DOI: 10.22059/ijswr.2021.315436.668835

)451-467  (ص1400  ارديبهشت،2  شماره،52  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران
)(مقاله مروری

Periphyton and Its Key Role in Paddy Fildes and Environmental Health
HOSSEIN ALI ALIKHANI1*, SOMAYEH EMAMI1, HASSAN ETESAMI1
1. Department of Soil Science, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Karaj, Iran.
(Received: Dec. 29, 2020- Revised: Jan. 20, 2021- Accepted: Jan. 27, 2021)

ABSTRACT
Periphyton or periphytic biofilms are microbiomes consisting of a complex matrix including autotrophic and
heterotrophic types such as algae, bacteria, fungi, protozoa, metazoa, etc. Periphytic biofilms are commonly
found in many aquatic ecosystems such as the sea, lakes, rivers, streams, ponds and paddy fields and play an
important role in primary production, food network interactions such as carbon cycle, phosphorus and some
other nutrients. Periphytic biofilms respond quickly to environmental changes, especially nutrients and light,
and can be used as an indicator of disturbances and adverse conditions in aquatic ecosystems. In recent years,
research interests in using periphyton for controljng the non-point source pollution, treating contaminated
water, and interferencing nutrient have increased. Although the effects of periphyton on water quality and its
relationship to water flows have been investigated by researchers, our understanding of their function in paddy
fields and their effect on nutrient cycles is limited. In the present article, an attempt has been made to present a
summary of the research done on periphyton and their effect on the nutrient cycle, especially on rice plants'
growth in paddy fields.
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پريفايتون و نقش کليدی آن در شاليزارها و سالمت محيطزيست
1

حسينعلی عليخانی ،*1سميه امامی ،1حسن اعتصامی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/9 :تاریخ بازنگری -1399/11/1 :تاریخ تصویب)1399/11/8 :

چکيده
بیوفیلمهای پریفایتیک و یا پریفایتون ،میکروبیومهایی متشکل از یک ماتریکس پیچیده شامل انواع اتوتروف و هتروتروف
از جمله انواع مختلف جلبک ،باکتری ،قارچ ،پروتوزوئرها ،و متازوآ میباشند .بیوفیلمهای (پرههای زیستی) پریفایتیک معموالً
در بسیاری از اکوسیستمهای آبی مانند دریا ،دریاچهها ،رودخانهها ،نهرها ،برکهها و طی گزارشهای سالهای اخیر در
شالیزارها حضور داشته و نقش مهمی در تولیدات اولیه ،تعامالت شبکه غذایی همچون چرخه کربن ،فسفر و برخی دیگر
از عناصر غذایی ایفا میکنند .بیوفیلمهای پریفایتیک به تغییرات محیطی بویژه مواد مغذی و نور به سرعت پاسخ میدهند
و میتوانند به عنوان شاخصی از وجود اختالالت و شرایط نامساعد در اکوسیستمهای آبی استفاده شوند .در سالهای اخیر،
عالیق تحقیقاتی در زمینه استفاده از پریفایتون در کنترل منابع آلودگی غیر نقطهای (فراگیر) ،تصفیه آبهای آلوده و
تداخل در وضعیت عناصر غذایی افزایش یافته است .اگرچه اثرات پریفایتون بر کیفیت آب و ارتباط آن با جریانهای آبی
توسط محققان بررسی شده است ،اما درک ما در مورد عملکرد آنها در شالیزارها و تاثیر آن بر چرخههای عناصر غذایی
محدود است .در مقاله مروری حاضر سعی شده است تا یک جمعبندی از تحقیقات انجام شده در مورد پریفایتون و تاثیر
آنها بر چرخه عناصر غذایی و بویژه بر رشد گیاه برنج در شالیزارها ارائه گردد.
واژههای کليدی :شالیزار ،پریفایتون  ،جلبک ،سیانوباکتری ،فسفر.

مقدمه
با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه کشاورزی ،به دلیل
افزایش چشمگیر جمعیت و محدود بودن منابع خاک ،آب و سایر
منابع طبیعی ،محدودیت دسترسی به غذا و تغذیهی مناسب
همچنان به عنوان محسوسترین و شدیدترین شکل فقر در سرتاسر
جهان مشهود است .برنج بعد از گندم مهمترین محصول زراعی و
غذای بیش از نیمی از مردم جهان است .سطح زیر کشت برنج
بعد از گندم در رتبه دوم قرار داشته ولی از نظر کالری تولیدی
ارزش آن بیشتر از سایر غالت میباشد .امروزه با توجه به کم شدن
سطح زیر کشت ،تقاضا و میل برای افزایش و باال بردن سطح تولید
بیشتر شده و دست یافتن به چنین هدفی با تغذیه مناسب گیاه
و افزایش کارآیی مصرف کود امکانپذیر است .کود به عنوان یکی
از عوامل محدود کننده رشد میباشد و مصرف بهینه آن نقش
کلیدی در افزایش عملکرد برنج ایفاء میکند .علی رغم آن که
استفاده از کودهای شیمیائی در سه دهه گذشته مؤفقیتهای
چشمگیری را در افزایش محصوالت کشاورزی مخصوصاً برنج
داشته ولی به دلیل عدم رعایت مصرف متعادل کود و نیز عدم
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توجه به مسائل زیست محیطی اثرات تخریبی بر جای گذاشته
است .مطالعهای که توسط وزارت کشاورزی چین انجام شد نشان
داد که کارایی مصرف نیتروژن در شالیزارها  30-35درصد بود،
در حالی که این مقدار برای فسفر تنها  10-20درصد بود ( Zhou
 .)et al., 2014برخالف روند تزایدی خشکی ،ایجاد زمینهای
غرقاب مانند برکهها و شالیزارها با تغییر شرایط رداکس همراه
است که به خوبی با فرآیندهای زیست محیطی مانند
نیتریفیکاسیون ،دنیتریفیکاسیون و رسوب فلزات اکسیدی در
ارتباط است ( .)Su et al., 2017عموماً ،هدر رفت نیتروژن (به
عنوان مثال هدررفت نیتروژن نیتراتی همراه رواناب ،متصاعد شدن
آمونیاک و دنیتریفیکاسیون) ،آزادسازی فسفر از خاک به آب
سطحی و هدر رفت آن و در مقابل کاهش زیست فراهمی فسفر (
از طریق تشکیل فرمهای مختلف فسفاتهای نامحلول) از عواملی
هستند که باعث تقلیل کارآیی مصرف عناصر غذایی در شالیزارها
میشود ( .)Lu et al., 2016a; Wu et al., 2016در نتیجه ،هر
ساله دامنهی وسیعی از انواع کودها در مقادیر زیاد در شالیزارها با
هدف افزایش عملکرد برنج استفاده میشود ( ;Wu et al., 2016
 )Chauhan et al., 2017و این امر اغلب باعث افزایش مقدار کود
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در شالیزارها میشود که منجر به مشکالنی نظیر آلودگی با منبع
غیرنقطهای ، 1آلودگی آبهای زیر زمینی در نتیجه آزادسازی مواد
شیمیایی ناخواسته و فلزات سنگین سمی در محیط آبی ،کاهش
کیفیت خاک ،سوختن ریشه و بویژه آسیب به محصول از جمله
گیاه برنج میشود (.)Cho et al., 2016
با توجه به راندمان پایین کودهای مصرفی در شالیزار که
تبعات زیست محیطی و همچنین اقتصادی بسیار باالئی را
دربردارد .لذا محققان به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود
کارآیی مصرف عناصر غذایی و کاهش آلودگیهای غیرنقطهای
میباشند .روشهای سنتی مانند استفاده از کودهای کندرها،

بازدارندههای نیتریفیکاسیون و استفاده از کود نیتروژنه در مراحل
نهایی رشد گیاه ،تنها برای عناصر غذایی زیست فراهم مؤثر می-
باشد (جدول  ،)1و محدودیت این روشها برای بهبود کارآیی
مصرف عناصر (کود) و دیگر فرمهای نیتروژن و فسفر می-
باشد ) .(Wu et al., 2018بنابراین باید روشهای جدیدی برای
افزایش کارآیی مصرف عناصر غذایی در شالیزارها استفاده شود.
در این مقاله ،عمدتا" به بررسی فاز زیستی (پریفایتون) بین آب و
رسوب /خاک در شالیزاها و تاثیر این فاز زیستی روی چرخههای
عناصر غذایی (با تاکید بر نیتروژن و فسفر) پرداخته شده است.

