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 مقایسه تاثیر دو سویه میکوریزا بر توان گیاه پاالیی بادرنجبویه
 4فضل الهیحمزه ، 4*مجتبی یوسفی راد

 .دانشگاه ازاد اسالمی ، واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصالح نباتات، ساوه، ایران: 4
*E:m.yousefirad@yahoo.com 

 :چکیده
 گیـاه  در سـرب  انتقـال  و جـذب  بر موسه گلوموس و اینترارادیسز گلوموس قارچ ی نهگو دو با همزیستی تأثیر تحقیق این در

 طـرح  قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایش. گردید بررسی آزاد هوای شرایط در 4333 سال در آفیسینالیس رقم بادرنجبویه

 از سـرب  تیمارهـای  ایجـاد  بـرای . شد انجام تکرار سه با و (ام پی پی 455،355صفر،) سرب سطح سه با تصادفی کامالً بلوک

 گیـاهی  هـای  انـدام  کلیـه  در سـرب  غلظـت  افـزایش  سبب  خاک سرب غلظت افزایش .شد استفاده سرب نیترات های نمک

 گلومـوس  بـه  نسـبت  موسـه  گلومـوس  مـایکوریزای  .گذاشـت  تـأثیر  مختلـف  هـای  اندام سرب غلظت بر  مایکوریزا. گردید

 آن در میکـوریز  تـأثیر  و سـنگین  فلزات انتقال و جذب کلی طور به. داشت بیشتری أثیرت سرب غلظت افزایش در اینترارادیس

 و سـرب  پاالیی گیاه با رابطه در تحقیق این اساس بر بادرنجبویه که معنی این به نبود، توجه قابل چندان بادرنجبویه با رابطه در

 .است گزین دوری گیاهی کادمیوم

 پاالیی گیاه ، بادرنجبویه ، ربس ، مایکوریزا قارچ:  کلیدی کلمات

 

 مقدمه
این دسـته فلـزات بـا تجمـع در زنجیـره غـذایی       . امروزه آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکالت مهم محیط زیست می باشد

فلـزات سـنگین گـروه اصـلی آالینـده هـای غیرآلـی        (. Alloway , 1990)خطرات بسیار زیادی برای بشر و جانداران دارد 

ر قابل توجهی سطح وسیعی از اراضی را به دلیـل اسـتفاده لجـن یـا فاضـالب هـای شـهر، آفـت کـش هـا،           هستند، که به طو

 Garbisu and)کودهایشیمیایی، دود اتومبیل، بقایای معـادن فلـزات و صـنایع ذوب فلـزات بـه ایـن مـواد آلـوده کردهانـد         

Alkorta, 2003) (Halim et al., 2003) .سـال در   405 – 055ت کـه مـی توانـد    سرب یکی از پردوام ترین فلزات اس

سال بعد از کاربرد لجن حاوی آن در خاک با غلظت زیـاد بـاقی    405طبق گزارش های موجود عنصر سرب . خاک باقی بماند

 (.Nanda  K. et al.,1995)می ماند 

در قرن نـوزده بـرای   . کنند روشهای گیاه پاالیی می توانند راه های مناسبی را جهت آلودگی زدایی از خاک، آب و هوا پیشنهاد

شناخت (. Ellis et al., 1985)اولین بار توسط یک متخصص گیاهان قادر به تجمع سطوح غیر عادی نیکل شناسایی شدند 

روابط میکوریزایی، سـطح جـذبی   . اشدب و استفاده از موجودات همزیست خاک های آلوده در گیاه پاالیی دارای اهمیت     می

افزایش . لید هیف های قارچی افزایش می دهد که در نتیجه سبب افزایش جذب آب و مواد معدنی می شودگیاه را به دلیل تو

پتانسیل گیـاه پـاالیی   . توانایی جذب مواد معدنی سبب افزایش بیشتر تولید بیوماس شده، که پیش نیاز پاک سازی محیط است

 Khan)قارچ های میکوریزایی برای ناحیه آلوده مناسب باشـد خاک آلوده می تواند با تلقیح گیاهان انباشت کننده مضاعف با 

et al., 2000.) 

از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمینها از مدتها پـیش خـواص دارویـی    . (.Melissa officinalis L) بادرنجبویه 

رویشی  این گیاه در فارماکوپـه هـای    از برگها  و پیکر. آن را می دانستندو برای درمان برخی بیماریها از آن استفاده می کردند
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امیـدبیگی،  )اسانس بادرنجبویه در صنایع داروسازی ، غذایی و صنایع آرایشی کـاربرد دارد  .معتبر به عنوان دارو یاد شده است 

4303.) 

