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اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتابگردان
* امیر لکزیان،سعید باقریفام
 مشهد ـ ایران،97889-84984 : صندوق پستی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی،گروه علوم خاک

 فعالیتهاي انسان در برخي موارد منجر به افزايش. اورانیم فلزي سنگین و پرتوزا است که به طور طبیعي در پوستهي زمین يافت ميشود:چکیده
 مطالعهاي در قالب، به منظور بررسي اثر مايکروريزا و فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتابگردان.مقدار اورانیم در برخي مناطق زمین شده است
 گلوموس، سه سطح مايکروريزا شامل شاهد،( میليگرم بر کیلوگرم211( طرح کامالً تصادفي با آرايش فاکتوريل شامل يک سطح اورانیم
 گیاهان. میليگرم بر کیلوگرم) در گلخانهي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد41  و11( اينتراراديسز و گلوموس موسه و دو سطح فسفر
. مقدار اورانیم و فسفر و میزان جذب اورانیم در بخش هوايي و ريشه اندازهگیري شد، وزن خشک گیاه. روزه برداشت شدند41 بعد از يک دورهي
 همچنین.نتايج نشان داد که مايکر وريزا باعث افزايش مقدار زيست توده و بنابراين افزايش مقاومت گیاه به تنش ناشي از سمیّت اورانیم شد
 وزن خشک، تیمار فسفر وزن خشک اندامهاي هوايي.مايکروريزا باعث افزايش مقدار اورانیم در اندامهاي هوايي و ريشهي گیاه آفتابگردان شد
 نتايج همچنین نشان داد که مايکروريزا مقدار. مقدار اورانیم در بخش هوايي گیاه آفتابگردان را به طور معنيداري افزايش داد،ريشهي گیاه
اورانیم در ريشه را چندين برابر مقدار آن در بخش هوايي افزايش داده و از اينرو ميتواند به عنوان گزينهاي مناسب براي افزايش تثبیت اورانیم در
.خاک مورد استفاده قرار گیرد

 گیاه آفتابگردان، فسفر، مایکروریزا، اورانیم:کلیدواژهها

Effects of Mycorrhiza Fungi and Phosphorous on Uranium Uptake by
Sunflower
S. Bagherifam, A. Lakzian*
Soil Science Depatrment, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, P.O.Box: 91775-1163, Mashhad – Iran

Abstract: Uranium is a radioactive element that occurs naturally in the earth’s crust. However, in
some areas its natural abundance has been redistributed due to anthropogenic activities, where
consequently results in high levels of contamination. In order to study the effect of mycorrhiza fungi and
phosphorus on the uranium uptake by sunflower, a pot experiment is conducted under a controlled
greenhouse condition. The experiment was carried out in a completely randomized design with three
factors, including three species of arbuscular mycorrhizae (Glomus mosseae, Glomus intraradices, nonmycorrhizae), two levels of phosphorous (20 and 60 mg/kg), and one level of uranium (100 mg/kg).
Plants were harvested after 60 days of experiment and dry weight of root and shoot as well as the
uranium and phosphorus concentration in the shoot and root were determined. The results showed that
mycorrhizae fungi increased the resistance of the plant against heavy metals. Also, mycorrhizae
increased the uranium and phosphorous contents in the shoot and root of the sunflower plant. The dry
weights of the shoot and root and also the uranium concentration in the shoot of the sunflower plant were
significantly augmented by increasing phosphorus level. The results revealed that mycorrhiza symbiosis
raised the uranium concentration in the root more than the shoot. Thus, it seems that arbuscular
mycorrhiza has a potential for enhancing the phytostabilization of the sunflower plant.

Keywords: Uranium, Mycorrhizae, Phosphorous, Sunflower
*email: alakzian@yahoo.com

