براي احیا و توسعه جنگل
  اي باشد. هاي کناررودخانه هاي میکوریز و درختان پده در جنگلهمزیستی قارچ

  
  آغشتگی، پده، قارچ، ریزوسفر، میکوریز :هاي کلیديواژه

 
   مقدمه

 ،ياجبار ستیهمز کی عنوان به زیکوریم يهاقارچ  
و براي  دارند گسترش ینیزم يهاستمیاکوس یتمام در

 فسفر تروژن،ین خصوصاً ییغذا مواد زا اهانیگ ستفادها
 هیمنابع اول اهانیگ از طرفی .هستند يضرور آب و

در فتوسنتز جذب شده است را در اختیار که کربن را 
 یتمام در هاقارچ نیا ).23(دهند قارچ قرار می

 حدود یقدمت وپراکنده هستند  یخشک يهاستمیاکوس
 نقش نیبنابرا). 27( دارند سال ونیلیم 600-400
 به توانیم که. دارند عهده به یاهیگ جوامع در یمهم

) اشاره کرد. 24( افتهی بیآس يهاستمیاکوس يبازساز
 یستیهمز نیچن از یآگاه و شناخت تیاهم نیبنابرا

 يهاتمیاکوس از حفاظت به يثرؤم کمک تواندیم
 گونه و يارودخانه کنار يها جنگل خصوصاً مختلف

  ). 41( باشد داشته پده
 يهاخاك درآربوسکوالر  زیکوریم يهاقارچ  

 از ياریبس در یمهم نقش يکشاورز و یجنگل
 يساز آزاد ،یآل مواد هیتجز لیقب از خاك يها ندیفرآ

به  هاقارچ نیا اگرچه. دارند )12و  11( نیتروژن
 90از  شیهستند و با ب ریفراگ اهانیگ نیشدت در ب

 به اما ،)33( دارند یستیهمز یاهیگ يهاگونه درصد
 قرار یمختلف عوامل ریثأت تحت توانندیم شدت

 ،یمیاقل اتیخصوص توانندیم یعوامل نیچن. رندیبگ
 آب)، 40( یطیمح طیشرا رییتغ)، 13( زبانیم اهیگ

 و) 40( pH)، 6( تروژنین زانیم)، 28( یگرفتگ
  باشند.  )19( میکلس کربنات

 يهاقارچ یستیهمز به مربوط مطالعات اصوالً  
 یآغشتگ زانیم نییبا تع اهانیبا گ زیورکیم
)Colonization (شروعتراکم اسپور در خاك  و 
دار معنیتواند داراي همبستگی آغشتگی می. شود یم

خاك مثل  يرهایمتغ گرید ای) و 21( کم اسپوراربا ت
pH، EC )31(، ییایجغراف و یطیمح طیشرا )10 (

  .باشند داشته
 يهاستمیاکوس از یکی يارودخانه کنار يها جنگل  

 اطالعـات  متاسـفانه  که است يفرد به منحصر یجنگل
ـ ا. دارد وجود آنها با رابطه در یکم نقـش   جنگلهـا  نی

ـ را در حما یمهمـ   قیــرودخانـه از طر  ســتمیاکوس تی
ــر ه  ــل ب ــرات متقاب ــاث ــوژ ،يدرولوژی  و ،يژئومورفول

 یتمــاموجــود  بــا ).25( کننــد یمــ فــایا يمونولــوژیل
ـ  که یخدمات  ياکناررودخانـه  هـا  سـتم یاکوس لهیوسـ  هب
 ينـابود  خطر معرض در ها جنگل نیا شود، یم فراهم

 هرچـه  شـناخت  و یآگـاه  نیبنـابرا ). 35( دارند قرار
ــا شــتریب ــه و ســتمیاکوس نی  آن در موجــود يهــاگون
ـ ا يبازساز و ایاح يبرا ییراهنما عنوان به توند یم  نی

عاز متنو يارودخانه هیحاش يهاجنگل .باشد ها جنگل
جهـان   يهـا سـتم یاکوس نیتردهیچیپ و نیاتریپو ن،یتر

موجـود در   يهـا گونه نیترعیاز شا یکیو  )5( هستند
 پـده . باشـد یمـ  )P. euphratica( ها پده جنگل نیا
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 و قـا یآفر ا،یآسـ  در یعیوس بطور که ییهاگونه از یکی
 رانیاز ا یگونه در مناطق نی). ا39( دارد گسترش اروپا

