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کلزا درخاك گیاه روي برخی خصوصیات مورفولوژیکی  محرك رشد گیاهریزوسفري هاي بررسی تأثیر باکتري

  آلوده به آرسنیک
  

 3بابااکبريمحمد ،  2اسماعیل گلی کالنپا ، 2علی اشرف سلطانی طوالرود ،  1سیده پریسا خسروي 

 یلیدانشگاه محقق اردب علوم خاك ارشد یکارشناس دانشجوي - 1
  اعضاي هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی - 2

  عضو هیات علمی دانشگاه زنجان - 3
  

  چکیده
خاك  یک کلزا درگیاه روي برخی خصوصیات مورفولوژیکی  محرك رشد گیاه برریزوسفري هاي تأثیر باکتري تحقیقدر این 

ها بر میزان تمامی تأثیر کاربرد این باکترينشان داد که ها تجزیه واریانس دادهنتایج . قرار گرفت بررسی مورد آلوده به آرسنیک
بیشترین مقادیر ارتفاع براساي جداول مقایسه میانگین،  .بود درصد معنی دار 1شاخص مورفولوژیک بررسی شده در سطح 

 B3بیشترین تراکم برگی در ، B4 As1بیشترین مقادیر وزن خشک مربوط به ،   B4هاي باکتريساقه و وزن تر، مربوط به 
As1بود.  

  
  کلزا هاي ریزوسفري، آرسنیک،باکتري :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 .هاي محیطی داردو تآثیر منفی بر سالمت بشر و اکوسیستم به فلزات سنگین یک مشکل محیطی مهم استآلودگی خاك     
آرسنیک  .) 1 (مانند قابل تجزیه و تبدیل شدن به اشکال غیر سمی نبوده و به شکل پایداري در محیط باقی میاین فلزات 

 ايویژه اهمیت داراي باال فراهمی زیست و زیاد در خاك تحرك دلیل به باشد کهمیفلزات سنگین انواع ترین یکی از سمی
-روش گیاه پاالیی یا پاك ،جمله آرسنیکاز  سازي خاك از فلزات سنگینبراي پاكکی از راهکارهاي مناسب و کارا ی .است

ر زیادي از فلزات سنگین ها با استفاده از گیاهان سوپر جاذب است که توانایی رشد و نمو در حضور مقادیسازي خاك از آالینده
ز خاك، تغییر شکل، کاهش تحرك و زیست در این روش گیاهان از طریق جذب و استخراج فلزات سنگین ا).  3 ( را دارند

مشترك خاك و گیاه، ریزوسفر به عنوان مرز  .) 5 (شوندباعث حذف این فلزات از اکوسیستم خاك می ها آنفراهمی و تبخیر 
به خاطر تأثیر بر حرکت فلزات سنگین و قابلیت دسترسی ریزوسفر جمعیت میکروبی . کنداین فرایند ایفا مینقش مهمی را در 

از جمله این  .) 4( اندشناخته شده اسیدي کردن محیطپذیري فسفات، کالته کردن ، انحاللهایی مثل راهگیاه از طریق آنها به 
همراه با  هاآن ازمروزه استفاده ا هستند که )PGPR1 ( محرك رشد گیاه یاریزوسفري هاي باکتريهاي میکروبی، جمعیت

با وجود . ي زدودن آلودگی از خاك استاز بهترین راهکارهاي تسریع کننده، سنگین فلزات  يگیاهان سبز انباشت کننده
تحقیقات نادري در ایران در  هاي آلوده به فلزات سنگین در دنیا،انجام شده در خصوص گیاه پاالیی خاكه تحقیقات گسترد

أثیر ت بررسی با هدف تحقیق به همین دلیل این .هاي آلوده به آرسنیک انجام شده استمورد خاكاین زمینه باالخص در 
به  هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه بر روي برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا در یک خاك آلوده به آرسنیکباکتري

  .اجرا درآمد
  

                                                             
1Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

 

 



 

٢ 

  ها مواد و روش
 گیاهبرخی خصوصیات مورفولوژیک  میزان هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه برباکتري تأثیر این پژوهش با هدف بررسی    
 ادفیصت کامالً طرح قالب در فاکتوریل آرایش با، اتاقک رشد گروه مهندسی علوم خاك در ،آرسنیک به آلوده یک خاك در کلزا

