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ABSTRACT
In order to investigate the effect of biofertilizers on growth indices of maize (Zea mays L.) in lead-contaminated
soils, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was conducted
in the greenhouse of soil science department at Zanjan University in 2015. Factor I included: soil contamination
levels of lead (0, 50, 100, 200 and 400 mg/kg soil) and Factor ΙΙ, No inoculation (C), inoculation with soluble
bacteria, Phosphate (Pseudomonas putida) (P), inoculation with Funneliformis mosseae (M), inoculation with
mycorrhizal fungus Funneliformis mosseae + phosphate solubilizing bacterium (M + P), inoculation with
Rhizophagus intraradices mycorrhizal (I), inoculation with mycorrhizal fungi Rhizophagus intraradices +
phosphate-solubilizing bacterium (I + P). The measured parameters were leaf chlorophyll index, plant height,
lead of shoot and root, Copper and Iron of root and shoot. Inoculation of soil with mycorrhizal fungi and bacteria
improved plant growth and yield indices in the absence of lead. Inoculation with mycorrhizal fungus
Funneliformis mosseae + phosphate-solubilizing bacterium (I + P) increased leaf chlorophyll index 11.65%
compared to the no-inoculation treatment (control). Also, biofertilizers were able to increase the amount of
absorbed lead in the plant root compared to the control treatment by 61.9%. In other words, they are able to
retain the absorbed lead from the soil by plant root. According to the obtained results at the critical concentration
of lead (400 mg/kg soil), biofertilizers could not have a beneficial and increasing effect on chlorophyll index
and plant height. However, at lower concentrations of Pb, biofertilizers can decrease the harmful and adverse
effects of these heavy metals on shoot and root of plant.
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تأثير کاربرد کودهای زيستی بر شاخصهای رشدی ذرت ( )Zea mays L.در خاکهای آلوده به سرب
3

مسلم حيدری ،*1فاطمه رستمی ،2احمد گلچين

 .1گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/24 :تاریخ بازنگری -1398/12/5 :تاریخ تصویب)1398/12/13 :

چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر شاخصهای رشدی گیاه ذرت ( )Zea mays L.در خاکهای آلوده به سرب،
آزمایشی در گلخانه گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال  1394بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح
کامالً تصادفی در  3تکرار به اجرا درآمد .تیمارهای موردبررسی عبارت بودند از عامل اول :سطوح آلودگی خاک به سرب (،0
 200 ،100 ،50و  400میلیگرم بر کیلوگرم خاک) و عامل دوم :بدون مایهزنی ( ،)Cمایهزنی با باکتری حلکننده
فسفات( ،)P()Pseudomonas putidaمایهزنی با قارچ  ،)M( Funneliformis mosseaeمایهزنی با قارچ میکوریز
 + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده فسفات ( ،)M+Pمایهزنی با قارچ میکوریز ،)I( Rhizophagus intraradices
مایهزنی با قارچ میکوریز  + Rhizophagus intraradicesباکتری حلکننده فسفات ( )I+Pبود .پارامترهای مورد اندازهگیری
شامل :سرب ،آهن و مس در ریشه و اندام هوایی ،شاخص سبزینگی برگ و ارتفاع گیاه بود .مایهزنی خاک با قارچهای
میکوریزی و باکتری در شرایط عدم وجود عنصر سرب سبب بهبود شاخصهای رشد و عملکرد گیاه گردید .بر این اساس
تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده فسفات ( )I+Mتوانست فاکتور انتقال ()TF
را  67/28درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دهد .همچنین کودهای زیستی توانستند میزان سرب جذب شده را در ریشه
گیاه در مقایسه با تیمار شاهد  61/9درصد افزایش دهند؛ به بیان دیگر توانستند سرب جذب شده از خاک توسط گیاه را
در ریشه گیاه حفظ کنند .با توجه به نتایج حاصل در غلظت بحرانی سرب ( 400میلیگرم بر کیلوگرم خاک) ،کودهای
زیستی نتوانستند تأثیر مفید و فزایندهای بر شاخص سبزینگی برگ و ارتفاع در این رقم از ذرت (رقم ماکسیما) داشته
باشند .با این حال در غلظتهای کمتر از فلز سنگین سرب ،کودهای زیستی میتوانند اثرات مضر و سوء این فلزات سنگین
را در اندامهای هوایی و ریشه گیاه ذرت (رقم ماکسیما) کاهش دهند.
واژههای کليدی :باکتری حلکننده فسفات ،عملکرد گیاه ،فلزات سنگین ،قارچهای میکوریزی.

مقدمه

محیطزیست و رسوبپذیری باالی آن است ( Reeres and Baker

آلودگی خاک ،به افزایش غلظت مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی
در پروفیل خاک اشاره دارد ( .)Liud et al., 2010فلزات سنگین
سمی بودنرین آالیندههای معدنی هستند که در خاک بهصورت
طبیعی حضور داشته و یا در نتیجه فعالیتهای بشری وارد آن
میشوند ( Rajaee and Karimian, 2006; McGrath et al.,
 .)2001فلزات سنگین در خاک غیر قابل تجزیه بوده و میتوانند
از طریق جذب توسط گیاهان ،وارد زنجیره غذایی انسان شوند
()Salt et al., 1998
یکی از عناصر سنگین خطرناک و سمی سرب است که به
یکی از مهمترین مشکالت زیستمحیطی تبدیل شده و باعث بروز
خطرات جدی برای انسان و محیطزیست میشود .آلودگی بیش
از حد خاکها به سرب ،بیشتر ناشی از توان جابجایی کم آن در

 .)1999; Tangahu et al., 2011عنصر سرب یکی از پایدارترین
فلزات سنگین در خاک است و در حدود  150تا  5000سال در
خاک ثبات دارد (.)Kumar et al., 1995
دامنهی طبیعی غلظت سرب در گیاهان از  0/2تا  20میلی-
گرم در کیلوگرم و حد بحرانی آن  30تا  300میلیگرم بر کیلوگرم
گزارش شده است ( .)Abbaspour et al., 2010در گیاهان اثرات
سمی سرب معموالً در غلظتهای باالتر از  30میلیگرم بر
کیلوگرم در برگ ظاهر میشود که در نهایت باعث کاهش سنتز
کلروفیل و رشد رویشی میشود .سمی بودن سرب به این دلیل
است که بسیاری از جنبههای رفتاری متابولیسمی کلسیم را تقلید
میکند و از فعالیت بسیاری از آنزیمها جلوگیری میکند و نکته
مهم در اصالح خاکهای آلوده به فلزات سنگین ،تحرک و حاللیت

* نویسنده مسئولM_heydari4066@yahoo.com :

حيدری و همکاران :تأثير کاربرد کودهای زيستی بر شاخصهای رشدی 1545 ...

