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 چکیده 

 Glomusجنس  آربسکوالر ، قارچ مایکوریزا.Bacillus spبه منظور بررسی و مقایسه اثر تلقیح باکتری

mosseae جنس  و کرم خاکیEisenia foetida  به تنهایی یا به طور تلفیقی بر کاهش اثرات سمیت

سرب بر رشد گیاه ذرت در یک خاک آلوده به سرب در حاشیه معدن سرب و روی، آزمایشی در گلخانه 

تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که کاربرد باکتری و قارچ به تنهایی یا همزمان 

ازه گیری شده داشت و موجب افزایش ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد برگ و داری بر صفات انداثر معنی

   وزن خشک اندام هوایی گردید.

 

 باکتری، قارچ مایکوریزا، سمیت سرب، ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد برگواژگان کلیدي: 

 

 

 
Abstract 

In order to evaluate and compare the effect of inoculation of bacteria, 

mycorrhizal fungi and earthworms, alone or in combination, to reduce the 

toxic effects of lead on the growth of corn plants in a soil contaminated with 

lead and zinc mine on the sidelines of the trial was conducted in the 

greenhouse of the University of Shahrekord. The results showed that 

inoculation of bacteria and fungi, alone or in combination had a significant 

effect on the measured traits  so plant height, leaf area, leaf number and shoot 

dry weight was increased. 

Key words: Bacteria, Mycorrhiza, Lead toxicity, Plant height, Leaf area, Leaf 

number 
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 مقدمه  

 در ادامه در و 91قرن  اواخر در کشاورزی پیشرفت و صنعتی هایفعالیت دلیل به سنگین عناصر به محیط زیست هایآلودگی

 هایزنجیره طریق از هاانسان سالمتی تهدید به منجر عناصر این به هاخاک آلودگی میان این در .است یافته فزایشا 02 قرن

های های فلزی آزاد، کمپلکسهای مختلف به صورت یوناین فلزات در خاک. (McLaughlin et al, 1999است ) شده غذایی

مواد آلی، ترکیبات رسوب کرده و یا غیرمحلول نظیر اکسیدها، های فلزی قابل تبادل، فلزات پیوند یافته با فلزی محلول، یون

 Leyval)ان مواد سیلیکاته را تشکیل دهند شوند و یا اینکه ممکن است بخشی از ساختمها و هیدروکسیدها دیده میکربنات

et al, 1997.) 

 ایجاد مسمومیت پتانسیل از و باشدنمی مشخصی زیستی کارکرد دارای که است سنگین فلزات ترین خطرناک از یکی سرب

 از سبب و قرار داده تأثیر تحت را خاک ریزجانداران فعالیت تنها نه است. سرب، برخوردار زنده موجودات سایر و گیاهان برای

 کاهش در نهایت و گیاهان رشد فیزیولوژیکی هایشاخص در تغییر بروز باعث بلکه شود،می خاک حاصلخیزی رفتن دست

 سالمتی و یابدتجمع می حیوانات و هاانسان بدن در غذایی، هایزنجیره به ورود یواسطه به فلز این .گرددمی نیز هاآن عملکرد

 .(et al, 2008 Loneاندازد )می مخاطره به را هاآن

-می سمیت باعث صورت دو به اغلب یابندمی تجمع هاآن هایبافت در و شده جذب گیاهان توسط سنگین فلزات که هنگامی

-رنگدانه ساختمان در هاآن جای به قرارگیری و ضروری غذایی عناصر سایر با رقابت طریق از مستقیم غیر صورت به -9شوند: 

و  Pb ،Zn ،Ni ،Cd ،Cu جایگزینی کردند مشاهده 9111سال در محققان نمونه برای ها،آن عملکرد تخریب و هاآنزیم یا ها

Hg جای به کلروفیل در Mg فلزات سلول. حضور ساختار تخریب با مستقیم -0شود. می فتوسنتز گیرچشم کاهش به منجر 

 اثرات ایجاد باعث خود نوبه به که شودمی( ROS) اکسیژن فعال هایگونه تولید افزایش و اکسیداتیو تنش ایجاد باعث سنگین

-مولکول به آسیب آنزیمی، هایفعالیت مهار فتوسنتز، و کلروفیل محتویات کاهش رشد، کاهش نظیر گیاهان در مختلف سمی

و  Chaoui and Ferjani, 2005) شودمی DNA خصوص به اسیدها نوکلئیک و هاپروتئین لیپیدها، نظیر زیستی های

Mishra et al, 2006 .) 

