تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز ( 3395ص )745-783

بررسی گونه های مختلف قارچ های ميکوريزی بر افزايش کارايی گياه درمانی خاک های آلوده به فلزات سنگين
با استفاده از دو گياه ذرت و آفتابگردان
7
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.2کارشناس ارشد ،موسسه تحقیقات خاک و آب
.3کارشناس ارشد ،موسسه تحقیقات خاک و آب
 . 4دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،دانشگاه آزاد اسالمی
(تاريخ دريافت  -1333/1/11 :تاريخ تصويب )1334/11/23 :

چکيده
يکی از روشهای پاکسازی خاکهای آلوده به عناصر سنگین روش گیاهپااليی يعنی کشت گیاهان بیش انباشتگر در اين
نوع خاکها میباشد که بسیاری از آنها میزبانهای خوبی برای قارچهای میکوريز آربسکوالر می باشند .به منظور بررسی
کارايی همزيستی میکوريزی در افزايش جذب عناصر معدنی مورد نیاز گیاه و همچنین جذب عناصر سنگین ،آزمايشی
گلخانهای با کشت دو گیاه بیش انباشتگر ذرت و آفتابگردان در خاک حاوی غلظتهای بااليی از عناصر آالينده کروم،
نیکل و کادمیوم به انجام رسید که در آن از تیمارهای مختلف قارچی ،حاوی قارچهای G ، Glomus mosseae
 G etunicatum، intraradicesو  G spو همچنین يک تیمار شاهد بدون قارچ در  5تکرار استفاده گرديد .نتايج حاصله
نشان داد که در کشت هردو گیاه ذرت و آفتابگردان ،استفاده از قارچهای میکوريزی از طريق افزايش درصد کلنیزاسیون
ريشه ،رشد اندام هوايی گیاه را افزايش دادهاند و در نتیجه جذب عناصر معدنی کم مصرف و پر مصرف در اندام هوايی هر
دو گیاه به صورت معنیدار افزايش يافته است .تیمار قارچی ) (T4حاوی دو گونه قارچ  Glomus mosseaeو G
 intraradicesدر همزيستی با گیاه ذرت باالترين کارايی را برای افزايش جذب سه عنصر آالينده کادمیوم ،نیکل و کروم
داشت بهگونهای که جذب اين سه عنصر در اندام هوايی گیاه ذرت را به ترتیب به میزان  3/53 ،1/55و  4/11میکروگرم
در هر گلدان افزايش داد؛ و در همزيستی با گیاه آفتابگردان همین تیمار قارچی توانست جذب دو عنصر کادمیوم و نیکل
در اندام هوايی گیاه آفتابگردان را به ترتیب به میزان  1/21و  1/23میکروگرم در گلدان افزايش دهد .در نهايت چنانچه از
اين دو گیاه برای پاکسازی خاکهای آلوده استفاده گردد ،تلقیح با دو گونه  G mosseaeو  G intraradicesقابل توصیه
میباشد.
واژههای کليدی :گیاهدرمانی ،همزيستی میکوريزی ،ذرت ،آفتابگردان و عناصر سنگین

مقدمه

*

اهمیت و جايگاه سالمت جامعه و محیط زيست در توسعه پايدار،
امروزه در رأس برنامه دولتها قرار گرفته است .ازاين جهت
تحقیقات هدفمند و کاربردی در اين زمینه میتواند گامی در
جهت بهبود بهداشت جامعه و پايداری محیط زيست تلقی گردد.
فلزات سنگین گروه اصلی آاليندههای غیر آلی هستند که به
طور قابل توجهی سطح وسیعی از اراضی را به دلیل استفادة
فاضالب شهری ،آفت کشها ،کودهای شیمیايی ،دود اتومبیل،
بقايای صنايع ذوب فلزات به اين مواد آلوده کردهاند .(Garbisu
) and Alkorta, 2003; Halim et al, 2003بدون توجه به منشاء
* نويسنده مسئولfrejali@yahoo.com :

