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چکیده
در این آزمایش نهالهای یکساله محلب با شش تيمار قارچ ميکوریز (،Diversispora versiformis
 ،Funneliformis mosseae ،Rhizophagus irregularis ،Claroideoglomus etunicatumیک تيمار
ترکيبی) گونههای مذکور تلقيح شده و همراه با تيمار شاهد در پنج نوع خاک (شاهد یا بدون آلودگی،
آلوده طبيعی ،آلودهشده با سرب ،آلودهشده با روی و آلودهشده با سرب و روی) کاشته شدند .بيشترین
مقدار کلونيزاسيون در تيمار سویه ترکيبی به مقدار  51درصد و کمترین مقدار در تيمار شاهد  24درصد
بود .رویش قطری ،ارتفاع نهال و شاخص سطح برگ در تلقيح با سویه ترکيبی به ترتيب  1/42ميلیمتر،
 11/91سانتیمتر و  19/01واحد نسبت به شاهد افزایش یافت .بيشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در
تيمار سویه ترکيبی بهترتيب  42/04و  21/36گرم و کمترین مقدار آن در شاهد به ترتيب  22/34و 11/33
گرم بود .تيمار سویه ترکيبی و تيمار خاک غيرآلوده موجب بيشينه رشد در گونه محلب شد .در گياهانی
که با قارچ ميکوریز تلقيح شده بودند ،ميانگين همه متغيرهای اندازهگيریشده در مقایسه با گياهان شاهد
بهطور معنیداری بيشتر بود .تيمار سویه ترکيبی در تجمع ماده خشک بيشترین تأثير را داشته است.
واژههای کلیدی :آربوسکوالر ،آلودگی خاک ،زیست پاالیی ،ویژگیهای مورفولوژیکی.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09133293583 :
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مقدمه

ميکوریز آربوسکوالر متحمل یا مقاوم ،نقش مهمی

خاک بهعنوان جزئی از بيوسفر نقش مهمی در توليد

داشته باشند .از اینرو ،حضور اکوتيپهای مختلف

غذا و پایداری محيطزیست دارد .امروزه آلودگی خاک

قارچ ميکوریز آربوسکوالر در خاکهایی با آلودگی

با فلزات سنگين به دليل پایداری طوالنیمدت فلزات

شدید به فلزات سنگين امکانپذیر است .روشهای

سنگين در خاک و دارا بودن پتانسيل تأثيرات مضر

فيزیکی و شيميایی متعددی برای پاالیش خاکهای

بومشناختی تبدیل به یک بحران زیستمحيطی شده

آلوده به فلزات سنگين وجود دارد که اغلب آنها عالوه

است ( Bojarczuk & Kieliszewska-Rokicka,

بر هزینه زیاد منجر به تخریب ساختار فيزیکی و

 .)2010فلزات سنگين عناصر فلزی با وزن مخصوص

شيميایی و فعاليتهای حياتی خاک میشوند

بيشتر از  5گرم بر سانتیمتر مکعب هستند

( .)Kramer, 2005در سالهای اخير گياهپاالیی

( .)Torresday et al., 2005آلودگی اکوسيستم با

بهعنوان روشی مؤثر ،ارزان قيمت و دوستدار

فلزات سنگين از طریق فرسایش طبيعی سنگها و

محيطزیست برای حذف ،جابجایی و یا غيرفعال کردن

فعاليتهای بشر از قبيل احتراق سوختهای فسيلی،

آالیندهها از خاکهای آلوده توصيه شده است

استخراج معادن ،تصفيه سنگهای حاوی فلز ،دفع

( .)Rafati et al., 2011،Susarla et al., 2002در

کنترلشده و نشده پسابها ،استفاده از کودهای

واقع ،گياهپاالیی فناوری استفاده از گياهان در پاالیش

شيميایی ،آفتکشها ،حشرهکشها و مواد رنگی انجام

بسترهای آلوده است (.)Arriagada et al., 2005

میشود ( .)Abdullahi et al., 2009با توجه به نقش

 Majidiو همکاران ( )2015طی پژوهشی به مقایسه

فلزات سنگين در گياه میتوان آنها را به دو دسته

شش گونه چوبی اقاقيا ،زبانگنجشک ،سپيدار ،تبریزی،

تقسيم کرد )1 :عناصر ضروری (روی ،مس ،منگنز،

رُز و بيد برای انتخاب بهترین گونه چوبی جاذب

آهن و نيکل) که برای فرآیندهای متابوليکی گياه

عناصر سنگين مس ،روی ،کادميوم و سرب پرداخته و

ضروری هستند و  )2عناصر غيرضروری (کادميم،

گزارش دادند بهترین گونه برای گياهپاالیی روی و

سرب و جيوه) (Sebastiani ،Taiz & Zeiger, 1998

کادميوم گونه سپيدار است .عوامل متعددی در حفظ و

 .)et al., 2004فلزات بالقوه سمی بر فراوانی ،غنای و

پایداری گونههای درختی تأثير میگذارند .عالوه بر

تنوع گونهای و ميکروبی خاکها اثر میگذارند.