کم این ترکیبات و همچنین تمایل اندک گیاهان به جذب سرب
و انتقال آن از ریشه به اندامهای هوایی است ( Tao, and Zhiwei,
 .)2005عالئم سمی بودن سرب درگیاهان بهصورت تیره شدن
رنگ برگها ،توقف رشد قسمت هوایی ،کاهش زیستتوده ،کاهش
سنتز کلروفیل و حتی ناهنجاریهای کروموزومی دیده شده است
(.)Kapata-Pendis and Pendis, 2010
کاهش میزان پارامترهای رشد و نموی در پاسخ به افزایش
غلظت سرب در محیط رشد گیاهان دالیل متعددی از قبیل اثر
بازدارندهی سرب بر روی فتوسنتز ،کاهش توانایی تثبیت ،CO2
افزایش هزینهی متابولیکی گیاه در مقابله با تنش فلز سنگین،
برهم زدن تعادل یونی و روابط آبی گیاه با محیط و کاهش میزان
تبادالت گازی بهعلت کاهش سطح برگ دارد .محدود شدن فرآیند
توسعه برگ در حضور غلظتهای باالی سرب میتواند در ارتباط
با کاهش رشد طولی سلولها و تعداد تقسیمات آنها باشد که در
نهایت منجر به کاهش سطح جذب نور توسط برگها و کاهش
راندمان تثبیت فتوسنتزی و زیستتوده میگردد ( Sharma and
 .)Dubey, 2005سرب میتواند در حلقه پورفیرینی کلروفیل
جانشین منیزیم شود و به این ترتیب مقدار کلروفیل را کاهش
دهد ()Sharma and Dubey, 2005
سرب در گیاهان باعث اختالل در میتوز ،کلروز برگها،
توقف رشد ریشه و ساقه و در نهایت کاهش سنتز  DNAمیگردد
و بر فعالیتهای آنزیمی تأثیرگذار است .سرب نهتنها بر رشد
گیاهان تأثیر منفی دارد بلکه با وارد شدن به چرخهی غذایی باعث
ایجاد خطراتی برای انسانها و حیوانات میگردد ( Liud et al.,
 .)2010سرب از تقسیم سلولهای مریستمی و رشد سلولهای
ریشه جلوگیری کرده و عملکرد ریشه گیاهان را کاهش میدهد.
همچنین این فلز قابلیت ارتجاع دیواره سلولی ریشه را کاهش داده
و موجب کاهش رشد ریشه گیاهان میشود ( Kapata-Pendis
.)and Pendis, 2010
گیاهان از لحاظ جذب و انتقال فلزات سنگین به سه دسته
تقسیم میشوند .دسته اول گیاهانی هستند که فلزات سنگین را
در بافتهای خود ذخیره که به آنها گیاهان شاخص 1گفته می-
شود .یکی از شاخصهای شناسایی این گیاهان محاسبه دو عامل
فاکتور انتقال )TF( 2و فاکتور تجمع زیستی )BCF( 3است .در
گیاهان شاخص  TFو  BCFمساوی یک است ( Olowoyo et al.,
 .)2010در این گیاهان غلظت فلز جذب شده در گیاه بیانگر غلظت
فلز در خاک در این دسته است ( Kupper et al., 1999; Memon
 .)et al., 2001دوم گیاهانی هستند که با استفاده از سازوکار

تثبیت گیاهی ( )Phytostabilizationبهطور مؤثری از ورود فلز به
بخشهای هوایی خود ،علیرغم غلظتهای زیاد فلزات سنگین در
خاک ،جلوگیری میکنند و به گیاهان اجتنابکننده 4معروف
هستند .غلظت فلز در اندامهای هوایی این گیاهان کمی زیاد شده
یا ثابت باقی میماند در حالی که ممکن است حاوی مقادیر زیادی
از فلزات سنگین در ریشههای خود باشند .در گیاهان
اجتنابکننده TF ،کوچکتر از یک و  BCFبزرگتر از یک است
( .)Joonki et al., 2006; Mcfaralane et al., 2007دسته سوم
گیاهانی هستند که با استفاده از مکانیسم گیاه جذبی
( )Phytoextractionتوانایی جذب و تجمع فلز در آلودگیهای کم
تا زیاد را دارند و به آنها گیاهان انباشتگر گفته میشود ،در این
گیاهان  TFو  BCFبزرگتر از یک است ( ;Kupper et al., 1999
.)Memon et al., 2001
با توجه به توسعه کشور در زمینه صنعت و فناوری و بالطبع
افزایش روزافزون ضایعات و تولیدات فرعی کارخانهها و معادن و
ورود آنها در زمینهای کشاورزی امکان گسترش آلودگیهایی را
فراهم میسازد ،لذا آگاهی از میزان آلودگی خاکهای ایران به این
عناصر و اقدام در جهت رفع آن ضروری به نظر میرسد .استان
زنجان با دارا بودن معادن و کارخانههای متعدد سرب و روی،
منطقهای مستعد برای آلوده شدن خاکهای بخش کشاورزی به
عناصر سنگینی از جمله سرب است .تحقیقات متعدد نشان داده
است میزان سرب در مناطق صنعتی و حریم معادن بعضاً به 357
تا  1627میلیگرم بر کیلوگرم خاک میرسد ( Abbaspour et al.,
.)2010
امروزه بهکارگیری کودهای آلی و زیستی راهکار قابل قبولی
برای افزایش حاصلخیزی خاک و حفظ منابع طبیعی و
محیطزیست است (.)Permakhsar and RajaSheri, 2009
مکانیسمهایی که قارچ میکوریز برای کاهش تنش فلزات
سنگین برای گیاهان اعمال میکند شامل کالت و غیرپویا شدن
فلزات سنگین در میسیلیومهای خارجی ،بهبود تغذیهی معدنی
بهویژه فسفر ،تغییر  pHریزوسفر ،تنظیم بیان ژنهای ناقل فلزی
و غیره است ( .)Joner and Leyval, 2000عالوه بر این ،قارچهای
میکوریز جذب فلزات توسط گیاهان را از خاک و انتقال آن به
ریشه و اندام هوایی را تحت تأثیر قرار میدهند که به نوع فلز،
گیاه و گونه قارچ بستگی دارد .قارچهای میکوریزی همزیست شده
با گیاهان از طریق تغییر و تعدیل فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه از
قبیل افزایش فعالیت فتوسنتزی میتوانند موجب کاهش سمی
بودن فلز سنگین در گیاه شوند ( .)Han et al., 2011قارچهای

