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چکیده
زمینه و هدف :در دهههای اخیر ،آلودگی محیطزیست ،به ویژه خاک به فلزهای سمی در سطح جهانی افزایش چشمگیری داشتهه استت ورود
فلزهای سمی به خاک از منابع مخهلف ،تهدیدی همیشگی و جدی برای سالمت گیاهان ،جتانوران و جوامتع انستانی استت زیستتپتاییی بتا
بهکارگیری میکروارگانیسمهای مفید خ اکزی باعث افزایش راندمان پاییش مناطق آلوده به فلز میگردد و جایگزین مناستیی بترای رو هتای
پاییش فیزیکوشیمیایی شناخههشده میباشد
روش بررسی :قارچهای آربوسکویر مایکوریزا ( )AMدر اکوسیسهمهای مخهلف دنیا از جمله در خاکهای آلوده به فلزهای سمی حضور دارند
این قارچها توسط مکانیسمهای مخهلفی فلزهای سمی را در اندامهای قارچی درون و برون ریشه ای غیرپویا کرده و عالوه بر کاهش اثتر ستمی
فلزها بر گیاه میزبان ،از ورود آن به زنجیرههای غذایی بایتر ممانعت بهعمل میآورند مقاله حاضر ،به نقش گلومتالین بتهعنتوان مولکتوم مهتم
دیواره سلولی اسپور و هیفهای قارچ  AMدر خاکهای آلوده به فلزات سمی پرداخهه است
یافتهها :نهایج نشان داد ،گلومالین بهعنوان محصوم اخهصاصی قارچهای  ،AMدر نقش یک پروتئین شتوک حرارتتی و نیتز ترکیتد عمتده و
اصلی در دیواره هیف و اسپورها حضور دارد
نتیجهگیری :گلومالین از طریق کاهش خطر سمیت و قابلیت دسهرسی زیسهی فلزها برای گیاهان و سایر موجودات ،در حفظ و ارتقای سالمت
خاک نقش مهم و کلیدی ایفا میکند
کلیدواژهها :سالمت خاک ،زیستپاییی ،کمپلکس گلومالین -فلز ،همزیسهی مایکوریزی

 -1اسهادیار گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طییعی گرگان ،گرگان ،ایران
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Abstract
Aim and scope: In the last few decades, contamination of the environment especially the soil by toxic
metals has been increased extremely at worldwide. Entrance of toxic metals into the soil from various
sources is a constant and serious threat to the health of plants, animals and human societies.
Bioremediation by using of the beneficial soil microorganisms improves the remediation efficiency of the
metal contaminated areas and is a suitable alternative method for substitution of current physico-chemical
strategies.
Methodology: Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are found in virtually all ecosystems worldwide,
including in soil contaminated with toxic metals. AM fungi sequestrate toxic metals at fungal intra- and
extracellular structures by different mechanisms, so in addition to reduce their toxic effects on host plant
prevent from their entrance in the food chain. This study has been addressed the role of glomalin as an
important molecule of the cell wall of AM fungi spores and hyphae in soils contaminated by toxic metals.
Finding: The results showed that glomalin as a specific product of AM fungi, is present in the role of a
heat shock protein as well a critical and main component of spores and hyphal cell wall.
Conclusion: Glomalin plays an essential and key role in maintaining and improving the soil health by
reducing toxicity and availability of metals for symbiotic partner of AM fungi and other organisms.
Keywords: Soil health, Bioremediation, Glomalin-metal complex, Mycorrhizal symbiosis
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گلومالین تولیدی توسط قارچهای آربوسکویر