-برگشود و مقدار ناچیزی هم از طریق برگ و مخصوصا ای جذب گیاهان میهای ریشهبیشترین میزان سرب از طریق سیستم

چنین شرایطی موجب مسمومیت گیاه، کاهش رشد و  .(Pallavi and Rama, 2005گردد )های دارای کرک جذب گیاهان می

-های جوان، کاهش جذب برخی از عناصر ضروری مانند آهن و موجب کاهش میزان فتوسنتز میمیزان محصول، زردی برگ

 (.Pallavi and Rama, 2005شود  )

محیط  ایندر  کهآورد های خاک فراهم میمحیط زیست بسیار کوچک و پویایی را برای میکروارگانیسم خاک ی ریزوسفرناحیه

زدایی از ای برای سمی گیاه، اجتماعی منحصر به فرد که دارای پتانسیل قابل مالحظههای مرتبط با ریشهمیکروارگانیسم

های خاک از طریق باکتری(. De-Souza et al, 1999د )دهنباشد را تشکیل میترکیبات زائد سمی نظیر فلزات سنگین می

هایی با سمیت کمتر، غیر متحرک کردن فلزات در سطح سلول یا در داخل هایی مانند تبدیل فلزات به شکلمکانیسم

سنگین های درون سلولی و رسوب یا متیل گذاری زیستی ترکیبات فلزی، قادر به مقاومت در برابر سمیت ناشی از عناصر مرپلی

شوند، تجمع اتیلن در گیاه و همچنین های آلوده به فلزات کشت می. زمانی که گیاهان در خاک(Glick, 2003باشند )می

(. متناسب با هر دو ویژگی ذکر Rajkumar et al, 2006شود )ها میکمبود آهن، دو ویژگی است که باعث کاهش رشد آن

های توانند به رفع محدودیتباشند که در شرایط معینی میولید متابولیتی میهای محرک رشد گیاه قادر به تشده، باکتری

 (.Glick, 2003مذکور کمک نماید )

شوند و به دلیل های مایکوریزا منجر به ایجاد یک ارتباط مستقیم بین خاک و ریشه گیاه میاز بین ریز جانداران خاک تنها قارچ

(. این Jeffries et al, 2003خوردار هستند )ین در گیاهان از اهمیت فراوانی برافزایش قابلیت دسترسی و تحمل فلزات سنگ

کاهند و های محیطی و زراعی بر گیاه میدهند، از اثرات سوء تنشهای همزیست جذب آب و عناصر غذایی را افزایش میقارچ

 (.Jeffries et al, 2003شوند )ها میها و سالمتی آنباعث بهبود مقاومت گیاه نسبت به بیماری
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باعث  غذایی عناصر جذب افزایش همین و بخشند،می بهبود را گیاه توسط غذایی عناصر اغلب جذب نیز خاکی هایکرم

 با عناصر، آلی مواد کمپلکس ایجاد طریق از های خاکیشود. کرممی سنگین فلزات تنش تحت گیاهی عملکرد افت از جلوگیری

 عناصر میکروبی، جذب یتغذیه و زیرزمینی هایداالن ایجاد فضوالت، طریق از عناصر یچرخه و میکروبی هایفعالیت تحریک

 (.Dandan et al, 2007) دهندمی افزایش را گیاه نیاز مورد غذایی

رشد و  های خاکی برهای مایکوریزا و کرمهای ریزوسفری محرک رشد، قارچبا توجه به مطالب بیان شده و اثری که باکتری

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر ریزوباکتری محرک رشد، قارچ  ،استقرار گیاهان تحت شرایط تنش فلزات سنگین دارند

 شد. طراحی و اجرامایکوریزا و کرم خاکی بر رشد گیاه ذرت در یک خاک حاوی سرب 

 روش تحقیق 
(، Cها شامل شاهد )شد. تیمارتکرار انجام  4تیمار و  8کامال تصادفی با این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 