 سسودوموناس فلورسنهاي شامل سویه ( PGPRهاي باکتري سطح پنج شامل آزمایشی فاکتورهاي. به اجرا درآمد تکرار سه با
B1:R1  ،B2:R150  ،B3:R159  ،سودوموناس پوتیدا B4:P10  آزوسپریلومو B5:Aso  (آرسنیک سطح پنج و )  به ترتیب در
 نیمنظور انجام ا به .بود)  میلی گرم در کیلوگرم خاك  :30As5و :0As1: ،5/7As2: ،15As3: ،5/22As4هاي غلظت

های های مختلف به خاک اضافه شد و به منظور تکامل روند برهمکنشبصورت جامد در غلظتآرسنیک  ،پژوهش
، استریل سطحی یبذرهای کلزا رقم هایوالماه انجام گرفت و سپس ۲شیمیایی، سیکل تر و خشک شدن خاک، طی 

گلدانهای حاوی خاک آلوده به  زنی و درهای مورد استفاده مایهشده، به روش بذرمال با استفاده از مایه تلقیح باکتری
ساعت  ۸ساعت روشنایی و  ۱۶روز در اتاقک رشد با دوره نوری  ۷۵های کلزا  به مدت گیاهچه. آرسنیک کشت شد

 آنها روي بر هرس و هرز علفهاي با مبارزه، آبیاري شامل داشت مراقبتهاي و نگهداری  درجه ۲۵تاریکی و دمای متوسط 
شاخص های مورفولوژیک از قبیل ارتفاع ساقه، تعداد برگ، و شده  برداشت کلزا هايبوته ،رشد در انتهاي دوره .گرفت صورت

با  یانگینم یسهمقا  و  SPSSافزار نرم از استفاده با هاداه آماري تحلیل و تجزیه. ) 6 ( گردید گیري اندازه وزن تر و خشک
  .شد انجامآزمون دانکن 

  
  نتایج و بحث

هاي بررسی هاي بکار رفته، و تأثیر آرسنیک بر روي شاخصتمام باکتري کاربرد)  1جدول ( مطابق جدول تجزیه واریانس 
دار تأثیر متقابل باکتري با آرسنیک بر روي وزن تر و ارتفاع ساقه غیر معنی. درصد معنی دار است 1ي رشد کلزا در سطح شده

تأثیر متقابل باکتري با آرسنیک بر روي  این در حالی است که ) 2جدول ( داگانه دارداست و نیاز یه مقایسه میانگین بطور ج
واکنش مثبت تلقیح باکتریایی در گیاه کلزا در . باشددار میدرصد معنی 5و  1وزن خشک و تراکم برگ به ترتیب در سطح 

عالئم سمیت آرسنیک بطور مستقیم با تجمع فلز در بافت هاي گیاهی و  .ی آرسنیک در خاك مشاهده شدجهت تأثیر سم
برگ، وزن تر و خشک کاهش با افزایش مقدار آرسنیک، ارتفاع ساقه، تراکم  .افزایش و مقدار آرسنیک بکار رفته در ارتباط است

(   B4هاي بیشترین مقادیر ارتفاع ساقه و وزن تر، مربوط به باکتري) 2جدول( براساس جدول مقایسه میانگین .یابدمی
و باالترین )  Azo آزوسپریلوم( B5 هايو کمترین مقادیر مربوط به باکتري  )بدون آرسنیک As1با  P10 وموناس پوتیداسود

، بیشترین مقادیر وزن خشک ) 3جدول (براساس جدول مقایسه میانگین اثرات معنی دار  .باشدمی (As5)غلظت آرسنیک 
با  B2:R150باکتري ( B2 As5و کمترین مقادیر مربوط به )  آرسنیکبدون  As1با  B4:P10باکتري  ( B4 As1مربوط به 

و )  بدون آرسنیک As1با  B3:R159باکتري (  B3 As1بیشترین تراکم برگی در  باشدمی) As5 باالترین غلظت آرسنیک
مشاهده )  2001(نی و همکاران  .مشاهده شد)  As5 با باالترین غلظت آرسنیک B2:R150باکتري ( B2 As5کمترین آن در 