جدول  -1فوايد و معايب روشهای مورد استفاده برای بهبود کارآيی مصرف عناصر غذايی بويژه نيتروژن در شاليزارها )(Wu et al., 2018

منبع

روش

مکانیسم

فواید

معایب

(Azeem et
)al., 2014

کودهای کندرها

آزادسازی آهسته عناصر غذایی برای
کاهش هدر رفت عناصر غذایی

افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی و
عمکلرد برنج ،کاهش  ،pHمتصاعد
شدن آمونیاک ،انتشار  N2و آبشویی
نیتروژن

قیمت باال ،غیرقابل کابرد در
مقیاس بزرگ ،مشکل پذیرش
توسط کشاورزان محلی ،تنها
برای عناصر غذایی به آسانی
زیست فراهم

(Abalos et
)al., 2014

بازدارندهای
نیتریفیکاسیون

بازدارندگی از اکسید شدن آمونیوم به
نیترات

جلوگیری از تبدیل آمونیم به نیترات،
کاهش انتشار  N2O ،N2و آبشویی
نیتروژن

قیمت باال ،سمی برای جامعه
میکروبی خاک ،باقی ماندن در
خاک ،بازدهی کم تحت شرایط
طبیعی ،تنها برای عناصر غذایی
به آسانی زیست فراهم

(Ma et al.,
)2013

استفاده از کود نیتروژنه
در مراحل آخر رشد

فراهم آوردن نیتروژن وقتی که مقادیر
زیاد برای رشد گیاه الزم است.

افزایش عمکلرد و کیفیت برنج ،افزایش
فتوستز و کارآیی مصرف نیتروژن

تنها برای عناصر غذایی سهل
الوصول بویژه نیتروژن

پريفايتون2

پریفایتون یک جامعه زیستی با منشاء میکروفلور اتوتروف میباشد
که عمدتا" با اتصال به بسترهای سخت در اکوسیستمهای آبی
بویژه غرقاب و کم عمق زندگی میکند (Azim, 2009; Gillett et
) .al., 2016اغلب مطالعات انجام شده در خصوص رشد پریفایتون
در دهههای گذشته بر روی بسترهای سخت همچون سنگ ،تنه
گیاه بامبو ،چوب و سطح گیاهان متمرکز بوده است (.)Wu, 2013
گزارشات اخیر حاکی از پراکنش زیاد و فراوانی این جامعه زیستی
به ویژه در سطح خاک بستر در شالیزارها ،میباشد ( Yang et al.,
 .)2016شالیزارها قادرند تا یک محیط مناسب برای تشکیل و رشد
پریفایتون بخصوص از نظر تامین نور ،آب ،دما و عناصر غذایی
فراهم آورند ) .(Kasai, 1999اختالف اصلی و عمده بین مزارع
شالیزار و دیگر اکوسیستمهای غرقاب کم عمق ،فعالیتهای
انسانی همچون استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی ،برگرداندن
کاه و کلش به مزارع و حتی اخیرا" کاربرد بیوچار در شالیزارها
)1 Non-point source (NPS
2 Periphyton

میباشد ) .(Xie et al., 2013فعالیتهای انسانی ذکر شده بر روی
ترکیب جامعه زیستی پریفایتون ،رشد و عملکرد آن در شالیزارها
تأثیرگذار است .بعالوه اجزاء اصلی تشکیل پریفایتون (جلبکها،
باکتریها ،قارچها ،پروتوزوئرها و متازوآ) نقش مهمی در چرخه
عناصر غذایی در اکوسیستمهای آبی ایفا مینمایند ( Azim,
 .)2009; Bowes et al., 2012بطور مثال ،پریفایتون قادر است
نقش قابل توجهی به عنوان منبع غذا و انرژی برای سطوح کالن
غذایی داشته باشد ) ،)Saikia et al., 2013همچنین در گردش و
تغییر و تبدیل عناصر غذایی و نیز انتقال عناصر غذایی بین آب و
سطح خاک در اکوسیستم های آبی تاثیر گذار باشد ( Battin et
 .)al., 2003بنابراین پریفایتون در جابجایی و انتقال عناصر در
شالیزارها و در نتیجه رشد گیاه برنج نقش دارد.
پريفايتون بيوفيلم موثر در حد فاصل آب و خاک در شاليزار

عموماً ،بیشتر تحقیقات در زمینهای غرقاب مصنوعی مانند
شالیزارها تنها بر دو فاز :آبی و خاکی ،متمرکز شده است (شکل
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1الف) ،و اهمیت پریفایتون بین این دو ،به عنوان سومین فاز
نادیده یا دست کم گرفته شده است ( .)Lu et al., 2017جلبک-
های رشتهای 1با پیوستن به سطح خاک /رسوب و تشکیل اجتماع
با باکتری ،قارچ و دیگر میکرو و مزواورگانیسمهای خاک (مثل
پروتوزوئرها و متازوآ) تشکیل الیهای را میدهد که به عنوان الیه
پریفایتیک (پریفایتون) شناخته میشود (شکل1ب) (Liu et al.,
) .2017; Wu et al., 2016پریفایتون به عنوان یک جامعه زیستی
که عمدتاً از فتواتوتروفها تشکیل شده است ،میتواند مقدار
زیادی از مواد غذایی را جذب کند ،آنزیمهای خارج سلولی
مختلفی تولید کند و  pHو شرایط رداکس را از طریق مصرف دی
اکسید کربن و آزادسازی اکسیژن در طی فرآیند فتوسنتز تغییر
دهد (شکل .)Ellwood et al., 2012; Liu et al., 2016b( )2
بنابراین ،پریفایتون میتواند جذب مواد غذایی معدنی را افزایش
دهد ،به عنوان یک مخزن موقت عمل کند و آزاد سازی پایدار
عناصر غذایی را فراهم کند ،و بر چرخه نیتروژن (از طریق تثبیت
نیتروژن ،تصعید آمونیاک ،نیترفیکاسیون و دینتریفیکاسیون)،
فسفر و پتاسیم موثر باشد (.)Wu et al., 2016; Lu et al., 2017
از این رو ،در شرایط طبیعی شالیزارها ،پریفایتون میتواند از طریق

تغییرات پویا در اجزاء غالب خود نسبت به تغییرات شرایط
محیطی (بویژه در مدیریت و انتقال عناصر غذایی) نقش داشته
باشد .با این حال ،نقش پریفایتون در تسهیل انتقال مواد غذایی
در شالیزارها معموالً نادیده و دست کم گرفته میشود و کارکرد
ویژه این الیه زیستی در تنظیم روابط و استفاده از فسفر ،نیتروژن
و حتی پتاسیم به ندرت گزارش شده است (.)Wu et al., 2016

شکل  - 1الف) گياه برنج در شاليزارها ،ب) حضور اليه پريفايتون در حد
فاصل آب و خاک در شاليزار

شکل  -2نقش اليه پريفايتون در تسهيل جذب مواد غذايی ،مصرف  ،CO2توليد  O2و تغيير  pHدر شاليزارها

ساختار زيستی پريفايتون

پریفایتون به طور عمده از جلبکها ،قارچها ،باکتریها و
پروتوزئرها و همچنین جانوران با اندازه کوچک تشکیل شده
است ( .)Wu et al., 2016ترکیب یا ساختار زیستی پریفایتون
بدلیل مورفولوژیهای متفاوت اجزاء آن ،زمان حضور ،وضعیت
حرارتی محیط ،تغییرات فصلی ،موقعیت جغرافیایی و تغییرات
ناشی از فعالیتهای انسانی ،در مناطق مختلف متفاوت است
1 Filamentous algae