1. Metal indector
2. Translocation Factor

3. BioConcentration Factor
4. Metal excluders
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میلیگرم بر کیلوگرم خاک) ( )Abbaspour et al., 2010و مایه-
زنی با کودهای زیستی مختلف شامل بدون مایهزنی ( ،)Cمایهزنی
با باکتری حلکننده فسفات ( ،)P()Pseudomonas putidaمایه-
زنی با قارچ  ،)M( Funneliformis mosseaeمایهزنی با قارچ
میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده
فسفات( ،)M+Pمایهزنی با قارچ میکوریز Rhizophagus
 ،)I( intraradicesمایهزنی با قارچ میکوریز Rhizophagus
 + intraradicesباکتری حلکننده فسفات( )I+Pبود .باکتری مورد
استفاده ،باکتری از گونه  Pseudomonas putidaیک باکتری
هتروتروف آزادزی است که به شکل مایع با جمعیت  5×108تهیه
شده از موسسه تحقیقات خاک و آب ،مورد مصرف قرار گرفت.
قارچ میکوریز به کار رفته در تحقیق حاوی دو گونه:
 Funneliformis mosseaeو  hizophagus intraradicesتهیه
شده از کلکسیون میکروبی موسسه تحقیقات خاک و آب ،با
جمعیتی برابر و معادل  115اندام فعال قارچ به ازای هر گرم است.
خاک مورد نظر از عمق  0-20سانتیمتری مزرعهی تحقیقاتی
دانشگاه زنجان تهیه و پس از هوا خشک شدن از الک  2میلیمتری
عبور داده شد .بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee and
 ،)Bauder, 1986واکنش در گل اشباع با دستگاه  pHمتر(مدل
 ،Metrohm 691کشور آلمان) ( ،)Mclean, 1982قابلیت هدایت
الکتریکی در عصاره اشباع خاک با دستگاه هدایتسنج (مدل
 ،WTW Series inolabکشور ژاپن) ( ،)Nelson, 1982درصد
کربن آلی به روش والکلی-بلک (،)Nelson and Sommers, 1986
سرب به روش عصارهگیری با  DTPAو بهوسیله دستگاه جذب
اتمی (مدل  ،Spectr AA 20کشور تایوان )Varian- Spectr
( ،)Walingh et al., 1998سرب قابل جذب ( Lindsay and
 )Norvell, 1978و همچنین نیتروژن کل خاک با استفاده از
دستگاه کجلدال اندازهگیری شد (جدول  .)1در عصارههای حاصل
از هضم گیاهان ،غلظت فسفر به روش کالریمتری (رنگ زرد
مولیبدات ـ وانادات) ( Hanson, 1950; Kitson and Mellon,
 )1944و با دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل ،S2000 UV/Visکشور
آلمان) و غلظت پتاسیم با دستگاه فلیمفتومتر اندازهگیری شدند.

میکوریزی انتقال سرب را به ساقه گیاه کاهش میدهند .در واقع
این قارچها به دلیل تجمع عناصر سنگین در هیفها و میسیلیوم-
های خود باعث کاهش فرم قابلجذب این عناصر در ریزوسفر گیاه
میشوند که این امر منجر به کاهش جذب این عناصر توسط گیاه
میشود (.)Gildon and Tinker, 2000
مهمترین باکتریهای حلکننده فسفات از جنس
سودوموناس و باسیلوس هستند .سودوموناسها از مهمترین
باکتریهای افزاینده رشد گیاه هستند.)zahir et al., 2004( .
میکوریز از بااهمیتترین قارچهای موجود در اغلب خاکهای
تخریب نشده است .در حدود  70درصد از توده زنده جامعه
میکروبی خاک را ریسههای این قارچها تشکیل میدهد .از مهم-
ترین فواید کودهای زیستی میتوان به افزایش جذب آب ،کمک
به کاهش تنشهای محیطی مثل شوری و غلظت زیاد فلزات
سنگین اشاره نمود ( )Azcon and El-Atrash, 2002واکنشهای
بین گیاهان و ریزجانداران مفید ریزوسفر میتواند تولید زیست-
توده و تحمل گیاه به فلزات سنگین را افزایش دهد (Glick et
) .al., 2003فعالیتهای میکروارگانیسمها در خاک و تغییر شرایط
و ویژگیهای ریزوسفر و در نتیجه زیستفراهمی فلزات ،بر جذب
فلزات توسط ریشه و اندامهای هوایی گیاهان تأثیرگذار است
) .(Joner and Leyval, 2000مطالعاتی که در ارتباط با کودهای
زیستی حاوی باکتریهای حلکننده فسفات انجام شده است
نشان دادهاند که این باکتریها سبب کاهش اثرات سوء کودهای
شیمیایی و حفظ محیطزیست میگردد ) .(Khan, 2006بنابراین
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کودهای زیستی بر
شاخصهای رشدی گیاه ذرت ( )Zea mays L.در خاکهای آلوده
به سرب بود.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر شاخصهای رشدی گیاه
ذرت ( )Zea mays L.در خاکهای آلوده به سرب ،آزمایشی
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار در گلخانه
تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید .پارامترهای آزمایش عبارت
بودند از سطوح آلودگی خاک به سرب ( 200 ،100 ،50 ،0و 400

جدول  -1ويژگیهای خاک مورد آزمايش

بافت خاک
لوم رسی

CaCl2

کربنآلی
()%

pH

EC
)(dS/m

نیتروژن کل
()%

)(mg/kg

14/7

1/1

7/74

0/25

0/5

14

()%

فاکتور انتقال ) (TFیا میزان انتقال آالینده سرب از ریشه به
اندامهای هوایی از نسبت غلظت فلز در اندام هوایی به غلظت فلز