خشـک   مـه یمنـاطق خشـک و ن   یبـوم و  افتهیانتشار 
از مناطق گـرم ماننـد    رانیاست. دامنه پراکنش آن در ا

ـ تا منـاطق سـرد نظ   ستانیخوزستان و س يها استان  ری
باشـد   یو زنجان مـ (حاشیه رودخانه ارس)  جانیآذربا

 يهـا  رودخانـه   هیحاشـ  ی). هزاران هکتار از اراض30(
بزرگ و کوچـک اسـتان خوزسـتان و منـاطق گـرم و      

ـ ا یو اسـتپ  خشـک   يا ژهیــو اتیکـه از خصوصـ   رانی
ــد.  نیــبرخوردارنــد تحــت پوشــش ا گونــه قــرار دارن

گونـه ارزشـمند بـا     مطالعات مربوط به همزیستی ایـن 
و تواند وضعیت این همزیسـتی  هاي میکوریز میقارچ

مشخص کند. بنابراین با توجـه  ما را براي درجه آن را 
احیـا  ر هـا نقـش مهمـی د   به این مسئله که این قـارچ 

هاي  ) و پیگیري از تنش7جنگلها، رشد و نمو گیاهان (
هـا بـه عنـوان     تـوان از آن ) دارند، مـی 2و  1محیطی (

ورد استفاده براي مدیریت بهتر مناطق جنگلی مابزاري 
  قرار گیرد. 

هـاي  بررسـی رابطـه قـارچ    پـژوهش  نیاز ا هدف  
، اثر با پده، تعیین شدت آغشتگیآربوسکوالر میکوریز 

و  بر میزان اسـپورزایی و آغشـتگی   ه از رودخانهفاصل
در نهایت مشخص کردن ارتباط بین میزان آغشتگی و 
اسپورزایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در 

  باشد.اي میهاي کنار رودخانه جنگل
  
  
  
  

  ها روش و مواد
 هاي جنگل در مطالعه این :مطالعه مورد منطقه

 استان در واقع انبهبه شهرستان مارون ايرودخانه
 در. جنگل مورد بررسی ه استشد انجام خوزستان
 10ʹ 25˝ تا 50° 09ʹ 30˝ جغرافیایی طول محدوده

 38˝تا 30° 38ʹ 53˝ جغرافیایی عرض و شرقی °50
 سطح از متر 300 تا 250 ارتفاع با شمالی °30 39ʹ

به  ساالنهو دماي  بارندگیمیانگین . دارد قرار دریا
است. این  گراددرجه سانتی 24 و متر میلی 350 ترتیب

منطقه بر اساس فرمول آمبرژه داراي اقلیم خشک 
باشد. پوشش گیاهی این منطقه عمدتاً از گز  می

)Tamarix arceuthoides ( و پده تشکیل شده و به
 Vitex(و بنگرو ) .Lycium sp(همراه آن لیسیوم 

pseudo-negundo ( شکل) 1نیز وجود دارد .( 

برداري عرض   براي نمونه: اطالعات آوري جمع
متر تقسیم شد.  200جنگل به سه منطقه با فاصله 

منطقه اول در مجاورت رودخانه، منطقه دوم با فاصله 
متر  400متر از رودخانه و منطقه سوم با فاصله  200

مناطق  نیا از رودخانه واقع شده بود. در هر کدام از
نتخاب و پایه پده ا 10به صورت تصادفی تعداد 

 0-10هاي خاك ریزوسفر پده از عمق نمونه
صورت  هاي خاك بهمتري برداشت شد. نمونه تینسا

ترکیبی از اطراف درخت برداشت شد. همچنین 
هاي ریشه درختان پده نیز بعد از اطمینان از این نمونه

باشند برداشت شد.  ها متعلق به پده میمسئله که ریشه
ترین برداشت و در کوتاه ها در فصل بهارکلیه نمونه

  زمان به آزمایشگاه منتقل شد. 
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 .موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure 1. Location of studied site. 
 

