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 در استان گلستان (.Tuber spp)هاي طبيعي قارچ ترافل زيستگاه در خاک خصوصيات
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 چکيده
 در شش سايت منتخب واقع( .Tuber spp)های ترافل های طبيعی قارچرويشگاه خاک در هایويژگی بررسی منظوربه پژوهش اين

ارچ انجام شد. شناسايی ق توبرها در هر سايت ميزبان مهمترين درختان ريشه از بردارینمونه .انجام شد های لوه استان گلستانجنگل در
انجام شد.  Genbank داده پايگاه نوكلئوتيدی هایتوالی با توالی آن ایمقايسه آناليز و ITSrDNA توبر همزيست پس از تکثير ناحيه

 نمونه يک شدن مخلوط از پس و شد برداشت خاک نمونه پنج اكولوژيک واحد هر ها، برایريشه اطراف خاک از بردارینمونه برای
 منيزيم ،يمكلس پتاسيم، كلسيم، كل، كربنات نيتروژن آلی، ماده اسيديته، ميزان خاک، هاینمونه كردن پس از آماده .شد تهيه آن از مركب

( شناسايی شد. نتايج اين بررسی Tuber aestivumعنوان گونه ترافل سياه تابستانه )به توبر همزيست قارچ .گيری شدفسفر خاک اندازه و
 تمام در نسبت كربن/ نيتروژن .داشتند حضور فسفر كم غلظت و قليايی pHبا  هایخاک در تابستانه، توبر قارچ های باردهنشان داد اندام

 االیب و مقدار نيستند دسترس در نيتروژن از غنی كه است هايیخاک به نسبت قارچ اين ترجيح دهندهنشان كه بود ده باالی هاخاک
 درصد زيرا است، ترمطلوب توبر قارچ برای باالمنيزيم  نسبت كلسيم/ .كند محدود را ميکوريزا توسعه تواندمی خاک در نيتروژن

 از ترپايين) پايين طقمنا تمام در نسبت پتاسيم/ منيزيم .بود بيشتر منيزيم به كلسيم باالتر نسبت با هایسايت در قارچی كلونيزاسيون
 هایارچق ميزبانی نظر از نيز ديگری های گياهیگونه بلوط، از غير به گلستان، استان همچنين در اين تحقيق مشخص شد در .بود( دو

 .برخوردارند اهميت از توبر
 

 رويشگاه طبيعی. های خاک،ويژگی ميزبان، گياهان ترافل، کليدی: هایواژه
 

 مقدمه
 اقليمی، محيطی، هایجنبه از زيستی شرايط مطالعه

 قرن انسانهای برای آن امثال و جانوران گياهان، خاک،
 انسان كه كندمی يادآوری را مهم نکته اين آينده، و حاضر
 از استفاده نيازمند خود، حيات شرايط بهبود برای

 علوم ويژهبه گوناگون هایزمينه در جديد هایفناوری

 كاهش و جهان جمعيت افزايش .است كشاورزی و گياهی
 مشکل يک جهان در دامی و گياهی هایفراورده توليد منابع
 گذشته دهه از حداقل را دانشمندان كه است اساسی و جدی

 هایيوهش از استفاده با تا نموده ترغيب فکر اين به تاكنون
 يعت،طب در بنيادی تغيير عدم و زيستمحيط حفظ در جديد
 يکی ند.بزن گياهی محصوالت بيشتر و بهتر توليد به دست
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 هایقارچ و گياهان توأم كشت مدرن، هایروش اين از
 نگياها ريشه با قادرند ميکوريز هایقارچ .است ميکوريز

 همزيستی فردیمنحصربه طوربه وحشی و اهلی
 یغذاي عناصر و آب وضعيت و دهند تشکيل ميکوريزايی

 گياهان رشد و بقا ترتيببدين و بخشند بهبود گياهان را در
 دهند افزايش خشکی ويژهبه تنش، شرايط تحت را
(2018 .,et alDerrien -Strullu .)توانمی روش اين با 

 مختلف اهانگي پايدار توليد نيز و كشت سازیبهينه به نسبت
 ينا بر عقيده .نمود اقدام كشاورزی و مرتعی جنگلی، از اعم

 نماند زنده به قادر گياهان اغلب روابط، اين بدون كه است
 خاک طبيعی قلمروهای در شده يافت رقابتی جوامع در

 روابط اين به را گياهان نمو و رشد درواقع و بود نخواهند
 (. Read, 2008 &Smith) دهندمی نسبت

 كه هاقارچ اين از ميکوريز، تعدادی هایقارچ در ميان
 زا نمايندمی خوراكی بزرگ زيرزمينی بارده اندام توليد
 دنبالن عنوان تحت ،(Ascomycota) آسکوميکوتا شاخه

(Truffles )ميکوريز صورتبه هادنبالن .شوندمی شناخته 
عت طبي در روايندارند، از همزيستی ميزبان گياه ريشه با

ود، خ ميزبان گياهان برای متعددی اكولوژيکی فوايد دارای
 مواد قرار دادن دسترس در طريق از آنها رشد جمله بهبوداز