فسفر

پتاسیم

سرب کل

سرب قابلجذب

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

230

2

0/11

در ریشه محاسبه شد.
بهمنظور آلودهسازی نمونههای خاک به سرب ،مقادیر
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مناسب از نیترات سرب در آب مقطر حل شدند و به نمونههای
خاک اسپری گردید ( .)Tessier et al., 1979پس از مصرف
نیترات سرب کلیه تیمارها از لحاظ میزان نیتروژن دریافتی
یکنواخت شدند (طی دو مرحله) و برای این منظور از نیترات
آمونیوم استفاده شد .نمونه خاکهای آلودهشده در مقادیر چهار
کیلوگرمی (با ابعاد  30در  45سانتیمتری) به داخل گلدانهای
پالستیکی انتقال و چرخههای تر و خشک شدن (رسیدن رطوبت
ظرفیت مزرعه به هوا خشک) بر آنها اعمال شدند ( Rostami et
.)al., 2013
پس از گذشت یک ماه دو نوع میکروارگانیسم (قارچ و
باکتری) به خاکهای آلوده و غیرآلوده افزوده شدند .محیط حاوی
قارچها ،جامد بود بنابراین پس از افزودن این محیط به تیمارها،
به همان مقدار نیز در اتوکالو مرطوب دو بار استریل به تیمار
دارای باکتری اضافه شد .مقدار مصرف محیط جامد حاوی قارچ
 50گرم برای هر گلدان بود .مقدار مصرف باکتری به ازای هر بوته
دو سیسی بود (مقدار میکروب در هر سیسی  5×108عدد بود).
پس از اعمال تیمارها ،تعداد  4عدد بذر گیاه ذرت ( Zea
 )mays L.رقم ماکسیما (تهیهشده از مرکز تحقیقات کشاورزی
زنجان) در هر گلدان کاشته شد .پس از ظهور گیاهچهها و
اطمینان از استقرار آنها ،تعداد بوته در هر گلدان با عملیات تنک،
به سه عدد کاهش یافت .گیاهان به مدت  75روز (اتمام رشد
رویشی و قبل از وارد شدن به رشد زایشی) در شرایط گلخانهای
در دمای  28-25درجه سلسیوس (بهطور میانگین دمای روزانه
بین  30-34و دمای شب  20-24درجه سلسیوس بود) و تحت
دامنه رطوبت ظرفیت مزرعه (با استفاده از توزین گلدانها)
نگهداری شدند .فاکتورهای مورد بررسی شامل :ارتفاع گیاه،
شاخص سبزینگی برگ (با استفاده از دستگاه اسپد ()SPAD502
ساخت کشور ژاپن) ،میزان سرب ،آهن و مس در ریشه و اندام
هوایی است .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SAS
(نسخه  )9/1و مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  0/05استفاده گردید.

نتايج و بحث
سرب ريشه و اندام هوايی

مایهزنی با کودهای زیستی غلظت سرب بخش هوایی و ریشه گیاه
ذرت را در سطح احتمال یک درصد کاهش داد (جدول .)2
بیشترین غلظت سرب بخش هوایی از تیمار شاهد و کمترین آن
از تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز + Funneliformis mosseae
باکتری حلکننده فسفات ( )M+Pحاصل گردید (جدول .)3
سازوکارهایی که قارچ همزیست برای کاهش تنش فلزات سنگین

بهکار میبرد ،شامل کالت کردن و غیر پویا کردن فلزات سنگین
در ریسههای خارج ریشهای است ( Gonzalez-Guerrero et al.,
 )2005بنابراین ،بیشترین غلظت سرب ریشه در تیمار کود
زیستی مایهزنی با قارچ میکوریزی + Funneliformis mosseae
باکتری حلکننده فسفات ( )M+Pو کمترین آن در تیمار شاهد
یا بدون مایهزنی بهدست آمد (جدول  .)3این کود زیستی میزان
سرب بخش ریشه را نسبت به تیمار شاهد  %157افزایش داد .یکی
از دالیلی که میتوان برای کاهش انتقال سرب به بخش هوایی
گیاهان با افزایش غلظت سرب متصور بود این است که انتقال فلز
به بخش هوایی از طریق آوندهای چوبی صورت میگیرد و عامل
انتقال در این آوندها ،شیب هیدرواستاتیک و شیب پتانسیل آب
است .بنابراین با کاهش رشد گیاهان ،میزان تبخیر و تعرق کاهش
و میزان انتقال در این آوندها نیز کاهش مییابد .کود زیستی مایه-
زنی با قارچ میکوریز  + Rhizophagus intraradicesباکتری
حلکننده فسفات ( )I+Pمیزان غلظت سرب اندام هوایی را به
میزان  % 26/5نسبت به تیمار شاهد کاهش داد (جدول  .)3هم-
زیستی قارچهای میکوریزی با ریشه ذرت و شبدر باعث ترشح
برخی آنزیمهای غیرمتحرک کننده فلزات سنگین در خاک شده
و میزان انباشت آنها را در گیاه کاهش میدهد .مواد دیوارهی
سلولی قارچهای آربوسکوالر حاوی ترکیباتی نظیر آمینواسیدهای
آزاد و گروههای هیدروکسیل و کربوکسیل است که قادر هستند
به فلزات سنگین متصل و آنها را به حالت غیر متحرک درآورند
( .)Kapoor and Viraraghavan, 1995قارچهای میکوریز در گیاه
سورگوم تلقیح شده در خاک آلوده به سرب منجر به تثبیت و غیر
فعال شدن این فلز در اندامهای قارچ توسط گرانولهای پلی-
فسفات شدند ( .)Wong et al., 2007; Chen et al., 2003نسبت
غلظت سرب ریشه به بخش هوایی در همزیستی با قارچ موسهآ به
طور متوسط بیشتر از بوتههای غیر همزیست و تلقیح با
اینتراردیس بود(.)Amanifar et al., 2011; Weber et al., 2018
افزایش سطوح آلودگی خاک به سرب غلظت سرب بخش
هوایی و ریشه گیاه ذرت را بهطور معنیداری در سطح احتمال
یک درصد افزایش داد (جدول  .)2بیشترین غلظت سرب بخش
هوایی و ریشه به ترتیب  23/15و  62/14میلیگرم بر کیلوگرم و
از تیمار  400میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک و کمترین غلظت
سرب ریشه و اندام هوایی از تیمار شاهد بهدست آمد (جدول .)3
اثرات متقابل نوع کودهای زیستی و سطوح مختلف سرب خاک
بر غلظت سرب بخش هوایی و ریشه در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین غلظت سرب بخش هوایی از
تیمار قارچ میکوریز  Funneliformis mosseaeو قارچ میکوریز
 Rhizophagus intraradicesو سطح  400میلیگرم سرب بر
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کیلوگرم خاک و کمترین غلظت آن از تیمار مایهزنی با قارچ
میکوریزی  + Rhizophagus intraradicesباکتری حلکننده
فسفات و تیمار مایهزنی با قارچ میکوریزی Funneliformis
 + mosseaeباکتری حلکننده فسفات و سطح بدون آلودگی به-
دست آمد (جدول  .)4بیشترین غلظت سرب ریشه از تیمار مایه-
زنی با قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری
حلکننده فسفات و مایهزنی با قارچ میکوریز Rhizophagus
 + intraradicesباکتری حلکننده فسفات و سطح  400میلیگرم
سرب بر کیلوگرم خاک و کمترین آنها از تیمار شاهد یا بدون
تلقیح و سطح صفر سرب خاک بهدست آمد (جدول  .)4در خاک-
های آلوده به فلزات سنگین ،قارچهای میکوریزی این عناصر را در
ریشهها جمع نمودند و کمتر به بخش هوایی انتقال دادند
( )Andrade et al., 2004همچنین در غلظتهای باالی سرب
اضافهشده به خاک ،تلقیح گیاه سویا با قارچ میکوریز ،سبب