32/21/11 : تاريخ پذيرش مقاله31/22/8 :تاريخ دريافت مقاله

8

مجله علوم و فنون هستهاي2931 ،46 ،

بخش هوايي و در نهايت افزايش بازده گیاه پااليي( )2و گاهي

 .7مقدمه
اورانیم فلزي سنگین و پرتوزا است که به میزان حدود  6میليگرم

باعث افزايش جذب در ريشه و کاهش انتقال آالينده از ريشه به
()1

بر کیلوگرم به طور طبیعي در پوستهي زمین يافت ميشود .اين

بخش هوايي ميشود که در اين موارد بازده تثبیت گیاهي

عنصر داراي  21ايزوتوپ پرتوزا است که تدريجاً از طريق

افزايش مييابد .در مورد عناصر مختلف ،نتايج متفاوت است ،به

واپاشي در دو زنجیرهي واپاشي اورانیم و اکتینیم به پايداري

عنوان مثال در مورد عناصر سرب و کادمیم اين همزيستي باعث

ميرسد .در برخي از موارد نظیر مديريت پسماند نامناسب،

افزايش جذب در بخش هوايي و ريشهي گیاه ميشود ].[26

آزمايشهاي تسلیحات هستهاي ،پسماندهاي معادن اورانیم و

نتايج در اين مورد متناقض است که ميتواند به شرايط خاک و

استفاده از کودهاي فسفري حاوي ناخالصي اورانیم در زمینهاي

گیاه مورد مطالعه بستگي داشته باشد .رافيکري و همکاران ][25

کشاورزي مقدار آن افزايش يافته و منجر به آلودگي خاک و

اثر مايکروريزا بر جذب اورانیم توسط گیاه شبدر را بررسي و

آب با اين عنصر ميشود ] .[4 ،5 ،6 ،9 ،1 ،2اورانیم ميتواند از

گزارش کردند که مايکروريزا باعث کاهش مقدار اورانیم در

طريق زنجیرهي غذايي وارد بدن انسان شده و از طريق پرتوزايي

بخش هوايي گیاه ميشود .فسفر نیز نقش بسیار مهمي در

به سرطان و ناهنجاريهاي ژنتیکي منجر شود ] .[6بنابراين اتخاذ

همزيستي مايکروريزا ايفا ميکند .اين اثرات نیز نسبت به نوع

روشهاي مناسب زيست محیطي براي کاهش زيست فراهمي آن

عنصر متفاوت است .چن و همکاران ] [8اثر فسفر و همزيستي

و يا حذف آن از خاک و آب ضروري به نظر ميرسد .روشهاي

مايکروريزا بر جذب اورانیم در بخش هوايي و ريشهي گیاه جو

مختلفي براي مديريت و اصالح زيستي خاکها و آبهاي آلوده

را بررسي و گزارش کردند که فسفر مقدار اورانیم در بخش

به اورانیم به وسیلهي پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار

هوايي گیاه جو را افزايش ميدهد .نتايج حاصل از مطالعات چن

گرفته است .اين روشها شامل روشهاي فیزيکي و برداشت

نشان داد که استفاده از مايکروريزا ميتواند به عنوان گزينهاي

خاک آلوده ،تثبیت شیمیايي و استفاده از جاذبهاي مختلف

براي تثبیت گیاهي اورانیم در خاک مورد استفاده قرار گیرد.

براي تثبیت عنصر آالينده در خاک و يا حذف عنصر آالينده از

تاکنون مطالعهاي در مورد اثر همزيستي مايکروريزا و فسفر بر

آب ،در آمیختن خاک آلوده با آسفالت و استفاده از

جذب اورانیم توسط گیاه آفتابگردان انجام نشده است .در

ريزجانداران مختلف براي پااليش خاک و آب آلوده است ].[7

ارتباط با اثر نوع مايکروريزاي همزيست شده بر افزايش يا

اين روشها معموالً پرهزينه بوده و نیاز به تجهیزات و ادوات

کاهش جذب در بخش هوايي يا ريشهي گیاه نیز پژوهشي انجام

خاصي دارند .در اين میان روشهاي گیاه پااليي به دلیل ارزان

نشده است .هدف از اين مطالعه درک بهتر روابط همزيستي

بودن و عدم تخريب محیط زيست ،مورد توجه پژوهشگران قرار

مايکروريزا و گیاه آفتابگردان در جذب اورانیم و پي بردن به

گرفته است ] .[27 ،24 ،25 ،26 ،29 ،21 ،22 ،21 ،3 ،8بنابراين

نقش فسفر در روند جذب اين عنصر بود.

شناخت عاملهاي مؤثر در استفادهي مؤثر از اين روش شامل
نقش عاملهاي گیاهي ،سطح حاصلخیزي و مقدار عناصر غذايي
خاک و نقش ريزجانداران مختلف در جذب اورانیم به وسیلهي

 .2مواد و روشها
خاک مورد استفاده از محل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
جمعآوري شد .نمونهي خاک در هوا خشک و از الک  1میليمتري

تاکنون مطالعات زيادي در خصوص همزيستي مايکروريزا

عبور داده شد .به منظور حذف اسپورهاي مايکروريزاي بومي

با گیاهان مختلف براي افزايش جذب مواد مفید و فلزات سمّي به

خاک ،نمونهي خاک با فاصلهي زماني يک روز دو بار و هر بار

وسیلهي پژوهشگران مختلف صورت پذيرفته است ]،26 ،29 ،3

به مدت  16ساعت در دماي  81درجهي سانتيگراد حرارت داده

 .[27 ،24 ،25هر کدام از اين عناصر ويژگيهاي فیزيکي-

شد .بذر گیاه آفتابگردان (رقمهاي سان) از مرکز تحقیقات

شیمیايي متفاوتي داشته و از اينرو رفتار آنها در خاک متفاوت

کشاورزي گرگان بخش دانههاي روغني تهیه شد .آزمايشها در

است .از طرف ديگر ،نوع قارچ همزيست شده و نوع گیاه میزبان

قالب طرح کامالً تصادفي با آرايش فاکتوريل و سه تکرار انجام

به لحاظ فیزيولوژي گیاهي ،سیستم ريشه و در نهايت پاسخ گیاه

شد .براي آاليیدن نمونهي خاک با اورانیم ( 211میليگرم بر

به اين همزيستي متفاوت است؛ به طوريکه در بسیاري از موارد

کیلوگرم) و فسفر ( 11و  41میليگرم بر کیلوگرم خاک) مقادير

پاسخ گیاه به اين همزيستي باعث افزايش جذب مادهي سمّي در

مناسب از  UO1(NO9(1.4H1Oو  Ca(H1PO6(1در آب مقطر

گیاه اهمیت مييابد.
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الزم حل و سپس به نمونههاي خاک اضافه شد .هر يک از

کلونيزايي در زير بینوکولر با بزرگنمايي  21تا  61xمشاهده

گلدانها به کمک  211گرم زادمايهي قارچي گونههاي

شد ] .[11نتايج حاصل به وسیلهي نرمافزار  GenStat12مورد

و گلوموس موسه()6ي حاوي  6111تا

تحلیل قرار گرفتند و جداول و نمودارها توسط نرمافزار Excel

()9

گلوموس اينتراراديسز

رسم شدند.

 4111اسپور مخلوط شده با خاک تیمار شد .سطوح شاهد هر
کدام با مقدار  211گرم خاک سترون ،تیمار شدند .پس از اضافه
کردن هر يک از مقدارهاي فوق و تیمارهاي قارچي ،مقدار

 .3نتایج و بحث
نتايج حاصل از بررسي ويژگيهاي فیزيکي ،شیمیايي نمونهي

گلدانهاي پالستیکي با مقدار  9کیلوگرم از نمونههاي خاک

خاک نشان داد که خاک مورد بررسي از نوع بافت لوميpH ،

آاليیده شده پر و سپس به مدت  6هفته در شرايط گلخانهاي

برابر با  8/2و محتوي  1/5%مادهي آلي بود .نتايج اندازهگیري

گرماگذاري شدند .پس از طي زمان ياد شده ،در هر گلدان تعداد

عناصر پرمصرف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک مورد استفاده در

 5عدد از بذرهاي ضدعفوني شده کشت شد .گلدانها به صورت

جدول  2آورده شده است.