و  یو محاسبه درصد آغشتگ شهیر يزیآمرنگ
 استخراج نییمو يهاریشه: استخراج اسپور از خاك

 در آب اب شستشو از پس مطالعه مورد منطقه از شده
 تریلیلیم 5 ن،یفرمال تریلیلیم 5( کننده تیتثب محلول

، تا زمان درصد) 70اتانول  تریل یلیم 90و  کیاست دیاس
 با شهیر يهاشد. سپس نمونه ينگهدار آمیزي رنگ

. شدند آمیزيرنگ) 1970(فیلس و هایمن  روش
 بیرمن و لیندرمن بر اساس روش یآغشتگ زانیم
رنگ يهاشهیمنظور ر نیا يابر ) محاسبه شد.1981(
 و مشاهده ينور کورسکوپیم ریز در شده يزیآم

 اربسکول، ف،ی(ه یقارچ اندام حضور عدم ای حضور
  . شد یابیارز) زکولیو

خاك با استفاده از روش الک  ياستخراج اسپورها  
براي این . )9( بوددر آب کردن  وژیفیمرطوب و سانتر

استفاده قرار  گرم خاك مورد 5منظور از هر نمونه 
ها بر علت تعداد زیاد اسپورها). سپس نمونه گرفت (به

ها شمارش  روي کاغذ صافی قرار گرفتند و تعداد آن
  شد. 

خصوصیات : خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
فیزیک و شیمیایی خاك که در این تحقیق مورد 

)، 4بررسی قرار گرفت عبارت بودند از ازت کل (
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)، 37)، کربن آلی (22ابل جذب ()، فسفر ق20پتاسیم (
pH  با استفاده از)pH  متر) و بافت خاك که به روش

 هیدرومتري محاسبه شدند. 

هاي مربوط به تراکم کلیه داده: آماري تحلیل و تجزیه
اسپور، آغشتگی ریشه و خصوصیات فیزیکی و 

ها،  شیمیایی خاك، بعد از اطمینان از پراکنش نرمال آن
ون تجزیه واریانس یک طرفه براي با استفاده از آزم

. شد ها استفادهداري در هر یک از فاصلهبررسی معنی
در صورتی که آزمون تجریه واریانس تفاوت سپس 

براي در ادامه نشان داد در بین متغیرها داري را معنی
استفاده شد. همبستگی بین  از دانکن ها مقایسه میانگین

ه از ضریب متغیرهاي مورد بررسی نیز با استفاد
  همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 جینتا
نتایج حاصل از تجزیه واریانس میزان : آغشتگی ریشه

آغشتگی ریشه در فواصل مختلف نشان داد که این 
داري  میزان در بین فواصل مختلف داراي تفاوت معنی

به نحوي که با افزایش فاصله از رودخانه بر است. 
افزوده شده و کمترین و بیشترین  میزان آغشتگی ریشه

ترتیب در فاصله دوم و سوم مشاهده  میزان آغشتگی به
). 1(جدول درصد بود  4/86و  33/65که شامل شد 

دامنه آغشتگی ریشه در رابطه با درختان مورد بررسی 
درصد بود که نشان دهنده  92تا  48طور کلی از  به

میکوریز هاي همبستگی باالي بین درختان پده و قارچ
  باشد. می

  
 میزان آغشتگی ریشه و تراکم اسپور نتایج تجزیه واریانس مربوط به  -1جدول 

Table 1. Result of root colonization and spore density analysis of variance. 

 (کنار رودخانه) 1فاصله   
Distance 1  

 متر بعد از لبه رودخانه) 200( 2فاصله 
Distance 2  

(200 m away from river bank)  

 متر بعد از لبه رودخانه) 400( 3فاصله 
Distance 3  

(400 m away from river bank)  
  آغشتگی ریشه

Root colonization 
85.5±1.52 a  65.3±4.24 b  86.4±1.56 a 

 تراکم اسپور
Spore density 

174±22.7 a  177±22.6 a  186±15.95 a  

  
از تراکم اسپور نیز نشان  نتایج حاصل: تراکم اسپور

هاي داري بین فاصلهاگر چه اختالف معنی داد که
این متغیر نیز همانند  مورد بررسی وجود نداشت اما

درصد آغشتگی با افزایش فاصله از رودخانه افزایش 
 3بیشترین میزان تراکم اسپور در فاصله کند. پیدا می

مشاهده  باشدکه دورترین فاصله را از رودخانه دارا می
و  گرم خاك) 5اسپور در  186طور میانگین  (به شد

کمترین میزان آن در فاصله یک در نزدیکترین فاصله 
 5اسپور در  174ور میانگین ط (بهرا از رودخانه دارد 

نتایج این تحقیق . )1(جدول  مشاهده شدگرم خاك) 
نشان داد که تراکم اسپور در جنگل مورد مطالعه 