) . (Gurumayum and Goswami, 2013اجزاء جلبکی یکی از
نشانگرهای مهم و بسیار کاربردی در مطالعات آب و خاک
میباشد) .(Feng et al., 2011دیاتومهها جمعیت غالب اجزاء
جلبکی میباشند ) .(Feng et al., 2011دو عامل مهم در نحوه
ترکیب اجزای پریفایتون وجود دارد :اول اینکه دیاتومهها گروهی
از جلبک های تک سلولی هستند که در ساختمان پریفایتون با
تراکم و فراوانی گونه ای بسیار باالیی حضور دارند و توان رقابت
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زیادی در استفاده از منابع غذایی دارند و دوم اینکه بسیاری از
جنسهای دیاتومه دارای ساختمان سلولی منحصر بفردی
هستند که ساختارهای موسیالژی ،و نیز توان باال در تولید این
گونه ترکیبات موسیالژی موجب میشود تا مجموعهای از آنها
را به شکل کلنی در آورد و لذا قادرند در اکوسیستمهای غرقاب
اغلب بعنوان اولین و توانمندترین گروه به بستره بیوفیلمهای
پریفایتیک اتصال یافته و سریعتر از مابقی اجزاء زیستی مستقر
شوند ) .(Round, 1991; Feng et al., 2011گرچه دیاتومهها
بعنوان جامعه غالب پریفایتون در برخی برکهها هستند ،ولی
ترکیب و ساختار پریفایتون ،بویژه دیاتومهها متاثر از تغییرات
مکانی و دمایی میباشند .بطوریکه در طول یکسال ،بیشترین
فراوانی جنسها در تابستان که وضعیت دمایی و غذایی مناسب
است مشاهده شده است و این فراوانی در زمستان و بهار کاهش
و در پاییز به حداقل مقدار خود میرسد .عموماً دیاتومهها توانایی
تطبیق دادن خود (سازگار شدن) با درجه حرارتهای پایین در
بهار ،پاییز و زمستان را دارند .در صورتیکه سیانوباکتریها و
جلبکهای کلوروفیتا درجه حرارت های باالتر در تابستان و
پاییز را ترجیح میدهند )Rodríguez et .(Azim et al., 2005
) al. (2011اجزاء جلبکی را بر روی دو ماکروفیت
 Schoenoplectus californicusو  Ricciocarpus natansدر
حوضه رودخانه پارانا ،آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار دادند.
در مجموع  105تاکسون جلبک از هر دو بستر ثبت شد ،که
 ٪48آنها ٪18 ،Cyanobacteria ٪22 ،Bacillariophyceae
Chlorophytaو بقیه ( )٪12متعلق به ،Euglenophyta
 Synurophyceae ،Xanthophyceaeو  Cryptophytaبودند .در
دریاچه دال 31 ،تاکسون متعلق به  3کالس اصلی به نامهای
 Chlorophyceae ،Bacillarophyceaeو  Cyanophyceaeثبت
شد .شایع ترین گونههای پریفایتیک دیده شده در تمام
مکانها،Synedra sp. ،Cymbella sp. ،Diatoma sp.
،Tabellaria sp. ،Oedogonium sp. ،Fragillaria sp.
 .Scendesmus sp ،Cosmarium sp.و  Oscillatoria sp.بودند.
سهم کلی از نظر تراکم جمعیت برای سه کالس
 Chlorophyceae ،Bacillariophyceaeو  Cyanophyceaeبه
ترتیب  %36 ،%45و  %19بود ) .(Pandit et al., 2014در تحقیق
دیگری ) Santos et al. (2018در مجموع  59گونه از جلبک
پریفایتیک را شناسایی کردند .این گونهها متعلق به کالسهای
،Chrysophyceae ،Chlorophyceae ،Bacillariophyceae
 Euglenophyceae ،Cyanobacteria ،Cryptophyceaeو
 Zygnemaphyceaeبودند .ساختار اجزاء جلبکی رودخانه
 ،Namsangشامل  47جنس مختلف متعلق به  8کالس

میباشد که سهم اجزاء  Bacillariophyceaeو
 Myxophyceae ،Chlorophyceaeو جانوران به ترتیب ،%45
 %13 ،%30و  %12بود را شامل میشود ).(Dutta et al., 2018
در پژوهشی که توسط ) Alikhani et al. (2020در برخی
برکههای استان گیالن صورت گرفت نتایج نشان داد که در برکه
قلعه ورسل شاخههای کلروفیتا ،باسیالریوفیتا و سیانوباکتریا به
ترتیب با  56/06 ، 26/24و  17/69درصد فراوانی ،در برکه
فشتام شاخههای کلروفیتا ،کاروفیتا ،اگلنوزوآ ،اوکروفیتا،
باسیالریوفیتا و سیانوباکتریا به ترتیب با حدود 20/58 ، 38/48
 19/68 ،1/74 ،1/72 ،و  19/52درصد فراوانی و در برکه تازه
سل شاخههای کلروفیتا ،اگلنوزوآ ،باسالریوفیسه و سیانوباکتریا
به ترتیب حدود  51/9 ،0/56 ،13/93و  33/6درصد فراوانی
اجزای پریفایتون را تشکیل میدهند.
یکی دیگر از اجزاء مهم پریفایتون ،باکتریها هستند که
در متابولیسم آن دخیل هستند و میتوانند مواد آلی محلول و
بقایای موجود در پیکره آب ،و همچنین محصوالت متابولیکی
که توسط باکتریها و گونههای جلبکی آزاد میشوند ،را به دام
بیندازند ) Lee et al. (2016) .(Makk et al., 2003توالی ساختار
جامعه باکتریایی در طول مراحل اولیه توسعه پرههای زیستی
پریفایتیک به همراه آب دریا (بعنوان شاهد) در منطقه ساحلی
نزدیک ایستگاه  ،King Sejongجزیره ،King George
 Antarcticaرا مورد بررسی قرار دادند .از میان  2661توالی
قرائت شده از آب دریا (شاهد)  2309 ،توالی ( 86/8درصد)
مربوط به باکتریها و باقیمانده ( 13/2درصد) یوکاریوتی بود.
توالیهای باکتریایی به  170 OTUsخوشه بندی شده و به 18
گروه اصلی طبقهبندی باکتری اختصاص داده شدند.
و
Bacteroidetes
،Alphaproteotobacteria
 ،Gammaproteobacteriaگروههای طبقهبندی غالب ،به
ترتیب  ٪38 ،٪45/8و  ٪12از جامعه باکتری هستند .تعداد
توالی نمونههای بیوفیلم بین  3506و  5071متغیر است .در
میان آنها ،توالیهای باکتریایی  ٪65/0-34/4از کل توالیهای
به دست آمده را شامل میشود و آنها به  38گروه اصلی طبقه
بندی باکتری اختصاص داده شده است .فراوانترین گروههای
طبقهبندی شده شامل-30/6( Gammaproteobacteria :
(،)٪49/4-12/6
Bacteroidetes
،)%57/7
-2/1( Cyanobacteria ،)٪9/2-4/8( Alphaproteobacteria
Deltaproteobacteria ،)%5/7-0/5( Firmicutes ،)%4/1
(،)٪1/3-0/3
Actinobacteria
(،)٪1/1-0/5
 )٪1/4-0/3( Epsilonproteobacteriaو)%0/7-0/1( OD1
است.
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در ارتباط با جزء قارچ ،جنسهای ،Aspergillus
،Cladosporium
،Chaetomium
،Alternaria
 Penicillium ،Pestalotia ،Nigrospora ،Colletotrichumو
 Trichodermaدر ساختار پریفایتون مشاهده شده
است )Mailafia and Agbede, .(Lavadia et al., 2017
) (2016نیز بیان کردند که قارچیهای جدا شده از پره های
زیستی پریفایتون شامل ،)50%( Aspergillus niger
 ،)٪20( Penicillium rubrumو گونه )%30( Fusariumاست.
شایعترین گونههای قارچی جدا شده از بیوفیلمهای دریایی در
خلیج مکزیک شامل ،Aureobasidium ، Aspergillus
 Penicillium ، Cladosporiumو  Trichodermaبود
). (Salamone et al., 2016
ساختار بيوشيميايی پريفايتون

پریفایتون به طور عمده شامل پلی ساکاریدها ،پروتئینها،
اسیدهای نوکلئیک ،لیپیدها و مواد هومیک است (Saikia,
) .2011چندین مطالعه قبلی به طور تقریبی ترکیبات پروتئین،
چربی و کربوهیدرات را به ترتیب 2تا1 ،%63تا ٪22و10تا%57
گزارش کردند )(Becker, 2007; Ledger and Hildrew, 2007
پلی ساکاریدها و پروتئینها معموالً جزء اصلی مواد پلیمری
خارج سلولی  (EPS)1هستند .مواد پلیمری خارج سلولی یک
ترکیب پیچیده با وزن مولکولی بسیار باالست که توسط
میکروارگانیسمها ترشح شده و در سطح سلول انباشته میشوند
) .(Laspidou and Rittmann, 2002پولونین برآورد کرد که
میانگین مقدار پروتئین پریفایتون جمعآوری شده از صخرههای
مرجانی  %15بوده است ) .(Polunin, 1988همچنین
) 28 Dempster et al. (1993تا  ٪55پروتئین و  5تا  %18لیپید
را در برخی از گونههای جلبکی پریفایتون گزارش کردند.
) Keshavanath et al. (2004میزان پروتئین پریفایتون را
 ٪19/27-35/56ثبت کردند .به عنوان یک مجموعه کامل ،تمام
میکروفلور موجود در ساختار پریفایتون ،یک منبع غذایی مکمل
محسوب میشوند که مواد مغذی ضروری مانند اسیدهای چرب
اشباع نشده ،استرولها ،اسید آمینه ،ویتامینها و رنگدانهها را
ایجاد میکنند که به توسعه ارگانیسمها کمک میکند
).(Thompson et al., 2002
طبقهبندی پريفايتون