فلزات خاک ،مقدار زياد اين فلزات میتوانند منتج به تخريب
کیفیت خاک ،کاهش عملکرد گیاهان و کاهش کیفیت
محصوالت کشاورزی شود ) (Long et al., 2002و همچنین
خطراتی را نیز برای انسان ،جانوران و سالمتی اکوسیستم ايجاد
کند ) .(Blaylock and Huang, 2000اين مواد شامل آرسنیک،
کادمیم ،کروم ،مس ،سرب ،جیوه ،نیکل ،سلنیم ،نقره و روی
میباشند .فلزات ديگری مانند آلومینیوم ،سزيم ،کبالت ،منگنز،
مولیبدن ،استرانسیم و اورانیوم نیز میتوانند به عنوان آاليندهها
در نظر گرفته شوند ) .(McIntyre, 2003سرب يکی از
پردوامترين فلزاتی است که تخمین زده میشود  151-511سال
در خاک باقی بماند .همچنین ،نیمة عمر متوسط بیولوژيک
کادمیم  11سال ) (Forstner, 1995و در بدن انسان  11سال
تخمین زده میشود ) .(Salt et al., 1995اين عناصر با ورود به
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زنجیرة غذايی ،در بدن انسان و حیوانات تجمع يافته و ممکن
است سبب ايجاد خسارت به  DNAو اثرات سرطانزايی به
وسیلة توانايی در ايجاد جهش شوند (Knasmuller et al.,
) .1998يکی از روشهايی که به عنوان ابزار جديدی برای اصالح
خاک ،آب و هوا در حال ظهور میباشد ،گیاهپااليی است .در اين
فرآيند گیاه سبز به عنوان پمپ خورشیدی عمل میکند و
میتواند فلزات سنگین را از محیط زيست استخراج و جمعآوری
نمايند )  .(Raskin et al.,1994از آنجايی که اين فرآيند
بیولوژيک به انرژی خورشیدی وابسته است ،به طور متوسط تا
 11برابر ارزانتر از روشهای پاکسازی فیزيکوشیمیايی مانند
استخراج خاک ،شستشو و سوزاندن خاک میباشد (Glass,
) .1999گیاهپااليی روش دائمی جهت پاکسازی خاکهای آلوده
میباشد .اين روش به عنوان يک علم و تکنولوژی در حال ظهور
در آمريکا ،اروپا و استرالیا مورد استفاده قرار میگیرد (Pilon-
 .(Smits and Pilon. 2000انجام گیاهپااليی خاکهای آلوده
میتواند موجب کاهش قرار گرفتن انسان ،حیات وحش و محیط
زيست در برابر اين آاليندهها شود ،همچنین گیاهپااليی به عنوان
تکنولوژی پاکسازی سبز 1عمومیت پیدا کرده است .اين تکنیک
همچنین به دلیل هزينه پايین خود میتواند در کشورهای در
حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد (Pilon – Smits and
) .Pilon. 2000گیاهپااليی با جلوگیری از فرسايش خاک سبب
حفظ و بهبود ويژگیهای فیزيکی و بیولوژيک خاک نیز میشود
) .(Pivetz, 2001عالوه بر خارجسازی آاليندهها از خاک،
گیاهپااليی ،کاهش آبشويی ،حفظ و بهبود ساختمان و
حاصلخیزی و همچنین تنوع زيستی خاک را نیز در پی دارد
.)(Cunningham et al., 1995

در گزارشهای متعددی به وجود همزيستی میکوريزايی
در گیاهان مستقر در خاکهای آلوده به فلزات سنگین اشاره
شده است (Weissenhorn and leyval., 1995; Shetty et al.,
) ،1995; Chaudhry et al., 1999در مورد قارچهای میکوريز
آربسکوالر نتايج بدست آمده متفاوت میباشد .بعضی از
گزارشها نشان میدهند که اين قارچها غلظت فلزات سنگین را
در گیاهان افزايش میدهند (Weissenhorn and Leyval,
) ،1995, Liao, 2003در حالی که محققین ديگر دريافتند که
غلظت فلزاتی مانند مس ،روی ) (Heggo et al., 1990و منگنز
در گیاهان میکوريزايی کاهش میيابد.
قارچهای میکوريزی ممکن است نقش حفاظت از ريشة
گیاهان را در برابر سمیت ناشی از فلزات سنگین بر عهده داشته
باشند ).(Marschner, 1995; Leyval et al., 1997
1. Green clean

سرعت فرآيند گیاهپااليی به دلیل رشد آهستة گیاهان
انباشت کنندة مضاعف فلزات سنگین کند میباشد (Linger et
 .(al., 2002; Khan, 2003اکثر گیاهان انباشت کنندة مضاعف
فلزات سنگین دارای ريشة کم عمق ،بیوماس کم و رشد آهسته
هستند ،بنابراين نیاز به زمان زيادی برای اصالح نقاط آلوده برای
دستيابی به نتیجة مطلوب دارند .روابط میکوريزايی سطح
جذبی گیاه را به دلیل تولید هیفهای قارچی افزايش میدهد
که در نتیجه سبب افزايش جذب آب و مواد معدنی میشود.
افزايش توانايی جذب مواد معدنی سبب افزايش بیشتر تولید
بیوماس میشود که پیشنیازی جهت پاکسازی محیط میباشد
قارچهايميكوريزيموادتحريككنندةرشد
) .(Khan et al., 2000
گياهرانيزتوليدميكنندوسببتشويقتغذيةمعدني،افزايشرشدو

بيوماس ضروري براي انباشت ميشوند .بنابراين ،توليد مواد تحريك
كننده رشد گياه به وسيله قارچهاي ميكوريزا ميتواند استراتژي
كارآمديبرايپاكسازيخاكهايآلودهباشد).(Khan et al., 2000