ك داشت که گرم خا 5اسپور در  310 تا 80اي از دامنه

اسپور در ریزوسفور پده نشان دهنده تراکم باالي 
 باشد.  می

از بین : خاك ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص
خصوصیات فیزیکی و شیمایی مورد مطالعه، تنها 

داري در بین رس، شن و فسفر داراي تفاوت معنی
فواصل مورد مطالعه بودند. بیشترین میزان فسفر 

خانه در دورترین فاصله از رودام) پیپی 31/14(
داري با دو فاصه مشاهده شد و داراي تفاوت معنی

دیگر بود. نتایج بررسی فسفر مشخص کرد که این 
داراي روند افزایشی با افزایش فاصله از تغیر م

کربن آلی خاك نتایج ). 2رودخانه است (جدول 
 هايداري در فاصلهاختالف معنی مشخص کرد که
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 . اما اگرچهمورد مطالعه براي این متغیر وجود ندارد
لی با افزایش فاصله روند افزایشی در رابطه با کربن آ

دار نبود. از رودخانه وجود داشت اما این روند معنی
شن و رس روندي عکس یکدیگر داشتند و در فاصله 

، اما سه، در حالی بیشترین میزان رس مشاهده شد

ین فاصله مشاهده شد. بنابراین کمترین میزان شن در ا
با افزایش فاصله از رودخانه رس افزایش و شن 

بقیه متغیرهاي مورد مطالعه داراي کاهش یافته است. 
هاي مورد بررسی نبودند در فاصلهداري تفاوت معنی

  . )2(جدول 
  

 .در فواصل مورد مطالعهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  -2جدول 
Table 2. Soil physiochemical properties in studied distances. 

   1فاصله   2فاصله   3فاصله 

0.13 ± 0.01 a    0.02 a±0.11  0.01 a±0.15 
  (درصد) ازت

N % 

46 a±275  91 a±394 24 a±222  (پی پی ام) پتاسیم 
K (PPm) 

14.31±6.4 a 10.12±4.8 b  1.96±0.31 b  (پی پی ام) فسفر 
P(PPM) 

1.22±.17 a 0.96±0.18 a  1.25±0.1 a  (درصد) کربن آلی 
OC % 

7.7±0.10 a  8.1±0.13a 7.7±0.15 a  pH   
14.6±3.5 a  7.2±.66 b  8.6±0.67 ab  (درصد) رس 

Clay %  
56.2±12.1 b  81.4±4.4 a 73.2±2.3 ab (درصد) شن 

Sand % 

29.2±8.5 a 11.4±3.7 a 18.4±1.9 a (درصد) سیلت 
Silt % 

  
نتایج : مورد بررسی همبستگی بین متغیرهاي

همبستگی پیرسون نشان داد که بین درصد آغشتگی 
مورد بررسی همبستگی  متغیرهايریشه و دیگر 

در رابطه با تراکم اسپور نیز داري وجود ندارد.  معنی
اي مشابه با اغشتگی ریشه بدست آمد و هیچ نتیجه

داري بین این متغیر و دیگر متغیرهاي همبستگی معنی
در مقابل ). 3مشاهده نشد (جدول مورد بررسی 
داري بین ازت و کربن الی خاك در همبستگی معنی

منطقه مورد مطالعه مشاهده شد. همچنین فسفر با 

داري در سطح میزان رس داراي همبستگی مثبت معنی
یک درصد بود در حالی که با میزان درصد شن داراي 

دیگر متغیر همبستگی منفی در سطح پنج درصد بود. 
رد بررسی رس بود که داراي همبستگی مثبتی مو

داري با سیلت بود در حالی که همبستگی منفی معنی
و درصد شن نشان داد. دیگر  pHداري را با معنی

داري را منطقه متغیرهاي مورد بررسی همبستگی معنی
  مورد مطالعه نشان ندادند. 
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 .همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مورد بررسی -3جدول 
Table 3. Pearson's correlation coefficient between studded parameters. 