پریفایتون را میتوان توسط صفات زندگی و نیز بسترهای
ترجیحی آنها تقسیم بندی کرد .اگرچه اصطالحات تقسیم بندی
پریفایتون بسته به نوع بستر واضح است (شکل  ،)3اما صحت
1 extracellular polymeric substances

چنین مرزبندی هایی در زیستگاه های طبیعی نیاز به مطالعات
بیشتر دارد .عالوه بر این ،روشهای نمونه برداری فعلی برای
تفکیک دقیق آنها در محیطهای رسوبی گل آلود کافی نیستند،
این مسئله با این واقعیت که رسوبات غالب ًا از مخلوطی از مواد
شنی ،سنگی و گل آلود تشکیل می شود ،پیچیدهتر میشود.
پریفایتون بسته به اینکه بر روی یا درون :رسوبات بستر
) (sedimentو یا سطوح جامد ) (solid surfaceشکل گرفته
باشد به ترتیب به دو نوع  herpobenthosو haptobenthos
تقسیمبندی میشوند .انواع پریفایتونهای گروه
 haptobenthosرا بر اساس نوع بستر به هشت دسته
طبقهبندی میکنند که این هشت دسته شامل ،Epiphyton
،Epilithon

،Epizoon

،Epipsammon

،Epixylon

 Endophyton ،Endozoonو  Endolithonهستند.
 Epiphytonبه گیاهان ،قطعات گیاهی ،ماکروفیت و یا
میکروالگهای بزرگ متصل میشود Epilithon .به مواد سختی
مانند سنگ متصل میشوند Epipsammon .بر روی دانههای
شن و ماسه رشد میکند Epixylon .به چوب متصل شده است.
چند نوع دیگر از جمله آنهایی که درون حیوانات ،Endozoon
درون گیاهان  Endophytonو درون سنگ Endolithon
هستند نیز در محیط های آبی مشاهده شده
است ) .(Poulíčková et al., 2008همچنین پریفایتونهای
گروه  herpobenthosرا به  4دسته ،Metaphyton
 Endopelon ،Epipelonو  Endopsammonطبقهبندی
میکنند ) Metaphyton .(Poulíčková et al., 2008بر روی
رسوبات منشا میگیرد و الیههای جلبکی به طور آزاد شناورند
و به هیچ بستری نمیچسبند Epipelon .در سطح رسوبات
(خاک بستر) زندگی میکنند.
دو تاکسون  Epipelonو  ،Epipsammonبه دلیل ماهیت
حرکتی خود ،حتی برروی محیطهای مصنوعی به سرعت
کلونیزه میشوند که اجازه میدهد آنها به راحتی توسط جریان
آب پراکنده شوند .تاکسونهای  Epiphytonو  Epilithonبسیار
محکم به سطوح پیرامونی ماکروفیتها متصل میشوند و
چسبندگی آنها با ترشحات موسیالژ افزایش مییابد ( Allan
 .)and Castillo, 2007اپیفیتون معموالً بر روی قسمتهای
گیاهی زندگی میکند اما پارازیت گیاهان نمیباشد .با این وجود
رشد بیش از حد اپیفیتون میتواند گیاهان را تحت تأثیر قرار
دهد ) Epipelon .(Martin, 2013و  Epiphytonاز انواعی
هستند که به دلیل سهولت در کلونیزاسیون در بسترهای
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مصنوعی بیشترین مطالعات بر روی آن انجام شده است.

Epizoon
Endozoon

شکل  -3طبقهبندی انواع پريفايتون بر اساس نوع بستر و يا رسوب

 Epipsammonبر روی دانه های شن Metaphyton،روی
رسوبات ساحلی Endopsammon ،درون یا روی رسوبات شنی،
 Endopelonجابجایی داخل رسوبات آلی Endozoon،در داخل
حیوانات Epizoon ،روی حیوانات Epiphyton ،بر روی
ماکروفیتهای غوطه ور یا میکرو جلبکهای بزرگEndophyton ،
رشد در داخل گیاهان یا موسیالژ آنها Epipelon ،در سطح بستر
خاک Endolithon ،در داخل سنگEpilithon ،بر روی بستر
سخت مثل سنگ Epixylon ،بر روی چوب.
عوامل مؤثر بر رشد پريفايتون

عوامل متفاوتی بر تنوع و ترکیبات تاکسونومیکی پریفایتون مانند:
 )1زمان غوطهوری )2 ،جریان آب )3 ،بستر )4 ،ترکیب شیمیایی
آب  )5تغذیه کنندگان )6 ،در دسترس بودن مواد مغذی)7 ،
شدت و کیفیت نور و  )8درجه حرارت تاثیر گذاراند .سایر عوامل
موثر بر تجمع زیست توده پریفایتون شامل :توپوگرافی ،زمین
شناسی ،استفاده از زمین و نوع پوشش گیاهی است (Alikhani
.)and Emami, 2019
در حالیکه بستر یک سطح فیزیکی برای رشد را فراهم
میکند ،خواص شیمیایی و فیزیکی آن میتوانند پریفایتونها را
تحت تاثیر قرار دهند .ترکیب شیمیایی بسترهای غیر زنده تاثیر
زیادی بر روی جوامع پریفایتون و میزان تجمع زیست توده
پریفایتیک ندارد ،در حالیکه خصوصیات فیزیکی این بسترهای

غیر زنده ،از قبیل میکروتوپوگرافی و جهتگیری ،تاثیر زیادی بر
جامعه پریفایتیک و ساختار آن دارد .با گذشت زمان ،جوامع
جلبکی پریفایتون بوسیله یک الیه ژالتینی با ضخامت بیشتر از
یک سانتیمتر میتوانند توپوگرافی بستر را تغییر دهند که باعث
تغییر شکل و ساختار بستر میشود و تاثیر توپوگرافی بر روی
توسعه پریفایتونها را کاهش میدهد (Murdock and Dodds,
).2007; Bergey, 2008
نور (شدت و فتوپریودیسم) یک عامل کلیدی است که از
طریق تأثیر بر دمای محیط و رشد موجودات زنده و گیاهان،
کنترل کننده اکولوژی نهرها است .میزان تولید زیست توده و
تراکم اتوتروفها معموالً با نور افزایش مییابد .نور همچنین تاثیر
قابل توجهی بر تجمع کلروفیل  aدر محیطهای آبزی دارد .افزایش
نور موجب افزایش نرخ تبدیل مواد معدنی به زیست توده آلی زنده
میشود .تغییر در فراهمی و شدت نور ممکن است تأثیر عمیقی
بر ساختار ،فیزیولوژی و رشد پریفایتون داشته باشد (Larned and
) .Santos, 2000; Guschina and Harwood, 2009تأثیر ناشی از
تغییرات در جریان آب بر الگوهای رشد جلبکها ،بیمهرگان و
پوشش گیاهان به خوبی مستند شده است .سرعت جریان میتواند
تاثیر برش ( )shearingیا جذب کننده ( )assimilatingبر جوامع
پریفایتیک بر اساس انواع موجودات موجود در بیوفیلم و ضخامت
الیه مرزی انتشار داشته باشد ).(Growns and Growns, 2001
گرچه رشد جلبک در طیف وسیعی از دماهای مختلف اتفاق
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میافتد ،اما تغییرات شدید دمای آب میتواند میزان متابولیسم
جوامع آبزی را تغییر دهد که به نوبه خود بر ساختار جوامع ،توزیع
گونه ،روابط متقابل و تنوع زیستی و فرآیندهای مانند معدنی شدن
کربن ،تولید اولیه و دنیتریفیکاسیون تاثیر میگذارد .نوسانات دما
همچنین میتواند اثرات خاصی را بر روی غلظت رنگدانه جوامع
پریفایتیک داشته باشد .تغییرات در رفتار ،ساختار ،عملکرد و
تراکم بیوفیلمها به علت نوسانات دما بستگی به فعالیت آنزیمی
پریفایتون دارد ).(Demars et al., 2011; Larras et al., 2013
در دسترس بودن مواد غذایی ،به ویژه نیتروژن و فسفر،
نقش مهمی در زیست توده پریفایتون دارد .به طور کلی ،افزایش
فراهمی مواد مغذی منجر به تغییر در ترکیب تاکسونومیک و
افزایش تراکم و ضخامت بیوفیلمهای پریفایتیک میشود .از آنجا
که پریفایتون اغلب تحت سلطه دیاتومهها قرار میگیرند ،در
دسترس بودن سیلیسیم نیز باید مورد توجه قرار گیرد .غلظت
سیلیسیم اغلب با افزایش عمق در دریاچهها ،عمدتاً به علت انحالل
پوستههای دیاتومهای ،افزایش مییابد ).(Wu et al., 2016
ماده آلی در تشکیل بیوفیلم اولیه و توسعه پریفایتون در
آبهای آزاد اهمیت دارد و مقدار ماده آلی به طور مستقیم با
سرعت رشد بیوفیلمهای پریفایتیک مرتبط است .ماده آلی محلول
میتواند به عنوان یک منبع مواد مغذی به منظور افزایش رشد
جلبکها و رشد باکتریهای هتروتروف باشد (Bernhardt and
) .Likens, 2002فرآیندهای همچون آللوپاتی و پارازیتیسم نیز
میتواند فیزیولوژی و رفتار و تغییرات در تراکم ،میزان بقا ،طول
عمر و نرخ رشد میزبان را تغییر دهد.
برهم کنشهای ميکروبی در پريفايتون

