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بررسی تأثیر برخی عوامل زیستی بر گیاهپاالیی سرب و جذب فسفر
توسط اکالیپتوس )(Eucalyptus camaldulensis
سما کمالپور ،1بابک متشرعزاده ، 2حسینعلی علیخانی 3و مهدی زارعی

4

2
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

1
استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
 9دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
 4استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شیراز

(تاریخ دریافت2932/22/1 :؛ تاریخ پذیرش)2931/24/11 :

چکیده
سرب یکی از مهمترین آالیندههای محیطزیست بهشمار میآید که جذب عناصر غذایی توسط گیاه را مختل میکند.
گیاهپاالیی سرب و جذب عناصر غذایی توسط

تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل برخی عوامل زیستی در
اکالیپتوس در خاک آلوده به سرب انجام گرفت .تیمارها شامل سه سطح باکتری ( Ba105 ،B0و  ،)Ps36دو سطح
قارچ ( M0و  )M1و سه سطح سرب (صفر 54 ،و  244میلیگرم در کیلوگرم) بود .جدایههای باکتریایی مورد استفاده
از جنس سودوموناس و باسیلوس و قارچ نیز از گونۀ گلوموس موسه انتخاب شد .نتایج نشان داد ،با افزایش غلظت
سرب در خاک ،جذب این عنصر توسط گیاه افزایش مییابد .تلقیح با باکتری باسیلوس  Ba105موجب افزایش
معنیدار مقدار جذب سرب در اندام ریشهای شد و این تیمار به افزایش  55و  23/5درصدی مقدار جذب سرب

به ترتیب نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقیح) و تلقیح با باکتری سودوموناس Ps36انجامید .تلقیح گیاهان با قارچ
میکوریزی نیز سبب افزایش  19/4و  44درصدی مقدار جذب سر ب در اندام هوایی و ریشه نسبت به شاهد شد.
بیشترین مقدار جذب فسفر در غلظت صفر سر ب بود و با افزایش مقدار سرب خاک ،مقدار جذب فسفر در اندام هوایی
و ریشه کاهش یافت .تلقیح با باکتری  Ps36و  Ba105همراه قارچ میکوریزی موجب افزایش مقدار فسفر و پتاسیم
جذبشده در ریشه و اندام هوایی اکالیپتوس شد .همیاری ریزجانداران مفید (باکتری و قارچ) خاکزی ،با گونههای
درختی سریعالرشد و دارای زیستتودۀ باال ،همچون اکالیپتوس میتواند موجب بهبود کارایی گیاهپاالیی در شرایط
تنش فلزات سنگین شود.
زیستتوده ،قارچ میکوریزی ،همیاری.Pseudomonas ،

واژههای کلیدی :اکالیپتوس،

 نویسنده مسئول

شماره تماس41791192424 :

Email: moteshare@ut.ac.ir
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مقدمه و هدف
امروزه آلودگی محیطزیست از مسائل مهمی استت
که جوامع مختلف با آن مواجهند ،آلتودگی ختاک بته
فلتتتزات ستتتنگین ،یکتتتی از مهتتتمتتتترین مشتتتک ت
محتتیطزیستتتی در بستتیاری از نقتتاا جهتتان بتتهشتتمار
متیرود ) .(Blaster et al., 2000براستاس دادههتای
آژانس حفاظت محیطزیستت ،سترب ،مهتمتترین فلتز
آالینتده در محتیط زیستت استت )(Li et al., 2007
منابع عمدۀ سرب ،دود خروجی از اگزوز وسایل نقلیتۀ
بنزینسوز ،رنگها و پسابهای خانگی و صنعتی است
) .(Harrison & Laxen, 1977جذب سرب بتهوستیلۀ
گیاهان و ورود آن به زنجیرۀ غذایی ،ست مت انستان و
حیوانتتتات را بتتتهطتتتور جتتتدی تهدیتتتد متتتیکنتتتد
) . (Li et al., 2007بعضی گیاهان مواد آالیندۀ موجود
در محیط را در خود جمع متیکننتد ،ایتن گیاهتان از
فرایندهای زیستی متنوع گیاهی و ویژگیهای فیزیکی
خود به کاهش و رفع آلودگی کمک میکنند (رضتوانی
و همکتاران .)2924 ،گیتاهپتاالیی یکتی از روشهتای
پاالیش زیستی خاکهاست .در ایتن روش از گیاهتان
مقاوم برای پاالیش خاکهای آلوده به ترکیبتات آلتی و
معتدنی استتفاده متیشتود ).(Mattina et al., 2003
موفقیت در گیاهپاالیی خاکهای آلوده ،به کافی بتودن
عملکرد گیاه و غلظتت در انتدام هتوایی بستتگی دارد.
گونههای درختی ستریعالرشتد ،بتا توجته بته قابلیتت
زیستتودۀ زیاد ،سامانۀ ریشۀ گسترده و تعرق زیاد که
همگی از عوامل مؤثر در موفقیت فراینتد گیتاهپتاالیی
محسوب میشوند ،گزینههای مناسبی برای این منظور
بهحساب میآیند (علیزاده و همکاران .)2934 ،جنس
اکالیپتوس اهمیت خاصی از نظر کاربردهتای مختلتف
دارد .اکالیپتوس پتانسیل زیادی در احیای زمتینهتای
بیحاصل و حتتی زمتینهتای غرقتابی دارد (عصتاره و
شریعت )2924 ،و بهطور وسیعی برای تولید ماده خام
صنایع چوبی و ستوخت چتوبی استتفاده متیشتود ،از
طرفی دارای زیستتتودۀ بتاال و سترعت رشتد بتاالیی
استتت .گونتتۀ  Eucalyptus camaldulensisیکتتی از

بررسی تأثیر برخی عوامل زیستی بر گیاهپاالیی...