 Eiseniaجنس  خاکی(، تلقیح کرمF) Glomus mosseae(، تلقیح با قارچ مایکوریزا جنس B) .Bacillus spتلقیح با باکتری 

foetida (W( تلقیح قارچ و باکتری ،)B+Fباکتری و کرم ،)( خاکیB+Wقارچ و کرم ،)( خاکیF+W ،و تلقیح همزمان قارچ )

 جنوب کیلومتری 02در  باما )ایرانکوه( واقع روی و سرب معدن از آزمایش مورد خاک ( بودند.B+F+Wخاکی )باکتری و کرم

 باشد.می 9گردید. برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد آزمایش به شرح جدول  تهیه اصفهان غربی

 

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد آزمایشبرخی از  -1جدول 

 نیتروژن کل

)%( 

کربن آلی 

)%( 

 فسفر قابل

 جذب

(1-kg mg) 

 سرب قابل

 جذب

(1-kg mg) 

سرب کل 

(1-kg mg) 

رس 

)%( 

سیلت 

)%( 

شن 

)%( 

EC 
(1-m dS) pH بافت خاک 

 لومی 1/7 97/9 40 40 91 3/573 3/57 1/7 53/2 30/3

 

 استخراج، باما روی و سرب معدن بومی گیاهان ریزوسفر یناحیه از نیز آزمون این در استفاده مورد رشد محرک باکتری

ساعت در سوسپانسیون باکتری که  9های تلقیح باکتری، بذور استریل به مدت اعمال تیمارجهت گردید.  استفاده و شناسایی

( بر CFUدهنده کلونی )واحد تشکیل 3×  892تلقیح ی نانومتر برای دستیابی به تراکم مایه 122میزان جذب آن در طول موج 

ساعت در دمای اتاق، در داخل آب مقطر قرار  9تنظیم گردیده، فرو برده شدند. سایر بذور استریل به مدت  3/2لیتر روی میلی

 از قسمت باالی سانتی متر 3-7های قارچ مایکوریزا آربوسکوالر، حدود به منظور اعمال تیمار (.Burd et al, 1998گرفتند )

گرم زادمایه )اسپور( به صورت یک الیه نازک یکنواخت در سطح خاک پخش شد.  32خاک هر گلدان برداشته شده و مقدار 

مقدار خاک برداشت شده از هر گلدان روی زادمایه )اسپور( برگردانده شد. برای تیمار های بدون قارچ، مقدار معادل از مایه 

 .(Chen et al, 2003ها یکسان باشد )لدان اضافه شد تا شرایط برای تمام گلدانتلقیح مایکوریزا استریل شده به خاک هر گ

های کرممیلی متر کشت گردید.  082×  552×  552های پالستیکی به ابعاد عدد بذر در گلدان 3سازی بذور، پس از آماده

و شکل یکسانی دارند ابتدا در آب مقطر های خاکی را که اندازه ها اضافه شد. کرمخاکی یک هفته پس از کشت به خاک گلدان

ها را به ها آنها جدا گردد و به گلدان منتقل نشود. برای تخلیه دستگاه گوارش کرمشستشو داده تا خاک اضافی روی بدن آن

ها ها و دستگاه گوارش آنساعت درون سینی استریل به حالت نیمه شناور نگهداری کرده تا هرچه خاک در روده 04مدت 

عدد کرم خاکی در هر متر مربع استفاده شد. جهت جلوگیری از فرار  322ر این آزمایش تراکم ود دارد، تخلیه شود. دوج

ها بر اساس نیاز آبی گیاه صورت ها با توری نازک مسدود گردید. آبیاری گلدانهای خاکی زیر و روی سطح خاک گلدانکرم

 گرفت.
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های هوایی به آزمایشگاه منتقل شد و به خوبی، ابتدا چندین مرحله گلدهی، بخشهای ذرت در ابتدای پس از برداشت بوته

آب مقطر به منظور زدودن هر گونه پیوند سطحی سرب شسته شدند و ارتفاع بوته، مرتبه با آب معمولی سپس چندین مرتبه با 

ساعت در  48ها به مدت خشک، نمونه به منظور تعیین وزن گیری شد،وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ و سطح برگ اندازه