رطوبت نمونههاي خاک در  71%ظرفیت زراعي تنظیم شد.

روزانه توزين و رطوبت آنها در طول آزمايش در  71%ظرفیت
زراعي به طور ثابت نگهداري شد .پس از ظهور گیاهچهها تعداد

 7.3تجزیهی واریانس صفات مورد مطالعه برای تیمارهای آزمایشی

آنها در هر گلدان به  1عدد تقلیل يافت .پس از  41روز ،گیاهان

نتايج تجزيهي واريانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر

از سطح خاک برداشت شدند .ريشهها و ساقهها جدا شده ،به طور

سطوح میکروريزا بر روي صفات مقدار فسفر ،مقدار اورانیم و

کامل به وسیلهي آب مقطر شسته شدند .براي تعیین وزن خشک
ساقه و ريشه ،گیاهان فوق به مدت  68ساعت در آون با دماي 41

میزان جذب آن در بخشهاي هوايي و ريشه ،وزن خشک بخش
هوايي و درصد کولونيزايي در سطح احتمال يک درصد معنيدار

درجهي سانتيگراد قرار داده شدند .نمونهها پس از تعیین وزن

بود (جدول .)1

خشک ،آسیاب و الک شده و  1/5گرم از مواد گیاهي ريشه و
ساقه به وسیلهي مخلوط حاوي  81درصد نیتريک اسید و 11

جدول  .7ويژگيهاي فیزيکي و شیمیايي خاک مورد مطالعه
پارامتر

يکاي اندازهگیري

مقدار

میليلیتر رسانده شده و مقدار اورانیم در نمونهها به وسیلهي روش

بافت

-

لوم

pH

طیف نورسنجي با استفاده از معرف آرسنازو به عنوان عامل

-

8/2

EC

کمپلکسکننده اندازهگیري شد ] .[23 ،28غلظت فسفر در

OM

نمونهها به وسیلهي روش واندومولیبدات و دستگاه طیف نورسنج

نیتروژن کل

تعیین شد ] .[11به منظور تخمین میزان آلودگي ريشهها با قارچ

فسفر قابل استفاده

درصد پرکلريک اسید ،هضم شدند .سپس نمونهها به حجم 15

-2

پتاسیم قابل استفاده

مايکروريزا بخشي از نمونهي اصلي ريشهي تازه به وسیله روش

CEC

dS m

1

%

1/511

%

1/156

-2

mg kg

-2

3

mg kg

171

meq/211 g soil

فیلیپ و هیمن و با استفاده از تريپن بلو رنگآمیزي شد ].[12

26/8

سپس نمونهها مطابق روش جیوانتي و موسي براي تخمین درصد
جدول  .2تجزيهي واريانس صفات مورد مطالعه براي تیمارهاي مورد بررسي
df
منابع تغییر

وزن خشک
(گرم)

بخش هوايي

ريشه

1

**1/5989

1/1161

**281/1

**68521

**1/111736

فسفر

2

**2/8691

**1/1578

**79/1

*61986/8

**1/111921

مايکروريزا × فسفر

2

خطا
ضريب تغییرات (درصد)

21

**2/8691
1/1156
7

**1/1578
1/1198
28/8

**79/1
2/2
7/6

*61986/8
277
7/1

**1/111921
1/111131
92/9

مايکروريزا

بخش هوايي

مقدار اورانیم
(میليگرم بر کیلوگرم)

ns

ريشه

جذب اورانیم
(میليگرم بر کیلوگرم)

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنيدار ،معنيدار در سطح احتمال  5و  2درصد.

21

مقدار فسفر
(میليگرم بر گرم)

درصد کولونیزه
شدن

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

**1/11428

**1/787

**1/19

**7941/5

**6/142

*1/78

**861/5

**6/142
1/198
5/9

*1/78
1/21
29/5

**861/5
87/1
19/8

1/11144ns
1/11144ns
1/11124
12/9
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 2.3درصد کولونیزه شدن و آلودگی ریشه

اثر مقادير مورد مطالعهي فسفر بر روي وزن خشک بخش
هوايي و ريشه ،مقدار اورانیم در بخش هوايي و ريشه ،میزان

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تفاوت آماري معنيداري

جذب اورانیم به وسیلهي بخش هوايي ،مقدار فسفر در بخش

بین مقادير مختلف فسفر ،مايکروريزا و درصد کولونیزه شدن در

هوايي و درصد کولونيزايي ،در سطح احتمال يک درصد ،و بر

ريشه وجود دارد .طبق نتايج به دست آمده ،درصد کولونیزه شدن

روي مقدار فسفر در ريشه در سطح احتمال پنج درصد از لحاظ

در ريشهي گیاه آفتابگردان تابعي از نوع مايکروريزا و مقادير

آماري معنيدار بود.