مقدمه
آلودگی خاک به فلزهای ستمی ناشتی از فعالیتتهتای صتنعهی و

در هیفهای درون و بترون ریشتهای متیتواننتد ستمیت آنهتا را

معدنکاوی ،توسعه تکنولوژی ،کاربرد نامناسد کودهای شتیمیایی

تعدیل کنند این سازوکارها شامل تثییت فلزهتای ستمی توستط

و لجنهای فاضالب در زمینهای کشاورزی و عدم تجزیه زیستهی

تراو های قارچی در رایزوسفر ،رسوب در گرانومهای پلیفسفات،

آنها و تجمع پذیری در بدن موجودات زنده ،تهدیدی جدی بترای

واکوئتلهتتا و وزیکتومهتتا ،جتذب ستتطحی روی دیتواره یاخهتتهای

محیطزیست و سالمت عمومی ایجاد نموده استت ( )1مواجته بتا

اندامهای قارچی بهواسطه حضور کیهین ،مالنین ،گلوکان و مانتان

فلزهای سمی سید اخهالم در عملکرد سیسهم عصتیی ،نارستایی

و/یتتا کتتیلیتتت کتتردن در انتتدامهتتای قتتارچی توستتط حضتتور

ریوی و کلیوی ،سمیت کیدی و سرطانزایی میگردد این فلزها از

گلیکوپروتئین گلومالین میباشند ( )7تثییت فلزی در ریشههتای

طریق کانامهای انهقام فعام جتذب سیستهم بتدن موجتود زنتده

مایکوریزی و اندوز

ترجیحی بیشهر آنها در ساخهارهای قارچی

میشتوند و در فعالیتتهتای آنزیمتی و تعتادم بتار مولکتومهتای

هیفهای درون ریشهای نسیت به یاخهههای ریشه در پژوهشهای

زیسهی 1نظیر پتروتئینهتا و استیدهای نوکلئیتک اختهالم ایجتاد

مکانیابی فلزها در ریشههای گیاهان مایکوریزی توسط رو های

میکنند ( )0بر این اساس فلزهای سمی سرب ،کروم ،آرستنیک،

اسپکهروسکوپی تأیید شتده استت ( )6گلومتالین ،گلیکتوپروتئین

رو ی ،کادمیوم ،مس ،جیوه و نیکل در فهرست فراوانترین فلزهای

اخهصاصی قارچهای  AMمی باشد ( )8که برخی پژوهشها نقش

سمی مناطق آلوده قرار دارند ( )2بنابراین ،یافهن راهکارهایی برای

آن را بعد از رهاسازی از اندامهای قارچی در خاک ،در غیرپویتایی

پاییش ،کنهرم و کاهش اثرهای سمی این آییندههتای خطرنتاک

فلزهای سمی گزار

کردهانتد ( 12 ،1و  )11امتا پتژوهشهتای

ضرورتی انکار نشدنی است از رو هتای کتاهش اثرهتای زیانیتار

محتدودی دربتتاره نقتتش اصتتلی گلومتتالین در گیتتاه همزیستتت بتتا

فلزهای سمی و جلوگیری از ورود آنها به چرخه تغذیهای از محل

قارچهای  AMدر مواجه با فلزهای سمی وجود دارد با توجته بته

خاک ،غیرپویایی آنها در خاک و ریشه گیاهان به کمک فنتاوری

طوم ده تا صد برابری هیفهای برون ریشهای در مقایسه با طتوم

زیستپاییی گیتاه-میکروارگانیستم متیباشتد ایتن رو  ،درجتا،

ریشه گیاه و قابلیت دسهرسی بته حجتم وستیعی از ختاک و نیتز

پایتتدار ،کتتمهزینتته و دوستتتدار محتتیطزیستتت بتتوده ،هم نتتین

بهواسطه حضور گلومالین در اسپور و هیفهای قارچ  ،AMهتد

ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیسهی خاک در راسهای باروری و

این مطالعه بررسی نقش این گلیکوپروتئین در حفاظت از قتارچ و

حاصلدهی حفظ میگردد ( )0در پژوهشهتای مهعتددی ،نقتش

گیاه میزبان از غلظتهای سمی آییندههای فلزی و قابلیت آن در

قارچهای آربوسکویر مایکوریزا ( )AM0در تثییت فلزهتای ستمی

تثییت فلزهای سمی در میسلیومهای قارچی و نقش آن در فرآیند

داخل هیتفهتای درون و بترون ریشتهای و ستمیتزدایتی آنهتا

زیست پاییی میباشد

گزار

شتده استت ( 5و  )6قتارچهتای  AMاز راه تتامین آب و

عناصر غذایی بهویژه فسفر و عناصر کمتحرکی ماننتد روی و متس

روشها

به اسهقرار گیاه در خاک کمک کرده و با ستازوکارهای گونتاگون،

اندازهگیری گلومالین

شرکای زیسهی خود را از انتوا تتنشهتای زیستهی و غیرزیستهی

گلومالین معموی بتهوستیله دو رو

پتروتئین کتل واکتنشپتذیر

فلزهتای ستمی

بردفورد ( )BRTP2و اییزا ( )ELISA0اندازهگیری میشتود در

1- Charge balancing of macromolecules
2- Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi

3- Bradford reactive total protein
4- Enzyme-linked immunosorbent assay

محافظت میکنند ( )7قارچهای  AMبا اندوز
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عصاره استهخراجی حتاوی گلومتالین ،بتا معتر رنگتی