کارايی گیاهپااليی در آزمايشهای گلخانهای و مزرعهای
در آمريکا و اروپا مورد بررسی قرار گرفته است (Baker et al.,
 .)1994;Kumar et al., 1995در داخل کشور نیز تحقیقاتی در
زمینه گیاهپااليی صورت گرفته است ،لیکن آنچه کمتر بدان
پرداخته شده است بررسی نقش میکروارگانیسمهای همیار و يا
همزيست با گیاهان در فرايند گیاهپااليی میباشد .رضوانی
 1311کارايی استفاده از قارچ  Glomus mosseaرا در همزيستی
با دو گیاه يونجه و جو در خاک آلوده به فلزات سنگین مورد
بررسی قرار داد .نتايج بدست آمده نشان میدهد که در هر دو
گیاه استفاده از قارچ میکوريزی با افزايش کلونیزاسیون ريشه،
جذب فسفر در اندام هوايی هر دو گیاه را افزايش داده است که
از آن به عنوان يکی از مکانیسمهای افزايش تحمل گیاه به
غلظت باالی عناصر سنگین در خاک ياد شده است .در گیاه
يونجه همزيستی میکوريزی باعث افزايش جذب کبالت ،کادمیوم
و سرب در اندام هوايی گیاه شده است .در گیاه جو غلظت
عناصر سنگین در ريشه بیشتر از اندام هوايی اندازهگیری شد که
نشاندهنده ممانعت همزيستی میکوريزی در انتقال عناصر
سنگین از ريشه به اندام هوايی گیاه میباشد.
هدف از انجام اين تحقیق بررسی توان جذب عناصر
سنگین توسط دو گیاه ديگر میزبان قارچهای میکوريز آربسکوالر
يعنی ذرت و آفتابگردان که نسبت به دو گیاه يونجه و جو حجم
بیوماس بیشتری تولید مینمايند و همچنین بررسی کارايی
گونههای بیشتری از قارچهای میکوريزی در همزيستی با اين دو
گیاه برای افزايش کارايی فرايند گیاهپااليی بوده است.
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مواد و روشها
در اين آزمايش از چهارگونه قارچی ،تهیه شده ازکلکسیون
میکروبی بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک
و آب ) (Rejali, 2004در غالب شش تیمار به شرح زير استفاده
گرديد:
شاهد بدون قارچ میکوريز آربسکوالر) ،(T1گونه Glomus
 ،(T2) (Shenk and Smith) intraradicesگونه Glomus
(Nicol. and Gerd.; Gerdmann
( mosseaeسويه)1
) ،(T3) andTrappeمخلوط تیمارهای  T2و  ،)T4) T3گونه
 ،)T5) Beker and Gerdmann) Glomus etunicatumگونه
.)T6) Glomus sp
تهيه مايه تلقيحهای قارچی

برای تهیه مايه تلقیحهای مورد نظر از کشت گلدانی حاوی ماسه
استريل و بذور سورگوم استريل و جوانهدار شده استفاده شد
در هر گلدان حاوی ماسه استريل حفرهای در وسط گلدان
حفر شد 51 .گرم از مايه تلقیحهای حاوی  4گونه قارچ میکوريز
ذکر شده را داخل حفره ريخته و پس از پوشاندن آن ،در هر
گلدان  15بذر جوانه زده کاشته شد .گلدانها با آب مقطر
استريل در حد اشباع به آرامی آبیاری شدند .گلدانها در گلخانه
نگهداری و يک روز در میان با آب مقطر استريل آبیاری شدند.
در دو ماه اول دوره رشد ،يک بار در هفته به جای آبیاری از
محلول غذايی هوگلند استريل با نصف میزان فسفر استفاده
گرديد .از ماه دوم برای تأمین نیاز غذايی گیاههای سورگوم دو
بار در هفته از محلول غذايی استفاده گرديد .بعد از گذشت
حدود سه ماه و نیم دوره رشد سورگوم تکمیل گرديد ،پس از
قطع آبیاری و خشک شدن اندامهای هوايی ،گیاهها از سطح
خاک قطع و محتوای هر گلدان که شامل ماسه ،ريشههای
کلونیزه شده و اسپور بود به صورت کامل با يکديگر مخلوط شدند
که برای آزمون گلخانهای مورد استفاده قرار گرفت .شمارش اسپور
به روش غربال مرطوب نشان داد که در مايه تلقیحهای تهیه شده
حدود  1-11اسپور در هر گرم ماسه تشکیل شده است.
تهيه نمونه خاک برای آزمون گلخانهای و اندازهگيری
خصوصيات فيزيکی و شيميايی آن

خاک مورد استفاده در آزمون گلخانهای به میزان  311کیلوگرم
از عمق  1 -31سانتیمتری زمینهای اطراف پااليشگاه شهر ری
واقع در باقرشهر که بر اساس اطالعات جمعآوری شده حاوی
هیدروکربنهای آلودهکننده محیطی و عناصر سنگین میباشند
تهیه گرديد .پس از غربال کردن با الک  4میلیمتری هوا خشک
گرديد .از خصوصیات فیزيکی ظرفیت زراعی (Cassel and