مهمترین آنهاست .بهمنظور افزایش کارایی گیاهپتاالیی
میتوان شرایط الزم برای این امر را بهبود بخشید .بته
تغییر شرایط ،بهمنظتور ارتقتای کتارایی گیتاهپتاالیی،
گیاهپاالیی کمکی 2گفته میشود که در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته استت .کتاربرد فنتون پیشترفته
همچون استفاده از ریزسازوارههای همزیست بتا گیتاه،
میتواند سبب افزایش کارایی گیاهپاالیی ،کاهش مدت
زمان الزم بترای زدودن آلتودگی و توستعۀ کتاربرد آن
شود (زارعی .)2924 ،باکتریهای محرک رشتد گیتاه
) (PGPRاز طریق افزایش انح ل عناصتر غتذایی کتم-
محلتتول ماننتتد فستتفر ،تولیتتد - ACCدآمینتتاز ،تولیتتد
هورمونهای رشد گیاهی مانند اکسین ،تثبیت نیتتروژن
و تولید ستیدروفور (از دیتدگاه افتزایش قابلیتت جتذب
آهن) بهطتور مستتقیم ) (Ping & Boland, 2004و از
طریق رقابت بترای جتذب متواد و اشتغال جایگتاههتای
مناسب برای فعالیت پتاتوژنهتا ،تولیتد آنتتی بیوتیتک،
تولیتتد ستتیدروفور (از دیتتدگاه ختتار کتتردن عناصتتر از
دسترس پاتوژن ها) ،آنزیم های لیتیک و تولیتد ستیانید
هیدروژن بهطور غیرمستقیم بر رشد گیاه اثر میگذارنتد
).(Schippers et al., 1990; Kloepper et al., 1980
همچنتین ،کلنیتزه شتدن گیتاه بتهوستیلۀ قتارچهتتای
میکوریز آربسکوالر متیتوانتد جتذب و تجمتع فلتزات
ستتنگین در انتتدام هتتوایی گیتتاه را افتتزایش دهتتد
) .(Gohre & Paszkowski, 2006قارچهتای میکتوریز
آربسکوالر در غیرمتحرک کردن فلزات در فراریشته گیتاه
مؤثرند و با تجمع فلزات به شکل غیرسمی در ریشههتای
گیاه و میسلیومهای برونریشه به تثبیتت گیتاهی کمتک
میکنند ) .(Gohre & Paszkowski, 2006قتارچهتا از
طریق غیرمتحترک کتردن فلتزات ستنگین بتهوستیلۀ
ترشحات خود ،رسوب آنها در گرانولهای پلیفسفات و
جذب سطحی فلزات روی دیوارۀ سلولی ،ستمیت آنهتا
را کاهش میدهنتد ).(Gohre & Paszkowski, 2006
با توجه به اینکه غلظت عناصر غذایی خاک و فراهمتی

1. Active Phytoremediation
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آنها ،میتواند متأثر از فلزات سنگین باشد و از آنجا که
افزایش غلظتت فلتزات ستنگین در ختاک بته کتاهش
جذب عناصر غذایی برای رشد گیاه میانجامد ،تحقیق
حاضر با هدف بررسی نقش باکتریهای محترک رشتد
گیاه و قارچ میکوریزی ،در افزایش کارایی گیاهپاالیی و
جتتذب عناصتتر غتتذایی (فستتفر و پتاستتیم) و پتانستتیل
گیاهپاالیی سرب توسط اکتالیپتوس در شترایط تتنش
فلز سنگین سرب انجام گرفت.
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از نهالستان وفایی شرکت بهارآوران کویر واقع در استان
قم انتخاب و تهیه شد .نهالهای تهیتهشتده بته گلخانتۀ
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل
و به مدت بیست روز برای سازگاری با شرایط جدید ،در
آنجا نگهداری شدند.
 -تهیة خاک

خاک مورد استفاده برای کشت نهال اکالیپتوس از
مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در دولتآباد کر با مختصات
جغرافیایی  95درجه و  42دقیقۀ عرض شمالی و 52
درجه و  24دقیقۀ طول شرقی و ارتفاع  2921متر از
سطح دریا از عمق  4-94سانتیمتری تهیه شد و پس
از هواخشک شدن و عبور از الک دو میلیمتری برخی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن (جدول  )2بر اساس
روشهای استاندارد اندازهگیری شد (امامی.)2945 ،


مواد و روشها
 -تهیة نهالهای اکالیپتوس

بتتهمنظتتور اجتترای پتتژوهش ،نهتتالهتتای یکستتاله و
یکدست حاصل از بذر پایۀ مادری یکسان ،هدفگتذاری
شتتتدند .ستتتپس اکتتتالیپتوس گونتتتۀ کامالدولنستتتیس
( )Eucalyptus Camaldulensisبتا متوستط ارتفتاع94
سانتیمتر  ،قطر ساقۀ چهار میلیمتر و تعتداد 94بتر،،

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی
پتاسیم قابل جذب

نیتروژن کل ()%

ماده آلی ()%

CEC
)(cmolc/kg

ک س بافتی

)EC (dSm-1

pH

147/42

4/247

2/94

17

لوم رسی

9/9

2/1

فسفر قابل جذب

کادمیوم قابل جذب

سرب قابل جذب

مس قابل جذب

روی قابل جذب

آهن قابل جذب

منگنز قابل جذب

)(mg/kg

)(mg/kg

4/22

4/41

 -اعمال آلودگی و گرماگذاری

2/72
1

ختتاک هواخشتتک پتتس از عبتتور از التتک چهتتار
یمتری در گلدانهای پ ستیکی چهتار کیلتوگرمی
میل 
توزیع شد .با توجه به سینیهای نگهدارندۀ گلتدانهتا
در گلخانۀ هشتدستگاه پردیس که با نور طبیعی نیتاز
گیاهان را تأمین میکند ،حجم چهار کیلوگرمی ختاک
در گلدانها کافی بهنظر متیرستد ،ضتمن آن کته بته
منظور جلوگیری از رقابت بین ریشهها یا تتنش ناشتی
از محدودیت حجم ریشهها در این فضا ،نیاز کتودی در
طول دورۀ داشت با استفاده از کتود کتام محلتول در
1. Incubation