 آنها از حفاظت گياهی، رشد هایكنندهتنظيم غذايی، توليد
 زا برخی .هستند محيطی هایتنش و هابيمارگر برابر در
 و كاج فندق، بلوط، مثل جنگلی درختان با هاقارچ اين

 آنها به و دارند همزيستی اكتوميکوريز طوربه غيره
 هب كه هاقارچ اين. شودمی گفته نيز جنگلی هایدنبالن

 هایگونه شامل و دارند تعلق Tuberaceae خانواده
 و ترينگران هستند،( spp. Tuber) جنس توبر مختلف
 et al.Bonito, ) كنندمی توليد را انسان غذای ترينباارزش

 تحت كه آسکوميستی هایدنبالن از ديگر برخی (.2013
( Desert Truffles) صحرايی ترافل هایقارچ عنوان

 هایجنس به متعلق هایگونه از متشکل شوند،می شناخته
 خانواده از دارآپوتس هایآسکوميست از مختلفی

Pezizaceae، مانند Terfezia، Balsamia، 
Delastreopsis، Delastria، Leucangium، 

Mattirolomyces، Phaeangium، Picoa و Tirmania 
 عیمرت مختلف گياهان های ترافل صحرايی باقارچ .هستند

 در Cyperaceae و Cistaceae اعضای از ويژه برخیبه
 فارسخليج حومه و ایمديترانه كشورهای از بسياری

 فارس زنجان، ايالم، گلستان، هایاستان در) ايران جملهاز
 et al.,Morte ) شوندمی يافت( بلوچستان و سيستان و

 به با توجه Terfezia جنس به متعلق هایقارچ (.2009
 زندگی دارای كشت هایمحيط و خاک در فسفر ميزان

 كهحالیهستند، در اندوميکوريزايی يا اكتوميکوريزايی
 در .باشندمی اكتوميکوريز فقط Tuber جنس هایقارچ
 انميزب برای همزيست هایقارچ اين كه فراوانی فوايد كنار
 نتيجهدر و ایتغذيه ارزش دارای آنها اندام بارده دارند، خود

( جنگلی هایقارچ مورددر  ويژهبه) بااليی اقتصادی ارزش
 (. et al.,Fischer 2017) باشدمی

 شناخته شمالی نيمکره از اصل در جنگلی هایترافل
 از) هوايیوآب مختلف مناطق از وسيعی طيف اما اند،شده
 معتدل هوایوآب تا مراكش شمال ایمديترانه هوایوآب

 et al.,Bonito ) كنندمی اشغال را( انگلستان اقيانوسی

 دنيا در توبر جنس از گونه ١80 حدود اگرچه(. 2013
 تعداد تنها ،( et al.,Bonito 2010) است شده شناسايی

 توجهقابل تجاری و خوراكی ارزش از آنها از كمی
 املش اروپا در ترافل هایگونه تريناقتصادی. برخوردارند

 سياه دنبالن ،(Picco. Tuber magnatum) سفيد دنبالن
(Vittad. T. melanosporum)، بورگاندی دنبالن (T. 

Chat. uncinatum)، زمستانه دنبالن ( T. brumale

Vittad.)، بيانچتو دنبالن (Vittad.T. borchii  )دنبالن و 
 Reyna) باشدمی( Vittad. T. aestivum) تابستانه سياه

Barreda, 2014-Garcia &.) 
 مانند) كاج هایگونه از برخی با T. aestivum قارچ

Pinus nigra و P. sylvestris)بلوط ، انواع ( Quercus

spp. )فندق و (lanaCorylus avel )دارد همزيستی 
(2017 et al.,Fischer .) مناطق از بسياری در قارچ اين 

 و باال اسيديته با آهکی هایزمين دارای كه جاهايی ويژهبه
 ارتفاع دريا سطح از متر ١500 تا 300 كه هايیزمين بيشتر
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 در متأسفانه (. et al.,Stobbe 2013) شودمی يافت دارند،
 ترافل جملهاز هاترافل هایرويشگاه اخير هایسال

 اریبسي توجه مورد آن باالی قيمت روزها اين كه تابستانه
 خود سمت به را زيادی جويندگان و گرفته قرار مردم از

 بومی اهالی معاش امرار برای محلی به است، كرده جذب
 اين آوریجمع منظوربه مردم كهطوریبه شده، تبديل
 هایريشه به رساندن آسيب و خاک كندن به هاقارچ

 هایقارچ اين جمعيت كاهش سبب و اندآورده روی گياهان
گونه  بومی جمعيت كهطوریبه .اندشده طبيعت در ارزشبا

 فزايشا طبيعی، هایزيستگاه رفتن بين از دليلبه يادشده
 رايطش تغيير نيز و محصول برداشت غيراصولیِ و رويهبی

 كاهش در حال حاضر .باشدمی خطر معرض در محيطی،
 شده است گزارش دنيا نواحی مختلف در قارچ اين جمعيت