افزایش جذب سرب توسط این قارچ شد .اندامهای هوایی گیاهان
تلقیح شده با میکوریز دارای غلظت کمتری از سرب (حدود 30
درصد از گیاهان غیرمیکوریزی) بود (.)Andrade et al., 2004
همزیستی میکوریزی ،تجمع سرب را در ریشه گیاهان بهطور
معنیداری تشدید کرد .تجمع بیشتر سرب در ریشه توسط تیمار
کود زیستی قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری
حلکننده فسفات سبب شد که غلظت سرب در بخش هوایی این
تیمار کمتر باشد که میتوان علت این امر را آزاد شدن فسفر
بیشتر ( )Kungu et al., 2010در این تیمار کود زیستی بهدلیل
حضور قارچ میکوریز و باکتری حلکننده فسفات بیان داشت
( 80 .)Chen et al., 2003تا  87درصد از کل سرب جذبشده
توسط آفتابگردان ،در ریشههای آن تجمع یافت و تنها  13تا 20
درصد از سرب به اندام هوایی انتقال یافت( Boonyapookana et
.)al., 2005

جدول  -2تجزيه واريانس اثرات ساده و متقابل تيمارهای آزمايشی درگياه ذرت
میانگین مربعات
منابع
تغییرات

سرب ریشه

df

F
F*Pb
E

**1101/16
**76/59
**12/35
2/53

**1/21550
**0/07611
**0/04983
0/55

**164/60
**115/91
12/87ns
12/84

**13/77
**2/14
0/18ns
0/26

()mg/kg

4
5
20
60

Pb

سرب هوایی

فاکتور
انتقال()TF

ارتفاع گیاه
()cm

کلروفیل

**9817/45
**1021/18
**249/39
4/66

**

*

و به ترتیب در سطح  %1و  %5معنیدار و

آهن هوایی

مس هوایی

مس ریشه

آهن ریشه

**4634/56
**4732/75
**305/06
80/27

**6044/08
**5605/32
**262/14
98/80

mg/kg

**291801/87** 53519/85
**233885/54** 13882/71
**10439/36** 2503/16
710/16
370/51

 nsاختالف

معنیدار نیست.

جدول  -3مقايسه ميانگين اثرات نوع کود زيستی و سطوح سرب ( )Pbبر سرب ،آهن و مس در ريشه و اندام هوايی و ارتفاع گياه و کلروفيل برگ در گياه ذرت
-

سرب ریشه
()mg/kg

سرب هوایی
()mg/kg

فاکتور انتقال
() TF

ارتفاع
()cm

15/14e
27/56d
31/67c
39/00a
28/67d
35/34b

16/33a
11/55d
14/33b
9/89e
13/00c
12/00cd

1/07a
0/42bc
0/45b
0/35c
0/45b
0/33cd

48/90d
52/70c
53/69bc
55/60ab
54/40abc
56/94a

5/55e
15/65d
19/26c
45/19b
62/14a

2/59e
8/42d
13/61c
16/48b
23/15a

0/46c
0/53b
0/70a
0/36d
0/37d

57/361a
55/969a
52/722b
52/806b
49/667c

کلروفیل

آهن هوایی
()mg/kg

آهن ریشه
()mg/kg

مس هوایی
()mg/kg

مس ریشه
()mg/kg

نوع کود زیستی
C
P
M
M+P
I
I+P

7/38d
8/16ab
7/69cd
8/24a
7/83bc
8/38a

214/48c
296/73a
284/50ab
291/16a
272/27b
286/27ab

310/06f
657/90a
437/86d
551/22b
372/29e
470/94c

24/44c
26/67c
48/89b
65/56a
53/34b
63/34a

33/34d
45/56c
63/34b
83/35a
67/79b
78/90a

9/111a
8/341b
7/963c
7/569d
6/761e

339/88a
314/87b
274/12c
234/30d
208/37e

631/60a
550/11b
461/20c
367/66d
322/28e

67/60a
57/41b
47/23c
34/26d
28/70d

84/26a
75/01b
62/04c
50/01d
38/89e

سرب
0
50
100
200
400

ميانگينهايی که حداقل يک حرف مشترک باهم دارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری باهم ندارند( .بدون تلقيح ) ،(Cتلقيح با باکتری حلکنندهی فسفات)،(P
تلقيح با قارچ ميکوريز  ،(M) Funneliformis mosseaeتلقيح با قارچ ميکوريز  + Funneliformis mosseaeباکتری حلکنندهی فسفات ) ،(M+Pتلقيح با قارچ
ميکوريز  ،(I) Rhizophagus intraradicesتلقيح با قارچ ميکوريز  + Rhizophagus intraradicesباکتری حلکنندهی فسفات ).((I+P
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جدول  -4اثرات متقابل نوع کود زيستی و سطوح سرب خاک بر غلظت سرب ،آهن و مس بخش هوايی و ريشه گياه ذرت
کود زیستی