ها . تجزیه و تحلیل دادهگراد درون آون خشک گردید و سپس وزن خشک اندام هوایی اندازه گیری شدی سانتیدرجه 12دمای 

 درصد انجام شد. 3در سطح احتمال  LSDها به روش انجام گرفت و مقایسه میانگین SASافزار با استفاده از نرم

 

  یافته ها

نتایج نشان داد که اثر تیمار باکتری بر کلیه صفات اندازه گیری شده، اثر تیمار کرم خاکی بر سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن 

خشک اندام هوایی، اثر تیمار قارچ مایکوریزا بر کلیه صفات اندازه گیری شده، اثر کاربرد همزمان تیمار باکتری و کرم خاکی بر 

و اثر کاربرد همزمان کرم خاکی و قارچ مایکوریزا بر کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح  کلیه صفات اندازه گیری شده

درصد و اثر تیمار کرم خاکی بر تعداد برگ، کاربرد همزمان باکتری و قارچ مایکوریزا بر ارتفاع بوته و اثر کاربرد  9احتمال 

 (.0جدول دار بود )درصد معنی 3همزمان هر سه تیمار بر تعداد برگ در سطح احتمال 

 
 نتایج تجزیه واریانس تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در ذرت -2جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 وزن خشک اندام هوایی ارتفاع بوته سطح برگ تعداد برگ

 **8/3225 **944/2089 **11274/5819 **3/4973 9 باکتری

 **0/5321 **00/4277 **87544/0104 *9/9240 9 کرم

 **9/8854 **05/9377 **977220/9011 ** 3/5014 9 قارچ

 **99/5490 **11/2130 **914353/3748 **92/1135 9 کرم×باکتری

 ns 055/7010ns 3/1483* 2/2135ns 2/0328 9 قارچ×باکتری

 **1/2832 **17/7598 **041909/1313 ** 3/7814 9 قارچ×کرم

 132/0254ns 2/2981ns 2/9844ns *2/1435 9 کرم×قارچ×باکتری

 2310/2 5200/9 9081/077 9308/2 04 خطا

 85/5 19/5 32/0 15/5 ضریب تغییرات )درصد(

 دارغیر معنی nsو  درصد 9درصد و  3دار در سطح احتمال *، ** به ترتیب معنی

 

( تعداد برگ، سطح 5سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی )جدول با توجه به جدول مقایسه میانگین تعداد برگ، 

برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای تلقیح شده با باکتری و همچنین تیمارهای تلقیح شده با قارچ 

ها نشان داد که تعداد برگ، سطح گینتر از تیمارهای بدون تلقیح بود. در مورد اثر کرم خاکی جدول مقایسه میانمایکوریزا بیش

 تر از تیمارهای کاربرد کرم خاکی بود.برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای بدون کرم خاکی بیش
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 جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در ذرت -0جدول 

 (gوزن خشک اندام هوایی ) (cmارتفاع بوته ) (2cmسطح برگ ) برگتعداد  تیمار

 1/304b 197/885b 01/457b 3/854b بدون تلقیح با باکتری

 92/547a 728/714a 55/182a 1/813a تلقیح با باکتری

 92/909a 793/318a 50/513a 1/109a بدون کاربرد کرم خاکی

 1/732b 199/271b 52/700b 1/271b کاربرد کرم خاکی

 1/307b 388/132b 52/728b 1/927b بدون تلقیح با قارچ

 92/545a 757/111a 50/421a 1/310a تلقیح با قارچ

 دار ندارنداختالف معنی %3در سطح احتمال  LSDهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون در هر ستون میانگین

 

(، در تیمارهای تلقیح شده با باکتری نسبت به 0و  9کرم بر ارتفاع بوته )شکل ×قارچ و باکتری×با توجه به اثرات متقابل باکتری

توانند باعث کاهش شدید حضور فلزات سنگین در خاک میتیمارهای بدون تلقیح باکتری افزایش ارتفاع بوته مشاهده شد. 