(Pla, 2010 &Urban .) منظوركشورها به برخی روايناز 
 ارزشمند ذكر شده، گونه جملههای ترافل ازاز قارچ حفاظت
ند انموده وضع آنها از برداریبهره و حفاظت برای قوانينی

(2017 et al.,Fischer .) 
های قارچ حفظ به های مختلف مربوطدر ميان راهبرد

 يزبانم گياهان توسط ترافل هایباغ ترافل جنگلی، تأسيس
 اميدبخشی عوامل از خاک مناسب شرايط تحت مناسب و

 ايیبسز تأثير هااين قارچ بقای حفظ در تواندمی كه است
 . ( et al.,Bratek 2010باشد ) داشته

 ترافل )برای تغيير رويه هایباغ ايجادضرورت  با وجود
كاشت و  به های طبيعیها از عرصهآوری اين قارچجمع از

 ها و گياهانايجاد همزيستی ميان اين قارچ توليد محصول(،
 هایدليل وجود محدوديت محصول قارچ، به ميزبان و توليد

 .روستروبه با مشکل خاک( توليد )مانند منابعِ فيزيکیِ
 فيتكي و ارتقای منابع از صحيح استفاده منظوربه روايناز

 وليدت خاک كه عوامل مهمترين شناسايی مديريتی، عمليات
، كنندمی كنترل كاشتهای دستباغ در را ترافل محصول
 رسد.می نظر به ضروری

 حاصلخيزی هایويژگی شناخت اهميت به توجه با

 با هدف مطالعه اين های ترافل،توليد قارچ بر مؤثر خاک
و تنوع جوامع گياهی در  خاک شيميايی هایبررسی ويژگی

های لوه استان گلستان های طبيعی آن در جنگلرويشگاه
 . شد انجام

 

 هامواد و روش
 مطالعهمنطقه مورد 
 داریدر طرح جنگل ١398در پاييز  روپيش پژوهش

 استان) البرز كوهرشته شرقی در بخش( گاليکش) لوه
 (دقيقه 35درجه،  55) در موقعيت جغرافيايی واقع ،(گلستان

 ١7درجه،  37) دقيقه( طول شرقی و 43درجه،  55)تا 
 .شد انجام عرض شمالیدقيقه(  ١9درجه،  37تا ) (دقيقه

 دريا سطح از متر ١800تا  400 ارتفاعات اين منطقه بين
 هکتار است. خاک ١2000دارد. مساحت كل جنگل  قرار

 رطوبت دارای و عميق جنگلی، ایقهوه نوع منطقه از
 بارندگی متوسط. است 8/7 تا ١/6 بين و اسيديته متعادل
 2/١2 ساالنه درجه حرارت متوسط و مترميلی 524 ساالنه

 (.Anonymous, 2001) است گراددرجه سانتی
 ،های قبلی قارچ ترافلبرداشت بـه مربـوطشواهد  از

اساس و اينبر. شدبرداری استفاده برای انتخاب نقاط نمونه
يت سا شش مطالعهمورد  در منطقه تحقيق، هدف به توجه با

مورد  هایسايت انتخاب )واحد اكولوژيک( انتخاب شد. در
 و قارچ ترافل، شرايط شرط حضور برعالوه مطالعه

 حدود تفاوت در -١ :گرفت قرار مورد توجه معيارهای زير
 اصلی جغرافيايی جهت تفاوت در -2مناطق؛  ارتفاعی

 .تفاوت در گياهان موجود در مناطق -3مناطق؛ ( غالب)
 در اكولوژيک هایواحد توزيع و موقعيت جغرافيايی

ها ، خصوصيات اين سايت2مطالعه در شکل  مورد منطقه
 3ها در شکل و تصاويری از هريک از سايت ١در جدول 
 آمده است.
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 در استان گلستان مطالعه جغرافيایي منطقه موردموقعيت  -1شکل 

 

 

 مطالعه در منطقه مورد های اکولوژیکواحد مشخصات -1جدول 

واحد 

 اکولوژیک

گياه 

 ميزبان
 گياهان همراه

 ارتفاع

 )متر(

 مختصات جغرافيایي

 (عرض شمالي)