سرب

سرب هوایی

سرب ریشه

فاکتور انتقال ()TF

آهن هوایی

آهن ریشه

مس هوایی

مس ریشه

()mg/kg

C

0
50
100
200
400

2/77hi
14/44d
17/78c
20/55bc
26/11a

2/22p
15/55j-l
12/78ml
18/89j
26/11i

1/24b
0/92cd
1/39ab
1/08bc
1c

305/05c-f
255/61h-k
227/82k-n
183/37op
161/14p

444/53ef
372/30hi
327/843ij
238/49l
216/7l

27/78hi
22/22hi
27/78hi
22/22hi
22/22hi

38/89j-l
38/89j-l
27/78Kl
38/89j-l
22/27l

P

0
50
100
200
400

3/33hi
6/66fg
13/33de
13/89d
20/55bc

2/22p
16/11jkl
19/44j
45/56h
54/45ef

1/5a
0/41g
0/68ef
0/30hi
0/37gh

338/95bc
322/29cd
277/83e-h
305/62e-h
238/93i-m

844/61a
822/38a
683/47b
433/42fg
561/22c

38/89f-h
27/78hi
27/78hi
22/22hi
16/67i

61/12g-j
55/56h-j
44/45i-k
38/89j-l
27/78Kl

M

0
50
100
200
400

2/77hi
11/66de
12/78de
18/33bc
26/67a

7/77no
13/89kl
18/89j
48/89gh
68/90c

0/35h
0/83de
0/67ef
0/37gh
0/38gh

400/08a
327/84cd
250/05h-k
233/38j-n
211/15l-o

561/22c
505/66d
461/20def
372/30hi
288/94jk

72/23cd
61/12de
50/01e-g
33/34g-i
27/78hi

88/90b-e
72/23e-h
66/68f-h
44/45i-k
44/45i-k

0
50

1/66i
4/44g-i

7/22no
17/78jk

0/22i
0/24i

372/29ab
377/85a

822/38a
683/47b

94/46a
83/35a-c

111/12a
100/02a-c

100

12/78de

25/56i

0/5fg

322/29cd

488/98de

61/12de

83/35c-f

200
400

10/55e
20/00bc

58/90d
85/57a

0/17ij
0/23i

200/04no
183/37op

388/97gh
372/30hi

50/01e-g
38/89gh

66/68f-h
55/56h-j

I

0
50
100
200
400

3/33hi
7/78f
11/66de
17/78c
24/44a

4/44op
13/89kl
19/44j
47/78gh
57/78de

0/75e
0/56f
0/59f
0/37gh
0/42g

338/95bc
300/06d-g
272/27e-h
244/493h-l
205/59m-o

488/98de
433/42fg
377/85h
311/17j
250/05kl

77/79bc
61/12de
55/56ef
38/89gh
33/34g-i

94/46a-d
77/79d-g
72/23e-h
55/56h-j
38/89j-l

I+P

0
50
100
200
400

1/66i
5/55h-f
13/89d
17/78c
21/11b

9/44mn
16/67 l-j
19/44j
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ميانگينهايی که حداقل يک حرف مشترک باهم دارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری باهم ندارند( .بدون تلقيح ) ،(Cتلقيح با باکتری حلکنندهی فسفات)،(P
تلقيح با قارچ ميکوريز  ،(M) Funneliformis mosseaeتلقيح با قارچ ميکوريز  + Funneliformis mosseaeباکتری حلکنندهی فسفات ) ،(M+Pتلقيح با قارچ
ميکوريز  ،(I) Rhizophagus intraradicesتلقيح با قارچ ميکوريز  + Rhizophagus intraradicesباکتری حلکنندهی فسفات ). (I+P

فاکتور انتقال ()TF

با توجه به جدول ( ،)2مقایسه فاکتور انتقال ( )TFبرای تیمار
کودهای زیستی ،سرب و اثرات متقابل کودهای زیستی و سرب
در سطح احتمال  1درصد معنیدار گردید .فاکتور انتقال در تیمار
مایهزنی با قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری
حلکننده فسفات ( )I+Mکمتر از یک ( )0/35و در تیمار شاهد
بیشتر از یک ( )1/07بود .بر این اساس تیمار مایهزنی با قارچ
میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده فسفات
( )I+Mتوانست فاکتور انتقال ( )TFرا  67/28درصد نسبت به
تیمار شاهد کاهش دهد .پایین بودن فاکتور انتقال سرب میتواند
نشانگر توانایی باالی گیاه در جلوگیری از انتقال سرب از ریشه به

بخشهای هوایی باشد ( .)Wierzbicka, 1995در حالی که
معدودی از گیاهان قادر به انتقال سرب از ریشه به بخشهای
هوایی خود هستند و بهطور عمده سرب را در سلولهای اندام
هوایی ذخیره میکنند ( ;Feng et al., 2005; Fang et al., 2007
Tiwari et al., 2008; Mellem et al., 2009; Ndeda and
.Manohar, 2014; Tafvizi and Motesharezadeh, 2014

 .)Pachura et al., 2016بیشترین فاکتور انتقال در تیمار 100
میلیگرم بر کیلوگرم سرب ( )0/70بهدست آمد (جدول  )3به
نحوی که در مقایسه با تیمار شاهد ( )0/46میزان انتقال سرب از
ریشه با اندام هوایی را  34درصد افزایش داد .عدم انتقال سرب از
ریشه به اندام هوایی و یا به عبارت دیگر ذخیرهسازی سرب در
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ریشه و برخی گیاهان از جمله ذرت از این جهت میتواند یک
مزیت باشد که از انتقال سرب به بخشهای هوایی و خصوصاً بالل
و دانه ذرت جلوگیری میکند .تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز
 + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده فسفات ( )I+Mدر
حضور  400میلیگرم بر کیلوگرم سرب ( )0/23توانست فاکتور
انتقال نسبت به تیمار شاهد ( )1/5را  84درصد کاهش دهد
(جدول  .)4قارچهای میکوریزی انتقال سرب را به ساقه گیاه
کاهش میدهند .در واقع این قارچها به دلیل تجمع عناصر سنگین
در هیفها و میسیلیومهای خود باعث کاهش فرم قابلجذب این
عناصر در ریزوسفر گیاه و نهایتاً ذخیرهسازی عناصر سنگین در
ریشه گیاهان میشوند (.)Gildon and Tinker, 2000
ارتفاع بوته

مایهزنی با کود زیستی ،ارتفاع بوته ذرت را بهطور معنیداری در
سطح احتمال یک درصد افزایش داد (جدول  .)2بیشترین میزان
ارتفاع گیاه ذرت در اثر مایهزنی با قارچ میکوریز Rhizophagus
 + intraradicesباکتری حلکننده فسفات ) (I+Pو کمترین میزان
آن از تیمار بدون مایهزنی) (Cحاصل شد (جدول  .)3مایهزنی با
کود زیستی قارچ گلوموس اینتراردیس و باکتری حلکننده
فسفات میزان ارتفاع گیاه ذرت را  16/44درصد نسبت به تیمار
بدون تلقیح افزایش داد (جدول  .)3مایهزنی با باکتریهای محرک
رشد تولید اتیلن در گیاه را کاهش داده و موجب افزایش
زیستتوده و ارتفاع گیاه میشود ( Hall, 2002; Glick et al.,
 .)2003; Zhuang et al., 2007اثر تیمارهای بهکار برده شده بر
ارتفاع بوته را میتوان به تولید اکسین و جیبرلین و تأمین بهینه
عناصر غذایی ارتباط داد .گزارشهای متعددی به تأثیر مثبت
باکتریهای محرک رشد و قارچهای میکوریزی بر ارتفاع بوته
اشاره کردهاند(.)Ansari et al., 2014; Dehghani et al., 2011
گیاهچههای نارنگی تلقیح شده با قارچ میکوریز آربوسکوالر نسبت
به تیمار کنترل ،از ارتفاع بیشتری برخوردار بودند (Wu and Xia,
 .)2006با افزایش میزان سرب خاک ارتفاع بوته ذرت بهطور
معنیداری در سطح احتمال یک درصد کاهش یافت (جدول .)2
بیشترین میزان ارتفاع بوته ذرت از سطح صفر سرب خاک و
کمترین میزان آن از سطح  400میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک
بهدست آمد (جدول  .)3ارتفاع گیاه در تیمار  400میلیگرم سرب
بر کیلوگرم خاک به میزان  %13/4نسبت به تیمار شاهد کاهش
یافت (جدول  .)3علت کاهش در ارتفاع گیاه تحت تیمار سرب
میتواند به این دلیل باشد که سرب در گیاهان باعث اختالل در
میتوز ،کلروز برگها ،توقف رشد ریشه و ساقه ،جلوگیری از تقسیم
سلولهای مریستمی و در نهایت کاهش سنتز  DNAمیگردد و