های گیاهی مانندساقه تحت تنش ناشی از فلزات سنگین معموال در نتیجه طول اندامهای گیاه گردد و شاخص میتوزی سلول

صفات محرک رشدی به دلیل داشتن  .Bacillus spباکتری  (.Vecchia et al, 2005شود)تر از شرایط طبیعی میکوتاه

بر گیاه بکاهد و باعث جلوگیری از چندگانه مانند سیدروفور توانست نسبت به سایر تیمارها از تنش ناشی از فلز سنگین سرب 

ها عالوه بر نقشی که در حفاظت گیاه در مقابل فلزات سنگین رسد این ریزوباکتریکاهش طول ساقه گیاه گردد. به نظر می

ز ی رشد از افت رشد گیاه در شرایط ناشی ادارند، از طریق فراهم آوردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و سنتز مواد تنظیم کننده

-آمینوسیکلوپروپان-9های مختلف نظیر تثبیت نیتروژن اتمسفری، استفاده از از طریق مکانیسمهااین ریزوباکتری تنش بکاهند.

 ،ازها(هورمونمانند ی رشد گیاه )کنندهها و یا ترشح مواد تنظیمفوروکربوکسیلیک اسید به عنوان منبع نیتروژن، تولید سیدر-9

 Gray)زا برخوردارند و افزایش رشد و افزایش طول ساقه در شرایط تنشهت بهبود رشد گیاه میزبان ای جالعادهتوانایی فوق

and Smith, 2005.) 

 

 

 کرم بر ارتفاع بوته×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتري -1شکل 
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 قارچ بر ارتفاع بوته×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتري -2شکل 

 

بیشتر از  cm 91/4قارچ بر ارتفاع بوته نشان داد که، در تیمارهایی که کرم به همراه قارچ به کار رفته است ×اثرات متقابل کرم

 (.5تیمارهایی که کرم خاکی به تنهایی استفاده شده بود با افزایش ارتفاع رو به رو هستند )شکل 

 

 

 ارتفاع بوتهکرم بر ×مقایسه میانگین اثرات متقابل قارچ -0شکل 
 

داری را با کرم بر تعداد برگ نشان داد که، تیمارهای تلقیح شده با باکتری اختالف معنی×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتری

سایر تیمارها دارند اما در تیمارهای کاربرد همزمان باکتری و کرم با تیمارهایی که بدون باکتری هستند چه در حضور کرم 

 (.4داری مشاهده نشد )شکل ، اختالف معنیخاکی چه بدون آن
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 کرم بر تعداد برگ×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتري -4شکل 
 

(، کاربرد همزمان کرم و قارچ موجب افزایش تعداد برگ ذرت نسبت به 3قارچ بر تعداد برگ )شکل ×در مورد اثرات متقابل کرم

 رفته بود. تیمارهایی داشت که کرم خاکی به تنهایی به کار

 

 
 کرم بر تعداد برگ×مقایسه میانگین اثرات متقابل قارچ -5شکل 
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 ها بر تعداد برگاثر تلقیح باکتري، کرم خاکی، قارچ و کاربرد هم زمان آن -6شکل 

 

به ترتیب با (، تیمارهای باکتری، باکتری و قارچ، کرم و قارچ، کرم و قارچ و باکتری، 1در کاربرد همزمان هر سه تیمار )شکل 

 بیشترین تعداد برگ را داشتند. 3/92و  11/92، 85/92، 58/99های میانگین

درصدی سطح  93/51مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتری و قارچ بر سطح برگ نشان داد که حضور باکتری موجب افزایش 

گین اثرات متقابل کرم و قارچ مشاهده (. همچنین در مقایسه میان7برگ نسبت به تیمارهای بدون باکتری شده است )شکل 

سطح برگ  2cm 17/79شد که کاربرد همزمان کرم و قارچ نسبت به تیمارهایی که قارچ به تنهایی به کار رفته است به میزان 

 (.8بیشتری داشتند )شکل 

 

 

 کرم بر سطح برگ×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتري -7شکل 
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 کرم بر سطح برگ×اثرات متقابل قارچمقایسه میانگین  -8شکل 
 

کاهند و های محیطی و زراعی بر گیاه میدهند، از اثرات سوء تنشهای همزیست، جذب آب و عناصر غذایی را افزایش میقارچ

این واقعیت که فلزات سنگین . (Filion et al, 1999) شوندها و سالمتی آن میباعث بهبود مقاومت گیاه نسبت به بیماری

های مایکوریزا شوند، بیانگر اهمیت قارچموجب کاهش قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد و نمو طبیعی گیاهان می

های نقش اصلی قارچ(. Jeffries et al, 2003برداری است )های آلوده به حالت طبیعی قابل بهرهدر برگرداندن شرایط خاک

 ,Chen et al) باشدعدنی توسط گیاهان و افزایش تعداد و طول انشعابات ریشه میمایکوریزا بهبود جذب فسفر و عناصر م

2006.) 

، مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتری و کرم بر وزن خشک اندام هوایی نشان داد که کاربرد باکتری به 9با توجه به شکل 

-عناصر غذایی را توسط گیاه بهبود میهای خاکی جذب اغلب کرمتنهایی موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی شد. 

-بخشند، و همین افزایش جذب عناصر غذایی باعث جلوگیری از افت عملکرد گیاهی تحت تنش فلزات سنگین می

ی عناصر از های میکروبی و چرخهخاکی از طریق ایجاد کمپلکس مواد آلی با عناصر، تحریک فعالیتهایشود. کرم

-ی میکروبی، جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش میی زیرزمینی و تغذیههاطریق فضوالت ، ایجاد داالن

 (.Dandan et al, 2007توانند به بهبود رشد گیاه کمک کنند )دهند و در نتیجه می

 

 

 کرم بر وزن خشک اندام هوایی×مقایسه میانگین اثرات متقابل باکتري -9شکل 
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 کرم بر وزن خشک اندام هوایی×متقابل قارچمقایسه میانگین اثرات  -13شکل 

 

در مقایسه میانگین اثرات متقابل قارچ و کرم مشاهده شد بین تیمارهای کاربرد همزمان قارچ و کرم با تیمارهای بدون کرم و 

کمترین وزن خشک  g 04/5داری وجود ندارد و تیمارهای کرم به تنهایی با میانگین قارچ و کاربرد قارچ به تنهایی تفاوت معنی

قارچ مایکوریزا باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه گردید، به طوری که این  (.04اندام هوایی را داشتند )شکل 

 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد 40درصد و  01ها وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه را به ترتیب قارچ

خاکی به علت بهبود در جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجب قارچ مایکوریزا و کرم ترکیب (.9514، آرام و گلچین)

. کاربرد (Ma et al, 2006) افزایش رشد گیاه و تغذیه مناسب آن نسبت به کاربرد تنهای این موجودات شده است

ها کاربرد تنهای آنخاکی وزن خشک ساقه و ریشه گیاه را در خاک آلوده نسبت به همزمان قارچ مایکوریزا و کرم

  .(Li et al, 2012) افزایش داده است

 

  گیريبحث و نتیجه
-نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ریزوباکتری محرک رشد و قارچ مایکوریزا هر کدام به تنهایی یا کاربرد همزمان آن

های خاک دارای نقش میکروارگانیسمبار ناشی از فلزات سنگین بر گیاه شوند. تواند باعث کاهش اثرات زیانها با یکدیگر می

ها مواد محرک رشد گیاه نظیر باشند چراکه این میکروارگانیسمهای آلوده به فلزات سنگین میمهمی در احیای محیط

توانند ساختمان خاک را بهبود بخشند، های پایداری که میکنند، ذرات خاک را به خاکدانهها را تولید میها و ویتامینهورمون

 Shettyچسبانند و پتانسیل فرسایش خاک را کاهش داده و در افزایش دسترسی گیاهان به عناصر غذایی خاک نقش دارند )می

et al, 1994). تواند رشد گیاه را در شرایط تنش ناشی از فلزات سنگین بهبود بخشد. همین طور همزیستی مایکوریزایی می

-های مایکوریزا از طریق افزایش جذب فسفر و کاهش سمیت سرب از طریق کمپلکس کردن سرب در ریشهیسم اثر قارچمکان

شود که در مناطقی که مستعد آلودگی فلزات سنگین از جمله سرب (. از این رو پیشنهاد میChen et al, 2005هاست )

ریزجانداران استفاده شود. همچنین تأثیر این ریزجانداران بر تحمل هستند برای کاهش اثرات سوء این فلز بر گیاهان از این 

 گیاهان در شرایط تنش سایر فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گیرد.
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