پریفایتون جوامع میکروبی خاصی را در یک ماتریکس پلی
ساکاریدی ایجاد کرده و محیط مناسبی را برای تعامالت میکروبی
در فواصل مکانی کوتاه فراهم میکنند .بیوفیلمهای پریفایتیک
زیستگاه مناسبی را برای تعداد زیادی از موجودات زنده مانند
جلبکها ،پروتوزوها ،نماتدها و حتی برخی از حشرات را به وجود
میآورند ) .)Battin et al., 2016به نظر میرسد عالوه بر تعامالت
زیستی بین اجزاء میکروبی در پریفایتون ،جوامع پریفایتون یک
شبکه درهم تنیده از باکتریهای آزادزی و مواد آلی مرده در
محیط اطراف را تشکیل میدهند .توسعه فناوریها و روشهای
جدید بسیاری از مکانیسمهای عملکردی را در بین اجزاء میکروبی
آشکار ساخته است .با این حال ،بسیاری از جنبههای اساسی فعل
و انفعاالت میکروبی در اکوسیستمهای آبی تقریباً به طور انحصاری
در منطقه پالژیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفته است .این
1. phycosphere

مطالعات منجر به ایجاد فرضیه
منطقه پالژیک شده است.
) ،(BQHو توسعه مفهوم
در اکولوژی آب ،مفهوم فایکوسفر شامل فعل و انفعاالت بین
میکروارگانیسمهای اتوتروف و هتروتروف ،مشابه مفهوم ریزوسفر
در خاک ،در نظر گرفته میشد .بدین ترتیب ،فیکوسفر منطقه
اطراف سلول ،زنجیره یا کلنی جلبکی را به تصویر میکشد و
منطقهای را نشان میدهد که رشد باکتری توسط مواد خارج
سلولی جلبک تحریک میشود (.)Bell and Mitchell, 1972
مطالعات بعدی بر روی پالنکتون تأیید کرد که فیتوپالنکتونها
توسط یک الیه مرزی پخشیده احاطه شدهاند ،که در آن مواد دفع
شده فیتوپالنکتون به اندازهای است که توسط باکتریها شناسایی
میشود و امکان برقراری ارتباط و تعامل شدید با جلبکها را
فراهم میکند (شکل  .(Jonsson et al., 2009) )4در همان زمان،
محققان اشاره کردند که از فایکوسفر به عنوان یک زیستگاه متمایز
برای باکتریها بسیار غفلت شده است (.)Ramanan et al., 2016
گسترش مفهوم فایکوسفر به اجزاء جلبکی پریفایتون و در نظر
گرفتن اینکه همه اجزاء در تماس نزدیکی با یکدیگر هستند ،این
سوال را پیش میآورد که آیا فایکوسفر جلبکهای پریفایتون را
به عنوان یک زیستگاه جداگانه و خاص زیست محیطی در نظر
گرفته شده است که توسط جوامع میکروبی هتروتروف متمایز
اشغال گردیده است .عالوه بر این ،از آنجا که همه ارگانیسمهای
پریفایتون در تماس نزدیک با هم هستند فعل و انفعاالت شدیدی
بین آنها ایجاد میشود .دو نوع تعامل اصلی بین میکروبها در این
جوامع وجود دارد :رقابت و همکاری .مفهوم همکاری اخیراً از
طریق فرضیه  BQHایجاد شده است ،که پیشنهاد میکند این
همکاری میتواند نتیجهای از تکامل باکتریهای همزیست و از
دست دادن ژنهای سازگار باشد ) .(Morris et al., 2012این
نشان میدهد که برخی از باکتریهای آزادزی به دلیل از دست
دادن تعدادی از ژنها در طی تکامل کاهش دهنده ژنوم ،به
عملکرد باکتریهای دیگر وابسته هستند .فرضیه تغذیه متقابل،
گونه های موجود را به عنوان "کمک کننده" و "ذینفع" تعیین
میکند ) .(Elias and Banin, 2012برخالف بسیاری از نظریههای
دیگر BQH ،پیشنهاد می کند که روابط بین کمک کننده و ذینفع
لزوما از تعامالت مستقیم ناشی نمیشود ،اما ذینفعان می توانند
به راحتی عملکردهای پرهزینهای را که توسط آنها انجام میشد
را متوقف کنند ) .(Morris et al., 2012با این حال ،در مورد
بیوفیلمها و فعل و انفعاالت جلبکی و باکتریایی ،جوامع میکروبی
با توجه به نوع بستر و توانایی همزیستی با یک میزبان جلبکی
Black Queen Hypothesis
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خاص و سایر میکروبها با انتخاب روبرو میشوند .همچنین،
مطالعات بر روی فعل و انفعاالت دیاتوم و باکتریها نشان میدهد
که وابستگی ویژهای بین میزبان جلبکی و باکتریها وجود دارد
) .)Stock et al., 2019عالوه بر این ،باکتریها میتوانند با تقویت
رشد یک گونه و سرکوب رشد سایر گونهها ،بر ترکیب جامعه
دیاتوم تأثیر بگذارند ( .)Koedooder et al., 2019بنابراین ،جامعه
زیستی پریفایتون و بویژه تجمیع باکتری-دیاتوم ،توانایی زیادی

برای سنجش دقیق مکانیسمهای تغذیه متقابل و ارزیابی
جهشهایی که منجر به از دست دادن عملکرد می شود را دارد.
توسعه مفاهیم جدید ،مبتنی بر تکامل ژنوم میکروبی و
سیگنالهای شیمیایی ،نویدبخش پیشرفت دانش ما در مورد فعل
و انفعاالت میکروبی و نقش اکولوژیکی آنها ،به ویژه در پریفایتون
است ).(Gubelit and Grossart, 2020

شکل  -4برهمکنشهای ميکروبی در پريفايتون ()Gubelit and Grossart, 2020

نقش پريفايتون در چرخه نيتروژن در شاليزارها

نیتروژن محدودترین عنصر غذایی در تولید برنج در شالیزارها
است برای تولید یک کیلوگرم محصول برنج معموالً به -0/07
 0/05کیلوگرم نیتروژن نیاز است (.)Ladha and Reddy, 2003
از دست دادن نیتروژن از طریق تصعید آمونیاک ،نیتریفیکاسیون
و دنیتریفیکاسیون دلیل اصلی بهرهوری کم نیتروژن در تاالب های
مصنوعی مانند شالیزارها می باشد (شکل 5الف) (Su et al.,
) .2017; Liu et al., 2017از آنجا که آمونیوم (به عنوان
مثال  )NH4Cl ،(NH4) 2SO4 ،NH4HCO3رایج ترین کود
نیتروژن مصرفی در شالیزارها است ،طی فرآیند فتوسنتز و مصرف
دی اکسید کربن توسط پریفایتون ،تصعید آمونیاک و هدررفت
نیتروژن افزایش یافته و میزان  pHتا حدودی افزایش می یابد
( .)Cao et al., 2013به طور کلی نیتریفیکاسیون در 2-0
میلیمتر زیر ریزوپالن و دنیتریفیکاسیون بین  5.0 - 1.5میلی
متر زیر ریزوپالن اتفاق می افتد ) .(Zhu et al., 2003با این حال،
اکسیژن آزاد شده توسط پریفایتون در فرآیند فتوسنتز میتواند
سطح اکسیژن محلول آب و خاک سطحی را در تاالب ها افزایش
دهد و درنهایت نیتریفیکاسیون آمونیوم و اوره را ایجاد کند .پس
از آن ،نیترات ممکن است به ناحیه بی هوازی منتقل شود و در