مختصات 

 جغرافيایي

 ) طول شرقي(

جهت 

 غالب

شيب 

 غالب

 )درصد(

 بلوط اول
آلوكک، افرا، توسکا، وليک، ممرز، 

 ازگيل، آلوچه، ون
١١35 

دقيقه  ١9درجه،  37

 ثانيه  5/29و 

 40درجه،  55

 ثانيه  8/39دقيقه و 
 ١6 جنوبی

  ١225  ممرز، آلوكک، افرا، نمدار، وليک، ازگيل بلوط  دوم
دقيقه  ١9درجه،  37

 ثانيه  5/١5و 

 40درجه،  55

 ثانيه  0/23دقيقه و 
  20  شمالی

  ١376 بلوط بلوط سوم
دقيقه  ١8درجه،  37

 ثانيه  7/42و 

 40درجه،  55

 ثانيه  0/29دقيقه و 
 25 شرقی

 ممرز چهارم

بلوط، بارانک، آلوكک، نمدار، وليک، 

ازگيل، افراشيردار، افراپلت، ون، ملج، 

 خرمندی

١465 

دقيقه  ١8درجه،  37

 ثانيه  4/36و 

 42درجه،  55

  23  جنوبی ثانيه  2/2١دقيقه و 

  ١390 بلوط، ممرز، افرا نمدار پنجم
دقيقه  ١8درجه،  37

 ثانيه  4/36و 

 42درجه،  55

 ثانيه  2/2١دقيقه و 
 ١5  شرقی

 فندق ششم
بلوط، ممرز، نمدار، ازگيل، افراپلت، افرا 

 كرب، ون
١236 

دقيقه  ١8درجه،  37

 ثانيه  6/59و 

 39درجه،  55

  ١8 جنوبی ثانيه  3/48دقيقه و 
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 مطالعه در منطقه مورد های اکولوژیکواحدموقعيت جغرافيایي و توزیع  -2شکل 

 

 ترافل همزیست قارچ شناسایي
 سايتغالب  درختان ريشه از منتخب، سايت هر در

مهمترين  عنوانبه كه( ١)گياهان ميزبان ذكر شده در جدول 
به اين  .آمد عملبهبرداری نمونه بودند، نيز توبرها ميزبان

ترتيب كه در هر سايت حداقل پنج گياه ميزبان يکسان با 
تا  50با فواصل حداقل  شادابی و و داشتن ويژگی سالمت

 حدود فاصله) درخت اندازسايه قسمت از متر انتخاب و ١00
 5/0های حدود نمونه ،(درخت قاعده از متری 5/0 تا 25/0

 30 الی 20 تا صفر عمق از ريشه همراهبه خاک از كيلوگرم
 شناسايی برای و آوریجمع گياه هر ريزوسفر متریسانتی
 اين ذكر .شدند منتقل آزمايشگاه به همزيست ترافل هایقارچ
برداری يک راستای برای نمونه كه است الزم نکته
 رافی،های فيزيوگتفاوت ای انتخاب شد كهگونهبرداری بهنمونه

های شيب و ارتفاع( و پوشش گياهی غالب )ويژگیتوپوگرافی 
 برداری وجود نداشته باشد.های تکرار نمونهدر محل

 20 خاک، از هاريشه كامل شستن از پس آزمايشگاه در

 گياهی نمونه هر از مترسانتی ١0 طول به ريشه قطعه
 های حاوی آب بهطور جداگانه در پتریجداسازی و به

 ريشهنوک ١00 كل در فکيک شدند تات متریسانتی دو قطعات
استريوميکروسکوپی و  مشاهدات در هر نمونه گياهی تحت

 هایريشهنوک گياهی، نمونه هر در. گيرد قرار ميکروسکوپی
 مانند) شناسیريخت خصوصيات دارای كه اكتوميکوريزايی

 و گیيافت انشعاب نحوه مانتل، سطح خصوصيات مانتل، رنگ
 جاتدسته به بودند، جداسازی و مشابه جنس توبر( غيره

 نمونه ره كه در و تعيين شد بندیتقسيم( مورفوتايپ) مشخص
ارزيابی  .دارد توبر وجود قارچ از درصد چند گياهی

اساس ها برريشهشناسی نوکريخت آناتوميکی و خصوصيات
آنالين  داده ( و دو پايگاه١987-20١2) Agererكليدهای 

 EctoMycorrhizal Communityهای اكتوميکوريز قارچ

DataBase (2011 et al.,Lancellotti  و )DEEMY 
(2013–Rambold, 2004 &Agerer  .انجام شد ) 
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 مطالعه در منطقه مورد های اکولوژیکواحد تصاویر -3 شکل

 

( عدد 5) ريشهنوک تعدادی غالب مورفوتايپ نهايت ازدر
 گرادسانتی درجه -70 فريزر در اپندورف هایتيوب در

 شناسايی و DNA استخراج برای نهايتدر تا شدند نگهداری
 تکثير و DNA استخراج .شوند استفاده قارچی گونه مولکولی

 ITS5 آغازگرهای از استفاده غالب با توبر قارچ ITS ناحيه
 توالی شناسايی (. et al.,Bertini 1999انجام شد ) ITS7و 

 شده بتث نوكلئوتيدی هایتوالی با آن ایمقايسه آناليز توسط
  انجام شد. Genbank داده پايگاه در
 

 های خاکبررسي ویژگي
 اطراف های خاکبررسی خصوصيات خاک، نمونه برای

تحليل شد. به اين منظور از وهای برداشت شده تجزيهريشه
 زا پس اكولوژيک، واحد شده از هر برداشته خاک نمونه پنج

 ها تهيههريک از سايت برای مركب نمونه يک شدن مخلوط
 برداشتن و شدن خشکهوا از پس خاک هاینمونه .شد

 كردن نرم و هاسنگخرده و گياهی درشت پسماندهای
 برای متری،ميلی 2 الک از نهايت عبور دادنها و دركلوخه