) Nielsen, 1986و بافت خاک به روش هیدرومتری
) Bauder, 1986تعیین گرديد.
از خصوصیات شیمیايی خاک pH ،و  ECگل اشباع
) ،(Rhoades,1982نیتروژن کل به روش کجلدال (Nelson and
) ،Sommers, 1973پتاسیم و منیزيم قابلجذب گیاه با استفاده
از روش فلیم فتومتری ) ،(Knudsen et al., 1982فسفر قابل
جذب گیاه با استفاده از روش اولسن ) ،(Olsen, 1954درصد
کربنات کلسیم معادل ) (%CCEبه روش خنثی کردن توسط
اسید کلريدريک و سپس تیتراسیون ) ،(Manteghi,1365کربن
آلی خاک با استفاده از روش اکسیداسیون در محیط آبی
) (Nelson and Sommers,1982و مقدار آهن ،مس ،منگنز،
روی ،نیکل و کادمیوم قابل جذب گیاه از طريق عصارهگیری با
 DTPAو قرائت با دستگاه جذب اتمی (Baker and Amachar,
) 1982اندازهگیری گرديد .برای اندازهگیری مقدار کروم قابل
جذب نیز از دستگاه  ICPاستفاده گرديد ).(Ali Ehyaie1997
خاک تهیه شده درون گلدانهای  11کیلوگرمی توزيع
گرديد و در نهايت  11گلدان آماده شده به گلخانه منتقل
گرديد .درون هر گلدان  1بذر استريل شده و جوانه زده ذرت
رقم سینگل کراس يا آفتابگردان رقم رکورد تهیه شده از موسسه
تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال بر اساس نوع تیمارها کشت
گرديد .آبیاری گلدانها براساس  %11ظرفیت زراعی و با آب
معمولی صورت گرفت .پس از استقرار گیاهچهها تعداد آنها به
صورت يکنواخت در تمامی گلدانها به  4عدد کاهش يافت .در
ابتدای دوره رشد گیاهچههای ذرت و آفتابگردان به صورت
هفتهای يک بار با محلول غذايی هوگلند با  51درصد فسفر
آبیاری گرديدند .پس از گذشت چهار ماه از شروع آزمايش و
اتمام دوره رشد گیاه ،گیاهان از سطح خاک قطع گرديدند .اندام
هوايی گیاهان در تیمارهای مختلف پس از شستشو درون آب
معمولی و آب مقطر ،به مدت  51ساعت درون آون قرار داده
شدند و سپس وزن خشک اندام هوايی گیاهان برداشت شده
اندازهگیری گرديد .سپس در اندام هوايی گیاهان برداشت شده،
غلظت عناصر نیتروژن Chapman and Pratt,1961; Cottenie,
،(،1988; Isac,1990; Jackson, 1967; Waling et al., 1989
فسفر ) ،(Chapman and Pratt,1961; Jackson, 1967پتاسیم
) ،(Waling et al., 1989آهن ،روی ،مس و منگنز (Perkin
) ،Elmer,1982; Waling et al., 1989کادمیوم،کروم و نیکل
) (Tessier et al., 1979و محاسبه میزان جذب اين عناصر
توسط دو گیاه ذرت و آفتابگردان و نیز کارايی همزيستی
میکوريزی در انتقال عناصر نامبرده از خاک به اندام هوايی گیاه
اندازهگیری شد ).(Emami, 1996
(Gee and
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برای اندازهگیری درصد کلنیزاسیون ريشه يکصد قطعه
يک سانتیمتری از ريشههای رنگآمیزی شده را بر روی ظروف
پتری شبکهبندی شده به ابعاد يک سانتیمتر ريخته و با استفاده
از روش تقاطع قطعات ريشه با خطوط شبکه درصد کلنیزاسیون
تعیین و میانگین درصد کلنیزاسیون برای هر تیمار محاسبه
گرديد & (Newman 1966, Tennant 1975, Giovannetti

.( Mosse,1980

نتايج
اندازهگیری خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک استفاده شده
در جدول شماره ( )1نشان داده شده است .بافت خاک به دلیل
فلوکوله بودن شديد قابل اندازهگیری نبود.