فسفر است (جدول  ،)9به طوري که در نمونهي خاکهاي شاهد

عالوه بر اين نتايج نشان داد که ،برهمکنش مقادير مختلف

هیچ اندام مايکروريزايي تشکیل نشد .درصد کولونیزه شدن در

فسفر و نوع زادمايهي قارچي بر روي چهار صفت مقدار اورانیم

ريشهي گیاه آفتابگردان در تلقیح با گلوموس اينتراراديسز

در بخش هوايي ،مقدار اورانیم در ريشه ،میزان جذب اورانیم به

بیشتر از تلقیح با گلوموس موسه بود .به طوريکه درصد

وسیلهي بخش هوايي و مقدار فسفر در بخش هوايي در سطح

کولونیزه شدن از  47/5درصد در تلقیح با گلوموس اينتراراديسز

احتمال يک درصد از لحاظ آماري معنيدار بود .بنابراين،

تا  51درصد در تلقیح با گلوموس موسه کاهش يافت که اين

دادههاي به دست آمده از میزان جذب اورانیم به وسیلهي بخش

تغییرات در سطح آماري ( (P<1/12معنيدار بودند (جدول .)6

هوايي از پراکنش بیشتري در مقايسه با ساير دادهها در اطراف

نتايج همچنین نشان داد که مقادير مختلف فسفر اثر آماري

میانگین جامعه برخوردار بود و اين پراکندگي براي صفت مقدار

معنيداري روي درصد کولونیزه شدن هر دو نوع مايکروريزا در

فسفر در بخش هوايي کمینه بود .همچنین نتايج نشان داد که اين

ريشهي گیاه آفتابگردان دارد .با افزايش مقدار فسفر درصد

صفات با دقت قابل قبول و مناسبي اندازهگیري شدهاند و

کولونیزه شدن در تلقیح با هر دو گونهي مايکروريزا به شدت

تصمیمگیري براساس اين نتايج قابل توصیه و مفید خواهد بود.

کاهش يافت؛ درصد کولونیزه شدن از  64درصد در مقدار فسفر
 11میليگرم بر کیلوگرم خاک تا  91درصد براي مقدار فسفر 41
میليگرم بر کیلوگرم خاک کاهش يافت (جدول  )5که اين
تغییرات در سطح آماري ( (P<1/12معنيدار بودند.

جدول  .3مقايسهي میانگین صفات مورد مطالعه در اثرات متقابل مايکروريزا در فسفر
وزن خشک
(گرم بر گلدان)

P
M

(میليگرم بر
کیلوگرم)

C
C
GI
GI
GM
GM
LSD 5%

11
41
11
41
11
41

ريشه
d
b
c
a
d
b

2/65
1/29
2/88
1/52
2/58
1/23
1/16

غلظت اورانیم
(میليگرم بر کیلوگرم)

بخش هوايي
1/16 c
1/61 ab
1/13 bc
1/69 a
1/13 bc
1/99 abc
1/22

ريشه
d
e
c
a
d
b

جذب اورانیم
(میليگرم بر کیلوگرم)

بخش هوايي

22/21
5/11
26/11
16/21
21/11
28/91
2/81

e
f
a
c
b
d

ريشه
b
b
b
a
b
a

218/5
79/1
956/9
284/1
192/8
252/1
19/7

مقدار فسفر
(میليگرم بر گرم)

بخش هوايي
e
de
a
ab
bc
cd

1/112
1/127
1/116
1/141
1/129
1/168
1/127

ريشه
d
b
b
a
c
b

1/115
1/118
1/211
1/181
1/147
1/163
1/111

درصد
کولونیزه شدن

بخش هوايي
d
c
ab
a
c
bc

1/91
9/87
6/23
6/72
9/19
6/12
1/95

d
d
a
b
ab
c

2/69
1/21
1/87
9/21
1/18
1/62
1/54

1/2
1/2
77/2
58/2
42/2
93/2
24/4

سطح تلقیح نشده با مايکروريزا ،C :گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه به ترتیب  GIو  ،GMستونهايي که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند تفاوت
معنيداري در سطح ( )P<1/12ندارند.
جدول  .8مقايسهي میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف مايکروريزا
مايکروريزا

وزن خشک

غلظت اورانیم

جذب اورانیم

مقدار فسفر

درصد کولونیزه

(گرم بر گلدان)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر گرم)

شدن

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

2/7311 b

1/91 a

8/251 c

31/811 c

1/12327 a

1/1148 c

9/137 c

2/775 c

1/21 c

G.Intra

1/2351 a

1/94 a

23/251 a

171/11 a

1/16127 ab

1/1321 a

6/668 a

1/385 a

47/41 a

G.moss
LSD 5%

2/8851 b

1/92 a

26/151 b

232/61 b

1/19147 b

1/1581 b

9/411 b

1/167 b

51/21 b

1/27

1/18

2/131

1/1212

1/124

1/15

شاهد

24/7

22

1/938

22/7

اثر قارچ مايکروريزا و مقادير مختلف فسفر بر جذب اورانیم . . .

جدول  .5مقايسهي میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف فسفر
فسفر

وزن خشک

غلظت اورانیم

جذب اورانیم

مقدار فسفر

درصد کولونیزه

(گرم بر گلدان)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر گرم)

شدن

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

بخش هوايي

ريشه

P2

2/46 b

1/17 b

22/89 b

192/5 a

1/1239 b

1/145 a

9/15 b

1/29 b

64/2 a

P1

1/18 a

1/93 a

25/87 a

294/8 b

1/1611 a

1/159 a

6/11 a

1/56 a

91/6 b

1/26

1/14

2/15

29/7

1/1133

LSD 5%

1/129

1/11

3/4

1/915

 P2و  P1به ترتیب مقادير  11و  41میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک.
 3.3رشد گیاه

اثرات آماري معنيداري بر وزن خشک بخش هوايي (شکل  )2و

P1

وزن خشک اندام هوایی گیاه آفتابگردان (گرم بر گلدان)

نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که فسفر و مايکروريزا

P2

ريشه (شکل  )1دارند ،بهطوريکه میانگین وزن خشک بخش
هوايي در سطح شاهد از  2/65گرم براي مقدار فسفر  11میليگرم
بر کیلوگرم خاک تا  1/29براي مقدار فسفر  41میليگرم بر
کیلوگرم خاک تغییر کرد .میانگین وزن خشک از  2/88گرم در
خاک تلقیح شده با گلوموس اينتراراديسز براي مقدار 11
میليگرم فسفر بر کیلوگرم خاک تا  1/52گرم براي مقدار 41
میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک افزايش يافت .اين ارقام

GM

براي خاک تلقیح شده با گلوموس موسه به ترتیب 2/58 ،و 1/23

GI

شاهد

شکل  .7اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر وزن خشک اندام

بودند .باالترين وزن خشک بخش هوايي در خاک تلقیح شده با

هوايي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب ،نشاندهندهي مقادير  11و 41

گلوموس اينتراراديسز و براي مقدار  41میليگرم بر کیلوگرم

میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي گلوموس

فسفر در خاک مشاهده شد .به همان ترتیب ،وزن خشک در

اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم يک

ريشه نیز با روندي مشابه ،با افزايش مقدار فسفر در خاک افزايش

حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).