آب و عناصر غذایی موجود در خاک ،حضور

بهطورکلی همه موجودات خاکزی بهطور یکسان و

ریز موجودات مفيد مانند قارچهای ميکوریزی نيز

یکنواخت از آلودگی فلزات سنگين متأثر نمیشوند .از

بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر بقای بوم نظامها و

اثرهای اصلی فلزات سرب و روی در گياهان چوبی و

همچنين گسترش گونههای گياهی مطرح هستند .یکی

علفی می توان به کاهش توليد کلروفيل و رشد گياه،

از راهکارهای پيشنهادی برای موفقيت در برنامههای

افزایش سوپراکساید دیسموتاز ،کاهش سميت نيکل و

احيایی ،استفاده از روشهای زیستی ،مانند تلقيح

جوانهزنی بذر ،افزایش نامنظم رشد گياه و کاهش

نهالها با قارچهای ميکوریز آربوسکوالر است

نسبت  ATPبه کلروفيل اشاره کرد ( Jorge et al.,

( .)Caravaca et al., 2003قارچهای آربوسکوالر

 .)Lone et al., 2008 ،2005فلزات سنگين میتوانند

ميکوریزا از شناختهشدهترین انواع قارچهای ميکوریز

بهعنوان عامل انتخابی قوی ،در ظهور سویههای قارچ

هستند که پراکنش وسيعتری داشته و با اغلب
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گونههای گياهی (بيش از  80درصد گونههای گياهی)

به زمستانهای سرد از سازگاری خوبی برخوردار

بهویژه در مناطق خشک و نيمهخشک همزیستی دارند

است .انتشار جغرافيایی محلب در ایران بسيار وسيع و

( .)Sheng et al., 2008در مورد اثرهای تغذیهای و

در نواحی معتدله کشور پراکنده است .باوجودآنکه

فيزیولوژیک قارچهای ميکوریز آربوسکوالر بر جوامع

استفاده از قارچهای ميکوریزی در مدیریت احيای

گياهی و ميکروبی اکوسيستمهای کشاورزی و منابع

منابع طبيعی تخریب یافته بسيار دارای اهميت است،

طبيعی پژوهشهای زیادی انجام شده ،ولی در مورد

تاکنون در کشور ما گامهای مؤثری در این خصوص

اهميت این قارچها در خاکهای آلوده ،مکانيسمهای

برداشته نشده است .امروزه استفاده و کاربرد فنون

قارچی و نقش آنها در تحملپذیری این موجودات

پيشرفته همچون استفاده از ميکروارگانيسمهای

نسبت به فلزات بالقوه سمی اطالعات کمتری در

همزیست با گياه ،میتواند سبب افزایش کارایی

دسترس است.

گياهپاالیی ،کاهش مدتزمان الزم برای زدودن آلودگی

محلب با نام علمی ( Cerasus mahaleb L.

و توسعه کاربرد آن شود (.)Khademi & Kord, 2010

 )Mill.از خانواده  Rosaceaeاز درختان بومی منطقه

گونههای مناسب زیستپاالیی دارای ویژگیهایی

اروپای جنوبی و قفقاز بوده و محل رویش آن جنوب

مانند سيستم ریشهای گسترده ،نرخ تعریق باال ،رشد

اروپا ،آسيای کوچک ،ایران و پاکستان است .محلب از

سریع و توليد زیتوده باال هستند .برخی از مزایای

نظر قانون ملی شدن جنگلها از درختان و

زیستپاالیی با استفاده از درختان شامل :توليد زیتوده

درختچههای خودرو ایران محسوب شده است که در

باال ،تنوع ژنتيکی باال ،قابلاستفاده در انواع سامانههای

عرصههای منابع طبيعی کشور همراه با گونههایی چون

جنگلداری ،توانایی زیبا کردن چشمانداز و توانایی

زربين ،ارس ،شمشاد ،سرخدار و غيره در دسته اول از

پایدار کردن و تثبيت رویشگاهها است .از طرفی

اهميت حفاظت قرار گرفته است ،از اینرو کارهای

ارزیابی گونه محلب بهعنوان یک گونه در زیست-

زیادی از نظر تشکيل باغ بذر نسل سوم درختان

پاالیی برای ما از نظر حفاظت از ذخایر توارثی نيز

جنگلی با استفاده از ژنوتيپهای منتخب ،شناخت

دارای اهميت بود .گونه محلب یک گونه در حال

توانمندی ژنتيکی جمعيتها و کلنهای موجود محلب

انقراض در جنگلهای زاگرس محسوب میشود و

در عرصههای فعلی ،شناسایی پایههای برتر و نخبه از

عملکرد آن نسبت به پاالیش فلزات سنگين اگر مثبت

بين پایههای موجود محلب ،ایجاد باغ بذر پيوندی و

بود میتوان با کاشت و گسترش آن در اطراف

بذری محلب که در نهایت منجر به اصالح نژاد درخت

کارخانهها ،شهرکهای صنعتی و مناطق آلوده به فلزات

محلب برای جنگلکاری و توانمندسازی جوامع محلی

سنگين هم در کاهش آلودگی خاک از آن استفاده کرد

و جنگلداری مشارکتی شده است ( Khatamsaz,

و هم با گسترش آن از انقراض یک گونه مهم

 ،)Sabeti, 1976 ،1992همچنين این گونه دارای

جنگلهای زاگرس جلوگيری کرد .گونه محلب

ویژگی مقاومت به شرایط خشکی و خاکهای فقير

گونهای مقاوم در مقابل سرما و یخبندان است پس با

است که خود نشاندهنده اهميت توسعه و افزایش

توجه به اینکه یک گونه زیستپاال اگر بتواند مقاوم به

جنگلکاری با گونه محلب است ،این گونه در

این شرایط نيز باشد دارای ویژگی مهمی است پس

خاکهای سبک ،آهکی و سنگالخی ،همچنين نسبت

هدف این پژوهش رد یا قبول این فرضيه بود که آیا
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محلب گونه مناسبی برای زیستپاالیی است؟ همچنين

( .)Carter, 1993همچنين جمعآوری خاک غيرآلوده

آیا میتوان گونههای بومی ميکوریزی را بهعنوان یک

به عناصر سنگين سرب و روی به مقدار کافی برای

ابزار بيوتکنولوژیکی موفق برای کمک به کاهش

گلدانها از نهالستان جبل عامليان وابسته به اداره کل

آلودگی خاک به فلزات سنگين استفاده کرد؟ بنابراین

منابع طبيعی استان اصفهان تهيه شد .نحوه آلوده کردن

هدف این پژوهش ،معرفی قارچهای ميکوریز

تيمارهای خاک نيز به این صورت بود که ابتدا 8

آربوسکوالر مقاوم به سرب و روی و تأثير آنها بر

کيلوگرم خاک برای هر تيمار توزین و سپس غلظت

برخی ویژگیهای مورفولوژیکی گونه محلب است.