جدول  -3برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در آزمون
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در مورد گیاه آفتابگردان تلقیح با قارچهای میکوريزی،
تمامی صفات مورد ارزيابی به جز جذب آهن و کروم را به صورت
معنیداری تحت تأثیر قرار داد .استفاده از قارچهای میکوريزی
وزن خشک اندام هوايی ،کلنیزاسیون ريشه ،جذب نیتروژن و
جذب پتاسیم را در سطح  1درصد آماری و جذب عناصر فسفر،
روی ،مس ،منگنز ،کادمیوم و نیکل را در سطح  5درصد آماری
تحت تأثیر قرار داد (جدول شماره  .)2تمام تیمارهای قارچی به
جز تیمار ( )T6وزن خشک اندام هوايی گیاه را افزايش دادند که
اين افزايش فقط در دو تیمار ( T2و  )T4معنیدار گرديد .تمامی
تیمارهای قارچی درصد کلنیزاسیون ريشه گیاه آفتابگردان را
افزايش دادند که اين افزايش تنها در مورد تیمارهای ( T2و )T4
معنیدار گرديد .استفاده از تیمارهای قارچی ،جذب نیتروژن را
در تمامی تیمارها بجز تیمار ) (T6به طور معنیدار در سطح 1
درصد آماری و همچنین جذب فسفر را در سطح  5درصد آماری
به جز افزايش در تیمار ) (T6که معنیدار نبود ،افزايش داد.
تمامی تیمارهای تلقیحی ،جذب پتاسیم را در سطح يک درصد
آماری افزايش دادند که بیشترين میزان جذب پتاسیم مربوط به
تیمار ) (T4و کمترين افزايش نسبت به تیمار شاهد تلقیح نشده،
مربوط به تیمار ) (T6بود .آهن از جمله عناصر کم مصرف است
که هیچ يک از قارچهای بکار گرفته شده در اين آزمون نتوانسته
است جذب آن را در گیاه در سطوح آماری در نظر گرفته شده
به صورت معنیدار افزايش دهد .جذب روی در گیاه آفتابگردان
در سطح  5درصد آماری نسبت به شاهد تلقیح نشده افزايش
يافت .بیشترين میزان جذب روی در تیمار ( )T4بود .تمامی
تیمارهای میکوريزی ،جذب مس در گیاه آفتابگردان را به جز
تیمار ) (T6به طور معنیداری در سطح  5درصد آماری افزايش
دادند .جذب منگنز در گیاه آفتابگردان در مورد تیمارهای ( T4و
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Ni
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 )T6در سطح  5درصد آماری افزايش معنیدار و در مورد
تیمارهای ( T3 ،T2و  )T5فاقد اثر معنیدار بود .در مورد عنصر
آالينده کادمیوم تمامی تیمارهای قارچی جذب آن را در سطح 5
درصد آماری به صورت معنیداری در گیاه افزايش دادند.
بیشترين میزان جذب کادمیوم مربوط به تیمار ) (T4و کمترين
میزان مربوط به تیمار ) (T6بود .در جذب عنصر آالينده کروم
تیمارهای قارچی تأثیر مثبتی از خود برجای نگذاشتند و تأثیر
آنها به جز در تیمار ) (T2در سطح  5درصد آماری يک تأثیر
کاهشی بوده که آن هم در سطح  5درصد آماری معنیدار می-
باشد .تیمارهای میکوريزی جذب عنصر آالينده نیکل را نیز در
سطح  5درصد آماری و تنها در تیمار ) (T4به صورت معنیدار
افزايش دادند (جدول شماره .)3
در مورد نتايج به دست آمده در کشت گیاه ذرت و با
توجه به جدولهای شماره ( 4و  ،)5صفات مورد ارزيابی مشخص
گرديد که تیمارهای تلقیح با قارچهای میکوريزی تمامی اين
صفات را به صورت معنیداری تحت تاثیر خود قرار داده است.
پارامترهای وزن خشک اندام هوايی ،کلونیزاسیون ريشه ،جذب
نیتروژن و جذب فسفر در سطح يک درصد آماری و پارامترهای
جذب عناصر پتاسیم ،آهن ،روی ،مس ،منگنز ،کادمیوم ،کروم و
نیکل در سطح  5درصد آماری تحت تأثیر قرار گرفتهاند .تمامی
تیمارهای قارچهای میکوريزی وزن خشک اندام هوايی گیاه
ذرت را افزايش دادند که اين افزايش در تیمارهای ( T4 ،T3و
 )T5معنیدار گرديد .تلقیح با قارچهای میکوريزی در تمام
تیمارها ،کلونیزاسیون ريشه را افزايش داده است که اين افزايش
در تمام تیمارها معنیدار میباشد .بیشترين درصد کلونیزاسیون
ريشه مربوط به تیمار ) (T4و کمترين میزان کلونیزاسیون ريشه
در گیاهان تلقیح شده است که مربوط به تیمار ) (T6بوده است.
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در تمامی تیمارهای تلقیح شده ،بجز تیمار ) (T6افزايش معنی-
دار جذب نیتروژن در گیاه ذرت مشاهده گرديد .تمامی
تیمارهای قارچهای میکوريزی بجز تیمار ) ،(T6جذب فسفر در
گیاه ذرت را به صورت معنیداری تحت تأثیر خود قرار دادهاند.
در تمامی تیمارهای تلقیح شده ،جذب پتاسیم افزايش و فقط در
تیمارهای ( T4و  )T5معنیدار بود .بر خالف گیاه آفتابگردان
قارچهای میکوريزی ،افزايش جذب آهن را در گیاه ذرت نسبت
به تیمار شاهد تلقیح نشده افزايش ،ولی تنها در مورد تیمارهای
( T4و  )T5معنیدار نمودند .اکثر تیمارهای قارچی جذب روی را
نسبت به گیاه شاهد به غیر از تیمار ) ،(T6افزايش معنیدار
دادند .سه تیمار ( T4 ،T3و  )T5جذب مس گیاه ذرت را به
صورت معنیدار در گیاهان تلقیح شده افزايش دادند .در مورد
جذب منگنز تیمارهای ( T3و  )T4باعث افزايش معنیدار و
استفاده از تیمار ) (T6باعث کاهش معنیدار جذب منگنز در
گیاه ذرت گرديد .قارچهای میکوريزی تأثیر متفاوتی در جذب
کادمیوم به عنوان يک عنصر آالينده محیط زيست توسط گیاه
ذرت از خود بروز دادند .تیمارهای ( T3و  )T4به صورت معنی-
داری باعث افزايش و دو تیمار ( T2و  )T6باعث کاهش معنیدار
اين پارامتر در گیاه ذرت تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد
گرديدند .جذب دومین عنصر آالينده يعنی کروم متأثر از قارچ-
های میکوريزی بررسی شد .دو تیمار ( T3و  )T4جذب اين
عنصر توسط گیاه ذرت را به صورت معنیداری افزايش دادند.
جذب آخرين عنصر آالينده تحت بررسی ،يعنی نیکل توسط
گیاه ذرت در دو تیمار میکوريزی ( T4و  )T5افزايش معنیداری
نسبت به گیاهان ذرت تلقیح نشده نشان داد.