حضور باکتریهای دنیتریفیکاتور به نیتروژن تبدیل شود .خاک
پوشیده از آب معموالً دارای توان دنیتریفیکاسیون شدید است به
ویژه هنگامی که با میزان متوسط ماده آلی ترکیب شود.
تثبیت زیستی نیتروژن یک ویژگی متمایز بسیاری از
گونههای سیانوباکتری که عمدتا پریفایتون را در تاالب ها تشکیل
میدهند میباشد (شکل 5ب) ;(Ladha and Reddy, 2003
) .Pereira et al., 2009جمعیت سیانوباکتریهای تثبیت کننده
نیتروژن در شالیزارها در اواخر مرحله رشد و بلوغ پریفایتون
هنگامی که نیتروژن در آب کاهش پیدا میکند ،افزایش مییابد
) .(Su et al., 2017جذب نیتروژن (آلی شدن) توسط پریفایتون
در تاالبهای مصنوعی میتواند  30تا  50درصد میزان نیتروژن
را در آب کاهش دهد (شکل 5ج) ،زیرا رشد جلبکها و باکتریها
در درجه اول به نیتروژن موجود در آب بستگی دارد (Liu et al.,
) .2017با این حال  ،نیتروژن جذب شده توسط پریفایتون به شکل
آلی تبدیل شده و در زیست توده حفظ می شود .پس از پوسیدگی
بیوفیلمهای پریفایتیک  ،نیتروژن دوباره به خاک  /رسوب رها می
شود و پریفایتون را می توان به عنوان یک مخزن موقت نیتروژن
و کود کند رهش در نظر گرفت (شکل 5د) ( Nakanishi et al.,
 .)2014جذب روش دیگری برای کاهش غلظت نیتروژن در آب
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برکهها و شالیزارها است .به طور کلی ،نباید از اثر تاثیر مثبت
پریفایتون در تسهیل طبیعی چرخه نیتروژن در شالیزارها غافل
شد .اگرچه افزایش  pHو آزاد شدن اکسیژن ناشی از فتوسنتز
بیوفیلمهای محیطی ممکن است باعث از بین رفتن نیتروژن شود،
اما تثبیت زیستی نیتروژن و جذب نیتروژن معدنی میتواند
نیتروژن را در زیست توده حفظ کرده و سپس آن را در خاک /
رسوب آزاد کند.
با در نظر گرفتن پریفایتون به عنوان یک مجموعه گسترده،
به مطالعات عمیق تر علمی و مولکولی برای درک ترکیب و رفتار
جوامع میکروبی آن نیاز است تا بینش بیشتری نسبت به پویایی
فرآیندهای سطح خرد و کالن درگیر داشته باشیم .چنین آگاهی
هدررفت نیتروژن را تا حد زیادی کاهش میدهد و در نتیجه
کارایی استفاده از نیتروژن را در تاالب های مصنوعی مانند
شالیزارها بهبود می بخشد.
نقش پريفايتون بر چرخه فسفر در شاليزارها

فسفر یک ماده مغذی ضروری برای رشد محصوالت کشاورزی
است و تأمین کافی آن در خاک حیاتی است ( Zhang et al.
 .)2008با این حال فسفر مهمترین عامل در بروز پدیده
اوتروفیکاسیون( 1هوپرورش) از طریق ایجاد مزاحمت ناشی از
افزایش غیر طبیعی رشد و تکثیر جلبک های مضر در آبهای
سطحی( کم عمق) است ) .(Smith and Schindler, 2009بر این
اساس ،آزادسازی فسفر در آبراه های طبیعی باید کنترل شود ( Lu
 .)et al., 2016bاما کنترل آن از منابع آلودگی های غیر نقطهای
(فراگیر) مانند رواناب کشاورزی معموالً دشوار است .مزارع شالی
یکی از منابع مهم آلودگیهای غیر نقطه ای فسفر محسوب
میشوند .به دلیل افزایش جمعیت انسانی و محدود بودن زمین
های کشاورزی ،خاکهای شالیزار معموالً بیش از حد کوددهی
میشوند .با این وجود ،همه بخشهای فسفر در خاک /رسوب به
طور مستقیم برای جذب گیاه در دسترس نیست .در میان بخش-
های مختلف فسفر ،فسفر محلول در آب از بخشهای کلیدی
هستند که میتوانند به طور مستقیم توسط گیاه جذب شوند
) .(Hinsinger, 2001در نتیجه  ،غلظت فسفر در خاک شالیزار به
مراتب بیش از حد مطلوب زراعی برای تولید محصول است
) .(Huang et al., 2014عوامل متعددی می توانند فراهمی زیستی
فسفر را در خاکهای شالیزاری تحت تأثیر قرار دهند  ،مانند نوع و
مقدار رس ،pH ،پتانسیل رداکس ،میزان فسفر کل خاک  ،جامعه
میکروبی ،غلظت اکسیدهای آهن و آلومینیوم در شرایط اسیدی،
و مقدار کربنات کلسیم در خاکهای قلیایی (Shafqat and
1 Eutrophication

) .Pierzynski, 2014گزارش شده است که پریفایتون نقشی
اساسی در چرخه فسفر دارد و می تواند به عنوان یک منبع فسفر
بالقوه در تاالب ها عمل کند (Dodds, 2003؛ Drake et al.,
 .)2012از یک طرف ،پریفایتون میل زیادی به فسفر دارد و می
تواند از طریق به دام انداختن ( ،)Dodds, 2003اسیمیله کردن
) ،(Liu et al., 2016aجذب ) ،(Lu et al., 2014aیا هم رسوبی
) (Borovec et al., 2010آن را به طور موثری از آب آزاد خارج
کند .از طرف دیگر ،پریفایتون میتواند آنزیمهای خارج سلولی
مانند فسفاتاز قلیایی را ترشح کند که می تواند فسفاتهای
نامحلول آلی را به فسفر محلول تبدیل کند (Ellwood et al.,
;..Lu et al., 2014b) 2012
مطالعهای که توسط ) Wu et al. (2016انجام شد نشان داد
که حضور پریفایتون در شالیزارها پیوسته باعث کاهش غلظت
فسفر در آب سطحی تا  2-12میلیگرم در لیتر و محتوای فسفر
خاک شالیزار به ویژه فسفر به آسانی در دسترس بین 140-320
میلیگرم در کیلوگرم در مقایسه با عدم حضور پریفایتون شد
) .(Wu et al., 2016مقدار  pHباال (مثال  )8-10که با انجام
فرآیند فتوسنتز توسط الیه پریفایتون القا میشود ،که در نتیجه
آن فسفر محلول با نمکهای فلزی رسوب تشکیل میدهد (مثال
کلسیم) و در نهایت آزاد شدن فسفر از خاک /رسوب به آب
سطحی کاهش مییابد ( .)Lu et al., 2017عالوه بر این ،جلبک
در الیه پریفایتون دارای ظرفیت باالیی در جذب فسفر میباشد
( .)Liu et al., 2017زیست توده جلبک میتواند به طور موقت
فسفر را به شکل اتصال با آهن ،آلومنیوم و کلسیم از فاز محلول
خارج کند و آزادسازی آن در خاک زمانی انجام می شود که زیست
توده پس از زهکشی تخریب میشود ( .)Lu et al., 2016aاین
مکانسیم ذخیره سازی فسفر میتواند تا حد زیادی به کاهش
تخلیه فسفر محلول از شالیزارها کمک کند (شکل .)5
فسفر حبس شده بسته به این که به شکل فیزیکی (درون
کپسولی )2یا با کانیهای ثانویه (به عنوان مثال آهن ،آلومنیوم،
کلسیم) نگهداری شود به عنوان فرم کمتر در دسترس برای
گیاهان یا دیگر موجودات شناخته میشود ( Zhang et al.,
 .)2017معموالً  pHباال (˂  )8و حضور پریفایتون در شالیزار
ممکن است این فرآیند را افزایش دهد و قابلیت زیست فرآهمی
فسفر در خاک /رسوب را کاهش دهد .با این حال ،تشکیل فسفر
حبس شده را میتوان به عنوان یک فرآیند تثبیت در نظر گرفت
که می تواند فسفر محلول را از آب و خاک /رسوب جذب کند و
آنرا را بر روی الیه پریفایتون تثبیت کند و از هدررفت آن در طی
2 physically encapsulated
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زهکشی جلوگیری نماید ( .)Wu et al., 2016عالوه بر تثبیت
فسفر با تشکیل رسوب با نمکهای فلزی ،حضور باکتریهای حل
کننده فسفات به طور موثری میتواند ترکیب  Ca-Pرا حل نموده
و به این ترتیب فسفر رسوب کرده در بخش خاک /رسوب قابل
دسترس گیاه شود ( .)Maitra et al., 2015بر این اساس ،افزایش
فرآوانی باکتریهای حل کننده فسفات در الیه پریفایتون ممکن
است به زیست فراهمی فسفر در خاک /رسوب کمک کند .تولید
آنزیم خارج سلولی از دیگر ویژگیهای الیه پریفایتون است.
فسفاتاز میتواند توسط الیه پریفایتون آزاد شود .این آنزیم ،فسفر
نامحلول به شکل آلی را از طریق هیدرولیز به شکل معدنی تبدیل
میکند (Ellwood et al., 2012; Flemming and Wingender,
) .2010آنزیمهای فسفاتاز همچنین میتوانند انواع فسفو استرها
را هیدرولز و فسفات را از مولکولهای آلی حل نموده و برای
جذب سلول در دسترس قرار دهند .تحریک تولید و فعالیت آنزیم-
های فسفاتاز توسط الیه پریفایتون میتواند زیست فراهمی و
استفاده از فسفرهای آلی را در شالیزارها افزایش دهد (شکل .)5
عالوه بر این ،برخی از باکتریها و قارچ های پریفایتون میتواند از
طریق ساز وکارهای مختلف فسفاتهای نامحلول تشکیل شده را
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به شکل فسفر محلول درآورند .به عنوان مثال ،تیم تحقیقاتی ما
در تحقیقی که روی اجزاء نمونههای پریفایتون شالیزارهای استان
گیالن صورت گرفت نشان داد که بیشترین مقدار فسفر محلول
توسط جدایههای باکتری (در محیط اسپربر حاوی تری کلسیم
فسفات) مربوط به سویه  Acinetobacter calcoaceticusبمقدار
 354 ±9/2میلیگرم در لیتر بود؛ همچنین مقدار  pHدر محیط
رشدی این جدایه  3/8 ±0/08ثبت شد .کاهش  pHمحیط
میتواند به دلیل تولید اسیدهای آلی توسط این سویه باشد که
بیشترین اسید تولیدی توسط این سویه از نوع -2کتوگلوکونیک
اسید و گلوکونیک اسید بود .روند تغییرات  pHدر محیط اسپربر
با مقدار فسفر محلول همبستگی داشت به طوری که با کاهش
 pHمحیط ،میزان فسفر محلول افزایش نشان داد .عالوه بر این
سویههای قارچ  Penicillium minioluteuو Talaromyces
 stipitatusدر محیط کشت مایع حاوی تری کلسیم فسفات دارای
توانایی باالیی در انحالل فسفر بودند و غلظت فسفر حل شده در
محیط به ترتیب به  742 ± 6و  818 ±7میلی گرم در لیتر پس
از تلقیح با این قارچها رسید (داده ها منتشر نشده).