يافت .باالترين میزان وزن خشک ريشه در خاک تلقیح شده با

وزن خشک ریشه گیاه آفتابگردان (گرم بر گلدان)

گلوموس اينتراراديسز و تیمار  41میليگرم بر کیلوگرم فسفر در

P2

خاک مشاهده شد .نتايج مقايسهي میانگین اثر مايکروريزا بر وزن

P1

خشک بخش هوايي نشان داد که پايینترين میزان وزن خشک
در سطح شاهد ( 2/73گرم) و باالترين مقدار آن در خاک تلقیح
شده با گلوموس اينتراراديسز ( 1/23گرم) تولید شده است
(جدول  .)1بنابر نتايج حاصل از اين مطالعه اين اثرات بین سطوح
مختلف مايکروريزا در سطح آماري ( (P<1/12معنيدار بودند.
نتايج مقايسهي میانگین وزن خشک بخش هوايي در مقادير
مختلف فسفر نیز حاکي از آن بود که میانگین وزن خشک از

GM

GI

شاهد

 2/46گرم در تیمار  11میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک تا

شکل  .2اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر وزن خشک

 1/18میليگرم بر کیلوگرم در تیمار  41میليگرم بر کیلوگرم

ريشهي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب ،نشاندهندهي مقادير  11و 41
میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي گلوموس

فسفر در خاک تغییر يافتند .اين اثرات در سطح آماري ((P<1/12

اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم يک

معنـيدار بـودند (جـدول  .)5مقايسهي میانگین اثرات مايکروريزا

حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).
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باعث افزايش وزن خشک ريشهي گیاه آفتابگردان شدند ،اما

P2

اين اثرات به لحاظ آماري معنيدار نبودند .همچنین افزايش

P1
برگیلوگرم)

مقدار فسفر در خاک باعث افزايش وزن خشک ريشهي گیاه
آفتابگردان از  1/17گرم به  1/93گرم شد (جدول  .)9اين
اثرات به لحاظ آماري معنيدار بودند (جدول  .)2چن و همکاران
اثر تلقیح يک خاک آلوده به اورانیم با گلوموس اينتراراديسز بر
جذب اورانیم و عملکرد دو ژنوتیپ مختلف گیاه جو را بررسي
نموده و نشان دادند که تیمار خاک با مايکروريزا باعث افزايش

GM

وزن خشک بخش هوايي و ريشه در هر دو ژنوتیپ مورد مطالعه

GI

مقدار اورانیم در بخش هوایی گیاه آفتابگردان (میلیگرم

بر وزن خشک ريشه نشان داد که سطوح مختلف مايکروريزا

شاهد

شکل  .3اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر مقدار اورانیم در

شد ] .[8آنها گزارش کردند که باالترين مقدار وزن خشک در

بخش هوايي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب نشاندهندهي مقادير  11و

خاک تیمار شده با  41میليگرم بر کیلوگرم فسفر روي داد.

 41میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي گلوموس

عالوه بر آن چن و همکاران اثرات متقابل فسفر و مايکروريزا بر

اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم يک

جذب اورانیم و وزن خشک بخش هوايي و ريشه گیاه شبدر را

حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).

بررسي نموده و با نتايجي مشابه با آزمايش قبل مواجه شدند؛ به
ريشهي گیاه يونجه را موجب شدند ] .[3رافيکري و همکاران
در مطالعهاي اثرات مقادير مختلف اورانیم و تلقیح گلوموس

P2

اينتراراديسز بر جذب اورانیم و وزن خشک بخش هوايي و ريشهي

P1

گیاه شبدر را بررسي و گزارش کردند که تلقیح خاک با
گلوموس اينتراراديسز در تمام مقادير اورانیم ،وزن خشک بخش
هوايي و ريشهي گیاه شبدر را بین  23تا  93درصد افزايش
ميدهد ] .[25نتايج مطالعهي حاضر نیز حاکي از افزايش وزن
خشک ساقه و ريشه در اثر افزايش فسفر با هر دو نوع مايکروريزا

GM

گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه بود .نتايج همچنین نشان
داد که گیاه آفتابگردان در خاک تلقیح شده با گلوموس

GI

شاهد

شکل  .8اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر مقدار اورانیم در

اينتراراديسز داراي وزن خشک بخش هوايي و ريشهي بیشتري

ريشهي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب نشاندهندهي مقادير  11و 41

است که با يافتههاي ساير پژوهشگران همآهنگي دارد.

میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي گلوموس
اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم يک
حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).

 8.3مقدار اورانیم در بخش هوایی و ریشه

نتايج نشان داد که مقادير مختلف فسفر و تلقیح خاک با هر دو
نوع مايکروريزا اثرات آماري معنيداري بر مقدار اورانیم در

هوايي گیاه با افزايش مقدار فسفر در خاک افزايش پیدا کرد.

بخش هوايي و ريشهي گیاه آفتابگردان دارد (شکل  9و  ،)6به

نتايج حاصل از مقايسهي مقدار میانگین در سطوح مختلف

طوريکه در نمونههاي تلقیح نشده با مـايکروريزا مقدار اورانیم

مايکروريزا نشان داد سطح تلقیح نشده کمترين مقدار اورانیم در

در بخش هوايي با افزايش مقدار فسفـر در خاک کاهش يافت.