بحث
نتايج حاصل از تعیین درصد کلونیزاسیون ريشه در کشت دو
گیاه ذرت و آفتابگردان نشان داد که در تیمارهای تلقیح شده
با قارچهای میکوريزی ،اين شاخص نسبت به گیاه شاهد تلقیح
نشده افزايش يافته است .بیشترين میزان کلونیزاسیون ريشه در
گیاه آفتابگردان  31درصد بود که نسبت به شاهد تلقیح نشده
 31درصد افزايش نشان میدهد .در گیاه ذرت نیز باالترين
میزان کلونیزاسیون ريشه حدود  45درصد اندازهگیری شد که
نسبت به شاهد تلقیح نشده  35درصد افزايش يافته است .اين
امر نشان میدهد که جمعیت قارچهای میکوريز -آريسکوالر در
خاک تحت بررسی کافی نبوده و به همین دلیل هر دو گیاه به
تلقیح پاسخ مثبت دادهاند .از طرف ديگر با افزايش درصد
کلونیزاسیون ريشه ،وزن خشک اندام هوايی در هر دو گیاه نیز
افزايش يافته است .اين افزايش در بهترين تیمار قارچی در

کشت گیاه آفتابگردان حدود نیم گرم در گلدان و در گیاه ذرت
 1615گرم در گلدان اندازهگیری گرديد؛ به عبارت ديگر با
برقراری رابطه همزيستی مؤثر بین قارچهای میکوريزی و دو
گیاه ذرت و آفتابگردان ،توانايی گیاه میزبان در جذب عناصر پر
مصرف مثل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر کم
مصرف مثل ،آهن ،روی ،مس و منگنز افزايش يافته که در نهايت
افزايش وزن خشک گیاه را در پی داشته است .در مطالعات
زيادی به هم سويی روند تغییرات کلونیزاسیون ريشه و جذب
عناصر معدنی اشاره شده است .به عنوان مثال در گیاه گندم نیز
ديده شده است که در تیمارهای تلقیح شده با قارچهای
میکوريزی و متعاقب افزايش درصد کلونیزاسیون ريشه ،جذب
عناصر معدنی در گیاه نیز افزايش يافته است .(AL-karaki and
) AL-Raddad, 1997; AL- karaki et al.,1998اين توانايی
سیستم همزيستی میکوريزی در خاکهای آلوده به عناصر
سنگین از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد چراکه خصوصیات
شیمیايی حاکم بر اين نوع خاکها و غلظت بیش از حد عناصر
سنگین ،باعث عدم جذب ساير عناصر مورد نیاز گیاه شده و اين
امر کاهش رشد و عملکرد گیاه را در بر خواهد داشت.
بنابر هدف در نظر گرفته شده برای اين پروژه که پاک-
سازی خاکهای آلوده با استفاده از سیستم همزيستی
میکوريزی است ،مشخص میگردد که هر چه گیاه رشد بیشتری
داشته باشد و توسعه اندام هوايی در آن بیشتر باشد بالطبع
مقادير بیشتری از عناصر آالينده را میتواند در اندام هوايی خود
جذب کرده و از زمین خارج نمايد .البته آنچه که برای تحقق
اين هدف میبايستی مدنظر قرار گیرد ،کارايی گونه قارچ
استفاده شده میباشد .نتايج اين آزمون نشان داد که اگر چه
تمامی تیمارهای قارچی در جذب عناصر معدنی مورد نیاز گیاه
تا اندازهای مؤثر بودهاند ،لیکن بهترين کارايی مربوط به تیمار
) (T4بود که مخلوط دو گونه قارچ میکوريزی بود کمترين
کارايی نیز مربوط به تیمار ) (T6يعنی استفاده از قارچ G. sp
بود .در واقع کارايی سیستم همزيستی میکوريزی متاثر از سه
عامل خصوصیات خاک ،نوع گیاه میزبان و نوع گونه قارچ
استفاده شده است .نتايج محققین مختلف که قارچهای
میکوريزی را برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار دادهاند
نشان میدهد که در هر مورد معموال برخی از گونهها نسبت به
سايرين در همزيستی با گیاه میزبان از کارايی بیشتری برخوردار
میباشند که نتیجه سازگاری بهتر آن گونه با خصوصیات خاک
استفاده شده و گیاه میزبان خاص میباشد .به تعدادی از اين
نتايج اشاره میشود .گونههای مختلف قارچهای میکوريز
آربسکوالر توانايی متفاوتی در جـذب نیتروژن دارنـد .نشـان
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داده شـده است که در همزيستی با گیاه ذرت و سويا گونه
 Gigaspora margaritaنسبت به گونه  Glomus spکارايی
بیشتری دارد ( .)Khalil et al., 1994از بین هفت گونه مختلف
قارچهای میکوريزی ،گونه  Glomus occultumدر همزيستی با
گیاه  Cassavaبیشترين تأثیر را در جذب پتاسیم داشته است
( Sieverding (and Toro, 1988در همزيستی ايجاد شده
بین سه گونه قارچ  G. diaphanum،G. etunicatumو
 G. intraradicesبا گیاه قهوه مشاهده شده است که در
خاکهای اسیدی جذب پتاسیم توسط گیاه میزبان افزايش يافته
است ولی در خاکهای قلیايی چنین افزايشی مشاهده نشده
است (.)Saggin and Sigueira, 1995
گونههای مختلف قارچهای میکوريز آربسکوالر نیز توانايی
متفاوتی در جذب روی در گیاه میزبان کشت شده در خاکهای
مختلف از خود نشان میدهند .به عنوان مثال ديده شده است
که در گیاه ذرت کشت شده در خاکهای اسیدی گونه