1/47

2/12

2/49

17/54

آب  NPKتأمین شتد .بتا توجته بته بررستی منتابع و
تحقیقتتات انجتتام گرفتتته ( ;Pandey et al., 2007
 )Ashraf et al., 2011و نیز سطوح متوستط آلتودگی
که در کاربرد فناوری گیاهپاالیی اهمیت دارند ،آلودگی
خاک بتا نمتک کلرایتد سترب ( ،)PbCl2.H2Oدر سته
ستطح صتتفر 54 ،و  244میلتتیگترم ستترب در کیلتتوگرم
خاک انجام گرفت .مقادیر ذکرشده نمک سرب ،تتوزین و
پس از حل شدن در  144سی سی آب مقطتر ،از طریتق
پاشش روی خاک ،به نحوی کته ایجتاد آلتودگی تتا حتد
ممکن بهصورت یکنواخت در الیه الیۀ خاک باشد ،انجتام
گرفتتت (.)Motesharezadeh & Savaghebi, 2010
بهدلیل آلوده کردن خاکها بهطتور مصتنوعی و بترای
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نزدیک شدن بته شترایط طبیعتی و ایجتاد تعتادل در
انهای آلودهشده به مدت پنج ماه در دمتای
خاک ،گلد 
 15درجتتۀ سلستتیوس در شتترایط گرماگتتذاری قتترار
گرفتند ( .)Yizong et al., 2009در طول گرماگتذاری،
با توجه به خشک شدن خاک سطحی گلدانها ،آبیاری با
آب مقطر ،در حد ظرفیت مزرعه انجام گرفت و به امت ح
خاک اجازه داده شد تا با عمل آبیتاری بته عمتق گلتدان
بروند و با انجام عمل تبخیر به سطح خاک انتقال یابنتد و
بدین ترتیب در کل خاک بهطور یکنواخت توزیع شوند.
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( .)Washington & Shutter, 1980پس از انجام دادن
آزمونهتای ) (MICو ) ،(PGPRدر نهایتت دو جدایتۀ
برتر ( Ba105و  )Ps36از نظر خصوصیت محرک رشتد
و مقاومت به فلز سرب ،برای کشت گلخانهای انتختاب
شد .زادمایۀ قارچ گلومتوس موستۀ متورد استتفاده در
کشت گلخانهای ،با استفاده از روش کشت تلتهگلتدانی
بتتا گیتتتاه تلتتتهای ستتتورگوم علوفتتتهای تهیتتته شتتتد
).(Lee et al., 2006
 -کشت گلخانهای

 انتخاب جدایههای برتر باکتریایی برای کشتگلخانهای

بهمنظور انتختاب جدایتههتای برتتر باکتریتایی ،شتش
جدایه از بانتک ژن گتروه مهندستی علتوم ختاک پتردیس
کشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه تهران تهیه شد .جدایههتا
شامل سه سویه ستودوموناس ( ،)Ps36,Ps448, Ps28دو
ستتویه باستتیلوس ( )Ba105, Ba20و یتتک ستتویه
میکروکوکوس ( )Mi159بود .سپس آزمونهای مربوا
به خصوصیات محرک رشد گیتاه ) (PGPRو مقاومتت
به فلز سنگین سرب ) (MICروی آنهتا انجتام گرفتت.
آزمونهای مربوا به  ،PGPRشامل آزمون نیمهکمتی
توان انح ل فستفاتهتای معتدنی )،(Sperber, 1958
آزمتتتون نیمتتتهکمتتتی تتتتوان تولیتتتد ستتتیدروفور
) ،(Alexander & Zuberer, 1991آزمون توان تولیتد
ستیانید هیتدروژن ) (Donate et al., 2004و آزمتون
کمی توان تولید هورمون ایندول استیک اسید )(IAA
) (Patten & Glick, 2002بتود .بترای اجترای آزمتون
 MICاز محتتیط کشتتت جامتتد ) (NAو متتایع )(NB
حاوی مقادیر مختلتف سترب (،244 ،45 ،54 ،15 ،4
،244 ،444 ،744 ،544 ،444 ،944 ،144 ،254
 344و  2444میلیگرم در لیتر) به شکل کلراید سرب
( PbCl2. H2Oبا درصد خلتو  32درصتد) استتفاده
شد .سپس تغییرات قطر کلنیهتا در محتیط جامتد و
 ODدر محیط متایع ،بررستی شتد .غلظتتی از فلتزات
سنگین که در آن باکتری قادر به رشد نبود ،بتهعنتوان
حتتتداقل غلظتتتت بازدارنتتتده در نظتتتر گرفتتتته شتتتد