شکل  -5نقش اليه پريفايتون بر چرخه نيتروژن و فسفر در شاليزارها ()Wu et al., 2018

نقش پريفايتون در چرخه پتاسيم در شاليزارها

عنصر پتاسیم به عنوان یک ماده مغذی ضروری و یک ترکیب
اصلی در تمام سلولهای زنده در نظر گرفته میشود .به طور
طبیعی ،خاک دارای مقادیر فراوان پتاسیم است .با این حال بخش
عظیمی از پتاسیم موجود در خاک برای جذب گیاه در دسترس
نیست .باکتریهای حل کننده پتاسیم میتوانند کانیهای معدنی
حاوی پتاسیم (بیوتیت ،فلدسپات ،ایالیت ،مسکوویت ،ارتوکالز و
میکا) را حل کرده و پتاسیم نامحلول را به فرمهای محلول تبدیل
و برای گیاه قابل جذب نماید .بسیاری از باکتریها مانند

،Paenibacillus spp. ،Acidothiobacillus ferrooxidans
 B. edaphicus ،Bacillus mucilaginosusو B. circulans

معدنی پتاسیمی را دارند ( Etesami

توانایی حل کردن کانیهای
 .)et al., 2017باکتریهای حل کننده پتاسیم از طریق تولید
اسیدهای آلی و غیرآلی ،واکنشهای پلی ساکارید ،کمپلکس،
کالت و تبادل میتوانند کانی های سیلیکاتی را حل کنند .از این
رو ،تولید و مدیریت کودهای بیولوژیکی حاوی باکتریهای حل
کننده پتاسیم میتواند جایگزینی موثر برای کودهای شیمیایی
پتاسیمی باشد ( .)Etesami et al., 2017میکروبیوم پریفایتون
حاوی مجموعهای از باکتریها و از جمله انواع آزاد کننده پتاسیم
میباشد و احتماال بیوفیلمهای پریفایتیک بر مهاجرت و حمل و
نقل پتاسیم در شالیزارها و در نتیجه رشد گیاهان برنج تأثیر
میگذارند .لذا تیم تحقیقاتی ما در یک مطالعهای نشان داد که
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مقدار پتاسیم آزاد شده از منبع مسکوویت در محیط الکساندروف
توسط دو جدایه باکتری  Bacillus cereusو Acinetobacter
 calcoaceticusو دو جدایه قارچ  Penicillium minioluteuو
 Talaromyces stipitatusجداسازی شده از پریفایتونهای
مختلف به ترتیب برابر 165/1 ±0/9 ،44/2 ±1/4 ،57/2 ± 1/8
و  93/6 ±1/49میلیگرم در لیتر گزارش شد .مقدار  pHدر محیط
حاوی این چهار جدایه نیز به ترتیب برابر ±0/08 ،4/4 ±0/03
 2/7 ±0/06 ، 4/5و  4/0 ±0/06بود (داده ها منتشر نشده) .از
این رو باکتریهای حل کننده پتاسیم جداسازی شده از
پریفایتون احتماال این پتانسیل را دارند که به عنوان ماده تلقیح
کننده زیستی برای کاهش مصرف کود شیمیایی پتاسیم برای
تولید برنج در شرایط آبیاری غرقاب مورد استفاده قرار گیرند ،که
این موضوع باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد.
نقش پريفايتون در جوانه زنی و رشد گياه برنج در شاليزار

بیوفیلمهای پریفایتیک نقش مهمی به عنوان منبع انرژی و غذایی
و بر گردش عناصر غذایی بین خاک و آب و لذا بر جوانه زنی بذور
و رشد گیاهان برنج در شالیزارها دارد .علیرغم اهمیت اقتصادی
قابل توجه و گسترده مزارع شالیزاری ،بیشتر تحقیقات فعلی در
مورد بیوفیلمهای پریفایتیک بر حوضچه ها ،رودخانه ها ،نهرها و
دریاچه ها تمرکز دارد ،hitton and Roger, (1989) .گزارش کردند
که گنجاندن سیانوباکتریها در خاکهای شالیزار با اثری معادل
افزودن  30-20کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و فسفر عملکرد
برنج را افزایش داد .با این حال ،استدالل عموم این بود که
گنجاندن سیانوباکتریها در مزارع شالیزاری به ویژه در شرایط
واقعی منافع محدودی دارد .در مقایسه با یک گونه میکروبی منفرد
مانند سیانوباکتریها ،پریفایتون به صورت کمپلکس میکروبی
بوده و دارای آرایش ساختاری پیچیده تر و همچنین دارای
عملکردهای اکولوژیکی پایدار هستند ) .(Yang et al., 2016به
عنوان مثال ،منافذ ریز زیادی در

سطح پریفایتون وجود دارد (Lu

) ،et al., 2014aکه به عنوان مکانهای جذب عمل میکنند و
انتقال مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر را به طور مستقیم از آب
امکان پذیر میکنند ) .(Dodds, 2003; Wu et al., 2011عالوه بر
این ،ثابت شده است که بیوفیلمهای پریفایتیک میتوانند از طریق
تولید آنزیمهایی مانند نیتروژناز و یا فسفاتاز ،بترتیب نیتروژن
ملکولی ( )N2هوا را تثبیت کرده و یا فسفر آلی را به شکل غیرآلی
تبدیل و قابل جذب

نمایند (Ellwood et al., 2012; Wu et al.,

) .2018با این وجود حضور پریفایتون در شالیزار همراه با گیاهان
برنج منجر به رقابت برای جذب مواد غذایی و فضا نیز می شود.