 سازی شدند.خاک آماده هایآزمايش
 گيریهای انجام شده در اين پژوهش شامل اندازهتحليل

 ،( Black, 1934 &Walkley) آلی ماده اسيديته، ميزان
كلسيم  كربنات ،( Keeney, 1965 &Bremner) كل نيتروژن
 به ماندهباقی اسيد برگشتی روش تيتراسيون بـه خاک معـادل
 در پتاسيم محلـول ،(,Nelson 1982) نـيم نرمال سـود وسيله
 et al.,Sparks ) شعله اتمی نشر روش به هـای خاکنمونـه

 منيزيم محلول خاک به روش تيتراسيون و كلسيم ،(1996
(Soil Survey Staff. 2004 )فسفر قابل جذب خاک به  و
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 .خاک بود هاینمونه در( Olsen, 1954) روش اولسون
 

 نتايج
 ترافل همزیست  قارچ شناسایي

 در تمامنشان داد ها های آناتوميکی ريشهبررسینتايج 

 Tuberهای گياهی قارچ توبر همزيست متعلق به گونه نمونه

aestivum .گونه توسط شده تشکيل اكتوميکوريز است 
 یبلوط و اخرايی ایقهوه رنگ ريشه، بايادشده در سطح نوک

صورت اغلب بهكه  متورمی هایريشهحضور نوک با و آن
 .(4شد )شکل  اند، شناسايیدوتايی تعبيه شده

 

 
 Tuberگونه  توسط شده تشکيل شده در ریشه گياهان ميزبان )الف(، اکتوميکوریزای مشاهده اکتوميکوریزا تصویری از انواع -4شکل 

aestivum ب(؛ بزرگ(( نمایيX 40) 
 

 Tuberشناسايی اكتوميکوريز  ،DNA تحليلوتجزيه

aestivum دول در ج نمود. تأييد را ميکروسکوپ از استفاده با
 نتايج شناسايی مولکولی اين مورفوتايپ آمده است. 2

 

 Tuber aestivum مرتبط با قارچمورفوتایپ  مولکولي شناسایي نتایج -2جدول 

 قارچ ITS (bp)طول ناحيه تکثير شده  کد دسترسي درصد تشابه

2/99 EU326689 694 Tuber aestivum 

 

باالترين درصد كلونيزاسيون ريشه ميزبان توسط اين قارچ 
 2١درصد( و كمترين آن در ممرز ) 4١در گياهان بلوط )

 (.3جدول درصد( مشاهده شد ) 24فندق ) بعددرصد( و 
 

 های خاکبررسي ویژگي
در  ترافل قارچ طبيعی هایزيستگاه در خاک آناليز نتايج
 .است شده آورده 3 لجدو گلستان در استان های لوهرويشگاه

 توبر قارچ های باردهاساس اين نتايج مشخص شد، اندامبر

( 53/7تا  ١١/7باال ) pHبا  هایخاک تابستانه، تماماً در
حضور داشتند و به اين ترتيب در تمام مناطق مورد بررسی، 

ها قليايی يا نزديک به خنثی بودند. همچنين ميزان كربنات خاک
 6/١5تا  09/7)كلسيم خاک در تمام واحدهای اكولوژيک باال 

های ترافل در رويشگاه بود. اما مشخص شد قارچ (درصد
 2/46 تا 8/30) فسفر پايين ظتهای با غلطبيعی در خاک

اک اگرچه ميزان كلسيم خ .داشتند حضور( كيلوگرم بر گرمميلی
در واحدهای اكولوژيک مختلف در مقادير متفاوت و البته باال 
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كيلوگرم(؛ اما  بر گرمميلی 58/١7 تا 07/8گيری شد )اندازه
 ميزان منيزيم و پتاسيم در تمام مناطق پايين و در مقادير مشابهی

ثبت شد. همچنين درصد ماده آلی خاک و نيز درصد نيتروژن 
 (.3)جدول  در واحدهای اكولوژيک مختلف مشابه بود خاک

در سطحی  آلی كربن در تمام واحدهای اكولوژيک ميزان
درصد  .بود ١0 نسبت كربن/ نيتروژن باالی و متوسط

 كلونيزاسيون ريشه توسط قارچ ترافل تابستانه در گياهان ميزبان
 (.3)جدول داشت بلوط در بيشترين سطح قرار 

 

 

 مطالعه های شيميایي خاک در مناطق موردژگيوی -3جدول 
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 38 4/١١ 38/0 6/5 55/0 94/3 58/١7 2/46 7/١١ 27/7 بلوط ١

 35 4/١2 50/0 0/6 63/0 82/3 70/١4 ١/44 6/١2 ١8/7 بلوط 2

 4١ 2/١5 35/0 ١/5 45/0 ١9/١ 42/١5 3/3١ 60/١5 53/7 بلوط 3

 2١ ١/١2 49/0 8/5 58/0 90/3 40/١١ ١/40 8/8 ١١/7 ممرز 4

 29 8/١0 34/0 4/3 38/0 ١7/3 07/8 8/30 9/١0 4١/7 نمدار 5

 24 ١/١6 44/0 4/6 95/0 23/2 9١/9 2/34 09/7 33/7 فندق 6

 