 535گرم بر کيلوگرم سرب بهصورت نمک نيترات
سرب  99درصد () )Pb(NO3)2 (Merckو غلظت 220

مواد و روشها

گرم بر کيلوگرم روی بهصورت کلرید روی

برای اجرای پژوهش ،نهالهای یکساله و با

() )ZnCl2(Merckبه ازای هر کيلوگرم خاک محاسبه

مورفولوژی یکسان حاصل از بذر پایهی مادری

و با خاک مخلوط و در گلدان ریخته شد .تفاوت در

یکسان ،هدف گذاری شد .سپس از گونه درختی

نيترات تيمارهای آلوده و شاهد از طریق کود اوره

محلب با متوسط ارتفاع  50-70سانتیمتر ،حداقل قطر

محاسبه و اعمال شد .آلودگی خاک غير آلوده به فلزات

 1-1/5سانتیمتر و تعداد برگ حداقل تا  30عدد

سنگين در دو مرحله انجام شد -1 :نيترات سرب و

(سعی شد تمامی نهالهای مورد استفاده دارای ميانگين

کلرید روی به شکل محلول و از طریق پاشش روی

شرایط ارتفاع ،قطر ،شادابی ،تعداد برگ و  ...یکسان

خاک ،بهنحویکه ایجاد آلودگی تا حد ممکن

باشند) ،از نهالستان جبل عامليان وابسته به اداره کل

بهصورت یکنواخت در الیهالیه خاک باشد ،انجام شد

منابع طبيعی استان اصفهان انتخاب و تهيه شد.

( )Motesharezadeh & Savaghebi, 2010و سپس

نهالهای تهيهشده به گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزی

خاک کامالً مخلوط شد تا آلودگی در کل خاک

و منابع طبيعی استان اصفهان منتقل و به مدت بيست

یکنواخت شود -2 .خاک آلودهشده به شکل مصنوعی

روز برای سازگاری با شرایط جدید ،در آنجا نگهداری

به مدت چند ماه ( 3تا  5ماه) در دمای  25درجه

شدند.

سلسيوس در شرایط گرما گذاری قرار گرفت و در

در این پژوهش نياز به جمعآوری خاک آلوده به

طول گرما گذاری ،با توجه به خشک شدن خاک سطح

عناصر سنگين سرب و روی و خاک غير آلوده به

گلدانها ،آبياری با آب مقطر ،در حد ظرفيت مزرعه (با

عناصر سنگين در شرایط طبيعی بود .به همين منظور

توجه به حجم خاک گلدانها آبياری به شکلی انجام

مقدار خاک آلوده موردنياز از معدن سرب و روی باما

می شد که از قسمت ته گلدان خروج آب وجود

به مقدار کافی برای گلدانها از عمق صفر تا 10

نداشته باشد) انجام شد تا به امالح خاک اجازه داده

سانتیمتر برداشت شد ()Samani Majd et al., 2007

شود با آبياری به عمق گلدان رفته و با انجام عمل

و پس از خشکشدن در هوای آزاد و عبور از الک

تبخير به سطح خاک بازگردند و بهاینترتيب در کل

هشت ميلیمتری ،برخی خصوصيات فيزیکی و

خاک بهطور یکنواخت توزیع شوند ( Yizong et al.,

شيميایی آن به همراه مقدار عناصر سنگين سرب و

 .)2009الزم به ذکر است که در این پژوهش عملکرد

روی بر اساس روشهای استاندارد اندازهگيری شد

گونههای گياهی مورد بررسی در شرایط نزدیک به
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طبيعت (خاکهای با آلودگی طبيعی در شرایط غير-

تکرار ،با  90گلدان اجرا شد .عاملهای آزمایش شامل

استریل) بررسی شده ،مقدار ایجاد آلودگی به سرب و

( )1قارچ غيربومی ميکوریز آربوسکوالر در شش

روی در خاک مورد استفاده ،برابر با مقدار سرب و

سطح (حاوی چهار گونه قارچ ميکوریز آربوسکوالر

روی موجود در خاک آلوده (معدن) شده است.

،C. etunicatum ،D. versiformis

Rhizophagus

در این مرحله نهالهای محلب در گلدان همراه

 ،F. mosseae ،irregularisیک تيمار ترکيبی از

با شش تيمار از قارچ ميکوریز آربوسکوالر غيربومی از

گونههای مذکور و شاهد تلقيح نشده) ( )2نوع خاک با

نوع اندوميکوریزا که معمو ًال با گونههای پهنبرگ

پنج سطح (خاک آلوده طبيعی ،خاک آلودهشده با

چوبی همزیستی خوبی برقرار میکنند ،کشت شدند.

سرب ،خاک آلودهشده با روی ،خاک آلوده شده با

گونههای قارچی از موسسه تحقيقات خاک و آب

سرب و روی ،خاک شاهد یا بدون آلودگی) بود.

کشور واقع در کرج تهيه شد .بهمنظور اعمال تيمار

غلظت فلزات سرب و روی در تيمارهای مختلف

قارچ ميکوریزی آربوسکوالر ،مقدار  50تا  60گرم

خاک مطابق جدول  1است .الزم به ذکر است خاک

زادمایه در اطراف ریشههای نهال پخش و روی آنها

غيرآلوده هنگام اضافه کردن فلزات سنگين ،به غلظت

با خاک پوشانده شد ( .)Li et al., 2012کشت

سرب و روی معدن ( 220گرم بر کيلوگرم روی و

گلخانهای در این مرحله بهصورت فاکتوریل در قالب

 535گرم بر کيلوگرم سرب) رسيدهاند.

طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل ،در سه
جدول  -1غلظت فلزات سرب و روی در تيمارهای مختلف خاک
Table 1. Concentration of lead and zinc metals in different soil treatments
سرب
روی
متغير
Variable

(zinc )mg.kg-1

(lead )mg.kg-1

خاک آلوده (معدن)

220

535

)Contaminated soil (mine

خاک غيرآلوده

53

خاک غيرآلوده  +روی

53

64

Unpolluted soil
220

Unpolluted soil + lead

خاک غيرآلوده  +سرب

535

خاک غيرآلوده  +سرب و روی

220

53

Unpolluted soil + zinc
535

Unpolluted soil + lead and zinc

بعد از کشت و تلقيح قارچ با ریشه نهالها ،در

با آب مقطر انجام شد .در پایان دوره رویش ( 6ماه)

شرایط گلخانهای در مرکز تحقيقات منابع طبيعی استان

برخی صفات مهم مورفولوژیکی مثل رویش قطری،

اصفهان که با نور طبيعی نياز گياهان را تأمين میکند،

وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر و خشک اندام

نهالها به مدت سه ماه نگهداری شدند .طی این مدت،

زیرزمينی ،افزایش ارتفاع و سطح برگ نهالها

آبياری گلدانها تا  70درصد رطوبت ظرفيت مزرعه

اندازهگيری شد .بهمنظور مقایسه متغيرهای اندازهگيری
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شده در تيمارهای مختلف قارچ و تيمارهای مختلف

نتایج

خاک از آزمون واریانس یکطرفه ( )ANOVAو برای

در جدول  2برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی

مقایسه ميانگين متغيرهای اندازهگيری شده از آزمون

(شامل عمق ،قابليت هدایت الکتریکی ،اسيدیته ،ازت

چند دامنهای دانکن (Compare Means Test-

کل ،کربن آلی ،فسفر ،پتاسيم ،مس ،روی ،منگنز ،آهن،

 )Duncanاستفاده شد .برای بررسی مقدار تأثير توأم

شن ،سيلت ،رس و بافت) خاک آلوده (معدن) و خاک

تيمارهای قارچ و خاک بر روی متغيرهای اندازهگيری

غيرآلوده آزمایش ارائه شده است.

شده نيز از آزمون تجزیه واریانس تکمتغيره
( )Univariateاستفاده شد.
جدول  -2ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک آلوده (معدن) و خاک غير آلوده آزمایش
Table 2. Physical and Chemical Properties of Contaminated Soil (Mine) and Non-Contaminated Soil
خاک غير آلوده
خاک آلوده
خاک غير آلوده
خاک آلوده
متغير
متغير
Variable

عمق

Contaminated
soil

Unpolluted
soil

10-20

10-20

)Depth (cm

Variable

روی قابلجذب
Absorbable zinc
)(mg.kg-1

قابليت هدایت
الکتریکی

1.6

1.5

Electrical
conductivity

اسيدیته

7.62

منگنز قابلجذب
Absorbable
)manganese (mg.kg-1

آهن قابلجذب

7.72

Absorbable
)iron(mg.kg-1

pH

ازت کل (درصد)

0.03

شن (درصد)

0.16

)N total (%
0.27

سيلت (درصد)

1.6

8.22

رس (درصد)

182.5

350

بافت

457

Texture

مس قابلجذب
Available copper
()mg.kg-1

0.9

54

1.1

50

26

30

20

20

)Clay (%

پتاسيم قابلجذب
Absorbable
potassium
()mg.kg-1

2.52

3.88

)Silt (%

فسفر قابلجذب
Absorbable
phosphorus
)(mg.kg-1

7.2

5.5

)Sand (%

کربن آلی (درصد)
Organic carbon
()%

Contaminated
soil

Unpolluted
soil

2.44

1.8
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Sandy

لوم
Lumens
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نتایج

تجزیه

آزمون

واریانس

اختالف معنیداری بين همه متغيرهای اندازهگيری-

متغيرهای

شده در تيمارهای مختلف وجود دارد.

اندازهگيریشده در تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز در
جدول  3ارائه شده است .همانطور که نتایج نشان داد

جدول  -3نتایج آزمون تجزیه واریانس متغيرهای اندازهگيری شده در تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز
Table 3. The results of the analysis of variance of variables measured in different treatments of
mycorrhiza fungi
ميانگين مربعات
Mean Square