در حضور آرسنیک کلزا نقش موثري در رشد و نمو گیاه  CAL2سویه  انتروباکتر باکتري محرك رشد نمودند که باکتري 
 ایط استریل، باعث افزایش طول ریشههاي ریزوسفري به کلزا در شرتلقیح باکتري یک بررسی نشان دادنتایج  . ) 4( داشت

 ذرت بوته گیاه ارتفاع درصدي 5/8افزایش  )1998( همکاران و زهیر.) 2( این گیاه گردید و وزن اندام هوایی طول اندام هوایی ،
  .) 6( کردند گزارش را سودوموناس و ازتوباکتر هايبا باکتري شده تلقیح
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  به آرسنیک بر روي شاخص هاي رشد کلزا در خاك آلودهPGPR   هاييباکترتجزیه واریانس اثرات   - 1جدول 

 تراکم برگ               وزن تر                  وزن خشک            ارتفاع                درجه آزادي         منابع تغییرات  
              (cm)  (mg)               (mg)                

 **19.74 **243.149 **1.07 **9.96 4       باکتري

 **620.78 **6086.19 **45.16 **189.45 4       آرسنیک

اثرمتقابل 
 آرسنیک*باکتري

      16 1.39ns .241** 15.21ns 3.88* 

 2.04 8.27 0.072 0.833 50        خطا

 21.49 40.85 45.61 22.03  -               ضریب تغییرات

*،  **،ns  ردرصد و غیر معنی دا 1و  5دار در سطح به ترتیب معنی  
- بر روي شاخص PGPRهاي دار باکتريمقایسه میانگین اثرات غیر معنی - 2جدول 

  هاي رشد کلزا در خاك آلوده به آرسنیک
 ارتفاع                            وزن تر                         تیمار              

        B1 43.70c 14.81cd 
        B2 44.81c 15.36bc 
        B3 48.86b 15.76b 
        B4 51.05a 16.67a 
        B5 41.05d 14.64d 
       As1  73.26a 20.53a 
       As2 56.11b 17.01b 
       As3 45.60c 15.20c 
       As4 33.34d 13.20d 
       As5 21.16e 11.31e 
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  هاي رشد کلزا در خاك آلوده به آرسنیکبر روي شاخص PGPR ي هادار باکتريمقایسه میانگین اثرات  معنی - 3جدول 

  تراکم برگ                                     وزن خشک                                   باکتري *اثرمتقابل آرسنیک              
          B3 As1 6.32a 39.33a 
          B4 As1   6.74a 38.33a 
          B1 As1 5.51b 35.33b 
          B5 As1 5.29b 34.33bc 
          B2 As1 5.47b 34.33bc 
          B4 As2 4.78c 33.66bc 
          B1 As2 4.25de 33bcd 
          B3 As2 4.68cd 32cd 
          B2 As2 4.47cd 32cd 
          B5 As2 4.27de 30.66de 
          B4 As3 3.86ef 28.33ef 
          B3 As3 3.67fg 28.33ef 
          B2 As3 3.52fg 28f 
          B2 As4 2.63j 27.33fg 
          B1 As3 3.27gh 27fg 
          B5 As3 3.04hi 26.66fg 
          B4 As4 2.79i 26.66fg 
          B3 As4 2.67ij 25.33gh 
          B5 As4 2.24j 24hi 
          B1 As4 2.63j 24hi 
          B4 As5 1.40kl 21.66ij 
          B3 As5 1.28l 20.33jk 
          B5 As5 1.76k 18.66j 
          B1 As5 1.41kl 18.66j 
          B2 As5 1.15l 18.33j 

 آزوسپریلوم و B4:P10 ، سودوموناس پوتیدا B1:R1  ،B2:R150  ،B3:R159 سودوموناس فلورسنسهاي سویه: (توضیحات 
B5:Aso (  ،) 0 آرسنیکهاي  غلظتAs1: ،5/7As2: ،15As3: ،5/22As4: 30وAs5: میلی گرم در کیلوگرم خاك(  
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