بر فعالیتهای آنزیمی تأثیرگذار است ( .)Liud et al., 2010اثر
متقابل سرب و کودهای زیستی اثر معنیداری بر ارتفاع گیاه ذرت
نداشت (جدول .)2
شاخص سبزينگی

استفاده از کودهای زیستی مختلف شاخص سبزینگی برگ گیاه
ذرت را ( )p≤0/01افزایش داد (جدول  .)2از این رو بیشترین
میزان شاخص سبزینگی برگ از تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز
 + Funneliformis mosseaeباکتری حلکننده فسفات ) (M+Pو
تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز + Rhizophagus intraradices
باکتری حلکننده فسفات ) (I+Pو کمترین میزان آن از تیمار
بدون مایهزنی یا شاهد بهدست آمد (جدول .)3این کودهای
زیستی توانستند میزان شاخص سبزینگی برگ را به ترتیب به
میزان  11/65و  13/55درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش دهند.
بیشتر بودن میزان شاخص سبزینگی برگ در تیمار ترکیبی قارچ
و باکتری نسبت به تیمار شاهد ،احتماالً به دلیل افزایش جذب
عناصر غذایی مؤثر در فتوسنتز و تولید کلروفیل برگ بهویژه فسفر
و فراهم نمودن امکان بهکارگیری فسفر در بیوسنتز  ATPبهعنوان
حامل انرژی در فتوسنتز و همچنین افزایش جذب منیزیم و آهن
باشد ( .)Demir, 2004نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که
کاربرد مجزای باکتری حلکننده فسفات تأثیر بیشتری بر شاخص
سبزینگی برگ نسبت به قارچ  Funneliformis mosseaeداشته
است .علت این اختالف را میتوان در توان بیشتر این باکتری در
حاللیت و تسهیل در جذب حداکثری فسفر برای گیاه که منجر
به تولید بیشتر  ATPو همچنین آنزیمهای دخیل در فتوسنتز
( )Demir, 2004و نهایت ًا افزایش کلروفیل در گیاه داشته باشد،
دانست.
مایهزنی با قارچ  Funneliformis mosseaeدر خاک آلوده
به سرب سبب افزایش مقدار کلروفیل برگ گیاهان شد
( )Ponamia et al., 2010همچنین افزایش میزان کلروفیل برگ
در اثر مایهزنی با قارچ میکوریز میتواند ناشی از جذب فسفر از
خاک توسط گیاه باشد (.)Smith and Read, 2008
با افزایش سطوح آلودگی خاک به سرب میزان شاخص
سبزینگی برگ بهطور معنیداری ( )p≤0/01کاهش یافت (جدول
 .)2بیشترین شاخص سبزینگی برگ از تیمار شاهد و کمترین
میزان آن از سطح  400میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک بهدست
آمد .تیمار  400میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک شاخص
سبزینگی برگ را به میزان  % 25/7نسبت به تیمار شاهد کاهش
داد (جدول  .)3فلزات سنگین مانند سرب به علت افزایش تجزیه
رنگدانههای کلروفیل برگ باعث کاهش در میزان کلروفیل برگ
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میشوند ( )Gajewska et al., 2006از طرف دیگر یکی از علل
کاهش شاخص سبزینگی برگ ،مهار بیوسنتز آن بهوسیله فلزات
سنگین بهخصوص سرب است .فلزات سنگین بهوسیله مهار آنزیم-
های گاما-آمینو لوالونیک اسید دهیدوژناز و پروتوکلروفیل ردوکتاز
سبب مهار بیوسنتز کلروفیل برگ میشوند .برهمکنش متقابل فلز
سنگین با گروه سولفیدریل آنزیمها مهمترین مکانیسم این مهار
عنوان شده است ( .)Katebi et al., 2008برهمکنش سرب و
مایهزنی با کودهای زیستی نتوانست از نظر آماری اثری معنیداری
بر شاخص کلروفیل برگ گیاه ذرت داشته باشد (جدول .)2
آهن ريشه و بخش هوايی

استفاده از کودهای زیستی غلظت آهن بخش هوایی و ریشه گیاه
را بهطور معنیداری در سطح احتمال یک درصد افزایش داد
(جدول .)2باکتریهای محرک رشد قادر به تجزیه سیلیکاتها در
خاک بوده و عناصری همانند آهن را آزاد میکنند ( Shadi et al.,
 .)1984از این رو بیشترین غلظت آهن بخش هوایی از تیمارهای
کود زیستی باکتری حلکنندهی فسفات و همچنین کود زیستی
تلقیح با قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری
حلکنندهی فسفات و بیشترین غلظت آهن بخش ریشه از تیمار
کود زیستی باکتری حلکنندهی فسفات ) (Pبهدست آمد (جدول
 .)3این کودهای زیستی میزان غلظت آهن بخش هوایی و ریشه
را بهترتیب به میزان  38/34و  112/18درصد نسبت به تیمار
شاهد افزایش دادند .کمترین غلظت آهن بخش هوایی و ریشه از
تیمار شاهد بهدست آمد.
بیشتر بودن غلظت آهن در این کود زیستی میتواند به
دلیل تولید سیدروفور توسط باکتریهای محرک رشد باشد .قارچ-
های میکوریزی نیز از طریق ترشح انواعی از سیدروفور موجب
کالته شدن آهن و افزایش جذب و انتقال آن به گیاه بادامزمینی
و سورگوم شدند (.)Caris et al., 1998
با افزایش سطوح آلودگی خاک به سرب غلظت آهن بخش
هوایی و ریشه گیاه ذرت بهطور ( )p≤0/01کاهش یافت (جدول
 .)2بیشترین غلظت آهن هر دو بخش هوایی و ریشه از تیمار
شاهد و کمترین غلظت این بخشها در سطح  400میلیگرم سرب
در کیلوگرم خاک بهدست آمد (جدول  .)3تیمار  400میلیگرم
سرب بر کیلوگرم خاک غلظت آهن را به میزان  %49در ریشه و
 %38/6در بخش هوایی نسبت به تیمار شاهد کاهش داد .سرب
از طریق اختالل در فعالیت ناقلهای غشای سلولی سلولهای
ریشه باعث کاهش جذب عناصر ضروری مانند کلسیم ،منیزیم و
آهن میشود و در نتیجه گیاهان تیمار شده با سرب عالئم کمبود
این عناصر ضروری را نشان میدهند (.)Bingham et al., 1984