کشت گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب طترح
بلوکهای کامل تصتادفی بتا چهتار فتاکتور ،در چهتار
تکرار ،بتا  41گلتدان اجترا شتد .فاکتورهتای آزمتایش
شامل  )2یک رقم نهال اکالیپتوس گونۀ کامالدولنسیز،
 )1قتتارچ میکتتوریزی آربوستتکوالر در دو ستتطح M0
(شاهد) و ( M1گلوموس موسته) )9 ،بتاکتری PGPR
در سه سطح ( B0شتاهد)،)Bacillus Mycoides( B1 ،
 ،)Pseudomonas florescence 36( B2و  )4سرب در
ستته ستتطح ( Pb0صتتفر) 54( Pb50 ،میلتتیگتترم در
کیلوگرم) و  244( Pb100میلیگرم در کیلتوگرم) بتود.
در زمان آغاز کشت گلخانهای ،در هر گلدان تعداد یک
نهال اکالیپتوس کاشته شد .بته منظتور اعمتال تیمتار
قارچ میکوریزی آربوسکوالر ،مقدار  74گرم زادمایته در
اطراف ریشههای نهال پخش شد و مقدار ده سی ستی
از زادمایه باکتری با جمعیت  242 cfu/mlمایتهزنتی و
روی آنها با خاک پوشانده شد .به متدت پتنج متاه ،در
شرایط کنتترلشتده عملیتات داشتت انجتام گرفتت و
گیاهان در گلخانه با شرایط طبیعی در دمتای بیشتینۀ
 12درجۀ سانتیگراد و کمینۀ  25درجتۀ ستانتیگتراد
نگهداری شدند .طی این مدت ،آبیاری گلدانها تتا 44
درصد رطوبت ظرفیت مزرعه با آب مقطر انجام گرفت.
پس از دورۀ کشت پنج ماهه ،گیاهان برداشتت شتده و
اندام هوایی و ریشه بهطتور جداگانته جمتعآوری شتد.
مقدار یک تا دو گرم از ریشتههتای تتازه در الکتل 54
درصد ( )V/Vنگهتداری شتد و ستپس بتا استتفاده از
روش تقاطع خطوا شبکه درصد کلونیزاستیون ریشته
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محاستتبه شتتد ).(Kormanik & McGraw, 1982
اندامهای هوایی و ریشتهای اکتالیپتوس ،داختل آون در
دمای  75درجۀ سلسیوس به مدت  41ساعت خشک و
سپس آستیاب شتدند .از روش اکسیداستیون تتر بترای
عصارهگیری نمونهها استفاده شد .در این روش یک گرم
از مادۀ خشک آستیابشتده ،بتا پتنج میلتیلیتتر استید
نیتریک غلیظ مخلوا شد و دما بهآرامی به  414درجتۀ
سلسیوس افزایش یافت تا بیشتر اسید تبخیر شود ،پس
از سرد شدن نمونهها پنج میلیلیتر مخلتوا سته استید
(شامل نسبت حجمی  24:4:2از اسید سولفوریک :اسید
پرکلریک :استید نیتریتک) بته آن اضتافه شتد و دوبتاره
حرارت داده شد تا مایع زاللی بهدست آید .در انتها پنج
میلیلیتر اسید کلریتدریک شتش نرمتال بته آن اضتافه
شده و در بالن  244میلیلیتری صاف شتد و بته حجتم
رسید ) .(Ryan & Rashid, 2001مقادیر عناصر سترب
(بتتا دستتتگاه جتتذباتمتتی متتدل A-670 (Shimadzu,
) ،)Japanفسفر (بتا استپکتروفتومتر متدل Schimadzo
 )UV-3100و پتاستتیم (بتتا فلتتیمفتتتومتر متتدل )ELEA
در عصارۀ تهیه شده تعیین شتد .فتاکتور انتقتال (TF) 2و
نستتتتبت پتتتتاالیش (RR) 1نیتتتتز بتتتتا استتتتتفاده از
روابتط زیتر محاستبه شتد ( ;Marchiol et al., 2004
.)Awokunmi et al., 2012
رابطه 2
غلظت عنصر در اندام هوایی
غلظت عنصر در ریشه

= فاکتور انتقال

رابطه1
)

وزن خشک اندام هوایی غلظت عنصر در اندام هوایی
وزن خاک گلدان

غلظت عنصر در خاک

(

نسبت پاالیش

 -تجزیة آماری

دادهها با نرمافزار  SASتجزیه شدند و مقایسۀ
میانگینها نیز با روش آزمون چنددامنهای دانکن و در
سطح احتمال پنج درصد به وسیلۀ نرمافزار MSTAT-C
محاسبه شد.
1. Translocation Factor
2. Remediation Ratio
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نتایج
 عوامل زیستی -آزمون  PGPRو MIC

نتایج بهدستآمده بترای آزمتونهتای خصوصتیات
محرک رشدی جدایههای باکتریایی نشتان داد هتر دو
جدایۀ  Ba105و  ،Ps36توانایی تولید  IAAدر محتیط
( LBحاوی پیشمادۀ ال -تریپتوفان) و انح ل فسفات
نامحلول معتدنی در محتیط استپربر را داشتتند ،ولتی
توانایی تولید  HCNرا نداشتند ولی جدایۀ  Ps36قتادر
به تولید سیدروفور بود .رنگآمیزی گرم نشان داد کته
جدایۀ سودوموناس گرم منفی و جدایۀ باسیلوس گترم
مثبت است .نتایج مربتوا بته تعیتین حتداقل غلظتت
ممانعت کننده ،نشتان داد کته هتر دو جدایتۀ  Ps36و
 Ba105به فلز سترب مقاومنتد ،ولتی مقاومتت جدایتۀ
 Ba105بیشتتتر بتتود ،بتتهطتتوریکتته تتتا غلظتتت 2444
میلیگرم سرب در لیتر توانایی رشد داشت (شکل .)2
 -درصد کلنیزاسیون ریشه

نتایج حاصل از تجزیۀ واریتانس دادههتا نشتان داد
که تیمار فلتز ستنگین و ستطوح مختلتف عامتلهتای
زیستی بهصورت معنیداری درصد کلونیزاسیون ریشته
اکالیپتوس را تحت تأثیر قرار دادند (جدول .)1
نتایج مقایستۀ میتانگین بتا آزمتون چنتددامنتهای
دانکن در ستطح احتمتال پتنج درصتد نشتان داد کته
بیشترین مقدار درصد کلنیزاستیون مربتوا بته ستطح
شاهد یا صفر فلز سرب بود و افتزایش غلظتت فلتز در
خاک به صورت معنیداری درصد کلنیزاسیون ریشه را
کتتاهش داد .نتتتایج نشتتان داد کتته تلقتتیح بتتا بتتاکتری
 Pseudomonas 36و قارچ میکوریز آربوسکوالر تتاثیر
معنتتیداری روی ایتتن شتتاخد داشتتت و بتتهصتتورت
معنیداری درصد کلنیزاسیون ریشه را نسبت به شاهد
افزایش داد .باکتری  Ps36درصد کلونیزاسیون ریشه را
نسبت به شاهد  14درصد افزایش داد (جدول .)9
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شکل  -2حداقل غلظت بازدارندۀ رشد سرب برای جدایههای باکتری
حروف مشترک نشاندهندۀ نبود اخت ف معنی دار است.