Glomus

 diaphanumبیشتر از دو گونه ديگر  G etunicatumو

G

 intraradicesجذب روی را افزايش میدهد در حالی که در
گیاه ذرت کشت شده در خاکهای قلیايی گونه

G intraradices

اندام هوايی گیاه ذرت را به ترتیب به میزان  4611 ،1655و
 3653میکروگرم در گلدان افزايش دهد .بنابراين چنانچه در روند
پاکسازی خاکهای آلوده به اين سه عنصر سنگین از کشت گیاه
ذرت استفاده گردد ،توصیه میشود برای افزايش کارايی ،از
تلقیح گیاه ذرت با دو گونه قارچ میکوريزی  G. mosseaeو

G.

 intraradicesاستفاده شود .در گیاه آفتابگردان نتايج حاصله
تا اندازهای متفاوت بود .در مورد جذب عناصر آالينده کادمیوم و
نیکل مشخص گرديد که دو گونهی قارچ  G. mosseaeو

G.

 ،intraradicesهر يک به تنهايی و يا به صورت ترکیب با هم،
کارايی خوبی برای جذب کادمیوم نشان دادند به گونهای که
توانستند جذب اين عنصر در اندام هوايی گیاه آفتابگردان را به
میزان  1621میکرو گرم در گلدان افزايش دهند .در مورد جذب
کروم هیچ يک از تیمارهای قارچی کارايی بیشتری نسبت به
تیمار شاهد تلقیح نشده از خود نشان ندادند و تفاوتهای
مشاهده شده در سطوح آماری در نظر گرفته شده معنیدار
نگرديد .با اين تفاوت که گونهی  G. spدر جذب کروم کارايی
کمتری نسبت به تیمار شاهد تلقیح نشده از خود نشان داد .در
مورد جذب نیکل در گیاه آفتابگردان ،تنها گونه

G.

توانايی بیشتری در جذب روی دارد ( .)Clark, 1997تأثیر رابطه

 intraradicesباعث کاهش جذب عنصر در گیاه میزبان گرديد

همزيستی میکوريزی در جذب آهن به شدت تحت تأثیر عواملی

که آن هم در سطوح آماری در نظر گرفته شده معنیدار نبود.

از قبیل نوع گیاه میزبان ،گونه قارچ میکوريزی pH ،خاک

ساير تیمارهای قارچی جذب اين عنصر را افزايش دادند که اين

( )Clark and Zeto, 1996و همچنین میزان فسفر اضافه شده به

افزايش در تیمار ( )T4نسبت به شاهد تلقیح نشده معادل 1623

خاک و درجه حرارت ( )Raju et al., 1990قرار میگیرد .بنابراين

میکروگرم در گلدان اندازهگیری گرديد نتايج حاصل از کارهای

تفاوت بین گیاهان میکوريزی و غیرمیکوريزی از لحاظ غلظت

صورت گرفته توسط ساير محققین نیز نشان میدهد که در

آهن و کل آهن جذب شده نتیجه تأثیر مستقیم هیف قارچهای

برخی موارد قارچهای میکوريزی غلظت فلزات سنگین را در

میکوريزی در جذب بیشتر آهن و انتقال آن به گیاه میزبان

گیاهان افزايش میدهند ) )Liao et al,2003و در برخی از موارد

نمیباشد و عوامل ديگری از قبیل تغییر شکل ظاهری ريشه به

نیز کاهش در جذب عناصر سنگین در گیاهان میکوريزی

( Sharma and

مشاهده میگردد ) )Xiong,1993در چنین مواردی برای

صورت غیر مستقیم در جذب آهن مؤثر میباشد
.)Johri, 2002

همزيستی میکوريزی نقش تثبیتکنندگی عناصر سنگین در

قارچهای میکوريزی در جذب عناصر سنگین کارايی

بافت ريشه و عدم انتقال آن به اندام هوايی در نظر گرفته شده

متفاوتی از خود نشان دادند .در گیاه ذرت که به دلیل توسعه

است که در واقع يکی از مکانیسمهايی است که از طريق آن

بیشتر اندام هوايی ،توانايی بیشتری برای جذب و خارج سازی

قارچهای میکوريزی توانايی گیاه را برای رشد در خاکهای آلوده

عناصر سنگین را داشت ،تیمار ) (T4يعنی مخلوط دو گونه قارچ

افزايش میدهند .بنابراين گیاه آفتابگردان نیز همانند گیاه ذرت

کارايی بهتری نسبت به ساير تیمارهای قارچی از خود نشان داد،

چنانچه در فرآيند پاکسازی خاکهای آلوده با عناصر سنگین

به گونهای که تفاوت آن در جذب عناصر سنگین کادمیوم ،کروم

مورد استفاده قرار گیرد ،بهتر است به منظور افزايش کارايی در

و نیکل نسبت به ساير تیمارهای قارچی در سطح  5درصد

کشت آن از دو گونه قارچ  G. mosseaeو

آماری معنیدار گرديد .و توانست مقدار جذب اين سه عنصر در

استفاده گردد.