سرب یعنـی   در تحقیق حاضر هدف اصلی در مرحله ی اول ارزیابی توانایی گیاه دارویی بادرنجبویه در گیاه پاالیی فلز سنگین

 G.mosseaeجذب و انتقال فلزات سنگین از محیط و پس از آن کارایی دو سویه قارچ میکوریز در این گیاه پاالیی بنامهـای  

 .می باشد  G.intraradiceو 

 مواد و روشها

ن بافت خـاک  طبق آزمایشات انجام شده برای تعیی .در شهرستان ساوه انجام شد 4333آزمایش مذکور در بهار و تابستان سال 

شـوری  . محل انجام آزمایش، معلوم گردیده است که بافت خاک متوسط و ریز بوده و بافت خاک از نوع لوم ماسه مـی باشـد  

برای آبیاری استفاده گردید، خـاک  ( دسی زیمنس بر متر EC= 0/5)دسی زیمنس بر متر و از آب شهری لوله کشی  1/4خاک 

. تقریباً غنی بوده و از لحاظ داشتن نیتروژن فقیر محسوب می شود ( ppm 343)یم ، پتاس(ppm 45/3)از لحاظ عناصر فسفر 

pH  می باشد 1/0خاک. 

مشـاهده انجـام مـی گـردد کـه دو       3تکـرار و   3این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 

، ( در هر کیلـوگرم خـاک   ppm 355،  455،  5)سطح  3فاکتور اول غلظت نیترات سرب در . فاکتور مورد بررسی قرار گرفت

 .بود( Glomus mosseae)و قارچ مایکوریزا ( Glomus intraradices)فاکتور دوم تلقیح گیاهان با قارچ مایکوریزا 

و هفته قبل از کاشت انجام شد که در آن ابتدا خاک آزمایش با مقدار کمی کود حیـوانی پوسـیده    3آماده سازی خاک آزمایش 

 41نیتـرات سـرب بـرای      :ماسه مخلوط شد و سپس نیترات سرب و نیترات کادمیوم به ترتیب زیر برای گلدان ها اعمال شد

 .گلدان باقیمانده سربی اعمال نشد 41گرم و برای  4گلدان دیگر به میزان  41گرم، برای  3به میزان ( کیلوگرمی 45)گلدان

ا در مقدار آبی که جهت رساندن خاک یک گلدان به ظرفیت زراعی نیاز اسـت،  روش آلوده سازی به این شکل بود که نمک ه

سپس برای تثبیت فلز در خاک، خـاک هـای هـر    .حل نموده و همزمان با اضافه کردن به خاک، خاک را کامال مخلوط می کنیم

مدت خاک ها را داخل گلدان پس ازاین . هفته نگه می داریم 3گلدان را به صورت مجزا داخل نایلون هایی ریخته و به مدت 

 .ها می ریزیم

 Glomus mosseae Glomus گـرم از مایـه تلقـیح هـر یـک از قـارچ هـای        65برای تلقیح گلدان ها با قارچ میکـوریز،  

intraradices ,   0به این ترتیب که پس از پر کردن گلدان ها از خاک حدود .را به نیمی از تعداد  گلدان ها اضافه می کنیم 

سپس گلدان ها از خاک پـر   و شدمتر از الیه رویی خاک را برداشته و مایه تلقیح را به صورت یک الیه به خاک اضافه سانتی 

پـس  . امجـام شـد  سـانتی متـر کاشـته و بالفاصـله آبیـاری       0/5بذر با عمق  05در نهایت برای هر گلدان تعداد حدود  .گردید

ان به آرامی تمامی پیکر رویشی گیاه به همراه ریشه برداشت و سپس برگ روز از تاریخ کاشت، با خالی کردن گلد 35ازحدود 

 .به منظور اندازه گیری غلظت سرب در ریشه و اندام های هوایی از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. های آن جدا شد

 Mattinal et)محاسبه گردید 4ل به منظور ارزیابی توانایی گیاه در انتقال فلز از ریشه به اندام هوایی فاکتور انتقال طبق فرمو

al. , 2003) . 
 

                                       

    (پی پی ام)غلظت عنصر مورد نظر در ساقه                          

 فاکتور انتقال= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (پی پی ام)ظر در ریشه غلظت عنصر مورد ن                          

 . (Mattinal et al. , 2003)استفاده شد 3از فرمول  جذب ریشهبرای محاسبه فاکتور 

 (پی پی ام)غلظت عنصر مورد نظر در ریشه                 

BCFـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  

 (ام پی پی)غلظت عنصر مورد نظر در محیط رشد              

 نتایج و بحث  
طبق نتایج تجزیه واریانس جدول اثر اصلی مایه تلقیح قارچ مایکوریزا بر غلظت سرب ریشه در سطح آماری یک درصد معنی 

) مشاهده می شود که گیاهان تلقـیح شـده بـا میکـوریزای    (  4) مقایسه میانگین  جدولدر . (جدول آمورده نشده است)دار شد

G. mosseae  )اهان تلقیح شده بانسبت به گی(G. intraradices ) طبـق نتـایج تجزیـه    . بونـد دارای غلظت سرب بیشتری

جـدول آورده نشـده   )واریانس جدول اثر غلظت سرب خاک بر غلظت سرب ریشه در سطح آماری یک درصد معنی دار شـد 