جدول  -1نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر و کارایی عاملهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزی
در تیمار فلز سنگین سرب بر درصد کلنیزاسیون و مقدار جذب عناصر غذایی توسط اکالیپتوس
F-value

درجۀ
آزادی

درصد
کلونیزاسیون

سرب اندام
هوایی

سرب ریشه

پتاسیم اندام
هوایی

فسفر ریشه

غلظت فلز ()C

1

باکتری ()B

1

**19/17

**22/29

**5/43

**21/52

**5/93

قارچ میکوریزی ()M

2

**2/44

**17/37

4/55ns

**24/93

4/11ns

1/92ns

C×B

4

**24/29

**24/52

1/24ns

4/31ns

2/29ns

**4/22

C×M

1

**9/32

**24/22

1/54ns

**4/74

2/14ns

4/72ns

M×B

1

*2/95

9/29ns

9/25ns

**22/51

4/49ns

2/94ns

C×B×M

4

**23/42
**7/73
**2294/72
4/14ns
**7/73
**23/42
4/14ns
22/44

**125/44

**117/71

**24/41

**14/72

**2/15

4/34ns

**4/93

*1/71

**24/44

4/75ns

4/41ns

92/45

94/75

23/74

92/91

54/94

43/15

ضریب تغییرات
خطا

TF

RR

**14/11
**24/42

52

**معنیدار در سطح یک درصد* ،معنیدار در سطح پنج درصد و  nsغیر معنیدار

جدول  -9مقایسۀ میانگین تأثیرات مستقل غلظت و تلقیح با عوامل زیستی بر درصد کلنیزاسیون
و مقدار جذب عناصر غذایی توسط اکالیپتوس
درصد کلنیزاسیون

سرب ()μg/plant
اندام هوایی

ریشه

فسفر ()mg/plant
اندام هوایی

ریشه

غلظت فلز سنگین ()C
شاهد

29/15a

7/44c

11/5c

27/24a

4/99a

 54mg/kgسرب

22/42b

24/44b

199/4b

29/57b

4/55b

 244 mg/kgسرب

5/43c

193/4a

423/4a

29/42b

9/42b

شاهد (بدون تلقیح)

3/42b

44/44b

239/4c

4/17c

4/32b

Ba105

3/24b

294/24a

944/2a

24/49b

9/44c

22/24a

212/4a

152/4b

11/79a

7/74a

باکتری ()B

Ps36

قارچ ()M
شاهد (بدون قارچ)

4b

37/29b

142/24b

29/51b

4/94b

تلقیح با قارچ میکوریزی

14/42a

214/44a

134/33a

25/45a

5/27a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اخت ف معنیدار در سطح پنج درصدند.
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نتایج مقایسه میانگین تأثیرات متقابتل بتاکتری در
قتتارچ نیتتز نشتتان داد کتته بیشتتترین مقتتدار درصتتد
کلنیزاسیون مربوا به تیمار باکتری  Ps36و تلقیح بتا
قارچ میکوریزی بود و اخت ف معنیداری بین بتاکتری
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 Ba105و فاقد باکتری بتا تلقتیح میکتوریزی مشتاهده
نشد .کمترین مقدار این شتاخد بته تیمارهتای فاقتد
تلقیح میکوریزی اختصا داشت (شکل .)1

شکل -1تأثیرات متقابل تیمار باکتریایی در قارچ میکوریزی بر درصد کلنیزاسیون ریشه
 :B0فاقد باکتری :B1 ،باکتری :B2 ،Ba105باکتری  :M0 ، Ps36فاقد تلقیح میکوریزی :M1 ،تلقیح میکوریزی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اخت ف معنیدار در سطح پنج درصدند.

 جذب سرب و عناصر غذایی توسط اکالیپتوس -مقدار سرب در اندام هوایی و ریشه

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که افزایش غلظتت
سرب در ختاک تتأثیر معنتیداری روی مقتدار جتذب
سرب در اندام هتوایی و ریشته دارد ( .)P<0.01تلقتیح
گیاهان با باکتریهای محرک رشد و قارچ میکتوریزی
نیز مقدار جذب سترب در انتدام هتوایی و ریشته را در
ستتطح احتمتتال یتتک درصتتد تحتتت تتتاثیر قتترار داد
(جتتدول .)1براستتاس نتتتایج مقایستته میتتانگینهتتا
(جدول ،)9با افزایش مقدار سرب در ختاک ،مقتدار آن
در اندام هوایی و ریشه افزایش یافت و مقتدار افتزایش
آن نسبت به تیمار شاهد بترای انتدام هتوایی و ریشته
بهترتیب  44و  11برابر بود .تلقیح بتا بتاکتری Ba105
سبب افزایش معنیدار مقدار جذب سرب در ریشه شد
و این تیمتار بته افتزایش  55و  23/5درصتدی مقتدار
جذب سرب بهترتیب نسبت بته تیمتار شتاهد (بتدون