G. intraradices
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جدول  -2تجزيه واريانس صفات مورد ارزيابی در کشت گياه آفتابگردان

میانگین مربعات
آزادی

درجه

منابع
تغییرات

وزن خشک کلونیزاسیون
ريشه
اندام هوايی

تلقیح با
مايکورايزا
4
تکرار
21
خطا
ضريب
تغییرات

**

5

**

2647

0.209

جذب
ازت
**

97.58

جذب
فسفر
*

جذب
پتاسیم
**

7.86

جذب
آهن

421.6

جذب
روی

0.02 ns

*

جذب
مس
*

0.03

جذب
منگنز
*

0.03

0.07

جذب
کادمیوم
*

0.06

جذب
نیکل

جذب
کروم

*

0.045 ns

0.07

0.036

59.24

17.76

0.39

43.25

0.014

0.003

0.02

0.03

0.01

0.05

0.04

0.033

37.19

8.44

0.23

33.8

0.032

0.008

0.01

0.04

0.02

0.014

0.018

17.7

15.4

10.65

14.43

7.83

15.5

12.53

14.4

13.35

16.21

15.82

13.28

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  %5و  %1و  nsمعنی دار نیست.
جدول  -3مقايسه ميانگين اثرتيمارهای آزمايشی برای صفات مورد ارزيابی درکشت گياه آفتابگردان

تیمارهای
میکوريزی

وزن خشک
اندام هوايی

کلونیراسیون
ريشه

گرم در گلدان

درصد

T1

0.85C

T2

ab

1.21

T3

bc

0.98

d
a

5

36

d

30

جذب
ازت

جذب
فسفر

d

c

8.77

bc

13.96

ab

17.88

b

T4

1.34a

T5

bc

cd

b

ab

T6

c

1.04

0.82

10

cd

11.42

21.2

--

میکروگرم در گلدان

d

0.038

b

0.117

c

0.005

b

30.36

--

b

36.8

--

bc

0.098

0.019b

48.38a

--

0.249a

0.025a

3.53

15c

15.6

b

3.32

ab

c

c

1.02

21.0a

cd

جذب
آهن

جذب
مس

میلیگرم در گلدان

4.01a

9

جذب
پتاسیم

جذب
روی

جذب
منگنز

جذب
کادمیوم

3.38

1.36

b

29.7

b

29.2

---

جذب
کروم

جذب
نیکل

cd

0.067

cd

0.071

0.019

b
c

0.022c
c

0.024

c

0.029

0.053a
c

0.02

0.01

b

0.03

0.042

c

a

0.091

a

0.28

a

0.24

ab

0.3a

0.58a

b

0.13

b

0.12

a

0.6

ab

0.67
0.52

bc
c

0.51

abc

0.67

0.832a

0.502

abc

b

ab

0.4

0.6

0.66

0.78



T4:T2+T3, T5: Glomus etunicatum T6: Glomus T1: Blank T2: Glomus intraradices T3: Glomus mosseae

جدول  - 7تجزيه وار يانس صفات مورد ارزيابی در گشت گياه ذرت
میانگین مربعات

**1.67

**3146.9

**540.15

**26.8

*881.3

*0.016

*0.165

*0.001

*0.004

*2.159

*11.017

*10.55

تلقیح با
مايکورايزا
تکرار
خطا
ضريب تغییرات

4

0.27

102.3

32.39

0.2

255.4

0.005

0.001

0.003

0.001

0.005

0.547

0.526

20

0.3

36.66

79.16

1.23

189.22

0.002

0.004

0.001

0.007

0.007

0.495

0.287

15.42

14.87

13.4

15.14

17.51

15.47

16.17

18.45

9.26

18.26

18.2

17.7

درجه

جذب نیکل

آزادی

منابع تغییرات

وزن خشک
اندام هوايی

کلونیزاسیون
ريشه

جذب
ازت

جذب
فسفر

جذب
پتاسیم

جذب
آهن

جذب
روی

جذب
مس

جذب
منگنز

جذب
کادمیوم

جذب
کروم

5

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  %5و  %1و  nsمعنی دار نیست.

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر تيمارهای آزمايشی برای صفات مورد ارزيابی در کشت گياه ذرت
تیمارهای
میکوريزی

وزن خشک

کلونیزاسیون

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

جذب

اندام هوايی

ريشه

ازت

فسفر

پتاسیم

آهن

روی

مس

منگنز

کادمیوم

کروم

نیکل

گرم درگلدان

درصد

میلی گرم در گلدان

میکروگرم در گلدان

T1

2.12c

10d

22.18d

1.77c

64.18c

0.153d

0.08c

0.015b

0.116c

0.23c

2.6c

0.7cd

T2

2.42bc

25c

37.06bc

4.26b

70.4bc

0.18cd

0.239b

0.019b

0.082c

0.094d

3.05bc

0.64d

T3

b

b

abc

b

bc

cd

b

a

b

b

b

c

40.94

5.06

77.93

0.233

0.256

0.025

0.164

0.392

3.66

1.41

2.93

36

T4

3.77a

45.4a

51.38a

7.73a

99.93a

0.309a

0.599a

0.027a

0.458a

1.798a

6.78a

4.49a

T5

3/09ab

39b

45.37ab

5.77b

88.08ab

0.268ab

0.236b

0.024a

0.112c

0.298bc

3.57bc

2.34b

T6

2/61bc

20c

31.128cd

1.85c

70.81bc

0.211bcd

0.129c

0.017b

0.045d

0.114d

3.52bc

1.23cd

T4:T2+T3, T5: Glomus etunicatum T6: GlomusT1: Blank T2: Glomus intraradices T3: Glomus mosseae
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