کونژوگه جهت تولید رنگ اسهفاده میشود شتدت رنتگ تولیتدی

کوماسی برلیانت بلو واکنش میدهد و معموی پس از پنج دقیقته،

( ) ODدر طوم مو مشخص (بر حسد نانومهر) توستط دستهگاه

جذب در طوم متو  515نتانومهر بتا استهفاده از استپکهروفهومهر

میکروپلیت ریدر( 0اییزا ریتدر) قرائتت متیگتردد جهتت تعیتین

قرائت میگردد غلظت گلومالین با استهفاده از منحنتی استهاندارد

غلظت گلومالین از منحنی اسهاندارد در محدوده غلظت  2/225تا

تهیه شده توسط سرم آلیومین گاوی تعیتین متیگتردد ستنجش

 2/20میکروگرم در میلیلیهر عصاره اسهفاده می شود ( 0و )8

پروتئین کل واکنشپذیر بردفورد رو

عمومی برای انتدازهگیتری

کل پروتئینهاست دقیقترین و اخهصاصیترین رو

اندازهگیری فلز سمی تثبیت شده توسط گلومالین

تشتخیص و

برای این منظور ،گلومالین با کتاهش  pHعصتاره استهخراجی بته

شناسایی گلومتالین تتاکنون ،استهفاده از آنهتیبتادی مونوکلونتام

محدود  0/5-0رسوب داده میشود بعد از ستانهریفوژ و همتاوری

 32B11تهیه شده بر علیه اسپورهای خرده شده قارچ Glomus

گلومالین ،بخش رسوبی در هیدروکستید ستدیم  2/1نرمتام حتل

( intraradices FL208بتته نتتام جدیتتد Rhizophagus

می گردد و پس از دیالیز در برابر آب دیتونیزه ،مجتددا ستانهریفوژ

 )intraradices FL208بتتوده استتت ( )8زیتترا علتتیرعتتم

میگردد ( )12گلومالین رسوبی بتا استید نیهریتک غلتیظ هضتم

تال های پژوهشگران ،ساخهار بیوشیمیایی گلومالین هنوز کتامال

میگردد و مقدار فلز ستمی کمتپلکسشتده بتا آن بتا استهفاده از

شناخهه نشتده استت و گلومتالین ختالص جهتت تهیته مستهقیم

دسهگاه جذب اتمی قرائت میگردد ()1

آنهیبادی بر علیه آن ،خالصسازی نشده است
جهت اسهخرا گلومالین کتل ،معمتوی از بتافر قلیتایی ستیهرات