تلقتتیح) و تلقتتیح بتتا بتتاکتری  Ps36انجامیتتد .تلقتتیح
گیاهان با قارچ میکوریزی نیز روی مقدار جذب سترب
اندام هوایی و ریشه معنیدار بود ،بهطوریکته موجتب
افزایش  19/4و  44درصتدی مقتدار جتذب سترب در
اندام هوایی و ریشه شد (جتدول  .)9تتأثیرات متقابتل
دوگانه نشان داد (شکل )9که بیشتترین مقتدار جتذب
سرب در اندام هوایی و ریشه در تیمار تلقتیح بتا قتارچ
میکتتوریزی و غلظتتت ستتطح  244ستترب ) (C2M1در
خاک مشاهده شد کته اختت ف معنتیداری بتا ستایر
تیمارهتتا داشتتت ) .(P<0.05تیمتتار تلقتتیح بتتا بتتاکتری
 Ba105در سطح  244سرب ) (C2B1در خاک دارای
بیشترین مقدار جذب سرب در انتدام هتوایی و ریشته
بود و این تیمار مقدار جذب را در اندام هوایی و ریشته
بهترتیب  42و  54برابر افزایش داد (شکل .)9
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شکل  -9تأثیرات متقابل تلقیح عاملهای زیستی در غلظت سرب خاک بر مقدار جذب سرب در گیاه
 :B0فاقد باکتری :B1 ،باکتری  :B2 ،Ba105باکتری  :C0 ،Ps36سطح صفر سرب :C1 ،سطح  54سرب،
 :C2سطح  244سرب :M0 ،فاقد تلقیح میکوریزی :M1 ،تلقیح میکوریزی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اخت ف معنیدار در سطح پنج درصدند.

 -فسفر اندام هوایی و ریشه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هتر سته عامتل
غلظتتت فلتتز ستتنگین ستترب ،بتتاکتری و تلقتتیح قتتارچ
میکوریزی بهصورت معنیداری مقدار جذب فستفر در
انتتدام هتتوایی و ریشتته را تحتتت تتتأثیر قتترار دادنتتد
(( )P<0.01جدول  .)1نتایج مندر در جدول  9نشان
میدهد که تیمار شاهد سرب ،دارای بیشتترین مقتدار
جذب فسفر در اندام هوایی و ریشه بتود و بتا افتزایش
مقدار سرب خاک ،مقدار جذب فسفر در اندام هوایی و
ریشه کاهش یافت .تلقیح با باکتری  Ps36و همچنتین
قارچ میکوریزی موجب افزایش مقدار فسفر جذبشده

در ریشه و اندام هوایی ،نستبت بته تیمتار شتاهد شتد
(جتتدول  .)9اثتتر متقابتتل غلظتتت ستترب در بتتاکتری و
همچنین اثر متقابل تلقیح قارچ میکتوریزی در تلقتیح
باکتریایی روی مقدار جذب فسفر ریشه معنتیدار بتود
(جدول  .)1نتایج مقایستۀ میتانگینهتا بتا استتفاده از
آزمتتون چنددامنتتهای دانکتتن در ستتطح احتمتتال پتتنج
درصد نشان داد که بیشترین مقتدار جتذب فستفر در
ریشه بهترتیب مربوا بته تیمارهتای بتاکتری  Ps36و
تلقیح میکوریزی ) (B2M1و سطح صفر فلتز سترب در
خاک و تلقیح میکوریزی ) (C0M1است (شکل .)4

شکل  -4تأثیرات متقابل تیمار تلقیح با باکتری در قارچ میکوریزی و تلقیح میکوریزی
در غلظت سرب خاک بر مقدار جذب فسفر ریشه
 :B0فاقد باکتری :B1 ،باکتری  :B2 ،Ba105باکتری  :C0 ،Ps36سطح صفر سرب :C1 ،سطح  54سرب،
 :C2سطح  244سرب :M0 ،فاقد تلقیح میکوریزی :M1 ،تلقیح میکوریزی
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اخت ف معنیدار در سطح پنج درصدند.
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 -فاکتور انتقال و نسبت پاالیش

نتایج نشان داد با افزایش مقدار سرب در خاک
فاکتور انتقال افزایش یافت و با افزایش غلظت سرب از
صفر به  ،244فاکتور انتقال سه برابر شد .بیشترین
مقدار نسبت پاالیش سرب در تیمار شاهد فلز بهدست
آمد ،اما این تیمار اخت ف معنیداری با تیمار 244
سرب در خاک نداشت .تلقیح گیاهان با باکتری Ps36
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موجب افزایش معنیدار فاکتور انتقال سرب در گیاه
نسبت به شاهد و باکتری  Ba105شد ،درحالی که
تلقیح گیاهان با باکتری  Ba105بیشترین تأثیر را در
افزایش نسبت پاالیش در خاک داشت و اخت ف آن با
دیگر تیمارها معنیدار بود (جدول .)4

جدول  -4مقایسۀ میانگین تأثیرات مستقل غلظت سرب و تلقیح با باکتری روی فاکتور انتقال و نسبت پاالیش
نسبت پاالیش سرب ()%

فاکتور انتقال

4/23a
4/43b
4/22a

4/42c
4/41b
4/49a

4/21b
4/14a
4/24b

4/424b
4/411b
4/413a

غلظت فلز سنگین ()C
شاهد
 54mg/kgسرب
 244 mg/kgسرب
باکتری ()B
شاهد (بدون تلقیح)
Ba105
Ps36

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اخت ف معنیدار در سطح پنج درصدند.