اثرات متقابل نوع کودهای زیستی و سطوح مختلف سرب
خاک بر غلظت آهن بخش هوایی و ریشه در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)4بیشترین غلظت آهن بخش هوایی و ریشه
از تیمار تلقیح با قارچ میکوریز  Funneliformis mosseaeو سطح
صفر سرب خاک و کمترین آن از تیمار بدون تلقیح یا شاهد و سطح
 400میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک بهدست آمد (جدول .)4
مس ريشه و بخش هوايی

غلظت مس بخش هوایی و ریشه گیاه با استفاده از کودهای
زیستی بهطور معنیداری در سطح احتمال یک درصد افزایش
یافت (جدول  .)2بیشترین غلظت مس بخش هوایی و ریشه از
تیمار تلقیح با قارچ میکوریز  + Funneliformis mosseaeباکتری
) (M+Pو یا تلقیح با قارچ
حلکنندهی فسفات
میکوریز + Rhizophagus intraradicesباکتری حلکنندهی
فسفات ) (I+Pبهدست آمد (جدول  .)3کودهای زیستی میزان
غلظت مس بخش هوایی ریشه گیاه ذرت را به ترتیب به میزان
 150و  159/16درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند (جدول
 .)3احتماالً تأثیر بیشتر این کودهای زیستی به این علت باشد که
باکتریهای محرک رشد با تولید تنظیمکنندههای رشد گیاه
افزایش رشد ریشه و قارچهای میکوریزی با گسترش سطح ریشه،
جذب آب و مواد غذایی از خاک را بهبود میبخشند (اگامبردیوا و
هوفلیج .)2003 ،اصفهانی و بشارتی ( )1390در تحقیقی اثر
کاربرد باکتری سودوموناس را روی خیار مورد بررسی قرار گرفت
که نتایج حاکی از افزایش جذب عناصر کممصرف مانند مس بود
(.)Esfehani and Besharati, 2012
با افزایش سطوح آلودگی خاک به سرب غلظت مس بخش
هوایی و ریشه گیاه ذرت بهطور معنیداری ( )p≤0/01کاهش یافت
(جدول  .)3بیشترین غلظت مس هر دو بخش هوایی و ریشه از
تیمار شاهد(عدم اعمال سرب) و کمترین غلظت مس از تیمار
 400میلیگرم سرب در کیلوگرم خاک بدست آمد (جدول .)3
تیمار  400میلیگرم سرب در کیلوگرم خاک غلظت مس ریشه و
اندام هوایی را بهترتیب  53/8و  57/5درصد نسبت به تیمار شاهد
کاهش داد .اثرات متقابل نوع کودهای زیستی و سطوح مختلف
سرب خاک بر غلظت مس بخش هوایی و ریشه در سطح احتمال
یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین میزان غلظت مس
بخش هوایی و ریشه از تیمار تلقیح با قارچ میکوریز
 + Funneliformis mosseaeباکتری حلکنندهی فسفات و
کمترین غلظت آن از تیمار بدون تلقیح و سطح  400میلیگرم
سرب بر کیلوگرم خاک بهدست آمد (جدول .)4
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اعمال قارچهای میکوریز و باکتری به خاکهای حاوی سرب
 در شرایط اعمال.توانست اثرات مضر این عنصر را کاهش دهد
 و باکتری حلکنندهFunneliformis mosseae توأم تیمار قارچ
 توانست میزان،( و سرب به گلدانهای حاوی ذرتM+P) فسفر
 درصد در13/6  درصد و سرب اندام هوایی27/3 سرب ریشه
 میلیگرم بر کیلوگرم سرب را کاهش400 مقایسه با شرایط کاربرد
 همچنین اعمال قارچهای میکوریز و باکتری به خاکهای.دهد
 نتایج.حاوی سرب توانست اثرات مضر این عنصر را کاهش دهد
این تحقیق به طور واضح نشان داد که کاربرد غلظت بحرانی عنصر
 بهشدت برای گیاهان خطرناک و مضر است،سرب بهصورت مجزا
ال توانایی خنثیسازی
ً  عم،و در این شرایط اعمال کودهای زیستی
 با توجه به نتایج حاصله.این خطرات را بهطور کامل نخواهد داشت
،) میلیگرم بر کیلوگرم خاک400( در غلظت بحرانی سرب
کودهای زیستی نتوانستند تأثیر مفید و فزایندهای بر شاخص
سبزینگی برگ و ارتفاع در این رقم از ذرت (رقم ماکسیما) داشته
، با این حال در غلظتهای کمتر از فلز سنگین سرب.باشند
کودهای زیستی میتواند اثرات مضر و سوء این فلزات سنگین را
در اندامهای هوایی و ریشه گیاه ذرت (رقم ماکسیما) کاهش
.دهند

نتيجهگيری
غلظتهای باالی عنصر سنگین (سرب) استفادهشده در این
مطالعه برای گیاه ذرت سمی بود و توانست اثرات سویی بر
 نتایج نشان داد در.شاخصهای اندازهگیری شده داشته باشد
 میلیگرم در کیلوگرم سرب شاخصهای اندازهگیری400 غلظت
 درصد) و ارتفاع گیاه25/7(  شاخص سبزینگی برگ:شده از قبیل
) در مقایسه با تیمار شاهد (عدم استفاده از سرب،) درصد13/4(
 مایهزنی خاک با قارچهای میکوریزی و باکتری.کاهش پیدا کند
در شرایط عدم وجود عنصر سرب سبب بهبود شاخصهای رشد
 بر این اساس تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز.و عملکرد گیاه گردید
)I+P(  باکتری حلکننده فسفات+ Funneliformis mosseae
 درصد نسبت به تیمار11/65 توانست شاخص سبزینگی برگ را
 از طرف دیگر مایهزنی خاک.بدون مایهزنی (شاهد) افزایش دهد
با قارچهای میکوریزی و باکتری در شرایط عدم وجود عنصر سرب
 بر این اساس.سبب بهبود شاخصهای رشد و عملکرد گیاه گردید
+ Rhizophagus intraradices تیمار مایهزنی با قارچ میکوریز
) توانست ارتفاع گیاه راI+P( باکتری حلکننده فسفات
.درصد نسبت به تیمار بدون مایهزنی (شاهد) افزایش دهد16/44
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