 بحث
سطح  در های اين جنسقارچ بررسی تنوعاگرچه 

 طبيعی هایساير نقاط دنيا، هم در رويشگاه در ريشهنوک
بررسی شده  گسترده طوربه شدههم در مناطقِ كشت و ترافل
 et al. Hilszczańska; 2013 et al.,Leonardi ,) است

 هایگونه قارچی جمعيت روپيش تحقيق در. ( 2019 ,2016
spp. Tuber برای جنگلی درختان ريشهنوک سطح در 

 .ارزيابی شد كشور در بار نخستين
 مشاهدات ميکروسکوپی مشخص اساسبر تحقيق اين در

بر های ترافل عالوههای طبيعی قارچشد در رويشگاه
های های ديگری از قارچ، جنسspp. Tuberهای جنس گونه

 هایاساس بررسیاكتوميکوريز نيز حضور دارند. بر
ص مشخ ،و مولکولی در اين پژوهش مرفولوژيکی وميکی،آنات

 هب متعلق همزيست توبر قارچ گياهی، هاینمونه تمام شد در
 همچنين مشخص شد درصد .است Tuber aestivum گونه

 يزبانم گياهان اين گونه قارچی در توسط ريشه كلونيزاسيون
درصد(، در گياهان فندق  4١تا  35) سطح بيشترين در بلوط

درصد( در كمترين ميزان قرار  2١ممرز ) بعددرصد( و  24)
( نيز 20١١و همکاران ) Benucciدر مطالعه مشابهی  دارد.

های ممرز و فندق به همراه اند كه در رويشگاهگزارش نموده
های جمعيت بااليی از ساير قارچ T. aestivumتوبر 

وجود  Thelephoraceaeاز خانواده  هويژاكتوميکوريز به
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( نشان 20١6و همکاران ) Hilszczańskaهمچنين  دارد.
های اكتوميکوريز غير توبر در جمعيت قارچكه دادند 

های گياهان فندق جمعيت باالتری نسبت به گياهان ريشه
عواملی  از مهمترين ميزبان هایترديد، اثر بدون بلوط دارد.

های اكتوميکوريز قارچ جمعيتو تنوع  ساختار است كه
هايی وجود دارد كه نشان گزارش. كندمی تعيين را همزيست

 رساي به نسبت خاص ميزبان نوع يک برای دهد ترجيحمی
 هایجمعيت قارچ روی طور مستقيمتواند بهمی هاگونه

 ميزبان هایگونه برای ترجيح اين و بگذارد اكتوميکوريز تأثير
 ترویق يابند،ظهور می گياهی جوامع زينیجايگ در تازگیبه كه

 .( et al.,Ishida 2007است )
بيولوژی، اكولوژی و شرايط بهينه برای ايجاد  مورددر 

دليل رويش در زيرزمين، ابهامات توبر، به قارچ های باردهاندام
 فراوانی وجود داشته و مطالعات در اين زمينه همچنان ادامه

 خاص، زيستگاهی شرايط در است مسلم آنچه اما دارد.
 خاص هایميزبان با همزيستی پی در قارچی بارده هایاندام
 (.  et al.,Stobbe 2012) شوندمی تشکيل خود

توسعه و رشد  كه هستند مهمی از عوامل گياهی جوامع
يک دسته از اين جوامع گياهی  .كنندها را متأثر میترافل

 زايی راميکوري همزيستیميزبانی هستند كه  متشکل از گياهان
 گياهان دهند و دسته دوم نيز شاملها تشکيل میترافل با

دسته  از. كنندنمی ايجاد همزيستی قارچ با كه شوندمی ديگری
( spp. Crataegusتوان گياهان وليک )دوم جوامع گياهی، می

را نام برد؛ اين  (Fraxinus excelsior)ون  يا گنجشکزبان و
 كه دهندمی تشکيل خاک در ناسبی را از هواگياهان تهويه م

 Wedènطبق گزارش . شودمی هاترافل رشد تحريک موجب
گنجشک دارای ساختاری با (، گياه زبان2004و همکاران )

 خاک ماید بر مثبتی ای است كه تأثيرانداز )كانوپی( ويژهسايه
 تأثير خاک در هوا محتوای گياه وليک بر كهحالیدر دارد،
 اصلی گياهان همراهبه اغلب گنجشکگياه زبان .دارد مثبت

، spp. Quercus ،Corylus avellanaمانند  هاترافل ميزبان
sylvatica Fagus ،betulusCarpinus   وTilia cordata 

های بارده قارچ ترافل هستند. گزارش شده است كه اندام
 يافت هايیهمسايگی چنين در اغلب T. aestivumتابستانه 

 et al.,2005; Hilszczańska  et al.,Gazo شوند )می

 ميان ها، در اين تحقيق و درمطابق با اين گزارش (؛2014
های گنجشک در واحدبررسی، گياه زبان مورد هایسايت

 اكولوژيک يک، چهار و شش حضور داشت.
ميزبان و گياهان همراه كه به آن  نوع گياهان برعالوه

 هالتراف توليد و رشد در كليدی نقشخاک نيز  پرداخته شد،
 هایيون و مقدار pH خاک، بافت اساس منابع موجود،بر .دارد

در اين زمينه هستند  كنندهتعيين اصلی عوامل كلسيم
(Chevalier, 2012 .) 