فعل و انفعاالت رقابتی حاصل باید برای بررسی تأثیر آنها بر رشد
گیاه برنج و تولید محصول در نظر گرفته شود .تاثیر پریفایتون
شکل گرفته بر روی بستره های مختلف (خاک ،کاه و بیوچار) در
جوانه زنی بذور برنج ،و رشد آن ها در شالیزار توسط

Lu et al.

) (2017بررسی شد .بستره به عنوان یک عامل تعیین کننده در
ترکیب جامعه زیستی بیوفیلمهای پریفایتیک و رشد آن در
دریاچهها و آبهای روان در نظر گرفته میشود .در مقایسه با
بستره خاک ،استفاده از کاه به عنوان بستره باعث افزایش تولید و
متابولیسم زیست توده پریفایتون شد .کاه یک منبع غنی کربن
است و بنابراین میزان مواد آلی و رشد بیوفیلمهای پریفایتیک را
افزایش میدهد ( .)Hao et al., 2008با این حال ،استفاده از
بیوچار به به عنوان بستره ،رشد پریفایتون را در مزارع شالیزاری
مهار کرد و در نتیجه فعالیت میکروبی و زیست توده کمتری ایجاد
نمود ( .)Lu et al., 2017گزارش شده است که بیوچار می تواند
با ایجاد میکروزیستگاههای بیشتر ) ،(Wardle et al., 2008منبع
مواد آلی ناپایدار ( )Graber et al., 2010و تنظیم نگهداری مواد
مغذی ) ،)Keech et al., 2005رشد میکروارگانیسمهای خاک را
تسهیل کند .اما ،مهار فعالیتهای میکروبی خاک توسط بیوچار
نیز بسته به نوع و میزان بیوچار (مواد اولیه بیوچار و درجه حرارت
پیرولیز) و همچنین نوع خاک گزارش شده

است Singh et al.,

) .)2010عوامل زیادی در جوانه زنی بذور برنج در مزارع شالیزاری
از جمله آب ،دما و  pHتأثیر دارند .با این حال ،اثر پریفایتون به
ندرت شناخته شده است ،حضور بیوفیلمهای پریفایتیک در
حدفاصل بین خاک و آب در مزارع شالیزار بصورت همه جایی
وجود دارد ) .(Yang et al., 2016بنابراین کم و بیش خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک و سطح آب به ویژه  pHرا تغییر می
دهد .در نتیجه وجود پریفایتون بر جوانه زنی بذر برنج تأثیر
میگذارد .در آن مطالعه ،وجود پریفایتون جوانه زنی بذر برنج را
تسهیل کرد ،اما متعاقب ًا نشاط و رشد گیاهچههای برنج را مهار
نمود .یک دلیل احتمالی برای این پدیده این است که وجود
پریفایتون در سطح خاک باعث تغییر وضعیت حرارتی و آبی الیه
سطحی خاک میشود

(Belnap et al. (2001) .)Lu et al., 2017

گزارش کردند که وجود پوستههای زیستی خاک در
اکوسیستمهای بیابانی دمای سطح خاک را تا  14درجه
سانتیگراد بیشتر از خاک بدون پوسته افزایش میدهد .پریفایتون
موجود در سطح خاک شالیزار ها را تا حدی میتوان به عنوان
نوعی پوسته بیولوژیکی خاک های خشک در نظر گرفت .در نتیجه
وجود پریفایتون باعث افزایش دما و رطوبت سطح خاک و در
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نهایت افزایش جوانهزنی بذر برنج میشود .کاهش نشاط
گیاهچههای برنج ممکن است به دلیل کاهش توانایی نفوذ ریشه
باشد ( ،)Lu et al., 2017ریشه رکن حیاتی در گیاه است و مواد
مغذی ضروری را برای رشد و نمو برنج تامین میکند .در سطح
خاک ،پریفایتون یک پوسته زیستی را تشکیل میدهد که
میتواند بصورت نسبی از نفوذ ریشه برنج به خاک جلوگیری کند
و در نتیجه از نشاط گیاهچه برنج بکاهد .تأثیر پریفایتون بر رشد
برنج نیاز به بررسی بیشتر در مراحل مختلف رشدی گیاه دارد
(.)Lu et al., 2017
نقش پريفايتون در کاهش آلودگی در شاليزارها

هر چند که کشاورزی و تولید محصوالت بدون استفاده از کود
شیمیایی امکان پذیر نیست ،ولی مصرف بیرویهی این نوع کودها
به یک نگرانی در میان کارشناسان محیط زیست و حتی کشاورزی
تبدیل شده است .در این میان کودهای شیمیایی و تاثیرات مخرب
آنها بر محصوالت ،محیط زیست و بدن انسان مورد توجه قرار
گرفته است .مصرف این نوع کودها در اراضی کشاورزی سبب
افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی و سطحی و بروز
آلودگی های غیر نقطهای (فراگیر) میشود .که این موضوع به رغم
مفید بودن برای رشد گیاهان سالمت انسانها را به خطر میاندازد.
همچنین آلودگی کادمیم و عمدتا" توسط کودهای شیمیایی
فسفاتی به عنوان یکی از اصلیترین منابع افزایش این عنصر
آالینده در کشاورزی مدرن به شمار می رود که با افزایش سطح
کادمیم خاک مقدار آن در محصوالت برداشت شده نیز افزایش
مییابد ) .(Samonte et al., 2006در میان راهبردهای مختلف
کاهش آلودگیهای غیرنقطهای ،رویکرد پیشگیرانه کاهش میزان
ورودی کود به شالیزارها به عنوان کارآمدترین روش در نظر گرفته
میشود که شامل غربالگری و بهینهسازی کود مناسب شالیزارها
است ) . (Ongley et al., 2010به دلیل تاثیر مثبت پریفایتون در
تنظیم چرخه عناصر غذایی گیاه ،تحقیقات بیشتر باید به منظور
بهبود کارایی استفاده از کود در جهت کاهش آلودگی آلودگیهای
غیرنقطهای در شالیزارها صورت گیرد ).(Samonte et al., 2006

نتيجهگيری و جنبههای تحقيقاتی آينده
تا حال حاضر بیشتر تحقیقات در زمینهای غرقاب مصنوعی مانند
شالیزارها تنها بر دو فاز :آبی و خاکی ،متمرکز بوده و اهمیت
بیوفیلمهای پریفایتیک (پریفایتون) ،بین این دو ،به عنوان سومین
فاز نادیده یا دست کم گرفته شده است .گزارشهای متعدد ثابت
نموده است که این الیه زیستی به صورت یک ماتریکس پیچیده
شامل انواع اتوتروف و هتروتروف از جمله انواع مختلف جلبک،
باکتری ،قارچ ،پروتوزوئرها ،و متازوآ میباشند که به عنوان فاز سوم
بین آب غرقاب و الیه خاک در شالیزارها ،نقش قابل توجهی در
فرآیندهای تغییر و تبدیل عناصر غذایی از جمله نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم دارد .بر این اساس ،پریفایتون میتواند باعث بهبود
کارایی استفاده از کود و کاهش آلودگیهای غیرنقطهای (فراگیر)
شود .تحقیقات آتی باید بر روی شناسایی و غنیسازی
میکروارگانیسمهای تثبیت کننده نیتروژن ،حل کننده
فسفاتهای نامحلول آلی و معدنی و میکروارگانیسمهای حل
کننده کانیهای سیلیکاتی در پریفایتون برای بهبود کارایی
استفاده از کود در شالیزارها متمرکز شود .دستورالعملهای
تحقیقاتی بین رشتهای در زمینه بیوتکنولوژی ،اکولوژی و
مهندسی ژنتیک ،باید جنبههای زیر را در نظر بگیرند )i( :برآورد
کمی سهم پریفایتون در هدررفت نیتروژن ،به ویژه نقش آنها در
تصعید آمونیاک ،نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون ،و ارائه
دستورالعملهایی برای به حداقل رساندن هدررفت نیتروژن؛ ()ii
شناسایی سیانوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در پریفایتون و
ارزیابی سهم آنها در جریان نیتروژن در شالیزارها )iii( ،جداسازی
و غنیسازی میکروارگانیسمهای حل کننده فسفاتهای نامحلول
معدنی و میکروارگانیسمهای مولد آنزیم فسفاتاز (انحالل
فسفاتهای نامحلول آلی) در پریفایتون برای کمک به درک
مکانیسمهای بیوشیمیایی درگیر در فعالسازی فسفر مسدود
شده؛ و ( )ivجداسازی و غنیسازی میکروارگانیسمهای حل
کننده کانیهای سیلیکاتی در پریفایتون و استفاده از توانایی های
آن ها در شالیزارها مورد توجه قرار گیرد.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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