نتایج و بحث

سدیم  52میلیمویر ( ) pH=8به مدت  62دقیقه در دمای 101

نهایج پژوهشها نشان داده است ،تولیتد گلومتالین تحتت شترایط

درجه سانهیگراد و طی چند سیکل اتوکالو اسهفاده میگردد ( 8و

آلودگی به فلزهای سمی و سایر تنشها افزایش پیدا میکند ( 0و

 )10بتترای انتتدازهگیتتری گلومتتالین در عصتتاره استتهخراجی52 ،

 )10ملتتکزاده و همکتتاران ( )0216تتتاثیر غلظتتتهتتای مخهلتتف

میکرولیهر از عصاره داختل میکروپلیتتهتای  Uشتکل از جتنس

فلزهای سمی کادمیوم و سترب را در شترایط کشتت گلخانتهای و

پلیوینیل کلراید ریخهه و به مدت یک شتد در دمتای  25درجته

درون شیشه ای بر مقدار گلومالین تولیدی توسط قارچ مایکوریزی

سانهیگراد گرماگذاری میشتود در مرحلته دوم ،از شتیر خشتک

 Rhizophagus irregularisبررسی کردند نهایج آنها نشان

بدون چربی به مدت  15دقیقه بترای بلوکته کتردن نتواحی فاقتد

داد ،مقدار گلومالین تولیتد شتده توستط قتارچ  AMبتا افتزایش

پروتئین در چاهک میکروپلیت اسهفاده میشود سپس نمونهها بتا

غلظتتت کتتادمیوم و ستترب در هتتر دو آزمتتون گلخانتتهای و درون

افزودن آنهتیبتادی مونوکلونتام  32B11بته متدت یتک ستاعت

شیشهای افزایش یافت ( 15و  )16ریلیتگ و استهینیر( ()0220

گرماگذاری میشوند بعد از اتمام زمان ،چاهکها سه بتار بتا بتافر

گزار

کردند ،در شرایط نامساعد قارچهتای  AMممکتن استت

شسهشو (حاوی بافر  PBS1و تتوئین  ،)02شستهه متیشتوند در

مقادیر قابل توجهی از کربن مورد نیاز برای رشد میسلیومها را بته

مرحله بعد ،برای آشکار کردن آنهیبتادی مونوکلونتام مهصتل بته

تولیتتد گلومتتالین اخهصتتا .دهنتتد افتتزایش تولیتتد گلومتتالین در

گلومالین از کونژوگه آنزیمی (آنهیبادی ثانویه) ضد آنهیبادی اولیه

میسلیومهای قارچی با افزایش غلظتت فلزهتای ستمی متیتوانتد

اسهفاده میشود بعد از یتک ستاعت انکوباستیون ،و چنتدین بتار

بیانگر نقش حفاظهی این پروتئین در برابر اثرهتای ستمیت فلتزی

شسهشتو توستط بتافر شسهشتو ،از سوبستهرای آنتزیم مهصتل بته

باشد ( )17گاکار و ریلیک ( )0226در مطالعتات اولیته در ستطح

1- Phosphate buffered saline

2- Micoplate-Reader
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ژن ،باند واکنشپذیر با آنهیبادی مونوکلونام  32B11را در کشت

( )EDSمهصل به میکروسکوپ الکهرونی عیوری ( 1)TEMتاییده

درون شیشتتهای قتتارچ متتایکوریزی Glomus intraradices

شده است ( 00و  )02گونزالز-چاوز و همکاران ( ،)0220گلومالین

جداسازی و توالییابی کردند ،نهایج بیشهرین شیاهت توالی استید

تولیدی توسط قارچ  Gigaspora roseaرا پس از اسهخرا در

آمینهای را به پروتئینهای شوک حرارتی  62نشتان داد بنتابراین

شرایط درونشیشهای با محلوم حاوی مس تیمتار کردنتد ،نهتایج

این فرضیه که گلومالین نوعی پروتئین القتایی تتنش متیباشتد و

نشان داد  08میلیگرم مس به ازای هر میلیگرم گلومالین تثییت

نقش اولیه و اصلی آن در حفاظتت از قتارچ و گیتاه همزیستت در

شده است ( )1نهایج پژوهش ملک زاده و همکتاران ( )0216نیتز

شرایط تنش میباشد را تقویت کرد ( )10پس نقش گلومتالین در

نشان داد ،کادمیوم و سرب تثییت شد توسط گلومتالین استهخرا

پایداری خاکدانهها و بهیود ساخهمان خاک و جایگاه آن بهعنتوان

شده از میسلیومهای برون ریشهای و ریشهها در کشتت گلتدانی و

منیع ذخیره کربن و نیهروژن دارای اهمیت ثانویه خواهد بود ( 8و

درونشیشهای با افزایش غلظت فلزهای سمی افزایش معنتیداری

 )18پروتئینهای شوک حرارتی بتهواستطه فعالیتت چتاپرونی از

داشتتت ( 15و  )16پتتژوهشهتتای پیشتتین نیتتز گتتزار

کردنتتد،

تغییر شکل پروتئینهتای ضتروری و مهتم مستیرهای مهتابولیکی

گلومالین اسهخراجی از خاک میتواند فلزهای ستمی نظیتر متس،

حیاتی با افزایش بیان در تنشهای بیوفیزیکوشیمیایی جلتوگیری

کادمیوم ،سترب و روی را غیرپویتا کنتد ( 12 ،1و  )11بنتابراین،

کردنتد

گومالین بهدلیل حضور در دیواره هیف و اسپور قتارچهتای ،AM

که محل اصلی بیان گلومالین در میسلیومهتای قتارچ متایکوریزی

ریشههای کلنیزه شده و نیز خاک در تثییت فلزهای ستمی نقتش

استتتت ( )10پتتتورین و ریلیتتتگ ( )0228نیتتتز بتتتا ا ستتتهفاده از

ایفا میکند و میتوانتد بتهعنتوان مولکتوم متوثر در غیرپویتایی و

می کنند ( )11هم نین گاکار و ریلیگ ( )0226گتزار

میکروسکوپی پترا

الکهترون ،موقعیتت ستلولی گلومتالین را در

سمیتزدایی فلزهای سمی در ریشه گیاهان مایکویرزی باشد

نمونههای تیمارشتده بتا آنهتیبتادی مونوکلونتام  32B11متورد
بررسی قرار دادند ،آنها واکنشپذیری با آنهتیبتادی را در دیتواره