كلی در طوربهكه اساس نتايج اين تحقيق مشخص شد بر
تمام واحدهای اكولوژيک محل رويش قارچ ترافل سياه 

( قليايی يا نزديک به خنثی 53/7تا  ١١/7خاک ) pHبستانه تا
محل  هایاين يافته مطابق با نتايج ساير محققان در خاک بود.

 et Wedénاست ) سوئد و رويش اين قارچ در مجارستان

2012 et al.,2009; Gogan Csorbaine  al.,و (. در فرانسه 
 هایهای قارچايتاليا نيز گزارش شده است كه در رويشگاه

ثبت شده  8تا  ١/7 و بين 7 از باالتر خاک pHترافل همواره 
( 20١2) Thomas(.  Sourzat, 2012 &Chevalierاست )

همزيستی قارچ ترافل تابستانه  برای بهينه pHگزارش كرد كه 
T. aestivum   است.  5١/7ميزان 

 رد خاک كلسيم محققان، محتوای ايرمطابق با نتايج س
قبولی وجود های ترافل بايد در حد قابلهای قارچرويشگاه

 محتوای ، افزايشهاگزارش با كه مطابقطوریداشته باشد؛ به
 .T تعداد اندام بارده قارچ بر مثبت طوربه كربنات كلسيم

aestivum می أثيرت( 2019گذارد et al.,Hilszczańska .)  در
 كربنات بررسی در اين تحقيق نيز، درصد های موردسايت
خاک و نيز مقدار كلسيم خاک در تمام واحدهای  كلسيم

 ایتردهگس مطالعات بود كه اين مسئله مطابق با اكولوژيک باال
كلی وجود مقادير باالی كلسيم طوردهد بهكه نشان می است

بلکه  ت،سترافل سياه تابستانه ضروري نه تنها برای همزيستی
 سيمكل های اكتوميکوريز نيز برای همزيستی بهساير قارچ

et al.,Salvador -Monfort دارند ) نياز خاک در بااليی

( نشان 20١7همکاران ) و Gryndler اينبرعالوه .(2015
 ميسليوم هتوسع تحريک باعث كلسيم باال به دسترسیكه  دادند
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 توسعه و رشد برای هاكربنات اهميت همچنين شود.ترافل می
 و melanosporum T.، T. aestivum ترافل گونه سه مناسب

mesentericum T. شده است  محققان گزارش برخی توسط
(Sourzat,  &2012; Chevalier  et al.,Montero -García

2012).  
های ترافل در قارچرو مشخص شد در تحقيق پيش

 ضورح فسفر ينپاي های با غلظترويشگاه طبيعی لوه در خاک
های فسفر محاسبه شده در خاکِ سايت هایيون ميزان .داشتند
مطابق با ميزان فسفر گزارش شده از خاک  مطالعه، مورد

های قارچ ترافل تابستانه در مطالعات ساير محققان رويشگاه
 (. Hall, 2011 &2008; Bruhn  et al.,Hilszczańskaبود )

 هایمعيار سوم با داشتن توان گفت سايتمی بر همين اساس
مثبت همانند پايين بودن ميزان فسفر و نيز باال بودن ميزان 

ارد. د هاترافل رشد برای ترين شرايط راكلسيم خاک، مناسب
 كلونيزه هایريشهكه براساس محاسبه درصد نوکطوریبه

نيز مشخص شد گياهان ميزبان  T. aestivum توسط شده
 .درصد كلونيزاسيون هستندسايت سوم دارای باالترين 

 كه بود ١0 باالی هاخاک تمام در نيتروژن /كربن نسبت
 غنی كه است هايیخاک به نسبت قارچ اين ترجيح دهندهنشان

 خاک رد نيتروژن باالی مقدار و نيستند دسترس در نيتروژن از
 اين يافته مطابق با .كند محدود را ميکوريز توسعه تواندمی

های ( در رويشگاه2009و همکاران ) Wedénنتايج تحقيقات 
و  Chevalierهمچنين  قارچ ترافل تابستانه در سوئد است.