Colonization

کلونيزاسيون

Diameter growth

رویش قطری

Fresh body weight

وزن تر اندام هوایی

Dry body weight

وزن خشک اندام هوایی

Increase altitude

افزایش ارتفاع

The fresh weight of the root
organ

وزن تر ریشه

The Dry weight of the root
organ

وزن خشک ریشه

قارچ

5

**1625.6

**5.41

**953.56

**245.65

**441.48

**2144.97

**501.01

Leaf area

Sources
Change

سطح برگ

منابع تغيير

df

**653.93

Fungi

خاک

4

قارچ × خاک

20

185.25ns

*1.15

119.37ns

29.92ns

**566.89

176.54 ns

40.83 ns

*133.54

Soil
*5.5

*0.38

*6.1

*18.41

*7.5

*8.5

0.36 ns

*5.2

Soil × Fungi

خطا

60

0.17

0.15

0.38

1.2

0.57

0.5

1.01

0.64

error

نتایج مقایسه ميانگين متغيرهای اندازهگيریشده

مقدار کلونيزاسيون مربوط به تيمار سویه ترکيبی به

بين تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز در جدول  4ارائه

مقدار  50/55درصد و کمترین مقدار در تيمار شاهد

شده است .از نظر مقدار کلونيزاسيون و سطح برگ،

 24درصد بود .همچنين سویه ترکيبی ،رویش قطری،

اختالف معنیداری در همه تيمارهای بررسیشده قارچ

ارتفاع و شاخص سطح برگ را به ترتيب 1/42

ميکوریز وجود دارد .همچنين نتایج نشان داد که بين

ميلیمتر 11/91 ،سانتیمتر و  19/01واحد نسبت به

ميانگين متغير افزایش قطر در چهار تيمار شاهد (بدون

شاهد افزایش داد (جدول  .)4نتایج مقایسه ميانگين

قارچ) R. irregularis ،C. etunicatum ،و

متغيرهای اندازهگيریشده نشان داد که بين ميانگين

 D.versiformisاختالف معنیداری وجود ندارد ولی

متغيرهای وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر و

بين این تيمارها با دو تيمار سویه ترکيبی و

خشک ریشه اختالف معنیداری در همه تيمارهای

 F. mosseaeاختالف معنیداری وجود دارد .نتایج

بررسی شده قارچ ميکوریز وجود دارد (شکلهای  1و

افزایش ارتفاع نيز نشان داد که اختالف معنیداری بين

 .)2بيشترین وزن تر و خشک اندام هوایی نيز در تيمار

تيمارهای شاهد (بدون قارچ) C. etunicatum ،و D.

سویه ترکيبی به ترتيب  108/4و  55گرم و کمترین

 versiformisبا دیگر تيمارها وجود دارد .بيشترین

مقدار آن در شاهد به ترتيب  59/4و  30/3گرم بود.
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 مقایسه ميانگين متغيرهای اندازهگيریشده بين تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز-4 جدول
Table 4. Mean of the measured variables among different treatments of mycorrhiza fungi
متغيرهای اندازهگيریشده
تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز
Measured variables

Different treatments
of mycorrhizal fungus

سطح برگ

افزایش ارتفاع

رویش قطری

کلونيزاسيون

Leaf area

Increase altitude

Diameter growth

Colonization

8.3±0.43 a

19.3±2.40 b

0.066±0.08 b

24 ±0.85 a

شاهد

18.47±1.80 a
21.5±0.72 a
13.26±0.40 a
16.29±0.52 a

22.93±2.14 ab
27.74±0.2 a
16.7±1.83 b
20.92±2.4 b

0.246±0.21 b
0.973±0.02 a
0.073±0.25 b
0.1±0.22 b

37.94±0.92 a
46.69±1.4 a
28.16±1.06 a
32.88±0.79 a

Control
R. irregularis
F. mosseae
C. etunicatum
D.versiformis

27.39±1.01 a

31.21±1.55 ab

1.49±0.20 a

50.55±0.73 a

سویه ترکيبی

Combination strain
. درصد بر اساس آزمون آماری دانکن هستند5 * مقادیر دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال
* Values in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s
Multiple Range Test.

shoot fresh weight

120

weight (g)

)وزن (گرم

100

shoot dry weight

ab

b

80

b

b

60
40

a

a

a

ab

ab

b

b

b

20

0

Control (no
fungus)

Glomus
intraradices

Glomus
mossea

Glomus
etunicatum

Glomus
versiforme

MIX.Strains

 مقایسه ميانگين وزن تر و خشک اندام هوایی تحت تأثير تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز-1 شکل
Figure 1. Mean Comparison of fresh and dry weight of Shoots affected by different treatments of
mycorrhiza fungi

Root fresh weight

100

weight (g)

)وزن (گرم

a

a

80

ab

b

ab

ab

ab

60
40

Root dry weight

ab

a

a

b

b

20
0

Control (no
fungus)

Glomus
intraradices

Glomus
mossea

Glomus
etunicatum

Glomus
versiforme

MIX.Strains

 مقایسه ميانگين وزن تر و خشک ریشه تحت تأثير تيمارهای مختلف قارچ ميکوریز-2 شکل
Figure 2. Mean Comparison of fresh and dry weight of roots affected by different treatments of
mycorrhiza fungi
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نتایج آزمون تجزیه واریانس متغيرهای اندازه-

و ریشه در تيمارهای مختلف خاک اختالف معنیداری

گيریشده در تيمارهای مختلف خاک نشان داد

وجود ندارد .نتایج آزمون تجزیه واریانس متغيرهای

اختالف معنیداری بين متغيرهای سطح برگ ،رویش

اندازهگيری شده در تيمارهای مختلف خاک بررسی

قطری و ارتفاع وجود دارد .درحالیکه بين ميانگين

شده در جدول  5ارائه شده است.

متغيرهای کلونيزاسيون ،وزن تر و خشک اندام هوایی
جدول  -5نتایج آزمون تجزیه واریانس متغيرهای اندازهگيری شده در تيمارهای مختلف خاک
Table 5. Analysis of variance of variables measured in different soil treatments
ميانگين مربعات
متغير

F

Variable

Mean Square

کلونيزاسيون

185.25ns

1.91

Colonization

رویش قطری

2.89

*1.15

Diameter growth

وزن تر اندام هوایی

119.37ns

وزن خشک اندام هوایی

29.92ns

2.06

Fresh body weight
2.008

Dry body weight

وزن تر اندام ریشه

176.54 ns

1.37

The fresh weight of the root organ

وزن خشک ریشه

40.83 ns

1.35

The Dry weight of the root organ

افزایش ارتفاع

19.93

**566.89

Increase altitude

سطح برگ

3.36

*133.54

Leaf area
** اختالف معنیدار در سطح  ns ،0/01عدم اختالف معنیدار در سطح 0/05
** Significant difference at the level of 0.01, ns there is no significant difference in the level of 0.05.