بحث
نتایج مربتوا بته آزمتونهتای زیستتی نشتان داد،
ستتتویههتتتای باکتریتتتایی  Ps36و  Ba105از نظتتتر
خصوصیات محرک رشتد و مقاومتت بته فلتز ستنگین
سرب ،برتتری محسوستی نستبت بته دیگتر ستویههتا
داشتند .رنگآمیزی گرم نشتان داد ستویۀ  Ps36گترم
منفی و سویۀ  Ba105گرم مثبت استت ،بتاکتریهتای
گرم مثبت بهدلیتل ستاختار دیتوارۀ ستلولی ستادهتتر،
کنترل کمتری نستبت بته ورود متواد ختارجی نشتان
میدهند ،در صورتی که باکتریهای گرم منفی دیوارۀ
سلولی ،ساختار پروتئینی پیچیدهتری دارند و بنتابراین
ورود و جذب آالیندههتای معتدنی موجتود در محتیط
بیرونی این بتاکتریهتا ،از جملته فلتزات ستنگین ،بتا
کنترل بیشتر و به مقتدار کمتتری صتورت متیگیترد.
تحمل به فلزات ستنگین در بتاکتریهتا اغلتب شتامل
اتصال فلزات توسط دیتوارۀ ستلولی یتا پتروتئینهتا و
پلیمرهای خار سلولی ،تشکیل ستولفیدهای نتامحلول

فلتتتز ،تصتتتعید و افتتتزایش ختتترو از ستتتلول استتتت
) .(Malik, 2004در میان بتاکتریهتای محترک رشتد
گیاه ،باکتریهای جنس ستودوموناس بتهدلیتل توزیتع
گستتترده در ختتاک ،توانتتایی کلونیزاستیون در فراریشتتۀ
بسیاری از گیاهان و تولید دامنه متنوعی از متابولیتها،
اهمیت ویتژهای دارنتد ) .(Suresh et al., 2010نتتایج
بررسی مقدار کلونیزاسیون ریشه بیتانگر تتأثیر تلقتیح
قتتتارچ میکتتتوریزی و بتتتاکتری در افتتتزایش درصتتتد
کلونیزاستتتیون ریشتتته بتتتود (جتتتدول 9و شتتتکل .)1
) Bafel (2008نشان داد که گیاهتان تلقتیحشتده بتا
قتتارچ میکتتوریزی درصتتد کلونیزاستتیون بیشتتتری از
گیاهان تلقیحنشده داشتند .وی همچنتین بیتان کترد،
با افزایش غلظت فلزات سنگین ،درصتد کلونیزاستیون
قارچ میکوریز آربسکوالر ) (AMFبهصورت معنتیداری
کاهش یافت .نتایج نشان داد که افزایش غلظت سترب
در خاک ،مقدار جذب فسفر در اندام هوایی و ریشته را
کاهش داد ،ولی موجب افزایش مقدار جتذب پتاستیم
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شتتد (جتتدول  ،9شتتکلهتتای  4و  .)5افتتزایش غلظتتت
فلزات سنگین در خاک جذب عناصر غذایی برای رشد
گیاه را کاهش میدهد که ممکن است بهدلیل ممانعت
از فعالیت آنزیمهای سوپراکستید دیستموتاز و کاتتاالز
باشد که از طریق تنش فلتز ستنگین ایجتاد متیشتود
) .(Di et al., 2006غلظتتت عناصتتر غتتذایی ختتاک و
فراهمی آنها ،متأثر از فلزات سنگین است ،کته جتذب
عناصر غذایی توسط گیاهان را تحت تأثیر قترار داده و
مقدار عناصر در اندام هوایی را کاهش میدهتد .نتتایج
نشان میدهد غلظت فسفر در خاک با افزایش غلظتت
سرب کاهش مییابد که میتواند به ترستیب احتمتالی
فستتفر بتتا فلتتزات اضتتافهشتتده نستتبت داده شتتود
) .(Ma et al., 1997ریزسازوارههای خاک در پارهای از
فرآیندها دخالت دارنتد کته تغییتر شتکل فستفر و در
نهایتتت فراهم تی آن بتترای گی تاه را تحتتت تتتأثیر قتترار
میدهد .نمونههای متنوعی از ریزستازوارههتا قتادر بته
رهاسازی فسفر از منتابع رستوبیافتته فستفر گتزارش
شدهاند .از میان آنها غالتبتترین گونتههتا متعلتق بته
جتتنس باستتیلوس ،ستتودوموناس ،پنتتی ستتیلیوم و
آسپرژیلوس استت ) .(Fageria, 2009افتزایش مقتدار
فسفر در اندام هوایی در تیمارهای میکتوریزی ممکتن
است ناشی از تمایل زیاد به سازوکارهای جذب فستفر،
سطح جذب وسیع هیفهای قارچی ،تولیتد استیدهای
آلی و افزایش قابلیت دسترستی عناصتر غتذایی باشتد
) .(Sheng & Xia, 2006; Hofer, 1996رضتوانی و
همکاران ( )2927تأثیر گونههتای مختلتف قتارچهتای
میکوریزی را بتر رشتد و جتذب عناصتر معتدنی گیتاه
یونجتته بررستی کردنتتد و نتیجتته گرفتنتتد کتته از بتین
گونتتههتتای مختلتتف قتتارچهتتای میکتتوریزی گونتتۀ
 G. mosseaeتوانستته استت جتذب و انتقتال عناصتر
فسفر ،روی و پتاسیم را در ستطح معنتیدار ،در گیتاه
یونجه افزایش دهد .در کشت شبدر قتارچ میکتوریزی
 G. mosseaeاز طریق افزایش معنیدار جذب فستفر و
نیتروژن وزن علوفۀ تولیدی را افزایش داد .نتتایج نشتان
داد با افزایش غلظت سرب در ختاک ،مقتدار جتذب آن
نیز ،در اندام هوایی و ریشته اکتالیپتوس افتزایش یافتت
(جدول  .)9براساس نتایج بتهدستتآمتده مقتدار جتذب

بررسی تأثیر برخی عوامل زیستی بر گیاهپاالیی...