 تراکم اسپور
SD 

 آغشتگی
Colonization 

pH 
 شن

Sand 
 سیلت
Silt 

 رس
Clay 

 پتاسیم
K 

 فسفر
P 

 کربن آلی
OC 

  ازت
N  

         1 
 (درصد) ازت

N % 

        1 0.96** 
 (درصد) کربن آلی

OC % 

       1 0.33 0.34 
 گرم در کیلوگرم)(میلی فسفر

P (ppm) 

      1 0.33 -0.05 -0.01 
 گرم در کیلوگرم)(میلی پتاسیم

K (ppm) 

     1 0.16 0.64** 0.20 0.2 
 (درصد) رس

Clay % 

    1 0.95** 0.15 0.47 0.17 0.16 
 (درصد) سیلت

Silt % 

   1 -0.99** -0.97** -0.16 -0.53* -0.18 -0.17 
 (درصد) شن

Sand% 
  1 0.48 -0.47 -0.52* 0.36 -.22 -0.20 -0.25 pH 

 1 -0.12 -0.37 0.35 0.37 -0.03 0.10 0.37 0.33 
 (درصد) آغشتگی

Colonization% 

1 -0.16 -0.11 -0.06 0.04 0.11 -0.37 0.22 -0.18 -0.14 
 گرم خاك) 5در  اسپور( تراکم اسپور

SD (spore g-1) 
  درصد پنجدار در سطح معنی ؛ *دار در سطح یک درصدمعنی **
  

  بحث
پده  درختاننتایج این تحقیق نشان داد که   

هاي میکوریز قارچهمزیستی بسیار مناسبی با 
درصد ریشه  92به نحوي که تا  .دندارآربوسکوالر 

هاي میکوریز تواند توسط قارچدرختان پده می
که حد معقول آغشتگی  با توجه به این .پوشانده شود

تایید کننده  دتوان) می34درصد ذکر شده ( 40ریشه 
هاي این مسئله باشد که رابطه تنگاتنگی بین قارچ

و درختان پده وجود دارد. آربوسکوالر میکوریز 
عنوان  تواند بهبنابراین چنین همزیستی باالیی می

نظر قرار  هاي پده مورد راهکاري براي احیا جنگل
همبستگی  کر شدطور که ذ هماندر این مطالعه بگیرد. 

داري بین آغشتگی ریشه و متغیرهاي خاك معنی
هاي دیگر همسو با یافتهاین نتایج مشاهده نشد که 

 .)29، 19، 16، 8( محققین است

تراکم اسپور متغیري است که در این مطالعه داراي   
 روند افزایشی با افزایش فاصله از رودخانه بود.

تواند باعث میبنابراین دوري و نزدیکی به رودخانه 
این متغیر ثیر بر میزان تراکم اسپورهاي خاك شود. أت

تواند داراي همبستگی با میزان آغشتگی ریشه می
) فسفر 19( )، عوامل محیطی17، عناصر غذایی ()21(

باشد. اما بر خالف این ) 18و  pH )14خاك و 
ها در این تحقیق تراکم اسپور با هیچ یک از  یافته

با دار نبود. ه داراي همبستگی معنینامبرد متغیرهاي
هاي کنار  که شرایط محیطی در جنگل توجه به این

اي تغییر کرده است، این تغییر باعث تغییر در رودخانه
تراکم اسپور و میزان آغشتگی ریشه در این محیط 

هاي  شده است. این تغییرات ناشی از وجود فعالیت
ها  این جنگلی از انی، رفت و آمد و استفاده تفریجانس

متري از لبه رودخانه  200له خصوصاً در منطقه با فاص
هاي طور منفی باعث تاثیر بر قارچاست که توانسته به

و  والترتهاي این نتایج همسو با یافتهمیکوریز شود. 
هاي فعالیتکه عنوان نمودند است ) 2002همکاران (

خاك تواند باعث تاثیرات منفی بر تفرجی از جنگل می
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ها براي برقراري ارتباط به هاي مویین که قارچریشه و
   .شودآنها نیاز دارند، 

و تحقیقات مختلف نشان داده که میزان فسفر   
) تاثیر 40) و کربن آلی خاك (36(خاك کربن آلی 

البته شایان هاي میکوریز دارد. زیادي بر توسعه قارچ
خاك  pHذکر است که خود فسفر نیز تحت تاثیر 

بیشترین در این تحقیق نیز مشاهده شد که ). 15است (
مقدار کربن آلی و فسفر خاك در فاصله سوم مشاهده 
شد. این در حالی است که در این فاصله حداکثر 

مشاهده شد. بنابراین نیز تراکم اسپور و آغشتگی ریشه 
هاي دیگران و در نتایج این تحقیق نیز همسو با یافته

غذایی خاك  جهت این مسئله است که عناصر
هاي میکوریز داشته توانند تاثیر زیادي بر روي قارچ می

خاك عالوه بر تاثیر بر میزان فسفر خاك  pHباشند. 
. )42ها میکوریز نیز تاثیر داشته باشد (تواند بر قارچمی

 pHدر این مطالعه نیز در فاصله دوم باالترین میزان 
نار شود که خود این عامل نیز در کخاك مشاهده می