60

50.55

46.69

50

24

20

کلونيزاسيون

32.88

28.6

30

Colonization

37.94

40

10
0

Glomus
Glomus
Glomus MIX.Strains
mossea etunicatum versiforme

Control (no Glomus
fungus) intraradices

شکل  -3مقایسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف قارچ بر درصد کلونيزاسيون
Figure 3. Mean Comparison of the effect of different treatments on colonization
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Colonization

Natrual (infected) No- infected+Lead No- infected+Zinc No- infected+Lead
and Zinc

کلونيزاسيون

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Control (No)infected

شکل  -4مقایسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف خاک بر درصد کلونيزاسيون
Figure 4. Mean Comparison of the effect of different treatments on colonization

ترتيب  40/8و  32/61گرم در تيمار شاهد و خاک

بر اساس نتایج درصد کلونيزاسيون قارچ ،اختالف

آلوده به سرب و روی مالحظه شد (شکل .)4

معنیداری بين تيمارهای خاک مالحظه نشد (شکل .)4
با این وجود بيشترین و کمترین درصد کلونيزاسيون به

1

0.4
0.2

)Diameter growth(cm

0.6

رویش قطری (سانتیمتر)

0.8

0
NoNoNoinfected+Lead infected+Zinc infected+Lead
and Zinc

Natrual
)(infected

Control (No)infected

شکل  -5مقایسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف خاک بر رویش قطری
Figure 5. Mean Comparison of the effect of different soil treatments on diameter Growth

اختالف معنیداری بين ميانگين متغير رویش

روی مالحظه شد (شکل  .)5همچنين از نظر ميانگين

قطری در دو تيمار خاک آلودهشده با سرب و خاک

افزایش ارتفاع بين تيمارهای مختلف خاک ،اختالف

آلوده شده با سرب و روی اختالف معنیداری وجود

معنیداری مشاهده شد بهطوریکه بين دو تيمار خاک

ندارد .درحالیکه بين ميانگين رویش قطری در تيمار

آلوده شده با سرب و خاک آلودهشده با سرب و روی

شاهد با تيمار خاک آلودهشده با سرب و خاک آلوده

اختالف معنیداری وجود ندارد و بيشترین و کمترین

شده با سرب و روی اختالف معنیداری وجود دارد.

رویش ارتفاعی به ترتيب  29/29و  15/87سانتیمتر

بيشترین و کمترین رویش قطری به ترتيب  0/839و

در تيمار شاهد و خاک آلوده به سرب و روی مالحظه

 0/2ميلیمتر در تيمار شاهد و خاک آلوده به سرب و

شد (شکل .)6
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35
30

15
10
5

)Heighe increase (cm

20

افزایش ارتفاع (سانتی متر)

25

0
NoNoNoinfected+Lead infected+Zinc infected+Lead
and Zinc

Natrual
)(infected

Control (No)infected

شکل  -6مقایسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف خاک بر افزایش ارتفاع
Figure 6. Mean Comparison of the effect of different soil treatments on height growth

نتایج آزمون تجزیه واریانس تکمتغيره نشان داد

با قارچ ميکوریز تلقيح شده بودند ،ميانگين همه

که تأثير توأم تيمارهای مختلف قارچ و خاک بر

متغيرهای اندازهگيریشده در مقایسه با گياهان شاهد

متغيرهای کلونيزاسيون ،رویش قطری ،وزن تر و

(بدون قارچ) بهطور معنیداری بيشتر بود و افزایش

خشک اندام هوایی ،وزن تر ریشه ،افزایش ارتفاع و

متغيرهای اندازهگيریشده در مورد گياهان تلقيح شده

سطح برگ معنیدار بوده است (جدول .)6

با تيمارهای قارچی سویه ترکيبی و  F. mosseaeدر
مواردی حتی بيش از یکونيم برابر گياهان غيرتيمار

بحث

بود (شکلهای  1و  .)2نتایج بررسی مقدار

ریشهها بهعنوان سطوح جذبکننده آب و مواد غذایی

کلونيزاسيون نشان داد که بيشترین مقدار کلونیزایی در

تأثير بسيار زیادی در جذب آب و امالح گوناگون

اثر تيمار سویه ترکيبی ایجاد شد (شکل  .)3ایجاد

دارند و عوامل مختلف محيطی از طریق تأثير بر ریشه

کلونیزایی عالوه بر نوع گياه و سيستم ریشهای به

بر رشد گياه اثر میگذارند .تنش فلزات سنگين مانند

غلظت فسفر خاک نيز بستگی دارد .سطوح بسيار باال

عوامل محدودکننده رشد ریشه است و کاهش رشد

و پایين فسفر خاک ممکن است سبب کاهش آلودگی

ریشه فعاليتهای رشدی گياه را تحت تأثير قرار می

و کلونی زایی ميکوریزایی شود (.)Ledig et al., 1976

دهد .عدم توسعه و گسترش مناسب سيستم ریشهای

سطوح بيش از موردنياز فسفر خاک برای رشد گياه

باعﺚ کاهش سطوح جذبکننده مواد غذایی ،تغيير در

سبب حذف آربسکولهای ميکوریزایی  VAMشد.