می شـود کـه بیشـتربن     اثر سطوح مختلف سرب خاک بر غلظت سرب ریشه مشاهده(  4) مقایسه میانگین  جدولدر . (است

اثر متقابـل  ( آورده نشده)طبق نتایج تجزیه واریانس جدول . بود Pb1و کمترین مربوط به  Pb3غلظت سرب ریشه مربوط به 

مقایسـه  ( 4)  جدولدر . قارچ مایکوریزا و غلظت سرب خاک بر غلظت سرب ریشه در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد

و سطوح مختلف سرب خـاک بـر   (  G. intraradices) و (  G. mosseae) ارچ مایکوریزایمیانگین های اثر استفاده از ق

و کمترین مربـوط   Pb3*f1غلظت سرب ریشه نشان داده شده است که با توجه به آن بیشترین غلظت سرب ریشه مربوط به 

 .ری بودنددارای غلظت سرب بیشت f1در هر سطح سرب مصرفی گیاهان تلقیح شده با .  بود  Pb1*f2به 

اثر اصلی مایه تلقیح قارچ مایکوریزا بر غلظت سـرب انـدام هـوایی از نظـر آماریـدر      (  آوده نشده)طبق نتایج تجزیه واریانس 

(  G. mosseae) مشاهده می شود کـه حضـور میکـوریزای    (  4)مقایسه میانگین  جدولدر .  شدسطح یک درصد معنی دار 

د  یگرد(   G. intraradices) اهان تلقیح شده با آن نسبت به گیاهان تلقیح شده باسبب افزایش غلظت سرب اندام هوایی گی

اثر غلظت سرب خاک بر غلظت سرب اندام هوایی در سطح آمـاری یـک درصـد    (  آورده نشده)طبق نتایج تجزیه واریانس  .

نـدام هـوایی نشـان داده شـده     اثر سطوح مختلف سرب خاک بر غلظت سرب ا( 4) مقایسه میانگین  جدولدر .  شدمعنی دار 

طبـق نتـایج تجزیـه     .بـود  Pb1و کمترین مربوط به Pb3است  که با توجه به آن بیشتربن غلظت سرب اندام هوایی مربوط به 

اثر متقابل قارچ مایکوریزا و غلظت سرب خاک بر غلظت سرب انـدام هـوایی در سـطح آمـاری پـنج      (  آورده نشده)واریانس 

 .G) و (   G. mosseae)مقایسـه میـانگین هـای اثـر اسـتفاده از قـارچ مـایکوریزای        ( 3)جـدول در . درصد معنی دار شـد 

intraradices  )  وسطوح مختلف سرب خاک بر غلظت سرب اندام هوایی نشان داده شده است که با توجه به آن بیشـترین

ان غلظـت سـرب مربـوط بـه     و کمترین میز Pb2*f2و  Pb3*f1, Pb3*f2Pb2*f1. غلظت سرب اندام هوایی مربوط به 

Pb1*f2  وPb1*f1 بود . 
 با آن اساس بر. دهد می نشان را گیاه هوایی اندام به ریشه از سرب سنگین فلزات انتقال در بادرنجبویه گیاه توانایی 3 جدول

 .است یافته کاهش هوایی اندام به ریشه از آن انتقال ریشه محیط در سرب غلظت افزایش

 سرب مورد در آن اساس بر که.  دهد می نشان گیاه رشد محیط از سرب سنگین فلزات جذب در گیاه ریشه توانایی 3 جدول

 .است یافته کاهش ریشه به آنها انتقال رشد محیط در آنها غلظت افزایش با
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 مقایسه اثرسطوح مختلف سرب بر برخی صفات کمی گیاه بادرنجبویه -4جدول

 صفات

 

 تیمار

غلظت سرب 

 (ppm)ریشه 

ظت سرب اندام غل

 (ppm)هوایی 

5 
0.000 c 0.010 c 

455 
0.203 b 0.092 b 

355 
0.253 a 0.096 a 

mosseae 0.182 a 0.071 a 

intraradices 0.122 b 0.061 b 

Pb0f1 0 e 0.010 d 

Pb0f2 0 e 0.010 d 

Pb100f1 0.255 b 0.098 b 

Pb100f2 0.152 d 0.086 c 

Pb200f1 0.292 a 0.104 a 

Pb200f2 0.214 c 0.087 c 

درصد اختالف معنی  0در سطح احتمال Duncanهای دارای حداقل یک حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون میانگین

 .دار ندارند

 
 شاخص انتقال در سطوح مختلف سرب و کادمیوم در بادرنجبویه-3جدول

 عناصر سطوح کاربردی عناصر شاخص انتقال

33/10 455 
 سرب

31/30 355 
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 در سطوح مختلف سرب و کادمیوم در بادرنجبویه BCFشاخص  -3جدول

 عناصر سطوح کاربردی عناصر شاخص انتقال

353/5 455 
 سرب

4540/5 355 
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