تواند به عنوان هاي انسانی می اثرات تخریبی فعالیت
فاکتور تاثیرگذار بر میزان آغشتگی ریشه درختان پده 

  باشد. 
شد که در فاصله سوم میزان  همانطور که ذکر  

فسفر قابل جذب خاك و همچنین میزان رس داراي 
باشد. این نتایج حاکی از بیشترین میزان خود می

و این در میزان رس خاك است ارتباط این عنصر با 
در قسمت همبستگی نیز مشخص شده که میزان فسفر 
قابل جذب با درصد شن خاك همبستگی منفی دارد. 

تواند منجر به بنابراین کاهش شن و افزایش رس می
  ).32افزایش فسفر قابل جذب خاك شود (

 گیري نتیجه
اي از جمله رودخانه هاي کنار جنگل  

که در معرض خطر شدید قرار  هاي هستند اکوسیستم
هاي انسانی  دارند. این خطرات عموماً ناشی از فعالیت

ها را به خطر  هستند که نه تنها ماهیت این جنگل
توانند اثرات انداخته بلکه در این تحقیق دیدیم که می

هاي میکوریز نیز داشته باشند. در منفی بر قارچ
درختان  مجموع وجود تراکم باالي اسپور در ریزوسفر

پده و همچنین درصد آغشتگی باال نشان دهنده ارتباط 
با درختان آربوسکوالر هاي میکوریز تنگاتنگ قارچ

تواند از آن به صورت پتانسیل براي باشد که میپده می
هاي پده استفاده نمود. همچنین  احیا و توسعه جنگل

این تحقیق نشان داد که میزان آغشتگی و اسپورزایی با 
تواند کند که مینزدیکی به رودخانه تغییر می دوري و

ناشی از تغییر در بافت خاك باشد. اگرچه عرض 
متر بود اما تغییرات  400جنگل مورد مطالعه تنها 

ها میکوریز مربوط به تراکم و آغشتگی قارچ
تواند نماینگر را به خوبی نشان داد که میآربوسکوالر 

هاي  گلتغییرات سریع در خصوصیات خاك در جن
  اي باشد.کناررودخانه
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Abstract 2 
Background and objectives: Riparian forests are one of the unique forest ecosystems, but, 
there is little information available about these forest ecosystems in the Iran. These forests have 
an important role in riparian ecosystem protection, but they are in danger. Populus euphratica is 
one the most common tree species in these ecosystems and is a native species of arid and 
semiarid sites that spread out in most part of the Iran. Regarding to lack of data about symbiosis 
of arbuscular mycorrhizal fungi and P. euphratica, this study was done to study of AMF 
symbiosis with P. euphratica and the effect of distance from river bank on root colonization and 
spore density. Furthermore, correlation between soil physiochemical properties, root 
colonization and spore density were investigated to determine the most effective parameters on 
this symbiosis.    
Materials and methods: The Maroon riparian forest width was divided to three distances with 
200 meter interval. Site one, two and three were located beside water, 200 and 400 meters away 
from river, respectively. Then, 10 soil samples belonged to P. euphratica rhizosphere were 
collected in each site. Furthermore, for each selected tree, root samples were collected, and root 
length colonization and spore density were determined. Also, soil physiochemical properties of 
each studied distance were determined. 
Results: The result indicated that the least root length colonization belonged to the distance two 
and significantly was lower than the other two studied distances. This result might be because of 
human activity in this distance that could have negative effect on root length colonization. 
Moreover, although no significant difference was observed for spore density in studied distance, 
but the highest value of spore density belonged to the distance three. Soil phosphorous, sand and 
clay were significantly different between studied distances. While, the other studied soil 
physiochemical parameters showed no significant differences in studied distances. Furthermore, 
no correlation was observed between root length colonization and spore density. Significant 
correlation was observed between soil clay, silt and phosphorus. While, root length colonization 
and spore density showed no significant correlation with studied soil physicochemical 
parameters. 
Conclusion: Regarding to the high level of root length colonization and spore density in P. 
euphratica rhizosphere, we could say that there is high level of symbiosis between P. euphratica 
and mycorrhizal fungi. Using this symbiosis could be an effective way in protection and 
expansion of P. euphratica afforestation. Moreover, distance from river bank is an effective 
parameter on mycorrhizal fungi symbiosis in riparian forest. 
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