ساختار غشاء سلولی و کاهش جذب و محتوی آب

آربسکولها ساختارهایی هستند که در داخل سلول

میشود که این امر بر فرآیندهای فيزیولوژیکی مانند

گياه ميزبان بهوسيله قارچهای ميکوریزا  VAMتوليد

تعرق ،تنفس و فتوسنتز اثر گذاشته و در نهایت موجب

میشوند .این اندام مسئول انتقال عناصر غذایی

کاهش رشد در سایر قسمتهای گياه مانند کاهش

جذبشده از قارچ به گياه هستند ( & Abbott

زیتوده و سطح برگ میشود ( Sharma & Dubey,

 .)Robson, 1979پژوهشهای زیادی همبستگی بين

 .)2005نتایج این پژوهش نشان داد که در گياهانی که
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فسفر قابلجذب را با درصد کلونيزاسيون نشان دادهاند

افزایش نسبت ریشههای ریز و ميسليومهای ميکوریزی

و تا حدودی ثابت شده است که همبستگی مثبت یا

توسط تيمار قارچی سویه ترکيبی است که سبب

منفی بين این دو مؤلفه وجود دارد ( Bouamri et al.,

تحریک رشد ریشههای جانبی و فرعی میشود

 Revel .)2004و همکاران ( )1999با پژوهشهای

( .)Glick et al., 1998همچنين قارچهای ميکوریز

خود نشان دادند که کلونيزاسيون قارچهای ميکوریزی

آربوسکوالر با توليد آنزیم ،تنش در ریشه گياهان را

آربوسکوالر همبستگی منفی با فسفر کل و فسفر

کاهش میدهند و به این ترتيب بر رشد و توسعه ریشه

قابلجذب خاک دارند .نتایج دیگر پژوهشگران نيز

گياه کمک میکنند که توانایی تيمار قارچی سویه

نشان میدهد که همزیستی و آلودگی ميکوریزایی

ترکيبی در کاهش تنش بيشتر بوده است .برخی از

ریشهها در سطوح باالتر از این مقدار کاهش یافته و

پژوهشگران نيز بيان کردند گياهانی که همزیستی

تلقيح گياهان در این شرایط کمکی به گياه نمیکند

بيشتری با قارچهای ميکوریز دارند ،در جذب عناصر

کاهش

غذایی از خاک تواناتر بوده و از رشد بهتری برخوردار

کلونيزاسيون ریشه را یک مکانيسم برای محدودکردن

بودند ( ،)Camargo-Ricalde et al., 2010زیرا

جذب اضافی برخی از فلزات سنگين از طریق هيف-

قارچها میتوانند از فواصل دور ،آب و مواد غذایی را

های قارچی و یا به دليل اثرهای متقابل قارچ و گياه در

در دسترس گياه ميزبان قرار دهند ( Allen et al.,

سطوح باالی فلز سنگين عنوان کردهاند ( Oudeh et

 .)2003در کل بهبود رشد و توليد زیتوده و در نتيجه

 .)al., 2002همچنين نتایج نشان داد که بيشترین

افزایش مقاومت گياهان همزیست شده با قارچهای

مقادیر متغير وزن اندام هوایی مربوط به تيمار تلقيح-

ميکوریزی ،تحت تنشهای زیستمحيطی از قبيل

شده با تيمار قارچی سویه ترکيبی بوده که این موضوع

حضور غلظتهای باالی فلزات سنگين در خاک مورد

بيانکننده این است که تيمار قارچی سویه ترکيبی در

انتظار است .همچنين ) Mirzaei (2016نشان داد که

جذب آب و مواد غذایی بهویژه فسفر به گياه کمک

ميانگين متغيرهای وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن

بيشتری کرده و سبب تجمع ماده خشک بيشتری شده

تر و خشک ریشه و رویش قطری در نهالهای کنار

است و از کارایی بيشتری در توليد زیتوده اندام

( )Ziziphus spina-christi L.تلقيحشده با قارچهای

هوایی محلب برخوردار است .همچنين بيشترین وزن

ميکوریز  F. mosseaeو  G. fasciculatumبيشتر از

اندام هوایی مربوط به تيمار قارچی سویه ترکيبی بود

نهالهای غيرميکوریزی بود که میتواند نشاندهنده

که ممکن است ناشی از سيستم ریشهای گستردهتر و

این موضوع باشد که هرچه تنوع و فراوانی قارچ

جذب مقادیر باالی فسفر و آهن به اندام هوایی و

ميکوریز بيشتر باشد تأثير بيشتری بر صفات

بهبود رشد گياه و در نتيجه افزایش وزن خشک اندام

مورفولوژیکی گونه گياهی دارد.

(.)Swift, 2004

برخی

محققين

نيز

هوایی باشد .عالوه بر این ،بيشترین مقادیر متغير وزن

اثر تيمارهای خاک بر متغيرهای اندازهگيری شده

ریشه مربوط به تيمار تلقيح شده با قارچ تيمار قارچی

نشان داد که بين ميانگين متغير رویش ارتفاعی و

سویه ترکيبی بوده (شکل  )2که میتواند ناشی از تأثير

قطری در تيمار شاهد با تيمارهای خاک آلودهشده با

تيمار قارچی سویه ترکيبی بر رشد بيشتر ریشههای

سرب و خاک آلوده شده با سرب و روی اختالف

فرعی و جانبی باشد که این امر احتماالً به دليل

معنیداری وجود دارد (شکلهای  5و  .)6بهطورکلی
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نتایج نشان داد که ميانگين همه متغيرهای اندازهگيری-