بخش هوايي ( 8/25میليگرم بر کیلوگرم) و سطح تلقیح شده با

بر خالف اين نتايج ،در تیمارهاي تلقیح شده بـا گلوموس

گلوموس اينتراراديسز بیشترين مقدار اورانیم ( 23/25میليگرم

اينتراراديسز و گلـومـوس مـوسـه مقدار اورانیم موجود در بخـش

بر کیلوگرم) در بخش هوايي را دارد؛ اين نتايج در سطح آماري
29

مقدار اورانیم در ریشهی گیاه آفتابگردان (میلیگرم بر گیلوگرم)

طوريکه تیمارهاي ياد شده افزايش معنيدار وزن خشک ساقه و

اثر قارچ مايکروريزا و مقادير مختلف فسفر بر جذب اورانیم . . .

( (P<1/12معنيدار بودند (جدول  .)6مقايسهي میانگین براي

اثر آماري معنيداري بر مقدار اورانیم در ريشهي شبدر ندارد.

مقادير مختلف فسفر همچنین مشخص نمود که با افزايش مقدار

تفاوت در نتايج اين مطالعه با مطالعهي رافيکري ميتواند به

فسفر از  11به  41میليگرم بر کیلوگرم خاک ،مقدار اورانیم در

تفاوت در نوع گیاه و نوع نمک اورانیم مورد استفاده مربوط

بخش هوايي از  22/89به  25/87میليگرم بر کیلوگرم افزايش

باشد .چن و همکاران گزارش کردند که تلقیح خاک با

يافت .اين نتايج به لحاظ آماري در سطح ( (P<1/12معنيدار

مايکروريزا در يک ژنوتیپ جو مقدار اورانیم در بخش هوايي را

بودند .مقدار اورانیم در ريشهي گیاه آفتابگردان در تیمارهاي

افزايش و در يک ژنوتیپ ديگر مقدار اورانیم را کاهش داد.

مختلف از  79میليگرم بر کیلوگرم براي مقدار فسفر  41میليگرم

بنابراين نوع گیاه میزبان در پاسخ ايجاد شده از اين همزيستي

بر کیلوگرم خاک تا  956میليگرم بر کیلوگرم در تیمار

بسیار پر اهمیت است .عالوه بر آن گزارش شد که در هر دو

 11میليگرم بر کیلوگرم خاک در خاک تلقیح شده با گلوموس

ژنوتیپ ،تلقیح خاک با گلوموس اينتراراديسز باعث افزايش

اينتراراديسز تغییر يافت (شکل  .)6براساس نتايج به دست آمده،

مقدار اورانیم در ريشهي گیاه جو شد .همچنین در اثر افزايش

تلقیح خاک با هر دو نوع مايکروريزاي گلوموس اينتراراديسز و

فسفر در خاک در تیمارهاي غیرمايکروريزايي ،مقدار اورانیم در

گلوموس موسه باعث افزايش معنيدار مقدار اورانیم در ريشهي

بخش هوايي کاهش و در تیمارهاي مايکروريزايي اين مقادير

گیاه آفتابگردان شد .نتايج حاصل از مقايسهي میانگین سطوح

افزايش يافت .بنابراين برهمکنش متقابل مايکروريزا و فسفر باعث

مايکروريزا در خاک مشخص نمود که مقدار اورانیم در بخش

افزايش مقدار اورانیم در بخش هوايي ميشود ] .[8نتايج مطالعهي

هوايي گیاه آفتابگردان در تیمارهاي مختلف مايکروريزا ،شاهد

حاضر با نتايج فوق همخواني دارد .اين مطالعه نشان داد که تلقیح

< گلوموس موسه < گلوموس اينتراراديسز ،بوده و مقدار اورانیم

خاک با گلوموس موسه مقدار اورانیم در بخش هوايي گیاه را

در ريشه هم از همین الگو تبعیت ميکند .اين تغییرات به لحاظ

نسبت به سطح تلقیح نشده (شاهد) کاهش داد اما اين کاهش به

آماري در سطح ( (P<1/12معنيدار بودند (جدول  .)6به همین

لحاظ آماري معنيدار نبود .به همین ترتیب ،تلقیح با هر دو نوع

ترتیب ،نتايج حاصل از مقايسهي میانگینها براي مقادير مختلف

مايکروريزاي گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه مقدار

فسفر نشان داد که با افزايش مقدار فسفر در خاک ،مقدار اورانیم

اورانیم در ريشهي هر دو گیاه را افزايش داد .اين افزايش به لحاظ

در بخش هوايي از  22/89به  25/87افزايش يافت .اما با افزايش

آماري معنيدار بود .جذب اورانیم از خاک از پارامترهاي

مقادير فسفر در خاک مقدار اورانیم موجود در ريشه از  192/5به

مختلفي اثر ميپذيرد که شامل ويژگيهاي خاک ،روابط متقابل

 292/8کاهش يافت که هر دوي اين تغییرات به لحاظ آماري در

اورانیم و فسفر و ويژگيهاي فیزيولوژيکي گیاه میزبان است.