نتیجهگیری

هیف و اسپورها بیشهر از سیهوپالستم مشتاهده کردنتد بنتابراین،

بتته نظتتر متتیرستتد در شتترایط ختتاک آلتتوده بتته فلزهتتای ستتمی،

اسهدیم کردند که گلومالین تولیدی توسط قارچهای  AMنقتش

میلسیومهای قارچ  AMبا جذب فلزها و سکوسهرهسازی آنها در

حفاظهی داشهه و نقشهای کارکردی گلومالین در خاک بهعنتوان

اندامهای قارچی ،بهویژه از طریق تشکیل کمتپلکس بتا گلومتالین

نقش ثانویه بوده و بهطور ضمنی روی میدهتد ( )02قابتل تصتور

میتوانند از انهقام آنها به ریشه و اندامهوایی بکاهنتد هم نتین

استتت کتته گلومتتالین ستتازوکار حفتتاظهی در افتتزایش بردبتتاری و

افزایش تولید گلومالین در شرایط تنش فلزی متیتوانتد در نقتش

زندهمانی گیاهان مایکوریزی در شرایط تنش فلزی باشد ،چون که

پروتئین القایی تنش سازو کار محافظتکننده گیتاه همزیستت در

قارچ  AMبسیاری از منابع کربن و نیهروژنتی ختود را بته تولیتد

برابر آسیدهای ناشی از آییندههای فلزی باشد بنابراین ،یکتی از

گلومالین اخهصا .می دهد ( )17به نظر میرستد ،بتا توجته بته

راهکارهای عملی و دوستدار محیطزیست برای افزایش تثییتت و

ماهیت پروتئینی گلومالین ،در غیرپویایی فلزهای سمی موثر باشد

غیرپویایی فلزهای سمی در خاکهای آلوده بهکارگیری رو هایی

( )01اندوز

فلزهای سمی در دیواره سلولی هیتف و استپورهای

قارچ  AMبا اسهفاده از طیفستنجی پترا

است که منجر به تقویت همزیسهی  AMدر گیاهان شود

انترژی پرتتو ایکتس

1- Transmission electron microscope connected to an
energy dispersive X-ray spectrometer

ملک زاده

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

02-11  صص1021  تابسهان،61  شماره،فصلنامه انسان و محیط زیست

Ferrol, N., Tamayo, E., and Vargas, P.
2016. The heavy metal paradox in
arbuscular
mycorrhizas:
from
mechanisms
to
biotechnological
applications. Journal of Experimental
Botany. 67 (22): 6253-6265.
Wright, S. F., Franke-Snyder, M.,
Morton, J. B., and Upadhyaya, A., 1996.
Time-course
study
and
partial
characterization of a protein on hyphae
of arbuscular mycorrhizal fungi during
active colonization of roots. Plant and
Soil, 181: 193-203.
Gonzalez-Chavez, M. C., CarrilloGonzalez, R., Wright, S. F., and
Nichols, K. A., 2004. The role of
glomalin, a protein produced by
arbuscular mycorrhizal fungi, in
sequestering potentially toxic elements.
Environmental Pollution, 130: 317-323.
Cornejo, P., Meier, S., Borie, G., Rillig,
M. C., and Borie, F., 2008. Glomalinrelated soil protein in a Mediterranean
ecosystem affected by a copper smelter
and its contribution to Cu and Zn
sequestration. Science of the Total
Environment, 406: 154-160.
Vodnik, D., Grčman, H., Maček, I., van
Elteren, J. T., and Kovačevič, M., 2008.
The contribution of glomalin-related soil
protein to Pb and Zn sequestration in
polluted soil. Science of the Total
Environment, 392: 130-136, 2008.
Rosier, C. L., Hoye, A. T., and Rillig,
M. C., 2006. Glomalin-related soil
protein: Assessment of current detection
and qualification tools. Soil Biology and
Biochemistry, 38: 2205-2211.
Nichols, K.A., and Wright, S.F. 2005.
Comparison of glomalin and humic acid