سرب در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود ،که نشاندهنتدۀ
عدم انتقال این فلز از ریشه به اندام هوایی استت .تثبیتت
فلز در ریشه و ممانعت از انتقال آن بته انتدام هتوایی ،یتا
تبتتدیل بتته ترکیبتتات کتتمخطتتر و گتتازی ،از جملتته
سازوکارهای گیاه در مواجهه بتا آلتودگی فلتزات ستنگین
است ) Shanker et al. (2006) .(Prasad, 2004بیتان
کردند که تجمع فلز در ریشهها بهطور معمتول بستیار
بیشتر از اندامهای هوایی است که ممکن است بهدلیل
سکوستره کردن در واکوئلها و سلولهای ریشه باشتد
و بتتهعنتتوان ستتازوکار ستتمیتزدایتتی در نظتتر گرفتتته
میشود Yancheshmeh et al. (2011) .نشتان دادنتد
که جذب سترب در ریشتههتا بیشتتر از انتدام هتوایی
گیاهان رشدکرده در تیمارهای فلزات سنگین بتود .بتر
استتاس گتتزارش علتتیزاده و همکتتاران ( ،)2934رونتتد
انباشت سرب در اندامهای مختلف نهالهای ستپیدار و
تبریزی بهصورت ریشه > ساقه /شتاخه > بتر ،بتود،
یعنی بیشترین انباشت در ریشه اتفاق افتاد کته علتت
آن میتواند تحترک و ح لیتت کتم سترب ،حتتی در
غلظتهای زیتاد باشتد ) .(Marin et al., 2009نتتایج
نشان داد بتا افتزایش غلظتت سترب در ختاک ،مقتدار
فاکتور انتقال نیز افتزایش یافتت و تیمتار 244mg/kg
سرب دارای بیشترین مقدار فاکتور انتقال ()TF=4/49
بود (جدول  .)4مقدار فاکتور انتقال باالتر بیتان متیکنتد
که گیاه میتواند سرب را از خاک بگیرد و با بازده بتاالیی
در اندام هوایی ذخیره کنتد (.)Zhou & Sheng, 2004
 E. Camaldulensisگیاه بیشاندوز نیست با اینحتال
غلظتهای زیاد سرب را در بافتهای خود نستبت بته
ختتاک تجمتتع م تیدهتتد ).(Nenman et al., 2012
گیاهپاالیی خاکهتای آلتوده ،روش نستبتأ جدیتد و بتا
مزایای ختا استت و از طریتق همیتاری بتین گیتاه و
ریزجانتتتداران مفیت تد (بتتتاکتری و قتتتارچ) مت تیتتتتوان
محتدودیتهتتای آن را برطتترف کتترد و موجتتب ارتقتتای
کارایی آن شد ،ضمن آنکه میتوان از برخی گیاهتان بتا
تولید زیستتوده باال ،ستریعالرشتد و دارای ریشتههتای
عمیق ،همچون اکالیپتوس ،از طریق فرایند ریشه صافی
یا تثبیت ریشته آالینتده ،از انتشتار فلتزات ستنگین در
محیط جلوگیری کرد .بهطورکلی نتتایج نشتان داد کته
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تلقیح با بتاکتری  Pseudomonas 36و قتارچ میکتوریز
آربوسکوالر تتأثیر معنتیداری بتر درصتد کلونیزاستیون
ریشه نسبت به شاهد نشتان داد .بتاکتری  Ps36درصتد
کلونیزاسیون ریشه را نسبت به شاهد  14درصد افزایش
داد .تلقیح با باکتری  Ba105موجتب افتزایش معنتیدار
مقدار جذب سرب در ریشه شد و این تیمار بته افتزایش
 55و  23/5درصدی مقدار جذب سرب بهترتیب نسبت
به تیمار شاهد (بدون تلقیح) و تلقیح بتا بتاکتری Ps36
انجامید .تلقتیح گیاهتان بتا قتارچ میکتوریزی نیتز روی
مقدار جذب سرب اندام هوایی و ریشه معنیدار بود ،به-
طوریکه موجتب افتزایش  19/4و  44درصتدی مقتدار
جذب سرب در اندام هوایی و ریشه شد .با توجه به نتااج
بهدست آمده ،گیاه اکالیپتوس همراه با عوامل زجستی توانااجی
پاکسازی و پاالجش خاکهای آلوده به سرب را دارد.
سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان و
در قالب موافقتنامه طرح پژوهشی گیاهپاالیی به
شمارۀ  29/2544مورخ  2923/1/12معاونت پژوهش
و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران اجرا شد که بدینوسیله سپاسگزاری میشود.
منابع
روشهای تجزیه گیاه ،نشریه شماره
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Abstract
Lead is one of the most important environmental pollutants which disturbed nutrient uptake
by plant. Present study was conducted with the aim of evaluation of some biotic factors
potential in lead (Pb) phytoremediation and nutrient uptake by eucalyptus in Pb-contaminated
soil. Treatments include three levels of bacteria (B0, Ba105 and Ps36), two levels of
mycorrhiza (M0 and M1) and three levels of Pb (0, 50 and 100 mg/kg). Bacterial isolates
were pseudomonas and bacillus and fungi was Glomus moseae. Results showed that
increasing in soil Pb concentration improved Pb uptake by plants. Inoculation with Ba105
caused significant increase in shoot Pb uptake and this treatment caused in 55 and 19.5%
increase in Pb uptake compared to control (without inoculation) and inoculation with
pseudomonas Ps36. Also, mycorrhizal inoculation resulted in 23.7 and 44% increase in shoot
and root Pb uptake compared to control. The greatest phosphorous uptake occurred in 0
mg/kg Pb. As Pb concentration in soil is increased, shoot and root phosphorous uptake by
eucalyptus significantly. Inoculations with Ps36 and Ba105 along with mycorrhiza caused
increase in shoot and root phosphorus and potassium uptake. Association of soil beneficial
microorganisms (bacteria and fungi) with fast-growing and high biomass producer tree
species like eucalyptus could cause improvement in phytoremediation efficiency under heavy
metal stress.
Keywords: Associative symbiosis, Biomass, Eucalyptus, Mycorrhizal fungi, Pseudomonas.
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