سطح ( (P<1/12معنيدار بودند .نتايج حاکي از آن است که

مقادير بسیار باالي اورانیم در هیفهاي مايکروريزايي نسبت به

مقدار اورانیم در ريشهي گیاه آفتابگردان چندين برابر مقدار آن

مقدار آن در ريشهي گیاه میزبان در مطالعات ساير پژوهشگران

در بخش هوايي بود .گرچه مقدار اورانیم موجود در ريشهي گیاه

گزارش شده است که اين امر احتماالً به شرايط شیمیايي حاکم بر

آفتابگردان در اثر تلقیح خاک با هر دو نوع مايکروريزاي

سلولهاي هیف مرتبط است ] .[19اين شرايط ميتواند به مقادير

گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه افزايش مييابد ،تلقیح

باالي فسفر و قدرت اسیدي ضعیف در سلولهاي هیف مربوط

خاک با گلوموس اينتراراديسز مقدار اورانیم در بخش هوايي و

باشد که تشکیل کمپلکسهاي اورانیم و فسفات و متعاقباً تشکیل

ريشهي گیاه آفتابگردان را بیشتر تغییر ميدهد .نتايج حاصل از

رسوب در سلولهاي هیف را موجب خواهد شد ].[16

مطالعات رافيکري و همکاران بر روي گیاه شبدر نشان داد که

سازوکارهاي مرتبط با روابط فیزيولوژيکي بین قارچها و ريشهي

مقدار اورانیم در ريشهي گیاه شبدر  41تا  941برابر بیشتر از مقادير

گیاه میزبان هم ميتواند در اين امر دخیل باشد .از ديدگاه

آن در بخش هوايي گیاه است ] .[25عالوه بر اين مشخص شد

مولکولي کولونیزه شدن مايکروريزايي ميتواند باعث بیان ژنهاي

که مقدار اورانیم در بخش هوايي گیاهان شبدر تلقیح نشده با

پروتئینهاي ناقل در غشاي پالسمايي شده و بر جذب عناصر به

مايکروريزا تقريباً  2/7برابر مقادير آن در بخش هوايي گیاهان

وسیلهي گیاهان اثر بگذارد ].[15

تلقیح شده است .همچنین گزارش شد که تلقیح مايکروريزايي
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 5.3جذب اورانیم در بخش هوایی و ریشه

بر اين مشخص شد که تلقیح خاک با هر دو نوع مايکروريزا

میزان جذب اورانیم از هر گلدان از حاصلضرب مقدار اورانیم

مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشهي گیاه را به طور معنيداري

در بخش هوايي و ريشه در مقدار وزن خشک ساقه و ريشه

افزايش ميدهد .نتايج حاصل از مقايسهي میانگین سطوح مختلف

برحسب (میليگرم بر گلدان) محاسبه شد (جدول  .)9نتايج

مايکروريزا نشان داد که مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشهي

حاصل از اين مطالعه نشان داد که میزان جذب اورانیم در بخش

گیاه آفتابگردان ،شاهد < گلوموس موسه < گلوموس

هوايي گیاه آفتابگردان در تیمارهاي مختلف از  29تا 41

اينتراراديسز ،است .اين تغییرات براي بخش هوايي و ريشه در

میکروگرم در هر گلدان و در ريشه از  15تا  211میکروگرم در

سطح آماري ( (P<1/15معنيدار بودند .به همین ترتیب ،نتايج

هر گلدان تغییر يافت .بیشترين میزان جذب اورانیم در بخش

حاصل از مقايسهي میانگین مقادير مختلف فسفر نشان داد که با

هوايي و ريشهي گیاه آفتابگردان خاک تلقیح شده با گلوموس

افزايش مقدار فسفر از  11به  41میليگرم بر کیلوگرم خاک،

اينتراراديسز و کمترين آن در سطح شاهد مشاهده شد .نتايج

مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشهي گیاه آفتابگردان به

حاصل از مقايسهي میانگین سطوح مختلف مايکروريزا در خاک

ترتیب از  9/15و  1/29به  6/11و  1/56میليگرم بر گرم افزايش

نشان داد که میزان جذب اورانیم در بخش هوايي گیاه آفتابگردان

يافت .اين تغییرات به لحاظ آماري در سطح ( (P<1/12معنيدار

خاک تلقیح شده با گلوموس اينتراراديسز ،گلوموس موسه ،و در

بودند (جدول  .)5چن و همکاران اثر دو تیمار  11و  41میليگرم

شاهد به ترتیب 23 ،61 ،و  91میکروگرم بر گلدان (جدول  )6و

بر کیلوگرم فسفر بر جذب اورانیم به وسیلهي گیاه آفتابگردان،

در ريشهي گیاه آفتابگردان براي تیمارهاي فوق به ترتیب،58 ،

جذب فسفر و وزن خشک گیاه را براي خاک تلقیح شده با

 32و  14میکروگرم بر گلدان بود .به همین ترتیب ،نتايج حاصل

گلوموس اينتراراديسز بررسي کرده و نشان دادند که با افزايش

از مقايسهي اثر میانگین مقادير مختلف فسفر بر جذب اورانیم به

مقدار فسفر در خاک ،مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشه گیاه

وسیلهي ريشه نشان داد که با افزايش مقدار فسفر در خاک میزان

جو افزايش يافت ] .[8البته اين نتايج براي دو نوع ژنوتیپ جو

جذب اورانیم در ريشه از  23به  61میکروگرم بر گلدان افزايش

آزمايش شده تا حدودي متفاوت بودند .آنها همچنین گزارش

يافت .اين نتايج به لحاظ آماري در سطح ( (P<1/12معنيدار بود.

کردند که تلقیح خاک با مايکروريزا باعث افزايش جذب فسفر

جذب اورانیم به وسیلهي ريشه با افزايش مقدار فسفر در خاک،

توسط گیاه جو شد .نتايج مطالعهي حاضر با نتايج مطالعهي چن و

از  45به  59میکروگرم بر گلدان کاهش يافت .اين نتايج از لحاظ

همکاران همآهنگي خوبي دارد.

آماري معنيدار نبودند (جدول  .)5عالوه بر اين نتايج حاکي از
آن بود که جذب اورانیم در ريشهي گیاه آفتابگردان بیشتر از

 8.3مطالعات همبستگی

بخش هوايي آن بود .مقدار جذب در بخش هوايي و ريشه با

نتايج حاصل از مطالعات همبستگي بین صفات مورد بررسي نشان

تلقیح خاک با هر دو نوع مايکروريزاي گلوموس اينتراراديسز و

داد که همبستگي بااليي بین برخي صفات مورد مطالعه وجود

گلوموس موسه افزايش يافت که اين افزايش در خاک تلقیح

دارد (جدول  .)4باالترين اين همبستگيها بین پارامتر درصد

شده با گلوموس اينتراراديسز بیشتر بود.