00

منابع
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Guo, H., Luo, S., Chen, L., Xiao, X., Xi,
Q., Wei, W,. et al. 2010. Bioremediation
of
heavy
metals
by
growing
hyperaccumulaor endophytic bacterium
Bacillus
sp.
L14.
Bioresource
Technology, 101(22): 8599-605.
Hammer, E. C., and Rillig, M. C., 2011.
The Influence of different stresses on
glomalin levels in an arbuscular
mycorrhizal fungus- salinity increases
glomalin content. PLoS One, 6(12): 1-5,
2011.
USEPA,
1997.
Report:
recent
Developments for In Situ Treatment of
Metals contaminated Soils, U.S.
Environmental Protection Agency,
Office of Solid Waste and Emergency
Response.
Soleimani, M., Akbar, S., Hajabbasi, M.
A., 2011. Enhancing Phytoremediation
Efficiency in Response to Environmetal
Pollution Stress. In: Vasanthaiah, H. K.
N., Kambiranda, D. M., (Eds.). Plants
and Environment. In Tech-Open Access
Publisher, pp. 1-14.
Sheikh-Assadi, M., Khandan-Mirkohi,
A., Alemardan, A., and MorenoJiménez, E., 2015. Mycorrhizal
Limonium sinuatum (L.) mill. Enhances
accumulation of lead and cadmium.
International
Journal
of
Phytoremediation, 17 (6): 556–562.
Wu, S., Zhang, X., Chen, B., Wu, Z., Li,
T., Hu, Y., Sun, Y., and Wang, Y.,
2016. Chromium immobilization by
extraradical mycelium of arbuscular
mycorrhiza
contributes
to
plant
chromium tolerance. Environmental and
Experimental Botany, 122: 10–18.

02

19- Ferreira, A. S., Totola, M. R., Kasuya,
M. C. M., Araujo, E. F., and Borges,
A.C., 2005. Small heat shock proteins in
the development of thermotolerance in
Pisolithu ssp. Journal of Thermal
Biology, 30 (8): 595–602.
20- Purin, S., and Rillig, M. C., 2008.
Immuno-cytolocalization of glomalin in
the mycelium of the arbuscular
mycorrhizal
fungus
Glomus
intraradices.
Soil
Biology
and
Biochemistry, 40 (4): 1000-1003.
21- Gil-Cardeza, M. L., Ferri, A., Cornejo,
P., and Gomez, E., 2014. Distribution of
chromium species in a Cr-polluted soil:
presence of Cr(III) in glomalin related
protein fraction. Science of the Total
Environment, 493: 828–833.
22- González-Guerrero, M., Melville, L. H.,
Ferrol, N., Lott, J .N. A., AzcónAguilar, C., and Peterson, R. L., 2008.
Ultrastructural localization of heavy
metals in the extraradical mycelium and
spores of the arbuscular mycorrhizal
fungus Glomus intraradices. Canadian
Journal of Microbiology, 54 (2): 103–
10.
23- Nayuki, K., Chen, B., Ohtomo, R., and
Kuga, Y., 2014. Cellular imaging of
cadmium in resin sections of arbuscular
mycorrhizas using synchrotron micro Xray fluorescence. Microbes and
Environments, 29: 60–66

گلومالین تولیدی توسط قارچهای آربوسکویر

14-

15-

16-

17-

18-

in eight native United State soils. Soil
Science. 170 (12): 985-997.
Gadkar, V., and Rillig, M. C., 2006. The
arbuscular mycorrhizal fungal protein
glomalin is a putative homolog of heat
shock protein 60. FEMS Microbiology
Letters, 263: 93-101.
Malekzadeh, E., Aliasgharzad, N.,
Majidi, J., Abdolalizadeh, J., AghebatiMaleki, L., 2016 a. Contribution of
glomalin to Pb sequestration by
arbuscular mycorrhizal fungus in a sand
culture system with clover plant.
European Journal of Soil Biology, 74:
45-51.
Malekzadeh, E., Aliasgharzad, N.,
Majidi, J., Aghebati-Maleki, L.,
Abdolalizadeh, J., 2016 b. Cd-induced
production of glomalin by arbuscular
mycorrhizal
fungus
(Rhizophagus
irregularis) as estimated by monoclonal
antibody assay. Environmental Science
and Pollution Research, 23: 2071120718.
Rillig, M. C., and Steinberg, P. D.,
2002. Glomalin production by an
arbuscular mycorrhizal fungus, a
mechanism of habitat modification? Soil
Biology and Biochemistry, 34 (9): 13711374.
Vaidya, G. S., Rillig, M. C., and
Wallander, H., 2011. The role of
glomalin in soil erosion. Scientific
World, 9(9): 82-85.