Frochot (١997 گزارش نمودند كه از )سايت محل  25
رويش اندام بارده قارچ توبر در فرانسه تنها يک مورد دارای 

 تر از ده بود.نسبت كربن/ نيتروژن پايين
 از ایده نشانه زير C/N بتنس كشاورزی، هایزمين برای
 رنظ بهبنابراين  .خاک با كودهای نيتروژنی است كوددهی

 نظر از كه دهدمی ترجيح را هايیخاک T. aestivum رسدمی
 خاک هایهنمون از يکی تنها و نيستند غنی تجزيه قابل نيتروژن

البته . دارد ده به نزديک C/N نسبت( 3 جدول) اين تحقيق
 ار ميکوريز توسعه تواندمی خاک در نيتروژن باالی مقدار

 (. et al.,Rudawska 2001) كند محدود
 باالتر، Ca/Mg نسبت كه دهدمی نشان تحقيق اين نتايج

 مطلوب T. aestivum كلونيزاسيون ريشه توسط برای تواندمی
 .ودب اين نسبت باالترين سوم و اول هایدر سايت زيرا باشد،
 دهدمی نشان كه بود دو زير هاسايت همه در K/Mg نسبت
 داشتهدر ايجاد همزيستی ن منفی تأثير توسط گياه منيزيم جذب
 . ( et al.,Wedén 2004است )
اين تحقيق مشخص شد در استان گلستان،  نتايج اساسبر

 Corylusهای گياهی ديگری مانندگونه به غير از بلوط،

avellana  ،Fagus sylvatica،Carpinus betulus   وTilia 

cordata يیهای توبر از اهميت باالنظر ميزبانی قارچ از 
های ارائه شده محققان برخوردارند. اين يافته مطابق با گزارش

 Frochot, 1997;  &Chevalierساير مناطق دنياست )

2005  et al.,2012; Gazo  et al.,Chevalier 

2008 et al.,Hilszczańska .) 
قارچ ترافل تابستانه در سازگاری با طيف  انايیتو

 اجازه قارچ به اقليمی و زيستیای از شرايط محيطگسترده
رو قارچ اينشود. از سازگار مختلفی هایمحيط با تا دهدمی

T. aestivum  ای از ميزبانبسياری از نواحی دنيا و با دامنهدر
ها و مختلفی از خاکهای درختی نهاندانه و بازدانه در انواع 

 (. et al.,Fischer 2017ها گزارش شده است )زيستگاه
دهنده تنوع ژنتيکی مولکولی موجود نشان هایداده همچنين

 آنچه از های اين گونه است، حتی باالتربسيار باال در جمعيت
 et al.,Molinier وجود دارد ) T. melanosporumمورد  در

 .T يستگاهیو ز يکیبه تنوع ژنتبا توجه رو ايناز (.2016

aestivum ،هباين قارچ  يعیطب هایيتجمعرسد به نظر می
، خاک، يمیاقلشرايط  طيف وسيعی ازبا  یصورت محل

 .اندشدهسازگار  يطیمح يرهایمتغ يرو سا يزباندرختان م
به T. aestivum يکیتنوع ژنتبنابراين از يکسو الزم است 

 يتنهاگونه و در ينا يداركشت پا یبرا یمنبع مهم عنوان
قرار گيرد  مورد توجهو زادآوری كولتيوارها  پرورش

(2013 et al.,Stobbe و از سوی ديگر چالش )  مهم بعدی كه
 مطلوب شرايط دقيق تخمين درواقع هدف اين تحقيق بود،

 .است T. aestivumاندام بارده قارچ ترافل  توليد و رشد برای
ان كلونيزاسيون ريشه ميزب منجر بهكه  شرايطی شناسايی

توسط اين قارچ همزيست شده و درنهايت توسعه و استمرار 
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های بهينه همراه دارد؛ موجب اتخاذ روشهمزيستی را به
 خاک ورزینحوه خاک نحوه و ميزان آبياری، مديريت )مانند

های مغذی در خاک( در باغ مواد و آلی كارگيری منابعبه و
ای هب افزايش ميزان موفقيت در احداث باغترافل شده و موج

 تواند برایمی اين تحقيق رو نتايجاينشود؛ ازترافل می
 مهم و كاربردی باشد. بسيار ترافل توليدكنندگان
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Abstract 

    This study was conducted to investigate the properties of soil in natural habitats of truffle fungi 

(Tuber spp.) in six selected sites located in Loveh forests of Golestan province. Sampling of tree 

roots was done in the area that the host of Tuber spp. was existed and most of the truffle was 

harvested from them. The Tuber fungus was identified by the ITSrDNA region and comparing its 

sequence with the nucleotide sequences of the Genbank database. To sample the soil around the 

roots, five soil samples were taken from each ecological unit and then a mixure of sample was 

prepared. Afterthat, the pH, organic matter, total nitrogen, calcium carbonate, potassium, calcium, 

magnesium and soil phosphorus were measured. Tuber fungus was identified as Tuber aestivum. 

All T. aestivum fruiting bodies were present in soils with alkaline pH and low phosphorus 

concentrations. The C/N ratios of soils were above ten, indicating a preference of T. aestivum for 

soils that are poor in the readily degradable nitrogen and high nitrogen content in soils can limit 

the development of mycorrhizae. Our inventory suggested that a higher Ca/Mg ratio could be 

favourable for T. aestivum fruiting. The K/Mg ratio was below two in all sites. Our results showed 

that in Golestan province, the host plant species except of Quercus spp. are also important in 

regard to the hosting Tuber species.  
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