قارچی بومی خاکهای غيرآلوده ،تحملپذیری و

شده در تيمار شاهد (خاک غيرآلوده) بيشتر از

مقاومت بيشتری نسبت به آلودگی فلزات سنگين

تيمارهای خاک آلوده شده با عناصر سنگين سرب و

دارند .بر اساس گزارش )Tinker and Ney (2000

روی بود .با افزایش غلظت فلزات سنگين تنوع

افزایش غلظت فسفر سبب کاهش فعاليت قارچ و

مورفولوژیک قارچهای ميکوریز آربوسکوالر کاهش

مقدار کلينيزاسيون میشود Weissenhorn .و همکاران

مییابد همچنين فلزات سنگين ممکن است رشد و

( )1995جذب فلزات سنگين بهوسيله گياه ذرت

تکثير قارچهای ميکوریز آربوسکوالر را در خاکهای

ميکوریزی را در خاکهای آلوده به کادميوم ،روی،

آلوده به فلزات سنگين کاهش دهند ،به تأخير بياندازند

سرب ،مس و منگنز بررسی کردند ،ولی به دليل اینکه

و یا بهطور کامل حذف کنند .کاهش مقدار

فلزات با یکدیگر برهمکنش دارند ،نتایج آنها بهطور

کلونيزاسيون و عدم توسعه هيفهای خارج ریشهای

دقيق نقش قارچهای ميکوریز آربوسکوالر را بر جذب

میتواند منجر به عدم کارایی همزیستی در جذب و

هر یک از فلزات ،مشخص نکرده است Karimi .و

انتقال فسفر شود کاهش مقدار فسفر موجود در اندام

همکاران ( )2013نيز نشان دادند مسموميت با سرب

هوایی احتماالً به دليل کمپلکس شدن فسفات با فلزات

در درجه اول بازدارنده رشد ریشه است و کاهش

سنگين در ریشه و عدم انتقال آن به بخش هوایی و در

توسعه سيستم ریشهای به محدود شدن رشد بخش

نتيجه کاهش رشد گياه میشودJoner & Leyval, ( .

هوایی هم منتهی میشود .کاهش رشد ریشه و بخش

)2001؛ که بهطورکلی نتایج بيانگر این مورد بود که

هوایی تحت تنش عناصر سنگين سرب و روی می-

فلزات سنگين منجر به کاهش درصد کلونيزاسيون شده

تواند به دليل تجمع زیاد این عناصر در ریشه ،ليگنينی

که کاهش فراوانی قارچ ميکوریز نيز سبب کاهش و

شدن دیواره تحت تأثير فلز سنگين ( Almeida et al.,

ضعف صفات مورفولوژیکی در گياه میشود که با

 ،)2007تأثير مستقيم فلز سنگين بر هسته سلولی

نتایج این پژوهش همسو بود .از دالیل افزایش فراوانی

( )Dauda et al., 2009و برهمکنش فلزات سنگين با

قارچ ميکوریز آربوسکوالر و شرایط بهتر گياه در خاک

گروههای سولفيدریل غشا سلولها و غيرفعالکردن

آلوده معدن نسبت به خاک غيرآلوده که سرب و روی

آنها ( )Khudsar et al., 2000باشد Zarei .و همکاران

به آن اضافه شده است میتوان به ( )1وجود قارچهای

( )2008در بررسی تنوع قارچهای ميکوریز

ميکوریز آربوسکوالر بومی در خاک آلوده که نسبت

آربوسکوالر در خاکهای آلوده به سرب و روی ده

به شرایط آلوده مقاومت بيشتری دارند )2( ،کمبود

گونه قارچ را شناسایی کردند که گونههای قارچیF. ،

عنصر فسفر در خاک آلوده که خود میتواند دليلی بر

 R. irregularis،mosseaeو  D.versiformisنسبت به

افزایش درصد کلونيزاسيون قارچ باشد و ( )3همچنين

دیگر گونههای قارچ ميکوریز آربوسکوالر فراوانی

اثر متقابل عناصر و فلزات سنگين نسبت به هم که

بيشتری داشتهاند که خود تنوع بيشتر قارچهای

میتواند در خاک آلوده معدن این اثر متقابل شدیدتر

ميکوریز و تأثير بيشتر آنها را بيان میکند.

باشد ،اشاره کرد Van .و همکاران ( )1998گزارش

همزیستی ميکوریزایی بر بسياری از جنبههای

کرد که اکوتيپهای قارچهای ميکوریز آربوسکوالر

بيولوژیک سيستم ریشهای گياه ميزبان تأثير میگذارد.

منشأ گرفته از خاکهای آلوده نسبت به سویههای

بهطورکلی گونههایی که توانایی بيشتری در افزایش
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محلب در خاکهای آلوده به فلزات سرب و روی با

 قادر به ایجاد همزیستی با،سطح جذب ریشه دارند

 برای دستيابی به،ضعف چشمگيری روبهرو نشد

 افزایش فتوسنتز و، مواد غذایی،ميزبان و جذب آب

بيشينه بهرهگيری از پتانسيل مفيد سامانههای

 تلقيح گياهان با گونههای قارچی.رشد گياهان هستند

ميکوریزی ضروری است که مناسبترین گونه قارچ

مقاوم به فلزات سنگين و شناسایی مناسبترین گونه

برای هر واریته گياهی و شرایط محيطی موردنظر

قارچی میتواند راهحل بسيار مناسب و ارزانقيمتی

انتخاب شود؛ پس میتوان برای کشت وسيع گونه

برای پاالیش خاکهای آلوده به فلزات باشد در این

محلب در خاکهای آلوده از تلقيح سویه ترکيبی با این

پژوهش سویه ترکيبی که ترکيبی از گونههای قارچی
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Abstract
In this experiment, one year old Cerasus mahaleb seedlings were inoculated with six treatments of
mycorrhizal fungus (Diversispora versiformis, Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus irregularis,
Funneliformis mosseae, and a combination of these species) and control, then were planted in five soil
treatments (control or No contamination, normal contaminated, contaminated with lead, zinc
contaminated and contaminated with lead and zinc) were cultivated. The highest amount of
colonization in combination treatment was 51% and lowest in control treatment was 24%. Diagonal
growth, Seedling height and leaf area index in inoculation with combination strain were 1.42, 11.9 and
19.01, respectively. The highest fresh and dry weight of shoot in the treatment of strain Recipes were
42.04 and 21.36 grams and the lowest in the control were 22.34 and 11.33 grams, respectively.
Combination strains and non-contaminated soil treatment caused maximum growth in Mahleb, in
plants grown with mycorrhizal fungi were inoculated, mean of all measured variables was
significantly higher than that of control plants. Combined strain treatment had the highest effect on dry
matter accumulation.
Keywords: Arbuscular, Soil pollution, Bioremediation, Morphological treats.
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