کولونیزه شدن و مقدار اورانیم در ريشه با مقدار  1/88و کمترين
آنها بین درصد کولونیزه شدن و بخش هوايي با مقدار 1/287

 6.3غلظت فسفر

وجود داشت .اين همبستگيها به لحاظ آماري در سطح آماري

نتايج نشان داد که میانگین مقدار فسفر در بخش هوايي گیاه

( (P<1/15معنيدار بودند .به همین ترتیب همبستگيهاي بااليي

آفتابگردان در مقادير مختلف فسفر و مايکروريزا از 1/92

بین مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشه و وزن خشک بخش

میليگرم بر گرم در تیمار  11میليگرم بر کیلوگرم فسفر در

هوايي و ريشه وجود داشت .نتايج حاصل از مطالعات همبستگي

خاک شاهد (تلقیح نشده) تا  6/72میليگرم بر کیلوگرم در تیمار

همچنین نشان داد که بین پارامترهاي درصد کولونیزه شدن

 41میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک تلقیح شده با گلوموس

قارچي و مقدار فسفر در بخش هوايي و ريشه همبستگيهاي

اينتراراديسز تغییر کرد (شکل  .)5به همین ترتیب ،غلظت فسفر در

بااليي وجود داشت که به ترتیب  1/51و  1/48بودند .اين

ريشهي گیاه آفتابگردان از  2/69تا  9/21میليگرم بر گرم در

همبستگيها به لحاظ آماري به ترتیب در سطوح ( (P<1/15و

تیمارهاي ياد شده با روندي مشابه افزايش يافت (شکل  .)4عالوه

( (P<1/12معنيدار بودند.
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اثر قارچ مايکروريزا و مقادير مختلف فسفر بر جذب اورانیم . . .
مقدار فسفر در بخش هوایی گیاه آفتابگردان (میلیگرم بر گرم)

P1

GM

GI

مقدار فسفر در ریشهی گیاه آفتابگردان (میلیگرم بر گرم)

P2

P2
P1

GM

شاهد

شاهد

GI

شکل  .5اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر مقدار فسفر در

شکل  .6اثر مقادير مختلف فسفر و گونههاي مايکروريزا بر مقدار فسفر در

بخش هوايي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب ،نشاندهندهي مقادير 11

ريشهي گیاه آفتابگردان P2( .و  P1به ترتیب ،نشاندهندهي مقادير  11و 41

و  41میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي

میليگرم بر کیلوگرم فسفر در خاک و  GIو  GMنشاندهندهي گلوموس

گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم

اينتراراديسز و گلوموس موسه است .ستونهايي که داراي دستکم يک

يک حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).

حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري در سطح ( (P<1/12ندارند).

جدول  .6ضريبهاي همبستگي بین صفات مورد بررسي
وزن خشک

مقدار اورانیم

مقدار اورانیم

مقدار فسفر

(گرم بر گلدان)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر کیلوگرم)

(میليگرم بر گرم)

ريشه

بخش هوايي

ريشه

صفت

بخش هوايي

وزن خشک ريشه (گرم)

**1/769

مقدار اورانیم در بخش هوايي (میليگرم بر کیلوگرم)

**1/574

1/147ns

مقدار اورانیم در ريشه (میليگرم بر کیلوگرم)

-1/175ns

-1/111ns

1/177

جذب اورانیم در بخش هوايي (میليگرم بر گلدان)

*1/681

1/961ns

*1/557

1/623ns

جذب اورانیم در ريشه (میليگرم بر گلدان)

1/149ns

1/151ns

*1/687

**1/881

بخش هوايي

ريشه

ns

ns

**1/416
ns

مقدار فسفر در بخش هوايي (میليگرم بر گرم)

**1/816

*1/579

*1/563

1/913

1/995

*1/516

مقدار فسفر در ريشه (میليگرم بر گرم)

**1/467

1/614ns

*1/571

*1/529

*1/646

**1/435

ns

ns

*1/515

درصد کولونیزه شدن

1/287

1/116

بخش هوايي

ريشه

**1/875

*1/592

**1/885

**1/866
*1/511

**1/486

 .8نتیجهگیری
نتايج نشان داد که میزان جذب اورانیم در بخش هوايي و ريشهي

گزينهاي مناسب براي پااليش گیاهي خاکهاي آلوده به اورانیم

گیاه آفتابگردان در اثر تلقیح خاک با هر دو نوع مايکروريزا

مورد استفاده قرار گیرد .بنابر نتايج اين مطالعه استفاده از

گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه افزايش يافت .به همین

گلوموس اينتراراديسز به عنوان کود زيستي در هنگام استفاده از

ترتیب ،افزايش مقدار فسفر در خاک باعث افزايش وزن خشک

گیاه آفتابگردان براي پااليش گیاهي خاکهاي آلوده به

بخش هوايي و ريشهي گیاه آفتابگردان در تمام تیمارهاي مورد

اورانیم مناسبتر است.

در بخش هوايي بود .لذا ،گیاه آفتابگردان ميتواند به عنوان

استفاده ،شد .بیشترين میزان جذب اورانیم در بخش هوايي و
پینوشتها:

ريشهي گیاه آفتابگردان در خاک تلقیح شده با گلوموس
اينتراراديسز و براي مقادير فسفر به ترتیب برابر با  41و  11میليگرم

2. Phyto Extraction

بر کیلوگرم خاک مشاهده شد .بنابر نتايج اين آزمايش غلظت

1. Phyto Stabilization
9. Glomus Intraradices

اورانیم در ريشهي گیاه آفتابگردان بیش از  21برابر مقدار آن

6. Glomus Mosseae
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